
 áq«aÉØ°ûdG  õjõ©àd  á«fÉæÑ∏dG  á«©ª÷G  â°ù°SCÉJ

 .1999  ΩÉ©dG  øe  QÉjCG  ‘   ,OÉ°ùa’  –
 áq«aÉØ°ûdG  áª¶æŸ  ÊÉæÑ∏dG  ´ôØdG  »g

 áëaÉµŸ ≈©°ùJ á«eƒµM ÒZ á«fÉæÑd áª¶æe ∫hCG »g .á«ŸÉ©dG

 Iöû©dG ΩGƒYC’G ∫ÓN .ídÉ°üdG ºµ◊G ÇOÉÑe AÉ°SQEGh OÉ°ùØdG

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G ,»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y á«©ª÷G âÑ°ùàcEG

 ≥ q≤–  hCG  ¢SQóJ  ’  á q«aÉØ°ûdG  õjõ©àd  á«fÉæÑ∏dG  á«©ª÷G

 ≥«≤ëàd ≈©°ùJh ºYóJ É¡æµd ájOôØdG OÉ°ùØdG ÉjÉ°†b ‘

 Ú°ù–h  ôjƒ£J  ≈∏Y  Égõ«côJ  ∫ÓN  øe  ìÓ°UE’G

 iôNCG  äÉ¡L  ™e  äÉØdÉ–  AÉæH  ∫ÓN  øeh  ΩÉ¶ædG

 ,äÉeƒµ◊G  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,OÉ°ùØdG  áëaÉµÃ  á«æ©e

.ÊóŸG ™ªàéŸG äÉª¶æeh ¢UÉÿG ´É£≤dG

  :ÊhÎµdE’G ójÈdG

 :ÊhÎµdE’G ™bƒeÉJ

+961-1-388113/4/5 :∞JÉ¡dG





تقرير عن عملية اعادة االعامر
اثر حرب متوز 2006

درا�سة حالة: امل�ساكن والبنى التحتية



اجلمعية  نظر  ووجهات  اآراء  بال�رضورة  متثل  وال  م�ؤلفيها  افكار  عن  التقرير  هذا  يف  ال�اردة  االآراء  تعبرّ 

اللبنانية لتعزيز ال�شفافية و"جمال".

ت�شتند حمت�يات هذه الدرا�شة اىل معل�مات مت جتميعها يف نهاية �شنة 2008 وهي بالتايل قد حتتاج اىل 

حتديثها عند ن�رض الدرا�شة
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توطئة

متثرّل اجله�د املبذولة ملراقبة الن�شاطات اخلا�شة باعادة اعمار لبنان جزءاً من التزام اجلمعيرّة اللبنانية 

ال�شفافية وامل�شاءلة ح�ل املمار�شات احلك�مية يف لبنان. وت�شعى اجلمعية اىل  ال�شفافية بتق�ية  لتعزيز 

تفعيل  دور املجتمع املدين يف لبنان، ال �شيما فيما يتعلق مبراقبة امل�شاريع احلك�مية.

لهذه الغاية تتعاون اجلمعيرّة مع املر�شد االكادميي لالعمار واعادة االعمار )MAJAL( اإثر حرب مت�ز 2006 

من اجل مراقبة وحتليل عملية اعادة االعمار. ويرتكز عمل MAJAL واجلمعيرّة اللبنانية لتعزيز ال�شفافية  على 

حالتني درا�شيتني حمددتني هما التع�ي�شات ال�شكنية واعادة اعمار اجل�ش�ر.

الذي يق�م به  املراقبة  والهادفة اىل تفعيل دور  للجمعية  ال�شابقة  للن�شاطات  ي�شكل هذا امل�رضوع تكملة 

لتعزيز  اللبنانية  اجلمعية  اطلقت  لقد  القان�ن.  وحكم  وامل�شاءلة  ال�شفافية  تعزيز  واىل  املدين  املجتمع 

ال�شفافية م�رضوع ال�شفافية يف اعادة اعمار ما بعد احلرب يف اطار برنامج الدميقراطيرّة وامل�شاءلة العامة 

�شنة 2003. ي�شمل امل�رضوع عدداً من الدرا�شات وور�ش العمل ح�ل �شريعملية اعادة االعمار ما بعد احلرب، 

ا�شافة اىل كتاب بعن�ان الف�شاد يف اعادة االعمار ما بعد احلرب: م�اجهة احللقة املفرغة، ا�شافة اىل ورقة 

بحثية بعن�ان »م�شح اعادة االعمار: االقت�شاد ال�شيا�شي للف�شاد يف لبنان ما بعد احلرب«. ويحلل امل�رضوع 

كلفة الف�شاد، باال�شافة اىل طبيعته، دوره، واثره على االقت�شاد اللبناين وعلى النظام ال�شيا�شي.  

الذين  لال�شخا�ش  تع�ي�شات  لت�فري  املعتمدة  للطرق  �شاملة  درا�شة  ه�  ال�شكنية  التع�ي�شات  ن  مك�رّ ان 

ت�رضرت او تهدمت منازلهم خالل احلرب اال�رضائيلية يف مت�ز 2006. وحتدد هذه الدرا�شة اجلهات املعنية، 

وجتري تقييمًا لنظام تخمني اال�رضار وتاأمني التع�ي�شات. ان كاًل من امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغري احلك�مية 

�شالعة يف نظام التع�ي�شات هذا، لذلك متت درا�شة وتقييم اعمال كل من هذين النظامني.

 

مت اختيار م��ش�ع  التع�ي�شات ال�شكنية ال�شباب متعددة. نتيجة حلرب مت�ز 2006 طال التهجري ربع ال�شعب 

اللبناين، كما ان عدداً من املنازل ت�رضرت وتهدمت اما جزئيًا او كليًا. وهذا امر بالغ االأهمية لكل من اال�شخا�ش 

املعنيني واجلماعات املعنية باملنازل املدمرة، اإذ ان لنظام التع�ي�ش اثر على جميع هذه اجلماعات.

وم��ش�ع مراقبة اعادة اعمار اجل�ش�ر، ه� عبارة عن درا�شة اعادة اعمار �شتة ج�ش�ر دمرت خالل احلرب. 

مت  الذين  واملتعهدين  اال�شت�شاريني  وبني  املانحني،  وحتديداً  املعنية،  اجلهات  بني  امل�رضوع  مييز  اواًل 

ا�شتخدامهم. ومن ثم حتقق الدرا�شة  يف دور املعنيني والتعامل فيما بينهم، وي�شعى اىل حتديد م�شاحلهم 

يف امل�رضوع. كما انه يحدد م�ا�شفات كل م�رضوع، مبا فيها احلاجات املادية العادة االعمار، وكلفة كل 

م�رضوع، واجلدول الزمني الجناز امل�رضوع.  

االعمار  اعادة  �شملت  درا�شية.  كحاالت  مقارنتها  ل  �شهرّ مما  للج�ش�ر  تدمريمنهجي  جرى  احلرب  خالل 

ر فر�شة لدرا�شة التعامل فيما بينها  التعاون بني عدد من اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية، االمر الذي وفرّ

وال�شتخال�ش الدرو�ش جلميع اجلهات املعنية. 

يدر�ش كل من امل��ش�عني  �شفافية وفعالية االنظمة املعنية ويقدمان الت��شيات لتح�شني التعاطي مع 

هذه االزمة ومع �ش�اها يف امل�شتقبل يف لبنان. تت�جه هذه الدرا�شات اىل جمه�ر متعدد اجلهات املعنية 

اللبنانية  اللبناين. تهدف اجلمعية  املدين  الدولية، واملجتمع  العام واخلا�ش، املجم�عة  القطاعني  ي�شمل 
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لتعزيز ال�شفافية من خالل هذه الدرا�شة اىل زيادة ال�عي العام واالهتمام بالن�شاطات احلك�مية يف لبنان. 

ا�شافة اىل ذلك تعر�ش الدرا�شة االجنازات واخللل يف هذه االنظمة، يف حماولة لتبيان الدرو�ش امل�شتخل�شة 

ولتح�شني املمار�شات امل�شتقبلية.    

وجتميع  االأبحاث،  يف  خبتهم  لتقدمي   ”MAJAL“ ا�شكر  ان  اودرّ  ال�شفافية  لتعزيز  اللبنانية  اجلمعية  با�شم 

اعط�ا  الذين  جميع  ا�شكر  ان  اودرّ  كما  املكثفة.  واملقابالت  امل�ش�حات  اجراء  اىل  باال�شافة  املعل�مات، 

الذين عقدوا بهدف مناق�شة هذه  التي �شكلت ق�شمًا من اجتماعات اخلباء  وجهات نظرهم ومالحظاتهم 

الدرا�شة. واأخرياً ولي�ش اآخراً اودرّ ان ات�جه بال�شكر اىل فريق العمل يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية 

الذي �شاهم يف هذا امل�رضوع، ال �شيما ابيغايل ت�نغ وناتا�شا �رضكي�ش، لعملهما على جتميع وتن�شيق التقرير 

النهائي  النهائي، وغاييل كبانيان التي قامت بادارة  هذا امل�رضوع.

حممد ف. مطر

رئي�س اجلمعّية
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متهيد

باملعاجلة  متثل  اللبنانية  لالدارة  جديداً  حتديًا   2006 مت�ز  حرب  بعد  ما  االعمار  اعادة  عملية  خلقت 

الف�رية للدمار الهائل الذي ح�شل  خالل فرتة زمنية ق�شرية.

من  كبرياً  عدداً  ان  اذ  املدين  واملجتمع  احلك�مة  ايجابي بني  تعاون  اىل ح�ش�ل  ت  اأدرّ الظروف  لكن هذه 

االقت�شادية،  والهيئات  املدين،  ال�شيا�شية وهيئات املجتمع  االحزاب  املعنية غري احلك�مية مثل  اجلهات 

وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ش، ومنظمات غري حك�مية حملية ودولية، ا�شافة اىل منظمات دولية �شاركت يف 

اعادة االعمار وت�جب عليها امل�شاركة يف عمليةالتن�شيق.   

التقرير مبني على حالتني درا�شيتني هما م�رضوع التع�ي�شات ال�شكنية واعادة اعمار اجل�ش�ر، ويهدف اىل 

تقييم فعالية االآليات والطرق املعتمدة من قبل امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وكافة املعنيني يف م�اجهة م�شائل 

اعادة االعمار. 

ت�شري النتائج اال�شا�شية اىل ان كاًل من لبنان واملنطقة يفقرتان اىل خطط الدارة احلاالت الطارئة واالزمات 

رغم ح�ش�ل عدد كبري من احلروب ورغم اجله�د املبذولة يف �شبيل اعادة االعمار نتيجة لهذه احلروب. 

لذلك ناأمل ان ي�شاهم هذا التقرير م�شاهمة ا�شا�شية يف التمهيد ل��شع خطة ط�ارىء حملية/اقليمية ت�شتبق 

التحركات والطرق التي يجب اتباعها بعد االزمات.

�سريج يازجي

Majal رئي�س 
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2. موجز تنفيذي

بعد احلرب �شكلت اعادة االعمار احد ابرز التحديات التي واجهها لبنان.  عادًة تك�ن البلدان اخلارجة من 

التي  امل�شاريع  التم�يل، عدد  ت�شمل تعدد م�شادر  للف�شاد ال�شباب عديدة  احلروب ب�ش�رة خا�شة عر�شة 

يجب تنفيذها، واجلهات املتعددة امل�شاركة بذلك. 

2006 يف لبنان. ويف هذا االطار متت درا�شة  الدرا�شة على اعادة االعمار ما بعد حرب مت�ز  تركز هذه 

م�رضوعني هما م�رضوع التع�ي�شات ال�شكنية الذي يتاألف من ت�فري املبالغ اىل اال�شخا�ش الذين تدمرت او 

ت�رضرت منازلهم خالل احلرب، وم�رضوع اعادة بناء اجل�ش�ر. 

خمتلف  فعالية  تدر�ش  ثم  ومن  امل�رضوع،  يف   امل�شاركة  اجلهات  اواًل  ال�شكنية  التع�ي�شات  درا�شة  حتدد 

االآليات امل�شتعملة لت�فري التع�ي�شات، واخرياً تقدم حتلياًل ل�شفافية وفعالية امل�رضوع. وتبحث  الدرا�شة 

يف االآليات املتبعة من كل من اجلهات احلك�مية  والغري حك�مية لت�فري امل�شاعدات. 

ت�شمل االآليات املتبعة من قبل احلك�مة التن�شيق بني مكتب رئي�ش احلك�مة، و�رضكة خطيب وعالمي لتدقيق 

احل�شابات، وجمل�ش اجلن�ب، ووزارة املهجرين. كما ت�شمل اجلهات االخرى املعنية البلدان املانحة وعدداً 

من املنظمات غري احلك�مية التي اتبعت طرقًا اخرى للتع�ي�ش وتقدمي امل�شاعدات. ويعتب م�رضوع وعد 

التابع مل�ؤ�ش�شة جهاد البناء العادة اعمار ال�شاحية اجلن�بية لبريوت مثااًل على اجله�د مبذولة العادة 

الفعالية  لناحية  االدارية  العمليات  الدرا�شة  وتبحث  اجليدين.  والتنظيم  بالتخطيط  تتميز  التي  االعمار 

وال�شفافية. اما بالن�شبة اىل اخلط�ات املتبعة يف  هذه العمليات، فان الدرا�شة تركز على طلبات امل�شاعدة، 

وتخمني اال�رضار، والدفعات االوىل والثانية )اذا لزم االمر(. 

فيما يخ�ش اعادة اعمار اجل�ش�ر تقدم الدرا�شة ملحة عامة عن خمتلف اجلهات التي منحت م�شاعدات مالية العادة 

االعمار، وتفا�شيل االتفاقات بني املانحني والدولة، كما تطرح الدرا�شة ا�شئلة ح�ل دوافع  اجلهات املعنية. 

لقد جرى التحقيق يف اعادة اعمار اجل�ش�ر يف �شت حاالت درا�شية �شملت ج�ش�ر الفيدار والكازين� واالويل 

و�ش�فر واملديرج وال�شاحية. 

ر التم�يل لثالثة من اجل�ش�ر  من قبل بلدان مانحة هي اململكة العربية ال�شع�دية وايطاليا وال�اليات  ت�َفرّ

ر التم�يل للج�ش�ر االخرى من قبل القطاع اخلا�ش واملجتمع املدين وم�ؤ�ش�شة  املتحدة االمريكية، فيما ت�فرّ

متلكها الدولة هي على الت�ايل جمم�عة بنك بيبل��ش، وم�ؤ�ش�شة احلريري، وكازين� لبنان. وتلقي هذه الدرا�شة 

ال�ش�ء على مفه�م امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�رضكات يف لبنان، وعالقة ذلك بالزبائنية وال�شفافية.

يعر�ش هذان امل�رضوعان التحديات التي ي�اجهها لبنان ما بعد احلرب، اىل جانب جناح كل من الدولة 

الطرق  وال�شفافية يف  الفعالية  ت�شمل  التي  التحديات  التعامل مع هذه  الدولية يف  وامل�ؤ�ش�شات  اللبنانية 

املتبعة يف اعادة االعمار. كما ان الدرا�شة تقدم ت��شيات فيما يخ�شرّ حت�شني ال�شفافية والفعالية. 
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3. املقدمة – لبنان: تاريخ اعادة االعامر 

غاييل كيربانيان*

ي�شار اىل اخلم�ش ع�رضة �شنة من ال�رضاع يف لبنان واملمتدة من �شنة 1975 اىل �شنة 1990 بانها »ال�رضاع 

االكرث كلفة يف تاريخه احلديث« وباملقارنة مع احلرب العاملية الثانية، يبدو ان »ال وج�د لبلد يف اوروبا 

 كانت هناك حاجة اىل معجزة الخراج لبنان من 
1
الغربية عانى من خ�شائر مادية تقارب هذا امل�شت�ى...«

هذا ال��شع، ويف �شنة 2004 عندما ح�شل لبنان على جائزة برنامج االمم املتحدة للم�شت�طنات الب�رضية، 

ا تيبايدج�كا اىل انه  اآنرّ ال�شيدة  التنفيذية لهذا البنامج  اعتب بانه »مثاًل مبهراًً«. وفيما ا�شارت املديرة 

جنم عن اعادة اعمار لبنان من� اقت�شادي، حذرّر اآخرون مثل الدكت�ر ج�رج قرم من املخاطر الناجمة عن 

. لذلك هل بامكاننا التحدث فعاًل عن 
2
عملية اعادة االعمار هذه التي يجب النظر اليها على انها »وهميرّة«

معجزة لبنانية؟ لقد جنم عن اعادة اعمار لبنان حتديات كبرية على ال�شعيدين ال�شيا�شي واالجتماعي التي 

ما لبثت ان تبعتها نك�شة اقت�شادية نظراً اىل تف�يت عدد كبري من فر�ش لال�شالح. كان هناك حاجة اىل 

عدد من اخلطط النقاذ البلد الرازح حتت عبء ثقيل جداً من الدي�ن، والذي واجه حربًا جديدة مع ا�رضائيل 

�شنة 2006 ، فكانت احلاجة الن تكرر ق�شة اعادة االعمار نف�شها مرة اخرى.

الطائف  ثر  اأ احلرب:  بعد  ما  لبنان  اعمار  العادة  التاريخي  االطار 

امل�ستخل�سة والعرب 

بعد حرب دامت خم�ش ع�رضة �شنة تخللتها اجتياحات ا�رضائيلية وو�شاية �ش�رية، وجد لبنان نف�شه امام 

حتديات قا�شية ب�شبب اال�رضار الكبرية التي احلقت  بالُبنى التحتية والقطاع االقت�شادي وب�شبب تدمري م�ارده 

الب�رضية، وذلك بعد ان كان ُينظر اليه على انه البلد العربي االكرث دميقراطية يف ال�شن�ات التي �شبقت عام 

1975. ويقدر عدد القتلى الذين ت�شببت بهم احلرب االهلية ب150000، وميثل هذا العدد 5 باملئة من عدد 

ونظراً اىل التدمري الهائل 
 3

ال�شكان، فيما عانى 300000 من التهجري وهاجر 500000 اىل خارج البالد.

الذي ا�شاب البنى التحتية فقد خ�شع لبنان ما بعد احلرب اىل ت�زيع  غري ثابت للطاقة الكهربائية واخلدمات 

الهاتفية واملياه، ا�شافة اىل وج�د �شبكة طرقات غري ال�شاحلة. وكان للحرب اثر كبري اي�شًا على اقت�شاد البلد 

اإذ ان لبنان عانى من الت�شخم يف الثمانينات من القرن املا�شي، ومن انخفا�ش يف الرواتب، ومن م�شت�يات 

ادنى للناجت املحلي االجمايل لكل فرد باملقارنة مع ما كان عليه ع�شية احلرب االهلية. لكن من اخطر نتائج 

احلرب كانت على امل�شت�ى  االجتماعي وال يزال اثرها قائمًا يف لبنان. لقد اوجدت احلرب انق�شامًا طائفيًا 

الن�شيج االجتماعي  ال�شيا�شية، فاإن  الطائفية  الغاء  الطائف تدع� اىل  اتفاق  95 من  ان املادة  كبرياً ورغم 

وال�شيا�شي يف لبنان ما بعد احلرب ادى اىل تعاظم التحديات الطائفية واأدى اىل ماأ�ش�شتها. 

ل اليه �شنة 1989 االجتاهات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية  م اتفاق الطائف الذي مت الت��شرّ لقد نظرّ

التي �شي�شلكها لبنان بعد احلرب، ا�شافة اىل تنظيم خطط اعادة االعمار التي �شيعتمدها لبنان الحقًا. لكن 

هذه املبادرات واملخططات اخلا�شة باعادة االعمار مل ت��شع للمرة االوىل يف اعقاب احلرب اإذ انه خالل 

احلرب نف�شها، وحتديداً خالل فرتات الهدنة، �شهد لبنان عدداً من خطط اعادة االعمار املم�لة مب�شاعدات 

خارجية. خالل اال�شهر االوىل للحرب ترك التدمري اثراً على االقت�شاد والبنى التحتية يف لبنان وادى اأي�شًا 

اىل خ�شائر ب�رضية. اأُطلقت املبادرة االوىل العادة االعمار �شنة 1977 بعد عامني من ال�رضاع مع تاأ�شي�ش 

جمل�ش االمناء واالعمار وفقًا ملر�ش�م قان�ن رقم 5 ال�شادر يف 31 كان�ن الثاين من ال�شنة نف�شها. وحل 

العربية.  الدول  من  �شيما  ال  خارجي،  دعم  على  ح�شل  وقد  عاملة  الغري  الت�شميم  وزارة  مكان   املجل�ش 

تبعًا  االعمار  اعادة  امل�ارد واال�شتثمارات اخلارجية وتنفيذ م�شاريع  اال�شا�شية بتحريك   ومتثلت مهامه 

* غاييل كيربانيان تعمل مديرة الربامج يف امل�ؤ�س�سة اللبنانية لل�سفافية. تع�د االآراء ال�اردة يف هذا الف�سل اىل الكاتبة وال تعرب بال�رضورة عن اآراء امل�ؤ�س�سة.

 برنامج االمم املتحدة االمنائي. "التنمية الب�رضية يف لبنان"، التقرير ال�طني للتنمية الب�رضية ال�سادر عن برنامج االمم املتحدة االمنائي، 
1

بريوت، 1998، �ص. 26.

 ج�رج قرم، "وراء واجهة اعادة االعمار: 'االعج�بة اللبنانية' يف خطر"، ل�م�ند ديبل�ماتيك، 1998.
2

 مارون ك�رضواين، "اعادة تاأهيل لبنان واعادة اعماره"، رميايكينغ ذو ميدل اي�ست، من�س�رات بريغ، ني� ي�رك، 1 ني�سان 1997، �ص. 87 
3
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لت��شية جمل�ش ال�زراء، وبالتايل على املجل�ش اعداد خطة �شاملة للتنمية واعادة االعمار. ويف �شنة 1979 

مت اعداد خطة خم�شية بلغت ميزانيتها 22 مليار لرية لبنانية، لكن مت تنفيذ عدد قليل فقط من امل�شاريع 

 بعد االجتياح اال�رضائيلي ل�شنة 1982 كان حجم اال�رضار اكب ال �شيما 
4
نظراً لبل�غ ال�رضاع ابعاداً متقدمة.

يف بريوت، وا�شبحت م�شاألة اعادة االعمار ثابتة ب�ش�رة خا�شة بعد ح�ش�ل لبنان على الدعم املايل من 

الدول العربية. باال�شافة اىل ذلك، قدرّمت اال�رضة الدوليرّة من خالل املنظمات الدولية وامل�ؤ�ش�شات املالية 

 واعدرّ جمل�ش االمناء واالعمار خطة 
5
اآخر العادة اعمار لبنان. الدويل دعمًا مل�رضوع  البنك  العاملية مثل 

مدتها ت�شع �شن�ات مع تقدير باأن تتخطى كلفتها 17 ملي�ن دوالر. وركزت اخلطة االخرية ب�ش�رة خا�شة 

ة »التي اثبت  انها طم�حة ب�شكل  على اعادة بناء املنازل، وادارة املياه، وتخطيط للبنى التحتية. اال ان اخلطرّ

االنق�شام  اللبنانية والتعاظم املتزايد يف  اللرية  انهيار  اأن  اال  ارادة عامة لال�شالح  مفرط«، ورغم وج�د 

 وكان 
6
الطائفي وال�شلل العام الذي ا�شاب الدولة ام�ر جعلت جميع مبادرات اعادة االعمار عدمية الفائدة.

التي ُو�شعت بالتالزم معهما، مبا يف  ال�رضوط  اىل  اللتني مت اعدادهما اجتاهات �شيا�شية نظراً  للخطتني 

ذلك خلق روابط بني بريوت الغربية وبريوت ال�رضقية. فقط بعد نهاية احلرب االهلية والت��شل اىل اتفاق 

الطائف اأمكن البدء بالعملية اجلدية واملخطط لها جيداً العادة االعمار.

لذلك، فان اتفاق الطائف الذي مت ترتيبه من قبل اململكة العربية ال�شع�دية ودعم من كل من �ش�ريا وال�اليات 

املتحدة وفرن�شا »... �شكل تت�يجًا لعدد من امل�شاعي ال�شابقة للت��شل اىل وقف القتال من خالل ترتيب جديد 

 مب�ازاة خطط اعادة االعمار الالحقة، احيا اتفاق الطائف الع�دة اىل احلياة الطبيعية 
7
للم�شاركة يف ال�شلطة«.

يف لبنان. ومن اجل فهم عملية اعادة االعمار يجب االطالع  بلمحة �رضيعة عن اتفاق الطائف والطريقة 

د بها لتنفيذ خطة اعادة االعمار، وكيف انه يف ال�شنة االوىل التي تلت نهاية احلرب كان االتفاق  التي مهرّ

مبثابة ال�ق�د التي  دفع باجتاه عدد من اال�شالحات. ويف هذا ال�شياق اجرى  ادكت�ر ب�ل �شامل  حتلياًل 

مبكراً جداً و�شف فيه الطائف بانه اداة من جهة »تتعاطى مع م�شائل اال�شالح ال�شيا�شي« ومن جهة اخرى 

ت�شع »االآليات النهاء احلرب وحل امليلي�شات وتنظيم عالقات مميزة مع �ش�ريا، و�شمان اعادة انت�شار الق�ات 

 وتنظر  ن�ش��ش اتفاق الطائف اىل 
8
ال�ش�رية من بريوت واملناطق الغربية من لبنان باجتاه وادي البقاع.«

لبنان من املنظ�ر ال�شيا�شي وت�شع خارطة طريق لال�شالحات من خالل تعديالت د�شت�رية. واالهم من ذلك 

د  ان الطائف دعا اىل حل امليلي�شات. كما نقل ال�شلطات التنفيذية من رئا�شة اجلمه�رية اىل جمل�ش ال�زراء. واكرّ

 االتفاق 
رّ
على ه�ية لبنان كدولة عربية �شيدة وحرة ودميقراطية لها نظام برملاين مع ف�شل يف ال�شلطات، واقر

املنا�شفة يف املقاعد النيابية بني الطائفتني اال�شالمية وامل�شيحية. 

 

ولكن، كما اثبت تاريخ لبنان من خالل امثلة عديدة، فان نظام امل�شاركة يف ال�شلطة املتبع فيه ي�ؤدي تلقائيًا 

اىل ماأزق �شيا�شي واىل خلل جميع املبادرات اال�شالحية، وكما �شنبنيرّ يف ق�شم الحق من هذا الف�شل، �شيك�ن 

له اثر �شلبي على عملية اعادة االعمار يف البلد. يف ال�اقع فان نظام امل�شاركة ال�شيا�شية يف لبنان الذي متت 

ال حل�اًل ق�شرية االمد حققت  امل�افقة عليه باالجماع يف اطار اتفاق الطائف وهيكلية احلكم الناجتة عنه �شكرّ

 لقد ادت امل�شاركة يف 
9
�شلمًا على الف�ر دون الرتكيز على بذل جه�د جدية يف �شبيل ار�شاء ال�شلم احلقيقي.

ال�شلطة اىل نظام الرتويكا الذي ه� ن�ع من تفاهم على اقت�شام ال�شلطة بني رئي�ش اجلمه�رية ورئي�ش احلك�مة 

ورئي�ش جمل�ش الن�اب الذين ميثل�ن الط�ائف املارونية وال�شنية وال�شيعية على الت�ايل يف لبنان. وجرى تنظيم 

للزعامات وفقًا ملنهجية يف التعيينات يت�افق عليها حلفاء النظام ال�ش�ري ورجال االعمال االثرياء، وقادة 

امليلي�شات �شابقًا، بالطبع بطريقة ت�شمن تعزيز امل�شالح الطائفية واملذهبية. ومل ُتبذل اجله�د يف �شبيل 

تعزيز حكم القان�ن، واقرار قان�ن دميقراطي لالنتخابات، وتعزيز ال�شفافية واحلكم ال�شالح  يف لبنان. لقد 

طغت  �شبكات املح�ش�بية التي تاأ�ش�شت ما بعد احلرب على جميع اجله�د املبذولة يف �شبيل اعادة االعمار، 

وتفاقم حجم الف�شاد فبقيت م�شاريع اعادة االعمار غري منفذة نتيجة لذلك. 

ال يزال جمل�ص االمناء واالعمار يعمل الي�م ولكنه خ�سع اىل عدد من اال�سالحات يف مرحلة ما بعد احلرب. و�سدر تعديل قان�ين على بع�ص امل�اد يف 7 كان�ن 
 4

http://www.cdr.gov.lb :االول 1991 يف القان�ن رقم 91- 117. ميكن احل�س�ل على املزيد من املعل�مات عن املجل�ص على امل�قع االكرتوين

�سعبة االبحاث الفدرالية. لبنان: درا�سة قطرية. من�س�رات كي�سينجر: 2004، �ص. 152.
 5

املرجع نف�سه.
 6

ك�رضواين، �ص. 89
 7

ب�ل �سامل، "�سنتان من العي�ص يف خطر: اجلرنال ع�ن وال�الدة املتزعزعة للجمه�رية الثانية يف لبنان"، ذو بريوت ريفي�، جملد 1، العدد 1، املركز 
 8

اللبناين للدرا�سات، بريوت، ربيع 1991، �ص. 77.

�سارل عدوان، "الف�ساد يف اعادة االعمار: ثمن الت�افق ال�طني يف لبنان ما بعد احلرب"، انظر الف�ساد يف اعادة االعمار: م�اجهة احللقة املفرغة. 
 9

اعداد دانييل الرج، بريوت: اجلمعية اللبنانية لتعزيز لل�سفافية، 2005.
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�شنة 1991 ف�رّ�شت احلك�مة اللبنانية، ممثلًة مبجل�ش االمناء واالعمار، �رضكتني )واحدة حملية واالخرى 

التي  العاملية بهدف اعداد خطة العادة اعمار لبنان. وُقدرت كلفة اخلطة  الهند�شة وبيكتيل  عاملية( دار 

ذ بني �شنتي 1993  عرفت با�شم »اأفق 2000 العادة اعمار وتنمية لبنان« ب13 مليار دوالر، على ان تنفرّ

و2007 وت�شكل ا�شرتاتيجية لتحفيز اال�شتثمارات. واأعدت اخلطة بطريقة تنع�ش االقت�شاد اللبناين وتركز 

على اعادة اعمار البلد، وت�شمنت بن�داً لزيادة االمكانات يف حقل االعمال ولتن�شيطه، ويف ال�قت نف�شه  

هدفت اىل تعزيز الثقة بلبنان. خالل ال�شن�ات الع�رض االوىل من التنفيذ، مت تخ�شي�ش نفقات امليزانية يف 

خطة اعادة اعمار لبنان كما يلي:

 

الكلفة )ملي�ن دوالر امريكي(القطاع

1،800الكهرباء

825ال�شحة

180ادارة النفايات

620االت�شاالت

2،845النقل

415املياه

1،135الرتبية

600الرعاية االجتماعية

585الزراعة

350ال�شناعة

70مازوت

300خدمات

170مباٍن حك�مية

150االدارة

950اال�شكان

10،995املجم�ع

10
امل�سدر: اجلمه�رية اللبنانية، 1992. 

مب�ازاة خطة اعادة االعمار، وحتى اثناء التنفيذ، اقر جمل�ش الن�اب اللبناين �شنة 1991 القان�ن رقم 117 

الذي منح جمل�ش االمناء واالعمار تف�ي�شًا بان�شاء �رضكة م�شاهمة خا�شة عرفت با�شم �ش�ليدير، على ان 

تعدرّ وتنفذ خطة العادة اعمار ال��شط التجاري يف بريوت. وجرى دمج �ش�ليدير يف ايار 1994 واأُن�شئت 

تلقائيًا.  ال�رضكة  يف  م�شاهمني  لبريوت  التجاري  ال��شط  يف  للعقارات  ال�شابقني  املالكني  جتعل  بطريقة 

خالل �شن�ات متكنت �ش�ليدير من اعادة اعمار ال��شط التجاري ب�ش�رة كاملة، ويف اطار اأفق 2000 وخالل 

�شن�ات معدودة اأعيد بناء البنى التحتية و�شبكة النقل واالت�شاالت والقطاعات االخرى املت�شلة يف بريوت 

ويف اماكن اخرى من لبنان. وي��شح اجلدول التايل كيفية تنفيذ اأفق 2000 يف  اآذار 2001 ، اي بعد مرور 

�شبع �شن�ات على بداية تنفيذ امل�رضوع والتي متثل ن�شف مدته:

 ا�ست�سهد بهذا اجلدول مارون ك�رضواين. انظر احلا�سية رقم 1.
10
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املحافظة

اال�شتثمار املخطط 

)ن�شيب الفرد 

بالدوالر االمريكي( 

)اآفاق 2000(

اال�شتثمار 

الفعلي)ن�شيب الفرد 

الفعلي مقابل املخطط )%(بالدوالر امريكي(

1515.52183144بريوت

1987.31365.169�ش�احي بريوت

1460.81526.2104.5جبل لبنان

1647.51408.385.5ال�شمال

1861.11419.276اجلن�ب

2391.91719.972النبطية

2117.11609.176البقاع

1770.61455.382.2لبنان

امل�سدر: جمل�ص االمناء واالعمار،التقرير املرحلي، بريوت، اآذار 2001.

لكن تنفيذ خطة اأفق 2000 و�ش�ليدير بنجاح خ�شع للنقا�ش ولالنتقاد من قبل العديد من اال�شخا�ش، واحلجة 

ممت بطريقة جعلتها تغطي فقط منطقة حمدودة من   الرئي�شية لهذه االنتقادات هي ان خطة اأفق 2000 �شُ

بريوت دون ان ت�شمل املناطق املحيطة ودون ان متتد اىل جميع انحاء البالد. ومل تلحظ اخلطة املهجرين كما 

انها مل تنجز ت�زيعًا مت�شاويًا للتع�ي�شات. وراأى النقيب ال�شابق للمهند�شني يف بريوت املهند�ش عا�شم �شامل  

 
11

بان »اعادة اعمار بريوت اعُتبت وكاأنه �شفقة  مربحة وم�رضوعًا اقت�شاديًا.«

واالن�شانية  االجتماعية  التنمية  ح�شاب  على  احلرب  بعد  ما  االعمار  اعادة  تنفيذ  جاء  ذلك  اىل  ا�شافة 

من  وبالرغم  لذلك   
12

االجتماعي. باالنفاق  خا�شة  حمدودة  بن�دا   2000 اأفق  خطة  وت�شمنت  وال�طنية، 

انه ميكن و�شف اعادة اعمار بريوت بانها جتربة ناجحة  اال انه من املهم عدم اغفال ك�نها طم�حة من 

الناحية املالية، ال �شيما يف بلد يرزح حتت عبء دي�ن خارجية تف�ق 40 مليار دوالر امريكي. لذلك كانت 

احلاجة اىل املزيد من اخلطط اال�شافية النقاذ لبنان من نتائج اعادة االعمار. 

 

لبنان ما قبل مت�ز 2006: هل ميكن التعامل مع حرب اخرى ومع اعادة 

االعمار الناجتة عنها؟

لقد ار�شى اتفاق الطائف ال�شالم ف�راً كما ا�رضنا اآنفًا، وو�شع اأالأ�ش�ش خلطة اعادة االعمار، اىل جانب اعادة 

ها الف��شى يف الفرتة التي تلت احلرب. لكن �شنة 1997 حذرّر الدكت�ر  تنظيم احلياة ال�شيا�شية التي كانت تعمرّ

مارون ك�رضواين، ا�شتاذ يف العل�م ال�شيا�شية يف اجلامعة االمريكية يف بريوت، من االخطار التي ميثلها 

اتفاق الطائف بالن�شبة اىل م�شتقبل لبنان نظراً اىل نظام امل�شاركة يف ال�شلطة الذي ار�شاه مما ي�ؤدي يف 

 
13

]...[«، ون�شح ب�ج�ب اعتماد تدابري عالجية. ا�شتقرار �شيا�شي يف لبنان  النهاية اىل »]...[ �شلل وعدم 

وادى ال�اقع ال�شيا�شي واالجتماعي واالقت�شادي يف لبنان اىل تقييد عملية اعادة االعمار. 

لقد واجه البلد حتديات كبى و�رضعان ما ا�شاب الرك�د التنمية والنم� نظراً اىل ال�شع�بات التي متثلت 

اىل  ا�شافة  النظر،  ق�شرية  ومالية  �رضيبية  �شيا�شات  اىل  ونظراً  والتنمية،  لالقت�شاد  ال�شعيفة  باالدراة 

التدخل الغري املنظم للدولة. ويع�د ال�شعف يف التخطيط االقت�شادي ب�ش�رة رئي�شية اىل ان الدولة اللبنانية 

واجهت حتديات يف ال�قت الذي كانت تدخل اعادة االعمار اىل �شيا�شات البلد االقت�شادية. ويف خٍط م�اٍز 

مقابلة مع املهند�ص عا�سم �سالم، النقيب ال�سابق للمهند�سني واملهند�سني املعماريني يف بريوت يف 9 �سباط 2006 ، واجرى املقابلة الدكت�ر خليل جباره 
 11

وال�سيدة غاييل كيربانيان يف زقاق البالط يف بريوت.

املركز اللبناين للدرا�سات. "لبنان: اال�ستقرار والفقر"، تقرير لبنان. املركز اللبناين للدرا�سات: بريوت. العدد 3، �سيف 1996.
 12

مروان ك�رضواين، "اعادة تاأهيل لبنان واعادة اعماره"، رميايكينغ ذا ميدل اي�ست، من�س�رات بريغ، ني� ي�رك، 1 ني�سان 1997.
 13
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جاءت القي�د املالزمة لل�شيا�شات ال�رضيبية واملالية نتيجة الهداف مت�شاربة من حيث ا�شتقرار ال�ش�ق 

والت�شخم وحاجات اخلزينة والتدفق النقدي. وف�ق كل ذلك، رافق تدخل الدولة قي�د بحيث ا�شبح التدخل 

فر�شة لل�شعي وراء امل�شالح، بني خمتلف الط�لئف، وجزء من �شيغة تقا�شم ال�شلطات. وهكذا وجد لبنان 

نف�شه امام عجز �رضيبي وامام حاجة ملحة الكمال تنفيذ خطة اعادة االعمار.

ويف هذا اجل� انعقد امل�ؤمتر االول مل�شاعدة لبنان املعروف با�شم باري�ش 1 يف 27 �شباط 2001 برعاية 

الرئي�ش الفرن�شي جاك �شرياك. خالل امل�ؤمتر قدم لبنان خطة ا�شالح طم�حة تهدف اىل تقلي�ش خدمة الدين 

املت�شاعدة با�شتمرار، وذلك باال�شتناد اىل حتفيز االقت�شاد، وتط�ير النظام ال�رضيبي، وتخ�شي�ش البنى 

500 ملي�ن دوالر  التحتية العامة، وار�شاء اال�شتقرار يف النظام املايل. تعهدت اجلهات املانحة بتقدمي 

امريكي اىل لبنان مل�شاعدته يف تنفيذ امل�شاريع االمنائية. ول�ش�ء احلظ مل تتحقق اهداف اخلطة اال�شالحية 

التي تبناها باري�ش 1، فكانت احلاجة اىل عقد م�ؤمتر اآخر للجهات املانحة يف ت�رضين الثاين 2002 عرف 

با�شم باري�ش 2 وكان بعن�ان »ما بعد االعمار واملعافاة .... نح� النم� امل�شتدام«. يف التقرير املقدم يف 

مما  االقت�شادي  ال��شع  على  ال�ش�ء  �شلرّط   1 لباري�ش  تقييمًا  اللبنانية  احلك�مة  اجرت   ،  2 باري�ش  اطار 

خلق احلاجة اىل عقد م�ؤمتر اآخر. وا�شار باري�ش 2، الذي ه� عبارة عن خطة خم�شية للم�شاعدة بقيمة 4.2 

مليار دوالر امريكي، اىل االجنازات املتعلقة بالنه��ش، والتعديالت ال�رضيبية واال�شالحات البني�ية. لكن  

باري�ش 2 ُنفذ جزئيًا فقط  فكانت احلاجة اىل مزيد من امل�شاعدات من اجل حتقيق اهداف خطة النه��ش 

الطم�حة اخلا�شة بخدمة الدين العام يف لبنان.  

بني �شنتي 2002 و2005 عملت احلك�مة اللبنانية على تطبيق خطة اال�شالح االقت�شادي امل��ش�عة يف 

م�ؤمتر باري�ش 2، ويف �شنة 2004 ح�شل لبنان، ممثاًل برئي�ش احلك�مة رفيق احلريري، على جائزة برنامج 

ان  االرّ  االقت�شادي.  والنه��ش  االعمار  اعادة  حقلي  يف  لالجنازات  الب�رضية  للم�شت�طنات  املتحدة  االمم 

اال�شالحات ركزت على البنى التحتية فقط على ح�شاب اال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية وال�شيا�شية. 

كانت احل�كمة يف لبنان م��شع ت�شاوؤالت وكان  البلد ال يزال م�شابًا ب�باء الف�شاد نتيجة ل�شيغة تقا�شم 

وم�ؤ�ش�شات �شعيفة  نظام ق�شائي قدمي  اىل وج�د  ا�شافة  الناجتة عنها،  املح�ش�بية  ول�شبكات  ال�شلطات 

التابع  االمن  جمل�ش  يف   1559 القرار  اتخاذ  منذ  بداأت  �شيا�شية  ازمة  لبنان  وواجه  ال�ش�ري.  واالحتالل 

لالمم املتحدة يف ايل�ل 2004 والداعي اىل ان�شحاب اجلي�ش ال�ش�ري من لبنان، وبلغت االزمة ذروتها مع 

اغتيال رئي�ش احلك�مة ال�شابق رفيق احلريري ومع ح�ش�ل �شل�شلة من االغتياالت ال�شيا�شية الحقًا. وتظاهر 

اآخر دفعة من اجلي�ش  ال�ش�ري يف لبنان اىل ان غادرت  ال�ج�د  ال�ش�ارع  �شد  اللبناني�ن يف  امل�اطن�ن 

ال�ش�ري االرا�شي اللبنانية يف ني�شان 2005. وتفاقم التجاذب  على ال�شاحة  ال�شيا�شية يف لبنان مع ن�ش�ء 

ال�ش�ري  للنظام  )امل�ؤيدة  اآذار  و8  للغرب(  )امل�ؤيدة  اآذار   14 با�شمي  اليهما  ي�شار  متناف�شتني  جمم�عتني 

لت  وحلفائه يف لبنان(. فازت 14 اآذار بغالبية املقاعد النيابية يف انتخابات 2005، لكن املعار�شة �شجرّ

، لكن �شنة   2005 وعا�ش لبنان فرتة من عدم النم� �شنة 
 14

اعرتا�شًا �شديداً على نتائج هذه االنتخابات.

2006 كانت واعدة مع ت�قع ح�ش�ل من� بن�شبة 7%، على ان يبلغ ذروته يف �شيف 2006، اىل جانب ت�قع 

قدوم �شياح واملزيد من اال�شتثمارات االجنبية املبا�رضة. ع�شية حرب مت�ز 2006 ورغم الت�تر ال�شيا�شي 

يف البلد، �شجلت النتائج ال�رضيبية وميزان املدف�عات فائ�شًا خالل الن�شف االول ل�شنة 2006 )طبعًا اذا 

وبرز املزيد من الدع�ات من قبل املجتمع املدين اىل التغيري، وح�كمة اف�شل، 
 15

مل حُتت�شب خدمة الدين( .

وقان�ن انتخابي اكرث متثياًل، وايجاد م�شاحة للم�شاركة العامة.

ورغم التح�شن يف امل�ؤ�رضات املالية واالقت�شادية ل�شيف 2006، بقي النه��ش ه�شًا اذ ان البلد كان ال يزال 

م�شطراً لتحمل عبء الدين الثقيل، فيما كانت احلك�مة اللبنانية على و�شك اعتماد خطة ا�شالحية �شاملة 

جاهزاً  البلد  يكن  مل  بالتاأكيد  اللبناين.  االقت�شاد  يف  ال�شعف  ونقاط  ال�شيا�شية  االزمة  ومعاجلة  جديدة 

للتعامل مع حرب جديدة ت�ؤدي اىل ازمة ان�شانية واىل احلاجة اىل خطة جديدة العادة االعمار. 

غاييل كيربانيان. "الف�ساد الطائفي وبناء ال�سالم يف لبنان، طرق جديدة – اختال�ص ال�سلم: الرابط بني الف�ساد وبناء ال�سالم". معهد اليف اند 
 14

بي�ص: جامعة تافت�ص. جملد رقم 14، ايل�ل 2009.

 مركز اإنف� برو للمعل�مات االقت�سادية. االآثار االقت�سادية حلرب مت�ز 2006 واخلط�ات االآيلة اىل النه��ص. اإنف� برو: بريوت. ت�رضين الثاين 2006. �ص. 9.
15
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الت�تر،  اىل ت�ساعد  االعمار  اعادة  لبنان ما بعد حرب مت�ز 2006: من 

اىل املاأزق

وجد لبنان نف�شه يف الفرتة املمتدة من 12 مت�ز 2006 اىل 14 اآب 2009 و�شط حرب مع ا�رضائيل نتيجة 

لهج�م �شنه حزب اللـه وردرّ وا�شع النطاق من قبل ا�رضائيل. كان لبنان خالل 34 ي�م �شحية لغارات ج�ية 

مكثفة وتعر�ش حل�شار ج�ي وبري وبحري. ومت الت��شل اىل حل دبل�ما�شي لالزمة مع اقرار جمل�ش االمن 

التابع لالمم املتحدة القرار 1701. 

بعد مرور 16 عام فقط على انتهاء احلرب االهلية احتاج  لبنان  اىل خطة جديدة العادة االعمار يف ال�قت 

الذي كان ال��شع الداخلي يعاين من اال�شتقطاب وال�شعف، وفيما كان البلد يرزح حتت دين قيمته ح�ايل 

40 مليار دوالر )180% من الناجت املحلي االجمايل( اي احدى اعلى الن�شب يف العامل. وكانت اخل�شائر 

التي حلقت بلبنان خالل 34 ي�م ج�شيمة اإذ قتل ح�ايل 1200 مدين وجرح 4000 فيما عانى ربع ال�شكان 

وامل�شت�شفيات  واملنازل  التحتية  البنى  اخل�شائر  وطالت 
 16

لبناين(. م�اطن  امللي�ن  )ح�ايل  التهجري  من 

واملدار�ش واملناطق ال�شناعية، وكذلك الطرقات واجل�ش�ر. وترك احل�شار اثره على االقت�شاد، بلغت البطالة 

ن�شبة عالية، وتقل�ش حجم اخلدمات اال�شا�شية،اما القطاعات االكرث تاأثراً فكانت الزراعة والنقل وال�شياحة. 

ر  وت�لرّت م�ؤ�ش�شة جهاد البناء التي هي وحدة اعادة االعمار التابعة حلزب اللـه، اعادة البناء ف�راً فيما وفرّ

وعمليات  امل�شاعدات  م�ش�ؤولية  ت�ىل  فقد  اللبنانية،  احلك�مة  جانب  يف  اما  املالية.  التع�ي�شات  احلزب 

اعادة االعمار كل من مكتب رئي�ش احلك�مة بالتعاون مع الهيئة العليا لالغاثة، ووزارة املهجرين، وجمل�ش 

اجلن�ب، والبلديات وجمل�ش االمناء واالعمار. 

ُبعيد انتهاء احلرب ونظراً لعدم قدرة الدولة اللبنانية على معاجلة اعادة االعمار، عقد م�ؤمتر لدعم اعادة اعمار 

لبنان يف نهاية اآب 2009 يف �شت�كه�مل يف ال�ش�يد. ومتكن امل�ؤمتر من احل�ش�ل على تعهدات بدفع مبلغ 940 

ملي�ن دوالر امريكي اىل لبنان، على ان تك�ن خم�ش�شة  ب�ش�رة رئي�شية العمال االغاثة االن�شانية او العادة 

تاأهيل البنى التحتية. ومت ت�جيه امل�شاعدات الناجتة عن م�ؤمتر �شت�كه�مل  باجتاهات ثالثة، اما من خالل هبات 

مبا�رضة اىل احلك�مة اللبنانية )عب امل�رضف املركزي والهيئة العليا لالغاثة(، او من خالل رعاية م�شاريع العادة 

االعمار )مثل اجل�ش�ر والطرقات واملدرا�ش وامل�شت�شفيات وغريها(، او من خالل ال�رضف املبا�رض للم�شاعدات اىل 

امل�شتفيدين، او من خالل هيئات االمم املتحدة، او مبنح هبات اىل منظمات غري حك�مية دولية وحملية. ويت�شمن 

اجلدول التايل معظم الهبات والقرو�ش املي�رضة التي مت التعهد بتقدميها اىل لبنان بعد حرب مت�ز 2006.

 املرجع نف�سه. �ص. 1
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اجلهات املانحة

املبالغ التي جرى التعهد بدفعها 

)ملي�ن دوالر امريكي(

590اململكة العربية ال�شع�دية

315الك�يت

300قطر

102احتاد االمارات العربية

50عمان

35العراق

15.4م�رض

5البحرين

140ال�اليات املتحدة االمريكية

111االحتاد االوروبي

51املانيا

38ايطاليا

32ا�شبانيا

ة(فرن�شا 25 )مزيج من الهبات والقرو�ش املي�رضرّ

21كندا

21ال�ش�يد

20اململكة املتحدة

17او�شرتاليا

10تركيا

7تركيا

ة(ال�شندوق العربي لالمناء االقت�شادي واالجتماعي 318 )مزيج من الهبات والقرو�ش املي�رضرّ

www.rebuildlebanon.gov.lb امل�شدر: الهيئة العليا لالغاثة

وعقد م�ؤمتر اآخر عرف با�شم باري�ش 3 بعد ب�شعة �شه�ر )كان�ن الثاين 2007( ونتج عنه حت�يل مبلغ 7.6 

 
17

مليار دوالر م�رضوط با�شالحات اجتماعية وادارية وبادارة الدين العام للبالد.

 
18

يف نهاية حرب مت�ز 2006 قدرّرت احلك�مة اللبنانية اال�رضار املبا�رضة بح�ايل 3.6 مليار دوالر امريكي.

ومن �شمنها افاد تقييم جمل�ش االمناء واالعمار بان اال�رضار الالحقة باملنازل واالماكن التجارية ت�شل 

اىل 2.4 مليار دوالر امريكي فيما قدر اال�رضار الالحقة بقطاع النقل ب484 مليار دوالر امريكي. و�شمل 

الف�ش�ل  البحث يف  يرتكز 
 19

االعتداءات. تهدم خالل  او  اال�رضار  به   حلقت 
رّ
وممر 107 ج�رضاً  التقدير  هذا 

الالحقة من هذا التقرير على م�رضوعني هما: اواًل التع�ي�شات ال�شكنية التي مب�جبها تاأمنت االم�ال اىل 

امل�اطنني الذين ت�رضرت منازلهم او تهدمت، وثانيًا اعادة اعمار �شتة ج�ش�ر هي الفيدار وكازين� لبنان 

جميع  يت�شمن  تف�شيلي  بيان  اعداد  جرى  حتديداً،  اكرث  وب�ش�رة  وال�شاحية.  واملديرج  و�ش�فر  واالويل 

 خليل جبارة وغاييل كبريانيان. "الف�ساد، بناء الدولة والنزاع الطائفي: دور الالعبني غري التابعني للدولة"، اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية، بريوت، 
17

ت�رضين الثاين 2008. �ص. 7

مركز اإنف� برو للمعل�مات االقت�سادية. �ص. 1
 18

معل�مات مذك�رة يف تقرير ل�زارة املالية بعن�ان: انعكا�سات حرب مت�ز على و�سع املالية العامة خالل 2006. 30 اآب 2006. مت�فر على العن�ان 
 19

www.rebuildlebanon.gov.lb :االلكرتوين
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اجلهات املعنية بعملية اعادة االعمار، كما يجري حتليل فعالية االآليات املتبعة يف امل�شاعدات، ويجري 

اي�شًا حتليل للفعالية العامة ولل�شفافية التي مت فيها ت�زيع امل�شاعدات وتنفيذ امل�شاريع. لكن قبل الدخ�ل 

يف التفا�شيل املتعلقة مب�شاريع اعادة االعمار، من ال�رضوري القاء نظرة عامة على ال��شعني ال�شيا�شي 

واالجتماعي املحيطني بتنفيذ هذه امل�شاريع. 

لقد ُو�شع لبنان يف املرتبة 28 من »م�ؤ�رض الدول الفا�شلة« ل�شنة 2007 الذي يعدرّه �شندوق  دعم ال�شالم 

وجملة ف�رين ب�لي�شي ماغازين، وذلك ناجت عن اعتماد لبنان على التدخل اخلارجي اىل جانب ك�نه �شحية 

 ما اإن بداأت احلرب حتى خفرّت حدة االنق�شامات الداخلية التي كانت 
20

لال�شتقطاب لناحية والء جمم�عاته.

تق�شم البلد اىل كتلتني رئي�شيتني )8 اآذار و14 اآذار( يف م�اجهة الهجمات التي ت�شنها ا�رضائيل على املدنيني 

 لكن مبا�رضة بعد انتهاء حرب مت�ز عاد الت�تر اىل 
21

وعلى البنى التحتية املدنية يف جميع انحاء البالد.

اىل مزيد من اخلالفات  ادت  التي  االمنية  احل�ادث  �شل�شلة من  انه ت�شاعد باجتاه  ال�شابقة وحتى  ال�ترية 

الطائفية. وبلغت احل�ادث االمنية ذروتها يف ايار 2008 عندما خرج اىل ال�ش�ارع رجال امليلي�شيات املنتمني 

اىل خمتلف الط�ائف واملتحالفني مع ق�ى اقليمية ودولية عديدة، كما ان ال�رضاع انتقل اىل خمتلف املناطق 

اللبنانية. وجاء الت�تر نتيجة مبا�رضة ملرحلة بعد احلرب يف لبنان، وكان ال يزال امراء احلرب ال�شابق�ن 

ال�شيا�شية واالجتماعية وي�اجه�ن دولة فا�شلة وم�ؤ�ش�شات فا�شلة  ال�شاحتني  وامليلي�شيات ي�شيطرون على 

نتيجة ل�رضاعات داخلية وخارجية متكررة. وكان با�شتطاعتهم »... العمل بحرية وخلق مناطق نف�ذ حيث 

22
�شاعت املمار�شات ال�شيئة مثل االكراه بالتهديد، وغياب امل�شاءلة، واملح�ش�بية والزبائنية.«

ومت ترتيب اتفاق الدوحة يف 21 ايار 2008 وجاء كتحديث التفاق الطائف وكنتيجة مبا�رضة لالزمة التي 

الدوحة بحل دائم بل ركز  اتفاق  الطائف، مل ياأت  اتفاق  البالد تعاين منها. وكما كانت احلال مع  كانت 

على امل�شاركة يف ال�شلطة وا�شفر عن املزيد من التناف�ش على م�ارد البلد. و�شيعاين لبنان من عبء احلرب 

الت��شل اىل حل ينجم عنه �شالم ط�يل االمد. ويجب  اذا مل يتم  2006 ملدة ط�يلة  االهلية وحرب مت�ز 

ان ياأتي هذا احلل بخطة ا�شالحية ت�ؤدي اىل قيام جهاز ق�شائي اكرث فعالية وعمل اف�شل واكرث تن�شيقًا 

للم�ؤ�ش�شات. ومن �شاأن ذلك ان يفتح الطريق امام ح�كمة اف�شل على اال�شعدة االجتماعية واالقت�شادية 

وال�شيا�شية، واىل خطة تنمية م�شتدامة يف نهاية املطاف.  

للمزيد من املعل�مات انظر جبارة وكيربانيان.
 20

21  "م�ستقبل لبنان"، ب�ل �سامل، جملة ف�رين اّفريز، جملد 85، عدد 6، ت�رضين الثاين – كان�ن االول 2006. �ص. 14.

جبارة وكيربانيان، �ص. 10.
 22
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4. نظام التعويضات يف القطاع السكني 

ت�شببت احلرب اال�رضائيلية يف مت�ز 2006 با�رضار بلغت قيمتها ح�ايل 3 مليار دوالر امريكي طال ن�شفها 

  
23

القطاع ال�شكني.  تدمرت 130427 وحدة �شكنية يف جن�ب لبنان والبقاع وال�شاحية اجلن�بية لبريوت.

وبعد انتهاء العدوان قام عدد من الهيئات احلك�مية وغري احلك�مية بحملة للم�شاعدة يف اعادة بناء املنازل 

اآب   31 يف  �شت�كه�مل  م�ؤمتر  اىل  تقدميه  ومت  ف�راً  لال�رضار  اوليًا  تخمينًا  فاأجري  واملت�رضرة.  املدمرة 

2006، ويف هذا امل�ؤمتر تعهد عدد من الدول العربية واالجنبية بتم�يل اعادة بناء البنى التحتية وال�حدات 

ال�شكنية. وب�ا�شطة هذه امل�شاعدات خلقت احلك�مة اآلية للم�شاعدات لل�حدات ال�شكنية املدمرة واملت�رضرة 

يف جميع انحاء االرا�شي اللبنانية. ا�شافة اىل ذلك، �شارك عدد من املنظمات امل�شتقلة كاملنظمات غري 

احلك�مية املحلية والدولية يف عملية اعادة االعمار.

اأ. اآلية التع�ي�سات املعتمدة من قبل احلك�مة اللبنانية

اجلهات املعنية 1 .

قام مكتب رئي�ش احلك�مة بان�شاء نظام لتخمني اال�رضار والتع�ي�شات، و�شمل هذا النظام اجراء تخمني 

التقييم من قبل �رضكة  لال�رضار من قبل جمل�ش اجلن�ب او وزارة املهجرين، والتدقيق يف ح�شابات هذا 

خطيب وعلمي، وت�زيع االم�ال اخلا�شة بالتع�ي�شات. 

مكتب رئا�سة احلك�مة

العليا  الهيئة  االرّ ان هذا االمر غري ماأل�ف ك�ن  التع�ي�شات،  ا�رضف مكتب رئا�شة احلك�مة على م�رضوع 

لالغاثة ت�رضف عادة على اعادة االعمار. ومتكن رئي�ش احلك�مة من التحكم بالعملية من خالل مر�ش�م 

وزاري رقم 1 �شدر يف 16 مت�ز 2006 مُينح مب�جبه رئي�ش احلك�مة ف�ؤاد ال�شني�رة ال�شلطة التخاذ كافة 

رئي�ش  العطاء  املر�ش�م  هذا  ا�شتعمل  العدوان  نهاية  وبعد  اال�رضائيلية.  االعتداءات  مل�اجهة  االجراءات 

احلك�مة املزيد من التحكم بالن�شاطات اخلا�شة باعادة االعمار.  

الهيئة العليا لالغاثة

ان�شئت الهيئة العليا لالغاثة يف 17 كان�ن االول 1967. ومنذ �شنة 1993 ي�رضف على هذه اللجنة  رئي�ش 

احلك�مة وت�شم وزراء الدفاع وال�شحة العامة وال�ش�ؤون االجتماعية والداخلية واملالية واال�شغال العامة 

اجلن�ب  وجمل�ش  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  من  كل  يف  العامني  املدراء  اىل  ا�شافة  واال�شكان،  والطاقة 

الهيئة �شابقًا  اللبناين. وقبلت  الداخلي واجلي�ش  وال�شندوق املركزي للمهجرين، وممثلني عن ق�ى االمن 

بالدولة  اخلا�شة  ال�شناديق  جانب  اىل  الهبات  هذه  وا�شتعملت  وبلدان،  و�رضكات  ا�شخا�ش  من  هبات 

اللبنانية للتدخل عند احلاالت الطارئة، وذلك من خالل عدد من امل�ؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.

 

لكن يف حالة التع�ي�شات ال�شكنية بعد حرب مت�ز 2006 حل مكتب رئي�ش احلك�مة مكان  الهيئة العليا 

لالغاثة التي لعبت دوراً �شغرياً نتيجة لذلك، فاأ�شدرت الهيئة ال�شيكات و�شلمتها اىل جمل�ش اجلن�ب ووزارة 

املهجرين وال�شندوق املركزي للمهجرين، الذين وزع�ها بدورهم اىل امل�شتفيدين. 

جمل�ص اجلن�ب ووزارة املهجرين وال�سندوق املركزي للمهجرين

ان�شئت وزارة املهجرين وال�شندوق املركزي للمهجرين عب املر�ش�مني 190 و193 يف  4 كان�ن الثاين 

1990 من اجل ت�شهيل ع�دة اللبنانيني املهجرين نتيجة للحرب االهلية اىل منازلهم. وتتاألف ال�زارة من 

هيئة تنفيذية يراأ�شها مدير عام، ومن مديرية عامة، ومكاتب اقليمية، واملجل�ش ال�طني ل�ش�ؤون املهجرين 

املعروف با�شم »املجل�ش«.  

واأن�شىء جمل�ش اجلن�ب �شنة 1970 لتقدمي امل�شاعدات املالية لعائالت ال�شهداء يف جن�ب لبنان واق�شية 

النبطية والبقاع الغربي ورا�شيا. 

www.rebuildlebanon.gov.lb .اعادة اعمار لبنان - النه��ص الب�رضي واالقت�سادي واعادة اعمار البنى التحتية
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ولعب كل من وزارة املهجرين وجمل�ش اجلن�ب ادواراً مماثلة يف م�رضوع التع�ي�شات ال�شكنية، االرّ انهما 

كانا م�ش�ؤولني عن مناطق خمتلفة. كان جمل�ش اجلن�ب م�رضفًا على املناطق امل�شار اليها اآنفًا فيما تركز 

عمل وزارة املهجرين على اال�رضار يف جميع املناطق االخرى. 

واجرى االثنان تخمينًا اوليًا لال�رضار خ�شع للتدقيق الحقًا من قبل �رضكة خطيب وعالمة. كما كان كل 

ملكية  ويف  امل�شاكن  يف  القاطنني  ه�ية  يف  التدقيق  عن  م�ش�ؤواًل  اجلن�ب  وجمل�ش  املهجرين  وزارة  من 

املنازل املدمرة. وكانا اي�شًا م�ش�ؤولني عن ام�ر ادارية فقاما بتجميع طلبات احل�ش�ل على التع�ي�شات 

وتقدميها اىل مكتب رئي�ش احلك�مة ومن ثم ت�زيع ال�شيكات.  

ا�شافة اىل هذا الدور، �شاهم جمل�ش اجلن�ب يف تن�شيق اجله�د املبذولة يف �شبيل تقدمي امل�شاعدات من قبل 

املنظمات غري احلك�مية والهيئات الدولية املعنية باعادة االعمار.  

دتا عملية االدارة. وف�شاًل عن  امل�شاكل الل�ج�شتية االخرى،  ان اجل�شمني  املكلفني بالقيام بنف�ش املهمة عقرّ

اجلن�ب  وجمل�ش  املهجرين  وزارة  الرتباط  نظراً  ال�شيا�شية  بالزبائنية  اتهامات  ت�جيه  اىل  عملهما  ادى 

باالحزاب ال�شيا�شية. وا�شتكى امل�شتفيدون من املعاملة غري العادلة ب�شبب مي�لهم ال�شيا�شية.

احلك�مات املحلية يف لبنان

نظام احل�كمة املحلية يف لبنان

يق�شم لبنان اىل 6 حمافظات او مقاطعات هي: بريوت، ال�شمال، اجلن�ب، البقاع، النبطية، وجبل لبنان. كما 

تق�شم كل من هذه املحافظات اىل اق�شية او دوائر تق�شم  بدورها اىل بلديات. يتاألف نظام احلكم من ق�شمني. 

االول ه� عبارة عن هرمية من امل�ظفني املعينني من قبل الدولة بحيث يك�ن على راأ�ش كل حمافظة 

حمافظ او حاكم، فيما يعني  على راأ�ش كل ق�شاء يف املحافظة قائمقام ذات �شفة متثيلية. 

يف م�ازاة نظام تعيني امل�ظفني من قبل الدولة هناك نظام احل�كمة املحلية للبلديات، اإذ يحكم كل بلدية 

جمل�ش بلدي يتاألف من ممثلني منتخبني من قبل امل�اطنني مرة كل 6 �شن�ات. ا�شافة اىل ذلك، كل بلدية 

تنتخب املخاتري الذين يق�م�ن باالعمال االدارية الر�شمية. ويعمل النظامان �ش�يًا على حكم املنطقة، 

ولكنهما يلعبان ادوراً مماثلة  كما ه� ال��شع حاليًا.

�شاهم احلكم املحلي يف اق�شام عديدة من العملية. املكاتب يف كل من النظامني احلاكم والبلدي �شارك�ا عن 

طريق ا�شدار وجمع ا�شتمارات لطلب امل�شاعدة. كما �شلرّم املخاتري �شندات ملكية لل�شكان الذين ال يحمل�ن 

امل�شتندات الر�شمية وجرى ت�شليم رخ�ش بناء اأي�شاأً. 

القطاع اخلا�ص: خطيب وعالمة

قام مكتب رئي�ش احلك�مة با�شتخدام �رضكة خطيب وعالمة  للتدقيق يف التخمينات االولية لال�رضار �ش�اء 

اجراها جمل�ش اجلن�ب او وزارة املهجرين. 

ان �رضكة خطيب وعالمة ا�شت�شارية متخ�ش�شة بالبناء والبنى التحتية العامة. منذ ان�شائها �شنة 1959 

ال��شطى وبلجيكا وال�اليات املتحدة. ولها  اآ�شيا  العربية ويف  البلدان  ال�رضكة وعملت يف عدد من  كبت 

والهيئة  اللبنانية  الدولة  قبل  من  االعمار  العادة  مب�شاريع  تكليفها  جرى  حيث  لبنان  يف  وا�شعة  خبة 

العليا لالغاثة، وجمل�ش االمناء واالعمار، واالأون�شك�. هذه اخلبة، ا�شافة اىل قطاعهم املخت�ش  باأنظمة 

املعل�مات اجلغرافية، وفر لل�رضكة القدرة على القيام بتحليل مف�شل لال�رضار.

وادى ا�رضاك �رضكة خا�شة يف برامج للرتميم تديرها احلك�مة اىل زيادة يف ال�شفافية، وب�شفتها فريقًا 

خارجيًا، متكنت �رضكة خطيب وعالمة  من مراقبة العمليات بحيادية.  
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اآليات تقدمي امل�ساعدات  2 .

اآليات تقييم اال�رضار

من اجل احل�ش�ل على تع�ي�شات خا�شة باالبنية املدمرة، كان على ال�شاغلني اواًل تقدمي طلبات للم�شاعدة 

اىل املكاتب املخت�شة يف املحلرّة والتي ميكن ان تك�ن جمل�ش اجلن�ب، او وزارة املهجرين، او ال�شندوق 

املركزي للمهجرين، او مراكز املحافظات والقائمقاميات ، او البلديات واملخاتري. 

بعد تقدمي الطلبات يق�م جمل�ش اجلن�ب او وزارة املهجرين بالتحقق من جميع وثائق امللكية واله�يات الالزمة 

وُيجري تخمينًا اوليًا لال�رضار، ومن ثم يتم التدقيق يف هذا التخمني وامل�افقة عليه من قبل خطيب وعالمة.

الطلبات امل�زعة اىل ال�شكان

مت�فرة يف وزارة املهجرين، وال�شندوق املركزي للمهجرين، وجمل�ش اجلن�ب، ومراكز املحافظات 

والقائمقاميات، ولدى البلديات واملخاتري. 

الطلبات املقدمة من قبل ال�شكان

تقدم يف:

اأ- مكاتب جمل�ش اجلن�ب يف جن�ب لبنان والنبطية او يف ق�شائي البقاع الغربي ورا�شيا. 

ب- مكاتب وزارة املهجرين او مكاتب ال�شندوق املركزي للمهجرين يف املناطق اللبنانية االخرى. 

تك�ين امللفات من قبل جمل�ش اجلن�ب ووزارة املهجرين

- من قبل ال�حدات املدمرة او املت�رضرة

- من قبل القرى او البلديات

التحقق من قبل خطيب وعالمة

�شدور تخمني باال�رضار من قبل خطيب وعالمة وتثبيته من قبل رئا�شة جمل�ش ال�زراء والهيئة العليا لالغاثة

ا�شدار الدفعة االوىل من التع�ي�شات من قبل قبل رئا�شة جمل�ش ال�زراء وت�شليمها اىل امل�اطنني من 

قبل جمل�ش اجلن�ب او ال�شندوق املركزي للمهجرين

يتم الدفع يف امل�رضف املركزي

طلب الدفعة الثانية من قبل ال�شكان

التقدم بالطلبات يف جمل�ش اجلن�ب او يف وزارة املهجرين

التحقق التقني من �شري عملية البناء

ا�شدار الدفعة الثانية من قبل رئا�شة جمل�ش ال�زراء  وت�شليمها اىل امل�اطنني من قبل جمل�ش اجلن�ب 

او ال�شندوق املركزي للمهجرين

يتم الدفع يف امل�رضف املركزي
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مت حتديد اربع فئات يف تخمني اال�رضار الالحقة بكل وحدة ال�شكنية:

•مدمرة كليًا  	
•مدمرة جزئيًا 	
•مت�رضرة كليًا 	

•مت�رضرة جزئيًا  	

كانت التع�ي�ش حمدداً لل�حدات املدمرة كليًا فيما كان التع�ي�ش لل�حدات املدمرة جزئيًا او املت�رضرة 

جزئيًا ُيحدد وفقًا مل�شاحة الق�شم املدمر او املت�رضر. 

اللبنانية. يف  املناطق  �شائر  امل�زعة يف  تلك  ال�شاحية اجلن�بية خمتلفة عن  امل�زعة يف  املبالغ  كانت 

املناطق ال�اقعة خارج ال�شاحية اجلن�بية كان يتم حتديد التع�ي�ش وفقًا للتايل:

ُحددت قيمة ال�حدات املدمرة كليًا مببلغ 80 ملي�ن لرية لبنانية يف ال�شاحية اجلن�بية و50 ملي�ن خارج 

ال�شاحية، بغ�ش النظر عن امل�شاحة.

يف جميع املناطق ُحددت ال�حدات املدمرة جزئيًا من خالل احت�شاب امل�شاحة املدمرة وتخ�شي�ش مبلغ 

30 الف لرية لينانية للمرت املربع. 

ُحددت التع�ي�شات لل�حدات املت�رضرة كليًا او جزئيًا خالل تخمني اال�رضار وتراوحت بني 200 الف و30 

ملي�ن لرية لبنانية.

مت تقدير املفرو�شات بقيمة 10 ماليني لرية لبنانية.

كانت التع�ي�شات لالق�شام امل�شرتكة مبا فيها الدرج تدفع اىل مالك املبنى. 

ومتيز هذا النظام بخلل ا�شا�شي ه� الت�شبب باخلالفات بني امل�شتفيدين، اذ كان يف بع�ش االحيان مفيداً 

اكرث من الناحية املادية ان يك�ن املنزل مدمراً بالكامل ع��ش احل�ش�ل على تع�ي�ش ملنزل مدمر جزئيًا، 

لكنه كان من ال�شعب اعتماد نظام اآخر لتخمني اال�رضار. 

دفع التع�ي�سات

اذا تعدرّت قيمة اال�رضار 10 ماليني لرية لبنانية، يتم الدفع على ق�شطني على ان تك�ن الدفعة االوىل 10 

ماليني والثانية ت�شاوي القيمة املتبقية. ويك�ن دفع الق�شط الثاين م�رضوطًا بالتاأكد من ح�ش�ل البناء. اما 

اذا كانت اال�رضار دون 10 ماليني لرية لبنانية فيتم الدفع مرة واحدة ويك�ن املبلغ م�شاويًا للقيمة الكاملة 

للتع�ي�ش. وكان للم�شتفيدين اخليار برف�ش اعادة االعمار فتدفع التع�ي�شات على اال�رضار يف دفعة واحدة. 

املركزي  ال�شندوق  قبل  من  امل�شتفيدين  اىل  وُت�شلم  ال�زراء  جمل�ش  رئا�شة  عن  ت�شدر  ال�شيكات  كانت 

للمهجرين او جمل�ش اجلن�ب.
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قيمة امل�ساعدات املادية يف ال�ساحية اجلن�بية لبريوت

التخمني اال�شا�شي

احلد االدنى 

الق�شط االول )ل ل(احلد االق�شى)ل ل()ل ل(

15،000،000 200،00030،000،000ترميم

• تدمار جزئي 300،000ل ل /م2	

ء املدمرة • لالجزا	

•تخمني اال�رضار  	
لالجزاء املت�رضرة

 50،000،000

تدمري كامل 

لل�حدة

80،000،000 300،000ل ل /م2

)مبا فيها 

املفرو�شات(

40،000،000

300،00080،000،00035،000،000ل ل /م2اق�شام م�شرتكة )1(

تدمري كامل 

للمناطق غري 

)2( ال�شكنية 

300،000100،000،00050،000،000ل ل /م2

 )1( ت�سمل ال�سالمل، بيت الدرج، امل�ساعد، واخلزانات )يف حال كان املبنى يتاألف من اكرث من 3 طبقات، اي طابق ار�سي وطابقني( والطبقات 

ال�سفلى املت�رضرة  ال ت�ستعمل لل�سكن، او يف حال كان الطابق مبنيًا على الركام. 

)2( اعادة بناء العيادات الطبية وح�ستها يف االق�سام امل�سرتكة

قيمة امل�ساعدات املادية يف املناطق اللبنانية، با�ستثناء ال�ساحية اجلن�بية لبريوت

التخمني اال�شا�شيالفئة

احلد االدنى 

)ل ل(

احلد االق�شى

الق�شط االول )ل ل()ل ل(

200،00030،000،00010،000،000ترميم

• تدمري جزئي 300،000ل ل /م2	

لالجزاء املدمرة

•تخمني اال�رضار  	
لالجزاء املت�رضرة 

•من قيمة اجلزء 40،000،000 	
املدمر %50

 • 	10،000،000

•كحد اق�شى من  	
قيمة اجلزء املدمر 

50،000،000 300،000ل ل /م2تدمري كامل

+

 10،000،000

للمفرو�شات 

150،00050،000،000 ل ل /م2اق�شام م�شرتمة )1(
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االآليات احلك�مية للتع�ي�سات: اخلال�سة 3 .

ابتداء من كان�ن االول 2008 تاأمنت التع�ي�شات اىل 348 قرية بحاجة اىل امل�شاعدة وكانت قد اجنزت 

امل�رضوفة  امل�شاعدات  قيمة  ان   
24

�رضفها. مت  قد  كان  املجدولة  التع�ي�شات  ن�شف  وح�ايل  التخمينات 

والتع�ي�شات الكاملة املن�ي �رضفها واردة يف اجلدول التايل. وقد اأجُنز تقريبًا دفع االق�شاط االوىل فيما 

من املت�قع ان تدفع االق�شاط الثانية اىل ال�شكان الذين لديهم ا�رضار ت�شت�جب م�شاعدات ا�شافية. 

الدفع مما ادى اىل ت�جيه االنتقادات، ويف هذا اخل�ش��ش ن�رضت �شحيفة  التاأخري يف  لقد ح�شل بع�ش 

ال�شفري اللبنانية مقااًل يت�شمن �شكاوى بهذا اخل�ش��ش. واتهم ممثل حزب اللـه ح�شن ف�شل اللـه احلك�مة 

بانفاق 10 ماليني دوالر امريكي خم�ش�شة ا�شاًل اىل اعادة اعمار ال�حدات ال�شكنية على م�شاريع البنى 

التحتية يف مناطق اخرى )ت�شمل 40 ملي�ن دوالر امريكي لالوت��شرتاد العربي يف وادي البقاع(.

ي ان خم�شني باملئة من امل�شتفيدين ح�شل�ا على الق�شط  ا�شافة اىل ذلك، اعلن مدير »وعد« ال�شيد ح�شن ج�شرّ

االول من التع�ي�شات، واتهم احلك�مة بتاأخري الدفع عمداً بهدف خلق الت�تر بني ال�شكان وحزب اللـه. اال  

ان احلك�مة نفت هذه االدعاءات. )ال�شفري، 4 �شباط 2008(

عدد املنازل التي 

�شيعاد بناوؤها

املبالغ االجمالية املجدولة 

للدفع  )املبالغ مباليني 

الدوالرات االمريكية(

املدف�عات

)املبالغ مباليني الدوالرات 

االمريكية(

املنازل التي يغطي 

املانح�ن اعادة 

بنائها

73،561472.77330.01

املنازل التي تغطي 

احلك�مة اللبنانية 

اعادة بنائها 

وال�اقعة يف قرى 

خارج ال�شاحية 

اجلن�بية

12،46956.9738.37

املنازل التي 

تغطي احلك�مة 

اللبنانية اعادة 

بنائها وال�اقعة يف 

ال�شاحية اجلن�بية

22،142236.66140.31

جمم�ع املبالغ 

املدف�عة من قبل 

احلك�مة اللبنانية

34،611293.63178.68

108،172766.4508.69املجم�ع العام

التقرير املايل للهيئة العليا لالغاثة من  كان�ن الثاين 2005 لغاية اآب 2008.  3 كان�ن االول 2008. 

http://www.rebuildlebanon.gov.lb/english/f/default.asp :ورد يف

مرتجم من العربية اىل االنكليزية من قبل الكاتبة

الل�اء يحيا  رعد عن �شع�بة تاأمني الدفع للمرحلة الثانية بداأ اجلدل ح�ل ا�شتعمال امل�شاعدات املخ�ش�شة 

احدث  ن�رض  عب  ن�شبيًا(  متاأخر  وقت  )يف  نف�شها  عن  ودافعت  االمر  احلك�مة  نفت  ال�شكنية.  ال�حدات  اىل 

االرقام املتعلقة با�شتعمال االم�ال على م�قعها االلكرتوين.

www.rebuildlebanon.gov.lb 24
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�شارت عملية اعادة االعمار ببطء يف جن�ب لبنان اأي�شًا وهذا عائد جزئيًا اىل التاأخر يف دفع التع�ي�شات اىل 

امل�شتفيدين. وارتاأت بع�ش العائالت ان تبداأ اعادة بناء منازلها ب�ا�شطة القرو�ش، وح�شلت الحقًا على الدفعة 

االوىل من التع�ي�شات املخ�ش�شة لها، فيما انتظرت عائالت اخرى اىل حني احل�ش�ل على الدفعة االوىل.

ال يزال نظام التع�ي�شات �شائراً على قدم و�شاق وميكن احل�ش�ل على املعل�مات على امل�قع االكرتوين 

)www.rebuildlebanon.gov.lb( .للحك�مة املخ�ش�ش لن�رض االرقام ولزيادة ال�شفافية

ب. انظمة اخرى للتع�ي�سات

البلدان املانحة 1 .

ال�شكنية يف م�ؤمتر �شت�كه�مل  التع�ي�شات لل�حدات  التم�يل مل�رضوع  الق�شم االكب من  التعهد بتقدمي  مت 

امريكي  دوالر  ملي�ن   350 قيمتها  هبة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  وقدمت   .  2006 اآب   31 يف  املنعقد 

على ان تع�د للحك�مة حرية الت�رضف بها. وقامت بلدان اخرى مثل البحرين واندوني�شيا وم�رض والعراق 

واالردن و�ش�ريا وعمان واليمن برعاية اعادة اعمار عدد من القرى من خالل االآلية احلك�مية. 

لت اعادة االعمار عب اآليات خمتلفة عن تلك  كما ان بلدانًا اخرى وعدداً من املنظمات غري احلك�مية م�رّ

املتبعة من قبل الدولة اللبنانية.

قطر

التزمت قطر اعادة اعمار اربع قرى حلق بها الدمار الكبري وهي بنت جبيل واخليام وعيناتا وعيتا ال�شعب. 

وي�شكل هذا امل�رضوع جزءاً كبرياً من كافة اجله�د املبذولة يف �شبيل اعادة االعمار والتي �شملت 3137 

منزاًل اىل جانب املدرا�ش والكنائ�ش واجل�امع وامل�شت�شفيات والبنى التحتية. وع��شًا عن اتباع االآليات 

ك�نرتاكتينغ  ج.اإي.تي.اأي  �رضكة  اىل  وعهدت  املحلية  ال�شلطات  مع  مبا�رضة  قطر  تعاونت  احلك�مية، 

لت قطر االم�ال اىل بنك ع�ده وُدفعت التع�ي�شات من  اال�شت�شارية تخمني اال�رضار. وبعد التخمينات ح�رّ

خالل �رضكة برايفت اجنينريينغ اوفي�ش يف اال�رضفية.

قدمت قطر الدفعة االوىل من التع�ي�شات اىل �شكان القرى وو�شلت قيمتها اىل 12 الف دوالر امريكي، كما 

ان دفعتني ا�شافيتني من امل�شاعدات مدرجتان على اجلدول وت�شل قيمتهما اىل 10 اآالف و20 الف دوالر 

امريكي على الت�ايل، ويتعلق �رضفهما بتنفيذ اعادة االعمار. لكن التقدم يف العمل بطيء نظراً اىل ال�شع�بة 

يف تخمني اال�رضار وحتديد ال�ثائق الثب�تية ويف تخطيط اعادة االعمار. على �شبيل املثال، كان من ال�شعب 

و�شع خطة يف بنت جبيل حتافظ على املركز التاريخي للبلدة وتلبي حاجات ال�شكان يف ال�قت نف�شه. 

ويت�شمن امل�رضوع اي�شًا اعادة اعمار املدار�ش والبنى التحتية. ومت�رّل قطر حاليًا اعادة اعمار وترميم 40 مدر�شة 

يف جن�ب لبنان، وت�شمل امل�شاعدات اعادة االعمار واملفرو�شات والتجهيزات املدر�شية، كما انه ت�جد خطط 

25
الخ�شاع املعلمني للتط�ير والتدريب. ومن املقدر ان ت�شل كلفة امل�رضوع اىل 10،194،020 دوالر امريكي.

الك�يت 

�شاركت الك�يت يف اعادة االعمار من خالل ال�شندوق الك�يتي للتنمية االقت�شادية العربية الذي تاأ�ش�ش 

�شنة 1961 لتم�يل م�شاريع التنمية وم�شاريع املحافظة على ال�شحة يف اآ�شيا وافريقيا. تعهدت الك�يت 

باعادة اعمار 25 قرية بعد حرب مت�ز 2006، واتبعت االآليات احلك�مية لتخمني اال�رضار، ولكن ع��شًا 

عن الدفع من خالل ال�شلطات الر�شمية مت ت�زيع امل�شاعدات املالية مبا�رضة اىل ال�شكان. ويع�د ال�شبب على 

االرجح اىل اخل�ف من »ت�رضرّب« امل�شاعدات املمن�حة اىل الدولة .

القرى  �شكان  اىل  امريكي  دوالر   80.4 لت  ح�رّ قد  الك�يتية  احلك�مة  كانت   2008 الثاين  ت�رضين  لغاية 

املت�رضرة، فيما تعهدت احلك�مة بتاأمني تع�ي�شات بقيمة 115 ملي�ن دوالر للتع�ي�شات املنزلية، ا�شافة 

  
26

اىل  تاأمني 185 ملي�ن دوالر امريكي مل�شاريع التنمية.
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املنظمات غري احلك�مية 2 .

اعادة االعمار وهي ت�شمل: برنامج االمم املتحدة  الغري حك�مية دوراً كبرياً يف  لعب عدد من املنظمات 

التنمية  وكالة  لالجئني،  الرنوجي  ،املجل�ش  لبنان  لالن�شانية-  بي�ت  م�ؤ�ش�شة  الب�رضية،  للم�شت�طنات 

املنظمة  لالجئني،  الدامنركي  املجل�ش  االمريكية يف بريوت،  اجلامعة  باجلن�ب،  بيت   ، التقني  والتعاون 

الغري حك�مية اليابانية للط�ارىء.

تعاملت املنظمة غري احلك�مية اليابانية للط�ارىء  مع االزمة من خالل تقدمي امل�شاعدات الف�رية وت�فري 

املاآوي ، وقدمت علبًا حتت�ي عدة ال�قاية ال�شحية اىل العديد من العائالت التي تدمرت منازلها او كانت 

208 منزل. كما  العائدين اىل  1248 �شخ�ش من  اماكن م�ؤقتة. ف�ُشلمت هذه املجم�عات اىل  تعي�ش يف 

وزعت علب حتت�ي عدرّة لتنظيف الردميات يف 38 قرية. 

الت�شاميم  ح�ل  االر�شادات  تقدمي  عب  االعمار  العادة  املبذولة  اجله�د  يف  املنظمات  من  عدد  �شاهم 

الهند�شية اىل العائالت املعنية:

 ف�شارك كل من وكالة التنمية والتعاون التقني، اجلامعة االمريكية يف بريوت، وبيت باجلن�ب يف م�رضوع 

االدارة ال�شاحلة لالعمار العاجل ما بعد احلرب. وان�شاأت هذه اجلهات مراكز تقنية اقليمية يف �ش�ر والطيبة 

وعيرتون قدمت امل�شاعدة اىل العائالت ب�شاأن الت�شاميم الهند�شية املتعلقة باعادة االعمار، وتقدير الكلفة، 

واحل�ش�ل على تراخي�ش للبناء، اىل جانب مراقبة وت�ثيق امل�شاريع، وتقدمي املعل�مات عب خدمات نظم 

املعل�مات اجلغرافية. وا�رضفت اجلامعة االمريكية يف بريوت على امل�رضوع وعلى تن�شيق االعمال اخلا�شة 

به، فيما قامت وكالة التنمية والتعاون التقني  وبيت باجلن�ب بان�شاء املكاتب وادارتها. وبلغت ميزانية 

امل�رضوع املمتد على �شنتني 1،300،000 ي�رو وقدمت التم�يل احلك�متان  اله�لندية والقب�شية.  

للعائالت  التقنية  وامل�شاعدة  الدعم  وفر  مما  مماثاًل،  م�رضوعًا  لبنان   لالن�شانية-  بي�ت  م�ؤ�ش�شة  وت�لرّت 

ن التخطيط البلدي للتعامل مع االزمات. 
رّ
ال�شاعية اىل اعادة اعمار منازلها، وكذلك اىل البلديات مما ح�ش

ووفر التم�يل لهذا امل�رضوع  ومل�رضوع »دعم لبنان« - وحدة التدخل ال�رضيع: املجم�عة االإرتكازية املنفذ 

انت�ن  واميلي  الدولية،  للتنمية  االمريكية  ال�كالة  من  كل   ، لبنان  لالن�شانية-  بي�ت  م�ؤ�ش�شة  با�رضاف 

ميم�ريال فاوندي�شن االمريكية، وبايبل الند فاوندي�شن البيطانية، و�شيتي غروب يف لبنان.

ووفرت املنظمات غري احلك�مية امل�شاعدات من خالل ا�شالح املنازل املت�رضرة يف احلرب وتدعيم  �شد 

ت�رضب املياه :  يتمتع املجل�ش الرنوجي لالجئني بخبة يف تدعيم  املنازل �شد ت�رضب املياه  ويف �ش�اه من 

ذ م�رضوعني للم�شاعدة. م�رضوع اعادة التاأهيل ال�رضيع للمنازلتم االعتماد فيه  امل�شاريع التنم�ية، كما انه نفرّ

على امل�شاعدات الف�رية  وخالل ال�شبعة ا�شهرالتي تلت احلرب قام املجل�ش مب�شاعدة 10 اآالف عائلة حتتاج 

منازلها اىل ترميم ب�شيط او كبري  جلعل هذه املنازل قابلة  لل�شكن خالل ال�شتاء. وقام بتم�يل امل�رضوع كل 

من مكتب املف��شية االأوروبية للم�شاعدات االإن�شانية )اإيك�( ووزارة اخلارجية الرنوجية عب تقدمي هبتني 

بقيمة 1.8 ملي�ن ي�رو و650 الف ي�روعلى الت�ايل. وركز امل�رضوع الثاين على ا�شالح ال�شق�ف املت�رضرة 

47 قرية يف جن�ب لبنان و�شارك يف العمل كل من امل�شتفيدين واملتعهدين املحليني وقام بتم�يل  يف 

الكلفة التي بلغت 2،8  ملي�ن ي�رو مكتب املف��شية االأوروبية للم�شاعدات االإن�شانية.  

و�شاهمت م�ؤ�ش�شة بي�ت لالن�شانية- لبنان يف هذه اجله�د. فتم ا�شالح املنازل يف املناطق املت�رضرة وفقًا 

مل�رضوع التدخل اخلا�ش باملنازل، وح�شل على امل�شاعدة 2391 �شخ�ش يف العبا�شية والق�زح وقانا، فيما 

جرى ترميم 397 منزل يف بيت ياح�ن والطرية وك�نني ويارون وجمدلزون ور�شقان�يه و�شديقني. 

وقامت وكالة التنمية والتعاون التقني )اكتيد( بتنفيذ م�رضوع ا�شالح وتدعيم املنازل �شد ت�رضب املياه  يف 

ت�شع قرى يف ق�شائي مرجعي�ن وبنت جبيل بني اآذار وكان�ن االول 2007 بتم�يل من مكتب امل�شاعدات 

للك�ارث اخلارجية )اأوفدا( يف ال�اليات املتحدة االمريكية مبيزانية قدرها ملي�ن دوالر. وقدمت ال�كالة 

www.reachouttoasia.qa 2008 ايادي اخلري نح� اآ�سيا. متت زيارة امل�قع االكرتوين يف 10 كان�ن االول 
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بالت�شليحات  القيام  يف  �شاهمت  ثم   ومن  باملنازل،  الالحقة  املبا�رضة  باال�رضار  اخلا�شة  امل�شاعدات 

والتغيريات الالزمة لتدعيم املنازل، فا�شتفادت 400 عائلة نتيجة لذلك. 

جهاد البناء

ان جهاد البناء م�ؤ�ش�شة تابعة حلزب اللـه وتعنى باعادة االعمار. منذ ان�شائها �شنة 1995 تركزت اعمالها على 

ترميم القرى وعلى التنمية امل�شتدامة، وبعد حرب مت�ز 2006 قامت امل�ؤ�ش�شة بتنفيذ عدد من امل�شاريع. 

اىل  كاملة  �شنة  اليجار  م�شاوية  مبالغ  ال�شكنية  بال�حدات  اخلا�شة  للم�شاعدات  اي�اء  م�رضوع  وفر  كما 

العائالت التي دمرت منازلها خالل احلرب، فبلغت قيمة التع�ي�شات املقدمة اىل �شكان اجلن�ب 10 اآالف 

دوالر امريكي، واىل �شكان ال�شاحية اجلن�بية لبريوت 12 الف دوالر امريكي. 

ان تتهدم يف  التي ت�رضرت دون  ال�حدات  بناء  للم�شاعدات على ا�شالح واعادة  اما ترميم فه� م�رضوع 

ال�شاحية اجلن�بية.

جهاد البناء: اعادة اعمار، تع�ي�شات، وملفات للم�شاعدات

القيمة بالدوالر االمريكيعدد احلاالتن�ع امل�شاعدات

اي�اء )م�شاعدات لل�حدات 

ال�شكنية(

28،300133،500،000

ترميم )ا�شالح ال�حدات ال�شكنية 

املت�رضرة( 

190،700،000

امل�ؤ�ش�شات االقت�شادية 

والتجارية 

12،50030،000،000

1،3002،000،000اال�رضار الزراعية املبا�رضة

اال�رضار املبا�رضة الالحقة 

باحلي�انات

2،0003،000،000

2،3004،000،000اآليات النقل العام

3،000،000و�شع �شعب للغايةم�شاعدات اىل القرى املدمرة

3،500700،000م�شاعدات اىل ال�شيادين

14،000،000  لغاية االآنم�رضوع وعد

380،900،000املجم�ع

امل�سدر: وعد

ُيعتب وعد م�رضوع اعادة اعمار ال�شاحية اجلن�بية التابع جلهاد البناء. ميتد امل�رضوع على م�شاحة 0.4 

كلم مربع وتقدر كلفته ب370 ملي�ن دوالر امريكي، اما التم�يل فيت�فر من املبالغ املخ�ش�شة من الدولة  

اىل ال�شكان ومن قبل حزب اللـه. يهدف امل�رضوع اىل اعادة بناء املنازل وامل�ؤ�ش�شات االقت�شادية واملباين 

العامة التي حلقت بها اال�رضار. ا�شافة اىل ذلك �شيعيد امل�رضوع تنظيم ال�شري لت�فري م�شاحات اكب للم�شاة، 

التخطيط العادة  وحت�شني حركة املرور، وخلق م�شاحات خ�رضاء. يتميز هذا امل�رضوع بالطم�ح لناحية 

اعمار ال�شاحية اجلن�بية بطريقة تعك�ش الذاكرة اجلماعية لل�شكان فيما تلبي حاجاتهم يف نف�ش ال�قت. 

و�شتحافظ االبنية اجلديدة على الت�شميم القدمي اىل جانب املحافظة على عدد الط�ابق وال�حدات، لكنها 

�شتبنى وفقًا معايري تقنية ومعايري اف�شل لل�شالمة. و�شتك�ن عملية اعادة االعمار م�شممة بفرادة كي تاأتي 

ت�شاركية وغري قمعية  الطابع فت�شمح لل�شكان بامل�شاركة يف التخطيط. 

لكن هناك �شكاوى من البطء يف البناء، مما ا�شعل �رضارة النقا�ش بني جهاد البناء واحلك�مة. واكد مدير 

ي ان امل�شاكل ال تتعلق ب�عد، واتهم احلك�مة بتاأخري دفع االق�شاط امل�شتحقة من  جها البناء ح�شان ج�شرّ

اجل الت�شبب مب�شاكل بني ال�شكان وحزب اللـه.



تقرير عن عملية اعادة االعمار اثر حرب مت�ز 2006 28



29تقرير عن عملية اعادة االعمار اثر حرب مت�ز 2006

5. حالة دراسية عن الجسور

اأ. حالة درا�سية

تركز عمل هذا مل�رضوع على �شتة ج�ش�ر ت�رضرت او دمرت خالل حرب مت�ز 2006، ومتثل هذه اجل�ش�ر 

من  و  اخلا�ش  القطاع  من  مانح�ن  االعمار:  العادة  خمتلفة  حاالت  ت�شكل  التي  امل�شاريع  من  جمم�عة 

القطاع العام، تدخالت للرتميم واعادة االعمار، هبات عينية ومادية، وغريها. اما اجل�ش�ر ال�شتة املختارة 

الكازين�، االويل، �ش�فر، املديرج، ال�شاحية )»ال�شق ب من االوت��شرتاد  الفيدار،  الدرا�شية فهي:  للحاالت 

اخلارجي املركزي لبريوت: احلازمية – املطار«(. 

لقد حدد ن�ع الهبة دور كل جهة يف عملية اعادة االعمار. كانت امل�شاعدات املادية التي ا�شتخدمت يف 

اعادة بناء ج�رضي ال�شاحية و�ش�فر مبا�رضة بحيث ان اجلهة املانحة وفرت مبلغًا من املال اىل احلك�مة 

اللبنانية، ومن ثم ا�شتعمل جمل�ش االمناء واالعمار هذه الهبات لتم�يل وادارة عملية اعادة االعمار.  

ان  وطلبت  هبة  ايطاليا  فقدمت  مادية،  هبات  �شكل  على  امل�شاعدات  االجنبية  احلك�مات  بع�ش  وقدمت 

ت�شتعمل حتديداً يف اعادة بناء ج�رض �ش�فر الذي كان مبنيًا يف اال�شا�ش من قبل  �رضكة ايطالية ، فيما 

قدمت اململكة العربية ال�شع�دية هبة مل�شاعدة لبنان يف اعادة االعمار ما بعد احلرب ب�ش�رة عامة ودون 

�رضوط حمددة، لذلك ا�شتعمل جزء من هذه االم�ال العادة بناء ج�رض ال�شاحية. 

يف هذه امل�شاريع كان جمل�ش االمناء واالعمار م�ش�ؤواًل عن ت�ظيف املتعهدين واال�شت�شاريني يف امل�شاريع 

وعن الدفع لهم. ومت الت�ظيف اما من خالل مناق�شة او من خالل املفاو�شات املبا�رضة. كذلك حدد املجل�ش 

ل املجل�ش  ، لذلك حتمرّ امل�ا�شفات التقنية للم�شاريع وا�رضف على جميع ن�احي البناء عب ا�شت�شاري معنيرّ

امل�ش�ؤولية الكاملة وامل�ش�ؤولية القان�نية يف امل�شاريع. 

جانب  من  اقل  وتدخاًل  املانحة  للمنظمات  مبا�رضًة  اكرث  دوراً  العينية  امل�شاعدات  اقت�شت  املقابل  يف 

اللبنانية وكل من اجلهات املانحة يف �شكل مذكرة تفاهم  اللبنانية. ومت االتفاق بني احلك�مة  احلك�مة 

امل�شاريع  بكل  اخلا�شة  التفاهم  مذكرات  وت�شمنت  االعمار،  م�رضوع  يف  فريق  كل  دور  مب�جبها  حتدد 

�رضوطًا مماثلة. وحدد جمل�ش االمناء واالعمار معايري الت�شاميم وراجع اخلطط قبل املبا�رضة بالبناء، ومن 

ثم اعتمد على ا�شت�شاري خارجي لال�شت�شارات ولال�رضاف التقني. من ناحية اخرى، كانت اجلهات املانحة 

م�ش�ؤولة عن جميع الن�احي املتعلقة بتنفيذ امل�شاريع، مبا فيها اختيار املتعهدين ودفع االم�ال لهم.  

ان اجل�ش�ر االربعة التي اأعيد بناوؤها ب�ا�شطة الهبات العينية خ�شعت للمراقبة، فاعاد بنك بيبل��ش اللبناين 

للتنمية  احلريري  م�ؤ�ش�شة  واعادت  الكازين�،  ج�رض  بناء  باعادة  لبنان  كازين�  وقام  الفيدار،  ج�رض  بناء 

الب�رضية امل�شتدامة بناء ج�رض االويل، وم�لت ال�كالة االمريكية للتنمية الدولية اعادة بناء ج�رض املديرج.
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امل�ا�سفات اخلا�سة باعادة بناء اجل�س�ر

ج�رض ال�شاحيةج�رض �ش�فرج�رض املديرج

ال�كالة االمريكية اجلهة املانحة

للتنمية الدولية

اململكة العربية احلك�مة االيطالية

ال�شع�دية

ماديةماديةعينيةن�ع امل�شاعدة

ترميم واعادة بناء م�ا�شفات امل�رضوع

الط�ل: 430 مرت

االرتفاع: 72 مرت 

)كحد اق�شى(

العر�ش: 33 مرت

  3x2 :اخلط�ط

ا�شالح 2 من ا�شل 8 من 

اق�شام اجل�رض، و4.5 كم من 

االوت��شرتاد

الط�ل: 310 مرت

االرتفاع: 20 مرت

العر�ش: 30 مرت

3x2 :اخلط�ط

ج�رض 1:

الط�ل: 125 مرت

االرتفاع: 4.75 مرت 

العر�ش: 17.5 مرت 

 2x2 :اخلط�ط

ج�رض 2:

الط�ل: 532 مرت

االرتفاع: 4.75 مرت

العر�ش: 17.5 مرت

 2x2 :اخلط�ط

الكلفة )مباليني 

الدوالرات االمريكية(

2.8 ملي�ن 5 ماليني 30 ملي�ن

6 �شباط 2007 – مدة امل�رضوع

ايار 2009 )خمَطط(

4 كان�ن الثاين 2007 19 حزيران 2007 -

 2007 اآب   10 –
)اجل�رض االول( و22 اآب 

2007 )اجل�رض الثاين( 

الكازين�ج�رض الفيدار ج�رض االويلج�رض 

م�ؤ�ش�شة احلريري كازين� لبنانبنك بيبل��شاجلهة املانحة

للتنمية الب�رضية 

امل�شتدامة/ النائب 

بهية بهاء الدين 

احلريري

عينيةعينيةعينيةن�ع امل�شاعدة

اعادة بناءم�ا�شفات امل�رضوع

الط�ل: 140 مرت

االرتفاع: 25 مرت

العر�ش: 30 مرت

 3x2 :اخلط�ط

ترميم 4  قناطر مت�رضرة. 

القناطر 1 و2 و3 كانت 

مت�رضرة فيما كانت 

القنطرة 4 مت�رضرة ب�شكل 

طفيف.

الط�ل: 90 مرت

االرتفاع: 80 مرت

   2x2 :اخلط�ط

ترميم واعادة بناء

الط�ل: 352 مرت

)140 اعادة بناء 

و212 ترميم(

االرتفاع: 8 امتار 

)معدل(

العر�ش: 10.5 امتار

اخلط�ط: 2 )اجتاه 

واحد( 

الكلفة )مباليني 

الدوالرات االمريكية(

 4 3.2 1.275

18 اآب 2006 – مدة امل�رضوع

7 حزيران 2007 

21 اآب 2006 – 

19 مت�ز 2007

16 اآب 2006 – 10 

مت�ز 2007 
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ب. امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رضكات 

للمحافظة على االخالقية يف  ال�رضكات  لل�رضكات اجله�د املبذولة من قبل  متثل امل�ش�ؤولية االجتماعية 

جميع ن�احي �شل�كها يف االعمال الداخلية، ومن خالل م�شاركتها يف اجله�د التنم�ية يف املحلة او البلد 

االجتماعية  للم�ش�ؤولية  هامة  درا�شة  اللبنانية  اجل�ش�ر  اعمار  اعادة  حالة  ت�شكل  اعمالها.  متار�ش  حيث 

لل�رضكات يف لبنان. 

ان ال�رضكات الثالثة التي قدمت م�شاعدات عينية العادة اعمار اجل�ش�ر وامل�شم�لة يف هذه الدرا�شة جميعها 

مار�شت امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�رضكات، االرّ ان بع�ش املعنيني يطرح�ن الت�شاوؤالت ح�ل ما اذا كانت هذه 

امل�شاريع منفذة ب�شبب االهتمام بخري املجتمع او ب�شبب ال�شعي اىل االرباح اخلا�شة او اىل حتقيق ارباح 

لل�رضكات. وقدم القطاع اخلا�ش التم�يل الالزم العادة اعمار هذه اجل�ش�ر، اإذ وفر بنك بيبل��ش التم�يل 

م�ؤ�ش�شة  وغطت  الكازين�،  ج�رض  اعمار  اعادة  تكاليف   لبنان  كازين�  وغطى  الفيدار،  ج�رض  اعمار  العادة 

احلريري للتنمية الب�رضية امل�شتدامة تكاليف اعادة اعمار ج�رض االويل.  

و�شمحت الدولة لل�رضكات بتغطية تكاليف اجل�رض الذي تختاره دون ا�شرتاط االول�يات التي يجب مراعاتها 

لدى اعادة اعمار اجل�ش�ر، ونتيجة لذلك متت اعادة اعمار بع�ش اجل�ش�ر ب�رضعة من قبل القطاع اخلا�ش، 

فيما ح�شل تاأخري يف اعادة اعمار البع�ش االآخر ب�شبب عد ت�فر االعتمادات املالية. لذلك من ال�رضوري 

درا�شة اال�شباب التي دفعت ال�رضكات اىل اختيار تغطية تكاليف ج�ش�ر حمددة.   

لقد اختار بنك بيبل��ش اعادة اعمار ج�رض الفيدار لعدة ا�شباب. وقالت ج�مانا با�شيل �شالال ان »الدكت�ر 

با�شيل ]رئي�ش جمل�ش ادارة بنك بيبل��ش[ ه�من الفيدار وا�شم البنك ه� بيبل��ش، واجل�رض يقع يف بيبل��ش، 
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ولكننا فعلنا ذلك خلري البلد.«

ونظراً اىل امكانية ان ت�شكل الزبائنية او املح�ش�بية م�شكلة يف م�رضوع كبري كهذا، عهد بنك بيبل��ش اىل 

م�شتقلة  م�ؤ�ش�شة  على  االعتماد  فان  ال�رضكة  لهذه  ووفقًا  املتعهدين.  اختيار  مهمة  الك�ن�شرتاكتا  �رضكة 

الختيار املتعهدين �شمح للبنك بتجنب ال�ق�ع يف االحراج، بحيث يتحتم عليه اختيار ال�رضكات اال�شت�شارية 

و�رضكات البناء من �شمن �شبكته ال�ا�شعة من العالقات والزبائن. 

لذلك  اليه،  امل�ؤدية  الرئي�شية  الطريق  ي�شكل  الكازين� النه  اعمارج�رض  اعادة  اختار  لبنان فقد  اما كازين� 

فان اعادة اعمار هذه اجل�رض كان �رضوريًا ال�شتمرار النجاح يف عمل الكازين�. ميكن ان يك�ن اتخاذ القرار 

باعادة اعمار اجل�رض ناجتًا عن امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�رضكات، او بكل ب�شاطة النه من م�شلحة ال�رضكة 

التي متار�ش  ال�رضكات  تتطابق الن  ما  غالبًا  اال�شباب  ان هذه  معًا.  االمرين  ب�شبب  او  كهذا،  قرار  اتخاذ 

امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�رضكات غالبًا ما ت�شجل جناحًا اكب يف ن�اٍح كثرية من اعمالها.  

واختارت م�ؤ�ش�شة احلريري ا�شالح واعادة اعمار ج�رض االويل يف �شيدا. وفقًا للم�ؤ�ش�شة مت اختيار اعادة 

اعمار هذا اجل�رض الن »اجل�رض م�زع �رضوري حلركة املرور يف مدينة �شيدا واجلن�ب«. ا�شافة اىل ذلك، 

فان عائلة احلريري من �شيدا التي ت�شكل قاعدة انتخابية لها.  

ال يت�جب على املانحني من القطاع اخلا�ش اللج�ء اىل عملية مناق�شة خا�شة بالقطاع العام يف �شبيل 

اختيار املتعهدين واال�شت�شاريني، االرّ انهم يتحمل�ن امل�ش�ؤولية الكاملة بخ�ش��ش القرارات التي يتخذونها. 

واختارت م�ؤ�ش�شة احلريري �رضكة جينيك� كمتعهد لهذا امل�رضوع، وهي املتعهد اال�شا�شي يف ا�شالح اجل�رض، 

لكن من املهم التنبه اىل ان ال�رضكة تخ�ش عائلة احلريري، لذلك فان املتعهد واملانح هما اجلهة نف�شها. 

كانت املبالغ املمن�حة العادة اعمار اجل�ش�ر بعد حرب مت�ز 2006 وفرية، لكنها رمبا قد تك�ن عادت 

مبكت�شبات على املانحني، لذلك ميكن ان تك�ن هذه املكت�شبات قد ت�شمنت خدمات انتخابية او ارباحًا 

مادية من خالل منح العق�د. باالمكان اجراء املزيد من الدرا�شة لهذه امل�شاألة، كما انه باالمكان تفادي 

احتماالت ح�ش�ل الف�شاد من خالل املزيد من ال�شفافية يف ا�شتخدام املتعهدين ويف مت�يل امل�شاريع.
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6. النتائج الرئيسية لالبحاث

اأ. تعدد الفرقاء 

اعمار  واعادة  ال�شكنية  التع�ي�شات  من  كل  يف  م�اجهتها  متت  التي  وامل�شاعب  امل�شاكل  من  العديد  ان 

اجل�ش�ر هي نتيجة مبا�رضة لتعدد الفرقاء. 

الفرقاء يف حتديد طابع  ال�شيا�شي بني خمتلف  الت�تر  �شاهم  ال�شكنية،  التع�ي�شات  يتعلق مب�رضوع  فيما 

جعل  مما  دقيق   و�شع  يف  نف�شها  اللبنانية  الدولة  وجدت  املتبعة،  التع�ي�شات  اآلية  ظل  ويف  امل�رضوع. 

احلفاظ على احليادية واحداً من االول�يات لدى الدولة. وللمحافظة على هذه احليادية، ا�شتخدمت الدولة 

�رضكة خطيب وعلمي كا�شت�شاري خارجي يجري بالتخمينات النهائية لال�رضار. حاولت الدولة احلفاظ 

على اال�شتقامة وت�رضيع العملية رغم تعدد الفرقاء املعنيني ذات امل�شلح املت�شاربة. 

من ناحية اخرى، فان م�رضوع وعد التابع حلزب اللـه ميثل روؤيا جهة غري حك�مية مل�رضوع اعادة االعمار. 

وكان هذا امل�رضوع مثاليًا لناحية تنفيذه بطريقة حافظت على الت�شميم اال�شا�شي، ولكنها �شمحت لكل �شخ�ش 

من قاطني املنازل ان يلعب دوراً يف ت�شميم منزله، مما يزيد من قدرات ال�شكان اإذ ان امل�شاركة يف الت�شميم 

كانت قبل ذلك حم�ش�رًة بالطبقة العليا. لذلك ُينظر اىل م�رضوع حزب اللـه على انه يحمل »روؤيا دميقراطية 

ى هذا امل�رضوع خدمات اىل  وغري قمعية« )رئي�ش اللجنة اال�شت�شارية يف م�رضوع وعد رهيف فيا�ش(. لقد ادرّ

املنطقة ولكن نتج عنه زيادة يف الت�تر بني الفرقاء املختلفني اثناء عملهم �ش�يًا يف امل�رضوع. 

 

ان هذين العاملني، ا�شافة اىل العديد من املنظمات غري احلك�مية املعنية، خلق�ا ن�عًا من اجل� التناف�شي. 

ان كاًل من حزب اللـه والدولة مهتمان يف حت�شني �ش�رتهما مما يخلق ت�شاربًا يف امل�شالح، االرّ ان جميع 

اجلهات املعنية تتمتع بح�شن التدبري، فلم ترتدد باللج�ء اىل بع�شها البع�ش عند ال�رضورة. لقد مت تنفيذ 

جهاد البناء ب�ا�شطة التع�ي�شات املدف�عة من قبل الدولة فيما التخمينات التي قامت بها �رضكة خطيب 

وعلمي كانت م�شتندة اىل التخمني االويل الذي اجنزته اجلهات املتعددة مبا فيها حزب اللـه. 

لقد لعب تعدد اجلهات دوراً كبرياً يف اعادة اعمار اجل�ش�ر، االرّ ان االآلية احلك�مية العادة اعمار هذه اجل�ش�ر 

كانت تفتقر اىل نظام �شلطة مركزي. وع��شًا عن ذلك كانت امل�ش�ؤولية بخ�ش��ش البنى التحتية العامة 

مق�شمة بني جمل�ش االمناء واالعمار ووزارة اال�شغال العامة والبلديات. وكان من املمكن ان ي�ؤدي ذلك 

اىل التاأخري يف البناء اإذ مل يكن وا�شحًا اي من اجل�ش�ر تقع حتت �شلطة اي جهة. كما انه كان من ال�شعب 

ايجاد مانحني للج�ش�ر يف ظل غياب نظام ي�شع االول�يات املتعلقة بامل�شاريع املختلفة. لكن جاء ان�شاء 

وحدة النه��ش واعادة االعمار يف مكتب رئي�ش احلك�مة ملعاجلة هذه امل�شكلة، ولعبت ال�حدة دور ال�شلطة 

املركزية ومتكنت من تركيب ج�ش�ر م�ؤقتة ومن ت�شهيل تنفيذ امل�شاريع. 

ب. ال�سفافية

قد يك�ن لتعدد اجلهات يف اعادة اعمار اجل�ش�ر ويف التع�ي�شات ال�شكنية اثر لناحية التخفيف من الف�شاد.

 

اجتاهاتها  جانب  اىل  ال�شكنية،  التع�ي�شات  مب�رضوع  املعنية  املتعددة  اجلهات  ان  النظرية  الناحية  من 

ال�شيا�شية املتناق�شة، كانت �شتمار�ش ن�عًا من ال�شبط املتبادل ومن التخفيف من الف�شاد. ولكن ال�اقع 

كان خمتلفًا، فالزبائنية ال�شيا�شية واالختال�ش وغريها من ا�شكال الف�شاد �شكلت م�شدراً هامًا للقلق. ومثال 

وا�شح على ذلك ه� القرار القطري بدفع التع�ي�شات مبا�رضة اىل امل�شتفيدين �شخ�شيًا بداًل من املرور من 

خالل الدولة، رمبا من اجل تفادي ح�ش�ل م�شاكل متعلقة بالف�شاد. 



تقرير عن عملية اعادة االعمار اثر حرب مت�ز 2006 34

لقد مت ت�جيه املزيد من االتهامات بالزبائنية ال�شيا�شية، فمجل�ش اجلن�ب الذي قام بالتخمينات االولية 

يف عدد من القرى على عالقة �شيا�شية وا�شحة بحركة امل وحزب اللـه. ان العديد من القرى غري املرتبطة 

باحلزب امل�شيطر يف حملرّة معينة ا�شتكت من املعاملة غري العادلة، وتفاقمت هذه ال�شكاوى ك�ن ممثل عن 

احلزب امل�شيطر غالبًا ما كان م�ج�داً عند اجراء التخمينات االولية. 

�رضوطًا  ي�شع  مل  احلك�مة  رئي�ش  مكتب  ان  ومبا  ال�همية«.  »املنازل  اىل  القرى  �شكان  من  العديد  وا�شار 

بخ�ش��ش االماكن التي �شيعاد بناء املنازل فيها، فاإن بع�ش املنازل ُبنيت يف ارا�ٍش كانت خالية قباًل. 

وُتطرح ت�شاوؤالت عما اذا كانت االعتمادات لبناء هذه املنازل قد مت احل�ش�ل عليها ب��شائل ملت�ية، او 

كانت م�شاعدات م�شتحقة مت احل�ش�ل عليها بطرق �رضعية من قبل احلك�مة.

لكن احلك�مة اتخذت خط�ات جلعل هذه امل�رضوع اكرث �شفافية، فن�رضت احدث االرقام وال�قائع 

www.rebuildlebanon.gov.lb عن اعادة االعمار على م�قعها االكرتوين. 

فيما يتعلق باجل�ش�ر، ي�شعب حتديد اخليط الرفيع الذي يف�شل بني امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�رضكات وحب 

الغري من جهة، وبني الزبائنية ال�شيا�شية من جهة اخرى. ان كرم اجلهات املانحة جدير بالثناء، ولكنه يف 

ال�قت نف�شه يدفع بع�ش املعنيني اىل الت�شاوؤل عن الدوافع ل�رضف هذه املبالغ الكبرية يف م�شاريع كهذه. 

ا�شافة اىل ذلك، هناك نق�ش يف ال�شفافية يف امل�شاريع املنفذة من قبل مانحني من القطاع اخلا�ش قدم�ا 

دين مب�اد البناء اىل اجلهات املانحة مما وفر فر�شًا  م�شاعدات عينية. وُترك اختيار جميع املتعهدين واملزِورّ

للم�شاريع.  الفعلية  االكالف  حتديد  او  امل�شبق  التقدير  اي�شًا  ال�شعب  ن  كان  كما  واملح�ش�بية،  للزبائنية 

وجمدداً ميكن الق�ل ان غياب اال�رضاف من قبل احلك�مة املركزية على هذه امل�شاريع خلق م�شكلة.

ج. ثغرات يف النظام 

التع�ي�شات  العديد من امل�شاكل املتعلقة بهذين امل�رضوعني، ففي م�رضوع  الدرا�شات ان هناك  لقد بيرّنت 

ال�شكنية كانت امل�شكلة �شع�بة تخمني اال�رضار. يف حال كان املنزل مدمراً ب�ش�رة كاملة، كان املبلغ 

املخ�ش�ش العادة اعماره حمدداً بغ�ش النظر عن املنطقة التي يقع فيها هذا املنزل. يف العديد من احلاالت 

اكب بكثري من  لبناء منزل  املال  ان عائالت تدمرت منازلها ح�شلت على ما يكفي من  كان ذلك يعني 

املنزل اال�شا�شي، فيما العائالت التي ح�شلت على تع�ي�شات عن اال�رضار فقط بالكاد متكنت من ترميم 

املنازل امل�ج�دة.  

ومتح�رت امل�شاكل املتعلقة باعادة اعمار اجل�ش�ر ح�ل مذكرات التفاهم امل�قعة من قبل الدولة اللبنانية 

واجلهات املانحة بخ�ش��ش امل�شاعدات العينية. وكان باالمكان جعل هذه االتفاقيات اكرث حتديداً لناحية 

دين مب�اد البناء، مما يرفع درجة ال�شفافية.  اختيار املتعهدين واملزِورّ

وبينت الدرا�شة اي�شًا انه مل يكن هناك نظام �شامل ل�شيانة جل�ش�ر جاهز للتطبيق بعد اعادة بنائها، ومن 

غري ال�ا�شح من �شيك�ن م�ش�ؤواًل عن الت�شليحات امل�شتقبلية. من احد ا�شباب ذلك قد تك�ن ال�شع�بة يف 

تقييم حالة اجل�ش�ر امل�ج�دة وتخمني اأكالف الرتمي.
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د. تاأثري امل�ساريع 

كان العادة اعمار القرى يف اجلن�ب وال�شاحية اجلن�بية لبريوت االثر الكبري على البيئة املدنية. عندما تلقت 

العائالت االعتمادات العادة اعمار منازلها، اخذ عدد منها قرو�شًا ومتكن من بناء منازل اكب بكثري من املنازل 

اال�شا�شية مما غري طابع القرى. ورغم ان املديرية العامة للتنظيم املدين كانت متلك اخلبة يف م��ش�ع اعادة 

املهجرين اىل منازلهم ويف اعادة بناء املنازل، ح�شل جتاهل لهذه اخلبة ومل ت�ؤخذ بعني االعتبار. 

لكن عدداً من املنظمات �شدرّت هذه الثغرات و�شاعدت االهايل يف اعادة بناء منازلهم بطريقة حافظت على 

ت�شميمها اال�شا�شي. و�شملت هذه اجلهات املكاتب التقنية االقليمية التي ان�شاأتها اجلامعة االمريكية يف 

بريوت واأكتيد وبيت باجلن�ب. يف بنت جبيل تعاون املهند�ش�ن املعماري�ن املحلي�ن مع اوؤلئك العاملني 

حل�شاب اجلامعة االمريكية يف بريوت �شاعني اىل ا�شتعمال االعتمادات القطرية العادة اعمار و�شط البلدة 

املدين اخلا�ش  التنظيم  اآخر على  ان م�رضوع وعد ه� مثل  التاريخي. كما  بطريقة حافظت على طابعها 

باعادة االعمار الذي يحرتم الذاكرة اجلماعية لل�شكان.
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7. التوصيات

اظهرت حرب مت�ز 2006 االفتقار اىل خطة ط�ارىء فعالة قادرة على تاأمني اال�شتدامة  املت��شطة والط�يلة 

االمد والتما�شك بني االآليات التي مت ان�شاوؤها. لقد نتج عن امل�شاعدات ال�فرية واملبارزة ال�شيا�شية تع�ي�شات 

العربي  النزاع  بدء  على  عامًا  اربعني  مرور  بعد  االمد.  ط�يلة  حل�ل  اىل  ت�ؤدي  مل  ولكنها  مر�شية  مادية 

اال�رضائيلي، ا�شافة اىل النتائج االقت�شادية للحرب االهلية، واالحتالل، واالجتياح، والعديد من الهج�مات 

واالعتداءات على االرا�شي اللبنانية، اآن االوان اكرث ما اي وقت م�شى كي يعاد النظر يف و�شع خطة ط�ارىء 

على امل�شت�ى ال�طني وعلى م�شت�ى ال�شلطات املحلية ت�ؤدي اىل حتركات ا�رضع واكرث فعالية يف اوقات ال�شدة. 

ومن �شاأن الت��شيات التالية حت�شني احل�كمة وبالتايل مكافحة الف�شاد و�شمان قدر اكب من ال�شفافية. 

و�شع خطة طوارىء وطنية. 1 للتعامل مع االزمات و/او الك�ارث الطبيعية. ويجب ان تبز هذه اخلطة 

مع  التعامل  كيفية  حتدد  ان  يجب  كما  العمل،  وخطط  واالزمات  للك�ارث  املختلفة  ال�شيناري�هات 

امل�شاعدات وا�شتعمالها. 

تعزيز ال�شفافية من خالل تعديل القوانني واعداد ت�رشيعات جديدة. 2 تتطلب من احلك�مة واملنظمات 

املانحة ن�رض التقارير املالية، واجراءات منح العق�د، وتقاريرالتط�ر.  

حت�سني الهيكلية التنظيمية للحكومة. 3 بهدف حتديد دور كل م�ؤ�ش�شة ب��ش�ح مما يح�شن التعامالت 

من خالل زيادة الت�ا�شل والتخفيف من الطبيعة ال�شيا�شية لعملية النه��ش. ان هيكلية اكرث �شالبة او 

ن ال�شفافية. 
رّ
حتديداً لالدوار ميكن ان ي�ؤديا اىل تقلي�ش الزبائنية واملح�ش�بية او احلزبية، مما يح�ش

ان�ساء وحدات مركزية للتدخل. 4 تتيح لل�شلطات املحلية واملركزية القيام بادارة فعالة للك�ارث او 

اتخاذ االجراءات املنا�شبة املتعلقة باعادة االعمار. 

تعزيز ال�سفافية وتبادل املعلومات. 5 بني املانحني وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية التي تنفذ امل�شاريع من اجل 

تنفيذها بفعالية، ا�شافة اىل ت�شجيع البلدان املانحة على ن�رض خطط عملهم واالكالف املرتتبة عليها.

ايجاد تعريف معياري للممار�سات ولالجراءات اجليدة. 6 يحظى مب�افقة جميع املعنيني ويت�افق 

مع املعايري الدولية. وي�ؤدي ذلك اىل حتديد معايري دولية حت�ل دون حتقيق اي فائدة جتارية و/او 

�شيا�شية خا�شة من قبل اي من املانحني، بل ي�ؤدي اىل زيادة املنفعة العامة. 

القيام بدرا�سة �ساملة. 7 للك�شف عن ن�شاطات اعادة االعمار والتع�ي�شات التي متت تغطيتها من قبل 

املانحني وتلك التي ال تزال بانتظار العمل عليها، مما يتيح للحك�مة حتديد االول�يات يف امل�شاريع 

االم�ال  تخ�شي�ش  اجل  من  �شاملة  ميزانية  الدرا�شة  هذه  تتبع  ان  ويجب  امل�شتقبل.  يف  االعمارية 

املمن�حة ب�ش�رة اف�شل يف م�شاريع م�شتقبلية. 

ان�ساء نظام ال�سالح و�سيانة البنى التحتية العامة. 8 من اجل ا�شتدامة امل�شاريع املنجزة.

تنفيذ �سيا�سة ت�ساركية. 9 تتيح ل�شكان املناطق املت�رضرة امل�شاهمة بفعالية اكب يف عملية اعادة االعمار. ومن 

�شاأن هذه الديناميات ان تخلق وظائف يف املحلة ت�فر الدعم املادي الذي ي�شجع ال�شكان على البقاء يف القرية. 

 احلّد من التنمية الفو�سوية. 10 بهدف جتنب التده�ر يف و�شع االرا�شي، وذلك من خالل املراقبة 

امل�شددة على اعمال البناء ومن خالل ايجاد خطط رئي�شية للقرى وحتى خطة لتحديد املناطق االن�شائية 

وحماية املناطق الطبيعية والزراعية. 

ا�رشاك ال�سكان يف اجلهود املن�سبة يف التعوي�سات واعادة االعمار. 11 من خالل ن�رض املعل�مات 

عن هذه امل�شاريع ب�ش�رة دائمة، مما يجعلها �شفافة ويف متناول اجلميع.
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8. حول الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

تاأ�ش�شت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية �شنة 1999 وهي فرع ال�طني ملنظمة ال�شفافية الدولية. انها 

مبادىء  تعزيز  اىل جانب  املتعددة،  با�شكاله  الف�شاد  اىل �شبط  تهدف  لبنانية  منظمة غري حك�مية  اول 

احلكم ال�شالح .  ويكمن هدفها الرئي�شي يف تطبيق حكم القان�ن، فتتعزز بذلك مفاهيم ال�شفافية وامل�شاءلة. 

كما ت�شعى اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية اىل تق�ية احرتام حق�ق االن�شان اال�شا�شية كما وردت يف كل 

من الد�شت�ر اللبناين وامل�اثيق الدولية. 

تلجاأ اجلمعية اىل كافة ال��شائل الالزمة ملكافحة الف�شاد، وحت�شني ن�عية احلياة، وت�شجيع املجتمع املدين 

على اتخاذ التدابري االآيلة اىل تعزيز اال�شتقامة وال�شفافية. 

ال تعمد اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية اىل التحقيق او الك�شف عن م�شائل فردية تتعلق بالف�شاد، ولكنها 

بداًل من ذلك تدع�اىل اال�شالح عب الرتكيز على التط�ير املنهجي، وعب الدخ�ل يف ائتالفات مع �ش�اها 

وامل�ؤ�ش�شات  اخلا�ش  والقطاع  والن�اب  احلك�مة  مثل  الف�شاد  مبكافحة  املعنيني  امل�شلحة  ا�شحاب  من 

االعالمية واملجتمع الدويل ومنظمات املجتمع املدين. 

تلجاأ اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية اىل و�شائل عديدة من بينها:

جميع  على  وكلفته  ونتائجه  وا�شبابه  والف�شاد  بحق�قهم،  يتعلق  فيما  امل�اطنني  لدى  ال�عي  خلق  1 .

م�شت�يات املجتمع. 

تعزيز قدرات ال�شباب لتمكينهم من نبذ الف�شاد وامل�شاركة يف تعزيز ال�شفافية وامل�شاءلة.  2 .

تط�ير الت�رضيعات اللبنانية املتعلقة بال�شفافية وامل�شاءلة والف�شاد.  3 .

بناء االئتالفات مع منظمات/جمعيات مماثلة، �ش�اء كانت دولية او م�ؤ�ش�شات عامة او خا�شة ملتزمة  4 .

مبكافحة الف�شاد. 

التعاون مع و�شائل االعالم وت�شجيعها على ك�شف احلقائق، وتق�ية اال�شتقامة، وتعزيز ال�شفافية يف  5 .

ممار�شات امل�ؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.

يف  عملها  جمال  يف  الطليعية  احلك�مية  الغري  املنظمة  الي�م  ال�شفافية  لتعزيز  اللبنانية  اجلمعية  تعتب 

لبنان. ومنذ تاريخ تاأ�شي�شها منذ ع�رض �شن�ات عرفت اجلمعية  على امل�شت�يات املحلية واالقليمية والدولية. 

وك�نها جزء من ال�شبكة املحلية ملنظمة ال�شفافية الدولية، ت�شتفيد اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية من 

االبحاث الدولية عن مكافحة الف�شاد وتعمل با�شتمرار على حتديث معل�ماتها واملمار�شات اجليدة.
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9. حول مجال

التابع  املدين  التنظيم  معهد  يف  »جمال«  لبنان  يف  االعمار  واعادة  لالعمار  االكادميي  املر�شد  تاأ�ش�ش 

 2006 اأثر حرب مت�ز  وذلك على  كاداة.  البلمند  »البا« يف جامعة  اجلميلة  للفن�ن  اللبنانية  لالكادميية 

املدمرة. وكان الهدف من ان�شاء املر�شد اآنذاك و�شع اأ�ش�ش علمية ملراقبة تطبيق عملية اعادة االعمار.ولكن 

عملت جمال بعدها على ت��شيع رقعة اأعمالها لت�شمل كل ما يتعلق بالتنظيم املدين. 

يق�م »جمال« بثالث مهام رئي�شية هي: 

جتميع املعل�مات وحتليلها وت�زيعها من اجل ت�شجيع النقا�شات العامة ح�ل االعمار واعادة االعمار. 1 .

ت�فري امل�شاعدة التقنية: وف�د من اخلباء، خدمات ا�شت�شارية، تدريب، مراقبة، م�شاريع حمددة للتخطيط  2 .

املدين، وغريها. 

مركز  ان�شاء  »جمال«  بامكان  الحقة  مرحلة  ويف  اجرائها.  على  والت�شجيع  االبحاث  اجراء  ت�شهيل  3 .

لالبحاث متخ�ش�ش يف الدرا�شات املدنية.
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10. املراجع

املقابالت

مقابلة مع املهند�ش عا�شم �شالم، النقيب ال�شابق للمهند�شني واملهند�شني املعماريني يف بريوت يف 9 �شباط 

2006 ، واجرى املقابلة الدكت�ر خليل جباره وال�شيدة غاييل كيبانيان يف زقاق البالط يف بريوت. 

ال�سحف

ال�شفري، عدد 4 �شباط 2008 

»اعادة اعمار ج�رض الفيدار يتط�ر كم�شاألة ا�شا�شية«، بقلم اور�شرتوم ي�شاندرا، الدايلي �شتار، 22 ايل�ل 2006  

الكتب واملجالت العلمية املتخ�س�سة

ج�رج قرم، »وراء واجهة اعادة االعمار: >االعج�بة اللبنانية< يف خطر«، ل�م�ند ديبل�ماتيك، 1998. 

»تقرير التط�ر«، اآذار 2001، جمل�ش االمناء واالعمار، بريوت. 

»لبنان: درا�شة بلد«، �شعبة الدرا�شات الفدرالية، من�ش�رات كي�شينجر، 2004.

»الف�شاد، بناء الدولة والنزاع الطائفي: دور الالعبني غري التابعني للدولة«، خليل جبارة وغاييل كيبانيان، 

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية، بريوت، 2008. 

للمعل�مات  انف�برو  مركز  النه��ش«،  اىل  االآيلة  واخلط�ات   2006 مت�ز  حلرب  االقت�شادية  »االآثار 

االقت�شادية، انف�برو، بريوت، ت�رضين الثاين 2006. 

»الف�شاد الطائفي وبناء ال�شلم يف لبنان. �رضقة ال�شلم: الرابط بني الف�شاد وبناء ال�شلم«، غاييل كيبانيان،  

جملة ني� روت�ش، جملد 14، ايل�ل 2009، معهد اليف اند بي�ش، جامعة تافت�ش. 

بريغ،  من�ش�رات  اي�شت،  ميدل  ذو  رميايكينغ  اعماره«،  واعادة  لبنان  تاأهيل  »اعادة  ك�رضواين،  مارون 

ني�ي�رك، 1997. 
         

»لبنان: اال�شتقرار والفقراء« يف ذو ليبان�ن ريب�رت، العدد 3، �شيف 1996، املركز اللبناين للدرا�شات.

الن�رضة االخبارية لتن�شيق امل�شاعدات، العدد 12، ت�رضين الثاين 2008، وزارة املالية اللبنانية. 

ريز، جملد 85، عدد 6، ت�رضين الثاين – كان�ن االول 2006.  »م�شتقبل لبنان«، ب�ل �شامل، جملة ف�رين افرّ

»�شنتان من العي�ش يف خطر: اجلرنال ع�ن وال�الدة املتزعزعة للجمه�رية الثانية يف لبنان«، ب�ل �شامل، 

ذو بريوت ريفي�، جملد 1، العدد 1، ربيع 1991، املركز اللبناين للدرا�شات، بريوت.

»التنمية الب�رضية يف لبنان«، تقرير عن التنمية الب�رضية، برنامج االمم املتحدة االمنائي، بريوت، 1998.

امل�سادر االلكرتونية

http://www.cdr.gov.lb جمل�ش االمناء واالعمار

 

http://www.reachouttoasia.qa ريت�ش اأوت ت� ايجيا

 

http://www.rebuildlebanon.gov.lb ريبيلد ليبان�ن
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