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  اإلطار المؤسسي والخدمات االجتماعية -٧

  لديةاألوضاع الب

التي تغطي تنورين الفوقا ووطى حوب وشاتين (بلدية حردين وبلية كفور العربي وبلدية تنورين : تضم منطقة الدراسة ثالث بلديات
وقد حصلت . وأما مزرعة بني صعب ونيحا فال بلدية فيهما وتدار شؤونهما من قبل قائمقامي البترون وبشري تباعا). وتنورين التحتا

  . النجاح لهاولة من بعض األهالي إللحاق مزرعة بني صعب ببلدية قنات، لكن لم يكتب محا١٩٩٧في العام 
  :ونستعرض فيما يلي أوضاع كل من هذه البلديات

  

  تنورينبلدية 
  .شيدت البلدية مبنى على طرف القرية

   . يأتي من إيجار الجرد للرعيوجلهامئة مليون ليرة منها موارد محلية، ، في السنة. ل. مليون لثالث مئة حوالي للبلديةتقدر موارد 
باشرت البلدية بإقامة شبكة داخلية للصرف الصحي، وبنت الحيطان من الحجر المكردس على مدخل القرية، شقت وأهلّت الطرقات 

  .الزراعية
  .تشكل بإشراف البلدية لجنة تتولى تنظيم المهرجانات السياحية في تنورين

   :، بعضها أنجز وبعضها قيد اإلنجازالمباني العامةقامة مجموعة من خصصت البلدية مجموعة من األراضي إل
  ٢ م١٢٠٠، بمساحة  البلديةمبنى 
  ) قرب مبنى البلدية (٢ م٢٠٠٠، بمساحة  قوى االمنمبنى 
  ) قرب المدافن (٢ م٣٠٠٠ على عقار مساحته ٢ م١٠٠٠بمساحة  مركز جرف الثلوج مبنى 

  :  جرى استبدال خط المياه، وقدنبع الرهوةمن مياه الشفة القرية بوفي مجال المياه، تتولى البلدية إمداد 
  سلك الخط منطقة جبلية ، حيث يمن نبع الرهوة حتى حريصا 
  سلك الطريق العام  حيث ي تنورين الفوقاإلىمن حريصا , 

 تنورين التحتا، وسوف تصل بلغت اآلنوبدأ مد الشبكة االساسية من قرحل، ، وقد ة للصرف الصحيالشبكة االساسيكما تتولى إقامة 
  .خط الشبكة يسلك الطريق العاموإلى بيت شالال، 

  

  حردينبلدية 
  . يخصص قسم منه مبنى للبلديةباشرت البلدية بإقامة مبنىمبنى البلدية مستأجر من لجنة الوقف، 

  .الموارد المحلية تقدر بحوالي خمس ماليين ليرة لبنانية في السنة
  .احداً لإلشراف على مشروع مياه الشفة الذي نفذته البلديةتستخدم البلدية عامالً و

  :المشاريع التي نفذها المجلس البلدي الحالي
 .بناء أقنية لتصريف المياه الشتوية 
 .األماكن األثرية والدينية إلى شق وتأهيل الطرقات المؤدية 
 .إعادة تأهيل الشبكة  الداخلية لمياه الشفة 
 :إنارة الشوارع الداخلية 

  . مليون ليرة لبنانية٢٨٦ت كلفة هذه المشاريع بلغ
  : كي تقيم عليه البلدية مبنى يستخدم ٢ م٢٥٨٠قدم الوقف عقاراً مساحته 

   ٢ م١٥٠ بمساحة للبلديةادار 
  ٢ م١٤٠ا بمساحة  تراثيامكتبة ومعرض 
  ٢ م١٥٠ بمساحة  للمغتربابيت 

، ينجز المشروع .ل. مليون ل٤٠ساهم المغتربون بمبلغ $ ٢٠٠,٠٠٠، كلفة المشروع ٢٠٠٣جرى وضع حجر األساس في أيار وقد 
  .خالل ثالث سنوات

  

  كفور العربيبلدية 
  .مبنى البلدية مستأجر من لجنة الوقف

  .في السنة. ل.الموارد المحلية بحوالي ثمانية ماليين لتقدر 
  . واحد فقطا بلديشرطياتستخدم البلدية 

  :يالمشاريع التي نفذها المجلس البلدي الحال
 )٣ م٤٠٠سعة الحفرة (ط للصرف الصحي . م٤٠٠٠إقامة حفرة وشبكة بطول  
 ).باليوم للبئرين ٣ م٥٠(حفر بئرين لمياه الشفة  
 .إمداد شبكة داخلية لمياه الشفة 
 .بناء حيطان من الحجر المكردس على مدخل البلدة 

  .ل. مليون ل٣٠٠بلغت كلفة هذه المشاريع 
  :المشاريع الملحة

 . م٤٨٠٠الكفور بطول  إلى العام، من مفرق كفرحلداتوسيع الطريق  
 .شق وتأهيل الطرقات الزراعية 

  خدمات التعليم

  : تلميذاً كلهم من المقيمين في تنورين، يتوزعون كالتالي٣٧٦ تضم ، وهي ثالث مدارس رسمية ومدرسة خاصة ابتدائيةتنورين في 
  

 مجموع ثانوي تكميلي ابتدائي وروضة المرحلة التعليمية
 ١٨٧ ١٤ ٥١ ١٢١ ذكور
 ١٨٩ ٢٤ ٤٣ ١٢١ إناث

 ٣٧٦ ٣٨ ٩٥ ٢٤٢ مجموع
  

وهي مهددة باإلقفال ألنها ال تضم إالّ هذين ( تلميذاً، تلميذان يدرسان في مدرسة نيحا الرسمية، ٧٣في القرى األخرى لمنطقة التصميم 
  .)أميون ـ دار بعشتار ـ ديربلال ـ كفرحلدا(يدرسون خارج قرى منطقة التصميم ف) ٧١(ن والتالميذ الباق وأما )التلميذين

سنوياً، وهذا أمر يقلق المسؤولين في المدارس، وهو يرون % ٨إن عدد التالميذ في مدارس منطقة التصميم على تراجع يقدر بحوالي 
  .أنه ال يمكن وضع حد لهذا التراجع إال من خالل توفير فرص العمل

من المبلغ يأتي من رسوم % ٣٢، حوالي يرة مليون ل٤٢) المدارس الرسمية(منطقة التصميم تبلغ الموازنات السنوية لمجموع مدارس 
  .من هذه الموارد تصرف على التدفئة والمحروقات% ٤٠اكثر من وتبرعات من الفعاليات المحلية، %) ٦٨(التسجيل، والباقي 

  :ارة، وهي التاليةقامت إدارات المدارس الرسمية بتوفير تجهيزات وخدمات غير ممولة من الوز
 .تجهيز مختبرات ومكتبات 
 .تدريس التكنولوجيا، الكومبيوتر واللغة اإلنكليزية 

كذلك اتخذت إدارات هذه المدارس تدابير خاصة لتأمين وصول المعلمين في فترات تساقط الثلوج، وقد حققت نسب نجاح لتالمذتها في 
  %.٩٠االمتحانات الرسمية تزيد على 

  :قة فرص عمل لثالثة وثمانين شخصاًوفرت مدارس المنط
 ٦٣  : معلمون في المالك 
 ١٣   :معلمون متعاقدون 
 ٧      :إجراء 

 
  :إن احتياجات المدارس الرسمية في المنقطة هي

  ).ثانوية تنورين ـ تكميلية تنورين التحتا(إقامة مبنى جديد للمدرسة  
  )ابتدائية تنورين الفوقا(تأهيل الملعب وحيطان المدرسة  
  )ثانوية تنورين(ختبر، مكتبة، مسرح وقاعة رياضة تجهيز م 
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  الخدمات الصحية

  .إلى جانب عدد من العيادات الخاصة ومستوصف، يحتل مستشفى تنورين الحكومي موقعا مميزا
 موظفين إداريين في المالك من ممرضين ١١٠ طبيبا متعاقدا و١٢٠ يضم ووه، ١٩٩٩عام افتتح مستشفى تنورين الحكومي في وقد 
 ٦٠٠ معاينة في العيادات الخارجية، كما يؤمن بين ٤٠٠ حالة استشفاء، وحوالي ٣٠٠ويستقبل في الشهر حوالي  اريين وفنيين،وإد
  . فحصا مخبريا٧٠٠و

  والمؤسسات االجتماعيةاألخرى المرافق العامة األنشطة الثقافية و

  .تشهد الحياة االجتماعية في تنورين نشاطا ملحوظا
  

  : تتوزع كالتالي جمعية١٣في منطقة 
  عدد المنتسبين  عدد الجمعيات  فئة الجمعية

  ٦٨٣  ٨  جمعيات ونواد
  ٥٩٤  ٥  تعاونيات زراعية

  ١٢٧٧  ١٣  المجموع

  
 :المشاريع التي نفذتها هذه الجميعاتتتناول 

 . التحتية الزراعيةىتأهيل البن 
 .انشاء المقرات للنشاطات الثقافية واالجتماعية 
 .إقامة المالعب الرياضية 

  :النشاطات الجارية لهذه الجمعياتتتناول و
 .المحاضرات والندواتوإقامة اللقاءات األدبية،  
 .معارض للكتبإقامة  
 .بيئية وحماية المناطق الحرجيةالتوعية ال 
 .إقامة مخيمات الفرص لألوالد 
 .تقديم الدعم للمزارعين 

  :المشاريع والبرامج المخططة لهذه الجمعياتتشمل 
 .شغل صناعي ـ غذائيإقامة براد وم 
 .تأهيل البنيات التحتية للسياحة البيئية 
 .إقامة أماكن الترفيه للشبيبة 

   وهمومهم األهالياتمطالب

  .جمعت مطالبات األهالي من خالل المقابالت، وأبرزها كالتالي
  .يةعملت البلدية، باشراف المهندسين جان غريب وميشال أبو عسلي، على وضع تصميم سكني للقر: حردين

  %٤٠صخر، مع سقف قرميد، أن ال تقل نسبة االستثمار السطحي عن % ٦٠مطالبة بأن تكون المباني أقله 
  .ويصعب اجراء المعامالت على هذه العقارات) بسبب الهجرة(من العقارات تعاني من الشيوع % ٨٠

  .  البعض تحملهاالبعض يتخوف من تصنيف القرية سياحية لما يفرض من مواصفات على األبنية يصعب على
مطالبة بأن تكون نسبة االستثمار ٢ م٦٠٠العقارات داخل المنطقة السكنية هي ذات مساحة متدنية ومعظمها دون : كفور العربي

  . السطحي مرتفعة
  لم تعرض أي تطورات بخصوص التصميم سوى أن تكون نسبة االستثمار السطحي مرتفعة : مزرعة بني صعب

   بخصوص التصميم لم تعرض أي تطورات: نيحا
  )  للعقار٢ م١٢٠٠بمساحة (ق لالفراز السكني خصص دير حوب منطقة الدو: تنورين

مطالبة بفرض مواقف للسيارات على االبنية، بأن تكون نسبة االستثمار السطحي مرتفعة، أن يسمح ببناء ثالث طبقات، على أن يسقف 
  % ٣٠ والسماح بالبناء في العقارات الزراعية بنسبة .حجرالطابق االخير بالقرميد، وأن تكون واجهة البناء من ال

  .مطالبة بتحرير قسم من المشاع وبيعه لالفراد بغرض البناء
  
  


