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  استيعاب السياسات القطاعية

  (*)في إدارة العمران
  

  
استيعاب السياسات اإلقطاعية في إدارة العمران أم إدارة العمران من خالل السياسات القطاعية؟ من هو األول؟            

  !!السياسات القطاعية أم إدارة العمران؟ أسئلة تُطرح وقد يكون الرد مختلفاً باختالف خلفية السائل 

  

 القطاعية يمكن ان توجه العمران لتوفير األجواء الفضلى لتحقيق اإلنتاجية القصوى التي             إن السياسات   

غير أن السياسات القطاعية في نطاق التجهيزات والبنية التحتية ال          . تؤمن الدخل الفردي الكافي الرتباط المواطن بأرضه      

إن السياسات القطاعية تـدعم     . اعات اإلنتاجية يمكن فصلها عن السياسات القطاعية األخرى وخاصةً تلك المتعلقة بالقط         

  .بعضها بعضاً لتأمين العيش الكريم للمواطن والنمو االقتصادي في آن معاً

  

كذلك، إن السياسات القطاعية في مجاالت التجهيزات والبنية التحتية يمكن أن تواكب العمران، كمـا                 

بطها مع السياسات القطاعية األخرى التي تشكل معاً القطاعات         يمكن لها أن توجه العمران أو إدارة العمران أيضاً، بترا         

  .االقتصادية

  

إن هناك ترابطاً عضوياً وأساسياً مـا  !!! فاإلشكالية التي أطرحها أمام هذه الندوة هي أوسع من قضية استيعاب        

  .بين السياسات القطاعية والعمران وإداراته

  

ا إلى البحث في مدى ترابط الخطط اإلنمائية والتنظيم المجالي          إن النظرة إلى الموضوع من هذه الزاوية يوصلن       

)Aménagement du territoire (وإدارة العمران.  

  

  :إن الخطط اإلنمائية تراعي عادة أمرين رئيسيين

  Sectoral Balances     التوازنات القطاعية-

 Regional Balances     التوازنات المناطقية-

  

تناسق اإلنتاج القطاعي ليلَبي كل قطاع احتياجاته واحتياجات القطاعـات األخـرى            فالتوازنات القطاعية تؤمن     

، أو الهدر واإلغراق غير المجدي اقتصادياً وصوالً لالسـتعمال  )Shortages or Bottlenecks(تالفياً لإلختناقات 

  .الكامل واألمثل للموارد المتاحة

  

ويعود هذا األمر إلـى مبـدأ       . نات القطاعية، إن لم يكن أكثر     والتوازنات المناطقية هي في ذات األهمية للتواز      

إنمائي عام أال وهو ضرورة مراعاة التوازن اإلنمائي المناطقي لدعم الترابط والتواصل ما بين كافة المناطق في البلـد                   

                                              
  . تقديم رئيس إدارة البرامج في مجلس اإلنماء واإلعمار الدكتور علي سرحال(*)
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 Excessive centralisation of the economic(الواحد، ولتالفي المركزية المشبعة للنـشاطات االقتـصادية   
activities(وما ينتج عن ذلك من نمو عشوائي للمدن الكبيرة ،.  

  

إن عدم مراعاة التوازن المناطقي ال بد وان يؤدي على المدى البعيد إلى اختالل مماثل في النسيج االجتمـاعي               

المرتفـع  فتصبح هذه المدن المراكز التي يقطنها أصحاب الـدخل  ). Poles or large cities(في المراكز الرئيسية 

  .مزنّرة بحزام من مناطق ذات مستوى عمراني متدن ألصحاب الدخل المتدني وربما العاطلين عن العمل

  

من هنا يدخل التنظيم المجالي كعامل رئيسي في التخطيط للتنمية لضرورة تناسق نمو مراكز اإلنتاج في كافة                    

كافة المناطق قد يعطي المرونة الكافية والقـدرة علـى          كذلك إن توزع التجهيزات والمنشآت والنشاطات على        . المناطق

  .التأقلم والتحول لمواجهة المتغيرات التي تؤثر عادة على مسار خطط التنمية الموضوعة

  

وال يمكننا أن نغفل التحوالت الديموغرافية التي ترافق عادة تنفيذ المشاريع الجديدة أو خلـق فـرص العمـل                     

 المناطق الحضرية أو المدن ينتج عادة عن تدني معدل نمو الدخل من القطاع الزراعـي                فالتمركز البشري في  . الجديدة

  .بالقياس إلى بقية القطاعات، وبصورة خاصة القطاعات اإلنتاجية األخرى مثل الصناعة والخدمات

  

كاسات الـسلبية   فالتنظيم المجالي وإدارة العمران ال بد وأن يتماشيا مع خطط التنمية االقتصادية للحد من االنع                

ومـن أهـم هـذه اإلخـتالالت        . واإلختالالت الناتجة عن التحوالت السريعة التي ترافق عادة خلق فرص عمل جديدة           

ما بين معدالت النمو فـي      ) ربما الشاسع أحياناً  (االختالف الواسع ما بين المداخيل في كل من المدن والريف، والفارق            

، وأخيراً اختالف المستوى المعيشي للنسيج االجتماعي فـي المدينـة           )ف أحجامها تبعاً الختال (مختلف المناطق أو المدن     

  .الواحدة

  

لذلك يمكننا القول بأن الترابط العضوي ما بين خطط التنمية الشاملة والتنظـيم المجـالي وإدارة العمـران أو                     

ا يؤدي إلى تالفي الفروقات االجتماعيـة  التنظيم المدني هو حجر األساس في تأمين اإلنماء المتوازن قطاعياً ومناطقياً بم  

  .والشاسعة حفاظاً على االستقرار االجتماعي

  

  

  آلية وضع السياسات القطاعية والعمران

  

إن التعاطي مع هذا الموضوع يمكن أن يعتمد الخط التساقطي من الشامل إلى الجزئي المناطقي، إمـا الخـط                     

  .هين إيجابياته وسلبياتهالتصاعدي من الجزئي إلى الشامل، ولكل من التوج

  

وكل السياسات القطاعية والتوجهات    . فالتوجه التساقطي ينطلق من أهداف عامة على المستوى الوطني الشامل           

دوراً ) أو جزئيات التوجه  (العمرانية المتالزمة معاً تُتَرجم هذه األهداف إلى واقع على األرض يعطي لكل منطقة محددة               

وكل هذه األدوار تعمل معاً لتحقيق األهداف الشاملة على الصعيد العام للـسياسات             . األخرىيتناسق مع أدوار المناطق     

  وهذا ما كلنا نُعرف عنه بالتنظيم المجالي. القطاعية وإلدارة العمران في آن
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)Aménagement du Territoire, National Physical Planning.(  

  

  :توافرها لنجاحه، ومنها على سبيل المثال ال الحصرولكن هذا التوجه يتطلب عدة مقومات مطلوب 

  .إمكانية انتظار الوقت الالزم إلعداد الخطط والسياسات الشاملة -

وجود خطة إنمائية مركزية تستقطب تأييد كافة فعاليات القطاعات االقتصادية خاصـة فـي لبنـان ذي التوجـه                    -

  .االقتصادي الحر

  

 . الستكمال تنفيذها وتجنّب التعديالت المتسرعة أو المتكررةإعطاء هذه الخطط المدى الزمني المطلوب -

باعتبار أن األهـداف المرجـوة ال تتحقـق         . توفّر اإلمكانيات المادية لتنفيذ الخطط الموضوعة وبالتناسق       -

  .بالكامل إال باكتمال تنفيذ المخططات حسب الجدول الزمني الموضوع لها

  .لالزمة لحسن وضع الخطط الشاملةتوفّر المعطيات االقتصادية واالجتماعية ا -

  

  وهنا نطرح السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا يتوفر لنا في الوقت الحاضر من هذه المقومات؟

  

وهذا التوجه يعتبر بأن اإلنماء .  أو لَِبنَةً لَِبنَةBuilding Blocksًوفي المقابل فإن الخط التصاعدي يعتمد مبدأ 

ويتميز هذا التوجه   . خطط إنمائية جزئية ليست بالضرورة مترابطة عضوياً وزمنياً       الشامل يمكن أن يأتي نتيجة مجموع       

بالمرونة في التعاطي مع الشأن اإلنمائي وبالتالي إمكانية إعطاء األولوية لتحسين مستوى الرفاه االجتماعي في المناطق                

  .األقل تطوراً ليتقارب مع ما هو متوفر في المناطق المتطورة

  

  : شارة إلى أن اعتماد هذا التوجه يجب ان يرافقه عدة ضوابط أهمهالكن تجدر اإل

 Indicative(أو ) Plan Indicatif Global(ضرورة وجود تصور مبدئي شامل ولـو بعناوينـه العريـضة     -

Global Plan (حتى ولو على المدى القريب أو المتوسط.  

  . بدالً من أن تكون متكاملةعدم الوقوع في خطأ إنشاء محاور إنمائية متنافسة أو متعارضة -

المراقبة والمتابعة لمستوى الرفاه االجتماعي في كل المناطق تفادياً النقالب الموازين فتصبح المناطق المتطـورة                -

  .سابقاً مناطق أقل تطوراً نتيجة للسياسات ذات المدى القريب

  

إال أنـه ال يمكـن      . لوضع الحالي للبنان  وبالطبع يمكن أن يقول البعض بأن هذا ما يمكننا اعتماده انطالقاً من ا            

             هذا التوجه وضرورة استيعابه في إطـار       " مرحلية"إغفال األثر السلبي لمثل هذا التوجه على المدى البعيد، إذا لم تراع

  .عام ذي أهداف شاملة على المدى البعيد

  

اعية، التنظـيم المجـالي، وإدارة      لقد جرت سابقاً عدة محاوالت لتأمين تناسق السياسات اإلنمائية الشاملة والقط          

. ١٩٦٩-١٩٦٥للفترة  ) IRFED( وضـعت خطة إنمائية شاملة للبنان من خالل بعثة إيرفد           ١٩٦٣ففي عام   . العمران

 وضعت المديرية العامـة     ١٩٧٣وفي العام   . ١٩٧٧-١٩٧٢ثم أتبعتها وزارة التصميم العام بالخطة اإلنمائية السداسية         

 وضع مجلس اإلنماء واإلعمار خطة إنمائية شاملة        ١٩٧٧وفي عام   . بيض لتنظيم مدينة بيروت   للتنظيم المدني الكتاب األ   

 حـاول مجلـس   ١٩٨٣وفي العام . (Drew Model)مستندة إلى دراسة اقتصادية كلية بالتعاون مع الجامعة األميركية 
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، )Aménagement du Territoire(اإلنماء واإلعمار وضع دراسة شاملة الستعماالت األراضي أو التنظيم المجـالي  

إال أن اندالع األحداث األمنية في حينه حد من طموح المجلس الذي اكتفى بوضع دراسة تنظيمية شاملة لما سمي فـي                     

  .حينه بيروت الكبرى، بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني

  

بدليل االختناقات التي نعاني منهـا علـى        " مالال يمكن القول بأن تنفيذ المخططات الشاملة السابقة قد كان متكا          

. فالتهجير السكاني المتنقل وندرة الموارد المالية خير دليل علـى ذلـك           . كافة األصعدة اإلنمائية، الخدماتية، والعمرانية    

  .ويمكن القول بأنه من األسباب الرئيسية لذلك عدم توفر االستقرار الالزم في حينه، وعدم توفر التمويل المطلوب

  

 إيالء موضوع التنظيم المجالي األولوية لدعم       ٢٠٠٤-٢٠٠٠ونحاول اليوم من خالل الخطة اإلنمائية الخماسية        

توجهات الخطة الخماسية في رفع مستوى القدرة التنافسية والميزة التفاضلية للقطاعات االنتاجية اللبنانية  من جهة، وإلى                 

  .زات والبنية التحتية، بما يدعم الرفاه االجتماعي للمواطن من جهة أخرىإعادة بناء وتطوير البنية اإلنشائية والتجهي

  

ويمكن القول بأنه إذا كانت السنوات السابقة قد اتسمت بطابع الخط التصاعدي ما بين الـسياسات القطاعيـة،                  

ذا كانت الضرورة قد قضت     فإ. التنظيم المجالي، وإدارة العمران، فإنه ال بد من العودة اليوم إلى الخط التساقطي تدريجياً             

في التسعينات بوضع خطة عاجلة إلنماء الضواحي لمدينة بيروت، وأخرى لمنطقة بعلبك الهرمل، وتالية قيد التحـضير                 

إلنماء منطقة عكار، واليوم خمسية إلنماء المناطق المحررة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، فإنه ال بد من إطالق خطة                   

ون تأخير لتأمين الترابط الوثيق وعلى المدى البعيد ما بين السياسات اإلنمائية، التنظيم المجالي،              للعمران الشامل ومن د   

  .السياسات القطاعية، وإدارة العمران

  

  

  

  الجوانب الرئيسية المتعلقة بعملية ترابط السياسات القطاعية وإدارة العمران

  

  

 أوجد واقعاً ال بد من أن نأخذه       ١٩٧٥ من أحداث عام     إن ما مر به لبنان خالل مدة غير وجيزة من الزمن بدءاً           

إن . في االعتبار أثناء مداولتنا حول السبل الفضلى لعملية ترابط السياسات القطاعية، التنظيم المجالي، وإدارة العمـران               

الجـة  معالجة االختالالت التي رافقت تلك الفترة من األحداث جعلت من الضروري البحث في الطـرق الكفيلـة بالمع                  

الموضوعية والشاملة لهذه االختالالت، التي إذا استمرت قد تعيق وربما فد تقف سداً أمام أية عملية إنماء أو قد تعيـق                     

  .عجلة الدورة االقتصادية

  

أو أكثـر   % ٦٠إن الوضع الحالي المتمثّل بتجمع أكثر من نصف الشعب اللبناني في مدينة بيروت، وبمركزة               

  .والخدمات في مدينة بيروت وضواحيها هو بحد ذاته عنصر اختالل رئيسيمن المؤسسات الصناعية 

  

وإذا كانت المعالجة الكاملـة والـشاملة       . إن معالجة هذه االختالالت ال بد وأن تكون في صلب مناقشتنا اليوم           

معالجة الصحيحة  إن ال . تعوقها عدة اعتبارات، فإنه علينا أن نضع خطة عمل قد تكون خمسية وصوالً للمعالجة النهائية              
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لموضوع تضخم المدن الكبيرة، وفي حالتنا مدينة بيروت وضواحيها، يتطلّب وجود إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات               

أهلية، ومؤسسات خاصة تنسق وتعمل معاً في مجالي تخطيط وتنفيذ المشاريع اإلنمائية والعمرانية، كي تأتي المعالجات                

 شمولية التعاطي مع إدارة العمران، بالترابط مع التنظـيم المجـالي والـسياسات              في مستوى التعقيد الناتج عن ضرورة     

  .اإلنمائية

  

  :إن عملية إدارة العمران بالترابط مع السياسات القطاعية لها عدة جوانب سنتداولها في حلقتنا هذه وهي

  .السياسات العامة لإلنماء والتجهيز وما يترافق معها من تغيرات سكانية ونشاطية -

  .لفة التجهيزات والمشاريع البنيوية التي تترافق عادة مع النمو العمرانيك -

إدارة الموارد المحدودة خاصةً األرض، المياه، ورأس المال، وِلم ال أيضاً رأس المال العلمي من مهنيـين                  -

  .وعمال مهرة

ألرض، ونـدرة   فضيق رقعـة ا   . وغني عن القول بأن كل هذه الجوانب هي حساسة في الظرف الحالي للبنان            

كذلك إن موضوع هجرة المهنيين والعمال المهـرة تحـرم          . المياه تدفعنا إلى ترشيد استعمال هذين الموردين الطبيعيين       

  .لبنان من طاقة إنتاجية ال يستهان بها في فترة اإلعمار واإلنماء الحساسة هذه

  

نايتنا، ونحن نقترح الحلول والسياسات     كذلك إن كلفة التجهيزات والمشاريع البنيوية البد وأن تكون موضوع ع            

خاصةً إذا علمنا بأن التقـارير شـبه الرسـمية          . العامة إلدارة العمران، على مدى السنوات الخمس القادمة على األقل         

من الناتج المحلي اإلجمالي وأن النفقات وصـلت        % ١٨ حوالي   ١٩٩٦أظهرت بأن الواردات العامة للدولة شكّلت عام        

وفي التقديرات التي رافقت وضع الخطة اإلنمائية الخماسية، فـإن المعـدل الـسنوي لإلنفـاق                . منه% ٣٣إلى حوالي   

مما يجعلني أؤكد على ضرورة إيالء كلفة التجهيزات والمشاريع البنيوية األهميـة            . سنوياً% ٥الحكومي سيتنامى بنسبة    

زية والمركزية النشاطات، وما يترافق مع ذلك       التي تستحق ونحن نتطرق إلى حل مشاكل التضخّم العمراني ما بين مرك           

  .من محاور سكانية

  

هذا األمر يدفعني أيضاً إلى طرح موضوع كيفية تمويل كلفة التوسع بالتجهيزات والمشاريع البنيويـة لخدمـة                   

  .النمو العمراني

  

ي يمكن أن تتوفّر للدولـة  مما ال شك فيه بأن اإلحتياجات، حتى في أحوال النمو العادي، تفوق عادةً الموارد الت    

لتنفقها في هذه الميادين بما فيها المساعدات الخارجية؛ فكيف اليوم؟ ما هي اإلجراءات التي يمكن أن تزيد مـن قـدرة                     

القطاع العام في حسن إدارة العمران، وكيف يمكن تحسين قدرة البلديات في عملية تمويـل وإدارة وتـشغيل الخـدمات                    

اة اليومية للمواطنين؟ وإذا كان من الصعب توفير موارد إضافية، فما هي اإلجراءات التي يمكن               األساسية المتعلقة بالحي  

يرفع من القدرة على اإلنفاق لمواكبة النمو ) Epargne or Savings(اعتمادها لترشيد اإلنفاق وتحقيق بعض من الوفر 

  .العمراني
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ما هي اإلشكاليات التي قد ترافـق عمليـة التـرابط           بعد هذا العرض للجوانب المبدئية والواقعية للموضوع،        

       وأضع هذه اإلشكاليات أمام حلقتكم الدراسية لمناقشتها والتوسـع         . المطلوب؟ سأعرض هنا لبعض منها كما تكونت لدي

ه مـن   وأقول البدائل وليس الحل الوحيد، ألن     . فيها وصوالً إلى تحديد شامل لهذه اإلشكاليات والى اقتراح البدائل الممكنة          

  .الصعب القول بأنه يتوفر لدينا اليوم كافة المعطيات التي تمكننا من تقديم حلول مجردة من الخطأ

  

ملة                :  اإلشكالية األولى  لـشا ئيــة ا لتـرابط مـا بيــن الـسـياسـات اإلنما أميــن ا كيف يمكن ت

)Development policies( لقطاعية لسياسات ا لمجالي، وا تنظيم ا ل  Sectoral development(، ا

policies(                 دية واالجتماعيـة لمعطيـات االقتـصا لعمران في ظل عـدم تـوفر كامـل ا دارة ا ، وإ

  .الضرورية لذلك

  

 كيف يمكن توفير كافة عناصر النجاح إلدارة العمران بالتوافق مع الـسياسات اإلنمائيـة القطاعيـة،                 :اإلشكالية الثانية 

إذ أن كل خطة مرهونة بـالواقع       . ستطراداً التمويل الالزم للتنفيذ   وبصورة رئيسية تأمين الدعم السياسي والشعبي لها، وا       

وبكلمة مختصرة هناك ترابط ما بين      . الذي انطلقت منه، كما إن نجاحها مرتبط بتنفيذها حسب الجدول الزمني المعد لها            

  .كل من البعد الزمني والبعد اإلنمائي لكل خطة

  

لمركزي واألساسي في السياسات اإلنمائية، السياسات القطاعية، وفـي إدارة           إن المواطن هو العنوان ا     :اإلشكالية الثالثة 

وكل هذه السياسات مجتمعة تهدف إلى تحقيق الرفاه المعيشي واالستقرار االجتماعي الذي ال يتحقق مـن دون                 . العمران

اضحة الرؤيا، األهـداف،  ويتطلّب هذا منهجية و). GDP per Capita(استمرارية تعاظم أو تنامي الناتج المحلي للفرد 

  .والخطوات التنفيذية

  

 كيف يمكننا تطوير مفهوم التنظيم المدني الحالي من مجرد عمل تنظيمي بحت إلى عمـل إنمـائي،                  :اإلشكالية الرابعة 

وبـذلك يـصبح باإلمكـان إدارة       . بحيث يربط أي مخطط توجيهي جديد بالمحاور الثانوية والرئيسية التي ينتمي إليهـا            

 من خالل السياسات القطاعية من دون إغفال ضرورة مالءمة السياسات القطاعية الحتياجات العمران في بعض               العمران

  .األحيان

  

 إن الترابط المطلوب ما بين السياسات القطاعية وإدارة العمران يتطلب آلية تنسيق ومتابعـة فعالـة                 :اإلشكالية الخامسة 

  فما هي هذه اآللية وكيف يجب أن تعمل؟. على األرضلوضع الخطط، البرامج، التشريعات، والتنفيذ 

  

إن اإلجابة على مثل هذه األسئلة هي في أساس تطوير النظرة إلى مفهوم إدارة العمـران والتنظـيم المـدني                    

  .ليساهم في إنماء الوطن والمواطن

  

  

  أيها السادة،

نية على ضرورة تـرابط الـسياسات       ال بد لي من أن أشدد انطالقاً من قناعاتي الشخصية، ومن خلفياتي المه            

  .اإلنمائية، التنظيم المجالي، السياسات القطاعية، وإدارة العمران
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 Aménagement(إني أردت من خالل هذا العرض التـشديد علـى مـسألة تـرابط التنظـيم المجـالي       
Territoire(       ه إلى من     ولقد أردت في    .  وإدارة العمران بالسياسات اإلنمائية عبر السياسات القطاعيةهذا العرض التوج

يرى في عملية اإلنماء عملية تقنية بحتة تنفي كل ما عداها، والتحاور أيضاً مع محبذي التنظيم المدني بالرغم عن أنف                    

لذلك كان ال بد من تجنّب التبسيط المتمادي الذي يحاول اختصار           . المواطن، العنوان األول للعمليات اإلنمائية والتنظيمية     

وأية عملية هي أكثر تعقيداً من الخطط اإلنمائية والتنظيمية ذات العالقـة بإنمـاء              .  عملية معقدة بمؤشر واحد    أو اختزال 

 Slow(هذا اإلنمـاء الذي  ال يمكن فرضه بالقوة بل  بجعله يأتي نتيجة للتفاعل الطبيعـي  . المواطن وتطوره الذاتي
motion process (مع المتغيرات والمستجدات.  

  

نماء من دون رؤية إنمائية شاملة ومتوازنة يصبح مجرد عملية حسابية اقتصادية تسقط من حسابها إنماء                إن اإل   

فاإلنماء الذي ال يراعي خصوصيات األرضـية       . اإلنسان وضرورة توظيف كافة الموارد المتاحة في عملية اإلنماء هذه         

المناطقية والبيئية ال يكتب له االستمرار على المـدى         التي يعمل لها، والذي ال يعمل على تجنّب اإلختالالت القطاعية و          

  .الطويل

  

  

  

 l'Art(والتنظيم المدني المجرد من الرؤية اإلنمائية يصبح مجرد عملية تنظيمية جمالية بحتة، أي الفن للفـن    
pour l'Art (ض للخطـط  فالتنظيم المدني ال بد وان يكون الترجمة على األر. تعني المصمم أكثر مما تعني المواطن

اإلنمائية، حتى ال يرى فيه المواطن مجرد مشاريع تنظيمية تحد من حرية تحركه في مجال استثماره للموارد المتاحـة                   

  .له

  

لذلك فإن اإلنماء، والتنظيم المجالي، وإدارة العمران أو التنظيم المدني يتمم كل منهم اآلخر فـي عمليـة ذات                     

  .جعة إلنماء الوطن والمواطنهدف وحيد أال وهو تهيئة الظروف المش

  

 .لن أطيل أكثر إنما أمل أن أكون قد طرحت أمامكم منطلقات للبحث تساهم في تحفيز مداخالتكم واقتراحاتكم
 


