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  اقتصاد التجهيزات والبنى التحتية 
  بين منطق الحاجات والحقوق ومنطق اإلقتصاد
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     المهندس حسان دغيلي
  

    رئيس ادارة المشاريــع 
  في مجلس اإلنماء واإلعمــار

  
  
  
  
  
  
  
  

مار كبير حيث أصيبت منشآته ومرافقه الحيويـة وبنـاه التحتيـة            تعرض لبنان خالل سنوات األحداث الدامية لد      
  …بأضرار جسيمة مما أدى الى ركود عام لحق بالنشاط اإلقتصادي إضافة لهجرات داخلية وخارجية

  
وبعد أن استتب األمن وعاد السلم األهلي، فإن على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها وتعتمد سياسة تـؤمن للمـواطن                   

 العيش وتنهض بالبشر وترمم الحجر وتعيد الروح  الى اإلقتصاد وأن تؤمن اجـواء مؤاتيـة لمعـاودة             مستوى الئقا من  
نشاطات كافة قطاعات اإلنتاج واطالق عجلة اإلقتصاد واعادة الحياة الطبيعية بمستوى مقبول لكافة المناطق مما يستدعي           

  :القيام ببعض اإلجراءات وأهمها
  
كهرباء ومياه شرب ومواصالت سلكية والسلكية  ومعالجة المياه المبتذلة ومياه           :زمة   توفير البنى التحتية الال    –أ  

  الخ..األمطار والطرق والمرافئ والمطار 
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 تأمين البنى اإلجتماعية المقبولة من اسكان واعادة مهجرين وصحة عامة وتربيـة وطنيـة وتعلـيم مهنـي                   -ب
   الخ…وجامعي

  
  ..)زراعة ، ري ، صناعة ، سياحة( تنشيط الخدمات في كافة القطاعات -ج
  
   اصالحات اقتصادية ومالية ضرورية-د
  

 اعداد الخطط الشاملة لإلعمار واإلنماء المتوازن لتهيئة البالد بكافة قطاعاتها ومناطقها لمواجهة تحـديات               –هـ  
  القرن الواحد والعشرين

  
واسطة اعتمادات محلية أو بواسـطة التمويـل        أن كان ب  ( توفير التمويل الالزم لتنفيذ خطط اإلعمار واإلنماء         –و  

  )هبات أو قروض ميسرة لتخفيف اعباء الدين العام عن كاهل الدولة: الخارجي المناسب 
  
مواصلة تنفيذ السياسة المالية لترشـيد اإلنفـاق واإلسـتمرار     ( اتخاذ ما يلزم من تدابير إلنجاح  خطط الدولة           -ر

  )…باإلصالح اإلداري
  

 أن أهم اإلجراءات التي يتوجب على الدولة القيام بها لتحقيق الشق اإلعمـاري فـي سياسـتها                  يتبين مما تقدم ،   
  :تتلخص بما يلي 

  
  
  

  
  

  اعداد الدراسات الفنية الالزمة للمشاريع التي تتبين ضرورة تنفيذها: اوالً 
  

  .تأمين التمويل الالزم لهذه المشاريع تمهيدا إلطالق عملية تنفيذها:  ثانيا 
  
  

لغني عن القول ان الحاجة لتأهيل كافة القطاعات كانت ضرورية وذات اولوية قصوى ولم يكن كافيا العـودة                  أنه  
 فالتقنيات والمستويات التي كانت معتمدة ما قبل األحداث لم تعد           ١٩٧٥بالبنى التحتية وبالخدمات الى ما كانت عليه قبل         

ة التأهيل كافية وكان ال بد من اطالق المشاريع عديـدة اإلنمائيـة      قادرة على تلبية متطلبات العصر وبالتالي لم تعد عملي        
بمستوى متقدم تسمح للبنان بدخول القرن الواحد والعشرين مع كافة تحدياته وليقوم بدوره الرائد في محيطه العربي وان                  

اجات كافة فئات السكان    تتالءم شبكات الخدمات والبنى التحتية والتجهيزات الجديدة مع حاجات العصر وتقنياته وتفي بح            
  في كافة المناطق

  
  :وهنا يطرح السؤال المنطقي والبديهي

  
  من أية منطقة وفي أية مناطق: من أين نبدأ بالتنفيذ  -
  في أي قطاع أو في أية قطاعات: كيف نبدأ  -
  ما هي المواصفات الفنية للمشاريع والشبكات والتجهيزات التي يقتضي تنفيذها -
  الشبكات والتجهيزات التي يقتضي تنفيذها إن لجهة الخدمات التي           ”CAPACITE“كيف يتم تحديد قدرات      -

  عشر سنوات أو عشري ((PREVISIONS)ستؤمنها أم لجهة التوقعات التي يقتضي اعتمادها 
  ..)ن أو اكثر -
  

ـ                    ن وتبرز ، بعدئذ، النقاشات الطويلة حول المبالغ التي يقتضي توظيفها في كل من القطاعات وفي كل منطقـة م
بحث طويل ومتشعب نظرا للتعقيدات الفنية واإلقتصادية والتمويلية وخاصة حول مستقبل العاصمة والمناطق             : المناطق  

ويستمر النقـاش بنطلقـات     .واألدوار المطلوبة إن من لبنان أو من العاصمة أو من المناطق المحيطة بها أو البعيدة عنها               
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تام حول ضرورة اإللتزام بمبـدأ اإلنمـاء المتـوازن وتـأمين الحاجـات              مختلفة احيانا  وإن كان هناك تفاهم وتوافق         
  .الضرورية لكافة المواطنين في كافة المناطق

  
  : على سبيل المثال (
  
 هل يعقل أن يستمر وضع المياه المبتذلة والصرف الصحي كما هو اآلن وان تكـون أودية  لبنـان وبيئتـه                     –أ  

  المناطقالطبيعية مصبا لمجاري القرى في كافة 
   إذا كان المطلوب هو تأمين محطات تكرير للمياه المبتذلة فمن أين نبدأ وبأية كلفة ؟ -ب
  

وإذا سلمنا جدال بضرورة حل مشاكل تكرير المياه المبتذلـة فمـاذا عـن شـبكات ميـاه الـشرب والمـدارس                      
  ) …والطرقات
  
  

  
 المشاريع ذات األولوية ليست فنية فـالعلم     وبصراحة وشجاعة ، يجب اإلعتراف بأن المشكلة األساسية في اختيار         

والتقنيات الحديثة تؤمن الحل المقبول ألية مشكلة  يمكن ان تطرح على أي صعيد بل المشكلة هي في تحديد األولويـات                 
اعتمادات محلية في ظل سياسـة      :  لتنفيذ المشاريع التي تعتبر ذات اولوية      التمويل الالزم في الوقت المناسب    وفي إيجاد   

  .ط االنفاق وترشيده ومعالجة الوضع المالي والدين العام ام تمويل خارجي بواسطة الهبات او القروض الميسرةضب
  

وأما في حال اعتماد التمويل الخارجي فإنه يجب مراعاة رغبة المقرض لجهة تحديد المشاريع او القطاعات التي                 
على (مصادر للمشاريع التي يجري التوافق على اعتمادها        يمكن تمويلها من هذه المصادر والمبالغ التي تخصصها هذه ال         

سبيل المثال هناك مصدر تمويل يختار مشاريع محطات التكرير دون الشبكات ومصدر آخر يختار بنـاء المستـشفيات                  
ويبقى على الدولة ان تؤمن ترتيـب هـذه         .. ) دون تجهيزها ومصدر آخر يختار التجهيزات دون الهندسة المدنية والخ           

يارات بشكل منطقي ومنتج لتكون الحصيلة مجدية ويتم تنفيذ مشاريع متكاملة يمكن اإلستفادة منها بطريقـة عمليـة                  الخ
  .سليمة 

  
وتجدر بنا اإلشارة بأن هذه المهمة ليست سهلة كما يتصور البعض وفي بعض األحيان يجـب اإلعتـراف بـأن                    

ناك تمويل لمحطات التكرير التي أصبحت في مرحلة متقدمـة  ه: على سبيل المثال  (الكثير من المشاكل لم تجد حال بعد        
من اجراءات التلزيم دون أن تتأمن اإلعتمادات المحلية وال التمويل الخارجي  لتنفيذ الشبكات الالزمة لتـأمين وصـول                   

  )…المياه المبتذلة لهذه المحطات
  

لية علمية سهلة وتحديد األولويات في ظل       إن تحديد الحاجات المستقبلية لكافة المناطق وفي كافة القطاعات هي عم          
غياب التمويل الكافي وتأمين التمويل الالزم لها عمل شاق يتطلب مثابرة واتصاالت مستمرة ودؤوبة مع مصادر التمويل                 

كما سميت  " الندرة"للوصول الى النتيجة المتوخاة وبإنتظار ذلك ال بد من التعامل مع وضع مؤقت غير طبيعي هو إدارة                  
ادبيات الندوة مع التذكير بضرورة ابعاد عملية تحديد األولويات عن السياسة واعتماد المعايير اإلقتصادية والعمرانية               في  

  .واإلنمائية دون غيرها
  

وال بد من التفكير في هذا المجال بإيجاد صيغ جيدة لم تعتمد سابقا لتمويل المشاريع فإضافة الـى طريقـة الــ                      
BOT     في بعض المجاالت يجب التفكير بتمويل مشترك لبعض المشاريع مـع الـسلطات المحليـة               التي يمكن اعتمادها

  )…النفايات،المياه المبتذلة: البلديات أو اتحاد البلديات التي يتوجب عليها المساهمة في بعض المشاريع (
  

  :لتحتيةنقتطان اخيرتان ، ال بد من اإلشارة اليهما اثناء الحديث عن التجهيزات ومشاريع البنى ا
  
  : تتعلق بتشغيل وصيانة المنشآت والتجهيزات التي يجري بناؤها حيث نتساءلاألولى

  
األنفاق،  .. المطار (هل األجهزة اإلدارية الحالية قادرة على تشغيل المنشآت والتجهيزات التي تم بناؤها  -

  ..)المدينة الرياضية 
  .التجهيزات الجديدة هل جرى التفكير بهدوء وبشكل كاف بطريقة تشغيل وصيانة  -
  . هل هناك معرفة كافية باإلعتمادات واألجهزة الالزمة للقيام بهذه المهام الجديدة -
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ان الحفاظ على كل ما جرى بناؤه وتنفيذه حتى اآلن والذي كلف المواطن  اللبناني الكثير يستدعي اإلهتمام اليجاد 
  . المشاريع قد ذهبت هدرا ونندم بعد ان يكون قد فات األوانالحلول المناسبة كي ال تكون المبالغ التي وظفت في هذه

  
فلتان عمراني كما في بعض احياء الـضاحية الجنوبيـة          ( تتعلق باألوضاع البيئية التي نشآت في بعض المناطق          والثانية

ى لبيروت، التأخير في معالجة موضوع مجاري المياه المبتذلة والتي جعلت بعض األوديـة مـصبات لمجـاري القـر                  
ويقتضي اعطاء أولوية قصوى لمعالجة هذه األوضاع وتدارك األخطار التي يمكن ان تنتج عن استمرارها               ..) والبلدات  

  .والتي تشكل خطرا اكيدا على البيئة وعلى مستوى معيشة السكان المتواجدين في هذه المناطق
  

  في اإلقتراحات
  

اطق وكافة القطاعات هي اكثر بكثير مـن اإلعتمـادات          انطالقا من ان اإلعتمادات الالزمة لتأمين حاجات المن       
المتوفرة لذلك فإنه يجب التعامل مع هذا الواقع وتحديد األولويات ضمن الظروف الواقعية واإلمكانات المتوفرة وفق مـا                  

  :يلي 
  
ن  يجب تحديد الحاجات المستقبلية للمناطق في كل القطاعات وفق اسس علمية سليمة تؤمن حاجات المـواطني                -

  .تمهيدا للوصول الى انماء كل لبنان بشكل كامل ومتوازن
يجب تحديد األولويات واإلستثمارات في القطاعات المختلفة لتطوير هذه القطاعات بطريقة منظمة ومنطقيـة               -

ومنسقة  لتتأمن اإلستفادة القصوى من اإلستثمارات ليس لكل قطاع على حده ، بل في مجملها وذلك ضـمن                   
 القطاعات منسجمة فيما بينها وتندرج ضمن خطة عامة شاملة ونذكر في هذا المجـال ان                خطط متكاملة لكل  

  .مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على الخطة الخماسية التي اعدها مجلس اإلنماء واإلعمار
ن   يجب العمل على تأمين التمويل الالزم في الوقت المناسب لتنفيذ كافة المشاريع الملحوظة في خطة الدولة م                 -

  .دون اغفال أي قطاع أو منطقة وذلك بطريقة منسقة للحصول على أفضل انتاجية ممكنة
يجب التعامل مع األولويات وفق اإلمكانيات المادية المتاحة  لتنفيذ المشاريع التي يتم اختيارها بشكل يضمن                 -

  اإلستفادة منها بشكل صحيح ومتكامل
اريع بشكل علمي سليم للمحافظة عليهـا       يجب حل اشكالية تشغيل وصيانة التجهيزات والمش       -

  .واإلستفادة منها لفترة طويلة تبرر توظيف المبالغ التي تحملها المكلف اللبناني
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Atelier B1 
  

  السياسات القطاعية

  …………مجموعة العمل رقم 
  ) Aménagement(التجهيزات الكبرى، وتأثيرها على التوسع العمراني 

  ………………: يدير النقاش
  ………………  : المقرر

   ………………  : اإلشكالية
…………………………………………………………………  

  ………………………………………………:لألستاذ) دقيقة٢٠(مداخلة مدتها 
  : يتناول النقاش المواضيع التالية

  
وتأثيرها االيجابي والسلبي علـى التوسـع العمرانـي    ) Grands Equipments( في مفهوم التجهيزات الكبرى  -١

  ) دقيقة٣٠(في لبنان ) mentAménage(والعملية التنظيمية 
مطارات، مرافئ تجارية، الجامعة اللبنانية، المالعب الرياضية،       (ما هي التجهيزات الكبرى المعنية بهذه المداخلة         •

  ، )الخ…مرفأ طرابلس،
  هل لوجود هذه التجهيزات الكبرى تأثير على أشكال التوسع العمراني حولها ؟ •
ط التنظيمي الذي تقع ضمنه؟ وفي أي مرحلة يتم أخذها بعين االعتبار            هل هذه التجهيزات تدخل في أساس المخط       •

  في المخططات التنظيمية؟
كيف يتم تحديد الحاجة الى التجهيزات الكبرى وهل للمخطط الشامل لترتيب الراضي دور في ذلـك أم يقتـصر                    •

  األمر على السياسات القطاعية فقط؟
  
  ) دقيقة٣٠( في تعديل التشريعات المعمول بها  -٢

الحاجـات، المـستوى    (هل هناك قوانين تحدد شروط وآلية إنشاء التجهيزات الكبرى في لبنان وعلى أي مستوى                •
  ).الخ…االقتصادي، سياسة قطاعية

  .ما هي النقاط القانونية التي تساعد على االندماج بين التجهيزات الكبرى والمخططات التنظيمية •
 الموروث القانوني من الـ(ا توجهات سياسة التجهيزات الكبرى ما هي القواعد والشروط التي تحدد على أساسه •

Zoning الخ …(  
  
  ) دقيقة٣٠ (٥في توصيات مجموعة العمل رقم  -٣

  ما هي النقاط األساسية التي تؤدي الى التجانس بين خطط التجهيزات الكبرى والمخططات التنظيمية؟ •
  هل وجود المخطط الشامل لترتيب األراضي يؤمن هذا التجانس؟ •
  ما هي األوليات المتعلقة بالتجهيزات الكبرى الواجب أخذها في االعتبار عند إعداد المخططات التنظيمية؟ •
  ما هي الدراسات المطلوب تنفيذها للتوصل الى إعادة التنظيم يلبي هذه األهداف؟ •
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  ١توصيات فريق العمل ب

  اقتصاد التجهيزات والبنى التحتية

  :رأى المنتدون

 المشاريع بتأمين مداخيل من استعمال التجهيزات تؤمن تسديد الكلفة بعد التأكد من جدوى              ضرورة ربط تنفيذ    -  أ
  .التنفيذ، وعدم االكتفاء بتوفر التمويل شرطا لتنفيذها

إيجاد صيغ لتغطية تكاليف بعض المشاريع باالشتراك مع البلديات أو مع المستهلكين، ووضع صيغ التمويـل        - ب
  .على هذا األساس

 القانونية لوضع رسوم بلدية لجمع النفايات وشبكات الصرف الصحي لتمكين البلديات مـن              إيجاد النصوص   - ت
  .تنفيذ بعض واجباتها تجاه المواطنين

  .معالجة موضوع تشغيل وصيانة التجهيزات لتسوية كلفة المشاريع والحفاظ عليها  - ث

 
 


