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  ٣فريق العمل هـ
 :  واألشكال المدينية التحتية البنى

   الخارجية  ومهل التنفيذ وأنماط التشغيل والمفاعيلالتصميم نزاعات
  

  وفاء شرف الدين : تقديم
  
   البنى التحتية وتجهيزات الخدماتمفهوم في

 السياسية التي يقدمها أطراف     الخدماتم   التحتية خالل الثالثين سنة األخيرة من تاريخ العمران في لبنان بمفهو           البنى ارتبطت
فتأتي البنى التحتية والتجهيزات لتعبر عن مدى قوة هذه         .  سياسية معنية  اجتماعيةالسلطة السياسية ألنصارهم نتيجة مطالبات      

  .تلك أو تلك في الحصول على كمية من الخدمات ضمن برنامج هذه الحكومة التنفيذي أو الفئة
  
 ببرامج البنى التحتية والتجهيزات     العمرانيرسيخاً في أذهان اللبنانيين، عجز اإلدارات عن استباق المد           هذه المفهوم ت   زاد وقد

انفتاح كل التراب اللبناني علـى إمكانيـة        الكلفة الباهظة للبنى التحتية والتجهيزات في ظل        :وذلك ألسباب عديدة منها أوال      .
جعـل اسـتباق    ، األمر الذي       غير المحددة  األراضي شروط استعمال     تشرذم العمران نتيجة    و )Constructible(العمران  
 نتيجة  ، إن عدم االستقرار   : ثانياً.  بهذا االتجاه أو ذلك أمر غير ممكن        امتداده  أو توجيهه أو التخطيط للمساعدة على      نالعمرا

 هـشاشة   من جهة ثانية ، فان    .   جعل من التحضير للعمران عمٌل من الصعوبة بمكان        ،واالحتاللالحروب الداخلية والتهجير    
 الدراسـات التنظيميـة   ت واالقتصادية التي تبنى على أساسها الفرضيات المتعلقة باحتياجات النمو حول      الديمغرافيةالمعطيات  

 في احيان كثيرة، الى عمل ذهني هندسي يعبر عن رغبة واضـعيه             معنيةلمدينة أو بلدة    ) المخططات التوجيهية والتفصيلية  (
  . ليس أكثرمعينة في إعطاء هذه المساحة من األراضي عوامل استثمار  ، عليهينوالموافق

  
  : للبنى التحتية ومهل التنفيذالتصميم في

  :البنى التحتية في المناطق المصنفة 
بالنسبة  ،    األمر في أكثر األحيان    يقتصر عن التصاميم التوجيهية أو التفصيلية بالضرورة تصاميماً للبنى التحتية، بل            ينتج ال

 مـن  ).zoning( التي ترافق المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحدد عوامل االستثمار    على تخطيطات الطرق  ، للبنى التحتبة 
اال ان هذا األمـر ال      .ةين بعد صدور المخطط التنظيمي لمنطقة مع       المذكورة   تخطيطات الطرق  المفترض أن تصدر مراسيم   

التوسع العمراني في المحيط المعني بالتـصميم طبقـاً لمـضامين عوامـل             تمرار  يحدث في أحيان كثيرة مما يؤدي الى اس       
 وفـي   . ضمن المخطط التفـصيلي    المحددةلبنى التحتية   لبغض النظر عن تنفيذ هذه التخطيطات أو تلك          ،    الجديدة االستثمار

لية التنظيمية عنـد صـدور      تتوقف العم   وفي هذه الحالة   ، قد تسبق المخطط التنظيمي    الطرق فإن تخطيطات    أحيان أخرى ،  
  . الطرق دون صدور أي مخطط تنظيمي للمنطقة المعنية تخطيطاتمراسيم

 المدينة أو البلدة على المدى القريب والمتوسط مفترض أن          هذهل تقدير احتياجات النمو     من أهدافه إن المخطط التفصيلي الذي     
 ضـمن وذلـك   )  سـنة  ١٥ أو   ١٠ الى   ٥من  ( حسب المخطط    المقدرة للبنى التحتية والتجهيزات     زمنييتبعه برنامج تنفيذي    

 البقعـة  في تلـك      للخدمات المطلوية   السياسة القطاعية   من جهة ثانية ،    هذه البنى التحتية مفترض أن تعكس     . أولويات محددة 
  .الجغرافية المعنية بالمخطط التنظيمي

ارية وفنية ومالية وكذلك عقبات خارجة عن الـسيطرة         ان هذا التناغم المطلوب لنجاح العملية التنظيمية حالت دونه عقبات اد          
  .متعلقة بسنوات الحروب األهلية واالحتالل وسواها كما ذكرنا سابقاً

  
  :األمثلة بعض

 التنظيم المـدني   ت مديرية  ومع بدء تكاثر العمران في هذه المنطقة، حاول        الثمانينات بداية  : بشامون تالل – عرمون   دوحة -
عبـر   وذلـك    )  سريعة عمرانيةخاصة أنه كان جلياً أن تسارع عمليات الفرز تهيئ لفورة            (ي العمران ع التوس  استباق حينذاك

 لتنظـيم الهجـوم      في تلك المنطقة وذلـك        المطبقة االستثماروضع مخطط الطرق والمساحات العامة وإعادة النظر بعوامل         
 وخسرنا   ألسباب ادارية،   والبدء به  هدون إمكانية تصديق  سنوات  لدراسة  مشروع عقد ال  فكانت النتيجة أن بقي     . العمراني عليها 

 المنطقـة  سنة نالت هـذه      ١٥وبعد أكثر من    .  كتلة عمرانية فوضوية دون خدمات وبنى تحتية       منإمكانية استباق ما حصل     
حيـاتي   التصميم المتعلق باإلطار ال    أنإال  . الخدمات من ضواحي بيروت    رفع مستوى من البنى التحتية عبر برنامج      ها  قسط

  . )Irrécupérable(فهذا غير ممكن استرجاعه ) والحدائقالساحات (المجالي وتصاميم الفسحات العامة 
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   الصحيوالصرف تصاميم شبكات مياه الشرب في
 عليـه أن تقـديم      المتعـارف  البنى التحتية المرافقة للمخططات التنظيمية للدقة الالزمة خاصة وانه اصبح من             خرائط تفتقر

 ، إذ أن الدراسات القطاعية تقوم بها اإلدارات المعنية        شكليلقطاعية ضمن ملف المخطط التنظيمي ليس سوى عمل         الخرائط ا 
 إلحتساب الحاجات انطالقاً من قدرة      الوزارات القطاعية  التنظيمية من قبل مهندسي      المخططاتوفي أحسن األحوال تستعمل     

من هنـا تبـدأ سلـسلة    .  التنظيميالمخططثمار القصوى المتاحة حسب  عوامل االست عبر تطبيق  االستيعابية للسكان    المنطقة
 Zonningفإذا عـدنا الـى الــ        .  وتجهيزات الخدمات األساسية   التحتيةاالفتراضات غير الواقعية في تقدير حاجات البنى        

 ،ية اقتصادية منقوصـة    منقوصة وقراءة إنمائ   ديموغرافية ضمن الدراسة التنظيمية، فقد جاء أساساً على قاعدة قراءة           المحدد
السقف األقصى لعوامل ان .  )Schéma D’Aménagement du Territoire (للتنميةبسبب غياب اإلطار الوطني الشامل 

تقوم وزارة الموارد مثالً بالطلب مـن       .  كقاعدة للتصميم  الوزارات من قبل    يستعمل Zonningاالستثمار المحدد ضمن الـ     
 ضـمن   المتاحـة ، فيأخذ االستشاري اإلمكانيات     ما الصرف الصحي والمعالجة في منطقة        أنظمة دراسةأحد مكاتب الدروس    

 تـصاميم لهـا     ووضـع  الضرورية     الصحيعوامل االستثمار ويحولها الى سكان ويجري احتساب أقطار شبكات الصرف           
 أحد االحتماالت   فياإلدارة  فتقوم  .  وفي نهاية المطاف يأتي المشروع المطلوب بحجم يفوق إمكانات التطبيق          أكالفواحتساب  

 دواليك، كما حصل مع وزارة اإلسـكان عنـدما          وهكذابتنفيذ جزء من الخط الرئيسي بانتظار وجود االعتمادات لالستكمال          
بين المنـاطق   راضي اللبنانية تأميناً للتوازن والعدالة      أل موزعة على كافة ا    أجزاءاًنفذت برنامج من شبكات الصرف الصحي       

  . من ضمن هذا البرنامج ) أي بما فيه المعالجة ( عدم إنجاز أي مشروع صرف صحي متكامل النتيجةفكانت
  

  المخطط العام للصرف الصحي
 المخطـط   ت مقنرحـات   المخطط العام للصرف الصحي والنفايات، وقد شمل       واالعمار وضع مجلس االنماء     ١٩٨٢ العام   في

 . لحظ ثالث درجات أولوية للمواقع المقترحة      و انية الرئيسية  في المناطق العمر    صحي ومعالجة  صرفضرورة إنشاء أنظمة    
 مـصبين  ومنذ ذلك الحـين أنـشأ         )جنوبي وشمال بيروت  ( األولى لمحطتي الغدير والدورة      األولويةعلى سبيل المثال كانت     

 من قبل    محطة الغدير   سنة تم استكمال   ١٨ وبعد. بحريين في المكانين المحددين على ان تنشأ الحقاً محطتي المعالجة األولية            
فقط من طاقتها االسـتيعابية الحاليـة ،        % ٢٠ بحوالي   المحطة تشغيل   ويجري  ،  بفضل هبة المانية   مجلس االنماء واالعمار،  

كما أن تشغيل المحطـة     ).  مقررين ٤تم وصل خط واحد من أصل       ( خطوط التجميع الرئيسية     تنفيذوذلك بسبب عدم استكمال     
 هذا النـوع  منسبب عدم إنجاز االصالحات اإلدارية المطلوبة للقيام بالصيانة والتشغيل لمنشآت      ب وذلكيتم عبر متعهد خاص     

.  
 فقد تبين أن التغييرات الديمغرافية والعمرانية تستوجب إعادة النظـر فـي   الدراسة لجهة المحطات األخرى المقترحة في       أما

 بدأت تلك الدراسات منـذ العـام        وقد. اً للتغيير في المعطيات    لتحديد مناطق التجميع ومواقع محطات المعالجة وفق       الدراسات
  .٢٠٠١وسيبدأ تنفيذ عدداً من هذه المحطات ابتداءاً من بداية العام . ١٩٩٤

  
  البنى التحتية في المناطق غير المصنفة

في فتـرة الحـرب     وقد حصل التمدد العمراني،     %) ٧٠أكثر من   (أن المناطق غير المصنفة تشكل غالبية األراضي اللبنانية         
خاصة ضمن هذه المناطق وبشكل سريع ومشرذم مما جعل عملية إنجاز البنى التحتية عاجزة عملياً عن اللحاق بهـذا المـد                     

وفي غياب القدرة على تطبيق عوامل االستثمار الخاصة بالمناطق غير المصنفة، أصبحت البنى التحتيـة               . العمراني الحاصل 
  .رة على تلبية الحاجات المستجدةغير قاد) حين وجودها(المتاحة 

  
هذا الوضع الضاغط، حاولت اإلدارة االستجابة له بشكل واسع ضمن برنامج إعادة تأهيل البنى التحتية، الذي ابتدأ منذ العـام                    

 ويستمر حتى اآلن والذي شمل قطاعات كبيرة من البنى التحتية وكذلك شمل رفع مستوى الخدمات فـي الـضواحي                    ١٩٩٢
  . الجنوبية لبيروتالشمالية و

  
  :البنى التحتية واألشكال المدينية

أما بالنسبة لتأثير البنى التحتية على األشكال العمرانية فيمكننا القول أن الطرق الرئيسية والثانوية هي العامل األساسي فـي                   
شكل ما يسمى عندنا بالـ     فحيث وجدت الطريق امتد العمران الى أن ت       . التشكيل المديني وخاصة في مناطق التوسع األساسية      

Urbanisme Linéaireهذا التشكيل أدى الى زيادة كلفة البنى التحتية المطلوبة لتخديمه.  أي التشكيل العمراني الطولي.  
  

أما بالنسبة للتشكيالت العمرانية األخرى فإن نوعية التصاميم المتعلقة بمشاريع الضم والفرز واإلفراز والتي غالباً ما يحكمها                 
كرار والرغبة بالتوصل الى تقسيم للعقارات مربح تجارياً لصاحب المشروع، أدت هذه التصاميم الـى نـشوء تـشكيالت                   الت
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عمرانية هجينه، أقل ما يقال فيها أنها مستقلة كٍل منها عن األخرى وال تحمل أي رؤية عمرانية شـمولية متعلقـة بـالموقع                       
  .مدينة أو تلكوالبيئة الجغرافية أو البيئة الثقافية لهذه ال

 
   االستنتاجاتفي

 منفصلة كل واحـدة     الخدمات تصميم البنى التحتية ال زالت عملية متخلفة، بمعنى انها ال زالت تنظر الى               عملية إن -
 وال لجهة نواحي الكلفة وتأثيرها على الوقت والقدرة         الفنيةعن األخرى ولم تطرح أو تعالج بشكل مندمج لجهة النواحي           

  . أو خالل الخمس سنوات المقبلة أو خالل العشر سنوات القادمةحالياًتاجه على تنفيذ ما نح
 لعدم التنسيق بين مختلف الدراسات القطاعية والتصميم        باهظة إعطاء أمثلة كثيرة عن ما يترتب عن اكالف          يمكننا  -

 ان دونبعد التوسـع العمرانـي    الباهظة التي يرتبها الحقاً إنشاء بنى تحتية وتجهيزات  االكالفالتنظيمي العام وبالتالي    
  .يكون تصميم البنى التحتية أساسي فيها

 تجهيزات البنية التحتية الرئيسية يساعد على تفويت الكثير من المشاكل           لمختلف إجراء دراسة تقييم لألثر البيئي       إن -
  .الحقاً

 نوعية المجال الناتج عنها     وعلىل   العشوائية في إدارة العمران ترتب ليس فقط نتائج قاسية على البيئة أوالً ب             هذه إن -
  .ثانياً وعلى كلفة الحياة كنتيجة لذلك

  
  :االقتراحات

 المتعلقة بـالبنى    األولويات للتصميم التنظيمي وتحويله الى مشروع تنظيمي مناطقي وإطار لترتيب           االعتبار إعادة -
  .التحتية وذلك حسب الحاجات الفعلية للمقيمين

  .عملية التنظيمية وأدوات إلدارة الوسائل إيجاد -
  . لهالمرافقة تصميم تنظيمي ببرنامج مالي ودراسة جدوى اقتصادية وبيئية للبنى التحتية القطاعية كل ربط -
  .إدخال البعد الزمني في االعتبار ضمن برامج البنى التحتية التنفيذية المالية -
طار تنموي في انتظار المخطط     كإ) … لبنان، الجنوب    وسطشمال لبنان، البقاع،    ( مخطط تنظيمي مناطقي     وضع  -

  .الشامل
  . والمخططات المناطقيةالتوجيهية مع قطاعات البنى التحتية والخدمات ضمن إطار المخططات التنسيق  -
  . العمليات التنظيمية كلفة البنى التحتية المرافقة لهاتحميل  -
 الحـالي وكـذلك   الواقع من صورة  العمران لجهة البناء الحالي ووضع البنية التحتية الحالية كجزء        خرائط تحديث -

  . للدراسة التنظيميةالمستقبليةإدخال المشاريع القطاعية المختلفة المقترحة ضمن الصورة 
) …البلديات الكبرى، إتحـاد البلـديات     ( ادارية لحل مشكلة إدارة المناطق العمرانية        صيغ إيجاد -

  .  البرامج القطاعية التنفيذية مختلفلجهة التنسيق بين 
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 نزاعات التصميم ومهل التنفيذ وأنماط التشغيل والمفاعيل الخارجيـة، معـايير األولويـة              :نى التحتية واألشكال المدينية   الب

  .والمسؤوليات وصيغ التوفيق
  

  ) ٢٠٠٠ تموز ١السبت  (٣اقتراحات المحترف 
ى التحتية للمنطقـة المعنيـة بهـذا        إعادة االعتبار للتصميم التوجيهي وتحويله الى إطار لترتيب األولويات المتعلقة بالبن           -١

  .التصميم
ربط كل تصميم تنظيمي ببرنامج مالي ودراسة جدوى بيئية للبنى التحتية القطاعية المرافقـة وإلمكانيـات االسـتثمار                   -٢

  .العمرانية المقترحة
  .التنسيق بين قطاعات البنى التحتية والخدمات في إطار المخططات التوجيهية -٣
لمختلفة لناحية وظيفة كل مخطط ومستوى الدقة المطلوبة ومضمون الدراسات المطلوبـة            توضيح مضمون المخططات ا    -٤

  :فيه
- Plan d’Aménagement du Territoire 

 المخطط التوجيهي -
 المخطط التفصيلي -

       
شـمال،  (مثالً يأخذ بعين االعتبار القدرات الكامنة لكل منطقـة   )Regional(اقتراح بإيجاد مستوى تخطيطي وسطي  -٥

  .ويشكل إطار تنموي مناطقي ال يتعارض مع المخطط الوطني الشامل) الخ… لبنان، جنوبوسط
اسـتكمال  .  من قبل كل إدارة تقوم بإنشاءات بنى تحتيـة وتجهيـزات           As-builtتحديث الخرائط، طلب تقديم خرائط       -٦

  .المسوحات، وضع نظام المعلومات الجغرافية كأداة مساعدة للدراسات التنظيمية
  .إنشاء المجلس األعلى للتخطيط للمساعدة في التنسيق على المستوى القطاعي اقتراح ب -٧
 سنة، وإعادة النظر بـالتخطيط وفـق هـذا          ١٥ سنوات،   ١٠ سنوات،   ٥إدخال عامل الوقت في المخططات التنظيمية        -٨

  .البرنامج الزمني
ها في عملية إدارة المنطقة العمرانيـة       ومشاركت) …البلديات الكبرى واتحادات البلديات   (مشكلة إدارة المناطق العمرانية      -٩

  .المعنية فيها لتحديد األولويات المطلوبة ونسبة مشاركة اإلدارات المحلية في كلفة التجهيزات
  . إشراك مالكي العقارات بكلفة تنفيذ التجهيزات - ١٠

   
 


