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 الخيارات األساسية  - ٣
  

 مستقبالً ،في الدستور وأورد جزءاً منها ،التي وضعها لبنان لنفسهتَرسم األهداف والطموحات 
يحترم  موارده وتراثه ويشكل قطباً إقليمياً معترفاً به دولياً، و، مزدهراً وموحداًيكون فيه لبنان 

  .يؤمن خدمات عامة ذات جودة عالية لمواطنيهو ،ويستثمرهما
  

 أن  للبنانيمكنإذا ، أن تحقيق هذه الطموحات ليس مضموناًتظهر تحديات المستقبل غير أن 
التي قد تسمح له بتخطّي  الخيارات االستراتيجية المناسبة تراجعاً في أوضاعه إذا لم يتخذيواجه 

  .الصعوبات وتحقيق طموحاته
  

  ؟ الكفيلة بتحقيق ذلكاألساسيةستراتيجية إلاما هي الخيارات 
  

إعتماد ثالثة المختلفة تلتقي فيما بينها على ضرورة  التحديات األجوبة المطلوبة للرد على
 وترشيد استخدام الموارد، كما يبين ، واإلنماء المتوازن،وحدة البالد:  هي أساسيةخيارات

  :الجدول اآلتي
  

  تحديات المستقبل والردود المطلوبة: ١٨جدول رقم 
 

  الردود  التحديات
  قتصاديإل ااإلنماء

  عامةالمالية ال
  نزاع اإلقليميلل المسار المجهول

   اإلنتاجخفض كلفة
  تنويع األنشطة

  إشراك جميع المناطق
  ترشيد استخدام المال العام

   الخدمات العامةخفض كلفة
  تحسين القدرة التنافسية

  دعم وحدة البلد  االجتماعي التماسك
   في المجتمع التضامنتعزيز

  قدعم اقتصاد المناط
البيئة  ،النمو الديموغرافي والتوسع العمراني

  والحاجات

  ترشيد استعمال األراضي
  ترشيد استعمال الموارد

  تجهيز المناطق
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني    يوريف– شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
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  : بناء عليه
  
 وحدة الوطن واالقتصاد الخطة الشاملة لترتيب األراضي المساهمة في تعزيزإن على   -

التي تعترض جتماعية إلقتصادية واإلافالوحدة شرط أساسي  لمواجهة التحديات . والمجتمع
  . وتلك التي سيواجهها مستقبالً،لبنان حاضراً

  
 المساهمة في تخفيف حدة الفروقات في مستويات الخطة الشاملة لترتيب األراضيعلى   -

 من خالل اعتماد مفهوم موضوعي وحديث لمبدأ اإلنماء ،التنمية بين مختلف المناطق
  .المتوازن

  
 السعي إلى ترشيد استعمال الموارد المحدودة التي ة لترتيب األراضيالخطة الشاملعلى   -

  . وخصوصاً الموارد الطبيعية والمال العام،يملكها لبنان
  

 ، يالخطة الشاملة لترتيب األراضها ت التوجهات التي اعتمد بكافة تتحكَّم هذه الخيارات األساسية
بمشاريع  مأ ، المقترحةهيكلية المدينيةبال مأكان ذلك بتحديد وجهة استعمال األراضي أسواء 

 مأ، بالتنظيم المدني مأ ، التحتيةوالبنىبالتوجهات المتعلقة بالنقل  مأ ،التنمية لمختلف المناطق
  .بإدارة المواقع الطبيعية والتراثية

  
  إنماء موحد ومتكامل لألراضي في لبنان   ١-٣
  

أكبر ويساهم يعطي االقتصاد الوطني قوة هو ف ،يعتبر خيار اإلنماء المتكامل لألراضي جوهرياً
بدأ الالمركزية إذا ما تم موهذا الخيار ليس بالضرورة مناقضاَ ل. في درء خطر التجزئة في لبنان

  .تطبيقه على مستوى الوحدات الجغرافية الكبرى أو على مستوى البلديات
  

مع رؤية  وحد والمتكامل، خيار اإلنماء المتتعارض الخطة الشاملة لترتيب األراضي، بإعتمادها
على مستوى المحافظات ( مشاريع التنمية المناطقية إحصاءإلنماء لبنان، قائمة على أخرى 

. كخطة وطنية، بحجة تطابقها األفضل مع الوقائع المحلية واعتمادها  مجتمعةً ، )واألقضية مثالً
سوف   المستوى الوطني،تكوين خطة متجانسة علىتستطيع ال  باإلضافة إلى أنها ،إن هكذا رؤية

 ، نزعات التجزئة والتقوقع تعزيزالتفاوت في مستويات التنمية وفي  ازدياد  في  بالتأكيد تساهم
 على تأثيرها  كما سيكون ، أقل إيجابية، بالتأكيد،االقتصاد الوطني على  يكون تأثيرها وسوف

  .عبئاًاألموال العامة أكثر 
  
 :من خالل مجموعة من التدابير أو الترتيبات» يكامل التتوحيديال«هذا الخيار د تجسيو
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني    يوريف– شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
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المرافئ، المطار، : ذات األهمية الوطنية لترتيباتول وللبنى التحتية للمرافقإعطاء أولوية   -
 الزراعية الثرواتشبكة االتوسترادات، الجامعة اللبنانية باإلضافة إلى المحافظة على 

  .والقمم والشواطىءام الثروة المائية ، وحسن استخد الوطنيةوالطبيعية والسياحية 
  
 ياتاعتبار اقتصاد  جائزاً لم يعد  إذ:تصور موحد لإلنماء االقتصادي يشمل المناطق كافة   -

العمل بل يجب إقتصاديات محلية متشابهة،  مجرد ، البعيدة عن العاصمة،والمناطقالمدن 
ه، وإسهامها فيه إنطالقاً مما بكافة نشاطات الوطني  لإلقتصادعلى إدخالها كمكونات أساسية

أن هذا يعني و. يمكن لكل مدينة ومنطقة أن تقدمه لهذا اإلقتصاد وفقاً لخصائصها وميزاتها
أن  بل إقتصاد األطراف ال يجوز أن يقتصر على الخدمات المحلية والزراعة واإلصطياف،

  . بكل أبعاده خدماتياً وصناعياًيكون أيضاً إقتصاداً
  
يجب أن ) الشمال، المركز، الشرق والجنوب(نطقة من المناطق الكبرى إن إنماء كل م  -

المدن الكبرى هي األفضل استعداداً للعب دور ف: أكثر توحيداً وتكامالً ، في ذاته،يكون
 أن في كل منطقة يمكنوحدة اإلنماء و . في خدمة مناطقها الرئيسي االقتصاديالمحرك

 الشمال يكون كل ، طرابلس قوية اقتصادياًما تكونبمقدار و. تنتظم حول نواة عمرانية قوية
في كل بلدة  التجهيزات الصغيرة توزيعاإلنماء االقتصادي ال يأتي عن طريق و. أقوى

  .بل عن طريق االستثمارات الصناعية والخدماتية ذات المستوى العاليوقرية، 
  
وبين المدن الوسيطة  وبينها ،إن شبكات الطرق التي تربط بين التجمعات السكنية الكبرى  -

، ينبغي أن تتحسن بشكل ملموس األرياف المحيطةوفي المناطق الريفية، وبين هذه المدن 
  . هذه الرؤية الموحدةلتحقيق

  
 يفترض إعادة توحيد  إذ.لم يعد جائزاً أن تكون الجامعة اللبنانية مشرذمة إلى فروع عدة  -

الشمال، بيروت الكبرى، الجنوب  : فقط  مواقع٤ثم توزيع الكليات الموحدة على ،الكليات
مما  ، بكافة أقسامها المعنيةكلياتالكل موقع من هذه المواقع أن يستوعب على و. والبقاع

 في أجواء أكاديمية تالقي الشباب من مختلف المناطقو  األنصهار الوطنيعزز فرصي
  .صحية وسليمة

  
 األراضي في تعزيز كافة أشكال ب أن تساهم خطة ترتيبجإضافة إلى مبدأ وحدة البالد، ي
  . التضامن والتكافل في المجتمع

  
ينبغي أن ف خدمات المياه، ومعالجة النفايات والمياه المبتذلة،  فيما يخصةالحلول المطلوبأما 

اتحادات البلديات دوراً هاماً في ستلعب و. تكون موضع تعاون بين المدن والبلدات وبلدياتها

  ٢٠٠٥كانون الثاني    يوريف– شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
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وهي مدعوة لوضع تصورات لمشاريع إنماء متكاملة لنطاقها  ،تنفيذوضع هذه الحلول موضع ال
  . في إطار الخطط اإلنمائية الوطنيةالجغرافي

 
  تعريف إيجابي لمبدأ اإلنماء المتوازن   ٢-٣
  

 إنما في إطار مفهوم ، حتى اآلنبفعالية أكبر مما تمال بد من تنفيذ مبدأ اإلنماء المتوازن للمناطق 
 أو إضعاف بين المناطقتجزئة لل  النزوعيعزز يتجنب كل ما يمكن أن ،متطور لهذا المبدأ

  .، وبالتالي بين القلب واألطرافالمدن والمناطق والتكامل بين التضامنعالقات 
  

التربوية لكي يتسنى  في تفريع  المؤسسات  ، السعي للمساواة بين المناطق مبدأفعندما يتجسد
 استقالليتها، بشكل يؤمن لها في كل منطقة ليد للكهرباء ا، أو من خالل إنشاء محطة توهعتوزي
فإن هذا التطبيق ،  في كل دائرة تقسيمات إدارية تنحو إلى تقوية التجانس الطائفيمن خاللأو 

  .  إضعاف وحدة البلد إلىلةحص في المالمبسط لمبدأ اإلنماء المتوازن يؤدي
  

مياه، (للخدمات األساسية العامة موحد  أما إذا كان اإلنماء المتساوي يعني تأمين مستوى 
 إضافة إلى قبول ودعم وحدة المؤسسات ،لجميع المناطق اللبنانية) كهرباء، تربية، صحة، الخ

 وإقامة هذه المؤسسات في ،)تجهيزات جامعية، إعداد مهني عالي، إنتاج الطاقة، الخ(العامة 
 ويرسخ مفهوم المواطنية طنية مبدأ الوحدة الويعزز أن من شأنه مراكز المناطق، فهذا 

  .المتساوية
  

  :إلنماء المتوازن في التوجهات اآلتيةل  المقترحفهوممال يتجسد ، بناء عليه
  
 على  المتوفرة، أو لجهة توزعها األساسية المحلية الخدماتمستوىإن لجهة مساواة مطلقة   -

تجهيزات الهاتف بوي واألمداد بالتيار الكهربائتوزيع المياه   في ذلكماب ،كل المناطق
  .المرافق التربوية والصحية واإلفادة من مختلف وإمكانية الوصول 

  
لزراعة  لخدمة المدن والبلدات والقرى ولخدمة الصناعة وا الوطنيةتنمية الموارد المائية   -

  .كل منطقة وكل نوع من النشاطاتحتياجات ال، وفقاً على كل األراضي اللبنانية
  
  بإعتماد خيار اإلنماءاطق اللبنانية في إنماء االقتصاد الوطني وذلك مشاركة كل المن   -

ينية المركزية المنطقة المد:  كبرىسكانيةمتكامل للوظائف العليا في أربع مجموعات ال
التجمعات السكانية الكبرى في البقاع  ، طرابلس- عاصمة الشمال،بيروت وجبل لبنان

 -النبطية  -صيدا ( الكبرى في الجنوب انيةالسكالتجمعات ا ) شتورا وبعلبك–زحلة (
  ).صور

  ٢٠٠٥كانون الثاني    يوريف– شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
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  .خدمات الترانزيت باتجاه العراقلمرفأ طرابلس لولوية األإعطاء    -
   
 -  مناطق صناعية كبرى في شمال طرابلس وفي تجمع زحلة  ثالثإعطاء أولوية إلنماء   -

  .بين الغازية والزهراني وفي المنطقة الممتدة شتورا 
  
شتورة - زحلة ، طرابلس،بيروت الكبرى: توزيع كليات الجامعة اللبنانية على أربعة مواقع   -

  .والنبطية
  
 على مداخل المنطقة الواقعان ،جبيلوإنماء الوظائف التجارية للقطبين المدينيين صيدا    -

  . من جهة أخرىالجنوبمن جهة والمدينية المركزية باتجاه الشمال 
  
  .ئف السياحية لبعلبك وصورإنماء ملحوظ للوظا   -
  
  .تقوية شبكات الطرق بين كل قطب وبين بقية المناطق المحيطة به   -
  
اإلهتمام بالمناطق األكثر عرضة لإلهمال، من خالل تقوية الربط بين الهرمل وطرابلس    -

مشروع أوتوستراد بين طرابلس وحلبا وتحسين العبور بين القبيات (عبر منطقة عكار 
وأيضاً تقوية ) تحسين الخط القائم حالياً(قوية الربط بين بعلبك والهرمل وت) والهرمل

الروابط انطالقاً من حاصبيا باتجاه الشمال والجنوب، والروابط بين سير الضنية والمناطق 
  .طرابلس، إهدن وعكار: الثالث المجاورة

  
  ترشيد استعمال الموارد   ٣-٣
  

أم  ،المياهوأم باألراضي الزراعية   يتعلق بالمال العام،كان ذلكأإن ترشيد استعمال الموارد سواء 
البنى التحتية ب  أم،)..بحر، مناظر، تراث( الجاذبية السياحية تشكل ركيزةالموارد التي ب

 في الوسط المديني أم الريفي، كل ذلك  أكانتاألرض سواءب  أموالتجهيزات القائمة والمقبلة،
ين فائدة اجتماعية أفضل من الموارد، ولزيادة القدرة ، ولتأم النفقات العامةلتوفير ضروري

  .التنافسية لمختلف القطاعات االقتصادية
  

 ويزيد فوائده ،ولكي يستفيد المرء من رأسماله.  الوطنيهإن موارد بلد ما هي بمثابة رأسمال
ال تلك هي القاعدة العامة التي يجب أن توجه استعم.  ال أن يستهلكههر يحسن إستثماينبغي أن

  .مالية مأأم فيزيائية  أم بشرية، الموارد اللبنانية سواء أكانت طبيعية،
  

  ٢٠٠٥كانون الثاني    يوريف– شاعر ومشاركوه( الهندسة دار
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 إستعمال  أراٍض مثالً (وعندما ال يكون هناك بديل آخر سوى استهالك جزء من رأس المال 
تجنب البناء في أفضل (العمل على الحد من الخسائر إلى أدناها  فيقتضي ) من أجل البناء

تحويل هذا الجزء من رأس المال  أو على ، )جنب إيذاء المواقع المميزةاألراضي الزراعية أو ت
بناء منسجم مع بيئته يضفي  ( قيمةً أعلى إلى آخرقيمة موازية أو ذي إلى رأسمال المستهلك 

  ).جمالية للمنظر
 

   استعمال الموارد الطبيعيةحسن
  

ل، أودية، اجب(ع الطبيعية المياه والمواق من الموارد الطبيعية الرئيسية في لبنان  تتشكل 
كل هذه المواد محدودة، و...). غابات( الطبيعي الغطاء النباتيو، واألراضي الزراعية ...)ساحل

  .ضرورة ترشيد استعمالها يفترض بنا وهذا ما 
  

 واإلنتاجية جودة العيش في العديد من المجاالت منها تلعب دوراً مفصلياًإن هذه الموارد 
 وفي  ؛ال بد من العمل لتفادي خسارتهاإياها، ا ناستثمار ولدى . ب السياحيالجذقوة الزراعية و

  .يجب استعمال كل مورد منها بالطريقة األكثر نفعاًالمقابل، 
  

. إن المياه مورد نادر في بلدان الشرق األوسط، ولبنان محظوظ أكثر من غيره في هذا المجال
كم بهذا المورد واستغالله والحفاظ على ومع ذلك عليه أن يبذل جهوداً ضخمة من أجل التح

 مستوى معيشة سكانه وإنتاجية أعلى تحسين بهدف يستخدم هذا الموردعلى لبنان أن . جودته
  . إال أنه لم يتحقق حتى اآلن،إن هذا الهدف الوطني موضع إجماع في لبنان. ألراضيه الزراعية

   
بشكل خاص (والمساحات الطبيعية )  الشاطئ- الوديان - القمم (المميزةتشكُِّل المواقع الطبيعية 

 يجب إستعماله في خدمة نوعية الحياة واإلقتصاد ،بالنسبة للبنان رأسماالً فريداً) الحرجيغطاء ال
ويجب حلَّ . إن استخدام المواقع بصفتها موارد يجب أن يتم دون إيذائها وتدهورها. السياحي

في االتجاه األكثر )  على الشاطئ وفي الجبل(ارد  استخدام هذه الموالتي قد تقوم حولالنزاعات 
ومن . من أجل إغناء وتحسين دائم الستثمار هذا الرأسمالعلى المدى الطويل، و، فائدة

 بشكل خاص، تجنب كل أشكال التلوث سواء كان األمر يتعلق بالنفايات السائلة أو الضروري،
  ...).مشوهة،أبنية حجب الرؤى، عمارة رديئة، (الصلبة أو بالتلوث البصري 

  
وباإلضافة .  األكثر خصوبة في الشرق األوسط تلكإن األراضي الزراعية في لبنان هي من بين

) ارتفاع، منطقة ساحلية وداخلية، مناخ  (المواقع واإلتجاهات فهي تقدم تنوعاً كبيراً في ،إلى ذلك
راضي تشكل رأسماالً إن أفضل األ.  من المزروعات فيهامتعددةوهذا ما يتيح زراعة أنواع 

  .وطنياً يجب عدم تبديده
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األراضي في إن ما يصلح بالنسبة للمياه وللمواقع ولألراضي الزراعية يصلح بشكل عام لكل 
كثافة السكن فيه هي واحدة من األكثر و مأهول جداً، الوقت ذاتهفي وصغير  بلد لبنان ف. لبنان

 ،الرقعة الصغيرة وعليه أن يؤمن، على هذه، )مي على الصعيد العال١١رقم (ارتفاعاً في العالم 
 بعد ماليين ٥، وألكثر من نسمة اليوم الوظائف الضرورية للحياة وللعمل ألربعة ماليين كافة

  . سنة مقبلة٣٠أقل من 
  
م،  ٨٠٠منها فقط تقع على ارتفاع أقل من % ٣٩: األراضي اللبنانية محصورة ومضغوطة جداًو
البد أن ...  كلم٢٥٠طوله  يتعدى والساحل اللبناني ال  .م١٢٠٠هي على ارتفاع فوق % ٣٥و

يجب . قبل أي شيءاقتصادية   إلى تنظيم استعمالها بطريقة معقولة، و هذه تقود نُدرة األراضي
لغرض مغاير لهذه ستعمالها اتبديد األراضي المؤهلة إلستعمال معين، عبر أن يكون الهدف عدم 

  .المؤهالت
  

  متوفير المال العا
  

 ،مكلفة جداًالأشكال النمو العمراني  بتضاعف  يتميز لبنان ،عشرين سنةال  ما يقارب ومنذ
  ).أبنية معزولة بعيدة عن األحياء القائمة أو عن القرى(وخصوصاً ظاهرة البناء المتناثر 

  
مياه، صرف صحي، كهرباء ( تؤدي إلى نفقات متنامية من أجل مد الشبكات الظاهرةإن هذه 
صيانة شبكة الطرق والشبكات ) خزانات، محطات ضخ، محوالت (نقل المنشآتو) هاتف

 فإن لبنان لم يعد باستطاعته ،زمة المالية العامةأنظراً إلى و واليوم، .جمع النفاياتواألخرى 
إن .  بسهولةايمكن تجنبه التي  ،االستمرار في تحميل الدولة والبلديات هذا النوع من النفقات

 تهدف إما  بهذا الخصوص؛ وهيلم، ومن بينها األكثر غنى، قد وضعت سياساتمعظم بلدان العا
 أو إلى تحميل كل األكالف المباشرة وغير المباشرة ،ن أشكال التمدد العمراني المكلفةإلى الحد م

  .المصلحة العامة تقضي باتباع هذا السبيلو. إلى المستثمرين والمنشئين
  

فرض مساهمة كل القطاعات في تحقيق الهدف الوطني المتمثل إن وضع المالية العامة في لبنان ي
ينبغي تجنب بناء تجهيزات لذا .  التبادالت الخارجيةتحسين ميزانفي تقليص النفقات العامة وفي 

وينبغي التنازل في . إضافية عندما تكون التجهيزات القائمة قادرة على تلبية الخدمات المطلوبة
روض المالية المخصصة لتجهيزات غير ضرورية أو ال بعض األحيان عن بعض عروض الق

  .أولوية لها
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المشاريع الضرورية ختيار امن حيث  في هذا اإلطار، ترتدي برمجة االستثمارات أهمية أساسية
قطاعات يفترض أن تستند إلى معايير أفضل تبعاً ال لمختلف األموال المرصودةإن : قبل غيرها

  كل المشاريع داخل إختيار بالنسبة إلىأما. ةحدطاع على ت في كل قحاجالدرجة إرضاء ال
مشاريع  دراجإقبل  اإلنشاءات القائمة ن أداءفينبغي أن تعطى األولوية للمشاريع التي تحس ،قطاع
  .جديدة

  
   استعمال الموارد األخرىحسن

  
ل الذي هو  بدءاً بالمورد األوى،النسبة لمجموع موارد البلد األخر ذاته يصلح بهذا المنطقإن 

على لبنان إيجاد الظروف المالئمة الستخدام يده العاملة في المهن المهيأة لها، و. المورد البشري
المواطن الفاعل الذي يعيش ف. ومحاولة حل المشاكل التي تدفع الشباب إلى الهجرة، بكل الوسائل

 يكون قد ، له معادل،ويعمل في البلد سيعطي أكثر بكثير لالقتصاد الوطني من مواطن فاعل
هاجر للعمل في بلد آخر، حتى لو كان هذا األخير يقوم بتحويالت مالية من وقت إلى آخر إلى 

  . عائلته المقيمة في لبنان
  

 فينبغي السعي الستخدامها ، مثل البنى التحتية الخاصة بالنقل وغيرهاالماديةأما بالنسبة للموارد 
 يجب أن يستخدم لتقريب  مثالًالطريق السريع: جلهبالشكل األفضل في الميدان الذي أنشئت من أ

إبطاء حركة السير وإطالة  أما استخدامه كبولفار تجاري فيؤدي عموماً إلى ،المسافة بين مدينتين
وبالتالي فإن الربح الناتج عن النشاط التجاري لعدد صغير من  .وقت التنقل من مكان إلى آخر

تصادية التي يسببها التباطؤ في حركة السير على األفراد ال يمكن أن يعوض الخسارة االق
  .األوتوستراد
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