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هذه الندوة هي األولى في لبنان حول التنظيم المدني منذ ما يقارب ثالثين سنة، وقد تكون الثالثة أو على األكثر الرابعـة                   
وقد اقترحنا  ". إدارة العمران في لبنان، واقعا وحاجات، أدوات وإصالحات       "غايتها التباحث في موضوع     . خه كله في تاري 

  .استخدام تعبير إدارة العمران بدال عن التنظيم المدني كي يعرف العمل بموضوعه وليس بشكل محدد من أشكال أدائه

شكر للذين رعوا إقامتها وأولوا الفريق المشرف على تنسيق أعمالها          بعد إلقاء التحية على المشاركين بالندوة وبعد تقديم ال        
ثقة وحرية تحرك عزيزتين، ال بد في مستهل أعمال الندوة من تحديد القصد منها، لكونه يتجاوز مجرد التشاور والتداول                  

فاقمها بالقدر ذاتـه الـذي      بشأن عام نعرف سلفا أن المتعاطين به يجمعون على تعداد تجلياته السلبية وعلى التنبيه إلى ت               
وهم في الواقع لم ينفكوا يدقون نواقيس الخطر حيال تردي أوضاعه وتعـاظم تحدياتـه منـذ         . يشكون بإمكانية إصالحه  

، وقارنت فيه بين ما ستكون      ١٩٧٣الذي أصدرته المديرية العامة للتنظيم المدني عام        " الكتاب األبيض "زمن، كما يشهد    
ان يبدو بعيدا، في حال لم تعتمد إجراءات تنظيمية جدية وبين ما ستكون عليه فـي حـال                  ، وك ٢٠٠٠عليه بيروت عام    

  . اعتمدت

 أن ال إجراءات تنظيمية جدية اعتمدت، وأن حربا طويلة حصلت، لم ننته من اإلحاطـة بنتائجهـا                  ١٩٧٣ما حصل منذ    
ا، كان همها إعادة بناء البنـى التحتيـة         المدمرة على العمران والمجتمع والمؤسسات، وأن مرحلة من إعادة إعمار تلته          

مدخال تلقائيا الستعادة البالد وضعها السابق للحرب، دون تحديد مواطن الخلل في ذاك الوضع أصال وال تقدير ما خلفت                   
الفترة المنصرمة من تغيرات عميقة في البالد وفي محيطها، ودون التنبه إلى دقة اعتبارات التمويل واإلنتاجية واإلطار                 

  .لمؤسسي، حتى انتهينا إلى المأزق الذي نعرفا

لذا كان ال بد، قبل وضـع       . فال نصائح وتنبيهات ما قبل الحرب أجدت نفعا وال مرحلة ما بعد الحرب استخلصت عبرا              
مزيد من النصوص وتأسيس مزيد من اإلدارات والهيئات، من التوقف مع أوسع عدد ممكـن مـن المتعـاطين بـإدارة             

اضرين متعاطون بإدارة العمران، عند واقع العمران وعند ممارسـة إدارتـه، لإلحاطـة بجوانبهمـا       العمران، وكل الح  
المختلفة واالنتقال من موقع وصف هذا الواقع وتكرار الدعوات إلصالح الممارسة إلى موقع معاينة الواقع والممارسـة                 

  .معا لتبيان أسباب عصيانهما على اإلصالح

مسألة العمران في لبنان، بدءا بأوجه تجليها الظاهرة، وصوال إلى معاينة أسـباب تـشكلها               ذلك أن ثمة قراءات مختلفة ل     
وال يخفى أن معاينة مختلفة تؤدي إلى تعاط وإلى نهج إصالح مختلفـين،             . وبالتالي مدخال إلى أنماط التعاطي بها ومعها      

  .أو حتى تولد نتائج معكوسةكما أن معاينة خاطئة تجعل المعالجات تحيد عن أهدافها، فال تؤتي نتائج 

  معاينة واقع الترتيب المجالي وإدارة العمران في لبنان
من المفارقات أن االعتبارات الجمالية قد حكمت التنظيم المدني في لبنان منذ نشأته وهي ذاتها اليوم التي تطبع وصـف                    

لكـن اقتـصار   . لكونها تتصل بنوعية الحياةال مجال للتقليل من أهمية هذه االعتبارات وال نية في ذلك،     . واقعه الرديء 
المقاربة على الحجج الجمالية بات مضرا لنسبية هذه الحجج وللتوصيف الترفي الذي يتم االلتفاف به عليها عند اصطدام                  

  .مقتضيات إدارة العمران بحقيقة المصالح المادية

  واليوم،

  اريخي والعمراني في لبنان، أمام فداحة األضرار التي أصابت المعطى البيئي الطبيعي والت �
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وأمام التأزم الحاد الذي بات يطال المقدرات المالية واإلدارية للسلطات العامة المركزية والمحلية ويحد طاقتهـا                 �
  على التعاطي المجدي مع شؤون التجهيز والصيانة والتشغيل في مختلف المرافق العامة، 

، وبالتالي تزايد تكاليف السلع والخدمات العامـة        )قل باألخص األرض والن (وأمام ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج       �
والخاصة التي تدخل هذه العناصر في إنتاجها، إلى حد بات يشكل ضغطا علـى النـشاط االقتـصادي بمختلـف                    

  قطاعاته، وال سيما قطاع البناء، وكابحا للنمو بشكل عام،

المدني استنادا إلى االعتبارات الجمالية أو الهندسية كافيةً، ولم         أمام هذا الواقع المركب، لم تعد المناداة بضرورة التنظيم          
ولم يعد يصح القول إن األوضاع وصلت إلى ما وصلت إليه           . تعد المراهنة على تجديد دراسات أو تحديث أنظمة مقنعةً        

ورة التحـديث   مع التوافق على ضر   (بسبب غياب النصوص القانونية والتنظيمية أو بسبب فقدان الدراسات والمخططات           
وبات لزاما التصدي لألسباب وللمـصالح      . ، بل يجب اإلقرار أن ذلك قد حصل بالرغم عنها جميعا          )والتحسين والتبسيط 

الفعلية التي حالت، وما زالت تحول، دون نجاح العمل التنظيمي، منذ االستقالل، والتي أدت إلى انحراف نتائجـه عـن                    
  . تت معروفةأهدافها المعلنة تكرارا ووفق أنماط با

فمعظم الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون تجد حلوال لها في النصوص القانونية القائمة وقسم كبير من االقتراحات التي                  
يطرحونها بغرض تحسين األوضاع تلحظها النصوص القانونية القائمة، إلى حد أن المطالبة الرئيـسية باتـت ببـساطة                  

  !طبقوا القوانين: مربكة

 في هذه الحالة، ومن يطالب من، وما الفائدة من تعديل األنظمة واألنظمة القائمة ال تطبق؟ وكيف اإلدعـاء                   من يلوم من  
أو التوهم أن العرف المطبق ليس هو القانون الفعلي عندما يطالب موظف رئيسه بالتأكيد خطيا أن ما يطلب منه تطبيق                     

  القانون المكتوب؟

ة؟ وما المطلوب تنظيمه؟ عمل السلطات العامة أو عمل األفـراد والمؤسـسات             وما مغزى تحميل اإلدارة مسؤولية العل     
  الخاصة؟ هل اإلدارة قادرة، إلى جانب عملها اليومي، على وضع التصورات ومتابعتها؟

ال بد، أمام واقع إدارة العمران وحقيقة ممارسته، أن ينطلق الجهد من تحديد فهم دقيق للعمل التنظيمي ولـشرعيته مـن                     
ولطبيعة المصالح والقوى التي تعيق أداءه من جهة أخرى، كي تصبح محاكاة السلوك الفعلي السائد ممكنـة مـن                   جهة،  

خالل تعديل المعايير التي ترسم المصالح وتحرك القوى الفاعلة، بدال من تجاهلها وتركها ترسخ سلوكها فـي األذهـان                   
وال بد من أن يأتي تحديد      . ونظرية ال تلبث أن تتالشى حيالها     وكأنه واقع طبيعي، بينما توضع في مقابلها معايير إدارية          

مفهوم التنظيم متصال بوعي المواطنين بشكل يضفي عليه في نظرهم شرعية أكيدة تسمح بأن تندرج ممارسـته كجـزء            
  .أساسي وطبيعي من اهتماماتهم ومن تعاطيهم االجتماعي واالقتصادي والسياسي

مي، في نظر المواطنين، عمال سلطويا ال تبرره إال اعتبارات جمالية وهندسـية عامـة               ذلك أنه طالما بقي العمل التنظي     
ومجردة بينما يتعارض عمليا مع مصالحهم المباشرة كما يتصورونها، فال عجب أن يسعى صاحب مصلحة للحـد مـن                   

د من رغب واستطاع إلـى      أذاه، وأن ينادي بعض ممثلي المواطنين والفعاليات االقتصادية بالتخفيف من قيوده، وأن يعم            
هؤالء هنا أو عرقلة معامالت أولئك هنالك، فيعزز في الحالتين          " معامالت"استغالل موقعه في السلطة أو اإلدارة لتسهيل        

  . موقعه وارتباط الناس به انتفاعا أو اتقاء، على حساب مفاهيم المنفعة العامة والسلطة العامة وشرعيتهما ووظائفهما

  لسائد مع الترتيب المجالي وإدارة العمران، تحديدها ونقدهامقدمات التعاطي ا
يصطدم العمل التنظيمي مباشرة بقناعة المواطنين أوال بأن حقوقهم الخاصة، وال سيما ما يتصل منها بحقـوق اإلنـشاء                   

لبنى التحتيـة   على الملكية العقارية، هي حقوق مطلقة، ويصطدم بقناعتهم ثانيا بأن واجبات الدولة تفرض عليها تأمين ا               
  . والخدمات الالزمة لإلنشاءات المقامة على هذه األمالك العقارية جميعا، أيا كانت استعماالتها

وقد ترسخت هاتان القناعتان في لبنان بشكل       . وتنم هاتان القناعتان عن غربة المجتمع عن الدولة ال بل عن عداوة بينهما            
ا كانت الملكية العقارية واسعة االنتشار بين اللبنانيين، واألمالك العقاريـة           ولم. متزايد تباعا منذ االستقالل ومنذ الحرب     

تشكل جزءا أساسيا من ثروة األسر والمؤسسات والضمانة الرئيسية لالقتراض وقطاع البناء يشكل قسطا رئيـسيا مـن                  
ها مـع مـصالح األفـراد       النشاط االقتصادي، باتت االعتبارات التنظيمية المختلفة تبدو قيودا جائرة لمجـرد تـصادم            

  .والمجموعات، وإن أقروا أحيانا بقيمتها النظرية في كل ما ال يطال مصالحهم

يبقى أن التجربة العالمية ونمط العمران المتبع في لبنان والسياق االقتصادي والمالي للبالد تثبت كلها بما ال يقبل الـشك                    
اسـتخدام  فتـوازن   : سائدة لدى اللبنانيين، مواطنين وفعاليـات     عدم صوابية الفرضيتين اللتين تشكالن أساس القناعات ال       

المجال وتوازن استخدام الموارد االقتصادية وتوازن المالية العامة ومالية البلديات ال يتحقق مـا دامـت كلفـة الـسلع                    
وعة علـى   االجتماعية، محافظة وإنشاء وصيانة وتشغيال، معممة على المجموعة في حال تحملها وفي حدود قدرة المجم              

ولن يتحقق التوازن مـا دام الحـساب        . تحملها وإال متغاضا عنها فتهدر وتدمر وتتدنى كفاءتها، بينما منافعها مخصصة          
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االقتصادي، سواء من خالل األنظمة الضريبية أو من خالل تسديد تكلفة الخدمات أو من خالل بنيـة أسـعار المـوارد                     
  ).externalités(رجية، السلبي منها واإليجابي والمدخالت ال يستوعب المنافع واألضرار الخا

: فإدارة العمران تستمد ضرورتها االجتماعية واالقتصادية وشرعيتها الوطنية والحقوقية من العاملين المذكورين أعـاله             
فالسلع االجتماعية والمنافع واألضرار الخارجية كالهما غير قابل الستخدام مجد ومتوازن من خـالل آليـات الـسوق                  

  .تلقائية، والمالية العامة غير قادرة على تحمل أعباء متزايدة لخدمة المصالح العامة والخاصة دون موارد مقابلةال

ولكون العمران يستدعي لتشكله تالقي اعتبارات اقتصادية ومالية وبيئية وجمالية متعددة ولكونه يؤثر عليها بنتائجه بحدة                
عولمة األسواق وازدياد حركية األموال والبشر مقابل ثبات المنـشآت وبأشـكال     متزايدة بالنظر لتطور الوسائل التقنية ول     

مختلفة وألبعاد زمنية طويلة، لذلك كله ال تعدو إدارة العمران في المحصلة كونها اإلطار النـاظم للعالقـة التفاوضـية                    
حلية والمالكين العقـاريين والمـواطنين      الدولة والسلطات الم  : والتعاقدية اإللزامية بين أطراف العملية العمرانية الرئيسية      

المقيمين المستفيدين من النتاج ومن الخدمات العمرانية، مع ما تعني هذه العالقة من توازن ضروري بين تـوازن بـين                    
األعباء والمنافع من منظار كل من هذه األطراف األربعة، ومن خيارات قد تكون موفقة وقد تكون خاطئة على مستوى                   

  .سائلاألهداف والو

وأما في لبنان، فإن مجموعة من الشروط المتكاملة قد سمحت باستمرار وضع شاذ، وهو أصال غير قابل لالستدامة، إذ                   
وبشكل عام  ... يحكمه فقدان التوازن، ففقدان الطلب يعوضه تمويل األصول، والعجز يعوضه توفر التمويل باالستدانة،              

من طبيعة تدمر ومدخرات داخلية وخارجية تستدر لتمويـل اإلنفـاق           (لك  بات تحويل رأس المال الثابت إلى سلعة تسته       
شرطا مالزما الستمرار انعـدام تـوازن       ) االستهالكي العام والخاص ومن بشر يغذون الهجرة على أمل تحويالت مقبلة          

ومفاضـالت  التبادل السلعي والخدماتي، وبات ترسخ النمط الريعي متأصال إلى حد جعل القول إن االقتصاد خيـارات                 
  .ضمن إمكانيات محدودة قوال ممجوجا، ليحل محله منطق الالبديل أو صنوه منطق التوازن والتوافق

ليس تردي واقع العمران نتيجة اختالالت طرأت على نظام مرجعي فوجب إصالحها، بل هو نتيجة طبيعية ومتجانـسة                  
  .لنظام فعلي مترابط ومحكوم بعقالنية محددة

  لي والتنظيم المدنيتعريف الترتيب المجا
لذا يصبح ضروريا، ليس فقط ألسباب فنية وجمالية، بل أيضا وأوال ألسباب اقتصادية وحقوقية وسياسية، االحتكام إلـى                  
آليات مختلفة عن آليات السوق التلقائية البدائية وقد تتقدم عليها مرتبة، تضع شروطا وضـوابط عامـة تـؤطر عمـل                     

الجتماعية والمنافع واألضرار الخارجية، والمجال العام والبيئة الطبيعية والعمرانيـة          األطراف في كل ما يتصل بالسلع ا      
  . كما المعطى التراثي وكما التجهيزات العامة كلها سلع مشتركة بامتياز

" التنظيم المدني"و) aménagement du territoire" (الترتيب المجالي"هذه الشروط والضوابط هي التي ترسم معنى كل من 
)urbanisme ( كي يكون تعريفه مرتبطا بموضوعه وليس بشكل محدد من أدواته"إدارة العمران"الذي نفضل تسميته ،.  

فالترتيب المجالي، إن على صعيد البالد كلها أو على صعيد المناطق، يترجمها على مستوى مرجعـي، يكـون ملزمـا                    
وإدارة العمـران  . أن يكون ملزما للمواطنين بـشكل مباشـر  للدولة لترشيد إنفاقها وسلوكها القطاعيين والمجاليين، دون      

تترجمها على مستوى إجرائي موضعي ملزم للمواطنين بصيغ تشكل صكا تعاقديا بين الدولة والسلطة المحلية والمالكين                
  . والمستفيدين

  معرفة ومواجهة خيارات: منهجية العمل المقترحة للمعالجة واإلصالح
. المجال بضعف الشعور باالنتماء إلى المجموعة البلدية أو الوطنية الفعلية أو حتـى بغيابـه              يتصل التعاطي المجتزأ مع     

. ذلك أنه يستحيل التعاطي مع المجال إال من خالل تصور لمصلحة وإرادة جماعية يتبلور ضمن الزمن طويل تراكميـا                  
اد تقتصر إما على الحيز الداخلي للمنـزل        ومن لم يالحظ في واقعنا المعاش أن األوجه اإليجابية للتعاطي مع المجال تك            

األسري وإما على الحيز الرمزي، وهو وجداني بطبعه، للقرية أو للحي بالتزامن مع تالشـيهما كواقـع، وإمـا علـى                     
  المشاريع التخيلية التي، إن بقيت خياال ال تفيد، وإن أقحمت في الواقع تقطع أوصاله مجاال وزمانا؟ 

وهـذه الخيـارات    . ال من خالل القناعة بأن هذه اإلدارة محكومة بخيارات، ضمنية أو علنيـة            ال مكان إلدارة العمران إ    
وال يغير التغاضي عن هذه الحقيقة فيها شيئا إال ربما أن التغاضي عن الخيـارات               . جمالية وزمانية ومجالية واقتصادية   

  .يؤجل إدراك األثمان المتوجبة عنها بالمقدار ذاته الذي يزيد من فداحتها

لذا، وتبيانا للخيارات، منافعها وأثمانها، المندرجة ضمن إدارة عمران أو الناتجة عنها أو المؤثرة فيها، رأينا أن تتكـون                   
الندوة من مجموعة من المشاغل، وعددها خمسة وعشرون، يدور كل منها حول موضوع محدد يتمثـل بتعبيـره عـن                    

  : تقاطع



  ٤  "إدارة العمران في لبنان، واقعا وحاجات، أدوات وإصالحات"  ٢٩/٦/٢٠٠٠

  ة العمران ميدان من ميادين الممارسة الرئيسية إدار �

  .ال بد للعمل التنظيمي أن يدرك أبعادهاومقاربة من المقاربات التي  �

  : والميادين المختارة خمسة

حيث أن العمران بكافة أشكاله تعد فظ لإلنسان على الطبيعة بقوانينها المركبة وتعـد              العمران والتراث والبيئة،      .أ 
  للحاضر على تراكمات الماضي ومقدرات المستقبل، 

حيث أن التجهيز يتحدد واقعيا بما يرتب من تكـاليف ومنـافع             السياسات القطاعية في إدارة العمران،       استيعاب  .ب 
  .وليس بكونه تلبية مجردة  لحاجات مطلقة

حيث أن البناء صناعة من صناعات االقتصاد وتجارة بينمـا الملكيـة            االقتصاد اإلنشائي والسياسات العقارية،       .ج 
  .ر ما تؤسس لريوع يسددها االقتصاد صاغرا، عاجال أو آجالالعقارية ال تشكل ثروة إال بقد

حيث أن التنظيم يبقى ممارسة سلطوية، إن نجح وفشل، إن قبـل أو             فاعلية إدارة العمران التنظيمية وحدودها،        .د 
  .رفض، وهو في لبنان ممارسة فاشلة ومعاقة

 تصبح طرفا وحكما يترتب على تدخلها قيام        ألن السلطة العامة عندما   عقالنية إدارة العمران العمالنية وعدالتها،        .ه 
  .ضوابط وآليات محاسبة

  :والمقاربات المختارة خمس

  ألن ثمة خيارات زمانيةاستشراف اتجاهات التطور والبحث عن التوازنات،  .١

  ألن ثمة خيارات مجاليةاالنعكاس المجالي واإلدارة المجالية،  .٢

  اعية وجمالية وأخالقيةألن ثمة خيارات اجتمنوعية المجال ونوعية الحياة،  .٣

  ألن ثمة خيارات اقتصاديةاالعتبارات اإلنتاجية والفعالية الوظيفية،  .٤

  ألن في كل خيار خسارة وربح وهو حكما موضوع نزاعإدارة النزاعات والموارد النادرة،  .٥

  

: ليصرح ميشال كمديسو، في معرض استخالص عبر تجربته خالل اثنتي عشرة سنة على رأس صندوق النقـد الـدو                  
أن العالم قلما يعرف أن يصلح نفسه قبل حلول         : "، وأضاف "توهمت أنني أستطيع أن أكون مهندسا، فما كنت إال إطفائيا         "

  ".األزمات، وإذا حلت األزمات، فهو ال يصلح في أوضاعه إال قليال

مجتمع، وبات اليوم واقعا مرا، مثقال      بدأ التنظيم المدني في لبنان بريئا، متغنيا بجمال البالد واثقا بقوة االقتصاد ومناعة ال             
. بالتجارب الفاشلة، ضامر الطموح، قانعا بالقليل، راكضا وراء التسويات، مكتفيا باستبقاء ما لم تدمره بعد آليات الواقـع           
ة حان الوقت لتنزع إدارة العمران عن نفسها البراءة الساذجة والقنوط المهادن ولتكتسب من التجربة حكمة المعاينة وجرأ                

عسى أن تساهم هذه الندوة بانفتاح مناقشاتها وتركيز مقترحاتها، في تكذيب قناعة السيد كامديـسو، فنـستبق                 . المواجهة
باإلصالح حلول األزمات، إن كنا نعتقد أنها لم تحل بعد، أو أن تساهم في تصديق قوله، فنصلح ولو قليال، ألننا نعتقد أن                      

  . أزمة إدارة العمران قد حلت

  .وشكرا

  


