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  الحقائق الجغرافية الثابتة  - ١
 

 من تحليل واقعي الرئيسية التي إعتمدتها الخطة الشاملة لترتيب األراضيخيارات التنطلق 
  :للمسألتين التاليتين

  التي تميز األراضي اللبنانية؛) العوائق والمزايا (الحقائق الجغرافية الثابتة -
  ؛ جتماعيةإلقتصادية واإل اتحديات المستقبل -
  . والعمرانية منهاالجغرافيةالحقائق الثابتة  عن األمور الناجمةذا الفصل يعرض وه
  
  حجم لبنان وموقعه الجغرافي  ١-١
  

ويعتبر لبنان ثاني . ٢ كلم١١٠٠٠إن صغر مساحة لبنان  واقع ال مناص منه، وهي أقل من 
 واحداً باأللف وتشكل مساحته ).بعد البحرين(أصغر بلد في الشرق األوسط وفي العالم العربي 

  مساحةكندا، وواحد بالمائة من وأمن مساحة البلدان الكبرى مثل الواليات المتحدة األميركية 
  .جمهورية مصر العربية

  
 في المرتبة المائة وخمسة وعشرين من  أنه يقعرغم، ١تعتبر كثافة السكان في لبنان مرتفعة

  .)٢ين نسمة مالي٤( من حيث عدد سكانه المقيمين الترتيب العالمي
  

، كما اء النباتيطالغإن موارد لبنان الطبيعية المعروفة والمستثمرة تقتصر على المياه واألرض و
  .على مناخه ومناظره الطبيعية

  
المتطلبات الثابتة عبر موارده الطبيعية مجموعة من قلة حجم لبنان وكثافة سكانه وترتّب عن تو

 من أجل استيراد الموارد والمواد ،ان على العالم أولها الضرورة الملحة النفتاح لبنالزمن،
  . من جهة أخرى التي ينتجها والخدماتالسلعاالستهالكية التي يحتاج اليها من جهة، وتصدير 

  
 في الواقع راسخةهذا التوجه نحو االنفتاح العالمي، شأن كل البلدان الصغيرة، هو حقيقة 

رة بين بلدان الحوض المتوسط، تبادل مع اتج: وراللبناني، وقد اتخذت أشكاالً متعددة عبر العص
مصر واليونان، انفتاح ديمغرافي على األراضي الداخلية الخصبة، تبادل مع المدن الداخلية في 

 تيارات الهجرة التي أدت  على شكل أيضاًتجلّتوقد . سوريا، فلسطين، العراق وبلدان الخليج

                                  
 .ول العالم التي تعد مليون نسمة وما فوقيقع لبنان في المرتبة الحادية عشرة من حيث كثافة السكان، من بين د -١
 .١٩٩٧إدارة اإلحصاء المركزي، : المصدر -٢
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 وقد شكّل... منذ منتصف القرن التاسع عشر عبر القارات جاليات إغتراب واسعةإلى تشكيل 
موقع لبنان الجغرافي عامالً إيجابياً في انفتاحه على الخارج، ال سيما على قارات أوروبا 

  . األخرىفريقيا وبلدان الشرق األوسطإو
  
 فتمر حكماً عبر سوريا البريةما المواصالت أ.  عن طريق البحر والجوبط لبنان بالعالم أجمعتير

  .١٩٤٨الق الحدود الجنوبية في العام منذ إغ
  

الديناميكية االقتصادية من خالل و ،واسعةالتبادل الحركة عبر ويترجم انفتاح لبنان على العالم 
  .المتنوعةوالنشاطات الثقافية 

  
 مع استمرار التوجه نحو العولمة وانكفاء الحواجز  مستقبالً، مرشح للتطورهذا االنفتاح
 ومع انخفاض أسعار نقل ، االقتصاد اللبناني بالمستويات اإلقليمية والدوليةومع اندماج الجمركية،

  . وإنتقال األفرادالسلع 
  

 تدفق مالي مهم من  تتمظهر بشكلهذا االنفتاح وهذه التيارات االغترابية الحديثة في لبنان
  .المصرفيةيداعات إلاحجم   تطورعبر  يبرزالخارج

  
استقطاب رؤوس  اإلستمرار في في قدرته على كمنت  لبنان التحديات األساسية فيى أحدإن

، هكذا توازنومن الصعب إيجاد .  اإلنتاجية الداخليةدون أن يؤثر ذلك سلباً على طاقاتهاألموال 
األسعار وكلفة يؤدي إلى رفع تمويل االستهالك المحلي ل اإليرادات الخارجية  إستخدامحيث أن

غير أن معالجة . عيق التصديريلقدرة التنافسية لإلنتاج الوطني ومن امما يحد اإلنتاج الداخلية، 
 الخارجية نحو االستثمارات اإليرادات من خالل توجيه فائض هذا الموضوع تبقى ممكنة،

  . االستهالك نحواإلنتاجية وليس
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   معطيات ثابتة- التضاريس    ٢-١
  

 ميزة إيجابية هامة كما تشكل تضفي عليه  فهيالتضاريس حقيقة ال يمكن تجاوزها في لبنان،
 ،موارده المائيةو،  مزاياه المناخية للبنان وفرت إن الجبال هي التي .  في الوقت نفسهعائقاً له
توزيع  في تاريخ أساسيقد كان للجبال تأثير و. مميزاً تنوعاً بيولوجياً أعطته كما ،وطبيعته

  . منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذاالسكان على أراضيه
  

 ألف في المرتفعات التي يتجاوز علوها يقطنفي لبنان أن نسان إلا على يصعب: لعيشامكان 
 وستبقى. وخمسمئة متر، وال وجود ألي شكل من أشكال اإلقامة الدائمة فوق ارتفاع األلفي متر

اً الكثافات السكانية في لبنان دائماً متفاوتة تبعاً للمرتفعات وحسب مستويات متتابعة تتدرج تقريب
وتتسم هذه التضاريس . األلف وخمسمائة مترثم إلى الى األلف متر  من حدود األربعمئة متر
وينعدم على % ٣٠يخف جداً على المنحدرات التي تزيد على  البناء ان : أيضاً بمنحدرات قاسية

   %.٤٠المنحدرات التي تزيد على
  

رض وتوفر المياه ـ في تحديد تشكل التضاريس عامالً حاسماً ـ الى جانب طبيعة األ: الزراعة
للبنان  يوفر  االرتفاع تعدد مستوياتف . أنواع المنتجات الزراعية الممكنة والتقنيات المستعملة

، تتراوح بين المنتجات شبه اإلستوائية على السواحل إلى تطوير زراعات بغاية التنوعإمكانية 
 اشكال حددوت. وعة من المنتجات في المرتفعات، وبينها مجموعة متن الكرز والتفاحبساتين

 المكننة إمكانيات..) . منحدرات- أحواض - حقول ضيقة -سهول شاسعة (األراضي 
  .واالستثمارات الصناعية أو شبه الصناعية

  
 تقدم للبنان شروطاً - مضاف إليها اتجاه المنحدرات -رتفاع إلامستويات ن إ: التنوع البيولوجي

 لذا . جمعاءنسانية إلل ثروة كبيرة ليس للبنان فحسب بل الذي يشكّلاستثنائية للتنوع البيولوجي، 
المحافظة على هذا التنوع البيولوجي تشكل عامالً مهماً في الحفاظ على توازن الحياة والطبيعة ف

  .وكذلك في تقدم األبحاث، ال سيما الطبية منها
  

جبال، (فائقة الجمال ونادرة للبنان مناظر طبيعية  وفرت التضاريس قد ن إ: المناظر الطبيعية
وهي تشكل عامالً أساسياً في ثروته السياحية وفي نوعية الحياة التي ..) وديان، سهول ومروج،

التي تكونت تواضعاً  األكثر، هنالك المناظر  الكبرىإلى جانب هذه المناظر الطبيعية. تميزه
  عنهاوالتي ال تقل) واليع، قمم حادة، خوانق، بشيور(بفضل عوامل طبيعية عائدة للتضاريس 

  .روعة وتأثيراً
  

.  أو جبال عاليةأودية عميقةالتضاريس تقسم األراضي إلى مناطق تفصل بينها  ن إ: التجزئة
 إلى فصل المناطق بعضها عن ، في الوقت نفسه غير أنها تؤدي،؛هذه الحواجز تساهم في التنوع

  .البعض اآلخر
  

كما .  االنشاءات والبنى التحتيةعوائق هامة أمام تنفيذ  تفرض التضاريس:تحتيةالبنى للعوائق 
 ندباً ظاهرة مثل الردم مكلفة جداً للمناظر الطبيعية، مكبدة إياها التجاوزات أنها تجعل أدنى
  .ذات المناسيب المرتفعة المقالع و، الطرقوالحفريات على 
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  جيةو المورفولكثافة السكان حسب المناطق : ٥-١رسم 
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  المناطق األكثر أهلية للزراعة   ٣ -١
  

استثمرت منذ القدم عبر أساليب وقد  ،الوقائع الثابتة في لبنان  من الثروة الزراعية هي واحدة
  .عبر الزمنستمرار ابتقدمت 

  
بقيت أساليب االستثمار بدائية حتى منتصف القرن التاسع عشر، وكانت منتجات األراضي 

.  الفالحين والمزارعين الفقراءالذين كانوا بمعظمهم منان المستثمرة بالكاد تكفي لتغذية السك
ما عدا تلك التي تتطلب أشغاالً (األراضي الصالحة للزراعة   غالبيةواستثمر الفالحون اللبنانيون 

بما فيها األراضي غير الصالحة كلياً للزراعة وتلك التي ) خارجة عن القدرة اإلنسانية والحيوانية
قد عرف القطاع الزراعي أزمات متالحقة خالل القرن العشرين و. القويةتقع على المنحدرات 
  .من القمح ومؤخراً من التفاحو، من الحرير الطبيعي، المنتوجاتجراء انخفاض أسعار 

  
 يواجه، ولمرة  باتاإلنتاج الزراعي لكن  فقد تقدمت التقنيات وازدادت االنتاجية، ،أما اليوم
 منها ،بسبب تراكم عدد من العوائقمنافستها ي يبقى عاجزاً عن  العالمية التالمنافسة، أخرى

 ،زات الزراعيةيحصغر حجم ال  التي تستخدم في اإلنتاج، المستوردةللموادالكلفة المرتفعة 
اإلنتاج باألبحاث رتباط ا عدم ،شبكات اإلنتاج والتسويق عدم تنظيم أسعار األراضي ،إرتفاع 

 الزراعي، سبل الري السيئة، انعدام المياه في بعض المناطق، التواضع في التوجيه الزراعية،
  ...إلخ
  

ال تتعدى ) PIB (اللبناني  الناتج الداخلي اإلجماليمنلذلك، فإن حصة الزراعة وتربية المواشي 
. ال تزيد عن مليار دوالرجمالية إ، أي ما يعادل قيمة )١٩٩٧المحاسبة العمومية لسنة  % (٦

  . دوالر أميركي٣٠٠٠للهكتار هو بمعدل المردود مما يعني أن 
  

. إلى الحكم السلبي على مستقبل الزراعة في لبنانينبغي أالّ تؤدي  الصعوبات القائمة حالياً  لكن
األجيال القادمة التي سوف تتعاقب على هذه األرض ستكون بحاجة ماسة لألراضي الزراعية ف

  .من أجل اقتصادها واستهالكها
  
القيمة  وترتكز .  رأسمال مهم من األراضي الزراعية البالغة األهميةلبنان يحتوي علىن إ

مدى احتوائها على المواد العضوية، ومدى عمقها، والزراعية لألراضي على نوعية التربة، 
مدى ومواجهتها ألخطار االنزالق والتآكل، وقدرتها على امتصاص المياه، ومدى حموضتها، و

  . بالتقنيات شبه الصناعيةهاستثمار سهولة ا الذي يؤثر علىانحدراها
  

الثروة  ومعلوم أن. تعتبر نصف مساحة لبنان تقريباً صالحة للزراعة، ولكن بانتاجيات متفاوتة
  .الزراعية الحقيقية للبنان تتمركز في بعض المناطق المهمة، التي تشكل تقريباً ثلث مساحة لبنان

  
 عملياًوهي تضم . رافياً ونظمت في الخرائطالمناطق األكثر أهمية وإنتاجية قد أحصيت جغ هذه

، السهول الساحلية الصغيرة، السهل الساحلي )البقاع، عكار، الكوره (الفسيحةجميع السهول 
، كما تضم األراضي الخصبة في ...سهل مرجعيون،والكبير في صور، الصرفند وصيدا، 

البساتين  منطقة لبنان، والشوف األعلى، ممرات حاصبيا وراشيا، المناطق المنخفضة في جنوب
  . في أعالي جبل لبنانالجبلية
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  المناطق الطبيعية المميزة والمناظر الطبيعية الكبرى   ٤ -١
  

التي يمكن إن التضاريس والمجاري المائية والميزات المناخية شكّلت المناطق الطبيعية الكبرى 
  يتميز به مناامل قد أعطت للبنان مكما أن هذه العوهوية لبنان،  إعتبارها جزءاً أساسياً من

  . بمالمحها وندرتهامثيرةتنوع بيولوجي، ومواقع طبيعية 
  

  الثروة البيئية

 ،  اإلرتفاعالمناخ، ( اختالف ظروف المناطق بفعليتميز لبنان بتنوع كبير في أنظمته البيئية 
امتالك تنوع  أتاحت له  هذا الحجم، بلبلد وهذه فرصة نادرة ...). ، األراضي،تجاهإلا ، نحدارإلا

  ).خاصتنوع ( األنواع النباتية والحيوانية فيكبير جداً 
  

كل نوع من األنواع للحفاظ على  أساسياً شرطاًوتعتبر المحافظة على التنوع البيولوجي 
 ما من نظام منفرد يستطيع البقاء بال نهايةف . بين األنظمة البيئيةالتبادل الدائمالموجودة، بسبب 

من خالل  مباشرة من التنوع البيولوجي واإلنسان نفسه يستفيد.  فصله عن األنظمة األخرىإذا تم
نوعية البيئة واألنشطة السياحية المرتكزة على ثروة البيئة الطبيعية، وبشكل غير مباشر من 

  .ستثمار العلمي لألنواع النباتية والحيوانية في األبحاث الطبية والدوائيةإلخالل ا
  

تنوع البيولوجي لألنظمة البيئية مهدد بالخطر في لبنان، بسبب التلوث والفواصل القائمة  إال أن ال
 ، حقيقيةبيئية إعادة التواصل بين مختلف األنظمة البيئية، بشبكة لذا، باتت . األنظمة المختلفةبين 

  .، أمراً يزداد أولوية يوماً بعد يومعلى الصعيد الوطني
  

   لبنانر الطبيعية الكبرى فيظالمنا

أهم العوامل للجذب السياحي في لبنان ولنوعية الحياة التي تميزه،  ىحدإتُشكِّل المناظر الطبيعية 
  . فحسب اجتماعية الميزة اقتصادية بذلك وتعتبر 

  
 من مسافات ، بكل عظمته،رؤيتهمكن تما مة ث من بين المناظر الطبيعية الكبرى في لبنان، 

البقاع، (السهول الزراعية الفسيحة  ،)داء، صنين، الباروك، حرمونالقرنة السو(القمم  بعيدة، مثل
، والليطاني في براهيم إموسى، قاديشا، بو أ(األودية الكبيرة والعميقة ، ...)عكار، الكورة

، يسرب ،الجوز، الكلب، بيروت، الباروك (بجمالهااألصغرحجماً والمتميزة األودية ، ..)الخردلي
 ،المناطق الحرجية الكبيرة في الشمال، )جونية(الخلجان الكبيرة ، )نياألولي، العاصي، الحاصبا

تالل الجنوب ،  وجزين والشوفغابات الصنوبر الكبيرة في أقضية كسروان وبعبدا والمتن
  .وبحيرة القرعون
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 المميزة احليةالمواقع الس :ويظهر البعض اآلخر من المناظر الطبيعية الكبرى عن قرب أكثر مثل
مجاري ، مورا سهل الد، الرملة البيضاء، صخور الروشةالشقعة، رأس ،في أنفه الممالح(

غابات األرز في ، )ةوالناقور  أجراف البياضة ، شاطئ صور الرملي،ومصب نهر الليطاني
األودية والسهول ، )سير، جاج، بشري، تنورين، اللقلوق، فالوغا، الباروك، الشوف(لبنان 

  .إلخ...) لصفا، القموعةكفرحلدا، ا(الصغيرة الداخلية 
  

 .بسياسات متكاملة تعنى بصونها وتعزيزها المناظر الطبيعية الكبرى يحظى موضوعيجب أن 
، بمبادرات من البلديات "مناطق صديقة للبيئة"يمكن اللجوء إلى إنشاء وفي بعض الحاالت، 

 اإلنماء اإلقتصادي  ما بين مقتضيات يوازنالمعنية، إلدارة هذه المناظر الكبرى وفق نهج توفيقي
  .ومقتضيات الحفاظ على هذه الثروة واإلفادة منها على المدى الطويل

  
  الثروة الجيولوجية

البالغة ومن بعض مناطق األحافير " كارستية"يضم لبنان ثروة جيولوجية مميزة من أشكال 
 تُظهر العديد في منطقة جبيل)  مليون سنة١٠٠من ( »السينومانيان «أحافيرإن مناطق  .األهمية

وهي . من المخلّفات المتحجرة، والمحافظ عليها بشكل ممتاز، من األسماك والحيوانات الالفقارية
  . أخرى، أقل أهميةأحافيركما يضم لبنان عدة مناطق . ذات فائدة علمية للعالم أجمع

  
 في " يةالخراب"أشكال الصخور وتظهر في .  متنوعة وكثيرة جداً، فهياألشكال الكارستيةأما 

والمغاور المتشكلة من الجوفية األنهار وفي ظواهر  ، كما في أفقاالمتفجرةالينابيع وفي فيطرون، 
تعاريج تورزا، (كما يوجد هناك مواقع كثيرة مثيرة لإلعجاب . كتل متبلورة مثل جعيتا وانطلياس

  ...).، مغارة جعيتابالوع البلعةالجسر الطبيعي في أفقا، 
  

محيط  : مستويين على في آٍن معاًبتدابير حماية متدرجة، تطبقالمواقع  هذه تحظىيجب أن 
  ).محافَظة على المنظور، حسب رؤية العين( ومحيط واسع ،)محافَظة صارمة(قريب 
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   المناظر الطبيعية والمواقع:١١-١رسم 
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   مناطق الثروة الطبيعية الوطنية:١٥-١رسم 
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  ٢٠٠٣ام  العالمواقع الطبيعية المحمية في 

  
  :أنظمة الحماية سبعة أنواع من  حالياًيوجد في لبنان

  
ل عدالم (١٩٤٢ آذار ٢٨ بتاريخ ٣٤٣ المرسوم االشتراعي رقم بموجبالمواقع المحمية  -١

 تموز ٨القانون الصادر في  عمالً بأحكام  ،)٩/١/١٩٥٠بتاريخ   ٨٣٦بالمرسوم رقم 
 حماية ثمانية مواقع بموجب تمتاقع الطبيعية،  المتعلق بحماية المناظر والمو١٩٣٩سنة 

أرز بشري، موقع دير القلعة، غابة بولونيا، سنديان المروج، حرج : هذا المرسوم
بيروت، بحيرة اليمونة، الجسر الطبيعي في نبع اللبن، باإلضافة إلى آثار مدينة بعلبك 

فاقات التراجع في وتقوم حماية هذه المواقع على تحديد شروط البناء وارت. القديمة
  .محيطها

  
 في إطار سياسة ١٩٩٢ العام المجلس النيابي منذ من ةمقربموجب قوانين المواقع المحمية  -٢

 أرز الشوف، شاطئ ،حرج إهدن، جزر النخل:  وهذه المواقع هي سبعة أيضاً"المحميات" 
  أي،٢ كلم٢٠٠وتساوي مساحتها جميعاً حوالي . صور، بنتاعل، اليمونة، وأرز تنورين

الموقع األكثر امتداداً بينها هو أرز الشوف، تساوي . من األراضي اللبنانية% ٢ما يمثل 
في وتقع هذه المواقع إجماالً في المشاعات . ٢ كلم١٦٠مساحة هذه المحمية حوالي 

األمالك العامة أو في أمالك الدولة، ويقضي نظام الحماية منع البناء، المقالع، قطع 
  .ي المواشياألشجار ورع

  
 وزارة البيئة، على أساس ما ورد في القانون  صادرة عن قراراتبموجبالمواقع المحمية  -٣

 ٦٦٧ من القانون رقم ١٢، والمادة ١٩٣٩عن المناظر والمواقع الطبيعية الصادر سنة 
 ٧ الصادر في ٩٥٠١، والمرسوم االشتراعي رقم ١٩٩٧ كانون أول سنة ٢٩الصادر في 
والمواقع المحمية في هذه القرارات هي، من جهة، مجاري . ١٩٩٦ي سنة تشرين الثان

 مسن؛ نهر - الصليب -نهر إبراهيم؛ نهر الجوز؛ نهر الكلب وروافده، صنين (األنهار 
الدامور وكل روافده انطالقاً من نبع الصفا؛ نهر بيروت وروافده في الواديين؛ نهر 

، ومن ثم األحراج )فده؛ نهر العاصي بسري؛ نهر عرقة وروا- الباروك -األولي 
دبية، البرجين، الشيخ عثمان العين الحور، داريا، (الموجودة بشكل رئيسي في الشوف 

كفرا، وادي أغميد، وادي  في عانوت، دير المخلص، عين وزين، وادي المال، دلهون،
تفاع من ار" القرنة السوداء"، وثالثاً، موقع في أعلى جبل المكمل وقمته )عين بعال
كرم شباط، (م حتى القمة؛ وأخيراً مجموعة من المواقع الطبيعية المميزة األخرى ٢٤٠٠

وتقوم منطقة حماية األنهار ) موعة، وادي القراقير، بالوع بعقارةقوادي قاديشا، سهل ال
م تبعاً لمحور النهر، وفي نطاق هذا الشريط يجب ١٠٠٠بشكل عام على شريط بعرض 

أما بالنسبة للمقالع، فيكون .  لألنشطة العمرانية على وزارة البيئةأن تمر طلبات الترخيص
أما بالنسبة لنظام حماية األحراج والغابات، فهو يقضي بمنع . م٣٠٠٠عرض الشريط 

  .البناء والمقالع وقطع الشجر ورعي المواشي
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 حول ١٩٩٦ العام  قرارات وزارة الزراعة قبل القانون الصادر بموجبالمواقع المحمية  -٤

منطقة طبيعية محمية في األمالك العامة والمشاعات في معاصر : المناطق الحرجية
، منطقة محمية في خربة سلم ١٩٩١ العام الشوف، الباروك، عين زحلتا وعين دارة في 

، منطقة محمية في ١٩٩٢ العام في ) قضاء بنت جبيل( وادي الحجير - الزيداني -
إن حماية هذه المناطق محدودة وتقضي بمنع . ١٩٩٢ مالعافي ) قضاء زحلة(كفرزبد 

قطع األشجار في األحراج والتخييم فيها واإلعالن عن خطط إلصالحها، لتنظيمها 
  .وإلعادة تحريجها

  
، على أساس القانون ١٩٩٦ العام  قرارات وزارة الزراعة منذ بموجبالمواقع المحمية  -٥

ح واللّزاب و والذي يحمي أشجار األرز والش١٩٩٦سنة   تموز٢٤ الصادر في ٥٥٨رقم 
، )عكار(بزبينا : تناولت هذه القرارات المواقع التالية. في المشاعات واألمالك العامة

، تنورين، حدث الجبة، جاج، كرم )بشري(، األرز )الهرمل(، السويسة )عكار(القموعة 
 جرد نبماص، جبل ،)عكار( وادي جهنم، قرية السفينة ،، قناة، مربحين)عكار(شباط 

 الضنّية، عين قليالت ـ كرم المهر، قرنة الكيف، مشاع، شالوط، الضنية –األربعين 
وهذه الحماية تقوم على منع البناء وقطع األشجار ). جزين(، بكاسين ـ جزين )الشمال(

 متر عن ٥٠٠ورعي المواشي، الحفر، التخييم، وغيرها، ضمن نطاق محدد بمسافة 
  .حميةحدود األحراج الم

  
تقر هذه : مة التفصيلية للمدن والقرىظبموجب المخططات التوجيهية واألنالمواقع المحمية  -٦

 رأي المجلس األعلى  إبداءالمراسيم بناء على اقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني بعد
حمية، للتنظيم المدني، وتتأمن الحماية من خالل أنظمة  بناء صارمة تطبق في المنطقة الم

إن معظم المخططات . في إطار المخطط التوجيهي العام أو مخططات تنظيمية خاصة
التوجيهية، باألخص تلك الموافق عليها حديثاً، تحتوي على مناطق ال يسمح فيها البناء إالّ 

 المرسوم المتعلق اإلشارة إلىمن بين هذه المخططات الخاصة، ينبغي . بشكل محدود
  . الداموربالحفاظ على وادي نهر

  
يتعلق األمر بوادي قاديشا وأرز : المواقع الطبيعية المدرجة على الئحة التراث العالمي -٧

وهذا اإلدراج ال يوفّر حماية . ١٩٩٨  العامبشري، وقد تم إدراج هذين الموقعين في 
الحث لكن قيمته تكمن  في االلتزام األخالقي وفي . إضافية بالنسبة إلى التشريعات اللبنانية

  .سمح بصيانة المواقع واإلفادة منهاتتدابير ووضع خطط تخاذ  اعلى 
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  المواقع الطبيعية غير المحمية أو المحمية بطريقة غير كافية

  
يمكن وكافية لصونها بشكل صحيح،  قد ال يكون واقع المحمية بموجب أنظمة مبعض الهناك 

 وهذا األمر ينطبق على كرم شباط . خاصة بهاتحسين شروط حمايتها عبر إصدار قوانين
 ال تستفيد من أية  التي،الشقعةمواقع طبيعية أخرى مميزة، مثل رأس   أيضاًوهناك. والقموعة
  .ة بأن تحظى بنظام المحميات بموجب قانونيرأنها جد، في حين  حتى اآلنحماية

  
التي وافق "  RAMSAR"وهنالك موضوع المناطق الرطبة، المفروض حمايتها بموجب اتفاقية 

حمايتها مؤمنة حالياً من مالك  (عميقوالمواقع الرئيسية المرشحة لهذا النظام هي . عليها لبنان
  .ورأس العين) المواقع

  
قانون  (المحميةب ا واللزكما أنه من الضروري توسيع رقعة أحراج وغابات األرز والشوح 

أو غابة إضافية من هذا النوع كلما جرى تحديد حرج ، )١٩٩٦ تموز ٢٤ الصادر في ٥٥٨
  .على خرائط المساحة

  
وأخيراً ال بد من حماية المواقع الجيولوجية المميزة، وباألخص المغاور، التجاويف، حقول 

   ... إلخالمتحجرات، الجسور الطبيعية،
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   المحمية والمغاور المناطق الطبيعية:١٦-١رسم 
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   لبنانية ال المنطقة الساحليةخصائص وميزات   ٥-١
  

التعبير العلمي، ثلث األراضي اللبنانية تقريباً، سواء سفوح وفق تشمل المنطقة الساحلية اللبنانية، 
م ارتفاعاً أم المناطق العريضة في شمال لبنان ٨٠٠سلسلة جبال لبنان الغربية بين صفر و

شرة، بين  هو الشريط الضيق من األراضي التي تجاور البحر مبا المقصود هنالكن. وجنوبه
  .م ارتفاعاً تقريبا٥٠ًصفر و

  
 مالمح أما.  ما عدا في الشمال والجنوبيتميز هذا الشريط الساحلي بضيقه ما بين البحر والجبل،

 متقطعة كثيراً وتُظهر خطاً متسماً بتتابعية الرؤوس الصخرية، ويعتبر رأس ، فهيالشاطئ
ِجرفَة و بين شواطئ رملية أو حصوية وتنقسم األجزاء المستقيمة. بيروت األكثر أهمية بينها

  .قد اختفت عملياً ما عدا في جنوب مدينة صورف ، النظم البيئية الكثبانيةأما. صغيرة صخرية
  

تآكل مهم ، وتُحِدثُ فيه العواصف الشتوية أضراراً  عملية  يخضع الشاطئ إلىموضعياً، 
 تناقص جراء قبلهاو ، الحرب جراء سرقة رمال الشواطئ خاللالخطرتفاقم هذا قد و. مباشرة

الشاطئ الشمالي، بيروت، ومدرج ( الردميات الحالية كما أن. كميات الترسب منذ بناء سد أسوان
 أيضاً قد شكلتوبعض عمليات شفط الرمول من األعماق البحرية القريبة جداً ) المطار في البحر

  .ساحليةال)  القوى المائيةحركة( الهيدرودينامية  فيلتحوالتلعوامل 
  

كبر أ تتمركز فيه إن الشاطئ هو الجزء األكثر غنى واألكثر حساسية في لبنان، فهو المكان الذي
 عرضهيبلغ شريط   إطارفيو. التجاري والمالي في لبنانويتركز فيه النشاط الصناعي، و ،المدن
زراعة ، الاألراضيمن % ٤٠ يشغل العمران إنطالقاً من البحر وعلى إمتداد الساحل، ،م٥٠٠
 معظم المنشآت الصناعية وتتموضع% ١٩) ... إلخشواطئ، تالل،(والمواقع الطبيعية % ٤١

تشمل مخازن المواد (الكبيرة في هذه المنطقة، لتستفيد من استخدام المواد األولية بسهولة أكثر 
  .وإرسال منتجاتها بسرعة نحو المدن الكبرى) النفطية

  
. باإلضافة إلى المساحات الزراعية الشاسعةالمواقع الطبيعية  تحتضن المنطقة الساحلية العديد من

 سهل الجنوب، انطالقاً من صيدا وحتى الناقورة، وسهل عكار ووادي أبو علي  كل منويعتبر
 تقع، من جهة، بين ، فهي أكبر الحيزات الطبيعيةأما. من أكبر المساحات الزراعية) الكورة(

ويضاف إليها حيزات نسبياً أقل أهمية . ن صور والناقورةالبترون وجونية، ومن جهة أخرى، بي
  .في البلدات الخلفية لصيدا وللدامور
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الذي يتآكلها  النمو العمراني، جراءوتتعرض هذه المناطق، الطبيعية والزراعية، لضغط مستمر 
هناك وسط ما بشكل إمتداد طبيعي للمدن بإتجاهها وإما بشكل تناثر بعض األبنية هنا وإتدريجياً، 

  .ل الزراعية وفي قلب المناطق الطبيعةوالسه
  

إمكانيات اإلستفادة هي على وجه الخصوص مرغوبة  بسبب ف ،األراضي الواقعة مقابل البحرأما 
 من خالل عمليات عقارية ويتم ذلك. منها للنشاط السياحي ولإليرادات التي يمثلها هذا النشاط

كبرى مقابل البحر أو على الشاطىء عات سياحية كالسيكية أو عمليات لالستثمار في مجم
شكل مشاريع ردم ومشاريع مرافىء   وهذا الضغط يظهر في العديد من األحيان على.مباشرة

ترفيهية، كما يتجلى في بعض األحيان على شكل تعديات على األمالك العامة ومجمعات 
   .٣البحرية

                                  
تضم وهي . م١٩٢٥ حزيران سنة ١٠أ، الصادر في /١٤٤ في القرار رقم في التشريع اللبناني األمالك العامة البحرية تم تعريف -٣

 الشواطئ الرملية تضم أيضاً كافة في فصل الشتاء، كما ه تصل إليتستطيع األمواج أناألرض الواقعة ما بين البحر والخط األبعد الذي 

 . المياه المالحة المرتبطة بالبحروشواطىء الحصى، وكذلك كافة برك
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  ها لخطر التلوثالموارد المائية والمناطق التي تتعرض في   ٦-١
  

  مورد أساسي
  

الوفرة يتميز لبنان بميزة تفاضلية كبرى بالنسبة لبقية بلدان الشرق األوسط العربي تتمثل في 
 أولوية كبرى إلدارة هذه الموارد التي يريد استثمارها  لبنان أعطىقدو. موارده المائيةالنسبية ل

 تحسين نوعية المياه لبنان إلى يطمح ما ك. إلى أقصى إمكانياتها ضمن منظور التنمية المستدامة
  .الموزعة على المنازل من أجل الحد من اآلثار الصحية للتلوث

  
 حول الحصيلة المفصلة لهذا  المتوفرةموثوقةال  في المعطياتاً فادحاًنقص ومن المؤسف أن ثمة 
 بشكل  يتمقياس نسبة تساقط األمطار ومنسوب األنهار كان قد  ف. المورد ولعملية استثماره

وبعد اإلنقطاع الذي حصل خالل الحرب، .  حتى أواسط السبعينات من القرن العشرينمنتظم
وإذا .  المياه الجوفية هي األقل وضوحاً أوضاع إن. ولكنها بقيت جزئية،أعيدت عمليات القياس

 فإننا ، من قبل مصالح المياهالمستخدمة  والجوفية السطحيةما كميات المياه  إلى حد كنا نعرف 
تزايدت  التي ، الخاصةاآلباربواسطة المستخرجة ال نملك سوى تقديرات تقريبية بالنسبة للكميات 

 في البنايات السكنية اًربئ ٤٥٠٠٠( سواء كان ذلك لالستعماالت المنزلية أعدادها بشكل ملحوظ
  .يأو للر) ١٩٩٦عام 
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  مكونات حصيلة المياه في لبنان: ٢جدول رقم 
  
 )٣مليون م(الحجم السنوي الوسطي                                         مكونات   ال

  ٩٣٠٠٤  ثلوج+ أمطار : مصادر
  ٤٥٠٠٥   والتبخر النباتيخسائر التبخر

  ١٨٠٠٦  )خارج المنابع(جريان سطحي في مجاري المياه 
  مياه جوفية

ئر خارج الحدود، نحو البحر وإلى خارج  خسا-
  ٣مليون م ٥٧٠: لبنان

 ٦٠٠: مياه جوفية صعبة االستغالل ومنابع بحرية -
  ٣مليون م

  ٣ م مليون١١٤٥:  جريان المنابع الطبيعية-
 كميات مخزنة ومسحوبة بالضخ من أجل الري -

  ٣ممليون  ٦٨٥: ومياه الشفه

٣٠٠٠٧  

  )١٩٨٩(مدلّل : المصدر

 
  ة لخطر التلوثموارد معرض

  
 الجيولوجي للبلد التكوين صعبة، نظراً إلى  عملية نوعية المياه في لبنانالعمل على ضمانإن 

.  إلى الطبقات الجوفية وإلى مجاري المياهيسمح بغالبيته التسرب السهل للملوثاتالذي 
مؤاتية للتسرب جد بشكل عام تحت تكوينات كلسية اتوت المائية اللبنانية ممتدة جداً وفالتكوينات

كما  ،هذه التكوينات تتميز بقدرات كبرى للتخزين بسبب التشققاتو. وكارستية مليئة بالتصدعات
  . األساس في تكوين عدد كبير من الينابيعأنها
  

 أيضاً لتسريبات الملوثات انطالقاً من سطح األرض ومن مالئمة أن هذه التشققات نفسهاغير 
 حيث يصبح بإمكان، خطر التلوث على طول خطوط الفوالقويزداد . مجاري المياه السطحية
 الوصول إلى المياه الجوفية في بضع ساعات ،هكذا مناطق في ،الجوفالملوثات المتسربة إلى 

  .والجريان معها نحو مصادر المياه التي تستخدم في تغذية السكان

                                  
 مقدرة الثلوج، من ضمنها كمية مياه تأتي من ذوبان ٣ممليون  ٩٧٠٠ و٨٦٠٠الموارد السنوية مقدرة حسب مصادر مختلفة بين  -٤

 .٣ممليون  ١٠٠٠بحوالي 
  .من موارد الماء% ٥٠ ـ ٤٥المختلفة تقدر الخسائر اآلتية من الترشح والتبخر بـ المصادر  -٥
 
 ١٤٠٠ما بين ) خارج مياه الينابيع(تساقطات ومن ذوبان الثلوج لالمصادر المختلفة تقدر حصة المياه السطحية اآلتية مباشرة من ا -٦
 .٣ ملم٢٢٠٠و
 .٣ممليون  ٣٠٠٠ و٢٠٠٠ الجوفية ما بين المصادر المختلفة تقدر حصة المياه -٧
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ال  هذه النشاطات  كل ولكن ،إن مجمل النشاطات البشرية قابل إلنتاج التلوث تجاه الطبقة المائية

مواد سامة عديدة تستطيع، بجرعات ضعيفة جداً ولفترات طويلة، أن ة ثم ف.  نفسهيرالتأثب تتمتع
 سام من خالل جرعات من بعض )Phénol(تجعل المياه غير قابلة لالستعمال، فمثالً الفينول

المياه (البشري والحيواني أما المواد األخرى كالبراز . المليغرامات لكل متر مكعب من الماء
ال تتمتع  تنجم  عنها  ولكن البكتيريا التي ؛يمكن أن تسبب أمراضاً خطيرةف) المبتذلة المنزلية

  .بقدرة طويلة على الحياة
  

 من حيث تسربالمواقع األكثر خطورة  خرائط على اللترتيب األراضي  الخطة الشاملةحددت 
 مشغول بأبنية وبعضها مزروع والبعض المواقع هذه وبعض.  الجوفية المياهالملوثات بإتجاه

ومن الواجب أن نتبع في ذلك سياسة وقائية وأحياناً عالجية  .اآلخر ما زال في حالته الطبيعية
 التي يجب اتخاذها ستكون أقل  الوقائيةالتدابيرو. للتلوث الكيميائي الذي يصيب الطبقات الجوفية

  .ة والخاصة مما عليه الوضع اآلنكلفة بالنسبة للصحة ولألموال العام
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ّ  
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المناطق التي تشكل مخاطر عى الثروة  

المائية
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   المعرضة لمخاطر طبيعيةالمواقع   ٧-١
  

يتميز لبنان بتعرض سكانه وأنشطته وموارده وتراثه لمجموعة من المخاطر الطبيعية التي بدأنا 
  .نعرف بعضها بشكل أفضل

  
 أساسياً في مقاربة الحركة العمرانية  أن يشكل معياراًيجبإن أخذ هذه المخاطر بالحسبان 

نتائج  وطأة من شأنها أن تخفف من  يتيح استنباط خيارات  أنهكما، وتوجيه استعماالت األراضي
  .الكوارث عند حصولها

  
ر، انجرافات للتربة،  انزالقات التربة، فيضانات وأعاصير، تصح، منهاالمخاطر الطبيعية عديدةو

  ...ابات، زالزل، هيجان البحرحرائق الغ
  

 الفيضانات نوعين من المخاطر همافي مقاربة لتوجيه استعماالت األراضي يجب التركيز على 
) سنوي وعقدي(بتردد متقارب و بطريقة دورية الخطرين يتحققان ذين إذ أن ه،وانزالقات التربة

  .مناسبةأنظمة واسطة ولهما آثار كارثية قد يكون من الممكن تجنبها في أغلب األحيان ب
  

  الفيضانات
  

 المناطق الخاضعة لمخاطر الفيضانات انطالقاً من تحليل لمجاري المياه وألقنية لقد تم تحديد
، )التسربدرجة (ولطبيعة وبنية الصخور في المجرى الكبير للنهر ) مخاطر الفيض(الري 

من ضمنها أحداث  (، ولألحداث الملحوظة)آثار الحوض(وللتضاريس المحيطة بالمجاري 
٢٠٠٣.(  

  
وهي تتطابق مع ما يعرفه سكان .  تم إعداد خريطة المناطق الخاضعة لمخاطر الفيضاناتوقد

المناطق المعنية منذ أجيال عديدة من أن البقاع األوسط وسهول العاصي ووادي خالد وعكار 
كلها .. ون وخلدهوالكورة وسهول صور والقاسمية وصيدا والدامور الساحلية وساحل شكا والبتر

وعلى المنوال نفسه فإن سكان الشمال يعرفون أن فيضانات إعصارية عنيفة . معرضة للفيضانات
  .جداً يمكن أن تصيب نهر أبو علي

  
في الوقت الذي أدت فيه حكمة  القدماء إلى تجنب البناء في السهول الزراعية المعرضة 

 بعض  إقامة قاد البعض إلى ،الحديثة في األزمنة ، فإن عدم اإلدراك السائد،للفيضانات
  .في مثل هذه األمكنةاإلمتدادات المدينية 
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 التي العقاراتقيمة في إن الخسائر التي يسببها فيضان واحد هي أعلى من الخسائر االفتراضية 
  .كان من الممكن أن تنتج عن منع البناء عليها

  
التي تكون بشكل عام قليلة  تشبع األراضي عن الفيضانات في معظم هذه المناطق تنتج

 تعود  التيبعض المناطقولكن هنالك . االمتصاص، وتقود إلى صعود في مستوى المياه
) السهول الساحلية(وفي مناطق أخرى ).  أبو علي-قاديشا ( التدفقية  فيها إلى السيولالفيضانات

طورة الفيضانات فإن العواصف البحرية تدفع باألمواج التي تجتاح األرض الصلبة وتزيد في خ
  . واألنهارالشتاءالعائدة إلى التشبع بمياه 

  
  انزالقات التربة

  
لقد تم تحديد المناطق الخاضعة لمخاطر انزالق التربة من خالل تقاطع المعطيات المتعلقة 

، %)٤٠من ثرأك( وبالمناطق ذات االنحدار القوي ،المستقرغير بالمناطق ذات التكوين الصخري 
مة التي نجد أثرها في جيولوجيا البلد، وبالمناطق ذات التصدعات والشقوق، وباألحداث القدي

  .وبحوادث انزالق التربة األكثر حداثة
  

وتشمل هذه المناطق . المناطق األكثر تعرضاً لخطر إنزالق التربةخريطة لهذه   إعدادلقد تم 
 نهر أبو موسى ونهر لمثمجاري المياه الكبرى، بشكل  رئيسي الحافات الشديدة اإلنحدار لبعض 
بعض المناطق ذات فاقم هذا الخطر في تي و.  إلخ..قاديشا ونهر الجوز ونهر ابراهيم ونهر الكلب
جباب الحمر، ( اليمونة فالقعلى و وخاصة الفوالقاالنحدار القوي الواقعة غالباً على طول 
 رأس الشقعة في قضاء علىو وادي التيم، فالقوعلى ) اليمونة والقسم الغربي من البقاع الغربي

 على الرغم من قلة  انزالق التربة ونجد كذلك مناطق معرضة لخطر شديد في . البترون
  .بقيعة في وادي خالد أو القسم الغربي من الكورةال سهل ، كما هو األمر فينحدارهاا
  

 ولكنها ذات مساحة ،المخاطرنفس  تتعرض  ل أخرى مناطقهناك ف. هذه الجردة ليست شاملة
 األراضي بل  لترتيبالخطة الشاملةمحصورة جداً بحيث ال يمكن اعتمادها كمرجع على مستوى 

  . محليةتوجيهيةسيتوجب تحديدها في إطار مخططات 
  

  المخاطر الطبيعية األخرى
  

  مخاطر طبيعية أخرى من دون أن  وجودأخذ في الحسبانت األراضي الخطة الشاملة لترتيبإن 
  .تدابير عمرانية خاصة بها بإعتماد مع ذلك ي صتو
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 الشرقية الجافة في منطقة -هدد المناطق الشمالية ي لذي التصحر ا خطربشكل خاصونذكر منها 
وهذا ما يتطلب التي هي في األساس في وضع اقتصادي واجتماعي صعب، والهرمل والعاصي، 

 في إعادة أن تبذل يجب اً االعتدال في النمو العمراني وإدارة ذكية للري وللرعي وجهودبعض
 إنمائية من سياسات  هذه المنطقة أن تستفيد يستحسن، هذاإزاء خطر التصحر و. تشجير الغابات

ومن المستحسن .  على النمو الكميمنهاأكثر ) لإلنتاج، للخدمات(قائمة على التحسينات النوعية 
جنوباً، أي بإتجاه  التجمعات العمرانية الواقعة توجيه الضغط العمراني الحاصل فيها بإتجاه

  . شتورا- بعلبك وزحلة مناطق
  

 موقع  موجود نتيجةرفهذا الخط.  كلياً في جميع المناطق اللبنانيةرأما خطر الزالزل فهو حاض
تنزلق الواحدة ) متجسدتين بسالسل جبال لبنان الشرقية والغربية(لبنان على صفيحتين أديميتين 

ويمكن اعتبار . عادة التصويب ومنها شق رومتجاه األخرى وتؤدي إلى شقوق وتصدعات إل
 ولكن اهتزازات ذات انتشار كبير إلى حد ما يمكن أن ،المخاطر قصوى حول الشقوق الفعالة

  .البالدتطال كل 
  

للزالزل تشكل الرد الجيد من أجل الحد من األضرار والخسائر  المقاوملبناء ل الشروط الفنيةإن 
 :ام شروط البناء هذه خاصةً في المناطق الواقعة علىالفوالقوينبغي إحتر .في حال حدوث الهزة
 المنية، بشري، شكا ورأس الشقعة، خلدة، الدامور، وادي جزين، العيشية، جباب الحمر واليمونة،

  .وادي التيم والقسم الغربي من البقاع الغربي
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