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 تحديات المستقبل    - ٢
  

  الوقائعندرج بالضرورة في إطارتراضي اللبنانية أن األ الخطة الشاملة لترتيبإذا كان على 
 في فعليها أوالً وقبل كل شيء أن تساهم ،ستفيد منهاوتأخذها باالعتبار ت ن وأ،الجغرافية الثابتة

  .ستقبالًحاضراً وم ، لبنانيواجههااإلجابة عن التحديات العديدة التي 
  :هذه التحديات هي

   تحدي التنمية االقتصادية-
   تحدي التماسك االجتماعي-
   التحدي الديموغرافي-
   تحدي اإلسكان-
  نقل، مياه، نفايات، تعليم، صحة:  تحدي الحاجات-
   تحدي التوسع العمراني-
   التحدي البيئي-
  طقة الحرب والسلم في المنا تحدي-
  
  يةتحدي التنمية االقتصاد  ١-٢
  

لقد كانت مسألة التنمية االقتصادية في قلب اهتمامات السلطات العامة وجميع اللبنانيين منذ نهاية 
للبنان كمركز وقطب إقليمي مهم » للدور الطبيعي« الطموح إلى عودة سريعة الّ أنإ. الحرب

مجاالت ال  بعض ولم يتسن له التحقق سوى في،اصطدم بسلسلة من العوائق الداخلية والخارجية
وعلى خط مواٍز فإن القسم األساسي من الخدمات القابلة ...). السياحة الفخمة، المصارف(

  . نفسها في مواجهة منافسة حادة، قد وجدت الصناعة والزراعة، وكذلكللتصدير
  

 على  إليهيطمح لبنان ما هو الموقع الذي ؟ ما هي اآلفاق المتاحة للبنان للسنوات المقبلة

 االحتفاظ أن عليه  أم،نوع من التخصص  على هل عليه أن يراهن قليمية والدولية؟المستويات اإل

  بتنوع واسع في أنشطته؟ ما هي آفاق النمو التي يمكن تصورها بالنسبة للمستقبل؟
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  قواعد اللعبة الجديدة في التبادالت الدولية   ١- ١-٢
  

البلدان   الكرة األرضية كلها وخصوصاً يواجه بلداناً جسيماًي تحدحامالً معه القرن الجديد لقد أتى
 ، وهذا التحدي يتمثل في قواعد اللعبة االقتصادية الجديدة التي يفرضها التكامل المتنامي النامية

  .للتجارة الدولية
  

إن لبنان، البلد المنفتح تقليدياً على العالم، لم يكن مع ذلك مهيًأ لهذه القواعد الجديدة التي تكمن، 
ي إزالة الحواجز الجمركية، وهذا ما يعرض كل القطاعات االقتصادية لمنافسة بشكل أساسي، ف

  .قاسية على مستوى الكرة األرضية
  
 مع سوريا عقد لبنان اتفاقيات عديدة في سبيل رفع سريع للحواجز الجمركية، وخصوصاًقد  و

ة التجارة وهو على وشك االنتساب إلى منظم. والبالد العربية األخرى واالتحاد األوروبي
 تأخير مهم على مستوى تنافسية العديد من القطاعات يعاني منولكنه ما زال ) OMC(العالمية 
.  بل أيضاً في الخدمات القابلة للتصدير فحسب، ليس فقط في الزراعة والصناعة،وإنتاجيتها

الداخلية قه أسواويبقى على لبنان أيضاً القيام بجهود مهمة على صعيد الشفافية والتنافس الحر في 
  .وعلى صعيد الفعالية في العالقات القائمة بين السلطات اإلدارية والفعاليات االقتصادية

 
  تنمية الميزات النوعية   ٢- ١-٢
  

التي » الميزات التفاضلية« يضع االقتصاديون في الواجهة مسألة ،في مواجهة إشكالية العولمة
 مؤثرة، على أو على األقلتمتع بمواقع مسيطرة، تميز بلداً ما عن شركائه ومنافسيه وتسمح له بال

إن لبنان يمتلك عدداً من الميزات التفاضلية، الطبيعية والبشرية، في الشرق . بعض األسواق
  .األدنى

  
إن الميزات الدائمة هي موقع لبنان الجغرافي بين المشرق والمغرب وأوروبا، ثرواته المائية، 

: راثه ونوعية الحياة التي تميزه لمجموعة من األسبابأراضيه الخصبة، مناظره الطبيعية وت
، أما الميزات األخرى والتي ال تقل أهمية .الخ... جبلالبحر و الضيافة،ال  تقاليدظروف مناخية،

في كذلك  المشاريع وحركة الرساميل، والذي يسهل إطالق تكمن في التشريع اللبناني الحر فهي
اللبنانيين للغات  ال يستهان به من  عدد ، وفي إتقان أبنائهلدى التعليم والكفاءات المهنية مستوى 

   ...جنبيةأ
  

ن مجاورة بالد أكما .  االنتشار اللبناني الكبير دوراً مهماً في شبكات التبادل مع بقية العالميلعب
شكل  بالخليج النفطية تقدم فرصة جيدة لجذب قسم من ريع النفط مقابل خدمات وبضائع أو 

  . مباشرةاستثمارات
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 إلى هذه الميزات المختلفة تأتي البنى التحتية المنجزة حديثاً من أجل استقبال المشاريع، باإلضافة
  .الخ... والمعارض الدولية والسياحة الفخمة، والنقل البحري والجوي

  
 بموجبها   عن منافسيه المباشرين وأن يبني بها يمكن للبنان أن يتمايز التي الميزاتهذه هي
  .تأمين نموه وازدهارهبكفيلة داً وعالقات اجتماعية اقتصا

 
  آفاق واعدة وتنويع   ٣- ١-٢
  

  على إستغاللها يمكن للبنانأن الميزات التفاضلية األساسية التي  ١لقد قدرت الدراسات االقتصادية
 صناعات(القصير والمتوسط في المنافسة الدولية تستند إلى طاقتيه السياحية والزراعية  ينالمدي
). مجوهرات( وفي حرفيته الفنية ، والصناعات الثقافية،، وخبرته في ميدان النشر)غذائية

التي ال تزال أسواقها مفتوحة لمنتجات  هذه القطاعات طاقات حقيقية في لبنان يمتلك وبالفعل، فإن
  . اإلقليمي والدوليإضافية، على المستويين

  
ستتمكن وفي السوق الداخلية . النشاطاتذه ن للبنان إذن مصلحة في أن يراهن بقوة على ه 
بل قد يكون  المشابهة المستوردة من الخارج، المنتجات من منافسةهذه القطاعات منتوجات في ال
  . في توازن تبادالت لبنان الخارجيةمكان حتى تصديرها مما يساهماإلب
  

 األول يقوم على  إذ أن رأسمالهما،إن السياحة والصناعة الغذائية مرتبطتان بقوة باألرض
  ...المناظر وعلى التضاريس والتربة والمياه والبحر والتراث

  
  وصناعيةمهنية تستند إلى خبرة  فهي...)سينما، تلفزيون( النشر والصناعات الثقافية أما

  . فاعلةشبكات تسويقوتستند صناعة المجوهرات إلى خبرة حرفية وإلى . معروفة
  

لى لبنان أن يتخلى عن مجاالت وآفاق أخرى ممكنة في  ع يعني ذلك بالضرورة أنهلولكن 
  الخدمات والصناعة والزراعة كونه ال يتمتع اليوم بقدرة تنافسية كافية فيها؟

  
 يينالمد أن هذا النقص في القدرة التنافسية مكتوب له أن يدوم على يسمح بالتأكيد علىال شيء 

 ، مجدداً،ال يزال قادراً على أن يكونبنان في الواقع، يمكننا االعتقاد أن ل. المتوسط واألبعد
ظيفات واألوسط، إذا قام بالت للخدمات التربوية والطبية من الدرجة األولى في الشرق مركزاً

 كما يمكنه أن يعيد تطوير قدرات مهمة لتصدير خدمات اإلعالم الالزمة في هذه القطاعات،

                                                           
 ١cf. Monitor - Ace pour le C.D.R. 2000             
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ه استثمارات صناعية ذات التكنولوجيا  على أرض، الحقاً،والهندسة؛ ويمكنه أيضاً أن يستقبل
  ...). أدوات، مركّبات الكترونية، منتجات مصنّعة للبناء-الكتروميكانيك، آالت (المتوسطة 

  
 القطاع في العمق إصالح بنيوي جذري لهذا لبنان من خالل فبإستطاعةيخص الزراعة، أما فيما 

 أن يكتسب مكانة ،...)لتسويقالتحسين، تنظيم القطاعات وشبكات اضم األراضي، الري، (
مرموقة على صعيد عدد من المنتجات وخاصة المنتجات النادرة ذات الجودة العالية، أو تلك 

  .المنتجات التي يكون وحده قادراً على إنتاجها في المنطقة بسبب خصوصية موارده الزراعية
  

أو التي تسمح بخفض  يجدر بنا أيضاً أن ال ننسى أن المنتجات التنافسية المعدة للتصدير
  ولكنه ليس، ال تشكل سوى جزء من االقتصاد هو األكثر استراتيجية بالتأكيداإلستيراد
قتصاد يضم من ناحية أخرى مجموعة من إلألن ا. لفرص العمل األكثر توليداً بالضرورة

النشاطات الموجهة نحو المنتجات التي من الصعب استيرادها أو تصديرها مثل خدمات 
  . أو النقل الداخلي أو اإلدارة أو التجارة المحلية أو البناء أيضاًاألشخاص

  
  :من األنشطة وهي مستويات وهكذا فإن الرؤية االقتصادية للبنان الغد سترتكز على ثالثة 

  
السياحة، الصناعة الغذائية، : األنشطة التي يملك لبنان من أجلها ميزات تفاضلية أكيدة   -

  .النشر، الحرفية الفنية
  
األنشطة التي يمكن للبنان أن يطمح من جديد ليصبح منافساً فيها من خالل بذل جهود    -

خدمات  بمستويات عالية، نقل دولي، صناعات التكنولوجيا المتوسطة، منتجات : مهمة
  ...زراعية نوعية

  
، التجارة وخدمة السياراتخدمات األشخاص : األنشطة غير المعرضة للمنافسة الدولية   -

  .الخ... ، والخدمات االجتماعية الداخليحلية، النقلالم
  

 أساسي من أجل استعادة دائمة لتوازنات  شرطإن الحفاظ على تنوع األنشطة هو في كل األحوال
وللوصول إلى ذلك ليس للبنان خيار آخر .  بدءاً بالتوازن في تبادالته الخارجية،البلد االقتصادية

إن العمل من أجل تحسين القدرة التنافسية يتم بشكل . لتنافسيةتحسين قدرته اوسوى زيادة إنتاجه 
 واألعباء المالية على المؤسسات، ومن خالل التوظيفاتأساسي من خالل تخفيض كلفة اإلنتاج 

  .والتدريب المهني والتعليم المتقدمة التقنياتفي 
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   في مواجهة المنافسة الدوليةإقتصاد المناطق   ٤- ١-٢
  

 حتى اآلن بقيتالتي قتصادية إلادريجي للحواجز الجمركية فإن بعض القطاعات مع االختفاء الت
  .تها تجد نفسها اليوم في مواجه،بعيدة عن آثار المنافسة الدولية

  
مركزة بقوة في بيروت ) للمؤسسات، وصناعةخدمات (تاريخياً، كانت القطاعات التنافسية 

منأى نسبياً عن المنافسة بسبب الحمايات ب تالمناطق الريفية والنائية، فقد كانأما . الكبرى
  .التي كان يستفيد منها عدد مهم من المنتجات الزراعية، الجمركية

  
مع اتفاقيات اإللغاء التدريجي للحمايات الجمركية فإن على كل المناطق اللبنانية، حتى ولكن 

  .المنافسة الدوليةها نابحسالنائية منها، أن تضع في 
  

هناك ف ، أو لمنطقة معينة تجد نفسها تدخل تدريجياً في دائرة المنافسة الدولية مانةبالنسبة لمديأما 
  : وهي،االعتماد عليهاثالثة نماذج للردود التي يمكن 

  
النموذج األول للرد يكمن، بالنسبة للمنطقة أو للمدينة، في محاولة إدماج اقتصادها في    -

  ،والعمل من التحسينات في وسائل النقل اقتصاد مركز بيروت الضخم، من خالل استفادتها
  . اليهاالعاصمةنقل بعض أنشطة وذلك ب

  
 من خالل التأثير على األكالف ،اإلنتاجيةلزيادة النموذج الثاني للرد يكمن في السعي    -

يعني أن الموضوع يتعلق بتحديث األنشطة القائمة في نطاق . والكفاءات والميزات المحلية
  .هذه المنطقة

  
بحيث   دون سواها، المنطقةتختص بها هذهلنموذج الثالث للرد يكمن في تعيين منتجات ا   -

هذه المنتجات يمكن أن :  مكانة مسيطرة في سوق التصدير، في حال تطويرها، لهايكون
إن مدينة ما أو حتى قرية ما . تكون جديدة كلياً أو أن تكون موجودة سابقاً بشكل هامشي

الفن الحرفي، منتج  (نفرد بإنتاجهالسلعة معينة تلعالمي األول يمكن أن تكون المنتج ا
  ...).مطبخي فريد

  
إن الردود التي ستقدمها هذه المنطقة أو تلك ستكون متنوعة وسيكون لدينا في معظم األحيان 

 ترتيب األراضيطة خ فإن على ،ومهما يكن من أمر.  المذكورة أعالهالنماذج الثالثةمزيج من 
 من خالل ، لكي تستطيع الرد على تحدي العولمة هذا مناسبةلمناطق اللبنانية فرصاًمنح كل اتأن 

وتعزيز الخصائص التي تميز كل منها  حماية ثممن و ،عالقة جيدة بالمركز: وسيلتين أساسيتين
  .عن غيرها
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  )Macro-économique(اإلقتصاد الكلّي فاق آ   ٥- ١-٢
  

 فإن لبنان حساس جداً تجاه قتصاد المنفتح على العالم،كل البلدان الصغيرة ذات اإل شأنه شأن 
القابلة لإلستيراد والتصدير، ألن أسعار هذه التغيرات التي يمكن أن تطرأ على سعر المنتجات 

  . ال تخضع إلى قواعد العرض والطلب الداخلية بل هي مفروضة من الخارجالمنتجات
  

انخفاض هذه األسعار بسبب آفاق العولمة وإلغاء نحو  سيميل االتجاه العام في السنوات المقبلة 
انخفاض أن   إذاهذا التحول يمثل تحدياً جسيماً بالنسبة لالقتصاد اللبناني و.الحواجز الجمركية

 ويشجع في الوقت نفسه على ،أسعار السلع المستوردة يهدد اإلنتاج اللبناني لهذه األنواع من السلع
  .استهالكها

  
مما  ، بعض القطاعات اإلنتاجية يتدهور بفعل هذه المنافسةأن نرىوهنالك خطر حقيقي في 

 الجزء األساسي من اإلنتاج اللبناني في األنشطة غير الخاضعة للمنافسة الدولية يؤدي إلى تركيز
إن هكذا ). خدمات لألشخاص، مقاوالت، الخ: قابلة لإلستيراد والتصديرمنتجات وخدمات غير (

خفض كتلة المداخيل التي يمكن  أن يحصل عليها اللبنانيون من تحول سيؤدي بالضرورة إلى 
  .اإلنتاج الوطني

  
 أما. معيشي مقبول للبنانيينأمام هذا التحدي يتوجب بذل جهود كثيرة للحفاظ على مستوى 

 ،)١٩٩٧المحاسبة العمومية(قيمة ما ينتج % ٢٠الوضع الراهن، حيث تتجاوز مداخيل لبنان بـ 
 ألن هذا الفائض من المداخيل هو بشكل أساسي ناتج من ،م إلى األبد ال يمكن أن يدوفهو

  .القروض
  

 وفي حالة لبنان الخاصة فإن .إن مدخول أي بلد ال بد أن يوازي، في النهاية، قيمة ما ينتجه
  :وهات مختلفةيلسينار المداخيل واإلنتاج يمكن أن يتم تبعاً تساوي

  
. ه ال ينتج كفاية ولم يعد يستطيع االحتفاظ بالرساميلإما أن يرى لبنان مداخيله تنخفض ألن   -

 ، ولكن سعر السلع المحلية،وفي هذه الحالة فإن عمليات االستيراد ستنتهي إلى االنخفاض
. تدنياًوبالتالي فإن التوازن سيتم على المستوى األكثر . أيضاًنخفض يس ،غير المستوردة

 ومن الممكن في هذه الحالة أن نشهد. ئدة األقل فاهذا هو التصويب األكثر عفوية ولكنه
وبالتالي فإن المقيمين األقل عدداً . بسبب حالة الركود االقتصاديلهجرة  ل تجدد حركة

، أي في الحد األدنى، "من تحت"إنه تصويب . واألقل تطلباً سيتقاسمون المداخيل المتوفرة
خسائر الطاقة البشرية نتيجة ل كلفته عالية إال أن.  
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 قصيرة، في زيادة قدرته التنافسية في ميدان المنتجات ة، في مهل لبنان أن ينجحأو   -
في هذه الحالة تكون الصورة ): قابلة لإلستيراد والتصديرسلع (الخاضعة للمنافسة الدولية 
 ، في هكذا سيناريو، سوف إدارة المرحلة االنتقاليةغير أن . أصعب ولكنها أكثر نفعاً

  .تواجه تحديات جساماً
  

القدرة ة دزياالتالزم ما بين وتيرة سريعة في إن األفق األكثر فائدة قد يكون ذلك الذي يتمثل في 
رة بطيئة في إنخفاض أسعار السلع المستوردة من جهة  يالتنافسية لإلنتاج المحلي من جهة، ووت

 التي ..)عقارات، طاقة، خدمات إدارية(األكالف الداخلية  على خفض لذلك يجب العمل  .أخرى
 إلى أكالف السلع المشابهة في مختلف بلدان المنطقة وحتى قياساً في لبنان  جداًما زالت مرتفعة

  .عبر العالم
  
  P. I. B» الناتج الداخلي االجمالي«تطور    ٦- ١-٢
  

إن ناتجه الداخلي قد يكون حسب . »متوسط عالي«األمم، بلد يتمتع بدخل  منظومةإن لبنان، في 
. لكل مقيم$ ٤٢٠٠أي بما يعادل ) ٢٠٠٢سنة ( مليار دوالر ١٧,٣ة حوالي التقديرات الرسمي
هناك و الداخلي لكل مقيم، كما مستوى الناتج بلداً في العالم تتجاوز لبنان في ٨٠هناك أكثر من 

وهو يأتي في المرتبة الثامنة بين الدول العربية في ما .  تتمتع بمستوى أقل منهاً بلد٨٠أكثر من 
  .ؤشريخص هذا الم

  
عام ال  حتىوضع فرضيات حول نمو الناتج الداخلي االجمالي في لبنان من اآلن  ويصعب 

 يتميز بخلل جسيم في التوازنات ، أي الوضع الراهن، االنطالق عند نقطةوضعالألن ، ٢٠٣٠
الحكم مسبقاً  وبعدم إمكانية ، للدين العامالمستوى المرتفع  مرتبط بوضع  الكبرىاالقتصادية 

  . شروط إعادة التوازنعلى
  
إذا أخذنا الفرضيتين المتناقضتين المذكورتين أعاله في ما يتعلق بتصويب المداخيل واإلنتاج و

  : التاليفيمكننا أن نالحظ
  
 وإعتبرنا بأن النمو قد يصل إلى الدرجة صفر، أو الفرضية األقل مالءمة تى إعتمدنا م    -

ج الداخلي االجمالي، فإن عدد السكان قد يراوح  في الحدود الواقعية للنات،سلبياً يعتبر
وحتى إنه قد يتراجع، ألول مرة، بفعل االنخفاض الذي طرأ (مكانه أو قد ينمو قليالً جداً 

وبالتالي فإن الناتج الداخلي قد يتمكن في نهاية المطاف من أن يبقى ) على نسبة الوالدات
وقد يكون . ٢٠٣٠ار دوالر عام  ملي٢٠ إلى ١٧قريباً من مستواه الحالي أي حوالي 

  .مستوى حياة اللبنانيين تقريباً نفس ما هو عليه اليوم
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في الفرضية األكثر مالءمة، قد نتمكن من أن نشهد على العكس نمواً مرتفعاً جداً، في    -
لو كان ذلك بعد مرحلة من التصحيح والحدود الواقعية، للناتج الداخلي االجمالي حتى 

% ٥ بأن يناهز النمو  ال نستبعد  ففي هذه الحالة،. العامة الراهنةاليةالمالصعب ألزمة 
وفي نهاية المطاف قد يتم . بالنظر إلى الموارد البشرية والرساميل المتوفرةسنوياً 

وعدد السكان قد ينمو بنسب . ٢٠٣٠ مليار دوالر عام ٦٥التوصل إلى ناتج داخلي يناهز 
  يزداد مستوى معيشة اللبنانيينهكذا و٢٠٣٠ام  ماليين نسمة في الع٦ ليالمس مهمة 
  .أضعاف ٢,٤ بمعدل

  
  :  للنمو أكثر اقتراباً همابإعتماد فرضيتينيمكننا محاولة حصر هذا الفارق 

  
  ؛%٢ من جهة، نمو سنوي متوسط يناهز -
 مستند إلى التوقعات الحكومية بعد ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٣ األعوام  من جهة أخرى، تطور بين -

 يتميز ،٢٠٣٠ و ٢٠٠٨ األعوام  بين يتبعه تطور ما، ٢٠٠٢، في تشرين سنة ٢ سمؤتمر باري
  .سنوياً% ٣,٥بنمو يناهز 

  
 ٥٠و) الفرضية األولى( مليار ٣٠قد نصل إلى ناتج داخلي يقع ضمن فارق بين  وبنتيجة ذلك، 

  .٢٠٣٠عام الفي ) الفرضية الثانية(مليار دوالر 
  

إنتاج السلع   فيه يؤدي إلى وضع لن يتطور اً،سنوي %٢ وسطية   النمو بنسبة إن سيناريو
ومع تجدد ظاهرة الهجرة ونموها .  بشكل ملموس)مستوردة ـ مصدرة(اللبنانية القابلة للتبادل 

 ماليين ٤,٥التي قد تنشأ عن هذا الوضع فإن مجموع السكان اللبنانيين المقيمين قد ال يتجاوز 
  .سنوياً$ ٦٥٠٠الناتج الداخلي للفرد الواحد حوالي وحينئٍذ قد يالمس . ٢٠٣٠نسمة في عام 

  
 فيتناسب مع وضع يستطيع من خالله اإلنتاج اللبناني التوصل إلى مقاومة الثانيأما السيناريو 

 ماليين نسمة ٥,٥وبالتالي فإن عدد السكان المقيمين قد يالمس . مالئمة لمنافسة السلع المستوردة
 فيصل حينئٍذ إلى أكثر من لفرد الواحد قد يتضاعف تقريباًوالناتج الداخلي ل. ٢٠٣٠في عام 
  .في السنة$ ٩٠٠٠

  
للفرد الواحد قد ينمو الناتج الداخلي  فإن ، وبحسب الفرضيات التي يمكن االعتماد عليها،هكذا

  .تقريباً% ١٠٠إلى % ٦٠ بنسبة تتراوح من ٢٠٣٠  العامباألغلب من اآلن حتى
  

مستقبل من اللبنانيين باالستفادة من مستوى معيشة أفضل بشكل إن هذا النمو سيسمح ألجيال ال
ومع المداخيل اإلضافية اآلتية من الخارج فإن مستوى المعيشة هذا سيتعادل حينئٍذ مع . ملموس

ولكن لبنان سيكون مع ذلك . المستوى الذي يتمتع به اليوم سكان بلدان مثل قبرص واألرجنتين
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 المستقبلي للبلدان األكثر نمواً ، عن الوضعع الراهن وبالتاليبعيداً في تلك المرحلة عن الوض
  .وتقدماً

  
 ال يمكن أن ينشأ إال بزيادة ملموسة لنمو  مستديماًبأن نمواً قوياً و دائماً مع ذلك يجب التذكير 

كما يجب على القطاعات التنافسية أن تتطور أكثر من القطاعات األخرى من . اإلنتاج واإلنتاجية
 وهذا ما يجب أن يترجم من خالل تحول تركيبة ،مة التوازن في التبادالت الخارجيةأجل إقا
حيث تتم خالله زيادة حصص الخدمات التجارية األخرى والصناعة والزراعة ب ، الداخليالناتج

  .بشكل ملحوظ بالنسبة إلى وضعها الراهن
  

  ١٩٩٧تركيب الناتج الداخلي عام : ٣ -جدول رقم
  

  %٦,٣  ودواجن شيتربية مواو زراعة
  %١٣,٥  صناعة

  %١,٥  مياه وطاقة
  %٩,٤  بناء وأشغال عامة

  %٥,٣  نقل
  %٢١,٣  تجارة

  %٨,٥  )إيجار(خدمات إسكان 
  %٢٢,٦  خدمات تجارية أخرى
  %١١,٦  )إدارة(خدمات غير تجارية 

  م٢٠٠٣ منشور سنة ١٩٩٧ المحاسبة العمومية سنة INSEEوزارة االقتصاد بالتعاون مع : المصدر

  
  موارد الدولة والبلديات   ٧- ١-٢
  

هل سيسمح نمو الناتج الداخلي االجمالي المنتظر في لبنان بأن تتمتع الدولة والبلديات في 
   حركة أكثر مالءمة؟بهوامشالمستقبل 

  
 ضغط نفقاتها حيث يبدو  حالياً تحاول العامالدولة الرازحة تحت عبء الدينف. ال شيء يؤكد ذلك

 أن من المرجح ه فإن،يتوصل لبنان للخروج من منطقة الخطر في مديونيتهندما  وع. ذلك ممكناً
وبدون الدخول . تقوم رقابة أكثر قساوة من أجل تثبيت التوازن المكتسب ومنع أي انزالق جديد

الزمني  ولألفق ،األرقام المتداولة لضخامة في عمليات حسابية قد ال يكون لها معنى نظراً 
مثابة مورد نادر ال يتم ب المال العام سيعتبر أكثر فأكثر التصور بأن  أيضاًمكننا، يللخطة الراهنة

  .وألغراض تكون مقيمة مسبقاً في كل أبعادها بعد التأكّد من جدواه صرفه إال 
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هذه اآلفاق المالية ال يمكن تجاهلها إذ أنها تحد بقوة من طموحات تحسين الخدمات العامة 
  .والفعالية اإلدارية

  
 بالنسبة لبلد  األولويةألنمحدودة  سوف تكون  يطلقها القطاع العام التيإن اعتمادات االستثمار 

لذلك قد يكون من .  للعصر التشغيل غير القابلة لمصاريفذي موارد محدودة ستكون دائماً 
 مليار دوالر ٥٠ أو ٤٠المخاطرة الرهان على قدرة الدولة والبلديات على استثمار يتعدى 

 على مدى السنوات الثالثين المقبلة حتى لو جمعنا كل مصادر  في أفضل األحوالكيأمير
  .التمويل العام

  
هذه إن الخصخصة المتوقعة لبعض قطاعات الخدمات العامة يمكن أن تسمح بعصر النفقات في 

. تلك المؤمنة من قبل القطاع العامل إضافية من خالل استثمارات ...) كهرباء، مياه(القطاعات 
الخاص واقع   القطاعهيمنةعلماً أن ... إن ذلك يمكن أن يطال المياه والطاقة والنقل واالتصاالت

 ه يمكنأنبال يجوز التصور  إال أنّه . قطاعي التربية والصحة على قائم منذ زمن بعيد 
ذلك أن الدولة ستبقى تتحمل .  الهوامش المالية للدولة وللبلدياتأن تسمح بزيادةلخصخصة ل

 والذي يعود إلى مشاكل الجباية ءاً هاماً من العجز التشغيلي للمرافق التي ستتم خصخصتها،جز
 ،...)تعويضات الطبابة، المنح المدرسية،(أو إلى أنظمة التضامن ...) فواتير المياه والكهرباء(

 العجز الذي قد بأن تتولّى  الدولة سد  في معظم األحيان،  تضمن،  الخصخصةعقود خاصة وأن
  . يكون الملتزم مسؤوالً عنهال
  

هكذا فإذا أردنا استخالص هوامش للعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة التي تؤمنها الدولة 
  : هيوالبلديات فإن الحلول الوحيدة الممكنة، ضمن نطاق الندرة النسبية في المال العام، 

  
  ).أولويات الموازنة(إعادة توزيع النفقات    -
  ).نفقات يمكن إلغاؤها أو تأجيلها(نفقات غير المجدية مكافحة ال   -
  .في تحديد المشاريع ذات األولوية في كل مجال من مجاالت العملالجدية    -
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  تحدي التماسك االجتماعي   ٢-٢
  
تحدياً إجتماعية جسيماً تميز تركيبة المجتمع اللبناني بتداخل عوامل عديدة مؤثرة تشكل مجتمعةً ت

  . رؤيتها المستقبليةووضع في تصويبها للوضع القائم تأخذه بعين اإلعتبارعلى الخطة أن 
  

الحرب   السلبية الناتجة عنإن أول هذه العوامل يكمن في استمرار العديد من اآلثار النفسية
هذه اآلثار تظهر في القيود . اللبنانية بالرغم من مرور أربعة عشر عاماً على نهاية المواجهات

دد كبير من اللبنانيين على أنفسهم في تنقالتهم وخاصة في إعادة تغيير أماكن التي يفرضها ع
كما أن هذه اآلثار تعبر عن نفسها أيضاً من خالل الوزن المهم الذي ما زال االنتماء . سكنهم

  .الطائفي يتمتع به سواء في العالقة باآلخرين أو بالمواقع والمواقف السياسية
  

 في الفقر الذي يطال شريحة هامة من السكان والذي ينتج عن صعوبة أما العامل الثاني فيتمثل
 في  وعن مستوى كلفة المعيشة المرتفع ٢إعادة إطالق النشاط االقتصادي للبلد منذ نهاية الحرب

  .الفوارق الكبيرة جداً في توزيع المداخيللبنان ما بعد الحرب، كما ينتج أيضاً عن 
  

 تتغير تبعاً للمصادر اإلحصائية، ولكن كل هذه المصادر تلتقي على  قدإن األرقام المتعلقة بالفقر
  .تبيان مدى اتساع هذه الظاهرة

  
التي نُفذت لحساب مجلس ، )ESFD( التنمية االقتصادية واالجتماعية صندوقهكذا فإن دراسة 

اسة قد حللت وضع األسر المقيمة والتي تضم أطفاالً في سن الدر ،٢٠٠٢اإلنماء واإلعمار  سنة 
ركياً شهرياً لكل ي دوالراً أم٧٨٢مستوى الفقر النسبي ومحدد بـ : على ضوء مستويين للفقر

ركياً ي دوالراً أم٣١٤، ومستوى الفقر المطلق المحدد بـ ) أشخاص٤,٨معدل وسطي (أسرة 
إن مستوى الفقر النسبي هو الذي يصبح دونه ف، )المعدل الوسطي نفسه(شهرياً لكل أسرة 

باع الحاجات األساسية لألسرة في ما يتعلق بالتغذية وبالسكن وباالنتقال وبنفقات مستحيالً إش
  . المستوى الغذائي الذي يطالالصحة والتربية، أما المستوى المطلق فهو تحديداً

  
من األسر المقيمة والتي تضم أوالداً في سن الدراسة، تعيش تحت % ٤٢دراسة بينت أن ال هذه

تعيش  - وتضم أوالداً -من األسر المقيمة % ٧وبأن )  شهرياً لألسرة$٧٨٢(خط الفقر النسبي 
  ).شهرياً لكل أسرة$ ٣١٤(تحت خط الفقر المطلق 

                                                           

  ).باألسعار الثابتة (١٩٧٤، مستواه للعام ٢٠٠٢ لكل فرد لم يكن قد وجد بعد في عام ناتج المحليإن  - ٢
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 لألسرة  دوالر٣١٤(النسبة المئوية لألسر التي تعيش تحت مستوى الفقر المطلق : ١-٢ رسم
  .ESFD 2002على مستوى القضاء حسب دراسة ) شهرياً
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  .٢٠٠٢ ، دراسة " صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية":صدرالم

  
 شرائح من ٨ الشهري بالدوالر األميركي وفق  توزيع األسر اللبنانية حسب دخلها:٢-٢ رسم

  . ٢٠٠١ و١٩٩٧ في العامين ٢٠٠١دراسة جامعة القديس يوسف /الدخل
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مراتب المداخيل . (٢٠٠١ و١٩٩٧توزيع األسر اللبنانية حسب دخلها في العامين : ٣-٢ رسم
  .)باأللف ليرة لبنانية
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 .٢٠٠١ جامعة القديس يوسف »للبناني في الحياة العملية والهجرةدخول الشباب ا  «:٢٠٠١  في بالنسبة لمداخيل-
  .١٩٩٧ اإلحصاء المركزي،»األحوال المعيشية لألسر «: ١٩٩٧ بالنسبة لمداخيل -

  
وهناك دراسة أخرى حديثة حول دخول الشباب اللبناني في الحياة العملية وحول الهجرة               

)C. Kasparian, USJ, 2001 (نات تضم فقط أسراً لبنانية استنتجت، باالستناد إلى اختيار عي
من هذه األسر تتمتع بدخل % ٥٩، بأن )متضمنة أو غير متضمنة ألبناء في سن الدراسة(

إن هذه االستنتاجات . $٥٠٠من األسر تتمتع بدخل شهري دون % ٣٥وبأن $ ٨٠٠شهري دون 
 أن نسبة الفقراء تبدو مرتفعة أكثر مما هي ، خصوصاً عندما نعلم أنه باإلضافة إلى٣تنذر باألسوأ

المعروفة بفقرها، خاصة في المخيمات الفلسطينية،  غير اللبنانيين في الدراسة السابقة، فإن أسر
  .لم تؤخذ ضمن العينة المدروسة

  
   

                                                           
 ) أشخاص وحيدين أو ثنائي(أطفال  آانت تضم أسرًا بدون) USJ (٢٠٠١إن فروقات النتائج بين الدراستين تعود إلى أن عينة  -٣

  .إلى أسر مع أطفالباإلضافة 

 )ألف ليرة لبنانية× (شرائح الدخل 

لمئوية النسبة ا
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 خروج المالية العامة من األزمة، حيث لعمليةآخر يكمن في اآلثار المحتملة  ضعفهناك عامل 
 من نظام التضامن االجتماعي الذي يساعد في تعويم ءجز إلغاء عملية قد تترافق معهذه الإن 

 وفي هذا .  أو من خالل اإلعفاءاتالمساعداتآالف العائالت اللبنانية سواء أكان من خالل 
 عدد الموظفين أو تقلصيمكن أن يحدث لو توجب على الدولة أن السياق نطرح إستفهاماً عما 

من   بأقلشرائهاببعض المحاصيل الزراعية  دعمالتقاعدية أو أن تتوقف عن تخفف المعاشات 
 ؟المبالغ المتوجبة والمستحقة مقابل التغذية بالماء وبالكهرباء كاملسعرها الحقيقي، أو أن تجبي 

  كل ذلك جرى قبل انطالقة حقيقية لالقتصاد؟ أنماذا يحصل لو 
  
 قع الجغرافي للمناطقا  في الوضاعف بفعل تجذّرهيت مخاطر التجزئة االجتماعية  القلق إزاءإن

 في وضعال كذلك. إن عكار ومنطقة بعلبك ـ الهرمل هي أكثر المناطق فقراً في لبنان. اللبنانية
وفي مناطق ريفية عديدة، خاصة  . طرابلس، شمال الخط الذي يتبع مجرى نهر أبو عليمنطقة

شرات فقر مرتفعة بالرغم من كونها مدعومة في الجنوب، هناك العديد من القرى المتميزة بمؤ
الفقر حاضر أيضاً في ضواحي بيروت حيث . أكثر من خالل أنظمة التضامن المحلية والوطنية

الجناح، إنشاءات (بعض األحياء مهمش كلياً كما هو الحال على طول شواطئ جنوب بيروت أن 
جئين الفلسطينيين وخصوصاً ، أما الوضع االجتماعي في مخيمات الال)سياحية بحرية مصادرة

  .في الجنوب والشمال فهو أيضاً يشكل مصدر قلق
  

 وأعمال المرافق العمل من خالل توزيع حاولتالسلطات العامة في مواجهة هذه الصعوبات فإن 
 مع الحلول، ولكن هذه »اإلنماء المتوازن«البنى التحتية في المناطق مستندة في الغالب إلى مبدأ 

 - التجزئة اإلجتماعية  إال أنها تساهم بشكل غير مباشر في تأكيد ؛مناطق موضعياًكونها تريح ال
هكذا فإن مضاعفة عدد مدارس التعليم العام والمدارس المهنية وفروع الجامعة . الجغرافية

  . الشباب من مختلف البلدات والمناطقيقتالاللبنانية تؤدي إلى الحد من فرص 
  

إلى إعادة النظر بتقسيماته اإلدارية وفق اتجاه تقسيم المحافظات يتعرض المجتمع اللبناني كما 
 من خالل المطالبة بفصل منطقة عكار عن محافظة ٢٠٠٢ في العام  ذلكالقائمة حالياً، وظهر

الشمال، وما تبعه من مطالبة مماثلة بفصل قضاءي بعلبك والهرمل عن محافظة البقاع وأيضاً 
  .ي جبيل وكسروان عن محافظة جبل لبنانمن خالل مطالبة ثالثة بفصل قضاء

  
 نموذج ، تتغذى حتى من طائفية واجتماعيةنزعات تشتتيةهكذا فإن لبنان يبدو تحت تأثير 

  .جتماعيةإلقتصادية واإلاالردود المطروحة أمام مشكالت التنمية 
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بت المبدأ إن األمر يتعلق بتحد جسيم بالنسبة للبنان، الذي عليه أكثر من أي وقت مضى أن يث
  .الدستوري لوحدة أراضيه ولحرية مواطنيه في اإلقامة والتنقل في كل المناطق اللبنانية

 القائمة المبادرات بطريقة تمنع ، اإلنماء المتوازن مبدأعلى لبنان أيضاً أن يراجع أساليب تطبيق
نماء ومن هذا المنظار فإن على اإل. في هذا اإلطار من التأثير السلبي على هدف الوحدة
كما عليه أن . توزيع المرافق والخدماتالمتوازن أن يهتم بالنشاط االقتصادي المباشر أكثر من 

ما بين المناطق، والتضامن من أجل تعزيز التكامل  في المناطق مرافق وطنيةيسهل إقامة 
  .وتوسيع فرص التالقي بين المواطنين

  
 وبإستطاعة سياسة ترتيب.  من السياساتإن هذا العمل، الطويل األمد، يتطلب تضافراً للعديد

 من خالل رؤية تكاملية ، للرد على هذا التحدي في هذا المجال،األراضي أن تقدم مساهمة قوية
  .وتوحيدية لمستقبل الوطن وإعادة تحديد أولويات اإلنماء المتوازن
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  التحدي الديمغرافي    ٣-٢
  

 ٥ عتبة  عددهم سيتخطى الذينانه المقيمينإستمرار نمو سكب يتمثل ،هناك تحد آخر يواجه لبنان
  .٢٠٣٠ماليين نسمة قبل حلول العام 

  
  لمحة تاريخية

  
 إحصاء ثم أتى.  نسمة٥٠٠,٠٠٠  يناهزهسكانكان عدد  ١٩٢٠عام » لبنان الكبير«عند تأسيس 

.  نسمة٧٣٩,٠٠٠ أظهر رقماً نهائياً هو ، والذي١٩٣١السكان األول والوحيد الذي أنجز عام 
  . انتهاء الحرب العالمية الثانية كان لبنان قد تجاوز عتبة أول مليون نسمةوعند

  
سنوياً ما بين عام % ٣,٠١بعد ذلك شهد البلد طيلة ثالثين عاماً نمواً مهماً في عدد سكانه بنسبة 

؛ وقد تجاوز عتبة المليوني نسمة في أواسط الستينات ١٩٧٥ وبداية الحرب األهلية عام ١٩٤٥
  ).بما فيه المخيمات الفلسطينية( مليوني نسمة ٢,٣ رقماً إجمالياً يناهز ١٩٧٠ام وبلغ بعد ع

  
 وتيرته هبطت إذ أن  في النمو، يشير إلى تباطؤ١٩٩٧ و١٩٧٠ولكن التقدم الحاصل ما بين 

كمعدل وسطي سنوياً ولكنه يبقى مع ذلك مرتفعاً نظراً للحرب التي اجتاحت البلد %  2,08إلى
 ماليين نسمة عام ٤ن إلى قد وصل عدد السكان المقيميو. ف تلك المرحلةطيلة أكثر من نص

١٩٩٧٤ .  
  
 حصل في وقت طرأت فيه تعديالت ١٩٩٧ وعام ١٩٧٠ن التحول الذي شهده لبنان ما بين عام إ

وهذه . مهمة في آليات النمو الديموغرافي حيث شهدنا على األخص انخفاضاً في نسبة الوالدة
)  عاما٤٩ً و١٥النساء ما بين ( ولد لكل إمرأة في عمر اإلنجاب ٢,٣ي حدود النسبة تقع حالياً ف

وهناك متغيرات مهمة يمكن مالحظتها من منطقة . ١٩٨٦ أوالد لكل إمرأة في العام ٤,٢مقابل 
  ). في الشمال٣ في بيروت وأكثر من ٢أقل من (إلى أخرى 

  
 على إيقاعات أكثر بطئأ مما الحظناه في بالتالي فإن النمو الطبيعي المستقبلي لعدد السكان سيتم

إن الدراسات والتوقعات المنجزة على الصعيد .  وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان،السابق
سنوياً على مدى الفترة الممتدة % ١الوطني تبين أنه بالنسبة لبنية سكانية ثابتة سيتم النمو بنسبة 

 ١٩٦٠ودة في األعوام الممتدة من  أي بوتيرة توازي نصف تلك المشه،٢٠٣٠ إلى ٢٠٠٠من 
  .١٩٩٧إلى 

                                                           
 الجئ فلسطيني في ٣٥٠,٠٠٠  كان هناك على األقل١٩٩٧عام ال  في)ACS(بين األربعة ماليين نسمة المقيمين رسمياً في لبنان  -٤

  تقديرات منظمة ودائماً حسب،٢٠٠٣ في حزيران ٣٩١,٠٠٠ وهذا الرقم المس UNRWA  منظمةالمخيمات حسب إحصاء
UNRWA.ضاحية بيروت(مون في مخيمات الجنوب وثلثهم في مخيمات جبل لبنان  إن نصف الالجئين يقي.(  
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  ١٩٩٧ و ١٩٣١  األعوام تزايد السكان في لبنان بين:٤-٢ رسم
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  ؟ %١نمو مستقبلي بنسبة أقل من 
  

  بلدانإن النمو الطبيعي للسكان المقيمين في لبنان، بمعزل عن تأثير حركة الهجرة باتجاه بقية
ولكن لبنان لن يصل ). وسطيسيناريو  (٢٠٣٠اليين نسمة في العام  م٥,٦العالم، قد يؤدي إلى 
الهجرات بينه وبين الدول  بسبب الرصيد السلبي المحتمل لحركة ٢٠٣٠إلى هذه العتبة عام 

  .األخرى
  

 االقتصادي والسياسي سواء أكان ين بالوضعإرتباطاً وثيقاً ترتبط  من لبنان إلى الخارجإن الهجرة
وحركات الهجرة كانت قوية جداً أثناء الحرب ولكنها بدأت . دان الهجرةبلفي لبنان أم في 

 ثم عادت إلى ،١٩٩٧ مع بقائها على مستويات عالية حتى ١٩٩٢بالتباطؤ ابتداء من عام 
إن حركات الهجرة تطال في آن واحد اللبنانيين الذين يهاجرون . ١٩٩٨االرتفاع ابتداء من عام 

  . بلدانهم األصلية، كما تطال الفلسطينيين الذين يتركون لبنانواألجانب الذين يعودون إلى
  

وهي تخص المهاجرين . فهي تتأثر بالعوامل االقتصادية والسياسية نفسها العودة، أما حركات
مهنية بشكل  لدواٍع  إلى لبنان يأتون ناللبنانيين الذين يعودون إلى الوطن كما تخص األجانب الذي

  .أساسي
  

 تم ، ٥تحليل موضوعي للمصادر النادرة المتوفرة حول مسألة حركات النزوحباالستناد إلى 
  :تتعلقان برصيد حركة النزوح والهجرةفرضيتين درس 

  

                                                           
  .C.Kasparian 2003وعلى األخص . ٢٠٠٣ و٢٠٠٢  العامينخصوصاً الدراسات المنجزة في جامعة القديس يوسف في -٥
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 بحركات وتتميز ،كثر توازناًاأللتنمية االقتصادية االفرضية األولى تتالءم مع سيناريو    -
 صيد السلبي لحركةالررحيل وحركات وصول أضعف نسبياً مما في السابق وحيث إن 

 ٢٠٠١ سنوياً على مدى الفترة التي تمتد من اً شخص٦٠٠٠الهجرات قد يصل إلى حوالي 
  ). شخص على مدى كل هذه الفترة١٧٠,٥٠٠أي حوالي  (٢٠٣٠إلى 

  
الفرضية الثانية تتالءم مع سيناريو للتنمية االقتصادية أقل توازناً حيث تكون حركات    -

 يقف عند حوالى  السلبي نسبياً وحيث إن رصيد الهجراتالذهاب والوصول أكثر قوة 
كل  في  شخصاً ٧٩٠,٠٠٠أي حوالي  (٢٠٣٠ و٢٠٠١ سنوياً ما بين اً شخص٢٧,٠٠٠

  ).الفترة
  

 ينتج  قد انخفاض عدد السكان الذيدي إلىإن الرصيد السلبي لحركة تبادل الهجرات الخارجية يؤ
 ماليين نسمة في العام ٥,٦دالً من أن يكون لدينا ب ف.٢٠٣٠عن النمو الطبيعي من اآلن إلى عام 

 ماليين نسمة حسب السيناريو األول وحوالي ٥,٤ فقد يكون العدد عند هذا التاريخ حوالي ٢٠٣٠
  . ماليين نسمة حسب السيناريو الثاني٤,٨

  
يتمثل  ، بين هاتين الفرضيتينلترتيب األراضي قد تبنّت سيناريو وسطي الخطة الشاملةإن 

  .٢٠٣٠ ماليين نسمة عام ٥,٢  إلى عدد السكانلبوصو
  

 التي  بانتظار عودتهم إلى وطنهمحركات الالجئين الفلسطينيين باإلعتبار وهذا السيناريو ال يأخذ 
 مليون شخص هم حالياً ٠,٤ وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المسألة تطال نحو !ضد التوطين

ونصفهم في مخيمات الجنوب ) UNRWA 2003حسب إحصاء (مقيمون في المخيمات، 
منهم % ١٤و) ضاحية بيروت(وثلثهم في مخيمات جبل لبنان ) بشكل أساسي في صيدا وصور(

  ).الضاحية الشمالية لطرابلس(في الشمال 
  

  التوزيع الجغرافي للسكان
  

 مع األخذ في الحسبان معدل ، المحافظةمستوى على  تقديره تم٢٠٣٠٦ السكان لعام توزيعإن 
بيروت :  قطاعات جغرافية٤النتائج توزعت على . ي كل محافظة وتحوله الالحقاإلنجاب ف

  .وجبل لبنان، الشمال وعكار، البقاع وبعلبك ـ الهرمل، الجنوب والنبطية
  

  :الجداول اآلتية تبين لنا التوزيع الناتج عن هذه التوقعات

                                                           
  . الفلسطينيونمن ضمنهم السكان  -٦
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  ٢٠٣٠العام نمو السكان على أساس مجموعة محافظات حتى أفق : ٤جدول رقم 
  
  % نسبة النمو  ٢٠٣٠  العامسكان  ١٩٩٧العامسكان  

  %٢١,٢٢  ٢,٣١٠,٠٠٠  ١,٩١٠,٨٩٦  بيروت وجبل لبنان
  %٤١,١٨  ١,١٤٠,٠٠٠  ٨٠٧,٢٠٤  الشمال وعكار

  %٣٧,٩٣  ١,٠٤٠,٠٠٠  ٧٤٧,٤٧٧  الجنوب والنبطية
  %٣٨,٩٠  ٧٤٠,٠٠٠  ٥٣٩,٤٤٨  البقاع وبعلبك الهرمل

  %٣٠,٧٩  ٥,٢٣٠,٠٠٠  ٤,٠٠٥,٠٢٥  لبنان
  SDATL 2004دراسة : المصدر

  
  .٢٠٣٠توزيع السكان على أساس مجموعة محافظات حتى أفق : ٥جدول رقم 

  
  ٢٠٠٠  بالعامتذكير ٢٠٣٠  العامسكان 

  %٤٧,٣  %٤٤,٢  ٢,٣١٠,٠٠٠  بيروت وجبل لبنان
  %٢٠,٤  %٢١,٨  ١,١٤٠٠٠٠  الشمال وعكار

  %١٨,٩  %١٩,٩  ١,٠٤٠٠٠٠  الجنوب والنبطية
  %١٣,٤  %١٤,١  ٧٤٠,٠٠٠  هرمل ال-البقاع وبعلبك
 %١٠٠  %١٠٠  ٥,٢٣٠,٠٠٠  لبنان

  SDATL 2004دراسة : المصدر

  
الحصص النسبية للمحافظات في العدد اإلجمالي  من شأنها تغيير إن فروقات معدالت اإلنجاب 

تكسب )  جنوب، بقاع-شمال (كل مجموعة في المحافظات الدائرية فوبشكل عام، . للسكان
  .طا نق٣ فتخسر ،بيروت وجبل لبنان أما مجموعة ،نقطة

  
 يمكن وضع فرضية لجهة نسبة المقيمين في التجمعات الكبرى مجموعة محافطات،داخل كل 

على مستوى و. من جهة وخارج التجمعات الكبرى من جهة أخرى)  نسمة٤٠,٠٠٠أكثر من (
في % ٦٥ إلى ٢٠٠٠عام ال  في%٦٤التجمعات الكبرى ينتقل من  حجميالحظ أن كل لبنان، 

  .٢٠٣٠عام ال
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  ٢٠٣٠ وفي عام ٢٠٠٠ في عام  السكنية الكبرىنسب المقيمين في التجمعات :٦جدول رقم 
  

مجموعة ال ٢٠٣٠العام  ٢٠٠٠العام 
مجموع  جغرافيةال

  سكانال
 في العام
٢٠٠٠ 

في التجمعات الكبرى 
  عام
٢٠٠٠ 

مجموع 
  سكانال

في 
  ٢٠٣٠العام

في التجمعات 
  الكبرى عام

  ٢٠٣٠في العام 
  

  بيروت وجبل
   لبنان

٨٦  ١٩٩٠٠٠٠  ٢٣١٠٠٠٠  %٨٦  ١٦٥١٠٠٠  ١٩١١٠٠٠%  

الشمال 
  وعكار

٥٤  ٦٢٠٠٠٠  ١١٤٠٠٠٠  %٤٨  ٣٨٥٠٠٠  ٨٠٧٠٠٠%  

الجنوب 
  والنبطية

٤٨  ٤٩٠٠٠٠  ١٠٤٠٠٠٠  %٤٤  ٣٢٧٠٠٠  ٧٤٧٠٠٠%  

البقاع وبعلبك 
  الهرمل

٤٠  ٣٠٠٠٠٠  ٧٤٠٠٠٠  %٣٤  ١٨١٠٠٠  ٥٣٩٠٠٠%  

  سكانمجموع
  لبنان

٦٥  ٣٤٠٠٠٠٠  ٥٢٣٠٠٠٠  %٦٤  ٢٥٤٤٠٠٠  ٤٠٠٥٠٠٠%  

  SDATL 2004دراسة : المصدر
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  تحدي اإلسكان    ٤-٢
  

 بشكل أسرع عدد األسريزداد و. إن نمو كتلة المساكن يعود بشكل خاص إلى تزايد عدد األسر
عدد  يتزايد ،مقابل عدد سكان ثابتف .من عدد السكان وذلك بسبب ظاهرة تراجع حجم األسرة

  .نخفاضإلا سطي لألسر يتجه نحو األسر ألن الحجم الو
  

 أشخاص ٤,٨ وأصبح ،١٩٧٠ أشخاص عام ٥,٣الحجم المتوسط لألسر في لبنان بمعدل  كان 
 ٦,٨ فإن الحجم المتوسط لألسر في باكستان ما زال ،وعلى سبيل المقارنة. ١٩٩٧عام 

 في ٢,٤ في تونس و٤,٧ ولكن هذا الحجم يغدو ، أشخاص في الفيليبين٥ وهو بنسبة ،أشخاص
 وتطور ة ارتفاع مستوى المعيش، هوما يساهم في هذا االنخفاضو. )كندا ( في كيبك٢,٣فرنسا و

  .نمط العيش وإرتفاع نسبة المسنّين
  

 الحجم بإنخفاض الفرضية المعقولة القائلة وقد إعتمدت الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية
 أشخاص ٤,٧٦ ينتقل من بحيث ،لثالثين الماضيةالمتوسط لألسر بإيقاع معادل إليقاع السنوات ا

  .٢٠٣٠ عام ٤,٢١ ثم إلى ،٢٠٢٠ عام ٤,٣٤ إلى ١٩٩٧لألسرة عام 
  :ينجم عن ذلك النمو التالي لعدد األسرو
  

  ٢٠٣٠نمو عدد األسر حتى عام : ٧جدول رقم 
  

 ٢٠٣٠ -  ١٩٩٧  ٢٠٣٠  ١٩٩٧  
  %٣١+   ٥,٢٣٨,٢٠٠  ٤,٠٠٥٠٠٠  عدد السكان
  %١٣ -  ٤,٢  ٤,٨  حجم األسر
  %٥٧+   ١,٣٢١,٦٠٠  ٨٤٣,٦٠٠  عدد األسر

  
من عدد المساكن الرئيسية نظراً بقليل  أعلى ٢٠٣٠عدد األسر عند حدود العام ن يكون أيرتقب  

 ١,٠٢٤وهنا فإن الفرضية المعتمدة تعتبر أن هناك نسبة . لوجود أكثر من أسرة في مسكن واحد
 مسكن ١,٢٩١,٠٠٠تطبيق هذه النسبة نحصل على رقم وعند . من األسر لكل مسكن أساسي

  . يضاف إليها مجموع المساكن الثانوية والشاغرة٢٠٣٠أساسي عام 
  

  وسجلت١٩٩٦من مجموع عدد المساكن عام % ٥,٩٢كانت نسبة المساكن الثانوية تمثل 
ثل أما نسبة المساكن الشاغرة فقد كانت تم%) ١٠,٦  يعادل١٩٧٠لعام ل بالنسبة اًتراجع(

  %).٧,٦  بما يعادل١٩٧٠في تقدم واضح نسبة لعام  (١٩٩٦من مجموع العدد عام % ١٧,٢٠
  

 الفرضية المعقولة القائلة بتقدم تعتمد ترتيب األراضيالخطة الشاملة للمستقبل، فإن ل بالنسبةأما 
 من  المساكن الثانوية، التي تشكل عامالً مهماً في اقتصاد القرى، إلى مستوى قريب تكاثرلجهة
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عتمد أيضاً فرضية تراجع نسبة المساكن الشاغرة ت يوه%. ١١ أي ١٩٧٠ذلك الملحوظ عام 
 وبسبب ١٩٩٠التي ارتفعت بشكل غير طبيعي في التسعينات بسبب تنقالت السكان قبل عام (

  %.٨إلى مستوى قريب من مستوى السبعينات أي ) فورة المقاوالت بعد ذلك
  

ة تؤدي إلى تثبيت نسبة المساكن الثانوية والشاغرة في حدود هكذا فإن هذه الفرضيات المعتمد
عام % ٢٣,١ و١٩٧٠عام % ١٨,٢مقابل  (٢٠٣٠من مجموع عدد المساكن عام % ١٩

١٩٩٧.(  
  

  :بالتالي فإن زيادة الكتلة الشاملة لعدد المساكن في لبنان قد يكون على الشكل اآلتي
  

  ٢٠٣٠زيادة عدد المساكن في لبنان حتى : ٨-جدول رقم 
  

  ٢٠٣٠ ـ ١٩٩٧  ٢٠٣٠  ١٩٩٦ 
  %٦٣+   ١,٢٩١,٠٠٠  ٧٩٢,٠٠٠  مساكن رئيسية
  %١٢٥+   ١٤٢,٠٠٠  ٦٣,٠٠٠  مساكن ثانوية
  %٣٠ -  ١٢٧,٠٠٠  ١٨٣,٠٠٠  مساكن شاغرة
  -  -  ٢٥,٠٠٠  مساكن أخرى

  %٤٧+   ١,٥٦٠,٠٠٠  ١,٠٦٣,٠٠٠  مجموع عدد المساكن
  

 عاماً يبقى دون حجم عدد ٣٠الل  وحدة خ٥٠٠,٠٠٠إن نمو كتلة المساكن على نحو يقارب 
 ألن عملية البناء ستضم، باإلضافة إلى االستجابة لتزايد الطلب، ،المساكن التي سيتم بناؤها

ومن الممكن التفكير أنه كل سنة سيتم . ة وغير الصالحةالقديم المساكن  نسبة معينة مناستبدال
يدة، وهذا ما ينقل الحجم الشامل  مسكن واستبدالها بعدد مساٍو من المساكن الجد٢٠٠٠تدمير 

 أي ٢٠٣٠ إلى ١٩٩٧ وحدة في الفترة الممتدة من ٥٦٠,٠٠٠لعملية بناء المساكن إلى أكثر من 
  . مسكن كمعدل وسطي سنويا١٧,٠٠٠ً إلى ١٦,٠٠٠حوالي 

  
  التحدي االجتماعي

  
ي بلد ذي الحصول على سكن فف.  مقاربة مسألة اإلسكان من الزاوية الكمية فقطاولكن ال يمكن

  .الشاّبة يمثل إشكالية خاصة بالنسبة لألسر ، وغير موزعة بالتساوي،مداخيل متوسطة
  

لقد بينت بعض الدراسات الحديثة االختالل القائم بين مستوى مداخيل الغالبية العظمى من الشباب 
إن نتيجة هذا .  سنة ومستوى النفقات التي تتوجب عليهم في سبيل تأمين مسكن لهم٣٠دون 

، والحلول غير الشرعية،  فوق المستوى المحمولاالختالل ال يمكن إال أن تؤدي إلى االستدانة
  .واالقامة مع األهل في المسكن نفسه، وتأجيل الزواج واإلنجاب أو حتى السعي نحو الهجرة

  
،  لإليجار بسعر معتدلإنشاء مساكن معروضة حلول لدعم  إيجاد منوال بد إزاء هذا الواقع

  . الكبرىالسكنيةفي التجمعات  وخاصةً
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  نقليات، مياه، نفايات، تعليم، صحة: تحدي الحاجات   ٥-٢
  

 سيترجم بالضرورة من ، عاما٣٠ً خالل ، مليون نسمة إضافية١,٢إن النمو الديموغرافي بنسبة 
 عبر ،ن تطور المجتمع اللبنانيما أك . المختلفةالمدينيةخالل حاجات متنامية في مجال الخدمات 

 سيترجم أيضاً من خالل تعديالت في السلوك وفي الحاجات، خاصة فيما يتعلق بإقتناء ،منالز
  .ألوالد، والطلب على الطبابةل وتوفير الدراسة وعدد التنقالت اليومية،  ستخدامها،االسيارات و

  
  : على الشكل اآلتي، باألرقام،هذه التحوالت يمكن التعبير عنها

  
  ٢٠٣٠ بالنسبة للتحول المحتمل في السلوك والحاجات حتى عام فرضيات معتمدة: ٩ -جدول رقم

  نمو  ٢٠٣٠  ٢٠٠٠ 
  %٣١+   ٥,٢٣٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  سيناريو مركزي) تذكير(عدد السكان 

        نقل
   نقاط١٠+   %٧٥  %٦٥  على األقل واحدة األسر التي تمتلك سيارة % 

  %٥٧+   ١,١٠٠,٠٠٠  ٧٠٠,٠٠٠  العدد االجمالي للسيارات الخاصة
 ، باليوم،للتنقالت بالسيارةالعدد اإلجمالي 

  وبالشخص
٥٧+   ١,١  ٠,٧%  

  %١٠٠+   ٥,٧٠٠,٠٠٠  ٢,٨٠٠,٠٠٠  عدد إجمالي/السيارة باليومبعدد التنقالت 
        مياه
المنزلي  استعمال   بغرضلمياهالفردية لحاجة ال

  باليوم 
  %١٠+   ليتر٢٢٠   ليتر٢٠٠

ال الستعما  بغرض اإلجمالية للمياه الحاجة
  المنزلي بالسنة

  %٤١+   ٣مم ٤١٨  ٣مم ٢٩٦

        نفايات
  %٢٥+    كلغ٤٢٠   كلغ٣٣٦  وزن النفايات المنزلية للشخص الواحد

  %٦٣+   م ط ٢,٢  م ط ١,٣  وزن النفايات المنزلية للبنان كله
        تعليم

  %٥,٣+   ١,٥٩٠,٠٠٠  ١,٥١٠,٠٠٠  )سن الدراسة( سنة ٢٢ إلى ٣فئة العمر من 
   نقاط٣+   %٧٥  %٧٢   والجامعاتمدارسال فيشباب األوالد وال% 

  %٧,٥+   ١,١٩٣,٠٠٠  ١,١٠٠,٠٠٠   والجامعاتمدارسال فيعدد األوالد والشباب 
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  تحدي النقل والمواصالت
  

 وسيكون عدد التنقالت اليومية ،%٦٠خالل ثالثين عاماً سيكون عدد السيارات قد ازداد بنسبة 
وهذا سيؤدي إلى مضاعفة العدد اإلجمالي . بالنسبة نفسها قد ازداد ، للشخص الواحد،بالسيارة

هذا التحول سيطرح مشكالت أهلية البنى . للتنقالت بالسيارة نظراً للنمو الديموغرافي المنتظر
 حيث يمكن أن ،)بيروت الكبرى وجبل لبنان( في المنطقة المدينية المركزية ال سيما ،التحتية

  بما فيها ،مناسبةال معالجته بالوسائلتم ت إذا لم ،أماكن عديدة في ، الوضع ليصبح متأزماًفاقميت
وستظهر أيضاً مشكالت مشابهة عند مداخل ومعابر المدن .  المشتركوضع حلول جدية للنقل

 القدرة على االستمرار لديها شبكة الطرق في المناطق الريفية قد يكون حدهاو. الكبرى األخرى
ضرورة ال يغني عن لكن ذلك  ،ك ضرورة لزيادة قدراتهافي تلبية الطلب دون أن يكون هنا

  .صيانتها وتحسينها
  

  تحدي الحاجة إلى المياه

  
في % ٣٠(إن نمو الحاجة إلى المياه من أجل االستعمال المنزلي يعود إلى النمو الديموغرافي 

ديرها بـ والتي يمكن تق(وإلى نمو الحاجات الفردية الستهالك المياه في اليوم الواحد )  سنة٣٠
 مليون ٤٢٠إن اقتران هذين العاملين يؤدي إلى حاجات منزلية تناهز ).  سنة٣٠خالل % ١٠
أكثر % ٤١ أي بنسبة ، سنة٣٠  فترةوذلك في) صافي خارج الهدر في الشبكات (اً مكعباًمتر

 إن هذا االحتمال يطرح تحدياً جسيماً أمام لبنان قياساً إلى أن. ٢٠٠٠عام ال  فيمما هي عليه
اً،  مكعباً مليون متر٢٨٠كميات المياه الموزعة حالياً من خالل مصالح المياه تقتصر على 

إلى المستهلكين الذين يتمونون بوسائلهم الخاصة ) في الشبكات بسبب الهدر( نصفها فقط ويصل
حتى لو توصل لبنان إلى اختزال  و. لتأمين الباقي من حاجاتهم إلى المياه) صهاريجآبار و(

 سيكون على مصالح المياه ،٢٠٣٠في عام % ٢٠حالياً إلى % ٥٠ت الهدر في شبكاته من معدال
من الحصيلة السنوية للمياه في % ١١ (اً مكعباً متر مليون٥٢٠بالرغم من كل ذلك أن توزع 

وهذا يفترض اللجوء في . لكي تستطيع تغطية كامل الحاجات المنزلية) لبنان بعد عملية التبخر
للكميات المسحوبة والموزعة من قبل مصالح المياه وإلى % ٨٦يادة تقدر بـ آن واحد إلى ز

 هذا الجهد المزدوج فإن جوء إلىل الدون%. ٢٠إلى % ٥٠اختزال الهدر في الشبكات من 
عمليات سحب المياه الخاصة والعشوائية من الطبقات المائية الجوفية قد تالمس مستويات 

 ،رة في أن ينقص الماء بشكل حاد في عدد من المناطق وبالتالي فإن هناك مخاط،ويةامأس
  . الكبرى السكنيةوخاصة في التجمعات

  
سيكون على لبنان أيضاً تأمين موارد إضافية في سبيل ري األراضي ومن جهة أخرى، 

من % ٣٣من المساحات المزروعة، % ٤٢( هكتار ١٠٠,٠٠٠حالياً ري حوالي يتم و. الزراعية
إن .  منها على قطع صغيرة دون الدونم الواحد٣٠,٠٠٠يتوزع ) رعالمساحات القابلة للز
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 أي بزيادة للمساحات المروية اً إضافياً هكتار٤٠,٠٠٠المشاريع التي يتم تحضيرها حالياً تطال 
إن .  سنوياًاً مكعباً مليون متر٧٠٠إن المياه المستخدمة في الري هي حالياً بحدود %. ٤٠تناهز 

 أي بما يقارب ربع ، سنوياًاً مكعباًرفع هذا الرقم إلى أكثر من مليار مترالنمو المرتقب سيقتضي 
 عند هذا ،إنه تحد عظيم بالرغم من كونه ال يغطي. الحصيلة الوطنية بعد عملية التبخر

  . سوى نصف األراضي اللبنانية القابلة للزراعة،المستوى
  

  تحدي مشكلة النفايات

  
 كان ،٢٠٠١عام ففي ال. ومعالجتها تشكل تحدياً جسيماً آخرإن كميات النفايات التي يجب جمعها 

وهي كانت . وهذه الكمية مقدر لها أن تزداد.  كلغ من النفايات سنويا٣٣٦ًكل ساكن ينتج بمعدل 
ولكن . سنوياً% ٤  يعادل بإيقاع٢٠٠١ و١٩٩٤  األعوامما بين% ٣٠قد ازدادت بالفعل بنسبة 

 حيث إن كمية النفايات المنتجة ؛ تبينه تجربة البلدان الصناعية على ما وتيرتهأقد تتباطهذا النمو 
 وصل هذا السقف إلى ،في فرنساف. من قبل الشخص الواحد استقرت على أرقام ذات سقف محدد

إذا كان علينا اعتماد هذا الرقم بالنسبة و.  كلغ من النفايات سنوياً للشخص الواحد٤٢٠حدود 
 مليوني طن من النفايات المنزلية في تلك ٢,٢ا إحصاء  سيكون علين،٢٠٣٠عام في للبنان 
هذه الكميات . من الحجم اإلجمالي للنفايات% ٩٠إلى % ٨٥ وهذه الكمية ستبلغ حوالي ،السنة

 هل سيتوصل لبنان الذي لم  لذا نتساءل.بالنسبة إلى الوضع الحالي% ٦٣تمثل ازدياداً بنسبة 
عن هذا التحدي  إيجاد األجابات الالزمة شكل مالئم إلى يحل بعد مسألة نفاياته الصلبة الحالية ب

  المستقبلي؟
  

  حاجات التجهيزات التربوية

  
في المرتقب إن أهم ما يجب أخذه باالعتبار هو االتجاه إلى االنخفاض ف ،في ما يتعلق بالتربيةأما 

الذين تتراوح إن أولئك . نسبة األوالد والشباب في سن الدراسة، بالنسبة لعدد السكان اإلجمالي
  لن ،٢٠٣٠وفي العام . من عدد السكان اإلجمالي% ٣٠ سنة يمثلون اليوم ١٧ و٣م بين أعماره

أما .  مليون١,٢عددهم المطلق مستقراً حول  وسيبقى من اإلجمالي، % ٢٣أكثر من يمثل هؤالء 
 تقل وسين. من إجمالي السكان% ٧,٥ فستقف عند حدود ، سنة٢٢ إلى ١٧نسبة الشباب من عمر 

 % ٢٥ مما يمثل زيادة ؛٢٠٣٠ في العام ٣٩٠,٠٠٠ إلى ٢٠٠٠عام ال في ٣١٠,٠٠٠عددهم من 
 ٣ فإن عدد األوالد والشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين في المحصلة،و.  سنة٣٠تمتد خالل

 المدرسي والجامعي، سينتقل من ين سنة والذين يشكلون الجزء األساسي من القطاع٢٢و
والحال فإن النظام التربوي . ٢٠٣٠عام ال و٢٠٠٠عام ال بين ١,٥٩٠٠٠٠  إلى١,٥١٠٠٠٠

. الشبابو  األوالدمن% ٧٢ أي أكثر من اً وطالباً تلميذ١,١٠٠,٠٠٠اللبناني يستقبل اليوم حوالي 
إذا  مشابه إن هذا المعدل مرتفع جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى تتمتع بوضع اقتصادي واجتماعي 
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 أنه يمكن التوصل إلى رفع هذا المعدل إلى  متى إفترضناولكن. وضع لبنانلم يكن أفضل من 
 فإن قدرات االستقبال اإلضافية التي يجب تقديمها قد تقتصر على حوالي ،٢٠٣٠عام في ال% ٧٥

 سنوياً مخصصة جميعها اً مقعد٣٠٠٠ أي حوالي - سنة ٣٠ على مدى - اً مقعد٩٠,٠٠٠
  . البكالورياتقريباً للتعليم في مرحلة ما بعد

  

  التحوالت في ميدان الصحة

  
 تقدمالمن تقدماً في الطلب أسرع  نرتقب قطاع الصحة أن أننا ينبغي لدى دراستنا  ال شك في 
 عدد السكان، وذلك بسبب عوامل عديدة منها الشيخوخة وتحسين العناية والوقاية، الملحوظ في

 النظر إلى عرض الخدمات ، اليوم، من الجائزالمقابل، لم يعد فيو ... الخونمو القدرة الشرائية،
 أيالصحية حسب الرسم التقليدي الذي تم تجاوزه في أوروبا والواليات المتحدة األميركية، 

إن المستقبل هو للخدمات .  لعدد معين من السكان بالنسبة في المستتشفياتحسب عدد األِسرة
 إذ أن عدداً كبيراً ى المرافق الصحية، إلالصحية المقدمة دون اضطرار المرضى إلى االنتقال

منهم لن يكونوا بعد اآلن مضطرين لترك منازلهم حيث يستطيعون االستفادة من المساعدة 
فإن المستقبل سيكون لتجميع المراكز التقنية ألسباب تتعلق في آن  إلى ذلك . والمراقبة الدائمتين

 في  بتحسينات ملموسة مبدأهذا التجميع أن يترافق ، علىواحد بالتمويل وباألمان وبالفعالية
  . وسائل نقل  المرضى وتحويلهم

  
فهو .  أسرة االستشفاء وال في المراكز التقنيةدد مشكالت عجز في ع اليوم، ليست لديه،إن لبنان 

 ٤٠٠ سرير أي بنسبة سرير واحد لكل ١٠,٠٠٠ مستشفى تضم نحو ١٧٠يتمتع بوجود حوالي 
 مستشفيات ٦ في الحسبان  أيضاًأن نأخذ وعلينا . دالت المرتفعة وهذا يعتبر من المع،ساكن

  . سرير إضافي١٠٠٠لتقديم  ، مجتمعة ومهيأة، ،عامة منجزة منذ بضعة أعوام

  
 وعلى إمكانية الحصول على الخدمات ،إن التحدي يطرح هنا بالتركيز أكثر على نوعية الخدمات

فات المكلفة التي تتحملها الصناديق العامة  وعلى مراقبة الوص،بالنسبة للناس األكثر عوزاً
سيكون علينا بشكل خاص تحديد :  التركيز على إدارة نفقات الخدماتعاموالتعاضدية، وبشكل 

 ومن عرض القطاع العام من جهة ،الحصص المرتقبة من عرض القطاع الخاص من جهة
  ، كل من المرضىكما يجب توضيح القواعد المتعلقة بحصص النفقات التي يتحملها .أخرى

  .والنفقات الوزارية ، وشركات التأمين الخاصةصناديق الضمان العامة،و
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  تحدي التوسع العمراني   ٦-٢
  
  النمو العمراني المرتقب   ١- ٦-٢
  

إن تزايد عدد المساكن وتطور التجهيزات وظهور مناطق جديدة لألنشطة سيؤدي إلى زيادة 
 كانت ٢ كلم٦٠٠ سنة إلى ٣٠تأتي لتُضاف على مدى  ،٢ كلم٣٠٠ و٢٥٠المساحات المبنية  بين 

  .٢٠٠٠العام   فيمبنية 
  

إن عدد سكان لبنان في بداية الستينات من القرن العشرين كان  مليوني نسمة ف،  وللتذكير
 ، مبنية للشخص الواحد٢ م١٣٠ أي ما يوازي ، من المساحات المبنية٢ كلم٢٦٠موزعين على

 ٦٠٠إلى المساحات المبنية ووصلت ، ماليين نسمة٤ن لبنان   أصبح عدد سكا١٩٩٨عام الفي و
 مبنية للشخص ٢ م١٧٠وإذا اعتمدنا نسبة .  مبنية للشخص الواحد٢ م١٥٠ أي بما يوازي ،٢كلم

 ٥,٢ من المساحات المبنية مقابل ٢ كلم٨٨٤ على إجمالي ٢٠٣٠عام ال  فيالواحد سنحصل
  .ة سن٣٠ خالل ٢ كلم٢٨٤ أي بزيادة ،ماليين نسمة

  
من  ٢ كلم٣٠٠ و٢٥٠هذه العناصر تتجه إذن لتشير إلى أن النمو العمراني المستقبلي قد يقع بين 

أي بإيقاع سنوي قريب، بالقيمة المطلقة، من ذلك الذي شهدناه أثناء الفترة الممتدة بين  ؛األراضي
  ).ياً سنو٢ كلم١٠: + المالحظة الوحيدة المتوفرة حتى هذا اليوم (١٩٩٨ و١٩٦٣األعوام 

  
هذا التوسع يطرح أمام لبنان تحدياً كبيراً وذلك بقدر ما سيكون لهذا التوسع، وتبعاً لطريقة 
إدارته، من تأثير مفترض على نوعية المعيشة وعلى نوعية وتوفر موارد المياه وعلى كلفة البنى 

  .المساحات الطبيعية الزراعية والجمالية ما سيحّل بالتحتية وعلى 
  

  : التوسع العمراني إلى عاملينالمواقع التي سيطالها ويعود تحديد
  
هذا العامل يتميز : المنشآت الصناعية والمرافق العامة الطلب على المساكن وعلى تطور   -

 العامل األساسي لتحديد القائمة سيبقى البنية العمرانية  حجم حيث إن بنوع من اإلستمرارية
  إال بشكل هامشي علىالتأثير إذن ال يمكن و. الضغط العمرانيالتي سيحدث فيهاالمناطق 
انظر إلى . ( كتل النمو العمرانية الكبيرة التي ستظهر في مختلف المناطق والتجمعاتتوزع

  ).»التحدي الديموغرافي«الجداول السابقة في فصل 
  
ت،  البنى التحتية والتجهيزااإلدارية وإنشاءإن التشريع والقرارات : تأثير السلطات العامة   -

 ضمن البلدات والمدن كل ذلك يؤثر على األشكال التي يمكن أن تأخذها عملية العمران
، بالكثافة المرتفعة أو األقل  بمنأى عنهابتبعثرهبتجميع البناء أو  خاصة في ما يتعلق القائمة
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المواقع ارتفاعاً، بالمشاهد األكثر أو األقل انسجاماً، بتجنب أو عدم تجنب عدد معين من 
  ).مساحات طبيعية، زراعية، معرضة للفيضان، الخ( اسةالحس

  
العمراني على الموارد إمكانية تأثير التوسع كبر في األدور الن هذا العامل الثاني هو الذي يلعب إ

  .واألكالف ومستوى الخدمات ونوعية المعيشة
  
  المساحات المبنية المقبلةتوزيع    ٢- ٦-٢
  

 سنة مع األخذ باالعتبار ٣٠ ضمن أفق المبنية المقبلة لمساحاتل التوزع المحتمللقد تم درس 
معدالت البناء (الزيادة التدريجية في كثافة المساحات المبنية  القائمة القريبة من المدن الكبرى 

وأيضاً التراجع التدريجي في الكثافة السكانية لألحياء القائمة في وسط المدن ) وكثافة السكان
  .األكثر إكتظاظاً

  
 المقترح، من خالل هذه الخطّة )٢ كلم٣٠٠ إلى ٢٥٠( اإلضافية المساحات المبنيةع إن توزي
  : وفقاً للمنهجية التالية قد تم على مراحلالشاملة،

  
-    على أساس ) أو لعدد المساكن (٢٠٣٠التوزيع الجغرافي للسكان المقيمين عام ُأعتُمد

  ).»التحدي الديموغرافي«صل أنظر ف. (بعد ذلك داخل كل محافظة وزع المحافظة ثم 
  
تكثف  التي تشهد بعضها عملية  اتجاهات األنسجة العمرانية الحالية تم تقييم حركة    -

التي تظهر من خالل عدد المساكن لكل هكتار مبني ( معاكسة عمليةوالبعض اآلخر 
كن  للمسا قدرة استقبال قصوى، إحتساببالنسبة لكل تجمع عن هذا التقييم،نتج ) للسكن

  .، وحاجات توسع٢٠٣٠ في األنسجة العمرانية القائمة عام اإلضافية
  
 . في محيط وحول كل تجمع كبير) خارج المواقع الوعرة(المساحات المتوفرة ُأحصيت    -

 بإعتماد نسبة كثافة منطقية تأخذ بعين قدرتها على االستقبال تقييم  تمت عملية كما 
  .اإلعتبار الوضع الحالي

  
 ضبط االمتدادات العمرانية حول التجمعات الموجودة وذلك بتجنب األراضي  تمكما   -

الزراعية والمساحات الطبيعية الكبرى والمواقع الوعرة جداً والمناطق التي تحتوي على 
  .مخاطر

  
 األخذ بالحسبان خيارات ترتيب خالل تصويب هذا التحديد للمساحات وذلك من تم الحقاً    -

، وخاصة إرادة تخفيف الضغط العمراني على الساحل لحساب لشاملةالخطة ااألراضي في 
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 شتورا -إنماء أفضل للتجمعات الداخلية الكبرى وبشكل خاص تلك الموجودة في زحلة 
  .وفي النبطية

  
الذي ينتج عن ذلك يكون )  هكتار٣٠,٠٠٠ أي ٢ كلم٣٠٠(إن توزيع التوسع العمراني اإلجمالي 

  :على الشكل اآلتي
  
 ٥٥٠٠  حواليىستمتد عل) بيروت الكبرى والتجمعات المحيطة(قة المدينية المركزية المنط   -

  . إضافيةاًهكتار
  
 إذا أردنا تخفيف الكثافات اً إضافياً هكتار١٨٠٠تجمع طرابلس سيكون بحاجة إلى حوالي    -

  .٧المرتفعة بشكل خاص في المركز كما في الضاحية
  
) بعلبك، زحلة ـ شتورا، النبطية، صيدا، صور، جبيل(التجمعات الكبرى األخرى في البلد    -

  .٨ لتأمين توسعهااً إضافياً هكتار١٠٠٠ و٦٠٠سيكون كل منها بحاجة إلى ما بين 
  
ستكون بحاجة لحوالي ) بلدة ١٠٠٠أكثر من (المدن والقرى اللبنانية األخرى مجتمعة   -

 إلى ١,٢سطي يناهز  لتأمين توسعها أي بمعدل واً إضافياً هكتار١٥٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠
  ). وموقعها الجغرافيالبلدةهذا المعدل يتغير بقوة بحسب حجم ( الواحدة للبلدة اً هكتار١,٥

                                                           
يجاد حل للقضية الفلسطينية يتضمن عودة الالجئين وإقفال إن توسع تجمع طرابلس قد يكون بالتأكيد أقل أهمية في حال إ  -٧

  .المخيمات
بالنسبة لصيدا وصور، سيكون التمدد العمراني أقل أهمية في حال حل القضية الفلسطينية وعودة الالجئين وإقفال مخيمات عين   -٨

  ...الحلوة والبص والرشيدية وغيرها
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  منهجييضاح إ
    

، والتي نتجت وفقاً للمنهجية المشار ٢٠٣٠ إن األرقام المتوقّعة لتوزيع المساحات المبنية للعام 
  .عيةوفسر بموضيتإليها في المقطع أعاله، يجب أن 

  
عندما نتوقّع أن المساحات المبنية في المنطقة المدينية المركزية سترتفع من ، على سبيل المثالو

أن نظام هذه المنطقة  ال يعني  سنة، ٣٠ في ٢ كلم٥٥زيادة ب أي ، ٢ كلم٢٢٥ الى ٢ كلم١٧٠
فيها، حتى تستوعب الزيادة  اإلضافية للبناء  من المساحات ٢ كلم٥٥يجب أن يلحظ مساحة 

  .٢٠٣٠لسكانية والخدمات االضافية من اآلن وحتى سنة ا
  

للبناء في المخططات التوجيهية المحلية تفوق  أوسع في الواقع، ال بد من إدراج مساحات 
أن السوق العقارية ال تخضع  إلى ويعود سبب هذا الفرق . توقعات زيادة المساحات المبنية

أن تستثمر  يمكن استثمار مرتفع، عامل  حق ، مع للبناء مخصصةًإذ أن مساحةً. مخطّطالرادة إل
  .في السوق العقارية، أو أن يتم البناء فيها باستعمال جزء قليل من حقوق اإلستثمار العائدة اليها

  
هذه المالحظة المنهجية يجب أن  تؤخذ باإلعتبار عند إعداد المخططات التوجيهية المحلية أو 

 في البناء اًى تحديد إتجاهات ومناطق التمدد ومنحها حقوقتعديلها، بحيث يتم التركيز أوالً عل
 ).حجماً تقريبياًال إ ، هو نفسه ال يشكلوالذي(تتجاوز الحجم النهائي المرتقب للبناء 
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  النمو العمراني والديموغرافي في المنطقة المدينية المركزية: ١٠جدول رقم 
  
  مساحات مبنية 

   ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

  عدد السكان
مين عام المقي

٢٠٠٠  

  مساحات مبنية
  ٢٠٣٠عام
  )٢كلم(

  عدد السكان
  عام المقيمين
٢٠٣٠  

  ٤٠٠,٠٠٠  ٢٠  ٤٠٠,٠٠٠  ٢٠  بيروت
  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٨٠  ٩٠٠,٠٠٠  ٧٠  الحزام األول
  ٥٣٠,٠٠٠  ١٢٥  ٣٠٠,٠٠٠  ٨٠  الحزام الثاني

  ١,٩٣٠,٠٠٠  ٢٢٥  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٧٠  اإلجمالي
إن توقعات النمو ستنخفض في هذه المساحة . ضم الالجئين الفلسطينيين ي،للحزام األول ،٢٠٠٠عدد سكان سنة : مالحظة

  .في حال حل القضية الفلسطينية وإقفال المخيمات

  
  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع طرابلس: ١١جدول رقم 

  
مساحات مبنية  

  ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
   عامالمقيمين
٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
  ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

د السكان عد
   عامالمقيمين
٢٠٣٠  

  ٣٢٠,٠٠٠  ١٤  ٢٢٠,٠٠٠  ٨  طرابلس
  ٢١٠,٠٠٠  ٢٧  ١٠٢,٠٠٠  ١٥  الضواحي
  ٥٣٠,٠٠٠  ٤١ ٣٢٢,٠٠٠  ٢٣  االجمالي
إن توقعات النمو ستنخفض في .  يضم الالجئين الفلسطينيين، في الضواحي،٢٠٠٠  الملحوظ في العامسكانال عدد :مالحظة

  . يؤدي إلى إقفال المخيماتحال إيجاد حل للقضية الفلسطينية

  
  :النمو العمراني والديموغرافي في تجمع صيدا: ١٢جدول رقم 

  
  مساحات مبنية  

   ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

السكان  عدد
   عامالمقيمين
٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
  ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
   عامالمقيمين
٢٠٣٠  

  ٨٠,٠٠٠  ٤,٠  ٨٠,٠٠٠  ٣,٣  صيدا
  ١٨٦,٠٠٠  ٢١,٠  ٨٦,٠٠٠  ١٢,١  الضواحي
  ٢٦٦,٠٠٠  ٢٥,٠  ١٦٦,٠٠٠  ١٥,٤  اإلجمالي

  .١١المالحظة نفسها حول جدول رقم 
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  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع جبيل: ١٣جدول رقم 

  
مساحات مبنية  

  ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
  ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٣٠  
  ١٦,٠٠٠  ٢,٥  ١٤,٠٠٠  ٢,٠  جبيل

  ٤٩,٠٠٠  ١٤,٠  ٣٧,٠٠٠  ١١,٦  الضواحي
  ٦٥,٠٠٠  ١٦,٥  ٥١,٠٠٠  ١٣,٦  اإلجمالي

  
  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع زحلة: ١٤جدول رقم 

  
مساحات مبنية  

    ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
  ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

عدد الشبان 
 عام المقيمين
٢٠٣٠  

  ٥٥,٠٠٠  ٤,٥  ٥٢,٠٠٠  ٤,١  زحلة
  ١٣٨,٠٠٠  ١٥,٥  ٦٥,٠٠٠  ٧,٨  الضواحي
  ١٩٣,٠٠٠  ٢٠,٠  ١١٧,٠٠٠  ١١,٩  اإلجمالي

  
  

  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع النبطية: ١٥جدول رقم 
  
مساحات مبنية  

  ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

سكان العدد 
   عاممقيمينال

٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
   ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٣٠  
  ٤٠,٠٠٠  ٥,٥  ٢٢,٠٠٠  ٣,٥  النبطية

  ٤٤,٠٠٠  ١٥,٥  ٣٠,٠٠٠  ١١,٥  الضواحي
  ٨٤٠٠٠  ٢١,٠  ٥٢,٠٠٠  ١٥,٠  اإلجمالي
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  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع بعلبك: ١٦جدول رقم 
  
مساحات مبنية  

  ٢٠٠٠عام 
  )٢كلم( 

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٠٠  

ية مساحات مبن
 ٢٠٣٠عام 
)٢كلم(  

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٣٠  
  ٧٠,٠٠٠  ٧,٠  ٥٠,٠٠٠  ٥,٥  بعلبك

  ٣٥,٠٠٠  ٨,٤  ١٤,٠٠٠  ٣,٩  الضواحي
  ١٠٥,٠٠٠  ١٥,٤  ٦٤,٠٠٠  ١٥,٠  اإلجمالي

 
  النمو العمراني والديموغرافي في تجمع صور: ١٧جدول رقم 

  
مساحات مبنية  

  ٢٠٠٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٠٠  

مساحات مبنية 
  ٢٠٣٠ عام
  )٢كلم(

عدد السكان 
المقيمين عام 

٢٠٣٠  
  ٥٢,٠٠٠  ٣,٤  ٤٨,٠٠٠  ٣,١  

  ١٢٢,٠٠٠  ١٢,٩  ٦٩,٠٠٠  ٦,٧  الضواحي
  ١٧٤,٠٠٠  ١٦,٣  ١١٧,٠٠٠  ٩,٨  اإلجمالي

  .١١المالحظة نفسها حول الجدول رقم 
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  التحدي البيئي   ٧-٢
  

  .يمة في السنوات المقبلة للمحافظة على بيئة سليواجه لبنان تحدياً جدياً
  

الذي يعطي إمكانيات أكبر (إن النمو الديموغرافي والتوسع العمراني وتحسين مستوى المعيشة 
  . الضغط على الموارد الطبيعيةزيادة إلى ، في الواقع كلهاتقود) الخ.. للبناء وامتالك السيارات

  
  نوعية المياه   ١- ٧-٢
  

مياه مبتذلة، (لجوفية أصبحت مقلقة بسبب تسرب الملوثات إن نوعية المياه في الحقول المائية ا
أكثر من ( غير الخاضعة للمراقبة اآلباروبسبب تكاثر ) بقايا صناعية، نفايات صلبة متحللة

 مباشرة على اًآثار يتركهذا التلوث ). ١٩٩٦ عام ACS إفرادية حسب إحصاء اً بئر٤٥٠٠٠
  . الصحة العامة وعلى الفاتورة الصحية

  
نمو الديموغرافي والعمراني المرتقب في األعوام الثالثين المقبلة يمكن أن يؤدي إلى وضع إن ال

، وإذا تأخرت حلول إقفالها تدريجياً اآلبار في التكاثر بدالً من إستمرتكارثي في مجال المياه إذا 
تسرب مناطق ال ( التلوثلخطرتعرض المياه الجوفية  خصوصاً في مناطق معالجة المياه المبتذلة

  ).السهل إلى الطبقات المائية الجوفية
  

هكذا فإن إيقاف تدهور نوعية المورد المائي يمثل أحد أكبر التحديات التي سيكون على لبنان 
  .مواجهتها في العقود المقبلة

  
  النفايات   ٢- ٧-٢
  

توى أكثر  إلى مس٢٠٣٠  العامإن إمكانية نمو كمية النفايات المنزلية المنتجة سنوياً في لبنان حتى
  .البلديات تطرح تحدياً كبيراً أمام السلطات العامة و،%٦٠من 

  
إن التخزين في . لم يتم حل هذه المشكلة بشكل صحيح إال على مستوى جمع النفايات ولتاريخه، 

جبال من على شكل مكبات المدن الكبرى تظهر ف: ، يقود إلى مأزقجرى حتى اآلنالمكبات، كما 
..) صيدا، برج حمود(على شاطئ البحر ة ع متموضغالباً ما تكون و ة،غير المرصوصالنفايات 

بضع سنوات مسببة حاالت تلوث عرضية في العديد  خالل وهي وصلت إلى مرحلة اإلشباع 
 ترمى في ، وفي أغلب األحيان، فهي أيضاً،األريافأما بالنسبة للنفايات المنتجة في . من المرات

  وبالتالي ،للمياه الجوفيةبالنسبة  التي تشكل خطراً)  عموماًفي األودية(المكبات العشوائية 
  . عموماًباإلقتصاد السياحي للصحة، وتضر
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 حجم ي تواز وحسب حلول مالئمة ،بطريقة أخرى الصحية  المطامر إعتماد تصاميم يجب 
 اً مليون طن١,٥ يجب إيجاد مواقع للطمر قادرة على استيعاب ،على المدى القريبف. التحدي

 بعد التوضيب والرص، ويكون أكثر من نصف هذه اً، مكعباًسنوياً أي أكثر من مليون متر
  الصحيةالمطامر تم تصميموإذا ). من أجل خدمة بيروت وجبل لبنان(المطامر في جبل لبنان 

 ١٠سيتوجب توظيف أكثر من ) نصفها تحت األرض ونصفها اآلخر فوقها( متراً ٢٠ بإرتفاع
 فإن األراضي ،وإذا لم تكن النفايات مرصوصة بشكل كاٍف. من األراضي سنوياً  هكتارا١٥ًإلى 

  . هكتاراً في السنة٤٠الالزمة ستتجاوز بسهولة 
  

أين  :والسؤال المطروح هنا. في المنطقة المدينية المركزيةويتصف هذا التحدي بصعوبة كبرى 
  ة بما يكفي عن أماكن السكن؟ هكتار سنوياً وتكون بعيد٢٠ إلى ٦يمكن إيجاد أراٍض بمساحة 

  
التجمعات حول تلك المطلوبة ما عدا  مساحة قليلة، المطامر ستأخذفي المناطق األخرى 

  . ستكون بالضرورة ذات حجم كبير والتي،العمرانية الكبرى
  
 للتسميد  إن تدويرهاالنفايات المعدة للطمر من خالل  العمل على خفض إنتاج  يمكننا ،بالتأكيدو

. تمويالً كبيراًتطلب ي هألنبالضرورة  اَكون بطيئيس هذه الحلول  تنفيذولكن. ثمار الطاقةأو الست
 » النفايات النهائية« فإن حجم الوصول إلى مستوى متفوق في ميدان التدوير،وحتى في حال 

  .ول المتقدمةد كما تدل على ذلك تجارب ال%٤٠ إلى ٣٠ من أقل لن يكون المفترض  طمرها 
  
  مقالعال   ٣- ٧-٢
  

 كما على إطار األنظمة البيئيةهناك تحد جسيم آخر بالنسبة للبيئة يتمثل بالمقالع وبآثارها على 
لقد تم استغالل مقالع . إن لبنان لم يستطع بعد أن ينجح في إدارة هذا الملف بشكل مناسب. العيش

لم تحترم  ، حتى المرخصة منها،غالبية المقالعومن دون ترخيص، ) القسم األكبر(عديدة 
  . التي تنظم عمليات التنقيب وإعادة اإلصالحالنصوص القانونية

  
بين االعتراف باألهمية االقتصادية واالجتماعية للمقالع،  متأرجحاً  موقف السلطات العامةوقد بدا

وبين الدعوة إلى قمع الممارسات غير الشرعية أو، على العكس، التسامح تجاهها أو أيضاً المنع 
  .ل على كل األراضيالتام للعم

  
 أو ،ولم تحسم السلطات العامة أمرها في اتجاه تركيز مواقع التنقيب على بعض المواقع الكبرى

 لبنان يحمل بقيو.  في اتجاه نشر المواقع الصغيرة والمتوسطة على كل األراضي،على العكس
 من اً هكتار٣٠٠٠كثر  والتي تمثل أوالحديثة مئات المقالع القديمة ت بهاآثار الجراح التي تسبب
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 توظيف ، األمر الذي يتطلب حاجة لبنان إلى المواد األساسية بعد سنة، تزدادسنةو. األراضي
  . لهذه الغايةعشرات الهكتارات اإلضافية

  
   سنويا٣ً ماليين م٣حوالي : مواد البناء األساسيةحاجات 

  
الحصى : ة من المواد فئات أساسي٤ تحدي المقالع من خالل التمييز بين  إلىالنظريجب 

بالمحافظة إن التحدي الكبير المتعلق .  حجر الزينة- اإلسمنتي الحجر - الرمل -) البحص(
وللرمل اللذين يمثالن معاً بحص لل يعود إلى الحاجة بشكل أساسي  والبيئةعلى المناظر الطبيعية 

  .من الحاجات% ٨٠أكثر من 
  
 ٣٠٠ إلى ٢٠٠ن واحد يستلزم الحصول على فإن بناء مسكن واحد بناء مسك ،كمعدل وسطيو

 إلى  ٢٠٣٠ و٢٠٠٠الممتدة بين  أننا بحاجة خالل  الفترة  وذلك يعني ،طن من البحص والرمل
من ) فرضية عليا ( مليون طن٤و) فرضية دنيا( مليون طن ٢معدل وسطي سنوي ما بين 

أنواع األبنية   إضافية تشمليضاف إلى ذلك حاجات .كنا فقط للمس مخصصةالبحص والرمل
 ٠,٥وهذه كلها يمكن تقديرها بـ  مرافق عامة، صناعية وتجارية، منشآتمكاتب، : األخرى

  . سنوياً على مدى الفترة المذكورةمليون طن
  

يلزم كمعدل إذ : الطرقإنشاء لبحص والرمل من أجل لحاجات  باإلضافة إلى ما تقدم، ثمة 
، )مسار ١ × ٢(واحد للطريق الجديد  طن من البحص والرمل للكيلومتر ال٥٠٠٠وسطي 

تستهلك ف ، الصيانة العادية للطرق أما. طن للكيلومتر الواحد لألوتوستراد الجديد٢٠,٠٠٠و
إذا فبالتالي، و .من هذه القيم ذاتها% ٤٠من القيم، وإعادة تأهيلها تستهلك حتى % ١٠حوالي 

 سنة ٢٥  الـرة واحدة خالل م،كان من الواجب صيانة كل الطرق اللبنانية وإعادة تأهيله
 ٢حوالي   فاألمر يستلزمنسب معقولة ب ، متوسعة ستكون الشبكة وإذا إفترضنا أن  ،قادمةال

  . من البحص والرمل سنوياًمليون طن
  

 سنوياً  مليون طن٤ إلى٢: على الشكل التالي حاجات لبنان للبحص والرمل وبذلك، يمكن تقدير
ي  سنوياً للطرق أ مليون طن٢ األخرى، ونواع األبنية سنوياً أل مليون طن٠,٥للمساكن، 

 مليون متر ٢,٥ إلى ٢ سنوياً أو أيضاً ما بين  مليون طن٦,٥ و٤,٥بإجمالي يتراوح بين 
  .مكعب

  
فإن ..) ، حجر زينة، صلصالإسمنتيحجر ( المواد األخرى المستخرجة وإذا أضفنا إلى ذلك

متر مكعب  ماليين ٣ يمكن أن يشكل  اللبناني البناء قطاعلحاجاتالحجم الواجب استخراجه 
  ).ضمنها البحص والرمل( سنوياً
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 فإن التأثير من حيث الضرر ،إذا كان على كل هذه المواد أن تستخرج من األراضي اللبنانية
ستخراجها من حجم المواد المفترض إ خاصةً وإن. الذي تسببه مواقع المقالع قد يكون مهماً جداً

الحاجات المستقبلية يتعدى األحجام المطلوبة المشار إليها أعاله، بإعتبار أن المواد المقالع لتلبية 
 ماليين متر مكعب من ٣فللحصول على . المستخرجة تتضمن مواداً غير صالحة لإلستعمال

وبالتالي تبلغ مساحة األراضي .  ماليين متر مكعب٤المواد الصالحة، يتوجب إستخراج حوالي 
  . هكتارا٨٠ً و ٦٠امها كمقالع لتلبية الحاجات المستقبلية لمواد النباء، ما بين المفترض إستخد

  
 ضرورة إعتماد سياسة  على بالتاليتؤكدو تبرز الحجم الحقيقي لهذه المسألة،إن هذه األرقام 

 نظراً إلى ضيق األراضي اللبنانية وقوة موضوع المقالع والمراملصارمة في إدارة واضحة و
  . فيهامعدل العمران

  
  ، المستهلك األكبر للمواد ردم البحر تقييم تجربة

  
في و. لقد ظهرت أزمة المقالع في لبنان في فترة إعادة اإلعمار في التسعينات من القرن العشرين

 ماليين ١٠إلى ما بين  ووصلت ظل رقابة ضعيفة من قبل الدولة كانت الحاجة إلى المواد كبيرة 
إن قسماً كبيراً  ).٢٠٠٠ ـ ١٩٩٤( الورش أوج سنوياً في اً مكعباًمتر مليون ١٥ واً مكعباًمتر

كان موجهاً نحو مشاريع ) الثلث أكثر من  يوازياحتمال (خالل هذه الفترةمن المواد المستخرجة 
) ، مدرج مطار بيروت الدوليوسط بيروتضبية، ال(الردم الكبرى للبحر في بيروت الكبرى 

 سنوات من االستهالك العادي  ١٠ إلى ٨أي بما يعادل  اً مكعباًرمت مليون ٣٠التي تمثل أكثر من 
  .لقطاع البناء واألشغال العامة في لبنان

  
 الدرس في قيدعدد من هذه المشاريع هناك و  في لبنانظاهرة متكررةإن مشاريع الردميات 

 ء الدوري حسبان البناال  األخذ في هذا دون. وغيرهاجديدة وفي صيداالطرابلس وفي جونيه وفي 
  . على طول الشاطئوأحواض المرافىء السياحيةللسناسيل 

  
أثر  تقدير إن الوضع الذي وصل إليه لبنان في موضوع المقالع يستوجب، من اآلن فصاعداً،

 أم على ذلك على المستوى اإلقتصادي سواء أكان ، الردميات على توسع المقالعمشاريع
  إلى التساؤل المشروع حول المصلحةنالمقالع تقود التي سببتها افالجراح. المستوى البيئي

 في توظيف عدة مئات من الهكتارات من مواقع المقالع إلتمام ،  على سبيل المثال،المرتجاة
 ٥ إلى ٤والتي تستهلك( مسكن فقط ٥٠٠٠ مقابل عرض  إنطلياس-ضبية المثل مشروع ردمية 

  .)هكتارات من المقالع فقط
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  التلوث البحري   ٤- ٧-٢
  

 ،المياه المبتذلة المنزلية والصناعية غير الـمعالَجة فصب . إن نوعية المياه في البحر مقلقة جداً
والرمي المتعمد أو العرضي آلالف األطنان من النفايات الصلبة في البحر يقود إلى وضع يدعو 

  يزيدوسوف. لألسف على طول الشاطئ ويهدد السياحة والصيد واألنظمة البيئية الساحلية
التوسع العمراني والديموغرافي المرتقب من خطورة الوضع إذا لم يكن هناك أي خطة لمواجهة 

  .الموقف
  

 سيكون علينا إيقاف التدهور لنستطيع بعد ،في مرحلة أولىف.  مواجهته كبيرالمطلوبإن التحدي 
أبداً  لن تكون بواسطة جهود الشواطىءاألمل في قلب االتجاه وتحسين وضع ستعادة اذلك 
  .بسيطة

  
   الطبيعيةاألنظمة   ٥- ٧-٢
  
 قطع ممرات بفعل ، وبشكل أساسي، هي أيضاً لتراجعات كبيرةخضعت البريةالطبيعية مة ظاألن

 وأيضاً بسبب رمي النفايات والملوثات ،التواصل الطبيعي التي سببتها عمليات العمران والمقالع
مة مما  العمران باتجاه مساحات طبيعية قينتشارإمكانية إفي مستقبالً  يكمن الخطرو. في األودية

  .التي يمتاز بها العيش ءة ولهنايؤدي إلى خسارة لبنان إحدى الميزات الكبرى لجاذبيته 
  

 ويأتي .  فعالة تجاه هذه التحدياتبإمكانها إيجاد ردودو  دورها في هذا المجال،العامة للسلطات 
ولكن سيصعب وضع هذه . المياه المبتذلةلمعالجة فة  عبر االستثمارات المكلالردودجزء من هذه 

.  بسبب ندرة الموارد المالية المتوفرة، كلياً قبل وقت طويلمرضيةالبنى موضع التنفيذ بطريقة 
تنظيمية و  تشريعية إذ أنها إجابات؛أموال ال يحتاج إلى  الممكنةولكن قسماً مهماً من اإلجابات

 أقل تشكلتمركز عمليات العمران باتجاه المساحات التي وخصوصاً تلك التي تستطيع أن توجه 
  .المخاطر بالنسبة للبيئة
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  تحدي الحرب والسلم  ٨-٢ 
  

إن آخر التحديات الكبرى، وليس أقلها، والذي يواجه لبنان هو ذلك المتعلق بتحوالت نزاع 
  .الشرق األوسط

  
 االقتصادي واالجتماعي في إن هذا النزاع بكل تشعباته يضغط بثقله الكبير على فرص اإلنماء

  .كل بلدان المنطقة ومنها لبنان
  

هذا بفعل  معاقةإن الطموحات االقتصادية واالجتماعية التي يعمل من أجلها لبنان تجد نفسها 
  .النزاع وهزاته الدورية

  
بالمقابل، وفي حركة معاكسة، فإن إقامة سلم عادل ودائم في المنطقة قد يكون له أثر في استبدال 

  .، بتهديدات اقتصادية جدية جداًالسلعتهديدات األمنية والحواجز المعيقة النتقال األشخاص وال
  

في مواجهة هذا النزاع وأمام جهل مصيره فإن على لبنان أن يقوي مواقعه المكتسبة وأن يتهيأ 
  .للتغيرات المحتملة

  
  رهانات وطنية ومحلية

  
اق االقتصادية الوطنية وآفاق إنماء جنوب إن رهانات الحرب والسلم تطال في آن واحد اآلف

  .لبنان
  

على المستوى الوطني فإن حالة النزاع الدائم في الشرق األوسط تحدُّ، في نواٍح عديدة، فرص 
إن إرساء السلم قد يقوي ثقة المستثمرين في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان وذلك بخلق . اإلنماء

بالمقابل فإن لبنان . احة الدولية وللتبادالت التجاريةالظروف المالئمة إلقامة المشاريع وللسي
ومجموع البلدان العربية قد يجدون أنفسهم في مواجهة منافسة اقتصاد أجنبي متطور يقدم من بين 

في مواجهة . ما يقدم خدمات فعالة في النقل البحري والنقل الجوي وفي الهندسة وفي السياحة
 وعلى الميزة التي خدماتهالمراهنة على تحسين نوعية  لبنان سوى ليس بوسعهذه المنافسة، 

 يتمتع بها في قدرته على التواصل بشكل أفضل مع البلدان ومع الفعاليات االقتصادية العربية
  .األخرى

  
 فإن حالة النزاع المستمر حرمت هذه المنطقة من التبادالت التقليدية ،على مستوى جنوب لبنانأما 

، وجعلت منها منطقة ال سبيل لها سوى بيروت ١٩٤٨مال فلسطين قبل التي كانت تقوم بها مع ش
إن إرساء سلم دائم قد يعيد إعطاء هذه المنطقة أهمية استراتيجية بفضل فتح محاور طرق . والبحر

وبذلك فإن الوضع االقتصادي لهذه المنطقة قد يتغير . باتجاه القنيطرة وصفد وحيفا، بشكل خاص
  .جذرياً


