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 المنظمة العربية لمكافحة الفساد

 تحسين أداء قطاع البناء و التشييد في األقطار العربية

 

 الحفاظ على البيئة الطبيعية و التراث في مشاريع إعادة اإلعمار

 

 2013    بيروت  

إن الحفاظ على البيئة الطبيعية و التراث في مشاريع إعادة اإلعمار موضوع  مهم جداً النه يتعلق 

 عمليات إعادة اإلعمار فرص لبناء    للوطن . إنيةبإعادة اعمار هوية المجتمع  و رؤية مستقبل

ها  تتحول الى مشاريع للفساد امجتمعات مستقرة,  فاعلة و مزدهرة  و لكن في اغلب االوقات, نر

 يتحول االعمار فيها الى  اقتتال اقتصادي  و يزيد من شرذمة المجتمع. لماذا ؟

مشاريع إعادة اإلعمار عديدة نذكر منها : حجم عمليات اعادة االعمار , إن اسباب تفشي الفساد في 

االلحاحية على سرعة  العمل , المتغيرات في الوضع السياسي وضعف الدولة المركزية  . كل هذه 

 العوامل تعيق بناء  رؤية  متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب و تفتح مجاالت الى تفشي الفساد.

أن حجم و نطاق عمليات اعادة االعمار عادة ما تتطلب تدخل منظمات و شركات كبيرة ذات  

موارد وقدرات مالية وافرة للقيام بالمشاريع. أن هذه الشركات , و خصوصاً الخاصة منها غالباً ما 

تكون اولويات اهدافها الربح  . و لكن الخطورة هنا تكمن في الدرجة االولى في عامل  االحتكار , 

مثال على ذلك شركة سوليدير العادة اعمار وسط بيروت التي اختصرت االف المالكين و 

المستأجرين  في هذه المنطقة الحساسة في وسط العاصمة في شركة واحدة و همشت دور القطاع 

 1العام و الدولة . 

أما عامل الوقت و االلحاح على إطالق عملية اإلعمار فله عدة اسباب موجبة:  سياسياً , تعتبر 

إطالق عملية اإلعمار إشارة بأن ألحرب قد إنتهت. وأما من الناحية االنسانية فالسرعة ضرورية    

إلعادة االهالي إلى ديارها  و لتثبيت السلم. ولكن تحت ذريعة السرعة تختصر وتغتزل  دراسات 

 اعادة االعمار على البناء.
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ان احدى ضحايا الحروب  هي االدارات العامة  و مؤسسات الدولة,  إذ انها بعد سنين من االهمال 

و االنشغال في االمور الحياتية  الملحة, تفقد  االدارات الكثير من قدراتها  للقيام بدراسات و تقديم 

رؤية متكاملة العادة االعمار. و تحت  ذريعة الفاعلية, تخلق سلطات و قنوات بديلة لتقديم 

 المخططات و الدراسات و يتهمش القطاع العام .

و هكذا في غياب الرؤية الشاملة و الحاضنة لجميع مكونات الوطن تصبح  مسالة اعادة اعمار 

 الوطن ,عملية اعادة  اعمار الحجر.

 و في هذه الحال نجد إن  البيئة و االبنية التراثية  آخر اولويات مشاريع  إعادة االعمار.

اول خطوة في عمليات إعادة االعمار هي معالجة مسالة الركام و ذلك لتسهيل عودة االهالي و البدء 

باالعمار. في لبنان, بعد الحرب االهلية استخدم الركام لردم البحر و تكبير مساحة شركة سوليدير.   

  2 مليون متر مكعب .1.8قدر حجم الركام المندثر  في القرى الجنوبية ب  , 2006أما بعد حرب 

وضع خطة و في الجامعة األميركية  لمساعدة البلديات ,   في كلية الهندسة و العمارةنظم فريق عمل

 كسارة متنقلة. لتدوير الركام و معالجته  بواسطة 

 , يزيل العوائق لعودة المهجرين دون توسيع رقعة المكبات او زيادة   عدد هم .   أن تدوير الركام

كما انها  تحمي البيئة  من ناحية اخرى إذ ان تدوير الركام الى مواد بناء يعاد استخدامه , يخفف من 

الحاجة الى مقالع جديدة. كما ان الكسارة لها مردود مالي على البلديات و بمكن ان  تخلق   فرص 

و لكن سرعان ما اصطدمنا بمعضلة قانونية . من يملك هذا الركام ؟  في الحاالت الطبيعية عمل  . 

, مالك المبنى هو مالك الركام . و لكن بعد الحرب  إزيل الركام واختلط  مع بعضه البعض و لم 

يعد واضح من المالك و المسؤول .  هل هو من نقل الركام او البلدية التي نظمت عملية ازالة الركام  

او صاحب االرض حيث رمي الركام ؟ فان القانون اللبناني غير واضح . طرحنا هذه المسالة على 

المعنيين و حتى االن لم تاتي المعالجة و هكذا بسبب االهمال اكملت الحكومة اللبنانية  حرب 

اسرائيل على الوطن بالسماح برمي الركام  في احضان الطبيعة مسببت بتلويث المياه الجوفية و 

 البيئة . 

, كانت  البيئة احدى اهداف الحرب 2006هنا يجدر االشارة بان في حرب اسرائيل  على لبنان في 

المباشرة.  من قصف مشروع  بحيرة محمية ابل السقي  للطيور الى قصف مخازن الوقود في الجية   

 . 
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 تموز  قصف الطيران االسرائيلي مخازن الوقود في محطة الجية لتوليد الكهرباء 15 و 13 في  

 طن 5500 كيلومتر من العاصمة بيروت,  ادى اوال  الى حريق إستهلك 30على الساحل اللبناني  ,

 طن من النفط  15000من النفط و بعث بسموم على مدى ثالث اسابيع , و من ثمة  الى تدفق 

 كيلومتر من شاطئ لبنان و سوريا.  من هذه الشواطئ  شاطئ مدينة 120امتدى شماال وتلويث  

  سبب  هذا العمل االجرامي باكبر كارثة  3 جبيل االثرية  المندرجة على الئحة التراث العالمي.

 عائلة 30000بيئية في شرق المتوسط .  جراء العدوان على خزانات الوقود  تاثرت معيشة 

بطريقة مباشرة , و اختل االمن غذائي واالمن صحي للمواطنين وتاثر االقتصاد جراء تاثر الحركة 

السياحية  لعدة سنين . في ايام  السلم تقع مسؤولية تنظيف التسريب النفطي و التعويض على عاتق 

شركات النفط المعنية و لكن في حالة الحرب , يجب على الدولة مالحقة الدولة المعتدية للحصول 

على تعويض للتنظيف البيئي و اعادة التاهيل . بحسب تقارير جمعية الخط االخضر  فان احدى 

اسباب  التاخير في تنظيف التسريبات النفطية كانت  تقاعس الدولة و عدم تنسيق بين الوزارات 

, لم تتمكن الدولة اللبنانية 2011. اما تحصيل التعويض من اسرائيل فحتى اخر سنة 3المختصة   

 4من انجاز هذا الملف بالرغم من توفر السبل و االدوات القانونية لذلك . 

هو  من االسلحة  الفتاكة التي نرى استخدامها اكثر و اكثر في الصراعات  ان التلويث البيئي

الداخلية و الدولية  لما لها من  تاثير واسع النطاق و الزمن  على االوطان لذلك فان حماية البيئة و 

اعادة تاهيلها يجب ان تكون من اولويات أي خطة اعادة اعمار بدئا من المالحقات القانونية في 

المحافل الدولية  للجنات , الى المضي  الجدي بعمليات التنظيف و ادراك تداعيات التلوث لما لها 

من تاثير على الصحة  و الغذاء و االنتاجية و االقتصاد على مدى  طويل. أن التخاذل في هذه 

 المسالة يتعدى الفساد الى االجرام  

أما بالنسبة الى االبنية التراثية فالحفاظ عليها مسالة اكثر تعقيداً اذ انها تتناول مواضيع  اكثر التباسا  

من البيئة , كالهوية   ,  و عالقة اجزاء المجتمع ببعضها البعض و عالقة  المجتمع بماضيه و 

 مستقبله

 في لبنان كان ما لم يقصف في الحرب , يجرف  تحت عدة ذرائع : الذريعة السالمة العامة , الزالة 

الخطر من االبنية المتداعية : الذريعة التقنية  إن ترميم أالبنية التراثية يأخذ مجهوداً و وقتاً والذريعة 

 النفسية لمحي ذاكرة الحرب االليمة .
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 المعضلة االولى في الحفاظ على التراث هي في  تعريفه : 

 في اول بند : 1972ففي مؤتمر العام لمنظمة االمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في نوفنبر 

 .5تعريف التراث الثقافي و الطبيعي نجد إن تعريف التراث عمومي ونسبي و مفتوح على التأويل 

اما  المادة الثالثة من التعريف  فلحظت ما بلي  "  لكل دولة  طرف في هذه االتفاقية , ان تعين و 

 ..." تاركة تحديد التراث  لكل 1تحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها و المشار اليها في المادة 

 بلد على حدى.

 صادر 166 اليوم هو في نص قانون اآلثار قرار غاية  في لبنان التعريف القانوني الوحيد الموجود ل

 الذي ينص "  " تعتبر اثار قديمة جميع االشياء التي صنعتها يد االنسان قبل 1933\ 11 \ 7في 

 6 ......و في حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ و الفن ...." 1700سنة 

 كان هناك إجماع على 1997  إثر إنتهاء المؤتمر العالمي للتراث في نصف شهر كانون االول 

ضرورة إعادة النظر في التشريعات القانونية المتعلقة بالتراث. فعملت مجموعة مهندسين و محامين  

على قانون عصري تناول انشاء مجلس اعلى للتراث, يعمل على تحديد التراث  و آليات للحفظ  

التراث من خفض ضرائب الى صندوق مستقل للتراث . تقدم هذا القانون  العصري الى مجلس 

  و  حتى يومنا هذا  ال يزال في االدراج.. لماذا ؟2008 و من ثم سنة 2007النواب إلقراره  سنة 

في غياب الرؤية التنموية  و الخطة االقتصادية للنهوض  بالوطن و هيمنة اصحاب المال على 

االقتصاد , اصبح االعمار, نشاط تجاري و مصدر ارباح لالستثمارات .  فإذا نظرنا الى  قانون 

التنظيم المدني و خاصة في بيروت ,  نرى انه يسمح بعوامل إستثمار عالية جداٌ , تسفر الى كثافة 

 سكانية عالية ,  ال مبرر له سوى السوق  العقاري .

 مع عوامل االستثمار العلية هذه  و بدون تامين أي تعويض للمالكين  و عدم االستقرار السياسي في 

البلد و غياب  القانون كان من الصعب جدا اقناع مالكين االبنية التراثية التي تستخدم , في اغلب 

 , 1996% من استثمارها ,الحفاظ على هذه البنية  .  و مع هذا تقدمنا في 20الحاالت ال اكثر من 

بدراسة للحفاظ على التراث مستخدمين منطق الحفاظ على احياء تراثية و مع آليات للتعويض . 

. و لكن عند وصولها الى مجلس الوزراء , و 7وافق على الدراسة المجلس االعلى للتنظيم المدني

 ضعت هي ايضا  في االدراج .
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هكذا يستخدم نسيج  المدينة العمراني الى سلعة للبيع و الشراء و جني االموال   حتى في نظر 

القيمين على البلد  نرى الدولة تزيد عامل االستثمار ( طابق المر ) لتستفيد من قيمة الضرائب على 

رخص البناء لتمويل صندوق تعويضات المهجرين . وها نحن  اليوم نسمع كالماً عن مشروع 

% 6قانون " طابق الميقاتي " لتمويل سلسلة الرتب و الرواتب,  الذي يرفع عامل اإلستثمار من  

% في بعض المناطق . و هكذا يشارك القييمين على الوطن , اصحاب االموال  و النفوذ 50الى 

                                            8 استغالل االعمار و يقونن الفساد . 

أن االخطر في ترك إعادة اإلعمار , بدون رؤية و تصور للمجتمع  , الى القطاع الخاص هو عدم 

معالجة تداعيات الحرب. إن أخطر تداعيات الحروب , و خصوصاً الحروب الداخلية , هي التقوقع 

 و إنغالق الجماعات على أنفسها و اإلبتعاد عن الشريك في الوطن .

لذلك إن أكبر و اهم تحدي في إعادة اإلعمار يجب أن تكون في أعادة لحمة النسيج 

االجتماعي في الوطن و الحفاظ على ذاكرة التعايش و االختالط الموجود في بالدنا لبناء مجتمع 

 متكاتف و متين قادر على مواجهة  خطر التقسيم و االقتتال من جديد.

و من هنا اهمية المعالم  التراثية اذ انها شاهد ال يمكن تجاهله على هذا التعايش.  في لبنان 

 ) في البلدة الدرزية  بعقلين في جبل لبنان التي 1753امثلة كثيرة نذكر منها كنيسة مار ايلي ( 

 عندما كان سكان بعقلين و دير القمر خليط من الدروز و 1860تذكرنا بلبنان ما قبل حرب 

المسيحين. ان الحفاظ على المعالم التراثية امر واضح المعالم و سهل اإلنجاز و ذلك الن في اغلب 

االوقات تكون االبنية ملكاً عاماُ او ملك اوقاف و ممكن ان يكون لها مردود مالي من النشاطات  

 السياحية و الثقافية

 أحدى اهم هذه المعالم في المدينة  هي االسواق  القديمة حيث االختالط يوجد في شكل 

 عفوي و طبيعي .

أن األسواق لطالما كانت مكان تالقي و تبادل ليس فقط للبضائع و انما لالحاديث و 

القصص . في بيروت كانت االسواق القلب النابض للمدينة , ملتقى لجميع شرائح المجتمع لتنوع  

حجم المتاجر فيها من الحانة الى المتجر و تنوع الخدمات من االسكافي الى الصاغة  و تنوع 
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البضاعة من لوازم الدواب ,من  خرز  ازرق للحماية من الحسد ,  الى افخر انواع االقمشة . كان 

 هناك مشتريات في متناول الجميع و بذلك كان االختالط  بشكل يومي.

 أما  اليوم اعيد اعمار اسواق بيروت كمتجر كبير يباع في اغلبية اقسامه البسة نسائية لفئة 

من المجتمع. و هكذا اصبح وسط بيروت الجامع , وسط بيروت الفارغ و اصبح لكل منطقة من 

 العاصمة اسواقها و متاجرها تاْكد التباعد و االنغالق, و خالقة ارض خصبة للخالف.

 اما الحفاظ على البيئة التراثية و النسيج التراثي فهو  اصعب بكثير الن المباني  ملك 

 خاص و تحديات السكنية كبيرة 

إن تحدي إعادة إعمار  التراث العمراني يختلف بحسب الموقع و المحيط. ففي مدينة 

بيروت التحدي إقتصادي و سياسي , أما في البلدات و القرى فالتحدي في التوفيق بين النسيج 

 العمراني و الكثافة السكانية للعائدين . هنا ايضاً يلعب عامل الوقت ضد التراث . 

إن الصراعات و الحروب عادة ما تمتد على مدى سنين طويلة تتغير فيها  كثافة السكان و 

عدد العائدين.  و التغيير ال يكون فقط من ناحية العدد للعائدين و لكن في اختالف تطلعاتهم و طريقة 

عيشهم . ففي مشروع الحفاظ على النسيج العمراني في بلدة صاليما الذي قمنا به في جمعية ابساد  

اصطدمنا  بمتطلبات و توقعات العائدين من طرق واسعة الى امكانية وصول السيارة الى باب البيت 

في  نسيج   قرية جبلية  تتميز  بازقة و طرقات ضيقة  . هنا علينا التوفيق بين الحفاظ على التراث 

 9 و حاجات السكان.

أهمية البيئة التراثية هي في تعايشها مع بيئتها الطبيعية و االجتماعية . إن إعادة اإلعمار 

 إذن يجب أن تأخذ من النسيج التراثي ألمعايير البيئية للموقع   و التكوينة االجتماعية للسكان اليوم. 

إن مشاريع إعادة اإلعمار مشاريع مكلفة و ضخمة تتطلب استثمارات كبيرة من قبل الوطن   

 لذلك يجب ان تكون فرص لتنمية مستدامة  للنهوض بالمجتمع .

 مع االدراك بمحدودية الطاقة و الموارد الطبيعية إن إعادة االعمار يجب ان تعتبر فرصة  

لتلحظ بنية تحتية حديثة تاخذ بعين االعتبار التقنيات الجديدة  من الطاقات المتجددة و تدوير المياه 

المبتذلة و جمع مياه الشتاء و تدوير الركام و مواد البناء. كما ان معاير البناء يجب ان تتجدد لتواكب 

 مبادئ البناء االخضر للمكان و الموقع
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احدى اكبر تدعيات الحرب هي نزوح االعداد الكبيرة من السكان من مكان الى آخر ,  

خصوصاً  الى المدن  , هربا من االقتتال و بحثا على لقمة العيش . ان هذا النزوح يفرغ مناطق من 

قاطنيها و يزيد الضغط على مناطق اخرى . لذلك  ان اعادة االعمار يجب ان تؤمن ليس فقط تمويالً 

العادة اعمار المساكن , كما حصل في لبنان ,   ولكن تموبل مشاريع تنموية تؤمن معيشة  كريمة 

للنازحين لتثبيتهم  في مناطقهم و تفعيل دور البلدات و القرى . كما انها يجب تأمين التواصل بين 

 المناطق دعما للتنمية  بشبكة نقل مشترك ذات مواصفات بيئية .

أن المحافظة على البيئة و التراث في مشاريع اعادة االعمار تحدي كبير و لكنها ضرورة اساسية 

 العادة اعمار االوطان و التصدي الى تكرار تجربة الحروب و اللقتتال. 

. أن المحافظة على البيئة واجب اخالقي .  اذ إن تدعيات التلوث البيئي  ال تفرق بين غني و فقير و 

ال تقف عند حدود مناطق و ال توقفها الجدران و ال االسوار العالية . أن البيئة هي الثابت و 

 المشترك و الحاضن لنا و الوالدنا باي مستقبل  . 

أما التراث فهذه اعمال االجداد  ضاعت منها اسماء االفراد ليبقى العمل الجماعي  شاهد على غنى 

تاريخنا  بحضاراته و ثقافاته براهين  على التقارب و التجانس بين البشر و على التعايش , اساس 

 الي مجتمع,  الن اعادة اعمار البشر هي التحدي الحقيقي في مشاريع اعادة اعمار االوطان .
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