ضد منظومة احتكار القلّة لألسمنت،
مهدى إلى النضال الوطني
هذا الكتاب
ً
ّ
وتحديداً إلى سكان شكا وبلدات الطوق فـي الكورة.
إلى ذكرى الراحلين ،وإلى النضال المستمر لتحقيق العدالة لألحياء،
ومن أجل مستقبل أكثر إنصافاً وأبعد من اإلسمنت.
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ٍ
ٍ
منخــرط نقديًّــا
التخصصــات،
متعــدد
وتصميــم
أبحــاث
عامــة» هــو اســتديو
ّ
ٌ
ّ
«أشــغال ّ
ٍ
عــدد مــن القضايــا المدينيّــة والعمرانيــة فــي لبنــان .يتجــذّر عملــه كمــا
وإبداعيــا فــي
ًّ
األبحــاث التــي يطلقهــا فــي قناعـ ٍ
ودورا فاعـ ً
ـا في
ـا
ـ
حق
ـون
ـ
يمتلك
ـم
ـ
ّه
ل
ك
ّان
ك
ـ
الس
ـأن
ـ
ب
ـد
ـ
تفي
ـة
ًّ
ّ
ً
ـتقبل لمدينتهــم يتماشــى مــع تطلّعاتهــم وحاجاتهــم .يهــدف االســتوديو إلــى
صناعــة مسـ
ٍ
خلــق إمكانيـ ٍ
ـات تجعــل التنظيــم المدينــي وإنتــاج السياســات العامــة عمليـ ً
ـة ديموقراطيّــة
أداة للســلطة تفــرض مــن خالهــا هيمنــة قلـ ٍ
ـة مــن النــاس علــى حيــاة اآلخريــن .هــذه
 الً
ـاحات مثيـ ٍ
ٍ
ـرة
اإلمكانيــات تتيــح للسـكّان الفهــم ،الحكــم ،واتخــاذ القـرار مــن أجــل إنتــاج مسـ
لاهتمــام ،قابلـ ٍ
ـة للحيــاة وعادلــة.

إفتِ
تاحية
ّ

اســـتوديو أشـــغال عامة
ـوة للتوقيــع علــى عريضـ ٍ
ـة
فــي تشــرين األول /أكتوبــر ّ ،2018
تلقــى اســتديو أشــغال عامــة دعـ ً
تطالــب بمحاســبة المســؤولين عــن التدميــر الحاصــل فــي الكــورة فــي شــمال لبنــان
ـل
ـخ نضالــي طويـ ٍ
ـزء ا مــن تاريـ ٍ
نتيجــة اســتخراج وصناعــة اإلســمنت .كانــت تلــك العريضــة جـ ً
ٍ
متعــدد األوجــه
ظلــم
بقيــادة الســكان والناشــطات والناشــطين المحلّييــن ،لمقاومــة
ّ
يرزحــون تحتــه منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن .فعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة المبذولــة
كتي اإلســمنت اللتيــن
والمناصــرة علــى المســتوى المحلــي ،لطالمــا كانــت الغلَبــة لشــر َ
تتمتعــان بنفـ ٍ
ـوذ سياســي واقتصــادي مسـل ٍّم بــه ،علــى حســاب كل المطالــب الداعيــة إلــى
ٍ
مســاءلتهما .ونظــرا لغيــاب أي رؤً ى كلّيـ ٍ
ـتدامة لتنميــة المنطقــة ،تنجــح الشــركتان
ـة ومسـ
ً
ّ
ـة
أيضــا فــي اســتقطاب ال ـرأي العــام عــن طريــق الترويــج بدهــا ٍء ألنشــطتها كأنهــا ضروريـ ٌ
ً
ٍ
شاســعة
اض
لخيــر المنطقــة ،بينمــا فــي الحقيقــة ،قامــت الشــركتان باالســتياء علــى أر ٍ
ـث الســموم واألمـراض فــي المنطقــة وإبــادة كافــة أشــكال المعيشــة األخرى
وتدميرهــا ،وبـ ّ
ـرورة الخطـ ِ
المتخــذة ،رغــم إدراكنــا أنهــا لــن تكــون
واضحــا لنــا ضـ
فيهــا .كان
َ
ً
ـوات القانونيــة ُ
ح بدائــل مجديـ ٍ
ٍ
الحجــة
ـدي
ـة قـ
كافيــة .لــذا ،كان مــن المهــم بالقــدر ذاتــه طــر ُ
ـادرة علــى تحـ ّ
ّ
الســائدة لصالــح قطــاع اإلســمنت :التنميــة االقتصاديــة .ففــي نهايــة المطــاف ،إحــدى
الســمات األساســية للنظــام السياســي اللبنانــي بعــد الحــرب األهليــة هــي هيمنتــه علــى
ّ
ٍ
ٍ
ـاق مســتقبلية مغايــرة لواقعنــا القائــم.
ـور آفـ ٍ
مخيّلتنــا وعلــى قدرتنــا علــى تصـ ّ
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بنــاء علــى تجربتــه الســابقة فــي تنظيــم مســابقة فكّــر إســكان ،أطلــق اســتوديو
ً
أشــغال عامــة مســابقة أبعــد مــن اإلســمنت الدوليــة فــي أيلــول  ،2019بالشــراكة مــع
نقابتــي المهندســين فــي بيــروت والشــمال واتحــاد بلديّــات الكــورة .دعــت المســابقة إلــى
َ
ِ
المهيمنــة التــي تحكــم المناطــق اللبنانيــة،
مراجعــة أنظمــة التنميــة واســتخدام األراضــي
وإلــى إعــادة التفكيــر فــي إطــار العمــل المؤسســي للتنظيــم المدينــي .بتوجيـ ٍ
ـه مــن لجنـ ٍ
ـة
ّ
ضمــت خبــراء وناشــطات وناشــطين محليّيــن ،مثّلــت المســابقة
التخصصــات
متعــددة
ّ
ّ
ّ
ـوة مفتوحـ ً
ـة للطــاب والمهنيّيــن والمهنيّــات إلحــداث التغييــر المنشــود عــن طريــق
دعـ ً
ٍ
ٍ
مســتدامة للتنميــة تمنــح
مقترحــات
التعــاون العابــر لاختصاصــات ،مــن أجــل صياغــة
ــور موجــز المســابقة بعــد
األولويــة لحاجــات المجتمعــات المحلّيــة .ولتحقيــق ذلــكُ ،ط ّ
ـنة كاملـ ٍ
سـ ٍ
وتضمــن مقابـ ٍ
ـات فرديـ ً
ـة مــع المعنيّيــن
ـة مــن البحــث التشــاركي فــي الكــورة،
ّ
ـة متنوعـ ٍ
ـات اجتماعيـ ٍ
ـة بيــن المجتمــع المح ّلــي وفئـ ٍ
ٍ
ـاءات عامـ ً
ـة
وأصحــاب المصلحــة ،ولقـ
أخــرى ،وبحـ ٍ
ـاق واســع.
ـث
ـق ،وبنــاء التحالفــات والنشــر والتواصــل علــى نطـ ٍ
معمـ ٍ
ّ
ً
ً
جذريــة لغيــاب
اســتجابة
هكــذا ،شــكّلت المســابقة منــذ انطاقهــا حتــى ختامهــا
خصوصا.
عمومــا ،وفــي التخطيــط المدينــي
الشــفافية والمشــاركة فــي عمليــة صنــع القـرار
ً
ً
فــا يكتفــي قانــون التنظيــم المدنــي فــي لبنــان بعــدم ذكــر مشــاركة المجتمعــات المحلّية
المؤسســة الرئيســة المســؤولة عــن التخطيــط ،أي
إن
أو الفئــات المتأثــرة فحســب ،بــل ّ
ّ
ً
المتعهــدة مــن استشــارة
احــة الشــركات
المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي ،تمنــع صر
ّ
عمليــا ،تمثّــل المجالــس البلديــة اإلطــار التمثيلــي المح ّلــي الوحيــد فــي عمليــة
النــاس.
ً
غالبــا مــا تفتقــر إلــى المــوارد
وضــع الخطــط الشــاملة .لكــن مــن المعــروف أن البلديــات
ً
نظــرا لعوامــل اجتماعيــة وسياســية عديــدة،
وإلــى القــدرة علــى تمثيــل كافــة الســكان
ً
الســيما الســكان ِمــن غيــر المقترعيــن وغيــر المالِكيــن .وفــي ظـ ّ
ـل عــدم مشــاركة الفئــات
ٍ
مســاحات
دوائــر صنــع القــرار
نفــذة ،اســتحالت
األكثــر
الم ّ
تأثــرا بالسياســات والمشــاريع ُ
ً
ُ
تكنوقراطيـ ً
ـت باســتمرا ٍر
ـة
يعمهــا الفســاد ،وتحكمهــا المصالــح الشــخصية النخبويــة ،وتفلـ ُ
ّ
مــن المحاســبة.
ٍ
ٍ
مســاحية أكثــر عدالــة ،يتطلّــب اســتعادة أدوات
ممارســات
إن العمــل إلرســاء
التخطيــط المدينــي كوســائل ديموقراطيــة للتفــاوض علــى الحاجــات واآلمــال المتنوعــة
ٍ
كباحثــات وباحثيــن لحــظ مواقعنــا
والمعقــدة .لذلــك ،علينــا
المتعــددة
فــي مجتمعاتنــا
ّ
ّ
ـوة ،وفتــح بــاب عمليّــات إنتــاج المعرفــة والتمثيــل .كذلــك ،علينــا كمهنّييــن
ضمــن بُنــى القـ ّ
ـات عامـ ٍ
ومهنيّـ ٍ
ـرق تســمح للســكان بفهــم وتقييــم
ـات فــي مجــال العم ـران ،اســتنباط طـ ٍ
وصياغــة السياســات التــي تؤث ّــر فــي حياتهــم وبيئاتهــم .وتمثّــل المســابقات المفتوحــة
ٍ
ً
ً
رقــة فــي
أهميــة
عــدة وتضفــي
مســتويات
أداة تعمــل علــى
ً
وطنيــة علــى مســائل ُمغ ِ
ّ
ـة واســعةٍ
ـعة بشــأنها .هكــذا ،تســمح المســابقات لمروحـ ٍ
ـات واسـ ٍ
ـة نقاشـ ٍ
المحلّيــة ،مطلقـ ً
ٍ
محــد ٍ
المثــار حولهــا.
قضيــة
مــن الفئــات االجتماعيــة باالســتفادة مــن بــرو ِز
ّ
دة والزخــم ُ
8

غالبــا مــا
ـر الخبـراء والمهنيّــات والمهنيّيــن ،إذ
فــي الواقــع ،يتجــاوز نطـ ُ
ً
ـاق المســابقات دوائـ َ
ٍ
تتضمــن المناصــرة والحمــات الترويجيــة ،وتهــدف
ـزء ا مــن اســتراتيجية أوســع
ّ
تكــون جـ ً
ـدي الممارســات النخبويــة فــي مجا َلــي التخطيــط المدينــي والسياســات العامــة.
إلــى تحـ ّ
وتحديدا
ـد منظومــة احتــكار الق ّلــة لإلســمنت،
ً
هــذا الكتــاب مهـ ً
ـدى إلــى النضــال الوطنــي ضـ ّ
إلــى ســكان شـكّا وبلــدات الطــوق فــي الكورة.
إلــى ذكــرى الراحليــن ،وإلــى النضــال المســتمر لتحقيــق العدالــة لألحيــاء ،ومــن أجــل
مســتقبل أكثــر إنصافً ــا وأبعــد مــن اإلســمنت ،نهــدي هــذا الكتــاب.
ٍ
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حاليا والمهجورة
مقالع وحفر رملية بمختلف أنواعها ،الموجودة
ً
بحث ورسم المهندس أنطوان عطا اهلل
10

قطاع اإلسمنت في لبنان:
األرض والسكان رهينة رأس المال
مونيكا بصبوص
يعتبــر تصديــر اإلســمنت أحــد أقــدم أنشــطة التصديــر الصناعيــة فــي لبنــان ،وقــد
المســتويين االجتماعــي والبيئــي فــي البــاد.
تســببا بالضــرر علــى
أيضــا أكثرهــا
يكــون ً
َ
ً
فــي ســتينات القــرن الماضــي ،تأســس قطــاع اإلســمنت الصناعــي فــي ظــل غيــاب رؤيـ ٍ
ـة
ّ
ٍ
ٍ
تحــدد كيفيــة اســتخدام األراضــي .ومنــذ ذلــك الحيــن ،بــدأ القطــاع
شــاملة
وطنيــة
ّ
بخدمــة مشــاريع البنــاء وإعــادة اإلعمــار فــي لبنــان والمنطقــة .وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد
ـريعية وتخطيطيـ ٍ
ٍ
ـة لتنظيــم القطــاع فــي الســبعينات ،اســتمرت األعمــال
ـل تشـ
أطــر عمـ ٍ
دور فعـ ٌ
ـال
خــارج إطــار القانــون فــي غالــب األحيــان .وكان للتوســع غيــر المقيــد للقطــاع
ٌ
أيضــا فــي الحفــاظ علــى االقتصــاد الريعــي فــي لبنــان  -وقــد يكــون المحــرك الرئيــس وراء
ً
األزمــة الماليــة الحاليــة وتفاقــم عــدم المســاواة .واليــوم ،تظهــر تكاليــف اإلنتــاج كعقبـ ٍ
ـة
ٍ
رئيســة تعيــق اإلســمنت اللبنانــي عــن التنافــس مــع اإلســمنت البترولــي ومــع كبــار
منتجــي األســمنت مثــل تركيــا وإيــران .ونتيجـ ً
ـرر اجتماعــي
ـة لذلــك ،يلــوح فــي األفــق ضـ ٌ
ٍ
ـرارا تفضيلــه
ـرارا وتكـ ً
واقتصــادي وبيئــي بــارز ،الســيما فــي ظــل اقتصــاد سياســي أثبــت مـ ً
قطــاع اإلســمنت علــى الصالــح العــام.

 ⁄⁄⁄⁄⁄القوانين والتنظيمات الوطنية إلدارة المقالع :إطار مليء بالعيوب
ٍ
عامــي 199٦
ً
وفقــا لدراســة أجريــت فــي العــام  ،2008ارتفــع عــدد المقالــع فــي لبنــان بيــن َ
و 200٥مــن  ٧11إلــى  12٧8مقلــع .ويتــم تشــغيل هــذه المقالــع فــي خضــم انتهـ ٍ
ـح
ـاك واضـ ٍ
لمــوارد المناطــق وللمشــاهد الطبيعيــة ولصحــة الســكان .فــي الواقــع ،تقع معظــم المقالع
ٍّ
حــد ســواء مــع المخطــط الوطنــي التوجيهــي
القائمــة اليــوم فــي مواقــع تتعــارض علــى
الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة.
للكســارات والمقالــع ،كمــا مــع توصيــات
ّ

11

وحتــى العــام  ،2002نُ ّظــم قطــاع المقالــع بواســطة سلسـ ٍ
ـلة مــن الشــروط التــي تفتقــر
ٍ
ـادرا مــا عملــت الســلطات علــى تطبيقهــا .وصــدرت فــي
إلــى أي بُعــد جغرافــي مكانــي ،ونـ ً
ٍ
مرســوم ُ 2002/880٣
ً
مخصصــة إلقامــة المقالــع .وبحســب
حــددت مواقــع
خريطــة
أول
ّ
مصــد ٍر فــي وزارة البيئــة ،وضــع مجلــس الــوزراء هــذا المخطــط التوجيهــي للمقالــع
ـتنادا إلــى دراسـ ٍ
ـب مــن المديريــة
اسـ
ـة أجراهــا المكتــب االستشــاري «دار الهندســة» بطلـ ٍ
ً
العامــة للتنظيــم المدنــي .ووضــع مجلــس الــوزراء الخريطــة المذكــورة مــن دون استشــارة
ـرر ٍ
ات واضحــة لكيفيــة اختيــار المواقــع .ثــم فــي
وزارة البيئــة ،ومــن دون عــرض معاييــر ومبـ ّ
عامــي  200٤و ،200٥أجــرت وزارة البيئــة دراسـ ً
ـة إلضافــة  11منطقــة إلــى المخطــط التوجيهــي
َ
للمقالــع .جــرى ذلــك مــن دون استشــارة البلديــات المعنيــة وفــي غيــاب توصيــات الخطــة
الشــاملة ،إذ صــدرت هــذه التوصيــات بعــد شــهرين مــن تعديــل المخطــط التوجيهــي
نجزتــا فــي الفترة
ـتي وزارة البيئــة
للمقالــع فــي عــام  .2009ومــع أن دراسـ َ
والخطــة الشــاملة أُ َ
ّ
جذريــا بيــن الدراســتين)،
ـأن البيانــات الميدانيــة لــم تتغيــر
ً
الزمنيــة ذاتهــا (مــع االفتـراض بـ ّ
بقيــت الخرائــط الناتجــة
لكلتــي الدراســتين،
ـددة
َ
وعلــى الرغــم مــن تشــابه المعاييــر المحـ ّ
َ
عنهــا متضاربـ ً
ـق بينهــا حتــى تاريخــه [.]1
أي توفيـ ٍ
ـة ولــم يحــدث ّ

انطال ًقــا مــن اإلحصــاء الــذي أجــراه المهنــدس أنطــوان عطــاهلل

[]2

فــي عــام  ،٢٠١٨أنتــج اســتوديو أشــغال عامــة خريطـ ً
ـة تظهــر تضــارب
الخريطتيــن فــي المخطــط التوجيهــي للمقالــع وفــي الخطة الشــاملة
لترتيــب األراضــي اللبنانيــة ،وتبيّــن النســبة الســاحقة مــن المقالــع
معــا أحــكام
القائمــة والمهجــورة فــي لبنــان التــي تخالــف فــي ٍ
آن ً
مرســوم المقالــع وتوصيــات الخطــة الشــاملة.
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مقارنة مواقع المقالع ومرسوم تنظيمها بتوصيات
الخطة الشاملة لترتيب األراضي
٣0كم

10كم

المناطق الصالحة لترخيص المقالع
ريطة مرسو المقال
بحس
المرسوم ٢٠٠٩ ١735
ال تتعارض مع توصيات الخطة الشاملة
لترتيب األراضي
تتعارض مع توصيات الخطة الشاملة
لترتيب األراضي
على بعد مقبول من المناطق المحظر
فيها إقامة مقالع بحسب توصيات
الخطة الشاملة لترتيب األراضي
على قرب من المناطق المحظر فيها
إقامة مقالع بحسب توصيات الخطة
الشاملة لترتيب األراضي

مواقع المقالع القائمة
بحس مس للباح
)
عطا (

أنطوان

مواقع ال تتعارض مع توصيات الخطة
الشاملة لترتيب األراضي
مواقع قريبة من المناطق المحظر فيها
إقامة مقالع بحسب توصيات الخطة
الشاملة لترتيب األراضي
مواقع تتعارض مع توصيات الخطة
الشاملة لترتيب األراضي
أنهر ومجاري مياه
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فــي بعــض المناطــق ،يســمح المخطــط التوجيهــي بإقامــة المقالــع بالقــرب مــن
ٍ
ٍ
وطنيــة تنبغــي حمايتهــا ،أبرزهــا ســهل
أهميــة
مواقــع تعتبرهــا الخطــة الشــاملة ذات
البقــاع الزراعــي ،والمناطــق التــي تتيــح مشــاهد طبيعيـ ً
ـدة كجبال السلســة الشــرقية،
ـة فريـ ً
ٍ
مأهولــة أخــرى،
والممــرات الطبيعيــة المتواصلــة واألنظمــة اإليكولوجيــة .وفــي مناطــق
ً
ذريعــة للســماح بإنشــاء المقالــع.
خدمت الكثافــة الســكانية المنخفضــة
اســتُ
َ
تمامــا المقالــع المخالِفــة والعاملــة مــن دون
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتجاهــل المخطــط
ً
أي سـ ٍ
بمعنــى آخــر،
ـند قانونــي ،كمــا يتفــادى تلــك الموجــودة خــارج المناطــق المشــروعة.
ً
ٍ
ٍ
مبســطة مــن دون أن يتعامــل مــع المقالــع الموجــودة
خريطــة
يســتند المخطــط إلــى
فعـ ً
ـل تشــريعي ســطحي ووهمــي ،ال يبتغــي
ـا علــى األرض .يــدل هــذا التبســيط علــى عمـ ٍ
ً
ونتيجــة لذلــك ،لــم يطــرح المرســوم
تحقيــق التنظيــم الفعلــي أو اإلرشــاد المســتدام.
ـد مــن مخاطرهــا أو اســتيعابها
ـدل أي تدابيــر للتعامــل مــع المواقــع القائمــة ،أو للحـ ّ
المعـ ّ
ضمــن الترتيبــات الجديــدة.

 ⁄⁄⁄⁄⁄خارج اإلطار القانوني :التوزيع الجغرافي العشوائي للمقالع
ٍ
ٍ
ٍ
متكافئــة ترجــح
تنافســية غيــر
عاقــة
للمفارقــة ،تجــد المنشــآت القانونيــة نفســها فــي
كفتهــا لصالــح المنشــآت المخالِفــة التــي تســتمر الســلطات بغــض الطــرف عــن مخالفاتها.
ّ
وبحســب موظـ ٍ
ـابق فــي وزارة البيئــة ،ثمــة ســببان أساســيّان لقلــة جاذبيــة المناطــق
ـف سـ ٍ
بعدهــا
التــي يســمح المخطــط التوجيهــي بإنشــاء الكســارات والمقالــع فيهــا :األول ،هــو
ُ
الجغرافــي عــن الســاحل ،مــا يزيــد مــن كلفــة النقــل والتصديــر مقارنـ ً
ـة بالمقالــع األخــرى؛
الثانــي ،هــو التراخــي فــي تطبيــق القانــون علــى المقالــع الموجــودة خــارج المناطــق
المشــروعة ،والســيما تلــك األقــرب إلــى الســاحل.
فــي بعــض األحيــان ،تعمــد البلديــات نفســها إلــى رفــض طلبــات اســتصدار تراخيــص
إلنشــاء مقالــع ضمــن المناطــق الخاضعــة إلدارتهــا .علــى ســبيل المثــال ،ال تمنــح بلديــة
ينطــا (قضــاء راشــيا) أي تراخيــص إلقامــة مقالــع ضمــن نطاقهــا ،رغــم أن المرســوم
ً
ً
مخصصــة لذلــك فــي البلــدة ،وكذلــك تفعــل بلديــات مجــدل زون (قضــاء
منطقــة
يحــدد
ّ
صــور) والطيــري (قضــاء النبطيــة) وعيــن إبــل (قضــاء بنــت جبيــل) .هــذه األمثلــة تثبــت
أهميــة إشـراك الســلطات المحليــة فــي المراحــل األولــى مــن وضــع الخطــط والتنظيمــات
ٍ
ومنشــآت تســتهلك مــوارد محــدودة وتؤثــر
الوطنيــة ،الســيما تلــك المتعلقــة بمشــاريع
علــى الصحــة والســامة العامــة.
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عملية ترخيص المقالع
3
وزارة الداخلية والبلديات

3

تحيلها إلى

تعلم

الجمهور

بلديات أو قائمقام
تتلقى اعتراضات

2

1
المستثمر

تبلغ صورة عن
طلب الترخيص

يقدم طلب
الترخيص

4

المحاف
ويحال الطلب للنظر فيه
( ٣أشهر على األكثر)

2

5

ملزما
تبدي رأيها بقرار يكون
ً
(شهر على األكثر)

المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة
أو

6
يرف

6
يوافق على طلب الترخيص

طلب الترخيص

بناء على طلب
المجلس

7

يتم تسجيل قرار المجلس في المحافظة
بناء على قرار
المجلس

8

المحاف

يصدر القرار

(شهر على األكثر)

ـلطات غيــر مختصـ ٍ
ٍ
ـة
غالبــا عــن سـ
ـرا ،تُنشــأ المقالــع العشــوائية بتراخيــص تصــدر
ً
أخيـ ً
فــي تنظيــم القطــاع (كــوزارة الداخليــة والبلديــات علــى ســبيل المثــال) .وبطبيعــة الحــال،
ســتصدر التراخيــص بواســطة النفــوذ السياســي أو االقتصــادي ،مــن دون المــرور
تُ
َ
بالمراحــل المحــددة فــي المرســوم  2002/880٣أو الخضــوع لشــروطه .ومــع أن المرســوم
ً
واضحــة تفــرض
شــروطا
 2009/880٣وقــرار وزيــر البيئــة رقــم  )2009/0٦/2٥( 1/٤8يضعــان
ً
إعــادة تأهيــل مواقــع المقالــع القائمــة وتلــك المتوقفــة عــن العمــل ،تشــي مشــاهد الجبــال
بــأن المســؤولين لــم ينفــذوا العقوبــات بحــق مالكــي المقالــع
المتآكلــة المحيطــة بنــا
ّ
الذيــن لــم يلتزمــوا بإعــادة التأهيــل.
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 ⁄⁄⁄⁄⁄اإلقبال على البناء :قطاع اإلسمنت المحلي ،الحسابات الجيوسياسية
وتدفق رؤوس األموال
أن تكاثــر المقالــع يعــود إلــى الكميــة الهائلــة مــن اإلســمنت المطلوبــة لتلبيــة
ال شــك فــي ّ
ر منــه .فــي الســنوات األولــى مــن
االحتياجــات المحليــة واألجنبيــة ،وإلنتــاج مخـ
ـزون كبي ـ ٍ
ٍ
ســنويا .وفــي
طــن مــن اإلســمنت
تشــغيل القطــاع ،كان لبنــان ينتــج أكثــر مــن مليــون
ٍ
ً
ـدر إجمالــي اإلنتــاج اليــوم
عــام  ،2011بلــغ اإلنتــاج  ٦ماييــن طـ ٍ
ـدر منهــا نحــو  .%1٦.٥ويقـ ّ
ـن ُصـ ّ
ـنويا .فــي الواقــع ،يرتبــط االســتخراج واإلنتــاج والتصديــر فــي قطــاع
بـــ  ٦.٥ماييــن طـ ٍ
ـن سـ ً
وثيقــا باألحــداث الجيوسياســية اإلقليميــة وتدفــق رؤوس
ارتباطــا
اإلســمنت اللبنانــي
ً
ً
أيضــا فــي االســتهاك المحلــي .وقبــل أن تعيــق
األمــوال مــن الخــارج ،وهــي عوامــل تؤثــر ً
ربحــا
ســبل التجــارة البريــة ،كان العـراق يشـكّل مــع ســوريا أكثــر األســواق
ً
الحــرب الســورية ُ
المذكوريــن،
البلديــن
لتصديــر اإلســمنت اللبنانــي .لكــن لبنــان توقــف عــن التصديــر إلــى
َ
َ
كمــا إلــى مصــر وليبيــا ،بســبب ارتفــاع تكلفــة الشــحن عــن طريــق البحــر .ومنــذ عــام ،201٣
فرضــت ســوريا ثــاث مــر ٍ
ً
الحظــر علــى واردات اإلســمنت الرمــادي اللبنانــي،
متتاليــة
ات
َ
[]3
ـس شــركة
وجــه أعمــال التصديــر إلــى اإلســمنت األبيــض
الــذي تنتجــه بشـ ٍ
ـكل رئيـ ٍ
مــا ّ
هولســيم بواســطة شــركتها الفرعيــة الشــركة اللبنانيــة لإلســمنت األبيــض ،وبغــرض

تصديــره علــى وجــه التحديــد .لكــن علــى الرغــم مــن هــذه العقبــات ،ال تــزال ســوريا الوجهــة
األكثــر جاذبيـ ً
ـدر حجــم الطلــب علــى واردات اإلســمنت فــي
ـة للتصديــر بعيــد األمــد ،إذ يقـ ّ
ـزز تقريــر ماكنــزي الصــادر عــام  2018هــذه الرؤيــة باقتراحــه
المســتقبل  12مليــون طــن .وعـ ّ
رئيســا فــي إعــادة إعمــار ســوريا.
أن يكــون لبنــان شــريكً ا
ً
عامي  2011و ،201٤أدى تراجع الســياحة واالســتثمار األجنبي المباشــر والتحويات
وبين َ
محليــا؛ وهــو
الماليــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى ركــود القطــاع العقــاري
ً
الــذي كان حتــى ذلــك الحيــن يســتوعب أكثــر مــن نصــف رؤوس األمــوال المتدفقــة ،ويمثّل
معظــم الطلــب المحلــي علــى اإلســمنت [ .]4وازداد تأثيــر القطــاع العقــاري علــى ســوق
ٍ
توجــه نشــاط البنــاء المحلــي إلــى إنتــاج وحـ ٍ
حجمــا
ـكنية أصغــر
ـدات سـ
اإلســمنت بفعــل
ّ
ً
اعتبــارا مــن عــام  ،201٦بعــد أن وجــد القطــاع نفســه أمــام أعـ ٍ
ـداد مــن الشــقق الكبيــرة غيــر
ً
المباعــة .وفــي عــام  ،2018تلقــى قطــاع العقــارات الضربــة القاضيــة نتيجــة تعليــق قــروض
ُ
اإلســكان المدعومــة .ومــع ذلــك ،لــم ينخفــض اإلقبــال المحلــي علــى اإلســمنت ،بــل تغيــرت
وجهــة اســتعماله فقــط .ومنــذ عــام  ،201٥ســارع قطــاع اإلســمنت إلــى االســتثمار فــي أزمــة
النفايــات المســتمرة ،مــا أدى إلــى بــروز مطامــر سـ ٍ
ـامة علــى طــول الســاحل .كذلــك كان
متوقعــا للقطــاع أن يســتفيد مــن مشــاريع «ســيدر» التــي طــال انتظارهــا ،وغيرهــا مــن
ً
مشــاريع البنــى التحتيــة الضخمــة اإلشــكالية والمثيــرة للجــدل مثــل الســدود واألنفــاق.
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 ⁄⁄⁄⁄⁄تواطؤ الدولة في قطاع اإلسمنت
طــوال ســنوات ،فشــلت الســلطات فــي ضبــط كميــات اإلنتــاج وتطبيــق الشــروط وفــرض
وفقــا للمرســوم  .2009/880٣وليــس النقــص المنهجــي فــي
العقوبــات علــى المخالفيــن
ً
ر واحـ ٍ
ـد فــي الديناميــة األكبــر الراســخة بيــن الدولــة وقطــاع اإلســمنت.
الرقابــة ســوى عنصـ ٍ
ـززت الرابــط
فــي الواقــع ،أدت الدولــة
ـيا فــي توســع القطــاع منــذ تأسيســه وعـ ّ
دورا أساسـ ً
ً
بيــن صناعــة اإلســمنت والشــؤون الجيوسياســية اإلقليميــة مــن خــال اعتمــاد سياسـ ٍ
ـات
تفضــل قطــاع اإلســمنت علــى غيــره مــن القطاعــات كالزراعــة .ويعتبــر
للتصديــر واالســتيراد
ّ
قــرار الحكومــة بمنــع اســتيراد اإلســمنت فاتحــة احتــكار الســوق مــن قبــل شــركات
[]5
ـف بدورهــا عــن التوســع باســتمرا ٍر
اإلســمنت الثــاث الموجــودة فــي لبنــان  ،والتــي لــم تكـ ّ

لتلبيــة حاجــات البنــاء وإعــادة اإلعمــار والمشــاريع الكبيــرة فــي لبنــان والمنطقــة.
ٍ
سياســات تدعــم القطــاع الزراعــي وتحمــي المــوارد الطبيعيــة ،أدى
وفــي غيــاب أي
توســع قطــاع اإلســمنت إلــى تســريع عمليــة تغيّــر المشــهد الزراعــي وتضاعــف الضــرر
البيئــي علــى امتــداد المناطــق اللبنانيــة .وبســبب حجــم اإلنتــاج الهائــل ،ألحقــت صناعــة
وســبل
دمــارا
اإلســمنت
ً
ً
ممنهجــا طــال المناظــر الطبيعيــة والمجتمعــات المحليــة ُ
المهمشــة تحــت
بشــكل متكــر ٍر البلــدات والمناطــق
العيــش .واســتغلت هــذه الصناعــة
ٍ
ّ
ســتار التنميــة ،غيــر أنهــا لــم تخ ّلــف ســوى القضــاء علــى االقتصــادات المحليــة البديلــة
ـكل
وتعريــض صحــة الســكان للخطــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،نجــح القطــاع فــي تجنّــب أي شـ ٍ
خر ســلطته
مــن أشــكال المســاءلة العامــة بفعــل تواطئــه مــع الطبقــة الحاكمــة ،كمــا سـ ّ
المطلَقــة لتســريع اســتحواذ الشــركات علــى األراضــي البريــة والمزروعــة ،والتاعب باألســعار
الوطنيــة وإحــكام قبضتــه علــى مؤسســات التخطيــط المدنــي .وحتــى اليــوم ،تســتمر
المقالــع غيــر القانونيــة فــي تشــويه المناظــر الطبيعيــة واإلضــرار بالســكان والتهديــد
ٍ
مســمى التنميــة.
طمعــا بالربــح ،وتحــت
بلــدات بالكامــل
بمحــو
ً
ّ

[ ]1باالســتناد إلــى مصــد ٍر فــي وزارة البيئــة ،تــم تشــكيل ثــاث

رئيســا آخــر
حتــى يومنــا هــذا ،يُعــد التمــدن العشــوائي محــركًا
ً
للقطــاع .وتفاقــم التمــدن العشــوائي فــي عــام  ،2018عندمــا

التوجيهــي للمقالــع ،لكــن مــن دون نتيجــة.

ســهلت الحكومــة إجــراءات اســتصدار تصاريــح للبنــاء فــي
ّ

لجــان وزاريــة وحكوميــة متتاليــة كلّفــت بمراجعــة المخطــط
ٍ

مربعــا.
متــرا
المناطــق التــي تقــل مســاحتها عــن 1٥0
ً
ً
وعضــو
ومصمــم
مهنــدس معمــاري
[ ]2أنطــوان عطــاهلل هــو
ٌ
ٌ
ٌ
ـر فــي قضايــا
ـ
ومناص
ـان،
ـ
لبن
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
المدن
ـط فــي المجتمــع
ناشـ ٌ
ٌ
النقــل العــام والت ـراث واألماكــن العامــة.

[ ]5ثمــة ثــاث شــر ٍ
كات تصنــع اإلســمنت فــي لبنــان :شــركة
ٍ
ٍ
إنتاجيــة تبلــغ ٣
بطاقــة
الترابــة الوطنيــة (إســمنت الســبع)

[ ]3فــي النصــف األول مــن عــام  ،201٦تــم تصديــر  1٤،٧00طــن

ٍ
بطاقــة
مليــون طــن وحصــة  %٤٣مــن الســوق؛ هولســيم
ٍ
إنتاجيــة تبلــغ  2.2مليــون طــن وحصــة  %٣8مــن الســوق؛

مــن اإلســمنت األبيــض اللبنانــي إلــى ســوريا.

ٍ
ٍ
إنتاجيــة تبلــغ  1.٣مليــون طــن وحصــة %19
بطاقــة
وســبلين
مــن الســوق.

رئيــس إلــى مشــاريع
بشــكل
[ ]4يعــود هــذا الطلــب المرتفــع
ٍ
ٍ
إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء النــزاع ،ومشــاريع البنــى التحتيــة

[ ]6هــذه حــال بلــدة بدبهــون فــي الكــورة ،حيــث يســتحوذ

واســتصاح األراضــي التــي انطلقــت مــن التســعينات .وفــي
ٍ
مخططــة
حيــن ال تــزال  %8٥مــن األراضــي اللبنانيــة غيــر

المقلــع علــى أكثــر مــن ربــع مســاحة البلــدة.
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1956
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لتوسع مقلعي بدبهون وكفرحزير
جدول زمني
ّ

مقلع بدبهون

1956

1962

1985

20

مقلع كفرحزير

1985

2004

2004

2017

2017

تح ّول أرض الكورة
خصب
من مور ٍد
ٍ
ٍ
أولي ٍة لشركات
مادة
إلى
ّ
اإلسمنت

تاال عالء الدين | عبير سقسوق
ّ ٍ
ـمى ببلــدات الطــوق[ - ]1ال
مــن يلتفــت اليــوم إلــى بلــدات شــكا والكــورة -
وبخاصــة مــا يسـ ّ
ـاال قاتـ ً
يحتــاج إلــى الكثيــر ليفهــم أنهــا باتــت مثـ ً
العامــة وســوء
ـا لمــا تو ّلــده السياســات
ّ
التخطيــط فــي لبنــان.
ً
شــماال
يحدهــا
فــي ذاكــرة ســكان الكــورة ،منطقتهــم هــي «الكــورة الخضــراء»،
ّ
وجنوبــا نهــر الجــوز ،الــذي يفصــل ســاحلها الطبيعــي عــن قضــاء البتــرون،
وادي قاديشــا
ً
ـد علــى ضفافهمــا الهضــاب الخض ـراء
ـري العصفــور والج ـرادة حيــث تمتـ ّ
باإلضافــة إلــى نهـ َ
وأراضــي الزيتــون والعنــب والتيــن وغيرهــا.
ـاه جوفيـ ٍ
تعــوم بلــدات الكــورة علــى ميـ ٍ
خزانــات
ـة ،مصدرهــا تنّوريــن ،تُعتبــر مــن أبــرز ّ
ً
ً
بحريــة ازدهــر علــى طولهــا صيــد األســماك
واجهــة
الثــروة المائيــة فــي لبنــان ،وتشــمل
وجهــت هــذه الخصائــص البيئيــة
واســتخراج الملــح والنشــاطات البحريــة المختلفــةّ .
ـول شــاطئ الكــورة
شــكل النشــاطات االقتصاديــة التــي تتناســب معهــا ،وذلــك قبــل أن يتحـ ّ
ٍ
ٍ
صناعيــة تنتشــر فيهــا المعامــل والشــركات والمقالــع
منطقــة
وأراضيــه الداخليــة إلــى
وبحجــة التنميــة وتأميــن فــرص العمــل.
منظــم،
غالبــا بأنــه عشــوائي وغيــر
ـكل يوصــف
ّ
بشـ ٍ
ّ
ً
معمــل لصناعــة
أول
ٍ
ففــي العــام  ،19٣1وعلــى ســاحل بلد َتــي شــكا والهــري ،تــم إنشــاء ّ
أسســها المطــران
اإلســمنت فــي لبنــان ،وهــو تابــع ل«شــركة الترابــة اللبنانيــة» التــي ّ
أنطــوان عريضــة والبطريركيــة المارونيــة بالش ـراكة مــع
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فــي ذلــك الوقــت  -أي خــال االنتــداب الفرنســي  -لــم يكــن هنــاك وزارة تصميــم
ّ
وال قانــون للتنظيــم المدنــي وال أنظمــة الســتخدامات األراضــي فــي شــكا أو البلــدات
المحيطــة بهــا أو حتــى علــى الصعيــد الوطنــي[ّ ،]2
إال أن الشــركة المرتبطــة بمصالــح
أوروبيــة وحلفــاء محليّيــن ،اســتطاعت رفــع إنتاجهــا بشــكل ســريع[ .]3وبعــد حوالــي
ـم إنشــاء معمــل آخــر لصناعــة اإلســمنت  -علــى الســاحل
َ
عقديــن علــى بــدء أعمالهــا ،تـ ّ
أسســتها عائــات صحنــاوي
الشــكّاوي ً
أيضــا  -تابــع لـ«شــركة الترابــة الوطنيــة» التــي ّ
وعســيلي وضومــط .كل ذلــك فــي ظــل غيــاب الرؤيــة أو التنظيــم المطلــوب لتوجيــه
اســتخدامات األراضــي واختيــار مواقــع إقامــة المنشــآت الصناعيــة.
ـول الــذي جــرى فــي بنيــة المنطقــة هــو أنــه كان شـ ً
ـاما
إن أقــل مــا يقــال عــن التحـ ّ
ّ
ـرا مــن النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .لــم تتمكــن الصناعــات مــن أن
ومدمـ ً
تكــون بديـ ً
كمصدريــن أساســيّين للدخــل .لــذا ،مع
ـتداما للزراعــة والنشــاط البحــري
ـا مسـ
ً
َ
ـدا ،الســيّما
المتاحــة للمنطقــة وســكانها محــدودة جـ ً
مــرور الزمــن ،أصبحــت الخيــارات ُ
البلــدات المحيطــة بالمعامــل ،مــا دفــع بأهالــي المنطقــة إلــى تســميتها «بلــدات الطوق»،
ـكان مــا عــن محيطــه ومحاصرتــه
وهــو مصطلــح يُســتخدم عـ ً
ـادة للتعبيــر عــن فصــل مـ ٍ
[]4
مــن كافــة الجهــات مــن ِقبــل جهـ ٍ
ـة معاديــة .

 Bonfilsشكا  - 1920تصوير دار بونفيس
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 ⁄⁄⁄⁄⁄لماذا تموضعت هاتان الشركتان على ساحل الكورة؟
كانــت الدوافــع الرئيســة لاســتثمار فــي هــذه المنطقــة تكمــن فــي قربهــا مــن البحــر،
توفــر الميــاه كمصــدر
وطبيعــة تربتهــا
المكونــة مــن نوعيــن :الكلــس واألرجيــل .كمــا أن ّ
ّ
وضعــا
للطاقــة وللتصنيــع (نهــر الجــوز ونبــع الجـرادة)  ،والبحــر كمرفــأ للتصديــر ،شـكّا
ً
وتوســعهما.
نموذجيــا لتأســيس الشــركتين
ّ
ً
فــي خــال ســنوات قليلــة ،تزايــد عــدد المعامــل الصناعيــة علــى ســاحل شــكا .ففــي
ـم إنشــاء مصنــع «إترنيــت» لتصنيــع أنابيــب وألــواح األسبســتوس (الــذي
العــام  ،19٥0تـ ّ
العمــال بســرطان الرئــة)[ .]5وفــي العــام ،19٦1
تســببه فــي وفــاة عشــرات
الحقــا
ثبــت
ً
ّ
ّ
توســعت أعمــال شــركتي
تأســس معمــل «الشــركة اللبنانيــة لإلســمنت األبيــض» .كمــا ّ
ّ
ادع ،متجاهلـ ً
ـة
الترابــة خــال ســنوات الخمســينات والســتينات بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍ
ر ومــن دون ر ٍ
ٍ
عــدد مــن الممارســات التــي ســمحت بهــا
المعاييــر البيئيــة والصحيــة[ ،]6وذلــك عبــر
الدولــة اللبنانيــة[.]7
فــي بدايــة الســبعينات ،صــدرت مراســيم لتنظيــم أجــزاء صغيــرة مــن الكــورة
وســاحلها :تنظيــم اســتخدامات األراضــي فــي بلــدة كفرحزيــر فــي العــام  ،19٧0والتصميــم
التوجيهــي للشــواطئ الشــمالية فــي العــام  19٧2الــذي لحــظ وجــود معملــي الترابــة
ّ
وحــدد مناطــق صناعيــة فــي بلــدات شــكا والهــري وأنفــه .لــم يكــن هــذان التشــريعان
ّ
«المحليّــان» كافييــن لضبــط وتنظيــم عمليــات توســع الشــركات وتغلغــل غبارهــا فــي
ـات وطنيـ ٍ
ـل سياسـ ٍ
المنطقــة ،فــي ظـ ّ
وتطورهــا :ففــي
ر بنجاحهــا
ـة أســهمت بشـ ٍ
ـكل كبي ـ ٍ
ّ
العــام  ،199٤منعــت الحكومــة اللبنانيــة اســتيراد اإلســمنت مــن األســواق الخارجيّــة ،مــا
ـكل متكــر ٍر ،وذلــك بغطــا ٍء ودعـ ٍ
ـم
أدى إلــى زيــادة اإلنتــاج المحلـ
ـي وزيــادة ســعر الطــن بشـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ر الســيّما فــي ظــل عاقــة الشــركتين بالبطريركيــة المارونيــة والقــوى
سياســي مســتم ٍ
[]8
السياســية فــي زغرتــا .
العامــة عــن عمليّــات اســتخراج الشــركتين للمــواد
كذلــك تغاضــت الدولــة بإداراتهــا
ّ
خصـ ٍ
ـة فــي بلــدات الكــورة المجــاورة ،كانتــا بدأتاهــا بالتزامــن
األوليــة مــن مقالــع غيــر ُمر ّ
مــع افتتــاح معاملهمــا فــي شــكا والهــري .وكان مــن مصلحــة الشــركات إنشــاء مقالعهــا
ٍ
المســتخرجة.
علــى مقربــة مــن المعامــل لكســب الوقــت وتخفيــض تكلفــة نقــل المــواد ُ
فــي هــذا الســياق ،يشــرح أحــد ســكان أميــون« :إن أُغلقــت المقالــع ،لــن تبقــى المصانــع
ات أميركيـ ٍ
هنــا .فتكلفــة شــاحنة النقــل اليــوم تبلــغ  ٧أو  8دوالر ٍ
ـة للنقلــة الواحــدة ،وإن
أرادت الشــركات جلــب التــراب مــن أماكــن القلــع المســموح بهــا فــي البقــاع[ ،]9ســوف
تُكلّفهــا شــاحنة النقــل  ٣00دوال ٍر للنقلــة الواحــدة إلــى المعمــل فــي شــكا».
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بلديات الكورة واألقضية المجاورة
٥00م 2٥0م

حدود القضاء
حدود البلدات
البلدات المنتسبة التّحاد بلديات الكورة

من دون بلدية (تخضع لسلطة قائمقام الكورة)

ق اء طرابلس
(يضم القلمون)

البحر المتوس

راس مسقا

برسا

بكفتين

القلمون
دده
بقيعة
نخلة

الحريشة

بترومين
البلمند

بتوراتيج
قلحات

كفر قاهل

ق اء زغرتا

زكرون
أنفه

بدبا
فيع

عابا
بصرما

ق اء الكورة

برغون

بطرام

بدبهون

عفصديق

شكا

بشمزين
كفرعقا
كوسبا

الهري

كفرحزير
كفرصارون

أميون

رشدبين

بدنايل

عين عكرين
بنهران

بحبوش

دار شمزين
بزيزا
دار بعشتار

كفتون
مجدل

ق اء البترون
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بتعبورة
اجدعبرين

متريت

ق اء بشري

كفرحاتا

كفريا
حامات

تصنيف األراضي بحسب التصاميم التوجيهية
شكا والجوار الكوراني
حدود مقلع تراب أحمر

مناطق انتقالية :سكن

حدود مقلع

مناطق سكنية

حدود البلديات

صناعة

امتداد

مناطق سياحية

سكنية/تجارية

مناطق زراعية مناطق طبيعية
وأحراج مناطق زراعية/سكنية

مناطق آثار

تجارة

مناطق صناعية

مناطق حماية

وديان

منظمة صدرت بشأنها
مناطق غير
ّ
قرارات عن التنظيم المدني

مناطق غير مشمولة بالدراسة

منظمة بمرسوم
مناطق
ّ

بحسب الخطة الشاملة لترتيب
األراضي اللبنانية 2009

راس مسقا

مناطق ثروة زراعية وطنية
محميات
برسا

بكفتين

القلمون
دده

بقيعة

ماحات

الحريشة
نخلة

بترومين

البلمند

محمية ماحات أنفه
بتوراتيج
قلحات

كفر قاهل

زكرون

أنفه

بدبا
فيع
برغون

عابا

البحر المتوسط

بصرما

بطرام

بدبهون
عفصديق

شكا
بشمزين

محمية رأس الشقعة

كفرعقا
كوسبا
كفرحزير
الهري
كفرصارون
أميون
بدنايل

رشدبين
عين عكرين

دار شمزين

كفريا
حامات

كفرحاتا

بحبوش
بزيزا

بنهران

بتعبورة
دار بعشتار
اجدعبرين

متريت
كفتون
مجدل

قضاء الكورة
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 ⁄⁄⁄⁄⁄انفالش الشركات :كيف بيعت األراضي وأُنشئت المقالع؟
منهجيــة ش ـراء األراضــي كانــت عامـ ً
ـيا فــي انفــاش الشــركات وســيطرتها علــى
ـا أساسـ ً
مســتفيدة مــن الحرمــان والتهميــش
مــر الزمــان،
مصيــر ومــوارد المنطقــة علــى
ً
ّ
االقتصــادي اللذيــن كانــت تعانــي منهمــا القــرى الصغيــرة .إذ كان مــن الســهل علــى
المهمشــة لبيــع عقاراتهــم مقابــل الدفــع
الشــركات إغــراء مالكــي األراضــي فــي القــرى
ّ
ٍ
ٍ
طويلــة بأســعا ٍر زهيــدة.
لســنوات
نقــدا ،مــا مكّنهــا مــن تأميــن مصــدر التربــة
لهــم
ً
علــى ســبيل المثــال ،فــي العــام  ،19٦٧بــدأت «شــركة الترابــة الوطنيــة  -الســبع»
ر ضخمـ ٍ
ـد بيــن بلــدات أميــون
حف ـ ٍ
ـة فــي ســهل الكــورة  -الســهل الزراعــي الممتـ ّ
بإقامــة ُ
وبشــمزين وكفرحزيــر  -الســتخراج مــادة األرجيــل ،وســط حوالــي مليونــي شــجرة زيتــون.
ويــروي الس ـكّان كيــف قامــت الشــركة بش ـراء الت ـراب مــن مالكــي األراضــي فــي الســهل،
فتضــررت العقــارات المجــاورة وزحلــت تربتهــا ،مــا ســمح للشــركة بشــراء العقــارات
ّ
ٍ
خاصـ ً
ـة بعــد أن أدرك المالكــون مصيــر الســهل.
ـروش»)،
ـ
(بال«ق
ـد
ـ
زهي
ـن
ـ
بثم
ـررة
ـ
المتض
ٍ
ّ
ٍ
ـع
عامــا ،حفــرت فــي تلــك األراضــي مسـ
ـاحات تســاوي أكثــر مــن مليــون متـ ٍ
ر مربـ ٍ
وخــال ً 1٦
ـرا.
أي أكثــر مــن  9\1مــن مســاحة الســهل ،وبعمـ ٍ
ـق يت ـراوح بيــن  1٥و 20متـ ً
أمــا فــي بلــدة بدبهــون ،فبــدأت عمليــة شــراء األراضــي فــي أوائــل الســتينات.
ّ
ـع ،مــا يــوازي  -علــى
وبحلــول العــام  ،19٦2كانــت الشــركة ذاتهــا قــد تملكــت  900000متـ ٍ
ر مربـ ٍ
ســبيل المقارنــة  -أكثــر مــن  ٣أضعــاف مســاحة حــرش بيــروت .تشــكل هــذه المســاحة
النســبة األكبــر مــن األراضــي التــي تملكهــا شــركة الســبع فــي محيــط المقلــع اليــوم،
ٍ
ٍ
واحــدة ببيــع مئــات آالف األمتــار مــن األراضــي
عائلــة
مــزارع مــن
وذلــك بعــد أن قــام
ٌ
ذات التربــة البيضــاء حيــث كان يــزرع زراعـ ٍ
ـة صعبـ ً
ـات َبعليّـ ً
ـة وخفيفــة اإلنتــاج[ .]10المبلــغ
الزهيــد الــذي قبــل بــه المــزارع ســمح لــه أن يحســن ظــروف عيشــه فــي بلـ ٍ
ـدة لــم تصلهــا
خدمــات الدولــة قبــل أوائــل الســتينات[ .]11وفــي غيــاب أي ضوابــط قانونيــة تــردع نشــاطها
وإنتاجهــا ،انتشــرت الشــركة بمقلعهــا عبــر األراضــي التــي تملكهــا ،مــا تســبب بتدهــور
إنتاجيــة وقيمــة األراضــي المجــاورة ،فــي ســيناريو مشـ ٍ
ـابه لذلــك الحاصــل فــي الســهل.
فــي الوقــت نفســه ،كانــت الشــركة تراكــم عقــار ٍ
بشــكل اســتراتيجي ،بحيــث
ات أخــرى
ٍ
توســع المقلــع.
الجــزر وســط نطــاق
تعــزل أراضــي ال تملكهــا وتحاصرهــا مثــل
ُ
ّ
وفــي بلــدة كفرحزيــر التــي تقــع علــى بعــد بضعــة كيلومت ـر ٍ
ات مــن بدبهــون ،يقــع
ـع بمعظمــه شــركة الترابــة اللبنانيــة التــي باتــت تُعــرف اليــوم باســم
ً
ـر تابـ ٌ
أيضــا مقلـ ٌ
ـع آخـ ٌ
شــركة «هولســيم لبنــان».
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 ⁄⁄⁄⁄⁄سلطة الشركاتَ :من ربح معركة تصنيف األراضي؟
عمليــات ش ـراء العقــارات مــن قبــل الشــركات كانــت إذً ا الخطــوة األولــى للســيطرة علــى
األرض ومواردهــا .الخطــوة التاليــة كانــت إعــداد كل مــا يلــزم الســتخدام األرض بالشــكل
ـدا إلنشــاء المقالــع فــي أماكــن يُمنــع القلــع فيهــا.
والوقــت الــذي يحلــو لهــا ،تحديـ ً
فبالنظــر إلــى خريطــة تصنيــف األراضــي الحاليــة فــي شــكا وعــدد مــن بلــدات الكورة،
ناحــظ وجــود «ترقيــع» فــي تصنيفـ ٍ
ـة ،خاصـ ً
ـة أو متجانسـ ً
ـات ليســت بالضــرورة منطقيـ ً
ـة
عنــد النظــر أبعــد مــن حــدود كل بلديــة علــى حــدة .فمــن ناحيــة ،تنتشــر المناطــق
واقعــا قــد فُــرض) ومــن دون
أمــرا
ر (كأن
عــدة مناطــق
الصناعيــة فــي
ٍ
بشــكل مبعثــ ٍ
ّ
ً
ً
وجــود مناطــق عازلــة أو انتقاليــة تفصلهــا عــن المناطــق الســكنية أو الخض ـراء .ومــن
ناحيــة أخــرى ،نعلــم بوجــود اســتخدامات زراعيــة كبيــرة نجدهــا غيــر مصنّفــة للزراعــة
فــي هــذه الخرائــط الرســمية ،كمــا هــي الحــال فــي بلــدة كفرحزيــر التــي صنفــت غالبيــة
أراضيهــا ســكنية.
خاصــا بالكــورة ،وتعانــي منــه منظومــة
ربمــا هــذا التوصيــف أو التحليــل ليــس
ًّ
ٍ
ارا عــن
التنظيــم المدنــي فــي كل بقعــة مــن لبنــان ،هــي التــي تتمــادى فــي الخــروج م ـر ً
الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة ،الصــادرة عــام ،2009
المبــادئ التــي أرســتها
ّ
والتــي كانــت مناســبة إلحيــاء الطابــع الوطنــي للسياســات العامــة .إنمــا الملفــت هنــا
مربــع مــن
ر
 باإلضافــة الــى التوصيــف العــام  -هــو وجــود مــا يعــادل  2,٥مليــون متــ ٍٍ
ٍ
صــة لذلــك[.]12
مخص
اض غيــر
المقالــع علــى أر ٍ
ّ
إذ نجــد ،بحســب مــا تظهــره الخريطــة ،أن مقلــع كفرحزيــر يقــع ضمــن منطقــة
اســتنادا إلــى تصميمهــا التوجيهــي الصــادر منــذ عقــود .بــدأ
مصنفــة ســكنية ،وذلــك
ً
اض كثيــرة
المقلــع بالعمــل خــال الســنوات العشــر األخيــرة ،وذلــك بعــد عمليــات شـراء أر ٍ
عامــي  1999و .2018تــم الترخيــص لهــذا المقلــع بشــكل غيــر قانونــي ،مــا دفــع
بيــن َ
«رفضــا با ًتــا تعديــل
بمجلــس بلديــة كفرحزيــر إلــى إصــدار قــرار فــي تمــوز  201٦يرفــض
ً
تصنيــف أو جهــة اســتعمال األراضــي التــي تقــع ضمــن النطــاق العقــاري للبلــدة ّ
إال بطلــب
يتســبب بتصاعــد الغبــار
أن الجــرف الجائــر لألراضــي
وموافقــة المجلــس البلــدي ،بمــا ّ
ّ
ار آخــر عــن المجلــس البلــدي
المؤثّــر علــى البشــر والمزروعــات» .فــي آب  ،2018صــدر قـر ٌ
بإيقــاف جميــع أعمــال شــركتي الترابــة الوطنيــة وهولســيم فــي المقالــع التابعــة لهمــا
فــورا تحــت طائلــة المســؤولية .قبــل إصــدار القــرار ،طلبــت
فــي خــراج بلــدة كفرحزيــر
ً
ـص رســمي لديهمــا بإقامــة مقالــع
بلديــة كفرحزيــر
خطيــا مــن الشــركتين تقديــم أي ترخيـ ٍ
ً
تقدمــت
وأن شــركة هولســيم
خطيــا بــأن ال ترخيــص لديهمــا
فــي أراضيهــا ،وكان الجــواب
ّ
ّ
ً
ـواب مــن الجهــات المعنيــة[.]13
ـص منــذ العــام  201٦ولــم تحصــل علــى جـ ٍ
بطلــب ترخيـ ٍ
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أمــا المقلــع اآلخــر الــذي نـراه علــى الخريطــة ،فهــو الواقــع فــي بدبهــون وقصتــه أكثر
ار ال ســابق لــه عــن مجلــس
ً
تعقيــدا ونتائجــه أكثــر فداحــة .ففــي أيــار  ،199٧صــدر قــر ٌ
ً
ً
خاصــة لمقالــع
منطقــة
الــوزراء يعلــن تخصيــص وتصنيــف واعتمــاد بلــدة بدبهــون
منظمــة ،أي
بلــدة غيــر
شــركات الترابــة لمــدة عشــر ســنوات .كانــت بدبهــون مــا زالــت
ً
ّ
أنــه لــم يصــدر إطاقً ــا أي تصميـ ٍ
ـم توجيهــي لترشــيد اســتخدامات األراضــي فيهــا .فقــام
ّ
هــذا الق ـرار الــوزاري – بشــخطة قلــم – باســتباحة بلـ ٍ
ـدة بكاملهــا ووضــع أرضهــا وهوائهــا
وبيوتهــا تحــت ســيطرة المقالــع.
وبعــد مــرور الســنوات العشــر علــى صــدور القـرار ،تــم تجديــده فــي العــام  200٧لمدة
ســنتين إضافيتيــن .وربمــا كان الضغــط المجتمعــي واقتــراب موعــد انتهــاء صاحيــة
ارا بتنظيــم بدبهــون
القـرار الدافــع حينهــا التّخــاذ المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي قـر ً
والبلــدات المحيطــة بهــا (زكــرون ،برغــون ،قلحــات) ألول مـ ٍ
ـرة فــي تاريخهــا.
بعــد تلزيــم الدراســة بمرحلتهــا األولــىُ ،طلــب مــن البلديــات إبــداء الــرأي (مــع
ار عــن المجلــس األعلــى للتنظيــم المدنــي
العلــم أن بدبهــون ال بلديــة لديهــا) ،وصــدر قـر ٌ
بالموافقــة علــى المرحلــة األولــى والمباشــرة بالمرحلــة الثانيــة .انتهــت الدراســة وصــدر
تضمــن
التصميــم التوجيهــي بقــرا ٍر عــن المجلــس األعلــى المذكــور فــي العــام .2011
ّ
التصميــم تصنيــف منطقــة القلــع ومحيطهــا فــي بدبهــون «منطقــة حمايــة» ،وذلــك
ـدر فــي مديريــة
ـد مــن تأثيــر المقالــع وتنظيــم نطــاق عملهــا
للحـ ّ
ّ
وتوســعها .يقــول مصـ ٌ
التنظيــم المدنــي إن «المنطقــة المصنّفــة «منطقــة حمايــة» تعــود ملكيتهــا بمعظمهــا
إلــى شــركة الترابــة الوطنيــة« .حمايــة» ال تعنــي «محميــة» ،وبالتالــي لــم نمنــع إقامــة
ٍ
منشــآت فيهــا .المنطقــة فــي األســاس تحــوي مقالــع .نحــن اعتبرنــا أنــه ال
مقالــع أو
بشــكل عشــوائي .كان مــن الضــروري
والتمــدد
التوســع
يجــوز اســتمرار المقالــع فــي
ٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
توســعها ألن المناطــق المحاذيــة لهــا تمــوت.
والحــد مــن
بيئيــة عليهــا
شــروط
فــرض
ّ
ّ
ٍ
ـة عازلـ ٍ
كان هدفنــا إنشــاء منطقـ ٍ
ٍ
ـول
ـة أو  buffer zoneتخضــع لشـ
ـروط معينــة كــي ال تتحـ ّ
كل أمــاك الشــركة إلــى مقالــع».
لــم تكــن شــركة الترابــة علــى علـ ٍ
ـم بصــدور هــذا التصميــم حتــى العــام  ،201٥حيــن
ُصنّفــت عقــارات الشــركة «منطقــة حمايــة» فــي إفــادات االرتفــاق والتخطيــط الخاصــة
ادعــت شــركة الترابــة الوطنيــة علــى
بهــا .وبعــد شــهو ٍر قليلــة ،وتحديـ ً
ـدا فــي شــباط ّ ،201٦
الدولــة (وزارة األشــغال العامــة والنقــل) أمــام مجلــس الشــورى إلبطــال ق ـرار المجلــس
ٍ
ٍ
ٍ
دعــم لقــرار التنظيــم المدنــي ،جــاء رد
إعاميــة أو
مواكبــة
أي
األعلــى ( .)2011ومــن دون ّ
[]14
مجلــس شــورى الدولــة فــي آب  201٦بوقــف تنفيــذ القـرار  .يقــول المصــدر فــي مديريــة
التنظيــم المدنــي «بعــد وقــف تنفيــذ التصميــم التوجيهــي كــي تعيــد المديريــة النظــر
طلبــت المديريــة مــن الشــركة تزويدهــا بخرائــط
توجيهيــا آخــر،
تصميمــا
فيــه وتضــع
ً
ً
َ
التوســع الــذي تنــوي تنفيــذه ،وجـ ً
ـدوال بأعمالهــا واســتهاكها الســنوي كــي نتمكــن مــن
ّ
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إعــادة تنظيــم المنطقــة آخذيــن بعيــن االعتبــار تلــك المعطيــات .لكــن حتــى اليــوم،
ـأي مــن تلــك المعلومــات .الشــركة غيــر متعاونــة .لــذا لــم نســتطع
تزودنــا الشــركة بـ ٍ
لــم ّ
إنتــاج تصميـ ٍ
ـب فــي
فبقيــت المنطقــة غيــر
ـم توجيهــي بديــل،
ّ
َ
منظمــة ،وهــو أمـ ٌ
ـر ال يصـ ّ
مصلحــة أحـ ٍ
ـد ســوى الشــركة».
ـل علــى أنّهــا األقوى
فــي النهايــة ،ربحــت شــركات اإلســمنت المعركــة ،وهــذا أكبــر دليـ ٍ
بخاصـ ٍ
ـة بعــد أن تمكّنــت مــن االلتفــاف على التنظيــم المدني
نفــوذً ا فــي الدولــة اللبنانيــة،
ّ
والتفلّــت مــن شــورى الدولــة ،مــن بيــن العقبــات القانونيــة العديــدة التــي تجنّبتهــا.
ٍ
ٍ
طويلــة
لفتــرة
لكــن علــى الرغــم مــن نجاحهــا فــي تأميــن تغاضــي المجتمــع المحلــي
عــن األض ـرار التــي تســببت بهــا عبــر توظيــف عـ ٍ
ـدد مــن الســكان وش ـراء األراضــي علــى
ّ
ـع وتمويــل بعــض البلديــات والمشــاريع والنــوادي والمؤسســات المحليــة ،لــم
نطـ ٍ
ـاق واسـ ٍ
تســلم الشــركة مــن النقمــة الشــعبية العارمــة التــي بــدأت تتفاقــم فــي خــال الســنوات
العشــرين األخيــرة .إذ أطلقــت المجموعــات األهليــة والجمعيــات البيئيــة فــي شــكا
التلــوث الصــادر عــن
مثيــرة موضــوع
بــارزا منــذ ســنوات التســعينات،
والكــورة حــراكًا
ً
ً
ّ
المعامــل .وقــد نشــرت بعضهــا دراسـ ٍ
ـدد األض ـرار البيئيــة المباشــرة الناجمــة عــن
ـات تحـ ّ
انبعاثــات شــركتي اإلســمنت ومقالعهمــا ،مــن تلويـ ٍ
ـث للهــواء والميــاه الجوفيــة والبحــر
ـرا ،تفاقمــت
والتربــة ،ومــا يســتتبع ذلــك مــن أضـرا ٍر علــى صحــة اإلنســان والنبــات .ومؤخـ ً
وتيــرة التحــركات وشــملت كتابــة العرائــض وتنفيــذ االعتصامــات وتقديــم الشــكاوى لــدى
المختصــة وتنظيــم النــدوات
الــوزارات المعنيــة والدعــاوى القضائيــة لــدى المحاكــم
ّ
والوقفــات االحتجاجيــة .وشــمل الحـراك شـرائح اجتماعيــة متنوعــة ،باإلضافــة إلــى بعــض
المجالــس البلديــة ،وصـ ً
ـوال إلــى اتحــاد بلديــات الكــورة الــذي تبنــى معركــة إقفــال المقالــع
غيــر القانونيــة التابعــة للشــركات.
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مــكان مــا عــن محيطــه
[ ]1مصطلــح يُســتخدم عــادةً لفصــل
ٍ
ٍ
جهــة معاديــة.
ومحاصرتــه مــن كافــة الجهــات مــن ِقبــل

[ ]12تتموضــع مقالــع شــركتي اإلســمنت فــي مواقــع تتعــارض
أيضــا مــع توجيهــات كل مــن «المخطــط التوجيهــي للكســارات
ً
والمقالــع» ( )2002وتوصيــات «الخطــة الشــاملة لترتيــب

[ ]2فالتشــريعات الوحيــدة التــي كانــت قائمــة عنــد تأســيس

حــد ســواء.
األراضــي» ( )2009علــى
ّ

الشــركتين تعلّقــت بتنظيــم قطــاع المقالــع والكســارات ()19٣٥
وبتطبيــق أحــكام علــى صناعــة اإلســمنت (.)19٣8

[ ]13بحســب مقابلــة أجريناهــا مــع جــورج عيناتــي ،تشــرين
الثانــي .2018

ً
وصــوال الــى
[ ]3مــن حوالــي  ٤9ألــف طــن فــي العــام 19٣8
 100ألــف طــن ســنة  .19٤0المصــدر :مســعود ضاهــر« ،لبنــان:

[ ]14بالمبــدأ ،قــرارات المجلــس األعلــى للتنظيــم المدنــي
ٍ
نافــذة بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات مــن صدورهــا،
تصبــح غيــر

ثالثــة  ،201٦صفحــة .٦9

إن لــم يتــم تكريســها بمرسـ ٍ
ـوم خــال هــذه المهلــة القانونيــة.

االســتقال ،الصيغــة والميثــاق» دار الفارابــي ،بيــروت ،طبعــة

إنمــا فــي الممارســة  -وهــذا هــو بالفعــل موقــف اإلدارة العامــة
المختصــة  -تواصــل العمــل بالقـرار رغــم انقضــاء ثــاث ســنوات،

ــوق لإلشــارة إلــى
[]4
سياســيا يُســتخدم مصطلــح دول َّ
الط ْ
ً
مجموعــة الــدول التــي تحيــط بإسـرائيل (مصــر وســورية ولبنــان

أن المنطقــة لــم تتنظــم ســابقً ا.
تجنبـاً للفـراغ التشــريعي ،بمــا ّ

واألردن وفلســطين).

للمزيــد عــن هــذا الموضــوع ،قــراءة مقــال اســتوديو أشــغال
عامــة« :المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي :عبثيــة الممارســة

[ ]5للمزيــد عــن الموضــوع ،قــراءة مقــال «المــوت فــي شــكا...

مــا بيــن الخطــة الشــاملة والتصاميــم التوجيهيــة واالســتثناءات

باألترنيــت» ،عبيــدة حنــا ،جريــدة المــدن.201٧-٣-28 ،

والقــرارات» ،المفكــرة القانونيــة.2018-2-2٦ ،

[ ]6تســببت انبعاثــات شــركتي اإلســمنت ومقالعهمــا بأضــرا ٍر
ٍ
ٍ
ٍ
تلويــث للهــواء والميــاه الجوفيــة والبحــر
مباشــرة مــن
بيئيــة
ـرب
والتربــة .فالشــركتان تســتخدمان مــادة البتروكــوك التي تتسـ ّ
ســامة تنبعــث فــي الجــو وتمتــزج بالرطوبــة،
غــازات
منهــا
ٌ
ٌ
ً
حامضــا يغيّــر
محلــوال
ثــم تتفاعــل مــع ميــاه األمطــار لتولّــد
ً
أن
خصائــص التربــة وتركيبتهــا ويهــدد صاحيتهــا للزراعــة .كمــا ّ
الغبــار الــذي يصــدر عــن المقالــع والمعامــل وانبعاثــات مداخــن
األف ـران یزیــد مــن إمكانيــة اإلصابــة بالســرطان الــذي يبلــغ فــي
شــكا والكــورة نســبة مــن األعلــى فــي لبنــان.
[ ]7مثــل الحصــول علــى ترخيــص نقــل الترابــة فــي ( 19٥٦خافً ــا
عامــة بحريــة (خافً ــا
ألحــكام مرســوم  ،)19٣8وإشــغال أمــاك ّ
لقانــون  - 192٥تحديــد األمــاك العامــة) ،وتأســيس مكتــب
جمركــي ومرافــئ ُمســتقلّة للتصديــر ( ،)19٦٧واســتثمار نهــر
ّ
الجــوز ونبــع الجــرادة وحرمــان الســكّان منهمــا.
[ ]8معلومــات عــن الســياق السياســي ارتكــزت علــى مقابــات
أجريناهــا خــال ت 2وك 2018 1مــع ســكان فــي الكــورة .والجديــر
بالذكــر أن كان هنــاك صــراع مــا بيــن حــزب المــردة وحــزب
الكتائــب علــى عائــدات اإلســمنت ،بحســب كتــاب «تاريــخ لبنــان
المقــاوم فــي مئــة عــام  »2000-1900لعبــد اهلل الحــاج حســن ،دار
الــوالء للطباعــة والنشــر والتوزيــع.2008 ،
[ ]9مرسوم  2002\880٣حدد مناطق مخصصة إلقامة مقالع.
يتــم زراعــة القمــح والشــعير والحبــوب بكثافــة فــي
[ ]10كان
ّ
بدبهــون ،حتــى أواخــر الســتينات.
[ ]11جــواد عــدره« ،صناعــات اإلســمنت واألسبســتس
والكيماويــات فــي شــمال لبنــان» ،فــي« :الشــاطئ اللبنانــي مــا
هــو مصيــره :وثائــق نــدوة اللقــاء الوطنــي لحمايــة الشــاطئ»
نقابــة المهندســين 1٦ ،آذار .199٦
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المعنية بقطاع اإلسمنت
عالقات األطراف
ّ
معارضة

تواطؤ

نواب الكورة

ر يس الجمهورية
عاون
ت

مجلس شورى الدولة
الحكومة

اتحاد بلديات الكورة
مجلس كفرح ير البلد

اتفاق

براء في ال راعة

و ارة ا ش ال العامة

براء الشواط

و ارة الصحة
و ارة الصناعة

براء في البي ة

و ارة البي ة

براء في التلو

ناشطون وناشطات في الكورة

و ارة الدا لية والبلديات
المجلس الوطني للمقال في و ارة البي ة
محاف

سكان عفصديق

كتاب

سكان في

الشمال

كهنة في الكورة

ا مقا الكورة

لجنة البي ة في التجم الوطني الديمقراطي

ر يس بلدية كفرح ير
ر يس بلدية شكا

جمعية و ية ا ر

إبطال

جمعية مجلس إنماء الكورة

بلدية الهر

لجنة كفرح ير البي ية

م تار بدبهون
تعاون

جمعية ب د

مؤسسات عاجزة

هي ة أنفة وجوارها

مديرية التنظيم المدني

تعاون

سم التنظيم المدني في الكورة

مصالح مادية مباشرة
مالكو شركة هولسيم

مصـــــن هولســـــيم

مالكو شركة السب

متعهدو النقل بين المقال والمصان

ش

المطورون العقاريون

ركة هولس

يم

تعاون

مقاولو طا البناء محلياً

ناد

بتعبورة الرياضي

ناد

في الرياضي

هي ة حماية البي ة والترا

في الكورة

مجلس إنماء شكا

ش

مقاولو طا البناء في سوريا والمنطقة

ركة الس

بع

ناعيي الكورة

جامعة البلمند

تعاون
دعم

لجنة حماية البي ة في الكورة
المعامل

مت ررون
مالكو ا راضي ال راعية في كفرح ير

مصـــــن الســـــب

حصول على تمويل
ناد

ناد

بشم ين الرياضي

تفاو

مقاولو الحفر

ضامنو ا راضي ال راعية في كفرح ير
الم ارعون في كفرح ير

مـــــقل بدبهـــــون

سبيدبول شكا

أبناء شكا فوتسال
ناد

هي ة حماية البي ة في شكا

لجنة تجار شكا

مالكو أراضي مقل كفرح ير

ناد

اللجنة النسا ية شكا
حركة الشبيبة ا رثوذوكسية

مـــــقل كـــــفرح ير

أ حاب التجارات في محي

ضرا

اللجنة ا جتماعية في رعية عفصديق

المجلس ا على للتنظيم المدني

تجم

والصحة

مالكو ا راضي ال راعية في بدبهون
ضامنو ا راضي ال راعية في بدبهون

شكا الرياضي

الم ارعون في بدبهون

تعاونية الصيادين في شكا

مالكو ا راضي ال راعية في سهل الكورة
ضامنو ا راضي ال راعية في سهل الكورة

اعتماد معيشي

الم ارعون في سهل الكورة

سا قو الشاحنات

أ حاب المعا ر

مو فو مصن السب

الجمعيات التعاونية ال راعية في الكورة

مو فو مصن هولسيم

الجمعيات التعاونية لم ارعي ال يتون في الكورة

مو فو مقل كفرح ير

سكان الكورة

مو فو مقل هولسيم

سكان كفرح ير سكان أنف
سكان بدبهون سكان أميون
سكان كفريا سكان بشم ين

اعترا

سكان البترون
سكان شكا سكان الهر

مالكو المنتجعات السياحية

تعاونيات وتجمعات مهنية

أندية رياضية

رواد المنتجعات السياحية
ّ
مالكو المطاعم على الساحل

سلطات محلية ومركزية
سياسيون
أحزاب

لجان وجمعيات

رواد المطاعم على الساحل
ّ

أفراد

خبراء

مؤسسات
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لتوسع عمل شركات اإلسمنت
جدول زمني
ّ
السياق الوطني ،التطورات المحلية ومقاومة السكان

1929

تأسيس أول شركة لتصنيع

اإلسمنت في لبنان :شركة الترابة اللبنانية

1961

تأسيس معمل الشركة

1983

صدور قانون التنظيم المدني

اللبنانية لإلسمنت األبيض في شكا.

(الذي يلغي مفعول قانون المقالع )19٣٥

من قبل المطران أنطوان عريضة

حالياً ،تملك «هولسيم»  %٦٦من

الذي أخضع ترخيص المقالع لشروط

بالشراكة مع Société d’Entreprise et de

أسهمها.

وقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم

.Réseaux Electriques Paris
في العام  19٣2حلّت الشركة السويسرية
 HolderBankمكان الشركة الفرنسية.

1931

إنشاء معمل شركة الترابة

المدني باالشتراك مع اإلدارات المعنية

1962

تملكت شركة الترابة الوطنية

عقارا في بلدة بدبهون في سنة واحدة.
2٦
ً

أيلول 1964

الترخيص لصالح شركة

ضمن مرسوم تطبيقي يُتخذ في مجلس
الوزراء.

1984

بدأت شركات اإلسمنت في

اللبنانية لصناعة اإلسمنت ضمن نطاق

الترابة الوطنية بإشغال أماك عامة بحرية

شكا باستخدام مادة البتروكوك في

بلديات الهري وشكا وكفريا.

في منطقة شكا.

محارق تصنيع اإلسمنت.

1935

بداية التشريع المتعلق

1967

كانت الشركة بحاجة إلى

حزيران 1984

إيقاف الشركات

بقطاع المقالع والكسارات مع صدور

التراب األحمر ،فبدأت أعمال الحفر في

عن الحفر في سهل الكورة بالقوة (كانت

قانون استثمار المقالع مواده تغطي كافة

سهل الكورة األوسط المنبسط حيث

معركة أسفرت عن وقوع قتلى).

جوانب تنظيم القطاع.

يوجد حوالي مليوني شجرة زيتون.

إنما الضرر ما زال مستمراً :في الشتاء
تمتلئ الحفر بالمياه وفي الصيف تسحب

1938

ارتفع إنتاج اإلسمنت وكان

تموز 1967

إنشاء مكتب جمركي

التصدير يتوجه خاصة إلى األسواق

في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا

الفلسطينية .بلغ اإلنتاج حوالي  ٤9ألف

صاحيته مراقبة تصدير اإلسمنت من

طن في العام  19٣8ووصل إلى  100ألف

إنتاج الشركة واستيراد مواد أولية.

طن في العام .19٤0
صدور مرسوم حول تطبيق

أحكام على صناعة اإلسمنت على اختاف

تنظيم بلدة كفرحزير

1986

تشغيل معمل سبلين

والتفصيلي العام.

إنشاء مصنع إترنيت في شكا

1991

إقفال شركة إترنيت لبنان في

شكا بعد االعتراضات الكثيفة وتوقيع

أيار 1972

صدر التصميم

التوجيهي العام للشواطئ الشمالية
من قبل الشركة السويسرية Holderbank

سبلين في الشوف.

ألول مرة مع صدور التصميم التوجيهي

أنواعه وعلى نقله وتجارته واستيراده الى
األراضي اللبنانية وتصديره منها وتكاليفه.

1950

الزيتون الباقية.

لصناعة اإلسمنت ضمن نطاق بلدية

أيار 1970
1938

المياه بسبب انخفاضها من تحت أشجار

لبنان في العام  198٦على معاهدة عالمية
تحظر استخدام مادة األسبستوس.

الذي لحظ وجود معملين للترابة ،وحدد
مناطق صناعية في شكا والهري وأنفه.

1991

تأسيس جمعية إنماء الكورة.

1991

بداية نشاط هيئة حماية البيئة

لتصنيع أنابيب وألواح اإلسبستوس .وقد
ثبت الحقاً أن هذا المصنع قد تسبب في
وفاة عشرات العمال بسرطان الرئة.

1975

بدءأ من سنوات الحرب

األهلية ،كان التنافس قائماً بين المردة

في شكا.

أو الزغرتاوية وحزب الكتائب على عائدات

1953

تأسيس «شركة الترابة

معامل إسمنت شكا.

الوطنية» (السبع) لصناعة اإلسمنت من
قبل عائات صحناوي وعسيلي وضومط،
ضمن نطاق بلدية شكا.

والتراث في الكورة.

1982

رئيس بلدية شكا فرج اهلل

كفوري (الذي استمر في منصبه  2٤سنة)

1993

منعت الحكومة اللبنانية

ابتاع ناقلة نفط تعاقدت مع شركة الترابة

استيراد اإلسمنت من األسواق الخارجيّة
بذريعة حماية استثمارات مصانع

إليها ،واستمر نشاطه بالتوسع وتضاعفت

اإلسمنت في لبنان لزيادة قدراتها

وذلك خافً ا ألحكام المرسوم الصادر

البواخر العائدة له إلى أن أسس شركة

اإلنتاجية ،مما أدى إلى زيادة سعر طن

سنة  19٣8المتعلق بتطبيق األحكام على

للماحة البحرية في اليونان.

اإلسمنت بشكل متكرر.

نيسان 1956

إجازة نقل الترابة

(فلت) إلى مصنع شركة اإلترنيت في شكا،

صناعة اإلسمنت.
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1992

تأسيس هيئة حماية البيئة

اللبنانية لنقل المحروقات من أوروبا

مقاومة األهالي وتشكيل مجموعات

تصاميم توجيهية محلية \ قرارات بلدية

تطور الشركات والمقالع
ّ

خطط وطنية \ قوانين \ سياسات عامة

1994

أعلنت شركة الترابة اللبنانية

أرباحاً قدرها عشرة مايين دوالر في

أيار 1997

القرار رقم  ٤0صادر عن

مجلس الوزراء يعلن تخصيص وتصنيف

تشرين األول 2002

صدور

مرسوم تنظيم المقالع والكسارات في

ميزانيتها للعام .اليوم ،يباع طن اإلسمنت

ً
ً
خاصة
منطقة
واعتماد بلدة بدبهون

لبنان ،حيث نجد أن مقالع وكسارات

عالمياً بحوالي  ٤٥دوالر ،فيما يباع في لبنان

لمقالع شركات الترابة ،لمدة  10سنوات.

الكورة ال تقع ضمن المناطق المخصصة

من قبل الشركات نفسها ب  10٥دوالرات.

تم تجديده في العام  200٧لسنتين

لذلك بحسب خريطة المرسوم.

إضافيتين.

1994

تموز 2003

هيئة حماية البيئة في شكا

ً
بروتوكوال للتفاوض مع الشركات.
تطور

أيار 1997

ترخيص مؤقت لشركة

الترابة الوطنية لضخ مياه اآلبار المحفورة

1994

تصديق تخطيط طريق شكا -

زكرون لشق طريق من «حرج القرن» في

الترابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان
ش.م.ل.

في عقارين من منطقة شكا العقارية
واستعمالها في األغراض الصناعية.

2004

حصلت شركة السبع على

شهادة  ISOإلدارة النظام البيئي.

زكرون إلى مصانع شركة السبع في شكا،
بهدف إقامة مقلع مستقباً ومشروع

استبدال اسم شركة

1998

تنفيذ اتفاقية «تيسير وتنمية

فرز .على إثر ذلك ،نظم األهالي مع تجمع

التبادل التجاري بين الدول العربية»

2004

قدرت كلفة تدهور أسعار

بلديات الكورة وهيئة حماية البيئة والتراث

التي انضم إليها لبنان في العام .198٥

األراضي المجاورة للمقالع والكسارات

حملة واسعة وقُدمت العرائض إلى وزارة
الداخلية والبلديات ،كما ُر ِف َع كتاب إلى
المديرية العامة للتنظيم المدني ،يطلب

تقوم االتفاقية بتحرير التبادل التجاري

في لبنان بما يقارب  1٦مليون دوالر في

بين الدول العربية من الرسوم والقيود

السنة ،كون هذه األعمال قد تسببت

المختلفة ،ما سمح باستيراد زيت الزيتون

بخفض سعر األراضي بين  1٦و %٧1من

من تونس وسوريا إلى السوق المحلي.

قيمتها الحقيقية ،باإلضافة إلى انخفاض

عدم الموافقة على طلب شركة الترابة
الوطنية ضم وفرز العقارات التي تملكها.

1995

أعطت الدولة مهلة أشهر

قيمة المباني بما يقارب  %٤٥من قيمتها.
بشكل
 1998توسيع شركة السبع
ٍ
ٍ
ٍ
بدعم جزئي من International
ملحوظ

معدودة ،سمحت خالها لشركات

 :Finance Corporationإضافة فرن جديد

(دراسة للبنك الدولي)

2005

بلغت الكلفة السنوية

معدل  %٦من الكبريت
اإلسمنت باعتماد
ّ

سمح بزيادة اإلنتاج من  ٧٥0ألف طن في

للتدهور الناتج عن االستثمار العشوائي

في خلطة اإلسمنتّ ،
المعدل
إال ان هذا
ّ
ّ
المعدل
علما أن
ظل يُعتمد حتى اليوم.
ّ
ً

السنة الى  1.٥مليون طن .واستحصلت

وغير السليم للمقالع في لبنان ما يقارب

عددا
الشركة على  ISOو  .IRIكما وظفت
ً

 2٥مليار ليرة لبنانية (استناداً إلى دراسة

المعتمد في السابق كان  ،%٣أي مرتفع

كبيرا من الناس ،حوالي  ٥2شخص من
ً

كلفة التدهور البيئي في لبنان).

ً
بالمعدل العالمي المسموح به
مقارنة
ّ

شكا.

2007

وهو .%1.٧٥

1999
1996

إثارة موضوع التلوث الصادر

عن معمل شكا للترابة واإلترنيت بشكل

وصلت مساحة العقارات التي

تمتلكها شركة سيمد ماينينغ ش.م.ل في

من جديد بحيث أصبح ينتج  2.٤مليون
طن من الكلينكر في السنة.

مربع.
ر
كفر حزير إلى أكثر من مليون مت ٍ
ٍ

تموز 2007

واسع .وقد نشرت هيئة البيئة والتراث في
الكورة في شهر أيار نتائج تحاليل عينات

توسيع وتحديث معمل السبع

2001

قامت  2٣بلدية في الكورة

وصول غبار كثيف جداً

إلى بيوت عفصديق .فالهواء قوي بحكم

أجريت في جامعة أكستر في بريطانيا

برفع دعوى أمام المدعي العام في

موقع الضيعة الكاشف على السهل من

تثبت أن مياه اآلبار السطحية في شكا

طرابلس على وزارة البيئة ،ألن الوزارة

جهة والبحر من جهة ثانية .اتفق السكان

ملوثة وتحتوي على العديد من المواد

أصدرت مذكرة إرشادية (موقعة من مدير

وجمعوا تواقيع حوالي  % 80من أهالي

السامة.

عام الوزارة) تقول إن الدخان واالنبعاثات

الضيعة ،ثم سجلوا العريضة في البلدية،

من معامل الترابة ما هي إال بخار ماء.

وعند القائمقام ،وتم تحويلها إلى وزارة

1996

صدر تصميم توجيهي

للمنطقة الصناعية في شكا وأنفه .وعلى
الرغم من أن هذا التصميم جزئي مثل

الصحة والداخلية والبيئة.

كانون الثاني 2002

الترخيص

لشركة إسمنت الشرق األوسط إلشغال

التصميم السابق ،لكنه يستبق عملية

أقسام من األماك العمومية النهرية

االمتداد العمراني بحيث يتضمن مناطق

(مجرى ماء شتوي) من منطقة شكا.

تجانسا ما بين الصناعة
انتقالية تضمن
ً
وسائر االستخدامات.
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1929

1931

1938

1950

1953

1956

1960
1961
1962

1964

1967

1970

1972

1935

أيلول 2008

بدعوة من هيئة حماية

كانون الثاني 2015

نفّ ذ أهالي

تموز 2016

قرار صادر عن مجلس

البيئة ولجنة التجار واللجنة النسائية في

وسكان الحي المجاور لمعمل الترابة

بلدية كفرحزير يعلن «رفضاً باتاً لتعديل

اعتصاما في الشارع العام
شكا ،نفذ األهالي
ً

البيضاء التابع لشركة هولسيم في بلدة

تصنيف أو جهة استعمال جميع األراضي

احتجاجا على تفاقم الوضع البيئي في شكا
ً

اعتصاما أمام مدخل المعمل،
شكا
ً
احتجاجا على
المؤدية إليه
وأقفلوا الطريق
ّ
ً

التي تقع ضمن النطاق العقاري للبلدة
ّ
إال بطلب وموافقة المجلس البلدي» ،بما

أعطى شكا ،الكل أخذ منها خال خمسين

االنبعاثات والغبار والروائح الكريهة التي

أن الجرف الجائر لألراضي يتسبب بتصاعد
ّ

سنة مليارين وسبعمئة ألف طن من

تجتاح المنازل.

الغبار المؤثرة على البشر والمزروعات.

واستهتار الشركات بمعاناتهم« :ما حدا

اإلسمنت ،أقله كونوا أوفياء ألهلها».

أيلول 2015
تموز 2009

صدور الخطة الشاملة

أن
لترتيب األراضي اللبنانية ،حيث نجد ّ
مقالع بدبهون وكفرحزير تقع ضمن
عال لجهة سيان التربة،
مناطق ذات خطر
ٍ
ٍ
حاد في الموارد المائية.
نقص
وتعاني من
ٍ

صدر قرار عن وزارة

الصناعة بتأليف لجنة تمثّلت فيها

الكورة موجه إلى وزير الصناعة رفضاً

مختلف الوزارات ومحافظ الشمال

إلعادة تصنيف األراضي في منطقتي

ومعهد البحوث العلمية وشركة الترابة

بدبهون وبرغون وزيادة عامل االستثمار

الوطنية وبلدية شكا واتحاد بلديات الكورة

للشركة الوطنية لإلسمنت في شكا.

لمتابعة أوضاع مصنع شركة الترابة
الوطنية ،تناط بها مهمة مساعدة المصنع

أيلول 2009

تصديق التصميم

تموز 2016

كتاب من اتحاد بلديات

آب 2016

صدور قرار عن مجلس

والمنطقة واألهالي على توفير أفضل

شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار المجلس

التوجيهي للمناطق الصناعية في شكا،

الشروط البيئية والصحية لعمل المصنع،

األعلى للتنظيم المدني ( )2011الذي يقوم

أنفه ،كفريا والهري.

وباألخص ما يتعلّق بالمقلع ونقل األتربة

بتنظيم منطقة بدبهون.

والكلينكر والبتروكوك وتخزينها.

أيلول 2010

اعتصام أهالي شكا

لمرور شاحنات اإلسمنت داخل البلدة،

تشرين الثاني 2015

وذلك عقب حصول اصطدام بين

شكا صرخة مدوية في اعتصام بعدما

ألول مرة .فيه ،تم زيادة عامل االستثمار

شاحنتين عند مدخل السوق أدى إلى

وصل التلوث إلى المياه التي تتغذى منها

في المنطقة الصناعية .بحسب النشطاء

زحمة سير خانقة.
وجه عدد من أهالي بلدة
أيار 2011
ّ
شكا كتاباً إلى محافظ الشمال سجلوا فيه
ٍ
أذونات
اعتراضهم على إعطاء بلدية شكا
لصالح شركة الترابة الوطنية (السبع)
إلقامة كسارتين جديدتين في جبل شكا
ٍ
ٍ
قريبة من المنازل السكنية.
منطقة
في

أيار 2011

صدر عن المجلس األعلى

كل
المدني القرار  18لتنظيم ٍ
للتنظيم ُ
من بدبهون وبرغون .يتضمن التصميم

البلدة مع عدد من البلدات المجاورة في

في المنطقة ،أخذت البلدية قراراً بزيادة

منطقتي البترون والكورة ،وذلك بسبب

بطلب من الشركات ،من
عامل االستثمار
ٍ

نفايات معمل السكر.

دون إعام السكان ،لكن جرى تسريب خبر
اجتماع المجلس األعلى للتوقيع على هذا

كانون األول 2015

تأسيس

المرسوم.

جمعية وصية األرض في الكورة.

كانون األول 2016
شباط 2016

ادعت شركة الترابة

نظمت

لجنة كفرحزير البيئية اعتصاماً قرب

الوطنية ضد الدولة (وزارة األشغال

المقالع لمطالبة رئيس الجمهورية بإنقاذ

العامة) لدى مجلس الشورى إلبطال قرار

المنطقة من السموم التي تقتل السكان

المجلس األعلى ( )2011القاضي بتصنيف

وتجرف األراضي الزراعية.

منطقة حماية في بدبهون ،وذلك بعد

آذار 2017

التوجيهي تصنيف منطقة المقالع

أن تم تدوين هذا التصنيف عام 201٥

ومحيطها في بدبهون «منطقة حماية»

في إفادات االرتفاق والتخطيط الخاصة

انتشار الغبار المسرطن» أطلقت لجنة

للحد من تأثير المقالع على
وذلك
ّ
المحيط ولتنظيم نطاق عملها وتوسعها.

بعقارات الشركة.

حماية البيئة في بلدية شكا عريضة

تشرين الثاني 2014

اعتصام

احتجاجاً على إقامة مطمر نفايات الشمال

تحت شعار «أوقفوا

للمطالبة بوضع خطة إلزالة مخلفات

نيسان 2016
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أطلق أهالي

تشرين األول  2016صدور
ٍ
مرسوم لتنظيم منطقة شكا بالكامل

اعتراض من «دير

سيدة البلمند» على الترخيص غير القانوني
لمقلع في تلة البلمند ونقل الصخور إلى

في أرض شكا لما يصدر عنه من تلوث

المرفأ في الميناء ،من دون إذن من بلدية

للبيئة وأمراض وما يشكله من خطر على

قلحات .العقار ( 9٤٦مساحته  22ألف متر

صحة السكان« :التلوث بالمنطقة ،%٧0

مربع) حيث تجري أعمال القلع يملكه كل

ومع إنشاء المطمر رح يصير »!%1٥0

من خالد الدابوسي وجهاد العرب.

شركة إترنيت لبنان التي تنشر غبار مادة
األسبستوس المسرطنة.

2001
2002
2003
2004
2005

1982
1983
1984

مع أهالي الكورة «ضد الدمار البيئي

2007
2008
2009
2010
2011

1986

جمعية «بادي خضرا» وقفة تضامنية

«القصبة» الذي كانت تستثمره شركة

الممتد من شكا إلى كفرحزير من قبل

هولسيم.

أهالي الكورة تلبية للنداء الذي دعت

الشامل الذي تنشره مصانع إسمنت شكا
ومقالعها» ،حيث تجمع عدد كبير أتى من

2014
2015
2016
2017
2018

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

نيسان 2017

نفذ ناشطون من

آب 2017

بلدية كفرحزير تغلق مقلع

تشرين أول 2018

قطع الطريق

اليه لجنة كفرحزير البيئية والهيئات

2017

زيادة االستثمار في المناطق

التنسيقية البيئية في المنطقة ،احتجاجاً

جميع المناطق أمام مقالع شركات شكا

الصناعية قيام صناعات كبيرة في شكا

على عمل مصانع الترابة والمقالع في

مطالبين ب”إقفالها الفوري والنهائي».

وأنفه.

كفرحزير وانتهاكاً لقرار المجلس البلدي.

نيسان 2017

وجهت لجنة البيئة

شباط 2018

أسفرت المحادثات بين

كتابا
في التجمع الوطني الديموقراطي
ً

وزارة البيئة واتحاد بلديات الكورة وشركات

إلى مجلس الوزراء لمناسبة يوم األرض

تشرين أول 2018

عريضة

من كهنة الرعايا الواقعة في المناطق

اإلسمنت في شكا ،بعد نحو ستة أشهر

المتاخمة لمقالع ومصانع اإلسمنت،

العالمي ،لفتت فيه إلى أن «مقالع

تقريباً من انطاقها ،عن والدة «اتفاق» بين

مؤكدة معاناة أبنائها الروحيين من الغبار

مصانع إسمنت شكا مخالفة للفقرة ٤-1

الشركات واالتحاد كما يلي« :تتعهد الشركة

وتضاعف حاالت الربو واإلصابات السرطانية.

من المرسوم  880٣لتنظيم المقالع

الوطنية وشركة هولسيم بالمساهمة

والكسارات ،ولم تلتزم قرار وزير الداخلية

بمشاريع إنمائية في الكورة عبر اتحاد

القاضي بإيقاف المقالع والكسارات لمدة

البلديات على شكل هبات غير مشروطة».

شهر».

كانون الثاني 2019

صدور بيان

عن لجنة كفرحزير البيئية دعت عبره من

شباط 2018
حزيران 2017

الكورة لقاء لدراسة الوضع البيئي في قضاء

والعرب بمتابعة ملف األزمة الوجودية

الكورة ووزير البيئة حول أوضاع المعامل

طريق للتحرك في
الكورة ورسم خريطة
ٍ

التي سببتها مصانع إسمنت شكا ألهل

والمصانع ،اتفقوا فيه على برنامج ولجنة

هذا الملف على جميع األصعدة ،حضره

الكورة .كما وجهت عبره نداء إنسانيا إلى

بيئية وعلى المصانع احترام صحة أهل

نواب الكورة الحاليون والسابقون ورئيس

اإلعاميين اللبنانيين والعرب لتسليط

الكورة.

تضم
االتحاد ولجنة البيئة في االتحاد التي
ّ
عددا من رؤساء البلديات.
ً

الضوء على القضية البيئية والصحية في

حزيران 2017

لقاء بين نواب

عقد اتحاد بلديات

يرغب طوعاً من المحامين اللبنانيين

شكا والهري.

موافقة المجلس

األعلى للتنظيم المدني على زيادة عامل
االستثمار في أحد العقارات التابعة لشركة
الترابة الوطنية ،وهو قرار لصالح الشركة.

آب 2018

نفّ ذ أهالي شكا بدعم من

اعتصاما قرب
هيئة حماية البيئة في شكا
ً
منشآت شركة هولسيم مطالبين بالتزامها
المعايير البيئية وبوقف تعديات الشركة

آب 2017

نفّ ذ أهالي الكورة وقفة

وشاحناتها التي تجوب األحياء ً
نهارا
ليا
ً

احتجاجيّة مقابل مقالع مصانع إسمنت

ناثرة الغبار القاتل.

استنكارا العتداءات هذه المصانع
شكا
ً
ومقالعها على البيئة والحياة في الكورة

آب 2018

قرار صادر عن مجلس

موجهة
وجوارها .وقّع المشاركون عريضة
ّ

بلدية كفرحزير بإيقاف جميع أعمال

إلى رئيس الجمهورية تدعوه لتحمل

شركتي الترابة الوطنية وهولسيم في

مسؤوليته في إيقاف الدمار البيئي

المقالع التابعة لهما في خراج بلدة كفر

والصحي واالقتصادي الذي تسببه مصانع

حزير فوراً تحت طائلة المسؤولية .قبل

إسمنت شكا.

إصدار القرار ،طلبت بلدية كفرحزير من
الشركتين خطياً تقديم نسخة عن أي

آب 2017

وقع أهالي كفتون عريضة

رفعوها إلى وزير الدولة في شؤون مكافحة

ترخيص رسمي لديهما إلقامة مقالع في
أراضيها ،وكان الجواب خطياً بأن ال ترخيص

الفساد ،الذي رفعها بدوره إلى وزارة البيئة،

لديهما وأن شركة هولسيم تقدمت بطلب

اعتراضاً على إقامة مقلع ضخم في البلدة،

ترخيص منذ عام  201٦ولم تحصل بعد

علماً أن ترخيص وزارة البيئة رخص إلقامة

جواب من الجهات المعنية.
على
ٍ

كسارة صغيرة.
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الصورة الجوية للمقلعين

مقلع بدبهون
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مقلع كفرحزير
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إطالق مسابقة أبعد من اإلسمنت

كيا فــي
عامــة بحثًــا
ـداء مــن أواخــر العــام  ،2018قــاد فريــق اســتديو أشــغال ّ
ابتـ ً
ميدانيــا تشــار ًّ
ً
تضمــن مقابـ ٍ
ـات فرديـ ً
ـة مــع المعنيّيــن بشــؤون قطــاع اإلســمنت وأصحــاب
شـكّا والكــورة،
ّ
ـة متنوعـ ٍ
ـات اجتماعيـ ٍ
عامــة مــع المجتمــع المحلــي وفئـ ٍ
ٍ
ـة أخــرى.
المصلحــة ،ولقـ
ـاءات ّ
ّ
المجــزأة فيهــا ،والــا
وإزاء واقــع تهميــش المناطــق اللبنانيــة المختلفــة ،والتنميــة
ّ
ـاص علــى
ـد للنقــاش أن ير ّكــز بشـ ٍ
ـكل خـ ٍ
مســاواة فــي توزيــع المــوارد فــي مــا بينهــا ،كان ال بـ ّ
ـق النــاس فــي
األســئلة المتعلقــة بنــوع التنميــة التــي يحتاجهــا لبنــان ،وكيفيــة ضمــان حـ ّ
ـات عامـ ٍ
ـة نظيفـ ٍ
ـق وبيئـ ٍ
ٍ
معيشـ ٍ
ـة وخدمـ ٍ
ـة أساســية.
ـة مسـ
ـتدامة وعمـ ٍ
ـل الئـ ٍ
اليــوم ،يســاهم قطــاع الخدمــات والريــع العقــاري في حوالــي %77
ـي ذو امتيازات،
مــن مجمــل االقتصــاد اللبناني ،وهو اقتصـ ٌ
ـاد مدينـ ٌ
إذ عليــه أن يتر ّكــز ضمــن نطــاق العاصمــة كــي يحقّ ق األربــاح التي
ـع فــي إقصاء
تُع ّلــل وجــوده ،وبالتالــي هــو يســاهم علــى نحـ ٍو واسـ ٍ
المناطــق األخــرى وتهميش اقتصادهــا المنتج.
ً
ً
وطنيــة للتنميــة لمواجهــة مركزيــة العاصمــة
اتيجية
مــع العلــم أن لبنــان يمتلــك اســتر
واقتصادهــا الريعــي ،فالخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة ،التــي صــودق عليهــا
ٍ
ً
ً
رئيســة للتنميــة المســتدامة والتخطيــط،
وثيقــة
مرســوم عــام  ،2009تشــكّل
بموجــب
وتهــدف إلــى توجيــه االســتثمارات العامــة الكبيــرة مــع الحــرص علــى التنميــة المتوازنــة
وترشــيد اســتخدام المــوارد .لكــن هــذه الخطــة ال تحظــى باالحتــرام الــازم ،بــل علــى
تمامــا.
العكــس ،تتجاهلهــا الســلطات
ً
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ٍ
والتحديات التي تواجه المنطقة:
عدد من اإلشكاليات الرئيسية
استطاع البحث استخاص
ّ

ً
قطاع اقتصادي على ما سواه
أول :طغيان
⁄⁄⁄⁄⁄
ٍ
بــدل أن تفــرض خصائــص الكــورة البيئية شــكل النشــاطات االقتصادية التي تتناســب معها،
المنتجــة ،الســيما الزراعــة وصيــد
تمامــا؛ إذ
جــرى العكــس
ً
تعرضــت العديــد مــن القطاعــات ُ
ّ
األســماك والســياحة الداخليــة ،للخطــر ،وكذلــك صحــة النــاس وحياتهــم ،بحجــة التنميــة
قطاعــي الزراعــة وصيــد
وفــرص العمــل التــي تجلبهــا صناعــة اإلســمنت .ومــع تدهــور
َ
عمومــا ،أصبحــت المنطقــة تعانــي اإلفقــار والبطالــة ،وبــات اقتصادهــا
األســماك فــي لبنــان
ً
اليــوم يعتمــد إلــى حـ ٍّ
ر علــى أمــوال المغتربيــن الذيــن هاجــروا علــى دفعــات.
ـد كبيـ ٍ

المجتزأ
⁄⁄⁄⁄⁄
ثانيا :التخطيط المدني ُ
ً
فــي شـكّا وعـ ٍ
ـدد مــن بلــدات الكــورة ،لوحــظ وجــود «ترقيــع» فــي تصنيفــات األراضــي ليســت
بالضــرورة منطقيـ ً
ـزاء مــن تلــك البلــدات «منطقــة صناعيــة»
ـة أو متجانســة ،إذ ُصنّفــت أجـ ٌ
واقعــا قــد ُفــرض – مــن دون وجــود مناطــق عازلــة أو انتقاليــة
ـرا
ـكل عشــوائي -
بشـ ٍ
ً
ّ
وكأن أمـ ً
ٍ
كاف .وال تلتــزم أي مــن
تفصــل بينهــا وبيــن المناطــق الســكنية أو الخضــراء علــى نحــ ٍو
توجهــات الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي.
هــذه التصاميــم التوجيهيــة مــع ّ

 ⁄⁄⁄⁄⁄ثالثًا :عدم تطبيق القوانين
ـراء تواطــؤ
تعانــي منطقــة الكــورة مــن عــدم مراعــاة القوانيــن وتدنّــي نســبة تطبيقهــا جـ ّ
قــوى سياســية وإدار ٍ
عــدة ،فالكســارات والمقالــع القائمــة هنــاك تعمــل بالقــوة،
عامــة
ّ
ات ّ
ً
ٍ
خافً
ناحيــة أخــرى،
ترخيــص رســمي .مــن
أي
علــى
الحصــول
دون
ومــن
للقانــون،
ــا
ٍ
ّ
تتموضــع مقالــع شــركتي اإلســمنت فــي مواقــع تتعــارض مــع توجيهــات ّ
المخطــط
كل مــن
ّ
التوجيهــي للكســارات والمقالــع ( )2002وتوصيــات الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي (.)2009

رابعا :سطوة شركتي اإلسمنت على شرائح اجتماعية معيّنة
⁄⁄⁄⁄⁄
ً
فــي الســابق ،اســتطاعت شــركتا اإلســمنت تحســین االقتصــاد فــي المنطقــة عبــر توظيــف
عـ ٍ
أدى إلــى تغاضــي المجتمــع
ـدد مــن الســكان وش ـراء األراضــي علــى نطـ ٍ
ممــا ّ
ـاق واســعّ ،
ـببت بهــا أعمــال الشــركتين ،والتــي لــم تكــن فــي البدايــة
المحلـ
ـي عــن األض ـرار التــي تسـ ّ
ّ
ر .لكــن فــي خــال الســنوات العشــرين األخيــرة ،ومــع ازديــاد عملیــات
ملحوظــة بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍ
أدى إلــى تراجــع دورهمــا االقتصــادي
المكننــة ،تق ّلــص عــدد
ّ
الموظفيــن فــي الشــركتين ،مــا ّ
فــي المجتمعــات المحليــة ،فاســتعاضتا عــن ذلــك الــدور بتمويــل بعــض البلديــات
ٍ
ٍ
والمؤسســات المحليــةّ .
شــعبية
نقمــة
أدى إلــى بــروز
والمشــاريع والنــوادي
أن ذلــك ّ
إال ّ
ّ
عارمـ ٍ
والمؤسســات والنشــاطات المدعومــة من الشــركتين،
ـة ،نتــج عنهــا مقاطعــة للنــوادي
ّ
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ٍ
حفاظــا علــى االســتمرارية .ومــا
ـل منهمــا
مــا دفــع بعضهــا إلــى رفــض أي مسـ
ً
ـاهمة أو تمويـ ٍ
المتضــررة
تعقيــدا هــو الســياق المحلــي اإلداري ،إذ تقــع غالبیــة البلــدات
يزيــد الوضــع
ً
ّ
ّ
ـر الشــركتين فــي بلدتــي ش ـكّا والھــري ضمــن
ضمــن نطــاق قضــاء الكــورة ،بينمــا يقــع مقـ ّ
قضــاء البتــرون.

خامسا :التدهور البيئي والصحي
⁄⁄⁄⁄⁄
ً
تســببت شــركتي اإلســمنت ومقالعهمــا بأضـرا ٍر بيئيـ ٍ
ـة مباشـ ٍ
ـرة ،مــن تلويـ ٍ
ـث للهــواء والمياه
ّ
ٍ
ـازات
ـ
غ
ـا
ـ
منه
ب
ـر
ـ
تتس
ـي
ـ
الت
ـوك،
ـ
البتروك
ـادة
ـ
م
كتان
ـر
ـ
الش
ـتخدم
ـ
تس
،
ـة
ـ
ناحي
ـن
ـ
فم
ـة.
ـ
والترب
ٌ
ّ
ـم تتفاعــل مــع ميــاه األمطــار لتو ّلــد محلـ ً
ـوال
ـو وتمتــزج بالرطوبــة ،ثـ ّ
سـ ّ
ـام ٌة تنبعــث فــي الجـ ّ
ـدد صاحيتهــا للزراعــة .ومــن ناحيــة أخــرى،
حمضيــا يغيّــر خصائــص التربــة وتركيبتهــا ،ويهـ ّ
ً
ـارا وانبعاثــات تزیــد مــن إمكانيــة اإلصابــة
تُصــدر المقالــع والمعامــل ومداخــن األف ـران غبـ ً
بمــرض الســرطان ،الــذي يبلــغ فــي ش ـكّا والكــورة نســبة هــي مــن األعلــى فــي لبنــان .كل
ٍ
عــدة بشــأن تشــغيل الفاتــر وفعاليّتهــا ،وكذلــك بشــأن
اســتفهام
هــذا يطــرح عامــات
ّ
الوقــود والمــواد األوليــة المســتعملة فــي األف ـران.
يوميا،
أيضــا آالف األمتــار المكعبــة مــن الميــاه الجوفية والنهريــة
تســتهلك الشــركتان ً
ً
ـم تخزيــن مــادة البتروكــوك
وهــي نسـ ٌ
ـبة مرتفعــة جـ ً
ـدا .أمــا مــن ناحيــة تلــوث البحــر ،فيتـ ّ
حبيباتهــا عرضـ ً
ـة ألن تُحمــل من قبــل األمــواج العاتية
علــى الشــاطئ مباشـ ً
ـرة ،حيــث تكــون ُ
ـرة
ـب النفايــات الســائلة مــن الشــركتين مباشـ ً
لــدى هبــوب العواصــف .كذلــك يتسـ ّ
ـبب صـ ّ
فــي البحــر بتدميــر البيئــة البحريــة ومعهــا مهنــة الصيــد.

المواقع المطروحة في المسابقة
إنمائيــا للمنطقــة ،وجــدت فيهــا
مهمــة
المســابقة العمــل علــى ثاثــة مواقــع
ّ
طرحــت ُ
ً
ــات مكم ٍ
ً
لــة بعضهــا لبعــض:
خ
اللجنــة التوجيهيــة
قابليــة لتد ّ
ٍ ُ ّ

الموقع أ :شاطئ ش ّكا والهري
الموقع ب :مقلع بدبهون
الموقع ت :سهل الكورة األوسط الزراعي
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ـنة كاملـ ٍ
وفــي أيلــول  ،٢٠١٩أي بعــد سـ ٍ
عمــق،
الم ّ
ـة مــن البحــث ُ
عامــة ُمســابقة األفــكار الدوليــة «أبعــد
أطلــق اســتديو أشــغال ّ
نقابتــي المهندســين فــي بيــروت
مــن اإلســمنت» ،بالشــراكة مــع
َ
دعمــا لجهــود المجتمــع
والشــمال واتّحــاد بلديّــات الكــورة،
ً
األهلــي والحــراك القائــم.

اختيــرت المســابقة كأداة إلشــراك مروحــة أوســع مــن الفئــات
ـور الحلــول ،وهدفــت ،منــذ انطالقهــا،
االجتماعيــة فــي عمليــة تصـ ّ
ٍ
ٍ
جذريــة لغيــاب الشــفافية والمشــاركة
اســتجابة
إلــى تحقيــق
فــي عمليــة صنــع القــرار ،كمــا إلــى اســتعادة أدوات التخطيــط
ٍ
ديموقراطيــة للتفــاوض علــى االحتياجــات
المدينــي كوســائل
والطموحــات المتنوعــة فــي مجتمعاتنــا ،الســيما لجهــة إضفــاء
رقـ ٍ
ـة وطنيـ ٍ
أهميـ ٍ
ـة فــي المح ّليــة.
ـة علــى مســائل ُمغ ِ

حتمــا بمثابــة أدوات
المقترحــات والمشــاريع الرابحــة ســتكون
ً
ضغـ ٍ
ـط علــى المســؤولين والجهــات الحكوميــة لرفــع الضــرر عــن
ـالق
الكــورة وإعــادة االعتبــار
للمتضرريــن والراحليــن ،ونقطــة انطـ ٍ
ّ
ـات قـ ٍ
ـادرة علــى تشــكیل وتمتين تحالفـ ٍ
لنقاشـ ٍ
ـات واســعة النطاق
ٍ
ٍ
ٍ
ومالئمــة للعیــش،
إقصائیــة
بیئــة غیــر
للمناصــرة مــن أجــل
ٍ
ٍ
ً
بــدال مــن
تنمویــة تحكمهــا مبــادئ العدالــة االجتماعیــة
ورؤیــة
المصالــح االقتصاديــة المحــدودة.
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ثالثة مواقع ،رؤية واحدة
بطـرق مخـتلفة.
ببعض
ترتـبط المواقـع الثاثة بعضـها
ٍ
ٍ
كيلومتـرين.
افـيا ،هي شـبه متاصقة ،إذ ال تبعد عن بعضـها البعض أكثـر من
جغر ً
َ
مباشــرة بتوفّــر
ســابقا ،إن وجــود معملَــي اإلســمنت علــى الســاحل يرتبــط
وكمــا ُذكــر
ً
ً
المــواد األوليــة واســتخراجها مــن المناطــق الداخليــة .فمعمــل الترابــة الوطنيــة «الســبع»،
ـغيليا
فعليــا وتشـ
الموجــود فــي منطقــة شـكّا – الهــري الصناعيــة (الموقــع أ) ،يرتبــط اليــوم
ً
ً
بمقلــع بدبهــون (الموقــع ب) ،حيــث يُســتخرج الحجــر الجيــري ويُنقــل إلــى المعمــل عــن
طريــق حـ ٍ
ـق فــوق اوتوســتراد الشــمال .أمــا ســهل الكــورة األوســط الزراعــي
ـزام ناقـ ٍ
ـل مع ّلـ ٍ
ٍ
ـزاء
(الموقــع ت) ،فســبق أن كان فــي وضـ ٍ
ـع شــبيه لوضــع الموقــع ب ،إذ كانــت تخضــع أجـ ٌ
ـعة مــن أرضــه ألنشــطة اســتخراج التربــة علــى يــد شــركات اإلســمنت ،مــن ســتينات
واسـ ٌ
ـرا لعــدم تأهيــل الموقــع حتــى اليــوم ،مــا
وحتــى أواســط ثمانينــات القــرن الماضــي .ونظـ ً
زالــت حفــر اســتخراج الصلصــال وحالــة الزراعــة فــي الســهل شــاهدة علــى الضــرر الناجــم
عــن الفشــل فــي معالجــة التحديــات االقتصاديــة والبيئيــة علــى مســتوى المنطقــة،
ـدم هــذا الواقــع لمحـ ً
ـة عــن
وعلــى نحـ ٍو يتجــاوز المبــادرات الفرديــة والحــدود البلديــة .ويقـ ّ
ـم تأهيــل الموقــع.
مســتقبل الموقــع ب إذا مــا تو ّقــف عمــل المقلــع مــن دون أن يتـ ّ
ٍ
ـوث الناجــم عــن مختلــف مراحــل إنتــاج اإلســمنت مــن
مــن ناحيــة أخــرى ،ينتقــل التلـ ّ
فعليــا بيــن المواقــع الثــاث علــى
ـع إلــى آخــر عبــر الهــواء والميــاه والتربــة ،مــا يربــط
موقـ ٍ
ً
الملوثــة ترتحــل مــن المقلــع إلــى الســهل ،ومــن الســاحل
المســتوى اإليكولوجــي :فالمــادة
ِّ
ر للمحاصيــل والتربــة
إلــى الداخــل ،كمــا
يتســبب الغبــار والمطــر الحمضــي بضــر ٍر كبيــ ٍ
ّ
ـب فــي البحــر فــي نهايــة المطــاف.
والميــاه التــي تصـ ّ
الصعــد يضعهــا ضمــن نظـ ٍ
ـام إيكولوجــي
إن الترابــط بيــن هــذه المواقــع علــى مختلــف ّ
تتضمــن أي رؤيــة بديلــة للمنطقــة ثاثتهــا .مــع العلــم أن
واحــد ،لــذا ،مــن المهــم أن
ّ
ـارا تتجــاوز النطــاق الجغرافــي المطــروح
اإليكولوجيــا ّ
الســامة لصناعــة اإلســمنت تتــرك آثـ ً
ً
كزيــة بإمــكان أي
نقاطــا مر
فــي المســابقة ،ويمكــن اعتبــار المواقــع الثــاث المطروحــة
ً
نطاق أوســع.
ـل االنطــاق منهــا ليتجــاوز ســياقها المباشــر ،فيؤثــر فــي المنطقــة علــى
تدخـ ٍ
ٍ
عند اختيار أحد هذه المواقع الثاثة ،كان على

ٍ
تصو ٍر ألحد
مشروع أو
تصميم أو
• تطوير
ٍ
ّ

المشاركين/ات العمل على ثاث مستويات:

تعرض لها
للحد من األضرار التي
المواقع
ّ
ّ

ٍ
ٍ
ككل
استراتيجية للمنطقة
رؤية
• إرساء
ٍ

وتعزيز إمكانياته؛

تحكمها مبادئ التنمية المستدامة والعدالة

خطة إعالنية ،أو تصميم حملة
• وضع ّ

االجتماعية ً
بدال من المصالح االقتصادية

بحد ذاتها
ترويجية للمشروع المقترح ،لتغدو
ّ

المحدودة؛

ٍ
ٍ
ً
تأثيرية على
قدرة
مطلبية ذات
ما ّدةً بصريّ ًة
المدى القصير.
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المبادئ التوجيهية للمسابقة
• االنطالق من مبدأ التنمية المستدامة بحسب

• رفع الضرر وإعادة االعتبار للمحيط وترسيخ

تعريفها في األهداف العالمية لألمم المتّحدة؛

الحق بالعيش الكريم في المنطقة ،مع األخذ

• إرساء الشمولية واالستدامة في وضع الرؤى

باالعتبار اآلثار المعنوية والصحية واالجتماعية

مع مراعاة الخطة الشاملة لتنظيم األراضي

جراء أعمال
التي تعرضت لها
ٌ
فئات عديد ٌة من ّ
الصناعات في المنطقة؛

المكونات البيئية والمالمح
• الحفاظ على
ّ

الثقافي للمنطقة؛
المحلي والتراث
• تعزيز اإلرث
ّ
ّ

الطبيعية للمواقع؛

• تعزيز المعالم الطبيعية الحالية؛

ٍ
اقتصادية تساهم في تنمیة
حلول
• إيجاد
ٍ

• مراعاة السياق الحالي وتعزيز اتصال المواقع

شرائح متعددة من السكان ،بحيث تُصان

بمحيطها مع أخذ النطاق اإلنساني باالعتبار.

اللبنانية؛

مصالح كافة الجهات والفئات االجتماعية؛
45

46

47

شاطئ ش ّكا والهري
ـكل
فــي منتصــف الطریــق بیــن رأس الشــقعة وشــبه جزیــرة أنفــه ،یقع الموقــع المؤلّف بشـ ٍ
إداریــا تقعــان
رئیــس مــن الشــریط الســاحلي لشــكّا والهــري ،وهمــا بلدتــان متجاورتــان
ٍ
ً
ـزء ا مــن ســاحل الكــورة الطبیعــي.
ضمــن نطــاق قضــاء البتــرون لكــن لطالمــا اعتُبرتــا جـ ً

خريطة توضيحية لموقع بلدتَي شكا والهري
والطرق الرئيسة
نحو طرابلس

محمية ماحات أنفه

أنفه
برغون

الطريق الساحلية القديمة

بدبهون

البحر المتوس
شكا

محمية رأس الشقعة

كفرحزير
أوتوستراد أميون  -كفرحزير

نحو أميون

الهري

كفريا
حامات

مقلع
حدود عقارية
خط سكة الحديد القديم

أوتوستراد بيروت  -طرابلس

بحسب الخطة الشاملة لترتيب
األراضي اللبنانية 2009
محميا ّت

1000م

48

٥00م

2٥0م

نحو بيروت

ـاورا
یش ـكّل الموقــع
خلیجــا بـ ً
ً
ـارزا يتضمــن مرافــئ الصیادیــن ومعالــم تاریخیــة ،وهــو ُمجـ ً
ّ
ـر الخطــة الشــاملة لترتیــب األراضــي اللبنانیة
ألنفــه حیــث طواحیــن الهــواء
والماحــات .وتقـ ّ
ـة طبیعیـ ٍ
بالقیمــة االســتثنائیة لهــذا الجــزء مــن الســاحل اللبنانــي ،وتقتــرح خلــق محمیـ ٍ
ـة
ـة صارمـ ٍ
تهــدف إلــى فــرض «حمایـ ٍ
ـة لموقــع ومنحــدرات رأس الشــقعة».
قبــل ثاثینــات القــرن الماضــي ،كانــت الهــري وشـكّا تعتمــدان علــى الزراعــة واألنشــطة
ٍ
ّ
بإنتاجیــة
وظــل االقتصــاد المحلّــي یتمتــع
البحریــة كصیــد األســماك واســتخراج الملــح.
ٍ
ُ
ســس معمـ ٌ
ـاص لصناعــة اإلســمنت علــى ســاحل الهــري عــام ،19٣1
ـل خـ ّ
عالیــة إلــى أن أ ّ
تــاه إنشــاء معمــل آخــر علــى ســاحل شــكّا عــام  .19٥٣وبمــرور الزمــن ،شــهد الموقــع
تحــو ٍ
المتكــررة علــى
والتعدیــات
الت عدیــدة ،الســیّما نتیجــة تكاثــر األنشــطة الصناعیــة
ّ
ّ
ّ
ملكــه البحــري العــام مــن قبــل مرافــق ســیاحیة كالمســابح والمنتجعــات.
ـعا فــي المناطق
بالتزامــن مــع ذلــك ،عانــى الموقــع
تقلصــا فــي األراضــي الزراعیة وتوسـ ً
ً
الســكنیة المدینیــة بالقــرب مــن المعامــل .ففــي العــام  ،201٦بلــغ عــدد ســكان الهــري ،1001
بینمــا بلــغ عــدد ســكان شــكّا  .٧000وحتــى فــي ظــل هــذه الكثافــة الســكانیة الواضحــة
ـة صناعیـ ٍ
بالقــرب مــن منطقـ ٍ
دوري للمخاطــر الصحیــة
ـم
نجــز تقییـ ٌ
ـة بالغــة النشــاط ،لــم یُ َ
ٌ
ً
معطوفــة علــى االحتجاجــات
فــي شــكّا ومحیطهــا ،لكــن بعــض القیاســات المیدانیــة،
الشــعبیة والتغطیــة اإلعامیــة ،بيّنــت وجــود ارتبـ ٍ
ـاط بــار ٍز بیــن انبعاثــات معامــل اإلســمنت
ـرة بالصحــة فــي المنطقــة.
وانتشــار التأثی ـرات المضـ ّ
أیضــا معمــل «إترنیــت»
وإلــى جانــب
تلــوث الهــواء والمیــاه الــذي یُســاهم فیــه ً
ّ
تقــوض األنشــطة الصناعیــة فــي المنطقــة
المهجــور لصناعــة األسبســتوس فــي شــكّا،
ّ
المكونــات البیئیــة كالتربــة والنبــات والحیوانــات.
مختلــف
ّ

معمل شركة «إترنيت لبنان» في شكّا  -تصوير ثيودور بافيتوس
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اإلشكالیات الحالیة
 ⁄⁄⁄⁄⁄ 1التخطيط
لحــظ التصمیــم التوجیهــي العــام للشــواطئ الشــمالیة اللبنانیــة ،الصــادر بموجــب
ـود معملَیــن لإلســمنت :الترابــة الوطنیــة – الســبع
المرســوم رقــم  ٣٣٦2عــام  ،19٧2وجـ َ
كل مــن شــكّا والهــري
فــي شــكّا وهولســیم فــي الهــري،
وحــدد مناطــق صناعیــة فــي ٍ
ّ
وأنفــه .عیّــن هــذا التصمیــم التوجیهــي الصناعــات مــن دون تحدیــد أي مناطــق انتقالیــة
غطــى الجــزء
كافیــة تفصلهــا عــن المناطــق الســكنیة أو الخضـراء ،كمــا كان
جزئیــا ،أي أنــه ّ
ً
ً
یحــد
هامــا عاقــة ذلــك الجــزء بمحیطــه .بالتالــي ،لــم
حصــرا،
الســاحلي مــن البلــدات
ّ
ً
التصمیــم مــن توســع المناطــق الســكنیة علــى مقربـ ٍ
ـة مــن المناطــق الصناعیــة ،كمــا لــم
ّ
الملوثــة والصحــة العامــة ،أو األراضــي الزراعیــة
یلحــظ العاقــة بیــن األنشــطة الصناعیــة
ِّ
الواســعة واالقتصــاد.
فــي العــام  ،199٦صــدر المرســوم رقــم  8010الــذي ســعى إلــى حــل مشــكلة التعــارض
وطارحــا إنشــاء
مقترحــا معاییــر تنظیمیــة للصناعــات،
القائــم بیــن اســتخدامات األراضــي،
ً
ً
ـد مــن التوســع المدینــي علــى مقربـ ٍ
ـة مــن تلــك الصناعــات .لكــن هــذا
مناطــق عازلــة للحـ ّ
ّ
التصمیــم التوجیهــي – وهــو الوحیــد الــذي یلحــظ خصوصیــة ش ـكّا ومحیطهــا – أُ ِ
ضعــف
ّ
الحقــا بفعــل تعدیلَیــن أُ ِ
دخــا إلیــه (المرســومان  200٧/٧1٦و ، )201٦/٤٥98اســتفاد منهمــا
ً
ـدا شــركتا اإلســمنت المذكورتــان أعــاه.
بشـ ٍ
ـكل رئیـ ٍ
ـس أصحــاب األراضــي الصناعیــة ،وتحدیـ ً
ٍ
ٍ
وســعت تلــك التعدیــات
وإلــى جانــب
َ
المجــاورة بیــن اســتخدامات متعارضــة لألراضــيّ ،
المنطقــة الصناعیــة وألغــت تنظیمـ ٍ
ـات كانــت تهــدف إلــى تنویــع التصنیفــات الصناعیــة.
تطــرح هــذه اإلشــكالية أهميــة إعــادة التفكیــر فــي اســتخدامات
ـد مــن
األراضــي وإطــار عمــل التخطیــط الحالــي للبلدتَیــن بغــرض الحـ ّ
تأثیــر المنطقــة الصناعیــة فــي البیئــة ،والســیما فــي الحیــاة البحریــة
والصحــة والزراعــة ،وذلــك ضمــن رؤيــة تخطیــط أكثــر شــمولیة ،ترتكــز
ٍ
علــى تفاعـ ٍ
ـددة القطاعــات یمكنهــا حفــظ المــوارد
ـالت مسـ
ـتدامة ومتعـ ّ
والممارســات القائمــة وتحســینها.
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 ⁄⁄⁄⁄⁄ 2اعتماد القتصاد المح ّلي على شركتَي اإلسمنت
فــي ٍ
رد علــى ســجلّهما اإلشــكالي والنظــرة الســلبیة الســائدة لــدى المجتمــع المحلّــي
تجاههمــا ،وضعــت شــركتا اإلســمنت سیاسـ ً
ـة مؤسســیة للمســؤولیة االجتماعیــة تدعــم
ـررة) مــن خــال
الســلطات المحلّیــة (بلدیــات الهــري وش ـكّا وغیرهمــا مــن البلــدات المتضـ ّ
البنــى التحتیــة ورعایــة األنشــطة المجتمعیــة (المهرجانــات المحلّیــة،
تمویــل مشــاریع ُ
تقدمهــا هولســیم والترابــة
المخیّمــات الصیفیــة ،إلــخ .).كذلــك تذهــب الهبــات التــي
ّ
الوطنیــة لدعــم األندیــة الریاضیــة المحلّیــة ،وتعاونیــات الصیادیــن ،والمــدارس المحلّیــة
والبرامــج البیئیــة ،مــا یؤشــر إلــى اعتمــاد عـ ٍ
كتین فــي
ـدد مــن األنشــطة علــى تمویــل الشــر َ
ظـ ّ
ـارزا مــن ســكان شـكّا والهــري،
ـل غیــاب الدعــم الحكومــي .كمــا
ّ
توظــف الشــركتان عـ ً
ـددا بـ ً
كتین
وتمثّــل صناعــة اإلســمنت مصــدر الدخــل الرئیــس لهــؤالء .وبــات العمــل فــي الشــر َ
ً
ً
والخریجیــن الجــدد فــي شــكّا
جــدا بالنســبة للصیادیــن والمزارعیــن
مرغوبــة
فرصــة
ً
ّ
ٍ
ومســاعدات مالیــة.
اجتماعیــا
والهــري ،إذ یوفّــر رواتــب ثابتــة وضما ًنــا
ً
بمــا أن المعیشــة باتــت محصــورةً إلــى حـ ٍ
ر بالصناعــات ،باإلضافة
ـد كبیـ ٍ
طــرق
إلــى بعــض المرافــق التجاریــة والترفیهیــة ،بــات التفكیــر فــي
ٍ
لتحفیــز وتنویــع النشــاط االقتصــادي ذات أهميــة بالغــة ،وذلــك عبــر
ـادي أكثــر تواز ًنــا واســتدامة ،یرتكــز علــى المیــزات
اقتــراح نمـ ٍ
ـوذج اقتصـ ٍ
بشــكل
التنافســیة لشــكّا والهــري كبدائــل للنمــوذج الحالــي القائــم
ٍ
ـس علــى صناعــة اإلســمنت واالســتثمار فــي المقالــع.
رئیـ ٍ

 ⁄⁄⁄⁄⁄ 3العملیات الصناعیة
جدیــدة
إنتــاج
بمــرور الســنین ،أنشــأت شــركتا اإلســمنت فــي شــكّا والهــري خطــوط
ً
ٍ
ـدات القدیمــة بغــرض زیــادة اإلنتــاج .وتزعــم الشــركتان أنهمــا تســتثمران
واســتبدلت المعـ ّ
ســنویا فــي تحســین األداء البیئــي للمعامــل ومعالجــة اآلثــار البیئیــة الســلبیة الناجمــة
ً
عــن التشــغیل .وبالرغــم مــن تصريحهمــا عــن امتاكهمــا أجهــزة تحكـ ٍ
جســیمیة عالیــة
ـم ُ
الفعالیــةّ ،
المحتجیــن ،الذیــن
وفقــا للســكان
ـكوك فیــه
إال أن العمــل الفعلــي للفاتــر مشـ
ً
ٌ
ّ
كتین بانتهــاك القانــون اللبنانــي  ٤٤٤لحمایــة البیئــة ،ویقولــون أن دخانــاً
یتّهمــون الشــر َ
ـرر ،وغالب ـاً خــال اللّیــل.
داكن ـاً وكثیف ـاً ینبعــث مــن بعــض المداخــن بشـ ٍ
ـكل متكـ ّ ٍ
تحــد مــن األضــرار البیئیــة
إن الضغــط باتجــاه معاییــر وتقنيــات
ّ
ّ
ٍ
طــرق مســتدامة لتشــغیل المقالــع
الناجمــة عــن االنبعاثــات ،وفــي
ٍ
وإدارة عملهــا هــو أساســي.
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مقلع بدبهون
علــى الحــدود الفاصلــة بيــن بلدتــي شــكّا وكفرحزيــر ،وبمــوازاة أوتوســتراد كفرحزيــر –
أميــون الســريع الــذي يربــط المناطــق الســاحلية بالكــورة الداخليــة والمناطــق الســياحية
ـع
كاألرز وإهــدن ،يقــع الموقــع المؤ ّلــف بشـ ٍ
ـكل رئيـ ٍ
ـري ،وهــو مقلـ ٌ
ـس مــن مقلــع حجــر جيـ ّ
ـد علــى مســاحة 10٥٧1٥9
يتصــل بمعمــل شــركة الترابــة الوطنيــة علــى ســاحل ش ـكّا ويمتـ ّ
ّ
تقريبــا.
ـع مــن بلــدة بدبهــون – أي مــا يعــادل ربــع مســاحة البلــدة
مت ـ ٍ
ر مربـ ٍ
ً

نحو طرابلس

برغون
طريق بدبهون
الرئيسة

بدبهون

مرفأ الشركة الخاص
الحزام الناقل

عفصديق

البحر المتوسط
شكا
كفرحزير

أوتوستراد بيروت  -طرابلس

أوتوستراد أميون  -كفرحزير

نحو أميون /إهدن /األرز
نحو بيروت

مقلع
المناطق السكنية األقرب للمقلع
معمل إسمنت شركة الترابة الوطنية  -السبع
حدود عقارية
1000م
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٥00م

2٥0م

إال أنهــا كانــت مهمشــة وغيــر خاضعـ ٍ
تاريخيــا ،اشــتهرت بدبهــون بالزراعــات البعليــة ّ
ـة
ّ
ً
للتخطيــط ،فلــم ِ
تصلهــا خدمــات الحكومــة حتــى ســتينات القــرن الماضــي .لــذا ،وقعــت
البلــدة ضحيـ ً
ـة لاســتغال المتواصــل علــى يــد شــركة الترابــة الوطنيــة التــي نجحــت فــي
االلتفــاف علــى تنظيمــات التخطيــط المدينــي وغيرهــا مــن العقبــات القانونيــة الكثيــرة،
ـدي يمثّلهــا
كمــا اســتغلّت الكثافــة الســكانية المنخفضــة فــي البلــدة وغيــاب مجلــس بلـ ّ
إداريــا .وعلــى امتــداد الســنين ،عانــت بدبهــون مــن غبــار المقلــع واســتنزاف مواردهــا
ً
مســبوق أصــدره مجلــس
المائيــة وتدميــر منازلهــا .وجــرى كل ذلــك بفعــل قــرا ٍر غيــر
ٍ
الــوزراء عــام  199٧أعلــن بموجبــه اعتمــاد وتخصيــص وتصنيــف بلــدة بدبهــون بكاملهــا
مخصصـ ٍ
كمنطقـ ٍ
ـددت
ـة
ـدة عشــر ســنواتُ ،مـ ّ
ـة للمقالــع التــي تغــذّي معامــل اإلســمنت لمـ ّ
ّ
ســنتين إضافيّتيــن.
الحقــا
ً
َ
ـارخ مــع كافــة األحــكام الــواردة
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الموقــع يتناقــض علــى نحـ ٍو صـ ٍ
فــي المرســوم  2009/2٣٦٦الــذي صــدر بموجبــه التصميــم التوجيهــي الوطنــي للمقالــع ،إذ
ـددة والمســموح بإنشــاء مقالــع ضمنهــا ،كمــا يتعــارض موقعــه
المحـ ّ
يقــع خــارج المناطــق ُ
وحاليــا ،ال
ـدة للخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة وتوصياتهــا.
المعـ ّ
مــع الدراســة ُ
ً
ـص صالــح .ففــي بدايــة آذار  ،2019أصــدرت وزيــرة الداخليــة
أي ترخيـ ٍ
يعمــل المقلــع بموجــب ّ
خــص لهــا ،فتوقّفــت
ارا بإيقــاف أعمــال جميــع المقالــع غيــر المر ّ
والبلديــات ريّــا الحســن قـر ً
ـدة ثاثــة
أعمــال مقلــع بدبهــون لبضعــة أســابيع إلــى أن أصــدر مجلــس الــوزراء تمديـ ً
ـدا لمـ ّ
ر للســماح لــوزارة البيئــة بوضــع سياسـ ٍ
ـة جديـ ٍ
أحكامــا لمعالجــة
تتضمــن
ـدة للمقالــع
أشــه ٍ
ً
ّ
مســألة المقالــع الحاليــة ذات األوضــاع القانونيــة المختلفــة .لــم يصــادق مجلــس الــوزراء
خــص لهــا ،ومــن بينهــا مقلــع
بعــد علــى تلــك السياســة ،بينمــا تســتمر المقالــع غيــر المر ّ
بدبهــون ،بالعمــل علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة.
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اإلشكالیات الحالیة
 ⁄⁄⁄⁄⁄ 1التخطيط وملكية األراضي
اليــوم ،ليــس مــن تصميـ ٍ
ـي ســاري المفعــول فــي بدبهــون ،إذ يعــود التصميــم
ـم توجيهـ ٍ
األخيــر للبلــدة إلــى عــام  ،2011وقــد صــدر بموجــب ق ـرار عــن المجلــس األعلــى للتنظيــم
للحــد مــن
المدنــي ،وصنّــف المنطقــة المقلوعــة واألراضــي حولهــا «منطقــة حمايــة»
ّ
ُ
توســع المقلــع .وفــي شــباط  ،201٦أُ ِ
بطــل العمــل بالتصميــم التوجيهــي علــى إثــر شــكوى
ّ
تقدمــت بهــا شــركة الترابــة الوطنيــة أمــام مجلــس شــورى الدولــة ،بعــد أن أدركــت أن
ّ
الخطــة ســتعيق توســيع عملياتهــا.
تملــك شــركة الترابــة الوطنيــة  -الســبع  -معظــم العقــارات فــي المقلــع وجــواره
( %89.٥مــن العقــارات) ،كمــا تملــك معمــل اإلســمنت الواقــع علــى ســاحل ش ـكّا ،والــذي
يرتبــط بالمقلــع عــن طريــق حـ ٍ
ـزام ناقــل .بالتالــي ،علــى مســتوى بلــدة بدبهــون ،فــي مقابــل
مربعــا ،ولــم
ـرا
كل ثاثــة أمتــار مربّعــة مــن األراضــي
ً
ّ
الخاصــة ،تملــك الشــركة أكثــر مــن متـ ً
تقــم بقلــع إال جــزء اً مــن أراضيهــا حتــى اآلن .أمــا المالــك الثانــي فــي المنطقــة المقلوعــة
فهــو «شــركة دافيكــو العقاريــة» التــي تملــك  ٧.٣فــي المئــة مــن العقــارات ،فيمــا باقــي
العقــارات يملكهــا أف ـراد.
تطــرح هــذه اإلشــكالية أهميــة التفكيــر فــي األدوات القانونيــة
الحــد
واالقتصاديــة والتخطيطيــة التــي يمكــن اســتخدامها بغــرض
ّ
مــن احتــكار ملكيــة األرض ومعالجــة العالقــة المســاحية بيــن المقلــع
ٍ
ـد مــن توســع المقلــع ،وذلــك ضمــن رؤيـ ٍ
ـياقية
ـة سـ
والبلــدة عبــر الحـ ّ
ّ
مرتبطـ ٍ
ـة بحاجــات الســكان وتط ّلعاتهــم .وتشـكّل حالــة بدبهــون فرصـ ً
ـة
ٍ
بلــدات
للتفكيــر فــي تكتيــكات مقاومــة الظلــم البيئــي الحاصــل فــي
ٍ
خاضعــة للتخطيــط.
أخــرى غيــر

 ⁄⁄⁄⁄⁄ 2إعادة تأهيل المقلع والستدامة القتصادية
ـارا كارثيـ ً
ـة علــى نوعيــة التربــة والميــاه والهــواء ،مــا
يتــرك المقلــع والمعمــل المرتبــط بــه آثـ ً
ـبب بتدهــور مســتوى الصحــة والزراعــة والتنميــة فــي المنطقــة .وبالطبــع ،ال يُخفــى
يتسـ ّ
األثــر المرئــي الــذي يتركــه المقلــع علــى المشــهد الطبيعــي ،إن مــن ناحيــة تغيّــر الطبيعــة
ر عبــر
الجيولوجيــة والمورفولوجيــة أو مــن ناحيــة تدميــر الموائــل النباتيــة بشـ ٍ
ـكل مباش ـ ٍ
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ـبب
اقتــاع الصخــور واألتربــة والرمــول ،و بشـ ٍ
ـكل غيــر مباشـ ٍ
ر عبــر انتشــار الغبــار الذي يتسـ ّ
باختنــاق األشــجار والنباتــات.
اليــوم ،تــأوي بدبهــون َمــن ليــس أمامهــم خيــار ٍ
ات أخــرى ،أو مــن يعملــون الســتعادة
تبقــى مــن أرضهــا بدعـ ٍ
ـم مــن البلــدات المجــا ِورة التــي تعانــي بدورهــا
بلدتهــم وحمايــة مــا ّ
ـمزين،
اآلثــار الســلبية لصناعــة اإلســمنت مثــل كفرحزيــر ،وش ـكّا ،وفيــع ،وعفصديــق ،وبشـ ّ
وبرغــون وأميــون.
بمــا أن للموقــع مورفولوجيــا فريــدة ،باإلضافــة إلــى ميــزات تنافســية
وعالقــة واضحــة بمحيطــه ،بــات التفكيــر فــي إعــادة تاهيلــه وإعــادة
تعريــف إنتاجيتــه ذات أهميــة بالغــة ،وذلــك عبــر اقتــراح بديــل
اقتصــادي يفيــد البلــدة والســياق األوســع ويرتكــز علــى مبــادئ العدالــة
أيضــا
االجتماعيــة والبيئيــة واالســتدامة االقتصاديــة .ومــن المهــم ً
تقييــم وتعريــف العالقــة بيــن معمــل اإلســمنت والمقلــع ،كمــا بيــن
الســاحل والداخــل والســهل.

 ⁄⁄⁄⁄⁄ 3إمكانية التكرار ووضع سياس ٍة على مستوى البالد
علــى بعــد بضعــة كيلومتــر ٍ
يمتــد مقلــع
ات مــن مقلــع الترابــة الوطنيــة فــي بدبهــون،
ّ
ـة مصنفـ ٍ
خــص علــى منطقـ ٍ
ً
ـكنية فــي بلــدة كفرحزيــر المجــا ِورة،
ـة سـ
المر ّ
هولســيم غيــر ُ
ويتّصــل بمعمــل شــركة هولســيم لإلســمنت علــى ســاحل الهــري .ولطالمــا كانــت قــدرة
المقلعيــن علــى التوســع بحريـ ٍ
ـيا الزدهــار المعامــل
ـة فــي المناطــق الداخليــة شـ ً
ـرطا أساسـ ً
ّ
ّ
علــى الســاحل.
نظــرا لقــرب مقلــع كفرحزيــر مــن مقلــع بدبهــون وأوجــه الشــبه
ً
خــل فــي بدبهــون قابلــة للنســخ أو التكــرار
بينهمــا ،اقتــراح نمــاذج تد ّ
فــي كفرحزيــر أو مواقــع مقالــع أخــرى أساســي ،كمــا هــو التفكيــر فــي
اقتراحــات بشــأن سياســة المقالــع علــى مســتوى البــالد.
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استخدامات بعض األراضي في بدبهون

فيع

برغون

عفصديق
بدبهون

كفرحزير
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بشمزين

برغون

بدبهون

شكا

شكا
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ً
سابقا
خريطة استخدامات األراضي
في المقلع وجواره

٣٠٠م

64

١٥٠م

٥٠م
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التصميم التوجيهي لبلدة بدبهون:
قرار المجلس األعلى للتنظيم المدني رقم 2011/18
نظــم هــذا التصميــم التوجيهــي بدبهــون والبلــدات المحيطــة بها (زكــرون ،برغــون ،قلحات)
ّ
وتضمــن تصنيــف منطقــة القلــع ومحيطهــا فــي البلــدة علــى أنهــا
ألول مــرة فــي تاريخهــا،
ّ
وتوســعها.
ـد مــن تأثيــر المقالــع وتنظيــم نطــاق عملهــا
«منطقــة حمايــة» وذلــك للحـ ّ
ّ
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وبحســب مصــدر فــي مديريــة التنظيــم المدنــي« ،منطقــة حمايــة» ال تعنــي
«محميــة» ،إذ لــم يُمنــع فيهــا إقامــة مقالــع أو منشــآت ،فهــي أصــاً منطقــة مقلوعــة،
ـتمر بهــذه العشــوائية ،ومــن
توســع المقالــع ال يمكــن أن يسـ
ولكــن المديريــة اعتبــرت أن
ّ
ّ
التوســع ألن المناطــق الموازيــة للمقلــع
للحــد مــن
الضــروري أن تُفــرض شــروط بيئيــة
ّ
ّ
«تمــوت» ،وال يمكــن أن تصبــح كل أمــاك الشــركة مقالــع.
ّ
ادعــت علــى الدولــة (وزارة األشــغال العامــة والنقــل)
إال أن شــركة الترابــة الوطنيــة ّ
ـة إعاميـ ٍ
لــدى مجلــس الشــورى إلبطــال الق ـرار .ومــن دون أي مواكبـ ٍ
ـة وال دعـ ٍ
ـم للتنظيــم
ّ
المدنــي ،جــاء رد مجلــس شــورى الدولــة فــي آب  201٦بوقــف تنفيــذ القـرار ،وباتــت بدبهــون
ـد ًدا.
غيــر
ّ
منظمــة مجـ ّ

ملكية العقارات في مقلع بدبهون ومحيطه

%89.5
شركة الترابة الوطنية
مربعا في  77عقار
مترا
1638480
ً
ً
%7.3
شركة دافيكو
مربعا في  6عقارات
مترا
134378
ً
ً
%3.2
ملكيات فردية
مربعا في  4عقارات
مترا
57954
ً
ً
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سهل الكورة األوسط الزراعي
جنوبــا حتــى قضــاء
ويمتــد مــن بلــدة أميــون
يقــع الســهل الزراعــي فــي قضــاء الكــورة،
ّ
ً
طرابلــس شـ ً
ـماال .هــو أحــد أكبــر الســهول الداخليــة المتّصلــة فــي البــاد ،وقــد صنّفتــه
الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة ( )2009ثــروة زراعيــة ذات أهميـ ٍ
ـة وطنيــة لكونــه
يحتضــن حوالــي  %20مــن أشــجار الزيتــون فــي لبنــان.

نحو طرابلس

نحو البلمند

بطرام
عفصديق

نحو شكّا

بشمزين
كفرعقا
أوتوستراد كوسبا  -طرابلس
أوتوستراد أميون  -كفرحزير

كفرصارون

كفرحزير

أميون

نحو إهدن  /بشري  /األرز

مقالع/حفَ ر استخراج الصلصال
ُ
حدود السهل الزراعي الحالي
حدود عقارية
بحسب الخطة الشاملة لترتيب
األراضي اللبنانية 2009
مناطق ثروة زراعية وطنية

1000م

70

٥00م

2٥0م

ٍ
أخــذت إمكانــات صناعــة الزيتــون فــي الســهل تكبــر منــذ الخمســيناتّ ،
جهــود
أي
إال أن ّ
لتحديــث اإلنتــاج واســتغاله لــم تُســتثمر ،بــل بــدأ بعــض الوســطاء الموكّليــن مــن قبــل
ـدا شــركة الترابــة الوطنيــة ،بش ـراء أراضــي المزارعيــن أو ش ـراء
شــركات اإلســمنت ،وتحديـ ً
تــرد ًدا فــي بيــع أراضيهــم .وقــد
مباشــرة عنــد إبــداء المزارعيــن
تــراب الصلصــال األحمــر
ً
ّ
ـرا يصــل عمقهــا
ـتمر حتــى عــام  ،198٤مخ ّلفً ــا ُ
حفـ ً
بــدأ اســتخراج الصلصــال عــام  ،19٦8واسـ ّ
ً
زيتــون
مئتــي ألــف شــجرة
ومؤد ًيــا إلــى اقتــاع
كليــا مــن التــراب،
مفرغــة
متــرا
إلــى 2٥
ٍ
َ
ّ
ً
ً
وبشــمزين وبطــرام .وعلــى الرغــم مــن
وتضــرر األراضــي فــي البلــدات المتجــاورة أميــون
ّ
ّ
ـة شرسـ ٍ
إيقــاف عمليــات االســتخراج بالقــوة ،بعــد مقاومـ ٍ
ٍ
وبدعم مــن األحزاب
ـة مــن األهالــي
السياســيةّ ،
ـبب
إال أن
الحفــر الواســعة والعميقــة لــم تخضــع قـ ّ
ُ
ـط إلعــادة التأهيــل ،مــا تسـ ّ
بتبِعــات كارثيـ ٍ
ـة علــى الزراعــة فــي ســهل الكــورة األوســط واألراضــي المحيطة به .فمــع مرور
تحولــت الحفــر إلــى مســتنقعات ،مــا زاد مــن درجــة الرطوبــة فــي الســهل وفاقــم
الســنين،
ّ
مــن انتشــار المــرض الفطــري «عيــن الطــاووس» ( )Spilocaea Oleagineaالــذي أصــاب شــجر
الزيتــون حتّــى علــى بعــد أربعــة كيلومتـر ٍ
الحفرالميــاه
الحفــر ،كمــا ســحبت
ات مــن مــكان
ُ
ُ
ـبب فــي ضعــف إنتاجيــة أشــجار الزيتــون.
مــن تربــة األراضــي المحيطــة بهــا مــا تسـ ّ
ـدة جــرت وتجــري إلعــادة تأهيــل األرض ،مثــل ردم
تجــدر اإلشــارة إلــى أن محــاوالت عـ ّ
المخزنــة فــي الحفــرّ ،
إال أن معظــم
الحفــر بالــركام وحطــام المبانــي ،وتصريــف الميــاه
ّ
ُ
الحفــر وانخفاضهــا لمــا دون مســتوى أنظمــة
المحــاوالت بــاءت بالفشــل بســبب عمــق
ُ
ـدى فــي أميــون
تصريــف الميــاه المتو ّفــرة ،وبســبب مســاحة
الحفــر الشاســعة التــي تتعـ ّ
ُ
ـرا مربّ ًعــا.
وحدهــا مليــون متـ ً
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اإلشكالیات الحالیة
 ⁄⁄⁄⁄⁄ 1ضعف اإلنتاجية في السهل وإعادة التأهيل
الحفــر علــى الســهل تغيي ـر ٍ
ـة جذريـ ً
ات بيئيـ ً
التحديــات
ـة ففاقمــت
منــذ عــام  ،19٦٧فرضــت
ّ
ُ
التــي يواجههــا القطــاع الزراعــي فــي المنطقــة .وعلــى الرغــم مــن تزايــد الطلــب علــى زيــت
ً
ـمعة عالميــة ،تــزداد معانــاة
الزيتــون فــي الســنوات الماضيــة واكتســاب الزيــت اللبنانــي سـ
محــاوالت عــد ٌة قادتهــا األجيــال الجديــدة
مزارعــي الكــورة مــع محصــول الزيتــون .وبــرزت
ٌ
لتنويــع اإلنتــاج فــي الســهل األوســط وتكييــف الزراعــات مــع موئــل المســتنقعات الجديــد،
لكــن تلــك المبــادرات لــم تتّســم باالســتدامة.
تطــرح هــذه اإلشــكالية أهميــة التفكيــر فــي نمــاذج مســتدامة لتأهيــل
المتضــررة فــي الســهل ،تلحــظ قيمــة
الحفــر واألراضــي
واســتصالح
ُ
ّ
الزراعــة والقــدرات المح ّليــة لخلــق فــرص العيــش فــي المنطقــة.

 ⁄⁄⁄⁄⁄ 2السياسات الزراعية على المستوى الوطني
المؤسســات
واضــح بغيــاب الدعــم أو عــدم فعاليــة
تأث ّــرت إمكانيــات الســهل علــى نحــ ٍو
ٍ
ّ
ً
معطوفــة علــى التنظيمــات
والهيئــات الحاكمــة فــي إرســاء التعــاون بيــن المزارعيــن،
والسياســات التــي تمنــح األفضليــة للقطاعــات االقتصاديــة األخــرى علــى حســاب الزراعــة.
وأثّــرت االتّفاقيــات التجاريــة منــذ التســعينات في طبيعــة الطلب في الســوق المحلّية،
محليــا ،وتقلّص حجم
المنتــج
ســمح للزيــت المســتورد بأســعا ٍر أرخــص بمنافســة الزيــت ُ
ً
إذ ُ
الصــادرات بســبب غيــاب التنظيمــات التــي تضمــن االلتـزام بالمعاييــر الغذائيــة المفروضــة
دول أخــرى .بالتزامــن مــع ذلــك ،أخــذ المزارعــون اللبنانيــون ينكفئــون عــن العمــل فــي
فــي
ٍ
ٍ
ٍ
ً
اجتماعيــة كااللتحــاق بالقــوى
ضمانــات
تقــدم
بديلــة
عمــل
األرض ويتّجهــون إلــى فــرص
ٍ
ّ
المسـلّحة الوطنيــة أو البحــث عــن وظائــف فــي قطاعـ ٍ
ـات أخــرى.
العمــال الســوريّون القــوى العاملــة األساســية فــي القطــاع الزراعــي
اليــوم ،يشــكّل
ّ
ً
جــدا ،وتتجــاوز كلفــة اإلنتــاج
منخفضــة
أجــورا
تلقيهــم
فــي الكــورة ،علــى الرغــم مــن ّ
ً
ً
يتحملهــا المزارعــون الصغــار كلفــة المبيــع ،مــا يمنعهــم مــن جنــي األربــاح أو حتــى
التــي
ّ
الكلفتيــن أحيانًــا .وعلــى الرغــم مــن كثــرة التعاونيــات الزراعيــة ّ
إال أن المجتمعــات
معادلــة
َ
فعالـ ٍ
ـة أو فاســدة.
الزراعيــة المحلّيــة تعتبرهــا إمــا غيــر ّ
ً
متمثــال بتراجــع
تهديــدا
اليــوم ،تواجــه اإلمكانيــة اإلنتاجيــة للســهل
ً
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ٍ
ٍ
مرتبطــة بالقطــاع الزراعــي
يــات
تحد
اإلنتاجيــة فيــه ،باإلضافــة إلــى
ّ
لح ـاً اقتــراح خطــط لســهل الكــورة تحاكــي رؤيـ ً
ـة
عمومــا ،لذلــك بــات ُم ّ
ً
معــا.
واســعة للنطا َقيــن المح ّلــي والوطنــي فــي ٍ
آن ً

 ⁄⁄⁄⁄⁄ 3التخطيط
قبــل الســتينات ،لــم تخضــع المنطقــة إلــى تنظيمــات اســتخدام األراضــي ،إذ كانــت طبيعــة
تقــرر كيفيــة اســتثمار المالكيــن لهــا .عــام  ،19٦8جــرى
األرض وخصائــص التربــة وحدهــا
ّ
تضمن
ـم صــدر تصميــم توجيهــي آخــر للبلــدة عــام .199٥
تخطيــط أميــون للمــرة األولــى ،ثـ ّ
ّ
ّ
كا التصميمــان إشــكاليات ،إذ لــم يلحــظ تصميــم  19٦8أي مناطــق زراعيــة ،علــى الرغــم من
االســتخدام الزراعــي الكثيــف فــي البلــدة ،فيمــا ُصنّفــت بعــض المناطــق زراعيــة ،عــام ،199٥
ـبيا.
ولكــن بنســب اســتثمار مرتفعــة نسـ ً
الحقــا ،اضطــرت بلديــة أميــون إلــى الكفــاح مــن أجــل الحصــول علــى موافقـ ٍ
ـة علــى
ً
مقترحهــا الخــاص بمنــع البنــاء فــي الحقــول المزروعــة ،وتشــجيع البنــاء فــي الهضــاب
الصخريــة المطلّــة علــى تلــك الحقــول.
وفــي عــام  ،2002اســتجابت المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي لمخــاوف البلديــة
خفــض عامــل االســتثمار فــي المنطقــة الزراعيــة إلــى
وأصــدرت المرســوم رقــم  81٣1الــذي ّ
ـده أدنــى .ومنــذ حينهــا ،لــم تتوقــف النقاشــات فــي أميــون ،مدفوعـ ً
ـة بانخفــاض إنتاجيــة
حـ ّ
ســهل الزيتــون وأســعار األراضــي الزراعية المنخفضــة مقارنـ ً
ـة بالمناطق الســكنية /التجارية.
نتيجـ ً
ـة لذلــك ،بــدأ غالبيــة أصحــاب األراضــي الزراعيــة فــي الســهل بالضغــط من أجــل تعديل
ـدا لجهــة زيــادة عوامــل اســتثمار األراضــي
التصميــم التوجيهــي الصــادر عــام  ،2002وتحديـ ً
الواقعــة ضمــن المنطقــة المصنّفــة زراعيــة.
اليــوم ،مــا زال هــذا التصميــم التوجيهــي ســاري المفعــول فــي أميــون ،بينمــا تظـ ّ
ـل
بطـرام غيــر خاضعـ ٍ
ـمزين عرضـ ً
والتوســع العمراني
ـة للتخطيط العشــوائي
ـة للتخطيط ،وبشـ ّ
ّ
اريــن رقــم 2011\٣1
غيــر المــدروس علــى حســاب األراضــي الزراعيــة ،ويعــود ذلــك إلــى أن القر َ
و 2012\11الصادريــن عــن المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي لــم يُســتتبعا بمرسـ ٍ
ـوم ضمــن
َ
وعديمــي الفعاليــة.
ـن
ـ
َي
ل
باط
ـدأ
ـ
المب
ـث
ـ
حي
ـن
ـ
م
ـا
ـ
يجعلهم
ـا
ـ
م
ـة،
ـ
القانوني
المهلــة
َ
تطــرح هــذه اإلشــكالية أهميــة التفكيــر فــي كيفيــة تنظيــم أراضــي
للحــد مــن
الســهل واألدوات التخطيطيــة التــي يمكــن اســتخدامها
ّ
االنفــالش العمرانــي فــي األراضــي ذات االســتخدامات الزراعيــة ،وذلــك
ٍ
ٍ
مرتبطــة بحاجــات الســكان وتط ّلعاتهــم .يعتبــر اإلطــار
رؤيــة
ضمــن
التنظيمــي أساســي وحيــوي لمســتقبل الســهل أيضــاً لمعالجــة
التوجهــات الفرديــة للمالكيــن فــي اســتخدام األراضــي.
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عابا

بصرما

بطرام

ضهور الهوا

كفرعقا

حفرة بطرا
تم استص حها

طرا

-

عقا
كفر

قب

طري

معمل
سرحان
للميا

AGROTEC

بطرام
بشمزين

كفرعقا

معمل
عل

قا

ر

طري

مج

رى ميا

الحفرة 2

كفرعقا

كفرصارون

كوبا
كفرعقا

أميون

بورة ت ين
سيرامي
ب
المنطقة ا فضل
في إنتا ال يتون

مستود
دوالي
دويهي
لأل شاب

معصرة
ا ة

طريق أميون بشم ين

أميون

مستود
مهب
هليكوبتر
للجي

ركوب
الحفرة 1
يل مصنفة
لم ار البقر
والمواشي

معمل
حدادة
منطقة مصنفة
ناعية ف ة 2
منجرة

المري
راعة

مستشفى
البرجي
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مصلحة
ميا الكورة
مستديرة أميون

فيع

استخدامات بعض األراضي في سهل الكورة األوسط وحوله
فيع

بطرام

برغون
عفصديق
برغون
بشمزين

عفصديق

نوبر
عربية

بدبهون

مسار
لل
دراجات الهوا ية

م رعة ودي
مفر

مقل
بدبهون

حفرة

بدبهون

ملع
عفصديق

كفرحزير

معامل حرير
سابقً ا

بشمزين

معمل فر

بشمزين
COUNTRY
CLUB

أر لم
يقم مالكوها
ببيعها

معمل نبي وهبة
للحجر والر ا

بحيرة
السم
حفرة

م ار

أر

لم يقم مالكوها ببيعها

1

وس

البلدة
مستديرة كفرح ير

ر
أر لم يقم
مالكيها ببيعها

م رعة
غنم وبقر

بركة ميا
المري

بشمزين

هان ار معدات
راعية مهجور
مالك توفي

كفرحزير

مة

قدي

ر ال

حي
فر

أميون

قك

للر ّ

طري

الطريق ال راعي
يفية

راعية لم تت ثر
أر
بالرطوبة  -إنتا أفضل

ملع

ري
قس ا ر
ير-
ري
ط رح
كف

مجلس
إنماء
الكورة
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أميون,بشمزين وبطرام :خريطة تصنيف األراضي الحالية

1000م

2٥0م

٥00م

مناطق زراعية
مناطق سكن حديث
مناطق سكنية وتجارية
مناطق امتداد
منطقة سياحية
مناطق سكنية وتجارية وسياحية
مناطق سكن خاص وزراعة
مناطق زراعية
مدافن

بطرام

وديان
آثار
قرار التنظيم رقم

/

حدود بلدية
حدود مناطق ارتفاقية

بشمزين

حدود مقالع تراب أحمر

أميون
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وجيهية
أعضاء ال ّلجنة الت ّ
ّ
تال عالء الدين

د .ياسر أبو نصر

مهندسة معمارية وباحثة مدينية

ومخطط مناطق
مهندس مناظر طبيعية
ّ

[*منسقة المسابقة] استديو أشغال عامة
ّ

الجامعة األميركية في بيروت

سهير عاصي مبسوط

مونيكا بصبوص

ومصممة مدينية
مهندسة معمارية
ّ

مهندسة معمارية ومح ّللة مكانية

[*المستشارة المحترفة للمسابقة]

استديو أشغال عامة

حبيب دبس

موسى غنطوس

ومخطط مدني
مهندس معماري
ّ

مهندس ميكانيكي وخبير زراعي

Urbi

وناشط في الشأن العام في الكورة

رول الخوري

نادين بكداش

ومخططة مدينية
مهندسة معمارية
ّ

مصممة بصريّة وباحثة مدينية
ّ

الجامعة اللبنانية األميركية

استديو أشغال عامة

جار
سمر ن ّ

مداح
لرا ّ

عالِمة فيزياء وباحثة مستق ّلة

باحثة قانونية

وناشطة بيئية من الكورة

المفكرة القانونية

د .طالل درويش

صفية شمص

مهندس زراعي وعالم بيئة وتربة ومدير أبحاث

مهندسة مناظر طبيعية وخبيرة مدينية

المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS

استديو أشغال عامة

عبير سقسوق

جيسيكا نجم

ومخططة مدينية
مهندسة معمارية
ّ

خبيرة في السالمة البيئية والتغيّر المناخي

استديو أشغال عامة

د .علي شلق
مهندس زراعي وخبير اقتصادي
الجامعة األميركية في بيروت
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أعضاء لجنة التحكيم
كريم بو كريم

جاد تابت

رئيس اتّحاد بلديات الكورة

نقيب المهندسين والمعماريين في بيروت

د.كنج حمادة

بسام قماطي
ّ

أستاذ مساعد في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية

معماري وشريك
مهندس
ّ

الجامعة اللبنانية

Rafael Vinoly Architects

د.أديب كفوري

غابي خرياطي

أستاذ مساعد في قسم علوم البيئة

مهندس معماري ومدير مشاريع

جامعة البلمند

BANAKO Architects

مستشار بيئي (بلدية شكا)

أستاذ في الهندسة المعمارية
مصوت]
[*مستشار لجنة التحكيم وعضو غير
ّ

د.كارل خاطر

الجامعة اللبنانية

خبيرة في إدارة النظم اإليكولوجية وإعادة تأهيل
المناظر الطبيعية وباحثة مشاركة
المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS

د .جال مخزومي
متخصصة في مجال التصميم
مهندسة معمارية
ّ
البيئي والتخطيط اإليكولوجي
رئيسة جمعية المناظر الطبيعية اللبنانية

آلن شاطري
مدير منطقة شمال لبنان
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نزار صاغية
محامي ومؤسس مشارك ومدير تنفيذي
المفكرة القانونية
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تقرير لجنة التحكيم
العامة للمشاريع المشا ِركة في المسابقة
توثيق عملية التقييم
ّ
ً
فريقا للمشاركة في المسابقة.
سجل 113
ّ
مشروعا بحلول الموعد النهائي ( 28شباط /فبراير.)2020 ،
ّم 15
ً
سل َ
ُ
توزعت المشــاريع المشا ِركة على الشكل التالي:
ّ
ـار ٍ
كات عن فئة الموقع أ /شــاطئ شكّا – الهري؛
 7مشـ َ
ـار ٍ
كات عن فئة الموقع ب /مقلع بدبهون؛
 5مشـ َ
ـار ٍ
كات عن فئة الموقع ت /ســهل الكورة األوسط الزراعي.
 3مشـ َ
أي منها.
استجابت كا ّفة المشاريع المشا ِركة لمتط ّلبات المسابقة ،ولم تُثر التساؤالت بشأن ٍ ّ
لمدة ٍ
ٍ
واحد في تاريخ  ٥حزيران /يونيو.2020 ،
يوم
اجتمع أعضاء اللجنة التحكيم
ّ
وفــي ظـ ّ
جريــت المــداوالت عــن
ـل جائحــة كوفيــد  19والمخــاوف بشــأن الصحــة العامــة ،أُ َ
بُعـ ٍ
ـد باســتخدام خدمــة «مايكروســوفت تيمــز» ( )Microsoft Teamsلعقــد االجتماعــات عبــر
ومنســقتها.
تقنيــة الفيديــو ،وبحضــور أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة ،ومستشــارة المســابقة
ّ
وقــرروا
المشــاريع الفائــزة
فــي ختــام الجلســات ،اختــار أعضــاء اللجنــة التحكيميــة
َ
ّ
الشــرفية.
كيفيــة توزيــع الجوائــز ،كمــا اختــاروا المشــاريع الحائــزة علــى اإلشــادة
َ
ً
رئيســة للجنــة التحكيــم لتضطلــع بمهمــة إدارة جلســات
خبــت جــاال مخزومــي
انتُ َ
اللجنــة وتمثيلهــا حيــث تقتضــي الحاجــة فــور اختتــام المســابقة.
ٍ
ٍ
تضــم المشــاريع المشــا ِركة
قصيــرة
قائمــة
جولــة أولــى مــن المــداوالت لوضــع
قــدت
ٌ
ُع َ
ّ
األكثــر تكامـ ً
ـة الختيــار المشــاريع الفائــزة .واســتند أعضــاء اللجنــة
ـة ثانيـ ٌ
ـا ،ومــن ثــم جولـ ٌ
الحكــم فــي تقييــم المشــاريع علــى المعاييــر التاليــة ،معطوفـ ً
ـة علــى عوامــل أخــرى وفــق
اقتضــاء الحاجــة:

واستراتيجيات التدخّل على مستوى

ٍ
ٍ
قدرة
قابلة للتطبيق ذات
حلول
• طرح
ٍ
ٍ
تغييرية على مستوى الموقع ،والمنطقة

الموقع.

وما بعدها.

ٍ
انسجام بين الرؤية العامة
• وجود
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• حساسية التدخالت المطروحة تجاه

تعدد االختصاصات في بنية الفريق
•
ّ

السياق المديني واإليكولوجي ،ومالءمتها

ومقاربته.

ٍ
مستدام في المستقبل.
لنمو
ٍّ

• قوة المشروع ووضوحه وتكامله

• إمكانية تكرار الحلول وتطبيقها في مواقع
ٍ
تحد ٍ
يات مماثلة.
لبنانية أخرى تواجه
ّ

بشكل عام.
ٍ

• مدى مالءمة أدوات التخطيط والتنفيذ

ُو ّزعت الجوائز على المشاريع الفائزة كما يلي:

واآللية القانونية الداعمة الستراتيجيات

الجائزة األولى (ال مشاريع فائزة)

التدخّل المطروحة.

ً
مشروعين)
(مناصفة بين
الجائزة الثانية
َ

• التفكّر المتقن في السياسات العامة
الوطنية الحالية ذات الصلة بالقضية

الجائزة الثالثة (مشروع واحد)
الشرفية (مشروعان)
اإلشادة
َ

المقدمة لتحسينها.
المطروحة ،والتوصيات
ّ
• قوة ووضوح استراتيجية المناصرة.

الوصف العام للمشاريع المشا ِركة وتقييمها
ٍ
أي مــن
ـداوالت حثيثــة،
بعــد مـ
توصلــت لجنــة التحكيــم إلــى إجمـ ٍ
ّ
ـاع علــى عــدم مطابقــة ٍ
تقديــرا
المشــاريع لمعاييــر الجائــزة األولــى .وفــي حيــن أبــدى أعضــاء اللجنــة الحكــم
ً
المقدمــة ،ولحظــوا درجــة تعقيــد المســائل المطروحــة،
ـرق ونوعيــة المشــاريع
ّ
لجهــود الفـ َ
ز
ـاركات ظ ّلــت قاصـ ً
ـرة عــن تلبيــة التوقعــات المطلوبــة الختيــار فائ ـ ٍ
اتفقــوا علــى أن المشـ َ
ـدة:
أول .ويعــود ذلــك إلــى عوامــل عـ ّ

ً
ككل والمواقع المعنية بالمسابقة.
أول ،درجة التعقيد التي تشوب المسألة
⁄⁄⁄⁄⁄
ٍّ
أي مــن
لقــد أثبــت شــاطئ شــكّا – الهــري نفســه كأحــد أصعــب المواقــع ،إذ لــم يفلــح ٌّ
المشــاريع الســبعة فــي معالجــة تعقيــدات الموقــع بالمســتوى المطلــوب .وظلّــت
الطروحــات جزئيـ ً
ـرة عــن
ـة تتجاهــل عاقــة الموقــع بالمناطــق الداخليــة ،كمــا بقيــت قاصـ ً
ٍ
الســمات التنافســية للموقــع وتفيــد
طــرح نمــاذج صالحــة للتنميــة االقتصاديــة ،تســتغل ّ
ـة نسـ ً
معــا .كذلــك لــم تكــن المشــاريع المطروحــة وافيـ ً
ـبة
المجتمعــات المحلّيــة فــي ٍ
آن ً
أيضــا مشــاريع ســهل الكــورة األوســط.
لحجــم الموقــع ،وهــي
ٌ
صعوبــة واجهتهــا ً
81
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ز أول.
ثانيا ،المعايير
⁄⁄⁄⁄⁄
المتعددة والصعبة لختيار فائ ٍ
ّ
ً
ـتنادا إلــى المعاييــر التــي اقترحتهــا اللجنــة التوجيهيــة ثــم اعتمدتهــا لجنــة التحكيــم،
اسـ
ً
الجمــع بيــن عناصــر مــن مشــاريع مختلفـ ٍ
ـروعا
ـة قــد يخلق مشـ ً
أن َ
لحظــت لجنــة التحكيــم ّ
متكامـ ً
ـد ذاتــه بالشــمول والتكامــل.
قدمــة ال يتّســم فــي حـ ّ
الم ّ
ـا ،لكــن ً
أيــا مــن المشــاريع ُ
تحديــا للمشــاركين والمشــاركات ،الســيما:
وشـكّلت بعــض المعاييــر علــى وجــه الخصــوص
ً
قابليــة التكــرار ،والجــدوى التقنيــة ،وقبــول أصحــاب المصلحــة والمعقوليــة البيئيــة.
وأهملــت معظــم المشــاريع مســألة الجــدوى القانونيــة ،وافتقــرت إلــى التخطيــط قريــب
خــل المطــروح.
ـدرج المنطقــي فــي تنفيــذ التد ّ
وبعيــد المــدى الــذي يســمح بالتـ ّ

 ⁄⁄⁄⁄⁄ثالثًا ،إهمال الشقين التخطيطي والترويجي.
ً
ً
ومبتكــرة للتنميــة االقتصاديــة،
وشــاملة
صالحــة
قلــة مــن المشــاريع نمــاذج
قدمــت
ٌ
ً
ّ
ِ
المهيمنــة فــي التنميــة واســتخدام
وافتقــرت معظمهــا الــى عمليــة ُمســاءلة لألنمــاط
المؤسســي للتنظيــم المدينــي .كان
األراضــي وإلــى إعــادة التفكيــر فــي إطــار العمــل
ّ
أساســياً طــرح تصاميــم وأنظمــة للمواقــع أو مراجعتهــا ضمــن أهــداف ومبــادئ الخطــة
الشــاملة لترتيــب األراضــي اللبنانيــة ،بمــا يتيــح تحريــر اإلمكانــات االقتصاديــة لهــذه
المناطــق وتحســين جــودة حيــاة ســكّانها.
مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى ،أهملــت معظــم المشــاريع مســألة المناصــرة ،فــي وقـ ٍ
ـت ينبغــي أن
ـور المشــروع وتصميمــه مــن البدايــة ،إذ ُطلــب مــن المجموعــات
تكــون أساســيّة فــي تصـ ّ
ـة ترويجيـ ٍ
المشــاركة أن تضــع خطــة إعانيــة أو تصميــم حملـ ٍ
ـة للمشــروع المقتــرح لتغــدو
ُ
ـد ذاتهــا مــادة بصريــة دات قــدرة تأثيريــة علــى المــدى القصيــر.
ـ
بح
ّ

ٍ
هامة.
أحداث مح ّلي ٍة وعالمي ٍة
تزامن المسابقة مع
رابعا،
⁄⁄⁄⁄⁄
ً
ّ
ُ
فــي األســاس ،كان الموعــد النهائــي لتســليم المشــاريع نهايــة عــام  ،2019لكــن انطــاق
ٍ
ر قــدرة
االنتفاضــة الشــعبية فــي لبنــان يــوم  1٧تشــرين األول عرقــل إلــى
حــد كبيــ ٍ
المســجلين علــى اســتكمال مشــاريعهم وتســليمها ،الســيّما
المشــا ِركين والمشــاركات
ّ
أجلــوا
منظمــي
أن
ّ
ّ
ومنظمــات المســابقة ّ
الطــاب والطالبــات منهــم .وعلــى الرغــم مــن ّ
فــإن تدهــور األوضــاع بفعــل الجائحــة العالميــة أث ّــر فــي
الموعــد النهائــي للتســليم،
ّ
دول أخــرى.
الفــرق مــن
مشــاركة
ٍ
َ
مــع أخــذ كل تلــك العوامــل بالحســبان ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــاريع المقترحــة أثــارت
ٍ
ً
ومثيــرا
ممتعــا
فكريــا
تمرينــا
حيويــة بيــن أعضــاء لجنــة التحكيــم ،وأتاحــت
نقاشــات
ً
ً
ً
ً
ومتينــا .وبـ ً
ـررت لجنــة التحكيــم إبـراز جوانــب بعــض المشــاريع
ـدال مــن اختيــار فائـ ٍ
ً
ز أول ،قـ ّ
اإليجابيــة والقابلــة للتنفيــذ والتك ـرار.
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تقييم اللجنة الحكم للمشاريع الفائزة
 ⁄⁄⁄⁄⁄الجائزة الثانية (مناصفة) –  6ماليين ليرة لبنانية
عنوان المشروع( -Re :الموقع ب :مقلع بدبهون).
أعضاء الفريق :مها عيسى؛ لِيا رمضان؛ سهى بو مطر (أتولييه حمرا)؛ مروان زوين
()casaleganitos architects؛ حسين نخال ،دافيد حبشي ،كريستينا سكاف (استوديو
كواكب)؛ خالد سليم.
البلد :لبنان.
حاليا ،من خــال ابتكار ممارسـ ٍ
ـات
يدعــو المشــروع إلــى ترميــم المشــهد الطبيعــي المقلــوع
ً
ـة بديلـ ٍ
زراعيـ ٍ
ـة ترتكــز علــى مبــدأ الحراجــة الزراعيــة .واختــار الفريــق إدخــال الحراجــة الزراعيــة
ٍ
ٍ
يضــم الســهل األوســط والمقلــع والســاحل ،علــى نحــ ٍو يلحــظ
دائــري
القتصــاد
كيــزة
كر
ٍ
ّ
مشــاركة المجتمــع المح ّلــي.
ومقد ًمــا بصـ ٍ
ـيطا ،ومصقـ ً
يعالــج المشــروع تعقيــدات الموقــع لكنــه يظـ ّ
ـورة
ـوال،
ّ
ـل بسـ ً
ـة تواصليــة .مــن جهـ ٍ
ومرفقــا بحملـ ٍ
واضحـ ٍ
ـة أخــرى ،نجــح فريــق المشــروع فــي
ـة وشــاملة،
ً
عالميــا مــن دون فقــدان الحساســية تجــاه المشــهد الطبيعــي المح ّلــي.
معالجــة القضيــة
ً
ـت حــاز المشــروع علــى تقييـ ٍ
وفــي وقـ ٍ
ـم إيجابــي لجهــة أثــره البيئــي علــى الهــواء والتربــة
ً
ماثلــة بشــأن جــدوى المشــروع وقيمتــه
والميــاه الجوفيــة ،بقيــت بعــض التســاؤالت
المضافــة علــى المســتوى االقتصــادي.

 ⁄⁄⁄⁄⁄الجائزة الثانية (مناصفة) –  6ماليين ليرة لبنانية
عنوان المشروع :التألّم والشفاء (الموقع ب :مقلع بدبهون).
ّ
الساك.
أعضاء الفريق :ســلمى مرغيش؛ مروة دغوغي؛ حســناء حنصل؛ حاتم لهلو؛ ندى
البلد :المغرب.
ٍ
ٍ
عامــة تعالــج إحــدى أبــرز المشــكات المســاحية فــي
رؤيــة
ينجــح المشــروع فــي وضــع
المنطقــة :التشــتّت الحضــري .فمــن خــال الربــط بيــن المقلــع والســاحل ،يحاول المشــروع
المتقطعــة .وحــاز األثــر البيئي للمشــروع علــى تقييـ ٍ
ـم إيجابي،
إعــادة وصــل أجــزاء المشــهد
ّ
إذ يعتمــد علــى التنميــة الزراعيــة ،ويلتــزم بالخطــة الوطنيــة الشــاملة لترتيــب األراضــي
اللبنانيــة .كذلــك يدعــو المشــروع إلــى نســج ش ـر ٍ
اكة بيــن المجتمــع المح ّلــي وعـ ٍ
ـدد مــن
األطـراف المعنيــة وأصحــاب الشــأن .لكــن إعــادة اإلحيــاء المطروحــة فــي المشــروع تحتــاج
إلــى المزيــد مــن التنميــة والدمــج بيــن األرض والمشــهد الطبيعــي.
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المشروعين الفائ َزين بالجائزة الثانية:
جوانب مشتركة بين
َ
ٍ
المقــدر لهــا
خــان جرعــة حيويــة فــي البلــدة
المشــروعان يض ّ
ّ
ً
شــكال مــن أشــكال
تتحــول إلــى مقلــع ،كمــا يمثّــالن
اليــوم أن
ّ
المناصــرة .وقــد يســاعد تطويــر المقترحــات االقتصاديــة
ـروعين فــي تخفيــض كلفتَيهمــا وصقــل جدواهمــا التقنية
للمشـ َ
علــى مســتوى الموقــع.

 ⁄⁄⁄⁄⁄الجائزة الثالثة –  3ماليين ليرة لبنانية
ٍ
ٍ
صناعية وإيكولوجية
مقاربة
عنوان المشروع :تصميم الموقع أ وفق
(الموقع أ :الواجهة البحرية لشـكّا – الهري).
أعضاء المشروع :د .سيد عبدالهادي دانشبور؛ الدان مصطفى زاده؛ محدثه صادقي
صفات؛ مهسا أميري؛ فايزه طورابي نجاد.
البلد :إيران.
ـل اســتراتيجي لمعالجــة المواقــع الثاثــة والعمــل فــي ســبيل
ـدم المشــروع إطــار عمـ ٍ
يقـ ّ
أساســا
ـل مــن التطويــر ،يمكــن للمشــروع أن يش ـكّل
تحســين الدمــج المســاحي .وبقليـ ٍ
ً
ٍ
ـدا لوضــع خطـ ٍ
ـاملة للمنطقــة ،إذ يتّســق مــع االســتراتيجيات والسياســات الوطنية،
ـة شـ
جيـ ً
ـة منطقيـ ً
ويطــرح بدائــل تنمويـ ً
ـة تتّســم باالســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة.
مســتجيبا لخصوصيــة الموقــع ،يعالــج المشــروع مســألة الصناعــة عبــر طــرح
ً
ٍ
ٍ
اعتمــاد التنشــيط االقتصــادي التكميلــي :إقامــة مدينــة صناعيــة تقــوم علــى أســاس إعــادة
ً
أرضيــة للنقــاش بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة .لكــن
االســتخدام التكييفــي ،وتشــكّل
ـو ٍة وضعـ ٍ
معــا :فعلــى الرغــم مــن تكاملــه،
ـف فــي ٍ
آن ً
نطــاق المقتــرح هــذا يتّســم بنقــاط قـ ّ
يثيــر المشــروع مســائل التصميــم والدمــج المعمــاري علــى مســتوى المواقــع الثاثــة.
ـدى علــى ســبيل المثــال فــي عجــز المشــروع
ـارا إلــى التخصيــص ،يتبـ ّ
ويُ َ
ترجــم هــذا افتقـ ً
المعتمــدة فــي الحــزام اإليكولوجــي المقتــرح.
عــن تحديــد أنــواع ونطاقــات المــزارع
َ
ٍ
ً
اســتجابة متوازنــة .لكــن
عــد ًة تجعــل منــه
نــات
مكو
يتضمــن المشــروع
عمومــا،
ّ
ً
ّ
ّ
يتطــرق المشــروع
غيــاب بعــض العناصــر يُضعــف المقتــرح .علــى ســبيل المثــال ،لــم
ّ
ـألتي القانــون والمناصــرة :فالوضــع الحالــي لســكك الحديــد والســاحل لــم يُؤخــذ
إلــى مسـ َ
ـة ضائعـ ً
التعديــات القائمــة .ويشـكّل ذلــك فرصـ ً
ـرا
ـم معالجــة
ّ
بالحســبان ،كمــا لــم تتـ ّ
ـة نظـ ً
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التعديــات الخاصــة علــى األمــاك العامــة علــى طــول مســاحة البــاد ،إذ كان مــن
النتشــار
ّ
الممكــن االســتفادة مــن هــذه المقاربــة القابلــة للتكــرار لمعالجــة تلــك المشــكلة.
تحفظها على طرح استصاح األراضي الوارد في المشروع.
عبرت اللجنة الحكم عن
ّ
أخيراّ ،
ً

الشرفية
 ⁄⁄⁄⁄⁄اإلشادة
َ
تحول ( 20٣0الموقع أ :الواجهة البحرية لشكّا – الهري).
عنوان المشروع:
ّ
أعضاء الفريق :إليش س.د؛ ماري جو مالك؛ سيسيل كرم؛ ربى عازار افرام.
البلد :لبنان.
ومدعمـ ً
ـة منهجيـ ً
ـدم المشــروع مقاربـ ً
ـدة مثــل التنظيــم ،والصحــة،
ـة
ـة
ّ
تغطــي جوانــب عـ ّ
يقـ ّ
ّ
ـل علــى نطــاق الموقــع ،بــل
ـكل كامـ ٍ
ـو ٍر بشـ ٍ
وااليكولوجيــا والزراعــة .لكــن المشــروع غيــر مطـ ّ
ً
ً
اســتباقيا مــن
عامــة لســاحل لبنــان الشــمالي .ويتّخــذ المشــروع موقفً ــا
مقاربــة
يطــرح
ً
ر واقــع .وأثنــت اللجنــة الحكم على
تأثيـرات صناعــة اإلســمنت
الملوثــة التــي يسـلّم بهــا كأمـ ٍ
ّ
ـة مشــتر ٍ
براغماتيــة الفريــق ،إذ يقتــرح المشــروع تدابيــر إليجــاد أرضيـ ٍ
كة بيــن االعتمــاد التــام
علــى صناعــة اإلســمنت مــن جهــة ،والتخ ّلــص منهــا كليــا مــن جهـ ٍ
ـئلة
رحــت أسـ ٌ
ـة أخــرىُ .
وط َ
ً
ـرا لطبيعــة أنشــطته التــي تر ّكــز علــى
بشــأن درجــة إدمــاج المشــروع للمجتمــع المح ّلــي نظـ ً
ٍ
اتيجية
إعــادة التدويــر ،والفــرز وطمــر النفايــات .هــذا الواقــع يبــرز الحاجــة إلــى تطويــر اســتر
عمومــا ،يقــوم المشــروع علــى مبــادئ عامــة ســليمة لكنــه ال
للمناصــرة بمــوازاة المشــروع.
ً
ـورة تامـ ٍ
يترجمهــا بصـ ٍ
ـدد.
ـة علــى النطــاق المعمــاري وعلــى مســتوى الموقــع المحـ ّ
تصور االستدامة في لبنان :الكورة الخضراء
عنوان المشــروع:
ّ
(الموقع ت :سهل الكورة األوسط الزراعي).
أعضاء الفريق :سوراف شرستا؛ آراتي داكال؛ براكريتي بانداري.
البلد :نيبال.
ٍ
ٍ
عمومــا،
عــدة.
نطاقــات
ســليمة تنطبــق علــى
ينطلــق المشــروع مــن مجموعــة مبــادئ
ّ
ً
ـات مهمـ ٍ
ـة لسياسـ ٍ
نصوصــا عموميـ ً
ـة إنمــا فضفاضــة بمــا يكفــي لتنطبــق
ـدم المشــروع
يقـ ّ
ً
ـر التنقيــب ،وهــي إحــدى أبــرز مشــكات الموقــع ،تظـ ّ
ـل غيــر
علــى مواقــع أخــرى .لكــن ُ
حفـ َ
معالجـ ٍ
ـة علــى نحـ ٍو واف .يحتــاج هــذا المشــروع إلــى تطويــر مقترحــه التخطيطــي واعتمــاد
المزيــد مــن الخصوصيــة الســياقية.
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Reالموقع ب :مقلع بدبهون
الفريق الفائز بالجائزة الثانية (مناصفة)
مها عيسى؛ ِليا رمضان؛ سهى بو مطر (أتولييه حمرا)؛ مروان زوين ()casaleganitos architects؛
حسين نخال ،دافيد حبشي ،كريستينا سكاف (استوديو كواكب)؛ خالد سليم

ُ ⁄⁄⁄⁄⁄ملخّص تنفيذي
مواقــع اســتخراج اإلســمنت هــي أماكــن تتيــح فرص ـاً كثيــرة ،ولكنهــا تثيــر أيض ـاً أســئلة
معقــدة حــول قــدرة تعافــي األرض علــى المــدى البعيــد.
ّ
يقــوم نهجنــا العــام علــى إعــادة تشــكيل جغرافيــا المنطقــة عبــر اســتخدام نظــام
ـري وحصــاد مســتدام،
حراجــة زراعيــة تديــره تعاونيــات محليــة .باالعتمــاد علــى اقتصــاد دائـ ّ
تكــون عمليــة إعــادة التأهيــل عبــر الحراجــة الزراعيــة مرتكــزة علــى عاقــة متشــابكة بيــن
النباتــات والحيوانــات والبشــر والبيئــة.
وح َفر الصلصال بالصنوبر
يُســاعد تشــجير الجلول الموجودة ،والمناطق المسـ ّ
ـطحةُ ،
والحور في شــفاء التربة .نقترح إنشــاء شــبكة من  ٥أمتار لغرض الزراعة البينية حيث
مما يفيــد المجتمع المحلي وفق دورات زراعية أقصر.
تتداخــل وتتنــاوب المحاصيلّ ،
ّ
ســيعمل المحصول األول من األشــجار على إطاق صناعة جديدة تعتمد على إنتاج
المغلّف أو ما يُعرف بال  CLTوغيرها من المنتجات الخشــبية والثانوية األخرى،
الخشــب ُ
ـيتم إعادة استخدام
ً
متيحا البدائل المحلية الســتخدام الخرســانة في عمليّة البناء .سـ ّ
المنتجة خال هذه العملية ،والكتل األحيائية المتاحة كالســماد،
الفضــات والنفايــات ُ
الحيوي.
إلنتاج الوقود
ّ
فــي اســتراتيجيتنا للمناصــرة ،نهــدف إلــى الضغــط الســتعادة الحقــوق االقتصاديــة
الخــاص
الفــردي
واالجتماعيــة والبيئيــة المشــتركة التــي فُقــدت مــن جــراء االســتغال
ّ
ّ
لــألرض .تقتــرح اســتراتيجيتنا إجــراء حــوار بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة كوســيلة
إلشــراك المجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرار ،وتســعى إلــى تعزيــز الروابــط بيــن الســكان
خــص الــدورات الزراعيــة واالنتاجيــة والبيئيــة المختلفــة التــي
واألرض عبــر نشــر رزنامــة تل ّ
واضــح.
بشــكل
تقــوم عليهــا العمليــة المقترحــة
ٍ
ٍ
إن عمليــة خفــض اســتخراج اإلســمنت هــذه ،باإلضافــة إلــى إصــاح األرض و تعافيهــا
ّ
ـد لثاثيــن عامـاً.
وزرعهــا ،تقــع ضمــن رؤيــة
وخطــة عمــل تمتـ ّ
ّ
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 ⁄⁄⁄⁄⁄بيان الرؤية
يتــم اســتصاحها مــن قبــل مصنــع إســمنت
 • ٠إســتعادة :مصــادرة المقالــع التــي لــم
ّ
الترابــة الوطنيــة (.)CN
 • ١استراحة :استكشاف الموقع وتحديد ما هو غير متوقّع وغير عادي.
 • ٢إرشــاد :تنشــيط عمــل التعاونيــات الزراعيــة وإرســاء الحوكمــة المشــتركة بيــن البلديــات
ا لمختلفة .
 • 3إدراك :تبيــان تاريــخ وإمكانــات المعيــص أو المجــاالت العشــبية الشــجرية كأماكــن
انتقاليــة.
 • 4إصــالح :اســتعادة شــكل األرض والتربــة الســطحية واألجســام المائيــة مــع الكشــف عــن
المواقــع التــي صنعهــا اإلنســان.
 • 5توازن :تطبيق اإلدارة العادلة لألراضي ،والممارسات الزراعية البديلة والزراعة البينية.
المغ ّلــف
 • 6تمكيــن :اعتمــاد اقتصــاد دائــري يقــوم علــى الحراجــة الزراعيــة إلنتــاج الخشــب ُ
أو ال .CLT
 • 7كشف :تنشيط الموقع كمثال حي تعليمي إلعادة تأهيل األراضي والدورات البيئية.
ّ
ّ
ّ
المستقل.
 • ٨إطالق :اإلبقاء على قطع أرض رئيسية كشواهد على االستصاح
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مقلع بدبهون

إيكولوجيا زراعية

المغ ّلف ()CLT
إنتاج الخشب ُ

محطة تسميد

الكتلة الحيوية
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معمل إسمنت شكا

إنتاج اإلسمنت

 % 80بناء خشبي

 % 20بناء اسمنتي

تق ّلص صناعة اإلسمنت

صناعات
89
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تثبيت التربة ومنعها من النجراف

1

تجليل جلول

2

منحدر  30درجة طبقة مانعة للتعرية

3

منحدر أقل من  30درجة طبقة مانعة للتعرية

4

التصنيف المعماري للصناعات

5

مخ ّ
طط إعادة تأهيل مقلع بدبهون

1
2
3

4
5

٥۰۰

۲٥۰

۱۰۰
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محمية طبيعية وحراجة زراعية

حزام أخ ر ومناطق شاهدة

شبكة الطرق وممرات التن ّزه

شبكة المياه

المعاد تأهيله
المقلع ُ
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معمل إسمنت

الرياح المفلترة

الرياح السائدة

كثرة استهاك
المياه

ة عا لة
طق
من

يؤمن الوظائف والتمويل
ّ
للمشاريع المحليّة

تلوث
ّ
المياه
انبعاث الغازات
وجزيئات الغبار

يؤذي صحة اإلنسان
والصناعات المحلية

استغال الموارد
الطبيعية

منطقة عازلة
لتجميع الغبار

رصد السياسات
المراد تطبيقها
ُ

تصنيف جديد
من وإلى المعمل

مقلع

الرياح السائدة

Buffe
r

e

الغبار يؤث ّر على
األراضي الزراعية
المحيطة

Zo
n

السام
غبار "الكلينكر"
ّ
تلوث الهواء
يسبب ّ
وتنشره الشاحنات

إنشاء حزام أخضر
حول المقلع
شبكة طرق مباشرة
ومعزولة من المقلع
الى المعمل

الرياح المفلترة

تسرب
ازدياد
ّ
المياه والتعرية

يدمر النظام
ّ
البيئي الطبيعي

إعادة تشكيل
المعالم الطبيعية
إلبطاء المياه

انخفاض قيمة األرض
في المنطقة

إعادة تشكيل طبقة
التربة السطحية للسماح
بتجدد الطبيعة
ّ

إدخال نظام الحراجة
الزراعية لدعم المجتمع

إعادة إدخال األنواع
المحلية المائمة

إضافة طبقة بسماكة
 20سم الى السطح
لمنع التبعثر

سهل
سامة
أمطار
ّ

الحفرة
إعادة تأهيل ُ
الناتجة عن القلع
واعتماد الحراجة الزراعية
الزراعة االستصاحية
تقلّل من الفيضانات
وتثبت التربة
ّ
زراعة شجر البلوط
والحور باإلضافة
الى بعض أنواع الشجيرات
يمتص المياه الجوفية وينقّ يها
الذي
ّ

انخفاض في
قيمة األراضي

حراجة زراعية

الحفر
ُ
الفائضة بالمياه
تربة ومياه
ملوثة
جوفية
ّ
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التأ ّلم والشفاء
الموقع ب :مقلع بدبهون
الفريق الفائز بالجائزة الثانية (مناصفة)
ّ
السالك
سلمى مرغيش؛ مروة دغوغي؛ حسناء حنصل؛ حاتم لهلو؛ ندى

 ⁄⁄⁄⁄⁄ملخّص تنفيذي
تعتبــر ُمقاربتنــا مقلــع بدبهــون المولّــد الرئيســي لاضطرابــات البيئيــة ،واالجتماعيــة،
ّ
ويــؤدي إلــى إزالــة
،
ســاحلي
ث
تلــو
ب
ســب
ّ
ّ
والثقافيــة ،واالقتصاديــة فــي المنطقــة ،فهــو يُ
ّ
ّ
تتوجــه أوالً وبشراســة
الغابــات .إبتُــدع هــذا المشــروع ليكــون بمثابــة عمليــة شــفائية،
ّ
نحــو المقالــع ،ثــم تتّجــه تدريجيــاً نحــو الســاحل و الســهول.
تقتــرح الرؤيــة الشــاملة اســتخدام عيــوب المقالــع الواضحــة لخلــق مشــروع جديــد
وتأســيس مبــدأ لــإلدارة مبنــي علــى المفاهيــم المســتدامة والبيئيــة واالجتماعيــة
ِ
«الحمــى» .مــن الضــروري إيجــاد ســبب ثقافــي مشــترك
واالقتصاديــة لمــا يُعــرف بنظــام
يدفــع بجميــع األطــراف إلــى إدراك المصلحــة العامــة بشــكل أفضــل .ســيبني هــذا
المتوســط وســهل الكــورة ،ليُصبــح
إيكولوجيــا بيــن البحــر األبيــض
جســرا
المشــروع
ً
ً
ّ
الحيــوي الــذي يســمح بتجديــد النظــام البيئــي اإلقليمــي.
المحــور المناخــي
ّ
ّ
ّ
ّ
ســيتم تحويــل قطــع
القاســي،
وتاريخهــا
المنطقــة
طبيعــة
معالجــة
فــي ســبيل
ّ
المســتغلّة فــي بدبهــون تدريجيــاً إلــى اســتخدامات مختلفــة لتهيئــة أفضــل
األرض ُ
الظــروف لاســتصاح .علــى األرجــح ،ســيُركّز الوجــه الجديــد لـــبدبهون علــى الجوانــب
أيضــا بأنشــطة مــن قطــاع الخدمــات الســياحية.
ـيتم حقنــه ً
التقليديــة للزراعــة ،ولكــن سـ ّ

 ⁄⁄⁄⁄⁄بيان الرؤية
تهــدف رؤيتنــا إلــى مصالحــة المكونــات اإلجتماعيــة و البيئيــة مــع القيمــة االقتصاديــة
للمقالــع عبــر تقديــم الدعــم المناســب للنشــاطات اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة .باتّباعنــا
بشــكل
حقوقيــا للحفــاظ علــى البيئــة ،نقتــرح إعــادة توزيــع المصــادر الطبيعيــة
نهجــا
ٍ
ً
ً
ِ
للحمــى .علــى مســتوى الحقــوق
مســتدام وعــادل مــن خــال تطبيــق المبــادئ التنظيميــة
اإلجرائيــة ،تعتمــد مقاربــة ِ
الحمــى علــى قيــم المشــاركة ،الحوكمــة المحليــة ،والحقــوق
المحليــة لــألرض والمصــادر الطبيعيــة .يهــدف هــذا النظــام إلــى مشــاركة المســؤولية
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ـوع البيولوجــي والتــراث الطبيعــي والثقافي.
والعمــل والمــوارد كوســيلة للحفــاظ علــى التنـ ّ
ّ
ّ
ّ
كمــا يهــدف إلــى توفيــر الوظائــف والغــذاء والميــاه والســلع والخدمــات البيئيــة والقيــم
ـق الفــرد فــي الحيــاة وســبل العيــش فــي انســجام مــع بيئتــه،
الثقافيــة – وهــي أســاس حـ ّ
الخاصــة لــألرض .إنهــا أداة قابلــة للتكــرار ولديهــا القــدرة علــى
علــى الرغــم مــن الملكيــة
ّ
ـدد الطبقــات:
إصــاح مواقــع المقالــع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مــن خــال نهــج متعـ ّ
ـور التاريخــي للمنطقــة مــن خــال االســتفادة مــن
تبــع التطـ ّ
تــراث المنطقــة الطبيعــيَ :ت ُّ
ّ
التضاريــس الجديــدة والمواقــع الناتجــة عــن المقالــع.
ـدد البيئــي :خلــق ظــروف مواتيــة للتجديــد مــن خــال جــذب الطيــور المهاجــرة عبــر
التجـ ّ
والتنقــل بالوســائل غيــر
الموائــل واألراضــي البريــة ،وتربيــة النحــل ،والســياحة البيئيــة،
ّ
البشــري.
خــل
الملوثــة،
ِّ
والحــد مــن التد ّ
ّ
ّ
البرمجــة االجتماعيــة والثقافيــة :تطويــر برنامــج معنــي بالســياحة البيئيــة ،برنامــج
ّ
اجتماعــي وثقافــي غنــي مــن خــال متحــف أو تنظيــم ورش عمــل ،والعنايــة الجماعيــة
ّ
ّ
ّ
بالحدائــق والزراعــة وإقامــة عــروض ،الــخ.
األثــر االقتصــادي :خلــق فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن خــال األنشــطة الزراعيــة
والســياحية داخــل وحــول الموقــع.
القطاعيــن العــام والخــاص :يدعــو المشــروع إلــى إدارة مشــتركة لألراضــي
الشــراكة بيــن
َ
الخاصــة مــن خــال نمــوذج ِ
الحمــى.
ذات الملكيــة
ّ
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التألّم الشفاء
منطقة وقوف السيارات
مركز اإلدارة
متحف
مشغل
تربية النحل
دفيئة زراعية
تأهيل

سهولة الوصول
المدخل الرئيس
الطرقات الرئيسة:
وصول متاح ِ
حمى”
الطرقات الفرعية:
وصول محدود للخدمات
المختلفة وخدمات الطوارئ
مواقف السيارات:
قريبة من كل المداخل ومن نقاط
تشارك الدراجات من أجل التنقّ ل
غير المل ِّوث داخل المقلع
وفي جميع أنحائه.
نقاط/محطات تشارك الدراجات:
ّ
بدء ا من نقاط
الممرات
ّ
تمتد ً
وجود الدراجات وتضمن الوصول
إلى جميع أنحاء المقلع
ممرات المشاة:
ّ
ِ
الحمى
تغطي كامل محيط
ّ
لضمان الوصول إلى المنطقة بكاملها
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الممرات
ّ
ممرات المشاة الرئيسة:
ّ
تربط بين المداخل والمساحات
الرئيسة بشكل يتبع المنحنى
الجغرافي وتضاريس المقلع
ممرات المشاة الفرعية:
ّ
الممر الرئيس
تربط بين
ّ
والمناطق الفرعية ،أي مناطق
ِ
الحمى
النشاطات المقترحة في
ممرات المشاة من الدرجة الثالثة:
ّ
استكشاف واستمتاع أعمق
مسارات الدراجات الهوائية:
نقاط/محطات
الممرات من
تبدأ
ّ
ّ
وتؤمن الوصول
الدراجات
تشارك
ّ
ّ
إلى مختلف أنحاء المقلع

خريطة إعادة التجديد
زيتون
بلوط
زهور
تين \ إجاص
لوز
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تصميم الموقع أ وفق مقارب ٍة
صناعي ٍة وإيكولوجية
الموقع أ :الواجهة البحرية لشكا – الهري
الفريق الفائز بالجائزة الثانية (مناصفة)
د .سيد عبدالهادي دانشبور؛ الدان مصطفى زاده؛ محدثه صادقي صفات؛
مهسا أميري؛ فايزه طورابي نجاد

 ⁄⁄⁄⁄⁄ملخّص تنفيذي
يتط ّلــع هــذا المشــروع إلــى تحويــل واجهــة ش ـكّا-الهري البحريــة إلــى نمــوذج للتعايــش
بيــن الصناعــات البيئيــة المســتدامة والســياحة والرفاهيــة.
بلــدان عديــدة
تُعتبــر الســياحة فــي يومنــا الحاضــر مصــدراً أساســياً للدخــل فــي
ٍ
فــرص ســياحية كثيــرة علــى المســتوى
حــول العالــم .يمكــن للواجهــة البحريــة خلــق
ٍ
اإلقليمــي مــن خــال توظيــف القــدرات البيئيــة والمحافظــة علــى المناطــق الطبيعيــة
ّ
والزراعيــة و تعزيزهــا.
المقتــرح علــى تحســين الواجهــة البحريــة مــن خــال تقديــم
يعمــل المشــروع ُ
بيئيــا مثــل المســاحات الخضــراء المشــتركة
أنشــطة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة
ً
االقتصــادي
تحســن النشــاط
ومواقــع التخييــم واألنشــطة األخــرى التــي يمكــن أن
ّ
ّ
وتجعــل المنطقــة ُمتاحــة وجذابــة لــكل شــرائح المجتمــع.

 ⁄⁄⁄⁄⁄بيان الرؤية
ـددة :ســياحية واقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة.
ـم مفهــوم االســتدامة مســتويات متعـ ّ
يضـ ّ
ـدة مواقــع للعمــل:
ـم اقتــراح عـ ّ
ـاء عليــه ،تـ ّ
وبنـ ً
الحديقــة الصناعيــة البيئيــة ( :)EIPمــن خــال إدخــال اإليكولوجيــا الصناعيــة الى الســاحل،
يتــم
للحــد مــن النفايــات وتحســين اســتخدام الطاقــة والمــواد الخــام ،حيــث
نســعى
ّ
ّ
ٍ
بطريقــة تراعــي العاقــات االقتصاديــة والبيئيــة
التخطيــط لتبــادل المــواد والطاقــة
واالجتماعيــة.
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مهمــا فــي تعزيــز األنشــطة
دورا
ممــر المشــاة :يلعــب الرصيــف ،كمســاحة حضريــة،
ً
ً
االجتماعيــة والثقافيــة ،فالمســاحات المشــتركة منفــذ أساســي لتعزيــز اإلدراك
واإلحســاس بالهويــة كمــا االنتمــاء البيئــي.
الفنــدق العائــم :للهندســة العائمــة وظائــف مختلفــة مثــل توفيــر اإلســكان والترفيــه
ومحطــات لتحليــة الميــاه .باســتخدام
وإنتــاج الغــذاء ،وكذلــك توليــد الطاقــة مــن الريــاح
ّ
مــواد خفيفــة الــوزن أو مملــوءة بالهــواء ،تتــرك الهندســة العائمــة بصمــة بيئيــة
ّ
تحــل محــل تطويــر األراضــي
أصغــر مــن نظيرتهــا علــى اليابســة ،كمــا باســتطاعتها أن
المســتصلحة بالقــرب مــن الشــاطئ ،و يمكــن أن تُنشــأ علــى أعمــاق مختلفــة مــن الميــاه
ومســافات مختلفــة مــن الشــاطئ.
المعــارض الزراعيــة :معــارض تنافســية للماشــية والمنتوجــات الزراعيــة واإلعــداد لعــرض
التقنيــات الزراعيــة الحديثــة ،وكذلــك المناســبات االجتماعيــة.
والمجمعــات الرياضيــة كجســر
مجمــع الرياضــات المائيــة :تصميــم وتطويــر المبانــي
ّ
بيــن الحيــاة الحضريــة والبحــر ،واالهتمــام بالتنشــئة االجتماعيــة حــول الرياضــة.
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الحديقة الصناعية البيئية

رسم تفصيلي

مصنع

سكني
ّ

معمل معالجة
الصحي
الصرف
ّ

مصدر طاقة
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نفايات

مصنع

سكني
ّ

مصنع الفيول
الحيوي

مفتاح الخريطة
المنتزه  /الحديقة الصناعية البيئية

السياحة والترفيه

لوجستيات زراعية

ممر للمشاة
ّ
السياحة والترفيه

السياحة والترفيه
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تح ّول 2030
الموقع أ :الواجهة البحرية لش ّكا – الهري
فريق حائز على إشادة شرفية ()1
إليش س.د؛ ماري جو مالك؛ سيسيل كرم؛ ربى عازار افرام

 ⁄⁄⁄⁄⁄ملخّص تنفيذي
الممتــد مــن ســلعاتا إلــى طرابلــس ،و يقتــرح تنميــة
يُعالــج هــذا الطــرح الشــاطئ
ّ
مســتدامة لاقتصــاد مبنيــة علــى الميــزات التنافســية للمنطقــة.
ـدد الطبقــات ويتنــاول العدالــة البيئيــة والســياحة البيئيــة والتخطيــط
المخطــط متعـ ّ
ّ
المدينــي .أمــا علــى مســتوى الحوكمــة و المناصــرة ،فيعتمــد المشــروع علــى تأســيس
لجنــة مشــتركة بيــن أصحــاب المصلحــة والمجتمعــات المحليــة ،وهــذه وســيلة جوهريــة
لبنــاء قنــوات تواصــل إيجابيــة ،مــن شــأنها أيض ـاً المســاهمة فــي التخطيــط وتخصيــص
ٍ
منصــف مــن قبــل شــركات اإلســمنت التــي تديــر برامــج المســؤولية
بشــكل
المــوارد
ٍ
وأخيــرا ،مــن أجــل ضمــان تأســيس ســليم لجميــع هــذه
االجتماعيــة فــي المنطقــة.
ً
المقترحــات ،يجــب وضــع نظــام تشــريع وطنــي متيــن مــع تطبيــق ســليم واســتراتيجيات
ّ
واضحــة للتنفيــذ.

 ⁄⁄⁄⁄⁄بيان الرؤية
هدفُنــا جعــل المنطقــة مثـ ً
ناجحــا لاســتدامة بحلــول عــام ( 20٣0بالتــوازي مــع أهــداف
ـاال
ً
وخصوصــا التعليــم مــن أجــل
التنميــة المســتدامة لألمــم المتّحــدة - SDG - 20٣0
ً
التنميــة المســتدامة  /أهــداف ا لـــ  SDGمــن  ٤إلــى  ،) 1٤وفــي الوقــت عينــه إحيــاء صــورة
يعــزز
المنطقــة كمركــز للممارســات التقليديــة  /الحرفيــة .وبالتالــي ،فــإن هــذا االقتــراح
ُّ
اإلمكانــات الموجــودة ويق ّلــل مــن وطــأة التحديــات.
لتقليــص أثــر صناعــة اإلســمنت نوصــي بتطويــر إنتــاج اإلســمنت المراعــي للبيئــة
أيضــا مناطــق عازلــة ومبانــي
وفــرض أنظمــة أكثــر صرامــة علــى الصناعــات .كمــا نقتــرح ً
حدثــة مــع ألــواح فولتضوئيــة لتقليــل انبعاثــات الكربــون الخاصــة بهــا،
صناعيــة ُم ّ
والتوجــه إلــى اســتخدام الحافــات والقطــارات
واســتبدال البتروكــوك بالغــاز المحلــي،
ّ
ّ
الكهربائيــة.
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فــي ســعينا لتأســيس نمــوذج اإلكتفــاء الذاتــي ،نعطــي قيمــة للحاجــة للتبــادل
والتواصــل .هدفنــا األشــمل يعمــل علــى تعزيــز الروابــط بيــن البتــرون وطرابلــس كأســواق
إســتراتيجية للظهــور والنمــو اإلقتصــادي ،والتبــادل اإلجتماعــي و الثقافــي.
يحقــق
إن تأســيس خطــوط مواصــات مشــتركة بيــن الســاحل والمناطــق الجبليــة
ّ
ـري ،وإهــدن ،وهــي مناطــق اصطيــاف مشــهورة و يمكــن
الوصــول إلــى مناطــق كأنفــه ،بشـ ّ
خصوصــا الســياحة البيئيــة (فنــادق وبيــوت ضيافــة ،درب
ربطهــا باألماكــن الســياحية و
ً
الجبــل اللبنانــي  LMTواألرز ومحطــة القطــار القديمــة فــي ش ـكّا  ،معــرض رشــيد كرامــي
الدولــي ،درب الملــح ،درب النهــر ،الــخ…).
ـتراتيجيا يعتمــد علــى تحديــد الفــرص
اقتصاديــا اسـ
تنويعــا
فــي مــوازاة ذلــك ،نقتــرح
ً
ً
ً
المثلــى مــن المــوارد .تشــمل األفــكار إعــادة اســتخدام المنتجــات الثانوية من
واالســتفادة ُ
إنتــاج زيــت الزيتــون واألنشــطة األخــرى القائمــة ،وتربيــة األســماك فــي المنطقــة الصناعية
الســاحلية لألســواق المحليــة والدوليــة ،وتربيــة الحازيــن فــي المقلــع الداخلــي ،ومــزارع
األلبــان فــي مقلــع بدبهــون لتنشــيط صناعــة األلبــان فــي شـكّا.
مــن جهــة أخــرى ،نســعى إلــى إحيــاء المعرفــة والممارســات العاميّــة مــع توســيع
نطاقهــا باتّبــاع نهــج معاصــر ومســتدام .مــن الناحيــة الثقافيــة ،ســتصبح المنطقــة
عاصمــة للســياحة البيئيــة والمعرفــة المحليــة ،تربــط النــاس بجذورهــم وتراثهــم،
وتجمــع أصحــاب المصلحــة المتعدديــن ،وتضمــن جــودة المنتجــات واالســتفادة
حــد .وتتمثّــل المهمــة بالتثقيــف ونقــل المعرفــة مــن خــال
مــن المــوارد الــى أقصــى
ّ
ودوليــا  ،وضمــان
محليــا
االســتعانة بتكنولوجيــا وبحــوث جديــدة ،وترويــج المنتجــات
ً
ً
المنافســة العادلــة علــى المســتوى التشــريعي.
هــذه الصناعــات ،باإلضافــة إلــى مركــز للبحــوث البحريــة والغــوص ،لديهــا القــدرة على
خلــق فــرص عمــل فــي المنطقــة ،وجــذب مراكــز التدريــب المهنــي و  /أو المــدارس الفنيــة
التــي بدورهــا ســتوفّر بنــاء القــدرات والدعــم التقنــي ،فــي معيــة جامعــات المنطقــة.
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التح ّول بحلول العام 2030
محمية

منطقة صناعية

محمية بحرية

المدن والقرى الرئيسة

زراعة زيتون

ممرات خضراء

أراضي خضراء

صلة وصل بارزة

مركز مواصات

أرز الرب

فندق

جامعة

منتجع

صناعة

كنيسة

معرض رشيد كرامي الدولي

ترابط

مسار للقطار

ّ
الماحات
مسار بين

أنهار

مسار دراجات هوائية

مقالع

مسار للتنزه والمشي

ّ
ماحات

مسار بين الزيتون

طريق درب الجبل اللبناني

ط

رابل

س

ز
غرتا

أرز

ا
لرب
ب

ش ّري

أ

نفه

كفر
عقا
أ

مي
ون

شكا

تنو
رين

س

ل
عاتا

بت
رون
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وادي

رسوم توضيحية عن الرؤية العامة
أقل من  ٥0موظف

صناعات

رئة خضراء

محليا
طاقة من غاز مستخرج
ً

أقل من  100موظف

سياحة بيئية

نقل عام

وحدات فولط ضوئية وسخانات مياه بالطاقة الشمسية

تخطيط مدني

شاطئ البحر

طاقة غير متجددة\ فيول

صناعة التعليب

الممرات الخضراء
الزراعة المائية
المستدامة

تحول األماكن
ّ
العامة

منطقتان صناعيتان
(البحصاص وشكّا)

تربية الرخويات
(البزاق)
ّ

 x2صناعة
اإلسمنت
صناعة الحبيبات
المضغوطة

نظام معالجة
المياه
مسار على
مجرى النهر

صناعة
الفرز

تربية األسماك في
المياه المالحة والحلوة

محميّات جديدة
صناعة مشتقّ ات
زيت الزيتون
مسار صناعي
نقل عام
نقل صناعي

صناعة التعليب
مسار بين
الزيتون

نفايات

التنقّ ل الناعم

مسار /
درب الملح

مسار ديني
ثقافي تراثي

صناعة الملح

احتياطي مياه \
خزان مياه

مسار دراجات هوائية
على الشاطئ
غوص في
البحر

مدارس تقنية
إسكان

مركز أبحاث
المياه
جامعات
مباني حكومية

مراكز التقاء محورية
 مركز محوري للزيتون في أميون مركز محوري للملح في أنفه مركز محوري للمنتجات فيمعرض رشيد كرامي
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تص ّور االستدامة في لبنان:
الكورة الخضراء
الموقع ت :سهل الكورة األوسط الزراعي
فريق حائز على إشادة شرفية ()2
سوراف شرستا؛ آراتي داكال؛ براكريتي بانداري

 ⁄⁄⁄⁄⁄ملخّص تنفيذي
تتــراءى لنــا االســتدامة والشــمولية مــن خــال اإلنتــاج المســؤول والتوزيــع العــادل
ـرف علــى المشــكات وأســبابها
واالســتهاك المســتدام .رؤيتنــا تتعـ ّ
ـدى عــاج األعـراض للتعـ ّ
للحــد مــن الضــرر ،والتعافــي،
خــات الممكنــة
الجذريــة وتأثيرهــا فــي ســبيل تحديــد التد ّ
ّ
وإعــادة التفكيــر فــي البديــل.
ـول التدريجــي
انتعاشــا
نقتــرح
ً
تدريجيــا مــن تأثيــر صناعــة اإلســمنت مــن خــال التحـ ّ
ً
ّ
إلــى صناعــات مراعيــة للبيئــة مصحوبـ ً
ـة ببرنامــج للتشــجير .تتط ّلــب هــذه العمليــة وضــع
تشــريعات أكثــر صرامــة وتطبيــق للقوانيــن واألنظمــة لضمــان اســتمراريتها علــى المــدى
ثــم فــي
تــم تصميــم هــذا االقتــراح
أوالً فــي المناطــق العازلــةّ ،
ّ
الطويــلّ .
ليتــم تطبيقــه ّ
المقالــع غيــر القانونيــة ،وصـ ً
صناعيــا
ـرا
ـوال إلــى المقالــع القانونيــةّ ،
ً
ممــا يجعــل بدبهــون ممـ ً
الخــط الســاحلي بســهول الكــورة الوســطى .فــي الســهول يمكــن
بيئيــا أخضــر يربــط
ّ
ً
ّ
ـروري وضــع إطــار
ـ
الض
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ولك
ـة،
ـ
والتقني
ـة
ـ
اعي
ر
الز
ـول
ـ
الحل
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـاش
ـ
االنتع
ـق
ـ
تحقي
ّ
التوســع المدينــي ،وضمــان حمايــة األراضــي الزراعيــة وتعزيــز
ـد مــن
قانونـ
ـي شــامل للحـ ّ
ّ
ّ
ّ
ـوع الزراعــي.
تعــاون المزارعيــن مــن أجــل التنـ ّ
ّ
ال يقتصــر المشــروع علــى العــودة بالكــورة إلــى حالــة ســابقة ،ولكنّــه يهــدف الــى دفعهــا
ـددة
حفــر المقلــع ،ومتجـ ّ
لتكــون صديقــة للبيئــة ،منتعشــة عــن طريــق تجميــع الميــاه فــي ُ
بواســطة النظــام الغذائــي المائــي ( ،)aquaponicsالــذي يســمح باإلنتــاج المســؤول مــن
الحيــوي مــن
التنــوع الزراعــي واالســتهاك المســتدام ،ومــن خــال إنتــاج الوقــود
خــال
ّ
ّ
ّ
والخــاص فــي
النفايــات ،والتوزيــع العــادل مــن خــال الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
ّ
تقاســم التكاليــف والمنافــع .تعتمــد هــذه العمليــة علــى التعبئــة الجماعيــة لتعاونيــات
المزارعيــن وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.
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 ⁄⁄⁄⁄⁄بيان الرؤية
الســياق :ســوء الصحــة العامــة وأزمــة النفايــات؛ زيــادة البطالــة وغيــاب رأس المــال؛ تدهــور
بيئــي واســع النطــاق وفقــدان اإلنتاجيــة الزراعيــة.
المفهــوم :كشــف وظائــف وقــدرات وتأثيــر المجتمعــات المحليــة .اســتخدام الوســائل
النظريــة إلعــادة رســم مفهــوم اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهاك مــن األفقيــة الــى دورة
ضــم أفــكار الدمــج االجتماعــي والعدالــة االجتماعيــة.
مســتدامة.
ّ
المبادئ األساسية:
 • ١التعبئــة الجماعيــة ألصحــاب المصلحــة المعنييــن كعناصــر تغييــر فاعليــن مــن
خــال اســتراتيجية العمــل.
 • ٢اإلنتــاج المســؤول :تحويــل طريقــة إنتــاج الســلع والخدمــات لتقــوم علــى مزايــا
ـد األدنــى مــن اإلخــال فــي النظــم البيئيــة الطبيعيــة والثقافيــة.
تنافســية مــع الحـ ّ
 • 3إعادة التوزيع العادل للتكاليف والفوائد.
التحول من نمط إنتاج واستهاك أفقي إلى دائري.
 • 4االستهاك المستدام:
ّ
ّ
خــات فــي إطــار أربــع مبــادئ توجيهيــة
ـم تصميــم التد ّ
الجــدول الزمنــي االســتراتيجي :تـ ّ
والحــد ،واالســترداد ،وإعــادة التفكيــر .تأخــذ هــذه المبــادئ
اســتراتيجية وهــي :االعتــراف،
ّ
ويتــم
التوجيهيــة فــي االعتبــار االســتراتيجيات واألهــداف القصيــرة والطويلــة المــدى،
ّ
تنفيذهــا علــى مراحــل تتــراوح بيــن ســنة وعشــر ســنوات.
خــات أربــع خطــوات عمــل حســب الترتيــب الزمنــي هــي:
اســتراتيجية العمــل :تتّبــع التد ّ
ّ
إنتــاج المعرفــة ،وبنــاء القــدرات ،وتجميــع المــوارد ،واإلج ـراءات التشــريعية.
اســتراتيجية المناصــرة :تــم ابتكارهــا مــن خــال أربــع خطــوات عمــل :اعــرف ،وتواصــل،
أوالً مــع األفــراد ذوي التفكيــر
وشــكّل ،وأعلــن .مــن الناحيــة اإلســتراتيجية نتواصــل ّ
المتجانــس معنــا والمجموعــات المهتمــة التــي يمكنهــا أن تتّحــد لتُشــكّل مجموعــة
ضغــط أكبــر .يمكــن بعــد ذلــك نشــر الرســائل الرئيســية القائمــة علــى المعرفــة علــى نطــاق
أوســع عبــر وســائل اإلعــام المطبوعــة والرقميــة و وســائل التواصــل االجتماعــي.
ـول الكــورة ســابقة لســيناريوهات مماثلــة للتصنيــع
التوســع والتأثيــر :يمكــن أن يُشـكّل تحـ ّ
ّ
غيــر المســتدام ،ويتوافــق مــع  12هدفـاً مــن أصــل  1٧هدفـاً للتنميــة المســتدامة.
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شكا والهري

المرحلة األولى

بدبهون

المرحلة األولى
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التعرف  /العتراف
ّ
 .1المشاكل :التلوث ،أزمة النفايات
والخصخصة العشوائية
 .2المصدر :الغبار من المقالع،
االنبعاثات الصناعية والنفايات
الكيماوية غير المعالجة
 .٣التأثير :حالة صحية وظروف
عيش سيئة

التعافي والسترداد
 .1إنتاج والترويج لمواد بناء بيئية
الستخدامها ً
بدال من االعتماد
المفرط على اإلسمنت في البناء.
 .2تحفيز زراعة األشجار إلنتاج
األخشاب واستخدامها كمواد
للبناء.

إعادة التفكير
الحد
ّ

المرحلة الثانية

 .1إنتاج التوعية والمعرفة لدى
أصحاب المصلحة حول المشاكل،
وأسباب وتأثيرات التلوث البيئي
والخصخصة العشوائية.
 .2صياغة سياسات إلزامية تضع
حدودا النبعاثات ثاني أوكسيد
ً
الكربون والمخلفات الكيماوية،
مدعومة بآليات مراقبة وحوافز
ضريبية وعقوبات قاسية.

التعرف  /العتراف
ّ
حاد في نشاط
 .1المشكلة :ازدياد
ّ
المقالع واالستحواذ على األراضي
التوسع غير المراقب
 .2السبب:
ّ
لشركات اإلسمنت والرقابة
الضعيفة على المقالع غير
الشرعية.
 .٣التأثير :تدهور بيئي ،تأثيرات
مضرة على قطاع السياحة وخطر
ّ
على اآلثار.

الحد
ّ

المرحلة الثانية

 .1منع فوري لعمل المقالع غير
والحد ،بشكل دائم ،من
الشرعية،
ّ
انتشار الشرعية منها عن طريق
االستحواذ على األراضي.
 .2صياغة سياسات إلزامية تضع
حدودا النبعاثات ثاني أوكسيد
ً
الكربون والمخلفات الكيماوية،
مدعومة بآليات مراقبة وحوافز
ضريبية وعقوبات قاسية.

 .1صياغة سياسات من شأنها
الترويج للصناعات البيئية من
خال حوافز للمصنّعين ودعم
للمستهلكين.
 .2تصميم «استراتيجية خروج»
تتضمن
الئقة لشركات اإلسمنت
ّ
إطار زمني وحوافز لانتقال تدريجيّا
إلى صناعات بيئية.

التعافي والسترداد
 .1إطاق برنامج تشجير في
المناطق العازلة بين المقالع
أو ًال ،ثم في المقالع
والسكن ّ
وأخيرا في المقالع
غير الشرعية،
ً
الشرعية الموجودة.
 .2الربط بين برنامج التشجير
وزراعة األشجار إلنتاج األخشاب
ضروري لصناعات مراعية للبيئة في
الموقع أ

إعادة التفكير
 .1تصنيف مناطق خضراء محمية
حول المواقع األثرية وأماكن تواجد
المؤسسات السياحية لتشجيع
السياحة.
لممر صناعي بيئي أخضر
تصور
.2
ّ
ّ
بين البلدات الساحلية والمناطق
العمرانية النامية في الكورة،
ضمنها مراكز أبحاث ومراكز
لإلبتكار وغيرها.
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سهل الكورة

المرحلة األولى

الجدول الزمني الستراتيجية العمل

 1 - 0سنة
التعر
ّ

ا عترا
الحد
ّ

التعافي وا سترداد
إعادة التفكير
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 5 - 1سنوات

التعرف  /العتراف
ّ
 .1المشكلة :تقلّص اإلنتاج الزراعي
ومساحة األراضي الزراعية.
حفَ ر المقالع المهجورة
 .2السببُ :
والتوسع العمراني
في المنطقة
ّ
العشوائي.
 .٣التأثير :انتشار األمراض
الحفر،
الفطرية ،رمي النفايات في
ُ
تدهور وضع المزارعين المعيشي
وارتفاع نسبة البطالة.

التعافي والسترداد
 .1تجديد الغطاء النباتي حيث
بالتحسن التدريجي
أمكن للسماح
ّ
ّ
إلنتاجية التربة.
 .2اعتماد تجميع المياه مع
النظام الغذائي المائي ()aquaponics
في مناطق أخرى لتربية األسماك
باإلضافة الى زراعة محاصيل ذات
ٍ
عال.
مردود
ٍ
إعادة التفكير

الحد
ّ

المرحلة الثانية

 10 - 5سنوات

الحفر.
 .1منع رمي النفايات في
ُ
الحفر تصلح
 .2تحديد أي من
ُ
الستخدامها في جمع المياه أو
تجديد غطائها النباتي.
 .٣استخدام فوري لوسائل
السيطرة البيولوجية على األمراض
الفطرية.

 15 - 10سنة

 .1صياغة سياسة عمرانية وخريطة
تحدد استخدام األراضي
شاملة
ّ
لضمان حماية األراضي الزراعية عبر
ٍ
حدود للتوسع العمراني في
فرض
المنطقة.
 .2تشريع سياسات جديدة لتحفيز
المزارعين وتعاونياتهم على التنويع
الزراعي من خال الممارسات
المبتكرة مثل النظام الغذائي
المائي (.)aquaponics

 20 - 15سنة
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المراجع

«تحول أرض الكورة من مورد
،عامة
ّ استديو أشغال
ّ
 المفكّرة،»خصب إلى مادة أولية لشركات االسمنت
.8-٦  صفحة،٥8  العدد،2019 ،القانونية

 «أن نقرأ خريطة المقالع في،عامة
ّ استديو أشغال
 صفحة،٥8  العدد،2019 ، المفكّرة القانونية،»لبنان
.٣٣-٣2

 «صناعات اإلسمنت واالسبستس،جواد عدره
 «الشاطئ اللبناني: في،»والكيماويات في شمال لبنان
 وثائق ندوة اللقاء الوطني لحماية:ما هو مصيره
.199٦  آذار1٦ ، نقابة المهندسين،»الشاطئ

 «نحو مخطط توجيهي لتنظيم المناطق،حبيب دبس
 «الشاطئ اللبناني ما هو: في،»الصناعية الساحلية
،» وثائق ندوة اللقاء الوطني لحماية الشاطئ:مصيره
.199٦  آذار1٦ ،نقابة المهندسين

 جريدة،» باالترنيت... «الموت في شكا،عبيدة حنا
.201٧-٣-28 ،المدن

» الصيغة والميثاق، االستقال: «لبنان،مسعود ضاهر
.٦9  صفحة،201٦  طبعة ثالثة، بيروت،دار الفارابــي

- تقرير فني عن تلوث الهواء في منطقة شكا والجوار
.)2002( بتكليف من النيابة العامة في الشمال

:بيروت.)1(ط. كتاب الزيتون.)2018( جورج حنا جحى
.الفرات للنشر والتوزيع

: في،» «جغرافية الكورة الطبيعية، حنا ساسين.د
 الجزء- «جوانب من تاريخ الكورة في العهد العثماني
 تحقيق المهندس،1999  الطبعة األولى- »األول
.رفعت سابا
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ما بعد المسابقة
لنقاش
ـاق
إن الهــدف األبــرز للمســابقة هــو جعــل مقترحــات المشــاريع الرابحــة نقطــة انطـ ٍ
ٍ
فالتصــورات البديلــة التــي أدرجتهــا
أوســع حــول مفهــوم التنميــة فــي شــكّا والكــورة.
ّ
حتمــا أدوات ( )1لدعــم
تضمنهــا بعــض اإلشــكاليات ،هــي
المشــاركة ،وبالرغــم مــن
ً
ّ
الفــرق ُ
جهــود الناشــطين والمجتمــع المحلــي فــي المنطقــة ،و ( )2توعيــة المســؤولين والجهــات
ّ
الحكوميــة بشــأن الحلــول الشــاملة التــي تضــع البيئــة والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة
المتوازنــة فــي واجهــة السياســات العامــة.
عامــة ،فــي المســتقبل القريــب،
لتحقيــق هــذه الغايــة ،ينــوي اســتديو أشــغال
ّ
ـة تشــاركية ،وذلــك عبــر تنظيــم سلسـ ٍ
بعــا منهجيّـ ً
ـلة
اســتكمال المشــروع الــذي أطلقــه ُمتّ ً
ّ
مــن الجلســات وورش العمــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين فــي المجتمــع المحلــي،
ّ
لكــي يكتســبوا المعرفــة الكاملــة بالمقترحــات ويشــعروا بملكيتهــا.
كل مــن أعضــاء ائتــاف الناشــطين
المقترحــة
تباعــا ،مــع ٍ
ً
ســوف تُعقــد الجلســات ُ
المســتقلّة ،وممثّليــن عــن
البيئييــن فــي الكــورة ،ممثّليــن عــن التعاونيــات الزراعيــة ُ
تعاونيــات الصيّاديــن والمجموعــات األخــرى المعنيــة بقضيــة الواجهــة البحريــة .أمــا
ـوح مــع نقابــة المهندســين في الشــمال
الجلســة األخيــرة ،فســتكون عبـ ً
ـارة عــن نقـ ٍ
ـاش مفتـ ٍ
وصانعــي القـرار ،مــن ضمنهــم المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي ،مــن أجــل تقييــم مــدى
االلتــزام بهــذه المقترحــات ومــدى الجهوزيــة لنقلهــا إلــى مســتوى التنفيــذ.
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بحث وإنتاج

مونيكا بصبوص ،تال عالء الدين ،عبير سقسوق ،نادين بكداش.
تصميم

عماد قعفراني
تعريب وتحرير لغوي

هاشم هاشم
تعريب تقرير لجنة التحكيم

ساسين كوزلي

