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 ١. المقدمة

 ١.١. لمحة عامة
 من یلتفت الیوم إلى بلدات شكا والكورة - وبخاصٍة ما یسّمى ببلدات الطوق [١] - ال یحتاج إلى الكثیر لیفهم أنها باتت مثاًال قاتًال

 لما توّلده السیاسات العامة وسوء التخطیط في لبنان.
 في ذاكرة سكان الكورة، منطقتهم هي "الكورة الخضراء"، یحّدها شماًال وادي قادیشا وجنوًبا نهر الجوز الذي یفصل ساحلها
 الطبیعي عن قضاء البترون، باإلضافة إلى نهَري العصفور والجرادة حیث تمتد على ضفافهما الهضاب الخضراء وأراضي
 الزیتون والعنب والتین وغیرها. تعوم بلدات الكورة على میاٍه جوفیٍة مصدرها تنورین ُتعتبر من أبرز خّزانات الثروة المائیة
 في لبنان، وتشمل واجهًة بحریًة ازدهر على طولها صید األسماك واستخراج الملح والنشاطات البحریة المختلفة. وّجهت هذه

 الخصائص البیئیة شكل النشاطات االقتصادیة التي تتناسب معها، وذلك قبل أن یتحّول شاطئ الكورة وأراضیه الداخلیة إلى
 منطقٍة صناعیٍة تنتشر فیها المعامل والشركات والمقالع بشكٍل یوصف غالًبا بأنه عشوائي وغیر منظم.

اللبنانیة». الترابة «شركة لبنان: في اإلسمنت لصناعة معمٍل أّول إنشاء تم والهري، شكا بلدَتي ساحل وعلى ،1931 العام                    في
لـ«شركة تابع - أیًضا الشّكاوي الساحل على - اإلسمنت لصناعة آخر معمٍل إنشاء تم أعمالها، بدء على عقَدین حوالي                     وبعد
ألّي األراضي الستخدامات أنظمة وال المدني للتنظیم قانون وال تصمیٍم وزارة هناك یكن لم الوقت، ذلك في الوطنیة».                    الترابة
متجاهلًة رادٍع دون من الترابة شركتي أعمال توّسعت الوطني. الصعید على حتى وال بها، المحیطة تلك أو شكا بلدات                     من

 المعاییر البیئیة والصحیة، وذلك عبر عدٍد من الممارسات التي أجازتها الدولة اللبنانیة وسمحت بها [٢].
اللبنانیة الحكومة منعت ١٩٩٤ العام ففي وتطّورها: بنجاحها كبیٍر بشكٍل أسهمت وطنیٍة سیاساٍت ظل في كله ذلك                   وحدث
كما  مستمّرین . سیاسي ودعٍم غطاٍء تحت وذلك مراًرا، الطن سعر زیادة إلى أدى مما الخارجیة، األسواق من اإلسمنت                    استیراد
غیر المقالع انتشرت المجاورة. البلدات من األّولیة المواد استخراج عملیات بدء مع شكا في اإلسمنت معامل افتتاح                   ترافق
شراء وكان توّسعها. سبقت التي العیش وسبل الناس وصحة البیئة في سریٍع تدهوٍر إلى أدى مما الكورة، بلدات في                     المرخصة
والتهمیش الحرمان من مستفیدًة المنطقة، وموارد مصیر على وسیطرتها الشركات انفالش في أساسًیا عامًال                األراضي

 االقتصادي اللذین كانت تعاني منهما القرى الصغیرة.
واالقتصادیة االجتماعیة النواحي من ومدمًرا شامًال كان أنه هو المنطقة بنیة في جرى الذي التحّول عن یقال ما أقل                     إّن
مرور مع لذا، للدخل. أساسّیین كمصدَرین البحري والنشاط للزراعة مستداًما بدیًال تكون أن من الصناعات تتمكن لم                   والبیئیة.
المنطقة بأهالي دفع مما بالمعامل، المحیطة البلدات سّیما ال جًدا، محدودة وسكانها للمنطقة الُمتاحة الخیارات أصبحت                  الزمن،
ِقبل من الجهات كافة من ومحاصرته محیطه عن ما مكاٍن لفصل عادًة ُیستخدم مصطلح وهو الطوق"، "بلدات تسمیتها                    إلى

 جهٍة معادیة [٣].
والكورة شكا في البیئیة والجمعیات األهلیة المجموعات أطلقت بها، تسببت التي األضرار ورفع التحّوالت لهذه التصّدي                  بهدف
دراساٍت الجمعیات تلك بعض نشرت وقد المعامل. عن الصادر التلّوث موضوع مثیرًة التسعینات، سنوات منذ بارًزا                  حراًكا
والبحر الجوفیة والمیاه للهواء تلویٍث من ومقالعها، اإلسمنت شركتي انبعاثات عن الناجمة المباشرة البیئیة األضرار                 تحّدد
العرائض كتابة وشملت التحركات وتیرة تفاقمت مؤخًرا، والنبات. اإلنسان صحة على أضراٍر من ذلك یستتبع وما                  والتربة،
الندوات وتنظیم المختصة المحاكم لدى القضائیة والدعاوى المعنیة الوزارات لدى الشكاوى وتقدیم االعتصامات               وتنفیذ
اتحاد إلى وصوًال البلدیة، المجالس بعض إلى باإلضافة متنوعة، اجتماعیة شرائح الحراك وشمل االحتجاجیة.                والوقفات

 بلدیات الكورة الذي تبنى معركة إقفال المقالع غیر القانونیة التابعة للشركات.

في المهندسین "نقابة مع بالتعاون عامة" أشغال "استودیو ُیطلق القائم، والحراك األهلي المجتمع لجهود ودعًما السیاق، هذا                   في
المحلي واالقتصاد البیئة لمشكلة ودامجٍة بدیلٍة حلوٍل لحصد مفتوحًة مسابقًة الكورة" بلدیات "اتحاد رعایة وتحت                 بیروت"
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األكادیمیة والمؤسسات المتخصصة المهن وصاحبات ألصحاب المسابقة تتوجه الطوق. وبلدات شكا في              والعمران
االجتماعیة والعلوم التصمیم في الخبرة وذوات ذوي إلى باإلضافة والزراعي، والبیئي العمراني التخطیط في                الضلیعین/ات
بمقترحاٍت التقدم أجل من المتعددة وخلفیاتهم/ن خبراتهم/ن وتوظیف مًعا للعمل وتدعوهم/ن العامة، والسیاسات               واالقتصادیة
وبدبهون وكفریا والهري شكا من كٍل في السكان وهواجس البیئیة والمشاكل المحلیة التنمیة مبادئ مع تتجاوب                  ورؤى
تحالفاٍت تشكیل على قادرٍة لنقاشاٍت انطالٍق نقطة تغدو أن المقترحات لتلك ونأمل وبطرام. وفیع وبشمزین وأمیون                  وكفرحزیر
من بدًال االجتماعیة العدالة مبادئ تحكمها تنمویٍة ورؤیٍة للعیش، ومالئمٍة إقصائیٍة غیر بیئٍة أجل من للمناصرة النطاق                   واسعة

 المصالح االقتصادیة المحدودة.

 ١.٢. شكا وبلدات الطوق: فهم التحدیات

كمصدٍر األرض على التركیز أّدى وقد البناء، بقطاع وثیًقا ارتباًطا لبنان في االقتصادیة للتنمیة الوطنیة الرؤیة ارتبطت                   لطالما
تصنیف خطط في متجسًدا التوجه هذا ونرى بها. المحیطة بالبیئة الناس وعالقة العیش ُسبل تدمیر إلى الثروات وجمع                    للربح
لألقویاء، أداًة التخطیط یظل النحو، هذا على بها. المتأّثرین واألشخاص السكان إشراك دون من ُتوضع تزال ال التي                    األراضي

 یستبعد القضایا الملّحة ویستثني فئاٍت اجتماعیة واسعة.
التي التحّدیات هي فما إلیها. التطّرق ینبغي التي الرئیسة اإلشكالیات من عدٌد السیاق هذا من یتفّرع الطوق، وبلدات شكا                     في

 تواجه هذه المنطقة؟

 أوًال: طغیان قطاٍع اقتصادي على ما سواه
العدید تعّرضت إذ تماًما؛ العكس جرى معها، تتناسب التي االقتصادیة النشاطات شكل البیئیة الكورة خصائص تفرض أن                   بدل
وحیاتهم، الناس صحة وكذلك للخطر، الداخلیة) والسیاحة األسماك وصید الزراعة (السیما الراسخة المنتجة القطاعات                من
عموًما، لبنان في األسماك وصید الزراعة قطاَعي تدهور ومع اإلسمنت. صناعة تجلبها التي العمل وفرص التنمیة                  بحجة
دفعات؛ على هاجروا الذین المغتربین على كبیٍر حدٍّ إلى الیوم اقتصادها ویعتمد والبطالة. اإلفقار تعاني المنطقة                  أصبحت
المتحدة الوالیات (إلى األهلیة الحرب خالل في والثانیة واألرجنتین) البرازیل (إلى الماضي القرن عشرینات خالل في                  األولى

 األمیركیة وكندا) والثالثة في خالل التسعینات إلى الخلیج طلًبا للعمل.

 ثانًیا: التخطیط الُمدني المجتزأ
باالعتبار یأخذ وقّلما متكامل، غیر وبشكٍل ضیٍق سیاسي جغرافي/ نطاٍق على دوًما یتّم لبنان في التنمیة في التفكیر                    إّن
الجغرافیة البقعة في متناقضٍة نشاطاٍت بإقامة السماح إلى حتًما یؤّدي ما القضاء، أو المنطقة أو البلدة خارج الُمتاحة                    الخیارات
إذ متجانسة، أو منطقیًة بالضرورة تكون ال التي التصنیفات في "ترقیع" وجود نالحظ الكورة، بلدات من وعدٍد شكا في                     عینها.
عازلة مناطق وجود دون ومن – ُفرض قد واقًعا أمًرا وكأّن - عشوائي بشكٍل صناعیة" "منطقة البلدات تلك من أجزاٌء                      ُصّنفت
األراضي" لترتیب الشاملة "الخطة أّن ورغم الخضراء. أو السكنیة المناطق وبین بینها كاٍف نحٍو على تفصل انتقالیة                   أو
عن مراًرا الخروج في العامة اإلدارات تمادي فإّن العامة، للسیاسات الوطني الطابع إلعادة مناسبًة كانت ٢٠٠٩ عام                   الصادرة

 المبادئ التي أرساها ذلك المرسوم أّدى إلى تناقضاٍت ومساوئ تؤّثر مباشرًة في حیاة الناس.

 ثالًثا: عدم تطبیق القوانین
فالكسارات عدة، عامة وإداراٍت سیاسیة قًوى تواطؤ جّراء تطبیقها نسبة وتدّني القوانین مراعاة عدم من الكورة منطقة                   تعاني
تتموضع أخرى، ناحیٍة من رسمي. ترخیٍص أي على الحصول دون ومن للقانون خالًفا بالقوة تعمل هناك القائمة                   والمقالع
وتوصیات (٢٠٠٢) والمقالع" للكسارات التوجیهي "المخطط من كل توجیهات مع تتعارض مواقع في اإلسمنت شركتي                 مقالع
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لبنان في المقالع عدد ارتفع - الوطني الصعید على - عام بشكٍل سواء. حّد على (٢٠٠٩) األراضي" لترتیب الشاملة                     "الخطة
األحراش وفي خصبٍة وأراٍض غاباٍت في منها األكبر النسبة وتوجد ،١٢٧٨ إلى ٧١١ من ١٩٩٦و٢٠٠٥ عاَمي                  بین

 والمناطق العشبیة وداخل المناطق المدینیة، بشكٍل یتناقض مع األطر القانونیة القائمة.

 رابًعا: سطوة شركتي اإلسمنت على شرائح اجتماعیة معینة
على األراضي وشراء السكان من عدٍد توظیف عبر المنطقة في االقتصاد تحسین اإلسمنت شركتا استطاعت السابق،                  في
البدایة في تكن لم والتي الشركتین أعمال بها تسببت التي األضرار عن المحلي المجتمع تغاضي إلى أدى مما واسع،                     نطاٍق
الشركتین، في الموظفین عدد تقلص المكننة، عملیات ازدیاد ومع األخیرة العشرین السنوات خالل في لكن ملحوظة. أو                   كبیرًة
والمشاریع البلدیات بعض بتمویل الدور ذلك عن فاستعاضتا المحلیة، المجتمعات في االقتصادي دورهما تراجع إلى أدى                  ما
والنشاطات والمؤسسات النوادي مقاطعة إلى أدت عارمٍة شعبیٍة نقمٍة بروز إلى أدى ذلك أّن إّال المحلیة. والمؤسسات                   والنوادي
هو تعقیًدا الوضع یزید وما استمراریتها. على حفاًظا منهما تمویٍل أو مساهمٍة أي رفض إلى دفعها ما الشركتین، من                     المدعومة
شكا بلدتي في الشركتین مقر یقع بینما الكورة، قضاء نطاق ضمن المتضررة البلدات غالبیة تقع إذ اإلداري، المحلي                    السیاق

 والھري ضمن قضاء البترون.

 خامًسا: التدهور البیئي والصحي
فمن والتربة. والبحر الجوفیة والمیاه للهواء تلویٍث من مباشرٍة بیئیٍة بأضراٍر ومقالعهما اإلسمنت شركتي انبعاثات                 تسببت
مع تتفاعل ثم بالرطوبة، وتمتزج الجو في تنبعث سامٌة غازاٌت منها تتسّرب التي البتروكوك مادة الشركتان تستخدم                   ناحیٍة،
عن یصدر الذي الغبار أّن كما للزراعة. صالحیتها ویهدد وتركیبتها التربة خصائص یغّیر حامًضا محلوًال لتوّلد األمطار                   میاه
في األعلى نسبته والكورة شكا في یبلغ الذي بالسرطان اإلصابة إمكانیة من یزید األفران مداخن وانبعاثات والمعامل                   المقالع
في المستعملة األولیة والمواد الوقود بشأن كما وفعالیتها، الفالتر تشغیل بشأن عدة استفهاٍم عالمات یطرح هذا كل                   لبنان.
ناحیة من أما جًدا. مرتفعة نسبٌة وهي یومًیا، والنهریة الجوفیة المیاه من المكعبة األمتار آالف الشركتان وتستهلك                   األفران.
لدى العاتیة األمواج تحملها ألن عرضًة تكون حیث مباشرة، البحر شاطئ على البتروكوك مادة تخزین فیتم البحر،                   تلوث
النفایات صّب یتسبب كذلك المیاه. في لتصّب البحري الهواء هبوب لدى تتدحرج الصغیرة حبیباتها أن كما العواصف،                   هبوب

 السائلة من الشركتین مباشرًة في البحر بتدمیر البیئة البحریة ومعها مهنة الصید.

 ١.٣. المسابقة: دعوة مفتوحة لطرح رؤى بدیلة

والتنظیم األراضي واستخدام التنمیة مفهوم في السائدة األنماط في النظر إعادة ضرورة إلى أعاله المذكورة التحدیات كّل                   تشیر
المسابقة تمّثل إًذا، له. للتصّدي ومبدًعا جدیًدا مستًوى یتطّلب الذي السیاسي السیاق إلى باإلضافة له، تخضع الذي                   المؤّسسي
وغیرهم/ن، واالقتصادیین/ات والزراعیین/ات، البیئة، وعالمات وعلماء والمصممین/ات، للمخططین/ات، مفتوحًة           دعوًة
من المستدام اإلنماء وضرورات اآلنّیة الناس وحاجات المستدامة التنمیة لمفهوم االستجابة شأنه من للتدخل إطاٍر                 لصیاغة

 فرص عمٍل واقتصاد محلي، من دون المساومة على الصحة والبیئة والموارد االقتصادیة المحلیة.

هذه تدعونا لبعض. بعضها مكمٍّلة الت لتدخٍّ قابلیًة فیها وجدنا للمنطقة، إنمائًیا مهمة مواقع ثالثة على العمل المسابقة                   تطرح
إلى االجتماعیة، وبالعدالة المستدامة البیئیة بالتقاطعات مهتمین/ات معنیین/ات ومواطنین/ات مهنیین/ات جمیًعا،             الحاالت

 التفكر في األسئلة التالیة:
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الثمانینات حتى الستینات سنوات من اإلسمنت شركات قبل من للحفر الزراعي السهل تعّرض األوسط : الكورة سهل  -١                  
هذا تأهیل إعادة یمكننا كیف الزیتون. وأشجار التربة في جسیمًة أضراًرا أوقع ما (الطین)، األرجیل مادة استخراج                   بغرض
الموقع هذا دور تعریف وإعادة عهدها، سابق إلى الزراعیة إنتاجیته وإعادة وتطویره المتروكة والُحَفر الزراعي                 السهل

 وإنتاجیته في المنطقة وصلته االقتصادیة باألجیال الحالیة والقادمة من سكان الكورة؟

وانتشار الحاصل التلوث نتیجة سلبیٍة آثاٍر إلى والهري شكا في والشاطئ الساحلیة المنطقة تعّرضت والهري : شكا شاطئ -٢                  
بدیٍل لتوفیر البحریة للواجهة التنافسیة المزایا على نبني أن یمكننا كیف البحریة. العامة األمالك على والتعّدیات                  الصناعات
آثاره من الحّد مع علیه، تعتمد التي األخرى والنماذج اإلسمنت) (وخاصة الحالي الصناعي للنموذج مستداٍم وتنموي                  اقتصادي

 البیئیة السلبیة؟

مع المنطقة في قانونّیین غیر مقلعین توّسع سنوات، مدى على وكفرحزیر : وبدبهون شكا بلدات نطاق على الممتد المقلع -٣                   
سیناریوهات هي ما كمثال، السبع لمعمل التابع المقلع اّتخاذ خالل من الطبیعیة. والمناظر والصحة البیئة العتبارات تاٍم                   تجاهٍل
والبیئیة االجتماعیة العدالة أساس على تأهیلها إلعادة مساراٍت وتطرح وتأثیرها المقالع انتشار من تحّد أن یمكن التي                   التدّخل

 واالستدامة االقتصادیة؟

للجمیع ومراِعیًة مبتكرًة حلوًال تنتج بدیلة رًؤى إلى والتوّصل الثالثة المواقع هذه أحد على العمل المشاركین/ات                  على
 ومستدامًة بیئًیا، وذلك على ثالثة مستویات:

االقتصادیة- المصالح من بدًال االجتماعیة والعدالة المستدامة التنمیة مبادئ تحكمها ككٍل للمنطقة استراتیجیٍة رؤیٍة                إرساء
 المحدودة؛

 تطویر تصمیٍم أو مشروٍع أو تصوٍّر ألحد المواقع للحّد من األضرار التي تعّرض لها وتعزیز إمكانیاته؛-
تأثیریٍة- قدرٍة ذات مطلبیًة بصریة مادًة ذاتها بحّد لتغدو المقترح للمشروع ترویجیٍة حملٍة تصمیم أو إعالنیٍة خطٍة                   وضع

 على المدى القصیر.

المبادئ التوجیهیة للمسابقة   

 االنطالق من مبدأ التنمیة المستدامة بحسب تعریفها في األهداف العالمیة لألمم المتحدة SDGs؛●
 إرساء الشمولیة واالستدامة في وضع الرؤى مع مراعاة الخطة الشاملة لتنظیم األراضي اللبنانیة؛●
  الحفاظ على المكّونات البیئیة والمالمح الطبیعیة للمواقع؛●
 إیجاد حلوٍل اقتصادیٍة تساهم في تنمیة شرائح متعددة من السكان، بحیث ُتصان مصالح كافة الجهات والفئات االجتماعیة؛●
المعنویة● اآلثار باالعتبار األخذ مع المنطقة، في الكریم بالعیش الحق وترسیخ للمحیط االعتبار وإعادة الضرر                 رفع

 والصحیة واالجتماعیة التي تعرضت لها فئاٌت عدیدٌة من جّراء أعمال الصناعات في المنطقة؛
  تعزیز اإلرث المحلي والتراث الثقافي للمنطقة؛●
  تعزیز المعالم الطبیعیة الحالیة؛●
 مراعاة السیاق الحالي وتعزیز اتصال المواقع بمحیطها مع أخذ النطاق اإلنساني باالعتبار.●
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 أهداف المسابقة

كنموذٍج● والكورة شكا خصوصیة إلى باالستناد لها، ومفهومنا التنمیة بشأن عاٍم لنقاٍش انطالٍق نقطة المقترحات تغدو                  أن
 یجب تفادیه لجهة طغیان قطاٍع اقتصادي على ما سواه.

االقتصادي● دورها تأهیل وإعادة المنطقة سكان جمیع حیاة من جزًءا بقاءها تضمن الثالثة للمواقع مستقبلیة رًؤى                  وضع
 واالجتماعي والبیئي.

 إیجاد حلوٍل مستدامٍة متعددة التخصصات للحّد من األضرار البیئیة والصحیة واالقتصادیة الناتجة عن قطاع اإلسمنت.●
 دعم جهود المجتمع األهلي والحراك القائم، وتشكیل مجموعة عمٍل محلیٍة قادرٍة على الضغط نحو تنفیذ المشاریع الفائزة.●
المسابقة● في للمساهمة دعوتهم/ن خالل من وذلك المحلي، السیاق على تقتصر ال وطنیٍة قضیٍة في المهنیین/ات                  إشراك

 من أجل تعزیز حّس االنخراط في الشأن العام.
والعدالة● البیئة تضع التي الشاملة للحلول والترویج البدیلة التنمیة بإمكانیات الحكومیة والجهات المسؤولین               توعیة

  االجتماعیة والتنمیة المتوازنة في واجهة السیاسات العام  ة.

 [١] تشمل: شكا والهري وأنفه وكفریا وبدبهون وكفرحزیر وأمیون وبشمزین وفیع وبطرام.
لقانون (خالًفا بحریة عامة أمالك وإشغال ،(1938 مرسوم ألحكام (خالًفا 1956 عام في الترابة نقل ترخیص على الحصول مثل [٢]                    
الجرادي ونبع الجوز نهر واستثمار ،(1967) للتصدیر مستقلة ومرافئ جمركي مكتب وتأسیس العامة)، األمالك حّدد الذي 1925                 

 وحرمان السكان منهما.

ْوق لإلشارة إلى مجموعة الدول التي تحیط بإسرائیل (مصر وسوریة ولبنان واألردن وفلسطین).  [٣] سیاسًیا ُیستخدم مصطلح دول الطَّ
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 ٢. ثالثة مواقع، رؤیة واحدة

 ٢.١. تصدٌّعات واستمراریات: العالقات بین المواقع
وبشمّزین أمیون بلدَتي من تمتّد القطاعات متعّددة مساحًة تشّكل رئیسة مواقع ثالثة خالل من الجغرافي نطاقها المسابقة                   تعّرف
7.4 المواقع/ خریطة .1.4.1 [الملحقات: البترون). (قضاء الساحلّیتین والهري شّكا بلدَتي إلى وصوًال الكورة)، (قضاء                 غرًبا
للكورة تاریخیة جویة صورة 1.4.15 /1956 للكورة تاریخیة جویة صورة 1.4.14 الطوق/ وبلدات الهري شّكا                 بانوراما

 1962] الموقع أ:  شاطئ شّكا والهري ؛ الموقع ب: مقلع بدبهون؛ الموقع ت: سهل الكورة األوسط الزراعي.
من جزًءا الساحلّیتین والهري شّكا بلدَتي المسابقة تعتبر الداخلیة، مناطقهما عن إدارًیا مسلوخَتین كونهما من الرغم                  وعلى
خریطة 1.4.9 [الملحقات: البحر. نحو نزوًال الكورة وسهول مرتفعات من یمتّد مورفولوجًیا، متواصٍل واحٍد طبیعٍي                 مشهٍد

  األقضیة وبلدات الكورة/ 3.7 شّكا المسلوخة عن الكورة إدارًیا: قاتلة أم مقتولة؟]
عن ناجمًة ملموسًة سلبیًة آثاًرا جمیعها تحمل إذ للتدخل، استراتیجیة كمواقع الجغرافي المحیط لهذا الثالثة األقطاب                  ُحّددت
تنمویة بدائل وتحقیق لتصّور فریدًة فرًصا تشّكل تنافسیة میزاٍت عینه الوقت في تختزن كما المنطقة، في اإلسمنت                   صناعة

 شاملة ومستدامة.

 ترتبط المواقع بعضها ببعٍض بطرٍق مختلفة.
 جغرافًیا، هي شبه متالصقة، إذ تبعد بعضها عن بعض أقل من كیلومتَرین.

 وكما ورد في المقدمة، إن وجود معمَلي اإلسمنت على الساحل یرتبط في حّد ذاته مباشرًة بتوّفر المواد األولیة واستخراجها من
 المناطق الداخلیة.

في بدبهون بمقلع وتشغیلًیا فعلًیا الیوم یرتبط أ، الموقع في الصناعیة الهري – شّكا منطقة في الموجود السبع ترابة معمل                      إن
سهل أما الشمال. أوتوستراد فوق معلٍّق ناقٍل حزاٍم طریق عن المعمل إلى وُینقل الجیري الحجر ُیستخرج حیث ب،                    الموقع
من واسعٌة أجزاٌء تخضع كانت إذ ب، الموقع لوضع شبیٍه وضٍع في كان أن فسبق ت) (الموقع الزراعي األوسط                     الكورة
لعدم ونظًرا الماضي. القرن ثمانینات أواسط وحتى ستینات من اإلسمنت شركات ید على التربة استخراج ألنشطة                  أرضه
الفشل عن الناجم الضرر على شاهدة السهل في الزراعة وحالة الصلصال استخراج حفر زالت ما الیوم، حتى الموقع                    تأهیل
ویقّدم البلدیة. والحدود الفردیة المبادرات یتجاوز نحٍو وعلى المنطقة، مستوى على والبیئیة االقتصادیة التحدیات معالجة                 في

 هذا الواقع لمحًة عن مستقبل الموقع ب إذا ما توّقف عمل المقلع من دون أن یتّم تأهیل الموقع.
 [الملحق: 1.4.11 خریطة انتشار مرض عین الطاووس].

ما والتربة، والمیاه الهواء عبر آخر إلى موقٍع من اإلسمنت إنتاج مراحل مختلف عن الناجم التلّوث ینتقل أخرى، ناحیٍة                     ومن
إلى الساحل ومن السهل، إلى المقلع من ترتحل الملّوثة فالمادة اإلیكولوجي: المستوى على الثالثة المواقع تلك بین فعلًیا                    یربط

 الداخل، كما یتسّبب الغبار والمطر الحمضي بضرٍر كبیٍر للمحاصیل والتربة والمیاه التي تصّب في البحر في نهایة المطاف.
من ألٍي مشروٍع مقترح أّي على لذا، واحد. إیكولوجي نظاٍم ضمن یضعها الّصعد مختلف على المواقع تلك بین الترابط                     إن
عن الناتجة والتفاعالت العالقاُت المنطقة مستوى على تتضح بحیث ثالثتها، تتضّمن أوسع رؤیٍة ضمن یدخل أن                  المواقع
ویمكن للمسابقة. الجغرافي النطاق تتجاوز آثاًرا اإلسمنت لصناعة الّسامة اإلیكولوجیا تترك ذلك، إلى باإلضافة                المشروع.
نطاٍق على المنطقة في فیؤثر المباشر، سیاقها لیتجاوز منها ینطلق أن تدخٍل ألي یمكن مركزیًة نقاًطا الثالثة المواقع                    اعتبار

 أوسع.
 [الملحق: 3.5 المفكرة القانونیة عدد 58 الكورة]
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 ٢.٢. الموقع أ: شاطئ شّكا والهري

الحالي الصناعي للنموذج مستداٍم واقتصادٍي تنموٍي بدیٍل لتقدیم أساًسا توفّر أن الساحلیة للمنطقة التنافسیة للمیزات                 یمكن
 (والسیما صناعة اإلسمنت) والمعتمدین علیه، وتقلیص اآلثار البیئیة السلبیة في الوقت عینه.

 فهم الموقع●
 تحدید الموقع

الموقع یقع بیروت، العاصمة شمال كیلومتًرا ٨٠ نحو بعد على أنفه، جزیرة وشبه الشقعة راس بیت الطریق منتصف                    في
البترون قضاء نطاق ضمن تقعان إدارًیا متجاورتان بلدتان وهما والهري، لشّكا الساحلي الشریط من رئیٍس بشكٍل                  المؤلف

 لكن لطالما اعُتبرتا جزًءا من ساحل الكورة الطبیعي.
1.4.14 /1962 الساحلیة للمنطقة جویة صورة 1.4.15 / 2018 الساحلیة للمنطقة جویة صورة 1.4.16                [الملحقات:
إدارًیا: الكورة عن المسلوخة شّكا 3.7 الكورة/ وبلدات األقضیة خریطة 1.4.9 /1956 الساحلیة للمنطقة جویة                 صورة

 قاتلة أم مقتولة؟]
وبدبهون، زكرون، مثل قًرى تقع حیث شرًقا الكورة مرتفعات حدود حتى البحر من والهري لشّكا اإلداریة الحدود                   تمتّد

 وبرغون، وكفرحزیر وكفریا.
 [الملحقات:  1.4.21الخریطة العقاریة لشّكا،  1.4.22الخریطة العقاریة للهري].

بیروت بین تربط كانت التي المهجورة الحدید وسكة القدیمة الساحلیة والطریق الشمال أوتوستراد البلدَتین في                 ویمّر
عبر أو طرابلس، – بیروت أوتوستراد على الرئیَسین مدخَلیهما طریق عن بسهولٍة إلیهما الوصول ویمكن                 وطرابلس،
القرن ثالثینات قبل أمیون. – كفرحزیر أوتوستراد وتحدیًدا المجاورة، الشرقیة المرتفعات في الكورة قضاء                طرقات
االقتصاد وظّل الملح. واستخراج األسماك كصید البحریة واألنشطة الزراعة على تعتمدان وشّكا الهري كانت                الماضي،
إنشاء تاله ،1931 عام الهري ساحل على اإلسمنت لصناعة خاّص معمٌل ُأّسس أن إلى عالیٍة بإنتاجیٍة یتمتع                   المحّلي
لشركات أولیة مادة إلى خصٍب مورٍد من الكورة أرض تحّول 3.1 [الملحقات: .1953 عام شّكا ساحل على آخر                    معمٍل
األنشطة تكاثر نتیجة السیما عدیدة، تحوالٍت الموقع شهد الزمن، وبمرور العمل]. وفرص العیش سُبل 2.4                 اإلسمنت/
ذلك، مع بالتزامن والمنتجعات. كالمسابح سیاحیٍة مرافق ید على العام البحري ملكه على المتكررة والتعّدیات                 الصناعیة
1.2.8 [الملحقات: المعامل. من بالقرب المدینیة السكنیة المناطق في وتوسًعا الزراعیة األراضي في تقلًصا الموقع                 عانى
1.4.23 / 2018 – 1956 الساحلیة المنطقة تطور 1.2.6 الهري/ - شّكا ساحل على األراضي بعض                  استخدامات

  خریطة عاّمة - شّكا/الهري - بدبهون / 1.4.24 خریطة طوبوغرافیة - شّكا/الهري - بدبهون].

وعدد ٧٠٠٠ شّكا سكان عدد بلغ بینما ،٩٦٩ فیها المسّجلین الناخبین وعدد ١٠٠١ الهري سكان عدد بلغ ،٢٠١٦ عام                     في
 الناخبین المسّجلین فیها ٥٠٠٠.

للمخاطر دورٌي تقییٌم ُینَجز لم النشاط، بالغة صناعیٍة منطقٍة من بالقرب الواضحة السكانیة الكثافة هذه ظل في                   وحتى
اإلعالمیة، والتغطیة الشعبیة االحتجاجات على معطوفًة السابقة، المیدانیة القیاسات لكن ومحیطها، شّكا في               الصحیة

 اقترحت  وجود ارتباٍط بارٍز بین انبعاثات معامل اإلسمنت وانتشار التأثیرات المضّرة بالصحة في المنطقة.
الفعلي العمل لكن الفعالیة، عالیة ُجسیمیة تحكٍم أجهزة امتالكها عن وشّكا الهري في اإلسمنت شركات تصّرح                  الیوم،
ر، متكرٍّ بشكٍل المداخن بعض من ینبعث وكثیفًا داكنًا دخانًا أن یقولون الذین المحتّجین للسكان وفًقا فیه مشكوٌك                   للفالتر
األسبستوس لصناعة المهجور "إترنیت" معمل أیًضا فیه ُیساهم الذي والمیاه الهواء تلّوث جانب وإلى الّلیل. خالل                  وغالبًا

 في شّكا، تقّوض األنشطة الصناعیة في المنطقة مختلف المكّونات البیئیة كالتربة والنبات والحیوانات.
یتخلى بلٍد في حزینة قصة هولسیم، جارة الهري 3.9 والصحة/ التلّوث عن عامة لمحة الشاطئ: حالة 2.2                   [الملحقات:

 عن ناسه/ 7.1 صور المنطقة الساحلیة].
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تاریخ التخطیط   
عام ٣٣٦٢ رقم مرسوم بموجب الصادر اللبنانیة، الشمالیة للشواطئ العام التوجیهي التصمیم لحظ ،١٩٩٧ عام                 قبل
من كٍل في صناعیة مناطق وحّدد الهري، في وهولسیم شّكا في السبع – الوطنیة الترابة لإلسمنت: معمَلین وجوَد ،١٩٧٢                   

 شّكا والهري وأنفه.
الخضراء. أو السكنیة المناطق عن تفصلها كافیة انتقالیة مناطق أي تحدید دون من الصناعات التوجیهي التصمیم                  وعّین
لم بالتالي، بمحیطه. الجزء ذلك عالقة هامًال حصًرا، البلدات من الساحلي الجزء غّطى أنه أي جزئًیا، التصمیم كان                    كما
الصناعیة األنشطة بین العالقة یلحظ لم كما الصناعیة، المناطق من مقربٍة على السكنیة المناطق توّسع من التصمیم                   یحّد

ثة والصحة العامة، أو األراضي الزراعیة الواسعة واالقتصاد.  الملوِّ
مقترًحا األراضي، استخدامات بین القائم التعارض مشكلة حل إلى سعى الذي ٨٠١٠ المرسوم صدر ،١٩٩٦ عام                  وفي
لكن الصناعات. تلك من مقربٍة على المدیني التوّسع من للحّد عازلة مناطق إنشاء وطارًحا للصناعات، تنظیمیة                  معاییر
إلیه ُأدِخال تعدیَلین بفعل الحًقا ُأضِعف – ومحیطها شّكا خصوصّیة یلحظ الذي الوحید وهو – التوجیهي التصمیم                   هذا
شركتا وتحدیًدا الصناعیة، األراضي أصحاب رئیٍس بشكٍل منهما استفاد و٤٥٩٨\٢٠١٦) ٧١٦\٢٠٠٧             (المرسومان
المنطقة التعدیالت تلك وّسعت لألراضي، متعارضٍة استخداماٍت بین المجاَورة جانب وإلى أعاله. المذكورتان               اإلسمنت

 الصناعیة وألغت تنظیماٍت كانت تهدف إلى تنویع التصنیفات الصناعیة.
لبلدَتي الصادرة التوجیهیة التصامیم 1.1.1 األراضي/ وتصنیف تنظیم عن عامة لمحة الشاطئ: حالة 2.3                [الملحقات:

 شّكا والهري]

 السیاق الجغرافي األوسع
وعلى .١٩٢٥ عام السامي المفّوض عن الصادر ١٤٤ رقم القرار بموجب متصٍل عاٍم كُملٍك قانونًیا اللبناني الساحل                   ُأنشئ
عبر یتجّلى واحدًا إیكولوجیًا نظامًا بواقعه الساحل زال ما الخاصة، التعّدیات بفعل للقرار المتكّررة االنتهاكات من                  الرغم
سبیل على ثُبت، فقد والمنزلیة. الصناعیة المخّلفات نتیجة اللبنانیة الساحلیة المدن بین المتبادل التلّوث من مختلفٍة                  أشكاٍل
شّكا. شواطئ إلى وصوًال البترون ساحل طول على المیاه نوعیة في سلًبا یؤّثر للكیماویات سلعاتا معمل أن                   المثال،
) الساحلیة البترون منطقة في المیوفونا على السائلة المخّلفات من وغیره الفوسفوجیبس تأثیر سلعاتا: 5.6                [الملحق:

.[(2008 
حاجٌز وهي الشقعة، رأس الجنوب ومن أنفه الشمال من تحّده بارًزا خلیًجا یشّكل أ الموقع أن من الرغم وعلى علیه،                      بناًء
وتقّر معزول. كموقٍع معه التعامل یمكن وال ببعض، بعضه المتصل األكبر الشاطئ من جزءًا زال ما فإّنه                   طبیعي،
عام ُأنجَزت خطٌة وهي اللبناني، الساحل من الجزء لهذا االستثنائیة بالقیمة اللبنانیة األراضي لترتیب الشاملة                 الخطة
لموقع صارمٍة "حمایٍة فرض إلى تهدف طبیعیٍة محمیٍة خلق الخطة وتقترح .2009 عام كمرسوٍم وصدرت 2005                

 ومنحدرات رأس الشقعة". [الملحق: 1.4.13 الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة].
أن یجب كما الخّالب، والدیني الطبیعي المعلم ذلك وجود یلحظ أن والهري شّكا ساحل في للتدّخل مخطٍط أّي على                     ینبغي
المعالم من وغیرها الصیادین ومرافئ والمّالحات، الهواء، طواحین حیث ألنفه، الموقع مجاَورة الحسبان في                یأخذ

 التاریخیة والدینیة الرازحة تحت تهدید الخصخصة اآلخذة بقضم الساحل على نحٍو متزاید.
كما وكفرحزیر، بدبهون مثل المجاورة البلدات في المقالع بتوّسع مباشرًة ترتبط الساحل حالة أن إلى اإلشارة                  وتجدر
على الساحلیة اإلسمنت معامل تقتات ذلك، إلى باإلضافة تاریخًیا. الزراعي الكورة سهل من الصلصال استخراج                 بأنشطة
موقع بمستقبل المطاف نهایة في یرتبط والهري شّكا ساحل مستقبل إّن الداخلیة. المناطق من المستخَرجة األولیة                  المواد
 بدبهون، كما أن أّي تقلیٍص  في االنبعاثات الصناعیة على الساحل یمكنه تحسین نوعیة التربة والمیاه في السهل الزراعي.
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 اإلشكالیة الحالیة●

المقترحات، في معالجتها من بد ال والتي الموقع في تؤّثر التي المسائل من عدًدا الهري – شّكا حالة ملخص                     یحّدد
 وتتضّمن:

  مسائل التخطیط
المنطقة في األراضي وتصنیف التخطیط تنظیمات 716/2007 رقم مرسوم بموجب الصادر التوجیهي التصمیم               ُیحّدد
بموجب الصادر التوجیهي للتصمیم فتخضع شّكا، بلدة من المتبقیة األجزاء أما والهري. شّكا من كٍل في                  الصناعیة
استخدامات تعارض من الموقع یعاني سابًقا، ذكرنا جزئیًاكما منظمة الهري تظّل بینما ،4598/2016 رقم                مرسوم
المنطقة من بالقرب المدیني التوّسع تفّلت إلى باإلضافة عازلة، مناطق أي التوجیهیة التصامیم تتضّمن لم إذ                  األراضي،

 الصناعیة.

للبلدَتین الحالي التخطیط عمل وإطار األراضي استخدامات في التفكیر إعادة المسابقة في المشاِركین/ات من                وُیتوقع
في التدخالت وتوّفر والزراعة. والصحة البحریة الحیاة في والسیما البیئة، في الصناعیة المنطقة تأثیر من الحّد                  بغرض
، شمولیة أكثر تخطیٍط استراتیجیة من كجزٍء الصناعیة والتنظیمات المخططات في التفكیر إلعادة فرصًة الموقع                 هذا

 ترتكز على تفاعالٍت مستدامٍة ومتعّددة القطاعات یمكنها حفظ الموارد والممارسات القائمة وتحسینها.
 [الملحق: 1.2.13 خریطة تصنیف األراضي الحالیة في شّكا والهري].

 اعتماد االقتصاد المحّلي على شركَتي اإلسمنت
الشركتان وضعت اإلسمنت، شركَتي تجاه المحّلي المجتمع لدى السائدة السلبیة والنظرة اإلشكالي سجّلهما على رٍد                 في
من المتضّررة) البلدات من وغیرهما وشّكا الهري (بلدیات المحّلیة السلطات تدعم االجتماعیة للمسؤولیة سیة مؤس                سیاسًة
كذلك إلخ.). الصیفیة، المخّیمات المحّلیة، (المهرجانات المجتمعیة األنشطة ورعایة التحتیة الُبنى مشاریع تمویل               خالل
والمدارس الصیادین، وتعاونیات المحّلیة، الریاضیة األندیة لدعم الوطنیة والترابة هولسیم تقّدمها التي الهبات               تذهب

 المحّلیة والبرامج البیئیة، ما یؤشر إلى اعتماد عدٍد من األنشطة على تمویل الشركَتین في ظّل غیاب الدعم الحكومي.
 [الملحق: 2.1 لمحة عامة عن عدد عمال الشركات وعّینة عن المشاریع والنشاطات الُممّولة من قبل شركَتي اإلسمنت في

 البلدات المتضّررة].

الرئیس الدخل مصدر اإلسمنت صناعة وتمّثل والهري، شّكا سكان من بارًزا عدًدا الشركتان توّظف ذلك، إلى                  باإلضافة
والهري، شّكا في الجدد والخّریجین والمزارعین للصیادین بالنسبة جًدا مرغوبًة فرصًة الشركَتین في العمل وبات                 لهؤالء.

 إذ یوّفر رواتب ثابتة وضماًنا اجتماعًیا ومساعداٍت مالیة. [الملحق: 2.4 ُسُبل العیش وفرص العمل].

على والترفیهیة، التجاریة المرافق بعض إلى باإلضافة بالصناعات، كبیٍر حٍد إلى محصورًة باتت المعیشة أن                 وبما
اقتصادٍي نموذٍج اقتراح عبر الموقع في االقتصادي النشاط وتنویع لتحفیز طرٍق في التفكیر المسابقة في                 المشاِركین/ات
صناعة على رئیٍس بشكٍل القائم الحالي للنموذج كبدائل والهري لشّكا التنافسیة المیزات على یرتكز واستدامة، توازًنا                  أكثر

 اإلسمنت واالستثمار في المقالع.

 العملیات  الصناعیة (العمل على هذه المسألة اختیاري)
زیادة بغرض القدیمة المعّدات واستبدلت جدیدًة إنتاٍج خطوط والهري شّكا في اإلسمنت شركتا أنشأت السنین،                 بمرور
الناجمة السلبیة البیئیة اآلثار ومعالجة للمعامل البیئي األداء تحسین في سنوًیا تستثمران أنهما الشركتان وتزعم                 اإلنتاج.
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تقریر 3.4 [الملحق: لبنان ). هولسیم الوطنیة ، الترابة للشركَتین: اإللكترونّیین الموقَعین مراجعة (یمكن التشغیل.               عن
 عالمي عن صناعة اإلسمنت في لبنان (2016)].

بانتهاك الشركَتین ویتهمون الُجسیمیة، التحّكم وفالتر أجهزة فعالیة مدى في المحّلیون السكان یشّكك سابًقا، ُذكر كما                  لكن
 القانون اللبناني 444 لحمایة البیئة. [الملحق: 4.10 قانون حمایة البیئة].

شركَتي في اإلنتاج وعملیات أغراض في النظر وإعادة تنظیمیٍة معاییر اقتراح على المسابقة في المشاِركین/ات نحّث                  لذا،
عن الناجمة البیئیة األضرار من تحّد بدیلٍة جدیدٍة أجهزٍة أو تقنیاٍت في التفكیر وكذلك ممكًنا، األمر كان ما إذا                     اإلسمنت،
للسیاسة توصیاٍت تتضّمن أن المشاریع لمقترحات ویمكن عملها. وإدارة المقالع لتشغیل مستدامٍة طرٍق وفي                االنبعاثات،

 الصناعیة الوطنیة.

 األطراف المعنیة●
 تحّدد المسابقة األطراف المعنیة في الموقع أ على النحو التالي:

 صانعو القرار:
 السلطات الحكومیة: وزارة الصناعة، وزارة البیئة، وزارة الصحة، إلخ.-
 شركتا اإلسمنت: الترابة الوطنیة وهولسیم (المدراء، أعضاء مجلس اإلدارة، مالكو الحصص، إلخ.).-
 المجالس البلدیة: بلدیة شّكا (ولجنتها البیئیة) وبلدیة الهري.-
 الجهات المستقّلة: مجلس إنماء شّكا، إلخ.-
 األحزاب السیاسیة المحّلیة.-

  الفئات الهّشة والمتضّررة:

 متعّهدو وموّظفو المعامل-
 الجماعات القاطنة أو العاملة في منطقة تشغیل المعامل (شّكا والهري والبلدات المجاِورة المتضّررة).-
 الصیادون وتعاونیات الصیادین في شّكا والهري والبلدات المجاِورة (أنفه، إلخ.)-
 أصحاب المحال والمطاعم في شّكا والهري وزبائنهم.-
 أصحاب المنتجعات في شّكا والهري وزبائنهم,-
 المنظمات غیر الحكومیة واألندیة الریاضیة المحّلیة.-

 [ الملحقات: 1.3.2 خریطة عالقات األطراف المعنیة بقطاع اإلسمنت/ 3.6 حراكات أهل الكورة دفاًعا عنها وعنهم].

 ٢.٣. الموقع ب: مقلع بدبهون
تأهیله إلعادة طرٍق واقتراح وآثاره، المقلع انفالش لتقلیص عدّة أدواٍت تستخدم أن بدبهون مقلع في التدخل لسیناریوهات                   یمكن
مواقع لمعالجة استراتیجیة نماذج تشكّل أن للمقترحات ویمكن االقتصادیة. واالستدامة والبیئیة االجتماعیة العدالة أسس                على
وذات للتخطیط خاضعٍة غیر أخرى بلداٍت تواجه التي البیئیة التهدیدات لمقاومة أدواٍت تطرح أن یمكنها كما المشابهة،                   المقالع

  كثافٍة سكانیٍة منخفضة.

 فهم الموقع●
      تحدید الموقع

مضى فیما كانت مربٍع متٍر ١٠٥٧١٥٩ مساحة على یمتّد الذي الجیري الحجر مقلع هو الموقع في الرئیس                   المكّون
في سابًقا األراضي استخدامات 1.2.1 /2017 جویة صورة - بدبهون 1.4.17 [الملحقات: البعلیة. للزراعة                تستخدم
أمیون – كفرحزیر وأوتوستراد وكفرحزیر شّكا بین الفاصلة البلدیة الحدود الجنوب جهة من الموقع تحّد وجواره].                  المقلع
كاألرز الهامة المناطق من وغیرها الداخلیة بالكورة الساحلیة المناطق یربط أساسٌي وشریاٌن تجارٌي طریٌق وهو                 السریع،
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بدبهون بلدة وسط إلى باإلضافة والمزروعة، البّریة بدبهون أراضي من تبّقى ما المقلع فیحّد الشمال، جهة من أما                    وإهدن.
األراضي بعض استخدامات 1.2.9 [الملحق: وجّبانة. ومسجًدا تجاریة، محاٍل وبضعة منزًال، ثالثین من أقّل یضّم                 الذي
- شّكا/الهري - طوبوغرافیة خریطة 1.4.24 / بدبهون - شّكا/الهري - عاّمة خریطة 1.4.23 / وحوله بدبهون مقلع                    في

  بدبهون]
معظم (السبع) الوطنیة الترابة شركة وتمتلك م٢)، ٤٤٨٢٦٣٣) البلدة مساحة ربع على بدبهون مقلع یسیطر                 الیوم،
طریق عن بالمقلع یرتبط والذي شّكا، ساحل على الواقع اإلسمنت معمل تمتلك كما ،( ٪ ٨٨,٥) المقلع حول                   األراضي
وقد واحد، مربٍع متٍر من أكثر الشركة تمتلك البلدة، في الخاصة األمالك من مربعٍة أمتاٍر ثالثة كل ومقابل ناقل.                     حزاٍم

 قامت بحفر جزٍء من تلك األراضي فقط حتى اآلن.[الملحق: 1.2.2 ملكیة العقارات في مقلع بدبهون ومحیطه].
مسجًال. ناخًبا ١٢٠ بینهم ،٢٦٨ البلدة سكان عدد بلغ ،٢٠٠٢ فعام منخفضة: سكانیٍة بكثافٍة تمتاز كما بلدیة، لبدبهون                    لیس

 أما إدارًیا، فتقع البلدة تحت وصایة مختارها وقائمقام الكورة.

 تولیفة تاریخ التخطیط والضرر البیئي
لذا، الماضي. القرن ستینات حتى الحكومة خدمات تِصلها ولم للتخطیط، خاضعٍة وغیر مهمشة بدبهون كانت                 تاریخًیا،
التخطیط تنظیمات على االلتفاف في نجحت التي الوطنیة الترابة شركة ید على المتواصل لالستغالل ضحیًة البلدة                  وقعت
مواردها واستنزاف المقلع غبار من بدبهون عانت السنین، امتداد وعلى الكثیرة. القانونیة العقبات من وغیرها                 المدیني
اعتماد بموجبه أعلن ١٩٩٧ عام الوزراء مجلس أصدره مسبوٍق غیر قراٍر بفعل ذلك كل وجرى منازلها. وتدمیر                   المائیة
ُمّددت سنوات، عشر لمّدة اإلسمنت معامل تغّذي التي للمقالع صة مخصٍّ كمنطقٍة بكاملها بدبهون بلدة وتصنیف                 وتخصیص
البلدات لیطال امتّد بل لبدبهون، اإلداربة بالحدود ینحصر لم ذلك عن الناجم البیئي الضرر لكن إضافّیتین. سنَتین                   الحًقا

 المجاِورة مثل كفرحزیر، وشّكا، وفیع، وعفصدیق، وبشمّزین، وبرغون وأمیون.
صدر وقد ،٢٠١١ عام إلى للبلدة األخیر التصمیم یعود إذ بدبهون، في المفعول ساري توجیهٍي تصمیٍم من لیس                    الیوم،
شكًوى إثر على التوجیهي بالتصمیم العمل ُأبِطل ،٢٠١٦ شباط وفي الُمدني. للتنظیم األعلى المجلس عن قرار                  بموجب

 تقّدمت بها شركة الترابة الوطنیة أمام مجلس شورى الدولة، بعد أن أدركت أن الخطة ستعیق توسیع عملیاتها.

 الملحقات
 3.1 تحّول أرض الكورة من مورد خصب إلى مادة أولیة لشركات اإلسمنت

 1.2.5 الخریطة اإلجمالیة لتصنیفات األراضي الحالیة في شّكا وجوارها الكوراني
 1.1.2.ب خریطة تصنیف األراضي في بدبهون وفق القرار 18/2011

 1.1.2.أ التصامیم التوجیهیة الصادرة لبلدة بدبهون.
- الدولة vs الوطنیة الترابة شركة 2016-348:2015 رقم ببدبهون الخاص اإلعدادي الدولة شورى مجلس قرار 4.4                

 وزارة األشغال العامة
 1.3.3 جدول زمني لتوسع عمل شركات اإلسمنت.

 التصمیم التوجیهي الوطني للمقالع
مرسوم بموجب صدر وقد الموقع، یحكم الذي األكبر القانوني اإلطاَر للمقالع الوطني التوجیهي التصمیم                یمّثل
تنظیم ومخطط مرسوم 4.7 [الملحق: اللبنانیة. األراضي على مقالع إلنشاء المناسبة المناطق ویحّدد ،2366/2009              
إذ التوجیهي، التصمیم وفي المرسوم في الواردة األحكام كافة مع صارٍخ نحٍو على یتناقض الموقع لكن [2009                   المقالع
والمسموح المرسوم في الواردة المناطق أخرى، جهٍة من ضمنها. مقالع بإنشاء والمسموح الُمحّددة المناطق خارج                 یقع
في التشكیك إلى یدفع ما اللبنانیة، األراضي لترتیب الشاملة للخطة الُمعّدة الدراسة مع نفسها تتعارض ضمنها مقالع                   بإنشاء

 كفاءة خریطة المرسوم ككل. [الملحق: 3.2 أن نقرأ خریطة المقالع في لبنان]
الحسن رّیا والبلدیات الداخلیة وزیرة أصدرت ،٢٠١٩ آذار بدایة في صالح. ترخیٍص أّي بموجب المقلع یعمل ال                   فعلًیا،
مجلس أصدر أن إلى أسابیع لبضعة بدبهون مقلع أعمال فتوّقفت لها، المرّخص غیر المقالع جمیع أعمال بإیقاف                   قراًرا
المقالع مسألة لمعالجة أحكاًما تتضّمن للمقالع جدیدٍة سیاسٍة بوضع البیئة لوزارة للسماح أشهٍر ثالثة لمّدة تمدیًدا                  الوزراء
یصادق لم [2019 للمقالع وطنیة سیاسة مسودة - البیئة وزارة 4.3 [الملحق: المختلفة. القانونیة األوضاع ذات                  الحالیة
لكن اللبنانیة. األراضي كافة على بالعمل لها المرّخص غیر المقالع تستمر بینما السیاسة، تلك على بعد الوزراء                   مجلس
العقاریة االقتصادات وفي االقتصادیة، والسیاسات المقالع أعمال بین العالقة في التفكیر إلعادة فرصًة تمّثل السیاسة                 هذه
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توّلد التي المدیني التخطیط تنظیمات في كما اللبنانیة، األراضي من ٪٨٥ في التخطیط غیاب وفي والمناطقیة،                  المحّلیة
للتنظیم العامة المدیریة 3.3 [الملحق: اللبناني. الساحل طول على البحر على الردم لمشاریع وانتشاًرا منفلشًا                 تمدیًنا

 الُمدني: عبثیة الممارسة ما بین الخطة الشاملة والتصامیم التوجیهیة واالستثناءات والقرارات]

 السیاق الجغرافي األوسع
سكنیًة مصنفٍة منطقٍة على یمتّد الذي هولسیم مقلع یقوم بدبهون، في الوطنیة الترابة مقلع من كیلومتراٍت بضعة بعد                    على
مقلع انفالش 1.2.12 [الملحقان: الهري. ساحل على لإلسمنت هولسیم بمعمل ویتصل المجاِورة، كفرحزیر بلدة                في
شرًطا الداخلیة المناطق في یة بحرٍّ التوّسع على المقالع قدرة كانت ولطالما بدبهون] مقلع انفالش 1.2.11                 كفرحزیر/
والمیاه التربة نوعیة على كارثیًة آثاًرا بهما المرتبطان والمعمالن المقلعان ویترك الساحل. على المعامل الزدهار                 أساسًیا
یتركه الذي المرئي األثر یخفى ال وبالطبع، المنطقة. في والتنمیة والزراعة الصحة مستوى بتدهور یتسّبب ما                  والهواء،

 المقلعان على المشهد الطبیعي. [الملحق: 7.2 صور مقلع بدبهون]
والمقلع، اإلسمنت معمل بین العالقة وتعریف تقییم تعید أن ب بالموقع الخاصة المشاریع بمقترحات ینبغي ذلك، على                   بناًء

 كما بین الساحل والداخل والسهل.

 اإلشكالیة الحالیة●
من بدعٍم أرضها من تبّقى ما وحمایة بلدتهم الستعادة یعملون من أو أخرى، خیاراٍت أمامهم لیس َمن بدبهون تأوي                     الیوم،
للمنطقة، الكّلیة االستراتیجیة الرؤیة إلى وباإلضافة اإلسمنت. لصناعة السلبیة اآلثار بدورها تعاني التي المجاِورة                البلدات

 تدعو المسابقة إلى تدخالٍت متعّددة االختصاصات والنطاقات من أجل معالجة المسائل التالیة الخاصة بالموقع:

 التخطیط وملكّیة األراضي
سیاقیٍة رؤیٍة ضمن األرض احتكار من للحّد استخدامها یمكن التي والتخطیطیة واالقتصادیة القانونیة األدوات هي                 ما
والبلدة المقلع بین المساحّیة العالقة تعالج أن ب بالموقع الخاصة بالمقترحات ینبغي وتطّلعاتهم؟ السكان بحاجات                 مرتبطٍة
ملكیة أن تدرك أن بالمقترحات یجدر كما ومحیطها. البلدة على وآثاره المقلع توّسع من للحّد أولیة خطٍط تقدیم خالل                     من
تخطیٍط وآلیاِت أدواِت تطرح أن وبالتالي السبع، – الوطنیة الترابة شركة إلى تعود وحوله المقلع في األراضي                   غالبیة

 تهدف إلى استعادة الموقع بما یضمن المصلحة العامة.

 إعادة تأهیل المقلع واالستدامة االقتصادیة
والسیاق البلدة یفید مستداٍم اقتصادي بدیٍل احتضان طریق عن إنتاجّیته تعریف یعید أن تأهیله الُمعاد للمقلع یمكن                   كیف
المیزات على تبني تصمیمیٍة مقترحاٍت تطویر تستدعي بمحیطه وعالقته للموقع الفریدة المورفولوجیا إن               األوسع؟

 التنافسیة للموقع، وتضع خطًطا إلعادة التأهیل ترتكز على مبادئ العدالة االجتماعیة والبیئیة واالستدامة االقتصادیة.

 إمكانیة التكرار ووضع سیاسٍة على مستوى البالد:
في المساهمة یمكنها وكیف أخرى؟ أماكن في والتكرار للنسخ قابًال نموذًجا تقّدم أن بدبهون في التدّخل لخطط یمكن                    كیف
بدبهون مقلع من كفرحزیر مقلع قرب مسألة تلحظ أن بالمقترحات ینبغي المقالع؟ لمواقع أوسع نطاٍق ذات مقاربٍة                   تطویر
المشاِركین/ات نحّث كذلك مختلفة. نطاقاٍت على نسخها أو تكرارها یمكن التي المقاربات وتحدید بینهما، الشبه                 وأوجه
تكتیكات في للتفكیر فرصًة بدبهون حالة وتشّكل البالد. مستوى على المقالع سیاسة بشأن االقتراحات وتقدیم التفّكر                  على
لیس التي تلك السیما منخفضة، سكانیٍة كثافٍة وذات للتخطیط خاضعٍة غیر أخرى بلداٍت في الحاصل البیئي الظلم                   مقاومة
– ملصق - أرشیف 4.6 لبلدیات/ التابعة غیر البلدات خریطة 1.4.12 [الملحقان: إدارًیا. یمّثلها بلدي مجلٌس                  لها

 زكرون]

 الملحقات:
 5.8 اآلثار البیئیة للمقالع على الموارد الطبیعیة في لبنان
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 5.7 دراسة إعادة الغطاء النباتي وحصاد المیاه في المقالع المهجورة في لبنان
 5.10 استخدام األدوات االقتصادیة لضبط تكاثر المقالع

 4.2 إنتاج شركة الترابة الوطنیة الحالي والمتوقع

 األطراف المعنیة●
    تحّدد المسابقة األطراف المعنیة في الموقع ب على النحو التالي:

 صانعو القرار
 السلطات الوطنیة: مجلس الوزراء، وزارة البیئة-
 السلطات المحّلیة: قائمقام الكورة، قائمقام البترون، اتحاد بلدیات الكورة، مدیریة التخطیط الُمدني في الكورة، مختار-

 بدبهون
 الجهات المستقّلة: مجلس إنماء الكورة-
 الترابة الوطنیة – السبع-
 األحزاب السیاسیة المحّلیة-
 متعّهدو النقل-
 أصحاب األراضي المالصقة للمقلع*-
 عّمال المقلع*-

 الفئات المتضّررة
 سكان بدبهون-
 سكان البلدات المجاِورة (عفصدیق، شّكا، كفرحزیر، برغون، فیع، أمیون، بشمّزین)-
 أصحاب األراضي الزراعیة في بدبهون والبلدات المجاِورة-
 القطاع التجاري على طول أوتوستراد كفرحزیر – أمیون-
 أصحاب األراضي المالصقةة للمقلع أو الواقعة بالقرب منه*-
 عّمال المقلع*-

 [الملحقات: 1.3.2 خریطة عالقات األطراف المعنیة بقطاع اإلسمنت/ 3.6 حراكات أهل الكورة دفاًعا عنها وعنهم].

 ملحقات أخرى خاصة بالموقع ب:
 1.4.3 برغون - خرائط عقاریة

 1.4.2 بدبهون - الخریطة العقاریة
 1.2.3 سنوات شراء العقارات في مقلع بدبهون ومحیطه

 1.3.1 عملیة ترخیص المقالع
 1.2.7 مقارنة مواقع المقالع ومرسوم تنظیمها بتوصیات الخطة الشاملة لترتیب األراضي

 1.4.13 خرائط الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة
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 ٢.٤. سهل الكورة األوسط الزراعي

بالسیناریوهات وینبغي التأهیل. إلعادة مستدامٍة نماذج على بناًء كلٍّیة استراتیجیٍة ضمن یعمل أن الُمقترح التدخل من                  ُیتوقع
المحّلي النطاَقین على األكبر الزراعیة للتحدیات تستجیب وأن المهملة، الصلصال استخراج حفر تعالج أن المنطقة لهذه                  المعّدة
من واآلتیة الحالیة باألجیال وعالقته وإنتاجیته سالمته تهّدد التي التحّدیات على بناًء السهل تعریف إعادة تمكن كیف                   والوطني.

 سكان الكورة؟

 فهم الموقع●
 تعریف الموقع

صّنفته وقد البالد، في المتصلة الداخلیة السهول أكبر أحد وهو شماًال، طرابلس حتى جنوًبا أمیون من الزراعي السهل                    یمتّد
الخطة خرائط 1.4.13 [الملحق: وطنیة. أهمیٍة ذات زراعیة ثروة (٢٠٠٩) اللبنانیة األراضي لترتیب الشاملة                الخطة
عام وفي لبنان. في الزیتون شجر من ٪٢٠ ویحتضن الكورة قضاء في السهل ویقع اللبنانیة]. األراضي لترتیب                   الشاملة
اإلسمنت إنتاج بهدف األوسط الزراعي الكورة سهل من األحمر الصلصال باستخراج لبنان ترابة معمل بدأ ،١٩٦٥                

 باستخدام ما كان ُیسّمى وقتذاك بالعملیة الرطبة.
إلى وأّدى الرمال، من كلًیا مفرغًة متًرا ٢٥ إلى عمقها یصل حفًرا خّلف ما ،١٩٨٤ عام حتى التراب استخراج                     واستمر
األهالي من شرسٍة مقاومٍة بعد بالقوة االستخراج عملیات وأوقفت وبطرام. وبشمّزین أمیون بلدات في األراضي                 تضّرر
قط تخضع لم والعمیقة الواسعة الحفر تلك لكن السهل]. – ملصق - أرشیف 4.5 [الملحق. السیاسیة. األحزاب من                    وبدعٍم
السنین، وبمرور به. المحیطة واألراضي األوسط الكورة سهل في الزراعة على كارثیٍة بتِبعات تسّبب ما التأهیل،                  إلعادة
"عین الفطري المرض انتشار من وفاقم بكامله السهل في الرطوبة درجة من زاد ما مستنقعات، إلى الحفر تلك                    تحّولت
 الطاووس" (Spilocaea Oleaginea) الذي یصیب شجر الزیتون حتى على بعد أربعة كیلومتراٍت عن مكان الحفر.

وتهدیًدا السكان على خطًرا تشّكل الحفر تزال ال حیث را تضر البلدات ألكثر وفًقا السهل موقع ُحّدد المسابقة،                   ألغراض
األوسط الكورة لسهل جویة صورة 1.4.18 األوسط/ الكورة سهل صور 7.3 [الملحق: السهل. في الزراعة                 الزدهار

.[2017 

[A1]ملحق 2.5  خصائص السهل وأنواع الزراعات   

األنشطة الزراعیة في السهل   
المتبّقي المحصول توزیع كان كما الزیت، على الحصول مقابل السهل في عكار ومزارعو األراضي مالكو عمل                  تاریخًیا،
كبیرٍة مستوعباٍت في وتخزینه الزیت نقل على أشرفوا الذین التجار على أو الشخصیة العالقات على رئیٍس بشكٍل                   یعتمد
لتحدیث جهوٍد أّي ُتستثمر لم الخمسینات، منذ تكبر أخذت التي الزیتون صناعة إمكانات من الرغم وعلى الطواحین.                   في
من إما وكانوا - الستینات أواسط في اإلسمنت معامل قبل من الموّكلین الوسطاء بعض بدأ ذلك، من بدًال واستغالله.                     اإلنتاج
بیع في تردًدا المزارعون أبدى حال في مباشرًة الصلصال تراب أو المزارعین أراضي بشراء - الكورة من أو                    زغرتا

 أراضیهم.
شركتا واستحدثت السهل. في شجرة ملیوَني أصل من زیتوٍن شجرة ألف مئَتي اقتالع إلى أّدى ذلك أن األهالي                    ویزعم
كذلك م٢. مالیین تسعة مساحتها تبلغ التي الزراعیة األراضي وسط م٢ ملیون بمساحة حفرًة وحدها أمیون في                   اإلسمنت

 انتشرت حفٌر أصغر حجًما في كٍل من بشمّزین وبطرام وكفرحزیر، یبلغ مجموع مساحتها ملیوَني م٢.
والمعامل المقالع من المنبعث الغبار مع المترافقة فالرطوبة الزراعي، السهل موئل في جذرٍي بتغییٍر الحفر هذه                  تسّببت
طبقات في المختزنة المیاه الحفر تمتّص الصیف، وفي الزیتون. شجر من تبّقى ما إنتاجیة في أّثرت الساحل على                    المجاِورة
األرض، تأهیل إلعادة عدٌّة محاوالٌت وجرت بها. المحیط الزیتون شجر جذور جفاف إلى یؤّدي ما ارتفاًعا، األكثر                   التربة
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ذلك، إلى باإلضافة تماًما. لملئها كافیًة تكن لم الكمیات لكن المجاورة، القرى من المباني وحطام بالركام الحفر ردم                    مثل
واسُتخدَمت المتوّفرة. التصریف أنظمة مستوى الحفر عمق تجاوز إذ الحفر، في المخّزنة المیاه تصریف محاوالت                 فشلت
لوضع النفایات إلدارة الخاصة سوكلین شركة مع بالتعاقد اقتراٌح وبرز المعالجة، غیر للنفایات كمكبٍّات الحفر                 بعض

 مخطٍط لمطمر سماٍد كان إنجازه لیتطّلب ثالث سنوات، لكن ذلك االقتراح لم یبصر النور.
جدیة أزمًة الرطوبة ازدیاد نتیجة السهل في انتشر الذي الطاووس" "عین الفطري المرض یشّكل أخرى، جهٍة                  من
إنتاجیتها استعادة كیفیة بشأن الالزم اإلرشاد إلى أصحابها یفتقد التي األراضي نوعیة تدهور إلى باإلضافة                 ومتكّررة،
فیه سمحت وقٍت وفي الطاووس]. عین مرض انتشار خریطة 1.4.11 لها.[الملحق: المناسبة المزروعات نوع                وتقریر
مفیٍد غیر أو القائمة بالزراعة مضًرا منها الكثیر زال ما النطاق، صغیرة ومبادراٍت جدیدٍة بنشاطاٍت نفسها الحفر                   تلك
إلى إدخالها لدى للمحاصیل بأًذى تسّببت لكنها مضى، فیما السهل عن غائبًة المواشي تربیة وكانت جدیدة.                  الستخداماٍت
لكن النحل. وتربیة اللوز زراعة وإعادة والبصل، والتفاح األفوكادو زراعة الفردیة الزراعیة المشاریع وتضّمنت                السهل.
في الخیل بركوب مختٍص مشروٍع افتتاح فتتضّمن األخرى، االستخدامات أما المشاریع. تلك من بالكثیر العمل                 أوقف
ُحفَرت التي األراضي شراء إلى ١٩٨٤ عام الضّنیة من المهّجرة األسر عمدت حیث بطرام في سكنٍي تجمٍع وبناء                    أمیون،
جذبتها التي المهاِجرة الطیور معها حملتها أیًضا جدیدًة نباتاٍت أنتج الجدید الموئل هذا الصلصال. استخراج بغرض                  سابًقا
بعض استخدامات 1.2.10 [الملحقات: السهل. في جدیٍد كنشاٍط البط صید ظهر كذلك الحفر [١]. في المتجّمعة                 المیاه
5.9 /(1970) االوسط الكورة سهل في التربة أنواع خریطة 1.4.10 وحوله/ األوسط الكورة سهل في                 األراضي

 خریطة معدل المتساقطات السنویة في لبنان 2012].

  تاریخ التخطیط وتحّدیاته
التربة وخصائص األرض طبیعة كانت إذ األراضي، استخدام تنظیمات إلى المنطقة تخضع لم الماضي، القرن ستینات                  قبل
الیوم حتى للتخطیط خاضعٍة غیر وبطرام بشمّزین فیه تزال ال وقٍت وفي ألراضیهم. المالكین استثمار كیفیة تقّرر                   وحدها
عن الصادر ٩٣١١\١٩٦٨ المرسوم بموجب ١٩٦٨ عام األولى للمرة أمیون تخطیط جرى ،(FF1 الدراسة                (راجع/ي
الرئیس، كفرحزیر – أمیون طریق طول على والتجاریة السكنیة المناطق حّدد والذي المدني، للتنظیم العامة                 المدیریة
سمح ما – لعقود الزراعي استخدامها من الرغم على – وثالثة وثانیة أولى تمّدد" "مناطق البلدة من تبّقى ما                     وصّنف

 بالتوّسع العمراني فیها الحًقا.
خالل في جغرافیٍة" "المركزیٍة نحو تحوًال لبنان شمال شهد األمر، واقع ففي إشكالًیا. ذاته حد في التصنیف هذا                    وكان
مرتبًطا عمرانًیا نمًوا البلدة عرفت بالتالي، الكورة. لقضاء إداري كمركٍز أمیون مكانة تعزیز إلى أّدى ما األهلیة،                   الحرب
الزراعیة اإلنتاجیة حفظ إلى قصٍد غیر عن ذلك أّدى الحظ، ولحسن والثانیة. األولى التوّسع منطقَتي في السكاني                   بالتوسع
المجاِورة والبلدات المنطقة في عملها الصلصال استخراج مقالع تباشر أن قبل (E) الثالثة التوّسع منطقة أراضي معظم                   في

 لها.

متعّددة كمناطق إضافیة مناطق حّددت ٦٧٤٣ رقم المرسوم بموجب ألمیون جدیدة توجیهي تصمیم صدر ،١٩٩٥ عام                  في
الزراعیة لألراضي الحمایة ضعف لوحظ كذلك الخاص. للسكن ومخّصصة وسیاحیة) تجاریة (سكنیة،              االستخدامات
االستثمار عوامل أن من الرغم على فقط، باالسم زراعیة" "أرٍض إلى "(E) الثالثة التوسع "منطقة تحویل نتیجة                   القائمة
من الكفاح إلى أمیون بلدیة اضطرت الالحقة، السنوات امتداد وعلى .٩٣١١\١٩٦٨ للمرسوم وفًقا علیه هي ما على                   ظّلت
للتنظیم العامة المدیریة أبدت إذ العام، واإلرشاد المناطق تقسیم لخطة الخاص مقترحها على موافقٍة على الحصول                  أجل
في ذلك من بدًال البناء وتشجیع والزیتون، الفاكهة حقول في البناء منع المقترح وتضّمن لها. شدیدًة معارضًة                   المدني

 األراضي الصخریة والهضاب المطّلة على تلك الحقول.
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خّفض الذي ٨١٣١ رقم المرسوم وأصدرت البلدیة لمخاوف المدني للتنظیم العامة المدیریة استجابت ،٢٠٠٢ عام                 وفي
تستمر حین في أثریة، وأخرى سیاحیٍة منطقٍة تصنیف أضاف (كما أدنى حّده إلى الزراعیة المنطقة في االستثمار                   عامل

 التنقیبات األثریة في المنطقة لغایة الیوم).
.[ NOLEP - الملحق 4.12 مشروع لبنان الشمالي] 

الزراعیة األراضي وأسعار الزیتون مزارع إنتاجیة بانخفاض مدفوعًة أمیون في النقاشات تتوقف لم الحین، ذلك                 ومنذ
من بالضغط السهل في الزراعیة األراضي أصحاب غالبیة بدأ لذلك، نتیجًة التجاریة. السكنیة/ بالمناطق مقارنًة                 المنخفضة
المنطقة ضمن الواقعة األراضي استثمار عوامل زیادة لجهة وتحدیًدا ،٢٠٠٢ عام الصادر التوجیهي التصمیم تعدیل                 أجل

 المصّنفة زراعیة.
غیر بطرام تظّل بینما أمیون، في األراضي وتصنیف التخطیط تنظیمات یتضّمن األخیر التوجیهي التصمیم زال ما                  الیوم،
األراضي حساب على المدروس غیر العمراني والتوّسع العشوائي للتخطیط عرضًة وبشمّزین للتخطیط،              خاضعٍة
لم المدني للتنظیم العامة المدیریة عن الصادَرین و١١\٢٠١٢ ٣١\٢٠١١ رقم القراَرین أن إلى ذلك ویعود                 الزراعیة.

 ُیستتبعا بمرسوٍم ضمن المهلة القانونیة، ما یجعلهما من حیث المبدأ باطَلین وعدیَمي الفعالیة.

 الملحقات:
 1.1.3 التصامیم التوجیهیة الصادرة لسهل الكورة األوسط (أمیون، بشمزین وبطرام)

 1.2.14 خریطة تصنیف األراضي الحالیة في سهل الكورة األوسط
NOLEP - 4.12 مشروع لبنان الشمالي 

 اإلشكالیة الحالیة●
الزراعي بالقطاع مرتبطٍة تحدٍّیات إلى باإلضافة فیه، اإلنتاجیة بتراجع متمثًال تهدیًدا للسهل اإلنتاجیة اإلمكانیة تواجه                 الیوم،
لحظ مع أكبر، رؤیًة عینه الوقت في وتحاكي بالموقع خاصًة خطًطا تطرح مقترحاٍت عن المسابقة تبحث لذلك،                   عموًما.

 النطاَقین المحّلي والوطني في آٍن مًعا.

 السیاسات الزراعیة على المستوى الوطني
كان مضى، ففیما السهل. في الزراعي القطاع تواجه التي بالتحّدیات تأثًرا األكثر الفئة الصغار المزارعون كان                  لطالما
عبًئا الزراعة یعتبرون المزارعون فبات الیوم، أما األسرة. مدخول من األكبر الجزء تأمین الزیتون [2] لزراعة                 یمكن
فعالیة عدم أو الدعم بغیاب واضٍح نحٍو على السهل إمكانیة تتأثر أعاله، المذكورة المباشرة التحّدیات جانب وإلى                   علیهم.
األفضلیة تمنح التي والسیاسات التنظیمات على معطوفًة المزارعین، بین التعاون إرساء في الحاكمة والهیئات                المؤّسسات

 للقطاعات االقتصادیة األخرى على حساب الزراعة.
أرخص بأسعاٍر المستورد للزیت ُسمح إذ المحّلیة: السوق في الطلب طبیعة في التسعینات منذ التجاریة [٣] االتفاقیات                  وأثرت
الغذائیة بالمعاییر االلتزام تضمن التي التنظیمات غیاب بسبب الصادرات حجم وتقّلص محلًیا، الُمنتج الزیت                بمنافسة

 المفروضة في دوٍل أخرى.
استیراد من والحّد المحّلي االحتكار إرساء طریق عن اإلسمنت معامل مصالح التجاریة التنظیمات حمت أخرى، جهٍة                  من
[الملحق: للبیئة. الُممنهج بالتدمیر سمح كما العالمیة، بالسوق مقارنًة جًدا مرتفعٍة محلٍّیة أسعاٍر على حافظ ما                  اإلسمنت،

 3.1 تحّول أرض الكورة من مورد خصب إلى مادة أولیة لشركات اإلسمنت].
ضماناٍت تقّدم بدیلٍة عمٍل فرص إلى ویتجهون األرض في العمل عن ینكفئون اللبنانیون المزارعون أخذ ذلك، مع                   بالتزامن
السورّیون العمال یشّكل الیوم، أخرى. قطاعاٍت في وظائف عن البحث أو الوطنیة المسّلحة بالقوى كااللتحاق                 اجتماعیًة
فإّن حاٍل، أّي وعلى جًدا. منخفضًة أجوًرا تلّقیهم من الرغم على الكورة، في الزراعي القطاع في األساسیة العاملة                    القوى
الكلفَتین معادلة حتى أو األرباح جني من یمنعهم ما المبیع، كلفة تتجاوز الصغار المزارعون یتحّملها التي اإلنتاج                   كلفة

 أحیاًنا.
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بعض ویزعم فاسدة. أو فعالٍة غیر إما المحّلیة الزراعیة المجتمعات تعتبرها الزراعیة، التعاونیات كثرة من الرغم                  وعلى
قدرتهم ویعرقل المزارعین بین فعلٍي تعاوٍن أّي ویعیق عكسیٍة نتائج إلى یؤّدي وحده التعاونیات تلك عدد أن                   المزارعین
المزارعین. لدعم الالزمة واألدوات الزراعي اإلرشاد تقدیم الفعالة للتعاونیات ویمكن سیاسیة. قوٍة أّي امتالك                على

 [الملحق: 4.11 قانون التعاونیات].

 إعادة تعریف اإلنتاجیة في السهل
في الزراعي القطاع یواجهها التي التحّدیات ففاقمت جذریًة بیئیًة تغییراٍت السهل على الُحفر فرضت ،١٩٦٧ عام                  منذ
عالمیة، سمعًة اللبناني الزیت واكتساب الماضیة السنوات في الزیتون زیت على الطلب تزاید من الرغم وعلى                  المنطقة.
السهل في اإلنتاج لتنویع الجدیدة األجیال قادتها عدٌة محاوالٌت وبرزت الزیتون. محصول مع الكورة مزارعي معاناة                  تزداد

 األوسط وتكییف الزراعات مع موئل المستنقعات الجدید، لكن تلك المبادرات لم تتسم باالستدامة.
فرص لخلق المحّلیة القدرات على وتبني للزراعة القیمّیة السلسلة تلحظ ونماذج سیناریوهاٍت الحالة هذه تتطّلب علیه،                  بناًء

 الحیاة والعیش في المنطقة.

 األطراف المعنیة●
 تحّدد المسابقة األطراف المعنیة في الموقع ت على النحو التالي:

 الفئات المتضّررة:
 المزارعون الذین یعتمدون على زراعة شجر الزیتون.-
 مالكو األراضي الزراعیة في السهل.-
 مالكو معاصر زیت الزیتون.-
 مالكو معامل صابون زیت الزیتون والمنتجات ذات الصلة.-
 التعاونیات الزراعیة في الكورة.-

 صانعو القرار:
 اتحاد بلدیات الكورة.-
 البلدیات المعنیة: أمیون، بشمّزین وبطرام.-
 مجلس إنماء الكورة.-
 مالكو األراضي الواقعة في محیط الُحفر.-
 المهنّیون/ات العاملون/ات في الحقول ذات الصلة: الزراعة، االقتصاد، المناظر الطبیعیة، التخطیط، إلخ.-

 [الملحقات: 1.3.2 خریطة عالقات األطراف المعنیة بقطاع اإلسمنت/ 3.6 حراكات أهل الكورة دفاًعا عنها وعنهم].

 الملحقات المرتبطة بالموقع ت:
 1.4.4 خریطة أمیون العقاریة (أوتوكاد).

 1.4.5 خریطة بشمّزین العقاریة (أوتوكاد).
 6.1 المراجع.

 1.4.19 أمیون بشمّزین - خریطة طوبوغرافیة 1960
 1.4.20 أمیون بشمّزین - خریطة جیولوجیة 1960
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Wikiwand.com [١] 
 [٢] كان أحد المزارعین یملك مئة ألف م٢ من األراضي المتفّرقة التي كانت تضّم حوالي عشرین شجرة في كل ألف م٢، وكان ُینتج بین ٦٠٠ و٧٠٠

 تنكٍة من زیت الزیتون. الیوم، یستخرج الرجل بالكاد ١٠٠ تنكة. وكان سعر التنكة یتراوح بین ١٠٠$ و١٥٠$، أما في السنوات األخیرة فبلغ
.$١٨٠ 

 [٣] منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  (غافتا).
 اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة  (المدیریة العامة للجمارك اللبنانیة).

 االنسحاب من اتفاقیة التیسیر العربیة... للسیاسة وزنها  (المدن).
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https://www.economy.gov.lb/en/services/trade/international-agreements/gafta
https://www.economy.gov.lb/en/services/trade/international-agreements/gafta
https://www.lebanesecustoms.gov.lb/post/223/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2016/4/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


 ٣. متطلبات وشروط المسابقة

 ٣.١.البنیة ومشاورات لجنة التحكیم

الجهة المنّظمة للمسابقة وداعمیها  .٣.١.١ 
اتحاد وبرعایة وطرابلس، بیروت في والمعمارّیین المهندسین ونقابة عامة أشغال استودیو بین بالتعاون المسابقة                ُتنّظم
للمسابقة م المنظِّ الطرف هو مة"، المنظِّ بـ"الجهة أدناه إلیه والُمشار الثالثة، الكیانات بین التحالف هذا الكورة.                 بلدیات

 والمانح لجائزتها.

اللجنة التوجیهیة  .٣.١.١.١ 
على اللجنة هذه تعمل عام. بشكٍل محتواها على واإلشراف المسابقة ملّخص لوضع توجیهیًة لجنًة مة المنظِّ الجهة                  شّكلت

 أساٍس طوعي، وتتضّمن مهامها:

 ترشیح أعضاء لجنة التحكیم؛-
 وضع الئحٍة بمعاییر التقییم المقترحة بغرض تسهیل عمل أعضاء لجنة التحكیم؛-
 االجتماع بأعضاء لجنة التحكیم قبل جلسات المشاورات لتبادل األفكار بشأن تحّدیات المسابقة؛-
 السعي إلى تأمین دعم األعضاء والمؤّسسات األساسیة في المجتمع من أجل رعایة و/أو تأیید المسابقة؛-
 المشاركة في صیاغة اإلجابات على أسئلة المشاِركین/ات المتبارین/ات؛-
بشأن- للجنة النصیحة تقدیم أجل من التصویت، بحق تتمّتع ال صامتٍة استشاریٍة كجهٍة التحكیم لجنة مشاورات                  حضور

 مسائل متنوعٍة عندما ُیطلب منها ذلك؛
 تقدیم المشورة بشأن المعرض والمنشور.-

وهندسة المعماریة، والهندسة التخطیط، في خبرة ذوي االختصاصات متعّددي/ات مهنّیین/ات من التوجیهیة اللجنة               تتأّلف
عمیقٍة بمعرفٍة هؤالء بعض ویتمّتع والتواصل. والقانون واالقتصاد، البیئیة، والعلوم والزراعة، الطبیعیة،              المناظر

مة. فیما یلي أسماء أعضاء اللجنة التوجیهیة:  بالمنطقة قید الدرس، بینما ینتمي البعض اآلخر إلى فریق الجهة المنظِّ

 تاال عالء الدین  – مهندسة معماریة وباحثة مدینیة  [أشغال عامة] .
 جیسیكا نجم  – خبیرة في السالمة البیئیة والتغّیر المناخي/ عاِلمة  [مهنیّة مستقلّة] .

.[Urbi]  حبیب دبس  – مهندس معماري ومخّطط مدیني 
.  روال الخوري  – مهندسة معماریة/ مخّططة مدینیة  [الجامعة  اللبنانیة األمیركیة ]

. [مهنیّة مستق ]  سهیر عاصي مبسوط  – مهندسة معماریة ، مصّممة مدینیة ومستشارة محترفة في إدارة المسابقات  
 سمر نّجار  – عاِلمة فیزیاء/ باحثة/ ناشطة بیئیة من الكورة  [مهنیّة مستقلّة] .

 صفیة شمص  – مهندسة مناظر طبیعیة/ خبیرة مدینیة  [أشغال عامة] .
 طالل درویش  – مهندس زراعي/ عالم بیئة وتربة/ مدیر أبحاث  [المجلس الوطني للبحوث العلمیة] .

 عبیر سقسوق  – مهندسة معماریة ومخّططة مدینیة  [شریكة مؤّسسة في أشغال عامة] .
 علي شلق  – مهندس زراعي/ خبیر اقتصادي  [الجامعة األمیركیة في بیروت] .

 الرا مّداح  – باحثة قانونیة  [المفكرة القانونیة] .
 موسى غنطوس  – مهندس میكانیكي/ خبیر زراعي/ ناشط في الشأن العام في الكورة  [مهني مستقل] .
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 مونیكا بصبوص  – مهندسة معماریة ومحّللة مكانیة  [أشغال عامة] .
 نادین بكداش  – مصّممة بصرّیة وباحثة مدینیة  [شریكة مؤّسسة في أشغال عامة] .

 یاسر أبو نصر  – مهندس معماري/ مهندس مناظر طبیعیة/ مخّطط مناطق  [الجامعة األمیركیة في بیروت] .

 * یمكن االطالع على السیر الذاتیة ألعضاء اللجنة التوجیهیة على الموقع اإللكتروني للمسابقة:
www.beyondcement.org 

.٣.١.١.٢ المستشارة المحترفة 
عیّن استودیو أشغال عامة السیدة سھیر عاصي مبسوط مستشارةً لتقدیم التوجیھ االحترافي بشأن اإلدارة الكلّیة وتنفیذ 

بات المسابقة وشروطھا.  المسابقة، باإلضافة إلى وضع متطلّ

 .٣.١.١.٣ منّسقة المسابقة
 وّظفت الجھة المنظِّمة اآلنسة صفیة شمص (لغایة أیلول ۲۰۱۹),  ثّم اآلنسة تاال عالءالدین كمنسٍّقة للمسابقة، ویُشار إلیھا 

أدناه بـ"المنّسقة". وترتكز مھّمتھا على تنسیق نشاطات المسابقة وتعمیم المعلومات الالزمة على المشاِركین/ات واللجنة 
التوجیھیة وأعضاء لجنة التحكیم.

 info@beyondcement.org : یمكن االتصال بالمنّسقة عبر البریَد اإللكترونّي التالَي 
 ٣.١.٢. نوع المسابقة

والمؤّسسات والشركات والفرق للمهنّیین/ات مفتوحة المرحلة، أحادّیة تصمیمیة أفكار" "مسابقة هي المسابقة              هذه
 األكادیمیة والطالب متعّددي/ات االختصاصات من لبنان والعالم.

مفتوٍح معرٍض في سُتعَرض والتي والجاِمعة، البدیلة المناصرة واستراتیجیات والحلول الرؤى لتقدیم مفتوحٌة دعوٌة                إنها
عدٍد واختیار المقّدمة المشاریع بمراجعة وعالمّیین محّلیین خبراء تضّم التي التحكیم لجنة ستقوم الحًقا. منشوٍر في                  وُتنشر
إلى یؤّدي قد عاٍم نقاٍش وإطالق الوعي زیادة إلى والمنشور المعرض ویهدف والمنشور. المعرض في لتضمینها                  منها
بدیلٍة تنمویٍة وحلوٍل رؤًى خلق خالل من فیها، للعیش وقابلٍة جاِمعٍة بیئٍة تحقیق أجل من للمناصرة واسعٍة تحالفاٍت                    تشكیل
المسابقة هذه تمّثل التخطیط. وغیاب البیئیة والكوارث اإلقصائیة، العامة السیاسات تأثیر تحت الواقعة الطوق وبلدات                 لشّكا

ة على نطاق البلد ككل.   منبًرا لنقاٍش مفتوٍح بشأن قضیٍة بیئیٍة ومدینیٍة ملحٍّ

 ٣.١.٣. األهلیة
التصمیم في خبراٍت وكذلك والزراعي، واإلیكولوجي والبیئي المدیني التخطیط في مهاراٍت تتطّلب مسائل المسابقة                تطرح
أو مهّنین/ات أو طالٍب من تكّونت (سواء المشاِركة للفرق بد ال بالتالي، العامة. والسیاسات واالقتصاد االجتماعیة                  والعلوم
على تضّم أن بالفرق وُیفّضل مسعاها. في تنجح كي االختصاصات متعّدد وتفكیًرا كلیة مقاربًة تتبع أن الفئتین) من                    مزیٍج
المناظر وهندسة المعماریة الهندسة التخطیط، المدیني، (التصمیم التخطیط التصمیم/ حقل في بخبرٍة یتمتع فرًدا                األقل
أخرى حقوٍل من أعضاء أیًضا الفرق تضّم أن وُیفّضل واإلیكولوجیة. البیئیة العلوم حقل في مختًصا وفرًدا                  الطبیعیة)،
ممّثًال األقل على تضّم أن على الفرق مة المنظِّ الجهة وتحّث والعامة. االقتصادیة والسیاسات االجتماعیة بالعلوم صلٍة                  ذات
دولیٍة و/أو محلٍّیة توجهاٍت من مشابهٍة مدینیٍة سیاقاٍت تخطیط في مختّصین إلى باإلضافة الكورة، شّكا/ منطقة عن                   واحًدا

 مختلفة.
أقربائهم و/أو معهم العاملین من وأًیا التحكیم، ولجنة التوجیهیة، واللجنة مة، المنظِّ الجهة أعضاء أن إلى اإلشارة                  وتجدر

  وأي شخٍص شارك في تحضیر أو تنظیم المسابقة، ال یحق له/ا المشاركة في المسابقة أو مساعدة المشاِركین/ات فیها.
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  ٣.١.٤. لجنة التحكیم *
واختیار المقّدمة المشاریع لتقییم طوعٍي أساٍس على سیعملون الذین والمهنّیین/ات الخبراء من عدٍد من التحكیم لجنة                  تتألف

 عدٍد منها لُتعَرض في المعرض وُتنشر في المنشور. فیما یلي أسماء أعضاء لجنة التحكیم:

  راغد عاصي  مدیر تطویر البرامج االجتماعیة والمحلیة  [برنامج األمم المتحدة اإلنمائي].
رئیس اتحاد بلدیات كورة. مهندس میكانیكي    كریم بو كریم   

.[MIT]  رانیا غصن  أستاذ مشارك في العمارة والعمران 
 كنج حمادة  أستاذ مساعد في االقتصاد الزراعي والتنمیة الریفیة  [الجامعة اللبنانیة].

 أدیب كفوري  أستاذ مساعد ، قسم علوم البیئة  [جامعة البلمند]  مستشار بیئي و عضو في لجنة البیئة  [شكا / الكورة] .
المناظر تأهیل وإعادة اإلیكولوجیة النظم إدارة في خبیرة – العلمیة] للبحوث الوطني [المجلس مشارك باحث خاطر                  كارال

 الطبیعیة.
المناظر جمعیة رئیسة اإلیكولوجي./ والتخطیط البیئي التصمیم مجال في متخّصصة معماریة مهندسة مخزومي               جاله

 الطبیعیة اللبنانیة  [مستشارة مستقلة ] .
 بّسام زیادة  مهندس كهرباء  -  نقیب المهندسین في الشمال.

 نزار صاغیة  محامي ، مؤسس مشارك والمدیر التنفیذي  [المفكّرة القانونیة].
 جاد تابت  مهندس معماري- نقیب المهندسین في بیروت.

  یجب أن تتم موافقة أعضاء هیئة المحلفین على اتفاق لجنة التحكیم للمسابقة وتوقیعه  [الملحق 8 اّتفاق لجنة التحكیم].

 * یمكن االطالع على السیر الذاتیة ألعضاء لجنة التحكیم على الموقع اإللكتروني للمسابقة
www.beyondcement.org 

 ٣.١.٥.الجائزة
بیئاٍت تحقیق إلى تهدف مناصرٍة استراتیجیة وعلى أوسع تحالفاٍت على ترتكز رًؤى لوضع انطالٍق نقطة المسابقة                  تمّثل

 جاِمعٍة ومستدامٍة وقابلٍة للعیش فیها.
المعرض ویهدف والمنشور. المعرض في لتضمینها منها عدٍد واختیار المقّدمة المشاریع بتقییم التحكیم لجنة                ستقوم
بما الوطني المستوى على تِبعاٌت لها تكون بدیلٍة وحلوٍل لرؤًى یرّوج عاٍم نقاٍش وإطالق الوعي زیادة إلى                   والمنشور

 یتجاوز المنطقة المعنیة بالمسابقة.
في المشاِركة المشاریع تضمین إلى باإلضافة وتقدیر، إنجاٍز وشهادات نقدیٍة جائزٍة على بالمسابقة الفائزون/ات                یحوز

  المعرض والمنشور. على أن تقّرر لجنة التحكیم كیفیة توزیع الجائزٍة النقدیٍة على الفائزین/ات.

 ٣.١.٦. معاییر التقییم
الملحق وفي هذا المسابقة ملخص في المحّددة للمتطلبات مطابقته/ها مدى على بناًء الفائز/ة المخطط/ات اختیار یتم                  سوف

 الذي سُیضاف إلیه الحًقا بعد مرحلة األسئلة واألجوبة.
نحٍو أفضل على تستجیب وحساسٍة وخالقٍة مبتكرٍة تصامیم وتقدیم استكشاف على المشاِركین/ات مة المنظِّ الجهة                تحّث
المشاِركین/ات نحّث كذلك المسابقة. بلمتطلبات وتلتزم المحّدد، والموقع المنطقة مستوى على المدینیة التنمیة               لحاجات
القانونیة اإلصالحات یدعم بنٍّاء نقاٍش لفتح مؤاتیٍة ممكنٍة بدیلٍة حلوٍل واقتراح والسیاساتي القانوني الجانب في التفّكر                  على

 الضروریة.
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 فیما یلي الئحٌة بالمعاییر التي ستعتمدها لجنة التحكیم لتقییم المشاریع المقّدمة، باإلضافة إلى عوامل أخرى تقّررها اللجنة:

 االستجابة للفرص والتحّدیات الرئیسة التي تواجه شّكا وبلدات الطوق، كما لألهداف العامة لهذه المسابقة.-
 التناغم بین الرؤیة العامة واستراتیجیات التدخل المقترحة على مستوى الموقع.-
 الحلول القابلة للتطبیق والتي تمتاز بقدرٍة تحویلیٍة على مستوى الموقع والمنطقة والبلد ككل.-
 حساسیة المشروع تجاه السیاق المدیني واإلیكولوجي ومدى مالءمته لنمٍو مستداٍم في المستقبل.-
 إمكانیة تكرار الحلول المطروحة في مواقع أخرى تواجه تحدٍّیات مماثلًة في لبنان.-
 مالءمة اآللیة القانونیة وأدوات التخطیط والتنفیذ التي تدعم استراتیجیات التصمیم المطروحة.-
 التفّكر الدقیق في السیاسات العامة الوطنیة الحالیة وطرح التوصیات الرامیة إلى تحسینها.-
 صالبة ووضوح استراتیجیة المناصرة المطروحة.-
 تعّدد االختصاصات في بنیة الفریق ومقاربته للمشروع.-
 صالبة المشروع ووضوحه وشمولیته بشكٍل عام.-

 ٣.١.٧. اإلطار الزمني

 أ. الجدول الزمني
 فیما یلي التواریخ المحّددة لكٍل من المحطات األساسیة في المسابقة:

 النشاط التاریخ

 اإلطالق الرسمي للمسابقة اإلثنین، ١٦ أیلول/ سبتمبر ٢٠١٩
 البدء بالتسجیل

 نشر ملخص المسابقة على الموقع اإللكتروني

 فعالیة إطالق المسابقة في نقابة المهندسین والمعمارّیین – اإلثنین، ١٦ أیلول/ سبتمبر ٢٠١٩
 بیروت*

 فعالیة إطالق المسابقة في نقابة المهندسین والمعمارّیین – الثالثاء، ١٧ أیلول/ سبتمبر ٢٠١٩
 الشمال*

 انتهاء مهلة التسجیل الثالثاء، ١٥ تشرین األول/ أكتوبر ٢٠١٩

 انتهاء مهلة طرح األسئلة الجمعة، ٨ تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩

 تقدیم األجوبة النهائیة على األسئلة المطروحة الجمعة، ١٥ تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩

 الموعد النهائي لتسلیم المشاریع المشاِركةالجمعة،  ۲۸ شباط/فبرایر٢٠٢٠  
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 مشاورات لجنة التحكیم* آذار/ مارس٢٠٢٠    

 آذار/ مارس۲۰۲۰                                 اإلعالن عن المشاریع المتأھلة إلى المرحلة النھائیة/ مؤتمر 
صحافي* 

آذار/ مارس – نیسان/ أبریل ٢٠٢٠                المنشور، المعرض والمؤتمر* 

 * قد یتم تغییر و/أو تأكید الموعد والتوقیت المحّددین في وقٍت الحق.

 ب. الوصف المفّصل ألنشطة المسابقة

 ب ١. إطالق المسابقة والتسجیل
النسخة ونشر رسمًیا التسجیل باب فتح یوم أیًضا وهو ،٢٠١٩ سبتمبر أیلول/ ١٦ في اإلثنین یوم رسمًیا المسابقة                    تنطلق
الملخص. من ورقیٍة نسٍخ أي تتوفر لن تحمیلها. یمكن حیث اإللكتروني الموقع على المسابقة ملخص من                  اإللكترونیة
انتهاء قبل اإللكتروني الموقع على التسجیل استكمال المسابقة في بالمشاركة الراغبة والشركات والفرق باألفراد                ینبغي

 موعد التسجیل یوم الثالثاء في ١٥ تشرین األول/ أكتوبر ٢٠١٩.
خالل اإلعالم وسائل أسئلة على واإلجابة عنها واإلعالن المسابقة إلطالق صحافّیین مؤتمرین فعالّیتین/ ُتنّظم                سوف

 یومین متتالیین::
 اإلثنین في ١٦ أیلول/ سبتمبر ٢٠١٩ في نقابة المهندسین والمعمارّیین في بیروت.●
 الثالثاء ١٧ أیلول/ سبتمبر ٢٠١٩ في نقابة المهندسین والمعمارّیین في الشمال (طرابلس).●

 ب ٢. التسجیل
بتوقیت مساًء ٥ الساعة تمام في ٢٠١٩ أكتوبر األول/ تشرین ١٥ في الثالثاء یوم المسابقة في التسجیل باب                    ُیغلق
الفقرة (راجع/ي أعاله األهلیة فقرة في وارٌد هو كما االختصاصات متعّددة خبراٍت المسّجلة الفرق تضّم أن ُیتوقع                   بیروت.

.(3.1.3 

 ب ٣. مرحلة األسئلة واألجوبة
التسجیل باب فتح تاریخ من اعتباًرا واالستفسارات األسئلة لطرح مة المنظِّ الجهة مع التواصل المسّجلة للفرق ُیتاح                  سوف
كتابًة العربیة) أو (باإلنكلیزیة المسابقة بشأن المراسالت كافة توّجه أن ینبغي .٢٠١٩ سبتمبر أیلول/ ١٦ في اإلثنین                   یوم
أسئلٍة أّي في ُینظر ولن ،٢٠١٩ نوفمبر الثاني/ تشرین 8 في الجمعة یوم هو األسئلة لطرح النهائي الموعد المنّسقة.                     إلى
الفقرة إلى إشارًة تتضّمن أن المسابقة ملخص من معینٍة بفقراٍت المتعّلقة االستفسارات على التاریخ. ذلك بعد                  ُترسل

 موضوع االستفسار.
info@beyondcement.org :ینبغي إرسال كافة األسئلة إلى المنّسقة عبر البرید اإللكتروني التالي 
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ب ٤. اإلجابة على األسئلة 
سوف تُعِلم المنّسقة المشاِركین/ات بتلقّي أسئلتھم ومن ثم ستجیب على كٍل منھا كتابةً ضمن المھلة الزمنیة المحّددة. ستُجَمع 
كافة األسئلة واألجوبة في موجٍز یُوّزع على كّل المشاِركین/ات عبر البرید والموقع اإللكترونیّین عند انتھاء موعد مرحلة 

األسئلة واألجوبة یوم الجمعة في ١٥ تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩. وسیُعّد ھذا الموجز ملحقًا یُضاف إلى ملخص المسابقة، 
ویغدو بالتالي جزًءا أساسیًا وُملِزًما منھا.  

ب ٥. تسلیم المقترحات 
الموعد النھائي لتسلیم المقترحات ھو الجمعة في ۲۸ شباط/فبرایر۲۰۲۰ في تمام الساعة ٤ مساًء بتوقیت بیروت. یُمكن 
تسلیم المقترحات بالید أو عبر خدمة البرید السریع لضمان التوصیل الفوري. بالنسبة للمقترحات الُمرَس لة بالبرید، یجب 

 . ختمھا وإرسالھا بالبرید السریع في موعٍد أقصاه ۲۸ شباط/فبرایر۲۰۲۰
على المشاِركین/ات تحّمل كافة تكالیف البرید والشحن والتأمین، وضمان إیصال مقترحھم في الوقت المحّدد. لن تتحّمل 
الجھة المنظِّمة أّي مسؤولیٍة عن التأخیر الناجم عن خدمة البرید، أو عن أّي ضرٍر أو فقداٍن ناتجٍ عن عملیة اإلرسال في 

البرید أو الشحن. ینبغي بالطرد الحاوي للمقترح أن یراعي تدبیر المجھولیة (راجع/ي الفقرة 3.3.2). سوف تُعّمم 
اإلرشادات المفّصلة بشأن عملیة التسلیم (الوسم، عنوان التسلیم، إلخ.) على المشاِركین/ات في وقٍت الحق. 

ب ٦. مشاورات لجنة التحكیم 
تجتمع لجنة التحكیم خالل  آذار/ مارس ٢٠٢٠ في نقابة المھندسین والمعماریّین في بیروت لتقییم المقترحات المقّدمة، وقد 
تمتد المشاورات لیوم أو أكثر في حال الحاجة إلى ذلك. سوف یُعلن عن أي تغییٍر قد یطرأ على تاریخ عقد المشاورات في 

وقٍت الحق. 
عھ كافة أعضائھا.  سوف یُوثّق قرار اللجنة في "تقریر لجنة التحكیم" الذي سیوقّ

ب ٧. اإلعالن عن المشاریع المتأھلة إلى المرحلة النھائیة/ مؤتمر صحافي سوف تُعِلم الجھة المنظِّمة المشاِركین/ات بنتائج 
المسابقة وتزّودھم بتقریر لجنة التحكیم. وسیتّم اإلعالن عن المقترحات الُمختارة وتقریر اللجنة في مؤتمٍر صحافي تعقده 

الجھة المنظِّمة خالل آذار/ مارس ۲۰۲۰*. كذلك سیُنشر تقریر لجنة التحكیم على الموقع اإللكتروني للمسابقة.
* سیتم تأكید التوقیت المحّدد واإلعالن عنھ في وقٍت الحق. 

 ب ٨. المنشور، المعرض والمؤتمر
صحافًیا مؤتمًرا ستعقد كما خاص، منشوٍر في المسابقة نتاج مة المنظِّ الجهة ستوّثق التحكیم، لجنة مشاورات نتائج إعالن                   بعد
المجتمع ذلك في (بما األكبر المجتمع إشراك إلى ذلك ویهدف المشاِركة. المشاریع یضّم للعموم مفتوًحا معرًضا                  وتنّظم
توجیه أجل من آرائهم واستشراف الحلول، تصّور عملیة في إلخ.) المهتّمین، الحكومّیین والمسؤولین والمهنّیین                المحّلي،
سُینّظم ذلك، بعد المقترحة. البدیلة والرؤى الحلول مع یتناغم بما المستقبل في العامة والسیاسات التنمویة                 االستراتیجیات
عن مة المنظِّ الجهة سُتعلن العام. الوعي زیادة بهدف عدٍّة وفعالیاٍت أماكن في الُمختارة المقترحات وسُتعرض متنقٌّل                  معرٌض

 المكان والزمان الُمحّددین في وقٍت الحق.

 مسابقة - أبعد من اإلسمنت - ٢٠١٩

16 أیلول/سبتمبر 2019 
معّدل في 10 كانون األول/دیسمبر 2019



 ٣.٢.متطلبات التسلیم
على المستدامة التنمیة مبادئ على وترتكز والشمولیة والحساسیة باالبتكار تّتسم بدیلًة ورًؤى فعالًة حلوًال المسابقة                 تلتمس
الضیقة. االقتصادیة المصالح من بدًال االجتماعیة العدالة مبادئ وتحكمها والبیئیة، واالجتماعیة االقتصادیة              المستویات
على كما المعنّیة، المواقع في فعلٍي تحوٍل وتحقیق العام الوعي لنشر مناصرٍة كأداة النتاج ذلك توظیف إلى المسابقة                    وتهدف

 صعید المنطقة والبالد.
مترابطٍة رئیسٍة نات مكوٍّ ثالثة معالجة طریق عن مقترحاتهم صیاغة المشاِركین/ات من ُیطلب أعاله، الملخص یوضح                 وكما

 هي:

 ١. على نطاق المنطقة:  رؤیة عامة  تغّطي المواقع الثالثة.
إطار ضمن نطاٍق أّي على للتدخل واستراتیجیاٌت حلوٌل الثالثة): المواقع من واحٌد موقٌع (إختیار الموقع نطاق على .٢                  
مكانًیا، تصمیمًیا/ وتدخًال للسیاسات، وتوصیاٍت للموقع، رؤیًة یتضمن أن الموقع نطاق على للتدخل ویمكن المختار.                 الموقع

 وخطًة تنمویًة وبرنامًجا أو كل تلك العناصر مجتِمعة.
 ٣. على أٍي من النطاَقین أعاله:  استراتیجیة مناصرٍة  تمتّد على نطاق الموقع، أو المنطقة أو البلد ككل.

واقتصادیٍة سیة مؤسٍّ سیاساٍت إلى باإلضافة غرافیكیة، تمثیالٍت و/أو مكانیة تشكیالٍت تتضّمن أن المقترحات من                وُیتوقع
ونحّث واالقتصادیة. والقانونیة والبیئیة االجتماعیة الحاجات بین التوازن تحقیق على قادرة وطروحاٍت ومدینیة،               وبیئیٍة

 المشاِركین/ات على تقدیم دراسات حاالٍت من سیاقاٍت وتحدٍّیات مشابهة، إذ قد یدعم ذلك األفكار والخطط المطروحة.

 ٣.٢.١.  الئحة بالنواتج المطلوبة
 ینبغي بالمشاِركین/ات تسلیم نسخٍة ورقیٍة من كٍل من المواد التالیة:

 ١. ملخص تنفیذي ، على أال یتجاوز 500 كلمة؛
 ٢. بیان الرؤیة ، على أال یتجاوز 1500 كلمة؛

والغرافیكي البصري التمثیل لعرض (landscape orientation) االتجاه أفقیة A1 حجم من ألواٍح ثالثة .٣              
 للمقترحات و/أو البیانات.

  باإلضافة إلى ذلك، على المشاِركین/ات تضمین نسخٍة ورقیٍة من النماذج التالیة:

 ٤. نسخة معّبأة من  نموذج التسلیم  (سیتم إرسال هذا النموذج إلى المشاركین في مرحلة الحقة))؛
(الفقرة أدناه المجهولیة فقرة في الواردة لإلرشادات وفًقا مختوٍم مغلٍّف في المشاِركین/ات بهوّیات التعریف نموذج .٥                

.(٢.٣.٣ 
 (سیتم إرسال هذا النموذج إلى المشاركین في مرحلة الحقة).

  وأخیًرا:
قرٌص مدمج  CD-ROM یحوي نسًخا رقمیًة من المواد ١، ٢، ٣ و٤ الواردة أعاله.  .٦ 
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 ٣.٢.٢. إرشادات إضافیة وتفصیلیة
 یمكن للنصوص أن تكون إما بالعربیة أو باإلنكلیزیة.

المقّدمة. الوثائق من أيٍّ على المشاِرك/ة هویة إلى إشارٍة أّي بظهور ُیسمح وال مجهولة، تظّل أن المقترحات بكافة                    یجدر
 راجع/ي الفقرة 3.3.2 أدناه للمزید من المعلومات بشأن قواعد وتدابیر المجهولیة الواجب اتباعها.

  
 ٣.٢.٢.١.الملخص التنفیذي

یجدر أعاله. والمحّددة المطلوبة الثالثة المكّونات یغّطي كلمٍة ٥٠٠ من نٍص في مقترحهم تلخیص بالمشاِركین/ات                 ینبغي
 بهذا النص أن یقّدم تعریًفا سریًعا بالمقترح، وسُیستخَدم في المعرض والمنشور الحًقا.

  
بیان الرؤیة .٣.٢.٢.٢ 

المسائل معالجتهم في المشاِركون/ات إلیها یرمي التي والمقاصد المبادئ كلمة) ١٥٠٠ (ضمن تجمیع إلى الرؤیة بیان                  یهدف
مة المنظِّ الجهة ستعّممها التي والمعلومات الوثائق من غیرها أو واألسئلة، األجوبة ورقة في كما الملخص هذا في                   المطروحة
إطار یقّدم وأن أعاله، الواردة الثالثة المكّونات یتناول نحٍو على ُمصاًغا المقترح التدخل البیان یتضّمن أن ویجب                   كملحقات.
و/أو والصیغة القانوني العمل إطار ذلك في بما المقترحة، والرؤیة الحلول لطبیعة وفًقا واضحًة تنفیٍذ وآلیة مؤّسسي                   عمٍل
المناصرة استراتیجیة لتطبیق واضحٍة سیرورٍة طرح البیان بهذا یجدر ذلك، إلى باإلضافة المطروحة. السیاساتیة                التعدیالت

 الواردة في المقترح، كما علیه تناول المسائل التالیة:
 الجهات واألطراف الواجب إشراكها؛-
 تأثیر المقترح لجهة أهداف المسابقة: كیف یمكن للرؤى والحلول المقترحة تحقیق واحٍد أو أكثر من أهداف المسابقة؟-

  

A1 ثالثة ألواٍح من حجم .٣.٢.٢.٣ 
عروض بإستعمال مشاریعهم تقدیم بالمشاِركین/ات ینبغي تصمیمي، تدخٍل أو تخطیطي حٍل بصیغة المقترح أتى                سواء
lightweight) الخفیف الوزن من بولسترین لوحات على ومرّكبة االتجاه أفقیة A1 حجم من ألواٍح ثالثة على                  غرافیكیة

 foam core boards) ومرّتبة على النحو التالي:
  
 لوٌح واحٌد من حجم A1 یبّین العرض الغرافیكي  للرؤیة العامة ؛-
 لوحان من حجم A1 یبّینان العرض الغرافیكي  لحلول واستراتیجیات التدخل على مستوى الموقع .-

لخیار وفًقا ثالثتها، في أو األلواح أحد في تضمینه فیمكن المناصرة ، الستراتیجیة الغرافیكي العرض إلى بالنسبة                  أما
 المشاِركین/ات.

لكل واضحة مراجع تضمین المشاِركین/ات إلى ُیطلب الموقع، مستوى على تخطیطیًة حلوًال تتضّمن التي المقترحات                 وفي
أو فقراٍت أو خطٍط تضمین على المشاركین/ات فنحّث تصمیمًیا، تدخًال تضّم التي المقترحات في أما االستخدام. قید                   قانوٍن
والتدخالت التفاصیل فهم على التحكیم لجنة ویساعد بوضوح، التصمیم فكرة یبّین مناسٍب بمقیاٍس صلٍة ذات رسوماٍت                  أي
المقاسات متدّرجة بالرسومات یجدر كما الشمال. جهة إلى اإلشارة الرسومات بكافة ویجدر المقترح. یطرحها التي                 الفریدة

 أن تتبع المقیاس المتري وأن تتضّمن مقیاًسا غرافیكًیا. كذلك ینبغي تسمیة كافة الخطط والفقرات وإیراد مراجعها بوضوح.
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 ٣.٣.الشروط واألحكام
 ٣.٣.١. اللغة الرسمیة

 یمكن للمشاِركین/ات تقدیم مقترحاتهم إما باإلنكلیزیة أو بالعربیة.

 ٣.٣.٢.المجهولیة
تتبعها التي التدابیر وترتكز مجهولة. تبقى أن المقّدمة المقترحات بكافة ینبغي ونزاهتها، المسابقة موضوعیة ضمان                 بغرض
بمسابقات الخاص الدولیة الرابطات اتحاد لدلیل التوجیهیة "المبادئ من ٧ المادة على المجهولیة لضمان مة المنظِّ                 الجهة

 التصمیم في الهندسة المعماریة والحقول ذات الصلة، ٢٠١٧"، والتي تنّص على ما یلي:

 "ینبغي تسلیم كافة تصامیم المتبارین/ات وتقییمها والحكم علیها بمجهولیة.
وال المسابقة، مصلحة فیه بما التحكیم، من النهائیة المرحلة انتهاء حتى المتبارین/ات مجهولیة على الحفاظ الضروري                  من
كافة تسلیم وجوب على المسابقة قواعد تنّص أن وینبغي بدقّة. المبدأ هذا احترام ضمان أجل من صارمة تدابیر اتخاذ من                      بد
إلى تشیر قد التي العالمات من ذلك غیر أو شعاٍر أو اسٍم أّي األشكال من شكٍل بأّي یظهر أن یجب وال بمجهولیة.                        الوثائق
أربعة من مؤلٍف رقمي ألفبائي رمٍز اختیار المتبارین/ات إلى الطلب طریق عن المجهولیة ضمان ویجب المتباري/ة.                  هویة
مرفقٍة ووثیقٍة مخطٍط كل من الیمنى العلیا الزاویة في واحٍد سنتمتٍر ارتفاع على ووضعه المثال، سبیل على حرفَین، +                     أرقاٍم
تلقّي ولدى خاّصتهم). االتصال وبیانات المتبارین/ات هویات یتضمّن (الذي التعریفي المغلف ذلك في بما المقدّم،                 بالمقترح
الرموز تسجیل ثم ومن تسلسلي، برقٍم الرموز تلك تغطیة والتقني/ة المهني/ة المستشار/ة على یجب المقدّمة،                 المقترحات
الفائزین/ات وتختار نهائي، قراٍر إلى التحكیم لجنة تتوّصل حتى خزنٍة في یُحفظ سجٍل في إلیها العائدة التسلسلیة                   واألرقام
بالمتبارین/ات الخاصة التعریفیة المغلفات وضع یجب كذلك المنظِّمة. الجهة إلى ویرفعونه الرسمي التقریر أعضاؤها                ویوقّع

 في خزنٍة حتى اإلعالن عن النتائج ورفع المجهولیة".

 إن عدم االلتزام بمتطلبات المجهولیة سیؤّدي إلى إسقاط أهلیة المقترح واستبعاده عن المسابقة.

 ٣.٣.٣. التواصل
 یجب أن تتّم كافة المراسالت بشأن المسابقة عن طریق المنّسقة عبر البرید اإللكتروني التالي:

info@beyondcement.org  
 لن یجري الرد على أي اتصاالٍت هاتفیة.

التوجیهیة واللجنة التحكیم ولجنة مة المنظِّ الجهة أعضاء مع التواصل أو االتصال ظرٍف أّي تحت المشاِركین/ات على                  ُیمنع
واستبعاد المشاِرك الفریق أهلیة إسقاط إلى ستؤّدي لذلك محاولٍة أّي إن انعقادها. فترة طیلة بالمسابقة تتعّلق مسألٍة أّي                    بشأن

 مقترحه.

الحفاظ على السّریة .٣.٣.٤ 
 ُینصح كافة المشاِركین/ات بالتكتم طیلة فترة المسابقة لضمان سّریة مقترحاتهم وكافة المعلومات الُمعّممة علیهم.

 ٣.٣.٥.ملكّیة المقترحات المشاِركة
المدمج والقرص واأللواح الرؤیة، وبیان التنفیذي، الملخص ذلك في بما المسّلمة المواد من أّي المشاِركین/ات إلى ُتعاد                   لن

.CD-ROM 
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 ٣.٣.٦.تألیف وأصالة المقترحات المشاِركة
مسروٍق أو زائٍف أو منسوٍخ محتًوى أّي إن المشاِرك. الفریق عمل من أصلًیا نتاًجا تكون أن المقّدمة المقترحات بكافة                     ینبغي

 سیؤّدي إلى إسقاط أهلیة الفریق واستبعاده عن المسابقة.

المعرض والمنشور والترویج .٣.٣.٧ 
في جزئٍي أو كامٍل بشكٍل المقترحات ونشر عرض حّق مة المنظِّ الجهَة المشاِركة الفرق تمنح المسابقة، إلى مقترحاتهم                   بتقدیم
فیها ُینشر ة مرٍّ كل في كامًال تقدیًرا وُیمنح المؤّلف الفریق ُیذَكر أن على المناصرة، ومواد والمعارض والكتب                   التقاریر

 عمله.

الموعد النهائي للتسلیم .٣.٣.٨ 
 أّي مقترحاٍت ُتسّلم بعد انقضاء الموعد النهائي الُمحّدد في الفقرة ٧.١.٣ أعاله سیجري استبعادها تلقائًیا.

 ٣.٣.٩.التغّیرات التي قد تطرأ على المسابقة
إلى الحاجة بروز حال في مراحلها من مرحلٍة أي في المسابقة قواعد إلغاء أو تعلیق أو تغییر بحّق مة المنظِّ الجهة                      تحتفظ

 ذلك ألّي أسباٍب خارجٍة عن إرادتها، وبالتشاور مع أعضاء اللجنة التوجیهیة.

 ٣.٣.١٠.طریقة التعامل مع النواتج
أّي عن مسؤولٍة غیر مة المنظِّ الجهة المسابقة. إلى المقّدمة والمواد الوثائق كافة مع بعنایٍة بالتعامل مة المنظِّ الجهة                   تلتزم

 ضرٍر قد یصیب النواتج في البرید أو في أثناء التصّرف بها.

بند التعویض .٣.٣.١١ 
ونفقاٍت وأضراٍر وخسائر مطاَلباٍت أّي من مة المنظِّ الجهة ذّمة إبراء على تلقائًیا المشاِركون/ات یوافق المسابقة، دخول                  لدى
نتیجة ثالٍث طرٍف عن تتأتى قد التي تلك فیها بما بالمسابقة، متعلٍّقة أنشطٍة أّي عن أو مشاركتهم عن تنتج قد                      ومسؤولیاٍت
بتنفیذ تلتزم وال مة المنظِّ الجهة تّدعي ال صراحة، األمر فیها ُیذكر التي الحاالت عدا وفیما مقترحاتهم. المشاِركین/ات                   تقدیم

 أٍي من المقترحات المقّدمة للمسابقة.

 الملحقات

ألنها علیها باالطالع المشاركین ننصح أخرى مواد یلي ما یتضمن ، أعاله النص في إلیها المشار المالحق إلى                    باإلضافة
 توفر معلومات مهمة متعلقة بالمواقع المحددة والمسابقة ككل.

 الخرائط 1.
  1.1التصامیم التوجیهیة

 1.1.1 التصامیم التوجیهیة الصادرة لبلدَتي شّكا والهري
 A.1.1.2 التصامیم التوجیهیة الصادرة لبلدة بدبهون

 B.1.1.2 خریطة تصنیف األراضي في بدبهون وفق القرار 18/2011
 1.1.3 التصامیم التوجیهیة الصادرة لسهل الكورة األوسط (أمیون، بشمزین وبطرام)
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  1.2 رسم الخرائط
 1.2.1 استخدامات األراضي سابًقا في المقلع وجواره

 1.2.2 ملكیة العقارات في مقلع بدبهون ومحیطه
 1.2.3 سنوات شراء العقارات في مقلع بدبهون ومحیطه

 1.2.4 شّكا والكورة - خریطة المعالم واستخدامات األراضي
 1.2.5 الخریطة اإلجمالیة لتصنیفات األراضي الحالیة في شّكا وجوارها الكوراني

 1.2.6 تطور المنطقة الساحلیة 1956 - 2018
 1.2.7 مقارنة مواقع المقالع ومرسوم تنظیمها بتوصیات الخطة الشاملة لترتیب األراضي

 1.2.8 استخدامات بعض األراضي على ساحل شّكا - الهري
 1.2.9 استخدامات بعض األراضي في مقلع بدبهون وحوله

 1.2.10 استخدامات بعض األراضي في سهل الكورة األوسط وحوله
 1.2.11 انفالش مقلع بدبهون

 1.2.12 انفالش مقلع كفرحزیر
 1.2.13 خریطة تصنیف األراضي الحالیة في شّكا والهري

 1.2.14 خریطة تصنیف األراضي الحالیة في سهل الكورة األوسط
  

 1.3 الرسوم البیانیة
 1.3.1 عملیة ترخیص المقالع

 1.3.2 خریطة عالقات األطراف المعنیة بقطاع اإلسمنت
 1.3.3 جدول زمني لتوسع عمل شركات اإلسمنت

  
 1.4. خرائط األساس

  
 1.4.1 خریطة المواقع

 1.4.2 بدبهون - الخریطة العقاریة
 1.4.3 برغون - خرائط عقاریة

 1.4.4 خریطة أمیون العقاریة (أوتوكاد)
 1.4.5 خریطة بشمّزین العقاریة (أوتوكاد)
 1.4.6صورة جویة تاریخیة للكورة 1956

 1.4.7 صورة جویة تاریخیة للكورة 1962
 1.4.8 خریطة اتحاد بلدیات الكورة

 1.4.9 خریطة األقضیة وبلدات الكورة
 1.4.10 خریطة أنواع التربة في سهل الكورة االوسط (1970)

 1.4.11 خریطة انتشار مرض عین الطاووس
 1.4.12 خریطة البلدات غیر التابعة لبلدیات

 1.4.13 خرائط الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة
 1.4.14 صورة جویة للمنطقة الساحلیة 1956
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 1.4.15 صورة جویة للمنطقة الساحلیة 1962
 1.4.16 صورة جویة للمنطقة الساحلیة 2018

 1.4.17 بدبهون - صورة جویة 2017
 1.4.18 السهل - صورة جّویة 2017

 1.4.19 أمیون بشمّزین - خریطة طوبوغرافیة 1960
 1.4.20 أمیون بشمّزین - خریطة جیولوجیة 1960

 1.4.21 خریطة عقاریة - شّكا (أوتوكاد
 1.4.22 خریطة عقاریة -الهري (أوتوكاد)

 1.4.23 خریطة عاّمة - شّكا/الهري - بدبهون
 1.4.24 خریطة طوبوغرافیة- شّكا/الهري - بدبهون

  
 2. التولیفات

 2.1 لمحة عامة عن عدد عمال الشركات وعّینة عن المشاریع والنشاطات الُممّولة من قبل شركَتي اإلسمنت في البلدات
 المتضّررة

 2.2 حالة الشاطئ: لمحة عامة عن التلّوث والصحة
 2.3 حالة الشاطئ: لمحة عامة عن تنظیم وتصنیف األراضي

 2.4 ُسُبل العیش وفرص العمل
  

 3 . المقاالت
 3.1 تحّول أرض الكورة من مورد خصب إلى مادة أولیة لشركات اإلسمنت

 3.2 أن نقرأ خریطة المقالع في لبنان
 3.3 المدیریة العامة للتنظیم الُمدني: عبثیة الممارسة ما بین الخطة الشاملة والتصامیم التوجیهیة واالستثناءات والقرارات

 3.4 تقریر عالمي عن صناعة اإلسمنت في لبنان (2016)
 3.5 المفكرة القانونیة عدد 58 الكورة

 3.6 حراكات أهل الكورة دفاًعا عنها وعنهم
 3.7 شّكا المسلوخة عن الكورة إدارًیا: قاتلة أم مقتولة؟

 3.8 هكذا نهشت شركات اإلسمنت عناصر البیئة في الكورة
 3.9 الهري جارة هولسیم، قصة حزینة في بلد یتخلى عن ناسه

  
 4. الوثائق

 4.1 رد شركة هولسیم على اتهامها بانتهاك قانون البیئة اللبناني رقم 444 )2017(
 4.2 إنتاج شركة الترابة الوطنیة الحالي والمتوقع

 4.3 وزارة البیئة - مسودة سیاسة وطنیة للمقالع 2019
 4.4 قرار مجلس شورى الدولة اإلعدادي الخاص ببدبهون رقم 348:2015-2016 شركة الترابة الوطنیة vs الدولة -

 وزارة األشغال العامة
 4.5 أرشیف - ملصق - السهل

 4.6 أرشیف - ملصق - زكرون
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 4.7 مرسوم ومخطط تنظیم المقالع 2009
 4.8 قوانین

 4.9 وزارة الزراعة - السیاسة الوطنیة للزراعة (2015 - 2019)
 4.10 قانون حمایة البیئة
 4.11 قانون التعاونیات

NoLeP  4.12 مشروع لبنان الشمالي 
  

 5. الدراسات
 5.1 األثر الصحي للمواد الجزیئیة في الجو في شمال لبنان: من الدراسة الوبائیة التجریبیة إلى التحلیل الفیزیو-كیمیائي وتقییم

 أثر السموم (2017)
 5.2 تقریر فني عن تلّوث الهواء في منطقة شّكا والجوار - بتكلیف من النیابة العامة في الشمال (2002)

 5.3 جودة الهواء واألثر الصحي لصناعة اإلسمنت على المناطق الریفیة الحضریة - دراسة أجراها األستاذان في الجامعة
 اللبنانیة األمیركیة جبران كرم ومازن طبارة

 5.4 دراسة التركیب الكیمیائي غیر العضوي للمواد الجزیئیة في الجو في منطقة شكا، شمال لبنان (2009)
 5.5 ورم الظهارة المتوسطة في لبنان: شهادة تغییر في علم األوبئة (دراسة تظهر ارتباط التعرض لألسبستوس بظهور

 المرض في شّكا)
 5.6 سلعاتا: تأثیر الفوسفوجیبس وغیره من المخلفات السائلة على المیوفونا في منطقة البترون الساحلیة (2008)

 5.7 دراسة إعادة الغطاء النباتي وحصاد المیاه في المقالع المهجورة في لبنان
 5.8 اآلثار البیئیة للمقالع على الموارد الطبیعیة في لبنان
 5.9 خریطة معدل المتساقطات السنویة في لبنان 2012
 5.10 استخدام األدوات االقتصادیة لضبط تكاثر المقالع

 5.11 دخل ونفقات األسرة في الكورة 1953
  

 6. الكتب
 6.1 مراجع

  
 7. الصور

 7.1 صور المنطقة الساحلیة
 7.2 صور مقلع بدبهون

 7.3 صور سهل الكورة األوسط
 7.4 بانوراما شّكا الهري وبلدات الطوق

  
 8. اتفاقیة لجنة التحكیم
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