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   وبدائل التصميماالستنتاجات -٩

  .يقوم التصميم على مواءمة حاجات السكان الحالية والمستقبلية مع مؤهالت الطبعية للمنطقة، على المديين القريب والبعيد
، نتبين االتجاهات المتاحة للعمرانطورات السكانية المرتقبة وتوصيف طبائع المناطق المختلفة لوفي هذا السياق سوف نتناول تباعا الت

  .بلورة التصميم المناسب إلى وعلى ضوء االعتبارات المؤسسية واالجتماعية القائمة، نخلص

  االحتياجات السكنية الحالية والمستقبليةارتقاب التطورات السكانية وتقدير 

  :وح بين عدة عناصر مكونة للطلب على المساكنيجب التمييز بوض
  العنصر االول هو التزايد السكاني الطبيعي  
  والعنصر الثاني هو حركة النزوح من المنطقة واليها  
ازدياد  إلى ان تقلص عدد أفراد االسر يؤدي إذ والعنصر الثالث هو تبدل حجم االسرة وتغير نسبة الكثافة في المسكن الواحد، 

  المساكن حتى في غياب أي زيادة ديموغرافية  الطلب على 
  والعنصر الرابع هو نسبة المساكن الشاغرة التي يحتفظ اصحاب ملكيتها حتى بعد مغادرتهم  
  والعنصر الخامس هو حجم الطلب على المساكن الثانوية من قبل غير المقيمين  

 مؤشرات التطور الديموغرافي الطبيعي من جهة أولى استخالص إلى يبين الجدول أدناه المعطيات السكانية االساسية وصوال
  :ومؤشرات النزوح السكاني من جهة ثانية

  

 المقيمون الفئة العمرية
المغادرون 

 ٧٥منذ 

المغادرون 
 ٢٠خالل 

 سنة
أوالد 

 المغادرين

مجموع 
المغادرين 
 المبينين

المغادرون 
 غير المبينين

مجموع 
 المغادرين

مجموع 
 السكان

نسبة 
 المغادرين

0-20 158 2 2 114 115 27 143 301 47% 
20-40 155 130 114  114 27 141 296 48% 
40-60 138 82 72  72 21 93 231 40% 
60-80 96 2 2  2 10 12 108 11% 

80-100 9 0 0  0 1 1 10 9% 
 556 216 190 114 304 86 390 946 41% 
 إلى ٠ ولد يقع عمره ضمن مروحة ٠,٩٣مين على الفئات العمرية الرئيسة تبلغ ن معدالت االنجاب التي تتالءم مع توزع السكان المقيإ

 ولد يقع عمره ٠,١٠يضاف إليهم تبلغ  ، سنةأربعين إلى  سنة قياسا على مجمل االفراد الذين يقع أعمارهم ضمن مروحة عشرين٢٠
كما هو مبين في ستين سنة،  إلى ة أربعين سنة قياسا على مجمل االفراد الذين تقع أعمارهم ضمن مروح٢٠ إلى ٠ضمن مروحة 
وقد طبقت النسب ذاتها . للمرأة المتزوجة الواحدةد وال أ٢،٥وهذا المؤشر يعني أن معدل االنجاب للنساء يعادل تقريبا . الجدول التالي

ل االنجاب خالل واعتمدت فرضية تراجع معد. على أفراد االسرة المغادرين بهدف استخالص حجم التطور الديمغرافي الطبيعي
  .عن مستوياتها المحققة خالل السنوات العشرين الماضية% ٥السنوات العشرين القادمة بنسبة 

  
 المعدالت المستقبلية المعدالت الحالية الفئة العمرية

20-40 0.93 0.88 
40-60 0.10 0.10 
 0.98 1.03 المجموع

  
 ١٥ ولد لكل مئة انثى بين سني ١,٦ي خلصت اليه الدراسات الرسمية يبلغ أن معدل االنجاب السنوي الذ إلى ونشير في هذا المجال

  .اعمار يبدو الرقمان متقاربين جدأهرام األ إلى  وبالنظر. سنة في بيروت وولدان لكل مئة انثى في جبل لبنان٤٩و
رئيسة تراكميا خالل السنوات وعلى هذا االساس تم أيضا احتساب نسبة النازحين عن قرى المنطقة في كل من الفئات العمرية ال

   االخير من الجدول أعاله دمواالعشرين الماضية وهي مبينة في الع
 نسبة الوفيات التراكمية بين كل من الفئات العمرية الرئيسة قابلة لالحتساب على اساس جداول الوفيات المعتمدة عموما في تولما كان
طبيعي للمقيمين الحاليين بعد عشرين سنة من اآلن، وبالتالي، في حال اعتماد  يصبح من الممكن استخالص حصيلة التزايد ال،لبنان

خالل فترة عشرين سنة الماضية، يمكن عليه نسب النزوح ذاتها لكل من الفئات العمرية خالل فترة عشرين سنة القادمة كما كانت 
  :وهذه النتائج مدرجة في الجدول التالي. تهاائمين في نهايوعدد المقيمين الدخالل الفترة استخالص العدد التراكمي االجمالي للنازحين 

  
التزايد الطبيعي للمقيمين  نسبة الوفيات الفئة العمرية

 المقيمون المغادرون نسبة المغادرين الحاليين

0-20  150 47% 71 79 
20-40 2% 154 48% 74 81 
40-60 5% 147 40% 59 88 
60-80 32% 93 11% 10 83 

80-100 85% 14 9% 1 13 
 100% 559  216 344 
  

احداث تغيير ملحوظ ليس في أعداد الدائمين والمقيمين  إلى أن الحصيلة المركبة للعوامل الديمغرافية الطبيعية ولحركة النزوح تؤدي
  حسب بل في بنيتهم العمرية ايضا و
  

  سنة٢٠بعد  حاليا   سنة٢٠بعد  حاليا الفئة العمرية
 %23 %28 %50 394 786  سنة٢٠المقيمون دون 
 %49 %53 %57 838 1458  سنة٦٠ و٢٠المقيمون بين 
 %28 %19 %92 478 523  سنة٦٠المقيمون فوق 

 %100 %100 %62 1710 2768 المجموع
 %124 %120 %64 428 665  المقيمةعدد األسر

    4.0 4.2 متوسط عدد أفراد األسرة
  

، %٣٨أي بنسبة  أشخاص ١٧١٠حوالي  إلى  شخصا٢٧٧٠يات المدرجة اعاله من حوالي  للفرضاعدد المقيمين وفقبالتالي يتدنى 
علما أن مسؤولي المدارس في المنطقة (النصف  إلى ويطال التراجع بشكل أخص االحداث دون عمر عشرين سنة الذين يتناقص عددهم

بينما يكاد عدد المسنين فوق ) سنويا% ١٠ و ٥ين تناقص سنوي في عدد التالميذ حاليا بنسب تتراوح بما يشاهدون من يشددون على 
  . من المقيمين% ٢٨ إلى %١٩ وبنتيجة هذا التغير ترتفع نسبة المسنين من . سنة يبقى على مستوى ذاته٦٠عمر 

رنا من ، كنتيجة لما ذك أشخاص حاليا٤,٢ أشخاص لالسرة الواحدة في المقابل ٤ سنة بحدود ٢٠واذا اعتمدنا حجما وسطيا لالسرة بعد 
  . اسرة٤٢٨ إلى  اسرة٦٦٥، فان عدد االسر المقيمة مرشح لالنخفاض من تغيرات ديمغرافية

  . الحتساب لمتغيري االنجاب والنزوح يبدو من المفيد التوقف الظهار مدى حساسية نتائج ا،قبل التقدم اكثر في التقديرات
% ٧٠بين (المعتمدة األساسية نجاب أدنى أو اعلى من الفرضية ويبين الجدول ادناه عدد المقيمين المرتقب في حال كان مؤشر اال

من % ٢٠بين نزوح معكوس بنسبة ( المعتمدة  األساسيةوفي حال كان مؤشر النزوح أدنى أو أعلى من المعدالت) منها% ١٢٠و
  %). ١٨٠الحاصل ونزوح مضاعف بنسبة النزوح 

  
 %180 %160 %140 %120 %100 %80 %60 %40 %20 %0 %20- مؤشر النزوح مؤشر الوالدات

37 78 -16 0 16 31 47 62 78 93 109 124 140 
26 70% 2,782 2,586 2,390 2,194 1,998 1,803 1,607 1,411 1,215 1,019 823 
30 80% 2,868 2,665 2,461 2,258 2,055 1,852 1,648 1,445 1,242 1,038 835 
34 90% 2,954 2,744 2,533 2,322 2,111 1,900 1,690 1,479 1,268 1,057 846 
37 100% 3,041 2,822 2,604 2,386 2,168 1,949 1,731 1,513 1,294 1,076 858 
41 110% 3,127 2,901 2,676 2,450 2,224 1,998 1,772 1,547 1,321 1,095 869 
45 120% 3,213 2,980 2,747 2,514 2,280 2,047 1,814 1,581 1,347 1,114 881 
  
 العنصر الحاسم في تطور الوضع السكاني في إذاأن تأثير مؤشر الوالدات اقل حدة من تأشير مؤثر النزوح الذي يشكل بالتالي يتبين و

 ٢٨٢٠اال حوالي في المنطقة في حال توقف النزوح كليا خالل السنوات العشرين القادمة لن يبلغ عدد المقيمين  لكن حتى .المنطقة
 تقليص العدد المرتقب للمقيمين إلى عن مستواه الحاصل% ٥٠تقريبا بينما يؤدي تسارع النزوح بنسبة شخصا أي نفس مستواه الحالي 

   .وسوف نعتمد في ما يلي الفرضية االساسية.  شخص١١٠٠حوالي إلى 
كن الدائم مباشرة وحدات السترتبط . الوحدات السكنية إلى تقدير الحاجة إلى السابقة يمكن االنتقالواالرتقابات على أساس الفرضيات 
شكل نسبة يلمساكن الثانوية التي ينتقل اليها السكان الدائمون الغراض زراعية موسمية برنا أن عدد اوقد اعت. بأعداد االسر المقيمة

   . بالتالي تقدير عدد المساكن الموسمية والمساكن الشاغرةوبقي. المساكن الدائمةعدد ثابتة من 
بسبب % ١٠ إلى لوحدات السكنية وقد اعتمدنا فرضية أن نسبتها سوف ترتفعاالجمالي لعدد المن % ٦تشكل المساكن الشاغرة حاليا 

وأما تقدير عدد المساكن الموسمية الثانوية . ورغبة بعضهم الحفاظ على المنزل العائلي أو تعذر إيجاد الطلب لبيعهتكاثر عدد النازحين 
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 ذلك أن قرار اسرة تقيم ،محلية وال بد بالتالي من اعتماد فرضيات مستقلة لتقديرهفهو يتصل باعتبارات خارجة عن أوضاع المنطقة ال
وقد افترضنا أن عدد المساكن . دية في المدينة وعلى انماط عيشها هناكعلى أوضاعها الماأساسا في المدن بتشييد مسكن ثانوي يتوقف 

 سواء كان ذلك ، مسكن١٤٠٠حوالي  إلى ٧٠٠ليرتفع من حوالي الموسمية الثانوية مرشح للتضاعف خالل السنوات العشرين القادمة 
أو أت مسكن ثانوي لالوالد بعد نزوحهم  إلى ير نمط استخدام مساكن قائمة كأن يتحول المسكن الدائم لالهليبتشييد مساكن جديدة أو بتغ

  .يرات المثبتة في الجدول التاليقدالت إلى وعلى أساس هذه الفرضيات جميعا نخلص. هذا الغرض إلى يباع لمن يريد تحويله
 
  سنة٢٠حصة كل فئة بعد  حصة كل فئة اآلن نسبة التغير  سنة٢٠عدد الوحدات بعد  عدد الوحدات حاليا 

 %23 %43 %36- 428 667 دائممسكن 
 %3 %7 %38- 63 102 زراعيمسكن 
 %74 %45 %100 1394 697 موسمي مسكن 
 %10 %6 %125 209 93 شاغرمسكن 

 %100 %100 %21 1885 1559 موعمجال
   31 624 %40 ترميم
   16 326  تشييد

  
 إلى %٤٥بينما ترتفع حصة المساكن الموسمية من % ٢٣ إلى حاليا% ٤٣يتبين أن حصة المساكن الدائمة مرشحة لالنخفاض من 

   . وال يخفى ما لهذا التغير من تأثير بالغ على طبائع القرى موضوع الدراسة.%٧٤
 ال يرتفع الوحدات االجمالي ،فت ايضا أنه، على الرغم من اعتماد فرضيات مرتفعة للشهور ولالستخدام الترفهي للمساكن الثانويةوالال

 واذا اعتبرنا أن المساكن . بعد عشرين سنة١٨٨٥ إلى  ةحدة حاليا١٥٥٩خالل السنوات العشرين القادمة من % ٢١سوى بنسبة 
ان عدد الوحدات الجديدة التي  إلى  ننتهي،وحدات قائمة حاليال ترميم أو تعديل اوضاع  عملياتها عنعن% ٤٠نجم ياالضافية سوف 

 وهو رقم ال ، وحدة جديدة في السنة في مجموع القرى١٦ أي بمعدل ، وحدة٣٢٦يتوقع تشييدها خالل السنوات العشرين القادمة يقارب 
   .سنوات االخيرة كما تبين من االحصاء الميدانيخالل الالحاصلة يختلف كثيرا عن وتيرة  تشييد االبنية 

هذه ة تقدير حساسيل مفيدا التوقف عند معياري زيادة عدد المساكن الموسمية من جهة ومؤشر النزوح من جهة ثانية ا ايضا بداوهن
العدد الوسطي للوحدات الجديدة  من نتائج الحساسية بالنسبة كل المقابلةوتبين الجداول الثالثة . كل من هذين المعيارينقيم  إلى النتائج

  .نسبة وحدات السكن الدائم من مجمل عدد الوحدات السكنية وعدد الوحدات السكنية االجمالي النهائي، والمشيدة سنويا،
آل تنافس ان تزاوج تأثيرهما يعبر مباشرة عن م إذ يتبين من هذه النتائج أن كال المعيارين شديد التأثير على النتائج، وال عجب في ذلك

  . آلتي استخدام المنطقة اما منطقة اقامة فعلية واما محطة اصطياف
 مما شهدنا سابقا، بينما ارتفع عدد المساكن الثانوية% ٥٠في حال غلبت آلية االصطياف وكانت  حركة النزوح أعلى بنسبة  

وحدة سكنية فيبلغ عدد الوحدات  ٢٠٥٠مرتين ونصف مستواه الحالي فان العدد النهائي للوحدات مرشح الن يناهز إلى 
  . فقط من المجموع% ١٤ وحدة وتكون نسبة المساكن الدائمة حوالي ٢٦الجديدة سنويا حوالي 

فقط، فان عدد % ٦٠نصف مستواها المحقق سابقا وارتفع عدد المساكن الثانوية بنسبة  إلى واما اذا تراجعت وتيرة النزوح 
 ١٠تقر على مستواه الحالي ويكون عدد الوحدات الجديدة المشيدة سنويا بحدود الوحدات السكنية االجمالي مرشح الن يس

  .وحدات فقط بينما تبقى نسبة الوحدات المخصصة للسكن الدائم قريبة من مستواها الحالي، أي حوالي نصف المجموع
افي من السكان الدائمين، وال سيما من من الواضح في الخالصة ان احد اهم اهداف التصميم المطلوب المساهمة في استبقاء العدد الك

تضييق فرص العيش على المتبقين، وجلهم عندها من المسنين، وإلى تنفير  إلى الشباب، كي ال يحصل فراغ في المنطقة يؤدي
 المصطافين والسياح ايضا لما يشهدوه من تقهقر في اوضاع القرى واالبنية وفي نوعية الخدمات العامة وفي مقدرات المؤسسات
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            تشييد الوحدات السنوي
زيادة المساكن 

 الموسمية
مؤشر 
           المغادرة

 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 
60% 21 18 15 12 8 5 2 -1 -4 -7 -10 
80% 28 25 22 19 15 12 9 6 3 0 -3 

100% 35 32 29 26 22 19 16 13 10 7 4 
120% 42 39 36 32 29 26 23 20 17 14 11 
140% 49 46 43 39 36 33 30 27 24 21 18 
160% 56 53 49 46 43 40 37 34 31 28 25 
180% 63 60 56 53 50 47 44 41 38 35 32 
200% 70 67 63 60 57 54 51 48 45 42 39 

            عدد الوحدات النهائي
زيادة المساكن 

          مؤشر المغادرة موسميةال
 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 

60% 1975 1914 1852 1790 1729 1667 1606 1544 1483 1421 1360 
80% 2114 2053 1991 1930 1868 1807 1745 1684 1622 1561 1499 

100% 2254 2192 2131 2069 2008 1946 1885 1823 1762 1700 1638 
120% 2393 2332 2270 2209 2147 2086 2024 1962 1901 1839 1778 
140% 2533 2471 2410 2348 2287 2225 2163 2102 2040 1979 1917 
160% 2672 2611 2549 2487 2426 2364 2303 2241 2180 2118 2057 
180% 2811 2750 2688 2627 2565 2504 2442 2381 2319 2258 2196 
200% 2951 2889 2828 2766 2705 2643 2582 2520 2459 2397 2335 

نسبة وحدات السكن 
            الدائم

زيادة المساكن 
 الموسمية

مؤشر 
           المغادرة

 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 
60% 38% 36% 35% 33% 31% 29% 27% 24% 22% 19% 16% 
80% 35% 34% 32% 30% 29% 27% 25% 22% 20% 17% 14% 

100% 33% 32% 30% 28% 27% 25% 23% 21% 18% 16% 13% 
120% 31% 30% 28% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 14% 12% 
140% 30% 28% 27% 25% 23% 22% 20% 18% 16% 13% 11% 
160% 28% 27% 25% 24% 22% 20% 19% 17% 15% 13% 10% 
180% 27% 25% 24% 22% 21% 19% 18% 16% 14% 12% 10% 
200% 25% 24% 23% 21% 20% 18% 17% 15% 13% 11% 9% 
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  توصيف المناطق المتجانسة

 ، بعد ما سبق من تحليل علمي،أفضل طريقة لتوصيفهالعل تضم منطقة الدراسة عددا من المناطق المتجانسة الشديدة الخصوصية و
   .صصة لكل منهاادراج خصائصها الطبيعية في لوحات مصورة مخ

  

  
  
  :تي مبوبة كاآلاللوحات في الصفحات التاليةو
  

 بيوت في محلة مار عة وهي منطقة شبه فارغة من السكان ما عدا بض، لوحات تمثل منطقة غيمون ووادي عين الراحة٧ 
يا ملحوظا اال في اسفل الوادي عند ملتقى الفوار كما أن المنطقة ال تشهد نشاطا زراع .سفح الجنوبي للواديالمخايل عند 

بعض أقيمت حيث وفي سهل غيمون المعلق في أعلى قمة الجبل الصخري القاحل المعروف بذات اإلسم، وووادي رأس بنية 
 .نه الكتل الصخرية الشاهقة القائمة في مرتفعاته وعلى سفوح ودياغلب عليه والمنطقة مطبوعة بطابع قوي ت.بساتين التفاح

 شريطا اخضر من االشجار تطل عليه الخرب القديمة والمحابس واالديرة فترسموتجري في الوادي مياه عين الراحة 
  مارة من غابة االرز التي تغطيها الثلوج، متر١٠٠٠ارتفاع  إلى  متر١٦٠٠ وتنحدر المنطقة من ارتفاع يقارب .التاريخية

ان هذه الوحدة الطبيعية الفريدة تستحق المحافظة عليها وابرازها بعناية لما  .سهل تنورين التحتا حيث تزرع الحمضياتإلى 
فيها تختزن من جمال أخاذ ومن قدرة استقطاب استثنائية للسياحة البيئية وانما ايضا دون االضرار بمصالح المقيمين 

  .وبأنشطتهم الزراعية
  

طقة األرز التي تمتد بشكل متواصل لتغطي مساحات من لوحات تمثل منطقة األرز، وهي عينة صغيرة ال تغطي سائر ٣ 
 كيلومتر، ٢،٥ كيلومترات وعرضها ٦ ويقارب طول هذه البقحة كبيرة من خراج نيحا وقنات وحدث الجبة ومشاع الجبة،

ية  وقد أثبتتت تجربة المحمية أن مجرد إقامة حما.وهي مؤهلة، متى تواصل األرز فيها، بأن تشكل أكبر غابة أرز في لبنان
 الطبيعي، ويكفي للتحقق من ذلك أن يجول المرء في نطاق محمية أرز هانمو إلى سلبية لفترة خمس سنوات كفيل بعودة الغابة
تسمح ويستدعي استعادة الغابة لنطاقها الكامل أشكاال مرنة ومتطورة من الحماية . تنورين ليرى العدد الكبير للفروخ الجديدة

ومن الواضح أن الحفاظ على بيئة الغابة ال يتواءم مع استعمال المبيدات إنما . أييد األهاليفي الوقت ذاته بالحصول على ت
 .جانب أنشطة أخرى إلى يولد فرصة لتربية النحل والحصول على أنواع ممتازة من العسل،

 
 هذا الموقع ما يتهددير بمع التذك، من ورائه جرف جبل فغري و وغوران المياه فيهلوحة تمثل منطقة بلعا وتبين بالوع بعتارة 

، وتبين اللوحة  من مخاطر بيئية وجمالية من جراء الطرقات والمرامل وإنما أيضا من جراء المطاعم والمقاهياالستثنائي
 .أيضا الكنيسة الحديثة األنيقة الطراز التي شيدت بالقرب منه

  
لوحة البياض وسفح جبل القرنة  (شرفة عليهارز والملوحتان تمثالن منطقة جرد تنورين الواقعة جنوب شرق منطقة األ 

وتضم . ، وهي مناطق ذات مؤهالت زراعية وسياحية مميزة، تتطلب تنميتها توفير توائم وظيفتيها المحتملتين)ولوحة حريصا
  . انطالقا من منطقة المصاطبهذه المنطقة منحدرات كبيرة موجهة صوب الشمال وهي تصلح إلقامة مشاريع التزلج

 
مشهد عام من القرن الذي يحد بين أراضي تنورين والعاقورة، فوق عرب اللهيب، ومشهد ( ر عن منطقة اللقلوقثالث صو 

المنطقة تحولين بارزين خالل العقود االخيرة تمثل االول قد شهدت و). من حي البركة، ومشهد من منطقة دير سيدة زويال
توسع في زراعة التفاح والزهور وباتت ترفد المنطقة بأسرها بايراد باقامة عدد كبير جدا من البرك الترابية التي سمحت بال

وال سيما خالل تمثل التطور الثاني بقيام عدد من اصحاب العقارات الكبرى ، بينما أكثر إلى اقتصادي كبير وقابل للتطوير
عضهم بشق الطرقات وبتعبيدها قام بكما  ٢ م١٠٠٠ ة الواحداقسام صغيرة تقارب مساح إلى بتسجيل افرازهاعقد الثمانينات، 

 هذا علما أن عدد االقسام المفرزة في هذه المنطقة التي يكاد يستحيل السكن فيها ، وإن كان التعبيد قد أزالته الطبيعةجزئيا
 حتى متى ، أن عمل االستصالح الزراعي.ستقبال عدد من السكان يفوق عشرة أضعاف سكان تنورين الحاليينكاف الشتاء 

 ال بل يستدعي عمليات ضم لتكتيل ،يد مساكن أو فيالت صيفية يتطلب االبقاء على عقارات ذات مساحات كبيرةواكبه تشي
غال في عمليات االفراز يحول دون أي استخدام زراعي يا اإلمبينلحد الذي يسمح باقامة منشآت الري، ا إلى المساحات

 الممكنة في هذه المنطقة شجرية وتتطلب على االقل فترة صغيرة جدا ولكون الزراعاتالمولدة لالراضي لكون المساحات 
 وال بد بالتالي في هذه المنطقة من ايجاد التوازن االمثل بين .عشرة سنوات لكي تثمر كما تتطلب توظيف مبالغ كبيرة للتجهيز

شبكات  وصيانة اهظة لتجهيزهاتين النزعتين بما يوفر المصلحة االقتصادية الفعلية للسكان ويحول دون تكبيد البلدية اعباء ب
  .مترامية تخدم بضعة مساكن متناثرة وتعطل استخدام معظم االراضي

  
واد يتصل اسفله مباشرة بقرية تنورين الفوقا ويفصله عن منطقة اللقلوق جرف عن  وهو كناية ،صورة عن وادي الجرد 

ه منطقة اللقلوق بسبب تشتت الملكية فيها ولم هذه المنطقة االستثمار الزراعي التي عرفتلم تشهد  .صخري واضح المعالم
 ومن المفيد في هذه الحالة تشجيع العمل التعاوني الزراعي ال سيما في مجال انشاء البرك .تشهد ايضا عمليات فرز متمادية

  .كافة االراضي الزراعية حتى الصغيرة منها إلى  تصلكيتمديد قساطل المياه مجال الترابية وفي 
  

بين موقع تنورين العام حول واديها، مع شاتين من الجهة الغربية للوادي، ووطى حوب من جهته الشرقية، صورة جوية ت 
 .وتنورين الفوقا في العمق، محاطة بالجبال

 
واحدة تطل على الوادي، ويظهر دير حوب على كتفه، وثانية تطل على وادي بلعا من ( ثالث صور عن محيط شاتين 

 المغراق، قرب النبع، ورابعة عن المدخل الجنوبي لبلعا، مع ما أصاب المنطقة من تشويه بفعل المغراق، وثالثة من قاطع
 القرية االصلية الواقعة على شرفة صخرية تقابل تنورين الفوقا ووطى حوب :قسمين إلى  وشاتين اليوم مقسومة،)المرامل

تناثر على خطين اولهما طريق اللقلوق وثانيهما  ومن جهة اخرى امتداد سكاني م من جهة أولى،وتشرف على وادي تنورين
 كما يتوجب ابراز موقع القرية القديمة ، يسهل بالتالي الحفاظ على الوادي الواقع بين هذين الخطين.خط قاطع المغراق
 عليها على مواقع البواليع وعلى سفح جبل فغري المطل مباشرة ، ان السباب بيئية او السباب جمالية،والمحافظة المتشددة

   .بأسرها
  
  

  .تبين اللوحات الواحدة والعشرون التالية بعض معالم المناطق الطبيعية التي تتكون منها منطقة الدراسة
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   ومخاطرهامقدراتهااتجاهات العمران، 

  
  
  :الصور الجوية وبعض الصور االرضية لمواقع مميزةاللوحات في الصفحات اآلتية مع جت
  

  :حات عن شاتين وجوارها تظهر تباعاأربع لو
  يظهر معمل تعبئة المياه المعدنية، على وادي تنورين حيث اهتصورة جوية تبين موقع القرية القديمة واطالل 
 كبير منها مهجور ضمن نطاق القريةصورة عن بعض االبنية القديمة وقسم  
 صورة عن محافر الرمل في خراج شاتين، منطقة بلعا 
  منظر لقرية شاتين مأخوذا من الطريق العام 

  
   :أربع لوحات عن تنورين الفوقا

  صورة جوية للقرية تظهر شكلها نصف الدائري المحاظ بالجبال وفي اسفلها مجرى نهر الجوز والبساتين التي يرويها،  
  غربية، من منطقة الشعبية، كما يراها القادم إليها من جردها القريب، الجنوبية ال–ظر من الجهة الجنوبية من 
  منظر عام للقرية من الجهة الشمالية، عند أول طريق حدث الجبة، 
 .ها بوطى حوباليسار وصلت إلى ، وتظهركما ترى واجهتها من السيارة ،القادم من شاتينمن الطريق العام للقرية منظر عام  

  
   :ثالث لوحات عن وطى حوب تبين تباعا

  .صورة جوية للقرية وللدير، تبين الموقع ومنطقة اإلفراز والطريق إلى خرمعاليا وغيمون، والمقالع 
 ادي وطى حوب المغروس بالتفاح بين سفوح الجبال القاحلة وجل هذه البساتين يقع في امالك الدير،  ا عاما لومنظر 
كما يظهر وصلتها بتنورين الفوقا من أسفل على  ،القرية مأخوذ من شاتين يبين تداخل المنازل مع الصخورمنظر عام عن  

  .ومن أعلى عبر منظقة الدوق) وثمة مقلع قد اختار هذا الوقع(طول الطريق 
  

 الجنوب ووادي مندي تنورين  الشرق ووامن وادي عين الراحة :ثالثةاالودية اللوحة تمثل صورة جوية عن تنورين التحتا عند ملتقى 
، وتمثل صورة جوية مائلة من معبر وادي الجوز حيث يظهر موقع المستشفى ومدخل واديي عين الراحة الغرب إلى نهر الجوز
  .وتنورين

  
ن ، واحدة عامودية والثانية مائلة، حيث تظهر القرية بين حرف حردين فوقها وشميس عيكفور العربيل يتين جوتينلوحة تمثل صور

   .الراحة تحتها، وتنورين التحتا في األسفل
  

، واحدة من الجنوب تظهر األخاديد المتتالية التي تنحدر من الجبل صوب واديها على مزرعة بني صعبتين لجويتين لوحة تمثل صور
   .شكل مروحة، وقد نهشت حصها الشرقي المرامل، وثانية من الشمال تصورها قابعة تحت جرف قرن حردين

  
 إلى تين جويتين لقرية نيحا، واحدة عامودية، والثانية مائلة ومأخوذة من الجنوب تبين امتداد الغابة من نيحا نزوالتمثل صورلوحة 

  .مزرعة بني صعب، وحرف حردين مطل عليها من الغرب
  

  لوحتان عن حردين 
 تفصل جزئيها عن بعضهما وصورة  التي تظهر كنضوة الحصان والبالطة الصخرية الشهيرةلقريةلتمثل االولى صورة جوية  

   ،وأعمدة اإلرسال) قصر بنت الملك(لرأس حرف حردين حيث المعبد الروماني 
  .القريةمجموعة لقطات من وتمثل الثانية  

  
  
  

  الخيارات المتاحة للترتيب

 المنطقة متسعة جدا تصميم التوجيهي لمنطقة الدراسة من المفاضلة بين عدد من الخيارات ال سيما وانالال بد في مجال وضع 
 ان كلفة اقامة التجهيزات من طرقات وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي .شديدة القساوة ومعرضة لشروط طبيعية مناخية وبيئية

 والمقومات االقتصادية المتوافرة .المنطقة  فيوالكلفة المترتبة على صيانتها وعلى تشغيلها مرتفعة جدا بحكم قساوة الشروط الطبيعية
 منطقة الدراسة محدودة سواء لناحية الزراعة أو لناحية المعالم السياحية وال يصح بالتالي التفريط بها في وقت تشهد المنطقة ضمن

الوظيفي ستخدام االتخصيص  اعتماد مبدأ بوعلى هذا االساس يتوج .افراغها من سكانها إلى نزوحا كثيقا ومستمرا يكاد يؤدي
رفع تكلفة التجهيز وخفض مستوياته من جهة اولى والى تبديد المقدرات إلى وتبعثرها  وظائف كي ال يؤدي اختالط الالراضيل

المقاربة والمقصود بمبدأ تخصيص االستخدام الوظيفي وضعه في مقابل  .من جهة ثانيةوالسريعة العطب الزراعية والبيئية النادرة 
افيا لحقوق البناء على كافة عقارات المنطقة، ال سيما وأن نقطة االنطالق  الذي يترجم في الممارسة توزيعا جغرراتبية لشروط البناءالت

  . من قانون البناء١٧هي حكما التوزيع المتساوي والظاهر الكرم الناجم عن المادة 
جزاء وال يخفى ان تخصيص استخدام االراضي ينعكس ظاهريا حدا من قابلية العقارات للبناء في اجزاء معينة مقابلة زيادتها في ا

غير ان هذا التراجع في قابلية العقارات للبناء ال يعدو كونه تراجعا وهمي الن كمية العقارات المفرزة تفوق اضعاف اضعاف  .اخرى
وفي حال تبين أن نمو العمراني يتجه ليتخطى التوقعات فانه يستحسن .ما يمكن توقعه من حاجات ومن طلب عليها في المدى المنظور

ة للتطوير العمراني بعد تجهيزها وتنظيم العرض العقاري في نطاقها بدل االنطالق من اآلن بعرض يفوق الطلب اضافة مناطق جديد
 يتكون الطلب على العمران من فئتين .وبشبكات خدمات فضفاضة ال قدرة للدولة وال للبلدية على صيانتها في حال من االحوال

   .من جهة ثانية السكان الدائمون من جهة والمصطافون :متمايزتين
وأما السكان الدائمون فمصلحتهم اكيدة في االقامة في المواقع القابلة للسكن صيفا شتاء وحيث تتواجد الخدمات الجتماعية واالقتصادية  

عقارات بمقاسات وبتكلفة معقولة ضمن نطاق القرى او في جوارها  إلى لكن تلبية طلبهم تستدعي توفير مساحات مجهزة ومقسمة
 واما الفئة الثانية وهي . وهذه االمكانية متوافرة فعال سواء بين تنورين الفوقا ووطى حوب او في تنورين التحتا وعلى مشارفها.شرالمبا

 بينما اصحاب .البناء المتناثر فقدان العقارات المجهزة في جوار القرى او ارتفاع اثمانها إلى فئة المصطافين فأحد االسباب التي تدفعهم
 غير معنين بعمليات االفراز القائمة وال حاجة لهم ، على كل حال، الكبيرة التي يستصلحونها ويشيدون مساكنهم ضمنها فهمالعقارات

  .بتكبيد البلدية تكلفة تمديد الطرقات الفرعية
ة للتشييد بينما واما في القرى الصغرى فحركات العمران تكاد تقتصر على كفور العربي التي تختزن في نطاقها عقارات عديدة قابل

القرى االخرى ال تشهد حركة بناء تذكر وال تتطلب توسعة اضافية في حين تكاد تفرغ من السكان وتكثر فيها المساكن الشاغرة 
   .والمهجورة

هذه  بعملية افراز اولى في آخر السبعينات على حدود امالكه الجنوبية في منطقة الدوق وبيع فعال معظم بقام دير مار انطونيوس حو
 ويقوم الدير حاليا بالتحضير لعملية افراز ثانية في المنطقة ذاتها تكفي لوحدها لتلبية حاجات . على قسم منها االبنيةتالعقارات وشيد

 وقد أبدى رئيس الدير كل االستعداد كي يأتيا مشروع االفراز منسجما مع تصميم التوجيهي .سكان وطى حوب وتنورين الفوقا معا
 ، بما يخدم رفع مستوى تجهيزها وتقوية الترابط المديني بين الوطى وتنورين الفوقا دون تشويه الواجهة في منطقة الرأسالعام للمنطقة
   .وضع التصميم ضمن هذا  السياق إلى وسوف نسعى

ة استقطاب البناء  كما أن ملتقى النهرين في نطاقها طالما شكل نقط.ن الموقع المحوري لتورين التحتا تعترضه شدة التضاريس فيهاإ
مركز استقطاب منطقة جرود البترون  إلى  وتنورين التحتا مؤهلة للتحول.المنطقة جميعا وتجدر المحافظة على هذا الموقع بعناية

 وتوفيرطريق يصلها بكفور العربي يحسن وضعية الكفور والقرى الصغرى الواقعة شمالها وغربها ويسهل تنقل سكانها لقضاء .بأسرها
 االقتصادية الخدماتية في تنورين التحتا والتوسع العمراني في تنورين التحتا ممكن جزئيا ضمن سهلها وانما هو ممكن ايضا حاجاتهم

  .في اتجاهيي وادي تنورين ومنطقة الحرايق على طريق دوما
تجهيزها واعادة تأهيلها اما  بعد ،وتجدر االشارة اخيرا اال ان مواقع المرامل يمكن استيعاب بعض منها من خالل تخصيص مواقعها

  .للسكن واما القامة منشآت سياحية  واقتصادية محددة

  مبادئ التصميم

إعطاء األولية، للمقيمين الدائمين أم للمصطافين، سواء يجب ن صالح ملعل المعيار الحاسم في المفاضلة بين خيارات الترتيب هو لم
  ؟نهاكانوا من أبناء القرى األصليين أو كانوا أغرابا ع

هل يجب النظر إلى المنطقة لى أن لديها مقدرات : والمعيار الحاسم الثاني في المفاضلة هو رديف المعيار األول، ويعبر عنه بالسؤال
  ذاتية يمكن ويجب تنميتها أو أنها في األساس مخزون عقاري يجب تسويقه؟ 

وبعدها عن التجمعات ها موقعسائر المناطق اللبنانية، غير أن ال شك في أن المعيارين المذكورين ال تختص بهما منطقة الدراسة بين 
المراهنة على التنقالت اليومية بين التجمعات المدينية وبينها لتحويلها إلى ملحق سكني وترفيهي بتلك المدينية يجعل من المتعذر 

  ع كل من تجمعات السكانية الرئيسة القائمة في المنطقةتمثل اللوحات السبعة عشر التالية اوضا
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دراتها الطبيعية والتاريخية والبشرية بأن تنشئ في بينما تسمح لها مق) كما هو األمر في كثير من المناطق اللبنانية(التجمعات المدينية 
نطاقها من األنشطة ما يكفي لكي تتوازن عالقاتها االقتصادية مع الخارج في تبادل السلع والخدمات وال تبقى الحياة فيها متوقفة على 

تصاد المحلي يوما بعد يوم على أساس استدرار تحويالت من الخارج، إما إنفاقا ظرفيا وإما بيعا ألصول عقارية، فيستقر توازن االق
  .مقيمين يتناقصون ونازحين يذهبون موجة تلو الموجة

ومن هنا يتوجب إيالء العناية القصوى لرفع إنتاجية االقتصاد المحلي بأوجهه كافة، من إنتاج سلعي، ومن إسكان ومن خدمات بلدية 
  :ة التاليةوهذا المبدأ يترجم أساسا من خالل التوجهات المتكامل. وعامة

  تخصيص االستخدامات الوظيفية لألراضي خفضا لتكلفة الخدمات ورفعا إلنتاجية االستثمارات 
تشجيع إقامة تراتبية داخلية لألنشطة في المنطقة تضعها، على قياسها، في حلبة المنافسة مع الخارج بدل بقائها حيزا مسطحا  

  .ارج سوى مساحتها الماديةمن العقارات والبلدات التي ال توفر أي عرض تجاه الخ
  .خفض نسبة التسرب األولي لإلنفاق الداخلي كي تتشكل بنتيجته آثار تراكمية تدعم نشوء اقتصاد محلي متوازن وفعال 

  التصميم المفضل

 بهذا مفضل على مجموعة مبادئ تندرج تحت عنواني التخصيص الوظيفي وآليات التطبيق، وتعبر عنه الخارطة المرفقةيقوم التصميم ال
  .التقرير

 schéma directeur(وبما ينسجم مع توجهات المخطط العام لتنظيم األراضي في لبنان أما على صعيد التخصيص الوظيفي، 
d’aménagement du territoire libanais( ،فأبرز النقاط التالية:  

طقة نقطة استقطاب على مستويي توفير ، يوفر للمنى قطب محلي لجرود البترونتحويل موقع تنورين التحتا إلعلى التركيز  
اعتدال المناخ، تقاطع (المعطيات الطبيعية المتوافرة لهذا الموقع الدخل وتحقيق اإلنفاق، وذلك باالعتماد من جهة أولى على 
، فموقع تنورين التحتا، على الرغم من حدة تضاريسه يتحلى من المواصالت، اإلطالل المتوازن على نقاط السكن المحيطة

منظور االقتصاد الحديث بالمزايا الوسطية ذاتها التي يتحلى به موقع تنورين الفوقا على المستوى الزراعي، على الرغم من 
). المنشآت الخدمية والصناعية والبنية االجتماعية وحركية العمران(وعلى ما قد تحقق بالفعل في هذا االتجاه ) حدة مناخه

. ريق عمشيت بشعلي دوما فتنورين التحتا، ومن خالل ربط تنورين التحتا بكفور العربيوذلك يتم من خالل استكمال تأهيل ط
ويتم أخيرا من خالل تزويد البلدة .  المذكورة أدناه"ويةملمنطقة العناية البيئية التن"الرئيس كما يتم بجعل تنورين التحتا المدخل 

 تلعقارات المجهزة فيها وفي جوارها الستيعاب الطلب في مجاالبالتجهيزات المدينية المؤاتية وبتوفير العرض المناسب من ا
  .المؤسسات الخدميةاإلسكان وإقامة األنشطة االقتصادية و

، وهي تضم أجزاء رئيسة من المنطقة كل األولى في لبنان) parc naturel régional( ويةممنطقة العناية البيئية التنإقامة  
  . مقدرات اقتصادية مميزةمنها مطبوع بطابع بيئي مميز وحامل ل

تشجيع إقامة قطب للسياحة الشتوية في منطقة المصاطب في خراج تنورين الفوقا، يستفيد من خطي المنحدرات الواقعين  
والثاني عند الحد الفاصل بين منطقتي تنورين ) تم شرطا، جبل القرنة وجبل الرهوة(بجواره، األول في نطاق تنورين الفوقا 

  ).عند ضهر عين البيضا(ين وحصرون العقاريت
تدعيم الوظيفة الزراعية القائمة في جرد تنورين بين اللقلوق وحريصا، مع المحافظة على التوسع السكني حول األقطاب  

  .السكنية التي أنشئت في محالت محددة من هذه المناطق
  :على صعيد آليات التطبيق

نموية، بما يتالقى مع ما عبر عنه األهالي من هموم وما قد سبق  لمنطقة العناية البيئية الت ومتدرجة وضع أنظمة مرنة 
الزراعة والصناعات الغذائية لجمعياتهم أن بادرت إلى تطبيقه في مجاالت المحافظة على البيئة وتشجيع السياحة وتنمية 

  )labellisation(وتربية الماشية واالرتقاء بالمنطقة إلى مرتبة التصنيف العالمي 
ق مع البلديات ومع األوقاف واألديرة لتوفير عرض عقاري ذي نوعية عالية وبأسعار تتالءم مع قدرات المقيمين تطوير التنسي 

  المالية وتحفز إنشاء المؤسسات اإلنتاجية
دعم مساعي البلديات والجمعيات التعاونية في مجال توفير التجهيزات األساسية لألنشطة الزراعية، وال سيما في مجال الري،  

  برات الفنية، وإدخال األصناف الجديدة، وتطوير المراعي المرويةوالخ
االعتبارات الحجمية، وصيغ اإلفراز والحيازة العقارية، : تركيز العمل في مجال توصيف األبنية على اعتبارات ثالث أساسية 

  .والصيغة التعاقدية بين إنشاء األبنية وإنشاء التجهيزات

  التصميم الرديف

يعتمد مقاربة تنظيمية أقل مرونة في واقعها وإن بدت أكثر كالسكية في لرديف عن التصميم المفضل سوى في كونه التصميم ايختلف 
شكلها، وهي تقوم على تصنيف األراضي وفقا لمجموعة متدرجة من شروط البناء توخيا لخدمة التصور الوظيفي العام بدل االنطالق 

  .ة معا لتحقيقهمنه واستخدام الوسائط التنظيمية والعمالني
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