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  زات العامة وتجهيزات البنى التحتيةالمواصالت والتجهي -٥

  وسائط النقل وشروط االنتقال

  الوسائط
تم جمع المعلومات من مقابلة ارباب االسر حول تملك وسائط النقل وشروط االنتقال علما أن عمليات تعداد السيارات على الطرقات 

 والى شبه اقتصار حركة التنقل على اًالسير عليها عمومالمنطقة والى ضآلة حركة  إلى كثرة الطرقات المؤدية إلى ليست معبرة بالنظر
   وتقدم الجداول التالية صورة عن تملك االسر المقيمة لوسائط النقل .ابناء القرى انفسهم

  
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها أعداد
 120 15 24 81 سيارة

 21 0 4 17 دراجة نارية
 26 5 4 17 دابة
 20 1 6 13 جرار
 23 1 4 18 أب أو كميون-بيك

 %20.1 %20.5 %19.9 %20.0 نسبة العينة
 597 73 121 404 سيارة

 105 0 20 85 دراجة نارية
 129 24 20 85 دابة
 100 5 30 65 جرار
 114 5 20 90 أب أو كميون-بيك
         

 المجموع رى األخرىالق تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها الذين ال يملكون
 31 8 7 16 سيارة

 122 23 26 73 دراجة نارية
 120 20 26 74 دابة
 122 22 24 76 جرار
 119 22 26 71 أب أو كميون-بيك
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 %23 %35 %25 %19 سيارة
 %91 %100 %93 %88 دراجة نارية

 %90 %87 %93 %89 دابة
 %91 %96 %86 %92 جرار
 %89 %96 %93 %86 أب أو كميون-بيك

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها الذين لديهم على األقل واحدة
 103 15 21 67 سيارة

 12 0 2 10 دراجة نارية
 14 3 2 9 دابة
 12 1 4 7 جرار
 15 1 2 12 أب أو كميون-بيك
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا  الفوقا وجوارهاتنورين 

 %77 %65 %75 %81 سيارة
 %9 %0 %7 %12 دراجة نارية

 %10 %13 %7 %11 دابة
 %9 %4 %14 %8 جرار
 %11 %4 %7 %14 أب أو كميون-بيك
  

 جرار زراعي كما ١٠٠آب و  شاحنة أو بيك ١١٤ دراجة نارية و١٠٠ سيارة خاصة و٦٠٠يملك سكان المنطقة الدائمون حوالي 
 ويمكن اعتبار نسب تملك وسائط النقل مرتفعة بشكل . أشخاص٤,٦ويكون بالتالي ثمة سيارة واحدة لكل . دابة١٣٠يستخدمون حوالي 

   .بعدالمنطقة واتساعها إلى عام في المنطقة سواء كانت النتقال االشخاص او لنقل البضائع والمعدات وهذا عائد دون شك
   .)الثلث في القرى الصغرى إلى وترتفع النسبة(ن أقل من ربع االسر ال يملكون سيارة ويتبين أ

  كما أن ارتفاع عدد الدرجات النارية والسيارات البيك آب  يستحق التنويه 
ويبين الجدول اماكن الدراسة بحسب مناطق اقامتهم،  إلى العمل او إلى  عن وسائط النقل التي يستخدمونها للذهابأيضاًسئل المقيمون 

   :التالي نتائج االجوبة
  

     للعمل
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 %28.3 %56.0 %21.1 %25.4 مشيا
 %58.0 %44.0 %78.9 %54.9 سيارة خاصة
 %6.8 %0.0 %0.0 %9.9 سيارة أجرة

 %2.9 %0.0 %0.0 %4.2 باص عمومي
 %3.9 %0.0 %0.0 %5.6 باص للمؤسسة

 0 0 0 0 للدراسة
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 0

 %50.7 %0.0 %54.8 %58.5 مشيا
 %7.7 %11.8 %3.2 %8.5 سيارة خاصة
 %13.4 %47.1 %3.2 %10.6 سيارة أجرة

 %2.1 %0.0 %0.0 %3.2 باص عمومي
 %26.1 %41.2 %38.7 %19.1 باص للمؤسسة

  
 وتمتاز القرى الصغرى بذهاب .في تنورين التحتا% ٨٠العمل وتقارب نسبتهم  إلى يستخدم معظم العاملين سياراتهم خاصة للذهاب

 وال يستخدم . على االقدام وذلك عائد لصغر حجم تلك القرى ولضيق رقعتها الزراعيةاًعملهم مشي إلى أكثر من نصف العاملين فيها
من اهالي تنورين الفوقا وجوارها بينما تنعدم هذه النسبة في تنورين % ٢٠ات اجرة وباصات عمومية سوى وسائط النقل العام من سيار
  .التحتا وفي القرى االخرى

 بسبب توافر المدارس في نطاق قراهم بينما اًوأما فيما خص ارتياد المدارس فان غالبية التالميذ تنورين الفوقا والتحتا يذهبون مشي
المدارس التي تقع في اماكن بعيدة عن  إلى استخدام سيارات االجرة أو الباصات المدرسية للذهاب إلى رى الصغرىيضطر تالميذ الق
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  المقاصد
تم سؤال المقيمين عن االماكن التي يقصدونها لتوفير عدد من الحاجيات والخدمات وتم تبويب تلك الحاجيات والخدمات تحت ابواب 

 وحاجيات متكررة كالملبس واألدوية والترفيه وحاجيات نادرة كالتجهيز المنزلي ، حاجيات دائمة وال سيما المأكل والدراسة:بعةأر
والسلغ المعمرة وحاجيات االستشفاء وتقدم الجداول االربعة التالية توزع المقاصد لك من فئات الحاجيات هذه بالنسبة لمناطق الدراسة 

  .الثالث الكبرى
وقدمت النتائج في % ٢٠و % ٤٠و% ٤٠و% ٢٠ بنسب اًم في مرحلة ثانية جمع لنتائج الجداول الواردة اعاله بعد تثقيلها تباعوت

   .تمثيل جامع الستقطاب المنطقة الخارجية إلى جدول خامس بغية توصل
قة تنورين الفوقا وتنورين التحتا ملوحوظة يتبين من النتائج ان معظم الحاجيات اليومية موفرة داخل كل من مجموعات القرى وأن العال

  .حتى على هذا المستوى بينما يجد أبناء القرى االخرى في جبيل أو البترون ما يفتقدونه في قراهم وال يقصدون تنورين لهذا الغرض
وأهالي %) ١٤(لفوقا  اال في تنورين ااًال توفر فرى المنطقة اال نسبة ضئيلة من حاجيات المتكررة وال تبلغ نسبة مستوى ملحوظ

 الفوقا والتحتا يقصدون جبيل لتلبية هذه الحاجيات بنسبة الثلثين بينما يقصد اهالي القرى االخرى جبيل بنسبة النصف ويقصد ،تنورين
  فياً ملحوظاً وال تشكل سائر مدن الشمال من طرابلس وزغرتا وال قصبة دوما مقصد.خمسهم لقضائها البترون وخسمهم قضاء الكورة

من اهالي تنورين التحتا يقصدون بيروت التي يكاد ال يذكر ابناء المناطق االخرى انهم يقصدونها وهذا % ٢٠ والالفت أن .هذا المجال
 على ارتباط اهالي تنورين الفوقا الغالب بالمنطقة ذاتها وبجبيل وبارتباط ابناء اًقوة عالقة ابناء تنورين التحتا ببيروت قياس إلى يؤشر

   .االخرى بجبيل وبدرجة أدنى بالبترون والكورةالقرى 
تحتل جبيل مركز الغلبة بينما تحتفظ تنورين الفوقا بحركة داخلية ملحوظة  إذ ، فيما خص حاجيات النادرةاًوال تختلف الصورة كثير

  .رةجبيل بين البترون والكو إلى  باالضافة،ولكن دون قدرة استقطابية خارجها ويتوزع ابناء القرى االخرى
 أن مستشفى تنورين القائم في تنورين التحتا يشكل القطب شبه الوحيد للمنطقة بأسرها وتأتي اًواما فيما خص االستشفاء فيظهر جلي

   .جبيل في مرتبة مكملة
% ٢٤منها على القرية ذاتها وفي % ٣٨وفي المحصلة يظهر أن ابناء تنورين الفوقا يعتمدون في نصف حاجياتهم على جبيل وفي 

 واما ابناء .على بيروت% ١٢على القرية ذاتها و% ٤٠على جبيل و % ٦٠ ويعتمد اهل تنورين التحتا بنسبة .على تنورين التحتا
بين القرى ذاتها وتنورين التحتا والبترون % ٢٠على جبيل وتتوزع مقاصدهم االخرى بالتساوي بنسبة % ٤٠القرى االخرئ بنسبة 

   .والكورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها الحاجيات الدائمة
 %56 %0 %7 %88 تنورين الفوقا وجوارها

 %23 %0 %93 %6 تنورين التحتا
 %16 %91 %0 %0 القرى األخرى

 %0 %0 %0 %0 دوما
 %1 %4 %0 %0 البترون وقضاؤها

 %0 %0 %0 %0 الكورة
 %0 %0 %0 %0 وباقي الشمالزغرتا وطرابلس 
 %5 %4 %0 %6 جبيل وجوارها

 %0 %0 %0 %0 جرد جبيل
 %0 %0 %0 %0 جونية وجوارها

 %0 %0 %0 %0 بيروت
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها الحاجيات المتكررة

 %9 %1 %1 %14 تنورين الفوقا وجوارها
 %9 %7 %4 %12 تنورين التحتا
 %0 %1 %0 %0 القرى األخرى

 %1 %0 %3 %0 دوما
 %3 %18 %0 %0 البترون وقضاؤها

 %4 %18 %0 %1 الكورة
 %1 %3 %2 %0 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 %63 %47 %67 %65 جبيل وجوارها
 %2 %0 %0 %4 جرد جبيل

 %2 %4 %0 %2 جونية وجوارها
 %5 %0 %21 %2 بيروت

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا نورين الفوقا وجوارهات الحاجيات النادرة
 %26 %3 %3 %38 تنورين الفوقا وجوارها

 %2 %0 %0 %3 تنورين التحتا
 %0 %0 %0 %0 القرى األخرى

 %0 %0 %0 %0 دوما
 %5 %28 %0 %0 البترون وقضاؤها

 %3 %16 %0 %0 الكورة
 %2 %3 %6 %0 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 %58 %47 %83 %53 جبيل وجوارها
 %2 %0 %0 %3 جرد جبيل

 %2 %3 %0 %3 جونية وجوارها
 %2 %0 %9 %1 بيروت

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها االستشقاء
 %0 %0 %0 %0 تنورين الفوقا وجوارها

 %80 %83 %100 %86 تنورين التحتا
 %0 %0 %0 %0 القرى األخرى

 %0 %0 %0 %0 دوما
 %3 %5 %0 %0 البترون وقضاؤها

 %2 %1 %0 %1 الكورة
 %0 %0 %0 %0 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 %13 %10 %0 %10 جبيل وجوارها
 %0 %0 %0 %0 جرد جبيل

 %0 %0 %0 %0 جونية وجوارها
 %2 %1 %0 %2 بيروت

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 
 %25 %2 %3 %38 تنورين الفوقا وجوارها

 %25 %19 %40 %24 تنورين التحتا
 %3 %19 %0 %0 القرى األخرى

 %0 %0 %1 %0 دوما
 %4 %20 %0 %0 البترون وقضاؤها

 %3 %14 %0 %1 الكورة
 %1 %2 %3 %0 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 %52 %41 %60 %50 جبيل وجوارها
 %2 %0 %0 %3 جرد جبيل

 %2 %3 %0 %2 جونية وجوارها
 %3 %0 %12 %2 بيروت
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تم احتساب مؤشر نسبي لحركة االنتقال على اساس ما تقدم من نتائج ووزعت حركات االنتقال بااللف وادرجت في الجول والرسم 
  البياني التاليين 

  
i المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 208 3 5 198 ين الفوقا وجوارهاتنور
 210 27 70 125 تنورين التحتا
 27 27 0 0 القرى األخرى

 2 0 2 0 دوما
 34 29 0 1 البترون وقضاؤها

 24 20 0 3 الكورة
 9 3 6 1 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 430 58 105 261 جبيل وجوارها
 14 0 0 13 جرد جبيل

 13 4 0 9 جونية وجوارها
 29 0 21 8 تبيرو

 619 209 172 1000 
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وفي مرحلة ثانية استعيد االحتساب السابق وانما بعد حذف حركات االنتقال التي تتم ضمن كل من المناطق البراز حركات االنتقال 
  الخارجية 

  
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 11 4 7 0 تنورين الفوقا وجوارها
 217 39 0 178 تنورين التحتا
 0 0 0 0 القرى األخرى

 3 0 3 0 دوما
 42 41 0 1 البترون وقضاؤها

 33 28 0 5 الكورة
 14 5 8 1 زغرتا وطرابلس وباقي الشمال

 601 83 149 370 جبيل وجوارها
 19 0 0 19 جرد جبيل

 19 6 0 13 جونية وجوارها
 41 0 30 11 بيروت

 598 197 205 1000 
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   :يمكن من النتائج المدرجة اعاله استخالص اآلتي

  .تقع المنطقة بكاملها ضمن نطاق استقطاب مدينة جبيل وجوارها 
 وذلك على الرغم ،تبرز تنورين التحتا كمقصد ذي وزن سواء بالنسبة البناء تنورين الفوقا أو بالنسبة البناء القرى االخرى 

   اًطرقات القائمة حاليمن صعوبة بلوغها عبر ال
الشكل الشبكة  إلى تحتل البترون ومنطقة الكورة دورة ثانوية ومقتصرة على ابناء القرى الصغرى ويرجح أن يعود ذلك 

  .الطرقات القائمة التي تسهل ارتياد هاتين المنطقتين وتصعد بلوغ تنورين وجبيل
الطابع المديني الوسيط الذي بدأت تكتسبه  إلى ي هذا االمر اشارة ذا شأن اال البناء تنورين التحتا وفاًال تظهر بيروت مقصد 

  .تنورين التحتا
   . ومنها دوما والبترون وطرابلس وجونية، على جبيل وتنورين التحتااًال تشكل سائر المقاصد االخرى اية وزن قياس 

  .نقل وفي مجال تركز االنشطة االقتصادية والسكنوال بد على اساس هذه النتائج من استخالص العبر الفنية في مجال تجهيزات شبكة ال
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  شبكة المواصالت 

عدد كبير من الطرقات، كان ال بد من تصنيفها إلى فئات وظيفية محددة، ألن حالتها المادية، من عرض تتشكل شبكة الطرقات في 
  :لتبويب المعتمد بينوتبين الخرائط المرفقة ا. وتعرجات وغطاء سطحي، ال تنبئ بالضرورة عن أهميتها الوظيفية

   التي تربط القرى بالخارج وببعضها،الطرقات الرئيسة 
   التي تربط القرى بمحاور أراضيها سواء كانت زراعية أو سكنية أو طبيعية،الطرقات الثانويةو 
  .لمتناثرة التي توصل إلى المساكن أو إلى الحقول الفردية أو التي تم شقها في إطار عمليات اإلفراز االطرقات المحليةو 

  
  :وهي،  رئيسة وثانويةطرقات ٣تطوير  وأعلى إنشاء أو التحضير للعمل العمل من قبل اإلدارة ويجري في الوقت الحالي 

ومن .  وهو يصل حاليا إلى مشارف المستشفى الحكومي في اسفل تنورين التحتا الرئيسة،البترون تنورين التحتاطريق  
الطريق مسار يسلك ثم أسفل جبل فغري في تنورين التحتا متبقي حتى تنورين الفوقا الطريق في قسمه اليجتاز المفترض أن 

البحث ما زال دائرا حول كيفية مروره في تنورين الفوقا بين أنصار خط لكن وطى حوب وتنورين الفوقا ونطاق الحالي في 
عالم معمارية في القرية، من حول واحد يسهل تواصل الطريق وإنما يؤدي إلى إزالة عدد من األبنية، وبعضها تشكل م

الطريق الحالي، وبين أنصار انفصال الطريق إلى خطين ذات اتجاه سير واحد، أولهما يتجه من الشمال إلى الجنوب ويسلك 
الطريق الحالي، بينما ثانيهما يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر إلى الشرق من األول، أمام كنيسة السيدة، مستقال مسار 

بالغ للمحيط الطبيعي بسبب تشويه  وال بد من تسجيل األسف لما رافق الجزء المنجز من . الداخلي الموازي الحاليالشارع
عند المرور عادة رمي األتربة على سفوح الوديان وتشويه مساحات هائلة منها، ويتوجب اإلصرار على أال يتكرر هذا األمر 

طريق في تنورين التحتا إذا لم يستحصل على الضمانات الفنية الكافية بعدم ، ولعله من األفضل أن يتوقف الفي وادي تنورين
  .تكراره

 البالغ األهمية ألن اتصال المنطقة الفعلي هو مع جبيل وليس  الرئيسة،عمشيت بشعلي دوما تنورين التحتاطريق إعادة تأهيل و 
  . وإنما لم يباشر تنفيذهوقد أنجزت استمالكاته. مع البترون

 الذي ال يمكن سلوكه إال خالل بضعة أشهر في الصيف لخدمة مساكن موسمية، والذي عرب اللقلوق اللقلوقيق طرتوسيع و 
  . واستمالكاته قيد اإلنجاز.ال تبدو ضرورة إنشائه مقنعة

  
  :المحلية، أهمهاالطرقات عدد من تزفيت  خالل السنوات القليلة الماضية بمن جهتها، وقامت بلدية تنورين

   كلم ٣ وطولها عين الرحة  أعلى -يمونغ-طريق حوب 
   كلم٦وطولها  )الدوير( االرز -المصاطب-طريق الكسارة 
   كلم٦,٥وطولها تنورين الفوقا  -  وادي الجرد-طريق شعبية 
  . كلم٢,٥ وطولها  اللقلوق-ةفريق عين الحط 

  .لف بسرعة وتستدعي بالتالي أعمال صيانةوتجدر اإلشارة إلى أن هذه الطرق تمر في مواقع شديدة االرتفاع وسوف تتعرض إلى الت
  

ويظهر بنتيجة تحليل األوضاع المعيشية في المنطقة أن إقامة وصلة مباشرة بين تنورين التحتا وكفور العربي تلبي حاجة تنموية أكيدة، 
ه مرشح ليصبح الطريق ألن) ووضعه سيء حاليا(كما أنه يجدر، وال سيما إذا أنشئ هذا الطريق، إعادة تأهيل طريق الكفور نيحا 

  .الرئيس إلى نيحا
  

  :وقد عبر األهالي أثناء المقابالت عن بعض المالحظات والشكاوى والمطالب، أهمها
بتحسين الطريق بين مطالبة التنورين، و/  البترون "باوتوستراد"ترحيب مع المن أن الطرقات السيئة، في تنورين شكوى ال 

  .أهمج وتنورين
  الطرقات غير صالحة، ا من أن  ونيححردينالشكوى في  
تسهيالً للحصول على وال سيما تنورين التحتا بالجوار في كل القرى الصغرى بتحسين الطرقات التي تصلها مطالبة ال 

  .بفتح طريق بين الكفور وتنورين التحتاتحديدا مطالبة الو ولالستشفاء، الخدمات من مدارس وعمل
  
  
  

  شبكات المياه والصرف الصحي

  :أوضاع شبكات المياه بين قرى المنطقةتتفاوت 
بشكل شكوى من عدم وصول مياه الشفة فتنورين تخدم مناطقها المأهولة شبكة مياه يغذيها بعض الينابيع أهمها نبع الرهوة، لكن ثمة 

مة شكوى في وادي وث. اللقلوقومطالبة بتوصيل شبكة مياه إلى مناطق البناء المتناثر في ) من الرهوة(بلعا ووطى حوب منتظم إلى 
  .تصب في نهر الجوزالتي بعض الحفر الصحية الفردية تنورين وتنورين التحتا من وجود 

  . توزع باشراف البلديةو ،مياه الشفة مؤمنة من نبع في القرية، حردينفي 
لصحي تصب في حفرة في  زال عنه التلوث بعد اقامة شبكة للصرف ا،مياه الشفة مؤمنة من نبع ماء داخل البلدة، كفور العربيفي 

   .، وقد طالبت البلدية األهالي باالمتناع عن استعماله بين تبين أنه ملوثأسفل القرية
  . من كل اشتراكيرةل/١٥٠,٠٠٠/ يجبي الوقف ،قام الوقف بحفر بئر ومد شبكة داخلة لمياه الشفة، مزرعة بني صعبفي 
مد مياه الشفة بواسطة قسطل بفي منطقة في أعلى القرية و)  أمتار٦ق على عم(بئر سطحية حفر على حدة كل بيت ، يتولى نيحافي 

   .فردي من البالستيك

  بكات الهاتف وششبكات الكهرباء واإلنارة

  .تبين الخرائط المرفقة وضعية شبكات الكهرباء والهاتف في منطقة الدراسة، كما سلمت من اإلدارات المختصة

  معالجة النفايات

باالشتراك بين البلديات الثالث هذه وبلدية بشعله، دوما ) في خراج بلدة دوما(مشترك لجمع وصرف النفايات بوشر منذ سنتين مشروع 
ويجب التأكد من صالحية المعالجة إذ ما .  وتقوم سيارة شحن بجمعها دوريا من القرى.بمساعدة من مؤسسة الصفديووكفرحلدا، 

  . يجري في الغالب هو حرق هذه النفايات
  
 
  
  


