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مرج بسري 
يف قلب 

اإلنتفاضة

ملاذا هذا العدد؟

ملَخص دراسة 
دكتور نمر حول 

مشروع سد بسري

مياه شفة أم مسرطنة 
لبريوت الكربى؟ 

مــرج  عــن  للدفــاع  خــاّص  عــدد  ملــاذا 
ألّن  األّول  الجــواب  بالطبــع،  بســري؟ 
املــرج يشــّكل بذاتــه قيمــة بيئيــة وثقافيــة 
املنتزهــات  أحــد  وهــو  هامــة،  وإنســانية 
الطبيعية السّتة املتبقية يف لبنان الذي 
الخطــة  وفــق  عليــه  املحافظــة  يجــدر 
وحــددت  األرايض.  لرتتيــب  الشــاملة 
الخطــة نفســها مــرج بســري مــن املناظــر 

لبنــان.  يف  الكــرى  الطبيعيــة 

إن البحــرة املزمــع تجميعهــا خلــف ســد 
بســري ســوف تغطــي فالــق بســري، مــع 
الفالــق  لحركــة  هائلــة  إمكانيــة  وجــود 
تحت محور السد، وتمييع األرض حول 
أسســه، وحدوث انزالقات وانخســافات 
بالقــرب مــن موقعــه، وحــدوث الــزالزل 
تغــرات  بســبب  الخــزان  عــن  الناجمــة 

الضغوطــات يف جــوف األرض. 

ينــوي مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار والبنــك 
الــدويل تنفيــذ مشــروع جــر ميــاه األّويل 
مــن  الكــرى  بــروت  إىل  بســري  وســد 
أربعة مصادر هي: مياه بسري األّويل، 
الزرقــا وينابيــع جزيــن.  عــن  القرعــون، 
لهــا  املصــادر  هــذه  جميــع  أّن  واملفارقــة 
خطــورة  أكرثهــا  لعــّل  تلّوثهــا،  أســباب 

امليــاه اآلتيــة مــن القرعــون.  هــي 
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بســري؟  مــرج  عــن  للدفــاع  خــاّص  عــدد  ملــاذا 
بالطبع، الجواب األّول ألّن املرج يشّكل بذاته 
وهــي  هامــة،  وإنســانية  وثقافيــة  بيئيــة  قيمــة 
يف  املتبقيــة  الســّتة  الطبيعيــة  املنتزهــات  أحــد 
لبنــان الــذي يجــدر املحافظــة عليــه وفــق الخطــة 
الشــاملة لرتتيــب األرايض الصــادرة يف املرســوم 
الخطــة  وحــددت   .20/6/2009 تاريــخ   2355
الطبيعيــة  املناظــر  مــن  بســري  مــرج  نفســها 
أهــم  مــن  أنــه  إىل  إضافــة  لبنــان،  يف  الكــرى 
التقليــل  دون  ومــن  لبنــان.  يف  املميــزة  األوديــة 
مــن أهميــة هــذا االعتبــار، فــإن املــرج ومشــروع 
عــن  اللثــام  يميطــان  إنمــا  يتهــدده  الــذي  الســّد 
عــدد مــن العيــوب واملنزلقــات التــي تنهــش مــا 
أن  فإّمــا  الدولــة.  عامــة يف  مــن مصالــح  تبّقــى 
ننجــح يف حمايــة املــرج عــىل نحــو يجعلــه رافعــة 
أن  وإّمــا  العامــة،  املصالــح  ســائر  عــن  للدفــاع 
نتخــىّل عنــه عــىل نحــو ُيعــّزز املمارســات اآليلــة 
إىل نهــش هــذه املصالــح. ويتأّكــد ذلــك بوضــوح 
واعيــة  بــدت  التــي  اإلنتفاضــة  خطــاب  يف  كّل 
مرحلــة  أّي  وأّن  العيــوب،  هــذه  لخطــورة 

لهــا. معالجــة  تتطّلــب  انتقاليــة 

بــن  يفصــل  بســري  مــرج  أّن  املعلــوم  مــن 
منطقتــي الشــوف وجزيــن، وهــو تاليــاً يفصــل 
املعمــول  اللبنــاين  الســيايس  القامــوس  وفــق 
بــن   2005 الســورية يف  الوصايــة  زوال  منــذ  بــه 
الشــوف،  عــىل  الدرزيــة  الزعامــة  زعامتــن: 
والزعامة املارونية عىل جزين. وقد بدا واضحاً 
إىل  طريقــه  ليجــد  كان  مــا  املشــروع  هــذا  أّن 
التنفيــذ لــوال التقــاء مصالــح هاتــن الزعامتــن 
عــىل تنفيــذه. وقــد تجــىّل ذلــك يف ضمــان إذعــان 
)وعددهــا  املــرج  بلديــات  مــن  األكــر  العــدد 
قضــاء  يف  وأربعــة  الشــوف  قضــاء  يف  خمســة 
املــرج  أّن هنــاك قــرى تطــّل عــىل  جزيــن، علمــاً 
يف جزين( للمشروع سواء صراحة أو ضمناً، 
أّن عــدداً مــن بلديــات الشــوف تراجعــت  علمــاً 
عن مواقفها االعرتاضية بعدما حسم الزعيم 
وليــد جنبــاط موقفــه يف هــذا الخصــوص. ومــا 
يؤكــد ذلــك أّن البلديــة الوحيــدة التــي تمّســكت 
امليــدان،  بلديــة  كانــت  النهايــة  حتــى  برفضهــا 
بالكامــل  مجلســها  إقالــة  تبعــه  رفــض  وهــو 
وإن صعــب حســم ارتبــاط الحــّل بهــذا الرفــض. 
األهــم أّن النظــام بــدا وكأنــه ال يعــر أّي اهتمــام 
لــم يجــد حرجــاً  البلديــة، بحيــث  لرفــض هــذه 
يف تشــويه إرادتهــا يف مــن مرســوم االســتماك 
عــىل  الضمنيــة  بموافقتهــا  اإليحــاء  خــال  مــن 
املشروع، بما يعكس نّيته يف ضرب أّي حاجز 

قــد يقّلــل مــن ســطوته عــىل الفضــاء العــام. 

بهــذا املعنــى، مّكــن نظــام الزعامــات كل زعيــم 
لــه  الخاضعــة  املناطــق  عــىل  إرادتــه  فــرض  مــن 
اســتيعاب  يعنــي  بمــا  مطلــق،  شــبه  بشــكل 
ذلــك  بــدا  وقــد  فيهــا.  معارضــة  اتجاهــات  أيــة 
»املفكــرة«  وّثقتهــا  عــدة  شــهادات  يف  واضحــاً 
بينهــا أن يقــول رئيــس إحــدى بلديــات الشــوف 
»لــو يف خطــر زالزل كان خّرنــا وليــد بيــك« أو 
أن يعزو عضو إحدى بلديات جزين معارضة 
الســد إىل »الغــرة« مــن الوزيــر جــران باســيل. 
وبفعــل ذلــك، لــم يبــُد نظــام الزعامــات كاســحاً 
لأللغام التي قد تعرتض املشروع فحسب بل 
قبــل كّل يشء مقّوضــاً ملشــروعية أّي اعــرتاض 

أصــاً. 

بــن  التــوازن  يف  باختــال  املشــروع  يّتصــف 
املصالــح املختلفــة، حيــث نجــد هيمنــة واضحــة 
العامــة.  ملصالــح معّينــة عــىل مجمــل املصالــح 
فعــدا أّن كيفيــة اســتخدام املــوارد العاّمــة غالبــاً 
قواعــد  وفــق  الزعامــات  بمصالــح  يرتبــط  مــا 
غالبــاً  العاّمــة  املشــاريع  فــإّن  املحاصصــة، 
معّينــة،  مصالــح  تغليــب  إطــار  يف  تتقــّرر  مــا 
املتعهديــن  مصالــح  أو  املصــارف  كمصالــح 
العقاريــن )وهــي نشــاطات مرتبطــة باالقتصــاد 
النشــاطات  تهميــش  مــوازاة  يف  الريعــي(، 
أو الصناعيــة  الزراعيــة  اإلنتاجيــة كالنشــاطات 
ويف  العامــة  الخدمــات  مــن  العديــد  أيضــاً  أو 
يتــم  وفيمــا  وعليــه،  العــام.  النقــل  مقدمتهــا 
بــروت  يف  العمــران  بتوّســع  املشــروع  تريــر 
الكــرى وضــرورة تأمــن ميــاه الشــفة لهــا، فإنــه 
منطقــة  يف  الزراعــي  اإلنتــاج  املقابــل  يف  يهــّدد 
القــرى  يف  العيــش  إمكانــات  ومعــه  املــرج 
بإمــكان  كان  باملناســبة  والتــي  منــه،  القريبــة 
ضمــان  تــم  لــو  بــروت  يف  يعملــوا  أن  ســّكانها 

لهــم.  العــام  النقــل 

عــن  فقــط  ليــس  يتــأّت  املذكــور  والتهديــد 
)وهــي  املنطقــة  قــرى  خدمــة  مــن  املــاء  تحويــل 
قريبــة نســبياً مــن العاصمــة، وكان مــن املمكــن 
تــم ضمــان  لــو  بــروت  لســكانها أن يعملــوا يف 
لخدمــة  مناســب(  بشــكل  لهــم  العــام  النقــل 
بــروت الكــرى، إنمــا أيضــاً عــن قطــع األشــجار 
زراعيــة  مســاحات  وتحويــل  واملعّمــرة  املثمــرة 
ضخمــة إىل بحــرة فضــاً عــن املخاطــر الناجمــة 
الرتبــة  عــىل  ذاتهــا  بحــد  والبحــرة  الســّد  عــن 
ونتاجهــا، وفــق مــا حــذرت منــه الخبــرة مرنــا 

نظام الزعامات كأداة 
لتقويض قدرة املجتمع يف 

الدفاع عن مصالحه 

التوازن املختّل بني 
املصالح العامة

الدور املنكفئ للقضاء

مرج بسري يف قلب اإلنتفاضة مقدمة

كانون الثاين 2020

نزار صاغية وسعدى علوه

العــدد. هــذا  يف  الهــر  ســمعان 

التــوازن الثــاين املختــّل هــو التــوازن بــن مشــاريع 
والتــي  )الطبيعــة(  البيئــة  وحمايــة  »التنميــة« 
تبقــى بمثابــة األم املهجــورة أو الفقــرة للدولــة. 
خــال  مــن  خــاص  بشــكل  األمــر  هــذا  ويتجــىّل 
زلــزال  حصــول  مــن  التحذيــرات  كل  تجاهــل 
شــبح  بــه  يتســبب  قــد  مــا  رغــم  انهيــارات،  أو 
التنميــة  ملجــاالت  وضــرب  تهجــر  مــن  الزلــزال 
قــد  عّمــا  فضــاً  هــذا  املنطقــة،  يف  واالســتثمار 
ينتج عن الكوارث الطبيعية يف حال حصولها 
فعليــاً. والتجاهــل يتــّم عــادًة مــن خــال تنظيــم 
اإلدارة  مــن  مقّربــن  لخــراء  مضــادة  تقاريــر 
الغطــاء  توفــر  إىل  تهــدف  املشــروع،  صاحبــة 
العلمــي، مــن دون أن يســتتبعها أي احتــكام 
خطــورة  عــىل  دليــل  وخــر  مســتقّلة.  ملراجــع 
هــذا  يف  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  توّجــه 
الخصوص، هو القراءة التي فّند فيها الخبر 
طــوين نمــر حججــه، مــن دون أن يســتتبع هــذا 
يظهــر  كمــا  املجلــس.  مــن  جــواب  أي  التفنيــد 
املشــروع  إطــاق  خــال  مــن  االختــال  هــذا 
قبــل اســتكمال الجــزء األهــم مــن دراســة األثــر 
البيئــي وهــو »دراســة التعويــض اإليكولوجــي«. 
الــذي  القانــون  مــع  بخــاف  ذلــك  حصــل  وقــد 
يعــّد هــذه الدراســة جــزءاً ال يتجــزأ مــن دراســة 
األثــر البيئــي، هــذا مــع العلــم أن موافقــة وزارة 
غــر  وردت  البيئــي  األثــر  دراســة  عــىل  البيئــة 
التعويــض  دراســة  بوضــع  ومشــروطة  نهائيــة 
حتــى  يحــدث  لــم  أمــر  وهــو  اإليكولوجــي، 
بعــد  الــوزارة  تعلــن  ولــم   2019 األول  تشــرين 
الدراســة  هــذه  وأهميــة  عليهــا.  موافقتهــا 
تتضمــن  أن  يفــرتض  بــل  فقــط  ليســت شــكلية 
باتخاذهــا  املتعهــد  يلتــزم  التــي  اإلجــراءات 
للتخفيف من الضرر البيئي. وهكذا، انطلقت 
أعمال املشروع قبل استكمال هذه الدراسة، 
ممــا يشــكل حكمــاً جرمــاً موصوفــاً وفــق قانــون 

 .2012/444 البيئــة  حمايــة 

البيئيــة  االعتبــارات  تهميــش  يــأيت  وبالطبــع، 
العديــد  مــع  التعامــل  غــرار  عــىل  بالكامــل 
النفايــات  ملفــات  داللــة  أكرثهــا  امللفــات،  مــن 
واملقالــع والكســارات. فــا ننــى أّن وزيــر البيئــة 
أقــّر  جريصــايت  فــادي  املســتقيلة  الحكومــة  يف 
بــأّن ترخيصــاً واحــداً ُمنــح عــىل أســاس مرســوم 
يف  صــدر  )الــذي  والكســارات  املقالــع  تنظيــم 
)وهــي  والكســارات  املقالــع  مجمــل  وبــأّن   )2002

القانــون.  خــارج  تعمــل  باملئــات( 

ومــن املصالــح األخــرى التــي تــم تهميشــها، هــي 

هنــا أيضــاً كمــا يف الكثــر مــن القضايــا الهامــة، 
طلــب   2015 يف  الدولــة  شــورى  مجلــس  رفــض 
تعليــل،  أي  دون  مــن  املشــروع  تنفيــذ  وقــف 
رغــم  النظــر  قيــد  مراجعــة  لديــه  تبقــى  فيمــا 
تقديمهــا  مــن  ســنوات  أربــع  قرابــة  انقضــاء 
وقطــع  االســتماكات  ملــف  اســتكمال  ورغــم 
أكــرث مــن مائــة ألــف شــجرة وبــدء أعمــال الحفــر 
وبذلــك،  األرض.  معالــم  تغيــر  إىل  املؤديــة 
أخــرى  مــرة  الدولــة  شــورى  مجلــس  يظهــر 
ضمــن  أمامــه  املراجعــات  حســم  عــن  قاصــراً 
آجــال معقولــة، وعــىل نحــو يــؤّدي إىل ضمــان 
حماية فعلية ضد سوء إدارة الدولة. وتطرح 
هــذه املســألة ُمجــّدداً مســألة مــدى اســتقالية 
ال  مســائل  وهــي  وفعاليتــه،  اإلداري  القضــاء 

دونهــا.  مــن  الدولــة  لقيــام  مجــال 

املقدمــة  املراجعــة  حجــج  يف  التدقيــق  ويظهــر 
شــورى  مجلــس  مــن  املتوّقــع  الــدور  أهميــة 
عــىل  زاويتــن  مــن  يتبــّدى  مــا  وهــذا  الدولــة. 
األخــص: األوىل، التدقيــق يف التــوازن املطلــوب 
املحليــة،  والســلطات  املركزيــة  الســلطة  بــن 
تشــويه  إىل  املرســوم  أّدى  بعدمــا  وبخاصــة 
موافقتهــا  واّدعــاء  امليــدان  بلديــة  موقــف 
الضمنيــة عــىل املشــروع رغــم رفضهــا الصريــح. 
يف  تتمثــل  التــي  الثانيــة  الزاويــة  األهــم  ولكــن 
تقييــم قانونيــة املرســوم )املشــروع( مــن خــال 
تحقيقهــا  املرجــو  العامــة  املنفعــة  بــن  املوازنــة 
خالــه  مــن  لبــروت(  الشــفة  ميــاه  )تأمــن 
فضــاً  عنــه،  الناجمــة  الخســائر  أو  واملخاطــر 
املشــروع ضروريــاً،  كان  إذا  ممــا  التحّقــق  عــن 
وعمليــاً مــا إذا كان مــن املمكــن تحقيــق املنفعــة 
كلفــة.  أقــّل  تكــون  مختلفــة  بطــرق  العامــة 
وأهميــة هــذه املقاربــة تقــوم عــىل ترشــيد عمــل 
املوازنــة  ملعالجــة اإلخــاالت يف  اإلدارة تمهيــداً 

املختلفــة.  العامــة  واملصالــح  القيــم  بــن 

بــأن  التــي ســمحت  هــذه هــي العوامــل الثاثــة 
وهــي  الحــايل.  منحــاه  بســري  مشــروع  يأخــذ 
عوامل نراها مسؤولة عن االنزالقات الواقعة 
يف العديــد مــن امللفــات الوطنيــة. وعليــه، مــن 
الطبيعــي أن يكــون ملــف بســري اليــوم يف قلــب 
االنتفاضــة كمــا أن تكــون مبــادئ االنتفاضــة يف 

قلبــه.
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خــال  مــن  عــادة  التوّجــه  هــذا  ويتعــزز 
اســتخدام القــّوة العامــة للحــؤول دون توّســع 
نطــاق االعرتاضــات أو حتــى لقمعهــا. وهــذا مــا 
ومنــع  املــرج  إغــاق منطقــة  خــال  مــن  حصــل 
مّكــن  ممــا  إليهــا،  الدخــول  مــن  املواطنــن 
 100 مــن  أكــرث  قطــع  مــن  املشــروع  متعّهــدي 
ألــف شــجرة معمــرة ومثمــرة بعيــداً عــن أعــن 
النــاس وكامــرات اإلعــام، حيــث بقــي الفيلــم 
الوحيــد عــن قطــع األشــجار هــو الفيلــم املُنجــز 
الكومنــدوس  طريقــة  عــىل  التســّلل  بفعــل 
يف  ينــدرج  كمــا  »املفكــرة«.  مــن  لصحافّيتــن 
هــذا الســياق اســتدعاء العديــد مــن الناشــطن 
عىل خلفية اعرتاضاتهم عىل فيسبوك بحجة 

املشــروع. بمديــر  والــذم  القــدح  ارتــكاب 

املتخــذة  االجــراءات  تبقــى  حيــث  اآلثــار  حمايــة 
للحفــاظ عليهــا مبهمــة وملتبســة.

سعدى علوه

سعدى علوه

سعدى علوه

الرا مداح

سعدى علوه

سعدى علوه



سيناريو يحايك فيضانًا يغرق 
قرى بأكملها*

الناتــج  الفشــل  محــاكاة الحتمــال  دراســة   2013 ســنة  الهندســة يف  دار  شــركة  أجــرت 
محتملــن:  ســيناريوين  الدراســة  وافرتضــت  بســري.  لســد  البحــرة  ميــاه  خــرق  عــن 
األّول »فشــل الحمــل الزلــزايل« الناتــج عــن حــدوث زلــزال ُيضعــف الســد ويجعــل امليــاه 
املفيــض  تعّطــل  جــّراء  الخــّزان«  »فيضــان  هــو  والثــاين  الخــّزان،  امتــاء  عنــد  تخرتقــه 
برنامــج   اعتمــدت عــىل  التــي  املحــاكاة  لدراســة  الســد. ووفقــاً  قّمــة  فــوق  امليــاه  وتدّفــق 
HEC-RAS، يصل ارتفاع املوجة الفيضانّية الناتجة عن خرق السد إىل 28 مرت، وال 
تنحســر املوجــة بشــكٍل ملحــوظ إاّل عنــد املصــّب يف البحــر. وتصــل ســرعة تدّفــق امليــاه 
الناتج عن خرق السد إىل 43,000 م3/ ث، ما يمكن أن ُيغرق قرى بأكملها خال أقّل 
مــن ســاعة، ال ســيما قــرى بســري وخربــة بســري يف املــرج وعلمــان يف ســاحل صيــدا، 
باإلضافــة إىل إغــراق مســاحات شاســعة مــن األريض الزراعّيــة املمتــّدة بــن موقــع الســد 
ومصــّب النهــر يف صيــدا. وقــّدرت الدراســة املســاحة اإلجمالّيــة لــألرايض الزراعّيــة التــي 
سوف تتضّرر مباشرًة من الفيضان بـ 5.5 مليون مرت مرّبع. وتّم تقدير كلفة األضرار 
املحتملــة يف املناطــق الزراعّيــة الواقعــة تحــت الســد بحــوايل 3 إىل 5 مايــن دوالر. أّمــا 
تصــل  فقــد  بهــا،  املرتبطــة  واملمتلــكات  األبنيــة  تحديــداً  الســكنّية،  للمناطــق  بالنســبة 
عــىل  األضــرار  كلفــة  أّمــا  دوالر.  مليــون   70 حــوايل  إىل  عليهــا  املحتملــة  األضــرار  كلفــة 
املناطــق الصناعّيــة والتجارّيــة والخدماتّيــة فقــد تصــل إىل 21 مليــون دوالر، فيمــا تــّم 

تقديــر كلفــة األضــرار عــىل البنــى التحتّيــة ال ســيما الطرقــات بـــ 10 إىل 15 مليــون. 

الناتجــة عــن خــرق الســد، وفــق  املباشــرة  املادّيــة  تــرتاوح كلفــة األضــرار  يف املحّصلــة، 
الدراســة، مــا بــن 110 و130 مليــون دوالر، هــذا مــن دون احتســاب كلفــة األضــرار عــىل 
البيئــة الطبيعّيــة وتدهــور ســبل العيــش، وتكاليــف تعّطــل املنظومــة املائّيــة وتداعيــات 
انقطــاع امليــاه عــن مناطــق بــروت الكــرى يف حــال أصبحــت هــذه املناطــق تعتمــد عــىل 
مشروع سد بسري ذات املخاطر املتعّددة. وطبعا لم يتم احتساب األضرار البشرية 
يف األرواح حيــث يرجــح أن معــدي الدراســة افرتضــوا أنــه ســيتم إجــاء أهــايل القــرى 

املهــددة قبــل توســع تســرب امليــاه وحصــول الفيضــات الكبــر.

عــىل موقعــه  اإلنمــاء واإلعمــار  ينشــر مجلــس 
تحــت  يــده  يمــّد  طفــل  صــورة  اإلنرتنــت  عــىل 
بيــده  يغّطــي  فيمــا  مقطوعــة،  مــاء  حنفيــة 
حصولــه  عــدم  نتيجــة  الخائــب  وجهــه  الثانيــة 
مشــروع  تنفيــذ  ألهميــة  كرتويــج  امليــاه،  عــىل 
وجبــل  الكــرى  بــروت  لتزويــد  بســري  ســد 
نشــرها  يعيــد  نفســها  الصــورة  بامليــاه.  لبنــان 
أطفــاالً  تبــّن  أخــرى  مــع صــورة  الــدويل  البنــك 
مقطوعــة،  ميــاه  حنفيــات  حــول  محتشــدين 
ســعيد  لطفــل  آخــر  مشــهد  منهــا  وبالقــرب 
يشــرب بنهــٍم امليــاه املتدفقــة مــن حنفيــة غزيــرة. 
بجملــة  الصــور  هــذه  الــدويل  البنــك  يرفــق 
رئيســية  مشــكلة  بســري  ســد  “ســيحّل  تقــول 
لبنــان  وجبــل  الكــرى  بــروت  ســكان  يواجههــا 
منذ سنوات: النقص املزمن والحاد يف املياه”. 
#مياه_شــفة_من_دون_ بوســم  ويتبعهــا 

انقطــاع.

يحــاول مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار ومعــه البنــك 
الــدويل املمــّول الرئيــي للمشــروع، التســويق 
ألــف  و600  مليــون  بــن  يــراوح  مــا  لحاجــة 
وفــق  نســمة،  ألــف  و900  ومليــون  شــخص 
مديــر  مــن  كّل  لـ”املفكــرة”  تباعــاً  بــه  صــرح  مــا 
املشــروع إيــل موصلــل ومفــّوض الحكومــة يف 
املجلــس وليــد صــايف. يتواجــد هــؤالء يف مناطــق 
الشــوف،  أقضيــة  ســاحل  اإلداريــة،  “بــروت 
التــي  الجنوبيــة  والضاحيــة  بعبــدا،  عاليــه، 
حــدود  حتــى  واملــن  األســايس،  الثقــل  تعتــر 
منطقــة جديــدة نهــر املــوت والبوشــرية”، وفــق 

نفســه.  موصلــل 

وفيما سمعت “املفكرة” ملجموعة من الخراء 
فهــي  املشــروع،  خطــورة  مــن  حــّذروا  الذيــن 
تســتهّل ملفهــا هنــا باإلســتماع إىل ممثلــن عــن 
موصلــل  وتحديــداً  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 

وصــايف. 

يمتد مرج بســري عىل مســاحة ال تقّل عن 10 
وتؤّكــد ضخامــة مســاحته  مربــع.  مــرت  مايــن 
الجامعــة  املنطقــة  يف  األســاس  وظيفتــه 
ضمنــه  ومــن  والشــوف  جّزيــن  لقضــاَءي 
مجازيــاً  ورئتهــا  املنطقــة  قلــب  هــو  اإلقليــم: 
والطرقــات  الــدروب  ذلــك  تقــول  وفعليــاً. 
نحــو  والقــرى  البلــدات  جميــع  مــن  املســّلطة 
املــرج، كشــراين تؤمــن اســتمرارية الحيــاة بــن 
بســري وحوضه. بعض هذه الطرقات ُمعّبدة 
أحيانــاً  تعــدو  ال  وقــد  ترابّيــة  اآلخــر  وبعضهــا 
النهايــة  يف  تــؤّدي  ولكّنهــا  وعــرة  دروبــاً  كونهــا 
أهــايل  قلــوب  إىل  األحــب  الصفــة  لكــّن  إليــه. 
املــرج ومحيطــه هــي “بيــت القمــر” إنطاقــاً مــن 
أّنهــا  البعــض  يرّجــح  التــي  الفينيقيــة  التســمية 
“بيــت  أو  ســهرو”  “بيــت  وهــي  للمــرج  ُوهبــت 
شــهرو”، أي بيــت القمــر. فاملــرج يبقــى ســاطعاً 
ليــاً أينمــا لــّف القمــر واختــار الغيــاب عــن تــال 

بــه. تحيــط  التــي  البلــدات 

اإلرتبــاط  حجــم  تبــّن  املتبادلــة  العاقــة  هــذه 
مــع  القضاءيــن  نــاس  بــن  ســائداً  كان  الــذي 
املائيــة  الــرثوة  ذو  الزراعــي  الســهل  املــرج، 
كل  يف  األكــر  الغنيــة  والجوفيــة  الســطحية 
محافظــة جبــل لبنــان، وتنّوعــه النبــايت وثروتــه 
الشــجرية املثمــرة منهــا والحرجيــة واملائيــة عــىل 
ومعهــم  الشــوفيون،  عّلــم  منــه  ســواء.  حــد 
أهــايل جزيــن، أوالدهــم قبــل أن تطــرأ ظــروف 
الزراعــة،  عــىل  اإلعتمــاد  مــن  تحــد  متنوعــة 
يف  اإلنتاجيــة  القطاعــات  ضــرب  وخصوصــاً 
القطــاع  رأســها  وعــىل  الطائــف،  جمهوريــة 
مــردوده  حّجمــت  التــي  واملعّوقــات  الزراعــي 
مقارنــة مــع تعبــه وأكافــه. وفيــه كان للشــوف 
غــر  متنّفســاً  بهمــا  املحيطــة  واملنطقــة  وجزيــن 
مكلــف للتنــزه ولرتطيــب املنــاخ وتنقيــة الهــواء.

نحــن نتحــدث هنــا عــن نحــو 20 قريــة يف قضــاء 
جزيــن تقــع عــىل التــال الرمليــة املشــرفة عــىل 
أو  فيــه،  عقــارات  أهلهــا  ويملــك  بســري  مــرج 
يامــس خراجهــا العقــاري حــدوده، مــن بينهــا 
عقــارات  وتملــك  ببلديــات  تتمتــع  بلــدات  أربــع 
وبنــوايت  وبكاســن  امليــدان  هــي  املــرج،  يف 
وعراي. وكذلك نتحدث عن نحو عشر بلدات 
املــرج مداهــا النظــري، مــن  يف الشــوف يشــّكل 
بينهــا 7 بلــدات يمتلــك أهلهــا عقــارات يف املــرج 
بعضهــا شاســع كمــا عماطــور ومزرعــة الشــوف 
الضهــر  ومزرعــة  بســري  خربــة  تليهــا  وباتــر، 
وبســابا ومعهــا ديــر املخلــص، الواقعــة عقاريــاً 

الشــوف. اإلقليــم ضمــن قضــاء  يف 

والجزينيــة  الشــوفية  البلــدات  يف  يعيــش 
صيفــاً،  نســمة  ألــف   36 نحــو  باملــرج  املعنّيــة 
يف  نســمة  و600  ألــف   22 نحــو  بينهــم  مــن 
 11 نســمة يف  ألــف   13 ونحــو  الشــوف  منطقــة 
قريــة تحــّد مــرج بســري يف قضــاء جزيــن، وفــق 
مســتندات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار. ويتــدّن 
عــدد الســكان إىل نحــو 21 ألــف نســمة شــتاًء. 
يف املقابــل، تقــول أرقــام إتحــاد بلديــات جزيــن 
إّن هنــاك نحــو عــىل ســجّات قيــد القضــاء 30 
ألف نسمة يبقى منهم شتاًء 20 ألف نسمة، 
وهنــاك نحــو %5 كحــد أقــى مــن املقيمــن يف 
املنطقــة وهــم مــا زالــوا ينتخبــون يف قــرى شــرق 
الحــرب. خــال  منهــا  تهّجــروا  بعدمــا  صيــدا، 

يتجــه العديــد مــن أصحــاب األرايض يف جزيــن 
تضمــن  أو  شــراكات  إقامــة  إىل  الشــوف  أو 
بقــي  وقــد  تأجرهــا(.  )أي  آلخريــن  أراضيهــم 
مــردود الزراعــة جــزءاً ملحوظــاً مــن مداخيلهــم 
يف  منهــم  عــدد  انشــغل  ولــو  حتــى  املاليــة، 
الوظيفــة  يف  أو  أخــرى  اقتصاديــة  نشــاطات 

العامــة. 

أكــر  إحــدى  وصاحــب  عماطــور،  إبــن  ويــرى 
أّن  شــقرا،  أبــو  مأمــون  املنطقــة  يف  املــزارع 
أهــايل املنطقــة يف جزيــن والشــوف يســتثمرون 
بأنفســهم  زرعوهــا  ســواء  املــرج  يف  أراضيهــم 
عمــال  فيهــا  اشــتغل  أو  بتضمينهــا،  قامــوا  أو 
مــع  يشــتغلون  كونهــم  ســورية،  وعائــات 
الزراعيــة  تجربتــه  ومــن  األرض.  أصحــاب 

تبــّن مســتندات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار أّن 
األرايض  مــن مجمــل  اســتملكت 65%  الدولــة 
الشــوف  مــن  والبحــرة  للســّد  املخصصــة 
وتحديــداً  هكتــاراً،   570 مجموعهــا  والبالــغ 
310 عقــارات مــن عماطــور )%31 مــن مجمــل 
اإلستماكات( و277 عقاراً من مزرعة الشوف 
 )8%( الضهــر  مزرعــة  مــن  عقــاراً  و55   )28%(
مــن  عقــارات  و9   )2%( باتــر  مــن  عقــاراً  و14 
كّلهــا  تتمتــع  بلــدات  وهــي   ،)1.3%( بســابا 

بلديــة. بمجالــس 

مــن  جزيــن  قضــاء  حصــة  بلغــت  املقابــل،  يف 
اإلســتماكات %35، مــن ضمنهــا حصــة خربــة  45

سعدى علوه

مجلس اإلنماء واإلعمار يرد عىل مخاطر سد بسري: 
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كانون الثاين 2020

املخاطــر  كل  عــىل  املجلــس  رد  صــايف  يختصــر 
ســد  عــىل  املعرتضــون  أثارهــا  التــي  واألضــرار 
بمعطــى  بــروت  إىل  األويل  ميــاه  وجــر  بســري 
امليــاه  “تأمــن  تعبــره:  وفــق  األهــم”،  “هــو 
اللبنانيــة  الدولــة  أولويــة  هــو  الكــرى  لبــروت 
موصلــل:  يؤّكــده  نفســه  األمــر  منــازع”.  بــا 
اليــوم  يبحثــان  ال  واملجلــس  الطاقــة  “وزارة 

تأمني املياه لبريوت أوالً

أي قرى؟

من يسكن القرى؟ 

مــن  املواقــف  حــول  األســئلة  طــرح  تبــدأ  أن  مــا 
الســيايس  االرتبــاط  تتبــّن  حتــى  بســري  ســد 
مجالــس  أعضــاء  مــن  العديــد  بــن  القائــم 
بالزعامــات  واملخاتــر  ورؤســائها  البلديــات 
ملحــوظ  ســيايس  والء  بــروز  مــع  السياســية، 
الحــر  الوطنــي  للتيــار  لهــؤالء يف قضــاء جزيــن 
يف مقابــل النفــوذ الجنباطــي الطاغــي يف قــرى 
بلــدة  بلديــة  رئيســة  أن  إىل  يشــار  الشــوف. 
كانــت  فغــايل  نورمــا  جزيــن(  )قضــاء  امليــدان 
البلــدي  الســرب  خــارج  غــّردت  التــي  الوحيــدة 
وطعنــت بمشــروع الســد أمــام مجلــس شــورى 

كبلديــة.  الدولــة 

املســؤولن  صعيــد  عــىل  هــذا  التســليم  شــبه 
املحليــن، ال ينســحب عــىل أهــايل هــذه القــرى. 
نقــاش  أي  يف  ويجولــون  يصولــون  فهــؤالء 
مــن  مخاوفهــم  عــن  معربــن  املوضــوع  حــول 
الــزالزل هــم الذيــن مــا زال كبــار الســن بينهــم 

ورعبــه.   1956 زلــزال  تفاصيــل  يذكــرون 
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استمالكات

يف  الثقــة  أن  موصلــل  يعتــر  جهتــه،  مــن 
يف  بســري  ســد  حــول  املنجــزة  الدراســات  كل 
املشــروع  وأن  جــداً”  “مرتفعــة  املياديــن  كل 
“أشــبع  وقــد  ســنة  خمســن  مــن  أكــرث  عمــره 
إنجــازه”.  إمكانيــة  تؤكــد  وتقاريــر  دراســات 
ولــدى مواجهتــه باملخاطــر التــي يثرهــا الخــراء 
أهــايل  “عــىل  أنــه  يعتــر  النــاس،  ومخــاوف 
املنطقــة واملهتمــن باملشــروع أن يثقــوا بالخــراء 
أشــتغل  املوكلــن العمــل يف الســد، فأنــا مثــاً 
16 ســاعة يف اليــوم وعليهــم أن يثقــوا بنــا وبمــا 

بــه”.  نقــوم 

أن  يمكــن  الســد كان  أّن  إىل  ويشــر موصلــل 
ُينجــز منــذ زمــن بعيــد “لكــن الظــروف األمنيــة 
حالــت دون ذلــك، حيــث أن خطــوط التمــاس 
الشــوف  منطقــة  وبــن  جزيــن  منطقــة  بــن 
كانت إحدى الصعوبات التي تعيق استكمال 
وتنفيــذ  اإلســتماكات  وإنجــاز  الدراســات 
يعتمدهــا  التــي  “املعايــر  ويضيــف:  الســد”. 
البنــك الــدويل يعترهــا البعــض قاســية ولكــن 
هــذه القســوة تفيــد، مــن أجــل التدقيــق يف كل 
املخاطــر البيئيــة واإلجتماعيــة، والفنيــة، وهــذا 
مــا حصــل مــن خــال الدراســات التــي قمنــا بهــا 

موصليل: الدولة 
ستنّظف الليطاين 

والقرعون

خباؤنا أوىل بالتصديق 
من خبائهم

بالنسبة للمخاوف من الزالزل يرى صايف أنها 
وروم،  بســري  فالقــا  يوجــد  “مشــروعة حيــث 
وكونــه حصــل زلــزاالن األول يف 1873 واآلخــر 
يف 1956 وقد ذهب نتيجتهما ضحايا ودمرت 
قــرى وبلــدات”. ولكنــه يعتــر أن فالــق بســري 
الــذي يتحــدث عنــه اإلختصــايص يف الــزالزل يف 
الجامعــة األمركيــة يف بــروت الدكتــور طــوين 
ناشــطاً  وليــس  متحــرك  غــر  فالــق  “هــو  نمــر 
نمــر  أّن كام  ويــرى  املختّصــن”.  إجمــاع  وفــق 
عــن إمكانيــة تحريــك الخــزان املــايئ بســعة 125 
مليــون مــرت مكعــب لفالــق روم “يناقضــه رأي 
خبــر املجلــس الدكتــور عطــا اليــاس، كمــا رأي 
استشــاري املجلــس الــرتيك الجنســية مصطفــى 
أرديــك، وهــو مــش حياللــه خبــر ولديــه خــرة 
يف  أنجــزت  كبــرة  مائيــة  بخزانــات  ســدود  يف 
مناطــق صنفــت بأنهــا خطــرة زلزاليــاً”. ويضيــف 
وال  نمــر  بــرأي  نأخــذ  أن  علينــا  “ملــاذا  صــايف 
نأخــذ برأيــي خبرينــا اللبنــاين )اليــاس( والــرتيك 

)أرديــك(؟”

عــن  تتحــدث  املعارضــة  أّن  صــايف  ويعتــر 
للمــرج  والدينيــة  والســياحية  البيئيــة  األهميــة 
وهــي  اليــوم  أولويــات  هنــاك  “وبرأيــي  إلــخ... 
بــروت  إىل  مكعــب  مــرت  مليــون   125 تأمــن 
الكــرى”. ويعتــر أّن “ال خيــار آخــر ذو جــدوى 
دولــة  يوجــد  ال  وأنــه  الســد”،  غــر  إقتصاديــة 
بهــذه  الجوفيــة  مياههــا  تســتهلك  العالــم  يف 
الكميــة وتــرتك مياههــا الســطحية تذهــب هــدراً 
الســد  اعتبــار  مــن  صــايف  ويســخر  البحــر.  إىل 
الســنوات  مســتعرضاً  الفســاد  لدواعــي  ينجــز 
الطويلــة التــي مــّر بهــا مــع تغــّر كل الفرقــاء يف 

الســلطة”.

إمكانيــة املــي بالســد أم ال، فهــذا مــن املــايض 
يف  ماضــون  ونحــن  املعرتضــون،  قــال  مهمــا 
وزيــرة  بــكام  موصلــل  ويستشــهد  تنفيــذه”. 
بســتاين  نــدى  املســتقيلة  الحكومــة  يف  الطاقــة 
يف  النيابيــة  األشــغال  لجنــة  جلســة  خــال 
إىل  لإلســتماع  خّصصــت  التــي   2019 نيســان 
فيــه  أكــدت  الســد،  عــىل  املعرتضــن  بعــض 
اللبنانيــة  والحكومــة  النــواب  مجلــس  التــزام 

الســد.  بإقامــة 

وظروفــه”. املشــروع  تحســن  أجــل  مــن 

ويــرد عــىل نوعيــة امليــاه امللوثــة بالســيانوبكتريا 
مــي  عّنــا  إذا  معناهــا  “مــش  بالقــول  القاتلــة 
ملّوثــة فــازم نكّبهــا بالبحــر”. ويشــر إىل “أنــه 
ميــاه  ملعالجــة  محطــات  ســبع  إنشــاء  ســيتم 
معالجــة  بســري  إىل  اآلتيــة  الصحــي  الصــرف 
ثــم  ثانيــة  ثانويــة  ومعالجــة  أوىل  ثانويــة 
معالجــة يف محطــة الوردانيــة، كمــا أّن الدولــة 
وبحــرة  الليطــاين  نهــر  تنظيــف  عــىل  تعمــل 
عــىل  القضــاء  إىل  ســيؤدي  ممــا  القرعــون 
امليــاه  ســتخلط  بعدهــا  ومــن  الســيانوبكتريا، 
يف محطــة الوردانيــة لتخضــع ملعالجــة نهائيــة 
واملناطــق  الكــرى  لبــروت  صالحــة  تجعلهــا 

املســتفيدة”. األخــرى 

الخــراء بعــدم وجــود  بقــول  ولــدى مواجهتــه 
كميات مياه كافية، يؤكد موصلل أنه “لدينا 
تدفــق يضمــن ســنوياً أكــرت مــن 125 مليــون مــرت 
مكعــب، وأحيانــاً بأعــىل مســتويات بيكــون عّنــا 
الســنة”، مؤكــداً  مــرت مكعــب يف  400 مليــون 
أّن “معــّدل التدّفــق يف بســري يــراوح بــن 125 
ولكــن  ســنوياً”.  مكعــب  مــرت  مليــون  و135 
يامــس  ال  التــي  الجفــاف  ســنوات  عــن  مــاذا 
فيهــا مســتوى التدفــق 25 مليــون مــرت مكعــب 
يف الســنة؟ يجيــب موصلــل “طبعــاً يف ســنن 
مــش  فيهــا  بيتحّكــم  ربنــا  وهيــدي  جفــاف، 

نحــن”.

*محــاكاة انهيــار الســد وســيناريو غــرق بعــض القــرى واجتيــاح الفيضــان لكامــل وادي األويل  منشــورة يف دراســة أألثــر 
البيئــي املنجــزة لصالــح املشــروع

كانون الثاين 2020

 »املفكرة« تزور القرى املجاورة ملرج بسري:
هذه الرتبة املعطاء التي ُتعّرى وتفقد ما يمسكها

بســري وديــر املخلــص اللتــن تقعــان عقاريــاً يف 
اإلقليــم أي يف قضــاء الشــوف، ولكــن مجلــس 
حصــة  ضمــن  مــن  يدرجهــا  واإلعمــار  اإلنمــاء 
جزيــن. وتتــوّزع اســتماكات جزيــن عــىل 301 
فيمــا  بالكامــل  اســُتملكت   235 بينهــا  عقــاراً، 
اســتملك 66 عقــاراً بشــكل جــزيئ. تبلــغ حصــة 
خربــة بســري 13 عقــاراً فيمــا تقتصــر حصــة ديــر 
املخلص عىل 3 عقارات استملكت أجزاء منها 
فقــط. وتتــوزع العقــارات املســتملكة يف قضــاء 
جزين عىل بلدات بسري )74 عقاراً(، بكاسن 
 4( الغباطيــة  عقــاراً(   27( بنــوايت  )عقاريــن(، 
)عقــار  عــاري  عقــاراً(   69( الحــرف  عقــارات(، 
 80( وامليــدان  عقــاراً(   28( بحنــن  واحــد(، 

عقــاراً(.

عــىل مــدى 30 ســنة، يحــدد أبــو شــقرا معــدالً 
دوالر  بألــف  الزراعــي  الدونــم  ملــردود  وســطياً 
يف املوســم كأقــل تقديــر، و700 دوالر كتأجــر 
ملزارع غر املالك. “وبالتايل املردود اإلقتصادي 
موجــود وهــو جيــد ومســاند للبعــض وأســايس 
والشــوف”.  أبنــاء جزيــن  مــن  كــرث  يف معيشــة 
نحــو  أّن  اعترنــا  “إذا  شــقرا  أبــو  ويقــول 
دونــم(  آالف   6 )أي  مربــع  مــرت  مايــن  ســتة 
املــرج  مســاحة  مــن  ومســتثمرة  مســتصلحة 
القــرى  زراعــات  دون  )مــن  تقريبــاً  البالغــة 
نفسها( 10 ماين مرت مربع، نجد أن مردود 
املــرج اإلقتصــادي مــن الزراعــة ال يقــّل عــن نحــو 
6 مايــن دوالر ســنوياً إذا تحدثنــا عــن موســم 

عــىل  املــرج موســمن  أهــايل  يــزرع  بينمــا  واحــد 
متأخــر”.  وصيفــي  ربيعــي  الســنة،  يف  األقــل 
ثــروة  إىل  املــوايش  قطــاع  شــقرا  أبــو  ويضيــف 
ألفــا رأس  األقــل  عــىل  “لدينــا  الزراعيــة  بســري 
ماشــية تعيــش يف املنطقــة وتعتمــد يف الرعــي 
عــىل املــرج ومحيطــه، وعــىل ســهله كمشــتى”. 

الــذي  بســري  ملــرج  املناخيــة  الطبيعــة  تســمح 
يغّطيــه األخضــر عــىل مــدار العــام وخصوصيتــه 
الصيــداوي  الســاحل  مــن  القريبــة  الجغرافيــة 
)أول   300 بــن  تــراوح  متباينــة  ارتفاعــات  مــع 
املنطقــة  تكمــل  عندمــا  مــرتاً  و450  الســهل( 
واإلقليــم  والشــوف  جزيــن  نحــو  صعودهــا 
الخــر  مواســم  بتــوايل  كافــة،  النواحــي  مــن 
املشــتغلون  يــزرع  هنــا  الفصــول.  مــدار  عــىل 
شــهراً،   12 يف  ثاثــة  أو  موســمن  أراضيــه  يف 
عــىل  مفتوحــاً  رزق  مصــدر  منــه  يجعــل  ممــا 

املحيــط.  واكتفــاء  اإلنتاجيــة 

تجــدر اإلشــارة إىل أّن املــرج يحــوي مــع جوانبــه 
مختلــف  مــن  شــجرة  مليــون  عــن  يقــل  ال  مــا 
األنــواع: الحرجيــة كالصنوبــر الــري واملثمــر إىل 
الســنديان وامللــول والعفــص والكينــا، واملائيــة 
أنــواع  )هنــاك  أنواعــه  عــىل  صفصــاف  مــن 
أخــرى(  أمكنــة  يف  موجــودة  غــر  صفصــاف 
املثمــرة  والريــة  والزيزفــون،  والحــور  والدلــب 
مــن إجــاص وخــوخ وزعــرور وبرتقــال بوصفــر، 
إىل املثمــرة الجّويــة التــي تتخطــى عشــرة أنــواع 
إىل  كافــة  وأنواعــه  والرتقــال  الليمــون  مــن 
والرمــان  والعنــاب  والكــرز  والتفــاح  الزيتــون 

وغرهــا.  واألفــوكا  والكيــوي 

نحــن ال نتحــدث هنــا فقــط عــن 10 مايــن مــرت 
ال  بعــرض  نفســه  الســهل  هــي مســاحة  مربــع 
يقــّل عــن 700 مــرت يف بدايــة املــرج حيــث ســيبنى 

الســد املزعــوم، ليتجــاوز 1500 مــرت يف املنطقــة 
األعــرض داخــل الســهل، وإّنمــا أيضــاً عــن املــدى 
الحيــوي للمــرج الــذي ينســحب نحــو القــرى يف 
مــع  انســياباً  أو  تعلــوه  التــي  املرتفعــات  ســفح 
األودية التي ترافق أنهار جزين - بحنن وباتر 
والبــاروك التــي ال تلبــث أن تتجمــع عنــد معبــد 
بســري يف نهــر واحــد ُيعــرف بنهــر بســري. وهــو 
الجســر  عنــد  املــرج  يــرتك  الــذي  نفســه  النهــر 
بســري ومزرعــة  هــي  قــرى  ثــاث  بــن  الفاصــل 
خربــة  باتجــاه  جزيــن(  قضــاء  )يف  املطحنــة 
تــال  رأس  عــىل  املخلــص  ديــر  لناحيــة  بســري 
بنهــر  املعــروف  األويل  نهــر  لُيســّمى  اإلقليــم، 
نهــر  ووادي  الرومانيــة.  النصــوص  أشــمون يف 
األويل غنّي بالطمي والرتّسبات مع ما يحمله 
النهــر مــن األعــايل وحــوايف الســهل الــذي تبلــغ 
ســماكة أتربته املرتّســبة 80 إىل مائة مرت عمقاً 
لبنــان  يف  الزراعيــة  األتربــة  أغنــى  مــن  وهــي 
وتشــبه أتربــة دلتــا النيــل يف أيــام العــز. ال يقــّل 
هــذا املــدى الحيــوي املنســاب نحــو األوديــة عــن 
أن  دون  مــن  مربــع،  مــرت  مليــون   20 إىل   15
نحتســب أرايض قــرى وبلــدات جزيــن والشــوف 
واإلقليــم الزراعيــة التــي تتأثــر بمنــاخ املــرج وأي 
تغيــرات جديــة ســوف تنتــج عــن إقامــة بحــرة 

بســعة 125 مليــون مــرت مكعــب مــن امليــاه. 

هذه هي أبرز األسباب التي تؤدي إىل تصنيف 
لرتتيــب  الشــاملة  الخطــة  وفــق  بســري  مــرج 
الطبيعيــة  الحمــى  كإحــدى   )2009( األرايض 
املنــدور  الوحيــد  الســهل  أّنــه  كمــا  القليلــة، 
يف  العمــران  مــن  والخــايل  واألحــراج  للزراعــة 
إىل  باإلضافــة  لبنــان،  جبــل  محافظــة  كل 
خصوصيتــه املناخيــة الدافئــة إىل املعتدلــة، مــع 
ترّبــع القــرى املحيطــة ببســري مــن أرايض قــرى 
جزين إىل قرى وبلدات الشــوف واإلقليم عىل 
ارتفــاع يــرتاوح بــن 700 و800 مــرت عــن ســطح 

البحــر.



يف  الزراعيــة  الــرثوة  عــىل  القضــاء 
إىل  الّســد  يحّولــه  نفســه حيــث  املــرج 

مــايئ. مســتنقع 
1

التــي  الرســوبية  األتربــة  كل  خســارة 
بــل  ال  آالف،  مــدار  عــىل  تجّمعــت 

الســنن. مايــن 
2

املتنــّوع  الطبيعــي  النظــام  تغيــر 
مــايئ  مســّطح  فــرض  عــر  للمنطقــة 
مربــع  مــرت  مايــن  ســتة  بمســاحة 
امليــاه.  مــن  مــرت مكعــب  مليــون  و125 
النظــام  تعامــل  إمكانيــة  فــإّن  لذلــك 
الطبيعــي والبيئــي مــع تغيــر جوهــري 
النظــام  كهــذا، معدومــة، كــون هــذا 
لهــذه  ســابقاً  يتعــّرض  لــم  الطبيعــي 
عــر  الراكــدة  امليــاه  مــن  الكميــات 
مايــن الســنن مــن تشــّكله وتطــّوره.

3

نحــو 570 هكتــاراً  اللبنانيــة  الدولــة  اســتملكت 
لتنفيــذ  بســري  مــرج  منطقــة  مــن  األقــل  عــىل 
ســيقام  األرايض  هــذه  بســري.  ســد  مشــروع 
عليهــا جــدار الســد الركامــي، وعــىل مــا يتبّقــى 
بمســاحة  بســري  ســد  بحــرة  ســتمتد  منهــا 
مــن   57% مربــع.  مــرت  مايــن  الســتة  تقــارب 
هــذه األرايض هــي زراعيــة صــرف وتقــع يف أغنــى 
واألكرثهــا  لبنــان،  ســهول  بــن  زراعــي  ســهل 
خصوبة كونه تكّون عىل مدار ماين السنن 
نهــر  روافــد  بهــا  جــاءت  زراعيــة  ترّســبات  مــن 
األّويل من الباروك إىل باتر ثم بحنن )جزين( 
ومعهــا انجرافــات الرتبــة مــن الجبــال املحيطــة، 
املصريــة،  النيــل  دلتــا  تربــة  أتربتــه  وتشــبه 
وبعمق يراوح بن 80 إىل مئة مرت من األتربة 

الخصبــة.

بهــذه  فقــط  بســري  ســد  مشــروع  يطيــح  لــن 
إنتاجيتهــا  مــع  الخصبــة  الزراعيــة  األرايض 
مجمــل  ســيهدد  بــل  والغنيــة،  املتنوعــة 
يف  واملناخيــة  البيئيــة  واملنظومــة  الزراعــات 
قــرى حــوض بســري، ومعهــا األشــجار املثمــرة 
والخضــار التــي ســتفتك بهــا األمــراض الفطريــة 
نتيجــة تبّخــر مــا يقــارب 10 أطنــان مــن الرطوبــة 
ومزّنــر  مغلــق  واٍد  يف  البحــرة  مــن  ســنوياً 
بالجبــال وغــر مفتــوح ســوى عــىل البحــر عنــد 

الصيــداوي. الســاحل  عــىل  األّويل  مصــب 

نحــو  بــه  املحيطــة  والقــرى  بســري  يف  يعيــش 
20 نوعــاً عــىل األقــل مــن األشــجار املثمــرة. نجــد 
والكيــوي  والليمــون  والصنوبــر  التفــاح  شــجر 
واألفــوكا والعّنــاب والّرمــان واملشــمش وغرهــا 
املناطــق  تفتقــده  مشــهد  يف  جنــب  إىل  جنبــاً 
نســبياً  الدافــئ  املنــاخ  بســبب  كافــة،  اللبنانيــة 
مــرتا   850 إىل   750( واملرتفعــات  جهــة  مــن 
مــن  الحــوض  تزّنــر  التــي  البحــر(  ســطح  عــن 

وادي  بأنهــا  بســري،  منطقــة  الهــر  ُتعــّرف 
مــكان  حيــث  الزراعيــة  الرســوبية  املســّطحات 
الســد. وهــي مــع جبالهــا ومســطحاتها  بحــرة 
وحرمــه  بســري  حــوض  تشــكل  وقراهــا 
نهــر  وفيــه  وكائنــات،  ومكونــات  كتضاريــس 

األّويل.   - بســري 

تقــول  مــا  وفــق  األعــىل،  مــن  بســري  وحــوض 
الكثــر  كمــا  بجبــال،  مصــّون  مغلــق  “حــوض 
مناخيــة  بخاصيــة  ويتمتــع  لبنــان،  أوديــة  مــن 
نتيجة امتداده من ارتفاع 300 مرت عن سطح 
البحر إىل 850 مرتاً يف األعايل يف قرى الشوف 
ســطحية  ميــاه  وجــود مصــادر  ومــع  وجزيــن، 

يف حوض بسري لدينا املرج نفسه، أي السهل 
مــرت  مايــن   10 نحــو  مســاحته  تتجــاوز  الــذي 
مربــع مــن األرايض الزراعيــة قبــل أن نحتســب 
نحــو  صعــوداً  ضفتيــه  عــىل  الزراعيــة  األرايض 
قــرى جزيــن والشــوف واإلقليــم. وتســأل الهــر 
يتمّيــز  واٍد  يف  الســهل  هــذا  تكــّون  “كيــف  هنــا 
شــديدة؟”.  بانحــدارات  منــه  عــدة  نــواح  يف 
انزلقــت  التــي  كافــة  الرســوبيات  “مــن  لتجيــب 
بــوادي  املحيطــة  األطــراف  عــىل  املنحــدرات  مــن 
عــر  املوقــع  يف  )ترســبت(  وترّكنــت  بســري، 
كميــات كبــرة جــداً مــن الرتّســبات املنزلقــة عــر 
التاريــخ. يــرتاوح عمــق هــذه الرتّســبات بــن 80 

بســري  ســد  إقامــة  تداعيــات  الهــر  تختصــر 
: ثــة بثا

وفــق  أيضــاً،  األمــراض  هــذه  عــىل  ســيرتتب 
الهــر، ارتفــاع يف اســتخدام املبيــدات الزراعيــة 
مــن  ذلــك  يعنيــه  ومــا  الكيميائيــة  وملّوثاتهــا 
تأثــر ســلبي ســواء عــىل صحــة النــاس أو عــىل 
املــزارع،  عــىل  أيضــاً  وكلفتــه  اإلنتــاج  نوعيــة 
عــدا عــن تأثرهــا الســام عــىل الخضــار واملــزارع 
املــزارع  يحــاول  ســوف  امليــاه.  ونوعيــة  والهــواء 
املزيــد  رش  عــر  املســتجدة  اآلفــات  مكافحــة 
مــن املبيــدات التــي ستشــكل اســتنزافاً مليزانيتــه 
وللطبيعــة عــىل فــرتات طويلــة مــن دون نتيجــة 

ُتذكــر.

الهــر،  وفــق  صنوبــر،  شــجرة  كل  ترتبــع 
مجلــس  دفــع  مربعــاً.  مــرتاً   20 مســاحة  عــىل 
دوالراً   20 املربــع  املــرت  ثمــن  واإلعمــار  اإلنمــاء 
للمســاحة  دوالر   400 أي  اإلســتماك،  بــدل 
التــي تقــع عليهــا شــجرة الصنوبــر. ويف عمليــة 
شــجرة  إنتــاج  ملتوّســط  بســيطة  حســابية 
للتعويــض:  البخــس  الســعر  يتبــّن  الصنوبــر 
تنتــج شــجرة الصنوبــر نحــو 3 كيلوغرامــات يف 
بـــ70 دوالراً،  الصنوبــر  يبــاع كيلوغــرام  الســنة. 
وعليــه فــإن اســتماك األرض التــي تقــع عليهــا 
هــذه الشــجرة يغطــي فقــط إنتــاج عامــن وأقــل 
اإلنتــاج يف  تعويــض  عــن  فمــاذا  شــجرة،  لــكل 
الصنوبــر  شــجرة  أن  حيــث  املتبقيــة،  األعــوام 

عــام؟   300 لنحــو  وتثمــر  تعيــش 

كلبنــان  خســرنا  هنــا  نحــن  “إذاً  الهــر  تقــول 
املُعّمــر  وعمرهــا  الشــجرة  ومزارعــن  وســكان 
وهــذا  البــاد.  هــواء  وتنقيــة  الزراعــي  واإلنتــاج 
يعني أنه لم يتم إجراء دراسة للكلفة البيئية 
والكلفــة  الثمــن  حقيقــة  ملعرفــة  اإلقتصاديــة 
عــىل املــدى الطويــل للتدهــور البيئــي والزراعــي 

والبــاد”.  النــاس  عــىل  واملعيــي 

تداعيــات  كلفــة  أيضــاً  تضيــف  وبعدمــا 
يف  األقــل  عــىل  الزراعــي  والتأثــر  اإلنهيــارات 
الهــر  تســأل  املقبلــة،  الخمســن  الســنوات 
ومــن  للمشــروع  االقتصاديــة  الجــدوى  عــن 
سيتحّمل املسؤولية؟ لتقول “يومها سينفض 
القيمــون يف وزارة الطاقــة واملؤسســات املعنيــة 
أيــادي  اقرتفتــه  عّمــا  أيديهــم  الســد  ببنــاء 

املشــكلة”. هــذه  عــىل  قبلهــم  القّيمــن 

تــرى الهــر أّن بنــاء الســد يف منطقــة رســوبيات 
أيضــاً  يعــّرض  بســري  مــرج  رســوبيات  بحجــم 
املنشأة لسقوط مزيد من الرتسبات كل عام، 
للبحــرة كونهــا  املفرتضــة  الســعة  يقّلــص  ممــا 
ســتمتئل بالرســوبيات. ويف حــال قمنــا بتعزيــل 
بعــد حائــط  النهــر  مــع  الرســوبيات وتصريفهــا 
الســد فإننــا ســنعدم كل إمكانيــات الحيــاة يف 
ضفــاف  مكّونــات  وســنغّر  األّويل  نهــر  مجــرى 
النهر نباتياً وحيوانياً، وعىل صعيد الرتّسبات 

أيضــاً.

تحــت  النهــر  مجــرى  عــىل  القضــاء  ســيتّم  كمــا 
عنــه،  امليــاه  البحــرة وحجــب  بنــاء  بعــد  الســد 
مما يعني القضاء عىل مظاهر الحياة يف مرج 
عــىل  الواقعــة  املنطقــة  ومعــه  نفســه،  بســري 
ســكان  كل  حيــاة  ونظــام  األّويل،  نهــر  ضّفتــي 
يف  األّويل  مــن  ُتــروى  التــي  الســاحلية  املناطــق 

وجوارهــا. صيــدا 

نقــي  ومــا  أشــجار  مــن  نقطعــه  مــا  ســيؤدي 
مــن  التقليــل  إىل  نبــايت  غطــاء  مــن  عليــه 
املــواد  أّن  كمــا  األوكســيجن،  انبعاثــات 
العضويــة التــي ســوف تبقــى تحــت ميــاه الســد 
الغنــي يف  النبــايت  والغطــاء  الرتّســبات  نتيجــة 
غــاز  مــن  عاليــة  كمّيــات  تنتــج  ســوف  املنطقــة 
ازديــاد ظاهــرة  يســاهم يف  الــذي  الضــار  امليتــان 

الحــراري. اإلحتبــاس 
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القرى وإنتاجها كانون الثاين 2020 10 أطنان من الرطوبة ستنتشر يف حوض مغلق: 
عن 30 بلدة سيعدم سد بسري زراعاتها ومناخها القرى وإنتاجها

موارد حوض بسري 
وخصوصيته

ألجل هذا كّله، يجب أن 
نسألهم: إىل أين تذهبون 

باملنطقة؟

تداعيات إقامة السد

املزارع والسكان

التعويض اإليكولوجي

تصل الهر ختاماً إىل معادلة الحق والحقوقية 
الزراعيــة  األرايض  احتــال  “مــع  إنــه  لتقــول 
نســبة %57 مــن األرايض التــي تبلــغ مســاحتها 
570 هكتاراً سيســتهلكها الســد، ماذا ســتؤمن 
هــؤالء  املحيطــة؟  املنطقــة  لســكان  الدولــة 
والبــاروك  األّويل  روافــد  مــن  امليــاه  يضخــون 
توّســعت  وإذا  أراضيهــم،  لــري  وباتــر وبحنــن 
أراضيهــم الزراعيــة وتكاثــروا، تــزداد حاجتهــم 
للميــاه فهــل ســنعطيهم مياهــاً إضافيــة؟ ومــن 
أيــن ســتأيت القــرى العطــى بامليــاه مثــل مزرعــة 
امليــاه مــن ســكان غــر  الشــوف؟ هــم يســحبون 
مكتفــن أصــاً مــن كميــات امليــاه ال للشــفة وال 
مــن  هنــاك  أّن  “صحيــح  وتضيــف  للزراعــة”. 
امليــاه  يؤّمنــون  كيــف  ولكــن  امليــاه،  إىل  يحتــاج 
أرايض  مصــادرة  ألنفســهم  ويبيحــون  ملواطــن 
أصــاً  يحتاجهــا  التــي  ومياهــه  آخــر  مواطــن 
مــع صحتــه ومداخيلــه الزراعيــة ونمــط عيشــه 
كله؟ فاملواطنون يتساوون باملواطنية وبالحق 
تعــَط حقهــا  لــم  املنطقــة  أّن  كمــا  والحقوقيــة. 
مــن مصــادر مياههــا،  اإلفــادة  التنميــة ويف  يف 
لــم نعطهــا أصــاً  نأخــذ مياههــا ونحــن  فكيــف 

التنميــة؟” يف  حقهــا 

يف الصفحة 140 من دراسة ألثر البيئي 2014، 
يتّذرعون بأّن تخزين مياه الشتاء ليس عملياً 
وال ممكنــاً يف بــروت بســبب طبيعــة العاصمــة 
القــرى  ذلــك يف  فعــل  يمكــن  إنمــا  العمرانيــة، 
املحيطــة بحــوض بســري. ويستشــهدون بقيــام 
الشــوف مثــاً،  الضيــع يف مزرعــة  ســكان هــذه 
بإنشــاء خزانــات قــرب منازلهــم لتخزيــن ميــاه 
الشــحائح.  موســم  يف  منهــا  واإلفــادة  الشــتاء 
املنطقــة  بحاجــة  “اعرتافــاً  هــذا  يف  الهــر  وتــرى 
لكل مياهها وعدم اكتفائها الذايت من مياهها 
فمزرعــة  أخــرى.  مــدن  إىل  نقلهــا  لهــم  ليحــق 
الشــوف تســعى إلنشــاء بركــة جبليــة لتجميــع 
ميــاه بســعة خمســن الــف مــرت مكعــب لتأمــن 
حاجــات ســكانها وهــذا دليــل آخــر عــىل حاجــة 

هــذه البلــدات مليــاه املنطقــة”.

املنطقــة  مــن  يأخــذون  “هــم  بالقــول  وتختــم 
وأشــجارها ومناخهــا ومياههــا وصحــة  تربتهــا 
أن  دون  مــن  عيــش  كمصــدر  وزراعتهــا  أهلهــا 
خســائر  أو  ســلبي  بيئــي  أثــر  بوجــود  يعرتفــوا 
فســروا  كيــف  لنــا  فليقولــوا  عليهــا.  محتملــة 
يقبلــوا  أن  الســكان  هــؤالء  عــىل  وملــاذا  ذلــك؟ 
صنوبــر  شــجرة  قطعــوا  وإذا  األمــر؟  بهــذا 
ســيعّوضونها  كيــف  ســنة  خمســن  بعمــر 
وال  جــدي  غــر  التعويــض  هــذا  للمواطنــن؟ 

املتوقعــة”. الخســائر  مــع  يتناســب 

الحق والحقوقية

إعدام األّويل

الغطاء األخضر مهدد

كمــا  مناخهــا  يقســو  أن  دون  مــن  ثانيــة  جهــة 
يف الجبــال الشــمالية. ويف قــرى محيــط بســري 
يحتــاج النــاس إىل امليــاه، هنــاك قــرى عطــى، 
تحــاول  التــي  الشــوف  مزرعــة  رأســها  عــىل 
خــزان  يف  الشــتاء  أمطــار  تجميــع  بلديتهــا 

ناســها. حاجــات  لســد  إســمنتي 

حــاورت “املفكــرة القانونيــة” الباحثــة والكاتبــة 
ســمعان  مرنــا  الدكتــورة  الطبيعيــة  املــوارد  يف 
بســري  لســد  الســلبية  اآلثــار  حــول  الهــر 
ومحيطــه  الحــوض  يف  الزراعــي  القطــاع  عــىل 
الحــق  بمعادلــة  لتنهــي  النــاس،  حيــاة  وعــىل 
والحقوقيــة التــي تحــاول طــرح التســاؤل حــول 
حــق الســلطات يف ســلب مواطنــن يف منطقــة 
ونظــم  ومقّدراتهــم  إمكانياتهــم  معظــم  مــا، 
حياتهــم، يف ســبيل تأمــن ميــاه قــد ال تصــل، 
ألسباب عدة، إىل مواطنن يف منطقة أخرى.

جاريــة هــي روافــد نهــر بســري اآلتيــة مــن ينابيــع 
البــاروك وباتــر وبحنــن يف جزيــن”. وتــرى الهــر 
أّن العوامــل الطبيعيــة التــي يقــوم عليهــا هــذا 
املحيطــة،  باملناطــق  التأثــر  “قليلــة  الحــوض 
الطبيعيــة  منظومتهــا  لنفســها  فتخلــق 
يرتبــط  الطبيعــي  النظــام  وهــذا  الخاصــة. 
والطبقــات  الحــوض  يف  امليــاه  بتــوّزع  بالتأكيــد 
الــوادي  وعمــق  الرتبــة  ونوعيــة  الجيولوجيــة 
حيــث يمتــد الســهل وارتفــاع الجبــال املحيطــة، 
التــي  املســاحات  عــىل  تتــوّزع  التــي  والقــرى 
والزراعــة”.  البشــري  الســكاين  بالرتّكــز  تســمح 

وتــرى الهــر أنــه مــن املهــم رصــد كيفيــة تحــّرك 
الهــواء وتياراتــه يف حــوض مفتــوح فقــط عــىل 
صيــدا.  يف  الســاحل  نحــو  انحــداره  يف  البحــر 
مــع  البحــر، ويصعــد  مــن  يأتيــه  الهــواء  أّن  أي 
الــوادي مــع تضاريســه نحــو الجبــال التــي تزّنــره 

القــرى.    وعليهــا 

بســري  مــرج  مــن  تجعــل  الخاصيــة  هــذه 
املوجــود مــا بــن الســاحل والجبــل “أكــرث دفئــاً 
مــن املناطــق الجبليــة الشــمالية، وهــو مناخيــاً، 
بيئيــاً  نظامــاً  يخلــق  ممــا  دافــئ،  إىل  معتــدل 
وينتــج  الطبيعيــة،  املوائــل  يف  بتعّدديــة  يتمّيــز 

وحيــواين.  نبــايت  غنــى  عنــه 

وتربط الهر هذه العوامل الطبيعية وخاّصية 
يف  الزراعيــة  واملــوارد  النــاس  بحيــاة  املنطقــة 
منتــج  الحــوض  أّن  لتؤكــد  وحوضــه،  بســري 
مناســب  مناخــي  بــدفء  يتمتــع  ألنــه  زراعيــاً 
للزراعــات عــىل فــرتات إنتــاج هــي األطــول نســبياً 
عــىل  زراعيــاً  اســتثمارها  يكــون  إذ  البــاد،  يف 
مدار الفصول، وبدورة كاملة من الشتاء إىل 
الربيــع، ممــا ينتــج موســمن إىل ثاثــة مواســم 

العــام.    يف 

وُتذّكــر الهــر بمثــل منتشــر يف أدبيــات املزارعــن 
ليمــون  بينــزل  “ملــن  يقــول  الخضــار  وتجــار 
بســري بينــزل معــه ســعر الليمــون بالســوق”، 
تــزدان  عينــه  الوقــت  يف  إنتاجــه.  لغــزارة  نظــراً 
وهنــاك  الجــردي.  بالتفــاح  الحــوض  قــرى 
عّينــات مــن البســاتن نجدهــا يف حــوض بســري 
إىل  الحامــض  الليمــون  شــجرة  تعيــش  حيــث 
العريــش  وداليــة  والزيتــون  التفــاح  جانــب 
واألفــوكا وغرهــا، وهــي منتجــات مختلفــة مــن 
حيــث نوعيــة املنــاخ الــذي تحتاجــه، وتنبــت يف 
مختلفــة.  وبمناطــق  مختلــف  منــاخ  يف  لبنــان 
الحــوض،  يف  األفــوكا  يزدهــر  بــدأ  ومؤخــراً 
التــي  الجبليــة  باتــر  يف  رائــدة  تجربــة  وهنــاك 
إىل  إضافــة  أعاليــه،  مــن  بســري  مــرج  تمســك 
الجــوي املوجــود يف أحــراج كبــرة يف  الصنوبــر 

املحيطــة. والقــرى  املــرج 

إىل 100 مــرت مــن األتربــة والرمــول الرتســبية. 
وكــون هــذه املكّونــات هــي أتربــة ترســبية بهــذه 
ميــاه  مصــادر  تواجــد  مــع  والكميــات  الكثافــة 
خصبــة  برتبــة  تتمتــع  فإنهــا  قريبــة،  ســطحية 
دلتــا  وخصوبــة  تركيبــة  تشــبه  نــادر،  بشــكل 
امليــاه  مــع إمكانيــة اســتعمال  النيــل يف مصــر، 
السطحية للري. ولذا فإن مرج بسري هو من 
أهــم املواقــع الزراعيــة الداخليــة، وهــو الســهل 
أّن  شــبه الوحيــد يف جبــل لبنــان. وبالنظــر إىل 
عليهــا  قــى  قــد  الســاحلية  ســهولنا  معظــم 
مضاعفــة  أهميــة  يكتســب  فإنــه  العمــران، 
ولكننــا،  الســاحل.  مــن  قربــه  مــع  خصوصــاً 
وعــر مشــروع ســد بســري، نقــي عــىل واحــدة 
واملنتجــة  الخصبــة  الزراعيــة  املناطــق  أهــم  مــن 

باملواســم”.    والغنيــة 

عــىل  املشــروع  هــذا  تداعيــات  أّن  الهــر  وتــرى 
والشــوف  جزيــن  ملناطــق  املحــّل  االقتصــاد 
الوطنــي  اإلقتصــاد  ومعهــم  وصيــدا  واإلقليــم 
إّن  بالقــول  التــذّرع  ينفــع هنــا  كبــرة جــداً. وال 
بســري غــر منتــج حاليــاً عــىل صعيــد الزراعــة، 
كونــه لــم يكــن هنــاك رؤيــة زراعيــة وإنمائيــة يف 
الســهل  نحــو  طــرق  تعبيــد  فيهــا  بمــا  املنطقــة، 
ال  املثــال  ســبيل  عــىل  منهــا،  املنتجــات  لنقــل 
الحصــر. وتضيــف “ليمنحنــا املســؤولون الئحــة 
القطــاع  وتطويــر  الزراعيــة  التنميــة  بمشــاريع 
التــي ُنفــذت يف املنطقــة. فالطريــق مــن عماطــور 
املثــال  ســبيل  عــىل  الشــوف  ومزرعــة  وباتــر 
محفرة وال يمكن سلوكها إال بسيارات الدفع 
املزارعــن”. معظــم  مــع  املتوفــرة  غــر  الرباعــي 

وتســتنتج الهــر بــأّن التبّخــر الناتــج عــن البحــرة 
سيتســبب  نســبياً  دافــئ  منــاخ  عــىل  املفروضــة 
يقّدرهــا  الجويــة  الرطوبــة  مــن  هائلــة  بكميــات 
األثــر  دراســة  يف  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 
بـــ 6.5 مليــون مــرت  البيئــي الصــادرة عــام 2014 
أّن  علمــاً  ســنوياً.  املتبخــرة  امليــاه  مــن  مكعــب 
الخــراء البيئيــن يحتســبونها بـــ 10 مايــن مــرت 
تمتــد  أشــهر  ســتة  مــدى  عــىل  ســنوياً  مكعــب 
الربيــع ولغايــة نهايــة فصــل  أوائــل فصــل  مــن 
الصيــف، أكرثهــا كثافــة خــال أشــهر الصيــف، 
مما يعني أّن الوادي سيعاين من كثافة عالية 
مــن الرطوبــة املســتجّدة واملفروضــة مــن خــارج 

وكــون  للمنطقــة.   والطبيعــي  البيئــي  النظــام 
حوض بسري مغلقاً، سترتّكز كميات التبّخر 
يف الوادي وترتفع تدريجياً نحو مناطق وقرى 
كل  معرِّضــة  وجوانبــه  الحــوض  مرتفعــات 
منتجاتــه الزراعيــة مــن أشــجار مثمــرة وزراعــات 
أرضية، للخطر. كما سُتعّرض كافة مكّونات 
لخطــر  للمنطقــة  والزراعــي  الطبيعــي  النظــام 
األمراض وبخاصة الفطرية منها. ولن يقتصر 
بــل  املثمــرة  األشــجار  عــىل  الزراعــة  عــىل  التاثــر 
حبــوب  مــن  املزروعــات  عــىل  أيضــاً  سينســحب 
)يغــزو  القمــح  “ســرهنب”  كمــا  وغرهــا، 
الرهبــون ســنابله( ولــن يعقــد زهــر الزيتــون وال 

الصنوبــر. أكــواز 

تغيــر  ومعهــا  املســتجّدة  الرطوبــة  ستشــكل 
املنــاخ خطــراً مباشــراً عــىل كل الــرثوة الزراعيــة 
وقراهــا  املنطقــة  يف  النــاس  عيــش  ومصــادر 
املحيطــة يف قضــاءي جزيــن والشــوف بمــا فيــه 
معانــاة  عــن  الحديــث  دون  مــن  هــذا  اإلقليــم. 
عــىل  مناطقهــم  منــاخ  تغيــر  نتيجــة  الســكان 
منطقــة  يف  الرطوبــة  نســبة  ارتفــاع  صعيــد 
كانــت توصــف لعــاج مــرىض الربــو واألمــراض 

الصدريــة.

ميــاه  لتكريــر  محطــات  وجــود  عــدم  ومــع 
نحــو  مــن  املــرج  إىل  املســلطة  الصحــي  الصــرف 
ستســتقبل  محيطــه،  يف  وبلــدة  قريــة   30
املــواد  مــن  ســياً  إنشــاؤها  املزمــع  البحــرة 
وامليــاه  نفســها،  الرتّســبات  بســبب  العضويــة 
املبتذلة مما يهدد نوعية املياه املجّمعة، ال بل 
العضويــة وتحّولهــا  املــواد  تحّلــل  يزيــد عمليــة 
إىل غــازات دفيئــة )ميتــان، كريــت وأمونيــاك( 
وهــي غــازات تفــوق مخاطرهــا مخاطــر غــاز ثــاين 
أوكســيد الكربــون بعشــرين مــرة. ومــع قنــوات 
الصــرف الصحــي ســتصل أيضــاً إىل املــرج زيــوت 
محات ميكانيك السيارات ومحطات الوقود 
مجــاري  إىل  املســّلطة  واملســالخ  والصناعــات 
مــن  بحنــن  أنهــار  مــع  اآلتيــة  الصحــي  الصــرف 
وعماطــور  وباتــر  والبــاروك  جزيــن  ناحيــة 

وغرهــا. الشــوف  ومزرعــة 
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أبــو شــقرا )69  بديــع  تكــن وظيفــة مأمــون  لــم 
عامــاً( تكفيــه وحدهــا إلعالــة عائلتــه يف ضيعتــه 
كانــت  نفســها  عماطــور  الشــوفية.  عماطــور 
عرفــه  طاملــا  الــذي  بســري  ملــرج  اســمها  تمنــح 
البلــدة  مللكيــة  نظــراً  عماطــور،  بمــرج  النــاس 

 .30% تامــس  التــي  املــرج  يف  الكبــرة 

أرضــه  نحــو  واســتدار  الوظيفــة  مأمــون  تــرك 
ســتون  عائلتيهمــا:  عــن  وزوجتــه  ورثهــا  التــي 
ألــف مــرت مربــع يف مــرج بســري و30 ألــف مــرت 
وهــي  الرميــات،  تقــع  الرميــات.  يف  مربــع 
مــن  املنحــدر  الجبــل  يف  مجللــة  زراعيــة  أرض 

املــرج.  نحــو  عماطــور 

منــذ ذلــك الحــن، أي منــذ ثاثــن عامــاً، صــار 
مأمــون نموذجــاً، كمــا مزارعــون آخــرون، وإن 
أن  للزراعــة  يمكــن  ملــا  املنطقــة،  يف  قّلــة  كانــوا 
متكاملــة  إنتاجيــة  زراعيــة  حلقــة  عليــه:  تكــون 

فالســوق.  املعمــل  الحقــل إىل  مــن 

طريــق  عــىل  عماطــور  مــن  للمنحــِدر  يمكــن  ال 
مزرعــة  وجــود  يتخّيــل  أن  ومحّفــرة  ضيقــة 
مزدهرة تغّذي مؤسسة “بلدي” حيث ُيصّنع 
كل اإلنتاج الزراعي والحيواين: من األرض إىل 
املســتهلك. واملؤسســة هــي نمــوذج ملــا يمكــن أن 
يكــون عليــه حــوض بســري مــن ســهل املــرج إىل 
ترعاهــا  أمــاً  للمنطقــة  كان  لــو  املحيطــة  القــرى 

وتســأل عــن أهلهــا. 

هنــاك، يف الرميــات، تفهــم ســر هــذا اإلكتفــاء 
شــقرا،  أبــو  مأمــون  لــدى  بــاألرض  والتعّلــق 
الرجــل اآليت مــن نضــال ســيايس طويــل قــى 
مظّلــة  تحــت  إســرائيل  محاربــة  يف  منــه  جــزءاً 
وتحديــداً  اللبنانيــة،  الوطنيــة  املقاومــة  جبهــة 
الرجــل   .1982 اإلســرائيل  اإلجتيــاح  خــال 
وتفكــراً  وثقافــة  لغــة  بالنضــال  املجبــول 
أرضــه  يف  نفســها  املقاومــة  يمــارس  وســلوكاً، 
“اكتفاء املزارع وأهل الريف هو شرط أسايس 
لتحــّرر املواطــن مــن الــوالء للزعيــم وارتهانــه لــه 
يف كل لبنــان”، يقــول وهــو يربــط بــن مــا وصــل 
يف  والصناعــي  الزراعــي  القطاعــن  واقــع  إليــه 
هــذه  يف  وخصوصــاً  املواطنــن،  وحــال  البــاد 

الدقيقــة.  املرحلــة 
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منتصــف أيلــول 2019، اســتفاق كميــل، أحــد 
فجــراً  الخامســة  عنــد  جزيــن،  قضــاء  رعــاة 
حلــب  يف  زوجتــه  عــاون  يــوم.  كل  كعادتــه 
نحــو  املاشــية  بــرؤوس  وســار  املاعــز  قطيــع 
مــرج بســري حيــث يعمــل، بالوراثــة عــن جــده 
املنطقــة.  ســهل  يف  قطيعــه  رعــي  عــىل  وأبيــه، 
أســفل  مــن  قطعهــا  التــي  بحنــن  ضيعــة  بعــد 
أن  ُيفــرتض  الــذي  املعــر  إىل  وصــل  ســفحها، 
الــذي  قطيعــه  وجــد  هنــاك  املــرج.  إىل  يقطعــه 
ســبقه بنحــو خمســن مــرتاً مــع الكــّراز، يتزاحــم 
جنازيــر  بثاثــة  مقفلــة  حديديــة  بوابــة  أمــام 
عريضــة وبأقفــال غليظــة. كان مجلــس اإلنمــاء 
واإلعمــار مــع الشــركات املتعهــدة ســواء تنفيــذ 
الرمــول  حفــر  أو  األشــجار  قطــع  أو  الســد 
أمــام  البــاب  أقفلــوا  قــد  الصخــور،  ومقالــع 

عيشــه.  لقمــة  وبالتــايل  مواشــيه،  غــذاء 

عرضنــا، أي فريــق “املفكــرة”، عــىل كميــل أن 
نســر معــه يف رحلتــه املعتــادة نحــو املــرج بعــد 
بالصــوت  لنوثــق  فيديــو  تصويــر  بآلــة  نــأيت  أن 
والصــورة مــا حصــل معــه ومــع غــره مــن مربــي 
ســرور  بــكل  ابــن قضــاء جزيــن  وافــق  املــوايش. 
بعدمــا صــار يفكــر ببيــع قطيعــه والبحــث عــن 
مصــدر رزق آخــر “مــع تســكر املــرج صــرت عــم 
وهــذا  بالزريبــة،  العلــف  عــىل  املــوايش  غــذي 

يقــول. تحملــه”،  يمكننــي  وال  جــداً،  مكلــف 

كامــرا  مــع  عدنــا  بالتمــام  أســبوع  بعــد 
التصوير. اتصلنا بكميل لنسوق معه القطيع 
بالقــول:  مــرراً  نحــو املــرج فاعتــذر مّنــا ســريعاً 
“وظفــوين حارســا معهــم مــا بقــى إقــدر إحــي، 
تمــت  فيــي”.  تتصلــوا  بقــى  مــا  برتيــدوا  إذا 
أبنــاء املنطقــة  رشــوة كميــل وغــره مــن بعــض 
الحــد  يتجــاوز  ال  وبراتــب  املؤقتــة،  بالوظيفــة 
ال  إنــه  كميــل  قــال  إلســكاته.  لألجــور  األدن 

وتحديــداً  بســري  لحــوض  اآلخــر  املقلــب  عــىل 
التــي يعــّد أهلهــا مــع  بلــدة مزرعــة الشــوف  يف 
)نحــو  املــرج  ُــّاك يف  امل كبــار  مــن  أهــل عماطــور 
وحدهــا(  للمزرعــة  بســري  أرايض  مــن   30%
نجــد نجيــب بــو كــروم، إبــن املزرعــة يف مراحــه 
واملــراح  الــروس.  جــب  منطقــة  يف  الخــاص 
زراعيــاً  بيتــاً  الرعــاة  فيــه  يبنــي  الــذي  املــكان  هــو 
أضــاف  كمــا  للدجــاج،  وقنــاً  املــوايش  وحظائــر 
لهم نجيب أعشاش الحمام عىل سطح داره. 

إىل  بنــا  يقــود  أن  واقــرتح  املــراح  نجيــب  تــرك 
شــوار املــرج الــذي يقــع بــن رأس الجبــل الــذي 
مــرج  عــىل  الشــوف  مزرعــة  خــراج  منــه  يطــّل 
عــىل  ليدّلنــا  شــاهق  ارتفــاع  عــىل  يقــف  بســري. 
قطعانــه  يقــود  حــن  يســلكها  التــي  الطريــق 
نحو السهل يف أسفل الشوار “هونيك بكعب 
الــوادي منحــط املعــزة، حدهــا منشــتي البقــر، 
أدفــى  الطقــس  ألنــه  نــزول  مننقلــه  والغنــم 
بــن  الســهل  ارتفــاع  يــراوح  الســهل”.  بــأول 
املاعــز،  البحــر.  ســطح  عــن  مــرت  إىل 500   300
رأس   300 نحــو  نجيــب  منــه  يمتلــك  الــذي 
يقــي الشــتاء يف املنطقــة املرتفعــة مــع األبقــار 
وعددهــا 15 رأس بقــر، فيمــا تأخــذ العائلــة 50 
رأس غنــم نحــو أســفل املــرج، كــون األغنــام ال 

األعــىل.  يف  الــرد  بعــض  تتحمــل 

بســري  ســد  ضــد  الحملــة  كانــت  إذا  مــا  يعلــم 
ســوف تنجــح يف منعهــم مــن التنفيــذ، وتعيــد 
املرج ألهله، فارتأى النجاة بنفسه “ع القليلة 
بيطلــع يل قرشــن بعّيــش أوالدي، أنتــو مــا رح 
يجينــي منكــم يش”، قــال لنــا، وأقفــل الخــط.

“اضطريــت  كثــراً  نجيــب  يحــزن  األمــر  هــذا 
وهــذا  إليهــا  املاعــز  ونقلــت  عنبــال  يف  اســتأجر 
مكلــف عليــي”. حتــى اآلن ال يعــرف أيــن يذهــب 
باألبقار والغنم “عم نحاول نقّطع هالشتوية 
تحــت، وعــم نفاوضهــم، ومــا منعــرف إذا رح 
بعدهــا  منطقتنــا  كــون  ال،  أم  لنــا  يســمحوا 
الجاريــة  الســد  أعمــال  عــن  نســبياً  بعيــدة 

حاليــاً”. 

ومعهــم  األهــايل  يفشــل  أن  نجيــب  يخــى 
الســد  إقامــة  منــع  يف  البيئيــون  الناشــطون 
“يعني ساعتها بضطر بيع كل املوايش وفتش 
لــه أن يفعــل  آخــر”. كيــف  عــىل مصــدر عيــش 
مضجعــه،  يقــّض  الــذي  الســؤال  هــو  ذلــك؟ 
كــرث  كمــا  الســهل،  يف  أمــه  ولدتــه  الــذي  هــو 
أجدادهــم  عــن  الزراعــي  العمــل  توارثــوا  ممــن 
وآبائهــم “مــا بعــرف إشــتغل يش تــاين” يقــول. 
واليــوم  املــرج،  يزرعهــا يف  التــي  ذهبــت األرض 
ومواشــيه.  قطعانــه  لبيــع  يضطــر  أن  يخــاف 

املــوايش  مــن  دخلــه  مصــادر  نجيــب  يــوزع 
واأللبــان  الحليــب  “نبيــع  التــايل:  الشــكل  عــىل 
العجــول  وكذلــك  ومشــتاقتها،  واألجبــان 
ومعهــا  للذبــح،  املاعــز  وســواعر  والخواريــف 
نؤّمــن  الحلــوب.  والبقــر  األغنــام،  صــوف 
ونبيــع كرتونــة  البلــدي،  البيــض  مــن  اكتفاءنــا 
وكذلــك  لبنانيــة،  لــرة  آالف  بعشــرة  البيــض 
نبيــع مــن الحمــام الــذي نرّبيــه يف املــراح. ومــن 
الخضــار  مــن  مؤونتهــا  العائلــة  تؤمــن  املــرج 
منتعــب  الحمداللــه  الباقــي.  وتبيــع  والحبــوب 
بس عايشن بكرامتنا وعمرنا ما عزنا حدا وال 
طلبنــا وظيفــة أو واســطة أو انذّلينــا ملســؤول”. 
الحاجة إىل الناس هي ما ال يريده نجيب “يف 
متلنــا كتــار، يف حــوايل %35 مــن أهــل املزرعــة 
ســوا”.   املــوايش  ومــن  الزراعــة  مــن  بيعيشــوا 

أي  مــن دون  املــرج  مــن  اليــوم ســيتم طردهــم 
عنــا”. ســائل  حــدا  “مــا  تعويــض 

إبــن بســابا، غســان  يهتــم  مــن نجيــب  بالقــرب 
وقطيــع  بقــر  رأس   20 بنحــو  العاكــوم،  نزيــه 
عشــرات  وكذلــك  مراحــه،  يف  األغنــام  مــن 

بيضهــا.   يبيــع  التــي  الداجنــة  الطيــور 

عــىل  فقــط  بســري  ســد  تأثــر  غســان  يــرى  ال 
حياتــه وحيــاة أبنــاء بســابا “أقفلــوا علينــا املــرج 
مربــع  مــرت  مليــوين  نحــو  فيــه  بلــديت  وألهــايل 
مــع خــراج البلــدة املتصــل ببســري”. يهتــم ابــن 
بســابا بتأثــر الســد عــىل منــاخ املنطقــة “بدهــم 
نهــر  بمحيــط  صايــر  مــا  متــل  بالتلــّوث  يقتلونــا 
يعملــوا  بدهــم  القرعــون.  وبحــرة  الليطــاين 
فينــا متــل مــا عملــوا بــر اليــاس الــل فيهــا 600 
غســان  يتحــدث  ولــم  هــذا  ســرطان”.  حالــة 
الــذي  النبــايت  “الغطــاء  عــن  قــال،  كمــا  بعــد، 
يشــجروا  مــا  بــدل  تدريجيــاً.  لبنــان  يتقلــص يف 
مليــون  ربــع  القليلــة  عــىل  يقطعــوا  عــم  بعــد 
كمــا  فعليــاً،  يعنــي  وذلــك  معمــرة”.  شــجرة 
والشــوف  جزيــن  رئــة  عــىل  “القضــاء  يقــول 
ســهاً  “ليــس  لــه  بالنســبة  فاملــرج  واإلقليــم”، 
فقــط،  للمــوايش  مرعــى  وال  فقــط،  للزراعــة 
املنطقــة  أهــل  تخــص  ال  وطنيــة  ثــروة  هــو  بــل 

وحدهــم”. 

يختم غســان بالقول إن موقف رئيس الحزب 
يف  فاصــل  جنبــاط  وليــد  اإلشــرتايك  التقدمــي 
املوضــوع “إذا وقــف بوجــه الســد بيقــدر يمنعــه 
ألنــه معظمــه واقــع بــأرايض منطقتــه، وبيضــّر 
الشوف باألساس مع جزين، وكتر ناس من 
“يعنــي  يضيــف  ثــم  كمــان”،  بتنتخبــه  اإلقليــم 
النــاس متوقعــة منــه يكــون حنــب أهــل املنطقــة 

ويوقــف الســد”.

سد يبتلع مراحات 
الرعيان

يف هــذه النقطــة، يشــرح مأمــون كيفيــة إفقــار 
النــاس لغايــات يف نفــس املمســكن بالســلطة: 
يف  تســاهم  الرســمية  املؤسســات  مــا  بــدل   “
إعــداد عمــال زراعيــن ومزارعــن فنيــن قادريــن 
الوطنــي  واإلقتصــاد  باإلنتــاج  املســاهمة  عــىل 
وتســهيل تصريــف اإلنتــاج عــر آليــات واضحــة، 
لــي  البطالــة  إلنتــاج  معامــل  تعــزز  نجدهــا 
النفــوذ،  ألصحــاب  مرتهنــن  النــاس  يصبــح 
لهــم  والتذّلــل  وراءهــم  بالســر  وليســتمروا 
إفــادة  أي  ينالهــم  أو  وظيفــة  عــىل  ليحصلــوا 
مــن الســلطة التــي تحكــم البــاد”. هــذا النهــج، 
بالنســبة ملأمــون، أي “عــدم تنميــة القطاعــات 
مــا  والزراعــة،  الصناعــة  وخصوصــاً  املنتجــة، 
هو إاّل إمعان يف استغال الناس ليبقوا لقمة 
الحاكمــة،  السياســية  الطبقــة  يــد  يف  ســائغة 
ومــن هنــا ذاعــت فكــرة أّن النــاس لــم تعــد تهتــم 

بســري”.   ملــرج  الظهــر  أدارت  وأنهــا  بالزراعــة 

ترتجــم مزرعــة الرميــات فهــم مأمــون للحلقــة 
البلــدي  الدجــاج  قــن  مــن  املتكاملــة  الزراعيــة 
كــروم  إىل  واألبقــار  واألغنــام  املاعــز  صــرة  إىل 
والليمــون  والتفــاح  والزيتــون  والعنــب  التــن 
صفــر  أبــو  وكذلــك  وحامــض  برتقــال  مــن 
الــذي يصنعــون مــن زهــره الشــراب ومــن ثمــاره 
الثمــار،  بقيــة  كمــا  و”الكومبــوت”  املربيــات 
واألفــوكا  والخرمــا  الجــوي،  بالصنوبــر  مــروراً 
والكيوي والّرمان والعّناب واملشــمش وغرها 

املثمــرة.   األشــجار  مــن 

ومــن األشــجار إىل حقــل الخضــار كل حســب 
الباذنجــان  إىل  البنــدورة  مــن  مواســمها 
والشــمندر  واللفــت  والجــزر  واملقتــى  فالخيــار 
والــروكا  والهندبــاء  الخضــراء  والورقيــات 
جعــل  والروكــويل.  والقرنبيــط  وامللفــوف 
مأمــون مــن مزرعتــه يف الرميــات حقــل تجــارب 
بالفعــل  الرســمية  للســلطات  ليقــول  ناجحــاً 
الســهل  مــع  بســري  حــوض  ملنطقــة  يمكــن  مــا 
مــع  تنتجــه  أن  القــرى  يف  الزراعيــة  واألرايض 
تــراوح اإلرتفاعــات مــا بــن 300 إىل 850 مــرتاً 
عــن ســطح البحــر “ليــس صحيحــاً أّن األرايض 
هنــا  لهــا،  الظهــر  أدارت  النــاس  وأّن  مهملــة 
يمكــن لنــا كمزارعــن وســكان أن نســتفيد مــن 
ثاثــة  لنــزرع  واملعتــدل  الدافــئ  املنطقــة  منــاخ 
مواســم عــىل األقــل يف العــام”. ويف الرميــات 
األشــجار  مــن  نوعــاً  عشــرين  مــن  أكــرث  نجــد 
أّن  مــع  نفســه  الجــّل  يف  املتجــاورة  املثمــرة 
بعضهــا ال يعيــش مــع اآلخــر يف منطقــة أخــرى 

لبنــان. مــن 

توســيع  مــن  مأمــون  الســد  يمنــع مشــروع  لــم 
بعدمــا  فقــط  بســري  مــرج  نحــو  مزرعتــه 
مــن  مربــع  مــرت  ألــف   45 الدولــة  اســتملكت 
منقــدر  مــا  “باإلســتماك  فيــه  العائلــة  أرايض 
نرفــض نبيــع، الدولــة اســتملكت تحــت شــعار 
املصلحــة العامــة وهــذا ملــزم لنــا كمواطنــن”. 
ولكــن مأمــون قلــق كونــه كمــزارع عتيــق وخبــر 
يعــرف مــاذا يعنــي أن تصبــح أرضــه مطّلــة عــىل 
مــن  مكعــب  مــرت  مليــون   125 بســعة  بحــرة 
املياه: “ستتأثر املزرعة كما بقية أرايض املنطقة 
ســتفرضه  الــذي  املناخــي  بالتغــرُّ  الزراعيــة 
ينفجــر  لــم  مــا  إذا  املســتنقع  فهــذا  البحــرة. 
الصخريــة  املنطقــة  طبيعــة  عــىل  الضغــط  مــن 
الســد  لوقــوع  بزلــزال  يتســبب  لــم  أو  الهشــة، 
وبالقــرب  بســري(  )فالــق  رئيــي  فالــق  فــوق 
مــن التقــاء فالقــي روم وبســري عــىل بعــد ألــف 
مــرت مــن حائــط الســد، ســوف يدّمــر الزراعــات 
املــرج  يف  الرطوبــة  نســبة  ارتفــاع  بســبب  كّلهــا 
نتيجة التبّخر املتوقع. وسيقتل العنب والتن 
تتحمــل  ال  التــي  األخــرى  واألشــجار  والرمــان 

والبعــوض  الرغــش  عــن  عــدا  الرطوبــة  هــذه 
واألمراض الفطرية التي ســتصدر عن البحرة 
مــرت  مليــون   125 جمــع  يف  نجحــت  حــال  يف 

مكعــب”. 

املنطقــة  ومزراعــي  كان  إّنــه  مأمــون  يقــول 
دعــم  اللبنانيــة  الســلطات  مــن  يتأملــون 
املؤسســة ومؤسســات أخرى شــبيهة وتشــجيع 
الزراعــي  والتصنيــع  الزراعــة  عــىل  النــاس 
للقــرى  املحــل  اإلقتصــاد  لدعــم  والحيــواين 
الوطنــي:  اإلقتصــاد  بســري ومعهــا  حــوض  يف 
“ألنــه بهكــذا مشــاريع نبنــي لبنــان، وندعــم عــر 
الناجحــة  والصناعــي  الزراعــي  اإلنتــاج  مراكــز 
أبنــاء األرض ونحافــظ عــىل النــاس يف األريــاف، 
القويــة  الديموغرافيــة  ات  التغــرُّ ونواجــه 
وتوزيــع  املــدن،  نحــو  النــزوح  نتيجــة  والقاتلــة 
املــدن إضافــة إىل تنميــة ومســاعدة  اإلنتــاج يف 
وجيــد”.  متنــوع  زراعــي  إنتــاج  عــىل  املزارعــن 
عماطــور  يف  بلــدي”  “مؤسســة  معملــه  وعــر 
ينتــج مأمــون مروحــة واســعة مــن الصناعــات 
والشــنكليش  واألجبــان  األلبــان  عمادهــا 
والقمريس إىل املخلات واملكدوس واملربيات 
والكشــك ومــاء الــورد ومــاء الزهــر والقصعــن 

الحصــرم.   وحامــض  الرمــان  ودبــس 

مــن  محــرتم  بدخــل  يــأيت  أنــه  يؤكــد  وبعدمــا 
العمــل  وُيمكننــي  “مّكننــي  واملعمــل  الزراعــة 
عائلتــي  تجــاه  بواجبــايت  القيــام  مــن  الزراعــي 
حيــث ربيــت وعلمــت ثاثــة أبنــاء منــه”، يؤكــد 
مأمون أبو شقرا أن “مرج بسري هو املتنفس 
الحيوي لجزين والشــوف ولجزء من اإلقليم. 
والحمضيــات،  واملــوز  بالليمــون  مزروعــاً  كان 
العريضــة  الفاصوليــا  إلنتــاج  مركــز  أهــم  وهــو 
لرتبيــة  لبنــان  جبــل  يف  املوائــل  أهــم  وأحــد 
تتوفــر  دافئــة  أرض  يف  واملــوايش  الحيوانــات 
يف  خصوصــاً  واملناســبة  الجيــدة  املراعــي  فيهــا 
املــوايش يف  تربيــة  يتعــّذر  الشــتاء حيــث  فصــل 

الصقيــع”. بســبب  املرتفعــات 

اليوم ال يسلبون املرج فقط ويدمرون زراعات 
دفعــوا  أيضــاً  هــم  ومناخهــا،  املحيطــة  القــرى 
أثمانــاً بخســة تــراوح حــول 30 ألــف لــرة للمــرت 
انتقــال  بــدل  وأكــرث  نصفهــم  “دفعنــا  املربــع 
لتتــم  أوضــاع  وترتيــب  إرث  وحصــر  ملكيــة 

مأمــون.  وفــق  للدولــة”،  البيــع  عمليــة 

يف  والحيــواين  الزراعــي  اإلنتــاج  معمــل  يف 
بــن  يتنقــل  وهــو  مأمــون  يقــول  عماطــور، 
يف  يعملــون  وموظفــن  موظفــات  عشــر  نحــو 
الغالبيــة  إّن  أنواعهــا،  عــىل  املنتجــات  تصنيــع 

العظمــى مــن قــرى حــوض بســري تعتمــد عــىل 
“يعنــي  اقتصادهــا  دعــم  يف  الزراعــي  املدخــول 
احتياجــات  كل  يكفــي  ال  املوظــف  معــاش 
أبنائنــا  تعليــم  إىل  فيــه  نضطــر  بلــد  يف  األســرة 
مــاء  فاتــوريت  وندفــع  الخاصــة  املــدارس  يف 
األغــىل  مــن  هــو  خــاص  وإستشــفاء  وكهربــاء 
يف العالــم، والدخــل الفــردي ال يتناســب مــع 
الريــف  إبــن  حتــى  لذلــك،  املعيــي،  املســتوى 
الذي ال يستثمر أرضه لبيع منتوجاته، يدعم 
اقتصاد أسرته عر مؤونته من الزيتون وزيت 
الزيتــون الــذي يبلــغ ســعر صفيحتــه مئــة دوالر 
عىل أقل تعديل، كما عر زراعة خضاره التي 
يستهلكها وبنوعية أفضل من السوق وكذلك 
التفــاح والفواكــه األخــرى وغرهــا. وبالتــايل هــو 
قيمــة  يســاوي  بمــا  موســم  كل  مــن  يســتفيد 
راتــب عــىل األقــل وهــو مــا يجعلــه يصمــد أمــام 
كــون  لبنــان،  يف  للعيــش  املرتفعــة  الكلفــة 
ال  ولكنهــا  املعيشــة  روافــد  أحــد  هــي  الوظيفــة 
تكفــي وحدهــا لتحّمــل كامــل املصاريــف املرتتبــة 

العائلــة”.  عــىل 

يشــغلها  التــي  الوظائــف  أّن  مأمــون  ويعتــر 
أبناء قرى حوض بســري اليوم هي نتاج عمل 
القــدم  منــذ  الزراعــة  يف  وآبائهــم  أجدادهــم 
وموظفــن،  متعلمــن  يف  مــا  الزراعــة  “لــوال 
طبعــاً مــن دون أن ننــى املنــح التعليميــة الــل 

أيضــاً”.  التقدميــة  األحــزاب  بعــض  قّدمتهــا 
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تستقبل بلدة باتر زوار الشوف لناحية جزين، 
مــن  خضــراء  الزيتــون  كــروم  تمتــد  هنــاك  مــن 
أهلهــا  يتمتــع  حيــث  املــرج  إىل  وصــوالً  البلــدة 
بأمــاك كثــرة فيــه، فيمــا يذهــب مــا يتبقــى مــن 
نبعها وسواقيها باتجاهه لياقي نهر الباروك 
ويجــري معــه نحــو نقطــة التقائــه بنهــر جزيــن - 

بحنــن ليشــّكا نهــر بســري.

لباتــر قصــة حزينــة مــع الــزالزل، ومقلقــة مــع 
بعــض  الســد.  بســبب  املحتمــل  تكرارهــا  خطــر 
مــا   ،1956 زلــزال  خــال  أهلهــا  مــن  الناجــن 
التــي  التجربــة  تكــرار  مــن  يتوجّســون  زالــوا 
زلــزال  أن  هــؤالء  يقــول  حينهــا.  يف  عاشــوها 
يــوم  القديــم،  قلبهــا  يف  أصابهــا  العــام  ذاك 
البيــوت  مــن  كّلهــا، كومــة  تتمركــز  باتــر  كانــت 
حــرف  بمثابــة  تلــة  عــىل  والرتابيــة،  الحجريــة 
ينحــدر مــن نيحــا التــي تعلوهــا نحــو املــرج. دّمــر 
زلــزال 1956 معظــم بيوتهــا، وقتــل ســتة مــن 
باتجــاه  بعدهــا  تتوّســع  باتــر  وصــارت  أبنائهــا، 
جزيــن. بعــد ســنوات مــن التوّســع جنوبــاً، بــدأ 
باتجــاه  يتوّســع  املاضيــة  عامــاً  الثاثــن  جيــل 
عماطــور  مــع  البلــدة  حــدود  عــر  الشــوف 
القديمــة  البلــدة  األعــىل.  الشــوف  يف  جارتهــا 
نفســها عــاد أهلهــا وعمــروا منازلهــا التــي هّدهــا 
الزلــزال، ولكــن أبناءهــم اختــاروا التوّســع عــىل 
تكــرر  احتمــال  مــن  هربــاً  بعضهــم  الضفتــن 
الزلــزال يف النقطــة عينهــا، فيمــا يقــول آخــرون 
تكاثــرت  بعدمــا  للجميــع  أراٍض  يوجــد  ال  أنــه 

البلــدة. 

املرّبــي  الزلــزال،  مــن  الناجــي  باتــر  إبــن  ينتقــل 
املتقاعــد كمــال كيــوان، مــن ذكرياتــه عــن ليلــة 
مــع  بلدتــه  عــن عاقــة  ليحدثنــا  زلــزال 1956، 
عــىل طريــق  يقــود ســيارته  مــرج بســري، وهــو 
ترابيــة وعــرة تصــل باتــر بســهل املنطقــة. يقــول 
الَشــَرفة  حــي  وبعــده  ســن  بــو  حــّي  إّن  كيــوان 
يف باتــر همــا األقــرب إىل املــرج، وأهلــه مّاكــون 
بالزراعــة.  يعملــون  حيــث  منــه  ويعتاشــون 
يملــك كيــوان أرضــاً بعيــدة عــن ضفــة البحــرة 
املزعومة لناحية الشوف نحو 300 مرت، عامرة 
بالزيتــون والليمــون والرمــان والتفــاح وأشــجار 
مثمــرة أخــرى. ويشــر كيــوان إىل أّن %90 مــن 
أّنــه  مؤكــدأ  بالزيتــون،  مزروعــة  باتــر  أرايض 
عكــس مــا يشــاع عــن إهمــال النــاس ألراضيهــا 
يزرعــون  باتــر  مــن  املــرج  يف  األرايض  “أصحــاب 
مصاريــف  لتأمــن  بهــا  ويســتعينون  أراضيهــم 
أو  بينهــم موظفــون  كان  وإن  عائاتهــم حتــى 
أبعــد  ويذهــب  أخــرى”.  دخــل  لديهــم مصــادر 

أصحاب 
األرايض يف املرج 
من باتر يزرعون 

أراضيهم 
ويستعينون 

بها لتأمني 
مصاريف 

عائالتهم حتى 
وإن كان بينهم 

موظفون أو 
لديهم مصادر 

دخل أخرى

باتر التي دّمرها زلزال 1956:

هنا نشأت أول تعاونية زراعية يف لبنان

رحلة البحث عن عماطور املتمردة أبداً:
عبد الصمد وأبو شقرا حّراس املرج القرى وإنتاجها
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كان مرج بسري تاريخياً ُيعرف بمرج عماطور 
التــي تتصــدر قــرى الشــوف األعــىل،  ملــا للبلــدة 
نســبة  تعكســها  حقيقــة  فيــه.  أمــاك  مــن 
والبالغــة  عماطــور  مــن  املســتملكة  األرايض 
جــرى  مربــع  مــرت  و700  مايــن   5 مــن   31%

والبحــرة.  الســد  لصالــح  اســتماكها 

هــذه املســاحة أوجــدت تاريخيــاً عاقــة بنيويــة 
منــه  اعتــاش  حيــث  واملــرج،  البلــدة  أبنــاء  بــن 
عــدد كبــر مــن األجــداد الذيــن أورثــوا أراضيهــم 
الجديــد،  الجيــل  إىل  وانتقلــت  أبنائهــم  إىل 
برغــم أســبقية حقيقــة يفتخــر بهــا أبنــاء البلــدة 
إنشــاء  مــع  العلــم  عــىل  جــداً  باكــراً  بإقبالهــم 
مــع  وكذلــك   .1870 يف  فيهــا  مدرســة  أول 
املنطقــة  يف  رســمية  مدرســة  أول  اســتضافتها 
املقبلــن  معظــم  بــل  فقــط  أبناءهــا  تعّلــم  لــم 

آنــذاك. محيطهــا  يف  العلــم  عــىل 

املــرج  يف  عماطــور  تمّلــك  فــإّن  وبالتــايل 
والسلطة التاريخية التي تمتعت بها عائلتاها 
أناطــا  شــقرا،  وأبــو  الصمــد  عبــد  األساســيتان 
بهاتن العائلتن حصرية األمانة عىل حراســة 
اليــوم  حتــى  أبناؤهمــا  زال  مــا  حيــث  املــرج 
املــرج  عــىل  الســهر  مهمــة  تــويّل  عــىل  يتناوبــون 
وتنظيــم الــري ومراقبــة املخالفــات فيــه بشــغل 
منصــب ناطــور املــرج وحارســه. والدليــل األكــر 
عــىل حجــم ملكيــة عماطــور لــألرايض يف املــرج، 
هــو أّن %31 مــن مســاحة البحــرة التــي ســيقام 
ألــف  و750  مليــون  نحــو  أي  الســد،  عليهــا 
أهــايل  مــن  أراضيهــا  تــم اســتماك  مــرت مربــع، 

عماطــور. 

تعــود  والوعــي  بالعلــم  عماطــور  وعاقــة 
أســتاذ  شــقرا  أبــو  ســناء  الدكتــور  وفــق  أيضــاً، 
املكتــب  وعضــو  اللبنانيــة  الجامعــة  التاريــخ يف 
الشــيوعي  الحــزب  يف  الســابق  الســيايس 
اللبنــاين، “إىل تميُّزهــا منــذ 1850 مــع ســلطة 
عائلتيهــا  وتحديــداً  فيهــا،  العاميــات  رؤســاء 
أو  امتلكتــا  اللتــن  وأبوشــقرا  الصمــد  عبــد 
وصــوالً  وصيــدا  جزيــن  بــن  قريــة   24 ُمّلكتــا 
إىل تخــوم النبطيــة. ُيســٌر انعكــس عــىل وضــع 
عماطــور بــن املناطــق األخــرى وإنشــاء مــدارس 
خاصــة ســاهمت يف تكــّون جيــل مــن املتعلمــن 
الفكــر  عــىل  الحقــاً  ذريتهــم  انفتحــت  الذيــن 
األحــزاب  وخصوصــاً  والتحــّزب  الســيايس 
نفســها  األحــزاب  منهــا.  والتقدميــة  العلمانيــة 
عــادت وســاهمت يف تطويــر عماطــور عــر املنــح 
أبناؤهــا  بهــا  حظــي  التــي  الجامعيــة  الدراســية 
الجامعيــة  الشــهادات  حامــل  نســبة  لرتفــع 

بينهــم”. 

أهــم  إحــدى  وهــو  شــقرا  أبــو  الدكتــور  يخرنــا 
النــاس  يتطّلــع  التــي  الشــخصيات يف عماطــور 
إىل رأيها أّن %90 من أرايض عماطور مزروعة 
زيتــون  كعــب  آالف   5 نحــو  ويوجــد  بالزيتــون 
عــن عشــرات آالف األشــجار  عــدا  األقــل،  عــىل 
وقــرى  والشــوف  جزيــن  قضــاءي  يف  املثمــرة 
إنتــاج  إّن  ويقــول  املــرج.  عــىل  املطّلــة  اإلقليــم 
الريفيــن،  حيــاة  يف  تفصيــاً  ليــس  الزيتــون 
املواســم  يف  اإلنتــاج  يبلــغ  املثــال  ســبيل  فعــىل 
العاديــة نحــو 3 آالف صفيحــة زيــت زيتــون يف 
ألــف   300 عــن  ثمنهــا  يقــل  ال  مثــاً،  عماطــور 

أدن.  كحــد  دوالر 

بعــدم  القائلــن  عــىل  رّداً  شــقرا،  أبــو  ويــرى 

املشــكلة  أّن  بالزراعــة،  القــرى  أهــايل  اهتمــام 
إلدارة  الرســمية  السياســة  ويف  التصريــف  يف 
عــدم  إىل  النــاس  تدفــع  التــي  الزراعــي  القطــاع 
املــدن.  نحــو  الريــف  وهجــر  بالزراعــة  اإلهتمــام 
ويلفت إىل أن هذا الواقع الذي فرضته اإلدارة 
عاقــة  منظومــة  “يضــرب  للقطــاع  الرســمية 
اإلنســان بــاألرض، فاإلنتــاج الجيــد والتصريــف 
املائــم يحّفــزان املــزارع عــىل مزيــد مــن العنايــة 

زراعاتــه”. وتطويــر  بــاألرض 

وبرغــم تخفيــف رئيــس البلديــة وليــد حســيب 
يف  الزراعــة  إنتاجيــة  أهميــة  مــن  شــقرا  أبــو 
عماطــور، يبــّن اســتعراضه التاريخــي ملميــزات 
“كانــت  بالقطــاع:  املتينــة  عاقتهــا  بلدتــه، 
عماطــور التــي تبلــغ مســاحتها 5 مايــن و770 
ألف مرت مربع مع أماكها يف بسري من أغنى 
النصــف  منــذ  الجبــل  يف  ومــاالً  خراجــاً  القــرى 
الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر. انتشــرت فيهــا 
العنــب والزيتــون ومحــات الصباغــة  معاصــر 
وحرفيــة”.  صناعيــة  ومنشــآت  والحياكــة 
مــا  املعّمــر  الشــهر  زيتونهــا  “بعــض  ويضيــف 
فخرالديــن”.  األمــر  أيــام  منــذ  موجــوداً  زال 
البلديــة  رئيــس  بلديــة عماطــور وفــق  وُتضّمــن 
 5 وفيــه  أماكهــا  يف  املوجــود  الصنوبــر  حــرج 
آالف شــجرة صنوبــر جــوي مثمــر، بـــ85 مليــون 
لــرة يف املوســم. باملقابــل، يّصــر أّن أبنــاء بلدتــه 
“قطعــوا عاقتهــم باملــرج مــن خمســن ســنة”، 
الوظيفــة  وهــم يعتمــدون يف معيشــتهم عــىل 

والخــاص.  العــام  القطاعــن  يف 

يف  املســتثمرة  “األرايض  أّن  للتأكيــد  ذلــك  مــن 
الســهل واملرتبــة والتــي تــي بعنايــة متقنــة هــي 
ألهــايل باتــر الذيــن يحبــون الزراعــة ويتقنونهــا”. 
حقلــه  تقاعــده يف  يقــي  الــذي  نفســه  كيــوان 
معظــم الوقــت، تعّلــم وأخوتــه مــن عمــل أبيــه 
يف الزراعة “وأنا عّلمت أوالدي األربعة وأعيل 
عائلتــي ليــس فقــط مــن مدخــويل كمــدّرس بــل 
أيضــاً مــن نتــاج أرضنــا، وال يحــق ألحــد القضــاء 
عــىل مداخيــل النــاس التــي تتيــح لهــم العيــش 

بكرامــة”.

درويــش  محمــود  رؤوف  باتــر  مختــار  يذهــب 
بلدتــه  عاقــة  تمجيــد  يف  كيــوان  مــن  أبعــد 
بالزراعــة. يقــول إّن باتــر أسســت أول تعاونيــة 
زراعيــة يف لبنــان العــام 1966، كونهــا “زراعيــة 
اليــوم  ذلــك  منــذ  للتعاونيــة  وكان  بامتيــاز، 
اإلنتــاج  صعيــد  عــىل  كبــر  دور  اآلن،  ولغايــة 
واإلجــاص  الخــوخ  زراعــة  غــر  والتســويق”. 
والعنــب  والّرمــان  والســفرجل  والــدّراق 
املزارعــن  مــع  التعاونيــة  ســاهمت  والعّنــاب، 
بمــا أســموه “مغامــرة” زرع األفــوكا يف البلــدة 
التعاونيــة  وّزعــت  يومهــا  ســنوات.  ثــاث  منــذ 
للتجربــة،  ُمزارعــاً   14 عــىل  شــجرة،   2500
عشــر  عــىل  أرضــاً  كتعاونيــة،  اســتأجرت  كمــا 
اليــوم  وأصبحــت  باألفــوكا،  وزرعتهــا  ســنوات 
مــع بواكــر ثمــار األشــجار “زراعــة واعــدة” كمــا 

املختــار. يقــول 

يقــّدر املختــار زيتــون باتــر بنحــو 20 ألــف كعــب 
الــرثوة مــن  زيتــون، مبديــاً مخاوفــه عــىل هــذه 
الضــروري  مــن  أنــه  معتــراً  الســد،  تداعيــات 
عــىل  العتــب  املختــار  ينــى  وال  املشــروع.  منــع 
معــاريض الســد “كان الزم نتحــرك قبــل اآلن، 
األرض  الدولــة  اســتملكت  وطاملــا  ذلــك  ومــع 
محمّيــة  بســري  مــرج  إعــان  باإلمــكان  صــار 
وزراعــة  بيئيــة  ســياحة  ومنطقــة  طبيعيــة 
عضويــة”. ويكشــف درويــش عــن مســاع لضــم 
نعمــل  “نحــن  الشــوف  أرز  محميــة  إىل  باتــر 
وصحــة  وبيئتهــا  البلــدة  زراعــة  تعزيــز  باتجــاه 
بالدمــار  ليهددهــا  الســد  يــأيت  بينمــا  ناســها، 
كمنطقــة  وبإنهائهــا  زلــزال،  تحــرك  لــو  مــا  يف 
يذكــر  بحــرة”.  الســهل  لــو صــار  مــا  زراعيــة يف 
مــن مســاحة  أن االســتماك طــال 8,8 هكتــار 
منهــا   6 عقــار،   14 عــن  عبــارة  وهــي  القريــة، 
نســبة  وتبلــغ  جزئيــا.  و8  بالكامــل  مســتملكة 
االستماكات يف هذه القرية %2 من مجموع 

املشــروع هــذا  يف  املســتملكة  املســاحة 

عماطــور  وشــابات  شــبان  مبــادرة  اســتثنينا  إذا 
ســد  أخطــار  ملواجهــة  حديثــاً  انطلقــت  التــي 
بســري عــىل البلــدة خاصــة وقــرى حــوض املــرج 
عــن  ســؤال  طــرح  إاّل  يمكــن  ال  عامــة،  ولبنــان 
ضــد  الناشــطن  معركــة  مــن  عماطــور  موقــع 
مشــروع ســد بســري. فهــذه البلــدة التــي تحتــل 
صــدر الشــوف األعــىل مرتّبعــة عــىل رأس طّلتــه 
نحــو مــرج بســري طاملــا تمتعــت بخصوصيــة يف 
عاقتهــا مــع زعامــة املختــارة، خصوصــاً الخلــف 
وليس املعّلم الشهيد كمال جنباط. لم تتواَن 
عماطور السّباقة يف العلم والتي طاملا اختزنت 
رأيهــا يف  قــول  عــن  وازنــة،  يســارية  شــخصيات 
املســائل الحساســة والدقيقــة ويف قضايــا مهمــة 
حتــى وإن اختلــف عــن رأي املختــارة، وأيضــاً عــن 

أي موقف للقرية من 
سد بسري؟

الــذي  الَشــرفة  حــي  يف  تّلــة  عــىل  كيــوان  يقــف 
خــراج  يف  بســري  مــرج  كامــل  عــىل  يشــرف 
الضيــع الشــوفية. يشــر بيــده نحــو تّلــة هبطــت 
لتفصــل  جزيــن  جبــال  مــن  الســنن  مــرور  مــع 
جــزءاً مــن املــدى املرتامــي للســهل عــن حــدوده 
الجنوبيــة، ليقــول “ســيبنون الســد ورا هيــدي 
يف  هنــا  إىل  البحــرة  ميــاه  وســتصل  التلــة، 
أســفل باتــر وعماطــور ومزرعــة الشــوف غامــرًة 
معظــم ملكّيــات ضيــع الشــوف ليــس يف املــرج 
الواقعــة  الضيــع  خراجــات  يف  أيضــاً  بــل  فقــط 
بســري”.  وبــن  بينهــا  الفاصلــة  املنحــدرات  يف 
نّيــة  عــن  معلومــات  هنــاك  إّن  كيــوان  ويقــول 
أصحــاب  منــع  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 
عــىل  وتقــع  البحــرة  تعلــو  التــي  األرايض 
البنــاء  أو  أراضيهــم  اســتخدام  مــن  ضفافهــا 
باعتبارهــا  ســياحية  إقامــة منتجعــات  أو  فيهــا 
“مــراح” البحــرة، أي حرمهــا، ليؤّكــد أّن ذلــك 
كبــرة  واقتصاديــة  إجتماعيــة  أزمــة  ســيفجر 
وسيتســبب بخســائر كبــرة ألهــل كل املنطقــة 
املجلــس  بــأن  ذلــك  ويفّســر  باملــرج.  املحيطــة 
يكــون قــد اســتملك أرايض هــؤالء املزارعــن مــن 
جائــر  اســتماك  “وهــذا  ثمنهــا  يدفــع  أن  دون 

قانــوين”.  وغــر 

ويســتفيد كيــوان مــن موقــع أرضــه فــوق املــرج 
املنحــدرات  يف  األرض  تركيبــة  أّن  إىل  ليشــر 
ومهــّددة  رمليــة  الشــوف  أو  جزيــن  يف  ســواء 
باإلنجــراف يف مــا لــو نجــح املشــروع وتجّمعــت 
املياه. ويعطي مثاً ما حدث مع جاره يف خراج 
البالغــة مســاحتها  أرضــه  انزلقــت  باتــر عندمــا 
الزيتــون  كعــوب  مــع  مجللــة  دونمــات  ثاثــة 
ينقعــوا  مــا  قبــل  “هيــدا  الــوادي  نحــو  املعّمــر 
بأراضينــا  ســيحصل  فمــاذا  ببحــرة،  املنطقــة 
“أرضنــا  ويضيــف  الســد؟”  بعــد  وضيعنــا 
أّن  ويعتــر  يهّديهــا”.  عــم  يش  يف  مــا  مزياحــة 
يعرتفــوا  أن  يريــدون  ال  الســد  عــىل  القّيمــن 
بطبيعــة األرض الجيولوجيــة وتكوينهــا، كمــا 
بســري  ســهل  يف  املوجــودة  الرتّســبات  حجــم 
عمقــاً.  مــرت  مئــة  إىل   80 عــن  تقــّل  ال  والتــي 
يف  الحالتــن  وع  مــي،  تجمــع  رح  مــا  “يعنــي 
كارثة بهدر موارد الطبيعة ولقمة عيش أهل 
الضيــع وثرواتهــا الزراعيــة”. ويخــى أن يصــل 
الضــرر إىل أكــر محمّيــة يف لبنــان وهــي محمّيــة 
أرز الشــوف نتيجــة الرطوبــة التــي ســتصل إىل 

ســنوياً. مكعــب  مــرت  مايــن   10 نحــو 

مــن  خطــار  كمــال  املــزارع  ُيعتــر  جهتــه،  مــن 
بســري.  لســد  الشــوف  يف  املتحمســن  أشــد 
يــرى الرجــل أنــه “بعكــس مــا يقــول اآلخــرون، 
لدينــا  وســيكون  املنطقــة  ســيجّمل  الســد  فــإن 
بحــرة جميلــة”. ويهتــم خطــار، وفــق مــا قــال 
لـ”املفكــرة”، بــأن “تشــرب بــروت أيضــاً”. يملــك 
منتصــف  بـ”املطمــور” يف  ُتعــَرف  مزرعــة  خطــار 
بســري.  مــرج  نحــو  باتــر  أطــراف  عنــد  املنحــدر 
يف حــال نجــاح الســد وتجميــع امليــاه ستشــرف 
أرض خطار عىل بحرة السد “سيصبح املنظر 

يتوقــع.  مــا  وفــق  رائعــاً”، 

النبــع،  وحــن نســأله عــن خطــر خســارة ميــاه 
فــدان،   400 نحــو  باتــر  نبــع  “يســقي  يجيــب: 
يعنــي تقريبــاً 600 دونــم مــن األرايض الزراعيــة 
مــاء  النبــع  مــن  يبقــى  ال  صيفــاً،  البلــدة.  يف 
قــد  باتــر  أّن  يــرى  ولــذا  بســري،  إىل  ليذهــب 
ســيول  عــر  الســد  ميــاه  تجميــع  يف  تســاهم 
الشتاء فقط وليس عر نبعها”. وحن نسأله 
عــن مخاطــر الســد عــىل الزراعــة، يجيــب أّنــه ال 
عــم  نحــن  لبنــان،  للزراعــة يف  “مســتقباً  يــرى 
نعّيــش زراعتنــا مــش هــي الــل عــم تعّيشــنا”، 
بــدوايل  مزرعتــه  تعمــر  الــذي  الرجــل  يقــول 
مثمــرة  وأشــجار  وبالزيتــون  الذهبــي،  العنــب 
أخــرى. كمــا أنــه يصنــع مــاء الــورد ومــاء الزهــر 
زراعيــة  ومنتجــات  والعــرق  الرمــان  وحامــض 

عاليــة.  بمهــارة  أخــرى 

يجيــب  الزلــزال،  مخاطــر  عــن  نســأله  وحــن 
بســري”. بــس  مــش  معــّرض  لبنــان  “كل 
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التقليديــة. الزعامــات  آراء  كل 

الــذي  نفســه  جنبــاط  وليــد  إّن  البعــض  يقــول 
يمــارس السياســة “لــم يواجــه موقــف عماطــور 
الدكتــور  يؤكــد  كمــا  عامــة”،  وخصوصيتهــا 
عــىل  تعامــل معهــا  طاملــا  بــل  شــقرا،  أبــو  ســناء 
قاعــدة احــرتام اإلختــاف. “هــو يــدرك يف عمقــه 
ال  العماطوريــة  للنخبــة  املعــارض  املوقــف  أّن 
بقــدر  الزعامــة  عــىل  املنافســة  خانــة  يف  يصــب 
مــا هــو الحفــاظ عــىل حريــة املوقــف واســتقالية 

السياســية”. لشــخصياتها  الفكــر 

يف  التــوازن  بعــض  إىل  أيضــاً  جنبــاط  يرتــاح 
العاقــة مــع عماطــور مــع اســتمرار وجــود جيــل 
زعامــة  مــع  يتعامــل  يــزال  وال  كان  أبنائهــا  مــن 
وحامــي  الطائفــة  أب  منطلــق  مــن  املختــارة 

العشــرة. 

موقــف  عــن  عماطــور  ُبعــد  يف  األســاس  ولكــن 
نقدي بّناء ومعارض للسد ينسحب أيضاً عىل 
عــدم إدراك القاعــدة الشــعبية مبكــراً لخطــورة 
بخاصــة  املنطقــة،  عــىل  املدّمــر  وتأثــره  الســد 
وأّن حملــة املعارضــة لــه لــم تتفّعــل ســوى منــذ 
العــام. وعليــه نجــد يف  فــرتة قصــرة ال تتجــاوز 
عماطــور اليــوم بــذور مجموعــة شــبابية تســعى 
لتبــدأ  الســد  عــن  متكامــل  ملــف  لبنــاء  جاهــدة 
حملــة معارضــة “تحمــي األرض والقــرى واملــرج 
لألجيال املقبلة”، كما تقول إحدى الناشطات 
لـ”املفكــرة”.  شــقرا  أبــو  ســوزان  الحملــة  يف 
مــن عماطــور  الحملــة  ويخّطــط هــؤالء إلطــاق 
مــع  انســجاماً  األخــرى  الشــوفية  القــرى  نحــو 
تحــّول قضيــة مــرج بســري مــع الثــورة إىل قضيــة 

الوطــن.  عــىل مســتوى  عــام  رأي 

املخضــرم  اليســاري  شــقرا  أبــو  ســناء  د.  يبــدو 
هــو  لبــروت،  امليــاه  تأمــن  بهاجــس  مســكوناً 
اإلطــار  مــن  واهتمامــه  بتفكــره  يخــرج  الــذي 
الضّيــق ملصلحــة املنطقــة إىل مســتوى املصلحــة 
الســد  ُينفــذ  التــي  العامــة  واملنفعــة  الوطنيــة، 
لبــروت  الشــفة  ميــاه  مــن أجلهــا وهــي “تأمــن 
مناطــق  مــن  كبــر  وجــزء  الجنوبيــة  والضاحيــة 
جبل لبنان”، وفق ما يرى. ومع ذلك يقول أبو 
شقرا إّن أولوية تأمن املياه لبروت والضاحية 
مربوطــة بمســائل عــدة أبرزهــا “البدائــل املتوفــرة 
واملمكنــة لتأمــن ميــاه هاتــن املنطقتــن وكلفتهــا 
يف حــال وقــف الســد، وضــرورة توافــر دراســات 
نتيجــة  ومخاطرهــا  الــزالزل  بموضــوع  موثوقــة 
وعــدم  الجيولوجــي  املــرج  وتكويــن  الســد، 
عــىل  املخاطــر  امليــاه، وكذلــك  بتجميــع  ســماحه 
حيــث  الحــوض،  منطقــة  كامــل  يف  الزراعــة 

مخاطــر  عــن  تتحــدث  حاليــاً   معطيــات  هنــاك 
أهميتهــا”.  مــن  تخفــف  أخــرى  ورؤى 

مركــزاً  بســري  مــرج  “كان  شــقرا  أبــو  ويتابــع 
لزلزالــن عــىل األقــل آخرهمــا يف 1956 وهنــاك 
وبســري  روم  فالقــي  نشــاط  تؤكــد  دراســات 
الســد،  بســبب  تحّركهمــا  وإمكانيــة  الزلزاليــن 
وهــذه معطيــات تــم الحديــث عنهــا قبــل نشــوء 
معارضــة للمشــروع، كمــا أّن كميــة امليــاه التــي 
تصــل إىل املــرج صيفــاً تصبــح أقــل مــن جــدول، 
فمــاذا ســيحل بالســد يف فصــل الصيــف؟ وهــل 
اإلحتياجــات  لتخزيــن  املوجــود  املــاء  يكفــي 
املرتجــاة؟ خصوصــاً وأّن امليــاه املنــوي اســتجابها 
كمــا  لإلســتخدام”.  غــر صالحــة  القرعــون  مــن 
املــرج  يف  املهّمــة  لآلثــار  جــدي  بمســح  يطالــب 

تجاههــا. التصــّرف  وكيفيــة 

الــذي  البلديــة  رئيــس  يبددهــا  الهواجــس  هــذه 
عــىل  املحليــة  الســلطة  رئيــس  بصفتــه  وافــق 
يســتنجد  أنــه  والافــت  بســري.  ســد  مشــروع 
عــن مجلــس  بمعلومــات صــادرة  الغايــة  لهــذه 
اإلنمــاء واإلعمــار ومفادهــا أن “الــزالزل قديمــة 
بــس  زلــزال،  بتعمــل  مــا  واطيــة  والبحــرة 
بعيــدة  والقــرى  خطــرة،  العاليــة  البحــرات 
بالرطويــة”،  زراعاتهــا  تتأثــر  ولــن  البحــرة  عــن 
وفــق مــا يقــول مــن دون أن يكــون لديــه دراســة 
مــن  عــدد  تــوىّل  مــا  تؤكــد كامــه. وهــذا  واحــدة 
الخــراء دحضــه، وفــق مقــاالت ننشــرها يف هــذا 

بالــذات. بســري  بمــرج  الخــاص  العــدد 

البلديــة  رئيــس  يســتبعد  نفســه،  االتجــاه  ويف 
أن يلحــق أي ضــرر بالزيتــون: “يف نــاس بــرتش 
منفضــل  نحــن  الطــاووس،  عــن  ملــرض  أدويــة 
نرتك الشجرة تقاوم بمناعتها”. كما أّنه يعتر 
أن “ال وجود لشــجر حســاس يف املنطقة يمكن 
املثمــر  الصنوبــر  فيــه  بمــا  بالرطوبــة،  يتأثــر  أن 

البلديــة”.  تمتلكــه  الــذي 

يقــع  الــذي  الصنوبــر  حــرج  عــن  نســأله  وحــن 
هــو  “صــح  يجيــب:  الســد،  بحــرة  كتــف  عــىل 
مــا  بــس  البحــرة،  مــن حــرج بكاســن ع  أقــرب 
لديــه  أّن  إىل  ويشــر  يقــول.  خطــر”  يف  بعتقــد 
اتفاقيــة شــفهية مــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار 
توليــد  محطــة  مــن  كهربــاء  عماطــور  منــح  عــن 
إيــل  املشــروع  مديــر  أن  علمــاً  الســد  كهربــاء 
لـ”املفكــرة” أنهــم ســيولدون 2.0  موصلــل أكــد 
ميغــاوات فقــط وهــي تكفــي لتشــغيل منشــآت 
كهربــاء  ال  أّن  أي  إالّ،  ليــس  وإضاءتــه  الســد 
املجلــس. وعدهــم  كمــا  الحــوض  لقــرى  طبعــاً 
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إىل  البلــدة  بكاســن  يف  الصنوبــر  حــرج  حمــل 
حــرج  أكــر  ــف  ُصِنّ بعدمــا  العامليــة  الشــهرة 
األوســط.  الشــرق  منطقــة  يف  مثمــر  صنوبــر 
عــىل  األنظــار  ترّكــز  ســبب  هــو  نفســه  والحــرج 
بكاسن يف معركة سد بسري والتشديد عىل 
تأثــر الســد عــىل ناحيتــن أساســيتن ترتبطــان 
أصــاً  املوجــودة  الرتبــة  إنزالقــات  بمســتقبله: 
والحاصلــة دائمــاً واملخــاوف مــن ازديادهــا مــع 
امتــاء البحــرة يف ســفح التــال الرمليــة التــي 
وبالتــايل  جزيــن،  قضــاء  قــرى  عليهــا  ترتكــز 
أشــجار  ومــوت  الحــرج  مــن  أجــزاء  إنــزالق 
العاليــة  الرطوبــة  إىل  ذلــك  يضــاف  الصنوبــر. 
وجــود  نتيجــة  املنطقــة  يف  ستســتجد  التــي 
بحــرة كبــرة ســتكون ثــاين أكــر مســطح مــايئ 
 125 بســعة  لبنــان  يف  القرعــون  بحــرة  بعــد 

مكعــب.  مــرت  مليــون 

يف  الطبيعيــة  املــوارد  إختصاصيــة  تقــول 
الدكتــورة مرنــا  األمركيــة  اللبنانيــة  الجامعــة 
ســمعان الهــر، إّن الرطوبــة التــي ســتصدر عــن 
التبخــر مــن البحــرة ًتقــدر بنحــو 10 أطنــان مــرت 
مكعب، وهذا يقتل األشجار وال يسمح بعقد 
الراعم، والصنوبر ال يعيش يف الرطوبة كما 
الزيتــون. وهــذا األمــر يهــدد حــرج الصنوبــر يف 

الصميــم. بكاســن يف 

باإلضافــة إىل كــون حــرج الصنوبــر رئــة قضــاء 
جزيــن الداخليــة كونــه يمتــد عــىل 220 هكتــاراً 
بكاســن  مســاحة  نصــف  هــي  األرايض،  مــن 
هكتــار.   500 خراجهــا  مــع  تبلــغ  التــي  تقريبــاً 

بكاسني التي تحوي أكب حرج صنوبر مثمر يف 
الشرق األوسط

مزرعة الشوف أدفأ املراعي:
املرتبة األوىل يف إنتاج الحليب

القرى وإنتاجها

كانون الثاين 2020

ال نجــد بلــدة يف حــوض بســري تتمّيــز بعاقتهــا 
البلــدة  أّن  فرغــم  الشــوف.  كمزرعــة  باملــرج 
ترتّبــع عــىل أعــىل املطــّل الــذي ُيشــرف عــىل املــرج 
حيث ترتفع تالها نحو 1050 مرتاً عن سطح 
نحــوه  اإلنحــدار  يف  تمعــن  أّنهــا  إاّل  البحــر، 
لتاصــق ســهله الفســيح بمســاحات شاســعة. 
اســتماكات  مــن  الشــوف  مزرعــة  تبلــغ حصــة 
الدولة يف بسري %25 من 5 ماين و300 ألف 
مــرت مربــع مخّصصــة للبحــرة أي نحــو مليــون 
أرايض  اســتماك  لكــّن  مربــع.  مــرت  ألــف  و325 
املزرعــة وأهلهــا يختلــف عــن كل اإلســتماكات 
األخــرى، كــون املــرج هــو رئــة املزرعــة، وفســحة 
مــن  الكادحــن  عيــش  لقمــة  ومصــدر  فقرائهــا 

الحيــوي. امتدادهــا  ناســها، وكذلــك 

تقفل مزرعة الشوف عىل قرى الشوف األعىل 
لتكون بوابته نحو اإلقليم عر بيقون وبسابا. 
بلــدة عطــى مــع ثاثــة عيــون مــاء شــحيحة، 
لتســحبها  مرجهــا  ومــاء  أرضهــا  الدولــة  تأخــذ 
بعيــداً عــن ظمــأ أهلهــا، واألهــم لتقطــع حنفيــة 
بــاب الــرزق املســتدام يف مليــون و325 ألــف مــرت 
مربــع مــن األرايض الزراعيــة الصالحــة للخضــار 
املثمــرة.  واألشــجار  والصنوبــر  والحبــوب 
ســيصرف أهــل املزرعــة مــال اإلســتماكات التــي 
حصلــت بأبخــس األســعار، كمــا يقــول رئيــس 
“يتخــّط  لــم  حيــث  كــروم  أبــو  يحيــي  بلديتهــا 
لــرة  ألــف   40 فيهــا  للمــرت  األعــىل  الســعر 
لبنانية، وتم تثمن بعض األرايض ب 33 ألف 
لــرة للمــرت، ويف هــذا ظلــم كبــر للذيــن يحيــون 

أرضهــم”. مــن  عائاتهــم  اكتفــاء  ويؤّمنــون 

ليســت املزرعــة التــي تقــع عــىل القاطــع الغربــي 
القاطــع  يف  كشــقيقاتها  األعــىل،  الشــوف  مــن 
املختــارة  أي  عينهــا،  املنطقــة  مــن  الشــرقي 
البــاروك  جبــل  عــر  املمتّدتــن  وعماطــور 
اإلخضــرار  يغطيهــا  التــي  ونيحــا  واملعاصــر 
تكفــي  التــي  الغزيــرة  بالينابيــع  وتنعــم 
شــبه  الشــوف  مزرعــة  تبــدو  فهنــا  احتياجاتهــا. 
الغنــي  املــرج  صحراويــة ممــا يرفــع مــن أهميــة 
باملياه السطحية والجوفية بالنسبة لها. ومع 

ذلــك، وألن عــن الدولــة عــىل بســري منــذ نحــو 
65 عامــاً، لــم تكّلــف الجهــات الرســمية نفســها 
حفــر بــر جوفيــة يف مزرعــة الشــوف لتغذيتهــا 
بامليــاه. وُتركــت تنتظــر نــّز عيونهــا الثاثــة: عــن 
الضيعــة وعــن الجــوزة وعــن يونــس التــي يمــأل 
الشــفة  بميــاه  ليتــزّودوا  منهــا  جرارهــم  أهلهــا 

فقــط. 

مــن هنــا نعــرف أهميــة املــرج بالنســبة للمزرعــة 
وترفيهيــاً  واقتصاديــاً  وزراعيــاً  وبيئيــاً  طبيعيــاً 
أيضاً. طاملا قصده أهلها للتنّزه وصيد السمك 
ولرحــات نهايــة األســبوع والنزهــات. وتعتــاش 
أساســين  مورديــن  عــىل  عائاتهــا  معظــم 
يرتبطــان باملــرج: الزراعــة وتربيــة املاشــية حيــث 
قطعــان  مــن  يعتاشــون  الذيــن  نســبة  تامــس 
املاشــية نحــو 30 إىل %35 مــن أهلهــا، وفــق أبــو 

كــروم، رئيــس بلديتهــا نفســه.

مــع  احتســابها  مــن  نيحــا  تومــات  فصلنــا  وإذا 
أّن  نجــد  ســوف  واحــداً،  بلديــاً  امتــداداً  نيحــا 
الشــوف  بلــدات  كــرى  هــي  الشــوف  مزرعــة 
مــع  مســاحتها  تبلــغ  إذ  واملنطقــة،  األعــىل 
مــا  مــرت مربــع، وهــو  خراجهــا نحــو 14 مليــون 

الرعــي.  مســاحات  يزيــد 

رزق  مصــدر  تشــكل  نفســها  الرعــي  مســاحات 
بيــت  يخلــو  مــا  نــادراً  التــي  للمزرعــة  مضافــاً 
فيمــا  الغنــم،  أو  املاعــز  أو  األبقــار  مــن  فيهــا 
بقــر،  )غنــم،  الثاثــة  املــوايش  أنــواع  يجمــع 
القطعــان.  ومالكــو  الرعــي  ممتهنــو  وماعــز( 
نــزوالً  املزرعــة  ربــوع  يقــي هــؤالء صيفهــم يف 
املمتــد  والشــوار  املنحــدرات  يف  أراضيهــا  نحــو 
نحــو املــرج، فيمــا ينحــدرون شــتاء نحــو ســهله 
ليقضوا فصل الصقيع يف جنباته وتحديداً يف 
والحظائــر  بالزرائــب  املجهــزة  الرعــاة  مراحــات 

ملواشــيهم. 

املزرعــة  تحظــى  مواشــيها،  قطعــان  وبفضــل 
ومشــتقاته،  الحليــب  إلنتــاج  األوىل  باملرتبــة 
واألجبــان،  األلبــان  فيهــا صناعــة  تزدهــر  ومنــه 
وتعتــر  لبنــان.  مســتوى  عــىل  شــهر  وبعضهــا 
املنطقــة  لتغذيــة  رئيســياً  أيضــاً مصــدراً  املزرعــة 

ويحتــوي الحــرج عــىل 120 ألــف شــجرة صنوبــر 
مصــدر  أيضــاً  هــو  معمــر،  ومعظمهــا  مثمــرة 
التــي  بكاســن  بلديــة  يف  الرئيــي  الدخــل 
لبنانيــة  لــرة  مليــون   500 بـــ  موســمه  ُتّضمــن 
مــا  الخــر، وهــي كثــرة، وفــق  أيــام  ســنوياً يف 
يؤكد عضو املجلس البلدي يف بكاسن حبيب 
خوري لـ”املفكرة”. 500 مليون لرة هي نصف 
هــو  الصنوبــر  “يعنــي  بكاســن  بلديــة  واردات 

موازنتنــا”. نصــف 

تقــع بكاســن ذات البيــوت الحجريــة الجميلــة 
الصنوبــر  حــرج  بــن  بالقرميــد  املســقوفة 
تمتــد  والتــي  شــماالً  الزيتــون  وكــروم  جنوبــاً، 
عــىل 8 كيلومــرتات مــن أراضيهــا. وهــذا الغنــى 
مــن  يبــدو  مــا  يف  يســاهم  والحرجــي  الزراعــي 
بحبوحــة ماليــة يف اقتصــاد البلــدة نظــراً إىل أّن 
فحســب  وجماليــاً  بيئيــاً  ليــس  اإلخضــرار  هــذا 
بل منتجاً أيضاً، باإلضافة إىل انخراط معظم 

بــروت. يف  وأعمــال  وظائــف  أبنائهــا يف 

يشــر خــوري إىل أّن اهتمــام البلديــة الرئيــي 
بكاســن  يف  الصنوبــر  حــرج  عــىل  ينصــّب 
ذلــك  ومنــذ  بـــ1996”.  محميــة  شــبه  “عملنــاه 
الحــن تــزرع البلديــة، وفــق خــوري نفســه، “5 
نحــو  لتعــّوض  عــام  كل  صنوبــر  شــجرة  آالف 
انــزالق  يقتلعهــا  معمــرة  صنوبــر  شــجرة  مئــة 
تربــة  كمــا  رمليــة  منطقــة  يف  الدائــم  الرتبــة 
جزيــن”.  قضــاء  يف  املحيطــة  والقــرى  بكاســن 
حتى أّن بكاسن استحدثت مشتاً الستنبات 
نجــاح  لضمــان  األكــواز  مــن  الصنوبــر  شــتول 

باللحــوم، وهــو مــا يعتــر مصــدر عيــش كريــم 
أبنائهــا. مــن  للكثــر 

بعــض أهــل املزرعــة ممــن ال يمتلكــون مــوايش 
شــتاء  املــرج  يف  أراضيهــم  تأجــر  إىل  يعمــدون 
أخــرى،  ومناطــق  وعرســال  نيحــا  مــن  لرعــاة 
حيــث ُيعتــر املــرج وعــىل ارتفــاع 300 إىل 450 
مــرتاً واملفتــوح عــىل الســاحل مــن أدفــأ املراعــي 

الشــتاء.  لقضــاء 

تقفــل  بــدأت  اليــوم،  الســد  بتنفيــذ  البــدء  مــع 
واملزارعــون  الرعــاة  وبــدأ  هــذه،  الــرزق  أبــواب 
تبــدو صعبــة  أخــرى  رزق  عــن مصــادر  البحــث 
ســنوات  ومنــذ  التاريــخ  عــر  تــوارث  ملــن  املنــال 
طويلــة هاتــن املهنتــن، كمــا يقــول نجيــب أبــو 
جــده  عــن  والرعــي  الزراعــة  ورث  الــذي  كــروم 

وأبيــه.

كــروم  أبــو  يحيــي  املزرعــة  بلديــة  رئيــس  يعتــر 
لعــودة  املصالحــة  يف  نموذجيــة  املزرعــة  أن 
املهجريــن حيــث يشــكل مســيحّيوها %30 مــن 
يف  اقتصاديــة  عوائــق  هــؤالء  يواجــه  ســكانها، 
العــودة كونهــم ارتبطــوا يف أشــغالهم باملناطــق 
األحــداث “وجــاء  خــال  نحوهــا  التــي هاجــروا 
الســد ليشــكل ضربــة قاضيــة لتأمــن اســتقرار 

يقــول. مــا  وفــق  عودتهــم”، 

الــذي  الكبــر  اإلعــرتاض  إىل  كــروم  أبــو  يشــر 
ســد  مشــروع  الشــوف  مزرعــة  بــه  واجهــت 
مجمــل  مــن  اســتملكوا 25%  “كونهــم  بســري 
األرايض للسد من دون أي إفادة فعلية تعود 
كليــاً”.  املشــروع  رفــض  فتــم  بالنفــع،  عليهــا 
إىل  والبلديــة  البلــدة  موافقــة  كــروم  أبــو  يــرّد 
“املباحثــات وكرمــى لبــروت وكــون الســد ُينفــذ 
املقابــل،  يف  العامــة”.  املنفعــة  عنــوان  تحــت 
أن  إىل  للموضــوع  متابعــون  ناشــطون  يشــر 
حركة رفض السد التي طفت عىل السطح يف 
وانطفــأت عندمــا  عــادت  الشــوف  قــرى  بعــض 
اإلشــرتايك  التقدمــي  الحــزب  رئيــس  وافــق 
املشــروع  عــىل  جنبــاط  وليــد  الســابق  النائــب 
“إجتهــم كلمــة الســر، فصــار الجميــع يتحــدث 

للميــاه”.  بــروت  حاجــة  عــن 

ويربط أبو كروم بن موافقة بلدته والشروط 
التــي وضعتهــا لتقبــل بالســد “ولكــن للصراحــة 
مــن  أّيــاً  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  ُيطبــق  لــم 
بنــود اإلتفــاق الشــفهي الــذي عقدنــاه معهــم”. 

ومــن هــذه الشــروط “منــح تعويضــات منصفــة 
اليــوم  األرايض، وحتــى  مالــي  تحفــظ حقــوق 
الشــحيحة  يقبــض مســتحقاته  لــم  مــن  هنــاك 
تقديــر  عــىل  اعرتاضــات  إىل  باإلضافــة  أصــاً، 
نســبة  وهنــاك  وحجمهــا،  املســاحات  بعــض 
عاليــة مــن املّاكــن املعرتضــن عــىل مســاحات 

قّدروهــا”. كمــا  أراضيهــم 

ويف التعويضــات غــر املباشــرة للمزرعــة، يذكــر 
أبــو كــروم أن البلــدة نالــت موافقــة شــفهية مــن 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار عــىل تعويــض النــاس 
ومــكان  حيــوي  وامتــداد  كمتنّفــس  املــرج  عــن 
ريــايض  ملعــب  إنشــاء  عــر  والنزهــة،  للرعــي 
وشــق  املــرج،  عــن  تعــّوض  أنشــطة  وقاعــة 
طريــق زراعيــة مــكان األرايض التــي ُقطعــت مــن 
أرايض البلــدة، ومدهــا باملــاء عــر إنشــاء خــزان 
يف بســابا يتغــذى مــن ميــاه اآلبــار التــي ُتحفــر يف 
بســري لإلقليــم أو مــن ميــاه البــاروك. وكذلــك 
تعويض البلدية عن 137 ألف مرت من طرقات 
التعويــض  إىل  باإلضافــة  املــرج،  نحــو  البلــدة 
الســياحة  ودعــم  التشــجر  عــر  اإليكولوجــي 
املزرعــة  بلديــة  نالــت  واقتصاديــاً،  البيئيــة”. 
مــزارع ومشــاريع صغــرة  إنشــاء  بدعــم  وعــداً 
توظيــف  اإلنتــاج، وكذلــك  لتصريــف  ومعامــل 

عــدد كبــر مــن أبنائهــا يف مشــروع الســد”.

وبعدمــا يســتعرض كامــل الوعــود التــي نالتهــا 
مزرعــة الشــوف مقابــل املطالــب الخطيــة التــي 
عــن  كــروم  أبــو  يعــرب  للمجلــس،  قدمتهــا 
أســفه مــن إخالهــم بالتنفيــذ “إذا مــا عوضــوا 
باســتكمال  نســمح  لــن  بوعودهــم  ووفــوا 
املشــروع، وهــم يعرفــون كيــف تعــرتض املزرعــة 
آالف  تســعة  عــن  ناخبيهــا  عــدد  يقــل  ال  التــي 

ناخــب”.

الحــرج  عــىل  “لنحافــظ  الصنوبــر  زرع  عمليــة 
ألنــه أم بكاســن: عنــا شــفيع بكاســن مارتقــا 

الصنوبــر”. حــرج  وعّنــا 

عندمــا  محظوظــة  نفســها  بكاســن  تعتــر 
الصنوبــر  حــرج  صاحبــة  جزيــن،  عجــزت 
باألســاس، عــن دفــع ضريبــة الحــرج لألتــراك، 
بكاســن  دفعــت  باملــرة.  ُيعــَرف  كان  مــا  وهــي 
مرة الحرج وانتقلت ملكيته إليها. بعد حرج 
مشــمويش  يف  الصنوبــر  حــرج  يعتــر  بكاســن 
بمســاحة  املنطقــة  يف  حــرج  أكــر  ثــاين  جارتهــا 
التــي  قيتــوال  بلــدة  حــرج  يليــه  هكتــار،  مئــة 
ترتكــز عــىل مقلــب جزيــن نحــو الجنــوب، وهــو 
خطــر  عــن  قيتــوال(  )حــرج  حرجهــا  يبعــد  مــا 
الرطوبــة التــي ســتأيت بهــا بحــرة الســد وكذلــك 

القضــاء. يف  املتوّقعــة  اإلنزالقــات 

لكن اهتمام بلدية بكاسن ينصب عىل تطوير 
اللبنانّيــون  “اختارنــا  املميــزة  ومكانتهــا  البلــدة 
لــو  “لوريــان  جريــدة  أجرتــه  اســتطاع  وفــق 
املفضلــة  البلــدة   ،2018 العــام  يف  جــور” 
بجمــال  متباهيــاً  خــوري  يقــول  عندهــم”، 
بلدتــه. فبكاســن وفــق مــا يقــول هــي الوحيــدة 
عنــا  و”مــا  املصــدر،  مــن  نفاياتهــا  تفــرز  التــي 
مســتوعبات نفايــات بالطرقــات، البلديــة بتلــم 
املفروزات من البيوت وهناك سلل لألوراق يف 

فقــط”.   الطرقــات 

ولكــن أال تخــاف بكاســن مــن مخاطــر الزلــزال 
التــي يتحدثــون عنهــا؟ يــرّد الخــوري بــأّن زلــزال 

1956 دّمر نصف بكاسن، وبعده تغّر شكل 
الضيعــة حيــث كانــت ترتكــز كّلهــا يف الســاحة 
يتنقلــون  النــاس  وكان  اليــوم،  البلديــة  أمــام 
البعــض  بعضهــم  ليــزوروا  األســطح  عــىل 
لالتصــاق الشــديد للمنــازل. لكنــه ال يدخــل يف 

الســد. نقــاش عــن مخاطــر  أي 

وللحفــاظ عــىل الحــرج، تعمــل بلديــة بكاســن 
مــع  امليــاه  قســاطل  مــن  كيلومــرتاً   12 مــد  عــىل 
وزارة  مــع  بالتعــاون  لإلطفائيــات  مآخذهــا 
الطاقــة تحســباً لوقــوع الحرائــق “لــي ال نــرتك 
وزارة  وللمناســبة  الصنوبــر”.  تــأكل  النــران 

عنــه.   واملســؤولة  الســد  عرابــة  هــي  الطاقــة 

لــم  بالحــرج،  عضويــا  بكاســن  ارتبــاط  ورغــم 
معــارض  موقــف  أي  فيهــا  اآلن  حتــى  يســجل 
مــن  عــدد  ســؤال  فلــدى  بســري.  ســد  ملشــروع 
بإعــان  يجيبــون  الســد،  مخاطــر  عــن  أبنائهــا 
الوطنــي  وتّيــاره  الجمهوريــة  لرئيــس  الــوالء 
الحر. “املعارضن بيغاروا من )وزير الخارجية 
يف الحكومــة املســتقيلة ورئيــس التيــار الوطنــي 
الحــر( باســيل، وبرفضــوا كل يش بيعملــه”، 
يقول شــاب وقف يف ســاحة البلدة التي كانت 
تقــا.  مــار  بعيــد شــفيعها  تتحضــر لإلحتفــال 

بســري  ســد  مشــروع  اســتماكات  أن  يذكــر 
وقــد  القريــة  يف  جــزيئ  بشــكل  عقاريــن  طالــت 
وهــي  هكتــار   0.3 املســتملكة  املســاحة  بلغــت 

اإلســتماكات. مجمــوع  مــن   0.1% تعــادل 
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اليــوم تزدحــم الطريــق بــن قريــة بســري بالكميونــات اآلتيــة فارغــة والذاهبــة محملــة 
بأنواع الحمضيات كافة. ما زالت البلدة التي تعتر آخر ضيع قضاء جزين يف وادي 
األّويل عــىل الحــّد مــع مــرج بســري، تحفــظ املثــل القديــم القائــل »بــس ينــزل ليمــون 

بســري برّخــص أســعار الســوق«. 

بالنســبة لكلــود حبيــب، إبــن البلــدة، ال تقتصــر إنتاجيــة بســري عــىل الحمضيــات »عنــا 
عريضــة،  وفاصوليــا  وخضــار  فريــز  منــزرع  وبالصيــف  بالشــتا،  الورقيــات  أنــواع  كل 
بســري مشــهورة بخيــم الفاصوليــا كمــان«. قــاد كلــود مــع آخريــن مــن البلــدة تجربــة 
اليــوم ب 4  أفــوكا منبيــع الكيلــو  زراعــة األفــوكا »طّورنــا عــن جدودنــا وأبائنــا وزرعنــا 
آالف لســوق الحســبة بصيــدا، وهــذا مــن أهــم مــا قــد ننتجــه«. لــدى حبيــب 4 دونمــات 

مــن أفــوكا »أطنجــة«، وهــو أفضــل نــوع أفــوكا واألعــىل ســعراً.

مــن تجربتــه الخاصــة »حيــث يمكــن ملــن يملــك أرضــاً متواضعــة وليســت ملكيــات كبــرة 
أن ينتــج ســنوياً مــا ال يقــل عــن 10 آالف دوالر«، يســتذكر كلــود حبيــب جنــى وتعــب 
أهــايل بســري يف عاقتهــم مــع األرض »كانــوا مزارعــن وكانــوا يعيشــون مــن األرض«. 
مســكوناً بــكل ذكريــات طفولتــه مــع املــرج، تحــّول كلــود إىل أبــرز الناشــطن ضــد ســد 
بســري: »كنــا مــا نحــس بدنــا نطلــع بــرا املنطقــة، عنــا كل يش هــون، منمــي ومنتصيــد 

ســمك وطيــور ومنعمــل ســياحة ع النهــر وباملــرج، هــأل كل يش بيتغــر«.

يقــف مختــار بســري رشــيد نمــر عنــد مفصــل أســايس يف عاقــة بســري القريــة باملــرج 
وبمصادر عيش ناسها: »كان جميع األهايل مزارعن إىل أن هجرتهم الحرب األهلية 
مــن 1975 ولغايــة 1990. حينهــا لــم يبــق مــن 600 نســمة، عــدد ســكان الضيعــة، ســوى 
نحــو 4 عائــات. يف هــذه الفــرتة صــار للنــاس حيــاة أخــرى ومنــازل يف بــروت ومناطــق 
مختلفــة يف جبــل لبنــان«. هــذا التهجــر تــرك ذيولــه، وفــق املختــار، عــىل عاقــة بعــض 

األهــايل مــع الزراعــة والقريــة واملــرج »النــاس بتلــزق مطــرح مــا بــرتزق«.

تملك بسري القرية خراجاً كبراً يف مرج بسري »كان عنا كقرية نحو 3 آالف شجرة 
مثمــرة«.  شــجرة  ألفــي  فخســرنا  معظــم خراجهــا  الدولــة  اســتملكت  مثمــر،  صنوبــر 
دفعــت الدولــة مليــار لــرة مــن اإلســتماك وبقــي لبســري مليــاري لــرة »بــس هــودي 
املفــرتض  ومــن  بســري،  يف  بلديــة  يوجــد  ال  كونــه  املحافــظ،  وصايــة  تحــت  بيكونــوا 
بــا  مــا شــفنا يش، بعدهــا الضيعــة  لهــأل  بــس  إنمائيــة للقريــة.  ينفــذوا  مشــاريع  أن 
ضيقــة  وطرقاتهــا  بســري،  وخربــة  املطحنــة  ومزرعــة  هــي  مدرســة  وبــا  مســتوصف 
وشبكة الصرف الصحي ال تصل إىل كل املنازل«. يشدد نمر عىل ضرورة بناء محطة 
التاتــة  للضيــع  الصحــي  الصــرف  بيســوى  »مــا  املجاريــر  شــبكة  اســتكمال  بعــد  تكريــر 
)املزرعــة والخربــة وبســري( تــروح ع النهــر، حتــى لــو رســبوا مجاريــر بســري يف بــرك«. 

مــن عــىل شــرفة منزلــه يف قريتــه بســري، يشــر مختــار بســري الســابق شــفيق بولــس، 
التاســع منــذ ســنتن، نحــو اآلليــات املرابضــة عــىل بعــد نحــو مئــة  الــذي دخــل عقــده 
إيــدي  حــط  فيــي  بيصــر  شــوي  الســد  قّربــوا  »إذا  ليقــول  منزلــه  عــن  مــرتاً  وخمســن 
عليــه«. بينــه وبــن الســد، يحفــر مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار آبــاراً جوفيــة لضــّخ مياههــا 
لري اإلقليم بعدما احتج ناسه عىل مياه بسري القريبة منهم والتي يقع بعضها يف 
خــراج ضيعهــم إىل بــروت بينمــا هــم عطــى. »مزرعــة املطحنــة مثــاً بتاخــد مــي ملوثــة 
مــن الليطــاين مــا بتصلــح حتــى للحمامــات ومــا بيقــدروا يــرووا منهــا مزروعاتهــم، نحــن 
مياهنــا مــن جزيــن، وهــا هــم يســحبون امليــاه مــن جــوف أراضينــا إىل اإلقليــم ويجــّرون 
مــاذا  أهــل اإلقليــم، ولكــن  بــروت، صحتــن عــىل قلــب جراننــا  الســطحية إىل  امليــاه 

أعطتنــا الدولــة؟«. 

يقــول املختــار إنــه لــم يــرتك مســؤوالً أو نائبــاً أت إىل املنطقــة وعــىل رأســهم البطريــرك 
قــرى  هواجــس  فيــه  لــه  يشــرح  طويــاً  لــه خطابــاً  وكتــب  إال  الراعــي،  بشــارة  املــاروين 
البطريــرك  املطحنــة«.  ومزرعــة  نحــن  »وخصوصــاً  التهجــر  مــن  ومخاوفهــم  املــرج 
نفســه ذهــب ولــم يعــد بعدمــا دعــاه أهــايل املنطقــة لرعايــة احتفــال عيــد ســيدة بســري 
العجائبيــة لــرى بعينيــه املــرج. يومهــا أخــر األهــايل ومــن ضمنهــم خــراء، البطريــرك 
عن مخاوفهم من غرق قراهم وإنزالقها ومن التهجر. »استنجدنا بسيدنا البطرك« 

كمــا قالــوا، لكــن مناجاتهــم لــم تحقــق أي نتيجــة ملموســة.

القريــة  تلــك  املطحنــة،  مزرعــة  تســتقبل 
الصغرة، رّواد مرج بسري من ناحية مدخل 
بالتهجــر  املهــددة  الثالثــة  القريــة  هــي  جزيــن. 
خربــة  ومــع  بســري  قريــة  بعــد  الســد  نتيجــة 
مزرعــة  يف  داره  مصطبــة  عــىل  هنــاك  بســري. 
املطحنــة، يجلــس جــران مطانــوس حبيــب مــع 
زوجتــه، ويشــر إىل ضيعتــه املرتكنــة عــىل تلــة 
بيوتهــا  األجــداد  “بنــى  قائــاً  األويل،  نهــر  فــوق 
عــىل تلــة رمليــة زحلــت بعــد زلــزال حصــل مــن 
ألــف ســنة عــن شــر الجوبــة، وأرضهــا مواعــة 
بينهــار  النهــر  قــوي  وكلمــا  ورخــوة(  )دلغانيــة 
مــن حفافيهــا شــوي، وعطــول منبنــي حيطــان 

بتزحــل”.  وبرتجــع  دعــم 

برغــم بلوغــه 94 عامــاً، مــا زال حبيــب يقصــد 
“عنــا  الزراعيــة:  أراضيــه  وأحفــاده  أوالده  مــع 
دخــان.  ونشــك  نــزرع  وكنــا  وخضــار،  زيتــون 
األرض  مــن  تعتــاش  املزرعــة  عائــات  كانــت 
أهلنــا  وكان  وألبانهــا  وحليبهــا  املــوايش  ومــن 
يخلفوا 8 إىل عشر أوالد”. وكنا نتصّيد سمك 
وكان النهــر كتــر نضيــف. هــأل كل يش تغــّر”. 
ويرى أّن هناك أســباباً كثرة تجعل الحياة يف 
مزرعــة املطحنــة ممكنــة وبأقــل كلفــة “يدعمــوا 

مــا كنــا عايشــن”.  الزراعــة لرنجــع متــل 

رزق  مصــدر  يشــكل  نفســه  الســمك  صيــد 
وبســري  والخربــة  املزرعــة  أهــايل  مــن  للعديــد 
املنتشــرة  املنتزهــات  وكذلــك ألصحــاب  نفســها 
ســمك”  أطيــب  بســري  “ســمك  النهــر  عــىل 
يقــول الرجــل فيمــا تهــز زوجتــه أم إميــل رأســها 
موافقــة، قبــل أن تضيــف “كل هيــدا بــده يــروح 

الســد”. مــع 

املّســاح  املهنــدس  ينطلــق  الســمك  صيــد  مــن 
املطحنــة  مزرعــة  أن  ليعتــر  توفيــق  ميشــال 
رّب  “أبــي  للعيــش  متكاملــة  منظومــة  تؤمــن 
يف  الســمك  صيــد  مــن  وعلمهــا  كبــرة  عائلــة 
نهــر بســري”. عندمــا كان صغــراً، طاملــا رافــق 
توفيــق والــده إىل الصيــد “كان يتصيــد وكنــت 
ومــا  يبيعهــم  الســمك حــده، وكان  أنــا نضــف 

كلنــا”.  وعلمنــا  يش  علينــا  ينّقــص 

النمــوذج،  املطحنــة  مزرعــة  إىل  توفيــق  يعــود 
لينطلق من عاقته وعائلته مع املزرعة واملرج 
أجمــل  إنهــا  مناقــي  الهــوا  نشــم  بدنــا  “ملــن 
منطقة بلبنان مع املرج”. بنى لنفســه وأوالده 
التــي  الســّت  العقــارات  يف  ومنــازل  شــاليهات 
مــن  نــوع  “ومنــزرع ســتن  املزرعــة  يمتلكهــا يف 
أشــجار الفاكهــة ومنهــا الليمــون عــىل أنواعــه، 
والــدراق  والتفــاح  واملشــمش  واألفــوكا، 
والعنــب والرمــان والعنــاب وغرهــا الكثــر مــن 
اللوزيــات والجــوز”. ال يــرتك توفيــق نوعــاً مــن 
الخضــار ال يزرعــه يف أرضــه “ورقيــات وملفــوف 
الخضــار  وكل  بالشــتا  وبروكــويل  وقرنبيــط 
بالصيــف، مــا يف يش منشــرتيه مــن بــرا”. يقــّدر 
 50 بنحــو  االقتصــادي  أراضيــه  إنتــاج  توفيــق 
ألف دوالر بالســنة “الزراعة بتعطي بمنطقتنا 

بكرامتهــا”. بتعيــش  والنــاس 

صحيــح أن عــدد ســكان املزرعــة ال يتجــاوز 500 
نســمة “بــس نحــن ضيعــة نموذجيــة للعيــش، 
بــروت  مــن  يرتاحــوا  بدهــم  ملــن  يعنــي أوالدي 
بيحبــوا  مــا  لهــون  بيجــوا  وتلوثهــا  وضجيجهــا 
يروحــوا محــل تــاين”. لكــن توفيــق نفســه منــع 

وأنــَت تتــوه يف طرقــات بلــدة امليــدان يف قضــاء 
جزيــن، ســواء بــن كثافــة الصنوبــر واألشــجار 
املثمــر،  الشــجر  وحدائــق  األخــرى،  الحرجيــة 
أم  منهــا  العتيقــة  الحجريــة  بيوتهــا  بــن  أو 
عــىل  جدرانهــا  بــن  تمشــن  وأنــِت  الحديثــة، 
عــىل  هنــا وهنــاك  مــن  لتطــل  الطرقــات  حــوايف 
مرج بسري حيث اإلخضرار الامتناهي واملدى 
وتحديــداً  منــه  اآلخــر  القاطــع  عــىل  املفتــوح 
لناحيــة اإلقليــم والشــوف، نفهــم ملــاذا وقعــت 
نورمــا فغــايل عــواد ابنــة قريــة حومــال )قضــاء 
امليــدان  فغــايل  زارت  امليــدان.  غــرام  يف  عاليــه( 
للمــرة األوىل يف العــام 1980، وصــارت إحــدى 

أبنائهــا.  أحــد  تزوجــت  بعدمــا  ســكانها 

بلديــة  مجلــس  يف  عضــواً  فغــايل  انتخبــت 
وأعيــد   ،2010 ولغايــة   2004 مــن  امليــدان 
لغايــة  مــن 2010  البلديــة  يف  انتخابهــا عضــواً 
البلديــة  رئيســة  مركــز  اســتلمت  حيــث   2016
ثــم   .2012 مــن  ابتــداء  الواليــة  هــذه  ضمــن 
أيــار 2016 لغايــة  البلديــة املنتخبــة يف  ترأســت 
  .2019 شــباط   19 يف  البلــدي  مجلســها  حــل 

بلديــات  رؤســاء  كل  دون  هــي  واألهــم، 
جزيــن والشــوف، ومــن ضمنــه القــرى املعنّيــة 
يف  فغــايل  وقفــت  اإلقليــم،  يف  بســري  بمــرج 
كل  ومعــه  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  وجــه 
وقالــت  الداعمــن،  واملســؤولن  السياســين 
الطعــن  إىل  وصــوالً  بســري”،  لســد  “ال 
مجلــس  أمــام  األرايض  اســتماك  بمرســوم 
شــورى الدولــة. موقــف تبعــه حــّل بلديتهــا بعــد 

قصــرة. فــرتة 

للســد؟  الرافــض  موقفــك  ثمــن  دفعــت  هــل 
“املفكــرة”:  لـــ  الشــجاعة  املــرأة  تقــول  نســألها. 
“لــن أقــول هــذا، نحــن تأّخرنــا يف التصريــح عــن 
فقامــوا  البلــدي،  املجلــس  أعضــاء  ممتلــكات 
أعطاهــم  مــن  نحــن  الفــور.  عــىل  بلديتنــا  بحــل 
بعــض  إىل  اإلنتبــاه  عــدم  بســبب  الذريعــة 
اإلجــراءات الروتينيــة واإلداريــة وانتظــار عــودة 
ومــع  الســفر”.  مــن  املجلــس  أعضــاء  بعــض 
ذلــك قدمــت البلديــة مــا يلــزم مــن تصريحــات 
ولكــن لــم يؤخــذ بهــا بذريعــة التأخــر وتــم حــل 

البلديــة. 

ال تريــد فغــايل أن تصنــع مــن إقصائهــا انتصــاراً. 
املنطقــة  ســكان  مــن  الناشــطن  بعــض  لكــن 
إّنهــا ال  يعتــرون األمريــن مرتابطــن ويقولــون 
بطلــة  فعــاً  “ولكّنهــا  البطــوالت  اّدعــاء  تحــب 
لــم يحــّرك أحــد  الــذي  بمــا فعلتــه، يف الوقــت 
ســاكناً”.  بســري  حــوض  بلديــات  رؤســاء  مــن 
أشــخاص  وجــود  قنــاة  مــن  هــؤالء  ويغمــز 
املوضــوع  بمتابعــة  قامــوا  لفغــايل  منافســن 
التأخــر  بســبب  بلديتهــا  بشــرعية  والطعــن 

  . إلســقاطها

تضحــك فغــايل عندمــا تســألها إن كان جمــال 
لتشــر  الســد،  رفــض  إىل  دفعهــا  مــا  امليــدان 
املحيطــة  والقــرى  املــرج  كامــل  نحــو  بيدهــا 
بســري  ســهل  “دايــر”  عــىل  باألحــراج  الغارقــة 
الواجــب  بواجبــي”.  “قمــت  وتقــول  الواســع، 
هنــا لــم يكــن برفــض املشــروع للمحافظــة عــىل 
جمــال املنطقــة بــل “نتيجــة معرفتــي بخطــورة 

تؤكــد. الســد”، 

يف رأس فغايل مجموعة كبرة من املاحظات 
التــي يتحــّدث عنهــا  املــرأة  عــىل الســد. قصــدت 
كرث يف املنطقة وبخاصة الناشطون املعارضون 
رجــل”  بمئــة  “إمــرأة  وفخــر  حــب  بــكل  للســد  14

مزرعة املطحنة:
ستون نوعاً من الفاكهة أهمها األفوكا القرى وإنتاجها
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مواقف من السّد

إبنه مؤخراً من بناء منزل خاص به يف املزرعة 
“لــن تبقــى املزرعــة كمــا كانــت بعــد إقفــال مــرج 
بعــد  لنــا  ســيحصل  مــا  وبعــد  عنهــا،  بســري 
املشــروع،  اســتكملوا  إذا  الســد  بنــاء  اســتئناف 
أنــه  يــرى  الســد؟”.  تحــت  ســيعيش  كيــف 
للمزرعــة  إنمائيــاً  تلتفــت  أن  الدولــة  عــىل  كان 
تبنــي  وأن  يش”،  وال  مســتوصف  ال  عنــا  “مــا 
النــاس بأرضهــا، “ال أن تنفــذ  مــدارس لتثّبــت 

النــاس”. ُيهجــر  مشــروعا 

يعتــر املهنــدس طــوين حبيــب، إبــن املزرعــة، أن 
مواجهــة  يف  نفعــاً  تجــدي  ال  اليــوم  العواطــف 
ولنــا  املــرج  يف  طفولتنــا  قضينــا  “طبعــاً  الســد: 
ولكــن  وحيــاة”،  ذكريــات  منــه  شــر  كل  يف 
األهــم بالنســبة إليــه هــو ضــرب مصــادر اإلنتــاج 
التــي كانــت تشــكل عمــاد حيــاة النــاس “ســعر 
توقــف  قــد  املزرعــة  نمــو  ألن  ســيتدن  األرايض 
نتيجــة  فيهــا  البنــاء  حركــة  توقــف  مــع  اليــوم 
مخاوف الناس. كذلك ستقفل جميع املطاعم 
ويشــرح  فيهــا”.  الســياحة  عمــاد  تشــكل  التــي 
حبيــب عــن عاقــة الضيعــة بنهــر بســري األويل 
وبعضهــا  مطاحــن  عندهــم  كان  “جدودنــا 
عنــد  للســياح،  مقصــد  والنهــر  أيضــاً،  أثــري 
قطــع املــاء عــن األويل، وحتــى لــو تركــوا كميــة 
قليلــة فيــه، ســيتحّول مجــراه إىل مســتنقعات 
وهــذه  املتعرجــة،  الصخريــة  طبيعتــه  بســبب 
والتلــوث”.  الحشــرات  ستنشــر  املســتنقعات 

كنــا  “حيــث  املزرعــة  يف  الهادئــة  الحيــاة  ومــن 
الحيــة  الكائنــات  أصــوات  ســوى  نســمع  ال 
ســمعه  عمــا  حبيــب  يتحــدث  الطبيعــة”،  يف 
ســيزار  الســابق  الطاقــة  وزيــر  مستشــار  مــن 
القليلــة 4 شــاحنات  أبــي خليــل “رح يمــرق ع 
بالدقيقة، فأي حياة سيعيش الناس يف هذه 
الظــروف مــع كل ضجيــج اآلليــات والجرافــات 

منهــا؟”. املتصاعــد  والغبــار 

وتأثرهــم  الذكريــات  يف  جرانــه  غــرق  وســط 
خوفاً من تهجرهم، يرغب ابنهما البكر إميل 
بالحديــث عــن انــزالق جــزء مــن مزرعــة املطحنــة 
نحــو نهــر األويل “يف نهــار وعينــا ع صــوت قــوي 
وج الصبــح، خفنــا وفكرنــاه تحضــر لزلــزال”. 
عنــد الصبــاح تفاجــأ أهــل القريــة بوقــوع 200 
كعــب زيتــون يف النهــر بعدمــا انهــارت الجلــول 
التــي تحــوي الكــرم “قويــت املــي وزحلــت األرض 

متــل العــادة، عطــول بتزحــل أرض املزرعــة”.  

لــدى  املطحنــة  مزرعــة  ابنــة  كلوديــت،  تفــرح 
“خــي  بســري  ســد  مــن  موقفهــا  عــن  ســؤالها 
الســيدة  تحــّرك  تقــول.   خلقــي”،  فــش  بــدي 
األعــىل  وإىل  ويمنــة  يســرة  يديهــا  الخمســينية 
وكأنهــا تســتعن باإلشــارات لتعــّر عمــا يختلــج 
ألــف  يش  النهــر  عــن  بعيــد  كان  “بيتنــا  قلبهــا 
عــن  وســنة  األرض  زحلــت  شــوي  شــوي  مــرت، 
نقــرب  عــم  جراننــا  وبقيــة  ونحــن  صرنــا  ســنة 
ناقــي  يــوم  يش  نوعــى  وخايفــن  النهــر  مــن 
حالنــا تحــت”. تســرتيح كلوديــت لعشــر ثــواين 
بيشــوفوا  مــا  “إذا  بانفعــال  تضيــف  أن  قبــل 
شــو صــار فينــا، مــا بيســمعوا شــو عــم نقــول؟ 
هيــدي األرض زاحلــة وبســري متلهــا وكل قــرى 

جزيــن”.

كانون الثاين 2020

نورما فغايل رئيسة البلدية التي قالت ال للسد:
»إنهم يدمرون املنطقة ويهجرون ناسها«

جيوهيدرولوجيــا  علمــاء  قصــدت  يصفونهــا، 
وزالزل وزراعــة وخــراء اقتصــاد وميــاه وكونــت 
إبطهــا  تحــت  امللــف  وضعــت  الســد.  عــن  ملفــاً 
إىل  الرفــض  جبهــة  لتوّســع  بــه  تــدور  وصــارت 
أن وصلــت إىل بكــريك مســتنجدة: “يــا ســيدنا 
البطرك بدهم يدمروا املنطقة، بدهم يهدروا 
املــال العــام وبدهــم يقتلعــوا مئــات اآلالف مــن 
يجمعــوا  رح  ومــا  النــاس  ويهّجــروا  األشــجار 
َمــي”، قالــت ملــن “مجــد لبنــان أعطــي لــه” كمــا 

ومضــت.  تقــول، 

البلديــة  طعــن  زال  مــا  إذ  ُيجــِد،  لــم  هــذا  كل 
الــذي تقــّدم بــه املحاميــان فــؤاد الحــاج، رئيــس 
امليــدان يف قضــاء جزيــن،  جــارة  قيتــوال  بلديــة 
ومالــك ســليمان، املحامــي إبــن مزرعــة املطحنــة 
يف  بالتهجــر،  واملهــددة  املزعــوم  الســد  جــارة 
ثــاث  بعــد  الدولــة  شــورى  مجلــس  أدراج 
ســنوات مــن تقديمــه. لــم ُيصــدر املجلــس قــراراً 
هــذا  مــن  يتأكــد  ريثمــا  الســد  أعمــال  بوقــف 
امللــف الضخــم الــذي زّوده بــه املحاميــان الحــاج 

امليــدان.  بلديــة  باســم  وســليمان 

تأســف فغــايل أنهــا حــن عــادت إىل امليــدان بعــد 
عنهــا  منعتهــا  بعدمــا   ،2000 العــام  تحريــر 
“حواجــز الــذل”، كمــا تقــول نتيجــة اإلحتــال 
اإلســرائيل “وجدتهــم قــد شــّربوا األهــايل ســد 

أّنــه املــّن والســلوى”.  بســري عــىل 

انتًظرت اإلجتماع الذي عقده مجلس اإلنماء 
وعــرض  املنطقــة  بلديــات  لرؤســاء  واإلعمــار 
يقنعــوين”.  “ولــم  ودراســاته  املشــروع  فيــه 
“يف  الســدود  حــول  معلومــات  عــن  بحثــت 
روايحهــا  هيــك  ومــع  طبيعيــة  ســدود  أمــركا 
قابلــت  كبــرة”.  كتــر  وأضرارهــا  بتقتــل 
واّطلعــت  يشء،  كل  يف  وخــراء  مهندســن 
عىل الدراســات الفرنســية واألمركية الســابقة 
تكويــن  بعــدم صاحيــة  تقــول  التــي  املــرج  عــن 
املنطقــة الحتــواء ســد. استفســرت بجّديــة عــن 
وعــن  والجّديــة،  الكبــرة  الزلزاليــة  املخاطــر 
املســتجّدة  الرطوبــة  ســترتكه  الــذي  التدمــر 
ثــم  والقــرى.  البلــدات  وزراعــات  أحــراج  عــىل 
قالــت ملجلــس اإلنمــاء واإلعمــار “بلديــة امليــدان 
رؤســاء  ترّجــت  ذلــك،  غــر  ســّدكم”.  ترفــض 
بلديــات جزيــن واتحادهــا “لنقــف وقفــة واحــدة 
ونســّجل اعرتاضنــا مجتمعــن عــىل املشــروع، 

ينفــع”. ولــم 

رىش مبّطنة بمشاريع

املجلــس،  إىل  خطيــاً  اعرتاضــاً  فغــايل  أرســلت 
فأرســلوا عــىل الفــور فاكــس يطلبــون فيــه تبيــان 
الرفــض. عندمــا اجتمعــت مــع رئيــس  أســباب 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار نبيــل الجســر ومديــر 
هّمهــم  “كان  موصلــل  إيــل  الســد  مشــروع 
لنــا  يقدمــوا  أن  مقابــل  يف  قــراري  عــن  إتراجــع 
مشــاريع للبلــدة”. والطريقــة نفســها اتبعوهــا 
فنــدق  يف  املوضــوع  حــول  اجتمــاع  يف  معهــا 
كــرم،  يوســف  “ســألني  بــروت  يف  الحبتــور 
ممثــاً املجلــس، شــو بدكــم؟ شــو منقــدم لكــم 
باملقابــل”، وجــاءه جوابهــا كالصاعقــة: “حّلــوا 

عنــا”. 

يف إحــدى جوالتهــا وصوالتهــا رفضــاً للمشــروع 
اتحــاد  أســود ورئيــس  زيــاد  بالنائــب  اجتمعــت 
بلديات جزين خليل حرفوش واملهندس زياد 
معويش مع الجســر الذي قال لهم: “عاقتي 
ســام،  تمــام  الحكومــة  رئيــس  مــع  منيحــة 
للمنطقــة  وطّلــع  مشــاريع،  لكــم  نمــّرر  وفينــا 
فــوق 6 مليــون دوالر للتنميــة”. ولكــن فغــايل 
رفضت أي يشء مقابل موافقتها عىل السد، 
“يف  كرشــوة  مشــروع  بــأي  امليــدان  تحــَظ  ولــم 
مصلحــة عامــة للميــدان ولــكل منطقــة جزيــن 
نادمــة  غــر  تقــول  األهــم”،  وهيــدا  والشــوف، 

عــىل يشء. 

سألني يوسف 
كرم، ممثالً 

املجلس، 
شو بدكم؟ 
شو منقدم 

لكم باملقابل، 
وجاءه جوابها 

كالصاعقة: »حّلوا 
عنا«.

وقفت فغايل 
يف وجه مجلس 
اإلنماء واإلعمار 

ومعه كل 
السياسيني 
والداعمني، 

وقالت »ال 
لسد بسري«، 

وصوالً إىل 
الطعن بمرسوم 

استمالك األرايض 
أمام مجلس 
شورى الدولة



بســري  نهــر  نفســه  وهــو  األّويل،  نهــر  يرســم 
لوحــة  بســري،  ســّد  مشــروع  ســيقام  حيــث 
خضراء عىل ضّفتيه توّلف بن الحياة الريفّية 
وأســلوب  املجــاورة  والقــرى  صيــدا  بســاتن  يف 
الحيــاة يف املدينــة. يمــّر األّويل يف لوحــة بســاتن 
مائّيــاً  فاصــاً  دنيــا  واأليك  واملــوز  الحمضّيــات 
الجنــوب  محافظتــي  بــن  بــل  ال  قريتــن،  بــن 
الشــوف،  بقضــاء  هنــا  املتمثلــة  لبنــان  وجبــل 
قبــل أن يصــّب يف بحــر صيــدا مــن جهــة بــروت 

الجنــوب.   عاصمــة  حــدود  أحــد  راســماً 

سلســلة  مــن  النابــع  النهــر  هــذا  يكتفــي  ال 
الكبــرة  البســاتن  رّي  بمهّمــة  الغربّيــة  لبنــان 
واملتنّوعة يف مدينة صيدا والجوار، بل يشّكل 
ملشــاكل  حــّاً  تكــون  قــد  للمنطقــة  مائّيــة  رئــة 
الســلطات  قــّررت  مــا  إذا  والكهربــاء،  امليــاه 
املعنّيــة االلتفــات إىل أهمّيتــه. اســتخدم األّويل 
قديمــاً لتلبيــة حاجــات مدينــة صيــدا مــن ميــاه 
قنــوات جــّر  عــر  اليومــّي  الّشــفة واإلســتعمال 
أن  قبــل  الخاســكّية،  قنــاة  أهّمهــا  بالجاذبّيــة، 
الســابقة.  بالعقــود  اآلن مقارنــة  تخــّف مياهــه 

التاريخّيــة  النهــر وقدرتــه  وبالرغــم مــن أهمّيــة 
والجــوار  صيــدا  منطقــة  إفــادة  عــىل  والحالّيــة 
اســتمرار  أّن  إال  أخــرى،  وبخدمــات  بامليــاه 
مهمــاً  حّيــزاً  يأخــذ  ال  مياهــه  مــن  االســتفادة 
بســري،  ســّد  مشــروع  مخطــط  يف  وواضحــاً 
التــي  امليــاه  كمّيــة  حــول  شــكوك  تســري  حيــث 
الســّد،  وراء  حبســها  بعــد  النهــر  يف  ســُترتك 
نهائيــاً يف  يتــم قطعهــا  أن  يتوقــع خــراء  فيمــا 
امليــاه.  الحاجــة إىل  تكــر  الشــحائح حيــث  أيــام 

هنــاك، يف ســاحل صيــدا تــرز أصــوات شــعبّية 
قبــل  مــن  وخصوصــاً  املشــروع  مــن  قلقــة 
أصحاب البساتن املتوّقع أن تتضّرر من الّسد 
يف قريتــي بقســطا وعلمــان والتــي تشــّكل 60% 
مــن مســاحة القريتــن، وبعــض الخائفــن مــن 
لســّكان  )ومنــّي(  أســايّس  حــّق  عــىل  القضــاء 

األّويّل.  ميــاه  اســتخدام  صيــدا يف 

عــىل الصــورة  الّســد نهائيــاً  وُيخــى أن يقــي 
أن  بعــد  األّويل  يرســمها  التــي  الجميلــة 
لســاحل  املمنهــج  اإلســمنتي  النهــش  شــّوهها 
ت  وتغــرُّ العمــران،  تكّثــف  حيــث  صيــدا 
املعيشــية  األرايض  ووظيفــة  اإلنتاجيــة  النظــم 
يف  وتقويضــه  الزراعــي  القطــاع  بتدهــّور  ربطــاً 
بنيــت عــىل االقتصــاد  التــي  جمهوريــة الطائــف 
الريعــي والخدمــايت، وصــوالً إىل عــدم جــدوى 
الزراعــة يف تأمــن مصــدر عيــش مســتقّر وكاٍف 
وتنشــيط  املدينــة  توّســع  مــوازاة  يف  للنــاس، 
قطــاع البنــاء وربحّيتــه والحاجــة إىل مزيــد مــن 

العمــران. 

األهــايل  معظــم  “استســام”  ذلــك،  ويــوازي 
تنفيــذه  ســيبدأ  الــذي  والفــرز  الضــّم  ملشــروع 
طريــق  )خاّصــة  األرايض  تصنيــف  تغيــر  عــر 
الســلطانّية يف صيــدا(، وبالتــايل القضــاء عــىل 
مــا تبّقــى مــن بســاتن املدينــة التــي طاملــا مّيزتهــا 
معلقــة  وتركتهــا  الســاحلّية  املــدن  بقيــة  عــن 
وخصوصــاً  والزراعــة  والســاحل  التمــّدن  بــن 

التاريــخ.   مــّر  عــىل  الحمضّيــات 

ســّد  إنشــاء  نحــو  االّتجــاه  اســتمّر  مــا  وإذا 
صيــدا  تتعــّرض  أن  املرّجــح  فمــن  بســري، 
الزراعيتــّن  وعلمــان  )بقســطا  ســاحلها  وقــرى 

محّطــة  حيــث  جــون  يف  التّلــة  أســفل  ومــن 
شــارل الحلــو لتوليــد الكهربــاء، تتغــّذى قناتــا 
املــر واملشــاع منــذ أكــرث مــن 200 ســنة مــن ميــاه 
وبعــض  علمــان  بســاتن  إىل  وتجّرانهــا  األّويل 
القنــوايت  جهــود  عــر  الرميلــة،  يف  البســاتن 

يف  وتاريخــّي  طبيعــّي  حــّق  وأهلهــا  لصيــدا 
والــرّي  للشــرب  األّويل  ميــاه  مــن  االســتفادة 
الكهربــاء.  وتوليــد  اليومــّي  واالســتعمال 
ممنهجــة  سياســة  ثمــة  الحــّق،  هــذا  ومقابــل 
تعــد  لــم  الزراعــة  أّن  واضحــة لضربــه، بحّجــة 
الحّجــة  وهــذه  عليــه.  ُيعــّول  أساســّياً  قطاعــاً 
قضــت  لــألرايض  وفــرز  ضــّم  مشــاريع  ســّهلت 
الخضــراء،  املســاحات  مــن  كبــرة  نســبة  عــىل 
ومشــاريع أخــرى يف طريقهــا إىل التنفيــذ قريبــاً 
ســتقي بدورهــا عــىل مــا تبّقــى مــن بســاتن يف 

اللبنانيــة.  املــدن  باقــي  عــن  تمّيزهــا  صيــدا 

ويف إطــار مــا قــد ينتــج عــن إنشــاء ســّد بســري، 
تكــون القضّيــة األبــرز التــي يجــب الرتكيــز عليهــا 
يف  بالحــّق  املطالبــة  عــىل  القــدرة  خســارة  هــي 
انقطــاع  تأثــر  إىل  باإلضافــة  األّويل،  نهــر  ميــاه 
ميــاه األّويل عــىل أهــايل صيــدا املالكــن لبســاتن 
توّجــه  عــىل  املحافظــن  الســّكان  أو  زراعّيــة 

رزق.  كمصــدر  الزراعــة  صــوب 

التــي  للمدينــة”  تــرز “مبــادرة  اإلطــار  هــذا  ويف 
الكــرى،  صيــدا  مســتوى  عــىل  بقضايــا  تهتــم 
فيهــا  تتطــّور  التــي  الطريقــة  أّن  مــن  منطلقــة 
املدينــة حالّيــاً تكســر كثــراً مــن املنطــق الطبيعــّي 
)عــىل  ســابقاً  املرّكبــة  طبيعتهــا  ومــن  لهــا، 
أمــور  تغــّرت  الحداثــة  ومــع  امليــاه(.  أســاس 
كثــرة يف معالــم صيــدا، لذلــك تحــاول املبــادرة 
بعــن  آخــذة  املدينــة  تطويــر  باّتجــاه  الدفــع 
االعتبــار كيــف كان يعمــل نظــام امليــاه أو البنــى 
بــدون  بالجاذبّيــة  الجــّر  القديمــة:  التحتّيــة 
تقطــع  امليــاه  أّن  حــن  يف  للكهربــاء،  الحاجــة 

حالّيــاً. أســابيع  لفــرتة  صيــدا  عــن 
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الــرّي  ميــاه  أّي  األويّل  ميــاه  لشــّح يف  تحديــداً( 
عاليــة  نســبة  تشــغل  التــي  البســاتن  لجميــع 
لفــرص  بابــاً  وتشــّكل  القريتــن  مســاحة  مــن 
يف  أو  الزراعــة  يف  )إّمــا  الســّكان  معظــم  عمــل 
املحاصيــل(.  بيــع  يف  أو  بالبســاتن  االهتمــام 
ســاحل  قــرى  وأهــايل  الصيداوّيــون  وسيخســر 
تاريخّيــاً يف اســتعمال ميــاه األّويل  صيــدا حّقــاً 
وقنــاة الخاســكّية التاريخّيــة التــي تســتطيع جــّر 
ميــاه النهــر إىل البســاتن واملنــازل يف صيــدا، يف 

املحلّيــة. الســلطات  إليهــا  التفتــت  حــال 

صيــدا(،  )لجهــة  الجنوبّيــة  األّويل  ضّفــة  عــىل 
عــىل  الطاغيــة  ببســاتينها  بقســطا  قريــة  تقــع 
تمتــّد  والتــي  النهــر  مــن  القريبــة  املنخفضــات 
 6 وتقــارب  القريــة،  مســاحة  مــن   70% عــىل 
زراعّيــة وســكنّية.  مــرت مرّبــع، مصّنفــة  مايــن 
تّلــة  الخضــراء  بقســطا  بســاتن  أمــام  تقــف 
)ســّميت  “الشــرحبيل”  منطقــة  تضــّم  صغــرة 
الشــرحبيل  جامــع  إىل  نســبة  بالشــرحبيل 
ومنــازل  بنايــات  ذات  أرض  وهــي  بــن حســنة( 
 15 قبــل  بقســطا  إىل  ضّمــت  نســبّياً  جديــدة 
عامــاً ومعظــم ســّكانها مــن صيــدا. ومــع ذلــك، 
مــا زالــت كّفــة امليــزان تميــل إىل البســاتن التــي 
ُتــروى مــن نهــر األّويل، إّمــا عــر ســدود صخريّــة 
يف مجــرى النهــر أو عــر قنــوات، مــا دام النهــر 

جاريــاً.

يف  خــّزان  عــر  القريــة  يف  الشــرب  ميــاه  تتأّمــن 
مجدليــون.  أو  عــرا  ناحيــة  مــن  البلــدة  خــراج 
يف  املطــر  ميــاه  عــىل  بقســطا  تعتمــد  وشــتاًء، 
أي  امليــاه،  شــّح  موســم  يف  أّمــا  بســاتينها.  رّي 
تــروي  الخريــف،  بدايــة  الربيــع حّتــى  آخــر  مــن 
أخــرى  وقنــوات  القديمــة  الخاســكّية  قنــاة 
بســاتن بقســطا التي ما زالت ملكية معظمها 
جنبــاط،  آل  إىل  تعــود  وراثّيــاً  املتناقلــة 
)يف  املنطقــة  يف  تاريخّيــاً  األكــر  اإلقطاعّيــن 
بقســطا وعلمــان ومناطــق الشــوف( حيــث كان 
يحتــّل  أماكهــم.  خدمــة  يف  الســّكان  يعمــُل 
بســتان ســعيد جنبــاط حالّيــاً، وهــو البســتان 

دونمــاً   275 مســاحة  بقســطا،  يف  األكــر 
الحمضّيــات و75 دونمــاً  لبســتان  )200 دونــم 
لبســتان الزيتــون(، وتتنــّوع املزروعــات بــن أيك 
شــموطي،  )أفنــدي،  وليمــون  وحامــض  دنيــا 
املتــويّف  جنبــاط  ســعيد  ولشــقيق  كلمنتــن(. 
عــىل  ويمتــّد  بقســطا،  يف  “الشــيخ”  بســتان 
واأليك  الحمضّيــات  مــن  دونمــاً   75 مســاحة 

دنيــا.

البســاتن  تــروى  األّويل،  نهــر  مجــرى  ومــن 
امليــاه  تدفــُع  مضّخــات  عــر  )الجــّر(  بالجاذبيــة 
إىل قنــاة داخلّيــة خاّصــة )يف البســتانن( ومــن 
بٍر ُحفرت يف سّتينّيات القرن املايض موصولة 
بالقناة ذاتها )بستان سعيد جنباط(، أو من 
بســتان  يف  املناطــق  بعــض  لــرّي  صغــرة  آبــار 
الشــيخ. ال تلّبــي اآلبــار داخــل بســاتن جنبــاط 
وغرهــا حاجــة الحمضّيــات، بحســب املتّعهــد 
واملــزارع محّمــد يف بقســطا، وبحســب قنــوايت 
علمان الذي يتحّدث عن فشل تجربة اآلبار يف 
تأمــن حاجــات بســاتن ضّفــة األّويل الشــمالية 
)ناحيــة بــروت(. وهــذا يضــع الحمضّيــات التــي 
فــرتة  يف  امليــاه  مــن  كبــرة  كمّيــات  إىل  تحتــاج 
الصيــف، وغرهــا مــن املزروعــات أمــام احتمــال 
حيــث  النهــر،  جريــان  توّقــف  عنــد  يباســها 

بدائــل.  أّيــة  إيجــاد  ســيصعب 

ميــاه  قطــع  مــن  املخــاوف  تحّققــت  حــال  ويف 
بقســطا  ســتفقد  بســري،  ســّد  بســبب  النهــر 
أكــرث  املجــال  وسُيفســح  ممّيــزة،  جغرافّيــة 
تعــود  فــا  العمــرايّن،  التوّســع  ســلطة  أمــام 
الشــرحبيل منطقــة األبنيــة الكثيفــة التــي تظهــر 
بعيــدة مــن منطقــة النهــر. وقــد تصبــح بســاتن 
الحجريّــة  البيــوت  ذات  الخضــراء  بقســطا 
تزيّــن مرتفعاتهــا )25  التــي  القديمــة واملرّممــة 
مــرتاً إىل 250 مــرتاً( منطقــة يكــرث فيهــا العمــران 
حيــث يفقــُد املزارعــون والعّمــال مصــدر رزقهــم 

األســايس.

ويف بســتان ســعيد جنبــاط وحــده، ســتتهّدد 
يعملــون  حيــاة 17 عائلــة، و40 إىل 50 عامــاً 
يف  إضافّيــا  عامــاً  و25  الزيتــون  يف  ســنويّاً 
الشــيخ،  بســتان  أّمــا  الحمضّيــات.  موســم 
املحاصيــل  جنــي  يف  عائــات   6 فيــه  فتعمــل 
فيــه حــوايل 7  بالبســتان، ويعيــش  واالهتمــام 

لبســاتن بقســطا، مــع وجــود  أخضــر طبيعّيــاً 
تتمركــز  اإلخضــرار.  تتوّســط  ملنــازل  خجــول 
البســاتن املتنّوعــة يف علمــان إىل جانــب النهــر، 
مســيطرة عــىل نصــف مســاحة القريــة البالغــة 
مليــون مــرت مرّبــع تقريبــاً، يف حــن تقبــع املنــازل 
متفّرقــة عــىل ارتفاعــات تصــل إىل 170 مــرتاً عــن 
ســطح البحــر. وللحفــاظ عــىل شــكٍل وأســلوٍب 
ريفّين، وعىل تصنيف زراعّي لقرية علمان يف 
مواجهــة التوّســع الســكنّي األفقــّي والعمــودّي 
جــّداً  الحديثــة  بلدّيتهــا  عمــدت  القــرى،  يف 
والتــي تأّسســت قبــل ســّت ســنوات، إىل منــع 
بناء منازل أو بنايات تزيد عن 3 إىل 4 طوابق. 

الشــوف  علمــان  تبــدو  الجويّــة،  صورهــا  يف 
ســهاً أخضــر كبــراً، مقّســماً إىل أراٍض زراعّيــة 
أساســّيتان  قناتــان  ترويهــا  األحجــام  متفاوتــة 
قنــاة  وهمــا  األّويل،  نهــر  مجــرى  مــن  تنبعــان 
املر وقناة املشاع. تتوّسط هذه األرايض بعض 
املنــازل حيــث يعيــُش حــوايل 1000 إىل 1200 
شخص بشكل دائم يهّدد مشروع سّد بسري 
وبحرتــه مصــادر رزقهــم، كونهــم يعملــون يف 
البســاتن  العمــل يف  خــال  مــن  إّمــا  الزراعــة، 
وقطــف  باملزروعــات  االهتمــام  امليــاه،  )جــّر 
املواسم( أو يف بيع املنتوجات. لذلك، يعارض 
أكــرث مــن %95 مــن ســّكان القريــة مشــروع ســد 
بســري، وفــق مصــدر يف البلديــة. فــا بديــل عــن 
ميــاه األّويل يف رّي %50 مــن مســاحة علمــان، 
يف ظــّل عــدم ســماح الدولــة للمزارعــن بحفــر 
اآلبــار  فشــل  وكذلــك  إضافّيــة،  جوفّيــة  آبــار 
املوجــودة، وعددهــا 25 بــراً، يف تلبيــة حاجــة 

النــاس يف بقســطا جارتهــا مثــاً.

عــىل  الوحيــد  الخطــر  ليــس  امليــاه  شــّح  ولكــّن 
قريــة علمــان، فحــن ســمع رجــل ســبعينّي يف 
احتمــال حصــول  عــن  للبلدّيــة  القريــة ســؤالنا 
زلــزال يف املنطقــة بســبب وقــوع مشــروع الســّد 
زلــزال  فــوراً  ذاكرتــه  إىل  عــاد  روم،  فالــق  عــىل 
تهديــم  يف  ســبباً  كان  أّنــه  وأّكــد   ،1956 عــام 
الزلــزال  هــذا  يحضــر  املنــازل.  مــن  كبــر  عــدد 
ســّكان  انتقــال  مــن  بنتائجــه،  أيضــاً  القديــم 
مزرعــة الرغوثّيــة إىل علمــان، وانتقــال ســّكان 
النهــر  ميــاه  غمرتهــا  التــي  املنخفضــة  املناطــق 
مرتفعــة  مناطــق  إىل  الزلــزال  جــّراء  الفائضــة 

القريــة.  مــن 

وتحــت اســمها اإلدارّي “بلدّيــة علمــان ومزرعــة 

ســاعات  يــوّزع  الــذي  األهــّم  املهنــة  صاحــب 
التغذيــة التــي يحتاجهــا كّل بســتان يف علمــان. 
جــدوالً  ســليم،  محّمــد  القنــوايت،  يضــع 
تمتــّد  التــي  الفــرتة  يف  الــرّي  لســاعات  مفّصــاً 
مــن بدايــة شــهر أّيــار حّتــى نهايــة شــهر تشــرين 
تأّخــر  حــال  يف  الثــاين  تشــرين  وأحيانــاً  األّول 
املطــر. وتســتخدم ميــاه القناتــن يف رّي بســاتن 
الرميلــة  يف  البلــح  بســتان  إىل  وصــوالً  علمــان 

جنبــاط.  آلل  التابــع 

رســمّياً،  عنــه  مصــّرح  غــر  خــاص  بتكليــف 
جنبــاط،  )آل  البســاتن  أصحــاب  يطلــب 
واملطــران، وكنعــان، ومــراد، وداود، وزيــدان( 
التغذيــة  مــن  معّينــة  ســاعات  القنــوايت  مــن 
القنــوايت  يعتــر  اللتــن  القناتــن  إحــدى  بميــاه 
مســؤوالً عــن تنظيفهمــا أو اســتقدام جّرافــات 
إليهمــا. امليــاه  لجــّر  صخريّــة  جســور  إلقامــات 

يشــرف القنــوايت عــىل عــدم التعــّدي عــىل حــّق 
املــرور بحيــث يحــّق ملالــك البســتان أن يســتفيد 
من مرور القناة يف أرضه ولكن من دون قطع 
املياه أو تحويلها. فإذا كانت مساحة البستان 
50 دونمــاً يحــّق لــه االســتفادة مــن 20 ســاعة 
للبســاتن  فائــض  ولتأمــن  األســبوع.  يف  ميــاه 
البســاتن  أصحــاب  يطالــب  األويّل،  ميــاه  مــن 
بســدود صغــرة عــىل النهــر بــدالً مــن هــدر امليــاه 

يف البحــر.

يؤّكــد القنــوايت لـ”املفّكــرة” وهــو جالــس بجانــب 
جميــع  أّن  الوحيــد  رزقــه  مصــدر  حيــث  النهــر 
يومّيــاً،  إليهــا  امليــاه  يحــّول  التــي  البســاتن 
مــا  إىل  امليــاه  نســبة  خّفــت  حــال  يف  ســتتضّرر 
دون النصــف، فكيــف إذا قطعــت ميــاه األّويل 
نتيجــة  الباحثــن،  بعــض  يؤّكــد  كمــا  نهائّيــاً، 
تحويــل مياهــه يف محّطــة الوردانيــة إىل بــروت 
قنــوات  عــن  بديــل  ال  أّن  ويضيــف  الكــرى؟ 
ظــّل  ويف  اآلبــار  تجربــة  فشــل  ظــّل  يف  امليــاه، 
حاجة جميع البساتن إىل 400 ساعة تغذية 
تأمــن  عــىل  القــدرة  يف  خلــل  وأّي  أســبوعّية، 
ســاعات التغذيــة هــذه، ســيكون لــه أثــٌر ســلبّي 
كبــر عــىل البســاتن. البســاتن البحريّــة تتضــّرر 
أّيــام  لعشــرة  امليــاه  انقطعــت  حــال  يف  عــادة 
فقــط، أّمــا بســاتن القصــب فســتكون صاحبــة 

للميــاه.  حاجــة  أكــرث  كونهــا  األكــر  الضــرر 

ســكنّية  أبنيــة  أّن  مازحــاً  ســليم  محّمــد  يخــر 

كانون الثاين 2020

زمائهــم يف  ســيلقون مصائــر  عّمــال،   10 إىل 
ســّد  يقطــع  عندمــا  جنبــاط،  ســعيد  بســتان 

األّويل. ميــاه  بســري 

قــد  التــي  التهديــدات  هــذه  كّل  مــن  وبالرغــم 
جهــة  أّي  أّن  إاّل  وســّكانها،  بقســطا  تطــال 
مــا  وهــذا   – البلدّيــة  مــع  تتواصــل  لــم  رســمّية 
بخصــوص   - أيضــاً  علمــان  قريــة  يف  حصــل 
القريــة.  عــىل  ونتائجــه  بســرّي  ســّد  مشــروع 
الســّد  مشــروع  عــىل  القّيمــن  فعــل  واقتصــر 
عــىل زيــارة يتيمــة، قبــل ســنوات، إىل ســطوح 
احتمــاالت  تقديــر  بهــدف  القريتــن  يف  األبنيــة 
ونهــره  بســري  مــرج  تعــّرض  حــال  يف  التضــّرر 
لحادثــة معّينــة بســبب إنشــاء الســّد )يف إطــار 
زلــزال أو حــادث  الســد نتيجــة  انهيــار  محــاكاة 
معّن قد يكون اعتداء(. وبقسطا كان ضحّية 
زلــزال عــام 1956 الــذي وقــع عــىل فالــق روم، 
الفالــق الــذي قــد يتحــّرك ليســبب زلــزاال جديــدا 
يف حــال إنشــاء الســّد، خاّصــة أّن التشــّققات 
هــي  )املرتفعــات(  بقســطا  جبــل  يف  الحاصلــة 

عينــه. للزلــزال  نتيجــة 

عــام  تأّسســت  بقســطا  بلدّيــة  أّن  إىل  يشــار 
العائــات  حالّيــاً  أعضاؤهــا  ويمثــل   1982
حّنــا،  إبراهيــم،  )مزهــر،  القريــة  يف  الكــرى 
وبــن  نخلــة...(.  عجــرم،  طانيــوس،  حّنــون، 
ذات  الشــرحبيل  وتــال  املنخفضــة  البســاتن 
الديــن  )حســام  مدرســتان  الجديــد،  العمــران 
“غــاردن  ومدرســة  الشــرحبيل  يف  الحريــري 
مســّنن  ودار  القريــة(،  وســط  يف  ســيتي” 
واحــد )دار ســام(، وصيدلّيــة واحــدة، ولكــن 
لبنــاء مســتوصف.  البلدّيــة  لــدى  ثمــة مخطــط 
مــن  كّل  إىل  سياســّياً  القريــة  ســّكان  وينتمــي 
تّيــار املســتقبل، والتّيــار الوطنــّي الحــّر، وحــزب 
مســتقّلن.  إىل  باإلضافــة  اللبنانّيــة،  القــّوات 
الفلســطينّين  مــن  عــدٌد  القريــة  يف  ويســكن 

أيضــاً. والســورّين 

علمان - الشوف: نصف 
املساحة والسّكان يف 
مجال الزراعة املروّية

الشــوف  علمــان  تظهــر  بقســطا،  قريــة  مــن 
امتــداداً  األّويل،  مــن  املقابلــة  الضّفــة  عــىل 

الحــايّل  البلــدّي  يتأّلــف مجلســها  الرغوثيــة”، 
من 9 أعضاء يمّثلون العائات يف القرية: أبو 
فّيــاض، مقصــود، داود، مخايــل،  شــروش، 
حديثــة  البلدّيــة  وكــون  جرجــس.  ضاهــر، 
العهد، ال تزال الخدمات الصحّية والتعليمّية 
فيهــا خجولــة جــّداً. ويتنــّوع التوّجــه الســيايّس 
للقريــة بــن القــّوات اللبنانّيــة، والتيــار الوطنــّي 

الحــّر، وحــزب األحــرار، والحــزب االشــرتايك. 

علمــان  لقريتــي  الطبيعــّي  االمتــداد  وبــن 
بينهمــا  يفصــل  حيــث  الخضروايــن  وبقســطا 
تــم  قديــم  حديــدّي  جســٌر  األّويل،  مجــرى 
آلل  املجــال  يفســح  ســنة،   170 قبــل  تشــييده 
علمــان  يف  بســاتينهم  بــن  بالتنّقــل  اليمــن 
التاريخّيــة  الخاســكّية  قنــاة  تــروي  وبقســطا. 
يف   20( الجهتــن  مــن  لليمــن  دونمــاً  أربعــن 
بقســطا و20 يف علمــان( خــال فصــل الصيــف 
)مــن حزيــران وحّتــى ســّتة أشــهر كحــّد أقــى(. 
دنيــا  وأيك  حمضّيــات  بــن  املزروعــات  وتتنــّوع 
ســنة  كّل  البســاتن  ُتضّمــن  وأفــوكا وقشــطة. 
عائلــة  تعيــش  حــن  يف  مختلفــن،  ملزارعــن 

بقســطا.  بســتان  يف  واحــدة 

الزراعــة  إّن  اليمــن،  وليــد  الدكتــور  يقــول 
رزق  مصــدر  تعــد  ولــم  تراجعــت  املنطقــة  يف 
حاجــة  تســّد  ال  دونمــاً  فاألربعــون  رئيســياً، 
يف  أثــٌر  ســوريا  يف  وللحــرب  واحــدة.  عائلــة 
البســاتن، فقــد  اليمــن وغــره مــن  بســتان آل 
توّقــف تصديــر املنتجــات الزراعّيــة كاّفــة والتــي 
كانــت تذهــب عــر ســوريا إىل الخليــج. وتــروى 
األويّل  ومجــرى  القنــاة  ميــاه  مــن  البســاتن 
تــأيت مــن معمــل شــارل الحلــو للكهربــاء  التــي 
يف جــون، وهــي ميــاه بحــرة القرعــون، ولكــن 
مــن  ســتختفي  امليــاه  أّن  إىل  التوّقعــات  تشــر 
كــون  جــون  معمــل  مــن  بــدءاً  األّويل  مجــرى 
امليــاه ســتجّر قبــل تلــك النقطــة إىل بــروت عــر 

الناعمــة. نفــق  ثــم  الوردانيــة 

مــن  الكبــرة  املســاحات  هــذه  مــكان  ســتحّل 
ميــاه  بشــّح  املزاعــم  البســاتن يف حــال صّحــت 
قــد  التــي  التلــّوث  مشــكلة  إىل  ويشــر  األّويل. 
النفايــات  خــال  مــن  األويّل  شــّح  يحدثهــا 
القابعــة يف املجــرى، والتــي تظهــر عندمــا تشــّح 
الســنة  مثلمــا حصــل  الفــرتات  بعــض  امليــاه يف 
املاضيــة. ورغــم كّل هــذه األضــرار املحتملــة، ال 
أو  لتجنّبهــا  ملموســاً  توّجهــاً  هنــاك  أّن  يبــدو 
لـ”قدرهــا”  مرتوكــة  فاألمــور  معهــا،  التعامــل 
تعبــره. حســب  خــال”،  يــا  “عالســبحانّية  أي 



يف  الــزالزل  علــم  يف  اإلختصــايص  يخــّص 
الجامعــة األمركيــة يف بــروت الدكتــور طــوين 
دراســته  عــن  ملخــص  بنشــر  “املفكــرة”  نمــر 
العامليــة  األكاديميــة  املجلــة  يف  ُنشــرت  التــي 
امللّخــص  وهــذا   .Engineering Geology
وإىل  املســؤولن  كبــار  بعــض  إىل  نمــر  أرســله 
إلطاعهــم  الراعــي  بشــارة  املــاروين  البطريــرك 
عــىل املخاطــر الزلزاليــة لتنفيــذ ســد بســري عــىل 
املــرج وقراهــا  أمــل مواجهتــه لتجنيــب منطقــة 
عــىل  األرجــح  عــىل  تقتصــر  لــن  التــي  املخاطــر 

لبنــان.  كل  ستشــمل  بــل  املنطقــة 

 Engineering Geology  وال تنشــر مجلــة
قبــل  مــن  فيهــا  التدقيــق  دون  مــن  دراســة  أي 
 peer( تتناولــه  الــذي  العلــم  اختصاصيــن يف 
علــم  هــو  نمــر،  review(، ويف حالــة دراســة 
قبــل  مــن  املعتمــدون  الخــراء  فيقــرأ  الــزالزل. 
املجلــة، الدراســة ومعطياتهــا ومــا تبّينــه، ومــا 
إذا كانــت تتطابــق مــع العلــم املختّصــة بــه. وإذا 
مــع  تتطابــق  الدراســة(  )أي  أنهــا  يجــدوا  لــم 
معايــر العلــم يرفضونهــا فــوراً، وإذا وجدوهــا 
كلمــة،  كلمــة  يقرأونهــا  املعايــر  مــع  متطابقــة 
ويطلبــون  تفصيــل  كل  يف  آراءهــم  ويبــدون 
يجيــب  وبعدمــا  األمــر.  وجــب  إن  إيضاحــات 
يرســلونه،  ســؤال  كل  عــىل  املختــّص  الباحــث 
العلمــي  والتسلســل  باألجوبــة  اقتنعــوا  وإذا 
عــدم  يجــب  يقولــون  أو  يوافقــون  املُعتمــد 
الدراســة  أرســل  أّنــه  نمــر  ويؤكــد  نشــرها. 
للمجلــة “يف 16 أيــار 2019 وُقبلــت يف 16 آب 
ويشــر  مراجعهــا”.  يف  واضــح  وهــذا   ،2019
يف  مجــات  للنشــر  الــدار  هــذه  “لــدى  أنــه  إىل 
كل العلــوم. ومــن املحــال أن تنشــر املجلــة أي 
الفتــاً   ،“ العلميــة  املعايــر  تســتويف  ال  دراســة 
األوىل  الخمــس  املجــات  بــن  مــن  أنهــا  إىل 

)املحــرر( عامليــاً.  

لامتــداد  دقيقــاً  تقييمــاً  الدراســة  هــذه  تقــّدم 
والرتكيبــات  الزلــزايل  روم  لفالــق  الشــمايل 
الجيولوجيــة املرتبطــة بــه مــن أجــل إلقــاء مزيــد 
مــن الضــوء عليهــا فيمــا يتعلــق بمشــروع ســد 
فالــق  ســلوك  يتغــَر  املنطقــة  تلــك  يف  بســري. 
بســري  نهــر  جنــوب  مكســور  انثنــاء  مــن  روم 
النهــر.  الشــوف( شــمال  إىل طــي أحــادي )طــي 
بســري  فالــق  وجــود  إىل  التغيــر  هــذا  يعــود 
وإىل  بســري،  لنهــر  الرســوبي  الغطــاء  تحــت 
تشــر  الشــوف.  طــي  قلــب  يف  بســابا  فالــق 
أن  إىل  بســري  لــوادي  الرتكيبيــة  الجيولوجيــا 
زاويــة  عــر  مرتابطــان  بســري  و  روم  فالقــي 
منفرجــة. تختلــف نســب اإلنكســار عــىل هذيــن 
الفالقــن )حــوايل 1200 مــرت عــىل فالــق روم و 
بســري( ألن  فالــق  عــىل  املتوســط  مــرت يف   450
فالــق بســري هــو فالــق عمــودي يشــبه انكســاره 
اإلزاحــة  مــن  قــدر  أقــى  مــع  املقــص،  حركــة 
روم،  فالــق  مــع  التقاطــع  مــن  بالقــرب  عليــه 
وأدن قــدر منهــا يف الطــرف الشــرقي مــن مــرج 
اســتوعب  قــد  بســري  فالــق  إّن وجــود  بســري. 
مقداراً مهماً من حركة فالق روم، وبالتوازي 
مــع فالــق بســابا، قــد عــّوض فالــق بســري عــن 
الشــوف شــماالً.  الحركــة العموديــة عــىل طــي 
نتيجــة لذلــك، يتجــىّل االنضغــاط اإلقليمــي يف 
هــذه املنطقــة مــن خــال االنثنــاء املكســور عــىل 
طول الجزء الشمايل لفالق روم، يف حن أنه 
يظهــر فقــط عــىل شــكل طــي أحــادي عــىل طــول 

الشــوف. طــي 

 5.8(  1956 آذار   16 زلــزال  ارتــكاز  نقطــة  إّن 
درجــات( كانــت يف مــرج بســري، ممــا يشــر إىل 
محتمــل  كمصــدر  بســري  فالــق  أو  روم  فالــق 
علميــة  دراســة  أكــدت  وقــد  الزلــزال.  لذلــك 
أّن  القديمــة  الــزالزل  يف  متخّصصــة  ســابقة 
فالق روم هو فالق زلزايل نشط، وكان املسبب 
لزلــزال 1 كانــون الثــاين 1837 )7.1 درجــات(. إن 

ســّد بســري املنوي إنشــاؤه يف مرج بســري فوق 
فالــق بســري مباشــرة. مــن املنظــور الجيولوجــي 
يف  يقــع  املقــرتح  الســد  موقــع  إّن  والزلــزايل، 
منطقــة خطــرة للغايــة ألســباب ثاثــة هــي )1( 
 )2( النشــطن،  وبســري  روم  فالقــي  ارتبــاط 
يتــم التخفيــف مــن حركــة فالــق روم العموديــة 
فالــق  يعــِوّض  و)3(  بســري،  فالــق  بواســطة 
العموديــة  الحركــة  عــن  الشــوف  وطــي  بســابا 

مــرج بســري. مــن  الشــمال  إىل 

ســد  خلــف  تجميعهــا  املزمــع  البحــرة  إن 
مــع  بســري،  فالــق  تغطــي  ســوف  بســري 
تحــت  الفالــق  لحركــة  هائلــة  إمكانيــة  وجــود 
الســد، وتمييــع األرض حــول أسســه،  محــور 
بالقــرب  وانخســافات  انزالقــات  وحــدوث 
عــن  الناجمــة  الــزالزل  مــن موقعــه، وحــدوث 
الخــزان بســبب تغــرات الضغوطــات يف جــوف 
إىل  حتمــاً  تتســلل  ســوف  املــاء  أن  إذ  األرض، 
باطــن األرض، وبشــكل خــاص مــن خــال وإىل 
املــاء  وزن  أّن  ذلــك،  إىل  أضــف  بســري.  فالــق 
يؤثــر عــىل  املســتقبلية ســوف  يف بحــرة بســري 
بســري،  فالــق  حــول  الضغوطــات  اضطــراب 
الضغــط  إطــاق  إىل  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  مــا 
أّن  وبمــا  زلــزايل.  نشــاط  شــكل  عــىل  التكتــوين 
فالقــي بســري وروم مرتابطــان، فــإن أي زالزل 
تــؤدي  أن  يمكــن  بســري  فالــق  عــىل  مســتحثة 
وبالتــايل  روم  فالــق  عــىل  الضغــط  إطــاق  إىل 
إىل نشاط زلزايل ال يمكن التنبؤ به أو التحكم 
الزلــزايل.  الفالــق  هــذا  عــىل  انطاقــه  بعــد  فيــه 
وبنــاء عليــه، يمكــن للبحــرة املزمــع تجميعهــا 
مباشــر  تأثــر  لهــا  يكــون  أن  بســري  ســد  خلــف 
دقيــق  فوالــق  نظــام  عــر  الــزالزل  تحفيــز  عــىل 
)عــىل  كبــر  زلــزال  توليــد  إىل  يــؤدي  أن  يمكــن 
التاريخــي(  الســجل  يف  الــواردة  الــزالزل  غــرار 

بأســره. لبنــان  عــىل  يؤثــر  أن  يمكــن 

بناء عىل ما تقدم، إن مرج بسري هو منطقة 
ونشــطة  الجيولوجيــة  الناحيــة  مــن  معقــدة 
بســري  ســد  إلقامــة  يصلــح  ال  وهــو  زلزاليــاً، 
الزلــزايل  التاريــخ  إىل  اســتناداً  إنشــاؤه  املزمــع 
الزلزاليــة  واملخاطــر  وبســري،  روم  لفالقــي 
الــزالزل  حصــول  وإمكانيــة  بهمــا،  املرتبطــة 
بنــاء  تــم  إذا  الخــزان  عــن  والناجمــة  املســتحثة 
ســد بســري. إن إمكانيــة فالــق روم والرتكيبــات 
بــه لتوليــد زالزل كبــرة  الجيولوجيــة املرتبطــة 
مــؤاٍت  غــر  موقعــاً  بســري  مــرج  مــن  تجعــل 
ال  الواقــع،  يف  ســد.  إلقامــة  اإلطــاق  عــىل 
يمكــن أن يكــون هنــاك موقــع أقــل ماءمــة مــن 
وبالتــايل  لبنــان،  يف  ســد  إلقامــة  بســري  مــرج 
موقــع  اختيــار  يف  النظــر  بإعــادة  بشــدة  يــوىص 
جيولوجيــة  دراســات  وبإجــراء  بســري،  ســد 
عــدد  وبإجــراء  شــموالً،  أكــرث  وجيوفيزيائيــة 
الضغوطــات  لتغــرات  املحــاكاة  نمــاذج  مــن 
حــول الفوالــق لدراســة الزلزاليــة الناجمــة عــن 

الخــزان.

أهــايل منطقــة حــوض بســري  بنــاء عــىل طلــب 
املعارضــة  والجمعيــات  البيئيــن  والناشــطن 
جمــع  اجتمــاع  وخــال  بســري،  ســد  إلقامــة 
منتدبــن  مــع  هــؤالء  بعــض  عــن  ممثلــن 
مجلــس  يف  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  مــن 
النــواب، طلبــت لجنــة    مــن املجلــس نشــر كل 
الســد  تنفيــذ  صوابيــة  تؤكــد  التــي  الدراســات 
املواطنــن  مخــاوف  وتدحــض  وعــدم خطورتــه 

والخــراء. 

ويرّد اإلختصايص يف علم الزالزل يف الجامعة 
األمركية يف بروت الدكتور طوين نمر عىل ما 
نشره مجلس اإلنماء واإلعمار من تقارير من 
حيــث الشــكل، واملضمــون وكذلــك تفنيــد بيــان 

املجلس الذي رد عىل تفنيد نمر لتقاريره.

مضمــون  عــىل  تعليقــه  يف  نمــر  ينطلــق 
الجــدل  أصــل  أّن  مــن  املنشــورة  الدراســات 
ليؤكــد  املتناقضــة  العلميــة  اآلراء  هــو  العلمــي 
أن “موقــع الســّد خطــر كونــه يقــع عــىل ملتقــى 
رد  يف  إضافيــة  نقطــة  عارضــاً  زلزاليــة”  فوالــق 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار حــول “النقطــة التــي 
شــهدت ارتــكاز زلــزال 1956”. وقــد رد مجلــس 
اإلنمــاء واإلعمــار عــىل هــذه النقطــة بالقــول إّن 
ال  وبالتــايل  الــزالزل  لتحّمــل  “مصمــم  الســّد 

عليــه”.  خــوف 

الــزالزل  مــن  الثــاين  التخــّوف  إىل  نمــر  ينتقــل 
يف  ســد  مشــروع  فــأي  الخــزان.  عــن  الناجمــة 
العالــم يجــب أن تســبقه دراســة عــن إمكانيــة 
بحــدوث  الســد  عــن  الناتــج  املــاء  تســبب خــزان 
زلــزال، ويف هــذه الحــال هــي بحــرة ســد بســري 
امليــاه.  مــن  مكعــب  مــرت  مليــون   125 بحجــم 
أن  افرتضنــا  “لــو  بأنــه  املجلــس  رد  كان  وهنــا 
)أي  الســد  موقــع  يف  أساســاً  موجــود  الفالــق 
بوجــوده(،  يعرتفــون  ال  الــذي  بســري  فالــق 
يتصــل  ال  كمــا  ناشــطاً،  يعتــر  ال  فالــق  فهــو 
بفالــق روم”.  ويف هــذه النقطــة، يعــرض نمــر 
املجلــس  قبــل  مــن  املنشــورة  التقاريــر  مضمــون 
مجمــوع  مــن   40% مــن  أقــل  تبلــغ  والتــي 
مــن  التأّكــد  تــم  التــي  الجيولوجيــة  التقاريــر 
العمــل عليهــا  اســتمّر  تقاريــر  وجودهــا، وهــي 
ومحليــة  أجنبيــة  شــركات  قبــل  مــن  لســنوات 
ذلــك  ومــع  و7،   1 الرقــم  التقريريــن  ومنهــا 
أهمل املجلس كل هذه التقارير واعتمد فقط 
الزلزاليــة  للمعايــر  كقاعــدة  و4   3 التقريريــن 

غرهمــا”.  دون 

وللتوضيــح، يؤكــد نمــر أن التقريــر رقــم 3 هــو 
أرديــك  مصطفــى  الــرتيك  الخبــر  كتبــه  الــذي 
ســد  عــن  دراســات  كملتــزم  الرابعــة  بصفتــه 
بســري. أمــا التقريرالرقــم 4، فهــو الــذي كتبــه 
لحســاب  أيضــاً  يعمــل  الــذي  اليــاس  د.عطــا 
اآلخــر  هــو  وكان  واإلعمــار،  اإلنمــاء  مجلــس 
اإلنمــاء واإلعمــار يف  وفــد مجلــس  مــن ضمــن 

.4/4/2019 يف  النيابيــة  النــدوة 

ويســتنتج بــأّن املجلــس اعتمــد تقاريــر الخبريــن 
تقاريــر  عــن  مســتغنياً  فقــط،  بــه  املرتبطــن 
مايــن  عليهــا  ُدفــع  املشــروع  عــن  ودراســات 

الــدوالرات.

ويتوقــف اإلختصــايص يف الــزالزل عنــد مــا ورد 
يف الصفحــة 12 مــن التقريــر رقــم 1 بــأّن الفالــق 
مــن  الجنوبيــة  الضفــة  عــىل  ممتــداً  كان  الــذي 
نهــر بســري يف الدراســات املغّيبــة للمجلــس تــم 
فالــق  مــن  فرعــاً  وليــس  ناشــط،  غــر  تصنيفــه 
روم. ثم يستعرض ما ورد يف الصفحات 9 و10 
و11 و25 مــن التقريــر الرقــم 7، مــع بوســرتات 
التناقــض  تبــّن  وخرائــط،  جيولوجيــة  لصــور 
حول عدم نشاط الفالق الزلزايل تحت موقع 
سد بسري يف التقريرين 3 و4 اللذين أعدهما 
مــع  والــرتيك،  اليــاس  عطــا  اللبنــاين  الخبــران 
و7  و6   5 التقاريــر  يف  ومعتمــد  موثــق  هــو  مــا 
و8 و9 و10 و11 و12 و13 و18 و25 و26 و32 
و35 . ويقــول “ممــا يعنــي أنــه يف 14 مــن أصــل 
36 تقريــراً منشــوراً، وحدهمــا التقريــران 3 و4 
)للدكتــور عطــا اليــاس والخبــر الــرتيك أرديــك( 

لديهمــا تفســر آخــر عــن جيولوجيــا الســد”.

الصفحتــن  يف  يكمــن  نمــر،  وفــق  واألخطــر، 
71-70 مــن التقريــر 32 اللتــن تتضمنــان إشــارة 
أحــد  وهــو  األمركيــة   ECI شــركة  تقريــر  إىل 
تبــّن  خريطــة  شــكل  عــىل  املغّيبــة،  التقاريــر 

الســد.   موقــع  تحــت  روم  فالــق  إمتــداد 

يمــر  الــذي  الفالــق  إن  نمــر،  يقــول  وبالتــايل، 
متصــل  فالــق  هــو  بســري  نهــر  مجــرى  تحــت 
بفالق روم بحسب التقارير األمركية، وليس 
واإلعمــار. اإلنمــاء  مجلــس  خــراء  يزعــم  كمــا 

التقريــر  يف  ورد  بمــا  أيضــاً  نمــر  ويستشــهد 
الهندســة  يف  الروفيســور  كتبــه  الــذي   26
اإلســباين  كاتالونيــا  جامعــة  مــن  الجيوتقنيــة 
بــأّن موقــع ســد بســري موجــود  أنطونيــو جنــز 
املهــم  مــن  لذلــك  شــديدة،  زلزاليــة  منطقــة  يف 

تحتــه. األرض  تمييــع  أهميــة  نقّيــم  أن  جــداً 

دار  أعدتــه  الــذي   31 رقــم  التقريــر  وبحســب 
الجيولوجيــة  “الرتكيبــة  فــإّن  شــاعر  الهندســة 
مــن  معّقــد  تفاعــل  عــىل  تحتــوي  بســري  يف 
الفوالــق والطيــات واإلنهدامــات، ويمــر فالقــان 
مــن محــور  رئيســيان عــىل مســافة قريبــة جــداً 
الســد وهمــا فالقــي روم وقلعــة الحنــرا )وهــو 
وجــود  يؤكــد  وهــذا  بســري(.  فالــق  مــن  فــرع 
فالقــن يف موقــع الســد”. كذلــك يقــول التقريــر 
بّينــت  الســد  محــور  يف  حفــرت  التــي  اآلبــار  إّن 
تفســره  يمكــن  ممــا  رئيــي  فالــق  وجــود 
كمــا  النهــر.  تحــت مجــرى  روم  لفالــق  امتــداداً 
قالــت الدراســة إّن أقــرب نقطــة ظاهــرة لفالــق 
يبــدو  الســد، ولكــن  عــن  روم هــي كيلومرتيــن 
أن الجزء الذي يمر بالقرب من السد أو فرعاً 
منــه، يكمــل تحــت وادي بســري وتحــت الســد 
املقــرتح. وهــذا يشــّكل خطــراً رئيســياً عــىل حيــاة 
املشــروع. ويخلــص تقريــر دار الهندســة شــاعر 

عــال”. زلــزايل  “وجــود خطــر  إىل 

شــاعر  الهندســة  لــدار   32 رقــم  التقريــر  ويف 
“غالبيــة  أّن  إىل  إشــارة  نمــر  ياحــظ  أيضــاً، 
ناشــطة” يف  تعتــر  الســد  منطقــة  الفوالــق يف 
الصفحــة 55، ويف الصفحــة 56 إشــارة إىل أّن 
“فالــق روم ناشــط جــداً ويتســّبب بــزالزل، وأن 
وجــود هكــذا فالــق تحــت موقــع الســد يشــكل 
منطقــة  وأن  املشــروع،  هــذا  تنفيــذ  يف  أزمــة 
منطقــة  هــي  الســد  سيشــكلها  التــي  البحــرة 
ال  بلــوكات  وهــذه  تكتونيــة،  حــركات  فيهــا 
عليهــا”.   ناشــطة  فوالــق  بوجــود  إال  تتحــرك 

ناشــطاً  الفالــق  كان  إذا  لــرى  نمــر  وينتقــل 
 4 التقريــر  يف  ليقــول:  زلزاليــاً،  ناشــط  غــر  أم 
)تقريــر الدكتــور عطــا اليــاس( الــذي اعُتمــد مــن 
قبــل الخبــر الــرتيك )إرديــك( ومجلــس اإلنمــاء 
ومنهجيــة  علميــة  إشــكاالت  يوجــد  واإلعمــار، 
مــن   9 الصفحــة  يف  ذلــك  ويّتضــح  إســتثنائية. 
أنــه  اليــاس  يقــول  حيــث   ،4 الرقــم  التقريــر 
خــال مســوحات جيولوجيــة يف العــام 1983 
و1994 تــم حفــر خنــادق بّينــت وجــود تحــركات 
بأّنهــا  وفّســرها  كثــراً،  قديمــة  ليســت  زلزاليــة 
بســبب حركات األرض وليس بســبب الزالزل. 
ويف الصفحــة 11 مــن التقريــر نفســه )رقــم 4( 
اســتنتج اليــاس أنــه بعــد إطاعــه عــىل التقاريــر 
أنجزوهــا،  التــي  واملحافــر  األمركيــة  العلميــة 
قــّرر أنــه ال يمكــن وجــود فالــق متحــّرك يمــر يف 

املنطقــة.

ويف الصفحــة 14 مــن التقريــر رقــم 4 يكتشــف 
مدرجــات  أي   Terraces وجــود  اليــاس  عطــا 
ســبب  يفّســر  أو  يشــرح  أن  دون  مــن  نهريــة 
“مطلــق  إّن  نمــر  يقــول  وعليــه  وجودهــا. 
فقــط  بإجــازة  ومتخــرج  مختــص،  جيولوجــي 
نحــو  األرض  أن حركــة  يعــرف  بالجيولوجيــا، 
األعــىل هــي التــي تتســبب باملدرجــات النهريــة، 
والتــي تتبعهــا حركــة النهــر نحــو األســفل. وأن 
حركــة  أن  يعنــي  األعــىل  نحــو  األرض  حركــة 
األرض ناشــطة ممــا يعنــي وجــود فالــق زلــزايل 

ناشــط”.

واعتــر نمــر أنــه لحســن الحــظ يف الصفحــة 8 
مــن التقريــر 14، لدينــا صــورة تبــّن لنــا انكســار 
طبقــات األرض تحــت مجــرى النهــر. واعتــر أّن 
املجلــس لــو كان يعلــم بهــا ألخفــى التقريــر رقــم 
وهــذه  املغّيبــة.  الـــ56  التقاريــر  إىل  وضّمــه   14
الصــورة هــي شــهادة حيــة، إضافــة إىل النتائــج 
األمركيــة التــي تقــول إّن الفالــق تحــت مجــرى 

نهــر بســري هــو فالــق زلــزايل ناشــط.

وبعدمــا فّنــد مــا ورد يف التقاريــر الرقــم 4 و10 
و11، يخلــص نمــر إىل أّن عطــا اليــاس خالــف 

عمليــاً كل التقاريــر والدراســات الســابقة التــي 
تقول بوجود فالق زلزايل ناشط تحت مجرى 
أرديــك  الــرتيك  الخبــر  وجــاء  بســري،  نهــر 
ووافقــه الــرأي وانتهــت القصــة بالنســبة لهمــا.

ويضيف “نحن نقول ال، فمن يريد أن ينقض 
الــدوالرات  مايــن  بكلفــة  علميــة  دراســات 
والقياســات  واألبحــاث  والتعــب  العمــل  مــن 
األرضيــة واملخريــة ال يمكــن أن يكــون شــخصاً 
األدن،  الحــد  ففــي  شــأنه.  كان  مهمــا  واحــداً 
يجب اجتماع لجنة خراء، أو تجّمع شركات 
لينقضــوا  بالكفــاءة،  لهــا  ومشــهود  مرموقــة 
وال  وأنجــزت،  ســبق  التــي  الدراســات  كل 

واحــد”. فــرد  قلــم  بشــحطة  األمــر  يحصــل 

وسّمى ما حصل بـ”قفز فوق النتائح العلمية 
املوّثقــة والتاعــب بهــا، وانتهــاك لحرمــة العلــم 
وارتــكاب جريمــة بحــق املنطــق، وســر العمليــة 
العلمية السليمة، وتحريف للحقائق وتغير 

الخاصات العلمية”.

واســتغرب نمر أن وجود ســّد مثل ســد بســري 
ومصطفــى  اليــاس  عطــا  الخبريــن  يدفــع  لــم 
الناجمــة  الزلزاليــة  عــن  التحــّدث  إىل  إيرديــك 
عــر  بزلــزال  الســد  تســبب  )أي  الخــزان  عــن 
تجّمــع امليــاه ووزنهــا( يف تقريريهمــا، يف وقــت 
من الطبيعي أن ُيحىك عنها يف حالة مماثلة، 
يف  نفســه  اليــاس  عطــا  فعــل  كمــا  وتحديــداً 
مــن  واحــدة  ســنة  بعــد  جنــة  ســد  عــن  تقريــره 
تقريــره عــن ســد بســري. وهــذه صدفــة غريبــة 

نمــر. يصفهــا  كمــا  فعــاً 

ويف الــرد بالتفصيــل عــىل بيــان مجلــس اإلنمــاء 
لخاصــة  ترجمــة  أّنــه  نمــر  اعتــر  واإلعمــار، 
اللجنــة  عضــو  كتبــه  الــذي   2 الرقــم  التقريــر 
الــرتيك  الخبــر  )أي  الســد  لســامة  املســتقلة 
املجلــس  كممثــل  الثالثــة  بصفتــه  نفســه( 
واملتحــّدث باســمه، ليعتــر أن الــكام العلمــي 

جمــرك”. “عليــه 

ويعتــر املجلــس عــر الخبــر الــرتيك أن الكســر 
بســري   ســد  تحــت  املوجــود  الجيولوجــي 
طبيعــي ويمكــن وجــوده يف أمكنــة عــدة أخــرى 
يمكــن  كمــا ال  ناشــطاً  زلزاليــاً  فالقــاً  يعتــر  وال 
اعتبــاره ذا ميــزة تكتونيــة معروفــة وال يتصــل 
بفالــق روم. وعليــه اعتــر نمــر أنــه رد عــىل هــذا 
وخرائــط  دراســات  مــن  أورده  بمــا  االدعــاء 
خطيــب  الهندســة  داري  عــن  وتقاريــر  وصــور 
وعلمــي وشــاعر والشــركة األمركيــة والتــي لــم 
تدفــع مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار العتبــاره فالقــاً 

ناشــطاً. زلزاليــاً 

هــذا  يتحــّرك  لــي  إّنــه  املجلــس  يقــول  كمــا 
الكســر ويتســبب بتحــرك فالــق روم يجــب أن 
يكــون فالقــاً تكتونيــاً ناشــطاً يتوافــر فيــه ضغــط 
تكتــوين مرتفــع وهــو ليــس كذلــك، وهنــا يســأل 
ضغــط  فيــه  يتوفــر  ال  أنــه  عرفــوا  “كيــف  نمــر: 
أيــن دراســاتهم التــي تدحــض  تكتــوين ناشــط؟ 

الســابقة؟” الدراســات 

بــأن حــدوث  يتــذرع املجلــس  ويف بيانــه أيضــاً، 
زلــزال عــىل فالــق روم يكــون عــىل عمــق 15 إىل 
20 كيلومــرتاً وأنــه مــن غــر الصحيــح أن خــزان 
يمكنــه  مــرت  ســبعن  إىل  ســتن  بمعــق  ميــاه 
العمــق  هــذا  امليــاه إىل  زيــادة ضغــط وتســريب 

بزلــزال،  يتســبب  فالــق  بتحريــك  والتســبب 
هــذا إذا مــا افرتضنــا أن الفالــق موجــود أساســاً 
بالقــول  الــكام  هــذا  عــىل  نمــر  ورد  املوقــع.  يف 
وهــذا  كان،  عمــق  أي  عــىل  الزلــزال  “يحــدث 
زالزل  خبــر  عــن  يصــدر  أن  خطــر  الــكام 
كونــه ينــم عــن جهــل بكيفيــة حصــول الزلــزال 
بغــض النظــر عــن العمــق. ويف جميــع األحــوال 
الخبــر  مــن “دســتور”  الصفحــة 31  ســأقرأ يف 
الرتيك وهو ICOLD )2011( )اللجنة الدولية 
للســدود الكبــرة(  وينــص يف ســطر واحــد عــىل 
ســطح  مــن  القريبــة  الســطحية  الــزالزل  أّن: 
هــي  كلــم،   15-20 بعمــق  وليــس  األرض 
النتيجــة األكــرث احتمــاالً للزلزاليــة الناجمــة عــن 

الخــزان”.

نهــر  إّن   4 النقطــة  يف  املجلــس  بيــان  ويقــول 
األّويل يمــّر أساســاً يف موقــع املشــروع كمــا أّن 
اآلبار اإلستقصائية التي تم حفرها يف املنطقة 
مســتويات  عــىل  جوفيــة  ميــاه  وجــود  أكــدت 
األرض،  ســطح  مســتوى  مــن  نســبياً  قريبــة 
املثــار  املنطقــي  غــر  التحليــل  فبحســب  إذاً 
أمتــار  بعمــق  مليــاه  بحاجــة  ليــس  الفالــق  فــإن 
ليتحــرك ويســبب زلــزاال بمــا أنــه موجــود ضمــن 

كيلومــرتات. بعمــق  الجوفيــة  امليــاه 

“أنهــم  بالقــول  البنــد  هــذا  عــىل  نمــر  ورد 
موقــع  يف  ميــاه  يوجــد  أنــه  القــول  يحاولــون 
أن  نقــول  وعليــه  ســيتغر؟  الــذي  فمــا  الســد 
وغرهــا  االســتقصائية  اآلبــار  يف  امليــاه  وجــود 
لبعــض  ميــاه  لتأمــن  حاليــاً  يحفرونــه  ممــا 
عــن  الناجــم  امليــاه  مســتوى  يعطينــا  املناطــق، 
بــن  الســنن  آالف  منــذ  القائــم  التــوازن  حالــة 
املائيــة  واملســتويات  األرضيــة  الضغوطــات 
خلفــه  والبحــرة  الســد  وجــود  أمــا  الجوفيــة. 
املذكــور  التــوازن  انكســار  مــن  حالــة  ســيوّلدان 
الناجمــة  بالزلزاليــة  يعــرف  مــا  إىل  يــؤدي  ممــا 

الخــزان”. عــن 

لــو كانــت  أنــه حتــى  وخامســاً، يقــول املجلــس 
روم(  )فالــق  املزعــوم  الفالــق  تحريــك  عمليــة 
يكــون  ليســت كذلــك، فســوف  ممكنــة، وهــي 
منــه  املركــزي  الجــزء  يتحــرك  أن  األجــدى  مــن 
الســد  موقــع  مــن  كيلومــرتاً   25 يبعــد  والــذي 
مــن  يتحــرك  أن  مــن  بــدالً  بزلــزال  ويتســبب 
الســد.  منطقــة  تحــت  وجــوده  املزعــوم  طرفــه 
خطورتــه  عــىل  الــكام  هــذا  مــن  نمــر  ويســخر 
قائــاً “إذا بتســألوا تامــذة جيولوجيــا بيعرفــوا 
فمــاذا  منــه،  نقطــة  بــأي  بيتحــرك  الزلــزال  أن 

يفعــل؟”. أن  الــرتيك  الخبــر  يحــاول 

مجلــس  بيــان  مــن  السادســة  النقطــة  ويف 
اإلنمــاء واإلعمــار، يقــول “إن اللجنــة الدوليــة 
يقتــي  ال  أنــه  إىل  خلصــت  الكبــرة  للســدود 
تنشــأ  أن  يمكــن  ال  زالزل  مخاطــر  يف  النظــر 
بحــرة  تشــكل  حــال  إال يف  إنشــاء ســدود  عــن 
ســد  يف  الحــال  ليــس  وهــذا  مــرت  مئــة  بارتفــاع 
بسري حيث يبلغ أقى ارتفاع للمياه فيه 61 
مــرتاً”. ومــن كتّيــب اللجنــة الدوليــة نفســه يــرد 
نمــر بالرهــان مــن الصفحــة 23 حيــث “هنــاك 
الســدود، خمســة  ســببتها  زلــزاالً  بـــ39  جــدول 
مــن بينهــا حدثــت عــىل عمــق ميــاه أقــل مــن مئــة 
مــرت. أول هــذه الســدود يف إســبانيا عــىل ارتفــاع 
43 مــرتاً للميــاه وســد آخــر بارتفــاع 91 مــرت يف 
بارتفــاع 60  اليونــان، وثالــث يف اليونــان أيضــاً 
للميــاه  بارتفــاع  إيطاليــا  يف  ورابــع  فقــط،  مــرت 
بلــغ 34 مــرتاً، ويف إيطاليــا أيضــاً 93 مــرتاً. وهــذا 
واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  أقاويــل  يدحــض 
خانــة  يف  يقــال  مــا  ويضــع  الــرتيك  وخبــره 

والتدجيــل”. التضليــل 

لجنــة  توصيــات  إّن  ليقــول  وتوقيتهــا  املجلــس 
ونشــر  “تزويدنــا  طلبــت  النيابيــة  األشــغال 
تمهيــداً  واملاليــة  الجيولوجيــة  الدراســات 
لحســم مســألة الخطــر الجيولوجــي والزلــزايل 

واإلنزالقــات”.

الجيولوجيــة  الدراســات  موضــوع  يف  وعليــه، 
قــرار  تاريــخ  مــن  يومــاً   70 بعــد  نشــرت  التــي 
اإلنمــاء  مجلــس  نشــر  النيابيــة،  اللجنــة 
واإلعمــار “36 تقريــراً قــال إنهــا تقــع يف 8 آالف 
الفعــل  بينمــا عــدد الصفحــات  و95 صفحــة، 
يبلغ 10 آالف و715 صفحة”. ووثق نمر غياب 
“56 تقريــراً لــم ينشــر، وبالتــايل يكــون املجلــس 
نشــر أقــل مــن %40 مــن التقاريــر الجيولوجيــة 
هــذه  واضعــاً  بالســد”،  واملتعلقــة  املعروفــة 
العامــة  األشــغال  لجنــة  عهــدة  يف  املعلومــة 
النيابــي،  املجلــس  يف  وامليــاه  والطاقــة  والنقــل 

الثاثــة. الرؤســاء  عهــدة  يف  وطبعــاً 

القّيمــن  عــن  نمــر  تحــدث  أيضــاً،  الشــكل  ويف 
تقاريــر  عــدد  عــىل  نمــر  د.  يعّلــق  الشــكل،  يف 

أهــايل منطقــة حــوض بســري  بنــاء عــىل طلــب 
املعارضــة  والجمعيــات  البيئيــن  والناشــطن 
جمــع  اجتمــاع  وخــال  بســري،  ســد  إلقامــة 
منتدبــن  مــع  هــؤالء  بعــض  عــن  ممثلــن 
مجلــس  يف  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  مــن 
النــواب، طلبــت لجنــة    مــن املجلــس نشــر كل 
الســد  تنفيــذ  صوابيــة  تؤكــد  التــي  الدراســات 
املواطنــن  مخــاوف  وتدحــض  وعــدم خطورتــه 

والخــراء. 

ويرّد اإلختصايص يف علم الزالزل يف الجامعة 
األمركية يف بروت الدكتور طوين نمر عىل ما 
نشره مجلس اإلنماء واإلعمار من تقارير من 
حيــث الشــكل، واملضمــون وكذلــك تفنيــد بيــان 

املجلس الذي رد عىل تفنيد نمر لتقاريره. 

بســري،  ســد  ملشــروع  العلمــي  املســار  عــىل 
الســد  لســامة  املســتقلة  اللجنــة  هنــاك  حيــث 
 4 مــن  وتتألــف  الــدويل،  البنــك  يســميها  كمــا 
والتقنــي  العلمــي  اإلشــراف  مهمتهــا  أعضــاء، 
هــذه  التنفيــذ.  ســر  وحســن  الدراســات  عــىل 
البنــك  وجودهــا  يفــرض  املســتقلة  “اللجنــة 
برأيهــا  ويأخــذ  املشــروع  ممــّول  كونــه  الــدويل 
أحــد  أّن  نمــر  وياحــظ  املشــروع”.  فــرتة  طــوال 
إرديــك  مصطفــى  د.  “وهــو  اللجنــة  أعضــاء 
)تريك( عضو اللجنة الدولية للســدود الكبرة
 Internationl Commission on Large
Dams  )ICOLD(، مــوكل بأكــرث مــن مهمــة 
يف مشــروع الســد فهــو عضــو اللجنــة املســتقلة 
لســامة ســد بســري، وممثــل مجلــس اإلنمــاء 
واإلعمــار العلمــي كمــا رأينــا يف جلســة املجلــس 
املجلــس(  باســم  تحــدث  الــذي  )هــو  النيابــي 
ملتــزم  وأيضــاً   ،2 رقــم  التقريــر  نــرى يف  وكمــا 
مجلــس  لحســاب  بســري  ســد  عــن  دراســات 
التقريــر  يف  موثــق  هــو  كمــا  واإلعمــار  اإلنمــاء 

رقــم 3”. ويعتــر نمــر أّن هــذه الصفــات الثــاث 
تضــارب  “لعبــة  عــىل  مؤشــر  ســوى  ليســت 
ســامة  عــىل  تطمــن  ال  موصوفــة،  مصالــح 
حصــول  حــال  يف  العامــة  والســامة  الســد 
مشــروع بحجــم الســد، وهــذه معلومــة ثانيــة 

يســمع”. أن  يريــد  مــن  بعهــدة 
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إحصــاءات  تــرد  بــدأت  التــايل،  اليــوم  يف 
للخسائر البشرية واملادية تباعاً. أسفر الزلزال 
عــن وقــوع 140 ضحيــة و102 مــن الجرحــى. يف 
شحيم، القرية التي تكّبدت العدد األكر من 
الضحايــا مــات 36 شــخصاً، “كان يمكــن إنقــاذ 
بعضهــم ولكــن بلــدة فيهــا 10 آالف شــخص ال 
طبيب فيها وال صيدلية”. أما الخســائر املادية 
فكانــت هائلــة، فقــد طــال الدمــار آالف املنــازل 
مــن قــرى الجنــوب والشــوف ولــم يســلم حتــى 
قصــر بيــت الديــن ودار املختــارة مــن التصّدعــات 
إحصــاءات  قــّدرت  البدايــة،  يف  الجــدران.  يف 
لجنة اإلغاثة والتعمر أّن عدد القرى املنكوبة 
 11009 عــىل  الكشــف  وجــرى  قريــة   241
منــازل، “منهــا 7387 منــزالً بــن متصــدع جزئيــاً 
األوىل  األيــام  يف  ومهــدوم.  كلّيــاً  ومتصــّدع 
عــىل  بــروت  بلديــة  مهندســو  كشــف  أيضــاً، 
تقــرر  العامــة  النيابــة  ألمــر  وبنــاًء  بنايــة،   260
إخــاء 21 منهــا مــن الســكان تمهيــداً لهدمهــا. 
وقــد بلــغ مجمــوع العقــارات التــي أخليــت 25 
تقــّرر  بنايــة   13 إىل  “باإلضافــة  بنايــة  أو  عقــاراً 
عــىل  الكشــف  تأّخــر  وإصاحهــا”.  تدعيمهــا 
األضــرار التــي لحقــت البيــوت يف صيــدا وبــروت 
لكــن يف مجمــل املناطــق وبإحصــاءات متأخــرة، 
املتصّدعــة 12000 منــزل  البيــوت  عــدد  تعــّدى 
الزلــزال  شــّرد  بالتــايل   ،7000 نحــو  وتهــدم 
أكــرث مــن 44 ألــف لبنــاين، وتــّم تقديــر الخســائر 
ســعر  )كان  لــرة  مليــون  ـ25  آنــذاك ب  املاديــة 
صــرف اللــرة بــن 3 و4 لــرات للــدوالر(. وكان 
الحديث بداية عن حاجة إىل 6000 خيمة يك 

النــاس يف العــراء. ال يبيــت 

الســاعة  بــن   1956 آذار   16 الجمعــة  مســاء 
هــزات  لثــاث  لبنــان  تعــّرض  و9:45،   9:35
أرضية، مركزها الروافد السفلية لنهر بسري 
املتوســط  ســاحل  مجمــل  الزلــزال  وشــمل 
الشــرقي )لبنــان، فلســطن، ســوريا(. يتوّســط 
وجزيــن  )شــماالً(  الشــوف  قضــاءي  بســري 
بــه  املحيطــة  للقــرى  كان  وبالتــايل  )جنوبــاً(، 
بعــض  ُدمــرت  الفاجعــة.  مــن  األكــر  نصيبهــا 
عــازور، شــحيم،  القــرى بشــكل كامــل: روم، 
جون، قيتويل وكفرحتى وهي تقع عىل دائرة 
صغــرى تحيــط بجوبــة بســري، نقطــة اإلرتــكاز 
إىل  الزلــزال  آثــار  وامتــّدت  األرضيــة.  للهــزات 
وكذلــك  صيــدا.  إىل  تصــل  كــرى  ثانيــة  دائــرة 
العديــد  تصــّدع  التــي  بــروت  إىل  تأثــره  وصــل 
بقيــت  بالهلــع.  أهلهــا  وأصيــب  أبنيتهــا،  مــن 
عــىل  األوىل  الســاعات  يف  متكتمــة  الســلطات 
وقــوع الكارثــة. تأّخــرت اإلغاثــة واإلســعافات، 
وأغطيــة  غــذاء  مــن  املســاعدات  تأخــرت  ثــم 
يف  األوىل  الليــايل  املنكوبــون  وبــات  وخيــم، 
يف  جــرى  مــا  املقــال  هــذا  يف  نســتعيد  العــراء. 
قــرى   - الكارثــة  بعــد  ببســري  املحيطــة  القــرى 
الشوف وجزين وصيدا - مستعينن بأرشيف 
لهــذه  الدولــة  إدارة  ســوء  ونتنــاول  الصحــف. 
التــي  الكــوارث  جميــع  شــأن  شــأنها  الكارثــة، 

تأسيســه. منــذ  لبنــان  أصابــت 

قــرى  يف  الدمــار  حجــم  عــّدة  تقاريــر  وصفــت 
جريــدة  فكتبــت  وصيــدا.  وجزيــن  الشــوف 
شــق  الزلــزال  أّن  تعرفــون  “هــل  “الحيــاة”: 
جبــل نيحــا؟ لــم يبــق جــّل إاّل وســقط قســم مــن 
إاّل شــلق جــزء منهــا، وال  حافتــه، وال طريــق 
للســكن،  يصلــح  يعــد  ولــم  وتصــّدع  إاّل  بيــت 
أهلــه  بعــض  عــىل  تهــّدم  يتصــّدع  لــم  والــذي 
جريــدة  يف  تقريــر  ووصــف  أبنائــه”.  وبعــض 
جوانــب  عــىل  اإلنهيــارات  مشــهد  “األنبــاء” 
الطرقــات بعــد جســر الدامــور “هنــا صخــر كبــر 
تدحــرج إىل الطريــق، وهنــاك شــجرة ضخمــة 
جريــدة  يف  آخــر  األرض”.تقريــر  عــىل  نامــت 
“الطريــق  والقتــىل:  الدمــار  أحــى  “النهــار” 
بــن مزبــود وشــحيم أصبــح مهــدداً باإلنهيــار”. 
أمــا جنوبــاً، ففــي جبــاع مثــاً، تهــّدم أكــرث مــن 
200 بيــت وأصيبــت البيــوت األخــرى بصــدوع. 
بيتــاً  فيهــا  يــرتك  ولــم  عــازور  الزلــزال  و”مســح 
يــأوي إليــه مواطــن، وحّولهــا إىل أكــوام  قائمــاً 

والحجــارة”.  الــرتاب  مــن 

معانــاة  “النهــار”  يف  نصــر  جوزيــف  ونقــل 
املنكوبــن يف شــحيم: “العنايــة الصحيــة يجــب 
الجــوع  ألّن  هنــاك  إىل  يشء  كل  تســبق  أن 
يف  بقيــت  النــاس  فمؤونــة  فعلــه.  يفعــل  بــدأ 
ويتابــع  يشء”.  منهــا  يبــق  لــم  واملنــازل  املنــازل 
الكاتــب: “الشــوادر أهــم مــا تطلبــه النــاس، ال 
بأوالدهــا  دفعــت  التــي  األم  تلــك  أســمع  أزال 
الشــوادر  ويــن  بوجهــي:  وصرخــت  األمــام  إىل 
كيــف بدنــا ننــام الليلــة كمــان، ويــن األكل ويــن 
“األنبــاء”  جريــدة  منــدوب  وروى  الحكومــة”. 
بلــدة  يف  شــخص  مــن  تقــّدم  أنــه  تقريــر  يف 
لــه:  فقــال  املعلومــات،  بعــض  طالبــاً  شــحيم 
“تفــرج يــا أســتاذ، هيــدي شــحيم قدامــك، كّل 

يف  وقعــاً  أقــل  الكارثــة  كانــت  املقابــل،  يف 
الرعــب  مــن  املشــهد  يخــُل  لــم  لكــْن  بــروت، 
والهلــع. عــىل إثــر الهــزة األوىل، تعــاىل الصــراخ 
وهرع عشرات اآلالف إىل ساحة الشهداء من 
ابتعــد  القائمــة حولهــا ويف جوارهــا.  البنايــات 
النــاس عــن العمــران، واصطفــوا عــىل األرصفــة 
“ومنهــم مــن فــّر بالســيارات إىل بولفــار املطــار”. 
بــروت إىل األريــاف يف ظــّل  اتجــه آخــرون مــن 
زحمة عىل محطات الوقود وحالة من الذعر. 
“الذيــن  النــاس  بــآالف  بــروت  حــرج  وامتــأل 

ليــك  فينــا...  صــار  شــو  ليــك  خــراب،  فيهــا  مــا 
“األنبــاء”  يف  األرض”.  عــىل  وأوالدنــا  عيالنــا 
ديــر  إىل  “وتوّجهنــا  آخــر:  تقريــر  حــىك  أيضــاً 
بابــا، وقبــل أن نصــل إليهــا ترامــى إىل أســماعنا 
رأينــا  والنســاء. ويف ســاحاتها  األطفــال  صــراخ 
وهــم  حلقــات،  حلقــات،  يتجّمعــون  األهلــن 
يروون بعضهم لبعض كيف شعر بالزلزال”. 
يف الجريــدة نفســها كتــب صحــايف مــن باتــر عــن 
كيلومرتيــن  بعــد  عــىل  باتــر  “ورأيــت  قريتــه: 
تقريبــاً. لــم يبــق باتــر. هنــاك أطــال. أيــن بيتنــا 
الــذي كنــت أراه مــن هنــا مطــاً عــىل الجنائــن... 
أيــن بيــت فــان وبيــت فــان؟ مــن بقــي مــن أهــل 

وعائلتــي؟”. 

وصــّور أحــد الكتــاب يف جريــدة “الحيــاة” رعــب 
شــاحبة  وجوهــاً  تــرى  تلتفــت  “أينمــا  النــاس: 
هّدهــا الرعــب وأفقدهــا حيويتهــا وبقايــا حصــر 
وســجاجيد وخيــش نشــرت بــن شــجر الزيتــون 
وعنــد بعــض الحفــايف إلتقــاء الــرد واملطــر بهــا. 
االســتغاثات:  هــذه  ســوى  ســمعك  تطــرق  وال 
بدنا شوادر، بدنا شوادر”. كما نقلت التقارير 
والتّفــوا  نــار  ايقــاد  إىل  عمــدوا  ألهــايل  مشــهداً 
“الحيــاة”:  تقريــر يف  ويقــول  للتدفئــة.  حولهــا 
النــاس يف جبــاع ويف  “كــم يروعــك أن تســمع 
ســيارات  أن  لــك:  يقولــون  غرهــا  ويف  بــريت 
الصليب األحمر تمر من خراج قرانا، دون أن 
تعــرج علينــا ولــو مواســية أو مســتوضحة! وأن 
والغطــاء  بالخيــام  املحملــة  الســيارات  أرتــال 
النكبــة”.  يف  كقرانــا  ليســت  قــرى  إىل  تجتازنــا 
عــن حالــة إنتظــار النجــدة تحــدث أيضــاً التقريــر 
يف األنبــاء عــن قريــة باتــر أن الجيــش أرســل 20 
شــادراً أوى إليهــا 300 شــخص “يف حــن ظــل 
اآلخــرون وعددهــم 700 يتطلعــون إىل نجــوم 

الســماء”.

يف  قامــت  مأكــوالت  “بورصــة  عــن  متحدثــًة 
الساعات األوىل من الليل استمرت متصاعدة 
مــع تصاعــد الذعــر”. وفّصلــت مقالــة يف جريــدة 
“الحياة” كيف رفع سعر اللحم رغم استراد 
كميــة مــن اللحــوم الرتكيــة قبــل وقــوع الزلــزال. 
أن  إىل  “النهــار”  يف  أخــرى  مقالــة  وأشــارت 
قــام  اســتغال  لعمليــة  مناســبة  كان  الزلــزال 
“إذ  املواطنــن،  مــع  الســواقن  بعــض  بهــا 
ولــم  النقلّيــات،  عــىل  باهظــة  أجــوراً  فرضــوا 
رعونــة  أقــل  البنزيــن  محطــات  أصحــاب  يكــن 
من السواقن!”  ولم يتواَن املاكون أيضاً عن 
املســتأجرين،  الكارثــة ملحاولــة طــرد  اســتغال 
اإليجــارات.  ورفــع  شــروطهم  بفــرض  وقامــوا 

وأرســل أحــد املنكوبــن نّصــاً إىل “النهــار” شــكا 
الحشــرة”.  “ســاعة  جزيــن  نــّواب  تــواري  فيــه 
الــازم  مــن  أكــرث  “نــام  ســالم  نقــوال  فالنائــب 
“مــّر  كنعــان  ومــارون  املحافــظ”،  وعــود  عــىل 
وانتقــد  خاطفــاً”.  مــروراً  املهدمــة  بالقــرى 
وقــت  االنتخابــي  الســلوك  الشــكوى  مرســل 
كل  “يتفقــد  جنبــاط  كمــال  فــكان  األزمــة، 
فيمــا  الشــوف”  منطقــة  مزرعــة يف  قريــة وكل 
خيمــة  مائــة  عــىل  مغبغــب  نعيــم  اســتوىل 
إىل  وحّولهــا  جزيــن  لقضــاء  مخصصــة  كانــت 
منطقــة الشــوف حيــث ناخبــوه. وتقــول مقالــة 
يف جريــدة “الحيــاة”: “لــن ينــى النــاس أنانيــة 
بعــض املرابطــن يف املخافــر، وعــىل املفــارق مــن 
لناخبيهــم  املســاعدات  ليأخــذوا  النفــوذ  ذوي 
املفجوعــن”.  مــن  ســواهم  دون  وأخصامهــم 

الدولــة  هشاشــة  الزلــزال  كارثــة  فضحــت 
وعجزهــا يف إدارة أيــة أزمــة. وإىل اليــوم وعنــد 
كل أزمــة تصادفنــا: حرائــق، فيضانــات، أزمــة 
مصدومــة  وكأنهــا  الدولــة  تتصــرف  نفايــات، 
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االســتغاثة  نــداءات  ترســل  القــرى  وكانــت 
نشــرت  آذار،   20 ففــي  اآلخــر.  تلــو  الواحــد 
“النهــار” رســالة اســتغاثة موقعــة مــن مخاتــر 
وكفريــا،  والصالحيــة،  عــرا،  الجنــوب:  قــرى 
اســتنجدت  وبقســطا.  بعنقوديــن،  ووادي 
الخطــر  لــدرء  الجمهوريــة  برئيــس  الرســالة 
األمطــار  تحــت  مشــّردون  وأطفالنــا  “عيالنــا 
مهدمــة،  بيوتنــا  والريــاح،  الصقيــع  وتحــت 
قامــت  فيمــا  بالخطــر”.  مهــددة  أرواحنــا 
للمطالبــة  صيــدا  يف  حاشــدة  مظاهــرات 
بالكشــف عــىل املنــازل املتضــررة. كذلــك أرســلت 
“بعــد  تقــول:  الجريــدة  إىل  رســالة  بــريت  قريــة 
 15 عــىل  إاّل  نحصــل  لــم  املطالبــة  مــن  أيــام   5
شــادراً صغــراً ملئــات العيــال. حتــى اآلن لــم نــَر 
الجــوع  نســد  أن  نقــدر  واحــد.  مســؤول  وجــه 
كذلــك  بنــا”.  يفتــك  الــرد  لكــن  بالحشــيش 
“نســتعطفكم  مســتغيثة  مشــغرة  أرســلت 

الغــذاء  عــن  نتنــازل  الشــوادر.  مــن  املزيــد 
وشــعر  حاجــة”.  األكــرث  للمناطــق  والكســاء 
بيوتهــم  تصــدع  بســبب  بالقلــق  جويــا  أهــايل 
لجنــة  “وإرســال  و  ســريع  بتدخــل  فطالبــوا 
كارثــة  وقــوع  قبــل  الــازم  وإجــراء  للكشــف 
وبلــدة  مرجعيــون  شــكت  بدورهــا،  جديــدة”. 
روم األمــر ذاتــه ودعتــا املســؤولن إىل اإلســراع 
التــي  املناطــق  أنــه، حتــى يف  النجــدة. علمــاً  يف 
مأســاوياً.  الوضــع  كان  مســاعدات،  وصلتهــا 
ســكانها  جميــع  أصبــح  التــي  مثــاً  جــون  ففــي 
كان  مــأوى،  بــا   –  1800 حــوايل  وعددهــم   –
املتوســطة  الخيــم  تحــت  “يبيتــون  هــؤالء 
بمعــدل 40 تحــت كل خيمــة. ومــن أصــل 350 
منــزالً، لــم يبــَق ســاملاً إاّل منــزل واحــد. ونزحــت 

البلــدة”. مــن  عائلــة   40

القســم  بقــَي  الكارثــة،  عــىل  أيــام  مــرور  بعــد 
الحدائــق  يف  مشــردين  املنكوبــن  مــن  األكــر 
الدولــة  تعتمــد  لــم  الزيتــون.  أشــجار  وتحــت 
للتعويــض  وارداتهــا  مــن  يســر  جــزء  عــىل  إاّل 
يف  تبلــوين  أنطــوان  وعّلــق  املنكوبــن.  عــىل 
تحّمــل  يف  الدولــة  تخــاذل  عــىل  “األنبــاء” 
مســؤولياتها. “إن تقصــر الســلطات املســؤولة 
وإهمالهــا املفجوعــن وتركهــم عرضــة للخطــر 
خطــر  املــرض،  خطــر  الجــوع،  خطــر  املؤكــد، 
املعنــوي، خطــر األمــراض والوحــول،  اإلنهيــار 
هــذا  إن  اســتثناء.  دون  األنحــاء  مختلــف  يف 
جبــن  عــىل  عــار  لطخــة  يعتــر  التقصــر 
اإلنســانية”. وكانــت األمــور لتســوء أكــرث “لــوال 
مروءة بعض املواطنن ومبادرتهم إىل تقديم 
املســاعدات”. ولــم تتوقــف املســاعدات املقّدمــة 
سواء من لبنانين يف الداخل والخارج أو من 
دول عربيــة وأجنبيــة. وكانــت املســاعدات تــأيت 
مواطنــن  مــن  صغــرة  ماديــة  كمبالــغ  ســواء 
غذائيــة  مــواد  أو  ضخمــة  مبالــغ  أو  عاديــن 
وطلــب  وشــوادر.  وخيــم  وبّطانيــات  وأدويــة 
حصــر  آذار   22 يف  مقالــة  يف  توينــي،  غســان 
جميــع الترعــات واإلعانــات يف صنــدوق واحــد 
وتــويّل هيئــة رفيعــة مســؤولية وضــع مخطــط 
بيــار  النائــب  وقــدم  والتعمــر.  لإلعانــة  شــامل 
خاصــة  مصلحــة  إلنشــاء  قانــون  مشــروع  إده 

لإلغاثــة والتعمــر  التــي تأسســت يف 7 نيســان 
نفســه.  العــام  مــن 

نداءات االستغاثة

الزلــزال،  وقــوع  عــىل  األوىل  الســاعات  خــال 
باشــرت وزارة الداخليــة إىل اتخــاذ تدابــر عــّدة. 
أرســلت ســيارات إســعاف وقــام رجــال اإلطفــاء 
والجيــش  الــدرك  رجــال  مــع  باالشــرتاك 
مفــارز  أرســلت  كمــا  األنقــاض.  رفــع  بأعمــال 
مــن املهندســن للكشــف عــىل األبنيــة املتداعيــة 
جميــع  األحمــر  الصليــب  إدارة  وضعــت  فيمــا 
الداخليــة. وزارة  تصــّرف  تحــت  ســياراتها 
الدولــة  أجهــزة  عجــز  فضحــت  الكارثــة  لكــن 
أزمــات  يف  ســريعة  معالجــات  تقديــم  عــن 
الصحافيــة  التقاريــر  تثبتــه  مــا  وهــو  مماثلــة، 
أهــايل  أرســلها  التــي  العديــدة  واإلســتغاثات 
بعــض  انتقــد  كمــا  الصحــف.  ونشــرتها  القــرى 
مــع  التعاطــي  يف  الحكومــة  أداء  الصحافيــن 
الكارثــة. فتحــدث إميــل طربيــه مثــاً يف جريــدة 
“وإذا  الدولــة،  أجهــزة  خــواء  عــن  “األنبــاء” 
قيــل أّن وضــع لبنــان كدولــة صغــرة ال يفــرض 
عليــه الحيطــة ألمــور كهــذه، نقــول أن الدولــة 
للكلمــة  مــا  بــكل  دولــة  تكــون  أن  فإمــا  دولــة، 
هــي  مــا  وبقــدر  تكــون.  ال  أن  وإّمــا  معنــى  مــن 
تتبــع يف شــؤونها نهجــاً تصميميــاً كامــاً، بقــدر 
ذلــك تكــون قوتهــا وازدهارهــا وصمودهــا حيــال 

املحــن”

وبــدا أّن الخافــات السياســية يف ذلــك الوقــت 
ســاهمت يف فــوىض املعالجــات. فبعــد يــوم مــن 
الزلــزال يف 17 آذار، اختــر عبــد اللــه اليــايف يف 
يف  الحكومــة  لتشــكيل  النيابيــة  االستشــارات 
شــّكل  والطائفــي.  الســيايس  التوتــر  مــن  جــو 
كام  وســط  أيــام  ثاثــة  بعــد  الحكومــة  اليــايف 
الرملــان  داخــل  ضــّده  حركــة  عــن  الصحــف  يف 
وخارجه. وتفّجرت الخافات السياسية حول 
لإلغاثــة  املخصصــة  واملؤسســات  الصناديــق 
واإلســكان وكيفيــة التصــّرف بالهبــات وأمــوال 
الدولــة. ويف ظــل هــذه األجــواء تشــّكلت لجنــة 
املنكوبــن  إغاثــة  مهّمتهــا  والتعمــر  لإلغاثــة 
بشــكل ســريع وفّعــال ولكــن عملهــا كان بطيئــاً 
وقــت  يف  املنكوبــة،  املناطــق  كامــل  يغــّط  ولــم 
بقــَي جــزء مــن منكوبــي الزلــزال لحــوايل الشــهر 
مســاعدتهم  الدولــة  يناشــدون  العــراء  يف 
عــىل  األقــّل.  عــىل  والبطانيــات  الخيــم  وتأمــن 
إثــر تشــكيل الحكومــة الجديــدة، كتــب النائــب 
غســان توينــي يف “النهــار” عــن وجــوب تفــادي 
اســتمرار كارثــة الزلــزال وتضخمهــا. “أمــا هــذه 
املــآيس فليــس أقلهــا هــوالً مــا نســمع عــن قــرى 
برمتهــا تشــرد ســكانها ولــم تبلغهــا بعــد خيمــة 
واحــدة”. علمــاً أن أحــد األســباب التــي ذكــرت 
للتقاعــس يف مــداواة الجرحــى أنــه “تعــّذر عــىل 
مــن  الــكايف  العــدد  تأمــن  املختصــة  الجهــات 
املوظفــن لضّمهــم إىل لجــان إســعاف منكوبــي 
هــؤالء  تعويضــات  والســبب ضآلــة  الزلــزال”، 
يف  تقريــر  يقــول  املناطــق.  إىل  ســفرهم  لقــاء 
دفنــوا  قــد  باتــر  أهــل  “كان  “األنبــاء”  جريــدة 
الجرحــى  ســوى  يبــق  ولــم  قتاهــم  جميــع 
وعددهــم 15 تقريبــاً، وليــس هنــاك إال ســيارة 

مــن 5”. أكــرث  إســعاف واحــدة ال تحمــل 

الدولة عاجزة

تحدث النائب تويني كذلك عن نشاط أسواق 
الخبــز واملــاء “الســتثمار الفقــر الــذي ال يملــك 
مــن حطــام الدنيــا شــيئاً!” وأشــارت فقــرة “مــن 
املســؤول؟” يف جريــدة “النهــار” إىل هــذا األمــر 

إستغالل الكارثة

القرى املحيطة ببسري: 
دمار هائل

هلع يف بريوت

إحصاء الضحايا والدمار

مــن  صغــر  جــزء  إىل  املســاعدات  وصلــت 
املنكوبــن يف الجنــوب. معظــم القــرى املتضــررة 
أيامــا  مهملــة  وبقيــت  مســاعدة  أي  تتلــّق  لــم 

تأّخر املساعدات يف 
الجنوب

الزلزال واالنزالق كانون الثاين 2020

الهــواء  يف  وجلســوا  مــكان  كل  مــن  وفــدوا 
الطلــق هاربــن مــن املنــازل واصطحبــوا معهــم 
البعــض  الضروريــة”.  وأغراضهــم  أوالدهــم 
اآلخــر لجــأ إىل املعابــد، أمــا املســاجن فأصيبــوا 
بالذعر وأضرم بعضهم النران يف السجن يف 
محاولــة للهــرب. وأصبحــت أحيــاء املدينــة شــبه 

خاويــة.

بعد مرور 
أيام عىل 

الكارثة، بقَي 
القسم األكرب 
من املنكوبني 
مشردين يف 

الحدائق وتحت 
أشجار الزيتون 

. لم تعتمد 
الدولة إاّل عىل 

جزء يسري 
من وارداتها 

للتعويض عىل 
املنكوبني

فضحت كارثة 
الزلزال هشاشة 
الدولة وعجزها 

يف إدارة أية 
أزمة. وإىل 

اليوم وعند كل 
أزمة تصادفنا: 

حرائق، 
فيضانات، أزمة 
نفايات، تتصرف 

الدولة وكأنها 
مصدومة مما 

جرى

هــم  ممــن  اآلالف  عــن  هنــا  ونتحــدث  عــدة، 
بــا  عــازور  أهــايل  ُشــّرد  للمســاعدة.  بحاجــة 
املســاعدات  مــن  يتلقــوا  ولــم  غــذاء،  أو  غطــاء 
هــؤالء  قــال  عائلــة.   150 لـــ  شــادراً   34 ســوى 
نصــر  أن  نســتطيع  “لــن  “األنبــاء”:  لجريــدة 
أكــرث ممــا صرنــا عــىل هــذا اإلهمــال الــذي لحــق 
تنتظــر  تكــن  لــم  عــازور  إن  الســلطة.  مــن  بنــا 
روم  يف  تهــدم  الســيئة”.  املعاملــة  هــذه  مثــل 
فقــط صالحــة  بيــوت   8 فيهــا  بقــي  بيــت،   277
يف  واملختــار  البلديــة  رئيــس  وصــرح  للســكن. 
روم أّن 159 عائلــة تشــّردت يف الحقــول ولــم 
و17  شــادراً   40 ســوى  املســاعدات  مــن  تنــل 
ســكان  أمــا  الجمعيــات.  بعــض  مــن  حرامــاً 
يف  الفاحــن  عــىل  ضيوفــاً  فحلــوا  الراميــة 
بيــوت  أكواخهــم الخشــبية. بقــي يف قيتــويل 7 
فقــط صالحــة للســكن وتهــّدم 173. ولــم تتلــق 
أوت قســماً  املســاعدات ســوى 60 شــادراً  مــن 

البلــدة.  أهــل  مــن  قليــاً 

األطفــال  بــن  الحصبــة  انتشــرت  صيــدا  يف 
جّراءهــا  طفــاً  ثاثــن  عــن  يزيــد  مــا  نقــل  وتــم 
يف  مقالــة  ولّخصــت  املدينــة.  مستشــفيات  إىل 
جريدة “الحياة” واقع املأساة: “كارثة الزلزال 
لــم تصــب األغنيــاء كمــا أًصابــت الفقــراء الذيــن 
نالهم النصيب األكر من الكارثة. ألن األغنياء 
يملكون بيوتاً متينة صمدت للهزة. أما أكواخ 

الفقــراء الهزيلــة فلــم تتحّمــل الصدمــة”.

تجــاه  واجبهــا  تأديــة  يف  تتقاعــس  جــرى.  ممــا 
فتــأيت  تقصرهــا.  أســباب  وتتجاهــل  النــاس 
هــذه  جــراء  تتكبدهــا  التــي  الخســائر  نتائــج 
املواطنــون  ويتحّمــل  مضاعفــة  األزمــات 

التقاعــس. هــذا  نتيجــة  وحدهــم 



باتــر  بلــدة  مســّني  أحــد  عــادل  أبــو  يقــول 
املُعّلــق”  الولــد  تجــدوا  أن  “عليكــم  الشــوفية 
الــذي  زلــزال 1956  مــن  ناجــن  يدّلنــا إىل  وهــو 
انطلــق مــن منطقــة مــرج بســري، ودمــر أجــزاًء 
مــن قــرى الشــوف وجزيــن والجنــوب واإلقليــم 

بــروت.  إىل  وصــوالً 

مــاذا تقصــد بـ”الولــد املُعّلــق”؟، نســأل الرجــل 
بقــي  الــذي  “هــو  للســد،  املعــارض  الثمانينــي 
عندمــا  بيتهــم  عمــود  عــىل  يــده  مــن  معلقــاً 
جــاءت الهــزة األوىل مــن الزلــزال، بينمــا ارتخــى 
جســده يف الفــراغ حيــث ُهــدم الجــزء الخارجــي 

يجيــب.  عائلتــه”،  منــزل  مــن 

بعــض  أّن  يعلــم  ال  الــذي  خطــار  منــر  يقــف 
عــىل  املعلــق”،  “الولــد  بـــ  يلقّبونــه  باتــر  مســّني 
شــرفة منــزل العائلــة، عــىل إحــدى أجمــل تــال 
باتــر، ليعيــد تمثيــل مشــهد جســده يف النقطــة 
التــي عّلــق بهــا، وكانــت عــىل يدهــا نجاتــه مــن 

املــوت. 

يرّمــم الرجــل الســّتيني اليــوم بيــت العائلــة يف 
باتــر بعدمــا ابتــاع مــن أعمامــه وأشــّقائه كامــل 
ملــا  لنفســه  بالــدار  واحتفــظ  فيــه  حصصهــم 
املــكان مــن ذكريــات عزيــزة عــىل قلبــه،  يحمــل 
وتحديــداً القبــو الحجــري الجميــل الــذي صمــد 
أمــام الزلــزال، وحيــث نجــا مــع أفــراد العائلــة 

مــوت محّتــم.  مــن  جميعهــم 

كان منــزل آل خطــار يرتّكــز عــىل صخــرة كبــرة 
جبــل  بمثابــة  هــي  جبــل،  مــن  قطعــة  وكأنهــا 
صغــر لكــر حجمهــا. حتــى أنهــا شــكلت جــزءاً 
لتصبــح  تنعيمهــا  فتــم  البيــت،  أرضيــة  مــن 
كالرخام من دون رصفها بأي نوع من الباط 

اإلســمنت.  أو 

مــن  كــرث  ومعهــم  املنــزل،  أصحــاب  يعتقــد 

ســكان باتــر، أّن مركــز ضربــة الزلــزال يف البلــدة 
انطلق من صخرة هذا البيت بالذات. اقتلعت 
وطــارت  قاعدتهــا  مــن  الصخــرة  األوىل  الهــزة 
طريــق  طــَريف  يفصــل  الــذي  الــوادي  نحــو  بهــا 
باتــر نحــو جزيــن، ومعهــا طــار الجــزء املؤســس 

املنــزل. مــن  عليهــا 

يوجــد  منــر  عليهــا  يقــف  التــي  الشــرفة  عــىل 
جــرن حجــري كان مخصصــاً لــدق لحــوم الكبــة 
النية. عندما طار نصف املنزل وجد منر، إبن 
الســت ســنوات يف ذلــك الحــن، نفســه معّلقــاً 
الغــرف  إحــدى  حافــة  عــىل  اليمنــى  يــده  مــن 
ســقط  بعدمــا  األوىل  الهــّزة  يف  صمــدت  التــي 
ثّبــت  يــده يف منطقــة الكــوع.  جــرن الكبــة عــىل 
اإلنــزالق  مــن  ومنعــه  الصغــر  جســده  الجــرن 

إىل األســفل مــع بقيــة مــا تهــّدم مــن البيــت. 

وهــي  يومهــا  منــر  أم  صــوت  ارتفــع  بينمــا 
تمســك  كانــت  الــذي  ابنهــا  عــن  ســائلة  تصــرخ 
بــه بيدهــا، خلــع أبــو منــر وشــقيقه بــاب إحــدى 
ليجــدوا  املنــزل  بقيــة  عــىل  تفتــح  التــي  الغــرف 

الهــواء.  يف  معلقــاً  منــر 

كيفيــة  حــول  النقــاش  يخوضــان  كانــا  وفيمــا 
إنقــاذه مــن دون إيذائــه، ســارع عّمــه غالــب إىل 
ســحبه بقوة منتزعاً يده من تحت جرن الكبة 
ذراعــه  يف  وكبــر  عميــق  بجــرح  تســبب  ممــا 
تمــّر  لــم  اليــوم.  حتــى  بــارزة  ندبــة  إىل  تحــّول 
لحظــات قليلــة عــىل ســحبه حتــى جــاءت الهــزة 
عليــه.  الــذي كان معلقــاً  الجــزء  الثانيــة ودّمــر 

فــِرح  بنــرة  نجاتــه  قصــة  يــروي  منــر  زال  مــا 
الناجــي. أحــال والــده جــرن الكبــة إىل التقاعــد 
وعمم عىل جميع أفراد املنزل عدم استعماله 
ثانيــة ليتحــّول إىل “تحفــة” معروضــة يف الــدار 
الجــرن  “هيــدا  العائلــة  عــىل  وفضلــه  ألهميتــه 
أنقــذ حيــاة منــر”، قــال لزوجتــه قبــل أن يــردف 
“مــا بقــى حــدا يســتعمله، خليــه ذكــرى”، كمــا 

ينقــل منــر عــن والــده فخــوراً بمكانتــه عنــده.

جزيــن  قــرى  يف   1956 زلــزال  مــن  الناجــون 
مشــروع  عــىل  املعرتضــن  أشــد  مــن  والشــوف 
الســد املزمــع إنشــاؤه يف مــرج بســري. مــا تــزال 
اليــوم تســتعيد يف الوعيهــا  تابــت لغايــة  بهيــة 
قريتهــا  يف  ســمعته  الــذي  املــدّوي  الصــوت 
الشــوفية قبــل بــدء الهــزة األوىل لزلــزال 1956. 
تكــن  ولــم  مراهقتهــا،  بدايــة  يف  كانــت  يومهــا 
الكهرباء قد وصلت إىل باتر بعد. تحدد تابت 
طويلــة  ســنوات  منــذ  بــروت  يف  تســكن  التــي 
الســاعة التاســعة إاّل ثلــث مــن مســاء 16 آذار 
1956 موعــداً لبــدء الزلــزال. “كنــا عــم نتحضــر 
اللوكــس  تطفــي  عــم  أختــي  وكانــت  لننــام، 
)قنديــل الضــوء( وســمعنا صــوت كتــر بيخــّوف 
وهــّزت فينــا الــدين بقــّوة”. مــع انطفــاء الضــوء، 
كل  لتجــد  الغرفــة  خزانــة  نحــو  بهيــة  ركضــت 
الجــدار  إىل  يدهــا  مــدت  أرضــاً.  محتوياتهــا 
أحجــاره.  بــن  كفهــا  فدخلــت  إليــه  تســتند 
أضحت كل زوايا الغرفة مفتوحة فعلموا أّن 
البيــت ســينهار عــىل رؤوســهم: “فتحنــا البــاب 
تقــول  البيــت”.  مــن  التــاين  القاطــع  ع  وهربنــا 
الغــارق  وجههــا  عــىل  ُتعــاد  الخــوف  وعامــات 
وجــاءت  لحظــات  القاســية.  الذكــرى  تلــك  يف 
فيــه”،  كنــا  الــل  الجــزء  “ووقــع  الثانيــة  الهــزة 
تضيــف وهــي تفــرك يديهــا اإلثنتــن ببعضهمــا 

البعــض.

جســد  نصــف  كان  كيــف  تابــت  بهّيــة  تتذّكــر 
قريبتهــا مطمــوراً تحــت األنقــاض قبــل أن يتــم 
انتشــالها حّيــة وكيــف أصيــب ابــن عمهــا بجــراح 
مــات  حــدا  مــا  الحمداللــه  “بــس  خطــرة  غــر 
مــن عيلتنــا وعيلــة بيــت عمــي”. ال تنــى كيــف 
تَجّمــع أهــل الضيعــة يف الخــاء “كان يف أربــع 
بيــوت معّمــرة مــن اإلســمنت، هيــدي تزعزعــت 
بــس مــا هبطــت، الباقــي كلــه تســاوى بــاألرض 
يف  الناجــن  وضعــوا  الحقــاً  جزئيــاً”.  أو  كليــاً 

كميونــات نقلتهــم بعيــداً خوفــاً مــن ارتــدادات 
نفســه.  املــكان  زلزاليــة إضافيــة يف 

تقــول بهيــة إّنــه ال يمكــن ألي إنســان أن يعيــش 
ويقبــل   1956 زلــزال  مــن  الناجــون  عاشــه  مــا 
بإنشــاء ســد بســري مــع املخاطــر الزلزاليــة التــي 
مــا  الســد  الــل مقرريــن  “أكيــد  املنطقــة  تتهــدد 
فوهــة  ع  العالــم  يحّطــوا  يعنــي  شــو  بيعرفــوا 
زلــزال، وشــو يعنــي التشــرد والعيــش بالخيــم 

متــل مــا عــاش معظــم لتدمــرت بيوتهــم”.

أرضيــة  هــزة  حصلــت  ســنوات،  ثــاث  قبــل 
مــا  بــس  كتــر  “خفــت  نيامــا  بهيــة  أبنــاء  وكان 
هــن  يصــر  لبــده  يصــر  خليــه  قلــت  وعيتهــم، 
ونايمــن أحــىل مــا يشــوفوا لشــفته بعيونهــم، 

عشــناه”.  لنحــن  الرعــب  يعيشــوا  مــا  بــا 

وبســري  جزيــن  إىل  عماطــور  إىل  باتــر  مــن 
اإلقليــم  قــرى  وبعــض  املطحنــة  ومزرعــة 
والجنوب وصوالً إىل صيدا فبروت الذكريات 
واحــدة: هــّزة أوىل، تدمــر جــزيئ، هــروب إىل 
ثانيــة  هــزة  ثــم  القــرى،  يف  الفارغــة  املســاحات 
الخيــم.  يف  والعيــش  التهجــر  تاهــا  أقــوى، 
مــش  “الدولــة  تكــراره  أحــد  يريــد  ال  ســيناريو 
ببــروت  يفكــروا  األقــل  ع  بالنــاس؟  تفكــر  عــم 
إذا مــا فّكــروا بالضيــع ألنــه الزلــزال إذا صــار مــا 
رح يخــّل حــدا”، يقــول مختــار بســري الســابق 
وعــاش  بــروت  يف  كان  الــذي  بولــس  شــفيق 
مأســاة زلــزال 1956 فيهــا، قبــل أن يعــود إىل 
ناســها  ويــات  ويشــهد  بســري  مــرج  قريتــه يف 
كمــا  الزلــزال”  “شــهداء  تشــييع  يف  ويشــارك 

يومهــا.  قتلــوا  مــن  يســمي 

يقــول بولــس إنــه قطــع الثمانــن عامــاً “إذا مــا 
فكرت بحايل بّدي فكر بأوالدي وأحفادي، ما 
بــدي ورثهــم ســد يهجرهــم ويتســبب بزلــزال، 

بــّدي قــاوم املشــروع آلخــر نفــس بحيــايت”.  
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حفــرت  الجوفيــة  “امليــاه  إن  زعاطيطــي  يقــول 
األّويل،  وادي  منطقــة  تحــت  التاريــخ  عــر 
مائيــة  وأنفاقــاً  مســارب  ضمنــاً،  وبســري 
 56 )قبــل  الجــورايس  العصــر  صخــور  داخــل 
يف  ُحفــرت  التــي  اآلبــار  وبّينــت  ســنة(،  مليــون 
املنطقــة يف التســعينّيات هــذا اإلنخســاف حيــث 
خســف أحدهــا يف بنــوايت )قضــاء جزيــن( بعــد 
اخــرتاق فراغــات كبــرة يف صخــور الجوراســيك 
بــر  بســري  يف  حديثــاً  ُحفــر  كمــا  الكربوناتيــة. 
خاص وُخســف أيضاً نتيجة وجود فراغات يف 
عــىل  تقــع  وهــي  األعــىل،  الجوراســيك  صخــور 
حيــث  مــرتاً،   150 إىل   120 بــن  يــراوح  عمــق 
وقعــت الحفــارة كلهــا، وخســفت األرض مــن 

مــرتاً.  عشــرين  عــن  يقــل  ال  بقطــر  حولهــا 

جريــان  عــن  تاريخيــاً  الفراغــات  هــذه  نتجــت 
الجوفيــة  امليــاه  عــر  الكلســية  املــادة  وتذويــب 
الجارية يف األرض مما خلق، ويخلق فراغات 
املتتابعــة  اإلنخســافات  وتســبب  ســببت  كبــرة 

تعلوهــا.  التــي  للصخــور 

الــوادي بأنــه  ووّثــق الفرنســيون تفســر نشــوء 
صخريــة  وانهدامــات  انخســافات  عــن  “ناتــج 
ســهل  وتشــكيلها  املنطقــة،  هبــوط  إىل  أدت 
املرتفــع  محيطــة  إىل  نســبة  املنخفــض  بســري 
الــوادي  يقــع  بينمــا  فــوق،  ومــا  مــرتاً   750 مــن 
عــىل ارتفــاع يــراوح بــن 350 مــرت إىل 400 مــرت 

البحــر.  ســطح  عــن 

وحصــل إنخســاف املنطقــة، وفــق زعاطيطــي، 
بــن جزيــن والشــوف وعــىل حــدود كســر جزيــن 
جنوبــاً وباتــر وفالــق روم إىل الغــرب. وانجــرف 
يتشــكل  الســطح  كان  الــذي  القــايس  الصخــر 
منــه وذهــب مــع مــرور الزمــن بالجــرف النهــري 
نحــو البحــر، وكشــف تحتــه الصخــور الرمليــة 
الهشــة، املعروفــة بحجــر رمــل األســاس الــذي 
يمثل قاعدة صخور العصر الطبشوري، وهو 
الــذي  الصنوبــر  لنمــو  بيئــة مناســبة  مــا يشــكل 
حــرج  أكــر  تضــم  حيــث  املنطقــة،  بــه  تشــتهر 
صنوبــر جــوي يف الشــرق األوســط يف بكاســن. 

للميــاه  بتمريــره  الرمــل  الصخــر  هــذا  ويتميــز 
مــادة  )أي  صلصاليــة  مقاطــع  عــىل  ويحتــوي 
ومــن  للميــاه،  تعّرضهــا  مــع  تنتفــخ  فخاريــة( 
التــي  اإلنهيــارات  إىل  يــؤدي  ممــا  تنزلــق  ثــم 
تشــهدها املنطقــة تباعــاً. ويــرى د. زعاطيطــي أّن 
“الصنوبــر الــذي يمســك برتبــة املنطقــة بســبب 
جــذوره الضاربــة يف العمــق بأمتــار ممــا يــؤدي 
إىل تماســك الرتبــة الســطحية، يمنــع إنهيارهــا 
تلــك  زوال  وبالتــايل  النهــر  باتجــاه  الكامــل 
التــال والهضــاب يف املــرج”. ويمكننــا ماحظــة 
ناحيــة  مــن  وتحديــداً  بلــدة،  مــن  أكــرث  وجــود 
قضــاء جزيــن تتمركــز عــىل تــال رمليــة، ومنهــا 
وجزيــن  ووادي  والغباطيــة  وبنــوايت  بكاســن 

وإلبابــا.  وتعيــد  وعــراي  وبحنــن  وامليــدان 

املفرتض أن تجمع 125 مليون مرت مكعب من 
منطقــة  عــىل  ُتثقــل  ســوف  األوزان  هــذه  امليــاه. 
يمكــن تشــبيهها بالكعــك الهــش الــذي تتخللــه 
فراغــات ستنســحق تحــت الــوزن وتنخســف يف 

األماكــن”.  بعــض 

هــذه  ثقــل  تحــت  املنطقــة  انخســاف  وســيؤدي 
األوزان، وفــق زعاطيطــي، إىل “إغــاق املجــاري 
احتقــان  إىل  تــؤدي  وبالتــايل  الجوفيــة،  املائيــة 
ناحيــة  مــن  الشــرق،  مــن  اآلتيــة  املســارب  يف 
البــاروك، وســيؤدي هــذا اإلحتقــان  مرتفعــات 
إىل تفّجر هذه املياه عىل السطح وجرفها لكل 
طريقهــا”.  يف  تقــف  التــي  الباطونيــة  املنشــآت 
األزل  منــذ  الطبيعــة  عمــل  “هــذا  أّن  ويــرى 
وإنشــاء الســد يف هــذه املنطقــة بطبيعتهــا التــي 
للمســار  وإعاقــة  تحّديــاً  يعــّد  عنهــا،  تحدثنــا 
يف  البيئيــة  واملنظومــة  الجيولوجــي  الطبيعــي 
املنطقــة، وعناصرهــا مــن مــاء وشــجر وصخــر، 
منظومتهــا  الزمــن  مــرور  مــع  أنتجــت  والتــي 
الجنــة  هــذه  وأوجــدت  املتناغمــة،  الطبيعيــة 

بســري”.  بمــرج  تعــرف  التــي 

يف مــوازاة ذلــك، ومــن مــآيس إنشــاء مشــروع 
ألــف   250 إىل   120 نحــو  إزالــة  بســري  ســد 
شجرة يف املرج، حيث يعرتف مجلس اإلنماء 
 120 بقطــع  البيئــي  األثــر  دراســة  يف  واإلعمــار 
عــىل  الناشــطون  يشــدد  فيمــا  شــجرة،  ألــف 
ممــا  تقديــر،  كأقــل  شــجرة  ألــف   250 وجــود 
يقــي عــىل دور األشــجار يف اإلمســاك بالرتبــة 
الرمليــة، ومنــع إنهيارهــا وإنزالقهــا نحــو النهــر. 

تماســك  تحفــظ  التــي  األشــجار  قطــع  ومــع 
الرتبــة، يضــاف إليهــا العامــل املســتجّد بوجــود 
خــزان مــايئ )بحــرة الســد بســعة 125 مليــون 
ســفح  عــىل  امليــاه(  تجمعــت  إذا  مكعــب  مــرت 
أشــجارها  نزعنــا  التــي  الرمليــة  التــال  هــذه 
فإننــا نكــون قــد جردنــا القــرى املتمركــزة عليهــا 
إىل  ســيؤدي  وهــذا  الطبيعيــة.  الحمايــة  مــن 
قريــة  يف  حصــل  كمــا  التدريجــي،  انهيارهــا 
منطقــة  يف  كنعــان  بقعاتــة  ســد  عــىل  كفــريّت 
الرتبــة وتشــققت  انزلقــت  املــن األعــىل، حيــث 

املنــازل.   وبعــض  الكنائــس  إحــدى 

يقــول زعاطيطــي “نحــن لدينــا منطقــة معروفــة 
الصخريــة  اإلنهداميــة  بطبيعتهــا  تاريخيــاً 
وســوف نــأيت لنضــع عليهــا ثقــل الســد الركامــي 
مــن  التــي  البحــرة  ميــاه  ثقــل  إىل  باإلضافــة 

يمكــن لصــوٍر جويــة أن ُتعطــي فكــرة عــن شــكل 
مــع  تتطابــق  وتكوينهــا  بســري  مــرج  منطقــة 
والهيدروجيولوجيــة  الجيولوجيــة  الرتكيبــة 
املانعــة  األســباب  أبــرز  مــن  ُتعــد  التــي  للمــرج 

بســري.  ســد  إلقامــة 

مــن  بــه  تحيــط   ،U شــكل  بســري  مــرج  يأخــذ 
املدينــة،  ترتبــع  الجنــوب منطقــة جزيــن حيــث 
مركــز القضــاء، عــىل رأس حــدوده الجنوبيــة، 
ينتهــي  مــا  ســرعان  صخــري  جــرف  وعــىل 
تتمركــز  رمليــة  بتــال  األّويل  نهــر  وادي  نحــو 
ومــن  جزيــن.  قضــاء  بلــدات  بعــض  عليهــا 
قضــاء  نحــو  جزيــن  مــن  أي  الثانيــة،  الناحيــة 
الشــوف، يســتكمل الجــرف الصخــري امتــداده 
أرايض  نحــو  نــزوالً  تقريبــاً،  عينــه  وباالرتفــاع 
التــي  بســري  بخربــة  تنتهــي  التــي  املخلــص  ديــر 
كانــت  حيــث  األّويل  نهــر  يف  أقدامهــا  تغســل 
تزدهــر املطاحــن العاملــة عــىل املــاء. ومــن هــذه 
اســمها،  املطحنــة  مزرعــة  اســتمدت  املطاحــن 
وهــي ترتبــع عــىل الضفــة املقابلــة لنهــر األويل، 
وتحديــداً يف ذيــل مــرج بســري وهــو ينتهــي يف 

اإلنحــدار.   الحــاد  األويل  وادي 

يبــدأ  للمــرج،  التكويــن  هــذا  تفســر  يف 
)علــوم  الهيدروجيولوجيــا  يف  اإلختصــايص 
امليــاه الجوفيــة( واألســتاذ الجامعــي والباحــث 
ســمر زعاطيطــي مــن اإلنخســافات األساســية 
عــن  الناتجــة  األّويل  وادي  صخــور  عمــق  يف 
حــدوث  قبــل  وذلــك  فراغــات جوفيــة،  وجــود 
يف  لبنــان  يف  الكبــرة  األرضيــة  التكّســرات 
عصــر امليوســان. ونتجــت هــذه التكســرات عــن 
يف  ســنة،  مليــون   20 قبــل  التكتــوين  النشــاط 
وشــبه  أفريقيــا  قــارة  بــن  اإلنشــقاق  مرحلــة 
الجزيــرة العربيــة مشــكاً البحــر األحمــر. يقــول 
دكتــور زعاطيطــي إّنــه قبــل عصــر امليوســان كان 
الصخــر كتلــة واحــدة يتخللهــا مجــرى نهــر وهــو 

األّويل.  بنهــر  اليــوم  املعــروف  النهــر 

بــدأ التشــقق القــاري الــذي يتحــدث عنــه، قبــل 
األحمــر،  البحــر  منطقــة  يف  ســنة  مليــون   20
ممــا أدى إىل نشــوء كســور أرضيــة طوليــة مــن 
العقبــة يف الجنــوب )األردن( وصــوالً إىل جبــال 
طوروس شــماالً، مروراً بســيناء، ففلســطن، 
عــن  تفــّرع  وقــد  اليّمونــة.  فالــق  عــر  لبنــان  ثــم 
ملــا  نســبة  ثانــوي،  فالــق  األريض  الكســر  هــذا 

حصــل، هــو فالــق روم يف جزيــن. 

بــه مــرج  الــذي ينتهــي  ويقــول إّن وادي األويل 
بســري إنخســايف نظــراً النخفــاض املــرج ومعــه 
الجنــوب  مــن  جزيــن  ملرتفعــات  نســبة  الــوادي 
اإلنخســاف  هــذا  وبــن  الشــوف،  ومرتفعــات 
مــرج  ُوِجــد  الجهتــن  عــىل  الرمــل  الصخــري 

الرمليــة.  وتالــه  ســهله  مــع  بســري 

ملنطقــة  الجغرافيــة  الصــورة  هــذه  رســم  بعــد 
ال  ملــاذا  زعاطيطــي:  د.  نســأل  بســري،  مــرج 
يمكــن تجميــع امليــاه يف املــرج، وملــاذا ال تصلــح 

الســطحي؟ للتخزيــن  املنطقــة 

فيهــا  التــي درس  الفــرتة  إىل  زعاطيطــي  يعــود 
ضمــن  مــن  جزيــن،  منطقــة  الفرنســيون 
لبنــان،  لكامــل  الجيولوجيــة  دراســتهم 
الــذي  األويل،  نهــر  وادي  “وصفــوا  حيــث 
بالــوادي  منــه،  جــزءاً  ومرجــه  بســري  يشــكل 

اإلنخســايف-اإلنهدامي”.
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الخبري يف علوم املياه الجوفية سمري زعاطيطي لـــــ»املفكرة«:
قطعوا األشجار التي تمسك الرتبة وثقل البحرية قد 

يؤدي إىل انهيارات واسعة

املياه الجوفية حفرت 
أنفاقا والصنوبر يمسك 

بجذوره الرتبة

البحرية ستشكل ثقالً 
هائالً عىل منطقة هي 
أشبه بالكعك الهّش

الزلزال واالنزالق
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مــارك غزالــة
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الخبري يف االقتصاد السيايس روالن ريايش للمفكرة: 
لبنان يطّبق سياسة مائية مبنّية عىل السدود تعود لـ70 عاماً 

قراءة يف الجدوى االقتصادية لسد بسري

املاء والسدود

كانون الثاين 2020

ي جنة  والدراســات وخصوصاً يف مقاومة ســدَّ
اللبنانيــة  الســلطات  تبــدو  وبســري وغرهمــا، 
وكأنها تصّم اآلذان عن ســماع آراء املعارضن 
لصالــح تنفيــذ خططهــا املائيــة املرتّكــزة بالدرجــة 
يف  تتســبب  ضخمــة  ســدود  بنــاء  عــىل  األوىل 
جــدوى  دون  مــن  العــام  املــال  بهــدر  معظمهــا 
فعليــة عــىل أرض الواقــع )بريصــا عــىل ســبيل 
باســيل  جــران  كان  وإذا  الحصــر(.  ال  املثــال 
املائيــة  باإلســرتاتيجية  ُســمي  مــا  أطلــق  قــد 
ويف  وامليــاه،  للطاقــة  وزيــراً  كان  حــن   2010 يف 
قلبهــا مشــاريع الـــ18 ســداً، فــإن املدافعــن عــن 
خططه التي تلقى معارضة واسعة خصوصاً 
باســيل  أّن  يعتــرون  الســدود،  جبهــة  عــىل 
أخــرج  هــو فقــط  للومــه،  البــارود  يخــرتع  »لــم 
عــىل  ليضعهــا  األدراج  مــن  قديمــة  مشــاريع 
تعــود  أنهــا  يبــدو  مشــاريع  التنفيــذ«.  ســكة 

نتحــدث  فنحــن  املــايض،  القــرن  لخمســينّيات 
العالــم  شــهد  عامــاً  ســبعن  نحــو  عــن  هنــا 
املائيــة  اإلدارة  أســاليب  يف  تغــرات  خالهــا 
أو  فشــلت  تجــارب  عــىل  وشــهد  ومقارباتهــا 
نجحــت لإلفــادة مــن دروســها. هــل فعــل لبنــان 
الرسمي واجبه يف هذا املجال، أي استعراض 
واســتقاء  وتقييمهــا  الســابقة  التجــارب 
الدروس؟ وما هي أســس كل السياســة املائية 

واســرتاتيجياتها؟ اللبنانيــة  الرســمية 

تحاول  »املفكرة«، وعر مقابلة الدكتور روالن 
الســيايس،  االقتصــاد  يف  الخبــر  الريــايش، 
ومنظومــة  بســري  ســد  إنشــاء  مشــروع  ربــط 
أنابيبــه الضخمــة املتوقعــة بنفــق جــّر امليــاه مــن 
و200  املليــار  تتجــاوز  بكلفــة  بــروت  إىل  األويل 
مليــون دوالر، والــذي يشــهد معارضــة شرســة 

وتطورهــا  املائيــة  لبنــان  بسياســة  حاليــاً، 
عــر التاريــخ وصــوالً إىل املشــروع الحــايل. 
ُيعتــر ريــايش، مــن أبــرز األكادميــن الذيــن 
للســدود  املعارضــة  صفــوف  إىل  انضمــوا 
ودراســات  بمعطيــات  متســّلحن  علنــاً 
علميــة. وأّدت مداخلــة لــه يف وثائقــي قــّدم 
فيهــا معطيــات نقديــة حــول ســد شــروح 
األمريكيــة  الجامعــة  رئيــس  تلقــي  إىل 
كباحــث(  يعمــل  كان  )حيــث  بــروت  يف 
موقعــاً  وامليــاه  الطاقــة  وزارة  مــن  كتابــاً 
الريــايش  يتهــم  بســتاين  نــدى  الوزيــرة  مــن 
وخدمــة  الوطــن  مصلحــة  »زعزعــة  بـــ 
العــدو اإلســرائيل«، بمــا يؤشــر إىل توجــه 
خطــر قوامــه تخويــن كل مــن يجــرؤ عــىل 

)املحــرر(.  الــوزارة  مشــاريع  معارضــة 

العالــم  صعيــد  عــىل  الجــدل  يحتــد  بينمــا 
حــول جــدوى الســدود املائيــة، وخصوصــاً 
البعــض  يتجــاوز  وبينمــا  منهــا،  الضخمــة 
إىل  جديــدة  ســدود  إنشــاء  معارضــة 
ممــا  منهــا،  املوجــود  لتدمــر  الدعــوة 
أو  الســنوات  مــرور  مــع  فشــله  ثُبــت 
نجــد  فوائــده،  مــن  أكــر  أضــراره  صــارت 
 18 نحــو  اللبنانيــة  املائيــة  الروزنامــة  عــىل 
قيــد  اآلخــر  والبعــض  ُنفــذ  بعضهــا  ســداً 
التنفيــذ، فيمــا مــا زال البعــض عــىل الئحــة 
يكــون  مــا  غالبــاً  والــذي  التمويــل،  انتظــار 
إغــراق  يف  تســاهم  بفوائــد  باإلســتدانة 

الديــون. مــن  بمزيــد  لبنــان 

وبرغم أّن لبنان يشهد معارضة ملحوظة 
بالعلــم  تســّلحها  بــرز  الســدود،  لبنــاء 

مــا هــي أبــرز ســمات السياســة املائيــة يف لبنــان 
حاليــاً؟ وهــل تــرى أّنهــا اســتمرار ألداء رســمي 
عمــا  مختلفــة  توّجهــات  تعتمــد  أم  تاريخــي 

ســبق؟

روالن ريايش

ريايش

ريايش

ريايش

ريايش

ُبنيــت فكــرة الســدود عــىل السياســة  تاريخيــاً، 
الفرنــي  اإلنتــداب  فكــر  مــن  املنبثقــة  املائيــة 
تقتــي  الــذي  ومشــروعه  اإلســتعماري 
إىل  »الحداثــة«  بجلــب  اإليحــاء  ســرديته 
املائيــة،  السياســة  ويف  املُســتعَمرة.  البلــدان 
أساســية،  محــاور  ثالــة  عــىل  اإلنتــداب  رّكــز 
هــي ملكيــة األرايض والقوانــن املتعلقــة بامليــاه، 
ومشــاريع  للميــاه،  اإلداريــة  واملؤسســات 
ارتبــاط ملكيــة األرض  امليــاه الضخمــة. ويعــود 
الحقبــة  إىل  امليــاه  يف  املكتســبة  بالحقــوق 
مــع  قانونــاً  ذلــك  ترســيخ  وأعيــد  العثمانيــة 
الســلطات  فوضعــت  اإلنتــداب.  ســلطات 
عــر  التوّجــه  لهــذا  قانونيــاً  إطــاراً  الفرنســية 
الحــق  ضمــن   )1925(  144 رقــم  القــرار  إصــدار 
املكتســب يف امليــاه »العامــة«، والقــرار رقــم 320 
مــن  مثــاً  األرض  أعفــى صاحــب  الــذي   )1926(
أقــل  الحفــر  كان  إذا  آبــار  لحفــر  رخصــة  طلــب 
مــن 150 مــرتاً كعمــق، وكميــة امليــاه املســتخرجة 
أقــل مــن 100 مــرت مكعــب، وهــي كميــة ال يجــب 

بهــا.  اإلســتهانة 
بــدأت  الضخمــة،  املشــاريع  شــعار  وتحــت 
القطاعــن  وشــراكة  الخصخصــة  ظاهــرة 
العــام والخــاص يف السياســات املائيــة. ومثــال 
الشــركة  إنشــاء  تاريخيــاً  املقاربــة  هــذه  عــىل 
امليــاه مــن جعيتــا  نقــل  الخاصــة املســؤولة عــن 
 1877 العــام  العثمــاين  العهــد  يف  بــروت  إىل 
التوّجــه  هــذا  مــن  وانطاقــاً   .1951 العــام  حتــى 
إدارات  أو  مؤسســات  تنشــأ  بــدأت  القانــوين، 
للميــاه يف املناطــق اللبنانيــة عــر شــراء الحقــوق 
غيــاب  بمــوازاة  املــاك  املواطنــن  مــن  املكتســبة 
مبــدأ التعامــل مــع امليــاه كـــ »ملــك عــام«. وبلــغ 
 ،2000 عــام  املؤسســات 22 مؤسســة  هــذه  عــدد 
عــىل أســاس الامركزيــة ويف مختلــف املناطــق 

يحكمهمــا  توأمــان  همــا  وبســري  جنــة  ســّدا 
عينهــا،  املشــاكل  ويواجهــان  نفســه،  الفكــر 
جنــة،  ســد  مــن  أضخــم  بســري  ســد  أن  علمــاً 
الهــدف  ولكــن تتشــابه ســردّية الســلطة حــول 
مــن إنشــائهما، وهــو جــر امليــاه إىل بــروت. كمــا 
أّن تمويــل ســّد جنــة كان داخليــاً بينمــا معظــم 
الســدود األخرى كســد بســري ممولة خارجياً. 

الســلطة  تعّمــدت  بســري،  ســد  يخــص  مــا  يف 
إبقــاء بعــض األمــور مبهمــة، يف مــوازاة  حجــب 
بعــض الحقائــق. مثــاً  يف دراســة تقييــم األثــر 
البيئي التي قامت بها شركة »دار الهندسة«، 
ُحــّددت  كلفــة التدهــور البيئــي بنحــو 148 ألــف 
بالدمــار  مقارنــة  ســخيف  رقــم  وهــو  دوالر، 
الحقيقــي الــذي ســيلحق املنطقــة. كمــا يســّوق 
مشــروع  أّن  لفكــرة  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 
سد بسري أقل كلفة من املشاريع األخرى ألنه 
بــروت وهــذه كذبــة  بالجاذبيــة إىل  امليــاه  يجــّر 
مضخــات  إىل  املشــروع  يحتــاج  حيــث  كبــرة 
مضخــات  كثــرة.  مواقــع  يف  وعديــدة  كبــرة 
وتشــغيلها  شــرائها  كلفــة  احتســاب  يتــم  لــم 
وصيانتها من ضمن  كلفة املشروع اإلجمالية 

بــروت.  امليــاه إىل  إليصــال 
كمــا تتعمــد الســلطة فصــل كلفــة مشــروع ســد 
إىل  األويل  نهــر  ميــاه  جــر  عــن مشــروع  بســري 
شــركة  تلزيــم  ســيتم  األرجــح،  وعــىل  بــروت. 
وضّخهــا.  امليــاه  وجــر  الســد  لتشــغيل  خاصــة 
بمشــاكل  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  ويعــرتف 
اعتمــاد  يقتــي  الــذي  التســّرب  مثــل  الســد 
تقنيــة حقــن الفجــوات grouting والتغليــف 
امليــاه إىل األرض،  لتجّنــب تســّرب   curtains
وهو ما نشهد فشله اليوم يف عملية بناء سد 
بلعا مثاً. وقد تصل تكلفة هذه التقنيات إىل 
التكاليــف  فهــذه  وأكــرث.  املقرتحــة  الســد  كلفــة 
العاليــة  الفائــدة  إىل  باإلضافــة  امللحوظــة  غــر 
القــرض،  عــىل  الــدويل  البنــك  يتقاضاهــا  التــي 
إضافيــة،  اســتماكات  تكلفــة  إىل  باإلضافــة 

بســري. ســد  بكلفــة مشــروع  ســتقفز 

نعم.

تتحّمــل  قــد  املشــروع،  عــىل  القّيمــن  بحســب 
كل أســرة لبنانيــة تكلفــة 500 دوالر ســنوياً بــدل 
ميــاه شــرب وخدمــة، علمــاً أن قيمــة الفاتــورة 
الحاليــة يمكنهــا تأمــن ميــاه الشــرب والخدمــة 
- وهــو ليــس الوضــع حاليــاً. لــذا يقتــي، وفــق 
إىل  املواطــن  عــىل  الكلفــة  زيــادة  منطقهــم، 
ومــع  الســدود.  بنــاء  لتمويــل  األقــى  الحــد 
ذلك، ال يمكن للمياه التي ستصل إىل املنازل 
مــن  للشــرب  صالحــة  تكــون  أن  وصلــت(  )إن 
دون تخطيــط وتحديــث يف البنــى التحتيــة. مــن 
جهــة أخــرى أنفقــت الدولــة 5 مليــارات دوالر 
مشــاريع  عــىل  الحــرب  نهايــة  منــذ  األقــل  عــىل 
امليــاه وستشــكل كلفــة ســّد بســري وغرهــا مــن 
الســدود الفاشــلة مشــكلة مالية ســتتفاقم مع 

الوقــت. 
املتحــدة  لألمــم  الحديثــة  الدراســات  تــويص 
الحلــول  إىل  بالعــودة  امليــاه  بخصــوص 
فكــرة  وعــن  الســدود  عــن  والتخــّل  الطبيعيــة 
غــر  مشــاريع  هــي  فالســدود  مربحــة.  أّنهــا 
مــن دون مهــرب مشــكلة  مســتدامة ســتواجه 
عــىل  والدليــل  عنــه.  الناتــج  والتلــّوث  الرتّســب 
ذلــك، ســّد القرعــون الــذي بــات بحــرة للميــاه 
فشــل  وليــس  إدارتهــا.  يصعــب  والتــي  اآلســنة 
السدود سوى نتيجة تاريخ سيايس إقتصادي 
امتيــازات  يكــّرس  نيوليــرايل  فكــر  عــىل  مبنــي 
فمشــاريع  امليــاه.  قطــاع  يف  خاصــة  ملصالــح 
الســدود مــن ضمنهــا بســري، تصبــح مــن دون 
وحتــى  والظــروف.  الســياق  تغــّر  مــع  قيمــة 
املعطيــات  تبقــى  التغــّرات،  هــذه  دون  مــن 
العلميــة، والصحيــة، واإلقتصاديــة، والبيئيــة 
ثابتة حول سد بسري ومخاطر إنشائه قائمة 
الوقــت  يف  األهــم  يبقــى  لذلــك  اليــوم.  حتــى 
عنــه  والدفــاع  بســري  مــرج  تحصــن  الراهــن 
والناشــطات  الناشــطون  اســتعادها  كمحميــة 

تشــرين.  17 انتفاضــة  خــال 

مشــاريع  لتنفيــذ  والعــون  الخــرات  بتقديــم 
مكتــب  رعايــة  وتحــت  امليــاه.  إلدارة  ضخمــة 
الســلطات  أرســلت  األمــريك،  اإلســتصاح 
يف  األمركيــة  الجامعــة  إىل  بعثــة  األمركيــة 
أتــت  ومعهــا  الخمســينّيات،  بدايــة  بــروت يف 
فكــرة إنشــاء املصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطــاين 
تينيــي(  لنهــر  الوطنيــة  للمصلحــة  )مشــابهة 
البنــك  مــن  ممــّول  ميــاه  أول مشــروع  وتنفيــذ 
ومنظوماتــه  القرعــون  ســد  وهــو  الــدويل 
اآلبــار  حفــر  تــم  أيضــاً  وحينهــا  الكهرومائيــة. 
وهنــا  لبنــان.  تاريــخ  يف  األوىل  للمــرة  العميقــة 
ليســتكمل  األمــريك  اإلحتــوايئ  التوّجــه  جــاء 
»الحداثــة«  جلــب  حيــث  مــن  االنتدابــي  قرينــه 
امليــاه  تأمــن  النائيــة عــر  املناطــق املحرومــة  إىل 
يف  تفصيــاً صغــراً  يكــن  لــم  الــذي  األمــر  لهــا، 

واملناطــق.  القــرى  تلــك  نــاس  حيــاة 
بدراســات  نفســها  األمركيــة  البعثــة  وقامــت 
التــي  الســدود  نفســها  هــي  ســداً،   20 لحــوايل 
أول  وضعــت  حيــث  اليــوم،  عنهــا  نتكلــم 
 .1953 عــام  يف  بســري  مــرج  يف  لســد  دراســة 
ويومهــا رفــض أهــايل الجنــوب جــّر ميــاه بســري 
»ميــاه  شــعار  تحــت  بــروت  إىل  الليطــاين  أو 
منطلــق  مــن  وليــس  للجنــوب«،  الجنــوب 
بــن  التعــارض  إطــار  ويف  طبقــي  بــل  طائفــي 
انــدالع  الكبــرة. وبعــد  الريفيــة واملــدن  املناطــق 
الحــرب اللبنانيــة، ُجّمــدت كل املشــاريع لغايــة 
انتهائهــا يف التســعينّيات، حيــث عــادت وبــرزت 
»آفــاق  خطــة  يف  اإلعمــار  إعــادة  مشــاريع  مــع 
2000« ومــن ثــم مؤتمــرات »باريــس 1« و«باريــس 
2« و«باريــس 3« وصــوالً إىل مؤتمــر »ســيدر« 
دوالر  مليــارات   4 مــن  أكــرث  يخصــص  الــذي 
ملشــاريع امليــاه بينهــا مبلــغ كبــر مخّصــص لبنــاء 

الســدود. 
كمــا أعيــد إحيــاء مشــاريع الســدود يف الخطــة 
العشرية مع املدير العام لوزارة الطاقة فادي 
قمــر العــام 2000، وخطــة جــران باســيل العــام 
2010 ، وهــي مشــاريع الســدود عينهــا املُقرتحــة 
البعثــة  توصيــة  عــىل  بنــاء  الخمســينّيات  يف 

األمركيــة.
التــي حصلــت  التغــّرات والتطــّورات  مــع  لكــن 
هنــاك  يعــد  لــم  املنصرمــة،  العقــود  خــال 
جــدوى مــن هــذه املشــاريع اليــوم بخاصــة مــع 
معارضــة  وأخــذت  وثبوتهــا.  خطورتهــا  تبــّن 
الحملــة  انــدالع  مــع  جديــداً  منًحــى  الســدود 
ضــد ســد جّنــة يف أواخــر العــام 2014 حيــث تــم 
عــدم جــدوى  أكــرث عــىل فكــرة  الضــوء  تســليط 
هــذه الســدود وخطورتهــا. وقــد حــاول بعــض 
األكاديميــن والخــراء والصحافيــن معارضــة 
تــّم  ولكــن  التســعينّيات  يف  املشــاريع  هــذه 
إسكاتهم. وبالرغم من إعان »املعهد الوطني 
 BGR الجيوفيزيائيــة«  للدراســات  األملــاين 
بعــدم جــدوى ســد جنــة، بوشــرت األعمــال بــه.

اللبنانبــة كبــروت، املــن، نبــع الطاســة، وعــن 
وغرهــا.  شمســن،  الدلبــة، 

لتعزيــز مركزيــة    2000/221 رقــم  القانــون  وجــاء 
 22 الـــ  املؤسســات  دمــج  عــر  امليــاه  مؤسســات 
لتصبــح أربعــة فقــط هــي مؤسســة ميــاه بــروت 
وجبــل لبنــان، ومؤسســة ميــاه البقــاع، وميــاه 
الشــمال، وميــاه الجنــوب، والتــي لــم تعــرتف 
مــن  العديــد  يســبب  ممــا  املكتســبة  بالحقــوق 
جهــة  مــن  البلــدات  مــن  العديــد  بــن  املشــاكل 
أخــرى.  جهــة  مــن  األربعــة  املؤسســات  وهــذه 
الــذي  التخصــص  عــىل  التوّجــه  هــذا  وقــى 
نمــا لــدى هــذه املؤسســات الـــ 22 التــي تــّم حّلهــا 
بالزراعــة  شمســن  ميــاه  مؤسســة  كتخصــص 
بــروت  مؤسســتي  وتخصــص  الــرّي(  )أي 
وطرابلــس يف تلبيــة الحاجــات املدنيــة وغرهــا 
مــن األمثلــة. وأت القانــون 221 نتيجــة ضغــوط 
املمولــن الدوليــن تمهيــداً لخصخصــة مماثلــة 
كمــا  »ســيدر«.  مؤتمــر  مــع  اليــوم  نشــهده  ملــا 
أت القانــون كوســيلة لبعــض الزعمــاء لبســط 
واســعة  ملكيــات  مــن  إنطاقــاً  ســيطرتهم 
لصالــح  أو  أنفســهم  للزعمــاء  ســواء  لــألرايض 
الشاســعة.  األوقــاف  ملكيــات  عــر  طوائفهــم 
كما واجه القانون معارضة من البعض اآلخر 
واألوقــاف  جنبــاط  وليــد  بينهــم  الزعمــاء  مــن 
نظــراً لحيازتهــم أرايض كبــرة، وكانــت الحجــة 

املكتســب.  حقهــم  القانــون  تكريــس  عــدم 
وهنــاك تناقــض وعــدم اعــرتاف بــن املؤسســات 
فتتســلح  املكتســبة،  الحقــوق  أصحــاب  وبــن 
أنــه  معتــرة   221 بالقانــون  األربــع  املؤسســات 
إطارهــا،  خــارج  املكتســبة  بالحقــوق  يطيــح 
تــزال  ال  التــي  البلــدات  بعــض  هنــاك  بينمــا 
عــىل  بنفســها  امليــاه ألهلهــا  تؤّمــن  اليــوم  حتــى 
تاريخيــاً.  بــه  ومعــرتف  مكتســب  حــق  أســاس 
فمــن جهــة لدينــا »الحقــوق املكتســبة«، ومــن 
وهنــاك  العــام«،  »الحــق  لدينــا  أخــرى  جهــة 
أولويــة كل منهمــا عــىل اآلخــر.  التبــاس حــول 
يشــهد  لــم  للميــاه  القانــوين  اإلطــار  أّن  وبرغــم 
أننــا  تغيــراً كبــراً منــذ اإلنتــداب الفرنــي، إالّ 
يف  ســاهمت  جديــدة  قوانــن  إصــدار  شــهدنا 
امليــاه.  تحكــم  قانونيــة  تعدديــة  وتعزيــز  خلــق 
ومــن هــذه القوانــن، قانــون العــام 2004 حــول 
العــام  يف   118 القــرار  وتعديــل  املــايئ،  التلــوث 
2010 حول إدارة اآلبار الذي لم يأِت بجديد غر 
رفع كلفة رخصة اآلبار بشكل طفيف وتعزيز 
خاصــة  شــركات  أصبحــت  حيــث  الخصخصــة 

مسؤولة عن مهام عديدة بدالً من مؤسسات 
مــع  القانونيــة  التعدديــة  وازدادت  الدولــة. 
إصــدار قانــون امليــاه رقــم 77 )2018( مــن دون أن 
تطيــح بســيطرة اإلطــار القانــوين الــذي يؤســس 
قــراري  عــر  اإلنتــداب  منــذ  املائيــة  للسياســة 

و1926.  1925 عامــي 
تشــرذم  مــع  القانونيــة  التعدديــة  وتزامنــت 
مؤسســايت يــرز عندمــا نطــرح الســؤال التــايل: 
امليــاه الجوفيــة، والكشــف  »مــن املســؤول عــن 
الطاقــة وامليــاه،  إذا ســألنا وزارة  اآلبــار؟«  عــىل 
عــن  مســؤولة  ليســت  الــوزارة  أن  الــرّد  يكــون 
اآلبــار  مراقبــة  وأن  الجوفيــة،  امليــاه  اســتنزاف 
هــي مســؤولية القــوى األمنيــة ووزارة الداخليــة 
إداري  جســم  هنــاك  املقابــل،  يف  والبلديــات. 
يف وزارة الطاقــة يســمى إدارة امليــاه الجوفيــة، 
يكــون  أن  ويجــب  اآلبــار.  رخــص  تعطــي  وهــي 
فيهــا حــوايل 50 موظفــاُ بينمــا ال نجــد إال ثاثــة 
ســن  ســيبلغون  وهــم  اليــوم  فقــط  موظفــن 
التقاعــد قريبــاً، وليــس هنــاك نّيــة الســتبدالهم 
تمهيــداً  شــاغرة  هــذه  املناصــب  تــرك  بــل 
تشــرذما  نلحــظ  أن  ويمكننــا  للخصخصــة. 
تشــرذم  وهــو  واملســؤوليات،  الصاحيــات  يف 
مــع  بخاصــة  القانــوين،  بالتشــرذم  مرتبــط 

.)2000(  221 قانــون  إصــدار 

وســد  جنــة  ســد  بــن  ممكنــة  مقارنــة  مــن  هــل 
بســري؟

بســري  ســد  مشــروع  إشــكالّيات  أبــرز  هــي  مــا 
عليهــا؟ الضــوء  تســليط  يجــدر  التــي 

كنت قد أشرت يف مقابلة سابقة مع »املفكرة« 
أن طبيعــة لبنــان الجيولوجيــة مكّونــة بشــكل 
صخــرة  وهــي  كارســتية،  صخــور  مــن  رئيــي 
امليــاه،  الكثــر مــن  متفســخة تخــّزن بطبيعتهــا 
ســبب  هــي  الجيولوجيــة  الطبيعــة  هــذه  وأن 
أهميــة الــرثوة الجوفيــة اللبنانيــة، ويف الوقــت 
عــىل  ســدود  بنــاء  جــدوى  عــدم  ســبب  عينــه، 
أرض نافذة للمياه. فهل تنطبق هذه الطبيعة 

الجيولوجيــة وتداعياتهــا عــىل مــرج بســري؟

كيــف ســتنعكس هــذه التكاليــف عــىل املواطــن 
الحــايل  االقتصــادي  الوضــع  ظــل  يف  اللبنــاين 

للبــاد؟

ريايش

بدأت املشاريع املائية تظهر مع اإلنتداب، كما 
الســلطات حينهــا  بــدأت  أشــرنا ســابقاً، حيــث 
لبنــان  يف  تطبيقهــا  يمكــن  مشــاريع  بدراســة 
كمشــاريع رّي وســدود. ولكــن مــا عــّزز انتشــار 
النقطــة  هــي  الضخمــة  املشــاريع  هــذه  ظاهــرة 
هــاري  األمــريك  الرئيــس  سياســة  يف  الرابعــة 
ترومــان الخارجيــة )1948( التــي انتهجهــا خــال 
الواليــات  بمبــادرات  وتمّيــزت  البــاردة  الحــرب 
املتحــدة األمركيــة تجــاه الــدول الناميــة تحــت 
عنــوان سياســة احتــواء هــذه الــدول، يف وجــه 
اإلتحــاد الســوفيايت، وبالتــايل تقديــم التمويــل 
لهــا مقابــل اإلنضمــام ملحــور الواليــات املتحــدة 

الســيايس. 
وبعد فشل الواليات املتحدة يف انتزاع العراق 
ومصــر مــن الحضــن الســوفييتي أيــام الرئيــس 
الراحــل جمــال عبــد الناصــر، نجحــت يف لبنــان 
خــال عهــد الرئيــس كميــل شــمعون متعّهــدة 

كيــف ومتــى بــدأ إنشــاء مشــاريع ميــاه ضخمــة 
كالســدود يف لبنــان؟

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املاء والسدود كانون الثاين 2020

من جهة أخرى 
أنفقت الدولة 

5 مليارات دوالر 
عىل األقل منذ 

نهاية الحرب 
عىل مشاريع 

املياه وستشكل 
كلفة سّد 

بسري وغريها 
من السدود 

الفاشلة مشكلة 
مالية ستتفاقم 

مع الوقت

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن الشركة التي ُلّزمت 
كان  الــذي   CET شــركة  هــي  جنــة  مشــروع 
يرتأســها جــان جــران وهــو الــذي أصبــح الحقــاً 
يف العــام 2018 مديــر عــام مؤسســة ميــاه بــروت 
وجبــل لبنــان الــذي رفــع فاتــورة امليــاه بخمســن 
ألــف لــرة لبنانيــة متذرعــاً بأنهــا حاجــة لتمويــل 

يــرز تضــارب املصالــح.  الســدود، ممــا 



ينوي مجلس اإلنماء واإلعمار والبنك الدويل 
بســري  وســد  األّويل  ميــاه  جــر  مشــروع  تنفيــذ 
هــي:  مصــادر  أربعــة  مــن  الكــرى  بــروت  إىل 
مــرت  مليــون  إىل 100   60( األّويل  بســري  ميــاه 
مــرت  مليــون   60 إىل   50( القرعــون  مكعــب(، 
مكعــب(، عــن الزرقــا )14 إىل 41 مليــون مــرت 
مكعــب( وينابيــع جزيــن )5 إىل 17 مليــون مــرت 
مكعــب(. واملفارقــة أّن جميــع هــذه املصــادر لهــا 
أســباب تلّوثهــا، لعــّل أكرثهــا خطــورة هــي امليــاه 
اآلتيــة مــن القرعــون التــي تشــّكل مياههــا 33% 
املنــوي جّرهــا إىل  التــي مــن  امليــاه  مــن مجمــوع 

بــروت. 

العلميــة  البحــوث  الباحــث يف مجلــس  يصــف 
الروفيســور  اللبنانيــة  الجامعــة  يف  واألســتاذ 
ميــاه  “املفكــرة”  لـــ  تصريــح  يف  ســليم  كمــال 
للــّري  الصالحــة  وغــر  بـ”القاتلــة،  القرعــون 
اليــوم  وحتــى  للشــرب  صالحــة  غــر  وبالطبــع 
كامــل”.  بشــكل  معالجتهــا  املســتحيل  مــن 
مليــاه  القاتــل  للتلــّوث  الرئيــي  والســبب 
الخضــراء  ـ  الزرقــاء  البكتريــا  هــو  القرعــون 
كائنــات  وهــي  “ســيانوبكتريا”  يســّمى  مــا  أو 
عــىل  تقــي  قاتلــة  ســموماً  ُتفــرز  مجهريّــة 
التنــّوع البيولوجــي والحيــاة يف البحــرات ومــن 
أســباب تكاثرهــا التلــوث وارتفــاع حــرارة الجــو. 
كانــون   22 يف  الليطــاين  مصلحــة  وأصــدرت 
هــذه  تكاثــر  بــدء  مــن  حــّذر  بيانــاً   2019 األول 
البكتريــا يف الشــتاء أيضــاً يف الضفــة الغربيــة 
لبحــرة القرعــون، مناشــدة املعنيــن والقضــاء 
البقــاع  يف  الســكان  “إلنقــاذ  التحــّرك  بوجــوب 
إىل  تــؤدي  التــي  الخطــرة  الكارثــة  هــذه  مــن 

كارثيــة”.   وصحيــة  بيئيــة  تداعيــات 

ســليم  بحســب  التطــّور  هــذا  خطــورة  وتكمــن 
وقــّوة  الســيانوبكتريا  تأقلــم  عــىل  بأّنــه “دليــل 
تتكاثــر  الســابق  يف  كانــت  بعدمــا  اســتيطانها 
ارتفــاع  مــع  الصيــف  فصــل  خــال  وتنتشــر 
فهــي  اليــوم  أمــا  شــتاء.  تخــف  بينمــا  الحــرارة، 
أّنهــا  يعنــي  ممــا  الشــتاء  يف  وتنتشــر  تتكاثــر 
طــّورت دفاعاتهــا وتأقلمــت حتــى مــع الطقــس 
البــارد الــذي كان يؤثــر عليهــا، ويف هــذا مؤشــر 
بيئــة  لهــا  يؤمــن  الــذي  التلــوث  حــدة  عــىل 

والغــذاء”.  للتكاثــر  مناســبة 

واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  املصلحــة  وحّملــت 
تطبيــق  عــدم  مســؤولية  املعنّيــة  والــوزارات 
دوالر  مليــون   55 رصــد  الــذي   64 القانــون 
الــذي   63 والقانــون  البحــرة  تلــّوث  ملشــكلة 
رصد 1100 مليار للبنى التحتية لرفع التلوث 

الليطــاين.  حــوض  يف 

ويقــول ســليم الــذي أبلــغ الســلطات الرســمية 
اجتيــاح  عــن  ســنوات  عشــر  نحــو  قبــل 
الســيانوبكتريا لبحــرة القرعــون ودّق ناقــوس 
البحــرة  أّن ســطح  مــن دون جــدوى،  الخطــر 
مــن   )Bloom( كثيــف  تكاثــر  بطبقــة  مغّطــى 
الســيانوبكتريا التــي قضــت عــىل كل الكائنــات 
الحيــة يف البحــرة مــن الفلــورا والفونــا )نباتيــة 
الــكارب  ســمكة  ســوى  يبــق  ولــم  وحيوانيــة(، 
والســامة.  امللوثــة  امليــاه  تقــاوم  التــي  الضخمــة 
تتغــذى  كونهــا  بكــرثة  الســيانوبكتريا  وتتكاثــر 
عــىل “النيــرتات والفوســفات الناتجــة عــن ميــاه 
الصرف الصحي واملبيدات واألسمدة الزراعية 

التــي  للميــاه  األخــرى  املصــادر  بخصــوص  أمــا 
يقــل  ال  مــا  فهنــاك  بــروت،  إىل  جّرهــا  ســيتم 
جزيــن  قضــاءي  يف  وقريــة  بلــدة  ثاثــن  عــن 
إىل  الصحــي  صرفهــا  ميــاه  تذهــب  والشــوف 
األويل  بســري  نهــر  روافــد  عــر  بســري  مــرج 
جزيــن،  ناحيــة  مــن  عــراي  بحنــن  نهــر  وهــي: 
البــاروك مــن ناحيــة الشــوف.  باتــر ونهــر  ونبــع 

يتابعــون  األهــم، وفــق ســليم وخــراء آخريــن 
تفاصيــل مشــروع جــر امليــاه إىل بــروت، ووفــق 
عليهــا  حصلــت  التــي  والخرائــط  املســتندات 
ســيتّم  أّنــه  املشــروع،  مخطــط  مــن  “املفكــرة” 
مــن  اآلتيــة  امليــاه  مــع  القرعــون  ميــاه  خلــط 
محطــة  يف  جزيــن  ميــاه  ضمنهــا  ومــن  بســري 
امليــاه  كل  تلويــث  “ســيتم  وبالتــايل  الوردانيــة. 
كمــا  بقتلهــا  والتســّبب  بالســيانوبكتريا، 
املســتحيل  مــن  وســيصبح  القرعــون،  ميــاه 
معالجــة  تتوفــر  ال  “كونــه  معالجتهــا”، 
نهائيــة وكافيــة للســيانوبكتريا حتــى اليــوم يف 

“املفكــرة”.  ســليم  يقــول  كمــا  العالــم”، 

واملعــادن الثقيلــة يف النفايــات الصناعيــة التــي 
ســليم. وفــق  والبحــرة”،  الليطــاين  لوثــت 

وتتكثف الطبقة السطحية من السيانوبكتريا 
“بسماكة ال تقل عن 10 أمتار، ويمكن للناظر 
واألزرق  األخضــر  اللونــن  رؤيــة  البحــرة  إىل 
املفروشــن عــىل ســطحها”. يقــول الروفيســور 
وجــود  إىل  إشــارة  هــو  األخضــر  إّن  ســليم 
الصبــاغ  وهــو   )Pigment( أي  الكلوروفيــل 
الســيانوبكتريا  منــه  تنتــج  الــذي  األخضــر 
غذاءهــا. أمــا اللــون األزرق فهــو الفيكوســيانن 
األزرق  الصبــاغ  وهــو   )Phycocyanine(

الســيانوبكتريا. يف  ســوى  يتواجــد  ال  الــذي 

مــن  البيولوجيــة  الكتلــة  هــذه  إذاً، 
البحــرة  ســطح  تفــرش  التــي  الســيانوبكتريا 
وســريع  متواصــل  بشــكل  وتتكاثــر  “تمــوت 
ســليم.  وفــق  املجهريــة”،  الكائنــات  كل  كمــا 
لذلــك فإّنهــا “بموتهــا تهبــط إىل قعــر البحــرة 
تتحلــل  ثــم  وتتــآكل  األعمــاق  يف  وترتســب 
الكتلــة  هــذه  عــىل  تتغــذى  بكتريــا  طريــق  عــن 
ممــا  امليتــة،  الســيانوبكتريا  مــن  البيولوجيــة 
يــؤدي إىل اســتهاك األوكســيجن املوجــود يف 
األوكســيجن  انتفــاء  ومــع  البحــرة”.  أعمــاق 
مــن أعمــاق البحــرة “يصبــح قعرهــا غــر قابــل 

للحيــاة”.

ويؤكــد ســليم أّن هــذا التحّلــل والتــآكل للكتلــة 
إىل  يحّولهــا  الســيانوبكتريا  مــن  البيولوجيــة 
 H2Sو امليتــان  غــاز  بينهــا  مــن  دفيئــة  غــازات 
أي غــاز الكريــت وكذلــك غــاز األمونيــا “وهــذه 
فقاقيــع  شــكل  عــىل  نراهــا  بتنــا  ســامة  غــازات 
غــاز  وخصوصــاً  البحــرة  ســطح  عــىل  ظاهــرة 
مــن  واألمونيــا  الكريــت  كمــا  وهــو  امليتــان 
خطورتهــا  تفــوق  التــي  الدفيئــة  الغــازات 
خطــورة غــاز ثــاين أوكســيد الكربــون بعشــرين 
مــرة عــىل األقــل للميتــان وأكــرث منهــا للكريــت 

واألمونيــا”.

وتتســبب هــذه الغــازات “األمــراض الســرطانية 
والتنفســية  الصدريــة  وكذلــك  أنواعهــا  عــىل 
والتشــوهات الخلقيــة كمــا تســاهم يف ظاهــرة 
وفــق  املنــاخ”،  وتغيــر  الحــراري  اإلحتبــاس 
أن  املعــروف  ومــن  نفســه.  ســليم  الروفيســور 
مناطــق  بعــض  يف  بالســرطان  اإلصابــة  نســب 
يف  املعــدالت  أضعــاف   5 إىل   3 تبلــغ  البقــاع 
لبنــان بســبب تلــّوث الليطــاين والقرعــون وفــق 
يشــرف عليهــا  لدراســة كان  األوليــة  املعطيــات 
بــن  بالشــراكة  ســكرية  إســماعيل  الدكتــور 
.2016 عــام  واألمركيــة  اللبنانيــة  الجامعتــن 

لســطح  مراقبتــه  خــال  مــن  ســليم  ويرصــد 
تتنفــس  “وكأنهــا  يبــدو  مــا  القرعــون  بحــرة 
بانبعاثــات غــاز امليتــان القاتــل وهــو مــا يزيــد مــن 
ســّمها، وعليــه يجــب إجــراء أبحــاث ودراســات 
لتبيــان  ســطحها  كمــا  البحــرة  لقعــر  متقدمــة 
إىل  باإلضافــة  اســتجدت  التــي  الســلبية  اآلثــار 

الســيانوبكتريا”.

نهــر  روافــد  أحــد  جزيــن  ينابيــع  ميــاه  وتشــكل 
وتتلــوث  بســري  يغــّذي  الــذي  عــراي  بحنــن 
كريــم  ويقــول  أيضــاً.  جزيــن  قضــاء  بمجاريــر 
فريــق  يصطحــب  وهــو  جزيــن،  إبــن  كنعــان، 
املفكــرة يف مــا أســماه رحلــة صغــرة إىل وادي 
جزين بالقرب من ضيعة تحمل اإلسم نفسه 
بقربهــا  ويعــر  يســار شــال جزيــن  عــىل  وتقــع 
مخصــص  “اليــوم  جزيــن  عــراي  بحنــن  نهــر 
لــري املزروعــات يف جزيــن ومحيطهــا لذلــك ال 
بنــا  يّتجــه  ذلــك  بعــد  الشــال”.  مــاء يف  يوجــد 
نهــر  يف  يصــب  الــذي  وبحنــن  جزيــن  نهــر  إىل 
بســري ويلتقــي مــع نهــر البــاروك ليشــكا نهــر 
األّويل الــذي يجــري نحــو صيــدا. هنــاك بالقــرب 
تفــوح  بيضــاء  رغــوة  تغّطيــه  الــذي  النهــر  مــن 
روائــح كريهــة قاتلــة. يشــر كنعــان إىل الرغــوة 
ليقــول “هــذه رغــوة ميــاه مجاريــر”. ومــاذا عــن 
نهر جزين - بحنن؟ نسأله. يضحك بسخرية 
مجاريــر  اآلن  النهــر  هــو  “هــذا  ويجيــب  ُمــّرة 
صافيــة، هــذه مجاريــر جزيــن والقــرى املحيطــة 
يأســف  النهــر”.  هــذا  إىل  مســّلطة  وكّلهــا  بهــا 
كنعــان ألّن وادي جزيــن الجميــل والغــارق يف 
األحــراج واألشــجار املثمــرة صــار مجــرى للميــاه 
وقضــوا  فقــط  الــوادي  يضربــوا  “لــم  اآلســنة. 
عليــه كمتنّفــس للتنــّزه وعــىل إمكانيــة اســتثمار 
أراض زراعيــة فيــه، بــل هــذه امليــاه اآلســنة هــي 
والضاحيــة”.  بــروت  إىل  ســيجّرونها  التــي 
ليضيــف:  الشــوف  قــرى  نحــو  كنعــان  ويشــر 
نهــَري  يف  تصــّب  التــي  والبلــدات  القــرى  “كل 
البــاروك وباتــر تصــب ميــاه مجاريرهــا يف النهــر 
وهــذه  األويل  نهــر  إىل  ومنــه  بســري  إىل  ومنــه 
بــروت”.  إىل  النفــق  يف  تذهــب  ســوف  أيضــاً 
ويســأل عــن نوعيــة امليــاه التــي سيشــربها أهــل 
الضاحيــة والعاصمــة حتــى لــو تــم تكريرهــا يف 
أيــة نوعيــة تكريــر نتكلــم ومــا  الوردانيــة: “عــن 
هــي املواصفــات؟ وأي معــادن ســتبقى يف هــذه 
التكريــر  محطــات  فشــل  كافيــاً  أليــس  امليــاه. 

قبــاً؟”.   أنشــئت  التــي 

أبــداً  متوفــرة  فغــر  الزرقــا  عــن  ميــاه  أمــا 
بــروت  إىل  جّرهــا  املنــوي  امليــاه  إىل  لضّمهــا 
الغربــي  البقــاع  يف  بالكامــل  مســتهلكة  كونهــا 
وراشــيا ومــن قبــل مصلحــة الليطــاين يف توليــد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  يؤكــد  كمــا  الكهربــاء 
لـــ  علويــة  ســامي  الدكتــور  الليطــاين  مصلحــة 

“املفكــرة”.

عصــارة  تســرب  إىل  اإلشــارة  تجــدر  ذلــك،  إىل 
تحتــه  يمــر  الــذي  النفــق  إىل  الناعمــة  مطمــر 
بــروت.  إىل  امليــاه  ينقــل  أن  يفــرتض  والــذي 
وهــذا مــا كشــفته “املفكــرة” عــر تحقيــق حــول 
يصــدر  ولــم   .11/10/2019 يف  ُنشــر  املوضــوع 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار أي بيــان ينفــي هــذه 
أكــد  بيــان  املعلومــات، حيــث اقتصــر رده عــىل 
فيه حصول “بعض املشاكل التقنية يف النفق 
وتمــت معالجتهــا واســتمرار العمــل”. ويلحــظ 
العــام  الــرأي  املجلــس  يطلــع  لــم  ااملجلــس.  أن 
تســرب  ملنــع  ســيتخذها  التــي  اإلجــراءات  عــن 
التلــوث ســواء مــن عصــارة مطمــر الناعمــة أو 
مــن غــره، مكتفيــاً بالقــول إنــه ســيتم تغليــف 

ثانيــة.    كخطــوة  النفــق 

عندمــا  النفــق  حفــر  يف  املشــاركن  أحــد  وكان 
كانــت تتــوىل أشــغاله الشــركة اإليطاليــة “يس 
إم يس”، أكد لـ”املفكرة”، أن األشغال توقفت 
ليس فقط بسبب إفاس الشركة وإنما أيضاً 
بســبب “بحــر امليــاه الــذي أُغرقــت فيهــا الحفــارة 
تحــت  وتحديــداً  الناعمــة  منطقــة  يف  الصينيــة 
املصــدر  هــذا  ونقــل  الشــهر”.  الناعمــة  مطمــر 
مــن ســقف  انهمــرت  التــي  امليــاه  أّن  لـ”املفكــرة” 
النفــق “كانــت آســنة وذات رائحــة كريهــة ممــا 
املطمــر”،  عصــارة  أنهــا  متأكديــن  شــبه  جعلنــا 
مشــراً إىل “غــرق نحــو أربعــة كيلومــرتات مــن 
طــول النفــق بهــذه امليــاه امللوثــة، وبعلــو ال يقــل 
عــن خمســن ســنتمرتاً”. ولفــت املصــدر إىل أن 
وفــوق  باطــن األرض  مــن  تتســرب  كانــت  امليــاه 
خيــوط  شــكل  عــىل  أمتــار  عــدة  كل  الحفــارة 

مائيــة تفــوح منهــا روائــح كريهــة جــداً.

وعليه، غرقت الحفارة يومها داخل النفق يف 
أرضيــة موحلــة ورطبــة، علمــاً أن حفــر النفــق 
إىل 300   15 بــن  مــا  يــراوح  عــىل عمــق  يجــري 
مرتاً تحت سطح األرض ربطاً بطبيعة املنطقة 
وتضاريســها، وعمــا إذا كانــت جبــاً أم واديــاً.
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تعــاين أجــزاء كبــرة مــن شــبكة امليــاه يف لبنــان 
معــّدل  وصــل  إذ  والتعديــات،  اإلهــرتاء  مــن 
الهــدر فيهــا إىل %48 يف لبنــان عاّمــًة و%40 يف 
بــروت الكــرى خاّصــة )أي حــوايل 42 مليــون 
الطاقــة وامليــاه  أرقــام وزارة  م3/ســنة( بحســب 
بعــض  عمــر  ويعــود   .2010 ســنة  الصــادرة 
اإلنتــداب  عهــد  إىل  بــروت  يف  التمديــدات 
غــر  الرصــاص  مــن  مصنوعــة  وهــي  الفرنــي 
غيــاب  ظــّل  ويف  الشــرب.  ميــاه  لنقــل  املناســب 
بعــض  يقــوم  املحســوبّيات،  وطغيــان  الرقابــة 
الشــبكة  باســتغال  والشــركات  األفــراد 
تجارّيــة.  ألهــداٍف  امليــاه  فيســرقون  العاّمــة 
لذلــك، يتوّجــب إعــادة تأهيــل الشــبكة ووقــف 
وتقليــل  فعاليتهــا  لزيــادة  عليهــا  التعديــات 

ضرورّيــة.  غــر  إضافيــة  ملشــاريع  الحاجــة 

حــوايل  ســنوياً  الكــرى  بــروت  تســتقبل 
825.5 ملليمــرت مــن ميــاه األمطــار التــي ال يتــّم 
اســتغالها جيــداً. كمــا تنتــج املدينــة ومحيطهــا 
مــا يقــّدر بنحــو 50 مليــون م3 ســنوياً مــن ميــاه 
الصرف الصحي التي يمكن معالجتها وإعادة 
نهــر  ويمتــئل  عــّدة.  مجــاالت  يف  اســتخدامها 
بــروت ملــّدة ثاثــة إىل أربعــة أشــهر كّل ســنة، 
فيذهــب مــا معّدلــه 81 مليــون م3 / ســنة مــن 
مياهــه هــدراً. أّمــا بالنســبة للميــاه الجوفيــة يف 
ضحّيــة  كونهــا  مــن  فبالرغــم  الكــرى،  بــروت 
فــوىض اآلبــار والتمّلــح وغيــاب الرقابــة، إاّل أّنــه 
يمكــن حمايتهــا وتنظيفهــا وإعــادة شــحنها مــن 
خــال سلســلة مــن اإلجــراءات املوضعّيــة عــىل 
مستوى التصميم املدين والبنى التحيتة. فقد 
ُعرفــت بــروت تاريخيــاً بكونهــا غنّيــة جــداً بامليــاه 
الجوفيــة، حتــى أّن اســم بــروت نفســه مشــتق 
الــذي  مــن كلمــة “بــر- وت” اإلســم الكنعــاين 

اآلبــار”.  يعنــي “أرض 

ويف سبيل فهم مشاكل املياه يف بروت الكرى 
واقرتاح الحلول املناسبة لها، أجرى املهندس 
فرنســوا نــور بحثــاً مّدتــه تســعة أشــهر بعنــوان 
“بــر- وت: مخّطــط مــايئ مكتفــي ذاتيــاً ملنطقــة 
املاجســتر  رســالة  إطــار  يف  الكــرى”  بــروت 
يف  املتقّدمــة  العمــارة  معهــد  يف  أعّدهــا  التــي 
كاتالونيا يف إسبانيا. ومن ضمن الحلول التي 

اقرتحها، جعل املدينة أكرث نفاذية للمياه من 
خــال اســتخدام أرضيــات نافــذة يف الطرقــات 
ويف  والخاصــة  العامــة  الســيارات  ومواقــف 
وزيــادة  والحدائــق،  والســاحات  األرصفــة 
املســاحات الخضــراء، مــا يتيــح شــحن الطبقــة 
الجوفيــة بشــكٍل طبيعــي مــن جهــة، ويســاعد 
األمطــار  موســم  يف  الفيضانــات  تجّنــب  يف 
مــن كثافــة األرايض  ثانيــة. فبالرغــم  مــن جهــة 
وجــود  الدراســة  أظهــرت  املدينــة،  يف  املبنيــة 
مســاحات كبــرة غــر مبنّيــة يمكــن اإلســتفادة 
منهــا يف إطــار مخّطــط توجيهــي متكامــل يأخــذ 
واقــرتح  اإلعتبــار.  بعــن  الجوفيــة  الطبقــة 
وتجليــل  الجوفيــة  للتغذيــة  آبــار  بنــاء  التقريــر 
بهــدف  بــروت  نهــر  قــاع  يف  املواقــع  بعــض 
للطبقــة  تســّربها  وتســهيل  امليــاه  تدّفــق  إبطــاء 
الجوفية. ومن ضمن اإلقرتاحات أيضاً إنشــاء 
خزانــات حضريّــة لتجميــع ميــاه األمطــار وإدارة 
حــّددت  املثــال،  ســبيل  فعــىل  الفيضانــات. 
حيــث  بــروت  لنهــر  محاذيــة  مواقــع  الدراســة 
وميــاه  الفائضــة  النهــر  ميــاه  تجميــع  يمكــن 
تّلــة  مــن  بشــكل طبيعــي  تتدفــق  التــي  األمطــار 
التقريــر  وبــّن  الشــتاء.  فصــل  يف  األشــرفّية 
مليــاه  منفصلتــن  شــبكتن  بنــاء  إىل  الحاجــة 
بهــدف  األمطــار  وميــاه  الصحــي  الصــرف 
أكــر.  بفعاليــة  منهــا  واإلســتفادة  معالجتهــا 

ســد  مشــروع  عــن  البدائــل  إّن  الخاصــة،  يف 
بســري كثــرة، وهــي أقــّل كلفــة وأكــرث فعالّيــة 
واملجتمــع.  البيئــة  عــىل  خطــراً  تشــّكل  وال 
وبعــض  الكــرى  بــروت  ينابيــع  فباســتطاعة 
املخــازن الجوفّيــة القريبــة مــن املدينــة، إذا تــم 
مائيــاً  اكتفــاءاً  تؤّمــن  أن  اســتثمارها،  ترشــيد 
هــي  امليــاه  مشــكلة  وتبقــى  طويلــة.  لســنوات 
االســرتاتيجي  التخطيــط  وغيــاب  اإلدارة  ســوء 
تقــوم  ال  اليــوم  فالدولــة  والهــادف.  الشــامل 
بقيــاس  وال  والثلــوج  املتســاقطات  برصــد 
امليــاه الجوفيــة وإحصــاء  الينابيــع وال بدراســة 
اآلبار وال بمراقبة العرض والطلب، فتتجاهل 
واقــع املــوارد املائيــة وتتهــّرب مــن تقييــم حاجــة 
السياســة  وهــذه  للميــاه.  الفعلّيــة  الســكان 
الضخمــة  اإلنشــائية  للمشــاريع  امليــاه  رهنــت 
لتحاصــص  وأخضعتهــا  الدوليــة،  والقــروض 
زعمــاء الطوائــف وتحّكــم املقاولــن الكبــار عــر 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار. فهــل يشــّكل اليــوم 
األوىل  الخطــوة  بســري  ســد  مشــروع  ســقوط 
نحو اعتماد الحلول املستدامة وإصاح قطاع 

لبنــان؟ يف  امليــاه 

يف خضــّم اإلنتفاضــة ضــد مشــروع ســد بســري 
الــكاريث، يتســاءل كثــرون عــن البدائــل املتاحــة 
تلــك  هــي  فمــا  الكــرى.  لبــروت  امليــاه  لتأمــن 
اإلنمــاء  مجلــس  يتجاهلهــا  التــي  البدائــل 

الــدويل؟ والبنــك  واإلعمــار 

 - األملــاين  التقنــي  التعــاون  برنامــج  إطــار  يف 
حتــى   2009 ســنة  مــن  اســتمّر  الــذي  اللبنــاين 
األملــاين  الفــدرايل  املعهــد  أجــرى   ،2014 ســنة 
 )BGR( الطبيعّيــة  واملــوارد  األرض  لعلــوم 
املــايئ.  جعيتــا  مســتجمع  لحمايــة  دراســة 
بأكــرث  الكــرى  بــروت  يغــّذي  املســتجمع  هــذا 
جعيتــا  نبعــي  عــر  مياههــا  مــن   70% مــن 
قســم  جــّر  ويتــّم  اآلبــار.  وبعــض  والقشــقوش 
ميــاه  مــن  قســم  مــع  املصــادر  تلــك  ميــاه  مــن 
للمعالجــة  ضبّيــة  محّطــة  إىل  أنطليــاس  نبــع 
الكــرى.  بــروت  مناطــق  عــىل  توزيعهــا  قبــل 
وقــّدرت تقاريــر املعهــد األملــاين معــّدل تصريــف 
ونبــع  ســنة،   / م3  مليــون  بـــ172  جعيتــا  نبــع 
ونبــع  ســنة،   / م3  مليــون  بـــ70  القشــقوش 
أنطليــاس بحــوايل 9 مليــون م3 / ســنة. ويناهــز 
مجتمعــة  الينابيــع  هــذه  تصريــف  معــّدل 
يــرتاوح معــّدل  فيمــا  / ســنة،  مليــون م3   251
تصريفها اليومي بن 250 ألف ومليون و540 

املواســم. حســب  م3  ألــف 

إآل أّن الدراســة أظهــرت أن الهــدر الحاصــل يف 
استثمار تلك الينابيع كبر جداً. فمنشآت نبع 
جعيتا قديمة وغر قادرة عىل التقاط القسم 
الفائــض  ويصــل  النبــع،  تصريــف  مــن  األكــر 
املهــدور منهــا يف شــهري كانــون الثــاين وشــباط 
إىل 600 ألــف م3 / يــوم، أي مــا يفــوق القــدرة 
القصــوى ملشــروع ســد بســري عــىل تأمــن امليــاه 
والبالغــة 500 ألــف م3 / يــوم. وكمــا الحــال يف 
نبــع جعيتــا، كذلــك يف نبــع القشــقوش حيــث 
يتخّطــى الهــدر أحيانــاً 100 ألــف م3 / يــوم. أّمــا 
مــن  امليــاه  قنــاة جــّر  املشــكلة األكــر فتكمــن يف 
يفــوق عمرهــا  إذ  نبعــي جعيتــا والقشــقوش، 
للميــاه،  ونافــذة  مهرتئــة  وهــي  ســنة   140
ويصــل الهــدر فيهــا إىل %30 أي مــا يــرتاوح بــن 
40 ألف و100 ألف م3 / يوم. وبّينت الدراسة 
أن نفق جّر املياه إىل محّطة ضبّية صغر جداً 
وتبلغ قدرته اإلستيعابية 3.1 م3 / ث، أي ما 

يعــادل 267 ألــف م3 / يــوم. 

يف  النهــايئ  املنســوب  يــرتاوح  املحّصلــة،  يف 
ألــف م3   181 بــن  املعالجــة يف ضبّيــة  محّطــة 
يقــارب  مــا  أي  يــوم،   / م3  ألــف   255 و  يــوم   /
ســوى  نســتفيد  فــا   ، ســنة   / م3  مليــون   80
مــن حــوايل %30 مــن إجمــايل تصريــف الينابيــع 
املذكورة أعاه والبالغ 251 مليون  م3 / سنة. 
الثاثــة  الينابيــع  مــن  الهــدر  يتخّطــى  وبذلــك 
أّن  علمــاً  ســنة،   / م3  مليــون   170 حــوايل 
فقــط 60  يؤّمــن  الــكاريث  بســري  ســد  مشــروع 

ســنة.  / م3  مليــون   100 إىل 

وقــد اقــرتح املعهــد األملــاين تطويــر منشــآت نبــع 
وإنشــاء  منــه،  امليــاه  التقــاط  لتفعيــل  جعيتــا 
والقشــقوش  جعيتــا  نبعــي  مليــاه  جديــد  ناقــل 
إجمالّيــة  بكلفــة  وذلــك  ث،   / م3   7 بســعة 
دوالر  مليــون  وخمســن  ثاثــن  بــن  تــرتاوح 
أمــريك، وهــي كلفــة بســيطة مقارنــًة بتكاليــف 
التــي  بــروت  إىل  األّويل  ميــاه  جــّر  مشــروع 
تصــل إىل مليــار ومئتــي مليــون دوالر أمــريك. 
“باســتطاعة  أّن  املعهــد  تقاريــر  وذكــرت 

ميــاه  مــن  يكفــي  مــا  تأمــن  جعيتــا  مســتجمع 
لبــروت الكــرى، وهــي تتمّيــز بنوعّيــة ممتــازة 
مــن مصدرهــا”، مضيفــًة أّن “اإلســتثمار يكــون 
مصــادر  حمايــة  إىل  توّجــه  لــو  اســتدامة  أكــرث 
مصــادر  مــن  امليــاه  جــّر  بــدل  جعيتــا  نبــع  ميــاه 

تلّوثــاً”. وأكــرث  بــروت  عــن  بعيــدة  أخــرى 

امليــاه  تتمّيــز  الســطحية،  امليــاه  عكــس  عــىل 
للتبّخــر  عرضــة  ليســت  بأّنهــا  الجوفّيــة 
يكــون  مــا  غالبــاً  اســتثمارها  أّن  كمــا  الســريع، 
أوفــر تكلفــة وأقــل ضــرراً عــىل البيئــة. وأظهــرت 
الصــادرة  الجوفيــة  امليــاه  مــوارد  تقييــم  دراســة 
املتحــدة  األمــم  برنامــج  عــن   2014 ســنة 
اإلنمــايئ أن معــّدل التغذيــة الطبيعيــة للميــاه 
الجوفيــة يف لبنــان يصــل إىل %53 مــن إجمــايل 
مليــار   7.3 و   4.7 بــن  مرتاوحــاً  املتســاقطات، 
تصريــف  إجمــايل  التقريــر  وقــّدر  ســنة.   / م3 
االســتخراج  إىل  إضافــًة  والينابيــع  الجــداول 
بحــوايل 2.6 مليــار م3 / ســنة. وبالتــايل يكــون 
بــن  الجوفيــة  امليــاه  ميزانيــة  يف  فائــض  هنــاك 
2.1 مليــار م3 يف الســنة الجافــة و4.7 مليــار م3  
يف السنة الرطبة كتقدير أّويل. وأظهر التقرير 
غــر  لبنــان  يف  الجوفيــة  األحــواض  غالبيــة  أّن 
مســتنزفة. فعــىل ســبيل املثــال، يتمّيــز حــوض 
كســروان الجوراســيي وحــده بفائــض ســنوي 
كبر يرتاوح بن 288 و501 مليون م3 / سنة. 
تؤّكد هذه األرقام ضخامة الرثوة الجوفية يف 
بســري  ســد  بمشــروع  مقارنــًة  بــروت  محيــط 
مليــون   100 إىل   60 ســوى  يؤّمــن  ال  الــذي 
بالنســبة  أّمــا  األحــوال.  أحســن  يف  ســنة   / م3 
والداخليــة  الســاحلية  الجوفيــة  لألحــواض 
وفــوىض  اإلدارة  ســوء  بســبب  املســتنزفة 
بــدءاً  لهــا،  التقريــر حلــوالً  اقــرتح  فقــد  اآلبــار، 
لتنظيــم  والقانونيــة  اإلداريــة  باإلجــراءات 
الحلــول  إىل  وصــوالً  وترشــيده  اإلســتخراج 

الجوفيــة. الطبقــة  تغذيــة  كإعــادة  التقنّيــة 

يمكــن العتمــاد تقنّيــة “تخزيــن امليــاه الجوفيــة 
Aquifer Storage and Re- )وإنعاشــها” 
امليــاه  مشــاكل  حــل  يف  يســاهم  أن   )covery
وتعتمــد  اللبنانيــة.  املناطــق  مــن  العديــد  يف 
هــذه الطريقــة عــىل املتســاقطات املوســمية عــر 
يف  لحقنهــا  آبــار  إىل  الســطحية  امليــاه  توجيــه 
الجــويف. وعنــد  املخــزون  جــوف األرض وزيــادة 
امليــاه  لضــخ  اآلبــار  اســتخدام  يمكــن  الحاجــة، 
برنامــج  للمنــازل. وبحســب دراســة  وتوزيعهــا 
يــرتاوح   ،)2014( اإلنمــايئ  املتحــدة  األمــم 
لبــروت  املمكنــة  االصطناعيــة  التغذيــة  حجــم 
م3  مليــون   136.3 و   92.9 بــن  لبنــان  وجبــل 
محــّددة  مواقــع  الدراســة  واقرتحــت  ســنة،   /
إلنشــاء تلــك اآلبــار. كمــا أّنــه مــن املمكــن إنشــاء 
ســدود صغــرة ومتوّســطة الحجــم مخّصصــة 
هــذه  تبطــئ  الجوفيــة.  الطبقــة  تغذيــة  إلعــادة 
فتجعــل  والجــداول  األنهــار  جريــان  الســدود 
قســماً مــن مياههــا يتســّرب لجــوف األرض، مــا 
يعــّزز تصريــف الينابيــع يف فصــل الربيــع. فقــد 
للتغذيــة  ســدود  إنشــاء  األملــاين  املعهــد  اقــرتح 
الجوفيــة يف مســتجمع جعيتــا، تبلــغ قدرتهــا 

م3. مليــون   27 مجموعــه  مــا  اإلســتيعابية 
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وفق مخطط مشــروع جّر املياه لصالح بروت 
واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  يعلــن  الكــرى 
والبنــك الــدويل، املمــّول الرئيــي للمشــروع، 
عن تأمن املياه إىل بروت من املصادر التالية: 
“60 إىل 100 مليــون م3 مــن ســد بســري )أي 
ميــاه نهــر بســري-األويل(، و50 مليــون م3 مــن 
بحرة القرعون و14 إىل 41 مليون م3 من نبع 
ينابيــع  مــن  مليــون م3   17 إىل  الزرقــا و5  عــن 
الــدويل  البنــك  أصــدره  وفــق مســتند  جزيــن”، 
تحت عنوان “نوعية املياه يف مشروع جر مياه 

األويل إىل بــروت” يف تشــرين األول 2018.

انطبــاق  عــدم  للمشــروع  املعارضــون  يــرى 
حسابات األرقام املعلن عنها عىل بيدر الواقع 
املــايئ يف املصــادر األربعــة املخصصــة للمشــروع 

برمتــه. 

اســتند  حيــث  املجلــس”  بيــت  “أهــل  مــن  نبــدأ 
شــركتي  أعّدتــه  الــذي  الهيدرولوجــي  التقريــر 
مجلــس  لصالــح    NOVECو الهندســة  دار 
قياســات  عــىل   )2013( واإلعمــار  اإلنمــاء 
بــن  ســنة    59 خــال  بســري  نهــر  تدّفــق 
املعــّدل  أّن  إىل  وخلــص  و2012.   1952 عامــي 
كان  الفــرتة  هــذه  النهــر يف  لتصريــف  الســنوي 
أّن معــّدل  التقريــر  ولحــظ  مليــون م3.   129.5
)أي  األخــرة  العشــرين  األعــوام  يف  التصريــف 
عــن  بنســبة 5%  إنخفــض  و2012(   1992 بــن 
معــّدل التصريــف يف الســنوات الـــ 59 األخــرة، 
امليــاه  كميــات  النخفــاض  اتجــاه  إىل  يؤّشــر  مــا 

الوقــت.  مــع  بســري  نهــر  يف  املتوافــرة 

أنفســهم  املجلــس  إستشــاريي  تحذيــر  بمــوازاة 
امليــاه  كميــات  نقــص يف  احتمــال حصــول  إزاء 
مــن  كثــرون  خــراء  يصــف  تخزينهــا،  املرتقــب 
بينهــم أخصــايئ الجــودة رجــا نجيــم تقديــرات 
العلميــة  بـ”غــر  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 

والتضليليــة”. 

القياســات  نتائــج  “وفــق  أّنــه  نجيــم  ويــرى 
عــن  الصــادرة  التقاريــر  ضــوء  عــىل  املُحتســبة 
الســنوية  الكميــات  حــول  الليطــاين  مصلحــة 
جذريــة  لتغيــرات  ونظــراً   بســري،  نهــر  مليــاه 
نهــر  ملســارات  املاضيــة  الســنن  خــال  حصلــت 
الباروك خاصة، وهو أحد روافد نهر بسري، 
روافــده،  وميــاه  نفســه  بســري  لنهــر  كمــا 
تراوحت املعدالت السنوية للمياه الوافدة إىل 
نهــر بســري خــال الســنوات الخمــس الســابقة 
)2018-2014(، مــا بــن 26 و87 مليــون م3 يف 
السنة، وبُمعّدل وسطي سنوي ال يتعّدى48  
نتائــج كارثيــة  كّميــات ذات  مليــون م3، وهــي 
مقارنة مع ما كان ُمرتقباً من قبل إستشاريي 

الســد. 

ويزيــد نجيــم أنــه تبــّن لألخّصائيــن أّن القســم 
يف  املُعتمــدة  الســنوية  الكميــات  مــن  األكــر 
للقســم  خاصــة  عينهــا،  الرســمّية  التقاريــر 
اللبنانيــة والســنوات  الحــرب  األكــر مــن ســنّي 
 - و1984   1981  1974-( النتهائهــا  الاحقــة 
مناقضــة  مغلوطــة  أو  “تقريبيــة  هــي   )2001
للحقيقــة أحيانــاً، إذ أّن القياســات الحقيقّيــة 
حفظهــا  يتــّم  لــم  أو  تســجيلها،  يتــّم  لــم 
مــن  الفــرتات  هــذه  يف  وكامــل  دائــم  بشــكل 

القرعــون  ميــاه  تنظيــف  اســتحالة  إىل  إضافــة 
امليــاه(،  نوعيــة  عــن  بينــاه يف مقالنــا  مــا  )وهــذا 
امليــاه  بكميــات  منهــا  للتــزّود  اســتحالة  هنــاك 
إثنــن. يشــر نجيــم  املوعــودة لبســري لســببن 
جــر  مرســوم  أّن  وقوامــه  األول  الســبب  إىل 
رقــم 14522/1970  بــروت  إىل  القرعــون  ميــاه 
عــام  ســنوي  مجمــوع  توّفــر  ضــرورة  يشــرتط 
للمياه الوافدة يف البحرة بحدود 510 مليون 
مــرت مكعــب )عــىل مــدار الســنة املطريّــة وليــس 
حجــم تخزيــن البحــرة فقــط(. وقــد تــّم تحديــد 
بــروت  إىل  امليــاه  لجــر  كشــرط  الكميــة  هــذه 
 1968 عــام  يف  دراســة  إىل  باإلســتناد  الكــرى 
حــن وصلــت مجمــوع كميــة امليــاه الوافــدة إىل 
القرعــون حينهــا إىل 545 مليــون م3، وهــو مــا 
الكميــة انخفضــت  أّن  لــم يعــد متوفــراً، حتــى 
ووفــق  م3.  مليــون   300 نحــو  إىل   1970 يف 
الحســابات األخــرة ملعــدالت البحــرة، تكــّررت 
األخــرة،  ســنة  ـ26  ضمــن  نفســها  الحالــة 
 - و2011   2003  -  2002 عامــي  باســتثناء 
2012 فقــط حيــث تعــّدت الكّميــة اإلجماليــة يف 
أّن مجمــل  القرعــون 510 مايــن م3. خاصــة 
البقــاع  لصالــح  املوضوعــة  الخطــط  حاجــات 
القرعــون  ميــاه  قبــل  مــن  الغربّيــة  والســفوح 
امليــاه  مــن  م3  مليــون   460 نحــو  إىل  ســتصل 

ســنويّاً.

القنــاة  بمشــروع  أيضــاً  هنــا  التذكــر  ويجــدر 
املرحلــة األوىل منــه والــذي  انتهــت  الــذي   800
يقــي بجــّر ميــاه القرعــون إىل الجنــوب، وهــو 
من املشــاريع الرئيســية التي سيشــكل تنفيذها 
بــروت  إىل  امليــاه  جــّر  دون  إضافيــا  حائــا 
إدارة  مجلــس  رئيــس  تأكيــد  برغــم  الكــرى، 
مصلحــة الليطــاين د. ســامي علويــة لـ”املفكــرة” 
أّن “املصلحــة ســتلتزم بحصــة بــروت مــن ميــاه 

توفرهــا”. حــال  يف  البحــرة 

“ال  أنــه  أيضــاً  لـ”املفكــرة”  أكــد  نفســه  وعلويــة 
ميــاه مــن عــن الزرقــا لبــروت الكــرى كــون هــذا 
النبــع مســتهلكا بالكامــل عــر تغذيــة 35 بلــدة 
وتحويــل  وراشــيا  الغربــي  البقــاع  قضــاءي  يف 
القاســمية  ري  مشــروع  لتغذيــة  منهــا  جــزء 
وتحويــل الجــزء املتبقــي مــع ميــاه الليطــاين يف 

الكهرومائيــة”. الطاقــة  لتوليــد  جزيــن  أنفــاق 

يســخر ابــن جزيــن، املهنــدس والناشــط كريــم 
مــرت  مليــون   17 إىل   5 تخصيــص  مــن  كنعــان، 
ليقــول  لبــروت،  جزيــن  ينابيــع  مــن  مكعــب 
الينابيــع  ميــاه  تســتهلك  وقراهــا  “جزيــن  إّن 
يريــدون  كانــوا  إذا  إالّ  أراضيهــا،  يف  املتوافــرة 
ومياههــا  ينابيعهــم  مــن  النــاس  يحرمــوا  أن 
ميــاه  مــن  يتبّقــى  مــا  أّن  إىل  ويشــر  بالقــوة”. 
الــذي  بحنــن   - عــاراي  نهــر  عــر  يــأيت  جزيــن 
ُيقطــع  ال  عندمــا  جزيــن  شــال  مــع  يلتقــي 
الســتعماله للــري، ليذهــب نحــو مــرج بســري 
نهــر  مشــكلن  البــاروك  نهــر  مــع  يلتقــي  حيــث 
مــن  النهــر محتســبة  ميــاه  بســري، وأّن كميــة 

بســري.  نهــر  يف  الســنوي  التدّفــق  ضمــن 

إســتثمار  يتــم  بالعمــوم  أنــه  نجيــم  ويضيــف 
مــن  كامــل  شــبه  بشــكل  جزيــن  ينابيــع  ميــاه 
وســاحاً،  ووســطاً  جــرداً  املنطقــة  ســكان  قبــل 
ســواء بطريقــة مباشــرة أو بواســطة مؤسســة 
القبيــس  عــن  مثــل  وينابيعهــا  الجنــوب  ميــاه 
عدوســا  ســهل  يف  يحصــل  مــا  مثــل  وآبارهــا 
حيــث تصــب ميــاه نبــع عــن مجدلــن، أو عــن 
مثــل  الليطــاين،  مصلحــة  ميــاه  نفــق  طريــق 
الفوقــى”،  “عزيبــة  ينابيــع  بشــأن  يحصــل  مــا 
املنطقــة التــي تهّجــر أهلهــا بشــكل كامــل بســبب 
مــرور النفــق يف جــوف أراضيهــا. ويشــر إىل أّن 
ُينقــل  ومنهــا  أنــان  بركــة  يف  تصــب  امليــاه  هــذه 
قســم إىل شــرقي صيــدا، أي أّنــه ليــس ألهــايل 
دعــم  عــىل  للحصــول  أمــل  أي  جزيــن  منطقــة 
أو تعويــض مــن خــارج املنطقــة أيــام الشــحائح 
امليــاه  متســاقطات  كانــت  متــى  حتــى  أو  مثــاً 

. ضعيفــة

إذاً عــىل ضــوء مــا ســبق ذكــره، مــن املُرّجــح أاّل 
يتــّم تأمــن مــا هــو ُمخّطــط لــه رســمّياً مــن ميــاه 
مّمــا  ســنوات،  عشــر  كل  عامــن  لنحــو  ســوى 
ُيثّبــت أكــرث فأكــرث أن هــذا املشــروع هــو مشــروع 
فاشــل ومــن دون أي جــدوى نســبة إىل جميــع 
ُمكّوناته وسيؤّدي اىل هدر هائل للمال العام 
والبيئــة  للطبيعــة  كامــل  تدمــر  إىل  باإلضافــة 
األهــايل  تهجــر  مــع  املناطــق وجوارهــا  هــذه  يف 
والســامة  الصحــة  عــىل  مخاطــر  وتثبيــت 

العامــة”.

تــّم  أنــه  كمــا  الليطــاين.  ميــاه  مؤسســة  قبــل 
اإلســتناد إىل طريقــة خاطئــة إلحتســاب املعــدل 
الســابقة”.  الفــرتة  لكامــل  الســنوي  الوســطي 
وُيفّســر نجيــم بــأن “تدفــق أي كميــة تزيــد عــن 
ســعة بحــرة الســد )125 مليــون م3( ال يفيــد 
الحتساب املتوفر للسنوات الاحقة، نظراً إىل 
أنــه يســتحيل تخزيــن أكــرث مــن هــذه الكميــة”.

نهــر  تصريــف  رصــد  نتائــج  أن  نجيــم  ويعتــر 
 1994( املاضيــة  ســنة   26 مــدى  عــىل  بســري 
الليطــاين  مصلحــة  قياســات  وفــق   )2019  –
تبــّن عــدم صحــة  وتقديــرات اإلدارة الرســمية 
تقديــرات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــال بالكامــل. 
فقد بلغ وفق هذه القياسات املعدل السنوي 
اإلجمــايل خــال الســنوات املمتــدة مــن -1994

2003، 75 مليــون مــرت مكعــب، فيمــا انخفــض 
 75 مــن   )2004-2013( الاحقــة  العشــرية  يف 
مــرت مكعب/ســنويّاً. وقــد  إىل نحــو 70 مليــون 
وصــل الحــد األدن خــال هــذه الفــرتة )-1994
 125 بلــغ  كمــا  م3،  مليــون   60 إىل   )2013

فقــط.  أعــوام  لثاثــة  م3  مليــون 

عــىل  يســتحيل  “أّنــه  نجيــم،  يشــر  وعليــه، 
طويــاً  ســيدوم  الــذي  املناخــي  التغــُرّ  ضــوء 
الحــراري  اإلحتبــاس  مــع  مؤّكــد  شــبه  بشــكل 
مــرت  مليــون   125 تأمــن  املبكــر،  والجفــاف 
مكعــب املفرتضــة خــال الســنوات املقبلــة. ومــا 
وجــود  هــو  نجيــم  وفــق  األمــر  هــذا  مــن  يفاقــم 
مســارب أخــرى للميــاه تقلــل أيضــاً مــن إمكانيــة 
التخزيــن مســتقباً وتتمثــل بتوزيــع اإلســتثمار 
وكذلــك  والجــوار  بســري  يف  للميــاه  املحــّل 
الشــكل  عــىل  واملفصلــة  والتبخــر  التســرب 

التــايل: 

كميــة امليــاه املخّصصــة مــن ســّد بســري 
 4.5 والبالغــة  الخــروب  إقليــم  ملنطقــة 
مليــون م3 ســنويّاً كحــد أدن نظــراً إىل 
أنــه ســتتم إزالــة اآلبــار األربعــة الحاليــة 
كونها موجودة ضمن مساحة منشأة 

الســد،

بحــرة  مــن  املتوقــع  الطبيعــي  التســّرب 
مــرت  مليــون   9.5 نحــو  والبالــغ  الســد 
مكعب من املياه والذي يحتمل تزايده 
املتطــورة  الكارســتية  للطبيعــة  نظــراً 

الصخريــة، للطبقــات 

10 مايــن مــرت مكعــب كتبخــر طبيعــي 
يف العــام 2018،

يجــب  مكعــب  مــرت  مليــون   15 نحــو 
عــىل  حفاظــاً  األّويل  نهــر  ملجــرى  تركهــا 
حــّد أدن مــن جريانــه وتلبيــة لحاجــات 

ملســاره، املجــاورة  املناطــق  ري 

امليــاه  مــن  مــرت مكعــب  نحــو 11 مليــون 
لإلبقــاء عــىل غطــاء مــايئ لقعــر البحــرة 
مليــون   2.5 إىل   2.2 عــىل  يمتــد  الــذي 
أمتــار(   5  -  4 نحــو  )بعلــو  مربــع  مــرت 
الجوانــب  وقواعــد  الحــوض  لحمايــة 

القعــر. تفســخ  ومنــع 

مجلــس  توقعــات  تصبــح  لذلــك،  ونتيجــة 
عــن  مجــردة  تمنيــات  مجــرد  واإلعمــار  اإلنمــاء 

علمــي. ســند  أي 
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بــدأ العمــل عــىل ســد بلعــا يف العــام 2014. يف 
نهاية العام 2017 “أو أوائل العام 2018، لم 
أعــد أذكــر تمامــاً، جــاء فريــق مــن وزارة الطاقــة 
بدراســة  للشــروع  اجتمــاع  إىل  األهــايل  ليدعــو 
أحــد  يقــول  مــا  وفــق  للســد”،  البيئــي  األثــر 
أبنــاء شــاتن، جــارة بلعــا لـ”املفكــرة”. يضحــك 
الرجل الذي يحرتق قلبه وفق وصفه لحاله، 
 800 تجميــع  أجــل  مــن  منطقتــه  تدمــر  عــىل 
ألــف مــرت مكعــب مــن امليــاه بكلفــة المســت 70 
مليــون دوالر حتــى اليــوم، ولــم تنتــِه األعمــال 
يف املنشــأة يف نهايــة العــام 2017، كمــا تقــول 
املوقــع.  يف  املشــروع  عــن  اإلعانيــة  اللوحــة 
يومهــا قــال الرجــل للفريــق: “يطعمكــم الحــج 
والنــاس راجعــة، جايــن بعــد 3 إىل 4 ســنوات 
كان  بيئــي؟”  أثــر  دراســة  تعملــوا  الشــغل  مــن 
بــن 18 إىل  بلعــا  يكّلــف ســد  املفــرتض أن  مــن 
25 مليــون دوالر كحــد أقــى، وفــق مــا يؤكــد 
مصــدر رســمي لـ”املفكــرة”. يقــول املصــدر املتابــع 
ألعمال إنشاء السد والذي يخى ذكر اسمه 
تجنبــاً لفقــدان وظيفتــه، أّنــه “ال يوجــد منطــق 
إقتصــادي يف دفــع نحــو 70 مليــون دوالر حتــى 
مكعــب  مــرت  ألــف   800 ُيجّمــع  ســد  عــىل  اآلن 
مــن امليــاه واملفارقــة أّنهــم خربــوا األرايض التــي 

مــن املفــرتض أن يرويهــا”. 

وهــو  تنوريــن،  إبــن  فاضــل،  رامــي   ، يصــف 
عضــو يف مجموعــة “حــراس القمــم” الفاعلــة 
يف بلدتــه والعاقــورة، واملؤلفــة مــن مجموعــة 
املنطقــة  بيئــة  عــىل  يســهرون  ناشــطن 
بلعــا  يف  الســد  إنشــاء  بــدوره،  ومصالحهــا، 
ســميت  “بلعــا  أّن  ويذكــر  الكــرى.  بالخطيئــة 
معروفــة  منطقــة  يف  تواجدهــا  بفعــل  كذلــك 
فوجــئ  ذلــك  ورغــم  بالبواليــع  ومشــهورة 
بظهــور  الحفريــات  بــدء  لــدى  الســد  متعّهــد 
25 بالوعــاً، بعضهــا قعرهــا مفقــود يف املوقــع 
البحــرة،  عليــه  تمتــد  أن  املفــرتض  مــن  الــذي 
وهــي يف الحقيقــة ال تعــدو كونهــا بركــة جبليــة 
زراعيــة”. وينقــل عــن عاملــن يف املشــروع أنهــم 
وضعــوا يف أحــد البواليــع 10 آالف مــرت مكعــب 
مــن الباطــون لتســكره “ومــع ذلــك اختفــى كل 
الباطــون”. ويؤّكــد متعهــد بنــاء لـ”املفكــرة” أّن 

النوعيــة  ذي  الباطــون  مــن  املكعــب  املــرت  ســعر 
مــن  دوالر   100 إىل   90 نحــو  يبلــغ  الجيــدة 
ضمنها تكلفة نقله وحقنه يف الفجوات، مما 
يعنــي أنهــم حقنــوا يف بالــوع واحــد مــا قيمتــه 
 25 عــىل  “وقــس  الباطــون  مــن  دوالر  مليــون 
الشــاهد،  يؤكــد  نفســه،  االتجــاه  يف  بالوعــاً”. 
إبــن شــاتن، أنــه وثــق بعينــه ظهــور 22 بالوعــاً 
واحــد”.  واحــد  وشــفتها  “عديتهــا  األقــل  عــىل 

هــذا الــكام يربطــه املصــدر الرســمي بمــا حصــل 
يف  تلوينــة  وضعــوا  “يومهــا   :1994 العــام  يف 
يف  َديّل  نبــع  يف  فظهــرت  املنطقــة  بواليــع  أحــد 
منطقــة كفرحلــدا يف جــرد البــرتون املنخفــض، 
بينمــا تقــع بلعــا يف الجــرد العــايل عــىل حــدود 
املجــاري الجوفيــة  تنوريــن، ممــا يؤكــد اتصــال 
نفســه  األمــر  أن  فاضــل  ويــرى  ببعضهــا”. 
تعكــرة  “ظهــرت  حيــث  الباطــون  مــع  حصــل 
املــاء بالباطــون يف النبــع نفســه”، ليقــول “حــدا 
القعــر  مفقــود؟”  قعــر  ذات  بواليــع  بــردم 
الشــاهد  شــاتن،  إبــن  يوثقــه  عينــه  املفقــود 
عــىل أعمــال الســد “نحنــا منحفــر جــور صحيــة 
بتطلع ذات قعر مفقود، كل الناس العادين 
بيعرفــوا أنــه املنطقــة كلهــا بواليــع، فكيــف لــم 
وتكوينهــا  الرتبــة  نوعيــة  الطاقــة  وزارة  تــدرس 

الجيوهيدرولوجــي؟”

وفــق فاضــل ومعلوماتــه، بعــد فشــل محاولــة 
منفــذو  انتقــل  بالباطــون،  البواليــع  ردم 
املشــروع إىل الخطــة “ب”، وهــي تقــي بــردم 
حاجتهــم  إىل  مشــرين  بالصخــر،  البواليــع 
)الصخــر(.  منــه  مكعــب  مــرت  مليــون  لنحــو 
ووفــق أحــد العاملــن يف الصخــر، يبلــغ ســعر 
 20 نحــو  األرض  مــن  املســتخرج  املكعــب  املــرت 
مــكان  مــن  نقلــه  كلفــة  ضمنهــا  مــن  دوالر 
ســرتتفع  الســد  كلفــة  أّن  يعنــي  ممــا  قريــب، 
منفــذو  وحــاول  إضافيــة.  دوالر  مليــون   20
املشــروع، وفــق فاضــل الحصــول عــىل الصخــر 
العاقــورة،  جــرد  يف  الــدب  عــن  منطقــة  مــن 
“وهــي عامــرة باللــزاب عــىل ارتفــاع 2300 مــرت 
الجوفيــة  امليــاه  ومصــدر  البحــر،  ســطح  عــن 
مــع  اتفاقــاً  عقــدوا  وبعدمــا  املنطقــة”.  يف 
رئيــس بلديــة العاقــورة، قــام “حــراس القمــم 
بيئيــن  ناشــطن  مــع  وبالتعــاون  املنطقــة  يف 
عــن  بتصنيــف  متســّلحن  اإلتفــاق  بإســقاط 
وفــق  لبنــان،  الطبيعيــة يف  الحمــى  مــن  الــدب 

األرايض”. لرتتيــب  الشــاملة  الخطــة 

تنوريــن  إىل  الســد  منفــذو  انتقــل  بعدهــا 
وعقــدوا اتفاقــاً مــع بلديتهــا يقــي باســتخراج 
مصنفــة  وهــي  البليطــة،  منطقــة  مــن  الصخــر 
نفســها،  الخطــة  وفــق  طبيعيــة  حمــى  أيضــاً 
حــراس  وقــام  والصخــور.  باللــزاب  وغنيــة 

أيضــاً. اإلتفــاق  بإســقاط  أنفســهم  القمــم 

وللداللــة عــىل فشــل ســد بلعــا وعــدم جــدواه 
ومعــه  فاضــل،  يؤكــد  العــام،  للمــال  وهــدره 
أبنــاء  أّن  عــىل  الرســمي،  واملصــدر  إبــن شــاتن 
تتســع  جبليــة  بــركاً  بأياديهــم  حفــروا  تنوريــن 
لـــ11 مليــون مــرت مكعــب مــن امليــاه يــروون منهــا 
أراضيهــم “وهــذا دليــل عــىل هــدر املــال العــام يف 

فاشــلة”.  ســدود  مشــاريع 

ســّد بريصــا الواقــع يف أســفل القرنــة الســوداء 
يف أعايل الضنية، نموذج آخر عن سوء اإلدارة 
الرســمية للميــاه والقائمــة عــىل بنــاء الســدود 
جديــة،  أو  دقيقــة  علميــة  دراســات  دون  مــن 
املحيطــة.  للبيئــة  اعتبــار  أي  إيــاء  دون  ومــن 
يف  )وتحديــداً  مؤخــراً  بريصــا  ســّد  ذكــر  تــردد 
النــواب  أجــاز مجلــس  أيلــول 2019( حــن   24
مــع  القــرض  اتفاقيــة  عــىل  املوافقــة  للحكومــة 
االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــّي  الصنــدوق 
دوالر(  مايــن   8 حــوايل  )وقيمتــه  العربيــة 
وذلــك لتأهيــل أرضّيــة ســّد بريصــا كــون طبيعــة 
تســمح  ال  الســّد  منطقــة  يف  الكلســية  األرض 
إقــرار القــرض برغــم  امليــاه. وقــد جــاء  بتجميــع 
وتســبب  املجلــس،  يف  وقــع  الــذي  اإلشــكال 
املســتقيلة  الحكومــة  رئيــس  بانســحاب 
التســاؤالت  عــىل  اعرتاضــاً  الحريــري  ســعد 
الســد  هــذا  كلفــة  حــول  نــواب  طرحهــا  التــي 
العمــل  إنهــاء  يفــرتض  والــذي كان  املتصاعــدة 
فيــه يف 2003. آنــذاك، حصــل املضحــك املبــي 
إقــراض  تــم  اللبنانيــة:  السياســية  الحيــاة  يف 
إىل  امللــف  إحالــة  مــوازاة  يف  اإلضــايف  االعتمــاد 

املاليــة.  العامــة  النيابــة  وتحديــداً  القضــاء 

وقــد عّلقــت “املفكــرة” عــىل النقاشــات النيابيــة 
آنــذاك حيــث كشــفت عــن ثــاث فضائــح كــرى: 
العامــة  األشــغال  إدارة  يف  الفســاد  “األوىل، 
الدولــة  ممثــل  تماهــي  يــؤدي  مــا  غالبــاً  حيــث 
املشــاريع.  كلفــة  مضاعفــة  إىل  املتعهديــن  مــع 
ففيمــا كانــت كلفــة مشــروع ســد بريصــا تبلــغ 
الســّد  قعــر  أّن تصليــح  إال  10 مايــن دوالر، 
مليــون  عشــرين  كّلــف  األرض  طبيعــة  بســبب 
دوالر إضافيــة، وقــد تــم تريــر القــرض الجديــد 
للغــرض  مخّصصــة  دوالر  مايــن  بثمانيــة 
التخطيــط،  وســوء  الجهــل  والثانيــة،  نفســه. 
نــدى  وامليــاه  الطاقــة  وزيــرة  صرّحــت  حيــث 
بســتاين، تريــراً لاعتمــادات الجديــدة ولعجــز 
الســد عــن تجميــع امليــاه، أنــه يصعــب معرفــة 
الســد.  أعمــال  تنفيــذ  قبــل  الرتبــة  طبيعــة 
اإلدارة  قــدرة  بعــدم  االعــرتاف  هــذا  وبالطبــع، 
التنبــؤ بمــدى نجــاح الســّد يف تحقيــق أهدافــه 
ســدود  إنشــاء  عــىل مجمــل سياســة  ينســحب 
أدى  حــال  يف  وبخاصــة  مناوئيهــا  ويقــّوي 
إنشــاؤها إىل تدمــر مواقــع ذات أهميــة كبــرة 
هــذه  ففــي  بســري.  كمــرج  عــدة  العتبــارات 
والبيئــة  الــرثوة  تدمــر  بصــدد  نكــون  الحالــة، 
لتحقيق هدف احتمايل محض. أما الفضيحة 

حــول  املواجهــة  يف  تمثلــت  فقــد  الثالثــة، 
األولويــة املعطــاة لســد بريصــا بالنســبة ملناطــق 
أخــرى واقعــة يف جبــل لبنــان، وهــي مواجهــة 
أن  يحتمــل  سياســياً  طائفيــاً  طابعــاً  أخــذت 
املــوارد  وتقــل  األزمــة  تشــتد  مــا  بقــدر  يشــتد 
مراجعــة  )يرجــى  عليهــا”  التحاصــص  املمكــن 
“ســّد بريصــا املثقــوب يعــّري سياســة الســدود 
مــرج  بريصــا  فشــل  ينقــذ  هــل  الفاشــلة: 
بســري؟ )تعليــق عــىل نتائــج جلســة 24 أيلــول 
املرصــد   - القانونيــة  املفكــرة  التشــريعية(”، 

.)2019-09-26  | لبنــان  الرملــاين 

مــن تجربتــه خــال العمــل عــىل بحــث لصالــح 
الجامعــة األمركيــة يف بــروت حــول الســدود 
املائية، يؤكد منّسق الحملة الوطنّية للحفاظ 
عــىل مــرج بســري املهنــدس روالن نّصــور، أّنــه 
تبــّن لــه، أّن “ســد شــروح يف كســروان الــذي 
مشــكلة  مــن  يعــاين  مــرتاً   63 ارتفاعــه  يبلــغ 
الكارســتية.  األرض  طبيعــة  بســبب  التســّرب 
وأنه منذ انتهاء أعمال بناء السد سنة 2006 
املســتويات  إىل  امليــاه  تصــل  لــم  اليــوم  حتــى 
املتوّقعة يف تصميم املشروع، لترتاوح خسائر 
مكعــب  مــرت  ألــف  و33  ألــف   22 بــن  التســّرب 
يوميــاً”. ويشــر نّصــور إىل “دراســة ُنشــرت يف 
Environmental Earth Scienc-  مجّلــة
يف  كبــراً  تســّرباً  رصــدت   2010 ســنة  يف   es
حــدود  إىل  وصــل  الســد  خــّزان  مواقــع  بعــض 

الثانيــة”.  ليــرت يف   200

أّمــا ســد جّنــة الــذي مــا زال قيــد اإلنشــاء، فقــد 
كبــرة  مســاحات  “عــىل  لنّصــور  وفقــاً  “قــى” 
نهــر  الزراعيــة واألحــراج يف وادي  مــن األرايض 
التنــّوع  حيــث  مــن  األغنــى  الــوادي  ابراهيــم، 
الحيوي يف لبنان”. وقد أوىص املعهد الفدرايل 
 BGR األملــاين لعلــوم األرض واملــوارد الطبيعّيــة
الفحوصــات  أّكــدت  “بعدمــا  تنفيــذه  بعــدم 
بســبب  امليــاه  تجميــع  عــىل  الســد  قــدرة  عــدم 
نحــو  امليــاه  تســّرب  وحتمّيــة  الصخــور  نفاذّيــة 
نبــع جعيتــا”. وقــد خلــص املعهــد األملــاين، وفــق 
نّصور، إىل أّن “إنشاء سد جّنة سيضّر بكمّية 
ونوعّيــة ميــاه النبــع الــذي يشــّكل املصــدر األكــر 

للميــاه يف بــروت وجبــل لبنــان”. 

املــن األعــىل، حيــث قامــت  وينتقــل نّصــور إىل 
وزارة الطاقــة بـ”بنــاء ســّد القيســماين يف حــرم 
اعــرتاض  مــن  بالرغــم  الشــاغور يف حّمانــا  نبــع 
األهايل وخافاً ملرسوم حماية حرم النبع، ما 
النبــع وتلويثهــا. وخــال  أّدى إىل تعكــر ميــاه 
العامن 2017 و2018 لم يمتئل الخّزان بأكرث 
من ثلث سعته التي تبلغ مليون مرت مكعب، 
كمــا تــّم توثيــق تكاثــر أنــواع مــن الحشــرات عــىل 

ضفــاف الخــّزان”. 

أّما يف قضاء البرتون، فقد انتهت أعمال بناء 
سد املسيلحة يف أواخر 2019 بعد سنوات من 
خــراء  عــن  نّصــور  وينقــل  التنفيذيــة.  املشــاكل 
تأكيدهــم أّن “ســد املســيلحة يعــاين مــن عيــب 
مــا ســوف  املصــّب،  مــن  بقربــه  يتمّثــل  أســايس 
الرتســبات  مــن  كبــرة  نســب  لتجّمــع  يــؤّدي 
ولضعــف  الســد،  خلــف  وترقيدهــا  والوحــول 
اســتخدام  يســتدعي  مــا  امليــاه  لجــر  الجاذبيــة 

املكلفــة”. املضخــات 
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ارتكابــه  باشــرت  الــذي  اآليل  العنــف  يوحــي  ال 
معــدات الشــركة الرتكيــة “أوزالتــن” املتعهــدة 
تنفيذ سد بسري، وغرها من آالت متعهّدي 
محافــر الرمــول والصخــور الناشــطة يف املــرج، 
ومعهــا مناشــر الحطــب التــي تقطــع األخضــر 
نيــة  بأّيــة   ،2019 أيلــول  أوائــل  منــذ  واليابــس 
جّدية يف مراعاة اإلتفاق الحاصل بن املديرية 
واإلعمــار  اإلنمــاء  ومجلــس  لآلثــار  العامــة 
قيمتهــا  لتحديــد  املنطقــة  بمســح  ويقــي 

ومكتشــفاتها.  األثريــة 

تحديــد  تــم  منطقــة  عــن  هنــا  نتحــدث  نحــن 
يتصّدرهــا  فيهــا  أثريــة  نقطــة   70 نحــو  وجــود 
ذو  معبــد  أحدهمــا  جــداً  مهّمــان  موقعــان 
بمعبــد  مرتبطــاً  يكــون  قــد  غرانيــت  أعمــدة 
عــىل  يقــع  كونــه  صيــدا  يف  الفينيقــي  أشــمون 
معبــد  نجــد  فيمــا  )األّويل(  أشــمون  نهــر  رأس 
صيــدا قبــل مصــب النهــر يف البحــر الصيــداوي. 
والثــاين موقــع أثــري مهــم يحتــوي عــىل كنيســة 
أنهــا  يعتــر  البعــض  كان  وإن  مــوىس،  مــار 
أّن  الثابــت  لكــّن  املعبــد،  كمــا  أثريــة  ليســت 
عمرهــا يناهــز 150 ســنة. وللكنيســة رمزيتهــا، 
غر تلك الدينية، يف حراسة املرج انطاقاً من 
القوافــل،  الحبــي حــارس  مــوىس  مــار  ســرة 
الواقــع  صوفيــا  القديســة  ديــر  إىل  باإلضافــة 
أســفله  ُيعــرث عليــه يف  أن  يمكــن  بقربهــا، ومــا 
ونحــن  القــدم.  ومبــاٍن ممعنــة يف  مــن معالــم 
التــي  الشــهادات  وفــق  بعــد،  نوثــق  لــم  هنــا 
آثــار  وعلمــاء  أثريــن  مــن  “املفكــرة”  جمعتهــا 
للســيد  درب  وجــود  صّحــة  مــدى  وناشــطن، 
املسيح لدى قدومه إىل املنطقة كونه ال يوجد 
يكفــي  بمــا  رســمية  غــر  خريطــة  ســوى  دليــل 
وفــق  األســهم  بعــض  مــع  دليــاً،  العتبارهــا 
وبالتــايل  اآلثــار،  العامــة  املديريــة  معلومــات 
فــإن درب املســيح تحتــاج ملزيــد مــن اإلثباتــات.

الحمــراء  النقطــة  هــي  هــذه  مــوىس  مــار  نقطــة 
األول  املوقــع  كونهــا  األعمــال  خريطــة  عــىل 
الذي ستطيح به آليات السّد يف حال استمرار 
العمل. ونجد اليوم الحفر الذي نهش الجبل 
قرب الكنيسة لتجهيز املكان لبناء السد الذي 
ســيحتل مكانهــا مــع الديــر بعــد تثبيــت الحائــط 

يف الســفح خلفهــا مــروراً باملبنيــن. 

التــي  األثــري،  املســح  عمليــات  عــىل  تشــرف 
بدأت يف آب 2019، املديرية العامة لآلثار عر 
فريقن برئاسة األثري اللبناين الدكتور وسام 
الجامعــة  يف  واآلثــار  الفنــون  )قســم  خليــل 
واألثريــة  مــوىس،  مــار  نقطــة  يف  اللبنانيــة( 
الفرنسية األستاذة يف جامعة سوربون - دبي 
الغرانيــت  أعمــدة  موقــع  يف  بريســيه  أنغريــد 
مّمــا  العمــل  وانطلــق  بســري.   مــرج  قلــب  يف 
 2005 يف  بولنديــة  أثريــة  بعثــة  إليــه  توصلــت 
وحــددت نحــو 70 نقطــة أثريــة يف املــرج يتّوجهــا 

والكنيســة.  والديــر  الغرانيــت  أعمــدة  معبــد 

دخلــوا  الذيــن  واملواطنــون  الناشــطون  تمّكــن 
انــدالع  عــىل  يومــاً   20 نحــو  بعــد  بســري  مــرج 
انتفاضــة 17 تشــرين مــن ملــس حجــم الخــراب 
مــع  املعّمــرة  األشــجار  مئــات  بقطــع  املتمّثــل 
يف  املثمــرة  واألشــجار  الحمضّيــات  بســاتن 
املــرج، وكذلــك يف الحفريــات التــي توحــي بنّيــة 
لغنــى  نظــراً  واملرامــل  املقالــع  عمــل  مباشــرة 

املنطقــة بالرمــول والصخــور بحجــة اســتعمال 
فكيــف  الركامــي.  الســد  بنــاء  يف  مقّدراتهــا 
أن  املــرج  يف  تنهــش  التــي  اآلليــات  لعشــرات 
تراعــي اآلثــار التــي تبحــث عنهــا البعثــات األثريــة 
بــكل دّقــة تصــل إىل اســتعمال ملقــط الشــعر 

أحيانــاً.

املديريــة  يف  الشــوف  منطقــة  مســؤولة  تــرد 
العامــة لآلثــار مريــام زيــادة عــىل هــذا الســؤال 
اللتــن  بعثتيهــا  عــر  املديريــة  “تقــود  بالقــول 
عملتــا ملــدة ثاثــة أشــهر يف املــرج )مــن آب 2019 
عمليــات  األول(  تشــرين  منتصــف  ولغايــة 
ال  أّن  املبــدأ  يف  يعنــي  وهــذا  لآلثــار”.  إنقاذيــة 
نتائــج  توافقــت  حــال  يف  املشــروع  بوقــف  نيــة 
اكتشــافاتها مــع مــا يقــال عــن األهميــة األثريــة 
عنــوان  تحــت  ُينّفــذ  “املشــروع  للمنطقــة: 
مــا  كل  وبالتــايل  للدولــة،  العليــا  املصلحــة 
يمكننــا فعلــه بعــد انتهــاء مهمتنــا هــو نقــل مــا 
يمكــن نقلــه مــن اآلثــار املكتشــفة، وتــرك مــا ال 
)أي  حمايتــه”،  بعــد  امليــاه  تحــت  نقلــه  يمكــن 

الســد(. بحــرة  لتغمــره 

أوقفــت املديريــة بعثتهــا يف محيــط املعبــد عنــد 
أعمــدة الغرانيــت بســبب ارتفــاع منســوب امليــاه 
مجلــس  مــن  “طلبنــا  الحفريــات  يف  الجوفيــة 
مجــرى  تحويــل  واملتعهــد  واإلعمــار  اإلنمــاء 
النهــر عــن املعبــد لنتمكــن مــن اســتئناف العمــل 
حفاظــاً  األرض،  تجــّف  بعدمــا  الربيــع  أوائــل 
مــا  وفــق  معــاً”،  الفريــق  وســامة  اآلثــار  عــىل 
املديريــة  وأوعــزت  لـ”املفكــرة”.  زيــادة  تؤكــد 
لبعثتهــا الثانيــة التــي تعمــل يف ديــر القديســة 
صوفيــا بالقــرب مــن كنيســة مــار مــوىس بعــدم 
استكمال أعمالها مع دخول الثوار إىل املرج، 
وســحب املتعهــد معداتــه منــه، بانتظــار جــاء 

األمــور. 

كل هذا يبّن أّن الدولة اللبنانية، بعد ثاثن 
أعمــاالً  تطلــق  لــم  الحــرب،  انتهــاء  عــىل  عامــاً 
ملــرج  الحقيقيــة  األثريــة  القيمــة  لتقديــر  جديــة 
البعثــة  باســتثناء  عليهــا،  والحفــاظ  بســري 
غــر معّمــق ولــم  التــي أجــرت بحثــاً  البولنديــة 
يف  اإلســرائيل  العــدوان  بــدء  مــع  يســتكمل 
اإلنمــاء  مــع مجلــس  بالشــراكة  2006، وكان 
ملشــروع  تحضــراً  األرجــح  وعــىل  واإلعمــار، 

الســد.

الكاتــب  الريطــاين  الرّحالــة  كتــاب  مــن  نختــار 
يف  يــوم  أدونيــس،  “تــال  ثوبــرون  كولــن 
رحاب لبنان” الذي كتبه يف الستينّيات، وفيه 
املقطــع ممــا  مــرج بســري، هــذا  صفحــات عــن 
“لــم  الغرانيــت:  أعمــدة  ذي  املعبــد  عــن  ورد 
يكــن باإلمــكان نصــب أعمــدة الغرانيــت، وهــي 
ســوى  صغــرة،  ملدينــة  بالنســبة  جــداً  كبــرة 
إلــه، وقــد أخفــى نهــر جزيــن  مــن أجــل عبــادة 
القريــب قاعــدة املعبــد. ويبــدو أّن املعبــد أنــئ 
مدينــة  كانــت  املدينــة  وأّن  ضخــم،  بمجهــوٍد 
أنهــا  املحتمــل  ومــن  باألمــوال.  بنيــت  تجاريــة 
الــذي ربطــه الرومــان  كانــت مكّرســة ألشــمون 
بإلــه الشــفاء أيســكولبيوس، ألن النهــر الــذي 
وياقــي  لــه  مقدســاً  كان  املدينــة  عليــه  تقــف 

صيــدا”. يف  معبــده  مــن  بالقــرب  البحــر 

نجــد روحيــة هــذا التفســر نفســه عنــد األســتاذ 
املتقاعد يف كلية اآلداب - قسم الفنون واآلثار 
يف الجامعــة اللبنانيــة الدكتــور فــادي إســطفان 
كأثــري  شــهادته  “املفكــرة”  وثقــت  الــذي 
وكمالــك أرض يف مــرج بســري، وهــو يتحــدث 
فيهــا  يقــع  التــي  املنطقــة  تكتنــزه  عمــا  بدهشــة 
إســطفان  وفــق  اآلثــار،  وتمتــد  بســري.  مــرج 
الناعمــة  )قــرب  يونــس  النبــي  “أنحــاء  مــن 
الســاحلية( واســمها القديــم بورفييــون، نســبة 
ببســري وصــوالً  إىل صناعــة األرجــوان، مــروراً 
عالــم  مــع  تدّربــه  وخــال  نيحــا”.  أعــايل  إىل 
اآلثــار روجيــه صيــدح يف صيــف 1975، كشــف 
عظيمــة  بيزنطيــة  “كاتدرائيــة  عــىل  إســطفان 
مــن القــرن الثالــث امليــادي وآثــار أخــرى أيضــاً”. 
ومــن نيحــا التــي تعلــو املــرج، يــروي مشــاهدته 
يف بيت النائب فريد سرحال عن بعض الّلقى 
التــي ُعــرث عليهــا خــال بنــاء البيــت، مــن قطــع 
أســماك  بينهــا  مختلفــة  لعصــور  تعــود  أثريــة 
حتــى  التاريــخ  قبــل  مــا  عصــور  مــن  متحجــرة 
لــزواج  تذكاريــة  وميداليــة  البيزنطــي  العهــد 
امللــك لويــس الخامــس عشــر الــذي كان قصــره 
الحضاريــة  بســري  عاقــة  ومــن  صيــدا.  يف 
إىل  إســطفان  ينتقــل  بصيــدا،  والجغرافيــة 
للقــرن  يعــود  معبــد أشــمون “معبــد أخمينــي 
وفيــه  امليــاد،  قبــل  الســادس  أو  الخامــس 
بيزنطيــة  وآثــار  عشــرتوت  كــريس  اكُتشــفت 

أيضــاً”. 

نهــر بســري “آثــاراً  ووجــد إســطفان بنفســه يف 
إىل  التاريــخ،  قبــل  مــا  إىل  تعــود  صّوانيــة 
قبــل  ســنة  ألــف   300 أي  الباليوليتــي  العصــر 
امليــاد )العصــر الحجــري الحديــث(، وفــؤوس 
نيوليتية )8 آالف سنة قبل املياد( وكلكوليتية 

امليــاد(”.     قبــل  ســنة  آالف   4(

وهــو  للدكتــور وســام خليــل،  نجــد يف دراســة 
اللبنانيــة  الجامعــة  يف  مســاعد  وأســتاذ  أثــري 
رســالته  تضّمنتهــا  واآلثــار  الفنــون  قســم 
للدكتــوراه ويف سلســلة مقــاالت كتبهــا متابعــًة 
املعبــد  عــىل  تركيــزاً  اإلنرتنــت،  عــىل  للدراســة 
تشــّكل  التــي  الغرانيــت  وأعمــدة  الرومــاين 
واجهته، وأيضاً عىل شبكة الطرقات املتشّعبة 
التــي تمــّر باملــرج وُتفــي إىل مناطــق عــّدة عــر 
جزيــن  إىل  يصــل  مــا  ومنهــا  الخــّروب،  إقليــم 
ومنهــا نحــو البــاروك، وكّلهــا تفــي حتمــاً نحــو 
البقــاع. وعندمــا نقــول البقــاع فهــذا يفتــح عــىل 
الشــام مــن راشــيا، وعــىل فلســطن عــر ســفح 
جبــل حرمــون عــىل بحــرة طريــا، ومنهــا أيضــاً 
ونقــرأ  مصــر.  قلــب  إىل  وصــوالً  ســيناء  نحــو 
الطرقــات كونهــا  هــذه  أهميــة  عــن  يف دراســته 
آفــاق حضاريــة وثقافيــة وتجاريــة  “تفتــح عــىل 
تمتــع  الــذي  البشــري  النشــاط  عــىل زخــم  تــدل 

األثريــة”.  قيمتــه  وبالتــايل  املــرج  بــه 

يعتــر خليــل أّن الطريــق الرومانيــة مــن صيــدا 
“مــا  بســري  مــرج  إىل  األويل  نهــر  مــع  صعــوداً 
زالت قيد الدرس لتأكيد وجوده من عدمه”، 
يف  متطــّورة  طرقــات  شــبكة  وجــود  ماحظــاً 
الفرتتــن اململوكيــة والعثمانيــة تمــّر يف املــرج، 
يشهد عليها عدد كبر من الجسور والدروب 
وعيــون املــاء األثريــة املوجــودة بالعشــرات عــىل 

الطريــق نحــو جزيــن ووادي البــاروك. 

وعن الطرقات نفسها، يستشهد د. إسطفان 
التاريــخ  قبــل  مــا  بمرحلــة  املختــص  باكتشــاف 

األب اليســوعي تالــون )Talon( لطريــق تصــل 
مــروراً  بســري  عــر  بالبقــاع  البحــري  الشــاطئ 
مــن  وبجزيــن  الشــمال  مــن  البــاروك  بجبــل 
باملعبــور  معــروف  رومــاين  درج  عــر  الجنــوب 
الرومــاين. ويقــول إّن بعــض حفريــات مديريــة 
إىل  تعــود  أقــدم  طريــق  عــىل  دّلــت  اآلثــار 

الفينيقيــن. ثــم  الكنعانيــن 

والقــرى  املــدن  أســماء  “معجــم  كتابــه  يف 
والكاتــب  الصحــايف  يضــع   )1972( اللبنانيــة” 
تســمية  عــدة ألصــل  احتمــاالت  أنيــس فريحــة 
بســري. ففــي الســريانية هــو “لحــوم وجثــث”، 
بيــت  وبالفينيقيــة  الفــج،  والثمــر  الحصــرم  أو 
ســارة أي معبــد أو هيــكل ســارة إلهــة الحبــوب 
ينتهــي  ثــم  املــرج،  يف  معبــد  وجــود  إىل  نســبة 
األّويل  لنهــر  والاتينــي  اليونــاين  باإلســم 
اســم  منــه  اشــُتق  ربمــا  الــذي  “بوســرتينوس” 
ُعــرف بغضبــه ويدعــى  نســبة إللــه  أو  بســري، 

 .Busiris بوســريس 

مــن جهتــه يضيــف إســطفان لتفســرات فريحــة 
تفســره الخــاص: “ربمــا أت اإلســم مــن إدغــام 
أو شــهرو، أي  بيــت وســهرو  لكلمتــي  فينيقــي 
بيــت أو معبــد القمــر، كمــا هــي تســمية بشــري 
وهــي بيــت القمــر”. ويتحّفــظ عّمــا يقــال عــن أّن 
كليوباتــرا،  معبــد  يكــون  قــد  بســري  يف  املعبــد 
مســتندين إىل وجــود قريــة باتــر الشــوفية فــوق 
يف  مختلفــة  كليوباتــرا   7 هنــاك  كــون  بســري، 

التاريــخ”. 

ومن املعبد ينطلق إسطفان لروي مشاهداته 
وأعمــدة  بســري  يف  األثــري  الهيــكل  عــن 
واجهتــه:  تشــكل  التــي  األربعــة  الغرانيــت 
الغرانيــت  مــن  أعمــدة  خمســة  نظــري  “لفتــت 
األســود، وقــع أحدهــا يف النهــر، قــرب واجهــة 
األعمــدة  أربــاع  ثاثــة  بقــي  فيمــا  معبــد، 
األخــرى مغروســاً يف الرتبــة الخصبــة”. ويضــم 
املنطقــة  أهــايل  بعــض  شــهادات  إىل  شــهادته 
إضافيــة  أعمــدة  وجــود  عــن  يتحدثــون  الذيــن 
مــن  أفضــل  ونوعيتــه  الزهــري،  الغرانيــت  مــن 
يف  موجــودة  و”كانــت  األســود،  الغرانيــت 
إىل  وجودهــا  ويشــر  الحــايل  املعبــد  محيــط 
معابــد مهّمــة وإســتثنائية، وهــي أعمــدة كان 
يــؤت بهــا مــن مصــر التــي اشــتهرت بالغرانيــت 

الزهــري”. 

الرمــال  “وثائــق  كتابــه  يف  إســطفان  ويوثــق 
بونيــه”  “إيريــك  دار  عــن  الصــادر  والريــح” 
كان  حــن  املراهقــة  عمــر  يف  أّنــه  للنشــر، 
مســحوراً بهــذه األعمــدة كان يســتعن بمنظــار 
ذهــب”.    مــن  كأنهــا مصنوعــة  متأللئــة  “ألراهــا 

مــا  إســطفان  ينقــل  الواقــع،  إىل  وبالعــودة 
فريــق  عمــل  حــول  معلومــات  مــن  لــه  تناهــى 
مديرية اآلثار مؤخراً يف املرج، عن العثور عىل 
أعمــدة وتيجــان أعمــدة )Chapiteaux( مــن 
النمــط الكورنثــي )أي أن رأس العامــود عبــارة 
عــن ســّلة فيهــا أشــواك اآلكنتــس(، ليقــول إّنــه 
إىل  اإلكتشــافات  تعــود  أن  يمكــن  املبــدأ  “يف 
أو  الهلنســتية  أو  الهلينيــة  اليونانيــة  املرحلــة 
الرومانيــة”. وأضــاف أّن ثمــة معلومــات تشــر 

إىل وجــود “مامــح مدينــة كاملــة، مــع أنقــاض 
وهــذه  واحــداً،  معبــداً  وليــس  معابــد  ثاثــة 
اســتئناف  بانتظــار  ُطمــرت  موجــودات  كلهــا 

املقبــل”.  الربيــع  يف  األعمــال 

منطقــة  مســؤولة  زيــادة،  مريــام  تؤكــد 
فريــق  أّن  لآلثــار  العامــة  املديريــة  يف  الشــوف 
عمــل املديريــة قــّدم منهجيــة محــّددة ليتمّكــن 
مــن العمــل يف موقــع بســري ككل. فـ”املنطقــة 
عــر  الســاحل  مــن  للطرقــات  كممــر  معروفــة 
بــن  الوصــل  وأّنهــا صلــة  البقــاع،  إىل  الشــوف 
صيــدا الســاحل عرالشــوف ومنــه إىل البقــاع، 
كان  حيــث  طرقــات  شــبكة  هنــاك  وبالتأكيــد 

األوديــة”. يف  الســر  يفضلــون  النــاس 

لبســري،  الغنــي  البشــري  للنشــاط  وبالنســبة 
يف  اســتعملت  أنهــا  “نعــرف  زيــادة:  تقــول 
قبــل  الثالــث  )القــرن  الهلنســتية  العصــور 

أيضــاً”. والرومانيــة  امليــاد( 

عــن  زيــادة  تتحــدث  الطرقــات،  إىل  باإلضافــة 
الغرانيــت  أعمــدة  تقــع  “حيــث  املعبــد  منطقــة 
ويتوّســطها  املعبــد  واجهــة  وهــي  األربعــة، 
املدخــل، وهــي حكمــاً مربوطــة بمعبــد أشــمون 
النهــر،  أّن  نعــرف  أننــا  إذ  الســاحل،  عــىل 
اليونانيــة،  مــن  بوســرتونيس  اســمه  وكان 
أّنــه  متأكديــن  لســنا  ولكننــا  مقدســاً،  كان 
نعــرف  ولكننــا  بســري،  لنهــر  إســمه  أعطــى 
صيــدا،  يف  الســاحل  عــىل  أشــمون  معبــد  أن 
حيــث  بالنهــر  عاقــة  لــه  الشــفاء،  إلــه  وهــو 
الشــفاء  طقــوس  يف  مياهــه  تســتعمل  كانــت 
والتطهــر”. وكونهمــا عــىل النهــر نفســه، وفــق 
زيــادة، “فمــن املحتمــل أن يكــون هنــاك عاقــة 
بــن املعبديــن يف بســري وأشــمون يف صيــدا”. 

ووضــع فريــق املديريــة خطــة عمــل مؤلفــة مــن 
عــىل  يعتمــد  الــذي  األثــري  “املســح  جزئــن: 
كان  إذا  لتبيــان  ومســحه  املــرج  كل  يف  الســر 
هنــاك املزيــد مــن اآلثــار، أو أّي تجّمــع لفّخــار أو 
بنــاء قديــم أو حجــر مقّصــب، فنقــوم بتنظيــف 
املوجودات وتوثيقها والتقّدم بالعمل كتنفيذ 
موجــودات  عــن  صــورة  نكــّون  أن  أي  إســبار، 

وعلمت “املفكرة” أّن فريق العمل وجد حول 
مــوىس  مــار  وكنيســة  صوفيــا  القديســة  ديــر 
لقــى أثريــة )كســر فخــار( مملوكيــة ورومانيــة، 
عــىل  مبنيــاً  كان  إذا  عّمــا  البحــث  وســيجري 
إنشــاءات أثريــة أقــدم. وأنجــز موقــع فريــق مــار 
تحديــد  إىل  تصــل  لــم  عــدة  إســبارات  مــوىس 
بســبب  العثمانيــة  الفــرتة  مــن  أعتــق  طبقــات 
حتــى  املنطقــة  يف  وســماكتها  الرتّســبات  عمــق 
الســهل.  مــن  أعــىل  النقطــة  هــذه  كانــت  وإن 
كمــا أّن الوقــت الــذي عملــت فيــه البعثــة كان 
أيــام  مــع  أشــهر  ثاثــة  يتخــط  )لــم  قصــراً، 

التعطيــل(. 

بــن  بالتوافــق  “إنقاذيــة”  العمليــات  وكــون 
ومجلــس  اآلثــار  ومديريــة  املارونيــة  املطرانيــة 
لنقــل  حلــّن  هنــاك  فــإّن  واإلعمــار،  اإلنمــاء 
أثريــون  يؤكــد  مــا  وفــق  والديــر،  الكنيســة 
)قطعــة(  كبلــوك  الكنيســة  نقــل  لـ”املفكــرة”: 
يمكــن  التــي  لآللــة  نظــراً  مكلــف  وهــذا  واحــد، 
أن تحملهــا وكذلــك ضــرورة توســيع الطرقــات 
البلوكــن  وتواجــه  بلوكــن  أو  بهــا،  للســر 
ترقيــم  أو  أقــل،  بنســبة  وإن  عينهــا  العوائــق 
لفّكهمــا  تمهيــداً  والديــر  الكنيســة  أحجــار 

الضهــر.  مزرعــة  يف  تركيبهمــا  وإعــادة 

ويف موقع املعبد يعتقد بعض األثرين وجود 
املنتفعــات  تعنــي  ال  وهنــا  ومنتفعاتــه،  هيــكل 
ومذابــح  باحــات  بــل  ومرحاضــاً،  مطبخــاً 
للكهنــة  ومســاكن  وثانويــة  جانبيــة  وهيــاكل 
واملتاجــر وربمــا تجمــع ســكاين أيضــاً. وال يمكــن 
الحســم بموجــودات هــذا املوقــع املهــم إاّل بعــد 
استمرار البحث والتعّمق باإلسبارات والحفر 
الدقيــق، وربمــا يكــون هنــاك أكــرث مــن معبــد. 

الحقبــة  إىل  الغرانيــت  أعمــدة  معبــد  ويعــود 
كمــا  م.(،  392 ب.  إىل  م.  ق.   64( الرومانيــة 
الحفريــات  ويف  الظاهــرة  العمــارة  ُتظهــر 
الصغــرة التــي جــرت عــىل عمــق ال يتجــاوز مــرتاً 
مطــروح  هنــا  والســؤال  مرتيــن.  إىل  ونصــف 
أكــرث  أو  آخــر  أثــري  معبــد  وجــود  حــول  أيضــاً 
حقبــات  أو  لحقبــة  ويعــود  املعبــد  هــذا  تحــت 
كان  إذا  ومــا  الفينيقيــة،  ومنهــا  أقــدم  أثريــة 
يرتبــط بمعبــد أشــمون الفينيقــي يف أســفل نهــر 

صيــدا.  يف  األّويل 

ومــا  الهيــكل  وجــود  الفرضيــة  هــذه  ويعــزز 
البــاروك  نهــرّي  التقــاء  نقطــة  عــىل  حولــه 
وجزيــن اللذيــن يشــكان نهــر أشــمون )األويل( 
كمــا يــرد اســمه يف بعــض النصــوص الرومانيــة. 
وهنــا ُيرّجــح أّن املعبــد كان عنــد املصــب وتغــّر 
موقعــه مــع تغــّر مســار النهــر. مــع العلــم أّن 
العمــل يف موقــع أعمــدة الغرانيــت لــم يتجــاوز 
عشرة أيام، وبالتايل فإن اإلكتشافات ظهرت 

باآلثــار. املنطقــة  لغنــى  بســرعة 

تــاج  عــىل  العثــور  تــم  اإلســبار  نتائــج  ووفــق 
تعــود  التــي  األثريــة  الحجــارة  وبعــض  عمــود 

أعمــدة. تيجــان  أو  لجــدران 

ومــع توّقــف العمــل بانتظــار تحويــل النهــر عــن 
نحــو  مــن  أكــرث  قبــل  مجــراه  غــّر  الــذي  املعبــد 
أودى  ربمــا  كبــر  فيضــان  نتيجــة  ســنة  ألــف 
الفريــق  ســيتابع  حينــه،  يف  نفســه  باملعبــد 
النهــر  مجــرى  تحــت  املعبــد  بقيــة  عــن  البحــث 
هنــاك  حيــث  األرض،  تجــّف  أن  بعــد  الحــايل 
نهــر  إضافيــة ظاهــرة يف مجــرى  قطــع ألعمــدة 
جزيــن، وذلــك وفــق تطــّور األحــداث يف بســري 

ال.  أم  الســد  بمنــع  اللبنانيــن  ونجــاح 

املــرج األثريــة، وهــذا عــىل صعيــد املــرج ككل”. 
ديــر  عــىل  أيضــاً  العمــل  الجــزء  هــذا  ويتضّمــن 
مــار  كنيســة  مــن  بالقــرب  صوفيــا  القديســة 
كان  املوقــع  كــون  التنظيــف  بــدأ  حيــث  مــوىس 
الفريــق،  الرعيــان. ويقــوم  قبــل  مــن  ُيســتخدم 
الــذي يعمــل مــع الدكتــور وســام خليــل وفريــق 
وكشــف  “بالتوثيــق  اللبنانيــة  الجامعــة  مــن 
املنطقة من حولها وتنفيذ إسبار لرنى إذا كان 
هناك آثار أقدم تحتها”. وبالنســبة للكنيســة، 
نقلهــا،  املنطقــة  يف  املارونيــة  املطرانيــة  طلبــت 
بوجود فريق مختص من املديرية، وتم شراء 
الضهــر  مزرعــة  يف  وتحديــداً  املــرج  أعــىل  أرض 
بمساحة 8 آالف مرت”. وترّجح زيادة أْن يكون 
تحت الكنيسة معبد آخر، ألّن البناء املقّدس 
عــادة يبقــى مقدســاً عــىل مــّر العصــور، لــذا إذا 
لــزم األمــر ســنجري إســبارات أثريــة يف املــكان”.

يرتكز الجزء الثاين يف منطقة أعمدة الغرانيت 
التي ُتعتر واجهة ملعبد مطمور تحت األرض، 
أي  جيومورفولوجيــة،  دراســة  أنجزنــا  “فقــد 
العصــور،  مــر  عــىل  الطبقــات  تراكمــت  كيــف 
واكتشــفنا أّن النهــر لــم يكــن يف مكانــه الحــايل، 
املعبــد.  هــدم  فجــايئ  فيضــان  نتيجــة  زاح  بــل 
وادي  يصبــح  أن  قبــل  حصــل  الفيضــان  وهــذا 
“أخــذ  تــم  زيــادة،  ووفــق  ســهاً”.  بســري 
عينــات مــن الرتبــة لنعــرف يف أي حقبــة حصــل 
بطبقــة  وطمــره  املعبــد  هــّد  الــذي  الفيضــان 

هــذه”. الرتّســبات 

“األول  إســبارين:  تنفيــذ  املديريــة  فريــق  وقــرر 
بــه،  تحيــط  أعمــدة  لدينــا  حيــث  املعبــد  وراء 
األرض،  تحــت  رخــام  أعمــدة  أربعــة  ووجدنــا 
وردمنــا اإلســبار ألن ميــاه النهــر خرجــت لنــا مــن 
اإلنمــاء  مجلــس  مــن  فطلبنــا  اإلســبار،  قلــب 
بعيــداً  القديــم  مجــراه  إىل  النهــر  رد  واإلعمــار 
وسنســتأنف  الحفــر.  مــن  لنتمّكــن  املعبــد  عــن 
العمــل يف أوائــل الربيــع بعــد أن تجــّف األرض 
مــن  املــاء  بضــخ  اإلســتمرار  يمكننــا  ال  حيــث 
العمــل  فريــق  تنهارعــىل  ال  لــي  الحفريــات 

أيضــاً”. واآلثــار 

الغرانيــت  أعمــدة  أمــام  الثــاين  اإلســبار  وُنّفــذ 
“طبقــة  للفريــق  وتبــّن  املعبــد،  مدخــل  عنــد 
رومانيــة ربمــا تعــود إىل مــا  بعــد بنــاء املعبــد، 
بعــد  حصــل  الفيضــان  يكــون  أن  محتمــل  أي 
اســتيطان  املعبــد، ووجدنــا طبقــة  بنــاء  انتهــاء 

إقفــال  تــم  وكذلــك  ذلــك”.  بعــد  حصلــت  ثــان 
اإلســبار الثاين “كوننا أوقفنا العمل ولدواعي 
ولــي  الشــتاء  تنهــار يف  ال  لــي  الحفريــة  أمــن 
أن  يعتقــدون  العاديــن  النــاس  ألن  نحميهــا 
اآلثــار هــي كنــوز مــن ذهــب وغــره، فنخــاف أن 
يــأيت أي شــخص ويحفــر ويهــدد املوجــودات”. 

الحمــراء  لـ”املنطقــة  األولويــة  الفريــق  ويعطــي 
وهي موقع كنيســة مار موىس ودير القديســة 
يف  للمتعهــد  نســّلمها  أن  يجــب  إذ  صوفيــا 
فيهــا”.  يمــر  الســد  كــون  ممكــن  وقــت  أســرع 
أبلغوهــم بعــدم قدرتهــم  إنهــم  زيــادة  وتقــول 
لــدواع  النقطــة  هــذه  عــن  الســد  “إبعــاد  عــىل 
يتعــّذر  وبالتــايل  يقولــون،  كمــا  جيولوجيــة 

مكانهــا”.  مــن  بنقلهــا  إال  الكنيســة  إنقــاذ 
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إن كان بحــر صيــدا مشــهوراً بـ”بحريّتــه”، فنهــر 
بعــد  بالغربــة  الصيــداوي  يشــعر  الــذي  األّويل 
اجتيازه، ال يقّل أهمّية بالنسبة ملدينة توّزعت 
فميــاه  و”بســتنجّية”.  “بحريّــة”  بــن  عائاتهــا 
نهــر األّويل الغنّيــة باملعــادن كانــت وراء ازدهــار 
ســهل  يف  البســاتن  ونظــام  املروّيــة  الزراعــة 
واأليك  بالحمضّيــات  املدينــة  وشــهرة  صيــدا 
دنيــا. ولــم يكــن ذلــك ممكنــاً لــوال تشــييد أهــل 
جــداً  متطــّوراً  رّي  نظــام  القــدم،  منــذ  صيــدا، 
يعتمــد بأكملــه عــىل منطــق الجاذبّيــة وقّوتهــا 
يف جــّر ميــاه نهــر األّويل وتوزيعهــا عــىل القســم 
األكــر مــن البســاتن. ويقــوم العمــود الفقــري 
لهذا النظام عىل قناة أساسّية معروفة بقناة 

الســلطانية.  قنــاة  أو  الخاســكية 

فهــي  هندســية  تحفــة  الخاســكية  قنــاة  تعتــر 
ســّد  خــال  مــن  األّويل  نهــر  ميــاه  مــن  تتغــّذى 
يســّمى  النهــر  أعــىل  يقــع4.5  كيلومــرتاً  صغــر 
“ســد رصــاص”. ومــن ثــّم تــوّزع امليــاه عــىل بــرك 
وقنــوات أصغــر مــن خــال فتحــات إىل جانــب 
التــي  لألحجــار  نســبًة  املكاســر  تســّمى  القنــاة 

املــاء. لتحويــل  تــزال  أو  توضــع 

تلحــق قنــاة الخاســكية خّطــاً طبوغرافّيــاً واحــداً 
امليــاه  جــّر  عملّيــة  لتســهيل  انحــدار صغــر  مــع 
عــىل  محــّدد  تدّفــق  عــىل  املحافظــة  أجــل  ومــن 
طول 7 كيلومرتات. وهذا االنحدار فرض حفر 
الصخــر يف بعــض األحيــان حتــى 12 مــرتاً تحــت 
ســطح األرض. ويف آخــر جــزء مــن الخاســكية 
ُبنيــت قنــاة مرفوعــة )aqueduct( حتــى البلــد 
القديمــة التــي كان هــذا النظــام يغّذيهــا بميــاه 

الشــفة حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر.

عنــد وصــول قنــاة الخاســكّية إىل ســاحل صيــدا 
تجــري تحــت طريــق الســلطانية حيــث تــم بنــاء 
حائــط دعــم مــن أجــل فتــح طريــق تســّهل مــرور 
وبنيــت  والعربــات  الــدواب  عــىل  املســافرين 
الجــزء  هــذا  يف  الخانــات.  مــن  العديــد  عليهــا 

تكافــل  عــىل  تّتــكل  القنــاة  إدارة  كانــت  إن 
دور  يلغــي  ال  فهــذا  املحــل  املجتمــع  وتكاتــف 
املســؤولن يف املدينــة يف املحافظــة عــىل القنــاة 

فقد أهملوها ونســيوا حق أهل صيدا يف مياه 
نهر األّويل. بدأ ذلك يظهر بعدما أغار الطران 
وكســرها  القنــاة  قــرب   1980 يف  اإلســرائيل 
اليــوم  ذلــك  منــذ  العبــد.  مكســر  مــن  بالقــرب 
جــزٍء  إىل  الوصــول  عــن  األّويل  ميــاه  توّقفــت 
مّمــا  الوســطايّن  حــي  يف  البســاتن  مــن  كبــر 
أجــر الكثريــن عــىل حفــر آبــار إرتوازيــة. بعدهــا 
تكســرت القنــاة عنــد نقــاط أخــرى بســبب البنــاء 
وعــدم إجبــار املســؤولن املقاولــن عــىل أخذهــا 

اإلعتبــار.  بعــن 

لكــّن القنــوايت الســابق الحــاج يوســف القنــوايت 
يعتقد أّنه ما زال من املمكن ترميم الخاسكية 
وعــودة امليــاه إىل الجــزء الجــاف منهــا وذلــك إذا 
منهــا.  املتكّســرة  القليلــة  األجــزاء  إصــاح  تــم 
ولكــن يف ظــل السياســات واملخططــات املتبعــة 
فــإن مســتقبل الخاســكية مظلــم. فمــن  حاليــاً 
عــىل منســوب  جهــة ســيؤثر ســد بســري ســلباً 
امليــاه يف حــوض األّويل مــا ســينعكس عــىل قــّوة 
امليــاه  إيصــال  يف  القنــاة  وفعاليــة  امليــاه  تدّفــق 
أخــرى  جهــة  ومــن  الــري.  عمليــة  يف  ودورهــا 
صيــدا  بلديــة  عنــه  أعلنــت  مشــروع  ســيدّمر 
بالكامــل.  القنــاة  الســلطانية،  لتوســيع طريــق 

قــد يستســخف ويســتخّف املســؤولون بأنظمــة 
القنوات القديمة كقناة الخاسكية، متناسن 
ملنطقتنــا.  فخــراً  يجعلهــا  مــا  فّعاليتهــا  مــدى 
مــن  التقنيــة  هــذه  صــّدر  مــن  هــم  فالعــرب 
األندلــس إىل الغــرب وحتــى القــاّرة األمركيــة، 
فأصبــح الغــرب يتفاخــر بنظــام الـ”أســاكياس” 
الفّعــال  ســاقية(  لكلمــة  )نســبًة   )acequias(
يف مناطــق مثــل فالينســيا. أمــا نحــن، فنضــرب 
الحائــط  عــرض  القديمــة  الهندســية  الحلــول 
مــن  بــدالً  امليــاه بفعاليــة ونبنــي  تــوّزع  أنهــا  مــع 
ذلــك ســدوداً وحلــوالً تتــكل عــىل التكنولوجيــا 
الديــون،  مــن  املليــارات  تكّلفنــا  التــي  الحديثــة 
ومعيشــية  وبيئيــة  زراعيــة  منظومــة  وتدّمــر 

بالكامــل. واقتصاديــة 

تقوم الخاسكية والسلطانية بدور فاصل بن 
الجبل حيث زراعة الزيتون البعلّية والساحل 
حيث بســاتن الحمضيات واأليك دنيا املروّية.

بوداشــتارت  الفينيقــي  صيــدا  ملــك  بنــى 
القــرن  يف  الخاســكية  قنــاة  مــن  األول  الجــزء 
معبــد  توســيع  أراد  إذ  امليــاد  قبــل  الخامــس 
بنــى  فقــد  األّويل.  نهــر  مــن  بالقــرب  أشــمون 
معبــداً  إشــمونازار  امللــك  وســلفه  بوداشــتارت 
ملعالجــة  ليخصــص  أشــمون  الشــفاء  إللــه 
األمــراض وخصوصــاً املتعلقــة باألطفــال وذلــك 
املقدســة.   األويل  ميــاه  اســتخدام  خــال  مــن 
“إلــدل”.  نبعــة  مــاء  عــىل  بدايــة  االّتــكال  كان 
كبــراً،  نجاحــأً  أشــمون  معبــد  القــى  وبعدمــا 
بتوســعة  بوداشــتارت  البّنــاء”  “امللــك  قــام 
املعبــد وأراد تزويــده بكّميــة أكــر مــن املــاء فبنــى 
قنــاة الخاســكية. اليــوم عنــد زيــارة موقــع معبــد 
املــاء املخصصــة  بــرك  أشــمون يمكــن ماحظــة 
كانــت  التــي  الصغــرة  والقنــوات  للعــاج 
تســتمد املــاء مــن قنــاة الخاســكية وتوزعهــا يف 

املعبــد.

قنــاة  عــىل  األثريــة  الدراســات  غيــاب  رغــم 
الخاســكية، مــن املرجــح أن الجــزء الثــاين منهــا 
يعــود إىل الفــرتة الهلنســتية مــن خــال لوحــة 
نهــر  ضفــاف  عــىل  املــايض  يف  موجــودة  كانــت 
األّويل بالقرب من سد رصاص.  كما أّن نظام 
تــدل  الســلطانية  طريــق  تحمــل  التــي  القناطــر 
القنــاة  ســّميت  وقــد  الرومانيــة.   الحقبــة  إىل 
فخــر  األمــر  زوجــة  بخاســكية  تيّمنــاً  بإســمها 
الديــن التــي كانــت مســؤولة عــن ترميــم القنــاة 

عشــر. الســابع  القــرن  يف 

األهــم مــن الهندســة املميــزة للقنــاة هــو النظــام 
القنــاة.  إدارة  يف  صيــدا  أهــايل  اّتبعــه  الــذي 
ويقــول املــؤرخ الصيــداوي طــال مجــذوب أنــه 
عنــد دراســته أرشــيف املحكمــة الشــرعية وجــد 

بعــض الخافــات حــول املــاء يف منطقــة صيــدا 
الكــرى ولكــن عــىل عكــس مــا يحصــل يف كثــر 
لـ”إشــتباكات  أثــر  أّي  يجــد  لــم  األماكــن،  مــن 
ويقــول  الخافــات.   هــذه  جــّراء  مــن  دمويــة” 
املجذوب إّن هذا يمّيز صيدا عن أماكن أخرى 
الجــّر  طريقــة  عــىل  االتــكال  حيــث  العالــم  يف 

الضحايــا.  مــن  الكثــر  خّلــف 

امليــاه  توزيــع  عــىل  الخافــات  قًلــة  تعــود 
اتبعــه  الــذي  الفّعــال  اإلداري  النظــام  إىل 
الصيداويــون. فيتــم اإلشــراف عــىل عمليــة الــري 
من قبل لجنة مياه تم إختيار أعضائها “بدقة 
بالحكمــة  يتمتعــون  بحيــث  كبرتــن،  وعنايــة 
عــىل  والقــدرة  والخــرة”  الحســنة  وبالســرة 
عنــد  امليــاه  بتوزيــع  املتعلقــة  النزاعــات  حــل 
جــدول  بوضــع  اللجنــة  هــذه  تقــوم  حصولهــا. 
“القنواتيــة  مــن  مجموعــة  وإختيــار  الــري 
بــايش” أو “شــيخ الســقي”  برئاســة “القنــوايت 
الــري.  وعمليــة  الخاســكية  قنــاة  يديــروا  يك 
تعاقــب عــر الزمــن الكثــر مــن شــيوخ الســقي، 
قنــوايت.  إســم  تحمــل  عائلــة يف صيــدا  وهنــاك 
لقَبــوا  ولكــن  زّكــور  آل  مــن  األصــل  يف  وهــم 

ملهنتهــم.  نســبًة  بالقنــاوايت 

مــا زال شــيخ ســقي الخاســكية الحــايل، الســيد 
الخاســكية  قنــاة  بصيانــة  يقــوم  إبريــق  محمــد 
وتنظيفهــا مــع إنتهــاء كل ربيــع تحضــراً للــري 
القليلــة  اإلمكانّيــات  رغــم  الصيــف  فصــل  يف 
املتاحــة لــه وإهمــال الدولــة للقنــاة. كمــا يقــوم 
عملــه عــىل إدارة جــدول الــّري والتذكــر بفتــح 
يدفعــه  ثابــت  مبلــغ  مقابــل  وذلــك  املكاســر 

ســنوياً.   البســاتن  أصحــاب 
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الرّحالـــة  وصفـــه  كمـــا  بســـري  مـــرج 
البـــــــــــــــــــــــــــــــــــريطاين كوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون *

الثمــري  الصنوبــر  أشــجار  بــن  املســار  أصبــح  مــا  وســرعان  جزيــن  مــن  طريقــاً  أخــذُت 
الناعمــة مثــل الفطــر. هنــا التقــى نهــرا جزيــن والبــاروك يف واحــة مــن الضــوء. بيــوت 
زراعّيــة بأحجــار جميلــة تخرتقهــا أشــجار الصنــدل. بيــوت هــي ضحايــا زلــزال عــام 1956 
الــذي هــّز الــوادي املأهــول. وبالقــرب مــن نقطــة التقــاء امليــاه، كان هنــاك جســر عربــي 
األرض  غارقــة يف  الغرانيــت  مــن  أعمــدة  وأربعــة  الرومانيــة،  الســفلية  األحجــار  ذات 
مــن  التــي أصبحــت اآلن بســتاناً  القديمــة  »بــوري«  حّتــى أعناقهــا. كانــت هــذه مدينــة 
مــا ذكــرت »بــوري« مــن قبــل  نــادراً  املــر حيــث الثمــار تتهــاوى غــر مقطوفــة.  الرتقــال 
املؤرخــن القدمــاء، لكنهــا أعطــت إســمها لنهــر بوســرتينوس )بســري( الــذي يتشــّكل 
هنــاك. مــن املؤّكــد أّن املدينــة قــد احتّلــت موقعــاً رائعــاً مــن الجمــال والفائــدة، إذ عــرت 
فيهــا طريــق تربــط صيــدا بدمشــق يف الــوادي املخّبــأ بــن التــال، وطريــق آخــر قــد يكــون 
قد ربط املدينة بالطريق الذي يمّر من صور نحو حرمون، أو بالطريق السريع الذي 
رصفــه اإلمراطــور تراجــان بــدءأَ مــن البحــر األحمــر. يتدّفــق النهــران نــزوالً إىل ســكون 

املدينــة، وتصلهــا طريــق رومــاين عــر غابــات الصنوبــر يف الشــمال الغربــي.

لــم يكــن باإلمــكان نصــب أعمــدة الغرانيــت، وهــي كبــرة جــداً بالنســبة ملدينــة صغــرة، 
ويبــدو  املعبــد.  قاعــدة  القريــب  نهــر جزيــن  أخفــى  وقــد  إلــه،  عبــادة  أجــل  مــن  ســوى 
أّن املعبــد أنــئ بمجهــوٍد ضخــم، وأّن املدينــة كانــت مدينــة تجاريــة بنيــت باألمــوال. 
الشــفاء  بإلــه  الرومــان  ربطــه  الــذي  ألشــمون،  ُمكّرســة  كانــت  أّنهــا  املحتمــل  ومــن 
البحــر  وياقــي  لــه  مقدســاً  كان  املدينــة  عليــه  تقــف  الــذي  النهــر  ألن  أيســكولبيوس، 
بالقــرب مــن معبــده يف صيــدا. بــدأُت أمــي عــىل طــول وادي املدينــة عنــد آخــر وادي 
الباروك، والحظت األحجار الرومانية أسفل قدمي، ونظرت إىل النهر: هناك تحت 
املاء األخضر ملعت شوارع وأرصفة املدينة القديمة، متساوية ومستقيمة كما ُبنيت 
ألول مرة. ويف هذا الضوء الخفي، تحّركت الشظايا وملعت كما لو أّن املدينة عادت 
للحيــاة، وخّيــل يل أّن األســطح والبوابــات تنمــو مــن خــال امليــاه نحــو الســماء وتجــرف 

ســطح النهــر: مدينــة مكتملــة. 

هنــا قــام املزارعــون بزراعــة الكــروم والزيتــون، وجــاء التّجــار وجلبــوا العطــور والخيــول 
املدينــة يدحــرج  أعــاد اكتشــاف  الــذي  الكبادوكيــة والقرفــة وعبــادة أدونيــس. والنهــر 
أحجارهــا، واحــدة تلــو األخــرى، باتجــاه البحــر. أصبــح وادي الزلــزال )وادي بســري( 
اآلن يف حالة هدوء، حيث فرغ من السكان، فيما الطبقات القاسية لتاله مشجرة 
بدرجــات متنّوعــة مــن األخضــر. النهــر واســع وضحــل يتدفــق عــر مــرِج يشــبه املــروج 
اإلنكليزيّــة، وقابلــت فيــه مزارعــاً وحيــداً كأّنــه حــارٌس لصمــت النهــر. ويف العمــق هنــاك 
األرايض التــي كانــت قــد ُحرثــت يف املــايض فأصبحــت رمــاً وأعشــاباً، وهنــاك ضفــاف 
النهــر تمّزقــت باألشــجار امللقــاة يف امليــاه. ويف أعــىل التــال الجنوبيــة، تابعــت الطريــق 

الــذي بنــاه الرومــان ألول مــرة عــر غابــات الصنوبــر(...

* The hills of Adonis : a journey in Lebanon )تال أدونيس: رحلة يف لبنان(

معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد أشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون يف صيــــــــــــــــــــــــــدا 
تـــوأم معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري؟*

يرّجــح بعــض األثريــن أن يكــون املعبــد الرومــاين يف مــرج بســري واملبنــي عنــد التقــاء 
نهــَري جزيــن والبــاروك اللذيــن يشــكان نهــر بســري - األّويل أو مــا ُعــرف يف الحقبــة 
الرومانية بنهر أشــمون، مرتبطاً بمعبد أشــمون الفينيقي، إله الشــفاء املوجود عىل 
بعــد ألــف مــرت شــمال صيــدا، وتحديــداً بالقــرب مــن مجــرى نهــر األّويل وقبــل مصّبــه يف 

البحــر بمســافة قصــرة. 

تــورد »املفكــرة« هنــا بعــض املعلومــات حــول أهميــة معبــد أشــمون مســتقاة مــن كتّيــب 
املديرية العامة لألثار عن املعبد، كمساهمة يف إلقاء الضوء عىل معبد مرج بسري 
الحفريّــات  إجــراء  أثريــون وناشــطون بضــرورة  يطالــب  الحفــاظ عليــه حيــث  وأهميــة 
األثريــة الكاملــة واإلســبارات الضروريــة، حتــى وإن اقتــى األمــر الوصــول إىل األرض 
العــذراء عــىل عمــق نحــو 80 إىل مئــة مــرت يف املــرج الغنــي بالرتّســبات الزراعيــة. )املحــرر(

شــجرية،  منطقــة  يف  صيــدا  شــمال  كيلومــرت  بعــد  عــىل  الدينــي  أشــمون  معبــد  يقــع 
الليمــون يف  زهــر  رائحــة  تفــوح  الربيــع،  كان  فــإذا  خاصــاً.  زيارتــه طقســاً  مــن  تجعــل 
األجــواء، فيمــا ُتثقــل أشــجار املنطقــة املحيطــة بــه بالثمــار الشــهّية يف الخريــف. أقيــم 
املعبــد تكريمــاً إللــه الشــفاء عنــد الفينيقــن أشــمون ويمتــاز عــن بقيــة املواقــع الفينيقيــة 
باحتفاظــه بالكثــر مــن حجارتــه األساســية حيــث بــدأ العمــل عليــه يف القــرن الســابع 
قبــل امليــاد، وبرغــم تعاقــب اإلنشــاءات األثريــة عليــه يف الحقبــات التــي تلــت الحضــارة 

الفينيقيــة. ويمتــاز أيضــاً أّنــه طاملــا حظــي بالعنايــة مــع ترميــم أجــزاء منــه. 

بالفسيفســاء إىل  أروقــة، وأرضيــة مرصوفــة  املعبــد طريــق رومانيــة ذات  وتتمّيــز يف 
ســبيل ماء روماين فخم ثم أساســات لكنيســة بيزنطية، مما يؤّشــر إىل أهمية املوقع 

عنــد عّبــاد الحضــارات املتعاقبــة برغــم اختــاف معتقداتهــم. 

وقعــت  أن  وحــدث  الصيــد،  يجيــد  بروتيــاً  شــاباً  كان  أشــمون  إّن  األســطورة  تقــول 
اإللهــة عشــرتوت يف حّبــه، فمــا كان منــه إالّ أن مــال عــن إغرائهــا فَجــَبّ نفســه ومــات. 
لــم تستســلم اإللهــة للقــدر، وأعــادت حبيبهــا للحيــاة مســبغة عليــه صفــات األلوهــة. 
ويقــال إّن بلــدة قرشــمون قــرب بــروت مــا تــزال تحفــظ حتــى اليــوم ذكــرى مدفــن اإللــه 

الشــاب.

للشــفاء. إال أّن قصــة موتــه وقيامتــه جعلــت منــه إلهــاً  كان أشــمون يف األصــل إلهــاً 
للخصوبــة الكونيــة وإلهــاً للخضــرة التــي تمــوت كل عــام وتعــود إىل الحيــاة. وبصفتــه 
 - اإلغريقــي  الطــب  إلــه  شــخصية  مــع  أشــمون  شــخصية  اندمجــت  للشــفاء،  رّبــاً 
الرومــاين »أســكليبيوس«، ومــن عاقــة األخــر الوثيقــة بالثعابــن التــي تربــى بكثافــة 
يف معابــده وتلعــب دوراً يف شــفاء بعــض األمــراض فقــد اســتعمل رمــز الثعبــان امللتــف 

حــول العصــا رمــزاً ملهنــة الطــب ومــا زال.

صــورة  عليهــا  ُنقشــت  الذهــب  مــن  ورقــة  عــىل  أشــمون  معبــد  مــن  مقربــة  عــىل  وعــرث 
أشــمون ويف يــده عصــا يلتــّف عليهــا الثعبــان وإىل جانبــه »أيجيــا« ربــة الصحــة. كمــا 
ُعــرث عــىل مصكــوكات بروتيــة مــن العهــد الرومــاين تمثلــه وهــو واقــف بــن الثعابــن. 
وكان لكل مدينة فينيقية إلًه بطل. وعليه كان أشمون إله صيدون فبنى له أبناؤها 
معبداً بالقرب من النهر لعاقة املاء بطقوس شفاء املرىض وطقوس الغسل. وكان 
من تقاليد املعبد املســّلم بها أن يأيت كل من حظي بالشــفاء بتمثال له يحمل إســمه 
ويضعــه يف باحــة املعبــد كعربــون شــكر وإمتنــان، ولــذا عــرث يف حرمــه عــىل الكثــر مــن 
التماثيل ومعظمها تمثل أطفاالً، مما يدّل عىل تخّصص أشمون يف شفاء األطفال. 

*معلومات إضافية منشورة عر رابط للكتّيب الكامل للمديرية عن املعبد
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 2019 األول  تشــرين   17 انتفاضــة  تســهم  لــم 
يف فتــح مــرج بســري أمــام أهــايل املنطقــة وكل 
لبنان فحســب إثر اقتحامها من قبل ناشــطن 
يف 9 تشــرين الثــاين 2019. بــل كان ذلــك اليــوم 
مفصلّيــاً يف مســار معركــة معارضــة مشــروع 
وطنيــة  قضيــة  إىل  ليحّولهــا  بســري،  ســد 

بامتيــاز. 

ومــع اقتحــام املــرج ونــزع البوابــات التــي منعــت 
املنطقــة عــن أهلهــا وســّكانها وعــن الــرّواد مــن 
مختلف املناطق، وّظفت الخطوة كفعل تصدٍّ 
الفســاد وترشــيد  العــام ومكافحــة  املــال  لهــدر 
البيئــي  التدمــر  وقــف  املجــدي وطبعــاً  اإلنفــاق 
مــن  وكّلهــا  للمــرج،  واإلقتصــادي  والزراعــي 
الشــعارات الطموحــة لإلنتفاضــة. وصــار إنقــاذ 
مرج بسري فعاً ثورّياً بامتياز، واألهم واجباً 
زال يف  مــا  بســري  ســد  ألّن مشــروع  آنّيــاً  آنّيــاً. 
املراحــل األوىل للتنفيــذ، وبالتــايل يعنــي وقــف 
لهــدر  واملجــدي  الفّعــال  التصــّدي  اســتكماله 
املشــاريع  عــىل  الرقابــة  وممارســة  العــام  املــال 
املشــبوهة ومعها املســاءلة واملحاســبة وترشــيد 
اإلنفــاق والحفــاظ عــىل البيئــة وربطهــا بحقــوق 
واإلجتماعــي  الحيــايت  األمــن  يف  املواطنــن 
وبالتــايل ال  األوان.  فــوات  قبــل  واإلقتصــادي، 
يتحــّول املــرج إىل قضيــة فعــل مــاٍض كمــا كل 
مــا ســبق وُنّفــذ مــن مشــاريع فاشــلة ســواء مــن 
ســدود مشــابهة أو بنــى تحتيــة أو تلزيمــات أو 

غرهــا.

ضــد  الشرســون  املناضلــون  يكــن  لــم  وفعــاً، 
تصــل  أن  يتخّيلــون  أعــوام  منــذ  بســري  ســد 
عــىل  النــاس  مــن  العــدد  هــذا  إىل  أصواتهــم 
كامل رقعة الوطن مع اقرتاب تحّول املرج إىل 
قضيــة وطنيــة ليــس بــن املواطنــن فحســب بــل 
عــىل وســائل اإلعــام التــي نــادراً مــا تغيــب عــن 
األنشــطة اليوميــة عامــة يف املــرج واألســبوعية 

أســبوع. نهايــة كل  مــع  تتكثــف  التــي 

النــاس  بــه  ســمع  أو  املــرج  زار  أن  يســبق  ولــم 
اليــوم.  ولغايــة  شــهرين  نحــو  مــن  فعلــوا  كمــا 
وقــد تكلــل ذلــك بتقديــم النائبــة بــوال يعقوبيــان 
التــي كانــت تعــارض الســد أيضــاً اقــرتاح قانــون 
يلغــي مشــروع الســد مــن أساســه مــع أســباب 
وتســببه  للقوانــن  مخالفتــه  تبــّن  موجبــة 
وباملــوازاة  العــام.  املــال  وهــدر  املنطقــة  بتدمــر 
غّرد رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك النائب 
داعيــاً  مــرة  مــن  ألكــرث  جنبــاط  وليــد  الســابق 
مــن  املشــروع  وإيجابيــات  ســلبيات  ملناقشــة 
دون أن يصــل إىل اتخــاذ موقــف رافــض للســد 
كما أمل عدد من أهايل املنطقة والناشطون، 
يف  األساســين  الاعبــن  أحــد  جنبــاط  كــون 

الشــوف. 

الــذي  والحــراك  اإلنتفاضــة  انعكســت  وأيضــاً 
دفــع  يف  بســري  مــرج  حــول  قلبهــا  يف  تفاعــل 
إىل  والشــوف  جزيــن  منطقــة  أهــايل  مــن  كــرث 
إعادة حساباتهم حول مستوى نضالهم ضد 
السد، فتشكلت مجموعات جديدة من قلب 
قــرى وبلــدات مــرج بســري تعيــد طــرح القضيــة 
واإلقتصــادي  والبيئــي  العلمــي  للنقــاش 
لتكويــن  محاولــة  يف  الجــدي،  واإلجتماعــي 
دائــرة  يف  للمعنيــن  ُيــرز  مؤثــر  شــعبي  حشــد 
مخاطــر  لبنــان،  كل  ومعهــم  الضيقــة،  املــرج 
لــه  املعارضــة  أطــر  توســيع  وضــرورة  املشــروع 

مجموعــة  وتعتــر  تنفيــذه.  وقــف  إىل  وصــوالً 
شــبان وشــابات عماطــور أبــرز هــذه املجموعــات 
التــي بــدأت الدخــول عــىل خــط مناهضــة الســد 
مــن جديــد، إضافــة إىل ناشــطن جــدد انضمــوا 

ســبقوهم.   الذيــن  قوافــل  إىل 

ضخــت  اليوميــة،  التحــركات  صعيــد  وعــىل 
وحماســًة  جديــداً  دمــاً  الشــعبية  االنتفاضــة 
إقفــال  مــع  تراجعــت  كانــت  بعدمــا  فيهــا 
قبــل  مــن   2019 شــباط  يف  املــرج،  مداخــل 
و”نــورول”  “أوزالتــن”  الرتكيتــن  الشــركتن 
وجــه  يف  خــوري  داين  ووكيلهمــا  املتعهدتــن، 
املواطنــن وأهــايل املنطقــة. ال بــل تكثفــت هــذه 
التحــركات وتنّوعــت وصــوالً إىل إقامــة مخّيــم 
عــىل مدخــل املــرج منــذ اليــوم األول القتحامــه، 
عقــر  يف  دائــم  مخيــم  إىل  تحــّول  مــا  ســرعان 
قلب املرج، بعدما انتقل الناشــطون بخيمهم 
إىل منطقــة الصنوبــر يف عمــق املــرج، ليعلنــوه 
األســاس  توصيفــه  إىل  ويعيــدوه  عامــاً  ملــكاً 
 )2009( األرايض  لرتتيــب  الشــاملة  الخطــة  يف 
كأحــد الحمــى واملنتزهــات الطبيعيــة الخمســة 

لبنــان. يف  املتبقيــة 

قضيــة  تحّولــت  األول،  تشــرين   17 منــذ 
الحفــاظ عــىل مــرج بســري إىل أحــد العناويــن 
تنتشــر  إذ  اإلنتفاضــة،  لحــراكات  األساســية 
بتدمــر  تنــدد  مواطنــون  يحملهــا  يافطــات 
املــرج، وُتطالــب بوقــف مشــروع الســد وتصــف 
مــرج  “تحريــر  بأنــه   9/11/2019 يف  حصــل  مــا 
يف  عنــه  املدافعــون  نجــح  بعدمــا  بســري”، 
مــن  اآلليــات  إخــراج  إىل  املتعهديــن  دفــع 
املــرج، وكذلــك فتحــه كمنتــزه عــام يســتقطب 
بمــا  أســبوع  كل  خــال  اآلالف  وأحيانــاً  املئــات 
هــؤالء  ويســجل  ضمنــاً.  األســبوع  نهايــة  فيــه 
مهمــة يف  االســتقال كمحطــة  عيــد  مناســبة  
اإلنتصــار للمــرج الــذي اســتقبل أكــرث مــن ألفــي 
ملــرج  “نمــي  مســرة  يف  للمشــاركة  شــخص 

بســري”.  

قضيــة  إىل  املــرج  قضيــة  تحــّول  مــن  ولإلفــادة 
كل  اســتخدام  الناشــطون  ُيحــاول  عــام،  رأي 
املســار  مســتكملن  إلنقــاذه  املتاحــة  الوســائل 
ثــاث  مــن  أكــرث  منــذ  اتبعــوه  الــذي  القضــايئ 
العلميــة  الدراســات  نشــر  وطبعــاً  ســنوات، 
املُنجرة وإنجاز أخرى إضافية، وعقد الندوات 
العرائــض  عــىل  التواقيــع  وجمــع  واللقــاءات 
الرافضــة للســد. وعليــه نشــر الحــراك  حقائــق 
الســلطة  روايــة  وجــه  يف  ومعطيــات  علميــة 
عــىل  ُعممــت   التــي  ودراســاتها  ومعطياتهــا 

العــام. الــرأي 

وبذلك تمّيزت أدوات النضال يف حراك بسري 
اســتقصائها  يف  ســابقة  أخــرى  حــراكات  عــن 
والنقاشــات  والدراســات  والقضــاء  العلــم 
والندوات ومقارعة الحجة بنقيضها بدءاً من 
تأمــن  إىل   يهــدف  الّســد  بــأّن  الســلطة  ادعــاء 
و900  مليــون  ونحــو  الكــرى  لبــروت  امليــاه 
ألــف مواطــن تحــت عنــوان “محاربــة العطــش 
عــىل  القّيمــن  إخفــاء  إىل  العامــة”،  واملنفعــة 
السد دراسات وتقارير تعزز املخاوف الزلزالية 
والجيولوجيــة وبدائــل تأمــن امليــاه إىل املنطقــة 

املســتهدفة. 

تنفيعــات  إبــراز  إىل  أيضــاً  الحــراك  ويســعى 
ومرامــل  كســارات  ضمنهــا  ومــن  الشــركات 
وبيــع ترســبات املــرج وحطــب أشــجاره املعّمــرة 
وفــق تبعّيــات سياســية وطائفيــة عــىل قاعــدة 6 
و6 مكــرر. وحــاول املدافعــون عــن مــرج بســري 
تتصّدرهــا  كلفــة،  أقــل  بدائــل  وجــود  إثبــات 
وتنفيــذ  امليــاه،  لتوزيــع  الســليمة  اإلدارة 
التــي توّفــر مئــات املايــن مــن  بعــض املشــاريع 
كمــا  فاشــل  ســد  تنفيــذ  دون  مــن  الــدوالرات 
مليــار  تامــس  وبكلفــة  الســدود  مــن  غــره 

دوالر. مليــون  و200 

اعرتاضــات  الشــفهية  االعرتاضــات  تلــت 
إىل  كتابــاً  امليــدان  بلديــة  وّجهــت  خطيــة حيــث 
مجلــس االنمــاء واإلعمــار ترفــض الســد، كمــا 
ورئيــس  الشــوف  مزرعــة  بلــدة  أهــايل  وّقــع 
بلديتهــا وبعــض مخاترهــا عريضــة ضــد الّســد 
)تراجعــت البلديــة عنهــا الحقــاً(، باإلضافــة إىل 
اعرتاضــات خطيــة مــن مخاتــر بســري ومزرعــة 
الخطيــة  االعرتاضــات  مــن  والعديــد  املطحنــة، 

النــدوات.  خــال  جمعهــا  تــم  التــي 

وظهــرت فيمــا بعــد التدخــات السياســية التــي 
ومخاتــر  معارضــة  بلديــات  عــىل  ضغطــت 
مــن  عــدد  برتاجــع  انتهــت  للّســد،  رافضــن 
قــرار  جزيــن  قائمقــام  وقــع  بينمــا  البلديــات، 
املوافقــة عــىل مشــروع الّســد نيابــًة عــن مخاتــر 
تملــكان  ال  اللتــن  املطحنــة  ومزرعــة  بســري 
كتبــاً  مخاترهمــا  أرســل  أن  وســبق  بلديــة 
الوحيــدة  امليــدان  بلديــة  وبقيــت  اعرتاضيــة. 
املتمّسكة باعرتاضها عىل مشروع بناء السّد، 
وصــوالً إىل تقديمهــا طعنــاً بمرســوم اســتماك 
العقــارات لغايــة تنفيــذه أمــام مجلــس شــورى 

الدولــة.

املعارضــون ملشــروع الّســد هــم ســكان البلــدات 
الســد،  مــن  تتضــرر  ســوف  التــي  املجــاورة 
ومهنهــم  أرضهــم  ورثــوا  الذيــن  واملزارعــون 
عــن آبائهــم، يزرعــون األرض ويســرتزقون مــن 
نتاجهــا، ويقصــدون املــرج أيــام اآلحــاد للتنــّزه، 
هــي ثــروة يخشــون فقدانهــا يف حــال تــم إنشــاء 

الذاكــرة.  ُتدّمــر  بحــرة 

مختلــف  مــن  بيئيــون  ناشــطون  أيضــاً  وهــم 
املناطــق اللبنانيــة يوجهــون صرخــة ضــد تدمــر 
الطبيعــة، وحقــوق أهــل حــوض مــرج بســري، 
وجمعيــات بيئيــة وتراثيــة، أبرزهــا لجنــة أهــايل 
وسكان البلدات املجاورة ملرج بسري والحملة 
الوطنية إلنقاذ مرج بسري والتجّمع للحفاظ 
عىل الرتاث اللبناين، والحركة البيئية. يضاف 
إليهم خراء ومهندســون وأســاتذة جامعيون 
الســد،  مخاطــر  لتفنيــد  خراتهــم  يضعــون 
لألهــايل  القانونيــة  املشــورة  قدمــوا  ومحامــون 

ولجــأوا إىل القضــاء يف محطــات عــدة.

األهــايل  دفعــت  رئيســية  أســباب  أربعــة  تــرز 
تّتصــل  بســري،  مــرج  لحمايــة  التحــّرك  إىل 
بالنواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة وال ســيما 
املعنويــة كمــا البيئيــة. وتتلّخــص هــذه األســباب  
ومعهــا  الزراعــة  وتدمــر  الزلزاليــة  املخاطــر  بـــ: 
والقضــاء  املنطقــة  وأحــراج  املزارعــن  أرزاق 
عــىل أحــد أهــم املنتزهــات الطبيعيــة يف لبنــان، 
بمــا  املــرج  الثقــايف يف  اإلرث  تدمــر  إىل  إضافــة 
وانتهــاء  أثريــاً،  موقعــاً   58 نحــو  مــن  يحتويــه 
وعــدم  أساســه،  مــن  املشــروع  جــدوى  بعــدم 
امليــاه  مــن  املرتجــاة  الكميــة  تأمــن  عــىل  قدرتــه 

كلفــة.  أقــل  بدائــل  ووجــود  الكــرى  لبــروت 

بدايــة ارتفعــت األصــوات املعرتضــة عــىل إنشــاء 
واألهــايل  املخاتــر  بعــض  مــن  بســري  ســد 
واالجتماعــات  النــدوات  أثنــاء  واملزارعــن 
)2012 - 2013( التــي عقدهــا مجلــس اإلنمــاء 
اســتطاع  بغيــة  البلــدات  بعــض  يف  واإلعمــار 
يف  عنــه  منصــوص  هــو  ملــا  وفقــاً  العاّمــة،  رأي 
مرســوم دراســة األثــر البيئــي رقــم 8633 بتاريــخ 
7 آب 2012. ولكن الدعوات إىل تلك الندوات 
لــم توّجــه إىل كافــة األهــايل، عــدا عــن أنهــا لــم 

بالّســد.  املعنّيــة  البلــدات  كل  يف  تحصــل 

ما أن صدر املرســوم  2066 )4 حزيران 2015( 
األهــايل  تيّقــن  حتــى  الّســد  بتنفيــذ  القــايض 
لــم  بــأّن اعرتاضهــم عــىل املشــروع   املعرتضــون 
تــم  أّنــه  أيضــاً  وتبــّن  اإلعتبــار،  بعــن  يؤخــذ 
علمــاً  ضمنيــاً  موافقــة  امليــدان  بلديــة  اعتبــار 
أنهــا أرســلت اعرتاضــاً خطيــاً، عــدا عــن أنــه تــم 
إهمــال رأي مختــاري بســري ومزرعــة املطحنــة 

جزيــن.  قائمقــام  عنهمــا  ووقــع  املعرتضــن 

تــم  القانونيــة،  املهلــة  وخــال  وبالنتيجــة 
يف  قضائيــة  إبطــال  مراجعــات  ثــاث  تقديــم 
الدولــة  شــورى  مجلــس  أمــام   2015 تمــوز 
فــؤاد  املحاميــن  بوكالــة  واحــدة  للمرســوم، 
الحــاج رئيــس بلديــة قيتــويل وســليمان مالــك، 
عــن  بوكالتهمــا  وأخــرى  امليــدان  بلديــة  عــن 
التــي  اللبنــاين  الــرتاث  عــىل  للحفــاظ  التجّمــع 
قــّدم  كمــا  نجيــم.  رجــا  الجــودة  خبــر  يمثلهــا 
مالــك طعنــاً بموجــب وكالتــه عــن بعــض أهــايل 
واقرتنــت  املــرج.  مــاك  مــن  املطحنــة  مزرعــة 
املراجعــات بطلــب وقــف تنفيــذ املرســوم. ولكــّن 
مجلــس الشــورى رد هــذا الطلــب يف الدعــاوى 
الثــاث، فأعيــد تقديــم طلبــات الرجــوع عــن رد 
اللوائــح  تبــادل  التنفيــذ، واســتمر  طلــب وقــف 
يتــم  لــم  اليــوم  وحتــى   ،2017 العــام  لغايــة 

كافــة.   املراجعــات  يف  البــّت 

عــاد  باملرســوم،  الطعــن  مــن  الرغــم  وعــىل 
االســتصناع  قانــوين  وأصــدر  النــواب  مجلــس 
مــع البنــك اإلســامي للتنميــة لتنفيــذ مشــروع 
ســد بســري بقيمــة 128 مليــون دوالر أمــريك، 

 .2017 نيســان  يف 

جزائيــة  بشــكوى  والحــاج  مالــك  تقــّدم  كمــا 
بــروت  يف  التمييزيــة  العامــة  النيابــة  أمــام 
تّمــت إحالتهــا إىل النيابــة العامــة االســتئنافية 
يف الجنــوب يف تمــوز 2019. وتتصــل الشــكوى 
بمخالفة مشروع الّسد ألحكام قانون حماية 
األثــر  تقييــم  أصــول  مرســوم  وأحــكام  البيئــة 
ضــد   ،)7/8/2012 )تاريــخ   8633 رقــم  البيئــي 
ولفتــت  التحقيــق.  يظهــره  مــن  وكل  مجهــول 

حرص الناشطون عىل نقل كل ما لديهم من 
تقاريــر ودراســات علميــة مضافــة إىل هواجــس 
يف  وعرضوهــا  الــدويل،  البنــك  إىل  الســكان، 
لنحــو  واســتمرت   2017 يف  بــدأت  اجتماعــات 
مــن مجلــس  مكّلفــة  لجنــة مســتقلة  مــع  عــام 
اإلنمــاء واإلعمــار. ولــم يتخــذ البنــك الــدويل أّيــة 
خطــوات ترتقــي لهواجــس املدافعــن عــن مــرج 

بســري، وفــق مــا يؤكــد هــؤالء. 

بســري  مــرج  عــن  املدافعــون  الناشــطون  علــم 
اإلنمــاء  ومجلــس  الــدويل  البنــك  مواجهــة  أّن 
خاصــة  الســهل،  باألمــر  ليســت  واإلعمــار 
وأنهمــا لــم ُيظهــرا أي اســتعداد إلعــادة النظــر 
تتجــه  التحــركات  فبــدأت  الســد.  مشــروع  يف 
إىل عقــد نــدوات علميــة، ُثــم التقــى الناشــطون 
وجزيــن  الشــوف  قضــاءي  أهــايل  مــن  وبعــض 
عىل إنشاء منّصة تجمع بن الخراء واألهايل 
للتقريب بن االثنن، بحسب ما ُيفيد منّسق 
روالن  بســري  مــرج  إلنقــاذ  الوطنيــة  الحملــة 
نّصــور لـ”املفكــرة”. وبالتــايل تــّم إنشــاء الحملــة 

عــام 2018.   بســري  مــرج  الوطنيــة إلنقــاذ 

تقدمت الحملة بشــكوين إىل لجنة التفتيش 
التابعة للبنك الدويل، وهي جهة رقابية عىل 
التــزام  مــدى  يف  النظــر  موكلــة  البنــك  أعمــال 
البنــك الــدويل باملبــادئ التــي تحكــم تمويلــه أي 
مشــروع، ومنهــا التزامــه بعــدم دعــم املشــاريع 
التي قد تتسبب بضرر بيئي أو تهجر للسكان 

انتقلــت اإلعرتاضــات إىل األرض يف عــام 2018 
مــع دخــول املتعّهــد إىل املــرج تمهيــداً للمباشــرة 
إلنقــاذ  الوطنيــة  “الحملــة  وإنشــاء  باألعمــال 
والحملــة  األهــايل  ونّظــم  بســري”.  مــرج 
ازديــاد  مــع  توّســعت  املــرج  يف  اعتصامــات 
التنسيق بن األهايل والناشطن. ولكن خّفت 
أغلــق  بعدمــا  املــرج  يف  التحــّركات  هــذه  وتــرة 
متعهــدو إنشــاء الســد واملنفــذون عــىل األرض 
يف  الحديديــة  والعارضــات  بالبوابــات  املــرج 
شــباط 2019، مــع تكليــف شــركة أمــن خاصــة 
الدخــول.  منــع  قــرار  وتطبيــق  املــكان  بحمايــة 
وعليــه ُمنــع األهــايل مــن الوصــول إىل املــرج كمــا 

مواســمهم.  حصــاد  مــن  املزارعــون 

بســري  نهــر  جســر  إىل  االعتصامــات  وانتقلــت 
بــروت  وإىل  األمــن  بوابــات  بعــد  املــرج  أســفل 
مبنــى  أمــام  اعتصامــاً  الناشــطون  نفــذ  حــن 
 2019 آذار   4 يف  بــروت  يف  الــدويل  البنــك 
يف  وآخــر  الســد،  تمويــل  بســحب  ملطالبتــه 
رفضــاً   2019 أيلــول   19 يف  الصلــح  ريــاض 

املنطقــة. يف  األشــجار  قطــع  لعمليــة 

 17 انتفاضــة  مــع  بســري  حــراك  زخــم  وتجــدد 
االنتفاضــة  بامركزيــة  تشــرين األول مدعومــاً 
كامــل  عــىل  االحتجاجيــة  التحــّركات  وانتشــار 
األرايض اللبنانيــة. وبالتــايل جذبــت التحــركات 
املناطــق  مختلــف  مــن  املواطنــن  بســري  يف 
الوطنيــة  والحملــة  ناشــطون  ونّفــذ  اللبنانيــة. 
عنــد  احتجاجيــة  وقفــة  بســري  مــرج  إلنقــاذ 
الثــاين  املــرج ناحيــة جزيــن يف 9 تشــرين  بوابــة 
مركــز  لوجــود  أهميــة  تكتســب  التــي   2019

بتغطيــة  األرض  عــىل  التحــّركات  حظيــت 
التــي  اللبنانيــة  اإلعــام  وســائل  مــن  واســعة 
البوابــات  تحطيــم  املباشــر  بالبــث  واكبــت 
الضهــر،  مزرعــة  مخفــر  أمــام  واالعتصــام 
املــرج.  لقضيــة  إعاميــة  تقاريــر  خصصــت  كمــا 
إلنقــاذ  الوطنيــة  الحملــة  اعتمــدت  كذلــك 
مــرج بســري عــىل شــبكات اإلعــام االجتماعــي 
ومعارضــة  املــرج  حمايــة  لقضيــة  للرتويــج 
مشروع الّسد. وأنشأت عىل فيسبوك وتويرت 
مــرج  “أنقــذوا  بعنــوان  صفحــات  وإنســتاغرام 
بســري” حيــث تقــوم بنشــر البيانــات ومواقــف 
مــرج  قضيــة  عــىل  والتعليقــات  السياســين 
بســري وتبســيط املعلومــات العلميــة لجعلهــا 
الرســوم  مســتخدمة  الجميــع  متنــاول  يف 

والصــور.  والفيديــو  البيانيــة 

وأنشــأت مجموعــات مــن األهــايل أيضــاً صفحــة 

انتهــت  البيئــي  األثــر  دراســة  أّن  إىل  الشــكوى 
تقديمهــا،  مــن  عامــن  خــال  صاحيتهــا 
وطلبت وقف تنفيذ املشروع. وسبق الشكوى 
إرســال عــدة ُكتــب إىل وزارة البيئــة بخصــوص 
البيئــي وكتابــن  األثــر  انتهــاء صاحيــة دراســة 
باســم املحاميــان ســليمان مالــك وفــؤاد الحــاج 
وبلديــة امليــدان والتجمــع للحفــاظ عــىل الــرتاث 
البيئيــة.  الحركــة  باســم  وكتــاب  اللبنــاين، 
الكتــب  مــع  تجــاوب  أّي  البيئــة  وزارة  ُتبــِد  لــم 
املرســلة، بــل أصــّر وزيــر البيئــة فــادي جريصــايت 

باملشــروع.  املــي  عــىل 

أمــام  التحقيــق  قيــد  أخــرى  شــكوى  تــزال  وال 
مجموعــة  بهــا  تقّدمــت  العجلــة،  قضــاء 
محامــن يف 13 أيلــول 2019 وتضمنــت طلــب 
وإذ  األشــجار.  قطــع  لوقــف  عريضــة  عــىل  أمــر 
قطــع  املتلزمــة  الشــركة  أّن  للمحامــن  تبــّن 
األشجار حائزة عىل رخصة من وزارة الزراعة، 
وأنــه تــم قطــع األشــجار وبيعهــا عــىل بســطات 
باملعايــر  اإللتــزام  دون  مــن  الطرقــات  يف 
القانونيــة التــي توجــب بيعهــا يف املــزاد العلنــي، 
األحمديــة  وهــاين  عبــاس  عــل  املحاميــان  عــاد 
إىل تقديــم إخبــار لــدى النائــب العــام املــايل بهــذا 
الخصوص. وُيشار إىل أن املحامي عل عباس 
كان قــد صــرح لـــ “املفكــرة” بــأّن هــذه الشــكوى 
مــن  النــوع  هــذا  اســتغال  هدفهمــا  واإلخبــار 
إىل  الوصــول  بهــدف  التــي تحصــل  التجــاوزات 

الســد.  مشــروع  إيقــاف  مرحلــة 

بكتابــن  بدورهــا  الوطنيــة  الحملــة  وتقدمــت 
إىل وزارة الثقافــة بهــدف تصنيــف املــرج منطقــة 
كمــا  تــرد.  لــم  األخــرة  أن  إاّل  تراثيــة،  محميــة 
أرســلت الحملــة إىل وزارة البيئــة طلــب إعــان 
الخطــة  وأن  بخاصــة  طبيعيــة،  محميــة  املــرج 
قــد  كانــت  اللبنانيــة  األرايض  لرتتيــب  الشــاملة 
اعتــرت املــرج منتزهــاً وطنيــاً، ولكــن جريصــايت 

لــم ُيبــد أي تجــاوب.

أو أي أذى ألحــد. 

قّدمــت يف  األوىل  الشــكوى  بــأّن  نّصــور  يشــرح 
الــدويل  البنــك  مــن  الطلــب  هدفهــا   2018 آب 
التحقــق مــن البدائــل عــن مشــروع الّســد، مــع 
وتقاريــر  بمعلومــات  كامــل  بملــف  تزويدهــا 
علميــة، إاّل أنهــا ُرفضــت “إذ لــم يتــم الّنظــر يف 
عمقها”، بحســب تعبر نّصور. ويلفت األخر 
والتقــت  لبنــان  زارت  التفتيــش  لجنــة  أّن  إىل 
باملعنين، مرّجحاً أن “تكون اللجنة انصاعت 
املجــال  هــذا  يف  السياســية  الضغــوط  إىل 
فخرجت بتوصية عدم فتح تحقيق، واكتفت 
بالقول إن الدراسات الازمة أُنجزت من دون 

وصاحياتهــا”.  مضامينهــا  مــن  التحّقــق 

حزيــران  يف  أخــرى  بشــكوى  الحملــة  تقّدمــت 
2019، تناولــت معطيــات مســتجّدة وبخاصــة 
عــىل  وصّوبــت  الجيولوجيــة،  الدراســات  يف 
الفعاليــة  ذات  للبدائــل  املعنيــن  تجاهــل 
النظــر  لفتــت  كمــا  األدن.  والتكلفــة  العاليــة 
منــذ  البيئــي  األثــر  دراســة  انتهــاء صاحيــة  إىل 
واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  وقيــام   2016 عــام 
وباإلتفــاق مــع وزيــر البيئــة بتاريــخ 3 آب 2019 
دراســة  عــىل  جديــدة  صوريــة  موافقــة  بتمريــر 
لجنــة  إىل  وإرســالها  القديمــة،  البيئــي  األثــر 
نّصــور  بــرأي  يعنــي  ممــا  الدوليــة.  التفتيــش 
“بــدع”  إىل  جديــدة  مــرة  انصاعــت  اللجنــة  أّن 

لســلطة.  ا

بيئيــن  ناشــطن  إهتمــام  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
معارضن للسدود من خارج لبنان بموضوع 
ســد بســري، أرســلوا بدورهــم مؤخــراً بشــكوى 
إىل لجنة التفتيش يف البنك الدويل للمطالبة 

بالعــودة عــن املشــروع.

البوابــة  تحطيــم  تــّم  حينهــا  دائــم.  حراســة 
الحديديــة التــي ُتقفــل املــرج وتــم منــح املتعهــد 
ونصــب  اآلليــات.  لســحب  ســاعة   48 مهلــة 
املعتصمــون الخيــم، وباتــت أرض املــرج ســاحة 
الناشــطون يف إجبــار  اعتصــام مفتــوح. ونجــح 
أنــه  نّصــور  آلّياتــه ويؤكــد  عــىل ســحب  املتعّهــد 
لــم يعــد هنــاك أي وجــود أليــة آليــة يف املــرج، 

بســري.  مــرج  “ثــّوار”  مــن  بضغــط  وذلــك 

ومــن جديــد تــم تنظيــم تحــرك نهــار 17 تشــرين 
الثاين تحت عنوان “صاج بسري”، شارك فيه 
املئــات مــن املعتصمــن. يومهــا قــام الناشــطون 
برحلــة استكشــافية يف املــرج وقامــوا بتحطيــم 
قضــاء  ناحيــة  أخريــن،  حديدّيتــن  بوابتــن 
الشــوف، لجهــة كنيســة مــار مــوىس التاريخيــة 

بغيــة تحريــر كامــل املــرج وفتحــه للعمــوم. 

املتعهــدون  اّدعــى  الخطــوة   تلــك  إثــر  وعــىل 
الضهــر  مزرعــة  مخفــر  لــدى  ناشــطن   9 عــىل 
يف بلــدة جــون للتحقيــق. وتبــّن أنــه اســتدعاء 
انتقــايئ بحيــث تــم اختيــار الناشــطن املعروفــن 
بمعارضتهــم للســد. ومــا يعــّزز هــذه الفرضّيــة 
أساســاً  يكــن  لــم  عليهــم  املدعــى  أحــد  أّن 
تــّم  مــن  كل  وليــس  االعتصــام  يف  موجــوداً 
تحطيــم  يف  ُيشــاركون  كانــوا  اســتدعاؤهم 
ومنهــم  يتفــّرج  كان  مــن  فمنهــم  البوابتــن، 
مــن كان يصــّور. وخــال التحقيــق، قــام زمــاء 
أخــرى يف  بوابــة حديديــة  الناشــطن بتحطيــم 

لرفاقهــم.  نصــرة  املــرج 

تصديــا لحــراك مــرج بســري، كان مــن الافــت 
صفحــة  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  أنشــأ  أن 
والــرد  الســد  ملشــروع  للرتويــج  فيســبوك  عــىل 
عــىل املعارضــن وهــذه املــرة األوىل التــي ينــئ 
فيهــا املجلــس صفحــة ألحــد مشــاريعه. كذلــك 
تخويــن  إىل  عمــدت  أُخــرى  صفحــات  نشــأت 
واتهامهــم  ســمعتهم  وتشــويه  الناشــطن 

مشــبوهة”.   “أهــداف  أصحــاب  بأنهــم 

واجههــا  التــي  التحديــات  تقتصــر  وال 
بــل  ســمعتهم  تشــويه  عــىل  الناشــطون 
أّولهــا  قضائيــة  اســتدعاءات  إىل  تتجاوزهــا 
مكافحــة  مكتــب  إىل  مواطنــاً   17 اســتدعاء 
بهــا مديــر  تقــدم  بدعــوى  املعلوماتيــة  الجرائــم 
ضدهــم،  موصلــل  إيــل  املهنــدس  املشــروع 
نشــرته  منشــور  عــىل  تعليقاتهــم  خلفيــة  عــىل 
صفحــة “أنقــذوا مــرج بســري”، باإلضافــة إىل 
ســبق  والذيــن  التســعة  الناشــطن  اســتدعاء 

الضهــر.  مزرعــة  مخفــر  إىل  أعــاه  ذكرهــم 

وعــىل الّرغــم مــن التحّديــات، ُيســّجل للحــراك 
املعــارض لســد بســري أّنــه مــن أبــرز الحــراكات 
كونــه  ويتعــّدى  واجتماعيــاً.  بيئيــاً  الناشــطة 
لسياســة  بــل  فقــط  بســري  لســّد  معارضــاً 
الســدود بشــكل عام التي تحاول أن ترّســخ يف 
أذهــان النــاس بأنهــا لـ”التنميــة العامــة، تأمــن 
األخــذ  دون  مــن  العطــش”  ومحاربــة  امليــاه، 
يعمــل  التــي  وأضرارهــا  أخطارهــا  االعتبــار  يف 
املعارضــون ملشــروع ســد بســري اإلضــاءة عليهــا 

حراكهــم.    خــال  مــن 

أجرتهــا  اجتماعــات  نتيجــة  املقالــة  هــذه   *
الحــراك  الفاعلــن يف  مــن  عــدد  مــع  “املفكــرة” 
بينهــم الناشــط الجّزينــي كريــم كنعــان ورئيــس 
الحركة البيئية بول أبي راشد كريم واملحامي 

الحــاج. فــؤاد  واملحامــي  مالــك  ســليمان 
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طعون وشكاوى بالجملة املرج القضية الحاضرة
ضد مشروع الّسد

نقاشات مع البنك الدويل 
وشكاوى إىل لجنة 

التفتيش

تحركات عىل األرض 
ازدادت زخماً مع انتفاضة 

17 تشرين

اإلعالم التقليدي 
واإلعالم االجتماعي

بروباغندا وتهويل يف 
مواجهة الحراك

حراك محيل 
ووطني وخباء

حراك ضد اآلثار 
املدمرة للسّد

اعرتاض بلديات 
ومخاتري؟ 

حراك يبز املخاطر الزلزالية واإلقتصادية وهدر املال العام:
هكذا تم استخدام العلم والقضاء وتفنيد الحجج الرسمية الحراكات

كانون الثاين 2020

الحراكات كانون الثاين 2020

تنشــر  حيــث  فيســبوك  عــىل  بســري”  “مــرج 
الســد،  بمشــروع  املتعلقــة  البيئيــة  األخبــار 
مــن  بدعــم  بســري  مــرج  قضيــة  تحظــى  كمــا 
صفحــة  غــرار  عــىل  مختلفــة،  بيئيــة  صفحــات 

الريحــان.  جبــل  إلنقــاذ  الوطنيــة  الحملــة 

مــرج  قضيــة  حازتــه  الــذي  اإلهتمــام  ودفــع 
عريضــة  إطــاق  إىل  الوطنيــة  الحملــة  بســري 
إلكرتونيــة مفتوحــة تطلــب مــن البنــك الــدويل 
إيقــاف مشــروع الســد، ونجحــت حتــى اآلن يف 

توقيــع. ألــف   50 مــن  أكــرث  جمــع 



املرســوم  صــدر   ،2015 نيســان   6 بتاريــخ 
األشــغال  باعتبــار  القــايض   2066/2015 رقــم 
ملشــروع ســد وبحــرة بســري وتخطيــط طريــق 
لتمريــر خطــوط الجــر نحــو بركــة أنــان يف بعــض 
مــن  وجزيــن  الشــوف  قضــاءي  وبلــدات  قــرى 
لهــذه  عقــار  اســتماك  وقــرار  العامــة  املنافــع 
قــدم رافضــو  القانونيــة،  املهلــة  الغايــة. ضمــن 
الســد عــدداً مــن املراجعــات ضــد املرســوم أمــام 
لوقــف  طلبــات  مــع  الدولــة  شــورى  مجلــس 
وقــف  طلبــات  املجلــس  رد  وفيمــا  تنفيــذه. 
التنفيذ، فإن املراجعات ما تزال حتى اللحظة 
ســنحاول  املقالــة،  هــذه  ويف  لديــه.  عالقــة 
عــرض أبــرز النقــاط القانونيــة التــي ترتكــز إليهــا 
املقــّدم  الطعــن  وبخاصــة  املقّدمــة،  الطعــون 
مــن بلديــة امليــدان ممثلــًة باملحامــي فــؤاد الحــاج 
تمهيــداً  وامليــاه،  الطاقــة  وزارة   – الدولــة  ضــد 

 . ملناقشــتها

أول الحجــج التــي نجدهــا يف املراجعــة املذكــورة 
االســتماك  مرســوم  بشــكل  يتصــل  أعــاه 
مخالفــاً  املرســوم  أت  فقــد  فيــه.  املطعــون 
االســتماك  قانــون  مــن   4 رقــم  املــادة  ألحــكام 
مجموعــة  نشــر  توجــب  التــي   58/1991 رقــم 
تفصيلّيــة  خريطــة  منهــا  املعلومــات،  مــن 
إســتماكها.  املنــوي  العقــارات  تتضّمــن 
العاّمــة  تمكــن  إىل  املعلومــات  هــذه  وتهــدف 
التبــاس  أي  مــن  خــاٍل  بشــكل  التعــّرف  مــن 
يؤّمــن  ممــا  اســتماكها  املقــرر  العقــارات  عــىل 
املختصــة.  املراجــع  أمــام  املراجعــة  فــرص  لهــم 
وبالتــايل فــإن هــذا العيــب الشــكل يف املرســوم 
قــد حــرم املســتدعن وجميــع مالــي العقــارات 
موضــوع اإلســتماك، مــن الوقــوف عــىل صّحــة 
تضــع  إنمــا  الحجــة  هــذه  وإثــارة  فيــه.  ورد  مــا 

نشــر  قوامهــا  متكــررة  ممارســة  عــىل  األصبــع 
ممــا  خرائطهــا  دون  مــن  املراســيم  نصــوص 
يشــكل التفافــاً عــىل القانــون ومســعى إلخفــاء 
تقييــم  أساســياً يف  تكــون عنصــراً  قــد  تفاصيــل 

صحتهــا. أو  املراســيم  ماءمــة 

تاريــخ  مــن  يومــاً  عشــر  خمســة  مــدة  خــال 
ضمنــاً.  عليهــا  موافقــاً  اعتــر  وإاّل  اســتامها 
ضــرورة  عــىل  النصــوص  هــذه  تؤكــد  وعليــه، 
اســتطاع رأي الســلطات الامركزيــة عــىل أقــل 
باملشــاريع  يتعلــق  فيمــا  املوافقــة  وأخــذ  اعتبــار 
املجلــس  أّن  العــام. كمــا  بالصالــح  التــي تعنــى 
بــكل  للتقريــر  الصالــح  املرجــع  يعــّد  املحــل 
ســلطة  إختصــاص  مــــن  ليســت  التــي  األمــور 
أخــرى مركزيــة أو محليــة. وهــو يضــع ويجّســد 

املحليــة. لــإلدارة  العامــة  السياســة 

للنقــد  قابليــة  األكــرث  الحكومــة  يتمثــل تصــّرف 
البلديــة  إرادة  تشــويه  يف  الخصــوص  هــذا  يف 
اســتنتج  فقــد  “امليــدان”.  بلديــة  أي  املســتدعية 
مــن  يظهــر  مــا  عــىل  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 
لبلديــة  ضمنّيــة  موافقــة  حصــول  املرســوم، 
امليــدان مــن عــدم جوابهــا عــىل الفاكــس املرســل 
قبــل  مــن  رفضــت  كانــت  أّنهــا  علمــاً  إليهــا، 
وصراحة هذا املشروع. ال بل أّن رئيسة البلدية 
أنهــا  لـ”املفكــرة”  أوضحــت  عــواد  فغــايل  نورمــا 
طويلــة  نقاشــات  الخصــوص  هــذا  يف  خاضــت 
أســباب  لتبيــان  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  مــع 

للمشــروع.  رفضهــا 

مــن املخالفــات األخــرى التــي تناولهــا الطعــن، 
بلديــة  رئيــس  موافقــة  إىل  املرســوم  اســتناد 
عماطور وهي مخالفة جسيمة للمادة 47 من 
قانــون البلديــات التــي أعطــت هــذا االختصــاص 
للمجلــس البلــدي مجتمعــاً وبالتــايل ال يكــون 
القانونيــة  الصفــة  بمفــرده  البلديــة  لرئيــس 
أّيــة قضيــة تعــرض عليــه. أو رفــض  للموافقــة 

أبــدت  املركزيــة  الســلطات  أّن  نتبــّن  وعليــه، 
إرادتهــا عــىل  فــرض  نّيــة واضحــة يف  أيضــاً  هنــا 
ولــو  حتــى  الامركزيــة(  )الســلطات  البلديــات 
أدى األمــر إىل افــرتاض موافقتهــا، وذلــك عــىل 
مــن  كبــر  عــدد  مــا شــهدناه ونشــهده يف  غــرار 
امللفــات العامــة، أبرزهــا النفايــات والكســارات. 

مــن  سلســلة   2000 العــام  منــذ  لبنــان  شــهد 
مــن  الهائــل  للكــم  للتصــّدي  التشــريعات 
فــرض  عــر  للبيئــة  املدمــرة  واألعمــال  املشــاريع 
تنفيــذ  أو  تنظيــم  يف  البيئــة  لحمايــة  ضمانــات 
أي مشــروع. وتكــون هــذه القوانــن بالتــايل قــد 
حّولــت املبــادئ العامــة التــي تهــدف إىل حمايــة 
موجبــات  إىل  أخاقيــة  موجبــات  مــن  البيئــة 
أّن تصــّور مشــروع  املهــم ذكــره  قانونيــة. ومــن 
ســنة  قبــل  مــا  إىل  يعــود  بســري  وســد  بحــرة 
1999 أي مــا قبــل تحقيــق مــا عــرف باملكاســب 
الوطنيــة البيئيــة ومــن املرجــح أن هــذه املكاســب 
أسســه.  وضــع  عنــد  االعتبــار  بعــن  تؤخــذ  لــم 
االعتبــار  بعــن  تؤخــذ  أن  يجــدر  كان  ولكــن 
قــرار نهــايئ بوضــع املشــروع  عنــد اتخــاذ  تمامــاً 

األخــرة. الســنوات  يف  التنفيــذ  موضــوع 

مجموعــة  مــع  الواقــع  يف  املشــروع  ويتعــارض 
يف  ورد  مــا  وفــق  البيئيــة  االعتبــارات  مــن 

املراجعــة: 

الســّد  إنشــاء  منطقــة  تصنيــف  تــّم 
الطبيعيــة  املواقــع  ضمــن  والبحــرة 
ســنة  وذلــك  الــدرس  تحــت  املقّيــدة 
1998 بموجــب القــرار 1/131. وبشــكل 
املوقــع  تصنيــف  تــم  تحديــداً،  أكــرث 
إبتــداًء  األّويل  نهــر  بمجــرى  املعــروف 
روافــده  ومــع  البــاروك  منطقــة  مــن 
بــوادي بســري وحتــى مصّبــه يف  مــروراً 
منطقــة األّويل، مــن املواقــع الطبيعّيــة 
الخاضعــة لحمايــة وزارة البيئــة. ولقــد 
خاصــة  حمايــة  املنطقــة  هــذه  أعطيــت 

تقّدمــت  جهــة  فمــن  عــدة.  العتبــارات 
الحيــوي”  املحيــط   - الشــوف  “محمّيــة 
ســنة 2013 بطلــب وتقريــر إىل منظمــة 
اليونســكو ليتّم تصنيف “ســهل بســري 
كــرتاث عاملــي ومنتــزه  مــرج بســري”  أو 
وجزيــن  للشــوف  جغــرايف  طبيعــي 
البيولوجــي  للتنــّوع  نظــراً  وذلــك 
الحمايــة  املنطقــة موضــوع  املوجــود يف 

فيهــا. الزراعيــة  األرايض  وكثافــة 

ــق  إّن املرســوم رقــم 2366/2009 املتعلِّ
الجمهورّيــة  يف  األرايض  برتتيــب 
اللبنانّية ضمن الخطة الشاملة، التي 
اعتــر “ســهل  الــوزراء،  أقّرهــا مجلــس 
أي  وســهل    Park كبــارك  بســري” 
منتــزه طبيعــي جغــرايف خــاص باملحيــط 
طبيعــي  موقــع  وهــو  الشــوف  ملحمّيــة 
زراعّيــة  وطنّيــة  مصلحــة  ذو  محمــّي 
ومكّونــات خاصــة. كمــا  تعتــر املنطقــة 
كمصــدر  جــداً  الحساســة  املناطــق  مــن 
الســبب  ولهــذا  )الجوفّيــة(.  للميــاه 
الئحــة  ضمــن  بســري  ســهل  أدرج 
املقالــع.  قيــام  فيهــا  يمنــع  التــي  املناطــق 

النصــوص  أهــم  عــن  موجــز  اســتعراض  بعــد 
تحمــي  أن  املفــرتض  مــن  كان  التــي  القانونيــة 
إىل  مقتضــب  بشــكل  نعــود  بســري،  منطقــة 
حــال  يف  حكمــاً  ســتحّل  التــي  البيئيــة  املضــار 

اآلتيــة: أبرزهــا  ومــن  الســد،  تشــييد 

أنــه ســيقي عــىل مســاحة مــن األرايض 
تزيد عن 5,700,000 مرت وفق الواقع 
الثابــت مــن دراســة تقييــم األثــر البيئــي 
واإلجتماعــي التــي تّمــت بطلــب مجلــس 
إليهــا  اســتند  والتــي  واإلعمــار  اإلنمــاء 

مرســوم االســتماك.

الجيولوجّيــة  الدراســات  أّن 
والجيوتكنيكّيــة ُتثبــت أن ميــاه البحــرة 
امليــاه  مخــزون  إىل  ستتســّرب  ثــة  امللوَّ
الجوفّيــة وتلّوثهــا، ممــا يشــكل خطــراً 
مباشــراً عــىل القســـم األكبـــر مــن بلــدات 
تحــت  هــي  التــي  والشــوف  الجنــوب 
تســتخدم  والتــي  بمحاذاتــه،  أو  الســّد 
مــا  إىل  ونضيــف  الجوفّيــة.  امليــاه  هــذه 
ورد يف املراجعة ما ورد يف دراسة األثر 
البيئــي التــي وافقــت عليهــا وزارة البيئــة 
يف 2014 بشــكل مشــروط، ومفــاده أّن 
املشــروع ســيؤدي ال محالــة إىل تلويــث 
امليــاه الجوفيــة يف املنطقــة، ممــا يشــكل 
ومبــادئ  للحقــوق  فادحــة  مخالفــة 
رقــم  قانــون  يف  املكرســة  امليــاه  حمايــة 
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روم  الزلــزايل  الفالــق  تحــرُّك  احتمــال 
– عــازور الــذي يمتــد تحــت أو بمحــاذاة 
فيهــا  يقــع  التــي  املتحركــة  املنطقــة 
خطــراً  سيشــكل  الــذي  األمــر  الّســد، 
دائمــاً عــىل الســكان الذيــن يعيشــون يف 

املجــاورة. القــرى 

وقــد تعــززت هــذه املراجعــة يف الفــرتة األخــرة 
بمجموعة من األعمال واملقاالت التي أنجزها 
تــم توثيقهــا  عــدد مــن الخــراء بينهــا دراســات 
بمقاالت تنشرها “املفكرة القانونية” بالتزامن 
املخّصــص ملشــروع  العــدد  املقالــة يف  هــذه  مــع 
عــىل  التأكيــد  لجهــة  وبخاصــة  بســري،  ســد 
وجــود مخاطــر مــن أن تتســّبب البحــرة بزلــزال 
انهيــارات يف  اقتــاع األشــجار إىل  يــؤّدي  أن  أو 
الرتبة التي كانت جذور تلك األشجار سبباً يف 
تماســكها، أو أيضــاً عــىل املخاطــر التــي تمّثلهــا 
الصنوبــر وغرهــا  أشــجار  عــىل صحــة  البحــرة 

مــن األشــجار املعّمــرة أو املثمــرة. 

إىل ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل الخلــل الحاصــل 
ومباشــرة  االســتماكات  مرســوم  إصــدار  يف 
املشــروع يف غيــاب دراســة نهائيــة لألثــر  تنفيــذ 
موقفــاً  البيئــة  وزارة  أبــدت  ففيمــا  البيئــي. 
بشــأن دراســة األثــر البيئــي املقدمــة يف  إيجابيــاً 
إىل  موافقتهــا  علقــت  أنهــا  البــّن  مــن   ،2014
رقــم  كتابهــا  الــواردة يف  الشــروط  تنفيــذ  حــن 
652/ب تاريــخ 5/6/2014 ومنهــا “إنجــاز إعــداد 
بالســرعة  اإليكولوجــي  التعويــض  دراســة 
الزمنــي  الجــدول  تنســيق  يتــم  يك  القصــوى 
وبالتــايل  الهندســية  األعمــال  بتنفيــذ  الخــاص 
التعويــض  مــن دراســة  املرجــو  الهــدف  تحقيــق 
اإليكولوجي”. وعليه، فإن موافقتها املذكورة 
لــم  أنهــا  ويرجــح  مشــروطة  بقيــت  قــد  تكــون 
ذلــك  يؤكــد  ومــا  اليــوم.  حتــى  نهائيــة  تصبــح 
يتــم إنجازهــا إال  لــم  هــو أّن الدراســة املذكــورة 
بعــد  تعلــن  لــم  الــوزارة  وأّن   14/10/2019 يف 
موافقتهــا عليهــا وإن أعلنــت اســتامها. وهــذا 

أخــرى. مقالــة  فيــه يف  نتوســع  مــا 

أّن  املراجعــة  يف  الــواردة  األخــرى  الحجــج  مــن 
بإمتيـــــاز  وأثريّــة  تراثّيــة  تعتــر  بســري  منطقــة 
ضمــن  األثريّــة  املواقــع  مــن  العديــد  لوجــود 
تحديــد وجــود  تــم  وقــد  الســّد وبحرتــه.  إطــار 
يتصّدرهــا  املنطقــة،  يف  أثريــة  نقطــة   70 نحــو 
موقعــان مهّمــان جــداً: معبــد أشــمون األثــري 
ديــر  إىل  باإلضافــة  مــوىس  مــار  وكنيســة 
القديمــة  الحجــر  وبيــوت  صوفيــا  القديســة 
العهــد والجســر الرومــاين واملــزارع واملجّمعــات 

واملدافــن.  القديمــة 

ورغــم وجــود هــذه املعالــم واآلثــار املهّمــة، لــم 
غــر  املوجــودة  اآلثــار  إحصــاء  اآلن  حتــى  يتــم 
يتــّم االســتحصال عــىل موافقــة  الظاهــرة ولــم 
التابعــة  القديمــة  اآلثــار  ودائــرة  الثقافــة  وزارة 
القــرار 166/ل.ر  مــن  املــادة 30  نــص  وفــق  لهــا 
من أجل نقل هذه اآلثار. ومن البّن أّن تنفيذ 
مشــروع ســد وبحــرة بســري، وأمــام اإلهمــال 
الواضــح للقّيمــن عــىل املشــروع، ســيؤدي إىل 
تدمــر اآلثــار املوجــودة وبأقــل تقديــر نقلهــا مــن 
الناحيــة  مــن  مخالفــة  يشــكل  ممــا  مواقعهــا، 
اآلثــار.  لقوانــن حمايــة  والشــكلية  الجوهريــة 

وفــق  للمشــروع  األســاس  املــرر  أّن  البــّن  مــن 
مــا تــم شــرحه للــرأي العــام هــو ضمــان حاجــات 
الصــدد،  هــذا  ويف  للميــاه.  الكــرى  بــروت 
“دراســات  ثمــة  بــأن  املســتدعية  الجهــة  أدلــت 
غنيــة ومكثفــة” )التعبــر للمراجعــة( تثبــت أن 
النطــاق  يف  املوجــودة  الجوفّيــة  امليــاه  مخــازن 
لتلبيــة  تكفــي  الكــرى  لبــروت  الجغــرايف 

الســكان.  احتياجــات 

لألمــم  دراســة  الدراســات،  هــذه  أهــّم  ومــن 
املتحدة يف السبعينّيات تؤّكد أنَّ املياه الجوفّية 
الــرثوة  مجمــوع  مــن   75% تشــكل  لبنــان  يف 
صالحــة  بمعظمهــا  وهــي  املائيــة،  الوطنّيــة 
للشــرب واإلســتعمال املنــزيل. وبالتــايل، يمكــن 
لــكل منطقــة أن تســد احتياجاتهــا للميــاه عــر 
وبــدون  املوجــودة  الجوفيــة  امليــاه  إدارة  حســن 
الحاجــة إىل هــذا النــوع مــن املشــاريع، حســبما 
املســتدعية  أبــرزت  كمــا  املراجعــة.  يف  ورد 
دراســة ثانيــة، تــّم فيهــا احتســاب حاجــة امليــاه 
املســتقبلية بالنســبة لعــدد الســكان. وقــد تبــّن 
أّن العدد التقريـبي للسكان يف بيــروت الكبـرى 
لــوزارة  الرســمّية  لألرقــام  وفــقـــاً   2015 ســنة 
 /1,800,000/ بلــــــغ  الــدويل  والبنــك  الطاقــة 
امليــاه  إســتهاك  حاجــة  تقــدر  بحيــث  نســمة، 
املتوقــع  مــن  عليــه،  م3.  مليــون   181 بمعــّدل 
أن يصــل اإلســتهاك الســنوي للميــاه يف ســنة 
2035 إىل 217 مليون م3 يف السنة مع االرتفاع 
املحتســب لعــدد الســكان وهــو أقــل مــن اإلنتــاج 
يبلــغ 230 مليــون م3  والــذي  للميــاه،  الحــايل 
عــىل أقــل اعتبــار ومــن دون احتســاب مــا تنتجــه 
اآلبــار الخاصــة املختلفــة ضمــن بــروت الكــرى 

ميــاه.  مــن 

يضــاف إىل مــا ورد يف املراجعــة، أّن أي تدقيــق 
جــّدي يف كّميــات امليــاه ونوعيتهــا وفــق مــا ورد 
يف املقــاالت املنشــورة بالتزامــن مــع هــذه املقالــة 
مشــروع  حــول  لـ”املفكــرة”  الخــاص  العــدد  يف 
بســري إنمــا يبــّن بشــكل شــبه قاطــع أمريــن: 

وتوزيعهــا  خزنهــا  ســيتم  التــي  امليــاه  أّن  أوالً، 
بعضهــا  أّن  بــل  للشــرب،  صالحــة  تكــون  لــن 
ســيكون مضــّراً بالصحــة، كمــا هــي حــال امليــاه 

القرعــون،   بحــرة  مــن  املســتقدمة 

ثانياً، أّن كّميات املياه التي يهدف املشروع إىل 
تحقيقهــا غــر واقعيــة. وخــر دليــل عــىل ذلــك 
هو تراجع البنك الدويل عن توقعاته السابقة 
مخطــط  نــّص  ففيمــا  الخصــوص:  هــذا  يف 
مشــروع جــّر امليــاه لصالــح بــروت الكــرى الــذي 
أعلنه مجلس اإلنماء واإلعمار والبنك الدويل 
املمــّول الرئيــي للمشــروع، عــىل توّقــع تأمــن 
نحــو 129 إىل 208 مليــون مــرت مكعــب ســنوياً، 
عــاد البنــك الــدويل ليخفــض يف تشــرين األول 
2018  امليــاه املتوقــع إنتاجهــا مــن نهــري األويل 
وبســري مــن 60 إىل مــا يقــارب 40 مليــون م3.

تحقيقهــا  يف  املشــكوك  املنفعــة  هــذه  مقابــل 
التــي  واملخاطــر  الخســائر  تكــرث  وضرورتهــا، 
فــإىل  التقاريــر.  مــن  كبــر  عــدد  يف  ثابتــة  باتــت 
للرتبــة،  وانهيــارات  بزلــزال  التســبب  مخاطــر 
الزراعــي  باإلنتــاج  تتصــل  كثــرة  خســائر  ثمــة 
مــن  والســياحة والبيئــة واآلثــار ومــا يســتتبعه 
تهجر ألشخاص سبق أن هّجر العديد منهم 
واالحتــال   )1975-1990( األهليــة  الحــرب  يف 
تفصيلهــا  جــرى  أمــور  )وكلهــا  اإلســرائيل 
بســري(.  بمــرج  الخــاص  “املفكــرة”  ملــف  يف 
ويحصــل كل هــذا يف وقــت تــزداد فيــه املطالــب 
صعيــد  عــىل  جــذري  تحويــل  إجــراء  بضــرورة 
االقتصــاد الريعــي مــن خــال تعزيــز القطاعــات 
اإلنتاجيــة عــىل اختافهــا. يضــاف كل ذلــك إىل 

للمشــروع.  عاليــة  ماديــة  كلفــة 

تبعاً لكّل ما تقدم، يظهر بوضوح أّن مخاطر 
املشروع وسلبياته تتجاوز بكثر املنافع املمكن 
تحقيقهــا منــه؛ هــذا فضــاً عــن أّن الدراســات 
تثبــت إمكانيــة تحقيــق جــزء كبــر مــن املنفعــة 
املنشــودة )تأمــن ميــاه الشــفة لبــروت الكــرى( 

بــأكاف أقــل بكثــر.  

وهــي  املراجعــة  األم يف  الحّجــة  إىل  نصــل  هنــا 
األضــرار  بــن  املوازنــة  ضــرورة  مــن  املســتمّدة 
للمشــروع  تبعــاً  حصولهــا  املتوقــع  واملخاطــر 
وفــق  آخــر  بــكام  أو  منــه،  املرجــوة  واملنفعــة 
ال  أّنــه  بمعنــى   .bilan بنظريــة  يعــرف  مــا 
يســتتبعه  )ومــا  االســتماك  تريــر  يمكــن 
العامــة،  باملنفعــة  امللكيــة(  بحــق  مــّس  مــن 
مــن  املحققــة  املكاســب  أّن  ثبــت  حــال  يف  إاّل 
التــي تتــم يف ســبيل تنفيــذ  عمليــة اإلســتماك 
تتجــاوز  العامــة  باملنفعــة  متعلقــة  مشــاريع 
تتمثــل  والتــي  عنهــا  تنجــم  قــد  التــي  الخســائر 
يف التكلفــة املاليــة واآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة 
واالقتصاديــة الســلبية الناجمــة عنــه. وتذهــب 
النظرية أبعد من ذلك وصوالً إىل إعان عدم 
قانونيــة املشــروع، كلمــا ثبتــت إمكانيــة تحقيــق 

كلفــة.  أقــل  بطــرق  نفســها  املنافــع 

بســري،  ســّد  قضيــة  عــىل  ورد  مــا  تطبيــق  ويف 
تحقيقهــا  املبتغــى  املنفعــة  يــل  فيمــا  نناقــش 
مقابل الضرر الهائل الذي سيسببه املشروع يف 
حــال إنفــاذه والــذي تــم طرحــه باقتضــاب أعــاه.

املراجعــة  يف  وردت  التــي  الثانيــة  الحجــة 
تتمحــور حــول تجــاوز صاحيــة البلديــات فيمــا 
الحاصلــة  واالســتماكات  باملشــاريع  يتصــل 
تشــويه  الحــاالت  بعــض  يف  بــل  أرضهــا  عــىل 
حيــث  املشــروع،  رفــض  يف  الصريحــة  إرادتهــا 
حظــي  املشــروع  أن  املرســوم  بنــاءات  يف  ورد 

كافــة.  املعنّيــة  البلديــات  بموافقــة 

وتســتند املراجعــة يف هــذا الخصــوص إىل املــادة 
47 من قانون البلديات التي تنّص عىل أّن “كّل 
النطــاق  أو منفعــة عامــة، يف  عمــل ذو طابــع 
البلــدي.  املجلــس  اختصــاص  مــن  البلــدي، 
وللمجلس أن يعرب عن توصياته وأمانيه يف 
البلديــة ويبــدي  ســائر املواضيــع ذات املصلحــة 
ماحظاته ومقرتحاته فيما يتعلق بالحاجات 
رئيــس  ويتــوىّل  البلــدي.  النطــاق  يف  العامــة 
إىل  ذلــك  إبــاغ  مقامــه  يقــوم  مــن  أو  املجلــس 
املراجــع املختّصــة وفقــاً لألصــول”. كمــا تســتند 
اإلنمــاء  مجلــس  إنشــاء  قانــون  إىل  املراجعــة 
رقــم  العــام  التصميــم  وزارة  وإلغــاء  واإلعمــار 
5/ 1977 يف مادتــه الخامســة عــىل أنــه، خافــاً 
األعــىل  املجلــس  مــن  عــىل كل  آخــر،  نــص  ألي 
للتنظيم املدين أو البلدية املعنية حيث يوجب 
التــي  القضيــة  يف  الــرأي  إبــداء  ذلــك،  القانــون 
وذلــك  واالعمــار  االنمــاء  مجلــس  يعرضهــا  36
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فـــؤاد الحـــــــــــــــــــــــــــــــاج، رئيـــــــــــــــــس  املحــــــــــــــــــــــــــــــــامي 
بلديـــــــــــــــــــــــــــــــة قيـــــــــــــــــــــــــتولــــــــــــــــــــي للـــــــــــــــــــــــــــ»املفـــــــــــــــــكرة«: 
ال ندّمر منطقة بحجة املنفعة العامة

مالــك  املحامــي  مــع  طعنــه  مــن  الحــاج،  فــؤاد  املحامــي  جزيــن(  )قضــاء  قيتــويل  بلديــة  رئيــس  ينطلــق 

)املتعّلــق بمشــروع  املرســوم 2066  الدولــة إلبطــال  أمــام مجلــس شــورى  امليــدان  بلديــة  باســم  ســليمان 

التــي  األمــور  يف  املشــكلة  لــّب  »يكمــن  ليقــول:  الجوهريــة«،  »املعامــات  ملخالفتــه   2015/6/4 الســّد( يف 

تتعلق باملنفعة العامة، وتخطيها ألي ضرر يف امليزان«. ويرى أّن »الدولة ال يمكنها أن ُتنفذ مشروعاً 

مدّمــراً للمنطقــة بحجــة املنفعــة العامــة. هــم عــىل األقــل لــم يلتزمــوا بشــروط دراســة األثــر البيئــي ولــم 

يأخــذوا بعــن اإلعتبــار املخاطــر الزلزاليــة بمــا يكفــي، وال أهميــة املنطقــة بيئيــاً ولناحيــة الزراعــة والتنــّوع 

البيولوجــي«. 

يعلــو مدخــل  الــذي  الجوبــة  »شــر  أّن  الحــاج  يؤّكــد  قــرى جزيــن،  تهــّدد  التــي  اإلنــزالق  وعــن مخاطــر 

املــرج لناحيــة قضــاء جزيــن، انقســم إثــر زلــزال 1600 وهبطــت منــه تــال رمليــة بنيــت عــىل إحداهــا قريــة 

مزرعة املطحنة يف املرج كما خربة بسري«. ويقول إّنه سأل مجلس اإلنماء واإلعمار يف ما لو درسوا 

»تكويــن الجبــال والتــال التــي تعلــو البحــرة؟ وكيــف تنزلــق التــال والضيــع يف حــال تحّركــت األرض 

حتــى مــع وقــوع زلــزال بقــوة خمــس درجــات«. وســألهم أيضــاً يف حــال وقــوع أي تلــة أو جبــل حتــى لــو 

صغــر يف البحــرة نتيجــة تحــّرك األرض وأدى إىل فيضــان البحــرة »مــاذا ســيحصل بالضيــع املحيطــة 

وبصيــدا وكــم ســيقتل مــن النــاس؟«. ويلفــت إىل أن »مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار لــم يــدرس احتمــاالت 

انزالقــات الجبــال الرمليــة والدلغانيــة يف البحــرة وضغطهــا ومــا ســيرتكه مــن أثــر عــىل الســد«.

املنفعة املرجّوة من املشروع غري 
مضمونة وباإلمكان تحقيقها 

بوسائل مختلفة

الخسائر واملخاطر
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البيئـــة،  عـــن  الدفـــاع  املواطـــن  عـــىل 
لكـــــــــــــــــــــــــــــــْن ويـــٌل ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــــــوم بذلـــــــــــــــــــــــــــك:
عـــن  جديـــد  نمـــوذج  بســـري  مـــرج 
البيئيـــة القضـــــــــــــــــــــــــــايا  يف  البـــــــــــــــــــــــــــاطنية 

»عــىل كّل مواطــن الســهر عــىل حمايــة البيئــة وتأمــن حاجــات األجيــال الحاليــة مــن دون املســاس بحقــوق 

األجيــال املقبلــة«. هــذه العبــارة ليســت مأخــوذة مــن نــص أدبــي، بــل تشــّكل النــص الحــريف للمــادة 3 مــن 

قانــون حمايــة البيئــة 2002/444. وبالتدقيــق يف هــذه املــادة، نفهــم أّنــه ليــس لــدى املواطــن فقــط الحــق يف 

الدفــاع عــن البيئــة ومــن واجبــه الدفــاع عنهــا، بــل أيضــاً عليــه الســهر عــىل حمايتهــا، أي بــذل جهــد كبــر 

لهذه الغاية. وبالتايل، يعطي املشّرع )القانون( البيئة أهمية كرى إىل درجة يتحّول معها كل مواطن، 

حتى ولو لم يكن له أي صفة رسمية، إىل جندي مسّخر للدفاع عنها. وال نبالغ إذا قلنا إّن القانون أوىل 

بذلــك البيئــة حمايــة اســتثنائية ال تتشــاركها مــع أي مصلحــة اجتماعيــة أخــرى. 

كثــرون صدقــوا هــذه املــادة، وعملــوا بموجبهــا. كثــرون هتفــوا لوضــع حــد للتعّديــات التــي لــم تعــد توّفــر 

اليوم ال البحر حيث املخالفات البحرية الكرى تنتشر عىل طول الساحل اللبناين )آخرها قضية الـ«إيدن 

باي« الشهرة وقضية ميناء طرابلس حيث تم االستياء عىل 30000 مرت مرّبع من األماك العامة بتواطؤ 

مــع وزارة األشــغال العامــة، مــن دون أن ننــى شــفط الرمــال البحريــة القائــم عــىل قــدم وســاق يف أكــرث 

مــن منطقــة( وال النهــر )حيــث وصــل التلــّوث إىل درجــة بــات معهــا قــادراً عــىل قتــل املــاء( وال الجبــل )حيــث 

تتعــدد الجماعــات املناهضــة للكّســارات واملقالــع( وال املــرج. فمــن أكــرث القضايــا البيئيــة حضــوراً اليــوم، هــي 

قضية مرج بســري الذي أســهبت حملة املحافظة عليه يف شــرح أهميته البيئية. 

ولــم يطــل األمــر حتــى اكتشــف الناشــطون املدافعــون عــن املــرج بــأّن الســلطات العامــة اللبنانيــة تذهــب 

يف هــذا الخصــوص وبشــكل منّظــم يف اتجــاه معاكــس تمامــاً ملضمــون املــادة 3 أي يف اتجــاه ردع املواطــن 

وثنيــه عــن الدفــاع عــن البيئــة ونكــران حقــه يف القيــام بذلــك. وهــذا مــا يظهــر مــن مجمــوع اإلعتــداءات عــىل 

الناشــطن املعارضــن لســد بســري. وهــذا مــا نتبّينــه أيضــاً مــن العديــد مــن القضايــا البيئيــة التــي تســّنى لنــا 

متابعتها، حيث ما فتئت اإلدارات العامة تتعاطى مع الناشطن البيئين بتشّنج وسلطوية، مع اتجاه 

شــبه منّظــم منهــا نحــو حجــب املعلومــات، وصــوالً إىل تفعيــل آليــات املاحقــة ضّدهــم أو، وهــذا أخطــر، 

إىل حرمانهــم مــن أيــة حمايــة مــن االعتــداءات التــي قــد ترتكــب ضدهــم مــن طــرف ثالــث. فالنيابــات العامــة 

تكــون أكــرث اجتهــاداً ومثابــرة يف التحــّرك ضــد الناشــطن البيئيــن عــىل خلفيــة نشــاطهم البيئــي وتحديــداً 

لجهــة مــا يقولونــه أو يكتبونــه أو يفعلونــه، فيمــا قّلمــا تحــّرك ســاكناً ضــد مــن يعتــدي عليهــم بطريقــة أو 

بأخــرى. 

وعليــه، أمكــن القــول مــن دون أّيــة مبالغــة أننــا أمــام باطنيــة فادحــة: فمــن جهــة، ثمــة قانــون يوجــب عــىل 

كل مواطن الّسهر عىل حماية البيئة، ومن جهة أخرى، ثمة سلطات عامة ما فتئت تتعّرض للمواطن 

الذي يقوم بهذا الواجب ُمنكرًة عليه هذه الصفة. 

ومــا يزيــد مــن شــّدة هــذه الباطنيــة هــو أّنــه بخــاف مــا يحصــل يف العديــد مــن الــدول يف القضايــا البيئيــة، 

حيــث ينحصــر الجــدل بــن اعتبــارات البيئــة واعتبــارات التنميــة وأليهمــا األولويــة يف وضعيــة معّينــة، غالبــاً 

مــا ترتافــق القضايــا البيئيــة يف لبنــان مــع شــبهات فســاد أو أقّلــه مــع اعتبــارات ضعــف السياســات العامــة 

والخلــل املنهجــي يف وضعهــا. 

وهكذا شهدنا يف مرات عديدة مواقف سوريالية: مواطنون يدافعون عن الدولة ضد الدولة )ممثليها(. 

مواطنــون يدافعــون عــن امللــك العــام، يطالبــون القضــاء )مجلــس شــورى الدولــة بشــكل خــاص( بحمايتــه 

وبصونــه واســرتداده، فيمــا ممّثلــو الدولــة يتخّلــون عنــه وينهــرون املواطنــن الذيــن يجــرؤون عــىل ذلــك 

ويعملون بأيديهم وأرجلهم إلقناع القضاء )مجلس شورى الدولة( برّد الدعوى ألن ال صفة للمواطنن 

للمداعــاة أو التحــّرك. 

وعليــه، لــم يحتــْج األمــر لكثــر مــن الوقــت ليفهــم املواطنــون )ونحــن منهــم( الحريصــون عــىل البيئــة، أّن 

واجــب الســهر عــىل البيئــة ال يتطّلــب منهــم مــؤازرة ومعاونــة أجهــزة الدولــة ومســاعدتها وربمــا التطــّوع 

ضمنها للدفاع معها عنها وحسب، بل قبل كل يشء تجهيز العّدة لفضح سياسات القّيمن عىل الدولة 

واملؤسســات العامــة ومواجهتهــم، وربمــا االســتعداد للدعــاوى التــي قــد ُتِقيمهــا النيابــات العامــة ضدهــم. 

»عىل كّل مواطن السهر عىل حماية البيئة وتأمن حاجات األجيال الحالية من دون املساس بحقوق 

األجيال املقبلة« )املادة 3 من قانون حماية البيئة 2002/444(

قانون تخصيص محامن عامن متفرغن وقضاة تحقيق لشؤون البيئة2014/251(:(: 

»للمحامــي العــام البيئــي اإلســتعانة باالخصائيــن يف الشــؤون البيئيــة ويف شــؤون اآلثــار واإلرث الثقــايف 

للقيــام باملهــام التقنيــة والفنيــة التــي يكلفهــم بهــا، بعــد تحليفهــم اليمــن القانونيــة ان لــم يكونــوا مــن 

الخــراء املحلفــن... و - تنشــر األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن القضايــا البيئيــة يف صحيفتــن محليتــن 

بمــا فيهــا القــرار بحفــظ الدعــوى.

10 أدوات لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الناشطني 
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافعني عـــن مـــرج بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

صّنــف منّســق حملــة املحافظــة عــىل مــرج بســري روالن نّصــور خــال مؤتمــر صحــايف 
والتضييــق  االعتــداء  وســائل  أهــم   ،2019/7/25 بتاريــخ  القانونيــة  املفكــرة  يف  عقــد 

أبرزهــا:  فئــات،  عشــر  ضمــن  الحملــة،  ناشــطي  ضــد  املســتخدمة 

أوالً، تشــويه ســمعة الناشــطن. والحــال أّن مــن يســتخدم هــذه الطريقــة هــو بشــكل 
خاص مجلس اإلنماء واإلعمار، عر اتهام معاريض السد بأّنهم  ينّفذون »أجندات 
مشبوهة« أو »يستهدفون جميع املشاريع التي تقوم بها الدولة ألسباب شعبوية«. 
كمــا أّن مديــر املشــروع إيــل موصلــل تهّجــم عــىل الهــواء يف عــدد مــن وســائل اإلعــام 
اســتماك  لقــاء  األمــوال  تقاضــوا  »الذيــن  أّن  بحجــة  للســد  الرافضــن  األهــايل  عــىل 

أراضيهــم ال حــق لهــم بمعارضــة املشــروع«.

وامليــاه  الطاقــة  وزيــر  التصرفــات،  هــذه  مرتكبــي  ويتصــّدر  الناشــطن.  تخويــن  ثانيــاً: 
الســابق ســيزار أبــي خليــل الــذي كتــب يف تغريــدة عــىل تويــرت أّن املعــارض لســد بســري 
ثــم  إســرائيل،  إىل  إشــارة  اللبنــاين يف  القومــي  لألمــن  املناهضــة  املشــاريع  منخــرط يف 
وزيرة الطاقة الحالية ندى بستاين التي أرسلت كتباً إىل بعض رؤساء الجامعات يف 
لبنان تتهم فيها الخراء يف هذه الجامعات الرافضن ملشروع السد بأّنهم يخدمون 

مصالــح العــدو اإلســرائيل. 

ثالثاً، حمات ضغط عىل األهايل لثنيهم عن املشاركة يف النشاطات املعارضة للسد 
تحت طائلة طردهم من أعمالهم، وبخاصة املوظفن الحكومين منهم. 

بعــض  منــع  حيــث  القضيــة،  تغّطــي  التــي  اإلعــام  وســائل  عــىل  التضييــق  رابعــاً، 
اإلعاميــن مــن تصويــر املعارضــن للســد، وتــم تحديــد املناطــق املســموح بتصويرهــا، 

عــدة.  مــرات  املــرج  التصويــر يف منطقــة  منــع  كمــا 

خامســاً، محــاوالت لقرصنــة صفحــات الحملــة عــىل قنــوات اإلعــام اإلجتماعــي، إىل 
جانــب إنشــاء صفحــات رديفــة. 

سادســاً، التهديــد بالقتــل واالعتــداء بالضــرب، حيــث وصلــت إىل الناشــطن رســائل 
تهديــد شــخصية بالقتــل مــن أشــخاص يّدعــون أّنهــم ينتمــون إىل أحــزاب سياســية، 
والحــزب  الحــر  الوطنــي  التيــار  ســّيما  ال  بعضهــا  بإســم  التهديــد  عــن  يتوانــوا  ولــم 
التقدمــي االشــرتايك. كمــا تعــّرض نّصــور شــخصياً وناشــطتن أخريــن خــال نشــاط 
ســلمي ُنظــم بتاريــخ 9 حزيــران 2019 العتــداء بالضــرب املــّرح كمــا أقــدم أحــد املعتديــن 

عــىل قضــم أذن نّصــور أيضــاً. 

بعــد.  البنــاء  أعمــال  انطــاق  عــدم  رغــم  املــرج،  إىل  املواطنــن  دخــول  منــع  ســابعاً، 
ويســري املنــع حتــى عــىل هــواة املــي يف املــرج، وأيضــاً املزارعــن الذيــن يريــدون العنايــة 

منهــم. املعارضــن  وبخاصــة  بأراضيهــم 

ثامناً، التطويق األمني الشديد لتحّركات ناشطي الحملة علماً أّن جميعها سلمية. 

أمــام مكتــب مكافحــة الجرائــم املعلوماتيــة. وهــذا مــا حصــل  تاســعاً، اإلســتدعاءات 
مع ناشطن ملجّرد تعليقهم عىل منشور للحملة عىل صفحتها تعقيباً عىل تصريح 

ملديــر املشــروع موصلــل. 

فــألّول  الروباغنــدا.  مــن  عــدة  أشــكاالً  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  إنتهــاج  عاشــراً، 
عــىل فيســبوك ألحــد مشــاريعها  إنشــاء صفحــة  إىل  فيهــا مؤسســة عامــة  تلجــأ  مــّرة 
بــأّن »الناشــطن يرّوجــون ألخبــار  مهّمتهــا إضافــة إىل نشــر أخبــار املشــروع، الرتويــج 
مزيّفــة وشــائعات«. واتضــح وجــود صفحــات أخــرى أنشــئت حديثــاً هدفهــا الرتويــج 
 posts( املــال لبــث هــذه املنشــورات لبيانــات مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار وتقــوم بدفــع 

 .)Sponsored

ما نرتقبه من القضاء تنفيذاً للقانونما جاء يف القانون

إقرار مجلس شورى الدولة بصفة الجمعيات البيئية واملواطنن يف الدفاع عن البيئة وامللك العام

أن تنشر النيابة العامة التمييزية:

جميع اإلشارات والقرارات الصادرة عنها يف الشكاوى  البيئية، 

تقريراً عن عمل املّدعن العامن البيئين وأن تفّعل مجمل القوانن التي تؤطر عملها.

جريمة يف مرج بسري:
دراسة أثر بيئي منقوصة ومنتهية الصالحية مخالفات قانونية

كانون الثاين 2020

وآثــاره  بســري  ســّد  إنشــاء  قضيــة  تعتــر 
البيئيــة  القضايــا  أبــرز  مــن  املتوقعــة  التدمريــة 
الّراهــن.  الوقــت  يف  لبنــان  يف  واالجتماعيــة 
أيــار   31 يف  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس  وأعلــن 
وبــدأت  الســّد،  لبنــاء  األعمــال  2019 مباشــرة 
وكان  بســري  مــرج  منطقــة  يف  فعــاً  األعمــال 
ألــف  وخمســن  مائــة  مــن  أكــرث  قطــع  أبرزهــا 
شــجرة يف املنطقــة. بمعــزل عــن املآخــذ الكثــرة 
عــىل مشــروع الســد لجهــة تشــييده يف منطقــة 
أقــل  منــه  املنفعــة  ولكــون  للــزالزل  معّرضــة 
تدمــر  عــن  ســينجم  الــذي  الضــرر  مــن  بكثــر 
وأثريــة  طبيعيــة  معالــم  مــن  فيــه  بمــا  املــرج 
وإمكانــات زراعيــة وســياحية فضــاً عــن تلويــث 
مياهــه الجوفيــة بســبب امليــاه امللّوثــة للبحــرة، 
فإّن بدء األعمال عىل هذا النحو يشّكل جرماً 
 444/2002 البيئــة  حمايــة  قانــون  ضــوء  عــىل 
لعــدم   ،8633/2012 املرســوم  عــىل  معطوفــاً 
اكتمــال دراســة األثــر البيئــي وبأيــة حــال لعــدم 
يتحّصــل  مــا  وهــذا  لألصــول.  وفقــاً  تجديدهــا 

اآلتيــة: الوقائــع  مــن 

هــذه  مــن  للحــد  الكفيلــة  والتدابــر  الســبل 
التأثــرات، عــر وضــع “خطــة اإلدارة البيئيــة”، 
التعويــض اإليكولوجــي  والتــي تشــكل دراســة 
تتضمــن  وبالفعــل،  منهــا.  أساســياً  جــزءاً 
التدابــر  عــام مجموعــة  الدراســة بشــكل  هــذه 
البيئــة  عــىل  للمحافظــة  اعتمادهــا  يجــب  التــي 
التعويــض  ثــم  ومــن  اإلنشــاء  عمليــة  خــال 
إكمــال  بعــد  الحاصلــة  البيئيــة  الخســائر  عــىل 
إىل  الحالــة  إلعــادة  الســعي  بهــدف  اإلنشــاء، 
وتصبــح  املشــروع.  قيــام  قبــل  عليــه  كانــت  مــا 
هــذه الضــرورة أكــرث إلحاحــاً يف حالــة مشــروع 
ســّد بســري املزمــع إنشــاؤه يف منطقــة شــديدة 
مجــاري  عــىل  الحتوائهــا  بيئيــاً  الحساســية 
أنهــر وينابيــع وكونهــا موطنــاً ألصنــاف نباتــات 
مســتوى  عــىل  باإلنقــراض  مهــّددة  وحيوانــات 
الدراســة  هــذه  أّن  قلنــا  إذا  نبالــغ  وال  لبنــان. 
تشــكل يف هــذه الحالــة الجــزء األهــم مــن خطــة 
اإلدارة البيئيــة، حيــث أّن عــدم إكمالهــا يعنــي 
عــدم وجــود أيــة تدابــر بيئيــة واضحــة وفّعالــة 

املشــروع.  تنفيــذ  أثنــاء  يف  بهــا  للتقّيــد 

البيئــي  األثــر  دراســة  اكتمــال  عــدم  إىل  إضافــة 
لألســباب املبّينــة أعــاه، فــإّن صاحيــة دراســة 
بموجــب  فقــط  بســنتن  محــددة  البيئــي  األثــر 
وعــىل   ،8633/2012 مرســوم  مــن   13 املــادة 
بعــد  جديــدة  دراســة  وضــع  املشــروع  صاحــب 
املباشــرة  تتــم  لــم  حــال  يف  املــدة  هــذه  انقضــاء 
هنــا.  الحــال  واقــع  وهــو  املشــروع،  بتنفيــذ 
الحالــة، كان يتوّجــب عــىل صاحــب  ويف هــذه 
املشــروع إبــاغ وزارة البيئــة برغبتــه يف متابعــة 
نشــوء  مــن  بالتحقــق  الــوزارة  فتقــوم  املشــروع 
“تقييــم  تدعــو إلجــراء دراســة  عناصــر جديــدة 
لهــذه  وخافــاً  ال.  أم  مجــدداً  البيئــي”  األثــر 
التقاريــر  مــن  عــدد  بــروز  ورغــم  األحــكام، 

إلقامــة  البيئيــة  املخاطــر  مــن  املحــذرة  العلميــة 
يؤشــر  مــا  البيئــة  وزارة  عــن  يصــدر  لــم  الســد، 
بأيــة تحقيقــات للتأّكــد مــن نشــوء  إىل قيامهــا 
الخمــس  الســنوات  خــال  جديــدة  عناصــر 
أصــاً  يكــن  لــم  أمــر  وهــو  عدمــه،  أو  الفائتــة 
بمقدورهــا القيــام بــه جّديــاً قبــل تلّقيهــا دراســة 
بيانــه.   ســبق  مــا  وفــق  اإليكولوجــي  التعويــض 

مجلــس  أّن  أعــاه،  عرضــه  تــّم  ممــا  نســتنتج 
التمهيديــة  باألعمــال  بــدأ  واإلعمــار  اإلنمــاء 
أّنــه  رغــم   2019 أيــار  شــهر  منــذ  للمشــروع 
عــىل  البيئــي  األثــر  دراســة  اســتكمال  يتــم  لــم 
الوجــه القانــوين حتــى يومنــا هــذا، ولــم تتخــذ 
مــن  البيئــة  وزارة  لتمكــن  الازمــة  االجــراءات 

رقابتهــا.  إعمــال 

الخصــوص  هــذا  يف  عمــل  أّي  يشــّكل  وعليــه، 
املرســوم  مــن   15 املــادة  بموجــب  جزائيــاً  جرمــاً 
مــن   58 املــادة  عــىل  معطوفــة   8633/2012
قانــون حمايــة البيئــة رقــم 444 /2002، حيــث 

اآليت:  ورد 

ســنة  إىل  شــهر  مــن  بالحبــس  “يعاقــب 
إىل  مليــون  عشــر  خمســة  مــن  وبالغرامــة 
بإحــدى هاتــن  أو  لبنانيــة،  لــرة  مليــون  مئتــي 

مــن: كل  العقوبتــن، 

- ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي 
مبــديئ أو تقييــم األثــر البيئــي مــن دون إجــراء 
لرقابــة  إخضاعهــا  أو  مســبقاً  الدراســة  هــذه 

املختّصــة. واإلدارات  والــوزارات  البيئــة  وزارة 

فحــص  دراســة  يســتوجب  مشــروعاً  ينفــذ   -
خافــاً  البيئــي  األثــر  تقييــم  أو  مبــديئ  بيئــي 
تكــون  والتــي  منــه  املقدمــة  الدراســة  ملضمــون 
قــد حــازت عــىل موافقــة وزارة البيئــة والــوزارات 

املختصــة”.  واإلدارات 

ســد  مشــروع  مســتندات  عــىل  االّطــاع  عنــد 
اآليت:  يتبــّن  بســري، 

أّن وزارة البيئة لم تعِط موافقة نهائية 
يف  املقّدمــة  البيئــي  األثــر  دراســة  عــىل 
2014، إنمــا علقــت موافقتهــا إىل حــن 
تنفيــذ الشــروط الــواردة يف كتابهــا رقــم 
652/ب تاريــخ 5/6/2014 ومنهــا إنجــاز 
اإليكولوجــي  التعويــض  إعــداد دراســة 
تنســيق  يتــم  يك  القصــوى  بالســرعة 
بتنفيــذ  الخــاص  الزمنــي  الجــدول 
تحقيــق  وبالتــايل  الهندســية  األعمــال 
التعويــض  دراســة  مــن  املرجــو  الهــدف 
الكتــاب  يف  ورد  مــا  وفــق  اإليكولوجــي 
الصــادر عــن وزارة البيئــة رقــم 3917/ب 

 .5/08/2019 تاريــخ 

وضعــت  املشــروع  صاحبــة  الجهــة  أن 
اإليكولوجــي  التعويــض  دراســة 
فــادي  البيئــة  لوزيــر  املفّصلــة وســّلمتها 
مــا  وفــق   14/10/2019 يف  جريصــايت 
صــّرح األخــر بــه لقنــاةOTV  يف اليــوم 
نفسه. وحتى اللحظة، لم يصدر وزير 
الدراســة.  هــذه  عــىل  موافقتــه  البيئــة 

تبعاً لذلك، يكون من الواضح أّن دراسة األثر 
البيئــي لــم تكتمــل طاملــا أنهــا مــا زالــت تفتقــد إىل 
التعويــض  دراســة  وهــو  منهــا،  أســايس  جــزء 
وزارة  كانــت  الــذي  الجــزء  )وهــو  اإليكولوجــي 
وأن   )2014 منــذ  إكمالــه  اشــرتطت  البيئــة 
وزارة  إعــان  بعــد  إاّل  تاليــاً  يتــم  ال  اكتمالهــا 
البيئة موافقتها عىل هذه الدراسة، وانقضاء 
مهل االعرتاض عليها وهي 15 يوماً من تاريخ 
املوافقة. وهذا ما يتحّصل من األحكام اآلتية: 

 2 واملــادة    8633/2012 مرســوم  مــن   2 املــادة 
مــن قانــون 444/2002 مفهــوم “خطــة اإلدارة 

يــل: البيئيــة” كمــا 

مجموعــة  البيئيــة:  اإلدارة  “خطــة 
الرصــد  ووســائل  التخفيفيــة  التدابــر 
املؤسســاتية  واالجــراءات  واملراقبــة 
أو  تشــغيل  أو  إنشــاء  خــال  املتخــذة 
شــأنها  مــن  والتــي  املشــروع  تفكيــك 
أو  الســلبية  البيئيــة  اآلثــار  إلغــاء 
املقبولــة  املســتويات  إىل  تخفيفهــا 
ملعايــر  وفقــاً  وإاّل  وجــدت  إن  محليــاً 
اإلدارة  “خطــة  تعتــر  املتحــدة.  األمــم 
 “ تقريــر  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءاً  البيئيــة” 
تقييــم األثــر البيئــي “ وتقريــر “الفحــص 
 Environmental( “ ”البيئي املبديئ

.)Management Plan

مرســوم  مــن   11 املــادة  مــن   )2( و   )1( الفقــرة 
أّنــه:  عــىل   8633/2012

بآليــة  املشــروع  صاحــب  يلتــزم   1-“
أعمــال  خــال  البيئيــة”  اإلدارة  “خطــة 
 2- والتفكيــك.  والتشــغيل  اإلنشــاء 
تتــوىّل وزارة البيئــة مراقبــة تطبيــق آليــة 
للمشــروع  البيئيــة”  اإلدارة  “خطــة 
والتشــغيل  اإلنشــاء  أعمــال  خــال 

لتفكيــك”. وا

املعلومــات  يحــدد   7 رقــم  امللحــق  أّن  كمــا 
املتعلــق  التقريــر  يف  إلزامــي  بشــكل  املطلوبــة 
بتحديــد نطــاق تقييــم األثــر البيئــي. ومــن ضمــن 
التقريــر  يتضّمنهــا  أن  يجــب  التــي  املعلومــات 
وصف املشروع املقرتح، وصف البيئة املحيطة 
باملشروع، واآلثار البيئية املحتملة له، وخطة 

البيئيــة. اإلدارة 

دراســة  معنــى  ضــوء  عــىل  ذلــك  ويتأكــد 
ففيمــا  وأهميتهــا.  اإليكولوجــي  التعويــض 
تظهــر دراســة تقييــم األثــر البيئــي مــا قــد ينتــج 
تأثــرات  مــن  تنفيــذه  املنــوي  املشــروع  عــن 
لذلــك الستشــراف  تبعــاً  ثمــة ضــرورة  ســلبية، 

عدم اكتمال شروط 
يف مطلق األحوال، يف دراسة األثر البيئي

وجوب تجديد دراسة 
األثر البيئي

يف كون مباشرة األعمال 
قبل اكتمال الدراسة 

البيئية جرماً جزائياً
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مشروع سد بسري: بني الفوائد واالضرار وتكامل 
السياسات التنموية - مبادرة شباب عماطور* 

مــع  النقــاش بشــأنها  البلــدة وتتشــارك  تهــّم  التــي  العاّمــة  القضايــا  مــع  تتفاعــل  هــي مبــادرة شــبابية تطّوعيــة مفتوحــة  *تعريــف: 
األهــايل بالتعــاون والتشــبيك مــع البلديــة والهيئــات والجمعيــات األاهليــة واملحّليــة وصــوالً إىل وضــع اقرتاحــات وحلــول تســاهم 

املســتدامة.   التنميــة  يف 

للنمــو  أساســية  ركيــزة  هــي  التحتيــة  البنــى 
االقتصــادي وتطــّور املجتمعــات؛ وتبلــغ قيمــة 
البنــى  ملشــاريع  الحــايل  العاملــي  االســتثمار 
فجــوة  مقابــل  دوالر   تريليــون   97 التحيــة 
اســتثمارية قّدرهــا املنتــدى االقتصــادي العاملــي 
world     economic forum بـ18 تريليون 

 .2040 عــام  بحلــول  دوالر 

مشــاريع  يف  متدّنيــة  مرتبــة  يف  لبنــان  يحــّل  
 147 بــن  مــن   113 املرتبــة  هــي  التحتيــة  البنــى 
دولــة يف بيئــة تتصــف بدرجــة كفــاءة تشــريعية 
مــن  تمّكنــه  عــدم  إىل  باإلضافــة  منخفضــة 
يف  ثروتــه  يف  ملحوظــة  زيــادة  أيــة  تحقيــق 
 ،2014 عــام  ومنــذ   . املاضيــة   40 الـــ  الســنوات 
البنيــة  تأهيــل  إعــادة  إىل  لبنــان جاهــداً  يســعى 
املــوارد  إدارة  يخــّص  فيمــا  ســّيما  ال  التحتيــة 
وشــبكات  ومنظومــات  كالســدود  املائيــة 
التوزيــع وغرهــا، ويف جعبتــه منــذ حينهــا 15 
مشروعاً موزعاً عىل مختلف األرايض اللبنانية 

   . أمــريك  دوالر  مليــار  قيمتهــا  تجــاوزت 

لبنــان  يف  التحتيــة  البنيــة  احتياجــات  تواجــه 
مثــل  للقلــق  مثــرة  قضايــا  اليــوم  والعالــم 
والتهديــدات  املحــدودة،  الحكوميــة  املوازنــات 
واألمــن  املنــاخ  بتغيــر  املرتبطــة  الوجوديــة 
الطبيعيــة.  املــوارد  إدارة  وحســن  الغــذايئ 
هــذا مــا يدفعنــا لتجديــد الرتكيــز عــىل فعاليــة 
التحتيــة  البنــى  مشــاريع  وتنفيــذ  تخطيــط 
ومرونتهــا وإرســاء تفكــر مشــرتك بــن جميــع 
االهتمامــات  هــذه  لبلــورة  املصلحــة  أصحــاب 
عر اســرتاتيجيات تجّنباً للمخاطر عىل املدين 

والبعيــد.  القريــب 

اإلهتمــام  ومــن  الواقــع  هــذا  مــن  وانطاقــا 
هــذه   قراءتنــا  تــأيت  القضايــا  بهــذه  املشــرتك 
لتبادل اآلراء حول مشروع سد بسري والذي 
مشــروع  األول  مشــروعن:  عــن  عبــارة  هــو 
زیــادة إمــدادات املیــاه، والثــاين مشــروع تزویــد 
الشــرب؛ ونهــدف منهــا  الكــرى بمیــاه  بیــروت 
إىل فتــح حــوار اجتماعــي يهــدف إىل املحافظــة 
األجيــال  حقــوق  ويحفــظ  وتراثنــا  بيئتنــا  عــىل 

فيهــا. املقبلــة 

تضاؤل موارد  املياه السطحية غر الزراعية 

تضاؤل موارد  املياه السطحية لري املزروعات

ازدياد األمراض ذات الصلة باملاء 

وخســارة  لألســماك  الهجــرة  ممــرات  اعــرتاض 
البيــض  وضــع  مناطــق 

ازدياد خطر الزلزال 

خسائر األرايض املنتجة 

تآكل الرتبة عىل الضفاف الجديدة للبحرة 

ركود املياه يف قعر الخزان 

غمر األرايض الزراعية  

زيادة نسبة االماج يف الرتبة  

خسارة اإلرث التاريخي والثقاقي 

غازات االحتباس الحراري 

خسارة املناظر الطبيعية 

خسارة جودة املياه بسبب التبخر 

خسارة الرتبة الخصبة 

انتقاص الري عند أسفل السد 

مخالفة املرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012:  

أصول تقييم األثر البيئي

مخالفة قانون حماية البيئة )القانون رقم 444/2002(

مخالفة قـــرار وزير البيئة رقم 131/1 تاريـــخ 1/9/1998

أحــكام  عــىل  معطوفــة  املــدين  التنظيــم  قانــون  مخالفــة 
املرسوم اإلشرتاعي رقم 116/1959 وعىل قانون البلديات 

)م49 وم 51(

مخالفــة القــرار رقــم 166/ ل.ر. تاريــخ 7/11/1933 )نظــام 
القديمــة(. اآلثــار 

املــدين:  التنظيــم  قانــون  مــن  األوىل(  )الفقــرة   11 مــادة 
تعــّرض التصاميــم وأنظمــة املــدن والقــرى، عــىل املجالــس 
البلدّيــة املختّصــة إلبــداء رأيهــا فيهــا وفقــاً لقانــون البلديــات 
وعىل هذه املجالس أن تبدي رأيها فيها خال مهلة شهر 

مــن تاريــخ عرضهــا عليهــا.

لــم يتــم إستشــارة وأخــذ موافقــة وزارة الثقافــة ومديريــة 
الــدرس  تحــت  ومقّيــدة  مصّنفــة  املنطقــة  أّن  رغــم  اآلثــار 
واملرســوم 2366/2009. رقــم 131/1998  القــرار  بموجــب 

بســري  مــرج  منطقــة  تصنيــف  بضــرورة  مطالبــة  توجــد 
تتمّيــز بطابعهــا  كــرتاث عاملــي حيــث  اليونيســكو  ِقبــل  مــن 

واألثــري. والتاريخــي  الجيولوجــي 

مارســت  قــد  البلديــات  كانــت  إذا  مــا  معلومــاً  ليــس 
دورهــا بشــكل كاٍف يف لفــت نظــر األهــايل وتشــجيعهم 
عــىل اإلطــاع عــىل تفاصيــل املشــروع وإبــداء املاحظــات 
لوحــة  عــىل  البيئــي  األثــر  دراســة  وعــرض  عليــه، 
اإلعانــات )املــادة 10(يك يتمّكــن األهــايل مــن اإلعــرتاض 

،)14 )املــادة  عليهــا 

اإلنمــاء  مجلــس  قّدمهــا  التــي  البيئــي  األثــر  دراســة 
واإلعمــار يف العــام 2014 لــم تكــن كاملــة: طلبــت وزارة 
اإليكولوجــي  الشــق  اســتكمال  املجلــس  مــن  البيئــة 
تشــرين  يف  إال  بذلــك  يقــم  لــم  املجلــس  ولكــن  منهــا، 

.2019 األول 

لــكل  الوقــايئ  العمــل  ومبــدأ  االحــرتاس  مبــدأ  يخالــف 
التنــّوع  عــىل  الحفــاظ  ومبــدأ  البيئــة  تصيــب  التــي  األضــرار 

الطبيعيــة. املــوارد  تدهــور  تفــادي  ومبــدأ  البيولوجــي 

مجلــس  قدمهــا  التــي  البيئــي  األثــر  دراســة  تجديــد  عــدم 
اإلنمــاء واإلعمــار يف العــام 2014 بالتــايل لــم تعــد صالحــة 

.)13 )املــادة 

مــن  ابتــداء  األّويل  نهــر  بمجــرى  املعــروف  املوقــع  ُيصّنــف 
منطقــة البــاروك مــع روافــده مــروراً بــوادي بســري وحتــى 
مصّبــه يف منطقــة األّويل مــن املواقــع الطبيعّيــة الخاضعــة 

البيئــة  وزارة  لحمايــة 

يطال قانون حماية املناظر واملواقع الطبيعّية:

وزيــر  مــن  مســبقة  موافقــة  عــىل  اإلســتحصال  يتــّم  لــم 
. لبيئــة ا

لم يتّم التطرُّق إىل إستشارة وزير البيئة للرتاجع عن 
قــرار التصنيــف )مــع العلــم أنــه ليــس معلومــاً إذا صــدر 

قرار أو مرسوم يلغي التصنيف(،

بهــا  قامـــت  التــي  اإلجــــــراءات  إىل  اإلشـــــارة  تتــم  لــم 
وحفــظ  اإلســرتاتيجّيات  وضــع  لجهــة  البيئـــة  وزارة 
العمــل والرامــج والدراســات للحفــاظ عــىل األنظمــة 
بالتوعيــة  والقيــام  النــاس  بــن  ونشــرها  اإليكولوجّيــة 

الكاملــة.

تغييىر مجري املياه الجوفية عند أعىل السد

تآكل الرتبة والرتسب 

تغير يف مستوى املياه الجوفية 

خسارة النبات املحاية

انخفــاض يف إعــادة تغديــة امليــاه الجوفيــة عنــد 
الســد أســفل 

خسارة املنتجات الطبيعية 

خسارة القدرة عىل التخزين

ركود يف املجاري الرافدة

تضاؤل نسبة االوكسيجن السائل عند السد

الهدف 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية

الهدف 9: الصناعة واالبتكار والبنية التحتية

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف 12: االستهاك واإلنتاج املسؤوالن

الهدف 13: العمل املناخي

الهدف 14: الحياة تحت املاء

الهدف 15: الحياة يف الّر

• تحسن نوعية املياه عن طريق الحد من الثلوث 

• إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود

• جعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة 
عــىل الصمــود ومســتدامة

• توفر سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء

• ضمان وجود أنماط استهاك وإنتاج مستدامة

إطاقهــا  مــن  كبــرة  بدرجــة  والحــد  بيئيــا  الســليمة  اإلدارة  تحقيــق   •
آثارهــا  مــن  التقليــل إىل أدن حــد  مــن أجــل  الهــواء واملــاء والرتبــة  يف 

والبيئــة اإلنســان  صحــة  عــىل  الضــارة 

• اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغر املناخ وآثاره من خال تنظيم 
االنبعاثات وتعزيز التطورات يف مجال الطاقة املتجددة

• إدماج التدابر املتعلقة بتغر املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات 
والتخطيط عىل الصعيد الوطني

• حفــظ املحيطــات والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها عــىل نحــو 
مســتدام لتحقيــق التنميــة املســتدامة

واإلنتاجيــة الصحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ   • 
للمحيطات

• حماية النظم اإليكولوجية الرية

بمــا يف ذلــك تنوعهــا  الجبليــة،  النظــم اإليكولوجيــة  • ضمــان حفــظ 
البيولوجــي

• إتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهامــة للحــد مــن تدهــور املوائــل الطبيعيــة، 
ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي

كبــرة  زيــادة  وزيادتهــا  املصــادر  جميــع  مــن  املاليــة  املــوارد  حشــد   •
 بغــرض حفــظ التنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجيــة واســتخدامها

استخداًما مستداًما

تراكم الرواسب يف السد 

خسارة املوائل الطبيعيىة 

تضاؤل املوائل املائية 

ازدياد األمراض ذات الصلة باملاء 

ازدياد مواقع توالد البعوض 
اعرتاض ممرات الطيور 

“لــن يكــون هنــاك مجتمــع ســليم مــن دون بنــى 
فاريمــو-  غريــت  بحســب   ، مســتدامة  تحتيــة 
املديرة التنفيذية ملكتل االمم املتحدة لخدمات 
دوٌر  التحتيــة  البنــى  فلمشــاريع  املشــاريع. 
ــم  أســايّس لتلبيــة احتياجــات املجتمــع وهــي ُتقيَّ
بناء عىل نتائجها وفوائدها عىل املدى الطويل 
ولتعزيــز  وفئاتــه.  املجتمــع  شــرائح  لجميــع 
البنــى  مشــاريع  خــال  مــن  التنميــة  مفهــوم 
األكــر  الصــورة  إىل  ننظــر  أن  بــّد  ال  التحتيــة، 
الكفيلــة  والطــرق  واملخاطــر  بالفــرص  املتعلقــة 
ومصــادر  الطبيعيــة  املــوارد  اســتدامة  بتعزيــز 
والخدمــات  العامــة،  والســامة  الطاقــة، 

يلّبــي  بشــكل  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
أوىل،  وكخطــوة  كافــة.  املجتمعيــة  الحاجــات 
الــواردة يف  املشــروع  قمنــا برصــد أويل ملخاطــر 
لعــام 2014  البيئــي واالجتماعــي  االثــر  دراســة 
وربطها بأهداف التنمية املستدامة وتقسيمها 

الغطاء النبايت وأهميته االقتصادية 
والصحية

ة ثأثرهــا عــىل  بحســب احتماليــة حدوثهــا وحــدَّ
الشــكل التــايل يف الجــدول أدنــاه. تبــّن لنــا مــن 
مــع 8  يتقاطــع  املشــروع  الربــط أن  هــذا  خــال 
التــي  تلــك  إىل  إضافــة  أخــرى  تنمويــة  اهــداف 
امليــاه  إمــداد  أهمهــا  املشــروع  وثائــق  ذكــرت يف 

الحديثــة  االقتصاديــة  الرؤيــة  تعــد  لــم 
بــل  وثمرهــا  عــىل عمرهــا  تقتصــر  لألشــجار 
أصبحــت تأخــذ بعــن االعتبــار أيضــاً قيمتهــا 
فاملســاحات  البيئيــة:  وفوائدهــا  املعنويــة 
الصحــة  لتوفــر  قّيــم  مــورد  هــي  الخضــراء 
املنــاخ ولهــا دور  تغــّر  آثــار  مــن  والتخفيــف 

امليــاه. إدارة  يف  أســايس 

مؤسســة  قــدرات  وبنــاء  الجندريــة  واملســاواة 
مشــاركة  وتعزيــز  لبنــان  وجبــل  بــروت  ميــاه 

الخــاص.  القطــاع 

تغّطي الغابات يف لبنان %13 من مساحة 
األرايض، علمــاً أّن هــذه النســبة تتجــه نحــو 
التــي  الســنوية  الحرائــق  بفعــل  التقّلــص 
تتعــرض لهــا. لذلــك أصبــح مــن الضــرورات 
يف  الجانــب  هــذا  ُيراعــى  أن  القصــوى 
عمليــات التخطيــط ملشــاريع البنــى التحتيــة 

الطويــل.  املــدى  عــىل  أثــره  وتــدارك 

مــن  واملتضرريــن  املحلیــة  املجتمعــات  ذلــك  يف  بمــا  املصلحــة،  أصحــاب  إشــراك  یعتــر 
املشــروع.  لتمویــل  أساســياً  شــرطاً  املعنیــة،  األطــراف  مــن  وغیرھــم  املقرتحــة  املشــاریع 
ولحــظ املشــروع عــدداً مــن اإلجــراءات كاملشــاورات وآليــات للشــكاوى واملســوح امليدانيــة. 
إاّل أّنهــا أخــدت طابــع تشــجيع عــىل اإللتــزام أكــرث مــن املشــاركة الحقيقيــة يف السياســات 

مــن  2.934.105م2  عــىل  املشــروع  ســيؤثر 
املســاحة الخضــراء فضــاً عــن قطــع مئــات 
يصعــب  التــي  والشــجرات  األشــجار  آالف 
للمشــروع  التحريــج  اعــادة  خطــة  مــع 
 1.500.000 بـــ  كلفتهــا  ُقــدرت  والتــي 
املناخيــة  فائدتهــا  تعويــض  أمــريك،  دوالر 

والصحيــة. واإليكولوجيــة 

  وفيما اكتفى املشروع بالتعويض املايل عن 
 26.156.727 قدرهــا  بكلفــة  األشــجار  هــذه 
دوالر أمــريك، فــإن احتســاب هــذه الكلفــة 
وحجــم  الشــجرة  عمــر  حــول  تمحــور 
كلفتهــا  أي  الســوق  يف  وقيمتهــا  ثمرهــا 
املباشــرة، ولــم يأخــذ بعــن االعتبــار الكلفــة 
الحديثــة  العامليــة  واملعايــر  املباشــرة  غــر 
االقتصاديــة  القيمــة  الحتســاب  املعتمــدة 
لألشجار:  كأثرها عىل النظام اإليكولوجي 
األوزون  مســتويات  تخفيــض  يف  ودورهــا 
وثــاين أوكســيد النيرتوجــن وثــاين أوكســيد 
الكريت بمقدار  38،9 كيلوغرام كل عام 
خفــض  يف  ومســاهمتها  عــام،  كمعــّدل 
 )+-0.02(0.35 بمقــدار  الحــرارة  درجــة 
واملــواد  الرتبــة  رطوبــة  وامتصــاص  يومّيــاً 
للميــاه  الســطحي  والجريــان  الكيميائيــة 

االنســان. بصحــة  وعاقتهــا  العادمــة 

اإلنتاج  الزراعي

تراجعــت رقعــة األرايض املخصصــة للزراعــة 
األخــرة  العشــرين  الســنوات  مــدى  عــىل 
القطــاع  كمــا سيشــهد   .%11 مــن  أقــّل  إىل 
بـــ  يقــّدر  اإلنتــاج  يف  دائمــاً  تراجعــاً  الزراعــي 
105.9مليــار لــرة بحلــول عــام 2030  . إّن 
رئيــي لإلنتــاج وســبل  مــورد  األرايض هــي 
العيــش، بخاصــة يف املناطــق الريفيــة. مــن 
وخطــط  أهــداف  تكامــل  أهميــة  تــرز  هنــا 
خاصــة  الوطنيــة  السياســات  مــع  املشــروع 
الزراعيــة منهــا لتوفــر التنميــة املتوازنــة بــن 
الغــذايئ ومحاربــة  األمــن  املناطــق وضمــان 
الغذائيــة  املــواد  أســعار  وانخفــاض  الفقــر 
الحاجــات  لتلبيــة  اإلنتــاج  وتحســن 

الوطنيــة. 

املقــّدرة  الخســارة  هــي  م2   1.480.000
لألرايض الزراعية املروية، منها 1.428.126 
م2 ملكيــة خاّصــة. يّتخــذ هــذا الرقــم حّيــزاً 
أكــر أمــام مــا يعانيــه هــذا القطــاع اإلنتاجــي 
إىل  يفتقــر  كونــه  وصعــاب  مشــاكل  مــن 
كمــا  الــازم.  والتمويــل  الحكومــي  الدعــم 
ومحدوديــة  التوجيــه  ســوء  مــن  يعــاين 
ويحظــى  والبحــوث  اإلرشــاد  خدمــات 
بحماية محدودة لتشجيع اإلنتاج الزراعي 

الدوليــة.  وتنافســيته  جودتــه  وضمــان 

املناظر الطبيعية والسياحة البيئية

الســياحة عنصــر فّعــال يف اقتصــاد الــدول 
والثقــايف  الفكــري  لاتصــال  ووســيلة 
ترتكــز  الشــعوب.  بــن  واالجتماعــي 
العناصــر  عــىل  البيئيــة  الســياحة  مكّونــات 
مثــل  الطبيعــة  تقّدمهــا  التــي  الحيويّــة 
وغابــات  أنهــار  مــن  والتضاريــس  املنــاخ 
مثــل  البشــرية  والعناصــر  ومحمّيــات، 
واألثريــة  والحضاريــة  التاريخيــة  املواقــع 

لدينيــة. وا

يهدد املشروع املناظر الطبيعية ملرج بسري 
الطبیعیــة يف  املشــاهد  أهــّم  مــن  يعــّد  وهــو 
الشــاملة  الخطــة  تصنيــف  بحســب  لبنــان 
 . لعــام2005  اللبنانیــة  األرايض  لرتتیــب 
يف  الطبيعيــة  املــوارد  حمايــة  وردت  كمــا 
القــرن  ثاثينّيــات  منــذ  اللبنانيــة  القوانــن 
 /7/8 يف  الصــادر  القانــون  )أّولهــا  املــايض 
الطبيعيــة(  املناظــر  بحمايــة  1939املتعّلــق 
األرايض  جميــع  اعتبــار  عــىل  نّصــت  حيــث 
األشــجار  وفئــات  واألشــجار  العقــارات  أو 
بالنظــر  حفظهــا  يســتصوب  التــي  املنفــردة 
إىل عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية 
بمنزلــة مناظــر ومواقــع طبيعيــة. مــن جهــة 
الوطنيــة  االســرتاتيجية  عّرفــت  أخــرى، 
يف  الريفيــة  الســياحة  الســياحة،  لــوزارة 
فلسفتها عىل أنها “ثقافة” وطريقة وجود 
ُتشــرك املجتمعات املحّلية وتشــّجعها عىل 
وســيلة  تشــكل  وهــي  أراضيهــا؛  يف  البقــاء 
مــن  الوطنيــة  الهويــة  لتعزيــز  أساســية 
خصوصّيــات  عــىل  الضــوء  تســليط  خــال 

التاريخــي.  وتطورهــا  و   املناطــق 

التاريخــي  اإلرث  أيضــاً  املشــروع  يهــّدد 
للمنطقــة الــذي يضــم املواقــع ذات القیمــة 
والدینیــة  واملعماریــة  والتاریخیــة  األثریــة 
و29  املنبــع  عنــد  موقعــاً   83( والجماليــة 
العصــور  إىل  تعــود  املصــّب(  عنــد  موقعــاً 
الرونزي والفاريس والهلنستي والروماين 
والبیزنطــي واململــويك والعثمــاين. ويف ظــل 
تراجــع عــدد الســواح الوافديــن إىل لبنــان، 
نلحظ ارتفاعاً يف الســياحة البيئية بخاصة 
للمجتمــع  دخــاً  يؤّمــن  ممــا  الداخليــة، 
املحــل. وقــد نجحــت العديــد مــن الــدول يف 
تنشــيط هــذه السياســة بخاصــة مــن خــال 
االستخدامات الرتويجية للغابات واملناظر 
الطبيعية كبلدان آسيا الغربية والوسطى 
وقرص أيضاً. واستبدال السياحة البيئية 
دون  مــن  األريــاف  يف  املائيــة  بالســياحة 
والفــرص  لإلمكانّيــات  معّمقــة  دراســة 
والطبيعــة  للبيئــة  تشــويه  هــو  املتوّفــرة 

بأرضــه. اإلنســان  وعاقــة 

اإلطــار املتكامــل إلدارة امليــاه والسياســات 
العامــة

تغــّر  مــع  التكّيــف  عمليــة  صلــب  يف  امليــاه 
املنــاخ وهــي تــؤّدي دور الرابــط بــن املجتمــع 
والبيئــة. إن اإلدارة املتكاملــة ملســتجمعات 
امليــاه تضــّم جوانــب اجتماعيــة واقتصاديــة 
املشــروع  يأخذهــا  لــم  وبيئيــة  وسياســية 
العوامــل  عــىل  ترتكــز  وهــي  االعتبــار  بعــن 

التاليــة:

عــىل  ونتائجــه  الســكاين  النمــو 
وأّن  بخاصــة  األرايض  اســتخدام 
 60% أّن  إىل  تشــر  اإلحصــاءات 
مــن امليــاه تســتخدم للزراعــة و30% 
لاســتخدام املنــزيل أو الفــردي و9% 

، عــة للصنا

والزراعــي  الصناعــي  القطــاع  نمــو 
والســياحي ومنهــا الســياحة البيئيــة 
الريفيــة وتربيــة املــوايش ومــا يرافقهــا 
مــن تغيــرات عــىل العــرض والطلــب 

عــىل امليــاه، 

قــدرة السياســات واملؤسســات عــىل 
إحداث تغيرات يف طرق استخدام 

امليــاه، 

املائيــة  واملســتجمعات  املــوارد  إدارة 
املجتمعــات  دخــل  يحفــظ  بشــكل 

الفقــر  حــدة  مــن  ويحــّد  املحليــة 
. املحليــة  املؤسســات  ويقــّوي 

توّفر تجربة لبنان يف إدارة املياه وبناء 
وتشــغيلها  والبحــرات  الســدود 
ال  قيمــة  وجّنــة(  وشــروح  )قرعــون 
الــدروس  الســتخراج  بثمــن  تقــّدر 
وإنتــاج معرفــة مكتســبة للتخطيــط 
يحفــظ  بشــكل  للميــاه  املســقبل 
البيئــة والــرثاث والطبيعــة يف لبنــان. 

   : التحديــات فهــي   أبــرز  أمــا 

احتســاب  طــرق  وتضــارب يف  نقــص 
تجميــع  إىل  وحاجــة  املــايئ  امليــزان 
بخاصــة  املائيــة  البيانــات  وتحليــل 

الجريــان  وتســلل  التبّخــر  لناحيــة 
للميــاه،  الســطحي 

الحفاظ عىل جودة املياه السطحية 
الفّعــال  والتنظيــم  والجوفيــة 

الصحــي، للصــرف 

مــن  امليــاه  لحمايــة  ملّحــة  حاجــة 
املنزليــة  )النفايــات  التلــوث  مصــادر 

و(، والزراعيــة  والصناعيــة 

الطــوارئ  افتقــار إىل تخطيــط حالــة 
العمــل، وغيــاب خطــط 

إدارة  مــع  العــرض  زيــادة  موازنــة 
. لطلــب ا
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املخالفات القانونية للمشروع 

اإلنماء املتوازن والالمركزية اإلدارية وآليات مشاركة املجتمع املحيل

    impact / حدة التأثري املتوقعة املخالفات القانونية
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التنمويــة. ويف ســجات املشــاورات العامــة 
الخاصة بتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 
 2012 عــام  منــذ  بــدأت  التــي  بســري  لســد 
واستمرت لغاية 2016، أعرب الناس عن 
لــم  التــي  النقــاط  معارضتهــم وعــن بعــض 

يتــم معالجتهــا يف املشــروع وهــي:

تشجيع اإلنتاج الزراعي،

إنتاج الطاقة الكهربائية،

عائدات البلديات،

إستفادة املجتمع املحّل من البنى 
التحتية،

التعويض عن الحق املعنوي،

الخطط الوقائية من الزالزل 
والفيضانات واإلنذار املسبق 

ومعالجة الثلوث والتغير املناخي،

اآلثار والرتاث الثقايف.

إّن الهدف الرئيي للتشاور مع 
املجتمعات املحلية واملجتمع املحل هو 

إعطاء فرص متساوية لإلنماء لكل 
املناطق والقطاعات بشكل ال تنمو 

منطقة عىل حساب منطقة أخرى وال 
قطاع اقتصادي عىل حساب قطاع 

آخر. إن اإلنماء املتوازن للمناطق ثقافياً 
واجتماعياً واقتصادياً ركن أسايس من 

أركان وحدة الدولة واستقرار النظام 
)الفقرة “ز” من مقدمة الدستور 

اللبناين(. هذا ما يستدعي التفكر يف دور 
السلطة املركزية وإصاحات الامركزية 

االدارية والعاقة بن السلطات املركزية 
واملجالس البلدية يف السياسات 

التنموية. 

ان إقرار أي مشروع عام، ال سّيما 
اإلستماك، يجب أن يسبقه إجراء 

أظهرت الدراسات عدم تجاوز لألملنيوم 
والزرنيخ والباريوم والكروم والنحاس 

واملنغنيز 

االستفادة من تمويل إضايف لتخفيض 
صايف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

من 58157 طنا إىل 23692 طنا 

تمديدات وشبكات توزيع وخزانات 
عدادات وزيادة نسبة املشرتكن 

%15زيادة إيرادات مؤسسة مياه 
بروت وجبل لبنان نتيجة زيادة عدد 

املشرتكن
إمكانية التوجه نحو طريقة جديدة 

 لشكل التعرفة املائية مبنية عىل كمية 
االستهاك بدال من التعرفة املقطوعة 

دعم الفئات األكرث فقرا يف جنوب 
بروت 

- اإلبطال القضايئ للمرسوم يعني كأنه 
لم يكن، بالتايل يجب إعادة الوضع إىل ما 

قبل صدوره. 
- وعليه، تعود امللكية إىل مالي العقارات 
عىل أن يعيدوا التعويضات التي قبضوها 

إىل الدولة. 
- الحّل: يجب أن يتدّخل املشّرع ويضع 
خطة لتقسيط األموال أو لتغير وجهة 

املشروع. 

ضغط شعبي وإعامي، وإرسال الدراسات التي تبّن مخاطر املشروع إىل املراجع املعّنية من أجل تغير وجهة 
املشروع موضوع اإلستماك. 

احتمالية غر مؤكدة لقدرة املشروع عىل تأمن حجم مياه شرب املطلوب 
إىل بروت الكرى 

تلوث املياه  من املصدر وحاجة إىل معالجة قياسية للمياه بشكل مستمر 
باإلضافة إىل تطبيق توصيات مخطط الحماية املائية من املصدر واتخاذ 

اإلجراءات الازمة

مجموعة البيانات الشاملة للدراسات أّكدت وجود معادن الكادميوم 
والنحاس، الرصاص والزئبق

نوعية املياه امليكرويبة: أنواًع متعددة من البكتريا كسموم السيانوبكتريا 
التي تؤدي الطبقات واملغذيات واألوكسيجن وكثافة الضوء إىل زيادة يف 

تفاعات العوالق النباتية والبكرتيا الحيوية يف بحرة القرعون.

تحذير من اللجنة التقنية املستقلة لعام 2011 بضرورة األخذ بعن االعتبار 
مستوى النرتات وتفاعل النرتات مع النرتيت الذي يمكن أن يسبب تفاعاً 

ساماً

طرق معالجة مستويات النرتيت والتعكر واللون من خال األكسدة أو 
طريق املعالجة بالكلور أو األوزون غر مثبثة بشكل دقيق

أظهرت الدراسات مستويات منخفضة جداً من الفلورايد وتوصية تقنية 
بضرورة اعتبار الفلورة تدبراً للصحة العامة للمساعدة يف السيطرة عىل 

األسنان.

احتمالية كبرة لزلزال واملقاومة الكافية للسد واألساسات ال تزال غر 
مؤكدة

تسرب املياه إىل جوف األرض سيحرك الفالقن ) فالق بسري وفالق روم(، 
وسينتج عنه انزياح األرض . األمر الذي اعرتفت به معظم الدراسات 

باإلضافة إىل غياب إجراء دراسة حول االحتماالت الزلزالية التي قد تنتج 
عن الخزان تحديدا بحسب توصية icold لعاملية واالكتفاء بمحاكاة 

النفجار السد 

فقدان 1.480.000 م2 من املساحة الزراعية 

تأثر االستفادة من القطاع الزراعي يف الريف وإيراداته االقتصادية 
واالجتماعية

انباعاثات غازات دفينة يف الهواء من جراء السد

فقدان املناظر الطبيعية يف بسري والدامور وعدد من املناطق األخرى 

فقدان 5.650.000 م2 من الغطاء النبايت

ثأثر معدل األوكسجن من جراء اقتاع عدد كبر من األشجار

أظهرت نتائج املحاكاة أن األثر املشرتك لتقليل معدالت هطول األمطار 
وزيادة معدالت درجات الحرارة يؤدي إىل خفض بنسبة %4 يف حجم 

تحديد تأثر 5 أنواع من األسماك النادرة منها 3  تستحق اهتماما خاصا

سيتأثر تكاثر املوائل بمعدالت تدفق املياه 

مصدر الغذاء يشكل خطورة عىل جمبع الرمئيات  

تؤدي األحجام املنخفضة للتدفق والتدفق النهري عىل مدار السنة وإمكانية 
تلوث املياه بمياه املجاري أو املياه امللوثة إىل تدهور الظروف البيئية ألنواع 

األسماك املختلفة و/أو عرقلة التكاثر 

يشكل تآكل الرتبة والرتسب الخطر األكر عىل االنخفاض التدريجي يف 
القدرة التخزينية للبحرة

عدم توفر خطة واضحة للمنافع املشرتكة من املشروع 

استماكات بكلفة مادية مرتفعة مقارنة باالستفادة الفعلية من املشروع 

قرض بكلفة مالية ضخمة يف ظل ارتفاع خطر ملعدل الدين العام من 
الناتج املحل 

املبيدات الحشرية والكيماويات العضوية: االستخدام الزراعي ومبيدات 
اآلفات )مثل اإلندوسولفان والزرنيخ والديكامبا واألترازين والروميتون 

وما إىل ذلك. حتى املذيبات مثل رابع كلوريد الكربون واألسمدة )النرتات( 
ومبيدات األعشاب )الباراكوات، الغليفوسات، إلخ(، الهرمونات( يمكن أن 

يشكل مصدراً للثلوث

ثأثر نوعية املياه بأنظمة الصرف الصحي، واملياه العادمة من املكّونات 
العضوية وغر العضوية )الفروسات، الكائنات الحية الدقيقة( يف الناعمة 

بشكل خاص

قدرة محطة الوردانية عىل معالجة كاملة لثلوث املياه غر مؤكدة

تضاؤل يف كميات املياه السطحية 

مياه الصرف الصحي لـ 30 قرية  يف قضايئ جزين والشوف تذهب  إىل مرج 
بسري عر روافد نهر بسري األويل دون معالجة

شكوك حول كفاءة التدابر االحرتازبة املتخدة ملعالجة التسريب وتلوث 
املياه املنوي سحبها إىل بروت بعصارة مطمر الناعمة  

زحف الرتبة والصخور

الرتاكمات والرتسبات عىل صخور كارستية داخل الشقوق ممكن أن تسكر 
بعض الفوالق

احتمالية خسارة 5 إىل  13 ألف يف األرواح البشرية من جراء غياب أو عدم 
تنفيذ خطة لإلنذار املسبق إلنهيار السد نتيجة الزلزال، وانخفاض هذا 
العدد إىل مئات األرواح البشرية  )من 10 إىل 340 ( يف حال تّم اإلنذار 

بشكل فعال.

فقدان اإلنتاج لسلسلة اإلمداد الغذائية املحلية من املنتجات الغذائية 

فقدان حوايل 80 هكتار من غابات الصنوبر املنتجة ومحصولها السنوي

مستویات الضوضاء املحيطة مرتفعة )ما بن 60 و65 دیسيبل( تتجاوز 
املعدل املسموح به يف التشریعات اللبنانية

تدمر أنواع النباتات الهامة واضطرابات يف البنية الديمغرافية للغابات 
النهرية

التدفقات السنوية إىل داخل سد بسري عىل مدى عمره االقتصادي مقارنة 
بالتدفقات إىل الداخل التاريخية عىل مدى العقود الثاثة املاضية.

50 نوعا من النباتات ، 11 منها ذات نوعية نادرة الوجود، تحديد 33 نوعا 
من الطيور معرضة للخطر

تحديد 17 نوعا من الثديات يف خطر و 14 نوعا منهم يف خطر

يجذب السد أنواع من الخفافيش والثعالب

سينتج عن الضوضاء التي تنشأ بسبب التفجرات والتدريبات الهيدرولجية 
اختفاء بعض أنواع الطيور

الحاجة إىل  إنشاء مناطق رطبة عند مجاري املياه الرئيسية باإلضافة إىل إعادة 
التشجر عند الحوض األعىل لتخفيض  الرتسبات املتوقعة يف البحرة.

غياب خطة واضحة لكيفية استفادة املجتمع املحل من موارده املائية 

فقدان االنتاج الزراعي وال بدائل لقطاعات إنتاجية أخرى للمجتمع املحل

احتمالية خسارة 5 إىل 13 ألف يف األرواح البشرية من جراء غياب أو عدم 
تنفيذ خطة لإلنذار املسبق النهيار السد نتيجة الزلزال، وانخفاض هذا 

العدد إىل مئات األرواح )من 10 إىل 340 ( يف حال تّم اإلنذار بشكل فعال 

والبيئي واإليكولوجي واألثري والرتايث 
ح عىل املنفعة  والتكاليف املالّية ترجِّ

املتوّخاة منه. يظهر مما سبق أن مساوئ 
هذا املشروع وسلبياته ومخاطره تفوق 

بشكل كبر وواضح منافعه وإيجابياته. 
وسؤالنا: أال يمكن تحقيق املشروع 

بوسائل بديلة تجّنبنا كلفته االقتصادية 
والبيئية واملجتمعية الباهظة؟

مقارنة بن منافع املشروع واألضرار التي 
ستنتج عنه. فا يكون القرار أو املرسوم 
قانونياً إاّل إذا كانت إيجابّياته أكرث من 

سلبّياته. وهذا ما ُيعرف بنظرية موازنة 
 bilan( الكلفة إىل العائد أو الفائدة
coût-avantage(. فا يمكن اعتبار 

أي مشروع من املنفعة العاّمة إذا كانت 
كلّفة الضرر الاحق بامللكّية الفردّية، 

إضافًة إىل الضرر اإلجتماعي والصحي 

 تطّور أشكال معارضة  املجتمع املحيل واملدين للمشروع

مراجعة إبطال مع طلب وقف 
تنفيذ من بلدبة  امليدان إىل 

جانب مجلس مجلس شورى 
الدولة  

التماس تم تقدیمه عر اإلنرتنت 
یحمل نحو 2200 توقیع 

شكوى لدى هيئة التفتيش یعرتضون عىل بناء سد بسري
التابعة ملجموعة البنك الدويل  

ضد مشروع تزويد بروت 
الكرى بمياه الشرب. 

طلب التدخل من »الحركة 
البیئیة اللبنانیة«

التماس وقعه حوايل 1500 من 
أھايل القرى املتأثرة.

الحوصلة: املوازنة بني 5
منافع املشروع وأضراره 

الوضع القانوين للمشروع واالحتماالت القضائية وكيفية التصّرف حيالها

 االثار االيجابية 

 األثار اإليجابية 
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ال االثار السلبية 

األثار السلبية 

إبطال مرسوم االستمالك من 
ِقبل القضاء

اإلحتمال

التوّقع/
التحرّك

رد الدعوى نهائيًا وعدم 
إبطال مرسوم االستمالك

- وقف تنفيذ مرسوم 
االستمالك لحني صدور 

الحكم النهايئ.

- أو بقاء الوضع عىل حاله 
حتى الحكم النهايئ.  
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شهادة

كانون الثاين 2020
البعينــي أمــاين 

قضية بسري ما بني سلطة الساحر 
وصرخة الصواب

أن  تســتطيع  ال  “إنــك 
أن  دون  زهــرة  تحــّرك 
النجــوم” إحــدى  تهتــز 

ســوريالية  بأّنهــا  للبعــض  توحــي  قــد  مقولــة 
تغايل يف الوجدانية، إاّل أنها يف الواقع تجّسد 
رســم  وإنســانية،  كونيــة  وجوديــة،  حقيقــة 
عــىل  خوفــاً  جنبــاط  كمــال  املفكــر  بحروفهــا 
مصــر كوكــب األرض، إزاء الســلوك اإلنســاين 
الجامح. وال أبالغ بالجزم أّن تجاهل اإلنسان 
تحــت  وإن   - أبــداً  ســيمي  املعادلــة  لهــذه 
شــعار اإلنمــاء واإلعمــار - ملّوثــاً ومّدمــراً البيئــة 
والوجــود، إىل أن يطــوي ليــل الهــاك والدمــار 

وجــوده.

ويؤتمــن  لبنــان  يحكــم  أن  املؤســف  فمــن 
اإلنســان  حقــوق  وصــون  البــاد  مجــد  عــىل 
والحريــات وتأمــن العيــش الكريــم، أشــخاص 
جوهــر  يفقهــوا  أن  بــدون  الكــرايس  تبــّوأوا 
السياســة، أال وهــو خدمــة الشــعوب. فرتاهــم 
من خال خطط وصفقات مشبوهة، كخطة 
ســّد  ومنهــا  لبنــان،  يف  املائيــة  الســدود  إنشــاء 
بســري، يدمــرون البــاد، ويخّربــون طبيعتهــا، 
ثرواتهــا، كمــا  بآثارهــا، ويختلســون  ويعبثــون 
وصحتــه  بســامته  ال  اإلنســان،  ويهــددون 
ومســتقبله. وحياتــه  بوجــوده  بــل  وحســب، 

كيــف يمكــن لشــعلة الضمــر والحــق فينــا، أن 
تخمــد، وأاّل نناضــل كحملــة وطنيــة للحفــاظ 
عىل مرج بسري؟ وما الذي تبّقى لنا من لبنان 
الحكومــات  فيــه  تسّوســت  زمــن  يف  األخضــر، 
وعلمــي؟  وإداري،  مــايل،  بفســاد  واملجالــس 
الصارخــة  املخالفــات  فيــه  تتكــّدس  زمــن 
للقوانــن، والتــي بدورهــا مــا عــادت ترتقــي إاّل 
إىل مصايف الحر عىل ورق؟ زمن معظم أعن 
عــن  بــل  التمييــز،  عــن  ال  معصوبــة،  القضــاء 
إحقــاق الحــق ومحاســبة الحــكام املســؤولن، 

الصفقــات. ومافيــات  املــال  وحيتــان 

ج لهــا  إن صفقــة ســد بســري الكارثيــة التــي يــروَّ
بحجة تأمن املياه لبروت، والتي تستلزم جّر 
ميــاه نهــر األويل وميــاه القرعــون امللّوثــة، عــدا 
عــن كونهــا أكــر صفقــة محاصصــة، ونموذجــاً 
لصفقــات منظومــة الفســاد التــي أغرقــت لبنــان 
بالعجــز، هــي جريمــة بحــق طبيعتنــا وتاريخنــا 
ماضينــا  بحــق  جريمــة  أي  وصحتنــا،  وآثارنــا 

وحاضرنــا ومســتقبلنا يف آن معــاً.

فمشــروع الســد ســيقي عــىل مــا يقــارب ســتة 
الخضــراء،  املســاحات  مــن  مربــع  مــرت  مايــن 
معلمــاً  وخمســن  بإثنــن  ســيعبث  كمــا 
رومــايّن وكنيســة  منهــا معبــد  أثريًّــاً،  وموقعــاً 
الشــرق،  األقــدم يف  الكنائــس  مــن  تعــّد  أثريــة 
البيزنطيــة،  للحقبــة  تعــود  آثــار  عــىل  مبنّيــة 
تهديــد  عــن  ناهيــك  وجســور.  ونواويــس 
اإلجتماعيــة  للحيــاة  بســري  ســد  مشــروع 
واإلقتصاديــة للمواطنــن، إذ إنَّ مــرج بســري 
لبنــان،  الوحيــد يف جبــل  الزراعــي  الســهل  هــو 
جعــل  وغنــى  بيولوجــي  بتنــّوع  يتمتــع  والــذي 
منــه “رئــة جبــل لبنــان” الطبيعيــة والزراعيــة، 
واملتنّفــس الرتفيهــي واملّجــاين للشــعب اللبنــاين 

لبنــان. وجبــل  الجنــوب  منطقــة  وألهــايل 

يشــّرع  كهــذه  تدمريــة  سياســات  انتهــاج  إن 

“الكون كّله وحدة حّية،
واإلنسان الفارد قطرة من الّدم 

تسيل يف عروق الكينونة، 
يف حضن هذه الوحدة )الكونية(

يستقوي الساحر بسلطته:
صرخته - إن كانت - هي الصرخة الصواب 

تكفي ليهتّز الجسم الكوين، 
ألّن يف الوحدة 

كل عنصر يتداخل”.

أبواب املساءلة، بخاصة يف ظل وجود حلول 
بديلــة، وكأن جيــوب الحــكام وكبــار املتعهديــن 

هــي العطــى، ال بــروت.

فلنــا أن نســأل: أمــن املنطقــي تدمــر أكــرث مــن 
40 واديــاً يف لبنــان ببنــاء الســدود العشــوائية، 
واألثريــة،  الطبيعيــة،  ثرواتهــا  عــىل  والقضــاء 
والحيوانية، قبل معالجة الهدر الهائل جّراء 
االهــرتاء يف شــبكة امليــاه والتعديــات عليهــا؟ بــل 
امليــاه؟  اســتهاك  لرتشــيد  قبــل وضــع سياســة 
أو قبل مساءلة ومحاسبة مافيات الصهاريج 
قبــل  ــى  حتَّ أو  امليــاه؟  مصــادر  تحتكــر  التــي 
استغال املياه الجوفية والينابيع التي تشكل 

معظــم ثــروة لبنــان املائيــة؟ 

واملــايئ  الهــوايئ  التلــوث  هــل  كذلــك:  ونســأل 
التــي  والســموم  والســمعي  والبصــري 
لتهديــد  كافيــة  تكــن  لــم  اللبنــاين  قــوت  باتــت 
مــن  عليهــا  ليزيــدوا  ووجــوده،  صحتــه 
اقتصادّيــاً،  لبنــان  رهــن  املســمومة  خراتهــم 
كتــاب  يف  وإدخالــه  للخــارج،  سياســّياً،  كمــا 
ل عاملّيــاً مــن حيــث نســب  “غينيــس” للبلــد األوَّ

بالســرطان؟ اإلصابــة 

وعــوض العمــل للــّرد عــىل تســاؤالتنا، ولتغيــر 
يضربــون  نراهــم  ينتهجونــه،  الــذي  الســلوك 
عــرض الحائــط البدائــل املطروحــة، والقوانــن 
واملراســيم التي تصّنف بســري منطقة طبيعية 
الزلــزايل  الخطــر  ويتجاهلــون  كمــا  اســتثنائية، 
هــو  بســري  ســّد  أن  تؤكــد  التــي  والدراســات 
بمثابــة “قنبلــة موقوتــة”، لوقوعــه عــىل فالــق 

نشــط. زلــزايل 

وجــود  ظــل  يف  اليقــن  تامــس  الشــكوك  إنَّ 
تؤكــد  حيــث  جعيتــا؛  نبــع  ومنهــا  البدائــل، 
الدراســات العلميــة، العامليــة، أن نبــع جعيتــا 
كفيــل  لهــو  جغرافّيــاً،  بــروت  إىل  األقــرب 
بتأمــن امليــاه لبــروت الكــرى، بمهلــة أقصــر، 
وبكلفــة أدن، وبضــرر أقــل، وجــودة أفضــل، 
عذبــاء،  جعيتــا  فميــاه  امليــاه.  تلــوث  لجهــة 
مــن  املتأتيــة  امليــاه  أّن  حــن  للشــرب، يف  قابلــة 
إىل  األويل  ميــاه  مــع  ســتّجر  والتــي  القرعــون، 
وإن  لاســتعمال،  قابلــة  غــر  ملّوثــة،  بــروت 

التكريــر. بعــد 

لربمــا  بســري؟  عــن  الدفــاع  عــىل  اإلصــرار  ملــاذا 
يكمــن يف  الســؤال  هــذا  عــىل  الوحيــد  الجــواب 
عــىل  شــّكل  فقــد  الفريــدة،  بســري  مــرج  مزايــا 
الحاضــن  الجامــع  امللتقــى  الحضــارات  مــر 
بجزيــن  اليــوم  املعروفــة  املناطــق  لســكان 
وصيــدا واإلقليــم والشــوف، إاّل أّن الحــّكام يف 
زمــن الفســاد هــذا، مــا رأوا فيــه ســوى ملتقــًى 
هــا  مــن خافاتهــم،  الرغــم  وعــىل  ملصالحهــم. 
هــم قــد تاقــوا ليتفقــوا عــىل تدمــره وتقاســم 
ثرواتــه، غــر آبهــن بإغــراق لبنــان بمليــار و200 
الديــون، ســتقتطع بدورهــا  مليــون دوالر مــن 
الضرائــب.  مــن  بمزيــد  املواطــن  جيــب  مــن 
منظومة الفساد عينها تحّول فشلها يف إدارة 
مــوارد البــاد، ويف معالجــة الهــدر إىل صفقــة 
املصلحــة  حســاب  عــىل  ملصلحتهــا  تحاصــص 

العامــة. 

يسألني األصدقاء، عن سبب نضايل للحفاظ 
انطاقــاً  الدافــع  كان  وإن  بســري،  مــرج  عــىل 

قانــون حمايــة  إن  كــوين حقوقيــة، حيــث  مــن 
البيئة 2002/444 ال يكّرس فقط حق املواطن 
عاتقــه  عــىل  يلقــي  بــل  البيئــة،  عــن  الدفــاع  يف 
واجب الدفاع عنها. فقد أفرد املشّرع بحرفية 

النــص يف املــادة الثالثــة: 

البيئــة  عــىل حمايــة  الســهر  “عــىل كّل مواطــن 
دون  مــن  الحاليــة  األجيــال  حاجــات  وتأمــن 

املقبلــة”...  األجيــال  بحقــوق  املســاس 

واستناًدا إليه، فإنني أقوم بواجبي... 

ولكــوين  أنــه،  بعضهــم  ذهــن  إىل  يتبــادر  وقــد 
أقــوى  فالعصــب  الشــوف،  مزرعــة  ابنــة 

أعمــق. والقضيــة 

يف الحقيقة، ال ريب يف أنَّ الجذور التي أفخر 
بالواجــب  شــعوري  عــن  أهميــة  تقــل  ال  بهــا، 
الحقوقي أو النداء الوطني أو األدب اإلنساين 

تجــاه بيئتــي، إاّل أّن األمــر يتخّطــى ذلــك.

م لكــم مــرج بســري كمــا  فاســمحوا يل أن أقــدَّ
وأعرفــه. عرفتــه... 

هو ذاك األرض الطيبة ملتقى القلوب الطيبة 
الـــ “مرحبــا”  إال وســبقت  تتــاَق يومــاً  لــم  التــي 
و”ع  العمــل،  وقــت  العافيــة”  “ع  عبــارة: 

الــزاد. تنــاول  وقــت  الركــة” 

طبيعــة  تعزفهــا  التــي  الحيــاة  ســمفونية  هــو 
لبنــان يف املــرج العتيــق، حيــث وّزعــت الطبيعــة 
ألحــان اإلبــداع مــا بــن نقيــق الضفــادع وتغريــد 
الطيــور وإيقــاع سقســقة امليــاه الجاريــة، حيــث 
الوجــود،  إيقــاع  عــىل  الشــاالت  ترتاقــص 
تحــايك  الصخــور  عــىل  املــاء  قطــرات  وضربــات 
النبــض املنســل مــن حفيــف أوراق شــجر الدلــب 

والزيتــون. والحــور 

ضحــكات  اخُتزنــت  أيضــاً،  املــرج  ذلــك  ويف 
مــن  الخــوف  بدمــوع  املمزوجــة  الطفولــة، 
الســباحة.  لتعّلــم  األول  يومــي  يف  الغــرق، 
وقــد رافقتنــي رائحــة الخــّز املرتاكــم عــىل أغصــان 
يــوم  الشــتاء  ميــاه  غمرتهــا  بعدمــا  الشــجر، 
فلــول  تنتظــر  وفّيــة  هــي  وهــا  النهــر.  فــاض 
الشتاء القارس، لرتوي للمزارع قصة شوقها 
وملوســيقى  ومنجلــه،  معولــه  ولرنــة  لطاّتــه 
زراعتــه  محاصيــل  تشــقها  حــن  الــرتاب  ذرات 

. بصمــت

يف بسري، لو تعلمون، جبلة عّز تمنع العوز، 
لــه صــدره  ع  لوالــدي وقــد شــرَّ يــوم كان مــاذاً 
املعطــاء “لزراعــة الفاصوليــا”، بعدمــا فرضــت 

إقفــال  الصعبــة،  االقتصاديــة  الظــروف  عليــه 
إىل  املــرج  فأعــادين  القريــة،  يف  رزقــه  مصــدر 
الــذي جــاده  الكــرم  الدراســة بعنفــوان  مقاعــد 
علينا، وعىل من كان يشاطرنا ظروفنا، فكان 
ومربــي  املزارعــن  مــن  بقاصديــه  أبــًدا  مرّحبــاً 
انتظــروا  مــا  الذيــن  أولئــك  واملــوايش،  النحــل 
من الحكام شيئاً إاّل سياسات لدعم الزراعة، 
وتطويــر اإلنتــاج  والتســويق، أو خطــط تنميــة 
مســتدامة تحفــظ ملكياتهــم املقدســة ومصــادر 
املخّضــب  الخصــب  الــوادي  هــذا  يف  رزقهــم 

جبينهــم. بعــرق 

ُنســَجت  قــد  هــذه  هويتــي  أن  أعــرتف  نعــم، 
مــن  وبخيــط  اللبنانيــة،  جــذوري  مــن  بخيــط 
لحــم ودم وانتمــاء، شــأين يف ذلــك شــأن كّل 
من تورق يف روحه إرادة الحياة. وها أنَّ نبض 
الخيــط  بــدوره  شــبك  قــد  عروقــي،  يف  الثــورة 
ليحبــك  الحيــاة،  أدب  مــن  بخيــط  الحقوقــي 

أبــداً. صــدري  عــىل  ســّمر  نضالّيــاً  نســيجاً 

بســري  مــرج  عــىل  الحفــاظ  أحقيــة  ظــل  ويف 
طبيعيــة،  مصنفــة  أراٍض  أو  كمحميــة، 
الجديــر  فمــن  ســياحية،  أثريــة،  زراعيــة، 
والتاريخيــة  اإلنســانية  الذكــرى  عــىل  الحفــاظ 
تتناقلهــا  التــي  للذكــرى  للمــرج. فبذلــك صــون 
األجيال عىل مر السنوات ليبقى هذا االمتداد 
أواصــر  قطــع  دون  مــن  األقــدس،  الوجــودي 
املشــّوه  البنــاء  بســبب  ماضيــه  عــن  اإلنســان 
تناغــم  يف  تكمــن  الحّقــة  فالســعادة  واملدمــر. 
وحاضــره  جــذوره،  بــن  مــا  اإلنســان  حيــاة 

املســتقبلية. وتطلعاتــه 

ال  الشــعوب  غايــة  املقــّدس،  الســام  وإن 
يف  املتجّليــة  الــروح  مــع  بالتواصــل  إاّل  يتحقــق 
الطبيعــة، األم الحاضنــة للوجــود بــكل مــا فيــه 
من مخلوقات. وتدّخل اإلنســان غر املدروس 
والعشوايئ يف الطبيعة سيهدد التوازن األزيل 
الحيــاة  مقّومــات  تلويــث  فاســتمرار  لــألرض. 
مســتقبل  ســيقّوض  وتربــة،  وهــواء  مــاء  مــن 
البشــرية بمزيــد مــن األمــراض والكــوارث، ألن 

تتجــزأ.  الكــون وحــدة ال 

امليــاه  لتأمــن  البدائــل  وجــود  ينكــرون  وللذيــن 
نســأل  الســدود،  خطــة  بصوابيــة  ويتذرعــون 
مــاذا يربــح اإلنســان إن حصــل عــىل األمــن املــايئ 

ووجــوده؟! نفســه  وخســر 

ملخاطبــة  بــه  نستشــهد  أن  يمكــن  مــا  وجــّل 
عقولهــم، عّلنــا ننفــض الغبــار عــن ضمائرهــم، 

املعلــم: خّطــه  مّمــاً  اقتبــاس  هــو 

بسري من ملتقى للقلوب 
إىل ملتقى للمصالح 


