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مجتمع وإقتصاد
تحقيق وافق مجلس الوزراء ،في جلسة أول من أمس ،على مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار األشغال العائدة
لمشروع إنشاء سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو بركة أنان في بعض قرى وبلديات قضاءي
الشوف وجزين من المنافع العامة ،في مقابل تصاعد الحملة البيئية واالعتراضات من البلديات على المشروع

ّ
ّ
مشروع سد بسري «منفعة عامة» تضر «المصلحـ
بسام القنطار
رغم تصاعد الحملة الرافضة ملشاريع
السدود من قبل البلديات والجمعيات
االهلية والسكان املحليني ،كــان الفتًا
أول من أمــس موافقة مجلس الــوزراء
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء ســد
وبـ ـحـ ـي ــرة بـ ـس ــري وت ـخ ـط ـي ــط طــريــق
لتمرير خطوط الجر نحو بركة أنان،
ف ــي ب ـع ــض قـ ــرى وبـ ـل ــدي ــات ق ـض ــاءي
ال ـشــوف وجــزيــن ،مــن املـنــافــع الـعــامــة،
مــا ّ
يمهد الـطــريــق أم ــام االستمالكات
والبازار املنتظر في كل بلدة لرفع أو
خفض قيمة االستمالك وتعديل مرور
الـخــط فــي الـعـقــارات تحقيقًا ملصالح
األزالم واملـ ـنـ ـتـ ـفـ ـع ــن .وكـ ـ ـ ـ ــان وزي ـ ــر
البيئة محمد املشنوق قد أعلن مطلع
االسـ ـب ــوع أن ال ـح ـكــومــة ال تستطيع
وه ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ت ــركـ ـيـ ـبـ ـتـ ـه ــا وظـ ــروف ـ ـهـ ــا
ّ
الحالية تغيير خيار حكومي متخذ
ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وأن الـعـمــل
ف ــي س ـ ـ ّـد ج ـن ــة م ـس ـت ـمــر ،ك ــذل ــك األم ــر
ف ــي س ــد ح ـمــانــا وبـ ـس ــري ،م ــؤكـ ـدًا أن
دراسة لتقييم االثر البيئي حول هذه
املشاريع االستراتيجية ستصدر في
أقل من أسبوعني.
وتقول الجمعيات البيئية إن دراســة
االثر البيئي لسد بسري قديمة ،ويجب
أن يعاد البحث فيها باالستناد الى
املرسوم الجديد ،وأن يجري تلزيمها
الـ ــى ش ــرك ــة مـخـتـصــة غ ـيــر ت ـلــك الـتــي
كلفت بأعمال التخطيط والتلزيم ،وأن
تــراعــي اسـتـشــارة الـسـكــان فــي منطقة
السد.
وسبق ملجلس الوزراء أن وافق بموجب
قـ ــراره رق ــم  ٣٣ت ــاري ــخ  ٨اي ـل ــول ١٩٩٩
على تكليف مجلس االنماء واالعمار
بتحديث الدراسة العائدة ملشروع سد
بسري واملباشرة باالجراءات املتعلقة
بتنفيذ هــذا امل ـشــروع .وفــي  ١٢تموز
 ،٢٠١٢أي بـعــد  ١٣عــامــا عـلــى تكليف
مجلس الــوزراء ،وافق مجلس االنماء
واالعـ ـم ــار ع ـلــى تـكـلـيــف االس ـت ـشــاري
دار الهندسة «نــزيــه طــالــب وشــركــاه»
وش ــرك ــة نــوفــك (مـجـمــوعــة مـنــدمـجــة)
بمهمات استكمال الــدراســات وإعــداد
ملفات التلزيم ومؤازرة املجلس خالل
عملية تلزيم وتنفيذ االشغال العائدة
ملشروع سد بسري.
وتـ ـع ــود ال ـ ــدراس ـ ــات االول ـ ـ ــى مل ـش ــروع
إن ـش ــاء س ــد ب ـســري ال ــى خمسينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،حـيــث سـبــق أن قامت
النقطة الرابعة «املساعدة األميركية»
ب ــدراس ــة ع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات  1951إل ــى
 ،1954مـ ـ ــن جـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
مــوقــع إلن ـش ــاء س ــد عـلــى نـهــر بـســري.
وف ـ ــي سـ ـن ــة  1975قـ ــامـ ــت امل ـص ـل ـحــة
الــوطـنـيــة لـنـهــر الـلـيـطــانــي بـمــزيــد من
االس ـت ـق ـص ــاءات ال ـج ـيــولــوج ـيــة .وفــي
سنة  1980تم التوقيع على اتفاق بني
املـصـلـحــة الــوطـنـيــة لـنـهــر الـلـيـطــانــي،
واالستشاريني «بي آر سي للهندسة»
و»دار الهندسة نــزيــه طــالــب» إلجــراء
دراسة الجدوى.
وتشير الدراسات الى أن مشروع السد
يـقــع عـلــى مـنـســوب 395م ف ــوق سطح
البحر على مسافة  23كلم من مصب
الـنـهــر فــي الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط،
وم ــن املـفـتــرض أن يــؤمــن  ١٠٥ماليني
متر مكعب من املياه سنويًا ملصلحة
امل ـن ـط ـق ــة املـ ـمـ ـت ــدة مـ ــن س ــاح ــل إق ـل ـيــم
ً
ال ـخــروب وص ــوال الــى مــرتـفـعــات املــن
مرورًا بالضاحية الجنوبية وبيروت
االدارية.
في املقابل ،تتصاعد الحملة البيئية
املـطــالـبــة ب ــإع ــادة الـنـظــر ف ــي مـشــروع
إن ـشــاء ال ـســدود فــي مختلف املناطق
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اللبنانية ،ومــن ضمنها ســد بسري،
ن ـظ ـرًا إلـ ــى ض ــرره ــا ال ـب ـي ـئــي ال ـ ــذي ال
ي ـعــوض ،وكلفتها املــرتـفـعــة ،ووج ــود
ب ــدائ ــل ل ـهــا أقـ ــل ك ـل ـفــة وأكـ ـث ــر ف ــائ ــدة،
أه ـم ـهــا الـ ـب ــرك الـطـبـيـعـيــة الـصـغـيــرة
والتخزين الجوفي.
وتـشـيــر ال ــدراس ــات العلمية املتعلقة
بالبحيرات والـســدود إلــى أن التلوث
الـنــاتــج مــن الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة وآث ــار
االحتباس الـحــراري ،يجعل من املياه
املجمعة خلف ال ـســدود غير صالحة
لـلـشــرب ،ويـسـتــوطــن فيها ع ــدد كبير
البكتيريات والطحالب الـضــارة،
مــن
ّ
عدا عن تبخر جزء كبير منها.
ّ
ويؤكد الناشط البيئي رجا نجيم أن
امل ـنــاطــق الــواق ـعــة ف ــي ن ـطـ ّـاق مـشــروع
س ـ ّـد وبـحـيــرة بـســري ُمـصــنـفــة مــواقــع
ط ـب ـي ـع ـيــة م ـح ـم ـ ّـي ــة بـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــرار
ال ــوزاري رقــم  131لسنة ( 1998وزارة
الـبـيـئــة) ،ضـمــن تصنيف نـهــر ّ
األول ــي
ً
مـ ــن امل ـن ـب ــع ال ـ ــى امل ـ ـصـ ـ ّـب طـ ـ ـ ــوال ،بـمــا
ف ـيــه ح ــرم ال ـن ـهــر الـ ــذي يـشـمــل جميع
األراض ــي املـصــابــة بالتخطيط .كذلك
فـ ــإن هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة م ـح ـم ـيــة بـمــوجــب
ّ
«ال ـخــطــة الـشــامـلــة لـتــرتـيــب األراض ــي
ّ
ّ
اللبنانية» ،حيث تم تصديق تصنيف
نهر األولي ،وخاصة «البارك ـ املتنزه
ال ـط ـب ـي ـعــي» امل ـنــاط ـقــي ل ـن ـهــر ب ـســري،
ّ
وطنية.
باعتباره منطقة طبيعية
وي ـن ـب ـغــي ل ـل ـم ـخ ـط ـطــات الـتــوجـيـهـيــة
وأنظمة امل ــدن والـقــرى الـتــي سيجري
إعـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــا أو تـ ـع ــديـ ـلـ ـه ــا ،االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
باإلجراءات التخطيطية والتنظيمية
التي يتخذها مجلس الوزراء انطالقًا
ّ
من «الخطة الشاملة لترتيب األراضي

ّ
اللبنانية» .وهذا ما ّ
نصت عليه املادة
ال ــراب ـع ــة م ــن ق ــان ــون الـتـنـظـيــم املــدنــي
رق ــم  ٦٩الـ ـص ــادر ف ــي  ٢٢أي ـل ــول سنة
 ،١٩٨٣بالقول« :يتم وضع التصاميم
وأنـظـمــة امل ــدن وال ـقــرى ضـمــن الخطة
الشاملة لتنظيم األراضي».
ّ
فــي امل ـقــابــل ،يتبني مــن نــص «الـخــطــة
ّ
اللبنانية»
الشاملة لترتيب األراضــي
ً
ً
أنها تتضمن فصال كامال عن السدود
والـ ـبـ ـحـ ـي ــرات ورد ف ـي ــه مـ ـش ــروع ســد
بسري من ضمن املشاريع الحكومية
املقترحة باعتباره في «طور الدراسة
املفصلة» ،لتخلص الخطة الى القول
إن الـكـلـفــة املــرتـفـعــة ل ـل ـســدود ،والـتــي
تتجاوز ملياري دوالر ،عــدا عن كلفة
شـبـكــة ال ـت ــوزي ــع ال ـت ــي تـكـلــف بضعة
م ـل ـيــارات أخ ــرى ،تجعل مــن مشاريع
ال ـ ـس ـ ــدود املـ ـقـ ـت ــرح ــة م ـ ـجـ ــرد «خ ـط ــط
م ـب ــدئ ـي ــة أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا بـ ــرامـ ــج ثــاب ـتــة
ومحددة في الزمان».
ويؤكد نجيم أن منطقة بسري تتميز
ب ـت ـنـ ّـوع بـيـئــي فــريــد غـيــر م ـتــوافــر في
أي م ــن امل ـن ــاط ــق الـلـبـنــانـيــة األخ ـ ــرى.
وبالتالي فإن كلفة إنشاء السد عالية
األثر من الناحية البيئية.
وفـ ــي ح ــن تـ ـق ـ ّـدر وزارة الـ ــزراعـ ــة أن
إنـ ـش ــاء الـ ـس ــد ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى إزالـ ـ ــة مــا
يـقــارب  ٧٠ألــف شـجــرة  ،يشير نجيم
الى أن هذا التقدير يمكن أن يرتفع الى
ما يزيد على  ٢٠٠ألف شجرة على أقل
تقدير.
كذلك يشير نجيم الى أن السد املذكور
يهدد بالقضاء على اآلثــار الرومانية
والعثمانية في مــرج بسري وكنيسة
ومــزار «مــار مــوســى» .وال يأخذ بعني

االع ـت ـب ــار طـبـيـعــة امل ـن ـط ـقــة الــزلــزال ـيــة
ل ــوق ــوع ـه ــا م ـب ــاش ــرة فـ ــوق ف ــال ــق روم
الزلزالي.
ويــرفــض نـجـيــم «ال ـع ــرض ـ ـ الــرشــوة»
الذي يقدم إلى بلديات املنطقة بإنشاء
م ـح ـط ــات ت ـك ــري ــر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـحــي
ف ــي م ـق ــاب ــل م ــواف ـق ــة ال ـب ـل ــدي ــات عـلــى
امل ـش ــروع ،مــؤك ـدًا أن ذل ــك ال يـمـكــن أن
يحسم مسألة تلوث وادي نهر بسري
بـمـجــاريــر إقـلـيــم ال ـخــروب وجــزيــن ما
دامـ ــت م ـشــاريــع ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ال
ُ
ً
تــربــط ربـطــا كــامــا بمحطات تكرير،
علمًا ب ــأن مــن واج ــب الــدولــة أن تنفذ

بلدية الميدان ــ قضاء جزين
الوحيدة التي أصدرت قرارًا
هي
ّ
برفض سد بسري
هـ ـ ــذه امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ألبـ ـن ــاء
املـنـطـقــة بـمـعــزل ع ــن املــواف ـقــة أو عــدم
املوافقة على مشروع السد.
وي ـط ــال ــب م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار
ب ـض ــرورة اسـتـمــاك ع ـق ــارات وأق ـســام
من العقارات تقع في مناطق بسري،
مزرعة الظهر ،الـحــرف ،خربة بسري،
ع ــاراي ،بكاسني ،مزرعة الـشــوف ،دير
املخلص ،بحنني  ،بنواني ،الغباطية،
ب ــات ــر ،ع ـم ــاط ــور ،وب ـس ــاب ــا ال ـع ـقــاريــة،
لــزوم مـشــروع إنـشــاء السد والبحيرة
وت ـخ ـط ـي ــط ط ــري ــق ل ـت ـم ــري ــر خ ـطــوط
الجر نحو بركة أنــان فــي بعض قرى
وبلديات قضاءي الشوف وجزين.
ويتبني من ملخص امللف الــذي رفعه

«اإلنماء واإلعمار» الى مجلس الوزراء
أن امل ـج ـلــس راس ـ ــل ال ـب ـل ــدي ــات طــالـبــا
موافقتها على املشروع ،حيث وافقت
بـ ـل ــدي ــات مـ ــزرعـ ــة ال ـ ـشـ ــوف وب ـن ــوات ــي
ومزرعة الظهر على املشروع بموجب
ق ــرارات ص ــادرة عــن املجالس البلدية
مع بعض املالحظات (غالبًا ما تكون
م ــاح ـظ ــات ن ـف ـع ـيــة ت ـت ـع ـلــق ب ـض ــم أو
حــذف بعض الـعـقــارات مــن التخطيط
بحسب مـصــالــح انـتـخــابـيــة وعائلية
وطــائ ـف ـيــة) .كــذلــك ص ــدر عــن قائمقام
جزين بالتكليف قــرار باملوافقة على
املـ ـش ــروع بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ــرى الـتــي
ال يــوجــد فيها بـلــديــات ،مــرفـقــا ق ــراره
بموافقة مخاتير بلدات وقرى بحنني
وبسري والغباطية والحرف.
ام ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى بـ ـل ــدي ــات ب ـســابــا
وب ــات ــر وعـ ـ ــاراي وب ـك ــاس ــن ،ف ـقــد رأى
مـجـلــس االنـ ـم ــاء واالعـ ـم ــار أن ــه صــدر
عنها موافقة ضمنية على املـشــروع،
ألنها لم ترد سلبًا أو إيجابًا خالل ١٥
ً
يومًا من تاريخ تبليغها ،عمال بالبند
الثامن من املادة الخامسة من املرسوم
االشتراعي رقم  ٥تاريخ  ٣١آذار ،١٩٧٧
في حني أبــدى رئيس بلدية عماطور
ومختار بلدة خربة بسري مالحظات
حــول امل ـشــروع ،يـقــول مجلس اإلنـمــاء
إنــه أخــذ بـهــا ،علمًا بــأن ذلــك ال يمكن
اعـ ـتـ ـب ــاره ب ـم ـثــابــة م ــواف ـق ــة قــانــون ـيــة
مــن تـلــك ال ـب ـلــدات عـلــى امل ـش ــروع ،ألنــه
يـ ـفـ ـت ــرض ب ـ ـهـ ــذه املـ ــواف ـ ـقـ ــة أن ت ـك ــون
صادرة عن املجلس البلدي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـ ــإن ب ـلــديــة املـ ـي ــدان هي
الوحيدة التي أصدرت قرارًا واضحًا،
وج ــددت التأكيد عليه أكـثــر مــن مــرة،

