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 2018أغسطس/ آب  6التاریخ: 
 

 إلى: السكرتیر التنفیذي لھیئة التفتیش
1818 H Street NW, MSN 10- 1007, Washington, DC 20433, USA 

 ipanel@worldbank.orgالبرید اإللكتروني: 
 
 
 
 

 تأثیرات مشروع سد بسري في لبنان. في التفتیش طلب
 
 
 
 

منظمة غیر حكومیة بیئیة تدعو إلى التنمیة المستدامة وحمایة البیئة  60نحن، الحركة البیئیة اللبنانیة، عبارة عن شبكة تضم 

 والعمال وممثلي المجتمع المحلي الُمرفقة عناوینھم وتوقیعاتھم بھذا الطلب.في لبنان. كما نمثل مجموعة من السكان المحلیین 
 

ونحن نكتب للتعبیر عن قلقنا العمیق بشأن بناء سد كبیر بتمویل من البنك الدولي في وادي بسري الواقع في منطقة ُمّصنفة 

ق البنك الدولي في بیروت، لكن خاب ظننا بسبب على أنھا محمیة طبیعیة. وقد نُقلت مخاوفنا بالفعل إلى السلطات المعنیة وفری

تجاھل الحكومة الرأي العام من جھة، وبسبب ردود خبراء البنك غیر الكافیة من جھة أخرى. وقد أوردنا ذلك بالتفصیل الحقا 

 في الطلب.

 
یخطط مجلس اإلنماء واإلعمار في لبنان للمشروع الذي یمولھ البنك الدولي ویقع على نھر األولي في واٍد ذي أھمیة إیكولوجیة 

المشروع إلى نقل المیاه إلى بیروت  یھدفوحضاریة وأثریة كبیرة. وفي إطار مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب، 

المیاه. ویندرج مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب ضمن االستراتیجیة  وضواحیھا من خزان بسري عبر خطوط نقل

 73. وسوف یستلزم سد بسري بناء ھیكل بارتفاع 2012الوطنیة لقطاع المیاه التي وافقت علیھا الحكومة اللبنانیة في عام 

 ت في منطقتي الشوف وجزین.بلدیا 10ھكتارا معظمھا من األراضي الزراعیة والطبیعیة من نحو  570مترا ومصادرة 

 
وألن المشروع یقوم على فھم غیر كاف للمیزان المائي في لبنان ولم یأخذ في االعتبار بشكل كامل البدائل الممكنة، فسینتج 

عنھ تفكیك مجمع أثري رائع وإغراق نظام بیئي فرید على ضفاف البحیرة والنھر. وسیدمر اقتصادا محلیا منتجا ویھدد سالمة 

 عات المحلیة. وسیُقام في منطقة تقول عدة دراسات إنھا غیر مالئمة من الناحیة الجیولوجیة.المجتم

 
وفي أعقاب احتجاج السكان المحلیین والمنظمات غیر الحكومیة، نود أن نلفت انتباه ھیئة التفتیش إلى األضرار الكارثیة 

ءات لسحب كل مساندة للسد. وإلى جانب انتھاك اللوائح للمشروع التي تفوق الفوائد المزعومة، وأن نحثھا على اتخاذ إجرا

اللبنانیة التي تنظم مثل ھذه الخطط التنمویة، ال یمتثل المشروع ألھداف البنك المتمثلة في محاربة الفقر والتخفیف من حدة 

، 2030یة، وأجندتھ لعام تغیر المناخ وتشجیع التنمیة المستدامة. عالوة على ذلك، فإن السد ال یلتزم بسیاسات البنك الوقائ

 وإطار العمل االجتماعي والبیئي الخاص بھ.
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 وفیما یلي توضیح للمسائل المختلفة التي تحتاج إلى اھتمام عاجل:
 
 
 

 الطبیعیة والغابات للثرواتأوال. التھدیدات 
 

وادي بسري واحداً من أھم األماكن الطبیعیة في البالد وجزءا من  2005تصنف الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة 
حدیقة إقلیمیة طبیعیة. ولألسف، فإن تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري یقلل بشكل ملحوظ من القیمة اإلیكولوجیة 

بشأن الموائل الطبیعیة وكذلك مع  OP/BP 4.04ور سیاسة العملیات/إجراءات البنكللوادي، وال یتوافق المشروع مع منش
 بشأن الغابات. OP/BP 4.36منشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك 

 
أن صون الموائل الطبیعیة، شأنھ شأن اإلجراءات األخرى التي تحمي البیئة وتعزز أوضاعھا، یمثل أمراً ضروریاً للتنمیة "

 OP 4.04 لالستمرار على المدى الطویل."القابلة 
 

الطبیعیة بما في ذلك غابة صنوبر فریدة من نوعھا. وبسبب المیاه الضحلة  لكنوزیضم وادي نھر بسري مجموعة متنوعة من ا
المنتشرة في جنباتھ، یعد الوادي موئال مھما للطیور المھاجرة، وخصوصا اللقلق األسود، والعصفور الدوري األبیض، 

ركي، واألوزة البیضاء، والبجع األبیض (جمیعھا محمیة بموجب اإلتفاقیة األفریقیة األوراسیة للحفاظ على الطیور المائیة والك
المھاجرة التي وقعھا لبنان) وطائر الحوصل (األنواع شبھ المھددة باالنقراض وفقا لالتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة). كما 

ة لطیور الشواطئ والطیور المائیة وال یمكن مقارنتھا إال بأراضي عمیق الرطبة في البقاع أنھ منطقة استراحة وتغذیة مھم
الغربي. وال یمكن تعویض فقدان ھذا المشھد الفرید الواقع على خط الھجرة الغربیة في مكان آخر. وبالتأكید ھناك طیور 

لى مدار عام كامل وتشمل الفصول األربعة وھو یتطلب دراسة مستفیضة تمتد ع تحدیدھاأخرى مھمة في ھذه المنطقة، لكن 
 ما لم یتم القیام بھ مطلقا. ومن المھم اإلشارة إلى أن لبنان یقع عند ثاني أھم مسار للطیور المھاجرة في العالم.

 
یانات. وینص وافتقر مسح التنوع البیولوجي في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى الدقة إذ لم یجمع سوى القلیل جدا من الب

التقییم على أن مسح التنوع البیولوجي كان "سریعا" واستند إلى "زیارات قصیرة"، مما یجعل األرقام المدرجة غیر كاملة أو 
من األسماك  %50من الزواحف والبرمائیات تعتبر نادرة، و %37قاطعة. ومع ذلك، فحتى البیانات المقدمة لم تستغل جیدا: 

 الثدییات نادرة، إلخ. % من5تتطلب االھتمام، و

 
للتكلفة والمنافع. باإلضافة إلى  دراسة وعالوة على إھمال تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لخدمات النظام البیئي، لم یتم إجراء

في ذلك، لم یقدم التقییم استراتیجیة مناسبة لالستعواض البیئي. ونعتقد أن المقترحات المبھمة المتمثلة في زراعة األشجار 
مكان آخر، أو إنشاء منطقة محمیة مشابھة إیكولوجیا، لیست معقولة، ألن التنوع البیولوجي في الوادي ال یمكن تعویضھ. 
وسیصل تأثیر السد إلى أبعد من حدوده المباشرة، لیطول النظام البیئي لمجرى النھر بأكملھ والغابات المحیطة بھ، ناھیك عن 

 مصب.التداعیات على النظام البیئي لل
 
عالوة على ذلك، یشیر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى التغیرات المناخیة المحلیة المحتملة لكنھ یتجاھل تأثیر بناء السد 
على تغیر المناخ العالمي. وقد أثبتت الدراسات أن السدود تلعب دورا سلبیا في دورة الكربون العالمیة وبالتالي تؤثر على 

 عن الكمیات الكبیرة من انبعاثات المیثان التي تطلقھا. مناخ األرض، ناھیك
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وفي اآلونة األخیرة، وفي أعقاب الطلب الثاني للجنة البیئیة واالجتماعیة، بدأ المقترض سلسلة من االجتماعات مع عدد قلیل من 
الممثلین المحلیین لمناقشة الحفاظ على الموئل الطبیعي "المكافئ"، وذلك قبل التوصل إلى فھم دقیق لموائل وادي بسري الطبیعیة، 

الذي ینص  OP4.04المحددة وتكالیفھا. ویعد ھذا انتھاكا إضافیا لمنشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك  ووظائفھا اإلیكولوجیة
"تحلیالت ألي قضایا رئیسیة تتعلق بالموائل الطبیعیة، بما في ذلك تحدید مواقع الموائل الطبیعیة المھمة، والوظائف على إجراء 

واقع، وأولویات الحفاظ علیھا، وما یرتبط بذلك من احتیاجات التمویل المتكرر وبناء اإلیكولوجیة التي تؤدیھا، ودرجة التھدید للم
 . ولم یلتزم المقترض، بغض النظر عن مراقبة البنك الدولي المزعومة، بأي من التوصیات المذكورة أعاله.القدرات"

 
 المعیشیة. ھمع المحلي عبء تدھور أوضاعونتیجة لتقلیل ھذا المشروع من األھمیة اإلیكولوجیة لوادي بسري، سیتحمل المجت

 
 
 

 التھدیدات التي تجابھ التراث الحضاري ثانیا.
 

. في الواقع، تم التقلیل OP/BP 4.11مشروع سد بسري بعید كل البعد عن االمتثال لمنشور سیاسة العملیات/إجراءات البنك 
واالجتماعیة. فتاریخیا، ونظرا لموقعھ الجغرافي الفرید، كان بشدة من قیمة التراث الحضاري المادي في تقییم اآلثار البیئیة 

وادي بسري یستخدم لربط البحر المتوسط بسھل البقاع في لبنان. وھذا ما جعل وادي بسري مھما للغایة لألغراض العسكریة 
عماریة والدینیة والجمالیة واالجتماعیة واالقتصادیة والحضاریة، وھو ما یفسر فیض الوادي بالمواقع األثریة والتاریخیة والم

 موقعا عند المصب). 29موقعا عند المنبع و 83النفیسة (

 
ویعود تاریخ البقایا األثریة إلى العصر البرونزي والعصور الفارسي والھلینستي والروماني والبیزنطي والمملوكي والعثماني. 

سو والمدیریة العامة لآلثار والمتاحف، ووسام خلیل من والدراسات التي أجراھا فریق المسح البولندي اللبناني من جامعة وار
الجامعة اللبنانیة، ومسح إسباني عن علم الكتابات المنقوشة، تؤكد جمیعھا القیمة التاریخیة االستثنائیة للوادي. كما أقرت ھذه 

وتشمل المواقع التي یجب ال تزال معظم البقایا تحت األرض.  إذالدراسات بإمكانیة العثور على اكتشافات في المستقبل، 
دراستھا بشكل أكبر مسارات تاریخیة، وقریة، ومجمع معبد، وجسرا رومانیا، ومقابر، ودیرا، وبیوتا، وغیرھا. وكانت كنیسة 
مار موسى القدیمة، المقرر تفكیكھا، مركزا لألنشطة االجتماعیة والثقافیة ومكانا للقاء بالنسبة لمختلف المجتمعات المحلیة في 

 ) واتفاقیات الیونسكو.37طقة. والكثیر من ھذه المواقع محمیة بموجب القانون اللبناني (القانون رقم المن
 
 
"عندما یحتمل أن یكون للمشروع آثار سلبیة على الموارد الحضاریة المادیة، یحدد المقترض التدابیر المناسبة لتجنب أو 
تخفیف ھذه التأثیرات كجزء من عملیة التقییم البیئي. ویجوز أن یمتد نطاق ھذه االجراءات من عملیات حمایة كاملة للموقع 

 عملیات انقاذ وتوثیق أینما یحتمل فقدان جزء من الموارد الحضاریة أو فقدانھا بالكامل."لى اجراءات تخفیف انتقائیة، شاملة إ
OP 4.11 

 
ویستعرض البنك ویناقش مع المقترض النتائج والتوصیات المتعلقة بالموارد الحضاریة المادیة في تقریر التقییم البیئي لتحدید "

 OP 4.1 ئة لقیام البنك بتمویلھ."ما إذا كانت توفر أساسا كافیا لتجھیز المشروع توط
 

ونعتقد أن قیمة التراث الحضاري المادي في وادي بسري والتراث الثقافي غیر المادي المرتبط بھ جدیرة بالحمایة الكاملة 
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. وكان یجب أن یسبق قرار بناء ھیكل ضخم في المنطقة إجراء مسح OP 4.11للموقع كما یقتضي منشور سیاسة العملیات 
ال أن یأتي بعده. وكان اختیار البنك الدولي لتمویل السد قبل تكوین رؤیة شاملة عن القیمة -راث الحضاري المادي شامل للت

صادم للمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المحلي. إن تفكیك القریة التاریخیة والمعبد واألطالل  خبرالتاریخیة للوادي بمثابة 
 في حالة المشھد الحضاري لوادي بسري، أن یعوض عن الخسائر.التاریخیة ونزعھا من سیاقھا ال یمكن، 

 
 
 
 

 األضرار التي تھدد الزراعة ثالثاً.
 
إن الخصائص الجغرافیة لوادي بسري، وخاصة ارتفاعھ وتكوینھ وقربھ من الساحل، تجعلھ مناسبا لممارسة زراعیة كثیفة، 

زراعتھا في سھل البقاع الشھیر في لبنان. وتنتشر األنشطة الزراعیة تشمل مجموعة متنوعة من الفواكھ والخضر التي ال یمكن 
في جمیع أنحاء منطقة خزان بسري، في مجرى النھر والمصب، وعلى سفوح التالل المجاورة. وتشمل حقوال مفتوحة یجري 

من  %57في الواقع، حرثھا بطرق مختلفة، وتزرع محاصیل مختلفة، وأراضي بورا أو تقام علیھا بیوت زراعیة بالستیكیة. 
ملیون دوالر. أما بالنسبة  125المنطقة المتأثرة تضم نشاطا زراعیا منتجا. وتقدر العائدات السنویة للزراعة في المنطقة بنحو 

دوالرا للواحدة، في  330للتعویضات النقدیة للمالك، فقد قدر تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أشجار الصنوبر القدیمة بمبلغ 
دوالر، ناھیك عن تكالیف موارد  9000و 4000عاما في السوق یتراوح بین  75أن سعر شجرة صنوبر عمرھا  حین

النظام البیئي المرتبطة بھا والمحصول السنوي. وھذا أحد األمثلة على العدید من الحاالت التي تُظھر بخس القیمة غیر المقبول 
 لمصلحة من المساءلة.للموارد الزراعیة، والتي تھدف إلى إعفاء أصحاب ا

 
 
 
 

 رابعا. دراسة البدائل غیر كافیة
 

) أن الحلول المستندة إلى الطبیعة، مقارنة بالسدود، ضروریة 2018أوضح تقریر األمم المتحدة عن التنمیة المائیة في العالم (
المیاه التي تحقق منافع مشتركة  . وأكد التقریر على الحاجة إلى حلول إدارة2030من خطة التنمیة المستدامة  6لتحقیق الھدف 

تتجاوز مجرد النتائج الھیدرولوجیة. وتشمل ھذه المنافع المشتركة ضمان األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث وتعزیز 
ة العمل الالئق. وقدم التقریر دلیال واضحا على أن تكالیف الحلول القائمة على الطبیعة أقل عند مقارنتھا مع الخیارات البدیل

للبنیة التحتیة الرمادیة. والكثیر من ھذه البدائل، على الرغم من أھمیتھا التامة لقضیتنا، لم تخضع للدراسة على اإلطالق في 
 تقییم األثر البیئي لسد بسري، في حین كانت دراسة البدائل األخرى غیر وافیة.

 
 
 

ما لم تنعدم البدائل األخرى المجدیة للمشروع  لطبیعیة"ال یساند البنك المشروعات التي تنطوي على تحویل كبیر للموائل ا
 وموقعھ"

OP 4.04 
 

 المیاه الجوفیة: •
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". 1970) إن "آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة تعود إلى عام 2014یقول تقییم اآلثار االجتماعیة والبیئیة لسد بسري (

ملیون متر مكعب، وأن  500الطبیعیة السنویة للمیاه الجوفیة ھو  ومن ثم، فقد تبنت االفتراض القدیم بأن معدل إعادة التغذیة
مالیین متر مكعب، مما یؤدي إلى عجز سنوي  705استخراج المیاه الجوفیة على الصعید الوطني، من ھذه اآلبار، یبلغ 

 مالیین متر مكعب. 205مقداره 

 
 2014الطاقة آخر دراسة وطنیة لتقییم المیاه الجوفیة في  في الواقع، نشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة

وھو العام نفسھ الذي نُشر فیھ تقییم األثر البیئي االستراتیجي. وكشف التقییم المفصل عن نتائج غیر مسبوقة تتعلق بالمیزان 
 ).1الجوفیة" (المرفق  المائي ومخزون المیاه الجوفیة في لبنان. وقد أوضح أن "ھناك فائضا إجمالیا في مخزون المیاه

 
من إجمالي الموارد المائیة المتجددة، التي  %53ووفقاً للتقییم الجدید، فإن كمیات التغذیة الطبیعیة للمیاه الجوفیة في لبنان تبلغ 

ملیون متر مكعب. وفي حین یقدر السحب من المیاه الجوفیة من خالل الجداول والینابیع  7263و 4728تتراوح بین 
ملیون متر  2140ملیون متر مكعب، فإن التوازن المائي للمخزون إیجابي، ویتراوح بین  2588اج ما یقرب من واالستخر

ملیونا في العام المطیر. وأضاف التقییم أن معظم أحواض المیاه الجوفیة ال تعاني  4775مكعب في العام الذي یشھد جفافا و
 أقل من الواقع. 1970ة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام من اإلجھاد، وأن القیم الواردة في الدراسة القدیم

 
بدائل سد بسري. ومن المھم مالحظة أن األرقام الواردة في دراسة  دراسة وتتناقض ھذه النتائج مع األرقام التي قام علیھا

، ومن المفارقات أن تقییم اآلثار 2013كانت متاحة بالفعل للمقترض منذ عام  2014برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 
صة في لبنان. ومن الواضح البیئیة واالجتماعیة لسد بسري، أشار إلى نفس الدراسة عند الحدیث عن عدد اآلبار غیر المرخ

 بالتالي أن النتائج الجدیدة المتعلقة بالتوازن المائي الوطني قد تم رفضھا عن قصد، لصالح خیار السد.
 
 
 

 الینابیع البحریة: •
 

البیئیة یوجد في لبنان عدد كبیر من ینابیع المیاه العذبة البحریة التي ال تزال غیر مستغلة. ومع ذلك، لم یدرس تقییم اآلثار 
ستراتیجیة الجدیدة لقطاع المیاه في لبنان ستراتیجي لإل) ھذا الخیار. واقترح التقییم البیئي اإل2014واالجتماعیة لسد بسري (

نوعي  دراسة ) النظر في ھذا البدیل كأحد الخیارات المجدیة. وقام المركز الوطني للبحوث العلمیة في لبنان بإجراء2015(
ستراتیجي، فإن استغالل الینابیع البحریة في یع وتوصل لنتائج إیجابیة للغایة. ووفقاً للتقییم البیئي اإلوكمي لبعض ھذه الیناب

 الداخل أمر مجد من الناحیة االقتصادیة في عدة سیناریوھات مجربة (تدفقات وأعماق مختلفة).
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 ستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه.الخامسا. مخالفة تقییم األثر البیئي ل
 

، فإننا نعتقد أنھ 2012بما أن مشروع سد بسري ھو جزء ال یتجزأ من االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه المعتمدة في عام 
یجب النظر إلى تأثیر وكفاءة المشروع في ضوء ھذا اإلطار الخاص. لذا من المھم اإلشارة إلى أن تقییم األثر البیئي 

بتمویل من البنك الدولي. وأعقبھ شھادة موافقة من  2015ع المیاه تم تنفیذه في عام االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطا
 وزارة البیئة تنص على وجوب احترامھ وتطبیقھ.

 
وأوصى التقییم البیئي االستراتیجي بتقلیص برنامج السدود نظرا لتداعیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة. ووصف على 

ھ "نھم في التھام األرض" وانتقد استغاللھ الموارد بقدر غیر معقول. وباإلضافة إلى ذلك، اعتبر وجھ التحدید سد بسري بأن
التقییم السدود المقترحة أكثر اإلجراءات التي "تدعو إلى الندم" على مقیاس نسبة الحساسیة إلى عدم الیقین، بالنظر إلى 

غیر المحسوبة عن طریق التسرب. واقترح التقییم بدائل للحد  الظروف الھیدروجیولوجیة للبنان والمخاطر "الحتمیة" للمیاه
 من المخاطر والكلفة لسوء التكیف المحتمل.

 
، امتنعت وزارة الطاقة والمیاه 8213/2012وعلى الرغم من أن التقییم الممول من البنك الدولي قد أُعد وفقا لمرسوم لبنان 

 عن قبول التوصیات أو حتى التعلیق علیھا.

 
ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التقییمات البیئیة واالجتماعیة االستراتیجیة ضروریة في إطار العمل البیئي واالجتماعي للبنك 
الدولي، فإننا نعتقد أنھ ینبغي احترام توصیات تقییم األثر البیئي االستراتیجي الخاصة باالستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه. كما 

) لالستراتیجیة 2015) وحده، مع تجاوز تقییم األثر البیئي االستراتیجي (2014األثر البیئي لسد بسري (نعتقد أن اعتماد تقییم 
إن البنك "یعمل مع المقترضین لتحدید  إذالوطنیة الشاملة لقطاع المیاه، یتناقض مع رؤیة البنك الدولي للتنمیة المستدامة، 

 ت التنمیة الوطنیة [...] ".المبادرات واألھداف االستراتیجیة لمعالجة أولویا
 
 

 سادساً. مخالفة أھداف التنمیة المستدامة واستراتیجیة الحمایة االجتماعیة
 
 

وأھداف التنمیة المستدامة.  2030تحقیق أجندة  فيمع األمم المتحدة للمساعدة  بشكل موسعتشارك مجموعة البنك الدولي 
وتتوافق رؤیة المیاه الواردة في أھداف التنمیة المستدامة واتفاق باریس مع مھمة البنك الدولي الرامیة إلى إنھاء الفقر المدقع 

احد محدد على و "بناء رخاء مشترك بطریقة مستدامة". غیر أن مشروع سد بسري ینتھك ھذه الشروط بالتركیز على ھدف و
 حساب الكثیر من األھداف األخرى.

 
: "حمایة وترمیم النظم اإلیكولوجیة المتصلة بالمیاه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنھار 6-6المقصد 

 وفي حین أن مشروعات السدود یمكن أن تنجح في بعض ".2020ومستودعات المیاه الجوفیة والبحیرات، بحلول عام 
السیاقات، فإن المشاكل البیئیة التي یعاني منھا بلدنا الصغیر تتفاقم إلى مستویات مثیرة للقلق، وال بد من حمایة موجودات 
النظم البیئیة المتبقیة وتعزیزھا. ویؤدي بناء سد ضخم في واحدة من المناطق الطبیعیة األكثر أھمیة المتبقیة إلى تفاقم تدھور 

 البیئة في البلد.
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: "ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفیذ ممارسات زراعیة متینة تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة 4-2د المقص
والمحاصیل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة، وتعزز القدرة على التكیّف مع تغیر المناخ وعلى مواجھة أحوال 

ن تدریجیا نوعیة األراضي والتربة، بحلولالطقس الشدیدة وحاالت الجفاف والفیضانات وغیرھا من ا  لكوارث، وتحّسِ
ھكتارا من األراضي المنتجة التي تشتد الحاجة إلیھا، مما یترتب علیھ كلفة خارجیة  150سیغمر سد بسري  ".2030عام 

خصوبة التربة في لبنان. وعندما سألنا عن ھذه المسألة في اجتماعنا مع خبراء البنك الدولي في یولیو/تموز  مخزونیتكبدھا 
، تجاھلوا على نحو صادم القیمة الزراعیة لوادي بسري، قائلین "یمكنكم زراعة خضراواتكم في وادي البقاع". ونحن 2017

خدمات الزراعیة الالمركزیة، ویقلل من حقیقة تصنیف لبنان في مرتبة نعتقد أن ھذا التصریح یتعارض مع االتجاه العالمي لل
األراضي الزراعیة، مما یعني أن البلد في حاجة ماسة إلى زیادة رقعة أراضیھ  منخفضة للغایة في مؤشر نصیب الفرد من

 الزراعیة بدالً من تدمیرھا.
 

اإلیكولوجیة البریّة، وإدارة الغابات على نحو مستدام، : "حمایة واستعادة وتشجیع االستخدام المستدام للنظم 15الھدف 
یعد وادي بسري واحدا من  ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ووقف خسارة التنوع البیولوجي".

 )، مما یجعلھ منطقة إیكولوجیة2005أقل المناطق عرضة للتصحر في لبنان (الخطة الشاملة لترتیب األراضي اللبنانیة 
إستراتیجیة یتعین الحفاظ علیھا. ومع ذلك، فإن تقییم األثر البیئي لسد بسري ال یذكر التصحر إال كسبب محتمل لتناقص ھطول 
األمطار ویستخدمھ كحجة لبناء السد. ومع ذلك، فإن تقییم األثر البیئي ال یولي اھتماما لألبعاد المتعددة للقضیة، وال سیما أثر 

 النظم اإلیكولوجیة على تفاقم التصحر.إزالة الغابات وتدمیر 

 
"تأخذ في االعتبار أھمیة وجود شبكات ضمان وأخیرا، ال یتوافق السد أیضا مع إستراتیجیة الحمایة االجتماعیة للبنك الدولي التي 

واكتساب  اجتماعي تعمل بشكل جید وتشجع سیاسات فعالة للعمالة المنتجة التي تساعد الناس على الوصول إلى أسواق العمل
. وسیؤدي سد بسري إلى فقدان العدید من السكان المھارات سواء أثناء التعافي من األزمات االقتصادیة أو في األوقات العادیة"

 المحلیین وظائفھم.
 
 
 

 سابعاً. غیاب التشاور والمشاركة الفعالة
 
وفقاً إلطار العمل االجتماعي والبیئي للبنك الدولي، فإن إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة 
والمتضررون من المشروعات المقترحة واألطراف المعنیة األخرى، ھو شرط لتمویل المشروع. ومع ذلك، في سجالت 

جتماعیة لسد بسري، كان الموقف العام للجمھور في األماكن األربعة المشاورات العامة التي أجراھا تقییم اآلثار البیئیة واال
التي شملتھا المشاورات (بلدیات عماطور، ومزرعة الشوف، وبسري، ومزرعة الضھر) یعارض بشدة بناء السد. عبر الناس 

 ك.عن رفضھم لمعدالت التعویض وفقدان التنوع البیولوجي وفقدان الوظائف واألراضي المنتجة وغیر ذل

 
كانت ھناك ست نساء فقط  إذإلى جانب ذلك، كان ھناك عدم مساواة مثیر للقلق فیما یتعلق بتمثیل الجنسین بین الحاضرین، 

یحضرن الجلسات إجماال. فضال عن ذلك، لم تتم دعوة المنظمات البیئیة غیر الحكومیة إلى االجتماعات، على الرغم من 

ما یعني غمر موائل طبیعیة مھمة. ودعیت المنظمات البیئیة غیر الحكومیة إلى تقییمات التخطیط لبناء السد في منطقة محمیة، م
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سابقة تتعلق باألثر البیئي لسدود أخرى وعبرت عن قلقھا بشأن تأثیر ھذه المشاریع على البیئة، وھو ما یفسر التھمیش المتعمد 

 %5.69فقط من سكان المنطقة و %0.083ر الجلسات لتلك المنظمات في المشاورات العامة لھذا التقییم. وبشكل عام، حض

 من إجمالي عدد مالك األراضي.

 
وزعم فریق البنك الدولي المسؤول عن المشروع أنھ تم إخطار الجمھور باالجتماعات من خالل بعض الصحف. ومع ذلك، 

ي ودلیل العملیات للتقییم البیئي لم یتمكنوا من تفسیر سبب انخفاض نسبة المشاركة في ھذه الجلسات. ووفقا للمرجع األساس

للبنك الدولي، یُطلب من المقترضین ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في التخطیط والتصمیم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، 

واستخدام مجموعة متنوعة من أسالیب التشاور للوصول إلى جمھور متنوع. كما یؤكدان على أھمیة االتصال بالمجموعات 

 المھا بكیفیة المشاركة وموعدھا ومكانھا، وذلك باستخدام أكثر من وسیط للوصول إلیھا.المستھدفة وإع

 
من سكان القرى المتضررة (...) اعترضوا على تھمیشھم، وأبدوا معارضتھم لبناء السد بتوقیع إلتماس  1500كما أن نحو 

 ).3سا على اإلنترنت (المرفق ). باإلضافة إلى ذلك، وقع مواطنون من لبنان وبلدان أخرى إلتما2(المرفق 
 
 
 

 ثامنا. المخاوف المتعلقة بالجیولوجیا وعلم الزالزل
 

 توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة:
 
المجلس ھو المؤسسة العامة المركزیة المسؤولة عن البحوث والقرارات العلمیة في لبنان. وأصدر مركز األبحاث الجیوفیزیائیة 

 توصیات حول بناء السدود في منطقة جبل لبنان التي تضم وادي بسري.التابع للمجلس عدة 

 
وقد نصت التوصیات على أن جمیع مشاریع السدود في جبل لبنان الذي تغلب الترسبات الكارستیة على تكوینھ تتطلب دراسات 

فضل المتخصصین في سنوات كحد أدنى) ویجب أن تمنح الضمانات العلمیة من أ 10علمیة واسعة لفترة زمنیة طویلة (

الطبقات الكارستیة. وفي ھذا الصدد، حث المجلس الوطني للبحوث العلمیة الحكومة على تأجیل أي مشروع من ھذا النوع لم 

 یحظ بھذا اإلقرار.

 
 وأكد المجلس أن جفاف ودیان جبل لبنان لھ أكبر اآلثار الضارة على البیئة الساحلیة التي تستقبل كمیات تقل باستمرار من

المیاه العذبة، ومنھا: ارتفاع ملوحة وحرارة میاه البحر، وفقر محتوى األكسجین، ونضوب الكتلة الحیویة البحریة، وتغیر 

المناخ في المناطق الساحلیة. إن اقتران النشاط الزلزالي العمیق مع تدفق المیاه في الصدوع والشقوق السطحیة ھو، وفقا 

كز في فترة زمنیة معینة وحول الودیان. كما إن تركیز خزانات السدود في جبل لبنان للمجلس، مصدر متوالیات زلزالیة تتر

 ینتج عنھ نشاط زلزالي جدید تماماً على المنطقة. كما یرى المجلس أنھ یمكن دراسة حلول بدیلة لنقل المیاه العذبة إلى بیروت.
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 خزان:المخاطر التسرب والنشاط الزلزالي الناجم عن 
 

والبحیرة المتصلة بھ سوف یقعان بشكل مباشر فوق صدع رئیسي نشط، صدع بسري، وھو ما یمكن أن یشكل إن سد بسري 

 مشكلة خطیرة من وجھة نظر زلزالیة.

 
ووفقا للعدید من الخبراء فإن تسرب میاه السد إلى باطن األرض من خالل صدع بسري أمر ال مفر منھ وسیحفز النشاط 

تاذ الجیولوجیا توني نمر إن صدع بسري یرتبط بصدع روم النشط الذي تسبب في الزلزال الزلزالي بشكل طبیعي. یقول أس

ن تحفیز أي نشاط زلزالي سیغیر أنظمة اإلجھاد الدقیقة حول صدع روم، وھو ما قد یؤدي إلى موجات إ، و1956المدمر عام 

وقد یكون لوزن عمود المیاه في البحیرة المستقبلیة من النشاط الزلزالي الذي ال یمكن التنبؤ بھ، ال من حیث الحجم وال القوة. 

 تأثیرات مشابھة أیضا.

 
وفي ضوء ما سبق، فإن أي مسطح مائي وراء سد بسري المزمع قد یؤدي إلى زلزال كبیر مماثل للزالزل المذكورة في 

 ).5و 4 تاریخ لبنان. ومرفق بھذا الطلب وثیقة منفصلة عن األمور الجیولوجیة والزلزالیة (المرفقان
 

 تاسعا. مخاوف أخرى
 

 إمكانیة الحصول على میاه الشرب:
 
"توفیر المیاه الصالحة للشرب لبیروت" ھي صیغة یستخدمھا مجلس اإلنماء واإلعمار وفریق البنك الدولي للترویج للمشروع. 

المعالجة في "وردانیة" لمجرد ومع ذلك، وبناء على المعلومات الواردة من مجلس اإلنماء واإلعمار، سیتم تجھیز محطة 

معالجة تلوث میاه الصرف الصحي، وذلك بدون معدات خاصة للوصول إلى مستوى المیاه الصالحة للشرب وال لمعالجة 

تلوث میاه سد قرعون التي ستمتزج مع ماء سد بسري. وعلى عكس الوضع الحالي حیث یتم توفیر میاه الشرب من نبع جعیتا 

 قة بیروت الكبرى مطلقا على میاه صالحة للشرب من سد بسري.الطبیعي، لن تحصل منط

 
 المقالع:

 
من المتوقع أن تأتي المواد الخام المستخدمة في الردم الصخري في موقع السد من محاجر خارج منطقة المشروع مباشرة. 

ت البیئیة لھذه المحاجر التي تزید الكلفة ولم یقدم تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة لسد بسري تفاصیل كافیة عن الموقع والتأثیرا

البیئیة الكبیرة بالفعل للسد. ویفترض التقییم أن الصخور "ستأتي على األغلب من محجر تجاري یقع بالقرب من منطقة صیدا، 

 كیلومترا تقریبا من موقع السد". 15على بعد 

 
بالقرب من بسري،  صمعروود في منطقتي كفرفالوس وفي اآلونة األخیرة، من المقرر فیما یبدو الموافقة على محجر جدی

ألسباب من بینھا بناء السد. وسوف یدمر المحجر نحو ملیوني متر مربع من الغابات البكر والمناظر الطبیعیة الخالبة، مع 

 جمیع خدمات النظام اإلیكولوجي التي توفرھا.
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 عاشرا. الشكاوي السابقة
 

 شكوى إلى خبراء البنك: كما ذكرنا سابقا، حاولنا كثیرا تقدیم
 

 .2017بدأنا االتصال مع خبراء البنك في مایو/أیار  -

 .2017أرسلنا عدیدا من الدراسات والتقاریر التي تدعم قضیتنا في یونیو/حزیران  -

وأتبعنا ذلك بإرسال تعلیقات إضافیة في یولیو/تموز  2017یولیو/تموز  5التقینا مع خبراء البنك في  -

 ).7و 6(المرفقان  2017وأغسطس/آب 
 

 
 غیر مرضیة: لمخاوفنا) 8كانت استجابة خبراء البنك الدولي (المرفق  -

 
 

للبدائل في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة. إال أن ھذا ال یجیب على بواعث  دراسة فقد جاء فیھا أنھ تم إجراء •

البدائل كان غیر شامل كما یبرھن التقییم البیئي االستراتیجي لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع  دراسة قلقنا من أن

 .2015المیاه في عام 

 كانت اإلجابات على مخاوفنا بشأن عیوب خطة عمل التنوع البیولوجي عامة ومراوغة. •

 التاریخیة"."توثیق األدلة  وتركزت اإلجابة بشأن التراث الحضاري المادي بشكل أساسي على •

 وكانت اإلجابة على أھداف التنمیة المستدامة انتقائیة للغایة، كما لو أن المیاه ھي منتج منفصل في البیئة. •

 نا الرئیسیة.ھواجس الجزء المتعلق بالنشاط الزلزالي الناتج عن الخزان لم یرد على  •

ختلفة التي بناھا المقترض نفسھ، وتوصیات لم تكن ھناك إجابة على مخالفة اللوائح المحلیة، وإخفاقات السدود الم •

 المجلس الوطني للبحوث العلمیة، ومسألة التصحر، وغیرھا كثیر.
 
 

 12وبناء على طلبنا، عقدت اجتماعات افتراضیة مع خبراء اللجنة البیئیة واالجتماعیة في مكتب البنك الدولي ببیروت في 

 ر. ومع ذلك، كانت نتائج المناقشات غیر مرضیة لألسباب التالیة:مایو/أیا 25فبرایر/شباط و 23ینایر/كانون الثاني و

 
استندت موافقة مجلس اإلنماء واإلعمار وفریق الخبراء التابع للبنك الدولي على السد إلى حد كبیر على "تقریر حول تقییم  -

". 2014الجدید ومصادر النشاط الزلزلي لتقییم المخاطر الزلزالیة لموقع سد بسري، إلیاس عطا، مایو/أیار  الوضع التكتوني

"دون اھتمام یذكر ببقیة الدراسات الجیولوجیة والزلزالیة للمنطقة. وأعلن التقریر أن صدعي روم وبسري لیسا متصلین 

) 2005؛ دایرون، 1956؛ حجار، 1945بقة (دوبرتریت، بعضھما ببعض. یتناقض ھذا الزعم مع جمیع الدراسات السا

 .2014ویستند إلى بضعة أشھر فقط من الدراسات النظریة وعدد قلیل جدا من الزیارات إلى الموقع في مایو/أیار 

 
یبدو أن تركیز الھیئة أنصب على سالمة السد كھیكل، بغض النظر عن موقعھ (أي عند تقاطع صدعین نشطین) وما یمكن  -

 ینتج عن وجود سد وبحیرة في تلك المنطقة المحددة. أن
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(المزید في  وي علیھا المنطقةلم یبد أن الفریق على وعي تام بالتحدیات الجیولوجیة والزلزالیة واإلنشائیة التي تنط  -

 ):10، 9المرفقین 

لى ا تحت السد المقترح لیس نشطاً. وكانت ھذه اإلفادة الخاطئة واالفتقار الواقع أحد الخبراء یظن أن صدع بسري كان   -

 المعرفة بحقیقة جیولوجیة وزلزالیة بسیطة أمراً صادماً.

) خارج السیاق، وأظھرت فھماً غیر كاٍف للمادة المشار إلیھا، 2006كانت إشارة الفریق إلى منشور (نمر والمغراوي   - 

 توضیحیّاً من المؤلف ذاتھ، طوني نمر، وھو عضو في فریق خبراء الحركة البیئیّة اللبنانیّة.وھو ما تطلّب رداً 

لم یبد أن اللجنة تقّدر حقیقة أن تكوینات الوادي الصخریة ستتسبب حتماً في تغلغل میاه البحیرة وتلویثھا لمنسوب المیاه   -  
  الجوفیة في المنطقة.
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 مرفقات طلب التفتیش
 

 (متاحة لھیئة التفتیش عند طلبھا)
 
 
 

 ھل ینضب مخزون المیاه الجوفیة في لبنان حقا؟ -: تفنید خرافات المیاه الجوفیة في لبنان 1الملحق. 

 : التماسات محلیة (باللغة العربیة)2الملحق. 

 اإلنترنت: التماسات على 3الملحق. 

 د. طوني نمر -: مشروع سد بسري من منظور الجیولوجیا وعلم الزالزل 4الملحق. 

 د. طوني نمر -: فیما یتعلق بالنشاط الزلزالي الناجم عن خزان سد بسري 5الملحق. 

 2017یولیو/تموز  -الحركة البیئیة اللبنانیة  -: استعراض مشروع سد بسري الموجھ إلى البنك الدولي6الملحق. 

 - الحركة البیئیة اللبنانیة -مخاطر النشاط الزلزالي الناجم عن خزان  -: استعراض مشروع سد بسري 7الملحق. 

 2017أغسطس/آب 

 : رد البنك الدولي8الملحق. 

 2018-1-12: مالحظات على اجتماع صندوق النقد الدولي بتاریخ 9الملحق. 

  2018-01-12 -أثناء اجتماع البنك الدولي: مالحظات على أوجھ القصور الجیولوجي 10الملحق. 

 م. خولي -وأسئلة أخرى مھمة 

 : مقتطفات من التقییم البیئي االستراتیجي الستراتیجیة قطاع المیاه الجدیدة في لبنان11الملحق. 
 

 : توصیات المجلس الوطني للبحوث العلمیة12الملحق. 
 

 المیاه الجوفیة؟: سیاسات المیاه والسیاسة في لبنان: أین 13الملحق. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 الملحق الثاني
 
 

 اإلدارة مجلسرد 
 

 الملحق الثاني
 
 

 اإلدارة مجلسرد 
 

 الملحق الثاني
الملحق الثاني


