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مجتمع

مجتمع
قضية نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،أخيرًا ،صورًا للنهر عند بحيرة القرعون وعند بعض مجاري الحوض
األدنى ،تظهر ارتفاع مستوى المياه وصفائها .ارتفاع نسبة المتساقطات أحدث تغييرات في الليطاني ،من
المنبع إلى المصب ،من ناحية الشكل .أما في المضمون ،فال تزال نسب التلوث عالية وال تزال مياه النهر غير
صالحة لإلستعمال

تقرير

«انتخابات» نصف الوالية في بلديات بعلبك ـ الهرمل

العرف يسمو على القانون

ّ
غزارة المتساقطات ال تغطي غزارة الملوثات

رامح حمية
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ثـ ـ ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة واالخـتـيــاريــة ،لم
تشهد بلديات بعلبك  -الهرمل زخمًا
كــالــذي تشهده منذ أي ــام .قطعًا ،ليس
هـ ــذا ال ــزخ ــم ل ـل ـب ـحــث ف ــي ع ـج ــزه ــا عــن
االنتاجية في نصف الوالية األول ،وال
ملتابعة تنفيذ مـشــاريــع أو التخطيط
ألخـ ـ ـ ــرى ،وإن ـ ـمـ ــا ل ـت ـن ـف ـيــذ «اتـ ـف ــاق ــات»
سبقت االنتخابات البلدية في  16أيار
 2016بتبادل مــواقــع ٌرؤســاء البلديات
ونـ ــواب ـ ـهـ ــم .وه ـ ــو ع ـ ـ ــرف س ـل ــك طــري ـقــه
ب ـ ــن ن ـ ـصـ ــوص ق ـ ــان ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البلدية ،وفرضته االعتبارات العائلية
والـحــزبـيــة والـطــائـفـيــة ،ودرجـ ــت عليه
غ ــال ـب ـي ــة بـ ـل ــدي ــات امل ـن ـط ـق ــة .ع ـل ـم ــا أن
ه ـن ــاك م ـ ــادة ف ــي ال ـق ــان ــون ت ـنــص على
امكانية طرح الثقة بالرئيس او نائبه
«ف ــي ح ــال فشلهما فــي ادارة الـبـلــديــة،
بـعــد ث ــاث س ـن ــوات عـلــى انـتـخــابـهـمــا،
ب ـم ــوج ــب ع ــري ـض ــة ي ــوق ــع ع ـل ـي ـهــا رب ــع
اعضاء املجلس البلدي» .أمــا بموجب
«العرف» ،فيمكن أن تتقاسم  5عائالت
م ــوق ــع رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ون ــائـ ـب ــه ،كـمــا
حصل في بلدة بريتال التي تم االتفاق
على تبديل رئيس بلديتها كل سنتني
ون ــائ ـب ــه ك ــل ثـ ــاث سـ ـن ــوات .وفـ ــي هــذا
السياق ،انتخب منذ ايام نائب لرئيس

حملة تنظيف الليطاني :مكانك راوح!
آمال خليل
ب ــن ال ـس ــادس م ــن آذار وال ـثــامــن من
أي ـ ـ ــار امل ــاضـ ـي ــن ،ج ـم ـع ــت امل ـص ـل ـحــة
الوطنية لنهر الليطاني ّ
عينات من
بعض مجاريه في الحوضني األعلى
واألدن ـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـف ـح ــص نـ ـس ــب الـ ـتـ ـل ــوث.
النتائج ّ
بينت أن الليطاني ال يــزال
غير صالح لإلستعمال ،ســواء للري
أو السباحة ،رغم غــزارة املتساقطات
فـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة .والـ ـسـ ـب ــب
استمرار تدفق ماليني األمتار املكعبة
مــن املـلــوثــات ،بعد عــام على انطالق
حملة غير مسبوقة ملالحقة امللوثني
ومحاسبتهم!
نـ ـت ــائ ــج الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل أظ ـ ـه ـ ــرت تـ ـل ـ ّـوث
بـحـيــرة الـقــرعــون ومفيضها وأقنية
ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــف بـ ـ ـج ـ ــراث ـ ــم نـ ــات ـ ـجـ ــة عــن
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي .والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن
ف ـحــص ع ـي ـنــات أخـ ــذت م ــن الـبـحـيــرة
ف ــي األس ـب ــوع ال ـثــالــث م ــن آذار أظـهــر

االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ،ت ـش ـهــد ب ـل ــدي ــات أخ ــرى
تــوت ـرًا ب ــات يــؤثــر عـلــى عملها وي ـهـ ّـدد
بـحـلـهــا ،وم ـن ـهــا ب ـلــديــة ال ـي ـمــونــة الـتــي
تـعـيــش أج ـ ــواء ت ــوت ــر بـسـبــب انـتـخــاب
نائب للرئيس بعد مرور ثالث سنوات
ع ـلــى والي ـ ــة امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .رئ ـيــس
البلدية طــال شــريــف أكــد لــ«األخـبــار»
أن «األمـ ـ ــور ت ـس ـيــر إي ـجــاب ـيــا وجـلـســة
االنتخاب حددت االربعاء املقبل» ،فيما
ّ
حذرت مصادر في املجلس البلدي من
أن تــؤدي النتيجة الى استقاالت وحل
الـبـلــديــة فــي ح ــال بـقـيــت املـنــافـســة بني
حـســن نجيب شــريــف (نــائــب الرئيس
الـ ـح ــال ــي) وم ـح ـم ــد ش ــري ــف (امل ــرش ــح
ملنصب نائب الرئيس) اللذين يملك كل
منهما ستة اصوات (البلدية مؤلفة من

مآو أو اإلقفال التام
التحول إلى مجرد ٍ

فاتن الحاج
نحو مليون ونصف مليون متر مكعب من المياه المبتذلة سنويًا تحول الى النهر مباشرة (هيثم الموسوي)

س ـن ــوات ال ـشــح امل ــاض ـي ــة ،ان ـح ـســرت،
في مقابل نمو  35نوعًا من الطحالب
والحيوانات املجهرية.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوض األدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أخـ ـ ـ ــذت
املصلحة عينات من نبع عني الزرقا
ومـ ـج ــراه وم ـح ـيــط مـ ـش ــروع الـطـيـبــة
واملجرى الذي يليه ومجرى الخردلي
وق ـع ـق ـع ـيــة ال ـج ـس ــر وس ـ ــد ال ـ ــزراري ـ ــة
وم ـح ـطــة ض ــخ ال ـقــاس ـم ـيــة .الـعـيـنــات
ك ـ ـ ــررت ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ــال ـي ــل ال ـســاب ـقــة
بــأن النهر غير صــالــح لـلــري لوجود
معدالت عالية من الجراثيم الناتجة

عن مياه الصرف الصحي ،ما يشير
الـ ــى أن ال ــوض ــع سـ ـي ــزداد س ـ ــوءًا في
ال ـص ـي ــف ب ـع ــد ال ـت ـب ـخ ــر وان ـخ ـف ــاض
مستوى مياه النهر في ظل استمرار
تدفق امللوثات.
ُ
امل ـق ــارن ــة ب ــن ال ـع ـي ـنــات ال ـت ــي أخ ــذت
مــن الـحــوضــن ،تظهر تلوثًا أقــل في
األدنـ ـ ـ ــى ،ن ــات ـج ــا ع ــن ال ـض ـغ ــط األق ــل
ف ــي اس ـت ـق ـبــال امل ـل ــوث ــات .وق ــد أج ــرت
املصلحة مسحًا تفصيليًا للحوض
ف ـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر أن
الصرف الصحي هو مصدر التلوث

ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،وأح ـ ـصـ ــى ن ـح ــو م ـل ـيــون
ونصف مليون متر مكعب من املياه
امل ـب ـتــذلــة س ـنــويــا ت ـح ــول الـ ــى الـنـهــر
مباشرة ،في مقابل ثالثة ماليني متر
مكعب تـصـ ّـرف فــي الــوديــان والـجــور
الصحية واألمــاكــن املفتوحة ثــم الى
ال ـن ـهــر .أم ــا ال ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي ،فال
ي ـت ـعــدى  522م ـت ـرًا مـكـعـبــا ف ــي وقــت
الــذروة ،تنتج بمعظمها من معاصر
الــزيـتــون ومـنــاشــر الـحـجــر .وقــد أدى
قرار وزارتي الداخلية والبيئة بوقف
مـ ـغ ــاس ــل ال ـ ــرم ـ ــول والـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــارات عــن

العمل في جبل الريحان ومرجعيون
والـ ـخ ــردل ــي دورًا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ع ــدم
تعكير صفو املياه.
ب ــن  3آذار و  7أي ــار املــاض ـيــن ،بلغ
مـجـمــوع امل ـيــاه الـفــائـضــة مــن بحيرة
الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــون نـ ـح ــو الـ ـ ـح ـ ــوض األدن ـ ـ ــى
حــوالــي  62مـلـيــون مـتــر مـكـعــب .وقــد
أدى ال ـفــائــض م ــع امل ـت ـســاق ـطــات إلــى
جــرف املخلفات املتراكمة في مجرى
الـنـهــر وق ـعــره .لـكــن« ،ك ــل ذل ــك لــم ينه
م ـش ـك ـلــة ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث» ،ب ـح ـس ــب رئ ـيــس
املـصـلـحــة ســامــي ع ـلــويــة .إذ ال ي ــزال

النهر في حوضه األدنى ،كما األعلى،
«غ ـيــر صــالــح ل ـلــري وال ـس ـبــاحــة .أمــا
ن ـســب ال ـت ـلــوث الـكـيـمـيــائــي الخفيفة
ف ـج ــاءت نـتـيـجــة نـسـبــة املـتـســاقـطــات
ال ـك ـب ـي ــرة .ل ـك ــن م ــع ارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ــات
الـحــرارة والتبخر ستقل نسب املياه
فــي الليطاني وال ـقــرعــون .وبالتالي
سترتفع تركيزات مختلف امللوثات
مما سيجعل املياه غير صالحة للري
بتاتًا اذ لم يتم وقف صرف النفايات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـص ــرف
الصحي الى املجرى».

«رع ــاي ــة اب ـن ـتــي واج ـ ــب ع ـلــى ال ــدول ــة
ً
أوال ق ـب ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــة» ،ق ــال ــت وال ـ ــدة
ال ـطــال ـبــة س ـ ــارة ش ـع ـش ــوع ،م ــن قـســم
ّ
التوحد في مؤسسة الهادي لإلعاقة
السمعية والبصرية .وأضــافــت« :إذا
كانت الــدولــة تخلت عن مسؤوليتها
االج ـت ـمــاع ـيــة فـلـتـسـتـمــر ف ــي دعـمـهــا
للمؤسسة التي حلت مكانها وقامت
ب ـ ــدوره ـ ــا ...ب ــإق ـف ــال هـ ــذه املــؤس ـســات
نصبح في الشارع».
م ــؤس ـس ــة الـ ـ ـه ـ ــادي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن 103
جمعيات متعاقدة مع وزارة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ت ـض ــم  10آالف طـفــل
م ـ ـعـ ــوق ،اع ـت ـص ــم ط ــاب ـه ــا أم ـ ــس مــع
أه ــال ـي ـه ــم أمـ ـ ــام م ــؤس ـس ــات ـه ــم وأم ـ ــام
بعض السرايات في املناطق احتجاجًا

على سياسة التقشف مع الفئة األكثر
هشاشة في املجتمع .الكباش مستمر
بسبب ع ــدم إب ــرام عـقــود ال ـعــام 2019
بعد ،وعدم دفع مستحقات املؤسسات
لنحو سنة كاملة ( 4فصول) ،وتأخر
ال ـتــزام الــدولــة بسعر الكلفة السنوي
الذي تقره القوانني (إذ ال تزال تعتمد
س ـعــر الـكـلـفــة م ــن ال ـع ــام  ،)2011ومــا
يشاع أخيرًا عن خفض موازنة وزارة
الشؤون االجتماعية ضمن اإلجراءات
ال ـت ــي سـتـتـخــذهــا ال ـس ـل ـطــة لتخفيف
العجز في الخزينة.
م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة ال ـ ـهـ ــادي اس ـمــاع ـيــل
الزين ّ
شدد على أن عقود الرعاية التي
تـهـتــم بـكــل ال ـف ـئــات امل ـعــرضــة للخطر
(مـ ـع ــوق ــن ،م ـس ـن ــن ،م ــدمـ ـن ــن ،الـ ــخ)
«يجب أن تكون خطًا أحمر ال يجوز
املـســاس بـهــا» .وأوض ــح ل ـ «األخ ـبــار»

ّ
ك ـي ــف أن م ـه ـمــة رعـ ــايـ ــة األشـ ـخ ــاص
امل ـ ـ ـعـ ـ ــوقـ ـ ــن أوك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات
املـتـخـصـصــة م ـقــابــل تـغـطـيــة ال ــدول ــة
للنفقات املالية ،منذ تأسيس مكتب
االنعاش االجتماعي في الستينيات.
يــوم ـهــا ،ال ـتــزمــت الـحـكــومــة بتسديد
دفـعــات مالية لهذه املؤسسات بغية
القيام بخدماتها ،وتجري مراجعتها
سنويًا بواسطة لجنة تضم وزارات
التعليم والصحة والعمل واالقتصاد
واملـ ـ ــال وال ـ ـشـ ــؤون ل ـت ـحــديــد تـكــالـيــف
ك ـ ــل ن ـ ــوع م ـ ــن ت ـص ـن ـي ـف ــات اإلع ـ ــاق ـ ــة،
وأص ـ ــدرت مـيــزانـيــات تفصيلية كــان
ي ـجــري تطبيقها حـتــى ال ـعــام ،1992
وك ــان ــت آخـ ــر م ــراج ـع ــة ل ـل ـعــام .1994
بعدها ب ــدأت الــدولــة ،بحسب الــزيــن،
باملماطلة «ونفذت عام  2009الدراسة
امل ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ال ـك ـل ـفــة

ل ـل ـع ــام  ،1994ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع دام 15
ع ــام ــا ،ف ــزي ــدت امل ــوازن ــة نـحــو  %20لـ
 80مــؤسـســة فــي حينها .وم ــع زي ــادة
الرواتب بنسبة  %20في العام 2012
أعدت دراسة ثانية من دون أن تطبق.
ال ـس ـي ـنــاريــو ت ـك ــرر ب ـعــد م ـمــاطـلــة من
الحكومة حتى العام  2017حني اقرت
سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام
وازدادت الضرائب وارتفعت األسعار
بـنـسـبــة  ،%130م ــا دفـ ــع املــؤس ـســات
للتحرك مجددًا بسبب عدم االنتظام
بدفع املستحقات ،فــوعــدت الحكومة
بتحقيق الزيادة في املوازنة من دون
أن ي ـت ـح ـقــق أي ش ـ ــيء .وامل ــؤس ـس ــات
اليوم أمــام خيارين :إمــا التحول إلى
مآو وتقليص األعمال التي باتت في
ٍ
طريق االنـحــدار أو اإلقـفــال الـتــام كما
فعل بعضها».

معرض للسالحف البحرية في صور

لجنة األشغال تغسل يديها من «بدائل» سد بسري :المشروع ماشي!
شـ ـ ـط ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة األش ـ ـ ـغـ ـ ــال
النيابية النائب نزيه نجم البدائل
ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا خـ ـ ـب ـ ــراء مـ ـع ــارض ــون
ملشروع سد بسري واعتمدت جزءًا
م ــن تــوص ـيــات ال ـل ـقــاء الـ ــذي نظمته
اللجنة حــول املـشــروع في  4نيسان
املــاضــي .إجتماع اللجنة أمــس كان
مـخـصـصــا ملـنــاقـشــة امل ـشــاريــع الـتــي
يـمــولـهــا الـبـنــك ال ــدول ــي فــي قطاعي
املياه والكهرباء .لكن الوقت استنفد

في بريتال تتقاسم
خمس عائالت موقعي
رئيس البلدية ونائبه

مؤسسات ذوي االحتياجات أمام خيارين:

تقرير

آمال خليل

البلدية لنصف الواليةالثاني ،وينتظر
ال ـعــام املـقـبــل انـتـخــاب الــرئـيــس الثالث
للبلدية للثلث الثالث من الوالية!
ن ـحــو  35ب ـلــديــة ان ـج ــزت االن ـت ـخــابــات
ف ــي مـبـنــى مـحــافـظــة بـعـلـبــك  -الـهــرمــل
ملـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـيـ ــس ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس أو
أح ــدهـ ـم ــا ،م ـن ـه ــا ش ـم ـس ـط ــار وط ــاري ــا
والخضر والتوفيقية  -البزالية وحزين
وال ــرام  -الجوبانية ومجدلون ووادي
فـعــرة وح ــوش النبي واي ـعــات ويونني
والنبي شيت ومقراق ،على أن تستكمل
ان ـت ـخــابــات ف ــي م ـجــالــس ب ـلــديــة ّزب ــود
وجـ ّـبــولــة ونحلة والـقـصــر والشواغير
وغيرها.
الـ ـتـ ـب ــدي ــات سـ ـتـ ـط ــال أي ـ ـضـ ــا رؤس ـ ــاء
اتحادات البلديات وفق اتفاقات سابقة،
من بينها اتحاد بلديات شمال بعلبك
حيث سيحل زهير الحاج حسن محل
الرئيس الحالي خليل البزال .فيما تم
التراجع عن تبديالت كان متفقًا عليها
من بينها انتخاب زاهــي الزين رئيسا
التـحــاد بلديات غربي بعلبك بــدال من
الرئيس الحالي ابراهيم نصار الذي تم
التمديد له .كما جرى التمديد لرئيس
ات ـح ــاد ب ـلــديــات ال ـهــرمــل ن ـصــري الـهــق
ب ـعــد ال ـت ــراج ــع ع ــن ات ـف ــاق ع ـلــى حـلــول
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ـه ــرم ــل ع ـصــام
بليبل مكانه.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل «ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع س ـ ـل ـ ــس» عــن

 12عضوا) ،وتم اللجوء الى فارق السن.
ال ـت ــرق ــب ي ـن ـس ـحــب أي ـض ــا ع ـل ــى بـلــديــة
رأس ب ـع ـل ـب ــك ن ـت ـي ـج ــة تـ ــرشـ ــح ن ــائ ــب
الــرئ ـيــس ول ـي ــام ن ـصــر ملـنـصــب رئـيــس
ّ
ال ـب ـل ــدي ــة .ن ـص ــر أكـ ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
تــرش ـحــه «ق ــان ــون ــي ،وج ـ ــاء ب ـعــد طــرح
سبعة اعضاء الثقة بالرئيس العميد
دريــد رحــال» .ويرجح أن تحدد جلسة
االنتخاب بعد ايام.
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،ثـ ـم ــة ب ـ ـلـ ــدات ُح ـل ــت
م ـج ــال ـس ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وت ـ ــراه ـ ــن عـلــى
تصريحات وزيرة الداخلية والبلديات
ريـ ـ ــا الـ ـحـ ـس ــن فـ ــي آذار الـ ـف ــائ ــت ب ــأن ــه
ه ـنــاك متسعًا مــن الــوقــت ( 3س ـنــوات)
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وم ــن
الـضــروري إجــراء انتخابات للبلديات
التي حلت أو حصلت فيها استقاالت.
م ــن ه ــذه ال ـب ـلــديــات الـكـنـيـســة وح ــوش
الرافقة والفاكهة  -الجديدة.
مـحــافــظ بـعـلـبــك ال ـهــرمــل بـشـيــر خضر
اكد استكمال عملية انتخاب البلديات
لرؤسائها ونــوابـهــم ملــلء املــواقــع التي
ش ـغــرت بـفـعــل اس ـت ـقــاالت او ات ـفــاقــات،
موضحًا أنه لم يبلغ رسميا باي قرار
او تعميم بشأن االنتخابات للبلديات
امل ـن ـح ـلــة .لـكـنــه أك ــد وجـ ــود «ن ـ ّـي ــة لــدى
الــوزيــرة بإنجاز هــذا االم ــر ،وهــو رهن
االيـ ــام املـقـبـلــة بـعــد االن ـت ـهــاء مــن اق ــرار
املوازنة».

تقرير

مع ارتفاع درجات الحرارة
والتبخر سترتفع تركيزات
الملوثات في مياه النهر
أن ـهــا صــالـحــة ل ـل ــري .إال أن الـ ُنـتــائــج
اختلفت بـعــد تحليل عـ ّـيـنــات أخ ــذت
فــي نيسان املــاضــي ،إذ ّ
تبي أنها لم
تعد صالحة للري ،بسبب عدم ضبط
مصادر التلوث في الحوض األعلى
والتي تصب في البحيرة .وقد ّ
تبي
وجــود مــركــزات عالية فــوق املعدالت
امل ـ ـس ـ ـمـ ــوح بـ ـه ــا م ـ ــن الـ ـب ــوت ــاسـ ـي ــوم
املرتبط بالصرف الصحي واملكبات
العشوائية ومصانع أدوات التنظيف
وال ـ ـصـ ــابـ ــون وال ـ ــدب ـ ــاغ ـ ــات .وب ـ ّـي ـن ــت
ال ـع ـي ـنــات ال ـت ــي أخ ـ ــذت م ــن ع ـمــق 20
مـ ـ ـتـ ـ ـرًا ،ت ـ ـلـ ــوث الـ ـبـ ـحـ ـي ــرة بـ ـم ــرك ــزات
عالية مــن األلومينيوم والكادميوم
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،وب ـ ـن ـ ـسـ ــب عـ ــال ـ ـيـ ــة م ــن
«كبريتيد الهيدروجني» الــذي ينتج
عن تحلل املواد العضوية .في املقابل،
أظـهــرت دراس ــة للتنوع البيولوجي
في القرعون ،بعد املتساقطات ،وجود
تحسن كـبـيــر .فـ«السيانوبكتيريا»
ال ـت ــي اس ـت ـق ــرت ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة خ ــال
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بــال ـحــديــث ع ــن م ـش ــروع س ــد بـســري
وجـ ـ ــر م ـ ـيـ ــاه األول ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت،
ل ـي ـن ـت ـه ــي ال ـ ـ ــى إقـ ـ ـ ـ ــرار رس ـ ـمـ ــي ب ــأن
امل ـشــروع «م ــاش ــي» ،رغ ــم التحركات
الرافضة التي تنظم أسبوعيًا أمام
مـ ــرج بـ ـس ــري .إذ ح ـض ــر االج ـت ـم ــاع
ممثلون عــن الـبـنــك الــدولــي (املـمــول
األكـبــر للمشروع) ومجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار (املـ ـ ـش ـ ــرف) .م ــدي ــر دائـ ــرة
امل ـش ــرق ف ــي الـبـنــك ال ــدول ــي س ــاروج
كومار جا أشاد بـ «املشروع الحيوي
واملــدروس جيدًا الذي سيوفر املياه

لـحــوالــي مليون و 600الــف نسمة».
وك ـ ــرر مـمـثـلــو «االن ـ ـمـ ــاء واالعـ ـم ــار»
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «مـ ـن ــاف ــع املـ ـ ـش ـ ــروع»،
و«عدم صحة الشائعات التي تروج
ع ــن امل ـخــاطــر الــزلــزال ـيــة والـبـيـئـيــة».
مـمـثـلــو ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ــدوره ــم،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــوا ف ـ ــي م ــداخ ــاتـ ـه ــم دع ـم ـه ــم
للمشروع «إنما مع تقديم اطمئنان
وإي ـض ــاح أك ـثــر ع ــن وق ــوع امل ـشــروع
عـلــى فــالــق زلــزالــي واحـتـمــال تحرك
األرض» .ودعـ ــا ن ـجــم إل ــى الـتــركـيــز
على تطوير املشروع القائم ،واصفًا

الـ ـب ــدائ ــل الـ ـت ــي ط ــرح ــت ت ـح ــت قـبــة
البرملان بأنها «مجرد آراء».
ف ــي امل ـقــابــلّ ،
وج ــه ال ـنــائ ـبــان أســامــة
س ـ ـعـ ــد وبـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان وجـ ـه ــا
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات عـ ـ ــدة مل ـم ـث ـل ــي ال ـب ـنــك
وامل ـج ـلــس م ــن دون ال ـح ـصــول على
أجوبة .أبرزها حول الكلفة الحقيقية
للمشروع ،وعن املتعهدين املحليني
املكلفني تنفيذ املشروع وشركائهم،
وم ـ ــا يـ ـش ــاع عـ ــن ت ـ ـضـ ــارب م ـصــالــح
وحـ ـص ــص ل ـس ـي ــاس ـي ــن ون ــاف ــذي ــن.
كما لم يعط أحد جوابًا عما طرحه

الباحث الجيولوجي طوني النمر،
ـاع املــاضــي ،عــن تضارب
فــي اإلجـتـمـ ّ
مصالح يتمثل في أن الخبير الذي
ت ـع ـت ـمــده ال ـش ــرك ــة ال ـت ــرك ـي ــة املـكـلـفــة
تـشـيـيــد الـبـحـيــرة مـصـطـفــى أردي ــك،
هــو نفسه عضو فــي لجنة الـســدود
ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،وك ــان
مكلفًا من البنك إجــراء دراســة األثر
البيئي للمشروع!
سـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـب ـ ــدائ ـ ــل ال ـت ــي
طــرحـهــا ال ـخ ـبــراء ،وس ــأل عــن سبب
رف ــض ال ـب ـحــث ف ـي ـهــا .ول ـف ــت ال ــى أن

التوصيات املتعلقة بالبدائل حذفت
مــن الئحة التوصيات التي خرجت
عن إاجتماع  3نيسان الذي حضرته
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـط ــاق ــة نـ ـ ــدى ال ـب ـس ـت ــان ــي،
وت ـن ــص ع ـلــى «درس ال ـب ــدائ ــل الـتــي
تــؤمــن امل ـيــاه ودراس ــة ج ــدوى إقــامــة
محمية طبيعية فــي م ــرج بـســري».
فـيـمــا وع ــد نـجــم ب ـت ـكــرار الـطـلــب من
م ـج ـلــس االنـ ـم ــاء واالع ـ ـمـ ــار ب ــإي ــداع
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي أج ــري ــت
قـبــل تـنـفـيــذ امل ـش ــروع بـعــدمــا امتنع
املجلس عن ذلك.

ملناسبة اليوم العاملي للسالحف ،افتتحت محمية شاطئ
صور الطبيعية واتحاد بلديات قضاء صور (بالتعاون مع
جامعة سيام باري اإليطالية) ،معرضًا للسالحف البحرية في
مركز املحمية في صور .ممثل الجامعة إنريكو اتزوني قال
إن املعرض «يلقي الضوء على السالحف البحرية التي من
خصالها جمع الناس التي تسكن عند الساحل» .وعرضت
مديرة املحمية ناهد مسيلب ألهمية السالحف وضروة
املحافظة عليها.
ً
وتعتبر شواطئ منطقة صور موئال لتكاثر السالحف البحرية
ً
من منطقة البقبوق في العباسية إلى شاطئ املحمية وصوال
إلى القليلة واملنصوري والناقورة .لكنها تتعرض العتداءات
منها تزايد املنتجعات ورمي النفايات في البحر والصيد
العشوائي.

