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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

السلطة تستعد للساعة الصفر:

فتح المطامر بمواكبة أمنية

ُ
قريبا تعلن السلطة الساعة الصفر لفتح المطامر بمواكبة امنية
والشروع في تنفيذ المرحلة المؤقتة من ّخطة الوزير اكرم
شهيبّ ،
مجموعات الحراك ،فقد أعلنت أنها مستمرة في
ـا
ـ
أم
ً
المواجهة داعية إلى تظاهرة حاشدة نهار الخميس المقبل في
ً
مساء في ساحة الشهداء
 8تشرين األول عند الساعة السادسة ّ
بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار ،فيما أكدت حملة اقفال مطمر
»الناعمة انها «لن تقبل فتح المطمر ثانية واحدة
إيفا الشوفي
خالصة االجتماعات الثنائية لوزير
الــزراعــة أكــرم شهيب ووزيــر الداخلية
والـ ـبـ ـل ــدي ــات نـ ـه ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ،ال ـت ــي
ن ــاق ـش ــاه ــا أمـ ــس م ــع رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـ ـمـ ــام سـ ـ ــام عـ ـق ــب ع ــودت ــه
مـ ــن ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،إن ـت ـه ــت ال ـ ــى إن ـش ــاء
غــرفــة عمليات لــإشــراف عـلــى تنفيذ
خ ـط ــة ش ـه ـي ــب ب ــرئ ــاس ــة س ـ ـ ــام ،وق ــد
عـقــد امل ـشــاركــون فــي ه ــذه الـغــرفــة أول
اجتماعاتهم التقنية أمس.
ّ
تــؤكــد م ـصــادر مـقــربــة مــن شـهـيــب أن
مطمر الناعمة ُ
سيفتح لسبعة ايام في

ظــل مــواكـبــة أمنية مــع ره ــان السلطة
على حركة اعتراض خفيفةّ ،أما مطمر
ســرار ،فسينتهي تجهيزه قريبًا جدًا
عـلــى أن ُيـفـتــح خــال ثــاثــة أي ــام كحد
أق ـص ــى ،فـيـمــا ي ـح ـتــاج امل ـط ـمــر امل ـقــرر
انـشــاؤه فــي منطقة املصنع إلــى نحو
أسبوع ليصبح جاهزًا على نحو تام.
وعليه ستبدأ الحكومة عبر مجموعة
مــن املهندسني والـخـبــراء مشاوراتها
فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع األهـ ــالـ ــي مــن
أج ــل ت ـقــديــم ش ــرح ع ــن م ــوق ــع املـطـمــر
وإقناعهم به.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل أعـ ـلـ ـن ــت حـ ـمـ ـل ــة إقـ ـف ــال
مطمر الـنــاعـمــة أم ــس أنـهــا «ل ــن تقبل

فـتــح املـطـمــر ثــانـيــة واحـ ــدة ول ــو على
ّ
جثثنا» ،وأن «السماء السابعة أقرب
م ــن األي ـ ـ ــام ال ـس ـب ـعــة ل ـف ـتــح امل ـط ـم ــر»،
م ـع ـتــذرة مــن الـلـبـنــانـيــن «فـلـسـنــا من
يتحمل مسؤولية النفايات وحملوها
ل ـب ـلــديــات ـكــم ون ــوابـ ـك ــم» ،وم ــؤك ــدة أن
«ك ـفــانــا صـفـقــات عـلــى ح ـســاب صحة
املواطن».
هكذا إذًا ُيتوقع أن نشهد االيام املقبلة
مــواج ـهــة ب ــن الـحـمـلــة وال ــدول ــة الـتــي
اتـ ـخ ــذت قـ ــرارهـ ــا ب ـف ـتــح امل ـط ـم ــر ول ــو
باستخدام العنف.
ّأم ــا مجموعات ال ـحــراك ،فقد خاضت
نقاشات كثيرة خــال األي ــام املاضية

ّ
سد جنة يفتح أبواب جهنم في كسروان
تحقيق

مشروع ّ
سد جنة
الذي بدأ العمل به
في كسروان لتغذية
جبيل وبيروت بالمياه
ال يزال موضع أخذ
ورد بين وزارة الطاقة،
ومعها المستفيدون
من استمالك األراضي
واالستثمارات السياحية
على ضفاف السد،
وأهالي المناطق
والجمعيات
المحيطة ّ
البيئية التي تؤكد،
وفق دراسات علمية،
خطورة إنشاء السد على
محيطه

فيرونيك خباز
مـنــذ ط ــرح إن ـشــاء ســد جـنــة ،فــي فتوح
ك ـســروان ،تـتــراكــم فــي اإلدارات العامة
املعنية بهذا السد املراسالت والقرارات
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الـ ـت ــي ت ــوص ــي بـتـجـنــب
إنشائه .وزارة البيئة طلبت من وزارة
الـطــاقــة وقــف االع ـمــال بــالـكــامــل .وزارة
الزراعة طلبت عدم املباشرة أو متابعة
اق ـت ــاع األشـ ـج ــار .الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي
قـ ـب ــل ال ـ ــدع ـ ــوى املـ ـق ــدم ــة مـ ــن جـمـعـيــة
التجمع للحفاظ على التراث اللبناني.
وأضيفت إلى دراسات الوزارات أبحاث
مــؤسـســات عــاملـيــة مـثــل  BGRالتابعة
لـلــدولــة األملــانـ ّـيــة وال ـشــركــة الـفــرنـسـ ّـيــة
العاملية «ســافـيــج» ،وتوصيات خبراء
ب ـي ـئ ـيــن وه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ـ ّـي ــن مـثــل
الـ ـب ــروفـ ـس ــور ول ـ ـسـ ــون رزق ورئ ـي ــس
ج ـم ـع ـ ّـي ــة ال ـه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ـ ّـي ــن فــي
فرنسا ميشال باكالوفيتش والدكتورة
ميرنا سمعان الهبر والخبير غسان
ج ــرادي والــدك ـتــور سمير زعــاطـيـطــي،
ـي وضعية
وغـيــرهــم كـثـيــرّيــن ،دقـقــوا فـ ّ
ه ــذا ال ـس ــد ،وأكـ ـ ـ ــدوا أن ــه ي ـمــثــل خـطـرًا
بـيـئـيــا وت ــراث ـي ــا وس ـيــاح ـيــا وإنـســانـيــا
ّ
وجيولوجيًا على املنطقة ،لكن ذلك كله
بقي حـبـرًا على ورق فــي أدراج وزارة
الطاقة التي تابعت تنفيذ العمل ،من
دون املباالة بقرارين وزاريني صادرين
في  22نيسان  2014و 20حزيران 2014
يقضيان بــوقــف األع ـمــال الـجــاريــة في
ال ـســد .وعـلـيــه ،ج ــرى اق ـتــاع األش ـجــار
وج ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـتـ ــربـ ــة لـ ـت ــوسـ ـي ــع ال ـط ــري ــق
امل ـ ّعــروف بــ»املـشـنـقــة» فــي اتـجــاه سهل
جنة...

إال أن املـلــف سلك منحى آخ ــر ،أخـيـرًا،
حني طلب وزير البيئة محمد املشنوق
ع ــرض ــه ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـب ـ ّـت
مسألة اسـتـمــرار األعـمــال فــي املـشــروع
أو وقفها .وأوحت الردود املتبادلة بني
وزارتي الطاقة والبيئة بأن أزمة جدية
تلوح بينهما على خلفية السد.
ّ
ففي كانون الثاني  ،2015كلفت وزارة
الطاقة ومصلحة مياه بـيــروت وجبل
ل ـب ـن ــان ،ال وزارة ال ـب ـي ـئــة أو ال ــزراع ــة
أو أي طـ ــرف آخ ـ ــر ،ش ــرك ــة «ج ـي ـك ــوم»
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة بـ ـ ـ ــدرس  5م ــاح ـظ ــات
مــن أص ــل  15سجلتها وزارة البيئة.
فـخـلـصــت ال ــدراس ــة إل ــى ال ـت ـحــذيــر من
خ ـط ــر «الـ ـت ــده ــور ال ـب ـي ـئــي ال ـخ ـط ـيــر»،

و»م ـج ـم ــوع ــة م ـخ ــاط ــر تـ ـه ــدد ال ـن ـظــام
اإليكولوجي» .وتوضح الباحثة ميرنا
سمعان الهبر أن خالصة الخبراء تفيد
بأن «تغيير املسار املائي لنهر إبراهيم،

السد يواجه خطر
االنهيار لوقوعه
وبحيرته فوق فوالق
ّ
زلزالية ناشطة

المفاجأة كانت بتمسك وزارة الطاقة بالمشروع رغم قرع جرس اإلنذار (مروان طحطح)

بـحـكــم إن ـش ــاء ال ـس ــد ،س ـت ـكــون ل ــه آث ــار
ّ
سلبية هائلة على النظام
وتغييرات
ّ
الطبيعي (من سطحي أو جوفي) ،كذلك
ّ
فإن اإلرث الكبير ،الثقافي والحضاري،
لوادي أدونيس الذي يمثل نقطة تالق
مل ـنــاطــق أف ـق ــا وال ــروي ــس وس ـه ــل جنة
ومنطقة شــوان ،مهدد بالكامل» ،فيما
ّ
يــؤكــد املـنـســق ال ـعــام لــائـتــاف املــدنــي
الرافض ملشروع سد جنة ،رجا نجيم،
ّ
أن دراسـ ـ ـ ــة «جـ ـيـ ـك ــوم» ل ــم ت ـش ـمــل كــل
والتحفظات الـتــي صــدرت
املــاحـظــات
ّ
ّ
عن وزارة البيئة ،لكنها ،مع ذلك ،أكدت
وجود «خطر داهم يتمثل في احتمال
انهيار الـســد وتـضـ ّـرر بحيرته بسبب
ت ـح ــرك زل ــزال ـ ّـي بـحـكــم تـحـمـيـلـهــا هــذا
الـحـجــم الـكـبـيــر مــن امل ـيــاه ( 38مليون
مـتــر مـكـعــب) بـعــدمــا ثـبــت وق ــوع الـسـ ّـد
ّ
زلزالية ناشطة.
وبحيرته فوق فوالق
إال أن املـفــاجــأة كــانــت بتمسك وزارة
الـطــاقــة بــاملـشــروع ،رغــم قــرع التقرير
جـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ــذار .وبـ ـ ــدل إقـ ـن ــاع الـ ــرأي
ال ـعــام بـطــريـقــة علمية وه ــادئ ــة ،عبر
دراس ــات واض ـحــة ،بوجهة نـظــره ،لم
يـجــد وزي ــر الـطــاقــة أرت ـيــور نـظــاريــان
سوى التشكيك في التقرير باإلشارة
الـ ـ ــى أن «االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري لـ ــم يـسـتـعــن
ب ـخ ـبــراء مـتـجــرديــن وغ ـيــر مـنـحــازيــن
( )...م ــا أض ـفــى عـلــى الـتـقــريــر طابعًا
سلبيًا مطلقًا وأفرغه من أي إيجابية،
فألبس تقرير األثــر البيئي سلبيات
غير صحيحة» ،فيما عاب زميله في
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ـ ــاح سـيـمــون
أبي رميا على املعارضني استنادهم
إلــى تقارير (أعـ ّـدهــا برنامج التنمية
التابع لألمم املتحدة) تعود إلى عام

