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مجتمع وإقتصاد

تحقيق

ّ
سد اليمونة :حكاية «ابريق زيت» أخرى

رامح حمية
ّ
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـس ــلـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة «نـ ـي ــو
لـ ـيـ ـب ــان ــون» ،ع ـ ــام  ،2010م ـش ــروع
إنشاء سـ ّـد اليمونةّ ،
تعهدت يومها
بانتهاء األشغال في غضون ثالث
سنوات .مـ ّـرت ثــاث سنوات ومـ ّـرت
ّ
والسد ال يزال
ثالث سنوات اخرى...
أرضًا بور .أما الدولة ،فلم تلتفت ملا
يجري.
وض ــع رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـســابــق،
مـيـشــال سـلـيـمــان ،حـجــر االس ــاس
لبناء السد في مطلع تشرين الثاني
مــن عــام  ،2009وال يــزال إلــى اليوم

غير منجز .وتسلمت شركة «نيو
ليبانون» األعمال منذ منتصف عام
ّ
 ،2010إال أنها حتى هذه اللحظات
لم تنه املرحلة األولى منه ،علمًا أنها
كــانــت مطالبة بتسليمه خ ــال 30
شهرًا .أي ،بحلول عام .2013
م ـ ـ ـ ــرت  3سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات عـ ـ ـل ـ ــى م ــوع ــد
التسليم ،وسط تساؤالت أبناء قرى
غــربــي بعلبك عـمــا آل إلـيــه الــوضــع،
مـمـتـعـضــن م ــن ال ـتــأخ ـيــر ال ـ ــذي ال
ي ـعــرفــون ل ــه س ـب ـبــا .وه ــو امل ـش ــروع
ّ
الـ ــذي كــلـفـهــم خ ـس ــارة بـســاتـيـنـهــم
مقابل تعويضات استمالك زهيدة.
ّ
كل ذلك من أجل اآلمال التي علقوها

عليه ،لجهة توليد الطاقة الكهربائية،
وتـعــزيــز مــوقــع املـنـطـقــة الـسـيــاحــي،
ً
وصوال إلى إفادة قرى غرب بعلبك
مــن املـيــاه .فـسـ ّـد اليمونة ال ــذي تبلغ
مساحته  600ألف متر مربعّ ،
وتقدر
س ـع ـتــه ب ـن ـحــو  3م ــاي ــن ون ـصــف
م ـل ـي ــون م ـت ــر م ـك ـعــب فـ ــي املــرح ـلــة
األول ـ ــى ،م ــن امل ـف ـتــرض أن ُيستتبع
بمرحلة ثانية تضيف إليه  3ماليني
ونصف مليون متر مكعب ،والتي
م ــن شــأنـهــا تــوفـيــر امل ـي ــاه بــواسـطــة
الجاذبية ألكثر من  100ألف نسمة،
مـ ّ
ـوزع ــن ع ـلــى  42قــريــة ف ــي غــرب
بعلبك ،بدءًا من مناطق دير األحمر

ً
وشليفا وبــوداي وصوال الى طاريا
وشمسطار.
ال ي ـت ــوان ــى طـ ــال ش ــري ــف ،رئ ـيــس
البلدية ،عن طــرح أسئلة عن ماهية
أسباب التأخير في إنجاز مشروع
ال ـ ـسـ ــد «والـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب ب ـم ــواص ـف ــات ــه
الفنية» ،مشددًا أن سائر الذرائع من
قبل الشركة «مرفوضة» ،ويقول ان
دراسة مشروع ّ
السد ،التي أنجزتها
شــركــة «دار الـهـنــدســة -نــزيــه طالب
وش ــرك ــائ ــه» ،قـ ـ ـ ّـدرت ال ـك ـل ـفــة املــالـيــة
للمشروع ب ــ« 18مليون دوالر» ،اال
ان شركة نيو ليبانون فازت بالعقد
بمبلغ  11مـلـيــون دوالر .بــرأيــه ،ان

ذلــك يــدعــو للتساؤل والــريـبــة وفتح
تـحـقـيـقــات مــن قـبــل ال ــدول ــة ووزارة
الطاقة واإلدارات الرقابية؟
بـعــد االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة االخ ـي ــرة،
سارع شريف إلى طلب اجتماع مع
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،وال ــذي ُدعيت
إليه شركة «نيو ليبانون» .وعلمت
ّ
«األخـبــار» ّان «نيو ليبانون» وقعت
في االجتماع ّ
تعهدًا يقضي بتسليم
املرحلة األولى للمشروع في األول من
شباط املقبل .وتشمل هــذه املرحلة
سائر اإلنشاءات من مصبات مياه
وم ـه ــارب لـلـتـفــريــغ تـسـمــح بتفريغ
فــائــض امل ـي ــاه ع ــن م ـتــريــن ونـصــف
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــد .وك ـ ـشـ ــف شـ ــريـ ــف أن
شــركــة «دار الـهـنــدســة -نــزيــه طالب
وشركائه" أرسلت كتابًا خطيًا إلى
وزارة الطاقة واملـيــاه تشير فيه إلى
أن «األش ـغ ــال املتبقية فــي مـشــروع

ّ
صيف عابر وال هي أزمة طارئة .فهناك ،في
سحب
هي
ال
اليمونة.
سماء
السحاب
ل
يظل
ٍ
ّ
على «الفالق» ،يكبر السحاب يومًا بعد يوم ،إلى الدرجة التي صار يهدد
الضيعة المقيمة ّ
ّ
ّ
فيها المنطقة ،المصنفة مشاعاتها منذ عام  1999محمية طبيعية

جنته «نيو ليبانون»
ما
هذا
ّ
على محمية اليمونة
راجانا حمية
مـ ـن ــذ س ـ ـ ـ ّـت س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،يـ ـعـ ـي ــش ن ــاس
ّ
يسمونها
اليمونة داخــل «غطيطة».
هـ ـن ــاك «الـ ـع ــاصـ ـف ــة الـ ـت ــرابـ ـي ــة» .تـلــك
ّ
ال ـعــاص ـفــة ال ـت ــي كــل ـمــا ه ـ ّـب ــت ،يـتـنـ ّـدر
الناس قائلني ّ
«هبت العاصفة ،يبدو
ّ ّ
السد شغال».
أن
ّ
ّ
ب ــرغ ــم ال ـت ـن ــدر ،إال أن م ــا ي ـج ــري في
ال ـي ـم ــون ــة ل ـي ــس ن ـك ـت ــة .والـ ــربـ ــط بــن
ال ـع ــاص ـف ــة وسـ ـ ـ ّـد ال ـي ـم ــون ــة ل ــم يــولــد
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــث ،ب ـ ــل ص ـ ـ ــار ع ـ ـمـ ــره س ـ ّـت
سنوات .والسبب؟ «أبو علي دندش»،
ّ
يقولون .أمــا من هــو؟
يتحدث الناس
ف ــي ال ـي ـم ــون ــة ع ــن رجـ ــل نـ ــزل عـلـيـهــم
ب ـ ــ«ال ـ ـبـ ــاراشـ ــوت» أواخ ـ ـ ــر عـ ــام 2010
ّ
وتـســلــم ،بـقــدرة ق ــادر ،مـشــروع إنشاء
سـ ّـد اليمونة ،بسعر «لقطة» بلغ في
حينه  11مليون دوالر أميركي« ،علمًا
ّ
تسلمه هذا املشروع ،أجريت
أنه قبل
دراس ـ ـ ــة م ـفـ ّـص ـلــة ق ـ ــدرت ق ـي ـم ـتــه بـ ــ18
مليون دوالر أمـيــركــي» ،يقول رئيس
البلدية طالل شريف.
هـ ــذا ال ـ ـفـ ــارق أرسـ ـ ــى امل ـن ــاق ـص ــة عـلــى
شــركــة «نـيــو لـيـبــانــون» .وه ــو الـفــارق
ن ـف ـســه ال ـ ــذي ش ـعــر م ـعــه الـ ـن ــاس بــأن
الوضع لن يكون على ما يــرام .بدأت
الـ ـش ــرك ــة ع ـم ـل ـه ــا ب ـت ـع ـ ّـه ــد ب ــان ـت ـه ــاء
«األشغال أواخر عام .»2013
لـكــن ،هــا هــي سـنــوات ثــاث تـمـ ّـر على
املــوعــد وم ــا ت ــزال املــرحـلــة األول ــى من
جــرف الـتــربــة و«األس ــاس ــات» تحتاج
عــامــا إضــاف ـيــا ك ــي تـنـتـهــي .ق ــد يـقــول
ّ
ّ
ق ــائ ــل إن ج ـ ــل املـ ـش ــاري ــع «ت ـش ـط ــح»
ول ـي ـســت «ن ـي ــو ل ـي ـبــانــون» اسـتـثـنــاء.
ول ـكــن ،فــي الـيـمــونــة ،تـفـ ّـوقــت الشركة
على نفسها في فــرض االستثناءات،
إن كــان فــي التسويف أو فــي ارتـكــاب
املـخــالـفــات الـتــي ك ــان أكـثــرهــا فظاعة

خـ ـن ــق الـ ـيـ ـم ــون ــة ب ــالـ ـغـ ـب ــار وإغـ ـ ـ ــراق
أراض ـي ـهــا بــال ـتــراب ال ــذي تحمله من
«ال ـ ـجـ ــورة» ،ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تـكــون
ب ــرك ــة الـ ـ ـس ـ ـ ّـدّ .يـ ـق ــول املـ ـخـ ـت ــار مــزهــر
ش ــري ــف إل ــى أنـ ــه «ف ــي ب ـعــض األيـ ــام،
نـشـعــر ب ــأن عــاص ـمــة رم ـل ـيــة ت ـمـ ّـر من
هـنــا ،مــن كـثــرة الـغـبــار الـتــي تحدثها
ال ـجــرافــات» .ال يـقــول شــريــف ذلــك من
العبث ،فالناظر إلى البلدة من «فوق»
سـيــرى تلك السحابة البيضاء التي
ّ
يتحدث
تستقر فوق سمائها .هناك،
ال ـن ــاس ع ــن «ن ـق ــات تـ ــراب تــرمــى في
أراض ـ ـ ــي امل ـح ـم ـي ــة» .والـ ـت ــي ي ـق ـ ّـدره ــا
امل ـخ ـت ــار ب ــ«م ــا ي ـف ــوق  80أل ــف نـقـلــة،
ُرمــي الكثير منها في املحمية ،حتى
ص ــارت ف ــي بـعــض األم ــاك ــن كــالـتــال،
فيما كان يعطى البعض اآلخر للناس
بناء على طلبهم ،وفــي نــاس اشتروا
ّ
التراب مشترى ،علمًا أن هذه النوعية
من التراب غير صالحة للزراعة» .كما
يقول الناس أيضًا الكثير عما تؤول
إل ـي ــه ال ـح ــال ف ــي امل ـح ـم ـيــة ،وي ـت ـحـ ّـدث
ً
آخرون عما تفعله الشركة «فبدال من
نقل التراب بعيدًا عن املحمية بكلفة
تصل الى  100دوالر ،عم تنقلها ّبـ11
دوالر ال ــى املحمية الـقــريـبــة لـتــوفــر».
ّ
علمًا أن أحد شروط عقد تنفيذ السد
أن تنقل األتربة الردميات إلى أماكن
تبعد ،على األق ــل 3 ،كيلومترات عن
البلدة .لكن ،على ما يبدو أن الشركة
تستسهل أمر رمي ردمياتها في قلب
املـحـمـيــة ،بـحـ ّـجــة «الـكـلـفــة الـبــاهـظــة»،
على ما تقول مصادر في الشركة .أما
رئيس البلدية طــال شــريــف ،فيرمي
الحمل عن كاهل الشركة بالقول« :في
الـنـهــايــة عـلـيــك تــأمــن م ـكــان مناسب
لهم كي يضعوا األتربة فيه» ،مشيرًا
إلى أن ما ُيشاع عن ّ
تلوث املحمية هو
«حكي متفلسفني».

بالنسبة لشريف ،كــام «متفلسفني»
إغراق املحمية بتراب عندما «يختلط
باملاء يصبح كالصلصال ،يعني ّ
صبة
باطون» ،وتغليف أشجار اللزاب في
ً
جـبــال املـحـمـيــة بــالـغـبــار .لـكــن ،مـهــا،
هــذا ليس كــام «متفلسفني» ،هــذا ما
«ج ـن ـت ــه» ش ــرك ــة ن ـيــو ل ـي ـبــانــون على
اليمونة ،والدولة بغيابها املزمن عن
املنطقة .وبرغم ّ
تقدم أهالي اليمونة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــاوى إل ـ ـ ــى مـ ـح ــافـ ـظ ــة ب ـع ـل ـب ــك ـ
ال ـه ــرم ــل ،ع ــرض ــوا فـيـهــا «ال ـت ـعــديــات
ونقل شركة نيو ليبانون للردميات
ورمـيـهــا بشكل عـشــوائــي فــي السفح
الشرقي ملحمية اليمونة الطبيعية»،
ّ
إال أن أحدًا لم يجب على الشكوى .وال
تزال منذ أيلول من العام املاضي في
مركز املحافظة "بالحفظ والصون".
تـ ـع ــوم بـ ـل ــدة ال ـي ـم ــون ــة ع ـل ــى «بـ ـح ـ ٍـر»

رئيس البلدية :ما ُيشاع
تلوث المحمية هو
عن ّ
«حكي متفلسفين»
مــن امل ـي ــاه .لـكــن أحـ ــوال أهـلـهــا ليست
ّ
بخير ،فالدولة التي «ركبت» لبيوتهم
ّ
عدادات مياه الشفة منذ ست سنوات،
اك ـت ـفــت بــالــدي ـكــور ف ـقــط .ل ـيــس مهمًا
بالنسبة لها ربما كيف يعيشون أهل
الهوامش ،ولكن بالنسبة لهؤالء فهم
يتيقنون يومًا بعد يــوم من غيابها،
كلما نظروا إلى الصندوق الحديدي
املــركــون عـنــد عتبة مـنــازلـهــم .تمامًا،
ك ـم ــا ه ــي الـ ـح ــال ع ـن ــدم ــا ي ـت ـحـ ّـدثــون
ع ــن م ـش ــروع الـ ـس ـ ّـد .ه ّــذا ال ـس ـ ّـد ال ــذي
كـ ــان س ـي ـع ـيــد ل ـه ــم ح ــق ـه ــم ف ــي امل ـي ــاه
ّ
الشح ،في
التي كانت تــروح ،في أيــام
ّ
البواليع .ولكن ،في ظــل هــذا الغياب،

لجأ اهــل اليمونة إلــى أساليبهم في
اسـتـجــرار املـيــاه إلــى بيوتهم ،فبدأوا
بحفر اآلبار.
رويـ ـ ـدًا روي ـ ـ ـدًا ،اس ـت ـحــال ال ـب ـئــر هـنــاك
ّ
ـزل بـئــر.
ث ـمــانــنّ ،حـيــث ص ــار ل ـكــل م ـن ـ ٍ
لكن ،القصة ال تنتهي هنا ،فقد لجأ
املـ ــزارعـ ــون أي ـض ــا ل ـح ـفــر آب ـ ــار أي ـضــا،
عـلــى مـقــربــة مــن أراض ـي ـهــم الــزراعـ ّـيــة،
ّ
حتى أن البعض منهم ،وهم املزارعون
«ال ـك ـب ــار» ،امـتـهــن بـيــع امل ـي ــاه« ،حـيــث
كــان يسقي زرعاته ويبيع للمزارعني
اآلخ ــري ــن امل ـيــاه بـ ــ 100دوالر بالنهار
وأوقــات ع الساعة» ،يقول أحد سكان
البلدة .وال يبالغ بعض الناس هناك
ّ
ع ـنــدمــا ي ـقــولــون إن الـي ـمــونــة ص ــارت
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن «تـ ـج ـ ّـم ــع آبـ ـ ـ ـ ــار» ،كـ ـم ــا ال
ّ
يبالغون حني يقولون إن هذه تحوي
مــا ي ـقــارب «امل ـئــة إن ــش م ـه ــدورة على
وجه األرض» ،فآبار املزارعني الكبار ال
ّ
تقل «سعة املياه فيها عن  4و 5إنش».
وك ـل ـم ــا زادت ال ـي ـم ــون ــة ب ـي ـت ــا ،زادت
ب ـئ ـرًا ،عـلـمــا أن االتـ ـف ــاق م ــع مصلحة
مـيــاه الـبـقــاع ك ــان يقضي ب ــأن يجري
ردم هذه اآلبــار وتشغيل مياه الشفة.
لكن ،أيــن هي هــذه املصلحة؟ يضحك
األهالي من السؤال ،فلهم مع املصلحة
ّ
ح ـكــايــات ك ـث ـيــرة ،ل ـعــل مـنـهــا «حـكــايــة
ّ
املوظف املسؤول عن الطرشنا (سكر
املياه األساسي) الذي يتقاضى راتبًا
م ــن ال ــدول ــة ع ــن س ــاعــة ع ـمـ ٍـل يــؤديـهــا
عـنــد بــدايــة الــربـيــع ،حـيــث يعمل على
تخفيف قــوة ضخ املياه والتي تكون
عادة غزيرة في هذا الفصل»!
أم ــا حـكــايــة ال ـصــرف الـصـ ّـحــي فـحـ ّـدث
وال ح ــرج ،فـفــي ال ـبــدايــة كــانــت وزارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ت ـ ـتـ ــولـ ــى هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـمـ ــة ،ثــم
ّ
«حولتها» إلى مؤسسة مياه البقاع.
ّ
وال يـخــاف ال ـنــاس هـنــاك مــن ق ــول أن
املؤسسة «متل إجرها ما يجري في

اليمونة» ،فهذه األخيرة عندما كلفت
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات ب ـت ـمــديــد ش ـبـكــات
ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي ارتـ ـكـ ـب ــت أخ ـط ــاء
ف ــادح ــة ف ــي ع ـم ـل ـهــا ،ل ـعــل «أخ ـطــرهــا
القسطل الرئيسي للصرف الصحي
الذي ال تتعدى سعته  6إنشات» .كما
ّ
أن هذه الشبكة لم تشمل كل األماكن
ّ
امل ــأه ــول ــة ،ف ـثــمــة ب ـي ــوت ف ــي الـيـمــونــة
أق ـي ـم ــت ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ول ــم
تتصل بشبكة الصرف الصحي ،األمر
الـ ــذي دف ــع هـ ــؤالء إل ــى إن ـش ــاء «ج ــور

