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القلق  عن لإلعراببیان   
  لبنان جزین،/في الشوف بسري نشاء سد في واديإ مشروع حول

	15	نیسان	2020

بصفتھ منظمة وطنیة غیر حكومیة مكرسة للحفاظ علGGى ، یكوموس لبنان)ایبدي المجلس الدولي للمعالم والمواقع في لبنان (
 إلGGى الشGGوف وجGGزین بGGین منطقتGGيبشأن مشروع بناء السد المقترح في وادي بسGGري  الشدیدقلق ال ،اآلثار والمواقع اللبنانیة
المتعلقGGة ببنGGاء السGGد بمGGا فGGي ذلGGك تقریGGر تقیGGیم األثGGر البیئGGي و احGGةالمتوالتقGGاریر مراجعGGة الوثGGائق  بعGGد. الجنGGوب مGGن بیGGروت

غیGGر كافیGGة ان المعلومGGات المتGGوفرة یكومGGوس لبنGGان ا، یGGرى )2014( تقریر مجلس اإلنمGGاء واإلعمGGار 1المجلد ،واالجتماعي
 حیGGث موجودة في وادي بسري.ال -بما في ذلك المناظر الطبیعیة نفسھا  -مة یِّ الثقافیة القَ  لمامعلاإلى حد كبیر للسماح بتدمیر 

یوجGGد حالًیGGا مGGا یكفGGي مGGن األدلGGة التGGي تشGGیر إلGGى أن القیمGGة الثقافیGGة لبسGGري لGGدیھا إمكانیGGة عالیGGة فGGي أن تكGGون فریGGدة أو انھ 
 مGGةیِّ القَ  لمامعGGلاعلى المستوى اإلقلیمي أو حتى العالمي. ومن الواضح أیًضا أن ھذه القیمة مرتبطة بسیاق الموقع و استثنائیة

لقیمGGة التGGراث الثقGGافي  ضGGرًرا جسGGیًمامشGGروع السGGد یلحGGق  قGGدفالبیئیGGة التGGي ینطGGوي علیھGGا، . باإلضGGافة إلGGى الكارثGGة محیطةال
إدراج موقع معبد أشمون على قائمة التراث العالمي كونھ حالًیا من ضGGمن  اً على فرصةسلبقد یؤثر  كما انھللمنطقة بأكملھا 
 شGGعائره الدینیGGة تتمیGGزالتGGي صGGیدا و ھمكرس إللGGضخم فینیقي معبد وھو ل –التراث العالمي رشادیة لمواقعالقائمة اللبنانیة اال

 ".شافیةال بالـ"میاه

االنسAAان  نطایسAAتال قAAعاالتAAي كانAAت موو ،الباروك وأرايلي واألوَ  ھابما فی ،الودیانمجموعة من  نقطة التقاءوادي بسري یشكل 
 مAAن ،األثریAAة التAAي تعAAود إلAAى: حضAAارات مAAا قبAAل التAAاریخ مكتشAAفاتتشAAھد علAAى ذلAAك ال، ومنذ العصور القدیمةالمختلفة أنشطتھ و

ابتAAداًء مAAن ، باإلضافة إلى عAAدد مAAن الحقبAAات التاریخیAAة النحاسيإلى العصر الحجري الحدیث ثم العصر  العصر الحجري القدیم
والرومانیAAة والبیزنطیAAة والعربیAAة نسAAتیة لی، فالھلحدیAAدال عصر خالل الفرس/ینالبابلیالفینیقیین و، البرونز عصر الكنعانیین خالل

أھمیAAة ھAAذه عAAود ت كمAAافAAي ھAAذه المنطقAAة.  العصAAور كAAان متواصAAالً علAAى مAAدىسAAكن االنسAAان یمكن القAAول ان وبالتالي  .والعثمانیة
صAAور بجAAزین سAAاحل صAAیدا و انطریق رومAAاني ال یAAزال مسAAتخدًما، یربطAA ھماالودیان إلى وجود طریقین قدیمین مھمین، بما فی

فن ادمAAالمنطقAAة الشAAوف العلیAAا. تشAAكل المAAدن والقAAرى والحصAAون والمعابAAد والكنAAائس وبووادي البقاع والمنAAاطق النائیAAة األخAAرى 
بالتAAالي  تمّ فAAأقAAل أھمیAAة  مدینAAة صAAیداأصAAبح الAAدور االقتصAAادي ل ،القAAرون القلیلAAة الماضAAیةخAAالل  لودیAAان.ھAAذه اغني لثقافي  مشھد

ھAAذه الودیAAان، وخاصAAة  حافظAAتعلAAى الودیAAان. ونتیجAAة لAAذلك،  مھAAم تAAأثیرأي الحدیث للتطور  ولم یكن ،عالعدید من المواقھجرة 
 .لبنان جبل ودیان أفضل بین منحالة الحفظ فیھا  الیوم تعتبرحیث وادي بسري، 
كما ان العالمي. وفي السیاق اإلقلیمي  استثنائيعالي القیمة قد یكون فریًدا أو على األقل ثقافیاً طبیعیاً  منظراً تشكل الودیان 

ً ھذه الودیان تتضمن نموذج  .إقلیمیة أو حتى عالمیة عالیة قد تكون أیضا ذات قیمة تراثیة تاریخیةلطریق  اً نادر ا

أودیAAة ختلAAف عAAن معظAAم یحیAAث  ،وممیAAزة فریAAدةتضAAاریس  ھفیAA تفقAAد تكونAAالزلزالAAي  رومفAAالق  علAAىوادي بسAAري  قوعو بسبب
تAAم إثبAAات اسAAتمراریة  قدلزراعتھ منذ العصور القدیمة.  تتمفقد  وبالتالي ،بانیة كونھ منبسط ومتسع العرض وخصالجبال اللبن

ھناك  ،استنادا الى ھذا المسح .بسیط أثريمسح  عصور ما قبل التاریخ حتى الیوم من خالل ذوادي منفي الاالستیطان السكاني 
بقایا معبAAد  ھذه المواقع من بینو .السدبناء  ما تم مع الخوف من إغراقھا إذابسري، وادي في في خطر موقًعا أثرًیا  77 حوالي

مرتبطAAة تراثیAAة المحیطAAة بھAAا التAAي لھAAا قیمAAة المعAAالم ویعود إلى الفترة البیزنطیة، كنیسة مار موسAAى وبناء معقود روماني كبیر، 
 . ثقافة المجتمع المحليالذاكرة الجماعیة وب

ً ناتجفریًدا طبیعیاً ثقافًیا  نظراً م منفرداّ في ھذا الصدد، یشكل وادي بسري  األنشطة الزراعیة والتجاریة والثقافیة  اختالطعن  ا
 .قرونال ىعلى مد
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مAAع طقAAوس  صAAیداآللھAAة حمایAAة وھAAو الھیكAAل الفینیقAAي الضAAخم المخصAAص  -معبAAد أشAAمون ب صAAلةمعبد بسري ل یكون انویرجح 
 ،لAAيألوعلAAى طرفAAي نھAAر این یقعAAان المعبAAد انیعود ھذا االمAAر الAAى كیلومتًرا أسفل وادي بسري.  15بعد الذي ی "شافیة"المیاه ال

معبد بسري الیوم سوى أربعة أعمدة تعAAود إلAAى العصAAر  ظھر منال یو. ةالفینیقیالحقبة باسم نھر أشمون خالل  فعرَ یالذي كان 
طریAAق  كما یشتبھ بوجAAود ربما یعود إلى الفترة الفینیقیة،، ھمردوم تحتأقدم وجود بقایا معبد بعلماء االثار شتبھ یَ الروماني، لكن 

 .الموقعینربط ی اجحجلل
ھGGذا الGGرابط مGGع ان التGGدقیق بوجGGود لتGGراث العGGالمي للیونسGGكو، فGGمواقGGع الرشادیة القائمة اال علىبما أن معبد أشمون مدرج و 

بین معبد أشمون والینابیع الطبیعیة المحیطة بGGھ والتGGي جانب ھام آخر ھو العالقة ھناك  كما انھ. ھو في غایة االھمیةبسري 
وبالتGGالي یعGGرض للخطGGر إمكانیGGة إدراج موقGGع  .إذا تGGم تنفیGGذ السGGدبخطر الجفGGاف  ھيو ،بادة المیاه الشافیةبعارتبطت تاریخیا 

 التراث العالمي. على قائمةمعبد أشمون 
 

فقGGد  الثقافیة في وادي بسري مسموح بھ. لمامعللدراسات مقارنة تبرر أن التدمیر المتوقع أي بحوث او حتى الیوم، ال توجد 
، علGGى مGGدى آالف السGGنین تھ المختلفGGةاواسGGتخدام عریGGقالالGGوادي تGGاریخ دون أي دراسGGة شGGاملة ل مGGنمسGGح أثGGري إجGGراء  تGGمّ 
 .منطقة مقدر لھا االختفاءلمنھجة مأثریة  تنقیباتیاب وبغ

 

 : مالحظة

وادي بسAAري كمشAAھد  یصAAنفالذي ؛ )2005(ألراضي اللبنانیة لترتیب ا ةالشامللخطة لإلى أن بناء السد یعد انتھاًكا  اإلشارة من المھم -
ً أیضAAو الحمایAAة؛طبیعي استثنائي یحتAAاج إلAAى  عAAن وزارة البیئAAة والAAذي یصAAنف  1/09/1998الصAAادر فAAي  131-1علAAى القAAرار رقAAم  ا

 .طبیعیة محمیةالموقع كمنطقة 
بلدیات محیطة بوادي بسري (مزرعة الشوف، بسAAابا، عمAAاطور، وبAAاتر) قAAد  ةالى ان المجتمع المحلي واربعأیضاً جدر اإلشارة توكما  -

 رسمیاً.تنفیذه  مشروع السد وترفضلدعم سحبت موافقتھا 
 

 

   بناء السد في وادي بسري یمكن أن یؤدي إلى:أن الى  المجلس الدولي للمعالم والمواقع في لبنانیؤكد في ضوء كل ما سبق، 

 اسثنائیة،التي قد تكون ذو قیمة  وجزین ودیان الشوفلالطبیعیة  الثقافیة مناظرالسالمة لھ عنإلحاق ضرر ال رجعة  >

 ، وال سیما میناء صیدا القدیم، یةخلادالالجبال والمناطق ب الساحلكان یربط  نادر تاریخيي تدمیر طریق تجار >

فیھ اختلطت الذي  لوادي بسريوالغني الطبیعي الثقافي  نظرمالالتي تدعم ات قومبالم عنھإلحاق ضرر كبیر ال رجعة  >
 ،عالیة على الصعید االقلیمي او العالمي قیمة استثنائیةأعطاه مدى العصور مما قد  لىالنشاطات الزراعیة والتجاریة والثقافیة ع

مواقع أخرى، وال سیما معبد أشمون الفینیقي الفرید والمھم  تسجیل او ابراز قیمةھ بإمكانیة عنإلحاق ضرر ال رجعة  >
 ،رشادیة للتراث العالمي للیونسكوالقائمة اال علىحالیاً  مدرجللغایة، وھو 

 ،التي لم یتم استكشافھا بالكامل حتى اآلن - أثریةوخاصة  -مة یِ تدمیر مصادر معلومات قَ  > 

وعلى الروابط لى المجتمع المحلي الذي یعتمد على النشاط الزراعي منذ آالف السنین لكسب قوتھ، تأثیر سلبي ع >
 المواقع التراثیة والبیئیة المحیطة بھ،على و ،ھذا المجتمعالتراثیة المرتبطة بالذاكرة الجماعیة لالثقافیة 
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 :وبالتالي

لبنان بالتعلیق الفوري لمشروع السد ووضع خطة عمل لدراسة شاملة للتراث الثقافي في وادي بسري  -یطالب ایكوموس
 ،مع مراعاة جمیع النقاط المذكورة أعاله

من شأنھ أن یقیِّم بدقة تأثیر الذي  يثر التراثاأللبنان أیًضا أن تتبع ھذه الدراسة تقریًرا محایًدا لتقییم  -یكوموساطالب كما ی
 .لسد على القیمة الثقافیة لوادي بسريمشروع ا

 .ماه عند صدورھعالین االمذكور رینتقریالتوصیات د اعتمبا جمیع األطراف تلتزم انلبنان  -إیكوموس  تمنىكما ی

 

 

 
 

 

ھو منظمة غیر حكومیة ال تبغي الربح، ملتزمة بتعزیز حفظ، وحمایة واستخدام وتطویر التراث الثقافي  المجلس العالمي للمعالم والمواقع (إیكوموس)
) بتقییم الترشیحات وتقدیم ICOMOSالعالمي. كھیئة استشاریة رسمیة للجنة التراث العالمي لتنفیذ اتفاقیة الیونسكو للتراث العالمي، تقوم إیكوموس (

 ى الممتلكات الثقافیة المدرجة على قائمة التراث العالمي.المشورة على حالة الحفاظ عل
 )2019إیكوموس الدولیة: حقائق وأرقام (فبرایر/شباط  

 ٢٨، اللجان العلمیة الدولیة ١٠٧، اللجان الوطنیة ٢٧١دولة، المؤسسات األعضاء  ١٥١في  ١٠٥٤٦األعضاء األفراد 
 إیكوموس لبنان: حقائق وأرقام (ینایر/كانون الثاني 2020)

  ، اللجان العلمیة٥٠األعضاء األفراد 
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 2020	-	 – المقترح السد ومحیط القدیمة الطرق شبكة

 

أشمون وادي لمسح 2008 ، 2005 ، 2004 األولیة التقاریر في ورد كما اللبناني البولندي االثري المسح فریق اكتشفھا التي بسري وادي في األثریة المواقع 	 
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Greater	Beirut	Water	Supply	Augmentation	Project,	Environmental	and	Social	Impact	Assessment.	CDR	–	Dar	al-Handasah	
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