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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير لبنان ّ
التوقع الخطر قد ّ
ّ
واقعًا محتومًا ،في حال استمرار التفريط بهذا المورد الحيوي واألساسي للحياة.
ل
يتحو
األهم :المياه! هذا
مهدد بخسارة ثروته
ّ
ّ
ّ
بحسب مركز البحوث في «بلوم بنك» إن سوء إدارة قطاع المياه في لبنان ،وتأثر هذا القطاع بعوامل كثيرة أبرزها ّ
وعشوائية االستثمار،
والتلوث
تغير المناخ
قد تدفع باتجاه معاناة لبنان من إجهاد مائي خطير ،ينعكس حكمًا على نوعية الحياة فيه!

ّ
ارتفاع الحرارة درجتين يخفض الغطاء الثلجي بنسبة %40

لبنان مهدد باإلجهاد المائي الخطير
فيفيان عقيقي
تـشـيــر دراسـ ــة أع ـ ّـده ــا مـعـهــد «املـ ــوارد
الـعــاملـ ّـيــة» األمـيــركــي ،بمناسبة اليوم
ال ـع ــامل ــي ل ـل ـم ـي ــاه ،إل ـ ــى حـ ـل ــول لـبـنــان
ً
ضمن  33بلدًا مقبال على إجهاد مائي
مرتفع ،بحلول عام  ،2040والالفت أن
 14بلدًا من ضمن هذه البلدان يقع في
منطقة الشرق األوسط (مثل البحرين
والكويت وفلسطني وقطر واإلمــارات
والسعودية وسلطنة عمان).
ي ــرتـ ـك ــز مـ ــركـ ــز الـ ـبـ ـح ــوث فـ ــي «بـ ـل ــوم
بـ ـن ــك» إلـ ــى هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،لـلـتــأكـيــد
عـلــى أن الطبيعة الــديـنــامـ ّـيــة لهطول
األمـطــار في ُلبنان ،لن تبعد عنه هذا
السيناريو املحتمل .يقول رئيس قسم
ال ـج ـغــراف ـيــا ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـ ّـيــة
ّ
املديرية
ورئـيــس دائ ــرة املـنــاخــات فــي
ّ
العامة للطيران املدني ،الدكتور طارق
ّ
سلهب ،أن «لبنان لم يسجل ،تاريخيًا،
ّ
الكمية نفسها لهطول األمطار سنويًا،
إذ بلغت كمية األمطار املتساقطة في
عام  1990نحو  360مم ،فيما ّارتفعت
إلى  1154مم في عام  .2009لكنه رغم
ذل ــك ،لــم يشهد خ ــال خـمــس سـنــوات

أكثر ّمن  ّ %40من ُالموارد
فقد بسبب
المائية المجمعة ت
ّ
ّ
التسرب في البنية التحتية
متتالية انخفاضًا في ّ
ّ
كميات تساقط
األمـ ـط ــار ،وتــال ـيــا ل ــم يـلـحــظ الـجـفــاف
حتى اآلن».
ه ــذه الـتـطـمـيـنــات تـقــابـلـهــا مجموعة
مــن الـعــوامــل الـتــي يستعرضها مركز
ّ
وتهدد هذه
البحوث في «بلوم بنك»،
الـ ـث ــروة ،كـتـغـ ّـيــر امل ـن ــاخ ،واالس ـت ـخــدام
الـعـشــوائــي لـلـمــوارد املــائـ ّـيــة ،وارت ـفــاع
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى هـ ــذا امل ـ ـ ــورد األس ــاس ــي،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـل ـ ّـوث.
لإلشارة إلى أن «الفقر املائي قد يكون
م ـص ـي ـرًا م ـح ـت ــوم ــا ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي ح ــال
ّ
استمرت األمور على ما هي عليه».

أسباب القلق!

ّ
ع ـم ـل ـيــا ،ال يـسـتـثـمــر ل ـب ـنــان إل ج ــزءًا
صغيرًا من املياه التي يملكها .بحسب
األرق ـ ـ ــام امل ـت ــواف ــرة م ــن وزارة الـطــاقــة
واملياه ،يستفيد لبنان من ّ
سدين فقط
هما؛ ّ
سد القرعون على نهر الليطاني

ّ
تخزينية تبلغ  220مليون ّمتر
بسعة
م ـكـ ّـعــب ،وسـ ـ ّـد ش ـب ــروح الـ ــذي يـتـغــذى
من مياه األمطار ومن نبع اللنب وهو
ذو ق ـ ــدرة ت ـخــزي ـنـ ّـيــة ت ـب ـلــغ  3مــايــن
مـتــر مـكـ ّـعــب .وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ال
ّ
يتم استغالل أكثر من  30مليون متر
ّ
ّ
مكعب فقط مــن ســد الـقــرعــون لتلبية
الطلب على املياه ّ
وري املــزروعــات في
السهول املجاورة ،فيما أكثر من %40
ّ ُ
ّ
املجمعة تفقد بسبب
املائية
من املوارد
ّ
ّ
الـ ـتـ ـس ـ ّـرب ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ــي ــة ،أم ــا
الـكـ ّـمـيــات املتبقية فتستعمل لتوليد
الكهرباء.
إضــافــة إلــى ذلــك ،تشير دراس ــة ّ
أعدها
البنك الدولي في عام  2008إلى معاناة
ل ـب ـن ــان م ــن «ع ـ ــدم ت ـط ــاب ــق م ــزم ــن بــن
إمـ ــدادات امل ـيــاه والـطـلــب عليها .إذ أن
اسـتـمـ ّ
ـراريــة اإلم ــداد باملياه منخفضة
نـسـبـيــا ،ويـبـلــغ مـتــوسـطـهــا نـحــو 7.6
ســاعــة يوميًا فــي الصيف و 13ساعة
ي ــوم ـي ــا فـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء .وه ـ ــو مـ ــا سـمــح
ببروز ظاهرة ّ
مقدمي املياه من القطاع
ّ
ال ـخ ـ ّ
ـاص لـسـ ّـد ال ـن ـقــص ،بـعـيـدًا مــن أي
رقــابــة عـلــى نــوعـيــة امل ـيــاه ومـصــدرهــا
ّ
ّ
السنوية
وسعرها ،إذ تتخطى الرسوم
التي يدفعها املــواطــن للحصول على
ش ـح ـنــات امل ـي ــاه م ــن ال ـق ـطــاع أض ـعــاف
أضـعــاف الــرســم الثابت ال ــذي تفرضه
الحكومة بقيمة  200دوالر أميركي».
ال ت ـ ـتـ ــوقـ ــف األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب الـ ـ ـت ـ ــي ت ــدع ــو
للقلق عـلــى ث ــروة لـبـنــان املــائـ ّـيــة ،عند
هـ ــذا امل ـس ـت ــوى م ــن سـ ــوء اإلدارة ،بل
ّ
املائية
ُيضاف إليها ،استغالل املــوارد
بـطــريـقــة ع ـشــوائـ ّـيــة وخـ ـط ــرة ،نتيجة
غـيــاب الــرقــابــة املـفــروضــة مــن الجهات
ال ــرسـ ـم ـ ّـي ــة ،وت ـن ــام ــي سـ ـط ــوة األي ـ ــدي
ـاص ــة» ع ـلــى هـ ــذا املـ ـ ــورد الـ ـع ـ ّ
«الـ ـخ ـ ّ
ـام.
ّ
بحسب دراس ــة أعــدهــا بــرنــامــج األمــم
امل ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ،ف ــإن «عـ ــدد اآلب ــار
غ ـيــر امل ــرخ ـ ّـص ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ه ــو ّ أعـلــى
ثــاثــة أض ـع ــاف ،مــن اآلبـ ــار املــرخـصــة.
وي ـ ـقـ ـ ّـدر عـ ــدد اآلب ـ ـ ــار غ ـي ــر ال ـقــانــونـ ّـيــة
بـنـحــو  59أل ــف ب ـئــر ،أي م ــا ي ـع ــادل 6
ّ
ّ
لكل كيلومتر ّ
مربع
قانونية
آبار غير
ّ
مقابل بئر غير قانوني لكل كيلومتر
ّ
مربع في إسبانيا» ،ويخلص برنامج
األم ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي ف ــي دراس ـتــه
ل ـل ـقــول إن «ل ـب ـن ــان يـسـتـغــل ف ــي شكل
ّ
الجوفية من دون
مفرط طبقات املياه
التفكير في العواقب .هــذا اإلفــراط في
ّ
ّ
الجوفية يؤدي إلى ّ
تسرب
ضخ املياه
ّ
ّ
املياه املالحة إلــى الـخــزانــات الجوفية
املسامية ويزيد من خطر الجفاف».

ّ
مـ ــن الـ ـع ــوام ــل امل ـ ــؤث ـ ــرة ع ـل ــى الـ ـث ــروة
ّ
املائية ،أيضًا ،يشير مركز البحوث في
ّ
التلوث .تقول مديرة
«بلوم بنك» إلى
ب ــرن ــام ــج «الـ ـط ــاق ــة وال ـب ـي ـئ ــة» ال ـتــابــع
ل ـب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلن ـم ــائ ــي،
جـيـهــان س ـعــود ،إن «التقييم الشامل
لقطاع املياه ،وقياس وفرة هذا املورد،
ال ي ـن ـب ـغــي أن ي ـع ـت ـمــد ُع ـل ــى مـسـتــوى
املتساقطات أو املياه امللتقطة ،بل إن
التركيز الحقيقي يجب أن يستند إلى
نسبة املياه اآلمنة املتاحة أو بتعبير

آخر نسبة املياه الصالحة لالستعمال
املنزلي أو الزراعي .وفي لبنان ،تعاني
امل ـ ــوارد املــائـ ّـيــة مــن مـسـتــويــات عــالـ ّـيــة
ّ
التلوث ،ومعالجتها مكلفة جدًا».
من
ع ـم ـل ـيــا ،إن األن ـ ـهـ ــار وي ـن ــاب ـي ــع امل ـي ــاه
ّ
الجوفية في لبنان ،هي ضحية إلقاء
ّ
ّ
النفايات املنزلية والصناعية.
ّ
تهديد آخر يضاف إلى العوامل املؤثرة
ّ
املائية وهــو تغير املناخ،
على املــوارد
الـ ــذي ب ــات ظ ــاه ــرة واض ـح ــة بــالـفـعــل.
وف ــق مـصـلـحــة األرصـ ـ ــاد ال ـج ـ ّ
ـوي ــة في

ّ
ّ
العامة للطيران املدني ،بلغت
املديرية
درج ــة ال ـح ــرارة الـقـصــوى فــي بـيــروت،
ّ
مئوية،
في آب  ،2005نحو  30.8درجة
ّ
في حني بلغت نحو  34.1درجة مئوية
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ع ـ ــام .2015
ّ
وبحسب وزارة الطاقة واملـيــاه «كلما
ّ
مئوية واحدة،
ارتفعت الحرارة درجة
ّ
س ـي ـت ـقــلــص ال ـح ـج ــم ال ـك ـل ـ ّـي ل ـل ـم ــوارد
بنسبة تـقـ ّـدر بنحو
املــائـ ّـيــة فــي لبنان
ّ
ّ
 6إلـ ــى  .%8ومـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ــؤدي
ارت ـ ـفـ ــاع ال ـ ـحـ ــرارة درجـ ـت ــن مـئــويـتــن

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قانونية لكل كيلومتر مربع (هيثم الموسوي)
القانونية بنحو  59ألف بئر ،ما يعادل  6آبار غير
يقدر عدد اآلبار غير

تقرير

ُ
ً
ابتداء من الشهر المقبل
العمل بالعدادات الكهربائية
هديل فرفور
في نهاية هذا الشهر ،تنقضي املهلة
التي أعطتها وزارت ــا الطاقة واملياه
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ألص ـح ــاب
مـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات ال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ،الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
ال ـع ــدادات بــالـقــواطــع (،)disjoncteur
ُ
على أن تصدر وزارة الطاقة واملياه
ال ـت ـس ـع ـي ــرة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ال ـش ـهــريــة
للكيلواط عـنــد آخ ــر أرب ـعــاء مــن هــذا
الشهر (بعد أسبوعني تقريبًا).
يقول ُمستشار وزيــر الطاقة واملياه
خالد نخلة ،في اتصال مع «األخبار»،
ّ
التحسن في عــدد ساعات تغذية
إن

الـكـهــربــا ال ــذي حـصــل خ ــال األشـهــر
املــاضـيــةّ ،أدى إل ــى ت ـفــاوت كبير في
التسعيرات املعتمدة من قبل أصحاب
املولدات ،باعتبار أن بعضهم يعتمد
مبدأ القواطع (تسعيرة ُثابتة بمعزل
ع ــن عـ ــدد ال ـك ـي ـل ــوواط امل ـس ـت ـه ـل ـكــة)،
على العدادات (حسب
واآلخر يعتمد
ُ
ع ــدد ال ـك ـي ـلــوواط املـسـتـهـلـكــة)« ،هــذا
األمر دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة إلـ ــى اع ـت ـمــاد
خـطــة إلل ـغــاء م ـبــدأ ال ـقــواطــع نهائيًا
سعيًا لتوحيد التسعيرة».
عمليًا ،بــدأت املرحلة األولــى من هذه
الخطة في شهر أيار املاضي ،عندما

أعلنت الوزارتان في مؤتمر صحافي
ُ ُم ـش ـتــرك تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة ف ــي األش ـهــر
املقبلة .حينها ،اعتبرت الوزارتان أن
بمثابة إعالن
املؤتمر الصحافي هو ُ
ألصحاب املولدات الذين أمهلوا حتى
نهاية شهر أيلول لتركيب العدادات
ع ـ ـلـ ــى ن ـف ـق ـت ـه ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وإلـ ـ ـغ ـ ــاء
القواطع.
ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ت ـكــون املــرح ـلــة األول ــى
هــي مــرحـلــة إع ـطــاء املـهـلــة ألصـحــاب
املولدات ،على أن تبدأ املرحلة الثانية،
وهي مرحلة التنفيذ ،عند نهاية هذا
الشهر الحالي ،وبعد أن تصدر وزارة
الطاقة التسعيرة التوجيهية.

ّ
تتحدد التسعيرة وفق
بحسب نخلة،
عاملني متغيرين هما :عــدد ساعات
انـقـطــاع الـكـهــربــاء وامل ـعـ ّـدل الوسطي
لسعر امل ــازوت خــال الـشـهــر ،إضافة
إلى عوامل تكون ثابتة أخرى تتمثل
ب ـت ـحــديــد ه ــام ــش ل ـل ــرب ــح واألكـ ـ ــاف
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا .وت ـ ـخ ـ ـضـ ــع الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـي ــرة
لـلـمـعــادلــة اآلتـ ـي ــة :امل ـق ـطــوع ـيــة ،الـتــي
هي عبارة عن التسعيرة التوجيهية
× ع ــدد الـكـيـلــوواط املستهلكة خــال
ال ـش ـه ــر ،زائ ـ ــد ال ـش ـطــر ال ـث ــاب ــت ال ــذي
يتغير حسب عدد األمبير.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدد م ــن
ق ـب ــل «ال ـ ـطـ ــاقـ ــة» ،ت ـص ـبــح ال ـت ـس ـع ـيــرة

الـ ـت ــوجـ ـيـ ـهـ ـي ــة الشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك شـ ـ ـه ـ ــري 5
أم ـب ـي ــر :ش ـطــر ث ــاب ــت ( 10آالف ل ـيــرة
ل ـب ـنــان ـيــة)  +م ـق ـطــوع ـيــة (ال ـت ـس ـع ـيــرة
الـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة×ع ـ ــدد الـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوواط
املستهلكة خالل الشهر) ،والتسعيرة
التوجيهية الشتراك شهري  10أمبير:
شطر ثابت ( 15ألف ليرة)  +مقطوعية
(الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة×عـ ــدد
الكيلوواط املستهلكة خــال الشهر).
ُ
وي ـض ــاف  5آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة على
الشطر الثابت لكل  5أمبير إضافي.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ف ـ ـ ــي «ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة
لـلـمـعـلــومــات» ،مـحـمــد شـمــس الــديــن،
ي ــوج ــد ن ـحــو  3200م ــول ــد مـخـصــص

