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تلوث
ّ
على الحافة

أين ستحلّ لعنة الموارد؟
حبيب معلوف
بغض النظر عن السجال حول طرق تلزيم التنقيب عن الغاز والنفط
في لبنان واستخراجه وعن حصة الدولة واملكتسبات...الخ ،نتوقف
عند حجة ،يقول عنها املروجون لهذا الخيار ،إنها كانت حاسمة
بالنسبة لتحديد الكلفة وحـصــة ال ــدول ــة ،أي تـلــك املتعلقة بحجم
املـخــاطــر .فالشركات املؤتلفة واملــؤهـلــة ،ح ــددت السعر وحصتها
وحصة الدولة (من األتاوة والحصة والضريبة) ،بناء على حساب
املـخــاطــر .وإذ تــم حــذف املـخــاطــر الجيوسياسية ،بـمـجـ ّـرد طريقة
اختيار هوية الشركات ،مع التشديد على العنصر الروسي فيها،
انـحـصــرت املـخــاطــر بشكل أســاســي بالطبيعة التقنية ،إذ سيتم
الحفر على أعـمــاق قــد تـتـجــاوز الـ ــ 4000متر تحت سطح البحر!
فإذا كانت مخاطر األعماق هي التي زادت من حصص الشركات،
ال نعرف ملــاذا لم تحسب الــدولــة أن هــذه املخاطر نفسها هي التي
ستجعل إمـكــانـيــات حـصــول ح ــوادث نفطية مــدمــرة أكـبــر بكثير.
فالحفر على أعماق بعيدة ،سيزيد من مخاطر الحوادث والتسرب
الـغــازي والنفطي ،كما حصل مــؤخـرًا فــي خليج املكسيك ،عندما
عجزت كبريات الشركات العاملية (في ظل قوانني وإجــراءات ألكبر
دولة في العالم كالواليات املتحدة االميركية) من ضبط انفجار البئر
في فترة ثالثة أشهر وتسببه بأضرار تفوق حجم أية مكتسبات
محتملة على املدى املتوسط والبعيد .فماذا ستكون الحال مع بحر
شبه مغلق كاملتوسط؟!
واملالحظ في الفترة األخيرة ،كما سبق أن توقعنا ( http://www.
 ،)274904/al-akhbar.com/nodeحجم الحملة اإلعالمية املرافقة
لتسويق هذا الخيار والتسريع في السير به ،والتعتيم على املخاطر
الحقيقية الـتــي يمكن أن تنجم عـنــه .ال بــل ب ــدأ تــدريــب إعالميني
وجمعيات ،ملواكبة هــذه العملية والتغطية على األسئلة الحقيقية
حول املخاطر املختلفة ،كما توقعنا.
ليس األمر محصورًا بمخاطر التنقيب واالستخراج والتسرب فقط،
فاستخدام قسم من الشاطئ لإلنشاءات ذات الصلة ال يخلو من
خطورة أيضًا.
بــن  10و 14حــزيــران املــاضــي ،استقبل لبنان الرئيس القبرصي
نيكوس اناستازيادس إلى جانب وفد وزاري كبير ،وأكثر من 50
ً
مـســؤوال فــي شــركــات اقتصادية وتـجــاريــة فــي قـبــرص ،تهتم في
معظمها في االستثمار في عالم النفط ،وقد كشفت مصادر مشاركة
في املفاوضات بني البلدين أن أهــم ما طرحه الوفد القبرصي هو
إمكانية التعاون في املوضوع النفطي ،ليس بسبب تداخل الحدود
البحرية ومناطق التنقيب بني البلدين فحسب ،بل بسبب إمكانية
استغالل الشاطئ اللبناني" ،املتسع" أكثر من الشاطئ القبرصي ،أي
الذي ال يزال لديه مساحات أكبر غير مشغولة باملنشآت السياحية،
ّ
إلقامة منشآت نفطية للبلدين! مما يحتم اإلسراع في إعادة تقييم
هذا الخيار ودراســة املخاطر واالنعكاسات على كل املستويات ،ال
سيما تلك البحرية والبرية.
إال أن ما نتوقعه ،مع تحول لبنان الى بلد نفطي ،وفي حال الدخول
فــي اتفاقيات مــع قـبــرص أو مــن دونـهــا ،أن تتم استباحة األمــاك
البحرية العامة "املتبقية" باإلضافة إلى األمالك البلدية القريبة من
الشاطئ .وهنا سيكون للسلطات املحلية واملنظمات غير الحكومية
واملجتمع املدني مسؤولية كبيرة للتدخل في الحماية .ففي حال
ب ــدأت عـمـلـيــات التنقيب واالس ـت ـخ ــراج ،ف ــإن الـحــاجــة س ـت ــزداد إلــى
منشآت ضخمة ستطال املناطق العقارية التي تديرها البلديات ،ال
سيما املنشآت املتعلقة بالتكرير والتعبئة والتصدير… من دون أن
تخضع للتقييم البيئي االستراتيجي وتقييم أثر بيئي لكل مشروع.
ولكن كما هو معروف ،فإن قطاعات النفط والغاز في العالم تخضع
إلدارة لوبي قــوي ،يبدو أقــوى من الــدول ،فكيف ستكون الحال مع
املناطق املحلية التي عليها أن تقف ضد هــذا اللوبي؟ مع العلم أن
الدولة ،بوزاراتها املعنية ،لن تستطيع أن تتصدى للمخاطر الناجمة
عن عمل املنشآت النفطية الضخمة عندما تبدأ عملها ،وهي (أي
الــدولــة) لم تستطع تاريخيًا ضبط تسرب نفطي صغير يحصل
دائمًا أثناء إفــراغ البواخر في خزانات املحروقات على الشاطئ أو
في خزانات املعامل القريبة من الشاطئ؟!
يعرض البعض اآلن استخدام املنشآت التي كانت مــوجــودة ،قبل
اللجوء إلى خيار استيراد النفط كليًا ،ال سيما األراضي واملنشآت
املوجودة في الزهراني وطرابلس .إال أن كل ذلك قد يحصل من دون
دراســة التقييم البيئي االستراتيجي لكل الساحل اللبناني ،وكان
منطق الدولة يقول :املهم الوصول إلى الثروة النفطية ،وال بأس أن
يحصل ذلك ولو تم القضاء على كل الثروات األخرى!
ال يمكن الــرهــان كـثـيـرًا عـلــى وع ــي ومــوقــف الـبـلــديــات الـقــريـبــة من
العمليات على الـشــاطــئ .ألن تركيبة البلديات الكبرى فــي لبنان،
تعتبر نسخة عن تركيبة البرملان والقوى املمثلة فيه املوافقة اآلن
على هذا الخيار دون سؤال .خصوصًا أن عينة قبول البلديات على
الشاطئ بردمه بالنفايات مقابل حصولها على مساحات أراض
إضافية ،كما حصل بني برج حمود والجديدة والشويفات مؤخرًا،
يمكن أن يحصل مثله وأكثر مع املنشآت النفطية .وسالم على امللك
العام والبلدي وعلى ما بقي من بيئة الشاطئ اللبناني!

التنقيب عن الغاز والنفط:
مع اقتراب موعد البدء في التنقيب واستخراج الغاز من المياه
اإلقليمية اللبنانية ،يجب التأكيد على ضرورة وضع معايير علمية
وشفافة حول درجات السالمة العامة للعاملين على هذه المنشآت
كما لالستثمارات المجاورة ،السالمة العامة للمنشآت التي قد توجد على
اليابسة من أجل تخزين و/أو تصدير الغاز ،كما لالستثمارات والتجمعات
السكانية المجاورة ،السالمة العامة لألنابيب التي قد تستخدم لنقل الغاز
كما ألية استثمارات و/أو تجمعات سكنية مجاورة ،تقييم األثر البيئي
وحماية البيئة وسبل المعيشة التي قد تتعرض للمخاطر بسبب أنشطة
التنقيب واستخراج الغاز ،استراتيجية وطنية لنقل المهارات إلى الشركات
الوطنية والمهندسين اللبنانيين ،وتحسين التفاعل بين العلوم
والسياسات في القطاع العام
د .فادي حمدان
ال بـ ـ ّـد م ــن اإلصـ ـ ـ ــرار ع ـلــى خ ـلــق إط ــار
وطني للسالمة وحماية البيئة ترشد
عـمـلـيــة تـصـمـيــم واس ـت ـخ ــدام مـنـشــآت
الـتـنـقـيــب واس ـت ـخ ــراج الـنـفــط وال ـغ ــاز.
ف ـف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األحـ ـ ـي ـ ــان ،ال ـشــركــة
البترولية ذاتها التي تعمل في بلدان
مختلفة ،ذات قوانني سالمة مختلفة،
ق ــد ت ـل ـجــأ إلـ ــى خـ ـي ــارات غ ـيــر سليمة
ت ــؤدي إلــى خسائر فــي األرواح ،وإلــى
أضرار بيئية وخسائر اقتصادية كان
ممكن تفاديها لو التزمت في القوانني
الـتــي تــرشــد عملها فــي بـلــد آخ ــر .هــذا
املـثــل يتم اسـتـخــدامــه لتحليل حادثة
ديـ ـب ــوات ــر هـ ـ ــورايـ ـ ــزون (Deepwater
 )horizonف ــي خـلـيــج املـكـسـيــك ضمن
املياه اإلقليمية للواليات املتحدة في
ً
عام  ٢٠١٠والتي أدت إلى وفاة  11عامال
وإلــى أكبر حجم من التسرب النفطي
في تاريخ استخراج النفط -حيث يقال
إن ال ـشــركــات نفسها لــو كــانــت تعمل
ضمن هيكلية إدارة املخاطر في بحر
الشمال في أوروبا لكانت قد اضطرت
إلى اعتماد درجات أعلى من السالمة
وال ــوف ــرة – ( )Redundancyوبالتالي
تفادت الحادثة .هذا بالتحديد يعني

ضـ ــرورة وض ــع بـيـئــة نــاظـمــة لبنانية
إلدارة املخاطر في هذه املنشآت وعدم
السماح للشركات أن تقوم هي نفسها
بتحديد شدة ووتيرة األخطار (زالزل،
حرائق ،انفجارات ،عواصف) الواجب
اعـتـمــادهــا عـنــد تصميم امل ـن ـشــآت ،أو
اختيار فلسفة إدارة مخاطر األخطار
التي تم تحديدها.

مـ ــن أج ـ ــل ت ـق ـي ـيــم وحـ ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت
بـ ــوجـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ،ال ب ـ ــد م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــام
ب ـ ــدراس ـ ــات م ــوق ــع ت ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار
جميع خصوصيات املنشأة واملوقع.
ه ــذا ب ـ ــدوره يـتـطـلــب م ـع ـلــومــات حــول
االحمال الناتجة عن الزالزل في املوقع
نفسه عـلــى سبيل امل ـثــال الـتـســارعــات
الزلزالية األفقية والعامودية املتوقعة
فـ ــي م ــوق ــع املـ ـنـ ـش ــأة ( site specific
 ،)accelerogramsباإلضافة الى تطوير
وتحديد معلومات املخاطر ،ال بد من
إيـجــاد آلـيــات لـتـبــادل هــذه املعلومات
ب ــن ه ـي ـئــات ال ـق ـطــاع ال ـع ــام املـخـتـلـفــة
وب ــن ال ـه ـي ـئــات األخـ ـ ــرى م ــن مجتمع
مدني ،هيئات ناظمة ،جامعات ،مراكز
أبحاث وقطاع خــاص ،إعــام ،بحسب
معايير مسبقة ،واضحة وشفافة.

األبعاد الثالثة للقطاع العام
في إدارة مخاطر الكوارث يشمل ثالثة
أبـعــاد ،استشرافي ،تنظيمي واداري.
عـمـلـيــا ،ه ــذا يـعـنــي أن تـحــديــد وتـيــرة
وشــدة املخاطر الــواجــب أخــذهــا بعني
االعتبار هو من صالحيات وواجبات
القطاع العام (وليس الشركات) .عدم
االض ـطــاع بـهــذا ال ــدور قــد ي ــؤدي إلى

الممارسات الحالية
ال ب ــد م ــن ت ـحــديــد ب ـعــض ال ـت ـحــديــات
األســاسـيــة ضمن املـمــارســات الحالية
إلدارة م ـ ـخـ ــاطـ ــر الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوارث ،وذات
التأثير املباشر على سالمة املنشآت
الـبـتــرولـيــة فــي ال ـب ـحــار .حــالـيــا قــانــون
السالمة العامة في األبنية واملصانع
يـتـطــرق لـلـحــرائــق وال ـ ــزالزل .قــد يكون
ً
هذا املزيج مقبوال في األبنية السكنية
ولكنه خاطئ وغير مبرر وغير كاف
في املصانع واملنشآت البترولية التي
تـحـتــوي عـلــى مـ ــواد قــابـلــة لــاحـتــراق
و/أو االن ـف ـج ــار .وبــال ـتــالــي ال ب ــد من
تطوير هذا املرسوم أو إيجاد مرسوم
آخ ــر يـتـطــرق للخطر املـ ــزدوج املتمثل
بــالـحــرائــق واالن ـف ـج ــارات فــي منشآت
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز (ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــر وع ـل ــى
اليابسة).

معلومات وآليات

هل سيتم تقييم آثار
النشاطات البترولية على مشاريع
تغير المناخ
التنمية
والتكيف مع ّ
ّ
والتنوع البيولوجي؟

تحذير حول حوكمة المخاطر
يكثر الحديث في االونة االخيرة على ضرورة وجود أدلة ملموسة قبل اتهام املسؤولني
بالصفقات والفساد .وبغض النظر عن وجود او عدم وجود هكذا ادلة ،وعن صحة
االتهامات ام ال ،فإن هذه االتهامات تعتبر مؤشرًا على ضعف الثقة من قبل الجمهور
العام بالقرارات املتعلقة بادارة املوارد في القطاع العام (ومن ضمنها موارد املناقصات
كما موارد النفط والغاز واألراضي العامة) .وهنا من املفيد التذكير بأهمية املشاركة
في عملية صنع الـقــرار ،كــأداة من أدوات تعزيز الثقة بالعملية هــذه ،ضمن هيكلية
حوكمة املخاطر الناجمة عن استخدام املوارد.
ً
فمثال ،حتى شركات النفط والغاز تعتبر ان الشفافية واملشاركة في عملية صنع
القرار هي مهمة جدًا وخاصة عندما تكون انعكاسات االستخدام املعني للموارد غير
واضحة سواء من ناحية تلوث البيئة وأثرها على التنوع البيولوجي أو تضرر سبل
املعيشة أو إمكانية اإلصابات والوفيات أو حتى أثر القطاع على القطاعات الزراعة
والصناعة .ومن هذا املنطلق من املفيد تعزيز الشفافية في عملية وضع املقاييس،
ادارة املخاطر ،بناء وتشغيل املنشآت عبر مشاركة جميع الهيئات املعنية (نقابة
املهندسني ،الجامعات ،النقابات الفنية ،الشركات الهندسية ،واملجتمعات وأصحاب
سبل املعيشة ذات قابلية التضرر املرتفعة) فــي مراجعة ال ـقــرارات املتعلقة بــادارة
مخاطر الكوارث.
غالبًا ما نقوم بعملية مقايضة بني الفوائد واملخاطر والخسائر املمكنة التي قد تنجم
عن نشاطات معينة ومن ضمنها تلك املتعلقة باستخراج واستخدام املــوارد .ولكن
يجب وضع املعايير الضرورية لتأمني الحوكمة الرشيدة لهذه املقايضة لكي تضمن
ً
حد أدنــى من املـســاواة في تـ ّ
ـوزع الفوائد الناجمة عن هــذه النشاطات (مثال خفض
الدين العام ،توجيه املوارد نحو التنمية املستدامة ،دعم القطاع العام) وأيضًا لتفادي
تمركز قابلية التضرر ،املخاطر والخسائر عند الفئات األفقر واألضعف والقطاعات
ً
االقتصادية األقل تمثيال.

وض ــع ملتبس حـيــث كــل شــركــة تقوم
بتحديد شدة ووتيرة األخطار (زالزل،
حرائق ،انفجارات ،عواصف) الواجب
اعتمادها عند تصميم املنشآت.
عـ ــدم ل ـحــظ ال ـب ـن ــود األربـ ـع ــة ال ـ ــواردة
أعــاه يــؤدي الــى تفاقم عــدم الشفافية
وعــدم املساءلة وضعف املحاسبة في
إدارة مـخــاطــر الـ ـك ــوارث ف ــي املـنـشــآت
البترولية وهــذا ب ــدوره قــد يــؤدي الى
ازدي ـ ــاد ح ــاالت ال ـف ـســاد وال ــرش ــوة في
تصميم املنشآت مما يقوض معايير
السالمة العامة وحماية البيئة.

مراجعة القوانين
م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ال ب ــد م ــن مــراج ـعــة
ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة إلدارة ال ـب ـتــرول
لتحديد مدى مراعاتها للبنود أعاله،
ال س ـي ـم ــا مـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  ٤٣ال ـخ ــاص
بــدورات التراخيص وقانون رقــم ١٣٢
امل ــوارد البترولية فــي املـيــاه البحرية
ومـ ـ ــرسـ ـ ــوم رق ـ ـ ــم  ٣ ١٠٢٨٩األن ـظ ـم ــة
والقواعد.
تنص املادة  ٧فقرة  ٢من قانون املوارد
الـبـتــرولـيــة عـلــى ض ــرورة تقييم األثــر
الـبـيـئــي االس ـتــرات ـي ـجــي ق ـبــل م ـنــح أي
حـقــوق بـتــرولـيــة أو الـسـمــاح بأنشطة
ب ـت ــرول ـي ــة .ه ـنــا ي ـجــب تــوس ـيــع نـطــاق
ال ـت ـق ـي ـيــم ل ـي ـش ـمــل األثـ ـ ــر ع ـل ــى ج ـهــود
الـتــأقـلــم مــع تغير امل ـنــاخ ،عـلــى جهود
التنمية املـسـتــدامــة ،كـمــا عـلــى جهود
حماية التنوع البيولوجي .كما تنص
امل ــادة  ٢٩الفقرة  ٢ه ـ على ض ــرورة أن
تحتوي خطة التقييم واإلن ـتــاج على
تقييم مــن نــاحـيــة الـصـحــة والـســامــة
ودراسة عن تقييم األثر البيئي .وهنا
ال ب ــد أن ي ـش ـمــل هـ ــذا تـقـيـيــم مـخــاطــر
األخطار الطبيعية (زالزل ،تسونامي،
عواصف) على املنشأة وانعكاساتها
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـب ـي ـئ ــة
بــاإلضــافــة ال ــى املـخــاطــر الـنــاجـمــة عن
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـب ـتــرول ـيــة ف ــي ال ـظ ــروف
االعتيادية.

