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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

المخاطر البيئية خارج البحث!
مقترحات
الستعادة
الثقة

كما ال بــد مــن تعريف مفهوم الصحة
وال ـســامــة وه ــل يـشـمــل الـبـنــود أعــاه
أم أنه يقتصر على الصحة والسالمة
املهنية (املذكورة في الفقرة ٢من املادة
 .)٥٩وخاصة أن هــذه املفاهيم لم يتم
تعريفها في املادة األولى من القانون
(التعريفات).

دور الدولة الرقابي
ت ـش ـيــر امل ـ ـ ــادة  130م ــن املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 ١٠٢٨٩على ض ــرورة تحليل املخاطر
والـ ـس ــام ــة ح ـي ــث مـ ــن الـ ــواجـ ــب عـلــى
ص ــاح ــب ال ـح ــق وامل ـش ـغ ــل أن يـسـعـيــا
بــاسـتـمــرار ال ــى التقليل مــن املـخــاطــر.
وه ـ ـنـ ــا ال ب ـ ــد م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود إرشـ ـ ـ ـ ــادات
إضــاف ـيــة ح ــول مـنـهـجـيــة الـتـقـلـيــل من
املخاطر ومن يحدد مستوى املخاطر
املقبولة .كما تنص املادة على ضرورة
تقليص املخاطر شرط أال تكون الكلفة
غير متناسبة مع التقليل من املخاطر
الذي تم تحقيقه .وهنا أيضًا ال بد من
وجــود إرش ــادات إضافية حــول كيفية
تـقـيـيــم الـكـلـفــة وال ـف ــوائ ــد (ك ـمــا تقييم
سواء الكلفة متناسبة أم غير متناسبة
م ــع الـ ـف ــوائ ــد) ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا الـقـيـمــة
املالية لحماية البيئة وحماية التنوع
ال ـب ـيــولــوجــي وإلنـ ـق ــاذ ح ـي ــاة األف ـ ــراد،
وه ــذه أم ــور ال ب ــد ل ـلــدولــة املـعـنـيــة ان
تحددها ضمن دورها الرقابي بإدارة
مخاطر الكوارث.
ي ـح ـتــوي م ــرس ــوم دف ـت ــر الـ ـش ــروط في
امل ـل ـحــق رق ــم ٢ع ـل ــى ن ـم ــوذج التـفــاقـيــة
االستكشاف واإلن ـتــاج ،حيث تعرض

املتطلبات املتعلقة بالصحة والسالمة
وال ـب ـي ـئ ــة .ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى امل ـع ـلــومــات
وامل ـ ـ ـ ــواد امل ـه ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــواردة ض ـم ــن ه ــذا
املـلـحــق ،يـجــب الـتـحـســب ال ــى ض ــرورة
م ـنــع ال ـتــأث ـيــر الـسـلـبــي ع ـلــى مـشــاريــع
التنمية املستدامة والتأقلم مع تغير
املـ ـن ــاخ والـ ـت ــي ق ــد ت ـت ــأث ــر بــاألن ـش ـطــة
ال ـب ـتــرول ـيــة .وض ـ ــرورة تــرسـيــخ ثقافة
استباقية لاللتزام بالصحة والسالمة
والقيم البيئية بــن جميع املشاركني
ف ــي األن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة .وض ـ ــرورة
ترسيخ ثقافة استباقية للوقاية من
مخاطر األخ ـطــار الطبيعية (ال ــزالزل،
الـ ـتـ ـس ــون ــام ــي ،ال ـ ـعـ ــواصـ ــف) ك ـم ــا مــن
مخاطر اصـطــدام السفن فــي املنشآت
البترولية.

االلتزام باتفاقية المناخ
من الضروري القيام بمراجعة شاملة
ل ـقــوانــن وأن ـظ ـمــة إدارة ال ـب ـت ــرول من
منظار حماية البيئة والسالمة العامة
ال س ـي ـمــا م ــن ن ــاح ـي ـت ــن أســاس ـي ـت ــن.
ي ـق ـتــرح ال ـق ــان ــون اآلن ال ـق ـيــام بــدراســة
جدوى لالستثمارات البترولية لتقييم
األثــر البيئي .في هــذا اإلطــار ال بد من
توسيع أفق دراسة تقييم األثر البيئي
لتشمل تقييم لـســامــة االسـتـثـمــارات
نفسها ،البيئة امل ـج ــاورة ،التجمعات
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وامل ـ ـم ـ ـت ـ ـل ـ ـكـ ــات امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات وت ـل ــك ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تتاثر بها .وهذا التقييم يجب أن يشمل
تأثير االستثمارات على وتيرة وشدة
األخطار ،وقابلية التضرر الناجمة عن

هل
يمكن أن
نتحاشى
الكوارث
النفطية؟

هــذه االخـطــار ،التي يمكن ان تتعرض
لها املوارد والتجمعات أعاله.
كما ال بد من دراسة تاثير االستثمارات،
كــل على حــدة وجميعها كقطاع ،على
ج ـه ــود الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة والـتــأقـلــم
مع تغير املناخ .وقــد أصبح هــذا االمر
اكـثــر إلـحــاحــا بـعــد تــوقـيــع لـبـنــان على
ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس امل ـنــاخ ـيــة وال ـت ــزام ــه
ب ــأه ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة وإطـ ــار
س ـن ــدي ل ـل ـحــد م ــن م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث.
وفــي هــذا االطــار يجب تقييم وترشيد
اثــر هــذه الـقـطــاعــات على سبيل املثال

ضرورة ترسيخ ثقافة استباقية
لاللتزام بالصحة والسالمة والقيم
البيئية بين جميع المشاركين
في األنشطة البترولية
عـلــى الـقـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة األخ ــرى
مثل الصناعة والــزراعــة التي غالبًا ما
تصنف على انها ممكن أن تؤمن فرص
عمل عــديــدة وبـشــروط كريمة (decent
 )jobsوب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــي ت ـس ــاع ــد عـلــى
محاربة الفقر والبطالة ولذلك تساهم
فــي جهود التنمية املستدامة مــن هذا
املنظار.

نقل الخبرات والمهارات
ي ـجــب ت ـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيــة

لنقل الخبرات على جميع األصعدة.
وعلى سبيل املثال يجب بذل الجهود
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
الــوط ـن ـيــة وال ـق ـطــاع ـيــة م ــن أج ــل نقل
الـخـبــرات الــى املــؤسـســات والشركات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ـس ــاه ــم فــي
ن ـمــو هـ ــذه ال ـش ــرك ــات ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي واالقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ونـ ـم ــو ف ــرص
العمل املرتبطة بها .من هذه الخبرات
مـهــارات لتصميم املـنـشــآت للتنقيب
والسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــار،
ك ـمــا م ـن ـشــات ن ـقــل ال ـن ـفــط م ــن الـبـحــر
والـ ـ ــى ال ـي ــاب ـس ــة (ان ــابـ ـي ــب ون ــاق ــات
ل ـل ـن ـفــط) وم ـن ـش ــآت ت ـكــريــر وت ـخــزيــن
وم ـعــال ـجــة امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة على
اليابسة لتكون ق ــادرة على مقاومة
االحمال الناتجة عن التشغيل خالل
ال ـظــروف ال ـعــاديــة .وم ـه ــارات تطوير
م ـع ـلــومــات ح ــول أح ـم ــال ال ـعــواصــف
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات والـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل
الثالثية األبـعــاد فــي موقع املنشآت،
تــأخــذ بــاالع ـت ـبــار خـصــائــص الـتــربــة
املحلية وت ـفــاوت املــوجــات الــزلــزالـيــة
م ــن املـ ـص ــدر وح ـت ــى م ــوق ــع امل ـن ـشــآة،
مــع االحـتـمــاالت السنوية لتخطيها.
وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـعـ ــام
لوضع برامج قطاعية في القطاعات
املـخـتـلـفــة لتقييم وت ـبــويــب املـخــاطــر
وم ــن ث ــم وض ــع ب ــرام ــج طــويـلــة األم ــد
لتقليص هذه املخاطر (مثل قطاعات
ال ـتــرب ـيــة واالب ـن ـي ــة امل ــدرس ـي ــة ،قـطــاع
الصحة وأبنية املستشفيات ،األبنية
الحكومية ،البنى التحتية الحيوية).

ان وجود هكذا قوانني وأنظمة،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى وجـ ــود آل ـيــات
ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا ب ـش ـك ــل ص ـ ــارم،
سيساعد الدولة اللبنانية على
ال ـت ـصــدي ب ــدرج ــة عــال ـيــة من
املـصــداقـيــة ،وعـلــى محاسبة،
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن أي ح ــادث ــة
تؤدي الى خسارة في األرواح
او فـ ــي الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،سـ ـ ــواء ك ــان
امل ـ ـصـ ــدر مـ ــن ش ــرك ــة عــام ـلــة
ضـمــن امل ـيــاه اللبنانية أم في
دول م ـجــاورة ،صديقة كانت
أم عدوة .ولذلك يجب:
¶ وضع إطار وطني للسالمة
وحماية البيئة.
¶ تطوير استراتيجية وطنية
لنقل الخبرات بهدف تحسني
فعالية الـقـطــاع ال ـعــام وتنمية
ف ــرص ال ـعـمــل ض ـمــن الـقـطــاع
الخاص.
¶ وضــع استراتيجية وطنية
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز ض ـم ــن
األبـ ـ ـع ـ ــاد امل ـخ ـت ـل ـف ــة لـلـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة والـتــأقـلــم مــع تغير
امل ـ ـنـ ــاخ ،م ــن ض ـم ــن مـهــامـهــا
وضــع استراتيجية تشاورية
م ــع ج ـم ـيــع ال ـه ـي ـئــات الـفــاعـلــة
لـلـمـشــاركــة فــي عـمـلـيــة صنع
القرار املتعلقة بــادارة سالمة
املـ ـنـ ـش ــآت كـ ـم ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام
االيرادات الناجمة عنها.
¶ إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة وط ـن ـي ــة
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ت ـس ــاه ــم فــي
نقل الخبرات للقطاعني العام
والخاص وترفع من اإليرادات
امل ـ ـم ـ ـكـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فــي
عملية التنمية املستدامة في
الـقـطــاعــات املـخـتـلـقــة كـمــا في
عملية التأقلم مع تغير املناخ.
وتبقى املفارقة والتحدي :هل
ممكن في ظل إزدياد إيرادات
الريع (بسبب استخراج الغاز)
أن ينتقل اللبنانيون من ثقافة
الــزبــائ ـن ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة (وال ـت ــي
تـكــرســت بـعــد ات ـفــاق الطائف
بحسب تقرير األمــم املتحدة
للتنمية البشرية) إلى املطالبة
بثقافة املواطنة؟ مع العلم انه
في الكثير من األحيان شكلت
الـثــروة النفطية نقمة كرست
ثقافة الريع في الــدول املنتجة
لـلـنـفــط ،وخــاصــة فــي الـبـلــدان
النامية.

