




الأمن القومي يف لبنان:

اأي �سيا�سة مائّية؟





برنامج الحفل بتاريخ 2016/1/19 

اّللقاء الأّول - هيئات املجتمع املدين 2016/1/27 

التوقيت                                  الن�شاط

- اال�ضتقبال وت�ضجيل احل�ضور.  9,30-9,00

- الن�ضيد الوطني اللبناين.  9,45-9,30
-  كلمة االفتتاح: العميد الركن فادي اأبي فّراج مدير مركز البحوث والّدرا�ضات    

االإ�ضرتاتيجية بالوكالة .
.CIH كلمة الدكتور زياد ال�ضايغ املدير التنفيذي مللتقى التاأثري املدين -   

- عر�س ال�ضيا�ضات املائية من وجهة نظر القطاع العام: املهند�س و�ضام كنج.  10,00-9,45

-  عر�س ال�ضيا�ضات املائية من وجهة نظر املجتمع املدين: املهند�س فهد �ضّقال   10,15-10,00
.CIH رئي�س املجل�س التنفيذي مللتقى التاأثري املدين

-  كلمة روؤ�ضاء جمال�س االإدارة - املدراء العاّمني ملوؤ�ض�ضة مياه املناطق حول   10,50-10,15
امل�ضاريع املائية يف املناطق يف ظل ال�ضيا�ضات املائية للقطاع العام وهم:

- املهند�س نبيل �ضماحة.     
- املهند�س اأحمد نظام.    
- املهند�س جمال كرّي.      

     - املهند�س مارون م�ضّلم.
     )ع�رش دقائق لكل متكّلم تقريبًا(.

- كلمة اأركان اجلي�س للتجهيز - مديرية ال�ضوؤون اجلغرافية.  11,00-10,50

- ا�ضرتاحة.  11,15-11,00

- مناق�ضة مفتوحة للأكادمييني واملدعوين وذوي االخت�ضا�س.  13,00-11,15

- ا�ضرتاحة.  14,00-13,00

- مناق�ضة التو�ضيات واإقرارها.  16,00-14,00
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كلمةالعميد الركن فادي أبي فرّاج

ادة احل�ضور, ال�ضَّ
امل�ضاركون الكرام,

االأمن القومي مفهوم مرّكب, يتمّثل يف ا�ضتثمار االإمكانيات التي تتمّتع بها 
القوة  نواحي  وتطوير  واخلارجية  الداخلية  االأخطار  من  وحمايتها  الدولة, 
ومعاجلة نواحي ال�ضعف يف الكيان ال�ضيا�ضي واالجتماعي. فاالأمن القومي 
الأّي دولة هو عبارة عن االجراءات التي تّتخذها الدولة يف حدود طاقاتها, 
مراعاة  مع  وامل�ضتقبل,  احلا�رش  يف  وم�ضاحلها  كيانها  على  للحفاظ 

املتغرّيات االإقليمية والدولية.
هذه  ومن  القومي  االأمن  مبفهوم  والت�ضّورات  املفاهيم  من  العديد  يرتبط 
املفاهيم ما يتعّلق بالبيئة, حيث يجب على الدول, وبخا�ضٍة الدول النامية, 
وذلك  والدويل,  واالإقليمي  املحلي  ال�ضعيد  على  مكانتها  لتعزيز  تعمل  اأن 

باالهتمام باالأمن القومي البيئي من خلل ما يلي: 
�أ- حماية املوارد الطبيعية للدولة واحلفاظ عليها من خطر اال�ضتنزاف.

ب- تاأمني بيئة نظيفة �ضاحلة حلياة اأفراد املجتمع )هواء- ماء- تربة...(.

�ضّكلت بيئة لبنان تاريخيًا اإحدى اأبرز ثرواته نظراً لتمّيز هذا الوطن مبوقعه 
اجلغرايف ومناخه املعتدل �ضيفًا و�ضتاًء, وطبيعته املمّيزة املكّونة من جبال 
عالية و�ضاخمة و�ضخور كل�ضية تتفّجر منها مياه عذبة, بفعل خزانات املياه 
اأماكن  يف  املرتاكمة  الثلوج  وب�ضبب  ال�ضل�ضالية  الطبقات  فوق  املتوافرة 

عديدة, باالإ�ضافة اإىل املعّدالت املرتفعة من االأمطار.
اإّن الق�ضم االأكرب من الرثوة املائية يتدفق مبا�رشة اإىل البحر, وهناك ق�ضم اآخر 
ي�ضيع بني التبّخر واجلريان اإىل البلدان املجاورة بحيث ال ي�ضتفيد لبنان اإاّل 
بن�ضبة 12٪ من هذا الكنز اجلويف. كما اأّن النمّو ال�ضكاين يف تزايد م�ضتمر يف 
لبنان ويف العامل, مّما يحّتم زيادة الطلب على املياه لتلبية حاجات املجتمع 
الذي  االأمر  واأف�ضل,  اأرقى  معي�ضّي  م�ضتوى  على  احل�ضول  بغية  ومتطلباته 

العميد الركن فادي اأبي فّراج
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حّتم االإقرار ب�رشورة تر�ضيد ا�ضتخدام املياه يف خمتلف القطاعات واإعادة 
املوارد  ملحدودية  نظراً  وذلك  معاجلتها  بعد  امُلبتذلة  املياه  ا�ضتعمال 
الطبيعية  امُلرّكَبات  اآالف  اأّن من بني  اإىل  االإ�ضارة  الطبيعية. جتدر  املائية 
والكيميائية,  الفيزيائية  املياه يف خ�ضائ�ضها  اآخر مياثل  ب  ُمركَّ يوجد  ال 
وعلى الرغم من التقّدم العلمّي الهائل الذي و�ضلت اإليه الب�رشية يف جميع 
اآخر  �ضناعّي  بديل  اإيجاد  اإىل  ل  تتو�ضّ مل  فاإّنها  والتقنية,  البحثية  العلوم 

يحّل حمّل املاء.
بالتعاون  االإ�ضرتاتيجية,  والدرا�ضات  البحوث  مركز  ُيقيم  االإطار  هذا  ويف 
لبنان-  يف  القومي  »االأمن  بعنوان  عمل  ور�ضة  املدين,  التاأثري  ملتقى  مع 
االأ�ضا�س  املكّون  كونها  ودور  اأهمية  من  للمياه  ملا  مائية؟«  �ضيا�ضات  اأّي 
املاء  ُوجد  اأينما  بحيث  وتنميتها,  املجتمعات  وازدهار  االإن�ضان  ال�ضتقرار 

وجدت مظاهر احلياة.
وحتقيق  البيئي,  الوعي  ن�رش  على  العمل  يجب  احلقائق,  هذه  من  انطلقًا 
يف  الطبيعي  االإرث  على  للحفاظ  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة 

لبنان وعلى الرثوة الطبيعية واملائية التي ال تقدر بثمن.
امل�ضتدام  الرت�ضيد  على  العمل  من  بّد  ال  الرثوة  هذه  على  احلفاظ  وبغية 
الفعالية يف اال�ضتثمار وتخفيف الهدر, وال�ّضهر  ال�ضتخدامات املياه بزيادة 
الإبقاء املحافظة على التوازن بني العر�س والطلب ل�ضمان املوارد الطبيعية 
وال �ضّيما املائية منها. كما اأّنه يبقى للتعليم دور اأ�ضا�ضّي يف معاجلة امل�ضكلة, 
االأجيال وتوجيهها  تن�ضئة هذه  ال�ضابة,  االأجيال  تربية  القّيمني على  وعلى 
هي  االأجيال  هذه  واأّن  بخا�ضٍة  املعاجلات,  يف  الرئي�ضي  بدورها  واإقناعها 

نف�ضها االأكرث ت�رّشراً من جراء تفاقم االأزمة.
واأخرياً, اأ�ضكر ح�ضوركم متمنيًا اأن تثمر جهودكم وتكّلل بالنجاح يف ور�ضة 
الوا�ضعة يف  اآمال معقودة على طاقاتكم وخرباتكم  لنا من  العمل هذه, ملا 
بناء مدماك من مداميك البحث العلمي لت�ضهم يف تقّدم هذا الوطن احلبيب 

لبنان ورقّيه.
يف اخلتام, ال بّد لنا من �ضكر قيادة اجلي�س التي اأولت هذه الور�ضة اهتمامًا 
كبرياً �ضاعد يف اإجناحها, واأخ�ّس بال�ضكر ح�رشة العماد جان قهوجي قائد 
اجلي�س لرعايته املبا�رشة الأعمال املركز ولتوجيهاته امل�ضتمّرة بهدف اإقامة 
املوؤمترات والندوات وور�س العمل, عاقدين العزم واالأمل على اال�ضتمرار مبا 

بداأناه يف امل�ضتقبل.
ع�شتم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان.
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كلمة الدكتور زياد الصائغ

ادة,الدكتور زياد ال�ضائغ ال�ضيِّداُت وال�ضَّ
اأّن  توّكُد  فكرّية  اللبناين �ضمن حلقة  اجلي�س  نلتقي يف رحاب  اأن  اأْجَمل  ما 
اأمناء  التاأثري املدين- جمل�س  ال�ّضيا�ضات. با�ضم ملتقى  الروؤيوي مْقَلع  الفكر 
وجمل�س اإدارة, اأتقدَّم من مركز البحوث والدِّرا�ضات االإ�ضرتاتيجيَّة يف اجلي�س 
اللُّبناين مُمثًَّل مبديره العميد الّركن فادي اأبي فّراج بخال�س التقدير متمّنني 
له النجاح والّتوفيق يف مهماته اجلديدة. كما نقّدم �ضكراً عميقًا للمدير ال�ّضابق 
العميد الّركن غ�ّضان عبد ال�ضمد الذي اأ�ّض�س لهذا التَّلقي اال�ضتثنائي بني مركز 
البحوث والدِّرا�ضات االإ�ضرتاتيجيَّة يف اجلي�س الُّلبناين وملتقى التاأثري املدين, 
هذا  ا�ضِتمراِر  وعلى  ًة  كافَّ واالأفراد  تباء  والرُّ ال�ضّباط  مع  بتعاوننا  وننّوه 
التعاون الذي انطلق يف 31 اآذار 2015 يف ندوة »االأمن القومي يف لبنان«, 
والتي اأَتْت تو�ضياُتها لُتطلق �ضل�ضلة طاوالت ِحوارّية حول �ضيا�ضاٍت ِقطاعيَّة, 
ل�ضلة واأوردناه حتت عنوان: »االأمن  وما نحُن ب�ضدده الَيْوم هو بدايُة هذه ال�ضِّ
القومي يف لبنان: اأي �ضيا�ضة مائّية؟«. ويف َقَناَعِة ملتقى التاأثري املدين اأنَّ 
ة اللُّبنانيَّة,  بيعيَّ ها ال�رّشيان االأ�ضا�س يف الرثواِت الطَّ ُب احلياة, واأنَّ املياه َع�ضَ
ها ترتبط, وبح�ضب فل�ضفة  الَقْومي خ�ضو�ضًا واأنَّ اأَمِنه  �ٌس يف  وهي جزٌء موؤ�ضِّ
توحيد  على  القائم  اجلامع«  »االقت�ضاد  مبفهوم  املدين«,  التاأثري  »ملتقى 
التي  العامليَّة  التحّوالت  عن  ناهيك  امل�ضرتكة,  هم  م�ضاحِلِ َحْول  اللُّبنانّيني 
ات الّنزاعات بني  ع احلروب املقِبلة حول م�ضاِدر املياه يف اأولويَّ باتت َت�ضَ

الّدول واجلماعات املكوِّنة لها, على غرار الّنفط بل واأكرث من ذلك. 
يحمي  َوْحَدُه  العلمّي  احِلوار  اأنَّ  على  تاأكيداً  ُنريُدها  الَيْوم  ة  احِلواريَّ ندوتنا 
لبنان برثواِته وكفاَءاِته, ولقد اآن اأوان اأن َنْذَهب معًا اإىل قراراٍت عمليَّة لبناِء 
ة – اجتماعيَّة م�ضتدامة تتفاَعُل يف نظاٍم ت�ضغيلي ت�ُضوُدُه  �ضيا�ضاٍت اقت�ضاديَّ
الفاعليَّة واالإنتاجيَّة وال�ضفافيَّة وامُلحا�ضبة, واأكرث ما يعنينا هو هذه ال�رشاكة 
املتوازنة بني الِقطاع العاّم والِقطاع اخلا�ّس واملجتمع املدين, فال�ّضيا�ضات 
َيطَمُح  العاّم, وهذا ما  ِخْدَمًة للخري  القرار  ّناع  الُعَلَماء وُينفذُّها �ضُ ي�ضنعها 
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اإليه ملتقى التاأثري املدين. وقد اآن اأوان اأن يخُرج الُعَلماُء من انكفائهم ويقتنع 
وا �ضيناريوهات احللول يف  �ضنَّاع القرار باأّن على اأهل العلم واملعرفة اأن ُيِعدُّ

كلِّ الِقطاعات.
با�ضم ملتقى التاأثري املدين جُندِّد �ضكرنا للجي�س اللُّبناين ولُكلٍّ منكم, ع�ضى 
وُنخِرج  املائيَّة,  لبنان  ثروة  حماَية  اأجل  من  وتعاون  ِحواٍر  اأُُفق  َنْفَتح  اأن 

يا�ضات من الكلم اإىل الِفْعل. ال�ضِّ
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كلمة المهندس وسام كنج

على الرغم من تعّدد م�ضادر املياه يف لبنان فاإّن الواقع العملي ُيظهر وجود 
عجز بامليزان املائي َمرّده اإىل هدر حواىل 1,2 مليار مرت مكعب يف ال�ضنة 
تت�رّشب اإىل البحر, باالإ�ضافة اإىل اأزمة متعّددة اجلوانب حيث ال�ضّح والتقنني 
�ضة  امُلخ�ضّ �ضّيما  وال  املائية  احلاجات  ازدياد  اإىل  اأّدى  مّما  ال�ضنة  طوال 
لل�رشب, واال�ضتعمال املنزيل, والرّي وذلك نتيجة التطّور االجتماعي الناجم 

عن ت�ضاعف عدد ال�ضكان وتبّدل العادات والتقاليد االجتماعية.
�ضبكات  غياب  ب�ضبب  التلّوث  اأنواع  لكّل  لبنان  يف  املياه  م�ضادر  تعّر�ضت 
منها  البع�س  تنفيذ  مّت  حال  ويف  وجودها,  مناطق  عن  ال�ضحي  ال�رشف 
فاإّن انعدام اأعمال �ضيانتها ومراقبتها, باالإ�ضافة اإىل عدم ربطها مبحطات 
التكرير قبل رميها بالقرب من ال�ضواحل واملجاري واالآبار, يزيد من اأ�ضباب 
التلّوث باالإ�ضافة اإىل امَلكّبات الع�ضوائية وا�ضتخدام االأ�ضمدة واملبيدات ورمي 

الزيوت واملحروقات يف طبقات املياه اجلوفية واالأنهار والبحر. 
حيال هذا الو�ضع, �ضعت االإدارة اإىل و�ضع خّطة ع�رشية مبنية على عنا�رش 
تقنية وموؤ�ّض�ضاتية بغية اال�ضتفادة من املياه امُلتجّددة يف لبنان, وذلك �ضمن 
مفهوم االإدارة املتكاملة, ي�ضرتك فيها القطاع اخلا�س واالأهلي والبلدي مع 
موؤ�ّض�ضات الدولة. ويكون الهدف املرجو منها تاأمني اإدارة الطلب على املياه 
يف لبنان للمرحلة امل�ضتقبلية حتى �ضنة 2050, وذلك من اأجل تثبيت االأمن 
وزارة  قبل  من  عت  ُو�ضِ الع�رشية  اخلّطة  اإّن  للبنانيني.  والغذائي  االجتماعي 
اأجل  من  والكهربائية,  املائية  للموارد  العامة  املديرية  واملياه-  الطاقة 
تاأمني موارد مائية اإ�ضافّية, وهي ت�ضمل م�ضاريع مياه ال�ضّفة من خطوط جّر 
وخزانات و�ضبكات و�ضدود وبحريات جبلّية, وت�ضمل اأي�ضًا م�ضاريع مياه الرّي 
تقوي جماري  م�ضاريع  اإىل  باالإ�ضافة  القائمة,  امل�ضاريع  اجلديدة وحتديث 
واإعادة  ال�ضحّي  ال�رشف  الفي�ضانات, وم�ضاريع  اأخطار  للحماية من  االأنهر 
در�س  فيها  مبا  اجلوفّية  االأحوا�س  وتغذية  للرّي,  املكّررة  املياه  ا�ضتعمال 

ال�ضدود والبحريات اجلبلية وتنفيذها والتي ت�ضمل 27 �ضّداً وبحرية. 

املهند�س و�ضام كنج
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مبوافقة  حظيت  كما  عّدة,  قراراٍت  يف  الوزراء  جمل�س  موافقة  اخلّطة  نالت 
والبنك  االأوروبي  واالحتاد  الدويّل  كالبنك  الدولية,  املوؤ�ّض�ضات  كربيات 
االأوروبي, وبا�رشت الوزارة على الفور در�س �ضدود عّدة وتنفيذها وتلزميها. 
وحتى االآن مّت تنفيذ �ضّد »�ضربوح« ب�ضعة تقارب 8,5 مليون مرت مكّعب مع 
التوزيع الكامل ملياه ال�ضّد اإىل منطقة ك�رشوان, مّما اأّدى اإىل وفر يف فاتورة 
كهرباء ال�ضّخ تقارب 6 مليني دوالر اأمريكي, وتلزي �ضّد »العا�ضي« و �ضّد 
»بقعاتة« و�ضّد »اليّمونة« ودرا�ضة نهائية لـ 12 م�رشوعًا جاهزاً فوراً للتلزي.

اإّنها املّرة االأوىل يف لبنان التي يتّم فيها و�ضع خّطة متكاملة وُمربجمة و�ضاملة 
للم�ضاريع املائية على كّل االأرا�ضي اللبنانية وفق احلاجات والطلب, وتنظيم 
موؤ�ّض�ضاتي جديد الإدارة املياه. وقد ن�ضطت املديرية العامة الإدارة املوارد املائية 
والكهربائية ل�ضمان جميع اخلربات الوطنية واالأجنبية وت�ضجيعها وم�ضاركتها 
مع املجتمعات املحلية واملنّظمات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�س 
التعاطي بهذا املرفق  اأ�ضلوب  ال�ضعبي لتغيري  الوعي  اإحداث نوع من  اأجل  من 
بني  التوفيق  بغية  املتكاملة  االإدارة  مفهوم  �ضمن  واحليوي,  االإ�ضرتاتيجي 
الطلب وجودة املياه, وذلك للح�ضول على اأكرب قيمة اقت�ضادية من هذا املورد 
االإ�ضرتاتيجي املّهم. هذا باالإ�ضافة اإىل توفري احلوافز للقطاع اخلا�س لل�ضتفادة 
من خرباته يف رفع الكفاءة, وتوظيف قدراته التقنية والفنية يف القطاع العام, 
وت�ضجيعه على اإدارة املوارد املائية مبا جُتيزه االأحكام واالأ�ضول الت�رشيعية, 

 .B.O.T  وال�ضّيما من خلل عقود اخلدمة واالإدارة واالإيجار اأو االمتياز اأو الـ
األفي مليار  اأكلف هذه االإ�ضرتاتيجية ما يقارب  اإجمايل  ويف املقابل يبلغ 
ْدَوَلة على امتداد  لرية لبنانية اأي 1,3 مليار دوالر اأمريكي تقريبًا, كانت جُمَ
ع�رش �ضنوات وقد ُمّددت اإىل �ضنة 2018, ومُمّولة من موازنة الدولة والقرو�س 
ارتكزت هذه اخلّطة يف مراحل  والت�ضغيل, ولقد  التنفيذ  امُلي�رّشة, وم�ضاريع 
االإعداد لها على مبادئ فنية واقت�ضادية واجتماعية وبيئّية, ولكّنها رّكزت 
ب�ضكٍل خا�س على مبداأ االإمناء املتوازن بني خمتلف املناطق اللبنانية وكّل 
منطقة وفق احتياجاتها, باالإ�ضافة اإىل اأولوّية تاأمني مياه ال�ضّفة ومتطّلبات 

ال�ضناعة اإىل مدينة بريوت واملدن ال�ضناعية الكربى.
والزراعية  الريفية  للمناطق  الرّي  مياه  تاأمني  على  الرتكيز  مّت  وقد  هذا 
بالكميات الكافية لي�س لرّي االأرا�ضي املوجودة فقط, وامُلقّدرة مبا يقارب 
مئة األف هكتار, بّل لتو�ضيع رقعة امل�ضاحات الزراعية امَلروّية يف امل�ضتقبل 

اإىل ما يقارب 280 األف هكتار.
ُيظهر هذا املو�ضوع اأهمية ا�ضتثنائية للوطن ككّل ولي�س للمناطق الزراعية 
واالأرياف فقط. اإذ يوؤّثر على حتريك العجلة االقت�ضادية وتن�ضيط ال�ضناعات 
املواطن  تثبيت  وبالتايل  اال�ضتثمار,  وت�ضجيع  عمل  فر�س  وخلق  الغذائية 
الريفّي يف اأر�ضه, ومنع الهجرة من االأرياف نحو املدن, وباالأخ�ّس العا�ضمة 

بريوت, وخلق اأحزمة البوؤ�س حولها.
اإّن العمل االإ�ضرتاتيجي الذي قامت به الوزارة, وذلك باعتماد اإدارة متكاملة 
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للموارد املائية وطريقة ا�ضتخدامها, ي�ضّكل االأهداف الرئي�ضة التي تكمن يف 
تر�ضيد املوارد املائية وتنميتها بطريقة متكافئة ومت�ضاوية لتلبية حاجات 
تاأمني  اإىل  تهدف  اخلّطة  اإّن هذه  �ضليمة.  بيئية  اأ�ّض�س  وذلك �ضمن  املجتمع 
وال�ضهر على  كاّفًة  للمواطنني  املياه  عالية من  الكافية مع جودة  الكميات 

التوازن بني العر�س والطلب.
اإّن قرار جمل�س الوزراء هو اعتماد تنفيذ اخلّطة الع�رشية, وذلك بناًء على موافقة 
جمل�س الوزراء يف ت�رشين الثاين من العام 1999, وقد مّت الت�ضديق على اعتماد 
اخلّطة يف قانون- برنامج �ضادر عن موازنة العام 2001, وكما مّت تاأكيد هذا 
القرار يف اأيلول من العام 2003, بعد اأن ُعر�ضت اخلّطة بجميع تفا�ضيلها على 

.B.O.T  جمل�س الوزراء بحيث مُيّول بع�ٌس من م�ضاريعها بطريقة الـ
اأّما يف ما يعود للمعوقات التي َحَدّت من تنفيذ اخلّطة الع�رشية, فنذكر ما ياأتي:

اأ- تاأمني العتمادات.
العام 2001, رقم 326 تاريخ 2001/6/28 ويف املادة  يف قانون موازنة 

الثانية والع�رشين منه �ضدر قانون برنامج لوزارة الطاقة واملياه كما ياأتي:
�س لربنامج االأ�ضغال املائية والكهربائية يف خمتلف املناطق للأعوام  يخ�ضّ
ما بني 2001 و2010 اعتماد قدره 1,200 مليار لرية, وُيجاز للحكومة عقد 
كامل هذا االعتماد واملبا�رشة بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع يف املوازنة 
مع حتديد تن�ضيب هذا االعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ �ضنويًا يف 
والكهربائية  املائية  للموارد  العامة  املديرية  اأ�ضا�ضه و�ضعت  وعلى  املوازنة, 
اخلّطة الع�رشية لل�ضدود والبحريات اجلبلية. وقد َعَمدت احلكومة يف املوازنات 
اللحقة اإىل تعديل القانون, ومتديد فرتة اأعوام اخلّطة حتى اأ�ضبحت اعتماداتها 
يف موازنة العام 2005 موّزعة حتى العام 2014 بدالً من العام 2010, مع 
تعديل  يف توزيع اعتمادات الدفع يف م�ضاريع موازنات االأعوام 2006- 2008 

ولغاية العام 2018, االأمر الذي اأعاق تنفيذ برنامج اخلّطة الع�رشية.
اللحقة  ال�ضنوات  يف  املالية  وزارة  اّتخذتها  اإجراءات  اإىل  باالإ�ضافة  هذا 
تق�ضي بعر�س طلبات حجز االعتمادات على موافقة وزارة املالية امُل�ضبقة 
قبل حجزها, االأمر الذي يتناق�س مع ن�ّس القانون- الربنامج, مّما �ضّبب 
وحجز  ال�ّضدود  م�ضاريع  بتلزي  ال�ضري  عملية  يف  وارتباكًا  كثرية  اإ�ضكاالت 

االعتمادات اللزمة لها وفق اخلّطة املو�ضوعة.    
   

ب- ال�شتمالكات. 
ال�ّضدود والبحريات اجلبلية ت�ضّكل  العائدة مل�ضاريع  مّلا كانت اال�ضتملكات 
م�ضاحات وا�ضعة من االأملك اخلا�ضة فاإن دفع بدلها ي�ضتوجب مبالغ كبرية, 
مل يعد من ال�ضهولة تاأمني حجزها وفق توزيع االعتمادات من العام 2001 
دفع  قبل  بالتنفيذ  املبا�رشة  اأعمال  ُيعيق  الذي  االأمر   ,2018 العام  حتى 

التعوي�ضات املرتّتبة الأ�ضحاب االأملك امل�ضتملكة.
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ج- معوقات اجلهاز الب�رشي والتدّخالت ال�شيا�شية. 
اللزمة من كفاءات هند�ضية وخربات,  الب�رشية  بالعنا�رش  االإدارة  ُترفد  مل 
بخا�ضٍة اأّن م�ضاريع ال�ضدود والبحريات اجلبلية تختلف طبيعة تنفيذها عن 
امل�ضاريع املائية االأخرى, مثل تنفيذ م�ضاريع بناء خزانات و�ضبكات مائية 
التي  ال�ضاأن  بهذا  املناطقية  ال�ضيا�ضية  التدّخلت  ذلك  اإىل  اأ�ضف  وغريها. 
تت�ضارب مع مفاهيم التنمية امل�ضتدامة يف لبنان. هذا ون�ضري اإىل الظروف 
»العا�ضي«  �ضّد  م�رشوع  يف  ح�ضل  كما  االإ�رشائيلية,  واالعتداءات  االأمنية 
تنفيذ  خلل  وتخريبها  املن�ضاآت  بق�ضف  االإ�رشائيلية  الطائرات  قامت  حني 
عدم  ب�ضبب  امل�رشوع  ا�ضتكمال  وعدم  العمل  توّقف  اإىل  اأّدى  مّما  امل�رشوع, 
بدل  امللتزم  والتي طلبها  للإغاثة,  العليا  الهيئة  قبل  التعوي�ضات من  دفع 

االأ�رشار التي ح�ضلت من جراء هذا الق�ضف.
وكذلك االأمر بالن�ضبة للعراقيل التي ح�ضلت يف �ضّد »اليّمونة« عندما ُكّلفت 
الهيئة العليا للإغاثة دفع التعوي�ضات للأهايل عن االأملك امُل�ضتثمرة يف 
منطقة ال�ضّد, وهي ال تزال عالقة لتاريخه من دون نتيجة, مّما اأّدى اإىل وقف 
تنفيذ العمل يف هذا ال�ضّد, هذا باالإ�ضافة اإىل عدم ت�ضديق م�ضاريع ال�ضدود 

ة. امُلَلّزمة من قبل املراجع املخت�ضّ
ال�ضدود  باإدارة  تعنى  موؤ�ّض�ضة  بناء  يتطّلب  القطاع  هذا  اإ�ضلح  فاإّن  وعليه 
 221 املياه  قانون  وتطبيق  اللزم,  الب�رشّي  بالعن�رش  ورفدها  لبنان,  يف 
ل  ُمف�ضّ برنامج  لتطبيق  النهائية  يتوّجب و�ضع اخلطوط  وتعديلته, بحيث 
الطاقة  وزارة  من  كّل  يف  واللوج�ضتي  الب�رشي  اجلهاز  لتقوية  وحت�ضريه 
الليطاين,  لنهر  الوطنية  وامل�ضلحة  االقليمية,  املياه  وموؤ�ّض�ضات  واملياه, 
باالإ�ضافة اإىل تنفيذ جميع املرا�ضيم التطبيقية العائدة لهذا الربنامج وذلك 
من قبل املوؤ�ّض�ضات العامة للمياه, ودعم احلكومة اللبنانية لهذه املوؤ�ّض�ضات, 
وميكن اال�ضتعانة بخربات القطاع اخلا�س. هذا باالإ�ضافة اإىل و�ضع التنظيم 
اجلديد لوزارة الطاقة واملياه قيد التطبيق واالأخذ بعني االعتبار املوا�ضيع 
اخلّطة  تنفيذ  اأّن  كما  القطاع.  لهذا  العائدة  والبيئية  واملالية  املوؤ�ّض�ضاتية 
باإدارة  تعنى  وحدة  اإن�ضاء  يقت�ضي  لها  العائدة  امل�ضاريع  وجميع  الع�رشية 
ال�ضدود مع ما تقت�ضيه من خربات لهذا القطاع من �ضاأنها اأن ُت�ضهم يف تنظيم 
هند�ضية  كفاءات  واإيجاد  وع�رشّي,  اأف�ضل  نحٍو  على  واإدارته  املياه  قطاع 

عالية من اأجل مواكبة خمتلف امل�ضاريع االإمنائية.
وجتدر االإ�ضارة هنا اإىل اإّن عدم االأخذ بهذه االإ�ضرتاتيجية التقنية والتنظيمية 
�ضيوؤّدي اإىل عدم ا�ضتغلل لبنان ملياهه املتّجددة, وبالتايل حرمان اللبنانيني 
االجتماعي  واالأمن  االقت�ضادية  التنمية  لتحقيق  املهّم  املورد  هذا  من 
والغذائي ب�ضورة م�ضتدامة, هذا باالإ�ضافة اإىل االأطماع االإ�رشائيلية املتذّرعة 

باأّن مياه لبنان ُتهدر وتذهب اإىل البحر املتو�ّضط من دون االنتفاع منها. 
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كلمة المهندس فهد سقال

ادة, حتّية جلميع ال�ضيدات وال�ضَّ
اليوم  ور�ضة  تكون  اأن  اإىل  ن�ضعى  الأّننا  »مونولوغ«,  اأ�ضلوب  اّتباع  اأريد  ال 
حيوّية ومتفاعلة, ولقد �ضمعنا وجهة نظر ال�ضيا�ضة احلكومية لل�ضنوات الع�رش 
اأن  نريد  وال  حوار,  اإىل  توؤّدي  اأقلم«  »روؤو�س  نعطي  اأن  نريد  نحن  املقبلة. 
نكون اإيجابيني يف كّل فكرة. �ضن�ضاأل االخت�ضا�ضيني عن  اآرائهم, وال نريد اأن 

نخرج من هذا احلوار مبقّررات فولكلورّية ال نفع فيها.
اأواًل, اأريد اأن اأ�ضري اإىل اأّن خّطة ال�ضنوات اخلم�س لـ Blue Gold لي�ضت خّطة من 
وجهة نظر »ملتقى التاأثري املدين« كاأ�ضخا�س, الأّن ملتقى التاأثري املدين كان 
يوؤّدي دوره كـ catalyseur لثلثني خبرياً, ثلثهم االأول من القطاع االأكادميي, 
والثلث الثاين من القطاع العام وهو م�ضارك بو�ضع »االإ�ضرتاتيجية الوطنية 
اإذاً هي وجهة نظر بيننا نحن  القطاع اخلا�س.  االأخري من  للمياه«, والثلث 
الثلثني, اإذ ميكن اأن نّتفق مع بع�ضنا البع�س على كثري من االأمور كما ميكن 

اأن نختلف.
�ضاأعطي املحور االأ�ضا�ضي للتكّلم على ال�ضيا�ضات؛ �ضيا�ضة الدولة العاّمة يف 
اإىل  و�ضاأ�ضري   ,Blue Gold الـ  خّطة  يف  ُطرحت  التي  وال�ضيا�ضة  املياه,  اإدارة 

نقاط اخللف ونقاط التوافق بينها.
لقد ُطرحت �ضيا�ضة »التوازن بني العر�س والطلب«, وهذا خلف اأ�ضا�ضي بني 
ال�ضيا�ضتني, فنحن نعتقد اأّن املياه هي ثروة �ضيادّية للبنان, وكنا قد حّذرنا, 
لبنان  مياه  القومي وبني  االأمن  االرتباط بني  �ضنوات, من مدى  قبل ثلث 
ال�ضيادّية. نحن مّتفقون على وجود الفائ�س من املياه, ولكن اإذا اختلفنا على 
هذا املو�ضوع فنحن ن�ضّيع الوقت يف الدخول بالتفا�ضيل. هناك نقاط مهمة 

يف ال�ضيا�ضات امُلّتبعة ولكن يوجد خلف كبري يف ال�ضيا�ضات االإ�ضرتاتيجية.
ولقد حّذرنا  فيها,  املياه  وفرة  ال�ضيخ من حيث  تركيا وجبل  مثل  لبنان  اإّن 
بخ�ضو�س نهرّي الوّزاين والليطاين, واالآن نحّذر بخ�ضو�س نهر العا�ضي, فحالًيا 
هناك خوف كبري باأّن ثمة خلّيًة تعمل يف اأمريكا وتّدعي باأّن نهر العا�ضي هو 

املهند�س فهد �ضّقال
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جزٌء من دولة ثانية, لهذا اأقول لكم باأّن الوقت ق�ضري ويداهمنا. فاخللف اإذاً 
هو على مو�ضوع العر�س والطلب, الأّن االأرقام املتداولة و�ضبكات التاأهيل هي 
عت خّطة الـ Blue Gold ل�ضبط نقاط ال�ضعف ودوزنتها  نف�ضها, واأ�ضا�ضًا ُو�ضِ
لي�ضت  �ضليمة متكاملة, وهي  اإدارة  اإىل  للو�ضول  ودرا�ضتها بهدف حت�ضينها, 

اخرتاعًا خلّطة جديدة. و�ضاأ�ضتعر�س االآن النقاط اخللفية بني ال�ضيا�ضتني:
النقطة االأوىل, هّل تعترب املياه ثروة �ضيادية, وكيف ُندير هذه الرثوة؟ تهدف 
العام  يف  والطلب  العر�س  �ضيا�ضة  يف  التوازن  اإىل  للدولة  الع�رشية  اخلّطة 
التي و�ضعت يف  للمياه,  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  اأي�ضًا  اأ�ضارت  ولقد   ,2020
والطلب. حيث الحظنا �ضبابية يف  العر�س  التوازن بني  اإىل  العام 2012, 
اخلّطة احلكومية, بالن�ضبة للطلب, ونحن اأعطينا اأرقامًا وم�ضتعّدون اأن ندخل 
يف التفا�ضيل. وحتى يومنا هذا, مل نَر اأّي مبادرة اإ�ضرتاتيجية مهّمة لتح�ضني 
مو�ضوع الطلب, لكي ن�ضل يف العام 2020 اإىل مليار وخم�ضمائة مرت مكعب 
من املياه. وهناك اأي�ضًا خلف حول ت�ضعري املرت املكعب يف العام 2020, 
وحول كيفية متويل هذه اخلّطة باأكملها, وكيفية حتديد ال�رشائب على االآبار 
ال�ضناعية  املناطق  تخطيط  باأّن  العلم  مع  ال�ضناعية.  املناطق  وعلى 
نقوم  فكيف  وزارات,  عّدة  �ضلحيات  يف  يدخلن  وتنظيمها 
باإدارة املياه ومعاجلتها يف املناطق ال�ضناعية, ونحن 
ال نعلم اأين �ضتكون هذه املناطق بعد ع�رش �ضنوات؟

املوارد  مو�ضوع  هي  الثانية,  النقطة 
�ضيا�ضات  نّتفق مع  وال�ضدود. نحن 
الدولة يف عدم تخزين 640 مليون 
على  كذلك  ونّتفق  للوقت,  م�ضّيعة  ي�ضّكل  ذلك  الأّن  اإ�ضايف,  مكّعب  مرت 
ثروة  املياه  اأّن  اعتربنا  اإذا  هو  االأ�ضا�س  اخللف  ولكّن  امُلتداولة,  االأرقام 
�ضّداً   27 باإن�ضاء  نقوم  فكيف  منها,  الفائ�س  با�ضتغلل  نقوم  اأن  وعلينا 
وبحرية وال يوجد بحوزتنا �ضوى عدد �ضئيل من املهند�ضني, وبخا�ضٍة اأّن 
كنج  و�ضام  املهند�س  تكّلم  لقد  موازنة.  دون  من  وتعمل  متقاع�ضة  الدولة 
جديد,  من  االأرقام  هذه  الإدراج  �ضعيد  واأنا  لبنانية,  لرية  مليار  األفي  على 
العمل  عن  ال�ضّد  هذا  توّقف  اإذا  جّنة,  �ضّد  حول  احلا�ضل  باخللف  واأّذكر 
االآن, فكّم من امل�ضاكل �ضتح�ضل, منها م�ضاكل مالّية وبيئّية تطاول الدولة 
اللبنانية وال�ضعب اللبناين على حّد �ضواء, وبغ�س النظر اإذا كّنا مع ال�ضّد اأم 

ال, حاليًا ال ن�ضتطيع اإيقافه عن العمل.
القطاع اخلا�س, من دون خ�ضخ�ضة,  بال�رشاكة مع  تتمّثل  الثانية,  النقطة 
وذلك لت�رشيع تنفيذ ال�ضدود والبحريات. ففي الوقت احلا�رش, ال اأرى تقّدمًا 
يف هذا املو�ضوع, ها هو �ضّد جّنة الذي كان من املفرت�س اأن ينتهي يف العام 
وثلث  �ضنتني  بني  ما  يلزمها  �ضبيه  وبني  ال�ضّد  بني  الو�ضلة  لكّن   ,2018

�ضنوات, اأّي  اأّنها لن ت�ضل اإىل بريوت قبل العام 2021, وهذا اأمٌر ُمرعب. 
النقطة الثالثة, هي كيفية معاجلة املياه. لقد ُطرحت يف اخلّطة احلكومية, 
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اأخرى  ور�ضات  ذلك يف  على  االأمثلة  بع�س  و�ضرنى  ُمكلفة جداً,  وهي طرق 
الحقًا, فهناك فوارق عديدة يف الكلفة بني بع�س البلديات ترتاوح من واحد 
يف  هي  املياه  معاجلة  يف  اجلديدة  التقنيات  اإّن  لنا,  وبالن�ضبة  ع�رشة.  اإىل 
معاجلة املياه املوّزعة. وهنا يكمن الفرق يف املقاربة بني معاجلة املياه 
كثرياً,  تختلف  الكلفة  الأّن  املناطق,  يف  املركزية  املياه  ومعاجلة  املوّزعة 
حمّطة  فمثًل  ت�ضاعدّية,  املياه  معاجلة  اإّن  ال�ضدود.  مثل  اختبارّية  كونها 
�ضور كلفتها 32 مليون دوالر اأمريكي, وهذه نقطة خلف يف ال�ضيا�ضة من 

دون اأن ندخل يف التقنيات والتفا�ضيل.
يف   Blue Gold الـ  خّطة  اأطلقت  لقد  املركزية.  االإدارة  هي  الرابعة,  النقطة 
اإ�ضرتاتيجي  وطني  جمل�س  اإن�ضاء  �رشورة   ,2013 العام  من  االأول  كانون 
للمياه, واالآن ازدادت قناعتنا مع املوؤ�ّض�ضة الع�ضكرية اأن يكون هذا املجل�س 
االأ�ضباب من  اأطرح  و�ضوف  القومي,  االأمن  من جمل�س  للمياه جزءاً  الوطني 
الطاقة  ووزارة  البيئة  وزارة  بني  فاخللفات  التفا�ضيل.  يف  الدخول  دون 
واملياه قائمة, وكذلك عدم وجود مبادرة م�ضرتكة مع وزارة ال�ضحة ووزارة 
متكاملة,  كاملة  اإدارة  يوجد  وال  ِحدة,  على  تعمل  منهما  كّلً  الأّن  الزراعة, 
فكيف باإمكاننا تنفيذ 27 �ضّداً وبحرية يف ظّل وجود خلفات بني الوزارات؟ 
اإذاً يجب اأن ي�ضّكل جمل�س وطني ميّثل الوزارات كّلها ويقوم باّتخاذ القرارات. 
اأّن هذا املجل�س يجب اأن يكون جزءاً من جمل�س االأمن القومي,  واأ�ضّدد على 
هكذا هو الواقع يف الواليات املّتحدة االأمريكية, يف فرن�ضا, يف رو�ضيا, ويف 
�ضوي�رشا. فنحن نتكّلم على االأمور االإ�ضرتاتيجية ولي�س على العملياتية, الأّن 
االأخرية متوافرة يف كّل الوزارات. فلنبداأ اإذاً من الراأ�س, الأّن القرار ال�ضيا�ضي 

م�ضلول ب�ضبب غياب جمل�س وطني يقوم باتخاذ القرارات املركزية.
النقطة اخلام�ضة, هي اإدارة موؤ�ّض�ضات املياه. اإذ كيف باإمكاننا اأن نقوم باإدارة 
املوارد املائية, وموؤ�ض�ضات املياه تدار بهذه الطريقة يف الوقت احلا�رش؟ هذا 

اأمر م�ضتحيل, ونحن لدينا طروحات الإ�ضلح هذا الواقع. 
املوؤ�ّض�ضة  مع  بال�رشاكة  جداً  م�رشورون  املدين«  التاأثري  »ملتقى  يف  نحن 
الع�ضكرية, التي اأ�ضبحت حاليًا تهتم لي�س فقط باالأمن الع�ضكري بّل باالأمن 
بالن�ضبة  اإ�ضرتاتيجية   2015 �ضنة  كانت  ولقد  واالجتماعي,  االقت�ضادي 
للجي�س, واأمتّنى اليوم اأن ن�ضل اإىل اتفاق حول هذه النقاط كي ننتقل الحقًا 
النقاط فل �رشورة  واإذا مل نكن مّتفقني على هذه  اأخرى,  للبحث يف نقاط 

للدخول يف اأي تفا�ضيل. 
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والدرا�ضات  البحوث  مركز  مدير  فّراج  اأبي  فادي  الركن  العميد  ح�رشة 
االإ�ضرتاتيجية,

ح�رشة ال�ضباط,
اأ�ضحاب ال�ضعادة,

الزملء واحل�ضور الكرام,
موؤ�ّض�ضة  عمل  نطاق  حول  النقاط  من  جمموعة  �رشيعًا  اأ�ضتعر�س  اأن  اأريد 
املوؤ�ّض�ضة,  نطاق  يف  املياه  قطاع  املياه,  قطاع  لبنان,  جنوب  يف  املياه 
ال�ضدود والنواقل امُلقرتحة يف اجلنوب, ومقارنة حول اإدارة املن�ضاآت احلالية 

م�ضتقبًل وت�ضغيلها و�ضيانتها.
نخدم  ونحن  والنبطية,  اجلنوب  حمافظتّي  املوؤ�ّض�ضة  عمل  نطاق  يت�ضمن 
االأرقام.  م�ضكلة يف هذه  العلم بوجود  لبناين, مع  األف مواطن  حواىل 750 
�ضور,  مياه  م�ضلحة  م�ضالح:  اأربع  لبنان  جنوب  يف  �ضابقًا  يوجد  كان 
م�ضلحة مياه �ضيدا, م�ضلحة مياه جبل عامل, وم�ضلحة مياه نبع الطا�ضة, 
وا�ضُتحِدث يف اأوائل العام 1990 م�رشوع وادي جيلو. و�ضاأعود بالذاكرة اإىل 
العام 1990, عندما كنت مدير م�ضلحة مياه  »عني الدلبة«, بجانب م�ضت�ضفى 
كان  لقد  لبنان.  املياه يف  قطاعات  اإدارة  الأ�ضتعر�س مو�ضوع  ي�ضوع,  قلب 
االأربعينيات, وكان  امتيازاً يف  الواقع حتت ثكنة حمانا  الدلبة«  نبع »عني 
يروي باجلاذبية كّل منطقة احلازمية وبعبدا والفيا�ضية واجلمهور والريزة 
وحارة ال�ّضت و�ضواًل اإىل برج الرباجنة. وكان هناك م�رشوع مماثل هو »نبع 
الطا�ضة« يف بلدة اللويزة يف جنوب لبنان, وكان اأي�ضًا امتيازاً لـ »يو�ضف بك 
الزين« والد النائب احلايل »عبد اللطيف الزين«, كان النبع يروي باجلاذبية 
منطقة النبطية باأكملها وي�ضل حتى حدود مدينة �ضيدا. وكانت الفل�ضفة يف 

ذلك احلني, االعتماد على الينابيع العالية ل�ضقي املناطق املنخف�ضة.
الوكالة االأمريكية للتنمية  ال�ضتينيات دخلت  اأواخر اخلم�ضينيات وبداية  يف 
ن�ضّخ  فاأ�ضبحنا  ال�ضّخ,  فل�ضفة  واأدخلت  الرابعة(,  )النقطة   USAID الدولية  

املهند�س اأحمد نظام
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املياه من راأ�س العني على م�ضتوى �ضطح البحر اإىل مدينة بنت جبيل »�ضّف 
مرتاً   820 ارتفاع  اإىل  الليطاين  نهر  من  اأو  مرتاً,   780 ارتفاع  على  الهوا« 
اإىل بلدات الطيبة و�ضقرا وبلعويل  اإي�ضال املياه  اأجل  اأ�ضفل بلدة الطيبة من 
م�ضالح  كانت  االأربعينيات  ففي  املحيطة.  القرى  من  وغريها  وبرع�ضيت 
فاأ�ضبحت  ال�ضتينيات  ومطلع  اخلم�ضينيات  اأواخر  يف  اأّما  امتيازات,  املياه 
م�ضالح م�ضتقّلة, ومنذ بداية العام 2000 اأ�ضبحت من�ضاآت عامة ا�ضتثمارية 
للمياه, ولكن ال�ضوؤال املطروح: هّل طراأ اأّي تعديل اأو اأُدخل اأّي تطوير على هذا 

القطاع, والكّل ُي�ضّلم باأّن املياه هي احلياة؟
باخلّطة  ُعرفت   2000 العام  يف  االإ�ضرتاتيجي  للتخطيط  مقاربة  اأّول  جرت 
الع�رشّية, وقيل حينها اأّن هذه اخلّطة �ضُتنجز يف �ضنة 2010. فقاموا باإن�ضاء 
»بركة« �ُضّميت »�ضّد �ضربوح«, ب�ضعة 8,5 مليون م3, واأذكر اإحدى الزيارات 
التي قمنا بها اإىل املغرب يف �ضنة 2004 مع زملئنا املدراء العاّمني, وهنا 
اإىل وزارتنا وزميلنا الدكتور فادي قمري, ولكن فقط من باب  اأوّجه نقداً  ال 
اأُجنز منه 500  اأحد ال�ضدود يف املغرب, كان قد  املقارنة, لقد قمنا بزيارة 
مليون م3, وكانوا يقومون بالتخطيط ل�ضّد اآخر �ضعته حواىل 5 اآالف مليون 
م3, مع العلم باأّن كمّية الهواطل يف املغرب معروفة. لقد فاقت تكلفة بركة 
يجعلها  مّما  اأمريكي,  دوالر  مليون   117 الـ  املعلومات,  بح�ضب  »�ضربوح«, 

اأغلى تخزين يف العامل مقارنًة باملرت املكعب.
اأّما جنوبًا, فما هي كمية املياه امُلتاح لنا ا�ضتثمارها؟ اأنا ال اأريد العودة اإىل 
االأعوام 1973 و1975 و1978 و1982 و1993 و1996 وعام التحرير يف 
الـ2000 وحرب متوز 2006, حيث عانت موؤ�ّض�ضات اإدارة املياه يف اجلنوب 
الكثري خلل تلك االأعوام. حاليًا 85٪ من املياه التي يتّم توزيعها جنوبًا هي 
مياه جوفّية, واأغلب االآبار هي اآبار عميقة, اأي كلفة ال�ضّخ منها اأمر خيايل. 
فلكي ن�ضحب مياه الـ artisan املوجودة يف برك راأ�س العني, والتي هي مياه 
رة طبيعيًا على �ضاحل البحر وغري حمفورة, اإىل منطقة بنت جبيل يجب  ُمَفجَّ
�ضّخ املياه اإىل ارتفاع 780 مرتاً, وعلى اأربع مراحل: االأوىل من راأ�س العني 
وعيتا  رمي�س  اإىل  ثّم  ومن  كفرا,  اإىل  �ضّديقني  من  والثانية  �ضّديقني,  اإىل 
ال�ضعب, واأخرياً اإىل بنت جبيل والقرى املحيطة بها. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأّنه 
وخلل هذه املراحل اإذا مل يوجد تن�ضيق يف التيار الكهربائي يف نقطة واحدة 
من النقاط االأربع وقعت امل�ضكلة. ونحن وِرثنا فل�ضفة مفادها اأّنه عندما تقع 
اأي م�ضكلة يف املياه علينا اأن نحفر بئراً, فاأ�ضبح لدينا 300 بئر ارتوازي, 
م3  مليون   90 الـ  يقارب  ما  الوطني  االإ�ضرتاتيجي  االحتياط  من  ت�ضتنزف 
�ضنويًا, االأمر الذي مي�ّس االأمن القومي املائي, مع ما تتكّبده املوؤ�ض�ضة من 

اأكلف باهظة من اإدارة وت�ضغيل و�ضيانة.
اأريد اأن اأقارب ما حُلظ باخلّطة الع�رشية, اأو يف ما ُعرف موؤخراً باالإ�ضرتاتيجية 
الوطنية للمياه, والتي اأجُنزت يف العام 2012. فاإذا اأخذنا على �ضبيل املثال 
م�رشوع »ناقل 800« مبعزل عن النقا�س حول نوعّية املياه, و�ضاأعترب جداًل 
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مع  وللرّي,  لل�رشب  �ضاحلة  مياهًا  واأعطونا  احلو�س  بتنظيف  قاموا  اأّنهم 
تنا من مياه ال�ضّفة مبوجب  اأنني اأ�ضّك اأن تكون نوعية املياه �ضاحلة, فح�ضّ
اأنان«  »ب�رشي-  ناقل  اأخذنا  واإذا  م3.  مليون   20 تبلغ  النافذة  املرا�ضيم 
»اأنان« هناك ناقل �ضمايل وناقل جنوبي, تكون  الناقل اجلنوبي, الأّنه من 
تقارب  التي  الكمية  اإّن هذه  م3.  مليون  اإىل 25  ما بني 20  اأي�ضًا ح�ضتنا 
الـ40 مليون م3 من املياه �ضنويًا توازي 50٪ من املياه التي ن�ضتنزفها من 

احلو�س اجلويف الذي يجب احلفاظ عليه.
اإّن مياهنا اجلوفية متجّددة, ولكن اال�ضتمرار بهذا النزف يعترب كارثّيًا, ونحن 
كموؤ�ّض�ضة نعرف الكمية التي نقوم ب�ضحبها, ومن امل�ضتبعد اأن يكون باإمكان 
اأي م�ضوؤول يف اإدارة مياه لبنانية اأن يحّدد الكمية التي ي�ضحبها من مياهه 
اأحد يعلم عدد االآبار املحفورة, وحاليًا هناك درا�ضة تقوم  اجلوفية, الأّن ال 
بها الوزارة م�ضكورة حول م�ضح االآبار واملياه اجلوفية وكيف يتّم ا�ضتنزافها. 
مّما يوجد على  ن�ضبة ٪90  الدرا�ضة الأكرث من  اأن ت�ضل هذه  ولكن ال ميكن 
الق�ضور  ويف  املزارع  يف  االآبار  من  كبرية  اأعداداً  هناك  الأّن  الواقع,  اأر�س 
ُحفرت مع رخ�س ومن دون رخ�س. لدينا 300 بئر ارتوازي للموؤ�ّض�ضة على 
م�ضاحة 2000 كلم2 اأي اإذا احت�ضبنا عدد القرى والبلدات �ضمن نطاق عمل 
املوؤ�ّض�ضة, فهناك قرى حت�ضل على بئر ون�ضف, فاأ�ضبح عدد االآبار اأكرث من 

املطلوب, وهذا بدوره اأمر ُمكلف.
من  املياه  من  م3  مليون   45 على  نح�ضل  اأن  ن�ضتطيع  نحن  املقابل,  يف 
اأو �ضّد »اخلرديل«,  ال�ضقي«  »اإبل  �ضّد  ا�ضتعمال  م�ضدرين �ضطحيني, من دون 
وال حتى كمية املياه التي هي من حّق الدولة اللبنانية اأن تاأخذها من نهر 
 53 �ضنويًا  ناأخذ  اأن  حّقنا  من  باأّنه  ُتقّر  »جون�ضتون«  اتفاقية  الأّن  الوّزاين, 
املياه.  تلك  من  م3  مليون   3,5 حواىل  اإاّل  ناأخذ  ال  نحن  بينما  م3,  مليون 
اأمريكي  دوالر  مليون   6 وّفرنا  باأّننا  كنج  و�ضام  املهند�س  زميلنا  ذكر  لقد 
يف فاتورة الكهرباء الأّننا �ضقينا باجلاذبية من �ضّد �ضربوح, فت�ضّوروا اأّن 8 
مليني م3 وّفرت لنا 6 مليون دوالر, فكم ميكن اأن توّفر لنا الـ 45 مليون 
م3 من فاتورة الكهرباء, وكم من املمكن اأن ت�ضهم هذه الكمية باحلفاظ على 

احلو�س اجلويف الذي اأ�ضبح ُم�ضتنزفًا؟
ي�ضتكي اأهل »برج الرباجنة« من نوعية املياه لديهم, كونها ماحلة وكل�ضّية, 
احلفر  اأّن  العلم  مع  اجلويف,  احلو�س  اإىل  البحر  مياه  دخول  ب�ضبب  وذلك 
ال�ضّكة املوجود يف املنطقة, وبالتايل عند دخول  ممنوع قانونًا حتت خط 
ال  الأّنه  والكبرية,  اخلطرة  امل�ضكلة  �ضتقع  اجلويف  احلو�س  اإىل  البحر  مياه 
ميكن حتليتها مهما قمنا باإعادة �ضحن املياه. املنطقة الوحيدة يف لبنان 
التي تقوم باإعادة �ضحن املياه هي قناة »الدي�ضونية« على تقاطع »غالريي 
�ضمعان«, فهناك اآبار عمقها على ما اأعتقد حواىل 400 مرت, وكّل الفائ�س 

من قناة الدي�ضونية ُي�ضحب من ثلثة اآبار. 
اأّما حول مو�ضوع �ضوء االإدارة, فموؤ�ض�ضات املياه منذ العام 1959 م�ضالح 
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م�ضتقّلة كان ملكها مدير, ورئي�س دائرة فنّية, ورئي�س دائرة اإدارّية, ورئي�س 
دائرة مالّية, لكّنها وحتى العام 2000 مل يطراأ عليها اأي تطوير اإطلقًا, فكّل 

التقنيات التي اأتاحتها العلوم مل ُت�ضتخدم يف هذا القطاع نهائيًا. 
مّما  االإدارة,  يف  العجز  لتغطية  الطلب«  »غّب  العمال  بدعة  ظهرت  ختامًا, 
اإىل  اأ�ضف  للمواطن,  تاأمني املياه  وا�ضتنزافها بغية  االإدارة  اإرهاق  اإىل  اأّدى 
اخلدمة  تاأمني  اأمام  العوائق  اأكرب  اأي�ضًا من  التي هي  الكهرباء  م�ضكلة  ذلك 
للمواطنني. هذه �ضورة عامة عن م�ضاكل موؤ�ّض�ضة مياه اجلنوب, ويف اعتقادي 

اأّنها م�ضاكل م�ضرتكة بني اأغلب موؤ�ّض�ضات املياه يف لبنان.
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كلمة المهندس جمال كريّم 

نحاول اليوم اأن ن�ضهم باجناز الهدف الذي و�ضعه مركز البحوث والدرا�ضات 
اإّن تاأمني  االإ�ضرتاتيجية يف هذا املجال,  ون�ضتعر�س ذلك بر�ضالة �ضغرية؛ 
وُيحدث  املائية,  املوارد  على  ال�ضغط  يزيد  املياه  من  الب�رشية  احتياجات 
ال�ضلعة  هذه  ا�ضتعماالت  ويدخل  وكمياتها,  املياه  نوعيات  يف  تغرّيات 

احلياتية بحلقة ي�ضعب التحّكم بها.
على  الطلب  واأّن حجم  لبنان حمدودة  املائية يف  املوارد  اأّن  الوقائع  توؤّكد 
املياه من قبل خمتلف القطاعات االقت�ضادية يتنامى بوترية مت�ضارعة وذلك 
الرتباطه بتزايد عدد ال�ضكان, وبالتطّور االقت�ضادي واالجتماعي, وبالتقّدم 
احل�ضاري والثقايف الذي اأ�ضحت متطّلباته تفوق قدرة املجتمع واالقت�ضاد 
اأي�ضّا يف تديّن الكفاءة يف  الوطني على مواكبته وتلبيته, االأمر الذي ي�ضهم 

اإدارة هذه املوارد.
كما تنذر الدرا�ضات التي اأعّدت حول التوازن بني املوارد املائية املتوافرة 
يف  نق�س  بح�ضول  املهّمة  احلياتية  املادة  هذه  على  والطلب  لبنان  يف 
تّتخذ  مل  اإذا  اال�ضتعماالت  ملختلف  توفريها  ميكن  التي  املياه  كميات 
الذي  االأمر  القطاع,  اإدارة  تكفل حت�ضني  التي  العاجلة  والتدابري  االإجراءات 
هذا  لتحقيق  املعنية  والهيئات  املراجع  جميع  جهود  ت�ضافر  ي�ضتوجب 

النق�س. التح�ضني ولتفادي 
الدولية واملحلية �رشورة اعتماد مفهوم احلو�س املائي  اأّكدت املوؤمترات 
قدرات  �ضون  اأهمية  على  و�ضّددت  املتكاملة,  واالإدارة  للتخطيط  كوحدة 
امللكية  وحماية  امللّوثة,  للمياه  الذاتية  التنقية  على  املائية  امل�ضادر 
التنمية  عمليات  خلل  البيئية  النظم  ا�ضتدامة  و�ضمان  للمياه,  العامة 

واال�ضتثمار.
اإّن االأزمة البيئية املتنامية والفقر الذي يتزايد يف خمتلف املناطق, ريفية 
امللّحة  احلاجة  اإىل  ت�ضري  اأ�ضكالها,  بجميع  والتفرقة  عمرانية,  اأم  كانت 
اأف�ضل با�ضتعماالت املياه, وتوؤدي  العتماد مقاربة خمتلفة ت�ضمن حتّكمًا 

املهند�س جمال كرّي 
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اإىل خلق تغيري منوذجّي يف اإدارة املوارد املائية ي�ضتند اإىل مفهوم االإدارة 
مببادىء  املائية  وال�ضيا�ضات  االأولويات  حتديد  يف  وي�ضتعني  املتكاملة 

اأهمها: اأ�ضا�ضية 

اقت�شادية  �شلعة  اأّنها  على  باملياه  اخلا�شة  امل�شائل  تعالج  اأن  اأولً: 
واجتماعية وبيئية.

اإّن تقدي خدمات املياه واإن�ضاء البنى التحتية التي حتتاج اإليها هذه اخلدمات 
متوين  ح�ضة  على  احل�ضول  ي�ضّكل  ما  يف  اقت�ضادي,  فعل  االأ�ضا�س  يف  هو 
اأ�ضا�ضية منها يف الوقت نف�ضه حقًا اإن�ضانيًا يجب احرتامه, ويفر�س منذ حني 
احلاجات  لتلبية  اأو  املنازل  يف  املياه  ال�ضتعمال  االقت�ضادية  القيمة  اأخذ 
ال�ضتعمال  االقت�ضادية  القيم  تقدير  لدى  احل�ضبان  يف  املختلفة  ال�ضحية 
املياه ب�ضكل عام. وحتى لو كانت خدمة متوين املياه مدفوعة االأجر يقت�ضي 
امل�ضتفيدين يف حتديد  واإ�رشاك  االعتبار  النا�س بعني  ال�ضداد عند  اأخذ قدرة 
هذه البدالت, الأّنه من ال�رشوري اإعداد ال�ضيا�ضات وت�ضميم الربامج املائية 
باال�ضتناد اإىل مبداأ توفري الكميات االأ�ضا�ضية من املياه, باعتبار هذه ال�ضلعة 
للمياه يف حاالت  العالية  الكلفة  اإن�ضانيًا, بحيث ال تطّبق  ملكًا عامًا وحقًا 

اال�ضتجابة للحاجات االإن�ضانية.

ثانياً: اأن يتّم تاأ�شي�س ال�شيا�شات املائية والأطر الت�رشيعية على الإدارة 
الكلّية للمياه.

اإّنه وملن ال�رشوري اأن تدار املياه على اأ�ضا�س اأّنها كٌل ال يتجزاأ, كون ال�رشوع 
ا�ضتدامة املياه  يوؤّثر على  اأو ميدان مائي معني  اأعمال يف قطاع  يف تنفيذ 
اأهمية  تربز  هنا  من  اأخرى,  مائية  قطاعات  يف  وكميتها  نوعيتها  وعلى 
التن�ضيق والتعاون بني الوزارات واملوؤ�ّض�ضات وال�ضلطات والهيئات املحلية. 
العامة  واملوؤ�ّض�ضات  املعنية,  الوزرات  وخمتلف  احلكومة  باأّن  �ضّك  وال 
اال�ضتثمارية للمياه, وال�ضلطات املحلية, وخمتلف فئات امل�ضتفيدين, ت�ضّكل 
الهيئات الفاعلة االأ�ضا�ضية يف اإدارة املياه, اإال اأّنه ولتحقيق مزيد من الكفاءة 
ميكن اإ�ضناد التموين باملياه للقطاع اخلا�س, ويحتفظ القطاع العام يف هذه 
امل�ضّغلني  واالإ�رشاف على  والتنظيم  النوعية  احلالة مب�ضوؤولياته يف مراقبة 
لتلبية حاجات جميع  اال�ضتجابة  ت�ضمن  اأن  للحكومة  يتيح  ني, مبا  اخلا�ضّ
املواطنني من املياه, خ�ضو�ضًا واأّن ال�رشكات التي ت�ضعى اإىل الربح لي�س لها 
م�ضلحة بتزويد منازل ذوي الدخل املحدود لتغطية اال�ضتعماالت املنزلية اأو 
ملن ي�ضتخدم املياه لل�ضتعماالت اليومية االأ�ضا�ضية. كما اأّن تعزيز موؤّهلت 
وكفاءاته القطاع العام, والذي يزداد اأهمية مع اّت�ضاع اللجوء اإىل اخل�ضخ�ضة, 
�ضي�ضمح بالتحّقق من اأن امل�ضتخدمني ي�ضتفيدون من اجلهود املبذولة ب�ضكل 
عادل, مع االإ�ضارة اإىل اأّن تنفيذ هذه املقاربة يتطّلب حتقيق ترابط منطقي 

بني خمتلف الهيئات.

كلمة المهندس جمال كريّم 
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املياه يف جمالت  مل�شتخدمي  املركزي  بالدور  الإقرار  يتّم  اأن  ثالثاً: 
التموين، الإدارة، واحلفاظ على املياه.

ا�ضتخدام  تقلي�س  بهدف  اإعلمية  توعية  حملت  تنظيم  االأمر  هذا  يقت�ضي 
املياه, اإ�ضافة اإىل تنفيذ الربامج التي تزيد من معارف امل�ضتخدمني وتنّمي 
موؤهلتهم يف رفع م�ضتوى م�ضاركتهم ويف حتقيق االإدارة الفّعالة والناجعة 
وكدليل  ك�ضيا�ضة  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  اعتماد  اأّن  كما  للمياه, 

تطبيقي ي�ضاعد يف معاجلة امل�ضائل االآتية:
قطاعاتها  خمتلف  بني  اأكرب  وتن�ضيق  باملياه  اأف�ضل  حتّكم  ¬  حتقيق 
على  واحلفاظ  والرّي,  ال�ضحية,  والتجهيزات  ال�رشب,  مبياه  كالتموين 

االأنظمة البيئية.
¬  التناف�س واملواجهات الكامنة بني خمتلف االأطراف املعنية يف القطاعات 

وبني االأفراد والتجمعات. 
¬   الرتّدي البيئي الذي يهّدد احلياة يف البلد.

والتحّكم  للموارد,  املن�ضف  االقت�ضام  ق�ضايا  جلهة  االجتماعي  ¬  التفاوت 
بها, واال�ضتفادة منها, واالأكلف, واتخاذ القرارات.

¬  التنمية امل�ضتدامة للموارد املائية التي ت�ضّكل مفتاحًا القتلع الفقر.
اأّما يف ما يتعّلق باخلدمة فيمكن اأن نورد النقاط االآتية:

مائية  وموارد  م�ضادر  لبنان  لدى  اأّن  يقول  باأ�رشه  العامل  االأوىل,  النقطة 
كافية, وهذا الوطن يو�ضف باأّنه ق�رش مائي ملنطقة ال�رشق االأو�ضط, اإال اأّن 
الطبيعة توّفر لكّل لبناين 950م3 يف ال�ضنة, ومبا اأّن االأمم املتحدة حّددت 

حّد الفقر باملياه بــ 1000م3, اإذاً فاإّن لبنان يقع حتت خط الفقر باملياه.
 20 ملدة  ا�ضتمّرت  حربًا  عانى  لبنان  باأّن  نن�ضى  اأال  يجب  الثانية,  النقطة 
�ضنة, توّقفت خلل هذه ال�ضنوات كّل االأعمال يف خمتلف املجاالت, اإن جلهة 
تطّور  مواكبة  حتى  اأو  التحتية,  البنى  تنفيذ  جلهة  اأو  واالإ�ضلح,  الت�رشيع 
البنى التحتية مع النمّو ال�ضكاين واالقت�ضادي. وعلى الرغم من اأّن يف لبنان 
اإذ اإن ثمة مناطق كبرية ال خدمات فيها,  اأّن اخلدمة غري كافية,  موارد, اإال 
وبلدات وقرى �ضبكاتها غري موؤمنة, فكان ال بّد من التفكري باإدخال اإ�ضلح 
اللبنانية  احلكومة  اأ�ضدرت  ال�ضبب  ولهذا  تنظيمه,  واإعادة  املياه  قطاع  اإىل 
القانون,  املياه, ولكي نفهم هذا  لتنظيم قطاع  قانونًا يحمل رقم /221/ 

يجب اأن نعي كيف كان الو�ضع قبله وبعده. 
املياه,  قطاع  الإدارة  حملّية  هيئة   200 عن  عبارة  القانون  كان  �ضابقًا 
وكانت ال�ضلحيات على قطاع املياه مبعرثة, اإن على امل�ضتوى املحلي اأو 
املراجع,  هذه  بني  التن�ضيق  يف  غياب  هناك  وكان  الوطني,  امل�ضتوى  على 
الوزارة,  كان  ف  فامُلوظِّ وامُل�ضتثمر.  ف  امُلوظِّ بني  ف�ضل  هناك  وكان  كما 
وجمل�س االإمناء واالإعمار, وجمل�س اجلنوب, واإلخ... فهم الذين كانوا ينّفذون 
كانت  بدورها  التي  وللم�ضالح  املحلية  للهيئات  وي�ضّلمونها  امل�ضاريع 
توّظفها وت�ضتثمرها, وكان لدينا ثلث �ضلطات و�ضاية ومراقبة على م�ضالح 
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املياه, ومرجعيتان منف�ضلتان: واحدة الإدارة ال�رشب, واأخرى الإدارة ال�رشف 
ال�ضحي.

اأّما بعد اإقرار القانون, فتّم دمج الهيئات املحلية يف اأربع موؤ�ّض�ضات اإقليمية 
و�ضاية  ل�ضلطة  واأُخ�ضعت  واال�ضتثمار,  التخطيط  �ضلحيات  فيها  جمعت 
مبادئ  وفق  القطاع  اإدارة  مهمة  اأُعطيت  كما  واحدة,  رقابة  و�ضلطة  واحدة 
 premiere اأو    tentative اإ�ضلح  هناك  اإذاً  املياه.  حللقة  املتكاملة  االإدارة 

tentative قد مّت يف لبنان لتغيري هذا الواقع.
اأّما ال�ضعوبات القائمة, فنوجزها كما باالآتي: 

اإّن الت�رشيع احلايل ال يتلءم مع اإدارة الفعالية  اأولً، �شعوبات ت�رشيعية: 
االقت�ضادية, وكذلك التنظيم غري كاٍف لل�رشف ال�ضحي.

وهناك  وبالية,  قدمية  ال�رشب  مياه  منظومات  اإن  فنية:  �شعوبات  ثانياً، 
مناطق وا�ضعة من دون خدمة نهائيًا اأو لديها خدمات جزئية وجتهيزات غري 

كافية.
املياه  والتح�ضيل يف قطاع  الفوترة  ن�ضب  �شعوبات جتارية:تعترب  ثالثاً، 

�ضعيفة ن�ضبيًا.
املحا�ضبة  توافر  املوازنة وعدم  العجز يف  ي�ضّكل  مالية:  �شعوبات  رابعاً، 
التحليلية يف املوارد الب�رشية عقبة كبرية, اأ�ضف اإىل ذلك النق�س الكبري يف 
التمويل الذي يناهز الـ 70٪, اأّما يف ما يتّعلق بالتوا�ضل فهناك حذر من قبل 

امل�ضتفيدين جتاه خدمة املياه العامة امُلقّدمة.
واإذا اّطلعنا على كّل هذه ال�ضعوبات نرى اأننا اأمام حتٍد ب�ضيط, هو اأن نح�ضن 
�رشعة  اأق�ضى  ويف  وفّعالة,  م�ضتدامة  بطريقة  املجاالت  جميع  يف  االإدارة 
املتكاملة  االإدارة  مبادئ  احرتام  وكذلك  مهم,  الوقت  احرتام  الأّن  ممكنة, 

للموارد املائية.
وال�رشب  الرّي  مياه  اإدارة  يف  ال�ضمايل  لبنان  مياه  موؤ�ّض�ضة  مهمة  تتجّلى 
حواىل  فيه  ويقطن  كلم2,   2000 م�ضاحته  نطاق  �ضمن  ال�ضحي  وال�رشف 
األف ن�ضمة, يح�ضل 58٪ منهم فقط على خدمة املياه العامة, و٪58   950
هم مو�ضولون بال�ضبكات املنزلية: 89,000 يف مدينة طرابل�س و23,000 
عّدادات  ب  ُرِكّ ا�ضرتاك   118,000 اال�ضرتاكات  عدد  ويبلغ  املدينة,  خارج 
اأّنه »يتفوتر« على  اأّي حواىل 42٪, وهذا ال يعني  ا�ضرتاك فقط,  لـ49,000 
حجم  ويبلغ  مقطوعة.  هي  املّطبقة  التعرفة  الأّن  املركّبة,  العّدادات  اأ�ضا�س 
املياه امُلنتجة 71 مليون م3 يف ال�ضنة, بينما يبلغ حجم املياه »امُلفوتر« 
حواىل  اأّن  حني  يف   ,٪57 تناهز  »الفوترة«  ن�ضبة  اأّن  اأي  م3,  مليون   41
60٪ فقط من امل�ضرتكني ي�ضّددون فاتورتهم ال�ضنوية. اأّما بالن�ضبة للعر�س 
والطلب, فيجب تاأمني 214,000 م3 يف اليوم, يف حني اأّن قدرة امل�ضادر 
اإنتاج  ال�ضبكة 157٪ مّما ي�ضتلزم  املائية تبلغ 195,000 م3, واأّن مردود 

375,000 م3 يف اليوم. 
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كلمة المهندس مارون مسلّم 

�ضاأعر�س حل�رشتكم نبذة عن موؤ�ّض�ضة مياه البقاع, التي هي كناية عن ثلث 
وفق  وذلك  البقاع,  مياه  موؤ�ّض�ضة  ا�ضم  حتت  اندجموا  جلان,  وب�ضع  م�ضالح 

القانون 221 وتعديلته.
املياه  كميات  وتبلغ  بئر,  و400  نبعًا   40 حواىل  لدينا  الفنية:  البيانات 
امُلنتجة 68 مليون م3 يف ال�ضنة, ون�ضف االآبار والينابيع واخلّزانات حتتاج 
اإىل حت�ضني, بينما يبلغ طول �ضبكات مياه ال�ضّفة حواىل 3000 كلم, موّزعة 

على املناطق, كما اأّن النطاق اال�ضتثماري للموؤ�ّض�ضة موّزع اإىل 11 ق�ضمًا.
البيانات املالية: موؤ�ّض�ضة مياه البقاع هي االأ�ضعف بالن�ضبة للجباية, ففي �ضنة 
2004 كانت ن�ضبة اجلباية تقّدر بحواىل 17,5٪, ولكّننا قمنا برفعها حلواىل 
يوجد  امل�ضرتكني, كونه  االأ�ضخا�س  فقط  ت�ضمل  الن�ضبة  ولكن هذه   ,٪35,18

العديد من االأ�ضخا�س الذين ي�ضتفيدون من مياه ال�رشب من غري امل�ضرتكني.
اأّما بالن�ضبة للتعرفة, فهي االأدنى باملقارنة مع املوؤ�ّض�ضات املائية االأخرى, 
اأّما  ال�رشب,  للمرت املكعب من مياه  لبنانية  األف لرية  بـ 180  ُحِدّدت  الأّنها 
يف املوؤ�ّض�ضات االأخرى فهي تتخطى الـ 200 األف لرية لبنانية, ويبقى و�ضع 

موؤ�ّض�ضتنا �ضعبًا على الرغم من الت�ضهيلت التي نقّدمها للمواطنني.
تاأخذ املوؤ�ّض�ضة بداًل رمزيًا مقطوعًا لل�رشف ال�ضحي ُحدِّد بـ 150 األف لرية 
على  م�رشوكة  وغري  واحد  مكعب  بـمرت  م�ضرتكة  �ضكنية  وحدة  لكّل  لبنانية 
حمطة تكرير ال�رشف ال�ضحي, واأ�ضيف هذه ال�ضنة 60 األف لرية للم�ضرتكني 

على حمطات التكرير لل�رشف ال�ضحي.
اعُتمدت تعرفة العّدادات, بح�ضب نظام اال�ضتثمار يف موؤ�ّض�ضتنا ويف املوؤ�ّض�ضات 
االأخرى, وفق م�ضاحة الوحدة ال�ضكنية باملرت املربع, فمثًل اإذا كّنت متلك �ضّقة 
م�ضاحتها اأقّل من 200 مرت مربع, فيجب اأن ت�ضرتك مبرت مكعب واحد من املياه 
يف اليوم, اأّي 365 م3 يف ال�ضنة, وعند تطبيق تعرفة العددات, وفق امل�ضاحة 
وما يوازيها من اأمتار مكعبة, ي�ضاف على كّل مواطن ي�ضتهلك اأكرث من 365 

م3 يف ال�ضنة, األف لرية لبنانية اإ�ضافية على كّل مرت مكعب.

املهند�س مارون م�ضّلم 
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تتفاوت ن�ضب اجلباية بح�ضب اأق�ضام املوؤ�ّض�ضة, نعر�ضها باإيجاز على النحو 
االآتي:

اأّن  االأحمر  ودير  �ضم�ضطار,  اللبوة,  بعلبك,  الهرمل,  اأق�ضام  يف  نلحظ  
عدد  لكن  اأي�ضًا,  متدنّية  اجلبابة  ن�ضبة  واإّن  كما  قليل,  امل�ضرتكني  عدد 
ي�ضاوي   2009 العام  يف  العدد  كان  فقد  ن�ضبي,  تطّور  يف  امل�ضرتكني 
اأّما يف العام 2014 فقد ارتفع العدد ليبلغ 78,886  66,890 م�ضرتكًا, 
ُنحفِّز  لكّي  التاأ�ضي�ضي  للإ�ضرتاك  امُلخّف�ضة  التعرفة  نعتمد  ونحن  م�ضرتكًا. 
املواطن على اال�ضرتاك, ونعتمد اأي�ضًا اأ�ضلوب اإزالة املخالفات والتعّديات 

خجول.  ب�ضكل  ولكن 
 784 يلحظ  فامللك  االإطار,  هذا  يف  �ضعب  الو�ضع  الب�رشية:   الكوادر 
عدد  فيبلغ  حاليًا  اأّما  فقط,  موّظفًا   222 هو  فعليًا  امُلحّقق  لكن  موّظفًا 
منط  هو  هكذا  عامًل,   140 البقاع  مياه  موؤ�ض�ضة  يف  الطلب  غّب  العمال 

التطّور يف املوارد الب�رشية منذ العام 2011 ولغاية العام 2015.
قطاع ال�رشف ال�ضحي: لدينا يف موؤ�ّض�ضة البقاع العديد من حمّطات تكرير 
ال�رشف ال�ضحي, نذكر منها: حمطة اليمونة, اإيعات, اأبلح, الفرزل, م�ضغرة, 
جب جنني و�ضغبني, منها ما يعمل عرب ُم�ضّغل, ومنها ما يعمل عرب البلدية, 
�ضغرية.  حمطة  كونها  اليمونة  كمحطة  املوؤ�ّض�ضة  وت�ضّغلها  تديرها  ومنها 
وهناك حمّطات اأخرى قيد التنفيذ اأو التنظيم: حمطة زحلة, املرج, الهرمل, 
اأّما بخ�ضو�س املواقع اجلغرافية ملحّطات ال�رشف ال�ضحي,  ومتنني التحتا.  
تطّل  التي  االأخرى  املوؤ�ّض�ضات  اأحوا�س  باقي  عن  ويختلف  مغلق  فحو�ضنا 
قد  الأّنه  اأمٌر �رشورّي,  ال�ضحي  ال�رشف  فاإّن معاجلة  وبالتايل  البحر,  على 

يلّوث مياهنا اجلوفية. 
وقد  �ضعيفة,  وموازنتنا  �ضعب  البقاع  مياه  موؤ�ّض�ضة  و�ضع  اإّن  اخلتام,  يف 
اعتمدت هذه املوؤ�ّض�ضة على ال�رشكاء والدائنني مثل: الدولة اللبنانية, ووزارة 
اجلهات  خمتلف  اإىل  باالإ�ضافة  واالإعمار,  االإمناء  وجمل�س  واملياه,  الطاقة 
 »UNICEF« اأو االإحتاد االأوروبي اأو الـ »USAID« املانحة, على �ضبيل املثال الـ
الهبات  طريق  عن  امل�ضاعدة  يقّدمون  الذين  الدويل,  االأحمر  الـ�ضليب  اأو 
ومببالغ معّينة, كما �ضرنى يف اجلدول اأدناه. بينما متّول احلكومة اللبنانية, 
عرب جمل�س االإمناء واالإعمار ووزارة الطاقة واملياه, اأبرز امل�ضاريع املائية 
للموؤ�ّض�ضة. هذه امل�ضاريع كّلها هي �ضبكات للحّد من الهدر التقني والفيزيائي, 

كما يوجد م�ضاريع قيد التح�ضري منها على �ضبيل املثال ال احل�رش: 
الدويّل  البنك  قبل  من  ممّول  القرعون  بحرية  يف  التلّوث  ملنع  ¬  م�رشوع 
بقيمة 50 مليون د.اأ., مّتت املوافقة املبدئية عليه, لكّنه بحاجة اإىل قرار 

من جمل�س الوزراء.
 Lebanese« م�رشوع اأطلقته الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية حتت ا�ضم  ¬
االأربع  املوؤ�ّض�ضات  خلدمة  د.اأ.,  مليون   67 بقيمة   ,»Water Project

وامل�ضلحة الوطنية لنهر الليطاين.
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االأ�ضا�ضية  ال�ضحي  وال�رشف  املياه  خدمات  لتاأمني   GIZ ¬  م�رشوع 
للمجتمعات امُل�ضيفة. 

 )SDC) Swiss Agency for Development and Cooperation ¬  م�رشوع 
بقيمة مليوين د.اأ..

¬  م�رشوع MADAD وميّوله االإحتاد االأوروبي. 
اأّما اأبرز التحّديات التي نواجهها, فهي تاأثري النزوح ال�ضوري على املجتمعات 
النازحني  من  ن�ضبة  اأكرب  ت�ضّم  البقاع  مياه  موؤ�ض�ضة  باأّن  علمًا  امُل�ضيفة, 
 371,627 امل�ضّجلني  النازحني  عدد  بلغ   UNHCR الـ  فبح�ضب  ال�ضوريني, 
نازحًا, واأعتقد باأّن عددهم اأكرث من ذلك كونه يوجد العديد من النازحني غري 
زحلة  الهرمل,  الغربي,  البقاع  را�ضيا,  اأق�ضية  يف  موّزعون  وهم  امل�ضّجلني, 
وبعلبك. وجتدر االإ�ضارة هنا اإىل اأّن الكمية امل�ضتهلكة للمياه لكّل نازٍح �ضورّي 
اأ�رشنا �ضابقًا يبلغ  توازي 50 ليرتاً يف اليوم, فاإذا كان عّدد النازحني كما 
371,627 نازحًا, فكمية املياه امُل�ضتهلكة يوميًا تبلغ 18,581,350 ليرتاً, 

فالو�ضع �ضعب جداً بخا�ضٍة اإذا اأ�ضفنا اإىل ذلك م�ضاكل ال�رشف ال�ضحي.
اإّن الرتاجع يف خمزون املياه اجلوفية كبري فعًل, كما اأ�ضار زميلي املهند�س 
م�ضلحة  يف  اأجريت  درا�ضة  املو�ضوع  هذا  ويوؤّكد  مداخلته,  يف  نظام  اأحمد 
مياه الليطاين بالتعاون مع الـ USAID يف العام 2014, التي اعُترِبت �ضنة 
�ضّح يف املياه, علمًا اأّن هذه الدرا�ضة اأجريت على اآبار كّل من: �رشعني التحتا, 

عّميق, الفرزل, جزين, جب جنني, اإيكاردا يف تربل, وكامد اللوز.
اأّما بالن�ضبة لباقي التحّديات التي تواجهها موؤ�ّض�ضة مياه البقاع فت�ضمل: 

¬  تديّن ن�ضبة اجلباية.
¬  تديّن عدد امل�ضرتكني.

¬  نق�س حاد يف عدد املوظفني.
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�ضدد  يف  نحن  الذي  التقني,  الهدر  عن  ناجتة  اإيرادات  دون  من  ¬  مياه 
وق�ضائية,  اأمنية  موؤازرة  اإىل  يحتاج  الذي  التجاري  والهدر  معاجلته, 
ونحن ن�ضتعني باجلي�س ل�ضبط املخالفات يف منطقة اليّمونة, ويف كامل 

النطاق اال�ضتثماري يف البقاع الغربي, ويف ق�ضاء زحلة.
¬  تزايد عدد النازحيني ال�ضوريني الذي فاق ن�ضف عدد �ضكان البقاع, مّما 

يزيد الطلب على املياه.
¬  خطر التلّوث الناجت عن عدم وجود حمّطات تكرير مياه ال�رشف ال�ضحي 
يف معظم املناطق, والناجت اأي�ضًا عن مياه ال�رشف ال�ضحي من خميمات 

النازحني ال�ضوريني.
¬  الهيكلية احلالية للموؤ�ّض�ضة ال تلحظ موظفني يف قطاعي ال�رشف ال�ضحي 

والرّي, وكذلك عدم توافر االإمكانيات املالية لتعيني يد عاملة بديلة.
¬  الرتاجع الكبري يف خمزون املياه اجلوفية يف احلو�س االأعلى لنهر الليطاين.

¬  التعرّث يف تطبيق االأنظمة والقوانني, وخ�ضو�ضًا اأن ال�ضيا�ضيني يتدّخلون 
يف ال�ضاردة والواردة.

اأّما املقرتحات واحللول فت�ضمل النقاط االآتية: 
¬  اإقرار الهيكلية االإدارية امُلقرتحة.

¬  احلّد من ن�ضبة املياه من دون اإيرادات, من خلل قمع املخالفات ونزع 
الو�ضلت غري ال�رشعية.
¬  زيادة عدد امل�ضرتكني.

¬  تاأهيل  كل املن�ضاآت املائية وحتديثها: �ضبكات, خزانات, ...
¬  تكثيف اجلباية وزيادة ن�ضبتها.

غّب  العاملة  اليد  عرب  اأو  املدنية,  اخلدمة  جمل�س  عرب  جديدة  ¬  توظيفات 
الطلب.

¬  تر�ضيد ا�ضتهلك املياه عرب حملت التوعية.
اال�ضتهلك  على  مبنّية  تعرفة  وتطبيق  للم�ضرتكني  مياه  عدادات  ¬  تركيب 

الفعلي للمياه.
¬  اعتماد التعرفة امُلخّف�ضة لل�ضرتاكات التاأ�ضي�ضّية اجلديدة.

¬  تو�ضيع نطاق اخلدمة لتطال اأكرب عدد ممكن من ال�ضكان غري امل�ضتفيدين, 
وحت�ضني م�ضتوى اخلدمة.

¬  التح�ضري لتويّل كامل م�ضوؤوليات ت�ضغيل �ضبكات مياه ال�رشف ال�ضحي 
و�ضيانتها وخدمات املعاجلة العائدة لها.

¬  حتقيق توازن مايل م�ضتدام.
¬  تكري�س املوؤ�ّض�ضة كُمقّدم خدمة املياه الوحيد يف منطقة البقاع.

¬  تطوير اخلطط والربامج ال�رشورّية لتح�ضني االإدارة.
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كلمة الرائد المهندس عبداهلل الريحاني
ف�ضاأحتّدث  اأنا  اأّما  املياه,  م�ضاكل  عن  املحا�رشون  الزملء  وحتّدث  �ضبق 
ال�ضوؤون اجلغرافية يف ما خ�ّس  لدينا يف مديرية  املعطيات اجلغرافية  عن 
مو�ضوع املياه, نحن نقوم بجمع املعطيات من كّل اإدارات الدولة ون�ضعها 
بت�رّشف اجلميع, لكي تعرف جميع االإدارات ماذا لديها من معطيات, لي�س 
فقط يف ما يتعّلق باملياه, بّل يف موا�ضيع عديدة اأخرى. و�ضاأعر�س عليكم 

العمل الذي نقوم به يف ما خ�ّس مو�ضوع املياه:

ال�ضوؤون اجلغرافية وما تقوم به من  اأواًل, �ضاأقّدم �رشحًا موجزاً عن مديرية 
اأعمال. اأن�ضئت مديرية ال�ضوؤون اجلغرافية مبوجب قانون �ضنة 1962 واأحلقت 
االآن  اأّما  املدنيني,  من  الكادر  معظم  حينها  وكان  الوطني,  الدفاع  بوزارة 
اجلغرافية  لل�ضوؤون  االأ�ضا�ضية  املهمة  ع�ضكري.  كادر  اإىل  معظمه  حتّول  فقد 
هي االأعمال اجلغرافية واجلودزية, وهي تتوىّل اأي�ضًا جميع االأعمال العائدة 
ملختلف اإدارات الدولة مثل �ضناعة اخلرائط, وتعترب املرجع االأ�ضا�س الإ�ضدار 
اأو  الف�ضائي  الت�ضوير  مهمات  وكذلك  الوزارات,  من  الأّي  العائدة  اخلرائط 
اجلوّي, وتقوم املديرية اأي�ضًا بتنفيذ م�ضاريع الـ »GIS« اأو تلزميها ملوؤ�ّض�ضات 
وظيفته  فّني  ا�ضت�ضاري  جمل�س  اجلغرافية  ال�ضوؤون  مديرية  ولدى  خا�ضة. 
ل�ضالح  املديرية  تتّوالها  التي  للأعمال  ال�ضنوية  اخلّطة  االأ�ضا�س هي و�ضع 

الوزارات واالإدارات العامة.
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م�شادر املعلومات عن املياه:
¬  جمموعة خرائط 20,000/1 القدمية, وهي تتاألف من 121 خريطة لكّل 

لبنان.
العام  ولغاية   1965 العام  من  ابتداًء  متنّوعة  وف�ضائية  جوّية  ¬  �ضور 

 .2008
¬  معلومات من اأعمال الر�ضد احلقلّي على االأر�س. 

¬  معطيات من خمتلف املوؤ�ّض�ضات واالإدارات العامة.
¬  م�ضاريع نفّذتها موؤ�ّض�ضات و�رشكات خا�ضة تاأخذ تراخي�س من مديرية 
املديرية  بتزويد  املوؤ�ّض�ضات  هذه  تقوم  ثّم  ومن  اجلغرافية,  ال�ضوؤون 

بالنتائج.
¬  خريطة الينابيع يف لبنان: هناك حواىل 5000 نبع موّزعة على ال�ضل�ضلة 
الغربية باإجتاه ال�ضاحل, وقد ح�ضلنا على هذه املعلومات ميدانيًا, ومّت 
الـ  بطريقة  اخلريطة  على  اإحداثيات  و�ضع  مّت  كما  نبع  كّل  موقع  حتديد 
»Digitizing« وبوا�ضطة الـ »GIS«. ا�ضتح�ضلت املديرية على هذه املعطيات 
هذه  تغرّيت  فقد  االآن  اأّما  وال�ضبعينيات,  ال�ضتينيات  يف  الينابيع  حول 

املعطيات مّما اأّدى اإىل وجود بع�س امل�ضاكل.
¬  االأنهار واملجاري املائية: لدينا حاليًا حواىل 1,653 كلم من جماري 
االأنهار االأ�ضا�ضية, وحواىل 23,950 كلم من املجاري املائية الثانوية, 

وجميعها مو�ضوعة �ضمن جمموعة اخلرائط 20,000/1.
حواىل  منذ  حلفرها  الرتخي�س  مّت  بئر   18,000 من  اأكرث  هناك  ¬  االآبار: 
بح�ضب  وذلك  املغلوطة  االإحداثيات  بع�س  يوجد  وكذلك  ال�ضنتني, 

االأ�ضخا�س التي تقوم بجمع املعلومات.
التي  البيانات  امل�ضاكل يف  اأّن هناك بع�س  ¬  اخلريطة اجليولوجية: علمًا 

جنمعها من الوزارات. 
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و�ضعها  لبنان,  يف  املوجودة  الوحيدة  اجليولوجية  اخلريطة  هي  هذه 
الفرن�ضيون يف االأربعينيات من �ضمن مقيا�س1/50,000.

عندما نقوم بتح�ضري املعلومات, ن�ضّنفها �ضمن اأق�ضام معينة, ويف كّل منها 
يف  بو�ضعها  نقوم  جغرافية,  معلومات  قاعدة  ن�ضنع  لكي  معلومات  طبقة 
يجب   »Geo-Database« الـ  الـمعلومات  وهذه  اجلغرافية,  البيانات  قاعدة 
البيانات  قاعدة  وحول  الدولة.  وموؤ�ّض�ضات  اإدارات  جلميع  متاحة  تكون  اأن 
لت�ضهيل  االإدارات  لكّل  تعميمًا  الوزراء  جمل�س  رئا�ضة  اأ�ضدرت  اجلغرافية, 
عملية احل�ضول على املعلومات, و�ضدر تعميم اآخر عن رئا�ضة جمل�س الوزراء 
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حلّث اإدارات الدولة على التعاون مع مديرية ال�ضوؤون اجلغرافية, وكان اآخرها 
العامة  واملوؤ�ّض�ضات  االإدارات  من  فيه  ُطِلب  الذي   2013/36 رقم  التعميم 
ت�ضهيل مهمة مديرية ال�ضوؤون اجلغرافية للح�ضول على املعطيات اجلغرافية 
لديها. كما واأ�ضدر وزير الداخلية تعميمني يفر�س مبوجبهما على البلديات 
ال�ضوؤون اجلغرافية قبل تلزي م�ضاريع نظم املعلومات  اإىل مديرية  الرجوع 
والقدرة  املعتمدة  املعايري  توحيد  بهدف  وذلك  م�ضمى,  اأّي  اجلغرافية حتت 
على دجمها يف قاعدة املعلومات اجلغرافية الوطنية. وعندما جنمع البيانات 
اأهمية  بح�ضب  اأو  الطلب,  بح�ضب  نطبعها  »مو�ضوعاتية«  خرائط  هناك 
املوا�ضيع, كما يجري ب�ضكل دورّي وعند الطلب تنظيم دورات تدريبية على 
نظم املعلومات اجلغرافية للع�ضكريني والأفراد املوؤ�ّض�ضات العامة والوزارات 

واجلمعيات املختلفة.

املهند�س فهد �شّقال
الور�ضة  هذه  من  الرئي�س  الهدف  لكّن  جداً,  �ضّيقة  كانت  املداخلت  جميع 
التفا�ضيل  يف  للدخول  الحقًا  ندعوكم  بالطبع  االإ�ضرتاتيجية.  املقاربة  هو 
التكتيكّية والعملنّية, ولكّنني االآن �ضوف اأفتح باب احلوار من خلل طرح 
عّدة اإ�ضكاليات, اإذا وافقتم عليها �ضنتقّدم بالنقا�س, واإذا مل تكونوا موافقني 
االإ�ضكالية االأوىل هي هّل لدى  اأخرى.  اأو نرتكها جلل�ضات  عليها �ضننقا�ضها 
اأحٍد من احلا�رشين �ضّك لدى لبنان فائ�ضًا من املياه اأكرث من حاجته حتى 

ال�ضنوات الع�رش املقبلة؟

الدكتور ندمي فرج اهلل
ل اأن اأبداأ النقا�س بطريقة ثانية, فنحن ال نتكّلم على ما اإذا كان لدينا  اأف�ضّ
فائ�س من املياه اأم ال, الأّنك ناق�ضت نف�ضك يف مداخلتك, باأّنه لدينا فائ�س 
وهناك اأي�ضًا عجز يف الوقت نف�ضه, فل ميكن وجود االثنني معًا. يبقى ال�ضوؤال 
براأيي, هّل لدينا يف لبنان اإدارة �ضحيحة للمياه واملوارد املائية, اأم يجب 

تغيري الفل�ضفة التي نعمل من خللها؟
املياه  لقطاع  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  اإىل  اأو  الع�رشّية,  اخلّطة  اإىل  نظرنا  اإذا 
ح�ضلت  التي  االأمور  اأف�ضل  من  وهي   ,2012 �ضنة  اأقّرت  التي  الطبيعية 
لقد  امُلبتذلة.  للمياه  االإ�ضرتاتيجية  اخلّطة  اأي�ضًا  ت�ضّمنت  كونها  االآن,  حتى 
تكلمنا كثرياً على اإدارة العر�س والطلب, نعم املوارد مهّمة, ولكن االأهم اأن 
نحّدد كيف تتّم عملّية �رشف املياه. نحن لدينا هدر يف املياه, اإن كان يف 
ال�ضبكات املتوافرة اأو يف اال�ضتهلك املنزيل والزراعي, فاإذا مّت حتديد هذه 
اإدارة  اأعباًء كثرية, عندها �ضنعيد نظرتنا حول  االأمور �ضنخّفف عن كاهلنا 

العر�س اأو اإدارة الطلب.
ادة املهند�ضون  تكلمنا اأي�ضًا على اإدارة متكاملة للموارد املائية, وكما قال ال�ضَّ
يف  املتوافر  املائّية  املوارد  تق�ضيم  اأّن  املياه  لوزارة  التابعون  احلا�رشون 
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لبنان هو تق�ضيم اإداري ولي�س تق�ضيمًا مائيًا �ضحيحًا, الأّنه يجب العمل �ضمن 
اإىل  الكلب«  »نهر  من  ك�رشوان  منطقة  تق�ضيم  يجب  فمثًل,  املائي,  احلو�س 

»نهر ابراهيم«, بحيث يكون النهر يف �ضلب االإدارة ولي�س على طرفها. 
الناق�ضة, وما هي  االأمور  اإدارة املياه؟ وما هي  ال�ضوؤال حول كيفية  نطرح 
االأمور التي مُيكن حت�ضينها؟ فبالعودة اإىل املعطيات التي بحوزتنا, مع اأّنها 
غري ُمكتملة, جند االأمور التي يجب حت�ضينها ونرى نظام االإدارة الذي يجب 
اأن نّتبعه, ونعلم عندها كيفّية اإدارة هذه املياه. ويجب اأن نفّكر مب�ضاحلنا 
مياهنا,  يف  اأطماعًا  ح�رشتك,  ذكرت  كما  الإ�رشائيل,  الأّن  االإ�ضرتاتيجية, 
ولكّننا يجب اأال نن�ضى اأّن اإ�رشائيل حاليًا حُتّلي املياه بقيمة 39 �ضنت للـ م3 
الواحد, وباعتقادي اأّن اإ�رشائيل مل تعد مكرتثة كثرياً باملياه, فلم تعد املياه 
هدفًا اإ�ضرتاتيجيًا لها. اأّما نحن فعلينا اعتبار املياه هدفًا اإ�ضرتاتيجيًا, ويجب 

ا�ضتخدامها ب�ضكل �ضحيح لتبقى متوافرة للأجيال القادمة.

املهند�س فهد �شّقال
لدينا خزان كبري جداً  يكون  اأن  املمكن  الأّنه من  املو�ضوع,  تناق�س يف  ال 
االأرقام  على  مّتفقون  نحن  عجزاً.  ي�ضّبب  قد  مّما  اإدارته  ون�ضيء  املياه  من 
التي �ضدرت يف االإ�ضرتاتيجية الوطنية للمياه والتي قّدرت العجز يف العام 
 .Blue Gold 2020 بـ870 مليون م3, اإذا مل تنّفذ اخلّطة الع�رشية اأو خطة الـ
فبالتايل ال تناق�س نهائيًا. ولكن, هناك �ضوؤااًل ب�ضيطًا, اإذا كان هناك اإدارة 
لدينا  اأّنه  االأكادميي -  امل�ضتوى  للمياه, هل نحن مقتنعون - على  �ضليمة 
فائ�س من املياه يتّوجب علينا التخطيط ال�ضتهلك مياه ال�رشب واال�ضتهلك 
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مّتفقون  نحن  فهّل  مقبلة؟  �ضنني  لع�رش  اأخرى  واأمور  وال�ضناعي  الزراعي 
على هذا املو�ضوع يف الوقت احلا�رش؟ وهّل نحن مّتفقون على ح�ضن اإدارة 
املياه يف لبنان؟ ولقد طرحت للنقا�س اأربع نقاط: العر�س, الطلب, االإدارة, 
اأن  اأ�ضتطيع  ثروة  املياه  هّل  اجلوهرّي,  ال�ضوؤال  ويبقى  املياه.  ونوعّية 
اأبادلها مع دول اجلوار مثل قرب�س, و�ضوريا, واالأردن الذي يعاين و�ضعًا 
اأ�ضل  من  هكتار  األف  مئة  نزرع  حاليًا  اأّننا  العلم  مع  جداً؟  �ضعبًا  مائيًا 
مئتي وع�رشة اأالف هكتار, وملعاجلة هذا املو�ضوع يجب البدء بالتخطيط 
اإذا  لدينا فائ�س,  اأّنه  بالتكتيكي. هل نحن موافقون  االإ�ضرتاتيجي والحقًا 
اأدرنا  نف�ضه  الوقت  ويف  والتخزين,  املياه  ت�ضاقطات  �ضليم  ب�ضكل  اأَدرنا 
ال�ضبكات واأعدنا تاأهيلها, وقمنا باال�ضتفادة من الطلب, ونوعية املياه مع 

معاجلتها واإعادة �ضحنها؟

املهند�س اأحمد نظام
�ضاأبداأ من االأردن الأّنها تقّدم منوذجًا مهمًا جداً. االأمور ُمرعبة يف االأردن, 
وهذا  وو�ضعهم,  و�ضعنا  بني  املفارقة  هي  وهذه  جّيدة,  اإدارة  لديهم  ولكن 
فبالن�ضبة  وطرحته.  لت  تف�ضّ الذي  ال�ضوؤال  عن  اجلواب  من  جزءاً  ي�ضّكل 
ال  الكيول  هّل  ثابتة؟  الهواطل  هّل  اأت�ضاءل,  املياه,  من  الفائ�س  ملو�ضوع 
اأقراأ لكم مقتطفًا من بحث قام  ال�ضابق؟ �ضوف  تزال م�ضتمّرة كما كانت يف 
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به مدير عام اال�ضتثمار ال�ضابق املهند�س ب�ضام جابر: »الكيول على الينابيع 
والكهربائية  املائية  للموارد  العامة  واملديرية  الوزارة  كانت  لقد  توّقفت, 
تقوم بذلك,  فالهواطل لي�ضت ثابتة. ففي �ضنة 2014 بداأت الطبقات اجلوفية 
باالنخفا�س, وبداأت دورة الهواطل تتغرّي, ونحن نتاأّثر بالتغيري املناخي«. 
االآن نرى اأّن دورات ال�ضتاء تختلف عن ال�ضابق, فمثًل يف دبي عندما هطلت 
وال�ضعودية  دبي  ففي  عادية,  غري  �ضابقة  وهذه  خيالية,  بطريقة  االأمطار 

النا�س ميوتون ب�ضبب الفي�ضانات.
ا�ضتثمار هذه  اأم ال, فلنح�ضن  الدائر هو حول وجود املياه  للّنقا�س  بالن�ضبة 
املياه لتاأدية اخلدمة ولنحافظ على احتياطنا االإ�ضرتاتيجي املتمّثل باملياه 
ومن  جّيدة,  الع�رشية  اخلّطة  اإّن  للأ�ضف.  ا�ضتخدامها  ُن�ضيء  التي  اجلوفية 
ع بع�س امللحظات عليها بالن�ضبة لتق�ضيمها وتوزيعها,  اأن تو�ضَ الطبيعي 
 2002 �ضنة  يف  نبداأ؟  �ضّد  باأّي  ُيطَرح,  �ضوؤال  هذا  اأواًل؟  نبداأ  اأين  من  ولكن 
َطَرح البنك الدويل متويل �ضّد »ب�رشي« الذي يبلغ ا�ضتيعابه 120 مليون م3, 
بكلفة 150 مليون دوالر اأمريكي, لكن احلكومة اللبنانية مل تقبل, اأو االأ�ضّح 
القول باأّن ال�ضيا�ضيني مل يقبلوا, ومل يح�ضل توافق �ضيا�ضّي حول تنفيذ ذلك 
امل�رشوع. االآن اإذا اأَردنا العمل على �ضّد »ب�رشي«, وبح�ضب املعلومات لدي, 
فاإّن الكلفة �ضتكون 450 مليون دوالر اأمريكي, ويف الوقت الذي ال تزال قدرة 
ا�ضتيعابه كما هي, اإال اأّن الكلفة اأ�ضبحت ثلثة اأ�ضعاف, فاأ�ضبحت امل�ضكلة 

لدينا يف الكلفة ويف الوقت املطلوب للتنفيذ.
ثانًيا, هّل مّت تق�ضيم االأحوا�س املائية اأو تق�ضيم ت�ضكيلت املوؤ�ّض�ضات املائية 
بناًء على االأحوا�س املائية, اأم بناًء على اعتبارات �ضيا�ضّية؟ اإذاً هناك عامل 
�ضيا�ضّي وهو يف �ضلب املوؤّثرات على هذا القطاع, ولي�س باإمكاننا ا�ضتبعاده 

الأّنه املوؤّثر االأ�ضا�س. 
لـ 1,5  اأو�ضاعها هي بحاجة  لبنان«  اأن ترّتب موؤ�ض�ضة »كهرباء  اأجل  ومن 
مليار دوالر اأمريكي, ونحن بحاجة اإىل األفّي ميغا وات, اأّي تعادل كلفتهما 
لبنان  كهرباء  موؤ�ّض�ضة  �ضنويًا  تدعم  الدولة  وكانت  دوالر,  ملياري  حواىل 
مّرة واحدة ودفعة  ُقّدم  لو  الدعم  اأّن هذا  مّما يعني  د.اأ,  بني 1,5 و2 مليار 
واحدة حلّلينا م�ضكلة الكهرباء, وتلقائيًا و�ضلنا اإىل حّل من 70٪ اإىل ٪89 
من م�ضاكل املياه يف لبنان, وخّففنا عن كاهل املواطن اللبناين, اقت�ضاديًا 
ي�ضبب  مّما  واأكرث,  مّرتني  واملياه  الكهرباء  فاتورة  يدفع  وهو  واجتماعيًا, 

كلفات واأعباء اإ�ضافية.

املهند�س جمال كرمّي
اأريد التذكري باأّن الدولة اللبنانية اأقّرت م�رشوعًا لتنظيم قطاع املياه, وهذا 
وال�رشف  املياه  م�ضاريع  در�س  املياه  مبوؤ�ّض�ضات  اأناط  القانون  امل�رشوع 
قانونًا,  َيُعد جائزاً  ال�ضحي وتنفيذها و�ضيانتها وا�ضتثمارها, وبالتايل مل 
اأن يدر�س اأو اأن ُينّفذ اأو اأن ي�ضتثمر اأحد م�رشوعًا مائيًا اإاّل موؤ�ّض�ضات املياه. 
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نت�ضاءل  التنفيذ.  قيد  يو�ضع  ومل   2005 العام  �ضدر  الذي  القانون  هو  هذا 
اليوم, هّل هناك م�ضكلة يف االإدارة؟ اجلواب, نعم. ولكن حني نتكّلم على اإدارة 
القطاع, يجب اأن تبداأ بال�ضلطات املحلّية, بهيئات املجتمع املدين, مبوؤ�ّض�ضات 
املياه, بوزارة الطاقة واملياه, بوزارة البيئة, ووزارة الداخلية. هذه اجلهات 

كّلها ت�ضّكل اإدارة القطاع.
وزارة الطاقة واملياه تدر�س امل�ضاريع وتنّفذها, وكذلك االأمر بالن�ضبة ملجل�س 
ُنفِّذ  كما  االآن,  لغاية  ُينّفذ  مل  املياه  قانون  اأّن  العلم  مع  واالإعمار,  االإمناء 
قانون منع التدخني وقانون تنظيم ال�ضري. فقبل البدء بالكلم على مو�ضوع 
القطاع,  ونّظمت  اإ�ضلحات  اأدخلت  الدولة  اإّن  القول  يجب  االإدارة  حت�ضني 
اإذا  اأن ينّفذوا القانون, وبعدها ميكننا القول  النا�س  ولكن املطلوب من كّل 
اأّننا نتيجة التجربة التي مّررنا  اأو غري نافع, علمًا  كان هذا التنظيم نافعًا 

بها اأ�ضبحنا نعرف اأين توجد الثغرات.
النقطة االأوىل, يف هذا البلد القانون ال ُيحرتم, اأّيًا يكن القانون الذي �ضُيعتمد 

وال�ضبل التنظيمية له, اإذا بقَي البلد ال يحرتم القانون, فاالأمر عبث.
احلو�س  اأ�ضا�س  على  فاالإدارة  املائية,  باالأحوا�س  تتعّلق  الثانية,  النقطة 
املائي ال تعني اأّن لكّل حو�س مائي هيئة اإدارية م�ضتقّلة. حاليًا, يف موؤ�ّض�ضة 
مياه لبنان ال�ضمايل ميكن اأن جند مئة حو�س مائي, وميكننا اأي�ضًا اأن ُندير 
يف  وجد  اإذا  اأّما  م�ضتقّلة.  كموؤ�ّض�ضة  املائي  احلو�س  اأ�ضا�س  على  منطقة  كّل 
التق�ضيم االإداري ماء ُم�ضرتك, فمن املفرت�س اأن نتمّكن من اإدارة هذا امل�ضرتك 
اأّن هناك  ال�ضبب حتّدثت  اأو قوانني معّينة وحمّددة. لهذا  وفق تنظيم معنّي 
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فاإذا  امل�ضكلت,  اإحدى  ميّثل  االأمر  وهذا  الت�رشيع,  يف  وم�ضاكل  �ضعوبات 
وبناًء  ذلك؟  يتّم  فكيف  املياه,  اقت�ضام  عملية  على  نتكّلم  اأن  اليوم  اأردنا 

على اأّي قانون؟
يكون  بلد  يف  تعمل  اأن  م�ضتعّدة  �رشكة  اأو  موؤ�ّض�ضة  اأو  هيئة  هناك  هّل 
ت�ضتطيع  ال  اأّنك  بحيث  لبنان؟  يف  املوجود  اخلطر  مب�ضتوى  فيه  اخلطر 
قامت  فلقد  ُينّفذ,  قانون  يوجد هناك  اإن�ضان, وال  اأي  املياه عن  تقطع  اأن 
واجهتها  التي  املجازفة  هي  ما  بالتجربة,  طرابل�س  يف  خا�ضة  �رشكة 
الأّن  ملاذا؟  �ضيء.  ال  طرابل�س؟  يف  عملت  عندما  اخلا�ضة  ال�رشكة  هذه 
م�ضاكل  اآخر  وحينًا  حيًنا,  التبانة  باب  م�ضاكل  ات,  خ�ضّ يف  يعي�س  البلد 
يتمّل�س  جتعله  التي  االأ�ضباب  عن  يبحث  اخلا�س  والقطاع  حم�ضن,  جبل 
اأجل  من  املمكنة  االأ�ضغال  من  االأدنى  باحلّد  يقوم  واأن  م�ضوؤولّياته,  من 
القطاع  مع  ل�ضت  اأنني  يعني  ال  هذا  املال.  من  ممكن  قدر  اأكرب  يربح  اأن 
اخلا�س, بّل اأقول اإّن على القطاع العام اأن يكون ُمدّربًا واأن يكون هناك 

بذلك. ت�ضمح  اأنظمة 
واأ�ضدرت  املياه  قطاع  بتنظيم  قامت  اللبنانية  الدولة  الثالثة,  النقطة 
مّت حت�ضريه  اآخر  بقانون  علم  كنتم على  اإذا  اأدري  ال  ولكن   ,221 القانون 
التكملة لعملّية تنظيم قطاع  القانون ي�ضّكل  اإ�ضمه »Code de l’eau« وهذا 
املياه. لقد مّت �رشف مليون يورو على هذا القانون مع مرا�ضيمه التطبيقّية, 
اإدارة  اأن ت�ضمح لعملّية  امُلفرت�س  التي من  الت�رشيعّية  االأداة  كونه �ضي�ضّكل 
اأكرث فاعلّية واأكرث كفاءة, وهذا القانون جاهز منذ  اأن تكون  قطاع املياه 

ثماين �ضنوات واإىل اليوم مل ُتقّره احلكومة اللبنانّية.

املهند�س فهد ال�شّقال
اإبتداًء  املت�ضاقطات  اأ�ضهر حول مو�ضوعني:  لثلثة  يدور  نقا�س بقي  هناك 
من اليوم وحتى ع�رش �ضنوات, ومو�ضوع االإدارة. من الوا�ضح اأّنه من االآن 
بح�ضب  االأرقام  وهذه   ,  ٪30 �ضتنخف�س  املت�ضاقطات  �ضنوات  ع�رش  اإىل 
اإذا  لربهان  حقيقية  فر�ضة  لبنان  الطبيعة  اأعطت  فلقد  الدولّية,  املنّظمات 

كان لديه فائ�س اأم ال.
يف  ملل   800 يقارب  ما   2013 و   2012 ل�ضنتّي  املت�ضاقطات  معّدل  بلغ 
اأّما يف �ضنة 2014 فانخف�س املعّدل اإىل 400 ملل, وهذه االأرقام  ال�ضنة, 
ا�ضترياد مياه من  العام 2014  ال�ضيا�ضية يف  الطبقة  اأرادت  وا�ضحة. لذلك 
تركيا, ولكن يف خريف 2014 بداأت املت�ضاقطات بالهطول من جديد, فلم 
اآباره ومياهه  ا�ضتهلك  لكّنه  مكّعبًا واحداً من اخلارج.  لبنان مرتاً  ي�ضتورد 
لبنان  اأّن  اخلرباء  اأحد  وبتقدير  امُلبتذلة,  املياه  ا  اأي�ضً وا�ضتهلك  اجلوفية 

ا�ضتهلك 120 مليون م3 من املياه امُلبتذلة لرّي املزروعات.
�ضلعة  اأّي  من  اأغلى  العذبة  املياه  �ضتكون  املقبلة,  �ضنوات  الع�رش  خلل 
البحر,  يف  نهدرها  اأن  اإّما  فنحن  االإن�ضان,  حلياة  جداً  مهّمة  الأّنها  ثانية, 
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واإّما اأن ن�ضتعملها يف التبادل التجاري مع الدول الزراعية املحيطة فناأخذ 
الغذاء مقابل املاء, اأو اأن ن�ضعى اإىل التوازن بعد ع�رش �ضنوات والقيام دائمًا 

بامل�ضاريع ح�ضب حاجة التطّور ال�ضّكاين.
تكون  اأن  يجب  املوؤ�ّض�ضات  اأّن  على  موافقون  فنحن  للإدارة  بالن�ضبة  اأّما 
م�ضتقّلة, واخليارات االإ�ضرتاتيجية يجب اأن تبقى يف االأولوّيات, واأن ُتّتخذ 
التكتيكّية والعملتّية على  الق�ضايا واالأمور  تلك اخليارات مركزيًا وتبقى 
م�ضتوى املوؤ�ّض�ضة, فاإ�ضاعة الوقت تكّلفنا من 150 اإىل 450 مليون دوالر 
اأجل البحث  اأمريكي, وبالتايل يجب تخ�ضي�س الوقت الكامل والكايف من 

يف مو�ضوع االإدارة والدخول يف تفا�ضيله.

الدكتور منال نادر
اخلّطط  كّل  باالعتبار  تاأخذه  مل  معنّي  ُبعد  فيه  مو�ضوعًا  اأطرح  اأن  اأريد 
الـخّطة  اإىل  الوزارة  خّطة  اإىل   Blue Gold الـ  خّطة  من  ُقّدمت,  التي 
امل�ضاريع  هذه  وتاأثري  ال�ضاحلي,  الغذائي  االأمن  ُبعد  وهو  اأال  الوطنية, 
اللبناين,  ال�ضعب  80٪ من  تاأوي  التي  ال�ضواحل  ُتطرح, على �ضلمة  التي 
البحار,  م�ضتوى  ارتفع  املناخّية  التغرّيات  وب�ضبب  اأّنه  نعلم  ونحن 
ُبعد  هناك  وكذلك  ال�ضاحل.  على  اخلطر  تزيد  التي  العوا�ضف  وكذلك 
االأنهر  طاقة  اأهمّية  هو  اإليه,  التطّرق  يتّم  ومل  ُيدر�س  مل  اآخر  اإ�ضرتاتيجي 
التي  ال�ضواطئ  تكوين  اإعادة  اأجل  من  والروا�ضب  بالرمال  املحّملة 
الكثري  فهناك  �ضّيق,  عندنا  القاّري  املحيط  اأّن  ومبا  �ضتاء.  كّل  تتاآكل 
امل�ضكلة  وهذه  ال�ضاطئ,  اإىل  ت�ضعد  وال  االأعماق  اإىل  تهبط  الرمول  من 
النيل  نهر  في�ضانات  كانت  فعندما  م�رش,  يف  »اأ�ضوان«  �ضّد  مع  بداأت 
�ضواطئ  اإىل  تنقلها  املائية  التيارات  كانت  الكثرية  بالرمال  املحمّلة 

اللبنانية.  ال�ضواحل  بقية  اإىل  ومنها  �ضور 
يجب  االقت�ضادي-االجتماعي,  واالأمن  الغذائي  االأمن  على  نتكّلم  حني 
لبنان. فمن  القائم يف  البحري  ال�ضيد  وقطاع  ال�ضياحي  القطاع  نن�ضى  اأال 
اأجل اأن نعالج مو�ضوع املياه وال�رشب والرّي, من املمكن اأّنه وبعد خم�س 
باالأمن  علقة  لها  ثانية  اإ�ضرتاتيجية  م�ضاألة  نواجه  اأن  �ضنوات  ع�رش  اأو 
البيئي واالأمن الغذائي, الأّن االأنهر حتمل بفي�ضاناتها يف ال�ضتاء كّل املواد 
القارّي,  اجلرف  على  تتك�رّش  التي  االأ�ضجار  واأوراق  اأع�ضاب  من  الع�ضوّية 
بعد  عامًا  ال�ضّيادون  منها  ي�ضتفيد  التي  الغذائّية  ال�ضل�ضلة  اأ�ضا�س  وت�ضّكل 

عام, كما ي�ضتفيد منها القطاع ال�ضياحي. 
ال�رشورية منه  والرتاكمات  الروا�ضب  اإخراج  اإىل  »�ضربوح«  �ضّد  اإفراغ  اأّدى 
هذا  البلمند  جامعة  يف  البيئية  الدرا�ضات  معهد  يف  اإلينا  فبالن�ضبة  كلها, 
اأّنه  االأ�ضا�ضّية  والفكرة  اإليه,  التطّرق  يتّم  مل  اأ�ضا�ضي  اإ�ضرتاتيجي  مو�ضوع 
املطروحة  اخلّطط  جميع  على  واإ�ضافته  الُبعد,  بهذا  النظر  اإعادة  علينا 

وعلى كّل االأحوا�س.
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الدكتورة نان�شي قنرب
تعرف  اقت�ضادية  مفارقة  هناك  للأمور,  االقت�ضادي  باملنطق  �ضاأبداأ 
وجود  مو�ضوع  تتناول  وهي   ,»Paradoxe de l’eau et du diamant«بـ
ك�ضلعة,  باملياه  التفكري  اأردنا  اإذا  التبادل.  اال�ضتخدام وقيمة  قيمة  قيمتني: 
مع اأّنها لي�ضت كذلك, فهي لديها قيمة عالية يف اال�ضتخدام الأّنه ال ميكن الأحد 
اأن يعي�س من دونها, ولكّن لها اأي�ضًا قيمة منخف�ضة جلهة ال�ضعر يف التبادل, 
التبادل ب�ضبب �ضعره املرتفع,  الذي له قيمة عالية يف  االأملا�س  على عك�س 
وله قيمة منخف�ضة يف اال�ضتخدام. اأطرح هذه املفارقة الأّن ثّمة م�ضكلة بني 
ال�ضعر وبني القيمة, فالقيمة لي�ضت ثابتة, ومن املمكن اأن تتغرّي قيمة االأ�ضياء 
بح�ضب الظروف, واملوارد املتاحة, وبح�ضب احلاجة اإليها, فيجب التفكري بَندَرة 
املوارد ومدى احلاجة اليها. اإذا األقينا نظرة على االإ�ضرتاتيجية الوطنية للمياه 
التي قامت بها وزارة الطاقة واملياه واأ�ضحاب امل�ضلحة املعنيون من ت�ضع 
وزارات خمتلفة, مع االإ�ضارة اإىل عدم وجود وزارة العدل, هذا باالإ�ضافة اإىل 
الـجمعيات غري احلكومية, وامل�ضاريع الدولية, وعدد كبري من االأ�ضخا�س. واأنا 
اأعلم ب�ضبب عملي يف م�ضاريع عّدة مع البنك الدويل واالأمم املّتحدة اأّنه عندما 

تطلب الـ»Data« فهي اإّما تكون مت�ضاربة اأو تلقي الرف�س.
يف  فائ�س  هناك  كان  اإذا  عّما  ال�ضقال  فهد  املهند�س  ح�رشة  يت�ضاءل 
اأم ال, ولكّننا ال ميكننا االإجابة عن هذا ال�ضوؤال الأّن الـ»Data« لي�ضت  املياه 
حقيقية, وهذه هي امل�ضكلة. تعاونت يف اآخر م�رشوع مع الدكتور منال نادر 
وا�ضتطعنا يف املنطقة ال�ضاحلية يف ال�ضمال اأن ناأخذ القليل من املعطيات, 
ولكن اال�ضتيفاء على م�ضتوى كّل لبنان, هذا االأمر غري �ضحيح الأّن التقدير ال 
ميكن اأن يكون �ضحيحًا. مّت احلديث عن التغرّي املناخي باأّنه اأ�ضبح 30٪ اأقّل 
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واأي�ضًا هذا اأمر غري اأكيد, فهناك الكثري من ال�ضكوك يف هذه املوا�ضيع. نحن 
بحاجة اإىل تعاون جّيد بني جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة من اأجل الو�ضول اإىل 

حوكمة ر�ضيدة والدخول منها اإىل ال�ضيا�ضات.
النقطة االأخرى, هي االإدارة ال�ضّيئة, واأنا ال اأريد الدخول يف اجلوانب الفنّية 
ت�ضتفيد من  اأّن اجلامعات ال  لبنان  والتلّوث, ولكن هناك م�ضكلة كبرية يف 
اخلرباء  هوؤالء  يقوم  اأن  فبدل  معنّي,  مو�ضوع  يف  �ضني  املتخ�ضّ خربات 
باإعطاء درو�س متعّلقة باملوا�ضيع التي نحن بحاجة اإليها حاليًا, الأّنه ح�ضب 
اجلامعات فاإن هذه املوا�ضيع ال جتذب التلميذ, بحيث يقومون بفتح درو�س 
حتى  الطبيعّية«.  املوارد  »اإدارة  يف  درو�س  اإعطاء  من  بداًل  »االإدارة«  يف 
لهذه  احلاجة  وعند  جتارة,  وكاأّنها  تت�رّشف  اأ�ضبحت  وللأ�ضف  اجلامعات 
اخلربات ال جندها. وهناك حاليًا م�رشوع تعاون بني ملتقى التاأثري املدين 
»التغرّي  اللبنانية حول مو�ضوع  واجلامعة  االأمريكّية يف بريوت  واجلامعة 
املناخي وعلقته باالأمن الغذائي والتنمية«, وكان االإحتاد االأوروبي يريد 
متويل هذا امل�رشوع بحواىل مليون ون�ضف مليون يورو, ولقد وافق ملتقى 
التاأثري املدين, ولكن للأ�ضف مل ن�ضتطع يف اجلامعة اللبنانية وال يف اجلامعة 
توقيع  اإىل  التّو�ضل  البريوقراطي,  النظام  ب�ض�ضبب  بريوت,  يف  االأمريكية 
الروؤ�ضاءواإم�ضائهم وموافقتهم, فل يوجد تعاون بني اخلرباء و�ضّناع القرار 

وهذه م�ضكلة كبرية جداً.

املهند�س فهد ال�شّقال
تعّدد  اأي  خبرياً,   30 قبل  من  طرحه  مّت  املو�ضوع  هذا  �ضغري.  تعليق  لدّي 
الذي  للمياه  االأعلى  املجل�س  وجود  عدم  اأّن  واكت�ضفنا  امل�ضلحة,  اأ�ضحاب 
اإليها يف �ضّد  التي و�ضلنا  اإىل املرحلة  يجمع هذه املوا�ضيع كّلها �ضيو�ضل 
»جّنة«. لذلك طرحنا املو�ضوع مع مركز البحوث والدرا�ضات االإ�ضرتاتيجية 
اأّنه عندما نقوم بالـتقاطع بني �ضلمة  يف »ندوة االأمن القومي« واكت�ضفنا 
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اأعلى لريى الـرتابط بني خمتلف هذه  الغذاء وبني الطاقة يجب وجود جمل�س 
املوا�ضيع. اإّن تعّددية اأ�ضحاب امل�ضلحة ترتفع درجة اأعلى يف االإ�ضرتاتيجية 
الإدارة املياه لفرتة متتد اإىل ع�رشين �ضنة, اأّما يف اأمريكا فهي قد ت�ضل اإىل خم�ضني 
�ضنة, ويوجد فوقها م�ضتوى اأعلى هو جمل�س االأمن القومي الذي يقوم بالتقاطع 
بني الغذاء وال�ضناعة وتخطيط املدن اإلخ. لقد قال يل ال�ضفري الفرن�ضي اأّن فرن�ضا 

�رشفت مليوين يورو على الـ »Code de l’eau« الفرن�ضي منذ ثماين �ضنوات.
هناك بند يف الـ »Code de l’eau« يق�ضي بوجوب قيام جمل�س اأعلى للمياه 
يف لبنان, واخللف هو, هّل يكون هذا املجل�س على م�ضتوى رئا�ضة جمل�س 
اأو م�ضتقّلً العتبارات طائفّية ومذهبّية  الوزارات,  اأو تابعًا الإحدى  الوزراء, 
ومناطقّية؟ امل�ضكلة اإذاً يف اخللل البنيوي ال�ضيا�ضي, واإذا مل يعالج هذا اخللل 
فنحن ن�ضّيع وقتنا. ولكن ملاذا ن�ضّيع وقتنا اإذا كان املو�ضوع جمّرد خلل 
�ضيا�ضي فقط؟ علينا بناء الداتا واملعرفة والعمل بروح الفريق الواحد حتى 

ياأتي الوقت املنا�ضب لتغيري اخللل البنيوي.

الدكتور ندمي فرج اهلل
نحن نعمل مع قطاع املياه من حني اإىل اآخر, فاإذا األقينا نظرة اإىل املا�ضي 
نرى ما هي ال�ضغوطات املوجودة عندنا يف االإدارة, لقد تكّلمنا على التغرّي 
هو  اأكرث  يهّمنا  ما  بّل  املت�ضاقطات,  مو�ضوع  فقط  ي�ضمل  ال  وهو  املناخي, 
غطاء الثلج املوجود عندنا. االأمر الثاين, هو التو�ّضع العمراين, فاإذا نظرنا اإىل 
�ضَور املدن منذ االأربعينيات اإىل وقتنا احلا�رش, نلحظ اأّن املناطق جميعها 
اأي�ضًا  علينا  كما  االعتبار.  بعني  االأمور  هذه  اأخذ  فعلينا  بالعمران,  تغّطت 
درا�ضة ال�ضدود اجلوفية, علمًا اأّن اإ�رشائيل قامت بدرا�ضتها كما فعلت اأملانيا, 
الأّن طبقتنا كار�ضتّية وال ميكننا ح�رش املياه فيها, فعلى �ضبيل املثال, االأمر 
 »grouting« بالـ  قاموا  الأّنهم  الكثري,  كّلفهم  �ضربوح  �ضّد  يف  به  قاموا  الذي 

لت�ضكري ال�ضقوق. 
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وعليه يجب اأن يكون الإ�ضرتاتيجّيتنا ُبعد بحثّي ودرا�ضّي وُبعد تطبيقّي. ومن 
اليوم  اإىل200 ليرت يف  املياه من 150  الداتا, فنحن نوّزع  اأهم املوا�ضيع 
للمواطنني, ونّوزع 50 ليرتاً للنازح, ولكن هّل يعلم اأحد عدد �ضكان لبنان؟ 
االأ�ضواأ هو اأّننا نقوم بال�ضيا�ضات االإ�ضرتاتيجية كّل بح�ضب ما يلئمه, فقامت 
وزارة  مع  قليًل  وتعاونت  املياه  اإ�ضرتاتيجية  بو�ضع  واملياه  الطاقة  وزارة 
الزراعة, يف املقابل قامت وزارة الزراعة بو�ضع اخلّطة االإ�ضرتاتيجية للعام 
مع  التعاون  يطلبون  حاليًا  لكنّهم  اأحد,  مع  تتعاون  ومل  مُبفردها   2015
الوزارات االأخرى. فيجب البدء بالتن�ضيق بني الوزارات من اأجل و�ضع اخلّطط 

االإ�ضرتاتيجية, ومن هنا يبداأ التح�ضري للم�ضتقبل. 
كّل  غريه؟  من  اأ�ضواأ  اأو  اأف�ضل  لبنان  يف  ال�ضيا�ضي  اجلّو  اأّن  باعتقادكم  هّل 
االأجواء ال�ضيا�ضية غري موؤاتية, ففي اأمريكا يقتلون بع�ضهم البع�س من اأجل املياه, 
ول�ضنا نحن فقط من يعمل على اأ�ضا�س الطوائف, بّل يف اأّي بلد اآخر يعملون حتت 
م�ضمّيات اأخرى, فيجب اأال نتذّرع باأّن الو�ضع ال�ضيا�ضي يف البلد ال ي�ضمح, نحن 

لدينا القدرة على التقّدم بدرجة معّينة والباقي يتح�ّضن لوحده.

الدكتور زياد ال�شائغ
ال�ضوؤال املطلوب االإجابة عنه, ماذا تريد النا�س؟ النا�س تريد املياه 24/24, 
اأي�ضًا  اإمكانّية ا�ضتعمالها يف الزراعة, وتريد  وتريد نوعّية مياه نظيفة, مع 
اإىل عدم خ�ضارة املال.  النا�س, باالإ�ضافة  النظيف. هذا كل ما يريده  االأكل 
توؤّمن  ال�ضكان  من   ٪58 هناك  اأّن  اإىل  االأرقام  ت�ضري  ال�ضمال,  منطقة  يف 
اأّن  اإىل  االأرقام توؤ�رّش  لهم املياه, و42٪ منهم املياه غري موؤمنة لهم, هذه 
االإدارة اللمركزّية قد ف�ضلت. علينا االّتفاق اأين تكمن امل�ضكلة يف البلد, هل 
االأكادميّية  بالطاقات  زاخر  البلد  كل.  اجلواب,  وعلم؟  تقنّيات  م�ضكلة  هي 
والعلمّية والتقنّية, واللبنانيون يوؤّمنون املياه يف دبي واأبو ظبي وال�ضعودية 
والبحرين, واإىل اأماكن ال مياه فيها اأ�ضًل. اللبنانيون يديرون قطاع املياه 

يف هذه الدول, وحتى يف بع�س الواليات يف اأمريكا وكندا. 
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النقطة الثانية, هي م�ضكلة تطبيق القانون. لقد مّت حتديث القانون لكّنه مل ُيطّبق, 
فمن يطّبق القانون؟ ماذا يعني حتديث القانون مع عدم تطبيقه؟ اأنا مواطن, اأنا 
غري موؤمتن على تطبيق القانون با�ضتثناء اأن اأدفع فاتورة املياه العائدة ملنزيل, 
املوؤمتن على تطبيق القانون هو امُلم�ضك بقطاع املياه يف البلد. ال ميكن مل�ضوؤول 
يف قطاع املياه يف البلد اأن يقول اأّنه مّت حتديث القانون مع عدم القدرة على 
تنفيذه, فهل تطبيق القانون بحاجة اإىل مرا�ضيم تطبيقّية؟ يجب اأال ننتظر املجل�س 
النيابي من اأجل املرا�ضيم التطبيقّية, بّل يتوجب على املوؤمتنني على قطاع املياه 
حت�ضري املرا�ضيم التطبيقّية واإن�ضاء كتل �ضغط منّظمة لت�ضعها اأمام املجل�س 
النيابي, ال اأن ننتظر املجل�س النيابي حتى ُي�رّشع. باالأ�ضا�س هذا الدور يقوم به 
 Code« ملتقى التاأثري املدين«, علمًا اأن اإن�ضاء جمل�س وطني للمياه موجود بالـ«
de l’eau«, ونحن مل ننتظر جمل�س النواب لت�رشيع القانون, بّل قمنا باملبادرة 

مب�رشوع القانون واأ�ضبح االآن يف جمل�س النواب.
النقطة الثالثة, هي م�ضكلة التدّخل ال�ضيا�ضي؟ من ي�ضمح بالتدّخل ال�ضيا�ضي 
باإّت�ضال  املياه اجلوفّية,  االإرتوازّية؟ يجب املحافظة على  االآبار  مبو�ضوع 
اأو من دون اإّت�ضال, بطابع مايّل اأو من دون طابع مايّل, بورقة اأو من دون 
�ضلطة م�ضاءلة  اأن نكون  اأجل  نبادر من  اأن  ورقة, ولكن يف مكاٍن ما يجب 
وحما�ضبة الأّننا موؤمتنون هلى هذه الرثوة الطبيعّية التي ُت�ضتنزف, حتى ولو 
مل يلحظ القانون ذلك عمليًا, ولكن ميكن توثيقه وترتيبه وو�ضع املخالفات 
العاّمة.  النيابة  اإىل  االإعلم,  اإىل  اإىل املجتمع املدين,  يف مكاٍن ما, وحُتّول 
الواقع  تو�ضيف  يف  اال�ضتغراق  ولكن  خمتلفة,  حتّرك  اآلّيات  يوجد  بالتايل 

اأ�ضبح ممًل, فلم يعد با�ضتطاعنا تو�ضيف الواقع.
اليوم نحن موجودون مع مدراء عاّمني يف االإدارة, اأعتقد يف مكاٍن ما اأّنهم 
قادرون مع اإداراتهم ت�ضكيل حالة �ضغط من داخل االإدارة, وميكنهم التعاون 
مع القطاع االأكادميي, ومع املجتمع املدين, ومع االإعلم, واأعتقد يف مكان 
ما, املطلوب هو اأن ُنبلور منهجّية �ضغط م�ضرتكة مع بع�ضنا البع�س. فاإذا 
ا�ضتطعنا مع بع�ضنا من خلل هذه الور�ضة, اأن نخرج مع املوؤ�ّض�ضة الع�ضكرّية 
بتوّجه م�ضرتك الآليات �ضغط من داخل القانون, ولكن عمليًا ولي�س نظريًا, 
اأّما  التنفيذ,  اإىل  معّينة  تو�ضية  باإي�ضال  ما  حّد  اإىل  جنحنا  قد  بذلك  نكون 

اال�ضتغراق يف التو�ضيف فقط فل ُيفيد اأحداً.

املهند�س مارون م�شلّم
امل�ضاكل  بخ�ضو�س  العاّمون  املدراء  زملئي  قاله  ما  اإىل  اأ�ضيف  اأن  اأريد 
املوؤ�ّض�ضة  نطاق  ف�ضمن  املوؤ�ّض�ضات,  وتتخّطى  �ضلحّيتنا  تتجاوز  التي 
هذا  اأّن  يعلم  وجميعنا  املائية,  االآبار  حفر  يف  فو�ضى  هناك  اال�ضتثماري 
املو�ضوع من م�ضوؤولّية وزارة الطاقة واملياه, فهي التي تعطي الرتاخي�س 
لذلك, اإال اأّن الوزارة و�ضعت نظامًا ُيحّد من هذا احلفر, بالطبع هو غري كاٍف 
ويجب اأن يكون �ضارمًا اأكرث. ويوؤ�ضفني القول اإّن �ضباط قوى االأمن الداخلي 
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اأّنه يوجد  اأي  االآبار ب�ضكٍل ع�ضوائّي,  للنا�س حفر هذه  يف منطقتي ُيجيزون 
ا�ضتثمار للمياه اجلوفية ب�ضكل ع�ضوائي, وبالتايل يجب و�ضع خّطط الإدارة 
اإمّنا هي  املياه اجلوفية, وهذه لي�ضت فقط م�ضوؤولية وزارة الطاقة واملياه, 

اأي�ضًا م�ضوؤولية وزارة الداخلية والبلديات وجميع الوزارات املعنية.
ثانيًا, اإّن نطاق موؤ�ّض�ضة مياه البقاع اال�ضتثماري, اّلذي هو تقريبًا جزء من 
مّكب  هو  وحاليًا  لبنان,  م�ضاحة  من  ي�ضّكل ٪40  اأكرث,  اأو  الليطاين  حو�س 
للنفايات مبختلف اأنواعها, وهذه امل�ضكلة نعانيها من قبل اأن اأكون ع�ضواً 
ال�ضلبة  النفايات  اأنواع  جلميع  مّكب  هي  البقاع  فمنطقة  املوؤ�ّض�ضة,  يف 
وال�ضائلة. واأكرث املت�رّشرين منها هو موؤ�ّض�ضة مياه البقاع, فهّل هذه اأي�ضًا 
اأن تتحّمل املوؤ�ّض�ضة جزءاً من امل�ضوؤولية, وكذلك  م�ضوؤولية املوؤ�ّض�ضة؟ يجب 
من  غريهم  ويتحّمل  والزراعة,  ال�ضناعة  وزارتّي  ملوؤ�ّض�ضات  بالن�ضبة  االأمر 
الوزارات جزءاً من امل�ضوؤولية اأي�ضًا, فهذا املو�ضوع يجب اأن جند له حًل مع 

باقي الوزارات. 
كذلك االأمر بالن�ضبة لنوعية املياه, فنحن ال نتحّكم بها اأي�ضًا, علمًا اأّنه ومن 
العنوان  هذا  ويبقى  املائية,  امل�ضادر  حماية  موؤ�ّض�ضتنا  اإ�ضرتاجتية  �ضمن 
نظريًا, الأّن هذا املو�ضوع ال يتعّلق باملوؤ�ّض�ضة فقط, بل يتعّلق بوزارات اأخرى, 
فامل�ضانع ترمي نفاياتها يف جماري املياه, ومن �ضيمنع هذه امل�ضانع اإذا 
وامل�ضوؤولون  امل�ضانع,  لهذه  ترخ�ضان  والطاقة  البيئة  وزراتّي  كّل من  كان 
يف هذه الوزارات يتناف�ضون على ال�ضلحيات بكّل �رشاحة, نحن نعمل �ضمن 
ل�ضنا م�ضوؤولني عن  املياه, الأننا  اإدارة قطاع  اإدارة هي  واأ�ضعب  اإمكانياتنا, 
االإدارة الفّنية فقط لهذا القطاع, لدينا اإدارة مالية واإدارة عامة م�ضتقّلة, فنحن 
ندفع الرواتب واالأجور من اجلباية, و�ضبق اأن عر�ضت واقع اجلباية يف املنطقة.
االآبار, ولدينا حواىل200 بئر,  اأكرث م�ضادر املياه يف نطاق عملنا هو  اإّن 
هذا  وعلى  معدومة.  جبايتها  بلدة   53 وهناك  كهرباء,  يلزمها  واالآبار 
االأ�ضا�س, فالو�ضع اال�ضتثماري يف املوؤ�ّض�ضة �ضعب ونحن م�ضتعّدون لن�ضع 
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اأن يكون  ال�ضلطة املركزية موجودة, فيجب  اإذا مل تكن  معكم احللول, ولكن 
هناك موؤازرة اأمنية وق�ضائية.

اأّما بالن�ضبة للـ »Code de l’eau« فعندما كنت يف فرن�ضا طلبت منهم تقدي 
وكان  التقنّية,  امل�ضاعدة  يقّدمون  �ضوف  اأّنهم  جوابهم  فكان  لنا,  امل�ضاعدة 
هناك ممثل عن وزارة اخلارجية, الذي �رّشح باأّنه ال يوجد م�ضاعدات طاملا 
نحن ال نطّبق »Code de l’eau«. ففي نطاقي اال�ضتثماري يوجد 400 األف 
املجتمع  على  الأّن  م�ضاعدتنا,  يريدون  ال  فكيف  ر�ضميًا,  م�ضجلني  �ضوري 
الدويل اأن يتحّمل م�ضوؤولياته يف هذا املو�ضوع, فيجب عدم ربط امل�ضاعدات 
بـالـ »Code de l’eau«, نحن نريد هذا القانون, ولكن اإحدى �ضلبياته اأّنه ال 

يوجد م�ضاعدات من قبل الدولة الفرن�ضية بامل�ضتوى املطلوب. 

العميد الركن مي�شال اخلوري
يف  �ضماحة  نبيل  واملهند�س  كنج  و�ضام  الدكتور  على  �ضوؤااًل  اأطرح  اأن  اأريد 
ما يتعلق ب�ضّد القيثماين يف بلدة حمانا, وقد اأجريت درا�ضات حوله, وكانت 
الوزارة تعمل من اأجل املو�ضوع واملنطقة را�ضية كون امل�رشوع مّهم للبلدة, 
ال�ضّكان بالتظاهر  ال�ضّد قد تّغري, وبداأ  اإقامة  وبعد فرتة تفاجاأنا باأّن مكان 

الأّنهم ال يريدون تلويث �ضاغور حمانا, فهّل ميكن تو�ضيح هذه النقطة؟

املهند�س و�شام كنج
ال�ضّد  ولكن مو�ضوع  القيثماين,  ل�ضّد  درا�ضة  واملياه  الطاقة  وزارة  لدينا يف 
اأ�ضبح يف يّد جمل�س االإمناء واالإعمار, والتمويل من قبل ال�ضندوق الكويتي, 
ة بنا, ولكن اّلذي ُينّفذ االآن هو درا�ضة جمل�س االإمناء  نحن لدينا درا�ضة خا�ضّ
واالإعمار, التي فيها تعّر�س ملن�ضاأة حو�س نبع ال�ضاغور, لهذا ال�ضبب عار�س 

االأهايل بناء ال�ضّد.  

العميد الركن زياد الها�شم
 ,»Decision Making Process« نتحّدث االآن عن اآلية اإتخاذ القرار يف لبنان
االأمن  بندوة  بداأنا  فعندما  نظامنا,  يف  القرار  اإتخاذ  كيفية  نناق�س  فنحن 
القومي ناق�ضنا النظام الت�ضغيلي, وانطلقنا من فكرة ماذا نفعل داخل النظام, 

وكيف تتّم اآلية اإتخاذ القرارات فيه نحو �ضيا�ضات عامة هادفة.
لبنان, منهم  �ضكان  اإىل 35٪ من  ي�ضكن يف بريوت و�ضواحيها حواىل 30 
من ينتخب يف هذه املنطقة, ومنهم من ي�ضكن فيها فقط, فكيف اأُر�ضي هذا 
املنتخب؟ فاإذا ُنّفذ مثًل �ضّد »جنة« يف ال�ضمال اأو �ضّد »ب�رشي« يف اجلنوب, 
ويف وقت الحق يتّم متديد الق�ضاطل وامل�ضتلزمات االأخرى لتاأمني املياه اإىل 
اأي�ضًا يف منطقة ال�ضوف, يتّم جر املياه من  االآبار يف  بريوت و�ضواحيها. 
منطقة الزير- الدامور و�ضواًل اإىل بريوت, علمًا اأّن مياه النهر ت�ضّب يف البحر 

يف اأغلب اأيام ال�ضنة.
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بريوت,  يف  املنتخبني  اإر�ضاء  يف  الهدف  يكمن  القرار,  اإتخاذ  اآلية  ففي 
املدينة  بذلك  فت�ضهد  طابقًا,   50 اإىل   40 من  موؤّلفة  اأبنية  لبناء  فرُيخ�س 
منواً �ضكانيًا وجتاريًا كبرياً يتطّلب املزيد من ا�ضتهلك املياه, فكيف نو�ضل 
ففي  القرار,  اإتخاذ  اآلية  اإىل  نذهب  هنا  املياه؟  املدينة  هذه  يف  للمواطنني 
لبنان لدينا م�ضكلة يف ذلك, فلطاملا طالبنا واأو�ضينا يف ندوة االأمن القومي 
باأ�ضلح كيفية اإّتخاذ القرار, وهنا نقول ملندوبي  وزارة الطاقة واملياه اإّن 
اأمريكي ل�ضّد  اأقّر منذ نحو �ضهرين حواىل 720 مليون دوالر  جمل�س النواب 
مّت تلزي �ضد »جنة« بحواىل200 مليون دوالر, فلماذا  اأن  »ب�رشي«, و�ضبق 
اّتخذ القرار اليوم بالتنفيذ على الرغم من اأّنه من العام 2000 يخّطط لذلك, 
اإر�ضاء  هو  اليوم  تنفيذها  يف  ال�ضبب  اأخرى؟  اإىل  خّطة  من  التنفيذ  ويوؤّجل 
الجمهور الذي �ضي�ضّوت يف االنتخابات النيابية املقبلة, طاملا نحن نعمل 
اإر�ضاء 30  فيتّم  امل�ضاكل,  نعاين  �ضنبقى  القرار,  الإتخاذ  االآليات  �ضمن هذه 
و35٪ من �ضكان لبنان, وهم عدد كبري ي�ضكن يف بريوت و�ضواحيها, من دون 

وجود �ضيا�ضات طويلة االأمّد تاأخذ فعليًا حاجات لبنان وامل�ضلحة العامة.
اإّن قيمة هذين امل�رشوعني حواىل املليار دوالر, فماذا بقي ال�ضتكمال اخلّطة؟ 
وبالتايل من الذي �ضي�ضاأل عن بلدة نائية على ارتفاع 1300 مرت عن �ضطح 
البحر, فاإذا احتّج ال�ضكان يف هذه البلدة وطالبوا باإي�ضال املياه اإىل بلدتهم, 
عندها ُنر�ضيهم بحفر بئر اإرتوازي, ويف حال وجود التّيار الكهربائي نقوم 
دون  من  النا�س  يبقى  التّيار  انقطاع  حال  يف  اأّما  البلدة,  اإىل  املياه  ب�ضّخ 
مياه, فخل�ضة املو�ضوع اأّنه ال يوجد ثقل �ضاغط يجرب امل�ضوؤولني عن اآلية 
اإتخاذ القرار على اإقرار �ضيا�ضات مائية عادلة تاأخذ بعني االعتبار م�ضالح 

لبنان ب�ضكٍل عام.

املهند�س اأحمد نظام
اإّن املخالفات التي حت�ضل يف مو�ضوع حفر االآبار, لي�ضت م�ضوؤولية املوؤ�ّض�ضات 
على االإطلق ولي�س للموؤ�ض�ضة علقة بها, وال حتى اأّي دور رقابّي, الأّن الذي 
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يعطي االإذن باحلفر »معروف«, واإذا ا�ضتكت املوؤ�ّض�ضة اأو رئي�س البلدية اأو اأّي 
اأي�ضًا, ولن يكون هناك  ال�ضكوى معروف  املعنّي, فم�ضري  اإىل املرجع  كان 
جتاوب, اإذاً فهذه لي�ضت م�ضوؤوليتنا كموؤ�ّض�ضات. لقد ح�ضلت هذا االأمور معنا 
�ضابقًا, وكّنا ن�ضمع ال�ضتائم الأّننا ا�ضتكينا, فنحن يف لبنان اأمام اأزمة وطنية, 
كيف يوؤخذ القرار ومتى ي�ضدر؟ االأمر لي�س �ضهًل, نحن ال ميكننا اأن نعالج 
هذه امل�ضكلة اللبنانية ال�ضعبة اّلتي ال نعرف متى بداأت ومتى �ضتنتهي, اأو 

هل اإنتهت, اأم ما زلنا م�ضتمرين بها.
�ضاأتطّرق قليًل اإىل مو�ضوع احلراك املدين واأزمة النفايات, فاإّن م�ضكلة جبال 
الطبقة  اأو  الّلبنانيني  ال�ضيا�ضيني  ب�ضبب  لي�ضت فقط  الطرقات  النفايات على 
ال�ضيا�ضية احلاكمة, اإّن هذا احلراك املدين يف االآونة االأخرية مل يكن منّظمًا, 
فكان كّل جمموعة منهم تقوم بتظاهرة, هذه �ضّد املحارق, وتلك �ضّد الردم, 
لي�س  كبرية,  م�ضكلة  اأمام  و�ضعونا  وبالتايل  اآخر,  مو�ضوع  �ضّد  وهوؤالء 
اأّن  االأمر, طاملا  بهذا  اأ�ضًل غري مبالني  الأّنهم  �ضببها,  لوحدهم  ال�ضيا�ضيون 
لت النفايات اأو ُطِمرت  �ضهم �ضيح�ضلون عليها بغ�س النظر عّما اإذا ُرحِّ ح�ضّ
النفايات  طمر  من  احلراك  منعنا  بالتايل  املواطنون.  يقوله  ما  هذا  ال,  اأم 
فاإذا  اإىل مو�ضوع طائفي,  املو�ضوع حتّول  اللبنانية كون  املناطق  كّل  يف 
ُطمرت النفايات يف منطقة ذات غالبية �ضيعية, يقال باأّن نفايات املذاهب 
اأر�ضنا, والعك�س �ضحيح, وبالتايل فاإن هذا  االأخرى ترمى يف  الطوائف  اأو 

احلراك اأدخلنا يف م�ضاكل مل تكن اأبداً يف احل�ضبان.
اأو  املجاورة  للدول  املياه  توزيع  مو�ضوع  االأ�ضا�س,  النقطة  اإىل  بالعودة 
بيعها, فيجب اأن نلغيها من تفكرينا نهائيًا, وبراأيي يجب اأن يحّول الفائ�س 
ة  اأال ندخل يف ق�ضّ اإىل البحر, ويجب  من املياه اإىل احلو�س اجلويف ولي�س 
املبادلة مع �ضوريا اأو االأردن اأو قرب�س, الأّن القانون الدويل �ضيقوم بالدفاع 
عن حّق اإ�رشائيل ويعطيها احلّق باأن تاأخذ املياه الفائ�ضة من لبنان بداًل من 
اأن تذهب هدراً يف البحر, وهكذا نكون قد دخلنا يف م�ضاكل ونزاعات نحن 

بغنى عنها.
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 »Consumption per Capital« لذلك عندما نناق�س ق�ضية اال�ضتهلك الفردي
الفرد  ا�ضتهلك  نحّدد  االأرقام مرتفعة, فل  تكون  اأن  اأن نحر�س على  يجب 
للمياه بـ 150 اأو160 اأو180 ليرتاً يف اليوم, فهذا تقدير خاطئ, بّل يجب 
اأن يكون معّدل اال�ضتهلك اليومي للفرد حواىل 250 ليرتاً واأكرث, الأّنه عندما 
كمية  وعن  عنها,  وت�ضاأل  لدينا  املياه  عن  وتبحث  املانحة  اجلهات  تاأتي 
االأرقام مرتفعة  تبقى  اأن  الفائ�س منها, يجب  الفردي, وحتديد  اال�ضتهلك 

حتى لو ا�ضطررنا للكذب.
على  النواب  وجمل�س  اللبنانية  احلكومة  واإجبار  الدويل  البنك  مو�ضوع  اأّما 
اإقرار قانون تنظيم قطاع املياه, فاإّن هذا القانون و�ضع يف جمل�س الّنواب 
�ضنة 2000, ومل يتّم احلديث عنه لغاية �ضنة 2002, وذلك حتت تاأثري البنك 
الدويل و�ضغطه, ولقد �ضهدنا كّل التفا�ضيل اإىل حني مّت تعيني جمل�س االإدارة 
اجلديد, لقد �ضاع »القانون واالأنظمة« يف وزارة املالية ملّدة ثلث �ضنوات, 
�ضاعت  ال�ضنوات  تلك  وخلل  �ضية,  والتخ�ضّ اخل�ضخ�ضة  كانت  اآنذاك  الأّنه 
ال�ضاعة 12  توقيت �ضدورها  عند  اأخرياً  مّرات, حتى وجدت  ثلث  االأنظمة 
اأذكر هذا  ب�ضام مّيني,  الوزير  ذلك احلني كان  بانتقال احلكومة, ويف  ليًل, 
اجلهات  �ضغط  حتت  املرا�ضيم  هذه  ت�ضدر  كانت  كيف  لرنى  فقط  التاريخ 

املانحة, الأّن ال�ضيا�ضيني ال يريدون اأن ُي�ضدروها. 
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الدكتور منال نادر
تعقيبًا على كلم املهند�س اأحمد نظام, اإّن مياهنا ال تذهب »هدراً« يف البحر, 
واأنا اأتكّلم من �ضمن الّنطاق البيئي واالأمن الغذائي. من املعروف اأّنه يوجد 
يف  اأقّرت  املتحدة  االأمم  اأّن  كما  للجميع,  واملياه  املياه,  من  فائ�س  لدينا 
ت�رشيعاتها باأّنه اإذا كان لدينا فائ�س من املياه ال نقوم با�ضتهلكها, فاإّن 

البلدان املجاورة لها احلّق يف ا�ضتخدام هذه املياه.
الّنقطة الثانية, واّلتي يجب الرتكيز عليها, ونحن يف املعهد ب�ضدد حت�ضري الـ 
»Scoping Report« ل�ضّد »ب�رشي«, ب�ضفتنا معهد درا�ضات بيئية, نحن لدينا 
م�ضكلة حني نرى االأرقام اّلتي نتداولها اليوم, فهي اإّما نقًل عما �ضبق, اأو هي 
عبارة عن »Scenario Building« اأو »Modeling«. فعلى �ضبيل املثال, عندما 
ال اأعرف عدد ال�ضكان, فكيف �ضاأنفذ »Modeling« للإ�ضتهلك, اإذا مل اأعرف 
ال�ضناعات,  عدد  اأعرف  وال  املياه,  ي�ضتهلك  الذي  االأ�ضخا�س  عدد  هو  كم 
وال حّتى اأنواع الزراعات, وال ماذا ي�ضتعملون يف الرّي وغريها من االأمور. 
نعتمد  اأن  يجب  غريها,  اأو  تكتيكية  اأو  اإ�ضرتاتيجية  �ضيا�ضات  نبني  فلكي 
لدينا  ما  فكّل  متوافرة,  واالأ�ضا�ضية غري  العري�ضة  فاخلطوط  االأرقام,  على 
كمية  �ضتنخف�س  �ضنوات  ع�رش  بعد  اأّنه  يقول  اأحدها  �ضيناريوهات,  هو 

املت�ضاقطات بن�سبة ٪30. 
اإذا كّنا نبني معطياتنا على �ضيناريوهات اأرقامها باطلة اأو غري قائمة من 
النطاق  على  �ضنخّطط  وكيف  اال�ضرتاجتية,  اخلطط  �ضن�ضع  فكيف  االأ�ضا�س, 
اأّي  املعطيات  هذه  من  يوجد  ال  مياهنا؟  من  �ضن�ضتفيد  وهل  االإ�ضرتاتيجي, 
اأ�ضهر لكي نقّدم التقرير حول �ضّد  اأربعة  �ضيء, ونحن يف املعهد لدينا مهلة 
الروا�ضب  البحر, وال كمية  التي ت�ضّب يف  »ب�رشي«, وال نعرف كمية املياه 
التي تدخل وتخرج منه واإليه, وما هي كّمية املواد الع�ضوية التي يحملها 

النهر قبل اأن ُيبنى ال�ضّد.
يجب اأن ت�ضمل التو�ضيات االأ�ضا�ضية اأخذ كّل املجاري الرئي�ضة اّلتي �ضنعمل 
عليها, ونحاول اأن جنمع املعلومات حولها لكي ن�ضع ال�ضيناريو ال�ضحيح, 
الأّن العلم يجب اأن يكون اأ�ضا�س القرار ولي�س العك�س, اأّي اأن نح�رّش االأرقام 

ونطّبقها على القرار الذي نريده من اأجل �ضناعة القرار, ولي�س العك�س. 

الدكتور ندمي فرج اهلل
بلدنا  داخل  جتري  التي  املياه  اإّن  نادر,  منال  الدكتور  كلم  على  تعقيبًا 
املياه  اأّما  املو�ضوع,  هذا  على  بالتطاول  احلّق  له  اأحد  وال  حّقنا,  من  هي 
ناأخذ  اأن  اأردنا  فاإذا  البلدان,  بني  امل�ضرتكة  املياه  هي  عليها  تكّلمت  اّلتي 
اأنهر م�ضرتكة,  نهر العا�ضي والوزاين والّنهر الكبري, هذه االأنهر الثلثة هي 
لديه  اأحد  وال  ون�ضتخدمها  املجاورة  والبلدان  نحن  منها  ن�ضتفيد  وبالتايل 

احلّق با�ضتغللها. 
ا�ضتحداث جمل�س الإدارة  اأّما بالن�ضبة لدور املجل�س االأعلى للمياه, فاأنا مع 
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الُبعد  يعطينا  الذي  االإطار  �ضمن  كّلها  والفعاليات  الوزارات  ي�ضّم  املياه 
االإ�ضرتاتيجي, اأّما التطبيق فيجب اأن يكون على النطاق املحلي. ومبا اأّنه ال 
قدرة رقابية جيدة لدينا وال ت�رشيع �ضحيح, فِعو�ضًا عن القفز يف املجهول, 
االأف�ضل اأن ُنحّدث االإدارات املوجودة حاليًا, ونقوم بتفعيلها اأكرث. نحن لدينا 
�ضغور يف االإدارات ت�ضل ن�ضبته اإىل 80٪, ناهيك عن بع�س املوظفني الذين 
قاربوا �ضّن التقاعد وال ي�ضتطيعون القيام باملهمات اجلديدة. اإذاً ميكننا اأن 
ن�ضتعني ون�ضتفيد من الـ »UNDP« الإيجاد هيكلية اإدارية معيّنة, بحيث ندفع 

مبلغًا اأكرب ولكننا ننجز االأمر يف فرتة زمنية اأقّل من املتوّقع. 

املهند�س جمال كرمّي  
اإدارة مركزية,  ت�ضّور  لبنان ميكن  احلالية يف  الظروف  اأّنه �ضمن  اأعتقد  ال 
م�ضتقّلة عن ال�ضلطة ال�ضيا�ضة, تعمل وفق اآلية وا�ضحة, دميقراطية, وي�ضرتك 
االآلية  هذه  اأن  اأت�ضّور  وال  اأعله.  اإىل  الهرم  اأدنى  من  كّلهم  املعنيون  فيها 
يف الوقت احلايل ميكن اإيجادها يف لبنان, فالبلد وا�ضح كيف ي�ضري, اأذّكر 
اجلميع باأّن هناك جمل�ضًا اأعلى للنقل, �ضبيهًا مبجل�س املياه اّلذي نتكّلم عليه, 
وهذا املجل�س  موجود يف القانون منذ حواىل ع�رشين �ضنة, والنتيجة هي كما 
تعرفونها جميعًا, فلهذا ال�ضبب ويف الظروف احلالية, اأقرتح اأن نرتك االأمور 
فكّلما  االإدارية,  اللمركزية  نعّزز  اأن  على  باملياه,  م�ضكلته  حلّل  للمواطن 
وامل�ضتدامة,  املحّلية  بالتنمية  القيام  على  املواطن  �ضاعدنا  كّلما  عّززناها 

وهكذا ت�ضتطيع كّل اإدارة حملّية اأن تعالج م�ضاكلها بو�ضائلها. 

املهند�س فهد ال�شّقال
من  العون  طلبنا  امل�ضت�ضارين,  مع  العقد  توقيع  وقبل   ,2012 العام  يف 
ر�ضائل  واأر�ضلنا  تيار  عبدو  بال�ضيد  واجتمعنا  واملياه,  الطاقة  وزارة 
فبداأ يظهر  اأّما حاليًا  من مهماتكم.  لي�س  هذا  باأن  الّرد  وجاء  الوزير,  اإىل 
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بو�ضوح تاأثري املجتمع املدين يف ال�رشاكة مع الدولة, واأ�ضبحت ال�رشاكة مع 
الـ »Stake Holders« تزداد.

اإدارة  ن�ضع  اأن  اأواًل  تنفيذ اخلطة, فيجب  اإىل مو�ضوع  اأتطّرق  اأن  اأريد  وهنا 
�ضليمة, ومن ثّم نتكّلم بعد ع�رش �ضنوات عّما اإذا كان لدينا فائ�س يف املياه, 
كّل »Modeling« لديه بع�س الغمو�س, الذي ي�ضاعد اأحيانًا على روؤية االأمور 
الدويل  البنك  »Data« من  بالـ  ا�ضتعّنا   »Blue Gold« الـ  بو�ضوح, فنحن يف 
باالإ�ضافة اإىل االإدارات واملوؤ�ّض�ضات احلكومية, فنحن ل�ضنا موؤ�ّض�ضة �ضخمة 
 .»Data«لديها ميزانية مبئات مليني الدوالرات لكي نبحث ون�ضنع هذه ال
ا�ضتعملته  كما  عليه,  نعمل  الذي   »Model« للـ  مقاربة  ن�ضنع  اأن  يجب  اأواًل 
كّنا  اإذا  نرى  اأن  وعلينا  للمياه,  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  و�ضع  عند  احلكومة 
وبالتايل  اجتاهني,  ذو  ال�رشاكة  مو�ضوع  الأّن  ال,  اأّم  اخلّطة  تنفيذ  ن�ضتطيع 
اأن تكون  تنّفذ امل�ضاريع مع القطاع اخلا�س, فاليوم القدرة الرقابية ميكن 

بالتنفيذ »التعاقدي« اأو بتنفيذ اخلدمات.

العميد الركن فادي اأبي فرّاج
نكّرر �ضكرنا حل�ضوركم الكري, ونعرّب عن �رشورنا باأعمال ور�ضة العمل, ولقد 
َوَعَدنا املهند�س فهد �ضقال اأّنه �ضيطرح مو�ضوعًا جديداً عنوانه: »الروؤية يف 

ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س واملجتمع املدين«.
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املهند�س فهد ال�شقال
 »Blue Gold« بغ�ّس الّنظر عّما اإذا كانت �ضيا�ضة الدولة املائية مع خّطة الـ
اأو كان خرباء اآخرون مع خّطة معّدلة عن اخلّطط التي و�ضعناها, بالنهاية 
جميع اخلّطط لديها فرتة زمنية للتنفيذ و�ضمن اإمكانيات حمّددة. ما اأريد اأن 
االأ�ضا�ضّي  الدولة حاليًا, وهذا هو اخللف  الذي تّتبعه  اإليه هو امل�ضار  اأ�ضري 
التنفيذ,  التخطيط ووقت  فبح�ضب  البداية,  الذي طرحته خلل مداخلتي يف 
�ضنوات,  خم�س  منذ  ُتنجز  اأن  املفرت�س  من  كان  �ضدوداً  هناك  اأن  نعرف 
وزارة  وخلفات  امل�ضلحة,  اأ�ضحاب  وكرثة  والقانونية,  املالية  فالقيود 
البيئة مع وزارة الطاقة واملياه, كّلها عوامل مل ت�ضمح بتنفيذ اخلطة �ضمن 
الفرتة الزمنية املحّددة لها. اأّما بوجود املجل�س االأعلى للمياه اأو غريه, فهذا 
ي�ضبه الفرق بني الديكتاتورية والدميقراطية اللتني ال ت�ضّكلن هدفًا للدولة, 

بّل و�ضيلة لكي ت�ضل الدولة اإىل الهدف الذي تريد. 
هي  الدولة  اأّن  على  يّتفق  فجميعنا  الدولة,  مع  ال�رشاكة  ملو�ضوع  بالن�ضبة 
التي تقوم بالتخطيط والتنظيم, والدولة تعتمد حّلني, احلّل االأّول, تلزي التنفيذ, 
وهي مُتّول امل�رشوع مع جزء �ضغري من القرو�س والهبات, وطبعًا حجم املبالغ 
التي ُطرحت, اإن كان باالإ�ضرتاتيجية الوطنية للمياه اأو بالـ »Blue Gold« لن 
ت�ضمح للدولة اأن تنّفذها ولو بعد 5 �ضنوات, وال حتى �ضمن االإمكانيات الفنّية 
ال�ضدود  اأحد  بتلزي  قمنا  فقد  ذلك  على  ب�ضيطًا  مثًل  اأعطي  وهنا  املتوافرة. 
اأم ال,  واإعتمدنا الـ »Variation Order«, وبغ�ّس النظر اإذا كان االأمر �ضحيحًا 
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فلقد كانت ميزانيته يف البداية حواىل 40 مليون دوالر اأمريكي, وو�ضلنا يف 
النهاية اإىل 120 مليون دوالر, فهكذا هو احلّل االأول مع �ضعف الرقابة يف 

اأثناء �ضري التنفيذ.
توزيع  درا�ضة  وبعد  املناف�ضة,  اإجراء  بعد  �رشكة,  بتلزي  يكون  الثاين,  احلّل 
الرثوات من اأجل احلوؤول دون ح�ضول احتكار, ومن دون خ�ضخ�ضة, �رشكة 
تكون م�ضوؤولة عن الت�ضميم, وعن البناء, وعن اإعطاء املياه ب�ضعر حمّدد بح�ضب 
الـ »B.O.T«, ويعود ال�ضّد للدولة من دون تكلفة, �رشط اأن يح�ضل التنفيذ ب�رشعة.

العميد الركن فادي اأبي فرّاج
اأتوّجه بال�ضكر اإىل جهودكم جميعًا وال�ضّيما اأن كل فرد منكم اأعطانا تو�ضية 
اإىل  بالتايل  لن�ضل  �ضنناق�ضها  منها   18 ا�ضتخل�س  من  متكّنا  بحيث  قّيمة 

البيان اخلتامي. اأّما هذه التو�ضيات فهي االآتية:

1- اإن�ضاء جهاز تخطيط للموارد املائية.
2- ا�ضتحداث جمل�س اأعلى الإدارة املياه.

3-  اإطلق برنامج ر�ضد القطاع املائي واملناخي وجمع البيانات يف مركز 
موّحد ي�ضّم وزارة الطاقة واملياه, ووزارة الزراعة وم�ضلحة الطريان املدين.

.»Code de l’eau« 4- اإقرار قانون املياه
5- حماية امل�ضادر املائية.

6- دعم موؤ�ّض�ضات املياه ب�رشيًا وماديًا.
7- تغذية امل�ضادر املائية – اجلوفية.

8- معاجلة مياه ال�رشف ال�ضحي.
9- اتباع االأ�ضاليب احلديثة يف م�ضاريع الري.

10- ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س واملجتمع املدين.
11- ا�ضتعمال الطاقة املتجددة يف ا�ضتخراج املياه.
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12- دعم ال�ضيا�ضيني ملوؤ�ّض�ضات املياه وتوفري التاأييد اللزم لها.
13- برجمة االأولويات لبناء ال�ضدود املقرتحة.

14-  حت�ضري قاعدة بيانات اجتماعية, اقت�ضادية وبيئية جلميع االأحوا�س 
املائية.

15- توجيه درا�ضات اجلامعات مللء الفراغ يف املعلومات.
16- الت�ضديد على عدم اطلق فكرة هدر املياه يف لبنان.

للإدارة  ال�ضاحلي  البعد  لزيادة  املطروحة  اخلطط  يف  النظر  17-  اعادة 
الع�ضوّية  للمياه بخا�ضٍة يف ما يتعّلق بالرت�ّضبات واملواد  املتكاملة 

التي يغمرها في�ضان االأنهر للمنطقة ال�ضاحلية.
18-  و�ضع خّطة للمياه تتلءم مع التغيري املناخي.

اإقرتاح التو�شيات
ومرتبطة  �ضيادّية  ثروة  هي  حاجة,  من  اأكرث  هي  لبنان  يف  املياه  1-  اإّن 
ارتباطًا وثيقًا باالأمن القومّي يف لبنان, وينبغي اإطلق �ضيا�ضة توا�ضل 

وطنّية حول تعميق هذا املفهوم.
2-  امل�ضكلة االأ�ضا�ضّية ال تكمن يف علمّية التعاطي وتقنيته مع قطاع املياه 
االأ�ضا�ضّية  امل�ضكلة  اإّن  بل  متوافرة,  واخلربات  فالدرا�ضات   لبنان,  يف 
ُت�ضّكل  التي  البيانات  توافر  وعدم  املعلومات  حتديث  عدم  يف  تكمن 

عوامل موؤّثرة وفاعلة يف بناء ال�ضيا�ضات املائّية.
3-  اإّن اال�ضتغراق يف تو�ضيف اخللل البنيوي الذي ي�ضود اإدارة قطاع املياه 
حلّل  يكفي  ال  تطبيقها  اإىل  واملبادرة  احللول  طرح  دون  من  لبنان  يف 
لهذا  اإ�ضلحي  ُمتكامل  توجيهّي  خمّطط  اإجناز  من  بّد  ال  بل  امل�ضكلة 

القطاع, وت�ضويب اآلّية اإّتخاذ القرار يف النظام الت�ضغيلي. 



.61. األمن القومي في لبنان أي سياسة مائّية؟

4-  من ال�رشوري اإعادة اإنتاج مقاربة مركزّية الإدارة قطاع املياه يف لبنان, 
واإطلق مبادرات ال مركزّية ُت�ْضِهم يف بناء العملّية االإ�ضلحّية التنموّية 
باالإ�رشاف  ُيعنى  تخطيطّي  جهاز  اإن�ضاء  يتطّلب  وهذا  القطاع,  هذا  يف 

والتن�ضيق ما بني ال�رشكاء كّلهم يف قطاع املياه.
5-  تعميق البحث يف اإمكانّية ال�رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ّس 
وذلك لتفعيل اإدارة قطاع املياه يف لبنان, وو�ضع اآلّيات رقابة وم�ضاءلة 

لل�ضبط والت�ضويب والتطوير واعتماد معايري احلوكمة ال�ضلمّية للمياه.
يف  تاأثريها  ومدى  واجلامعات  الرتبوّية  املوؤ�ض�ضات  دور  هيكلة  6-  اإعادة 
�ضناعة القرار من ناحية, وتاأهيل الكوادر للدخول اإىل االإدارة العاّمة من 

ناحية اأخرى.
وحماية  املياه  ا�ضتعمال  برت�ضيد  ُتعنى  توا�ضلّية  وطنّية  حملة  7-  اإطلق 

م�ضادر الرثوة املائّية.
النواب  8-  التمّني على املعنيني مناق�ضة قانون املياه واإقراره يف جمل�س 

بح�ضور القطاعني العام واخلا�س باأ�رشع وقت ممكن.
9-  تطبيق اخلّطة االإ�ضرتاتيجية لقطاع املياه عن طريق ت�ضويبها وحتديثها.
املياه  ملكية  معاجلة   ,)2014( املياه  ندرة  ملجابهة  خطة  10-  و�ضع 

اململوكة يف بع�س املناطق من قبل بع�س االأ�ضخا�س.
11-  تعزيز دور اللمركزية يف امل�ضاريع املائية.

12-  االأخذ باالعتبار �ضحة الّنظم االيكولوجية يف جميع امل�ضاريع املتعّلقة 
باإدارة املياه على اأ�ض�س التنمية امل�ضتدامة.
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توزيع الدروع التذكارية للمشاركين
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