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الصحي
مجلس اإلنماء واإلعمار :قطاع الصرف ّ
ليس مسؤوليتنا وننفذ ما تكلفنا الحكومة

ومجلس االمناء واالعامر ،وان معظمها ال
يعمل.
■ ما هي خريطة املشاريع املنجزة عىل
صعيد املناطق؟
□ نفذ مجلس االمناء واالعامر حتى
تاريخه 27 :محطة تكرير وضع منها
 26يف الخدمة 44 ،محطة ضخ ،اكرث من
 1500كلم من شبكات الرصف الصحي،
اكرث من  6كلم من املصبات البحرية .وقد
استلزم تنفيذ اشغال الرصف الصحي لغاية
تاريخه ارشاك حواىل  125رشكة مقاوالت
ورشكة استشارية لبنانية او اجنبية العداد
الدراسات وتنفيذ االشغال واالرشاف عىل
التنفيذ ،وذلك مبوجب اكرث من  450عقدا
تم توقيعها نتيجة مناقصات عامة.

يعاين لبنان من ازمات متنوعة ،ويكاد ال يخلو قطاع او مؤسسة من مشكلة تحتاج اىل معالجة رسيعة نتيجة عوامل
وتراكامت ،اساسها االهامل وفقدان الرقابة واملحاسبة .من اخطر الكوارث ،الخطر البيئي نتيجة عدم وجود خطة
واضحة ملعالجة التحديات عىل هذا املستوى ،منها معالجة املياه املبتذلة وتحويلها من عامل سلبي اىل مسار ايجايب
كرثت املشاريع التي اعدت لها الدراسات
والخطط التنفيذية وتو ّفر لها التمويل،
منها من سلك طريقه اىل االنجاز بينام
تنتظر اخرى استكامل عملية التنفيذ
السباب اما مادية او لوجستية او طارئة.
وتعترب مشكلة معالجة املياه املبتذلة
ازمة قامئة يف ذاتها .مع وفرة املشاريع،
فان املشكلة تكمن يف كيفية استثامرها
للصالح العام السيام يف القطاع الزراعي،
ناهيك مبشكلة الصيانة اىل مشاكل كثرية
اخرى ،حملت "االمن العام" اسئلة اىل
مجلس االمناء واالعامر ،حيث اجابت كل
دائرة عن االسئلة التي من اختصاصها.
■ ما األثر البيئي ملشاريع تكرير مياه
الرصف الصحي؟
□ التلوث الناتج من الرصف الصحي
املنزيل يشكل عموما قسام كبريا من
التلوث البيئي يف كل بلدان العامل .منذ
نشوء التجمعات السكنية ،كان الترصيف
العشوايئ للمياه املبتذلة سببا لالمراض،
فبدأ الحل بتنفيذ شبكات لتجميع هذه
املياه وترصيفها بعيدا من التجمعات
السكنية يف االنهر ومجاري املياه والبحر.
مع اكتشاف وسائل لتكرير هذه املياه
يف نهاية القرن التاسع عرش ،بدأت
التجمعات السكنية تنشئ محطات
التكرير ،وكانت هذه املحطات تنشأ
بعيدا عن التجمعات السكنية خوفا من
تأثريها عىل جوارها خصوصا يف ما يتعلق
بالروائح وبالتعامل مع الوحول الناتجة
من عملية التكرير .مع تطور تقنيات
التكرير ،اصبح يف االمكان تخفيف تأثري
محطة التكرير عىل جوارها ،اىل درجة

انه اصبح يف االمكان انشاء محطات
التكرير ضمن االحياء السكنية او املناطق
السياحية ،اذا اقتضت املعطيات الفنية
واالقتصادية ذلك .ترافق هذا االمر بتطور
القوانني التي ترعى هذه االمور ،واصبح
اعداد دراسة االثر البيئي الزاميا قبل
تنفيذ اي محطة تكرير ،واالمر هو كذلك
يف لبنان .كام تطور مفهوم تنفيذ وادارة
الشبكات املؤدية اىل محطات التكرير.
ففي حني كان هذا املفهوم ،عامليا ،يف
بدايات اشغال الرصف الصحي يقيض
بانشاء شبكات موحدة لتجميع وترصيف
مياه الرصف الصحي املنزيل ومياه االمطار
وغريها من املخلفات السائلة الناجمة
عن عدة مرافق اقتصادية (مصانع،
مستشفيات ،مسالخ .)...اصبح اليوم
رضوريا فصل شبكات الرصف الصحي
املنزيل عن شبكات مياه االمطار وتم
منع ترصيف املخلفات السائلة االخرى
يف شبكات الرصف الصحي املنزيل
واصبح الزاميا قانونا ،انشاء محطات
تكرير خاصة يف كل مصنع او مسلخ
او مستشفى وترصيف املياه املكررة
يف شبكة الرصف الصحي املنزيل ،وذلك
وفقا ملعايري محددة .يف العودة اىل وضع
الرصف الصحي يف لبنان ،فان معالجة
موضوع الرصف الصحي اقترصت خالل
عقود من الزمن وحتى بداية التسعينات
عىل انشاء شبكات تجميع للمياه املبتذلة
وترصيفها عىل الشواطئ او يف مجاري
االنهر .وكان موضوع محطات التكرير
غائبا عن الترشيعات اللبنانية ،اذ ان
االمر اقترص عىل حرص املوضوع يف قانون
البلديات بتكليفها انشاء املجارير من

دون اي دور محدد ألي ادارة اخرى
لناحية تنفيذ محطات التكرير.
■ ما هو التوزيع القانوين الحايل
للمسؤوليات يف قطاع الرصف الصحي
وخطة العمل التي تم اعتامدها من العام
 1982وحتى تاريخه؟
□ مجلس االمناء واالعامر ليس مسؤوال
عن قطاع الرصف الصحي يف لبنان ،بل نفذ
املشاريع التي كلفه بها مجلس الوزراء يف
هذا القطاع .ان مسؤولية القطاع مبوجب
القوانني السارية املفعول حاليا تتوزع عىل
كل من:
• وزارة الطاقة واملياه وهي سلطة الوصاية
عىل مؤسسات املياه ،ومسؤولة عن وضع
املخطط التوجيهي العام للرصف الصحي
وتحديثه باستمرار.
• مؤسسات املياه مسؤولة عن درس
وتنفيذ املشاريع املائية واستثامرها
وصيانتها وتجديدها لتوزيع مياه الشفة
والري وجمع ومعالجة املياه املبتذلة وفقا
للمخطط التوجيهي العام للمياه والرصف
الصحي.
• البلديات مسؤولة عن املجارير يف
نطاقها ،كذلك مسؤولة عن منع املواطنني
من ترصيف مياه االمطار يف شبكات
الرصف الصحي.
• وزارة البيئة مسؤولة عن ادارة النفايات
الصلبة يف لبنان.
• وزارة الصناعة مسؤولة عن ضبط
املصانع ومنعها من ترصيف املخلفات
الصناعية السائلة والصلبة يف شبكات
الرصف الصحي.
• وزارة الزراعة مسؤولة عن ضبط املسالخ

مجلس االمناء واالعامر.

ومنعها ايضا من ترصيف املخلفات
الصناعية السائلة والصلبة يف شبكات
الرصف الصحي.
• اما مسؤولية مجلس االمناء واالعامر،
كام حددها املرسوم االشرتاعي رقم 5
تاريخ  31كانون الثاين  ،1977فهي القيام
بتنفيذ املشاريع العامة والخطط املتعاقبة
والربامج ،وكذلك القيام بأي مرشوع
يف حقل االعامر واالمناء يقرر مجلس
الوزراء تكليف املجلس تنفيذه .بالتايل،
فان مجلس االمناء واالعامر نفذ يف قطاع
الرصف الصحي ما كلفه به مجلس الوزراء
من مشاريع وذلك لصالح مؤسسات املياه.
■ ما هي املشاريع املنجزة من االتحاد
االورويب واالمم املتحدة يف مجال معالجة
وتكرير املياه املبتذلة؟
□ ليس لدى مجلس االمناء واالعامر
احصاء دقيق للمحطات التي تم انجازها
من االتحاد االورويب واالمم املتحدة
مبارشة او عرب ادارات اخرى يف لبنان .اما
املحطات التي تم تنفيذها من مجلس
االمناء واالعامر بتمويل من البنك االورويب
للتثمري التابع لالتحاد االورويب ،فهام محطة

اعداد دراسة االثر
البيئي الزامية قبل تنفيذ
اي محطة تكرير
تكرير طرابلس ومحطة تكرير صور .كام
م ّول االتحاد االورويب محطات تكرير
يف زوطر وكفرصري ويحمر التي انجزها
مجلس االمناء واالعامر .اما يف املشاريع
قيد التنفيذ حاليا ،فان البنك االورويب
مي ّول مشاريع عدة .هناك عدد كبري من
محطات التكرير يف لبنان ،تم تنفيذها من
جهات اخرى غري مجلس االمناء واالعامر.
ففي العام  2004احصت وزارة البيئة 42
محطة تكرير نفذ معظمها من البلديات
عرب جهات مانحة ،ومعظم هذه املحطات
كان خارج الخدمة يف حينه .كام ان وزارة
الطاقة واملياه افادت يف مقال منشور ان
هناك حواىل  65محطة تكرير منفذة من
البلديات بتمويل من جهات مانحة من
دون التنسيق مع وزارة الطاقة واملياه

■ ما هي املشاريع التي مل تنفذ؟
□ ان املشاريع التي هي قيد التنفيذ او
مل تنفذ ،وتتم بتمويل رئييس من جهات
مانحة مبوجب قروض او هبات يبلغ
عددها  31مرشوعا مموال من الجهات
التالية :الصندوق العريب لالمناء االقتصادي
واالجتامعي ،البنك االورويب للتثمري،
االتحاد االورويب ،الصندوق الكويتي،
الوكالة الفرنسية للتنمية ،الحكومة
االيطالية ،البنك االسالمي ،البنك الدويل،
وصندوق ابوظبي.
■ ما عدد محطات تكرير مياه الرصف
الصحي التي تعمل؟
□ محطات التكرير التي نفذها مجلس
االمناء واالعامر والتي تعمل بدرجة تكرير
ثانوية والتي مل تستلمها مؤسسات املياه
بعد وال يزال مجلس االمناء واالعامر يتوىل
صيانتها وتشغيلها ،عددها  10محطات
موزعة عىل :شكا ،البرتون ،النبطية ،تبنني،
نبع الصفا ،الباروك ،اجبع ،عينطورة
وزحلة .اما محطات التكرير التي نفذها
مجلس االمناء واالعامر والتي تم تسليمها
اىل مؤسسات املياه عددها  11محطة
موزعة عىل :كفرقطرا ،برشي ،جب جنني،
صغبني ،ايعات ،صيدا ،الغدير ،زوطر
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الرشقية ،كفرصري ،يحمر واليمونة.
املحطات التي نفذتها البلديات ،وقام
املجلس بتأهيل  3محطات موزعة
عىل عينبال ،جديدة الشوف وغريفة.
باالضافة اىل  3محطات تعمل بدرجة
تكرير متهيدي هي محطات تكرير صور،
طرابلس وجبيل.
■ كيف يتم الكشف عىل محطات التكرير
وصيانتها؟
□ مؤسسات املياه مسؤولة عن درس وتنفيذ
واستثامر وصيانة وتجديد املشاريع املائية
لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة
املياه املبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي
العام للمياه والرصف الصحي وذلك مبوجب
القانون .لقد تسلمت مؤسسات املياه عددا
من املحطات التي نفذها املجلس وتتوىل
حاليا صيانتها وتشغيلها .اما املحطات
املتبقية ،فيتوىل مجلس االمناء واالعامر
صيانتها وتشغيلها نيابة عن مؤسسات املياه،
وذلك عرب تلزيم هذه الخدمات اىل رشكات
خاصة هي يف غالب االحيان الرشكات
التي نفذت املحطات ،ويتم االرشاف عىل
عمليات الصيانة والتشغيل من استشاريني
معينني لهذه الغاية.

■ هل خرس لبنان متويل مشاريع مل يبارش
تنفيذها؟
□ مل يخرس لبنان متويل مشاريع ،بل

■ اين تذهب املياه املكررة ،هل يعاد
استعاملها ويف اي قطاعات ام تذهب
هدرا؟
□ بالنسبة اىل محطات التكرير املوجودة
عىل الشاطئ ،فان املياه املكررة يتم
ترصيفها عرب مصبات بحرية يرتاوح طولها
بني  600و 2500مرت يف عرض البحر .اما
بالنسبة اىل املناطق الداخلية ،فاملحطات
التي تصب املياه املكررة يف بحرية القرعون
تعتمد درجة تكرير ثالثية ،اما يف املناطق
االخرى فهي ثانوية .املياه الناتجة من
التكرير الثانوي يتم ترصيفها يف مجاري
املياه ،يف حني ان استعاملها ممكن لري انواع
معينة من املزروعات ،وهذا االمر يخضع
لرشوط محددة ال يوجد لها ترشيعات
حاليا يف لبنان .اما بالنسبة اىل املياه املكررة
للدرجة الثالثية ،فانه يف االمكان استعاملها

هناك  65محطة تكرير منفذة من البلديات معظمها ال يعمل.

احدى محطات تكرير مياه الرصف الصحي جنوب بريوت.

ايضا لري مروحة اوسع من املزروعات اال
انها ال تستعمل حاليا نظرا اىل عدم وجود
الترشيعات الالزمة لهذه الغاية.

جرى تأجيل االستفادة من قروض كانت
ممنوحة سابقا اىل حني توافر رشوط تنفيذ
املشاريع ،مثل مرشوع كرسوان ومرشوع
صور اللذين جرى متويلهام بقرضني من
البنك االورويب للتثمري .مبعنى ان الغاء
اتفاق قرض وابرام اتفاق جديد بعد
سنوات ال يعترب خسارة للتمويل املمنوح.

