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قمير :نحتاج إلى تنفيذ الخطة العشرية
واملشاريع املائية الواردة فيها

دخل لبنان منذ سنوات خطر التغري املناخي واالحتباس الحراري وزيادة درجات الحرارة ،مام ادى اىل تراجع كميات
االمطار والثلوج .لكن االمال معقودة عىل ترشيد استخدام املياه واقامة سدود الربك الجبلية ،واملشاريع التي لحظتها وزارة
الطاقة واملياه منذ سنوات طويلة لكنها مل تبرص النور حتى االن لعدم توافر االرادة السياسية

التغري املناخي واملتغريات الشاملة لها
تأثري كبري عىل الرثوة املائية ان لجهة كمية
املتساقطات والثلوج ،او لجهة تقلص فرتات
هطول االمطار وتراجع تدفق مياه االنهار ،او
حيال تغذية طبقات املياه الجوفية والينابيع
البحرية وغريها .مواجهة هذه التغريات
الخطرية خضعت لدراسات وخصصت لها
مشاريع مل ينفذ الكثري منها السباب عدة ،لكن
معالجتها تبقى اولوية مع الخطر املحدق
بلبنان خالل سنوات قليلة.
يف حوار لـ "االمن العام" مع املدير العام
السابق للموارد املائية والكهربائية يف وزارة
الطاقة واملياه الدكتور فادي قمري ،الذي يشغل
حاليا منصب رئيس الربنامج الهيدرولوجي يف
منظمة االونيسكو الدولية ،اوضح املشكالت
الناجمة عن االحتباس الحراري السيام بالنسبة
اىل تساقط االمطار والثلوج ،والحلول الالزمة
لها ،قبيل انعقاد مؤمتر غالسكو يف بريطانيا
املخصص لبحث هذه املشكلة العاملية يف
ترشين الثاين املقبل.
■ ما هي معطياتكم حيال تأثري التغري املناخي
عىل الرثوة املائية الطبيعية النهرية والبحرية،
وما هي توقعاتكم عىل االقل للسنوات
املقبلة؟
□ املعطيات والتوقعات ازاء هذا التأثري ميكن
تلخيصها كالتايل:
• َتدين كمية املتساقطات والثلوج :ان متوسط
املتساقطات وضمن فرتة قصرية من السنة
هو  800ملم ،واملوارد املتجددة سنويا تقدر
بـ  2,7مليار م ،3واذا مل يتم تخزين املتساقطات
وذوبان الثلوج؛ فسيكون مستحيال تأمني ادارة
الطلب عىل املياه يف فرتة الشحائح .ان محور

ذوبان الثلوج الذي كان يالمس ارتفاعه 800
مرت عن مستوى سطح البحر يف السبعينات،
اصبح يتمحور حاليا ما بني  1200اىل  1300م.
كام ان كمية املياه الناتجة من ذوبان الثلوج
ستنخفض من الف و 200مليون مرت مكعب
سنويا اىل  700مليون م 3نتيجة ارتفاع الحرارة
درجتني ،و 350مليون مرت مكعب نتيجة ارتفاع
الحرارة اربع درجات .باالضافة اىل ان كمية
التبخر ال يستهان بها ،اذ تشكل حواىل 4100
مليون م 3سنويا ،اي ما يقارب نصف كمية
املتساقطات التي تهطل عىل االرايض اللبنانية.
• زيادة كثافة هطول االمطار ،لكنها اصبحت
متتد عىل فرتة قصرية (كانت ترتاوح من  80اىل
 90يوما واصبحت من  50اىل  60يوما).
• احداث متطرفة واستثنائية (situations
والتصحر
(الجفاف
)d’exception
والفيضانات) :ستكون اكرث حصوال واكرث شدة،
الخ.
• ان التغري املناخي سوف يؤثر سلبا يف توافر
املوارد املائية ويف االمن الغذايئ ،من دون ان
ننىس مشكلة النازحني الذين فاق عددهم
املليون ونصف مليون سوري ،وهذا ما يشكل
ضغطا كبريا عىل الطلب عىل املياه ويجعله يف
تزايد مستمر.
• اجاميل املياه املتجددة داخل االرايض
اللبنانية نحو مليارين و 700مليون مرت
مكعب سنويا ،لكنه سينخفض مستقبال نتيجة
االحتباس الحراري وزيادة معدالت الحرارة .
• استنزاف املياه الجوفية :املياه الجوفية
يجب ان تكون احتياطا اسرتاتيجيا الستعاملها
يف اثناء فرتات الشحائح ،بحيث يجب ادارتها
بالشكل املناسب وعدم حفر االبار عشوائيا
واالفراط يف ضخها .لذلك عندما وضعنا الخطة

العرشية ،ادرجنا فيها تنفيذ مشاريع لتغذية
طبقات املياه الجوفية الطبيعية واالصطناعية
عىل جميع االرايض اللبنانية .كام ان سوء ادارة
املياه الجوفية من خالل الحفر العشوايئ لالبار
واالفراط يف ضخ املياه الجوفية سوف يؤديان
اىل استنزاف طبقات املياه الجوفية ،وبالتايل
خسارة املخزون الجويف املايئ االسرتاتيجي
وزيادة ملوحته.
• نزاعات بني لبنان والدول املجاورة من اجل
التقاسم العادل واالستخدام املنصف للمياه
العابرة للحدود.
■ ما هي االجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة
هذه املشكلة العاملية؟
□ رغم تعدد مصادر املياه يف لبنان ،اال ان
الواقع يظهر هدرا يقدر بحواىل  1,2مليار
مرت مكعب يف السنة نحو البحر ،باالضافة
اىل الهدر الحاصل نتيجة ترهل شبكات
مياه الشفة واعتامد انظمة الري التقليدية.
لذا عىل لبنان ايجاد حلول لهذه املشاكل.
فهو حتى اليوم يعاين من انخفاض كفاية
البنية التحتية للنقل (شبكات مياه الرشب
والري) وعدم كفاية تخزين املياه السطحية
(سدود ،بحريات جبلية )...وغياب مشاريع
لتغذية طبقات املياه الجوفية (الطبيعية
واالصطناعية) واالستخدام الضعيف (عدم
استخدام) للمياه غري التقليدية .اما مواجهة
هذه املشكلة العاملية فتكون من خالل
الشقني التاليني:
• الشق العمودي كانشاء السدود والبحريات
ومحطات تكرير املياه وتغذية املياه الجوفية،
كذلك مشاريع مياه الشفة والري والرصف
الصحي وتقويم مجاري االنهر تفاديا

املدير العام السابق للموارد املائية والكهربائية يف وزارة الطاقة واملياه الدكتور فادي قمري.

للفيضانات ،واستخراج الينابيع البحرية وتوليد
الطاقة الكهرومائية.
• الشق االفقي كتوعية الطالب واملزارعني
وحامية البيئة ،واالهم االعتامد عىل الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص ،والتعاون مع
املنظامت غري الحكومية والبلديات من
اجل تأمني ادارة الطلب عىل املياه للمرحلة
املستقبلية لغاية عام  2040بهدف توفري االمن
االجتامعي والغذايئ للبنانيني.
وكذلك التشديد عىل:
• تشجيع استخدام املسطحات املائية
الجديدة ()Nouvelles Masses d’Eau
(املياه التقليدية وغري التقليدية) كاعادة
استخدام املياه املكررة ،مياه الينابيع البحرية
واملياه الرمادية ،بهدف تأمني ادارة افضل
للطلب عىل مدى السنوات املقبلة .فاملياه غري
التقليدية ميكن ان تؤ ّمن موارد مائية اضافية
تقدر بحواىل  565مليون م 3تسمح بتغطية
جزء من العجز املايئ املتوقع لعام .2040
• تثبيت مفهوم الري بالتنقيط من اجل تغطية
مجمل املساحات املروية يف لبنان ،واعتامد
نسبة  6000اىل  7000مرت مكعب للهكتار
يف السنة للعام  2040عوضا عن  10,000مرت
مكعب للهكتار يف السنة ،من اجل الحد من

ارتفاع ذوبان الثلوج كان
يالمس  800متر عن سطح
البحر في السبعينات فاصبح
حاليا بني  1200و 1300متر

الهدر يف املوارد املتجددة عىل غرار ما يعمل
به يف الدول املتقدمة.
• العمل عىل استخراج مياه الينابيع البحرية
املمتدة عىل طول الشاطئ اللبناين واملقدرة
كميتها بـ  385مليون م 3سنويا .وبالتايل ،فان
استثامر مياه الينابيع البحرية العذبة يشكل
جزءا من املوارد املائية االضافية غري التقليدية.
• تطوير مفهوم جديد هو "ثقافة املياه" من
خالل كل النشاطات التقنية ،الديبلوماسية،
االدارية والتنظيمية .هذا املفهوم يهدف اىل
تعزيز وتبادل املعلومات ،واتخاذ خطوات
جبارة يف ما يتعلق بادارة متكاملة ملصادر
املياه ،السيام الرتكيز عىل ترشيد استخدام املياه
وزيادة الوعي لدى املواطنني عىل املشاكل

املتعلقة باملياه الوطنية من جهة واملتعلقة
باملياه الدولية املشرتكة من جهة اخرى.
• تطبيق ميثاق باريس (Cop21- Pacte de
 .)Parisفقد و ّقع لبنان عىل ميثاق باريس
خالل مؤمتر قمة املناخ التي عقدت يف نهاية
عام  ،)Cop21( 2015االمر الذي صب يف رسم
خارطة الطريق يف لبنان للسري قدما يف تطبيق
مفهوم االدارة املتكاملة للمياه عىل مستوى
الحوض .يتلخص هذا امليثاق ببنود تشدد عىل
اهمية اجراءات التكيف عىل مستوى الحوض،
من خالل ادارة مشرتكة وتشاركية ومتكاملة
ومستدامة للموارد املائية ،للحد من تأثريات
تغري املناخ عىل صحة السكان وسالمتهم
وعىل التنمية االقتصادية والبيئة ،نظرا اىل
اهمية حامية النظم االيكولوجية ذات الصلة
باملياه ،باالضافة اىل التعاون والتنسيق وتبادل
املعلومات والحوار والتشاور والوقاية من
النزاعات بني اصحاب املصلحة ،وتعزيز تنفيذ
تدابري التكيف وتقاسم املنافع عىل مستوى
الحوض.
• تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
واعادة اطالق مشاريع بطريقة  B.O.Tاو
 ،D.B.O.Tاالمتياز ،التأجري وغريها ،من اجل
تأمني االموال الالزمة لتنفيذ تلك املشاريع.
كذلك ميكن توفري الدعم من الصناديق املالية
املانحة :الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
• ان االصالحات يف قطاع املياه يجب ان
تعتمد عىل قانون املياه الجديد مع تطوير
الترشيعات الوطنية ذات الصلة ،وانشاء
مركز املعلومات والتدريب عىل علوم املياه
 CIFMEللموظفني يف القطاعني العام
والخاص من مدراء ومهندسني وفنيني وعاملني،
وايضا انشاء نظام معلومايت مايئ عىل نطاق
الحوض لجمع وتحديث املعلومات الالزمة
التي تسمح باتخاذ القرار والتخطيط السليم
لوضع اسرتاتيجيات وسياسات مائية موثوق
فيها.
• االرادة السياسية :يجب ان تتوافر الرغبة
يف تنفيذ الخطط املوضوعة وتحديث ما يلزم
منها ،وتطبيق االصالحات املناسبة يف مجال
ادارة املياه ،االصالح املؤسيس ،تطبيق االدارة
املتكاملة للمياه.
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سد شربوح.

■ ينعقد يف بريطانيا مؤمتر عاملي حول
التغري املناخي ،فهل تشكل املياه تحديا للعامل
اين لبنان منه وكيف ميكن ان نستفيد؟
□ يف هذا االطار ،اود ان اشري اىل ان التقرير
الرابع لفريق الخرباء التابع للهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ الذي نرش عام
 ،2021تكهن تغريا يف ارتفاع درجة الحرارة
للمنطقة (او ما يعرف باالحتباس الحراري)
يف حدود درجتني مئوية اىل  4درجات مئوية.
هذه الحالة تنعكس سلبا عىل لبنان خاصة
عىل مستوى هطول االمطار ومخزون الثلوج،

اذ ستتقلص فرتة هطول االمطار التي كانت
ترتاوح بني  80و 90يوما اىل  40و 50يوما
عىل االكرث .العواقب الوخيمة لبلدنا ستتعلق
بتأمني التخزين الجويف الذي يعتمد اىل حد
كبري عىل ذوبان الثلوج .وقد متت منذجة
الحالة اللبنانية ( )cas du Libanضمن
مرشوع تعاون ما بني الشبكة املتوسطية
لهيئات االحواض التي تولينا رئاستها لسنتني
 2011 - 2009ونائب رئيس الهيئة الحكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ الربوفسور جان
جوزيل ،وجاءت النتيجة وفقا للجدول االيت:

الظروف االساسية

احتباس حراري

احتباس حراري

مياه ذوبان الثلوج

 1200مليون م3

 700مليون م3

 350مليون م3

اجاميل كمية املياه
املتجددة

 2700مليون م3

 2200مليون م3

 1850مليون م3

االستفادة تتحقق من خالل االرساع يف تنفيذ
الخطة الوطنية واملشاركة يف مثل هذه املؤمترات
وتبادل الخربات واملعارف واالطالع عىل احدث ما
تقوم به الدول الرائدة ملواجهة هذه التحديات
وتطبيق ما يتناسب منها مع الواقع يف بلدنا.
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■ اىل اي حد نجحت السدود يف توفري
املياه وما هي قدرتها؟
□ نجحت السدود اىل حد كبري يف توفري
املياه للمواطنني يف لبنان ويف سائر الدول
ولها قدرة عالية ،لكن ويا لالسف مل نتمكن

يف لبنان من تنفيذ كل املشاريع املائية
الكربى ليك يشعر املواطنون يف املناطق
اللبنانية كافة باهميتها ويلمسون فوائدها.
ميكننا ان نعطي مثاال عىل ذلك سد شربوح
يف فاريا ،قضاء كرسوان ،الذي انجز ووضع
قيد االستثامر منذ العام  .2007هذا املثال
ينطيل عىل سائر املناطق واملواطنني.
كذلك من البديهي ،ان استكامل تنفيذ
كامل املشاريع الواردة يف الخطة العرشية
واالسرتاتيجيا الوطنية ،من شأنه ان يحقق
االمناء املتوازن والتنمية املستدامة واالمن
املايئ والغذايئ ،ويرفع الظأم عن اللبنانيني
يف كل املناطق ،ويساهم يف تحقيق االكتفاء
املايئ ومياه الشفة والري والصناعة،
ويخفض تاليا الكلفة املادية الباهظة
التي يتكبدها املواطنون جراء رشاء املياه
بالصهاريج او املياه املعبأة ،وزيادة
املساحات املزروعة نتيجة لتوفري مياه الري
وتوفري الطاقة ،وامناء املناطق سياحيا وبيئيا
واجتامعيا واقتصاديا ،وتثبيت املزارعني يف
اراضيهم وبلداتهم.
■ هل من دراسات ومشاريع ملواجهة
خطر التصحر ونقص املياه؟
□ الدراسات واملشاريع ملواجهة خطر
التصحر وسد العجز املايئ موجودة ،وقد
لحظتها الخطة العرشية واالسرتاتيجيا
الوطنية ،لكن لبنان يحتاج اىل ارادة
سياسية اوال وهي االهم لتبني تنفيذ
الخطة العرشية واملشاريع املائية الواردة
فيها .كذلك يحتاج اىل تأمني التمويل
الالزم لتنفيذها .التحدي امامنا كبري،
ويكمن يف االنخراط يف عملية شاملة
تستند اىل ارادة صلبة لرتسيخ السياسة
املائية يف املنطقة ،لنحقق معا تقدما
منسقا من اجل حامية املوارد املائية يف
لبنان .كام ان وضع الخطط يف اي مجال
ال يكفي وحده للنهوض بأي قطاع ،ما مل
يرتافق مع ارادة سياسية ووطنية صلبة
للعمل عىل تنفيذ هذه الخطط وايجاد
التمويل الالزم لها وهو العنرص االسايس
الطالق العمل بأي خطة.

