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تأثير التغ ّير املناخي على الثروة املائية والحرجية
متري :لبنان يمتلك إستراتيجيا حماية املياه لم تط ّبق
يواجه العامل تحديات التغري املناخي نتيجة الثورة الصناعية التي تستخدم وتستهلك مواد اولية تؤدي اىل انبعاثات رفعت
تدريجا من حرارة االرض ،وهي مرشحة اىل مزيد من االرتفاع .االمر الذي فرض نفسه عىل حكومات العامل التي تجتمع
دوريا للبحث يف سبل الحد من هذه الكارثة املناخية
سارعت كل دول العامل اىل اعداد خطط
اسرتاتيجية وضعتها موضع التنفيذ للحد من
التغري املناخي عىل الرثوة املائية ،منها لبنان
الذي ميتلك مثل هذه الخطة لكنها مل تنفذ
بعد ،وصارت يف حاجة اىل تطوير وتحديث
مبا يتالئم مع التحديات االضافية الناجمة عن
هذا التحدي العاملي الذي ال يوفر اي بقعة
عىل الكرة االرضية.
لتبيان حقيقة ما هي عليه الحال يف لبنان،
التقت "االمن العام" الخبري البيئي االستاذ
املحارض يف جامعة البلمند الدكتور جورج
مرتي ،يف حوار عن تأثري التغري املناخي عىل
الرثوة املائية والحرجية يف لبنان.
■ يف ترشين الثاين املقبل تستضيف بريطانيا
قمة عىل مستوى رؤساء الدول والحكومات
بالتعاون مع االمم املتحدة للبحث يف قضية
التغري املناخي واثاره املدمرة .كيف يالقي
لبنان هذا التحدي السيام يف بعده املايئ
والبيئي؟
□ وفقا للهيئة الحكومية الدولية املعنية
بالتغري املناخي اصدرت اخريا تقرير املناخ،
وتبني ان البلدان املجاورة لحوض البحر
االبيض املتوسط ستزداد فيها حاالت الجفاف
سوءا وسيستمر الجفاف لفرتات اطول مبا فيها
لبنان .هذه املخاطر ستتفاقم وسيكون تأثريها
مبارشا لجهة فرتات الجفاف االطول واملتكررة
وزيادة مخاطر حرائق الغابات .لذا نحن نتجه
اىل حرارة ال تقل عن  1,5درجة فوق املعدالت
الطبيعية يف العقدين املقبلني ،ومن الطبيعي
ان يتأثر لبنان ببعده املايئ وبرثواته الطبيعية،
مثل االحراج والغابات والرتبة والزراعة التي

ستكون عرضة للكوارث من امراض وحرشات
وكل ما يهدد ثرواتنا الطبيعية.
■ كيف السبيل لتاليف لبنان املخاطر الناجمة
عن التغري املناخي؟
□ كام يالحظ ،ان خطر الحرائق يزداد يف
لبنان .السنوات الثالث االخرية (-2020- 2019
 ،)2021هي االسوأ يف اندالع الحرائق يف تاريخ
لبنان املسجل عن الحرائق .ففي العام 2019
قضت الحرائق عىل  3االف هكتار وشكلت
تهديدا للمناطق السكنية .يف العام 2020
طاولت الحرائق  7االف هكتار بينام املعدل
السنوي للحرائق هو الف هكتار فقط .يف
العام الحايل شاهدنا يف حريق واحد يف منطقة
عندقت  -القبيات احرتاق  1500هكتار ،ونرى
تاليا حرائق غري مسبوقة يف املناطق الجردية
والجبال العالية تندلع فيها حرائق للمرة االوىل،
وهذا امر مخيف جدا الن هذا النوع من
الغابات ال يستطيع ان يتجدد بشكل طبيعي،
وهناك خسارة دامئة لغابات معمرة .الخطر
داهم ،وبحسب الدراسات له ارتباط وثيق
بالجفاف املتزايد يف هذه املناطق ،وهو ناجم
عن نتائج الترصفات املناخية والتغري املناخي.
■ هل لبنان االخرض مهدد نتيجة هذا التغري
املناخي كام يهدده االجتياح االسمنتي؟
□ عند وصول الحرائق يف لبنان اىل اعىل
الغابات (اللزاب واالرز) ،اصبحت كل
غاباتنا معرضة للحرائق يف ظل غياب اي
اسرتاتيجيا وطنية الدارة هذا الخطر ،مع
املشاكل املتفاقمة املرتبطة بالتغري املناخي
والترصفات املمكنة.

■ كل الدراسات تقول ان الحروب املقبلة
لن تكون حول الطاقة بل حول مصادر
املياه العذبة ،والرشق االوسط هو املنطقة
االكرث حاجة اىل املياه .اال ترون حاجة
ملحاحة لوضع لبنان خطة اسرتاتيجية
لحامية ثروته املائية يف مواجهة االخطار
املحدقة؟
□ اقول اكرث من ذلك .ان املياه لن
تؤدي اىل حروب ونزاعات بني الدول ،بل
ستخلق نزاعات ورصاعات يف داخل البلد
الواحد ،وهذا الخطر جدي جدا .لبنان يف
حاجة ملحة ليس لوضع اسرتاتيجيا امنا
لتطبيقها ،كونه ميتلك اسرتاتيجيا مل تطبق،
علام انها اخذت يف االعتبار التهديدات
املرتبطة بتغري املناخ ورضورة تحسني
جودة املياه .لكن ويا لالسف ،عدم تطبيق
هذه االسرتاتيجيا مل يوفر االدوات الالزمة
لتجنب الخطر .الحكومة اللبنانية يف
حاجة اىل اعادة تقييم قانون املياه الذي
صدر يف العام  ،2018حتى يكون هناك
ضامن بأن هذه القوانني تقدم املعالجات
الالزمة ،خصوصا ان القوانني القدمية
مل تعد قابلة للتطبيق يف ظل التحديات
املوجودة .يجب اعتبار االسرتاتيجيا وثيقة
ملزمة التطبيق ،ومبارشة تنفيذها بحسب
االولويات عرب تأمني التمويل الالزم .عىل
مصالح املياه االقليمية العمل عىل تحسني
مستويات الخدمة والوصول اىل استقالل
مايل مع توفري املساءلة حتى تلعب دورها
االسايس .ال بد من تحديد املسؤوليات حتى
ال نستمر يف حالة ضياع حول مسؤولية
صنع القرار.

الخبري البيئي االستاذ املحارض يف جامعة البلمند الدكتور جورج مرتي.

■ ما يفاقم املخاطر هو التغري املناخي الذي
يضع الرثوة املائية عامليا يف دائرة الخطر
الشديد ،ما هو تأثريه عىل الرثوة املائية
اللبنانية؟
□ التأثري كبري جدا .سيؤدي اىل انخفاض متوقع
يف هطول االمطار ومنط هطولها ،وسنشهد
حصول فرتة الجفاف قبل معدلها بفرتة من 15
اىل  30يوما ،ما سيفاقم النقص يف املياه .هذا
االمر سيزيد نتيجة النمو السكاين يف لبنان الذي
يعاين من كثافة سكانية عالية .يف حال زادت
درجة الحرارة درجة مئوية واحدة ،سيواجه
لبنان انخفاضا من  6اىل  10يف املئة من الحجم
االجاميل ملوارد املياه املتوافرة .اذا وصلنا اىل
ارتفاع الحرارة درجتني مئويتني فهذا االنخفاض
سيكون من  12اىل  16يف املئة ،كام سيؤدي اىل
انخفاض يف الغطاء الثلجي وهذا االخطر عىل
مصادر املوارد املائية ،كون كل املياه الجوفية
تتغذى من ذوبان الثلوج .بحسب التوقعات
الناجمة عن الدراسات ،من املحتمل الوصول اىل
انخفاض يوازي من  40اىل  70يف املئة من الغطاء
الثلجي مع زيادة حرارة لدرجتني مئويتني ،واذا
زادت اكرث سرنى تحوال يف ارتفاع الثلوج من

البلدان املجاورة
لحوض املتوسط ستزداد
فيها حاالت الجفاف سوءا
ومنها لبنان

 1500مرت اىل  1900مرت ،وهنا الكارثة ،النه كلام
انحرصت الثلوج عىل جبال لبنان العالية ستصبح
املوارد املائية يف خطر كبري ،ألن تغذية املياه
الجوفية ستتاثر بشكل مبارش ،كام ان توافر املياه
يف فرتة الجفاف سيكون صعبا .بغض النظر عن
االمور االخرى االيكولوجية والبيئية ،والحرشات
واالمراض التي سترضب الغطاء النبايت بسبب
تراجع ارتفاع الثلوج .كذلك سينعكس هذا
الواقع ازمة اقتصادية ،كون الجزء املهم من
السياحة مرتبط بالغطاء الثلجي ،مام يعني ان
هذا النوع من السياحة سيختفي لعدم وجود
كمية كافية من الثلوج.

■ ما السبيل اىل مواجهة هذا التأثري للتغري
املناخي لجهة ترشيد استعامل املياه السيام
يف املجاالت الزراعية والصناعية واالستخدام
املنزيل؟
□ االهم يف يومنا الحارض هو ترشيد
استعامل املياه .مثة اجراءات عىل لبنان ان
يتخذها ليك يتكيف قطاع املياه مع التغريات
والتحديات التي نعيشها ،عرب الحامية
االسرتاتيجية للمياه الجوفية من التلوث
وامللح عىل الساحل ،ومنع استهالك كمية
زائدة عن قدرتها عىل استعادة املخزون
االسرتاتيجي املوجود لدينا .مطلوب تنفيذ
االسرتاتيجيا املائية التي تخفف من استهالك
املياه يف القطاعات املنزلية والصناعية
والزراعية ،وعلينا وضع خطط الدارة احواض
االنهر عرب استصالح االرايض املجاورة لالنهر
وتأهيلها النها تؤدي اىل زيادة التغذية
للمياه الجوفية وتوفر كمية ونوعية افضل
من املياه .ال بد ايضا من تركيب عدادات
مياه لرتشيد استهالكها منزليا ،كذلك يف
املراكز الصناعية وما يتصل بالري الزراعي،
الننا وصلنا اىل مرحلة تقيض بأن تدفع املال
مقابل هذا االستهالك .مواردنا اصبحت
محدودة وال بد من العمل عىل الحد من
استهالكها عىل الصعيد املنزيل والصناعي
والزراعي.
■ ماذا عن الخطط البديلة ،اال ترى اولوية
لوضع خطة بناء السدود موضع التنفيذ
الرسيع؟
□ بسبب التغري املناخي ،نحن يف حاجة اىل كل
نقطة مياه وعلينا الحفاظ عليها .اما بالنسبة
اىل السدود حيث كانت تنفذ ،فهناك اشكالية
من حيث مواقعها لجهة فعاليتها وعدم
تشكيلها اي خطر عىل املناطق املجاورة.
من االفضل ان تكون السدود صغرية حتى
يكون رضرها قليل عىل البيئة مع التخفيف
من استهالك املياه ،وميكننا التفكري يف حلول
اخرى مثل الربك الجبلية وهي مهمة جدا،
واعادة تدوير املياه املبتذلة الستخدامها يف
الزراعة والصناعة.
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■ ماذا عن حامية مصادر املياه العذبة
السطحية منها والجوفية من التلوث
واالستباحة؟
□ هنا تكمن املشكلة االكرب ،ألن املياه يجب
ان تكون متوافرة واذا كانت ملوثة يعني غري
متوافرة لالستعامل .عىل مدى اكرث من 20
سنة انفقت الحكومة اللبنانية  1,5مليار دوالر
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بشكل قروض النشاء نظام الرصف الصحي،
ونجد ان غالبية محطات تكرير مياه الرصف
الصحي غري متصلة بشبكات الرصف الصحي،
وتذهب بال معالجة اىل البحر واالنهر واملياه
الجوفية ،علام ان من ابرز ملوثات املياه
الجوفية هي مياه الرصف الصحي والتلوث
الناتج من املصانع الذي يلقي مبواد كيميائية

حرائق غري مسبوقة يف املناطق الجردية والجبال العالية.

يجب العمل عىل منع التلوث عن املياه السطحية والجوفية حتى يعود قسم كبري من املياه صالحا لالستعامل.

يف االنهر .نواجه يف لبنان مشكلة تلوث كبرية
جدا وخصوصا تلوث املصادر الرئيسية للمياه،
ونهر الليطاين صار اكرب واكرث نهر ملوث مبواد
خطرية جدا تتطور مع املوقت ،علام ان مياهه
مل تعد صالحة ألي نوع من االستعامالت،
ناهيك بالتعدي عىل االمالك العامة وانشاء
منتجعات سياحية ومطاعم تزيد من تلوث
املياه ،مع االستخدام املفرط للمبيدات يف
الزراعة مام يساهم يف تلوث هذه املياه.
الدراسات التي نجريها تشري اىل تدهور املياه
الجوفية يوما بعد آخر بسبب هذا التلوث،
واصبحت صحة اللبنانيني مهددة بشكل
مبارش .مع االشارة اىل ان تلوث املياه الجوفية
مبواد كيميائية قد يؤدي اىل تلوث دائم غري
قابل للمعالجة.
■ كيف السبيل اىل اعادة لبنان قرصا مائيا كام
كان يوصف؟
□ ويالالسف ،لبنان اليوم مل يعد قرصا مائيا وال
حتى كوخا مائيا .لذلك يجب املحافظة عىل
االرايض الزراعية والجبال العالية خصوصا،
بحيث ال تصل اليها مشاريع التمدد العمراين
والكسارات واملرامل ،ألن الجبال العالية هي
املصفاة الطبيعية التي تجعلنا نخزن املياه
وتحافظ تاليا عىل االنهر واملياه السطحية.
يجب العمل عىل اعداد واقرار قانون الجبال
العالية بهدف حامية املوارد املائية ،عىل ان
يلحظ عدم السامح ألي مشاريع او انشطة
ترض بالنظم االيكولوجية للرتبة والغطاء
النبايت املوجود عىل هذه املرتفعات كونها
اساسية وتلعب دورا يف توفري املياه .االمر
االخر ،يجب العمل عىل تخفيف ومنع
التلوث عن املياه السطحية والجوفية ،حتى
يعود قسم كبري من املياه صالحا لالستعامل.
اذا استطعنا من خالل تطبيق القوانني
املوجودة وتطبيق االسرتاتيجيات وتحديثها
واصدار قوانني جديدة اهمها قانون الجبال
العالية ،نكون عىل املسار الصحيح العادة
لبنان قرصا مائيا ،حتى مع التحديات املناخية
التي نعيشها وتلك املتوقع قدومها ،نكون يف
جهوز لتوفري الحد االدىن الذي نحافظ عربه
عىل الرثوة املائية.
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