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مجتمع وإقتصاد
الم ّ
المتساقطة خالل شهري تشرين األول وتشرين الثاني الـ  %9من ُ
تقرير لم تتجاوز كميات األمطار ُ
عدل الوسطي التقديري
جدية ستزيد من ّ
لهذين الشهرين« .انحباس» الشتاء ،إذا ما استمرُ ،ينبئ بأزمة جفاف ّ
حدة تقنين المياه القاسي

ُ
انحباس األمطار «يسعر» أزمة المياه
هديل فرفور
املعدل الوسطي ُامل ّ
 10ملم فقط ،بلغ ّ
قدر
لـكـمـيــات مـتـســاقـطــات األمـ ـط ــار خــال
شهري تشرين األول وتشرين الثاني.
أكثر من
"يجن" الشهران املــذكــوران
لم
املعدل الوسطي لألمطار ُامل ّ
 %9من ِ ّ
قدر
أن ي ـش ـهــداهــا .فـبـحـســب امل ــدي ــر ال ـعــام
ملصلحة األب ـح ــاث الــزراع ـيــة العلمية
ّ
م ـي ـشــال أفـ ـ ــرام ،ف ــإن املـ ـع ــدل الــوسـطــي
ّ
ُ
لألمطار خــال هذين الشهرين يقدر،
بشكل عام ،بنحو  120ملم.
ً
ُي َّ
عول عــادة ،بحسب عدد من الخبراء،
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــذي ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ل ـت ـج ـم ـي ــع
ُم ـ ـت ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــات األم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار كـ ـمـ ـخ ــزون
احتياطي يـكــون بمثابة "التعويض"
ف ــي حـ ــال ل ـ ُـم ت ـش ـهــد األشـ ـه ــر ال ـتــال ـيــة
غزارة في املتساقطات .يقول أفرام إنه
ف ــي ح ــال بـقـ ُيــت ك ـم ـيــات املـتـســاقـطــات
ضمن هذا املـعـ ّـدل ،فإننا ُمقبلون على
ّ
الشح ال محال .وعلى الرغم
موسم من
األسبوع
يكون
أن
املتوقع
من
ُمن أنــه
ّ
املقبل مــاطـرًا ،إال أن "مــا مــن مــؤشــرات
ّ
ت ـ ــدل ع ـل ــى أن ك ــان ــون األول سـيـكــون
غزيرًا" ،وفق ما يقول أفرام.

ّ
أفرام« :ما من مؤشرات
ّ
تدل على أن كانون األول
سيكون غزيرًا»
تنفق األسر المقيمة
نحو نصف مليار دوالر سنويًا
على المياه
"م ــام ــح" ال ـج ـف ــاف ب ـ ــدأت ت ـظ ـهــر .فــي
ً
البقاع مثال ،وبحسب أفــرام ،انخفض
م ـس ـتــوى املـ ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ن ـحــو 110
أمـ ـت ــار .وف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــاع ت ـحــدي ـدًا،
ُ
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـص ـ ـنـ ــف غ ــالـ ـبـ ـي ــة األراضـ ـ ـ ـ ــي
زراعية ،بات استخراج املياه يتم على
عمق  300متر ،ما ُ"ي ّ
رتب على املــزارع
ك ـل ـفــة ض ـخ ـمــة لـتـغـطـيــة أعـ ـم ــال ضــخ
املياه وغيرها" ،وفــق ما يقول رئيس
جـمـعـيــة امل ــزارع ــن أن ـط ــوان ال ـحــويــك.
يلفت األخير إلى أن الضرر يقع على
ً
الزراعات الشتوية ،كالقمح مثال ،الفتًا
ّ
إلى "الكارثة" التي ستحل باملزارعني
العاجزين عن استخراج املياه.
خالل السنوات الطويلة املاضية ،كان
اسـتـخــراج املـيــاه فــي البقاع يتم على
عمق  3أمـتــار ،بحسب الحويك الــذي
ُيشير إلى أن منسوب املياه الجوفية
ال ـحــالــي ل ــن يـعـلــو "ح ـتــى ل ــو شـهــدنــا
موسمًا مــاط ـرًا" ،وذل ــك بسبب الضخ
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املنطقة

القاع
تل عمارة ـ البقاع
لبعا  -صيدا
صور
الفنار  -بيروت
كفرشخنا  -طرابلس
العبدة  -عكار
حاصبيا
القليعات /كسروان
بعقلين  -الشوف
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النسبة المئوية لألمطار لغاية اليوم مقارنة مع  2015ومع المعدل السنوي لليوم
املنطقة

القاع
تل عمارة ـ البقاع
لبعا  -صيدا
صور
الفنار  -بيروت
كفرشخنا  -زغرتا
العبدة  -عكار
حاصبيا
القليعات /كسروان
بعقلين  -الشوف
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي امل ـن ـت ـه ــج مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى غـ ـي ــاب س ـي ــاس ــة إع ـ ــادة
ً
تعبئة خزانات املياه الجوفية ،فضال
عن غياب مواسم األمطار التي عهدها
لبنان منذ سنوات طويلة مضت.
ي ـ ــوض ـ ــح الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث واألسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذ ف ــي
الجامعة األميركية في بيروت روالن
ري ــاش ــي أن  %80م ــن املُـ ـي ــاه ال ـعــذبــة
م ـصــدرهــا ال ـث ـل ــوج ،ال امل ـت ـســاق ـطــات،
ُمشيرًا إلى أن الثلوج هي التي تغذي

الجفاف «يغذي» الحرائق
تشهد مناطق في فلسطني املحتلة حرائق
كـبـيــرة .يـقــول األس ـتــاذ الـجــامـعــي ج ــاد أبــو
عــراج ،إن خطر الحرائق في جنوب لبنان،
كما غيره مــن املناطق اللبنانية الحرجية،
قائم .ويستعرض في هــذا الصدد حــوادث
الحرائق التي حصلت خالل هذا الشهر في
ّ
عكار وبعض البلدات اللبنانيةُ .يغذي هذا
الـخـطــر ،بحسب أبــو ع ــراج ،عــامــل الجفاف
ً
الذي يؤثر في نسبة رطوبة األحراج ،فضال
ع ــن وجـ ــود ال ـي ـبــاس املـنـتـشــر ف ــي املـنــاطــق
ال ـحــرج ـيــة .ه ــل م ــن إم ـكــان ـيــة لـ ـت ــدارك هــذا
الخطر؟ ُيجيب أبو عــراج إن املسألة تتعلق
ً
أوال وأخيرًا بكيفية إدارة الغابات في لبنان،
ُمشيرًا إلــى أن غـيــاب األهلية ملواجهة هذا
الخطر سيؤدي ُحكمًا إلى كارثة كبيرة.

خالل  24ساعة

مجموع األمطار (ملم)
لغاية اليوم 2016

مجموع األمطار (ملم) لغاية
اليوم 2015

املعدل السنوي العام
(آلخر الشهر)

األمطار لغاية اليوم النسبة املئوية لنفس اليوم
من العام 2015
(ملم)
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ّ
املياه الجوفية .وبالتالي ،إن الصقيع
والعواصف الثلجية باتا "مطلوبني"
مــن أجــل "تـكــديــس الـثـلــوج وذوبــانـهــا
ع ـلــى م ـهــل وت ـســرب ـهــا ن ـحــو امل ـخ ــازن
الـجــوفـيــة" .يـقــول ريــاشــي إنــه بخالف
مــا ُي ـثــار ،الـتـعــويــض عــن الـنـقــص في
املـتـســاقـطــات ال يـكــون عـبــر "ش ـتــوات"
غــزيــرة ،موضحًا فــي هــذا الـصــدد ،أن
الـ ــدراسـ ــات ت ـقــوم بـتـحـلـيــل "أس ـل ــوب"
الـ ـشـ ـت ــاء .بـّ ــرأيـ ــه ،إن ال ـش ـت ــاء ال ـغــزيــر
ال ــذي ي ـتــدفــق م ــرة واحـ ــدة والـ ــذي قد
ي ـت ـسـ ّـبــب ب ـف ـي ــاض ــان ــات ي ـخ ـت ـلــف عــن
الـشـتــاء املـنـتـظــم والـ ـ ــدوري" ،فــالـقــدرة
على تخزين املـيــاه خــال يــوم ممطر
و"عـنـيــف" أقــل بكثير مــن الـقــدرة على
التخزين خالل أيــام الشتاء الــدوري"،
ّ
التطرف الــذي بــات يحكم
ُمشيرًا إلــى
موسم املـطــر" ،وهــو مــا يـنــدرج ضمن
ّ
التغير املناخي".
تداعيات
هــذا الـكــام يتوافق ومــا يقوله أفــرام
ال ــذي يلفت إلــى الـتـفــاوت الكبير في
درجات الحرارة الذي يحصل حاليًا،
ً
ُ
ويعطي مثاال أيضًا عن البقاع ويقول
ً
إن الـ ـح ــرارة تـصــل ل ـيــا إل ــى  2تحت
الصفر ،لترتفع نهارًا إلى أكثر من 20
درجة ،في إشارة إلى "روح" الصحراء
املتطرفة الذي ّ بدأ ُيخيم على املناطق
البقاعية .يتبنى أفرام فكرة أن تأخر
الـ ـشـ ـت ــاء وان ـ ـح ـ ـبـ ــاس األمـ ـ ـط ـ ــار هـمــا
م ــن "ن ـت ــاج الـتـغـيـيــر ا ّمل ـن ــاخ ــي" ،فيما
ّ
يتريث البعض في تبني هذه الفكرة
واعتبارها "دورات مناخية" ّ تحتاج
إلى تدقيق .حتى اليوم ،يتجنب عدد

%0
%17
%7
%4
%21
%11.7
%8
%20
%20
%11
مــن ال ـخ ـبــراء إط ــاق صـفــة "ال ـظــاهــرة
ُ
املـ ـن ــاخـ ـي ــة" ع ـل ــى ال ـط ـق ــس امل ـس ـي ـطــر
ح ــال ـي ــا ،ل ـك ـن ـهــم ُي ـج ـم ـع ــون ع ـل ــى أن ــه
ُ"مستغرب".
الـ ـ ـض ـ ــرر ال ـ ـنـ ــاجـ ــم ع ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـف ـ ــاف ،ال
ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــانـ ــاة امل ـ ــزارع ـ ــن
ال ــدوري ــة واملــوس ـم ـيــة ،وي ـت ـع ـ ّـداه إلــى
ً
خلق أزم ــة فعلية تـتـهـ ّـدد أوال صحة
اإلنـ ـس ــان .ي ـقــول أف ـ ــرام" :ال ـش ـتــاء أق ــل،
يعني الـتـلـ ّـوث أك ـثــر" ،فــي إش ــارة إلى
ُ
الحاجة املستمرة إلــى مياه األمطار
ال ـت ــي ت ـغ ــذي املـ ـي ــاه ال ـع ــذب ــة وت ـجــدد
الركود الكامن في املخازن ،خصوصًا
مع انتشار عوامل التلوث في اآلونة
األخيرة.
ّ
ويتكبد
أزم ــة الـجـفــاف ه ــذه ُمـكـلـفــة،
ُ
خسائرها يوميًا املقيمون في لبنان
الــذيــن يـعــانــون أزم ــة انـقـطــاع امل ـيــاه.
م ــؤخـ ـرًا ،ش ـهــد ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـنــاطــق
ً
ّ
تحركات عديدة ،كبلدة حراجل مثال،
ضــد التقنني املتزايد للمياه .وفيما
ُيـصـ ّـور البعض أن األزم ــة "طبيعية"
ُ
وت ـ ـنـ ــدرج ض ـم ــن ال ـت ـق ـن ــن امل ـس ـت ـمــر
ّ
و"املعهود" ،يؤكد املعنيون في ملف
ّ
امل ـي ــاه أن ال ـج ـفــاف سـيــزيــد مــن ح ــدة
الـتـقـنــن وبــالـتــالــي مــن أع ـبــاء األســر
ُ
املقيمة .هذه األسر تنفق نحو نصف
م ـل ـي ــار دوالر س ـن ــوي ــا ع ـل ــى املـ ـي ــاه،
بحسب ما ُيقول الرياشي.
عام  ،2010قـ ّـدر الطلب السنوي على
املياه ،بـ  1.5مليار متر مكعب ،وفق
"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان".
حينها ،وصل العجز إلى  73مليون

النسبة املئوية من املعدل
السنوي آلخر الشهر
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م ـتــر م ـكـ ّـعــب .وم ــن امل ـت ــوق ــع ،بحسب
املؤسسة ،أن يزيد الطلب على املياه
بـنـسـبــة  ،%55ل ـي ـصــل ال ـط ـلــب على
املـيــاه عــام  2020إلــى  2.3مليار متر
ّ
مكعب ،وبطبيعة الحال ،من املتوقع
أن يتضاعف العجز في ظل تغييب
سياسات إدارة املياه وترشيدها.
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ـه ــا
اإللكتروني ،إنه تجرى االستفادة من
ُ
 %17فقط من مياه املتساقطات ،وهو
ما ُيثبت سياسة "الالسياسة" التي
تنتهجها الدولة ،كما في الكثير من
املرافق الحياتية.
ُ ّ
ال إج ـ ـ ــراءات وقــائ ـيــة ت ـجــنــب األزم ــة
ُ
املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ،وف ـ ـ ــق ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـح ــوي ــك
والــريــاشــي وأفـ ــرامُ .يجمع ه ــؤالء أن
ّ
تــدارك األزمــة يتطلب سياسة إلدارة
املـ ـي ــاه .هـ ــذه ال ـس ـيــاســة ت ـح ـتــاج إلــى
س ـن ــوات م ــن الـتـخـطـيــط .وبــال ـتــالــي،
ّ
بحسب منطق هؤالء ،في ظل إهمال
ال ــدول ــة وتـجـنـبـهــا ل ـس ـنــوات طــويـلــة
وضــع سياسات ترشيد االستهالك،
ُ
تصبح اإلجـ ــراءات الــواجــب اتباعها
ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي اتـ ـب ــاعـ ـه ــا ع ـ ــاج ـ ــزة ال عــن
مــواجـهــة األث ــر فـقــط ،بــل عــاجــزة عن
تخفيف وطأته أيضًا.
الـخـيــار األبـ ــرز ،إن لــم يـكــن الــوحـيــد،
ال ـ ــذي ت ـن ـت ـه ـجــه الـ ــدولـ ــة ح ــال ـي ــا فــي
مسألة إدارة أزمــة املياه هو سعيها
إلى بناء السدود .يقول الرياشي في
هذا الصدد إن هناك  18سدًا بني ما
يجرى التحضير له وبــن ما بوشر
به.

