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تابت :نصيب الفرد من المياه يتراجع والنزوح يُفاقم األزمة
أعلن رئيس اتحاد املهندسني اللبنانيني
النقيــب املعمار جاد تابت أن "املتوســط
السنوي للمياه املتاحة لالستخدام يف لبنان
تقدّر بـــ  2700مليون مرت مكعب ،يف حني
يرتاوح الطلب السنوي عليها ما بني 1473
و 1530مليون مرت مكعب وعليه ،فإن املياه
املتاحة يجب أال تتجاوز نظريا ً احتياجات
لبنان حتى العام ."2035
كالم تابت جاء خالل نــدوة ن ّ
ظمتها
جمعية إبراهيم عبد العــال بالتعاون مع
نقابة املهندســني يف بريوت عــن "املياه
والتغيري املناخي" ،وذلك من ضمن سلسلة
ندواتهــا الفصلية ،يف القاعة الرئيســة يف
نقابة املهندســني يف بريوت .حرض الندوة
ناجي عودة ممثالً وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش ،سوزي حويك ممثلة وزيرة
الطاقة واملياه ندى بستاني ،املهندسة سناء
أنطون ممثلة النائب طوني فرنجية ،الوزير
السابق عادل حمية ،النائب السابق محمد
قباني ،رئيس جمعيــة إبراهيم عبد العال
النائب السابق نارص نرصالله ،رئيس اتحاد
املهندســني اللبنانيني النقيب املعمار جاد
تابت ،املدير التنفيذي يف املعهد املتوســطي
للمياه هشمي كاننو ،عميد كلية الهندسة
يف جامعة القديس يوسف د .فادي جعارة،
عدد من أعضاء مجلــس النقابة يف بريوت

وحشد من املهندسني واملهتمني.
وقال جعــارة" :موضوعنا اليوم مهم
جــدا ً ألن هناك آراء قد تكــون متناقضة،
بحيث ان هناك تغريا ً مناخياً .لكن السؤال
يبقى هل له تأثري عىل املياه والحرارة ،فثمة
من يقــول نعم وثمة من يقــول ال ،هناك
نظريات مختلفة" .ثم ألقى نرصالله كلمة
فقال" :ان الرتابط الوثيق بني املياه والتغري
املناخي يلــزم الســلطات املعنية ان تعي
أهمية حسن إدارة املوارد املائية ومواجهة
التطــورات الناتجة عن التغــري املناخي
ووضع الخطط االســتباقية لتاليف االرضار
التي يمكن ان تحصل وهــذا يتوجب عىل
صناع السياسات واملخططني املعنيني".
ولفــت تابــت إىل أن املنطقة العربية
تعد من املناطق التي ستواجه تأثري التغري
املناخي بشــكل واضح اقتصاديا ً وبيئياً،
وبرزت دالئل ومؤرشات للمشاكل املتوقعة
من خالل ارتفاع درجات الحرارة والتغري يف
كميات االمطار الساقطة ،واالحداث املناخية
غري املألوفة من اعاصري وعواصف ترابية،
وتمــدد التصحر" .وأشــار اىل انه "عندما
يحدث تغــري يف حــرارة االرض هذا يعني
تغري االنماط البيئية التي ترتبط بها حياة
انسان ،من شــح املياه ونقص يف الطاقة.
واملنطقة العربية التي تشكل الصحراء اكثر

تابت

من نسبة  80%من مساحتها ستكون أكثر
تــرضرا ً من التغريات املناخيــة التي بدأت
دالئلها تلوح يف األفق منذ بداية هذا القرن.
وتغيري املناخ ســيصبح القضية الحاسمة
يف املســتقبل القريب ،حيث ســيؤدي اىل
تدمري السلسلة الغذائية وانخفاض اإلنتاج
الزراعي وتفاقم الرصاع حول املياه وازدياد
النزوح والهجرة".
أضاف" :اما يف لبنان فتتعرض املوارد
املائية للضغــط مع تغري املنــاخ والنمو
السكاني املتســارع ،التوســع العمراني
املضطرد ،ضعف النمو االقتصادي ،ســوء

إدارة املياه وعدم اســتثمار املتساقطات،
التلوث واإلدارة غري الفعالة للمياه ،وتشكل
هذه الضغوطات تحديات كربى عىل املدى
الطويل" .وقال تابت" :قدّرت وزارة الطاقة
واملياه ،النصيب السنوي للفرد الواحد من
املياه املتاحة من املصادر املتجددة يف لبنان
بـ  926مرتا ً مكعباً ،وهــو أقل من املعيار
الدويل املعتمد واملقدر بـ  1000مرت مكعب.
كما توقعت الوزارة ان تنخفض حصة الفرد
إىل  839مرتا ً مكعباً ،وذلك يف حال أخذ النمو
السكاني مع وجود أكثر من مليوني نازح
والجئ".

