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ف���ي س���ياق س���عينا جميًع���ا إلى مخ���رج من الم���أزق السياس���ي الراهن ال���ذي يرهق 
رت مجموعة م���ن المواطنين الذين ال تس���تهويهم السياس���ة إنجاز  كاه���ل لبنان، ق���رَّ
اف���ق لإلقتصاد الجامع من خالل مش���اريع، و من ضمنها المي���اه. وبما أنهم يؤمنون 
بمعنى المياه الحقيقي فقد قرروا أن يقدموا لمواطنيهم حاًل وطنيًا من خارج اللعبة 

السياسية.

ة ال يعدو أن يكون نتيج���ة أولية للرؤية  ومش���روع خط���ة »الذهب األزرق« الخماس���يَّ
���اء في ما بين  واإلرادة الطيب���ة واإليمان المش���ترك بلبن���ان؛ وهو عرض للتعاون البنَّ
المواطني���ن اللبنانيين، وِلَما يس���تطيع المجتمع المدني العلم���ي اللبناني القيام به 

رة. زه األهداف المشتركة، بعيًدا من السياسة المدمِّ حينما تحفِّ

ة، بأيام عملها  اس���تغرق العمل على مش���روع »الذهب األزرق« عش���رة أشهر ش���اقَّ
الطويل���ة، بغي���ة تخطيط���ه وصوغ���ه. هذا، وتق���وم رؤية الفري���ق الثوري���ة الذي عمل 
على المش���روع عل���ى المعرفة الناجزة والدقيقة لوقائع لبن���ان الجغرافية واالجتماعية 

ن هذه الدراسة بوضوح. والوطنية والمناطقية، كما تبيِّ

ل  د الذي أبداه جميع المشاركين أداة أمكن بواسطتها التوصُّ وقد شكَّل التعاون الموحَّ
م أفضُل الخبراء  إل���ى فهم أوس���ع وأكثر موضوعية ألح���وال المياه في لبنان؛ إذ ق���دَّ
اللبنانيين بقضايا المياه خدماِتهم عن طيب خاطر للمساعدة في ترجمة هذا المشروع 
الطموح إلى الواقع. كما استثمر ناشطو المجتمع المدني العلمي وأعضاؤه أوقاتهم 
في البحث عن كل ما يتعلق بالمياه من دراس���ات س���بق إجراؤها، منذ استقالل لبنان 
؛ فيم���ا س���اهم، أيًض���ا، أعضاء المجتم���ع االقتص���ادي برؤيتهم بعيًدا من السياس���ة 

ة بنصحهم وحكمتهم. والسياسيين فأغنوا هذه المبادرة الطليعيَّ

���ة 1 أن تعرب عن أعمق امتنانها  ه���ذا، وتود لجنة مش���روع »الذهب األزرق« التوجيهيَّ
لوا فكرة »الذهب األزرق« إلى واقع. فالمش���روع الذي نحن  للمس���اهمين الذين حوَّ
ق، لوال هذه المس���اهمة الكريمة. كما تودُّ اللجنة أن تش���كر  في صدده لم يكن ليتحقَّ

ليال كسباريان وكليمان تنوري على مساهماتهما الفوتوغرافية في الكتاب.
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���ُل مش���روع »الذه���ب األزرق« البره���ان على أنَّ ف���ي إم���كان اللبنانيين العمل  يمثِّ
ة أو طائفية. قات دينيَّ ة أو معوِّ بعضهم مع بعض من دون أجندات سياسية أو زبائنيَّ

»الذهب األزرق« طريقنا نحو المستقبل.



َمْدَخل

أفقا،
جبل
لبنان



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 15خطَّ

والمش���كلة أننا ال نعي أهمي���ة الثروة التي 
نملكه���ا؛ فنح���ن ننظ���ر إل���ى الم���اء بوصفه 
س���لعة رخيصة، متجاهلين حقيق���ة أنَّ قيمة 
زجاجة من الماء تعادل قيمة زجاجة من النفط 
الخ���ام. فما الذي نفعله؟ لي���س أكثر من أننا 
نس���رف في إهداره. فنحن نه���در ما يعادل 
أة  تريلي���ون واح���د من قنان���ي المي���اه المعبَّ

سعة ليتر ونصف الليتر كّل سنة.

مواطننا اللبناني العزيز و شريكنا المستقبلي في »الذهب األزرق«،

ل  في لبنان الكثير من المياه. فالماء هو موردنا الرئيس���ي واألهم. والثلوج التي تكلِّ
مه، فضاًل عن منحدرات التزلج والمناظر الجميلة.  ا تقدِّ جبالن���ا تنطوي على المزيد ممَّ
والحقيق���ة أن الثلج هو ثروة مائية كبيرة يمكنها أن تس���اعد الموارد الطبيعية الوفيرة 

على توحيد الناس .

مياه نفط خام

َمْدَخل

الذهب األزرق: مبادرة فريدة 
مقدمة من اللبنانيين إلى 

اللبنانيين

أرز
الباروك، 

جبل
لبنان



َمْدَخل 16

ع األنهار عل���ى نحٍو متكافٍئ من ش���ماله إلى جنوبه،  ���ن خريطة لبن���ان المائية توزُّ تبيِّ
كش���رايين تغذي جس���ده كاماًل. إذا َضَخْخنا ُأكِس���جيًنا جديًدا في أنهارنا فسيكون ذلك 

ة أربع خطوات ليحدث ذلك. فرصة لشفاء الجسد اللبناني المريض. ولكن كيف؟ ثمَّ

يق���وم هدف هذا الكتاب في تبيان ما يمكننا القيام به 
على نحٍو أفضل. فمش���روع »الذهب األزرق« هو خطة 
ة رؤيِوي���ة ُيتوقع أن تزيد كمي���ة المياه المتاحة  خماس���يَّ
إل���ى 500 ملي���ون م3 بحلول ع���ام 2020، أي فقط بعد 
س���بع سنوات من اآلن! وبحلول عام 2030 ستبلغ هذه 
الكمي���ة ملي���ار م3، أي ما تعادل قيمته )بس���عر العملة 
اليوم( أكثر من ملياري دوالر أميركي )د.أ.(، وهذه ثروة 

سيشترك بها لبنان كله.

ووعًي���ا منها للوض���ع الراهن، تحاول الحكوم���ة تنفيذ تغيير ما، إذ 
م���ت مؤخرًا خطة تمتّد على ثماني س���نوات ُيفتِرُض أن ُترَفَع  قدَّ

بموجبها كمية المياه الُمتاحة لإلستفادة من %17 إلى 22%.

تج���ود علين���ا الس���ماُء بما يع���ادل 8 مليارات متر مكع���ب )م3( كّل س���نة، أي ما يعادل 
ثالثة ماليين حوض سباحة بمواصفات أولمّبية. خالل عام 2011 وحده هطلت علينا 
ر حجمها بعش���رة مليارات م3 م���ن »الذهب األزرق«. والمؤس���ف أننا لم  أمط���ار ُقدِّ
نستفد إال من %21 من المياه المتوفرة، إن لم يكن أقل، بسبب اإلدارة غير الكفؤة. 
ة تمتص  والواقع أنَّ كثيرًا من هذه الثروة يضيع أثناء تخزينه، فطبيعة تربتنا اإلسفنجيَّ
ا مستنَزَفة أو غير  المياه من الس���دود والمس���تجَمَعات؛ وفي التوزيع تظهر أنابيبنا إمَّ
ة طرائُق ريٍّ قديمة وغياٌب  موصولة بمنش���آت التخزين؛ وفي س���وء االس���تعمال ثمَّ

اإلنضباط في استهالك المياه.

نهر إبراهيم، 
جبل لبنان

أنهار لبنان، 
شرايين 
مستقبلنا
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ة نقًصا في المياه، طالما لن يكون لنا مياه استخدام منزلية )مياه الصنابير  طالما أنَّ ثمَّ
أة واس���تئجار  Tap Water( ذات نوعي���ة جي���دة، طالما إننا نواصل ش���راء المياه المعبَّ
شاحنات خزانات المياه إلشباع حاجاتنا من المياه، فإن حقوقنا المائية األساسية هي 

قة. غير محقَّ

���ل اإلدارة الضعيف���ة والس���يئة لمواردن���ا المائية الس���بب الرئيس���ي الكامن وراء  تمثِّ
���رت أمر  النقص. ولم يكن آلبائنا أن يقلقوا كثيرًا بش���أن المياه، ذلك أنَّ الطبيعة يسَّ
جمعه���ا وتخزينه���ا لهم. ولم يك���ن المطلوب منهم إال أن يجدوا الينابيع المس���تدامة 

واستجرار مائها إلى منازلهم. أما اليوم فلدينا مهام أكبر بكثير:

للزراع���ة  المي���اه  تأمي���ن 
والصناعة ومنازل اللبنانيين.

تأمين المياه لدعم اقتصادنا.

تأمي���ن المي���اه ل���درء مطامح 
البلدان المجاورة.

الخطوة األولى: 
وعي المشكلة

الخطوة الثانية: 
فهم السبب

ينابيع، 
مرتفعات 

البقاع 
الغربي، 

لبنان
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ع���ن  اس���تعضنا  أنن���ا  ���ْل  ولنتخيَّ
���مة  مصال���ح مياهنا العامة المقسَّ
والمأزومة بشراكة فيما بين الدولة 
والمواطني���ن، فذل���ك م���ن ش���أنه 
توحيد اإلدارة خارج نطاق السياسة. 
المؤسس���ات  ه���ذه  أنَّ  وتّص���ور 
المشتركة هي التي تدير المنشآت 
دة  المائي���ة تح���ت ل���واء بني���ة موحَّ
بما  للمي���اه«  الوطني  »المجل���س 
ي إلى خطة استراتيجية وطنية  يؤدِّ
مائية واحدة ووحيدة، غير مسبوقة 

في التاريخ اللبناني.

ا، يمكن جمعها في  ���ن وجود 21 حوًضا نهريًّ إنَّ نظ���رًة عن كثب إلى جغرافية لبنان تبيِّ
ست مناطق كبرى. وعند كل حوض نهري توجد مؤسسسات )مصالح المياه( تتعاطى 
مس���ائل جمع مياهه وخزنها وتوزيعها. على أنَّ إدارات مصالح المياه هذه تخضع في 
ا يجعلها تنزع ألن تكون غير متوافقة، لذا ال تعمل مع  الغالب لتأثيرات سياس���ية، ممَّ
ال. على س���بيل المثال، قد يكون هناك مصلحتان ال تتعاونان،  بعضها على نحٍو فعَّ

عان مياهها. ة نفسها وتوزِّ وفي الوقت نفسه هما تديران صيانة الُمنشأة المائيَّ

ال تخيُّل
بعد اليوم

الخطوة الثالثة: 
تأمين حل على 
الصعيد الوطني

وصل 
األحواض 

المائية

بحيرة 
القرعون، 
البقاع،
لبنان
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ا  ًقا مائيًّ ن تدفُّ اختيار المنشأة المائية المثلى لكل لبنان. سُتنَشأ شبكة وطنية تؤمِّ
جه المياه إلى كل المدن والمصانع والمزارع عبر البالد.وستستمر  متواصاًل. وستتَّ
المياه في ملء الس���دود واألحواض، بحيث يزداد اس���تخدامها. عندئذ، لو احتاجت 
مدينة أو منطقة إلى المياه في موس���م الجفاف، فس���تعمد بني���ة البلد التحتية 
د أكثر  ا صناعات تعبئة المياه والصادرات المائية فستولِّ إلى تأمين هذه الحاجة. أمَّ
ة، منش���ئًة بذلك فرَص َعَمٍل  مم���ا يع���ادل 600 مليون د.أ. من فائض المياه النقيَّ

كة. مشبَّ

تش���جير الغاب���ات بما يغطي كل مناطق البالد. تس���هم الغابات ف���ي توفير الرطوبة 
ر* وحفظ المزيد من المياه في األحواض الجوفية و منع تبّخر المياه.  ووق���ف التصحُّ
وقد بلغت مساحة الغابات في عام 1960 نحو %30 من مساحة لبنان، وهي اليوم 
ال تزيد على %13. من خالل مشروع »الذهب األزرق« يمكن زيادة مساحة الغابات 
ة. وباإلضافة إلى توفير المياه، يشكِّل  على األراضي اللبنانية إلى %20  بصورة أوليَّ
 Global( التش���جير الغابيِّ رهاننا األكي���د لحماية بلدنا من االحترار العالم���ي الكوني
د دورًة  ر المياه، ومنع إنجراف الُتربة ذلك أنَّ الغابات التي تولِّ Warming(، وتفادي تبخُّ

ًة ُتثمر ازدياًدا في األمطار وهبوًطا في درجات الحرارة. بيئيَّ

ر 310 مليون د.أ. كانت ستحصل  إعادة تأهيل ش���بكات التوزيع المائي التي ستوفِّ
ء الخسائر التقنية. من جراَّ

طات التدوير المائي )Water Recycling( لكل المدن والقرى. مخطَّ

ط���ات مثلى إلعادة الش���حن بالمياه، بحس���ب الطبيعة الخاص���ة لكل نوع من  مخطَّ
أنواع االتربة.

استثمار ينابيع المياه العذبة البحرية* بما فيه المنفعة المالية لجميع المواطنين.

أرز عين 
زحلتا،

جبل لبنان

، ويضمن ما يلي: م مشروع »الذهب األزرق« حالًّ يقدِّ
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تكُم���ن الزيادة ف���ي كلٍّ من الكفاءة والفعالية في كيفي���ة الحصول على مليار م3 من 
ين  ا. كما ستسمح لنا األرباح الناتجة، توالًيا، باإلدامة واإلغناء المائيَّ فائض المياه سنويًّ
دة من المياه،  وغيرهما من جوانب التنمية الصناعية األخرى. وليس���ت األموال المولَّ
مع ذلك، الدافع الرئيس���ي وال المردود الوحيد من مش���روع »الذهب األزرق«، ذلك 
ق من المنافع المهمة أكثر بالنس���بة إلى لبنان، عنينا  أنَّ توفي���ر المياه يمك���ن أن يحقِّ

وحدته وجمع مواطنيه بعضهم إلى بعض.

فاألولوية في كل منطقة س���ُتعطى لمواطنيها. للتأكيد على تمكُّن مش���اركة جميع 
اللبنانيي���ن، لن يكون مطلوًبا م���ن المواطنين الواقعين تح���ت وطأة العامل 
المالي وضغطه تكبد أي أعباٍء مالية. كما سيساعد مشروع »الذهب األزرق« 
ا  طات مالية من ش���أنها  أن توّف���ر أمانًا اقتصاديًا طوي���ل األمد. أمَّ عل���ى وض���ع مخطَّ
بالنسبة إلى التجديد واإلصالحات المؤسسية وتنمية البنية التحتية، فإننا أيًضا لن 
حنا  نطالب الدولة الواقعة تحت شدة الضغط المالي بتمويل المشروع. فتسلُّ
 )Financial Stress( ننا من دعم الخط���ة المائية الوطنية م���ن بتوافق وطن���ي يمكِّ

ة. خالل مؤسسات التنمية الدولية، الُمدِركة أصاًل أهمية مشكلة المياه الدوليَّ

الزراعة وتقانات الري الخاصة بكل نوع من أنواع االتربة. ويمكن للصناعات الزراعية 
م االقتصاد. ا يعني مزيًدا من التصدير ومن تقدُّ أن ترفع أرباحها إلى %120، ممَّ

وبدعم المواطنين س���نزيل كل العقبات التي س���تقف حجر عثرة في وجه المش���روع، 
بحيث نتمكَّن من التركيز على االستدامة المائية.

كما س���تقوم ش���راكات من خ���ال مؤسس���ات ، يملك فيها الحص���ص الدولة 
ه لكل مواطٍن الحقُّ في المشاركة، سُيعمد إلى  والمواطنون مًعا. وللتأكيد على أنَّ
ق بالنس���بة  د س���قًفا في ما يتعلَّ س���نِّ قانون يكافح االحتكار )Antitrust Law( ويحدِّ

المئوية لكل ملكية سُتقّر.

بحيرات 
اللقلوق، 
جبل لبنان



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 21خطَّ

د المياه حياتنا واقتصادنا وبلدنا! سُتجدِّ

ترس���م النسخة األولى من مش���روع »الذهب األزرق« استراتيجية للماء واضحة 
م  للش���عب اللبناني. فكل رقم وحقيق���ة واختطاط )Projection( ومب���ادرة ُدرس وُقيِّ
ة دائًما فس���حة وهامش لتحس���ين وتدقيق  ه ثمَّ بعناي���ة م���ن قبل خب���راء بارزين، مع أنَّ
ر الخطة الخماس���ية مع النسخة الوطنية، األمر الذي سيجعلها مختلفة،  أكبر. وس���تتطوَّ
ل السنوات  وخصوصًا نسخ مشروع »الذهب األزرق« المحدثة المتوقعة خاَّ

القادمة.

ترس���م النس���خة األولى من مش���روع »الذهب األزرق« اس���تراتيجية للم���اء واضحة 
س���م توصيف المشروع بكونه مش���روًعا مباشرًا ودقيًقا  للش���عب اللبناني. هذا، ويتَّ
لوا آراءكم  ق وف���كَّ المنغِلق! حمِّ وجذاًب���ا وتفاعلّي���ًا )Interactive(. لذا، نرجوكم التعمُّ
واقتراحاتك���م عل���ى الموق���ع االلكترون���ي: www.bluegoldlebanon.com حي���ث 

يمكنكم االطالع على تحديثات المشروع والمساهمة في تطويره بصورة حيوية.

وا إلى الحركة المائية.  وفي ما يعني الوقت الراهن ُأْدُعوا كلَّ من تعرفون كي ينضمُّ
فم���ا يعنين���ا هو  أن نبدأ بمش���اركتنا »الذهب األزرق« على صفحات »فايس���بوك« 
و»تويت���ر« وغيرهما من وس���ائل التواصل االجتماعي. فتك���ون الخطوة األولى التي 
د اللبنانيين. أما الخطوة الثانية فس���تكون االقتراع  س���نخطوها مًعا لبناء اقتص���اد يوحِّ

لصالح هذا المشروع.

أيها المواطنون، نحن نحتاج إلى مشاركتكم الناشطة لتحويل هذا الحلم إلى واقع.

فالمشروع ال يمكنه أن يستلهم من دونكم. مًعا نحن أقوياء. مًعا نستطيع.

ًة، إلى المشاركة والترحيب  ندعوكم، وندعو المواطنين اللبنانيين كافَّ

بمساهمات مؤسسات الدولة اللبانية

الخطوة الرابعة: 
االنخراط في 

التغيير

يالَّ ع المي!
ملتقى التأثير المدني
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بحيرة 
شوين،

نهر إبراهيم، 
جبل لبنان
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ع فيه أيًضا الحاالت المناخية  ع لبنان بنظم إيكولوجية متنوعة، وتتنوَّ يتمتَّ
واألن���واع النباتية التي تغطيه. وهو يقع على الس���احل الش���رقي للبحر المتوس���ط، 
ل أمط���ار مرتفع وبثروة من المياه العذب���ة. والحقيقة أنَّ لدى لبنان من  ���ز بمعدَّ ويتميَّ

دة ما يفوق موارد البلدان المجاورة. الموارد المائية المتجدِّ

القسم األول

العمى أو الجهل أو السياسة
أو اإلرادة المريضة؟

تحليل شامل لستة وخمسين 
عاًما من اإلدارة المائية

المسَتْجَمُع الساحلي على طول ساحل المتوسط، ويشمل األنهر التي تنبع من 
الجبال.

ن من وادي البقاع الشرقي ومصادره المائية الرئيسية. المسَتْجَمُع الداخلي المتكوِّ

ة عدد من العوامل  جه لبنان بسرعة نحو  أزمة مائية. فثمَّ وبالرغم من وفرة مياهه، يتَّ
���رة، منه���ا: النم���و الس���كاني، والتنمي���ة االقتصادية  ة المؤثِّ الظرفي���ة والمؤسس���يَّ
االجتماعية، واألنش���طة الصناعية والزراعية والحضرن���ة - )Urbanization( المتفلتة 
ات وما يعتريها  غي���ر المنضبطة، واإلدارة القطاعي���ة غير الفعالة، وتداخل المس���ؤوليَّ
ل تلك العوامل غيًضا من فيض. بيد  من تجاوزات، وغياب التش���ريع المناس���ب. تمثِّ
طات القديمة وانعدام الوعي.  أنَّ الخس���ائر المائية ُتعزى بصورة رئيس���ية إلى المخطَّ
ويؤك���د ع���رٌض موَجز ودقي���ق للطلب على المي���اه ومخزونها وجودتها والممارس���ات 
اإلدارية والتش���ريعية التي ُتعنى بها، على أنَّ الخطر الماثل أمام المستقبل المائي 

ر المياه في لبنان وجودتها. د توفُّ يهدِّ

تقسم سلسلة جبال لبنان إلى منطقتين مائيتين:
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مخزون المياه
 )Perennial Rivers ( و 17 نهرًا دائًما )أو معمرًاAquifers( *ة 8 طبقات جوفي���ة��� ثمَّ
ر الحكومة كمية المياه المتوفرة ب 2.7  ى من أكثر من 2000 ينبوع، بحيث تق���دِّ تتغ���ذَّ

مليار م3.

رة في لبنان وفق ما تعكسه األرقام واإلحصاءات  ن الرسم )A( مصادر المياه المقدَّ يبيِّ
الحكومية*.

موارد لبنان المائية )مليار م3(. A

*المصدر: االستراتيجية 
الوطنية لقطاع المياه 2012

1.
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الطلب على المياه
ر بنس���بة %55  من  ل الزراعة الدافع األول للطلب على المياه في لبنان، إذ تقدَّ تمثِّ
إجمالي الطلب. في عام 2011 كان اس���تهالك المي���اه في الزراعة، وفي القطاعات 
ل عجز  الصناعي���ة والمنزلي���ة، مجتمع���ة، أكبر من كمية المياه المس���تخَرجة. وقد ُس���جِّ
ف���ي الطلب بلغ 73 مليون م3 من المياه )الش���كل B(. وما لم ُتح���َدْث تغييراٌت كبيرٌة 
ر ب 876 مليون م3 بحلول  وأساسية، سيشهد لبنان على األرجح عجزًا في الطلب ُيقدَّ

عام 2020 ، أي ما يعادل ثالثة أضعاف االستهالك المائي الحالي لبيروت الكبرى.

طات القديم���ة وانعدام الوعي.  ُتعزى الخس���ائر المائية بصورة أساس���ية إلى المخطَّ
ونظرًا النعدام منش���آت البنية التحتية المناس���بة وللمنظمات المؤسسية، ُيستخَدُم 
���ا 1.4مليار م3 من كمي���ة المياه المتوفرة البالغة 2.7 مليار م3، وهذا يعني أنه ال  حاليًّ

.)Untapped Water( ى إال 1.3مليار م3 من المياه غير المجرورة يتبقَّ

���ر المناخي،  ���ع أن تضي���ف عواقُب تج���اوز الطلب المترافقة م���ع تأثيرات التغيُّ وُيتوقَّ
ا س���يدفع باللبنانيين  ة المحلية واإلقليمية، ممَّ مزي���ًدا من اآلثار على الم���وارد المائيَّ
أة. ومن يعلم؟ هل سنش���هد في لبنان استيراًدا  إلى االعتماد أكثر على المياه المعبَّ

للمياه يوًما ما؟

الطلب /  العجز )مليار م3(. B

2.
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معالجة  كلف���ة  تبلغ 
المرتبطة  األمراض 
المي���اه  بكمي���ات 
ثة 800 مليون  الملوَّ
د.أ.، أي م���ا يعادل 
النات���ج  م���ن   2%
القائ���م  المحل���ي 

)GDP( السنوي.

تش���ير الدراس���ات الت���ي ُأجِرَي���ت عل���ى مدى عش���ر س���نوات إلى أنَّ مس���تويات 
ثات الخطرة تزايدت بنسبة %55 في كل األنهر  الكادميوم* )Cd( وغيره من الملوِّ

اللبنانية تقريًبا.

ر 53  ال تتواف���ق مياه الش���فة بمعظمه���ا مع معايير ج���ودة المياه اللبناني���ة. ويؤثِّ
مصرًفا* للمياه المبتذلة* على طول الس���احل اللبناني على األحواض المائية*. 
ب إلى اآلبار الموجودة في المدن الساحلية  ن بوضوح أنَّ مياه البحر تتسرَّ وقد تبيَّ

الرئيسية، كبيروت وطرابلس وصيدا.

تدف���ع األس���رة اللبنانية م���ا قيمته 700 د.أ. في الس���نة لقاء 
ثمن حصولها على المياه، سواٌء ِمن الشبكات المائية أم من 
ا مقارنة  أة أم من الخزانات، وهو  معدل مرتفع جدًّ المياه المعبَّ
بالبلدان األخرى. وُتعدُّ بي���روت أكثر المدن والمناطق اللبنانية 
د بالمياه لثالث س���اعات  أة، إذ تزوَّ اعتم���اًدا على المي���اه المعبَّ
ف���ي اليوم خالل مواس���م الجف���اف؛ فيما تحص���ل المناطق 
د  األخ���رى على 6 س���اعات على األق���ل، كطرابلس الت���ي ُتزوَّ

ا على مدى األربع والعشرين ساعة. بالمياه يوميًّ

عة تؤثر على جودة المياه في لبنان. فاألنش���طة الزراعية والصناعية  ة عوامل متنوِّ ثمَّ
ض مص���ادر المي���اه الجوفية* والس���طحية العذبة* لتده���ور فيزيائي  والمنزلي���ة تعرِّ

وكيميائي وجرثومي متتال ومتقدم.

ثات  ضت كل المصادر المائي���ة النهرية والجوفية في لبن���ان لمختلف الملوِّ وق���د تعرَّ
بس���بب انع���دام معالج���ة المي���اه المبتذل���ة* )Waste Water( على النح���و المالئم، 

.)C و B تة وغير المراَقبة )الرسمان وبسبب الممارسات الصناعية المتفلِّ

جودة المياه

ع��دد م��ن مصب��ات المي��اه المبتذل��ة عل��ى ط��ول 
الساحل، حسب األقضية

C

��أة االعتم��اد اللبنان��ي عل��ى المي��اه المعبَّ

صهاريج نقل المياه %15 زجاجات %35 غالونات

3.
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يق���ع نح���و %82  من الصناعات اللبنانية خارج المناط���ق الصناعية. وهي عادًة غيُر 
ص منها  قادرة عل���ى معالجة مياه الصرف الصناعية* على النحو الس���ليم، فتتخلَّ
ها في البحر أو بتحويلها إلى مصادر المياه الجوفية التي تستخدمها المناطق  بصبِّ

السكنية.

ث المياه وأثره مصادر تلوُّ D

كلف��ة األستش��فاء م��ن األم��راض الناتج��ة ع��ن المي��اه الملوث��ة = %2 م��ن الدخ��ل الوطن��ي 
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إنش���اء مجلس وطني للمياه برئاس���ة وزير الطاق���ة والموارد المائي���ة ليلعب دور 
ا للوزارة المذكورة. الهيئة الناظمة. وسيجعل ذلك إدارة قطاع المياه خاضعة كليًّ

ة. ة هيدروغرافيَّ خلق أطر عمل حوضيَّ

ة. ة المياه باعتبارها ثروة وطنيَّ تحديد جديد لوضعيَّ

ة. تنفيذ سياسة مائيَّ

تك���ون وزارة الطاق���ة والم���وارد المائي���ة وكذلك مصال���ح المياه مس���ؤولة بصورة 
مباشرة عن مراقبة إدارة القطاع المائي.

ض ش���ركات  د الش���راكة العام���ة - الخاصة - )PPP( بوصفه���ا خيارًا، بحيث ُتفوَّ ُتح���دَّ
القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة والموارد المائية بإدارة مياه الش���فة والمياه 

المبتذلة* ومياه الري بموافقة من مجلس الوزراء.

على أنَّ قانون المياه ال ينصُّ بوضوٍح على مستوى مشاركة القطاع الخاص بوصفه 
خذ الحكومة اللبنانية أيَّ  ا. فعلى الرغم من تدهور القطاع المائي، لم تتَّ اًل خاصًّ ُمَش���غِّ
يٍة آيلٍة إلى إش���راك القطاع الخاص في توفير المياه وتوزيعها ومعالجتها  إجراءات جدِّ
ا، علًما أنَّ العديد من بلدان أوروبا والشرق األوسط، كالمملكة المتحدة والمملكة  صحيًّ

العربية السعودية وقطر واألردن، تعتمد على القطاع الخاص استناًدا إلى كفاءته.

ُيع���زى س���وء إدارة الموارد المائية ف���ي لبنان، إلى حد بعيد، إل���ى القوانين القديمة 
.)D عة والتنظيم المفتقر إلى الكفاءة )الرسم واإلصالحات المتقطِّ

ل قانون المياه )القانون 221(  بغية تحس���ين الشفافية في ما  في عام 2000 ُعدِّ
بي���ن مصالح المياه العامة والمنش���آت المائية والمس���تهلك. بيد أنَّ هذا القانون 
ى تالًيا إلى ازدياد العيوب اإلدارية التي س���عى إلى  ق بصورة كاملة، فأدَّ ل���م ُيطبَّ
ل القانون المذك���ور في الس���نة التالية ، فمن���ح مصالح المياه  تحس���ينها. كم���ا ُع���دِّ

وظائ���ف  إضافي���ة.

م مش���روع قانون المياه الذي ُأِعدَّ في عام 2005 إلى مجلس الوزراء لمناقش���ته  ُقدِّ
د على ما يلي: خالل عام 2012، وقد شدَّ

ث���ة العديدة الس���تخدامات  تس���تعمل المي���اه الُمس���تخَرجة م���ن هذه المص���ادر الملوَّ
تطبيقية، َكريِّ المحاصيل التي تعطي الثمار والفواكه والخضروات المس���تهلكة في 
ا. وينتج عن المعالجة البائس���ة للمياه، وكذلك عن تصريف المياه المبتذلة  لبنان يوميًّ
ر  إلى حد  ا يؤثِّ ثة، ممَّ د من المي���اه الملوَّ العش���وائي، تزاُي���د عدد األمراض التي تتولَّ

بعيد في الصحة العامة والرفاهية االجتماعية واالقتصاد والبيئة.

إدارة المياه

إطار العمل القانوني 1.4.

4.
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عة تاريخ اإلصالحات المائية المتقطِّ E
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ط اإلدارة  تش���ترك وزارات متع���ددة ف���ي إدارة المياه. وانَّ نظ���رة عن كثب إل���ى مخطَّ
���ن التجاوزات التي تحدث بين وظائ���ف مختلف المعنيين على  المائية )الرس���م F( تبيِّ
المس���تويات المحلي���ة والمناطقي���ة والوطنية. كما تتراف���ق هذه البني���ة الراهنة من 
المس���ؤوليات المتقاطعة مع غياب التنس���يق، بما يجعل مسألة تحسين هذا القطاع 

ا. ًيا أساسيًّ تحدِّ

إطار العمل اإلداري

ط إدارة قطاع المياه مخطَّ F

2.4.
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ُر قطاع المياه في لبنان مش���كالت عديدة تس���اهم في س���وء  تعتَوِ
إدارته وس���وء اس���تخدام هذا المورد الثمي���ن. ويمكن تصنيف ه���ذه العقبات ضمن 

.)G ة )الرسم ة وفنيَّ ثالث مجموعات: حكومية ومؤسسيَّ

إنَّ معدالت اشتراكات 
المستهلكين وتقديم 

الخدمات المترّدي 
وجودة المياه 

ية، ناجمة عن  المتدنِّ
كون مصالح المياه 
هي الطرف الوحيد 
المسؤول عن إدارة 

كل الخدمات المائية.

ل مصالح المياه مس���ؤولية تشغيل كل الخدمات المائية وادارتها، بما في ذلك  تتحمَّ
التوريد وش���بكات النقل والتعيير والفوترة، باإلضافة إلى مراقبة جودة المياه واجراء 
ين. وت���دلُّ التجربة على أنَّ  أعم���ال صيانة المنش���آت المائية من خ���الل ُمقاِوِلين فرعيَّ

مصالح المياه تبدو عاجزة عن إدارة القطاع المائي على النحو السليم:

تحتاج مصالح المياه الكادر الفني. ففي حين أنَّ المعيار الطبيعي هو 3 موظفين 
ا ما بي���ن 1.5 و 1.9 موظفين. وبالرغم من  ل���كل 1000 اش���تراك، فهو يتراوح حاليًّ
ل بكون %50 من المالك يؤمنها المقاولون، يوجد شغور كبير في  الواقع المتمثِّ

المناصب اإلدارية.

تفتق���ر مصالح المياه إلى الكف���اءات التجارية والفنية، األمر ال���ذي ينجم بدوره عن 
النقص الحاصل في برامج التنمية والتدريب المهني.

س���م مصال���ح المياه بع���دم القدرة عل���ى تحقيق عائ���دات التكالي���ف اإلجمالية،  تتَّ
بالرغ���م من القصور في اإلنف���اق على الصيانة والمالك الفن���ي واعانات الدعم 
بس���بب المشكالت المرتبطة بالتس���عير المرتفع ومعدل الجباية واالشتراكات غير 

المنتظمة.

العقبات دون اإلدارة المائية السليمة G

3.4.
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ال بس���بب االفتقار إلى  إع���ادة تأهيل الش���بكات وادخال معايرة كمي���ات المياه، ُأجِّ
التمويل.

رواتب موظفي »أونديو« كانت تدفعها مصالح المياه العامة.

نش���وء تضارب مصالح بس���بب تعيي���ن مدراء من مصالح المي���اه العامة في هيئة 
اإلشراف لمراقبة األداء التشغيلي.

ضعف الهندسة المالية للعقد ، مما أدى الى خسارة المقاول األموال، حيث ُمنع 
ل الجباية. لون الخاصون، وفقًا للقانون من جباية رسوم المياه أو رفع معدَّ المشغِّ

ت  ت الخس���ائر الفنية مرتفعة، و تدنَّ إال أنه بالرغم من إنجازات مش���روع »أونديو« ظلَّ
عن معدل الكفاءة الُمسَتهَدف، البالغ 80%:

إنقاص خسائر المياه من %67 في عام  2004 إلى %47 في عام 2006.

توفير المياه على مدى الس���اعات األربع والعش���رين لمدينة طرابلس بحلول عام 
.2004

تحس���ين ج���ودة المياه، بحيث باتت تتواف���ق مع %99 من المعايي���ر الدولية عقب 
إنشاء مختبر في هذا الصدد.

ي الشكاوى ولرفع مستوى الوعي. إنشاء مركز اتصال للزبائن لتلقِّ

تحس���ين مع���دل الجباية من %30 في عام���ي 2003 و 2004 إلى %80 في عام 
.2005

زي���ادة العائ���دات المالية من 1.9 مليون د.أ. في ع���ام 2003 إلى 4.4 مليون د.أ. 
في عام 2006.

ها أخفقت في أن  ات رأت النور ع���دُة خطط تنموية )الرس���م H(؛ إال أنَّ من���ذ التس���عينيَّ
ة والتنس���يق  الًة، نظرًا للعيوب اإلدارية والمؤسس���يَّ ُتثمر تحس���يناٍت ملموس���ًة وفعَّ
تها.  ر في وضع اإلصالحات التنظيمية على سكَّ المحدود في ما بين المعنيين والتأخُّ
كم���ا ُبذلت، أيًضا، محاوالت لخصخصة إنتاج المي���اه وتوزيعها كما هو األمر في حالة 

.)ONDEO( »أونديو«

لي القطاع الخاص التعام���ل في إدارة  ال تجي���ز القواني���ن المرعية ف���ي لبنان لمش���غِّ
تأمين المياه وعرضها أو جباية الرسوم؛ ذلك أنَّ دورهم ينحصر في كونهم مقاولين 
���ا ONDEO فقد كان أول عقد عام - خاص مش���ترك لتوفير خدمات مياه  للصيان���ة. أمَّ
ل الخاص في تحسين األدائين  الش���فة. ومن عام 2003 إلى عام 2007 نجح المش���غِّ

الفني واإلداري لمنشآت البلد المائية.

*ONDEO: نموذج لمشاركة القطاع الخاص في توفير مياه الشفة.

ط والجاري اإلصالح الحكومي المخطَّ

ق ما يلي: وقد تحقَّ

5.
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المعايير الحكومية للتحسين H



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 35خطَّ

رت وزارة الطاقة والموارد المائية »االس���تراتيجية الوطنية للقطاع  ف���ي العام 2010 طوَّ
ته���ا الحكوم���ة في ع���ام 2012 . ومن خالل االس���تراتيجية  المائ���ي« )NWSS( الت���ي تبنَّ
المذك���ورة رمت وزارة الطاق���ة والموارد المائية إلى تأمين قط���اٍع مائي وطني متكامل 
ة مجاالت رئيسية:  ي ستَّ ومستدام. تمتّد هذه االستراتيجية على ثماني سنوات وتغطِّ
تأمي���ن المي���اه وم���وارد مائية إضافي���ة والمي���اه المبتذل���ة* والري واإلص���الح التنفيذي 

واالستثمار العام.

دت »االس���تراتيجية الوطنية للقطاع المائي« اإلجراءات المؤسس���ية والبنيوية  وق���د حدَّ
ٍل المذكورة في  التحتية التي ينبغي اتخاذها )الرس���م H(، لكل مجال م���ن مجاالت التدخُّ

.G الرسم
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ختاًما، ال ُبّد من تثمين جهد المستش���ارين والخبراء في قضايا المياه الذين س���اعدوا 
في وضع خطط الحكومة المتتالية على مدى الس���نوات، لما يتمتعون به من مرونة 
ورؤي���ة، والنخراطهم في أعماله���م التحليلية الكيفية. فقد س���اهم بعُض َمْن وضع 
خط���ط الحكوم���ة والمصالح المائية أيًض���ا في تصنيف مش���روع »الذهب األزرق«. 
دين أو خبراء متعاونين، بل  وفي نهاية المطاف، ال تكمن المشكلة في أشخاص محدَّ

ر في نجاح الخطة المائية المقترحة أو فشلها. في اإلنعكاسات السياسية التي تؤثِّ

كم���ا اقت���رح مجل���س اإلنم���اء واإلعمار، أيًض���ا، خطة إلنش���اء 40 محطة تكري���ر للمياه 
المبتذل���ة* على طول الس���احل اللبناني. وقد بدأ المجل���س المذكور في عام 2010 
ذ 28  ع إنجازها في ع���ام 2012، على أن ُينفَّ العم���ل على ثالثة مش���روعات كان ُيتوقَّ
مش���روًعا آخر بين عامي 2013  و 2015  بكلفة إجمالية تبلغ 526 مليون د.أ. والجدير 
ذكره أنَّ »االس���تراتيجية الوطنية للقطاع المائي« وخطط مجلس اإلنماء واإلعمار لن 
ة الضرورية. تثمر التغييرات المطلوبة ما لم تتحقق اإلصالحات التنظيمية والمؤسسيَّ

ة العج���ز في الطلب  ة الحكوميَّ عة من خ���الل الخطَّ ���ة الُمَجمَّ ي الم���وارد المائيَّ س���تغطِّ
المق���در للعام 2020، ب 876 مليون م3، من دون فائض، وبكلفة إجمالية تبلغ 7.74 

مليار د.أ.

الح���االت،  معظ���م  وف���ي 
س���م تنفيذ المشروع بعدم  إتَّ
االس���تدامة، ألنه قائم على 
توف���ر األم���وال واألولوي���ات 

على المدى القريب.

ة قوامها الحياد  ���س مش���روع »الذهب األزرق« على فكرة أساسيَّ تأسَّ

السياس���ي والنظر في األداء على المستوى الوطني مع األخذ بعين 

االعتب���ار جغرافي���ة البلد. هذه القيم���ة الجوهرية هي ما س���وف يتيح 

لمشروع »الذهب األزرق« الِبَناء على الخطة الحكومية األخيرة ودفعها 

على نحو يتجاوز تأثيرات األشخاص والنفوذ السياسي.



�إّن �ملي�ه هي م�سدر �حلي�ة �لتي يبدو �أنّه� ت�ستحيل �أكرث ف�أكرث 

ت�سّحر�ً، وه� �إّن لبن�نن� مب�رك مبي�ه كثيفة نتفّرج على هدره�. 

ولهذ� نحن نثق مب�رشوع »�لذهب �لأزرق« �لذي قد ي�س�عد يف 

حم�ية هذه �لرثوة �حلي�تية للأجي�ل �لق�دمة.

    �سمري حّنا

Group CEO



Blue Gold is certainly the most ambitious project ever launched by our civil society.
It is at the heart of the Middle East and Lebanon issues.

Water, source of conflicts and source of life,
The Water that quenches thirst,

That gives life
And the hope of a better tomorrow and a better Lebanon.

We salute a Federative, Unifying, Founding Project. 

Walid Raphaël
GM Banque Libano-Française 

م�رشوع »�لذهب �لأزرق« هو ب�لت�أكيد �مل�رشوع �لأكرث طموح�ً 

�لذي مت �إطلقه من جمتمعن� �ملدين.

�إنه يف قلب ق�س�ي� �ل�رشق �لأو�سط ولبن�ن.

�ملي�ه، م�سدر �رش�ع وم�سدر حي�ة،

�ملي�ه تروي �لعط�ش،

�ملي�ه تعطي �حلي�ة

و�لأمل لغٍد �أف�سل، ولبن�ن �أف�سل

نحّيي م�رشوع�ً ج�مع�ً، موِحد�ً وموؤ�ِس�س�ً

              وليد روفايل

    املدير العام



An ambitious, audacious and Generous project... A great contributor to the 
well being of our comunity and our Lebanon!

Joe Tayard
Group Bel

م�رشوع طموح، جريء و�شخي ... م�شاهم ب�شكل كبري يف 

ولبناننا. رفاهية جمتمعنا 

            جو طيار



لي�ست �ملي�ه ه�مًة للحي�ة فقط، بل هي ت�سكل  �أي�س�ً حلقة و�سل بني 

�لن��ش و�لأر�ش. كّل �إن�س�ن على هذ� �لكوكب يحت�ج �ملي�ه لريوي عط�سه، �إنه� 

ع�مٌل ج�مع.

من مّن� مل يخترب �لر�حة و�لإطمئن�ن جر�ء �لإ�سرتخ�ء يف �ملي�ه �لب�ردة �أو 

�ل�س�خنة.

تُكّون �ملي�ه �أكرث من 70% من �أج�س�من� ومن �لكوكب �لذي نعي�ش عليه. �إنه� 

�رشوريٌة لن� وللأر�ش، �إنه� �حلي�ة.

�لعد�وؤون ب�لتحديد يدركون �أهمية �ملي�ه �لتي تقي من ن�س�ف �جل�سم وحت�فظ 

على �سحته وحركته.

�ملي�ه هي �جل�رش �لذي يربط بني �لب�رش بع�سهم ب�لبع�ش، وبينهم وبني �لأر�ش.

         مي اخلليل

رئيسة جمعية بيروت ماراثون



«I congratulate all of you who have created the Civic Influence Hub to 
inspire our fellow-citizens to work together to preserve and develop our 

national economy and society.

By choosing the Blue Gold five year plan for water management as your 
first project, you have tackled one of the most pressing long-term needs for 
our country. I wish you every success in this courageous endeavor to find 

solutions around which we can all unite».

Gilbert Ghostine
DIAGEO Asia Pacific

�أهنئكم جميع�ً على ت�أ�سي�سكم » ملتقى �لت�أثري �ملدين« م� 

�سيلهم مو�طنين� �لعمل �سوي�ً على تطوير �إقت�س�دن� �لوطني 

و�سون جمتمعن�.

ب�إختي�ركم م�رشوع »�لذهب �لأزرق« لإد�رة �ملي�ه ك�أولوية، تكونون 

قد بد�أمت مبع�جلة �إحدى �أهم �حل�ج�ت �ل�س�غطة �لطويلة �لأمد 

لبلدن�.

�أمتنى لكم �لنج�ح يف هذ� �مل�سعى �ل�سج�ع عّلن� جند دوم�ً 

حلولً جتمُعن�.

    جيلبري غو�سطني

منطقة آسيا والباسيفيك



لأننا

نحرتم الذهب

ونحب الأزرق

ن�ؤمن بـ لبنان

    روين جزار

IMAGIC



مل يكن هن�ك �سيء �أكرب يجمع كل �للبن�نيني من هذ 

�لهدية �لتي من �لله، �ملي�ه �لتي تروين� منذ قرون ولقرون، 

وهي ت�رشي يف �أر�سن� ويف �أرو�حن�.

من �س�أن �ملي�ه نف�سه� �أن توحدن� جميع�ً حول روؤية و�حدة 

مل�رشوع »�لذهب �لأزرق«، فرنفع لبن�ن �إىل موقع ع�ٍل يكون 

فيه �لأول يف �إرو�ء �ملنطقة و�جلو�ر لأجي�ل ق�دمة.

            داين ري�سا



لط�مل� ده�ست كيف �أن �ملع�رك �مل�سرتكة تَلُِد ِفرَق �لعمل.

»�لذهب �لأزرق« هو �أكرث من مب�درة حل�س�د مو�ردن� �مل�ئية.

�إيّن �أتن�سم فيه م�س�ر�ً لإ�ستع�دة روح لبن�ن!

  نعمة فرام



�ملي�ه هي �حلي�ة. �ملي�ه �س�ئلٌة ون�عمٌة ولكنه� تزحزح �ل�سخر. هذه هي 

مف�رقة �ملي�ه. نعومته� هي قوته�.

�إن �سون ثروتن� �مل�ئية �سوف يجعل مّن� �أمًة �أف�سل، �أمًة �أقوى.

م�رشوع »�لذهب �لأزرق« هو مب�درة ت�ستدعي مّن� جميع�ً �لوقوف ور�ءه�، 

جلعله� �أقوى وُنكنه� من حتقيق �أهد�فه� لقي�دتن� نحو م�ستقبل �أف�سل 

لأمتن�.

          روي حداد

رئيس مجلس اإلدارة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا



�أوؤمن ب�أن هذ� �مل�رشوع وطني ميكنه �أن يجمع �للبن�نيني 

ويحمي �أثمن م�س�در �لرثوة لدين�. �إنني مقتنع �أن هذ �مل�سعى 

يجب �أن يكون حر�ً من �ل�سي��سة وبعيد�ً عن �مل�س�لح، و�لعجز، 

و�لطمع وجد�ول �لأعم�ل �خل��سة. عنده�، وفقط عنده�، 

�سنتمكن من توزيع �لرثوة على �للبن�نيني جميع�ً.

                       رجا طراد

املدير التنفيذي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا



At Pepsi, performance with purpose guides how we do business. Our 
promise for Environment Sustainability is to be a good steward of our 

planet’s natural resources.
Pepsi strongly encourages the Blue Gold initiative which will increase 

water availability, deliver safe water to the local community and protect 
the natural resources of Lebanon.

Walid Assaf
Chairman / GM

يف بيب�سي تقودن� �ملث�برة و�لهدف �لو��سح �إىل تبنّي كيف 

ننجز عملن�. و�إّن وعدن� لإ�ستد�مة بيئية يقوم على �أن نكون 

وكلء �أمن�ء على ثرو�ت كوكبن� �لطبيعية.

بيب�سي ت�سّجع بقّوة م�رشوع »�لذهب �لأزرق« �لذي يزيد من 

توّفر �ملي�ه، ويوؤمّنه� �سليمة للمجتمع �ملحّلي ويحمي ثرو�ت 

لبن�ن �لطبيعّية.

                      وليد ع�ّساف

عضو مجلس االدارة

املدير  العام



“The Phoenicia and Le Vendôme Hotels are in full support of the Blue 
Gold Project which we feel can have a tremendous impact and benefits for 

Lebanon and its people.”

Mazen Salha
InterContinental Hotels & Resorts

فن�دق فيني�سي� وفوندوم تدعم م�رشوع »�لذهب �لأزرق« 

�لذي ن�سعر �أنه ميكن �أن يكون له ت�أثري ه�ئل وفو�ئد على 

و�سعبه. لبن�ن 

             مازن �ساحلة



“Wishing all the possible success” 

Antonio Vincenti
Picasso

... النجاح  التمنيات بكل 

            اأنطونيو فين�سينتي



God brought us to life equal, and we all leave it equal as well. The 
almighty has not forsaken us with the beauty of Mother Earth, and has 
chosen to offer each country a different treasure of nature. To us it was 

Water. And Water is Life. Let us embrace it and celebrate it.

Joseph D. Raidy
Raidy printing press

�أي�س�ً  �أعط�ن� �حلي�ة مت�س�وين، و�سوف نرتكه�  �لله 

مت�س�وين. �سبح�نه تع�ىل مل يرتكن� وحيدين مع 

جم�ل »�أمن� �لطبيعة«، و�إخت�ر �أن مينح كل بلد كنز�ً 

�ملي�ه هي �لكنز.  ب�لن�سبة لن� ك�نت  طبيعي�ً خمتلف�ً. 

و�ملي�ه حي�ة. 

به�. ونحتفل  نحت�سنه�  دعون� 

        جوزيف د. رعيدي



“At Sannine, we believe it is essential to preserve our country’s water 
wealth as it is one of our main resources.  

We have endorsed the Blue Gold project the day it was presented to us as 
we believe in its benefits and ideals”.

Marc Tabourian

يف »�سنني«، نحن نوؤمن �أنه من �ل�رشوري �حلف�ظ على �ملي�ه 

يف بلدن�، فهي من م�س�در ثرو�تن� �لرئي�سية.

لقد �أيدن� م�رشوع »�لذهب �لأزرق« منذ �ليوم �لذي مت عر�سه 

�أم�من�، حيث نوؤمن بفو�ئده و�أهمّيته.

           مارك طابوريان



املياه هي كنز لبنان الطبيعي ...

»الذهب الأزرق« ه� امل�رشوع الذي ت�ؤيده �رشكة »وردية« 

اإزدهار املجتمع اللبناين. للم�ساهمة  يف 

              دانيا نكد

     املدير العام وعضو مجلس اإلدارة
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وض���ع خطة عمل س���ليمة للقطاع الخاص وللش���عب اللبناني بأكمله، 

حتى يتمكَّن من المشاركة في تنمية القطاع المذكور.

توحيد الشعب اللبناني حول المصالح المشتركة.

ى مقاربات مس���تدامة إلدارة القطاع  تعزيز الخطة الحكومية، بحيث ُتَتَبنَّ
المائي.

على مدى خمس���ة وس���تين عاًما حاولت حكومات لبنان المتعاقبة تنفيذ الخطط ُبغية 
ة. فقد أْرَخْت عوامُل عديدٌة بتأثيراِتها  إغتناء اللبنانيين )Optimize( من الموارد المائيَّ
عل���ى تل���ك المحاوالت والجه���ود، ومنها السياس���ة والضغوط المناطقي���ة والحروب 
وتغيي���ر اإلدارات واالفتق���ار إلى رؤية بعي���دة المدى. عالوًة على ذل���ك، دائًما ما كان 
الماء ُيعدُّ س���لعة رخيصة، وهو لم ُيوَل االهتمام الذي يس���تحقه من قبل الحكومات 
قة لمعالجة  م مقارب���ة خالَّ ا »الذه���ب األزرق« فيقدِّ والسياس���يين على حد س���واء. أمَّ

يات العديدة التي تواجه القطاع المائي. مسألة المياه مع عدم إغفال التحدِّ

يهدف مشروع »الذهب األزرق« إلى ما يلي:

تحويل المياه من سلعة إلى ثروة، ورفع مستوى الوعي بشأنها.

القسم الثاني

إذا ُوِجَدت اإلرادة، توفَّرت السبل
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ز إلى حد بعيد على أربعة أهداف  قة بحلول عام 2030  تركِّ  تنفي���ذ 40 مبادرة خلَّ
دة هي: زيادة إنتاج المياه، أْمَثَلة الطلب على المياه، ضمان جودة مياه معيارية،  محدَّ

تحسين كفاءة اإلدارة المائية.

مبادرات »الذهب األزرق« األربعون حتى عام 2030

من أجل تحقيق األهداف أعاله، سيعمل مشروع »الذهب األزرق« على ما يلي:

ة التي تضمن الش���فافية* والمساءلة  ة والقانونيَّ س���يَّ إقامة الِبنَيات المؤسَّ
ومش���اركة جميع المعنيين بش���أن المياه، بمن فيهم القطاع الخاص )راجع القسم 

الرابع(.

ة التي تضمن الشفافية* والمساءلة ومشاركة  ة والقانونيَّ س���يَّ إقامة الِبنَيات المؤسَّ
جمي���ع المعنيين بش���أن المي���اه، بمن فيه���م القطاع الخ���اص )راجع القس���م الرابع(.
س »المجلس الوطني للمياه« بوصفه أعلى مرجعية للتخطيط االستراتيجي  سيؤسَّ
إلدارة الم���وارد المائية. كما يمكن أيًضا إنش���اء هيئة ناظم���ة ومنظمة مجتمع مدني 
���ة على أداء جميع  ���رات الرئيس���ية الدالَّ راِصَدة لقطاع المياه* لإلش���راف على المؤشِّ

المعنيين بالقطاع ومراقبتها.

I

1.1.

2.1.

1.
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فائض »الذهب األزرق« الُمختّط 2020

ذ بحلول عام  يوص���ي مش���روع »الذهب األزرق« باعتماد 15 مبادرة قريب���ة المدى ُتنفَّ
2020، ُبغي���ة تحقيق الطلب المرتقب على المياه، وتحقيق فائض قابل لالس���تخدام 

يبلغ 500 مليون م3 بكلفة قدرها 5 مليارات د.أ.

ُيعزى العجز المائي الحالي في لبنان إلى انعدام منشآت البنية التحتية الكافية والى 
ة السليمة. المنظمات المؤسسيَّ

يبين الرسم )J( كيفية مساهمة مبادرات مشروع »الذهب األزرق« في تجاوز الطلب 
ا المبادرات المتعلقة باإلدارة ومراقبة الجودة فهي ليس���ت  ع. أمَّ وايفاء العجز المتوقَّ

مشمولة ألنه ال يمكن تكميمها.

ق أيًضا العجز  رد وس���ريع، والطلب المتصاعد سيعمِّ فالنمو الس���كاني في لبنان مطَّ
القائم.

ا، مقابل زي���ادة طلب القطاع  ر أن الطل���ب المنزلي س���يزداد بنس���بة %5 س���نويًّ يق���دَّ
الزراعي بنس���بة %3، بس���بب زيادة التغطية التي تؤمنها الش���بكة المائية من  70% 
إلى %90 )أنظر الرس���م B ، القسم األول(. فمن الحيوي إذن ضبط الطلب المنزلي 

على المياه وتطوير حلول مثلى في المستقبل القريب.

َخذ إجراٌء ما، سيبلغ العجز 876 مليون م3 بحلول عام 2020. واذا لم ُيتَّ

J

3.1.
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دت »االس���تراتيجية الوطنية للقطاع المائي« )2012( مب���ادرات العرض والطلب،  حدَّ
بالرغم من أنها لم تلَق تحلياًل دقيًقا ووافًيا، كما لم تخضع للتكميم. ويقترح مش���روع 
Aquifers Connec�( ة األحواض قة، كجع���ل اتصاليَّ »»الذهب األزرق مبادرات خالَّ
tivity( في ما بينها إلى الحد األقصى، وتش���جير الغابات*، وتجميع مياه األمطار*، 
وتعظي���م نظام المياه الرمادي���ة* )Grey Water System( بهدف زي���ادة إنتاج المياه 
)Water Supply�Side( . ويحتاج كلٌّ من هذين الحلين، أي إنتاج المياه وحفظها إلى 

أن يترافقا مع سلسلة من اإلصالحات المحلية والوطنية.

د الخطة الحكومية على أعمال اإلنتاج لحل مشكالت القطاع المائي من خالل  وتش���دِّ
زيادة الخزن الس���طحي* واعادة تأهيل الش���بكات القديمة . ويقترح مشروع »الذهب 
مة تش���مل إنتاج المياه والطلب عليها وجودتها، مع تركيز خاص  األزرق« مقاربة متمِّ

على مبادرات الجانب اإلداري.

ذ مشروع »الذهب األزرق« على ثالثة مراحل : المدى القريب )2015 � 2020(،  سُينفَّ
ز األقسام  المدى المتوس���ط )2020 � 2030(، المدى البعيد )ما بعد 2030(. وس���تركِّ
���ة »الذهب األزرق«  التالي���ة من ه���ذا الكتاب على مبادرات الم���دى القريب: أي خطَّ

ة. الخماسيَّ

وفيما تضع الحكومة هدف تلبية الطلب على المياه بحلول عام 2020 من خالل زيادة 
اإلنتاج وقدرات الخزن السطحي بكلفة إجمالية تبلغ 7.4 مليار د.أ.، سيتمكن مشروع 
»الذه���ب األزرق« من تجاوز الطل���ب مع تحقيق فائٍض يبل���غ 500 مليون م3 بكلفة 

.K ن في الرسم ر ب 5 مليارات د.أ.، كما هو مبيَّ إجمالية ُتقدَّ

أفقا،
جبل
لبنان
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مشروع »الذهب األزرق«: تعزيز االستراتيجية المائية

تبدو رؤية مش���روع »الذهب األزرق« ممكنة ألنها تس���تند إلى مقاربة 

رؤية إس���تراتيجية، ال سياسية، تأخذ في الحسبان أفكارًا قابلة للتحّقق 

اء،  المتكام���ل، إذ هي ترمي إلى تطوي���ر الفكرة الحكومية على نحو بنَّ

بجعلها أكثر فاعلّية وأكثر ربحًا بالنسبة إلى الجميع.

K
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1.

 . ًما مس���تمراًّ الة س���تثمر تقدُّ ���س مش���روع »الذهب األزرق« لخطة تنموية فعَّ يؤسِّ
والمب���ادرات القريبة والبعيدة المدى التي س���تلي تقوم على أرقام نش���رها كلٌّ من 
الحكومة اللبنانية والبنك الدولي. وس���تتمّكن المؤسس���ات التي سيساعد مشروع 
»الذهب األزرق« على إطالقها خالل الس���نوات القادمة من تقديم قياس���ات أدق 

ة واألداء المستقبلي المتتابع. ز من دون شكٍّ الخطة الخماسيَّ ستعزِّ

ضت المبادرات  م���ن أجل تحقي���ق مجموعة األهداف بحلول ع���ام 2020 ، ُخفِّ
األربعون إلى خمس عشرة مبادرة، باستخدام منهجية انتقاء.

وقد اسُتخدمت عدة معايير لتعيين أثر قيمة كل مبادرة قصيرة منتقاة وجدواها، واألثر 
.)L اإليجابي، واالستدامة، وتسهيل التنفيذ، وهذه هي الشروط الرئيسية )الرسم

القسم الثالث

مشاريع لتحفيز شهيتك...
 إفتح يا سمسم

منهجية اختيار المبادرات
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منهجية انتقاء المبادرات L
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المبادرات المنتقاة القصيرة األمد )2020-2014(.2

ز مش���روع »الذه���ب األزرق« إمكانية تنفيذ خمس عش���رة  بحلول عام 2020 س���يعزِّ
مبادرة مائية لزيادة إنتاج المياه وأْمَثَلة الطلب عليها وتحسين جودتها وتحسين البنية 
المؤسس���ية واإلدارية في القطاع المائي اللبناني. ويس���تعرض الرسم M مشروع 

»الذهب األزرق« المقترح من ناحيتي اإلنتاج والطلب.

دة: زي���ادة اإلنتاج  ف���ت المبادرات الخمس عش���رة ف���ي أربعة أه���داف محدَّ وق���د ُصنِّ
المائ���ي، وأْمَثَل���ة الطلب على المياه، وضم���ان جودتها وفق المعايي���ر المعتمدة، 

.)N و M وتحسين كفاءة اإلدارة المائية )الرسمان

مبادرات خطة »الذهب األزرق« الخماسيَّة M
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مبادرات »الذهب األزرق« باألرقام: النتائج المرتقبة N

ال ُتحدُّ قيمة مبادرات القائمة 

القصيرة المدى بإنتاج المياه 

وتوفيرها. فاآلثار اإليجابية 

ُترتقب، أيًضا، على المستويات 

االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية.
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نم��وذج منطقة بيروت جبل لبنان في مش��روع “الذهب .2.1
األزرق”.

ذ مشروع نموذجي لتطبيق رؤية »الذهب األزرق« اإلدارية االستهدافية في  سينفَّ
منطقة بيروت - جبل لبنان، بين حوضي نهري إبراهيم واألولي. كما سُيش���رع أيًضا 
في تنفيذ مش���روع آخر يش���ترك فيه القطاع الخاص إلنتاج المياه وسالمتها الصحية 
ذ في طرابلس )أنظر القس���م  في منطقة بيروت - جبل لبنان، يش���به ذاك الذي ُينفَّ

1 المقطع 5(.

بيروت
جبل
لبنان
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وق���د اختي���رت منطقة بيروت-جبل لبن���ان للمبادرة بخطة مش���روع »الذهب األزرق« 
ة لألسباب التالية: الخماسيَّ

ذ على  ل���ن يقتصر تنفيذ المبادرات قريبة المدى على بيروت - جبل لبنان، بل س���تنفَّ
.)O النطاق الوطني )الرسم

حدود النهر الواضحة
الحاجة إلى بنيات مادية ومؤسسية

اتصالية الحوض
األداء المالي الجيد عند مقارنته بمصالح المياه األخرى.

يقوم هدف مش���روع »الذهب األزرق« في منطق���ة بيروت - جبل لبنان 

لين خاصين من  على تحويل مس���ؤوليات العمليات والصيانة إلى مشغِّ

خلل وضع عقود إدارة على أساس األداء والكفاَءة.

ة: مبادرات خطة »الذهب األزرق« الخماسيَّ
نموذج منطقة بيروت - جبل لبنان

O
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مبادرات باإلنتاج

640

85

62

920

1682

100

3.1.

1

2

3

ع��ن .3 الناجم��ة  المباش��رة  وغي��ر  المباش��رة  المناف��ع 
المبادرات

ترم���ي المب���ادرات الثمان���ي المقترحة إلى زي���ادة إنتاج المياه وخزنه���ا، وذلك بخفض 
خسائر الشبكة وتنمية مصادر جديدة إلنتاج المياه وزيادة قدرات الخزن المائي.

زيادة الخزن
السطحي واالتصالية 
في ما بين األحواض

زيادة الخزن السطحي مع
حد أدنى من السدود.

تأمين تدفق مائي مناسب
على مدى السنة.

إشراك القطاع الخاص.

تحقيق وفر 310 ماليين د.أ. 
سنويًا من الخسائر التقنية.

خفض التسرب من 48%
إلى 20%.

زيادة العائد السنوي 77.5
مليون د.أ.

تسهيل قياس جودة المياه
وكميتها في وحدات اإلنتاج.

تحسين جودة المياه.

إعادة تأهيل شبكات
الري وشبكات المياه

المنزلية

ق���ات  التدفُّ َأْمَثَل���ة 
ْقِنَية النهرية عبر التَّ

إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(
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158

5

5

5

6

7

8

4

70

250

2585

8 زيادة العائد السنوي 5 
ماليين د.أ.

خفض شدة الضغط على 
موارد المياه العذبة خالل 

مواسم الجفاف.

خفض شدة الضغط على 
موارد المياه العذبة

تخفيض كلفة الرسوم 
المرتفعة لقاء المياه 
المشحونة بالصهاريج

توفير المياه العذبة لساحل
لبنان الشمالي.

تلبية احتياجات المنتجعات
السياحية القائمة 

والمستقبلية.

زيادة العائد السنوي 160
مليون د.أ.

تحسين جودة المياه.

ر المناخ. خفض تأثير تغيُّ
المي���اه  امتص���اص  زي���ادة 

الجوفية.
زيادة التغطية النباتية من

%13 إلى %20 خالل
10 سنوات.

تحسين جودة المياه في
المستجمعات المائية.

تطويل زمن ذوبان الثلوج
ا. من 30 إلى 40 يوميَّ

زيادة تدفق مياه الينابيع
في لبنان 300 مليون م3 .

زيادة التحريج 
بهدف إعادة ملء 

باطن األرض 
ة بالمياه الجوفيَّ

ملء األحواض 
ا الجوفية اصطناعيًّ

الحصول على مياه
الينابيع البحرية 

العذبة

قيد التحديد

تجميع مياه األمطار
الهاطلة على 

األسطح

معالجة المياه 
العادمة وإعادة 

استخدامها

إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(
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إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(

290

90

15

40

15

15

3.2.

9

10

11

مبادرات بالطلب

ب الزراعة %55 من الطلب على المياه، وهذه النس���بة هي العليا بين النس���ب.  تتطلَّ
وُيردُّ هذا إلى تقاُدم ش���بكات الري، والركون إلى طرائق الرّي القديمة، كفتح األقنية 

الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.

ز  عالوًة على ذلك، س���يزداد الطلب المنزلي على المياه بنس���بة %5 س���نويًا، وستركِّ
ين: المبادرات بصدد الطلب على المياه على مشروعين رئيسيَّ

إدخال تقنيات زراعية جديدة، كالري بالتنقيط بصورة رئيسية.

ب المياه  التروي���ج للتجهي���زات المنزلي���ة ذات الج���ودة، الت���ي تخف���ض تس���رُّ
واستخدامها.

طات تنفيذ مخطَّ
الري بالتنقيط

تعزيز زراعة
المحاصيل ذات

القيمة المرتفعة

إدخال التجهيزات
المنزلية ذات الكفاءة

زيادة العائد الس���نوي 335 
مليون د.أ.

خفض الطلب على المياه 
من 10.500م3/هك إلى

6.500 م3/هك.
خفض شدة الضغط على 

موارد المياه العذبة.
الم���واد  نس���بة  خف���ض 
الكيميائي���ة الزراعي���ة ف���ي 

المياه العذبة.
تحسين إنتاجية المحاصيل.

زي���ادة العائ���د الس���نوي 95 
مليون د.أ.

خفض الطلب على المياه.
إنت���اج محاصي���ل ذات قيمة 

ُمضافة وحيوية اقتصاديًا.

زي���ادة العائ���د الس���نوي 18 
مليون د.أ.

خف���ض ش���دة ال���وطء على 
المياه العذبة خالل مواسم

الجفاف.
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إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(

3.3.

12
1800

مبادرات بالجودة

تبلغ نس���بة تغطية المياه المبتذلة الراهنة في لبنان %60. وقد ُأنِش���َئت 37 محطة 
ر عدد محط���ات التكرير المطلوبة  لتكري���ر المي���اه المبتذلة، يعمل منه���ا 2 فقط. وُيقدَّ
ا كلفة إع���ادة تفعيل المحطات المتوقفة ع���ن العمل وبناء محطات  ب 55 محط���ة. أمَّ

إضافية فتناهز ال 1.1 مليار د.أ..

وينبغ���ي عل���ى الس���لطات المحلي���ة بذل جه���ود إضافية تتعل���ق بأح���واض األنهر*. 
وسُتّحسن مبادرات مشروع »الذهب األزرق« المتعلقة بجودة المياه من استعمال 
محط���ات تكرير المي���اه المبتذلة القائمة، وذلك بربط الصناع���ات الكبيرة القائمة على 

األحواض النهرية* بشبكة هذه المياه.

المس���اعدة ف���ي تنظي���ف 
المياه الجوفية والسطحية

والساحلية.
إنقاص التكاليف الصحية

للقضاء على األمراض
المائي���ة إل���ى 800 مليون 

د.أ.
حماية البيئة.

المي���اه  ���ة  ُمتاحيَّ زي���ادة 
السطحية المستخدمة نحو

.45%
تحس���ين جودة المياه على 

مستوى الحوض النهري.

تطوير حلول لمعالجة 
المياه المبتذلة 
وتوسيع شبكة 
الصرف الصحي
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5
13

مبادرات متعلقة باإلدارة.3.4

ة ع���دًدا من العمليات التي تش���مل: الصيانة، والُمُس���وح  تدي���ر مصال���ح المياه العامَّ
التش���خيصية، ووض���ع التص���ورات التنموية، واس���تبدال البنية التحتي���ة، والتجهيزات 
ا التخطيط  واع���ادة تأهيله���ا، وادارة العالق���ات مع المس���تهلكين وجباية الفواتي���ر. أمَّ
القطاع���ي وانش���اء البنيات التحتي���ة الجديدة واألعمال المائية، فه���ذه كلها من مهام 
وزارة الطاق���ة والم���وارد المائي���ة. وبالرغم من وضعها االس���تراتيجيات والخطط حتى 
اآلن، ال تب���دو الحكومة قادرة على تنمية القط���اع أو إدامته وتطويره؛ وبالتالي، فإنَّ 

كل مصالح المياه تبدو أيًضا عاجزة عن تغطية تكاليفها التشغيلية.

إنَّ تنفيذ مش���روع »الذهب األزرق« لمبادرات إنتاج المياه وحفظها، يجب أن يترافق 
ة. والتغييرات المؤسس���ية هذه تجرُّ وراءها  س���يَّ مع سلس���لة من اإلصالحات المؤسَّ
اًل على مستوى األحواض النهرية*،  مزيًدا من انخراط القطاع الخاص بوصفه مش���غِّ

ا في شؤون الصيانة والخدمات اإلنشائية وحسب. وليس بوصفه مقاواًل فرعيًّ

ة.  من ناحية أخرى، ثمة حاجة إلى مجموعة سليمة من اإلجراءات القانونية والمؤسسيَّ
وس���يضغط القيّمون على مش���روع »الذهب األزرق« في اتجاه إنش���اء “المجلس 
الوطني للمياه” والهيئة الناظمة، فضاًل عن منظمة مجتمع مدني راصدة في هذا 
المجال. باإلضافة إلى ذلك، س���ُيعمل عل���ى إصدار قانون تنفيذي يضمن الحق في 

الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمياه، ووضعه موضع التنفيذ.

إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(

زيادة المعرفة المتعلقة
المائي���ة  الم���وارد  بأوض���اع 

وبنياتها التحتية في لبنان.
مراقبة إنتاج المياه وضبطه، 

ومراقبة الخدمات الصحية
العامة ذات الصلة.

تب���ادل المعلوم���ات في ما 
الرئيس���يين  المعنيين  بي���ن 

بقطاع المياه.
المي���اه  اس���تخدام  مراقب���ة 

وحصصها.
ة  زيادة تخطيط اإلدارة المائيَّ
المتكامل���ة عل���ى الصعي���د 
صعي���د  وعل���ى  الوطن���ي 

ة. األحواض النهريَّ

إنشاء مركز 
المعلومات عن

المياه ومراقبتها
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1376 مليون م3

876 مليون م3

500 مليون م3

إجمالي كمية
المياه المنَتجة

العجز المائي

فائض المياه

5000
مليون د.أ.

14

15

10

وضع اإلدارة
القانونية

زيادة كفاءة اإلدارة المائية.
تخطيط استراتيجية واضحة 

باعها. للمياه واتَّ
اإلبتعاد عن أي ضغوط 

سياسية.
السماح للمواطنين 

وللقطاع الخاص بالمشاركة 
في اإلدارة المائية.

التخفيف من أعباء الحكومة 
اإلنفاقية.

خلق فرٍص استثمارية 
جديدة أمام جميع 

المواطنين في قطاع 
المياه.

وصول الجميع إلى 
المعلومات عن المياه.

ضبط جودة المياه.

بناء قدرات المعنيين من 
القطاعين العام والخاص.

إنشاء برنامج جامعي
في اإلدارة المتكاملة

للموارد المائية وتنفيذه.

إنشاء مركز وطني
للتدريب المائي

إنتاج المياه الفوائدالمبادرة
)مليون م3(

الكلفة
)مليون د.أ.(

الكلفة
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زيادة الخزن السطحي* واالتصالية1

ذ على المدى البعيد. * سينفَّ

15 سد
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التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

إنَّ زي���ادة الخ���زن الس���طحي ووصل األح���واض بعضها ببعض س���يزيد 

ا على مدى الساعات  ن توفير المياه يوميًّ قدرات الخزن المائي، وسيؤمِّ

األربع والعشرين لللبنانّيين خالل مواسم الجفاف.

بالرغ���م من أنَّ الخزن الس���طحي في لبنان يمك���ن أن ُينتج 2.2 مليار م3 

ة  ْين ال تتجاوز ال %10. وثمَّ في الس���نة، إال أنَّ قدرة الخزن بوجود س���دَّ

ة إلنش���اء بنية تحتية لخ���زن المياه وجعلها متاح���ة. والحكومة  حاج���ة ُمِلحَّ

ا* وبحيرة جبلية*. تقترح إنشاء 44 سدًّ

ا. زيادة إنتاج المياه نحو 640 مليون م3 سنويًّ

زيادة الخزن الس���طحي بإنش���اء الحد األدنى 

من السدود.

خفض ش���دة الضغ���ط )Stress( على النظم 

دة،  اإليكولوجية الطبيعية ف���ي مواقع محدَّ

حيث ُتنشأ السدود والبحيرات الجبلية*.

920 مليون د.أ.

خفض عدد السدود والبحيرات الجبلية* من 44 إلى 15.

تأمين تدفق مائي مستمر للمياه.

ا. اًل خدميًّ إشراك القطاع الخاص بوصفه مشغِّ

خفض التكاليف.

خفض األثرين االجتماعي والبيئي.

سد
شبروح، 
جبل
لبنان
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2

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

���ع تغطية الش���بكة المائية لتبل���غ %95 من األراض���ي اللبنانية.  سُتوسَّ

وسُيعاد تأهيل الشبكات المائية الزراعية والمنزلية بغية خفض التسرب 

المائي وضمان مياه ذات جودة فضلى.

ع  تج���اوز معظ���م أنظم���ة التحوي���ل والتوزي���ع في لبن���ان عم���ره المتوقَّ

المس���موح ب���ه. إذ يبل���غ عمر %45 من ش���بكات التحوي���ل و %33 من 

شبكات التوزيع أكثر من 30 عاًما )2010(.

ولقد أتاح تدهور أنظمة التحويل والتوزيع حدوث التسرب بنسبة 48%، 

فتجاوزت بذلك نس���بة التسرب في منطقة الش���رق األوسط وشمال 

ا تغطية شبكة  أفريقيا البالغة %37 والنسبة العالمية البالغة %35. أمَّ

ضة أيًضا  مياه الش���فة الراهنة في لبنان فتبلغ نح���و %79، وهي معرَّ

ب. لمزيد من التسرُّ

لع���لَّ تقنية الري األكثر انتش���ارًا ه���ي األقنية المفتوح���ة )%70(، وإنَّ 

وغياب اإلدارة السليمة يترافق مع انعدام، الصيانة، األمر الذي ينتهى 

ر راهًنا بزهاء 15%. ب الذي ُيقدَّ إلى مزيد من التسرُّ

توفي���ر 285 ملي���ون م3 أو 310 ملي���ون د.أ. 

ا تضيع بسبب العيوب الفنية. سنويًّ

أْمَثَل���ة اس���تخدام الموارد المائي���ة والبنيات 

التحتية.

مشاركة جميع اللبنانيين بالمياه عبر شبكات 

متكاملة.

تعزيز تأمين المياه بالس���ماح للمستخِدمين 

 Basin( الحوض���ي*  الُمس���َتجَمع  ضم���ن 

Catchment( للوص���ول إل���ى المي���اه م���ن 

مصادر أخرى.

زيادة كفاءة الش���بكة بوصلها بمصادر مائية 

إضافية.

ب المائ���ي م���ن %48 إل���ى  خف���ض التس���رُّ

.20%

1682 مليون د.أ.

اس���تبدال األنظم���ة القديم���ة لتحويل مي���اه الري وتوزيعه���ا واعادة 

تأهيلها.

اسات كاشفة ب بوضع حسَّ خفض نسب التسرُّ

.)Detection Sensors(

استبدال شبكات المياه المنزلية المتقادمة واعادة تأهيلها، ووصلها 

بأكثر من حوض مائي واحد.

زيادة الخزن السطحي* واالتصالية

صغبين،
البقاع 
 الغربي،
لبنان
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3

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

يمنع رصف ضفاف األحواض النهرية فيضانها، وس���يزيد القدرة على 

الخزن واستخدام المياه السطحية.

إّن رصف الضفاف الحوضية في لبنان هزيل. وما هو مرصوف يعاني 

م���ن التدهور الكبير بس���بب الصيان���ة المحدودة. ونتيجًة للتش���بيك غير 

قات  الصحي���ح بالقنوات والرصف الحوضي غير المناس���ب، ف���إنَّ التدفُّ

ب بالفيضانات. النهرية ليسن ُمؤْمَثَلة، بحيث يمكن أن تتسبَّ

ا. زيادة إنتاج الماء 62 مليون م3 سنويًّ

توليد عائدات سنوية قدرها 77.5 مليون د.أ.

تس���هيل قياس ج���ودة المي���اه وكميتها على 

مستوى اإلنتاج.

تحسين جودة المياه.

خفض أخطار الفيضانات النهرية.

100 مليون د.أ.

ق أسرع  إعادة رصف األقنية النهرية أو تجليس���ها، بما يس���مح بتدفُّ

���بات الكبيرة من  ف���ي األنهر.وبالتال���ي س���ُيعمل عل���ى رف���ع الترسُّ

األحواض النهرية وَفْسح مس���احات أكبر أمام المياه واإلنقاص من 

قات. العوائق أمام التدفُّ

ة )Resection( أي اس���تئصال الشوائب  و يجب َحْذم القنوات النهريَّ

منه���ا، وتوس���يعها وتعميقها بغ���رض زيادة الدف���ق والتخفيف من 

الفيض.

تنفيذ حماية الضفاف النهري���ة ببناء الحواجز الصناعية* لمنع المياه 

ق من أن تفيض على الضفاف وتضيع. عالية التدفُّ

زرع األش���جار وغيره���ا من األن���واع النباتية على ط���ول األنهر حمايًة 

ف. لضفافها من التآُكل والتجرُّ

ة عبر شبكات القنوات قات النهريَّ َأْمَثَلة التدفُّ
)الّتقنية(

نهر الجوز، 
لبنان 

الشمالي
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زيادة تشجير الغابات وإعادة إشباع المياه الجوفية4

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

سيسهم مش���روع »الذهب األزرق« في االس���تراتيجية الوطنية إلعادة 

التحري���ج، بغية زي���ادة غطاء لبن���ان األخضر من %13 إل���ى %20، وذلك 

بغرس 40 مليون شجرة من أنواع وطنّية خالل عشر سنوات.وستساعد 

هذه المبادرة على حفظ المياه الجوفية واحتجازها بنسبة 35%.

تناقص التحريج بنسبة كبيرة من %30 إلى %13.7 فقط نتيجة عدد من 

ر المناخ.  ا ف���ي الغابات والحضرنة وتغيُّ األس���باب، كإندالع النيران طبيعيًّ

ه���ذا، وُتراِكُم نظم الغابات اإليكولوجية الصحية كميات كبيرة من المواد 

العضوي���ة التي تش���كِّل ِمَهاَد الغابة، بحيث تس���تحثُّ هذه نمو الكائنات 

ز بدورها أحوال التربة وش���روطها الحيوية.  ة( التي تعزِّ الدقيقة )المجهريَّ

ي التربة )أي ُتشبعها باأُلكسجين(، وتخلق كذلك بنياٍت  ات تهوِّ فالمجهريَّ

ب إلى طبق���ات التربة العميقة  َنِفيَذة تس���مح للمياه بأن ترش���ح وتتس���رَّ

ة. فالغابات ذات الظروف الجيدة تسمح  لتغذي مسطحات المياه الجوفيَّ

باسِتْنزَاز %35 من المياه إلى طبقات التربة األعمق.

ا. إنتاج 25 مليون م3 من المياه سنويًّ

زي���ادة غط���اء لبن���ان األخضر م���ن %13 إلى 

%20 خالل عشر سنوات.

ر المناخ. خفض تأثيرات تغيُّ

زيادة امتصاص المياه الجوفية.

تحسين جودة مياه مس���تجمعات األمطار*. 

زيادة األمطار ومكافحة االحترار العالمي.

خفض غاز ثاني ُأْكِسيد الكربون )CO2( بنحو 

)O2( 3 ماليين طن، وزيادة غاز اأُلكسجين

خلق 400.000 فرصة عمل موس���مي )رجل 

ا بتعزيز األنش���طة الس���ياحّية  - يوم( س���نويًّ

البيئية المربحة وتشجيع التنمية االقتصادية 

االجتماعية في المجتمعات المحلية.

85 مليون د.أ.

اإلس���هام في زيادة فائض المياه الجوفية بغرس 20 مليون ش���جرة 

م���ن األن���واع المتوطنة ف���ي كل لبنان خ���الل مدى قري���ب، على أن 

ُتغَرس 20 مليون شجرة أخرى خالل المدى المتوسط. تحريج 70.000 

س���م بجدوى مس���تدامة من  نة تتَّ هكت���ار من األراض���ي بأنواع متوطِّ

الناحية االقتصادية.

إش���راك القطاع الخاص من خالل نماذج األعمال وصيغها )كالسياحة 

البيئية، وانتاج األخش���اب، والس���وق الكربوني���ة، واإلنتاج الغابي غير 

الخشبي، إلخ...(.

4

وادي 
قاديشا، 
لبنان 
الشمالي

ماليين طن.
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5  إعادة تغذية الطبقات الصخرية الحاضنة للمياه
ا الجوفية* اصطناعيًّ

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

دة على  ل إعادة تغذية المياه غير المس���تخدمة في مناطق محدَّ س���تقلِّ

نحو صناعي من الضغوط التي تشهدها راهًنا طبقات المياه الجوفية، 

نتيجة لسوء التعامل مع المياه الجوفية.

إنَّ معظ���م طبق���ات المي���اه الجوفي���ة الس���احلية* ف���ي لبن���ان أصيبت 

ب مياه البحر إليها. دة بتسرُّ باالستنزاف، وهي مهدَّ

ا. زيادة مخزون المياه ب 158 مليون م3 سنويًّ

زيادة العائدات الس���نوية م���ن المياه ب 160 

مليون د.أ..

زات  رفع مستوى الوعي في ما يتعلق بُمميِّ

طبقات المياه الجوفية* وتأثيراتها على دفق 

المياه الجوفية وجودتها.

ب مياه البحر حتى الحدود الدنيا. تخفيض تسرُّ

تحسين جودة المياه.

250 مليون د.أ. زيادة المياه الجوفي���ة العذبة المتوفرة في طبقات المياه الجوفية، 

طات التغذية الصناعية التي تس���تجمع المياه غير  وذلك بتنفيذ مخطَّ

المستخدمة.

الس���ماح بتكيي���ف طبق���ات المياه الجوفي���ة* على نحو كام���ل منًعا 

لدخول المياه المالحة إليها.
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الحصول على مياه الينابيع العذبة في البحر*6

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

ا  ن االستخراج السليم لمياه الينابيع البحرية العذبة مصدرًا إضافيًّ سيؤمِّ

ذ ه���ذه المبادرة خالل  للمي���اه الس���تخدامها في المدن الكبرى. وس���ُتنفَّ

المدى المتوسط، بعد إنجاز كل البحوث المطلوبة في هذا الصدد.

���ا للمياه، بالرغم من أنه ليس  ا مهمًّ ُتع���دُّ الينابيع البحرية* مصدرًا  حيويًّ

ة عمل استهدف جمع المياه المتوفرة منها. ثمَّ

ة أربعة ينابيع بحرية من مياه الش���فة، يمكنه���ا تأمين المياه لمنطقة  ثمَّ

ًا خالل موس���م الجفاف. وقد أثبتت الدراسات التطبيقية قدرة هذه  شكَّ

ا  الينابي���ع البحري���ة على تزويد اليابس���ة بالمياه العذبة. وُتعدُّ ينابيع ش���كَّ

���ا للمياه العذبة، إذ يمكنها إنت���اج ما بين 6 م3 في  البحري���ة مخزوًنا مهمًّ

الثانية خالل موسم الجفاف و 50 م3 في الثانية خالل موسم األمطار. 

ويمكن اس���تخدام هذه المياه في قطاع���ات متنوعة. إال أنَّ هذه المياه 

قد تشوبها الملوحة خالل موسم الجفاف.

ا  زيادة مخزون المياه نحو 50 مليون م3 سنويًّ

لي خاضع إلعادة التقويم(. )وفق تقدير أوَّ

توفير المياه العذبة لساحل لبنان الشمالي.

تلبية طلب المنتجعات الحالية والمستقبلية.

قيد التحديد.

ا لتغذية  الحص���ول على مي���اه غير مالحة م���ن ينابيع البحر* في ش���كَّ

القطاعات الصناعية والمنزلية.

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار وفق نماذج األعمال وصيغها.



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 61خطَّ

7 تجميع مياه األمطار من السطوح

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

ز س���طوح المبان���ي الجدي���دة بأنظم���ة لتجمي���ع مي���اه األمطار.  س���ُتجهَّ

عة في آبار، بحيث يمكن إعادة  وس���ُيعمل على خزن مياه األمطار المجمَّ

استخدامها فيما بعد.

 يتناقص رش���ح الم���اء نحو الطبقات تحت - الس���طحية تدريًجا، بس���بب 

الحضرنة وتده���ور التربة المتتالي. فعندما تهطل األمطار في المدن، 

ال ترش���ح المي���اه خ���الل التربة إل���ى الطبق���ات المذكورة لتغ���ذي المياه 

الجوفية، فتصب في البحر هباًء.

ا. زيادة مخزون المياه 5 ماليين م3 سنويًّ

توليد عائد سنوي بقيمة 5 ماليين د.أ.

ة الضغ���ط عل���ى م���وارد المياه  خف���ض ش���دَّ

العذبة.

تخفيض فاتورة المياه المنقولة بالخزانات.

70 مليون د.أ.

جم���ع مي���اه األمط���ار م���ن الس���طوح والطرق الس���ريعة والش���وارع 

دة، ثمَّ خزنها  العريض���ة والمطارات وغيرها من المس���احات المش���يَّ

ومعالجتها بغية إعادة استخدامها.

االس���تعاضة ع���ن المي���اه الخاص���ة المكلف���ة بتوفير مخ���زون مائي 

إضافي.

التلطيف و التحّكم بمستوى الفيضانات.
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هيكلّية المجلس الوطني للمياه T

2.

ينبغي تأس���يس المجل���س الوطني للمياه في لبنان بوصفه الهيئة المش���رفة 
على قطاع المياه، بحيث يضطلع باألدوار التالية:

اإلصالحات الوطنية

ة في قطاع المياه. ات األهداف العامَّ وضع أولويَّ

إقرار الخطة العامة المتعلقة به.
 الموافق���ة عل���ى كل المش���روعات الوطني���ة والمناطقية 

المتعلقة بتنظيم المياه وتوزيعها.

متابع���ة تنفيذ المعاه���دات واالتفاقي���ات والبروتوكوالت 
ذات الصلة.

تنسيق العمل في ما بين مختلف الوزارات.

يجب أن يكون 

المجلس 

الوطني للمياه 

والمؤسسات 

التابعة التي 

ستنشأ حوله، 

مستقال" 

سياسيا" بحيث 

يشكِّل القيمة 

الدافعة وراء 

مشروع الذهب 

األزرق.



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 63خطَّ

9 طات ري ملئمة تنفيذ مخطَّ

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

طات ري مالئمة، كالري بالتنقيط أو الري الموضعي،  باالنتقال إلى مخطَّ

س���يكون في اإلمكان خفض استهالك مياه الري، وسيترافق ذلك من 

���ن جودة المحاصي���ل، فضاًل عن خفض اس���تخدام  جه���ة أخرى مع تحسُّ

المواد الكيميائية الزراعية.

ى “الري المفتوح”، التقنية األوسع استخداًما  ُتعدُّ القناة، أو ما ُيس���مَّ

���ة. وهذه تقنية  ف���ي لبن���ان، بحيث تغطي %32 م���ن األراضي المرويَّ

ض فيها المياه إلى خس���ائر كبيرة ناجمة عن  ُمس���ِرفة إلى حدٍّ بعيد تتعرَّ

ب تقنية  ي مس���توى كفاءة النظام. أضف إلى ذلك، تتس���بَّ ر وتدنِّ التبخُّ

ال���ري بالقن���وات بتده���ور التربة وبغ���الل أقل للمحاصي���ل على المدى 

البعيد.

ا. توفير 290 مليون م3 من المياه سنويًّ

خف���ض الطلب على المي���اه من 10.500 م3 /

هك إلى 6.500 م3/ هك.

زيادة العائدات الس���نوية من المياه إلى 335 

مليون د.أ.

زيادة دخل المزارع بنسبة ال تقل عن 15%.

ة الضغ���ط عل���ى م���وارد المياه  خف���ض ش���دَّ

العذبة.

خفض نس���بة المواد الكيميائية الزراعية في 

المياه العذبة.

تحس���ين إنت���اج المحاصيل. زيادة كف���اءة الري 

بنسب %40 على األقل.

زيادة جودة األسمدة.

خفض تلوث التربة.

زيادة استخدام جودة األسمدة.

زيادة المعرفة المتصلة بالزراعة المستدامة.

تقوية قدرات تعاونيات المزارعين وتعاونيات 

استخدام المياه.

40 مليون د.أ.

تحدي���ث 30.000 هكتار من األراضي الزراعية في البقاع والش���مال 

والجنوب بإدخال أنظمة الري الموضعي.

تجهي���ز 20.000 هكت���ار )هك( إضافي���ة من األراض���ي الزراعية في 

البقاع والشمال والجنوب بأنظمة الري الموضعية.

بسري،
لبنان 

الجنوبي
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ة10 تعزيز المحاصيل األكثر ربحيَّ

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

س���م  ع المزارعون عل���ى إنبات مختلف أنواع المحاصيل التي تتَّ سُيش���جَّ

بكونها ذات قيمة ُمضافة اقتصادية مرتفعة، كما سُيزاد العائد المائي.

Po� ا لكونه ينطوي عل���ى ُكُموٍن  ���ل الزراع���ة في لبنان قطاًع���ا مهمًّ )تمثِّ

tential( يس���اهم في االقتصاد المحل���ي بإنتاجه محاصيل زراعية عالية 

ة خطٌط  ه ليس ثمَّ الج���ودة يمكن تصديرها إلى البلدان المج���اورة. بيد أنَّ

ف���ي لبن���ان ألْمَثَلة خلي���ط المحاصيل؛ الت���ي ُتزرع بصورة عش���وائية وال 

ُيلَتَفُت إلى البيئات المناسبة.

ا بخفض الطلب  توفير 90 مليون م3 س���نويًّ

على المياه.

تولي���د 95 ملي���ون د.أ. في عائ���دات المياه 

ا. سنويًّ

إنت���اج محاصيل ذات قيم���ة ُمضافة وحيوية 

ا. اقتصاديًّ

تطوير فهم واضح لخصائص كل محصول ُيْمِكن زراعته في لبنان.

صوغ استراتيجية إلغناء خليط المحاصيل وتنفيذها.

استكش���اف اإلمكان���ات المختلف���ة لتصدير المحاصي���ل ومقايضتها 

بسلٍع أخرى. 

15 مليون د.أ.

القموعة، 
لبنان 

الشمالي
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11 إدخال تجهيزات منزلية ذات كفاءة

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

بإدخ���ال تجهي���زات المياه ذات الجودة، س���تتمكن اأُلَس���ر م���ن تخفيض 

ة الضغط على كلفة المياه. استخدامها المياه، وبذلك ستقلُّ شدَّ

عات الطلب على المياه إلى أنَّ الطلب المنزلي يتزايد بوتيرة  تشير توقُّ

تبلغ نس���بتها %5 س���نويا"، أي بما يفوق طلب قطاعي الزراعة )3%( 

ع أن الطلب المنزلي س���يصبح الدافع  والصناع���ة )%3( عليه���ا. وُيتوقَّ

الرئيسي الستهالك المياه.

ا، بسبب تزاُيد الطلب والالمباالة  كما س���تواجه المياه المنزلية عجزًا حادًّ

ا س���يترك ش���ريحة واس���عة من السكان من دون  حيال حفظ المياه، ممَّ

موارد مائية كافية.

ا. توفير 15 مليون م3 من المياه سنويًّ

تولي���د 18 ملي���ون د.أ. ف���ي عائ���دات المياه 

ا. سنويًّ

ة الضغط عل���ى موارد  خفض مس���توى ش���دَّ

المياه العذبة خالل موسم الجفاف.

15 مليون د.أ.

حف���ظ المياه باس���تخدام تجهيزات مبتكرة وذات كفاءة، كالغس���االت 

اس���ات وش���طافات المراحيض  دة بالحسَّ الذكّي���ة والصنابي���ر الم���زوَّ

المزدوجة.

تطوير حوافز ترمي إلى اس���تيراد التجهيزات ذات الكفاءة وتطويرها 

في السوق المحلية.
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12
وضع حلول لمعالجة المياه المبتذلة

وتوسيع شبكتها

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

ذ مثاٌل مش���روعات معالجة المي���اه المبتذل���ة األولية في حوض  س���ُتنفَّ

نهر الليطاني، بما يهدف إلى تحس���ين جودة مياهه، وجعل %45 منها 

متاحة لالستخدام.

ُض الموارد المائية لمص���ادر التلوث المنزلي والصناعي والزراعي  تتعرَّ

م���ا يؤثر ف���ي جودة المي���اه والحيوية اإليكولوجية. فم���ن بالغ األهمية، 

إذن، اإلقرار بأنَّ مراقبة جودة المياه على النحو السليم تضمن وصواًل

ز المعالج���ة واإلنتاجية المائيتين،  مس���تداًما إلى مياه منزلية آمنة، وتعزِّ

وتس���تخلص انبعاث���ات المي���اه المبتذل���ة* بم���ا يحم���ي الصح���ة العامة 

ين. والرفاهية والوجود اإليكولوجيَّ

ويحظى حوض نهر الليطاني بالتركيز الرئيس���ي لهذه المبادرة، بس���بب 

ث الناجم عن األنش���طة الزراعية  ًضا للتلوُّ كونه الحوض النهري األكثر تعرُّ

والصناعية.

البل���وغ بجودة المياه عل���ى طول حوض نهر 

د من  الليطاني إلى مستوى معياري، والتأكُّ

ة(  أنَّ الملوث���ات الحيوية الدقيق���ة )المجهريَّ

هي ضمن النسب المقبولة.

ع���ن  الناجم���ة  ���ة  الصحيَّ التكالي���ف  خف���ض 

ث المياه إلى 800  األم���راض الناتجة عن تلوُّ

مليون د. أ.

س���ُيعاد اس���تخدام 350 ملي���ون م3 أي نح���و 

%45 من مياه نهر الليطاني.

إشراك مساهمين من القطاع الخاص في التخطيط، فضاًل عن

إش���راك المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة ومش���تركي مصالح 

المياه.

تطوير مش���روعات معالج���ة المياه المبتذلة األولية على المس���توى 

المحلي بهدف تحسين جودة المياه على المستوى اإلنتاجي.

تطوير مش���روعات معالج���ة المياه المبتذلة في نه���ر الليطاني خارج 

الشبكة القائمة. 

1800 مليون د.أ.

المختارة، 
جبل
لبنان
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13 إنشاء مركز لمراقبة المياه والمعلومات بصددها

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

سُينش���أ مرك���ز وطن���ي لمراقب���ة قط���اع المي���اه ف���ي لبن���ان عل���ى كل 

المستويات )اإلنتاج، الخزن، التوزيع، العدادات، الفوترة(. كما سيشرف 

المركز أيًضا على جودة المياه وبنيات اإلدارة.

���ع مصالح المي���اه بالقدرة عل���ى المراقبة الكفؤة لج���ودة المياه  ال تتمتَّ

وكميته���ا. فغي���اب البيانات المعياري���ة، ونظم المعلوم���ات الموثوقة، 

التي يمكن التعويل عليها، يجعل التخطيط االستراتيجي ودمج خدمات 

ا، أمري���ن بالغ���ي الصعوبة. كم���ا أن انعدام  إنت���اج المي���اه اآلمن���ة صحيًّ

لي المياه أيًض���ا من القيام باإلجراءات الالزمة  المعلومات يمنع مش���غِّ

إلصالح الشبكات إذا ما حدثت مشكالت تسرب أو تلوث.

ق���ة عن أوضاع  تطوي���ر معرفة ش���املة ومعمَّ

الموارد المائية وبنياتها التحتية.

مراقبة إنتاج المياه والخدمات الصحية العامة 

المتصلة به.

تس���هيل تب���ادل المعلوم���ات ف���ي م���ا بي���ن 

المعنيين الرئيسيين.

مراقبة استخدام المياه وحصصها.

م���ن  المتكام���ل  المائ���ي  القط���اع  تمكي���ن 

التخطيط واإلدارة على المستويين الحوضي 

والوطني.

5 ماليين د.أ.

جمع كل المعلومات المتصل���ة بالموارد والنظم المائية في قاعدة 

بيانات شاملة.

تقوي���م ال���دورة الهيدرولوجي���ة وج���ودة المياه الجوفية والس���طحية 

وكميتها.

تقوي���م فاعلية النظم المائية والبني���ة التحتية ذات الصلة، بما فيها 

جودة المياه.

إنشاء الصالت الضرورية وتبادل بروتوكوالت البيانات مع المعنيين 

الرئيسيين.

مراقبة كل المعلومات وتحليلها وافادة المعنيين بها.
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14

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

ص بالمياه لردم فج���وة المعرفة  سُينش���أ مرك���ز وطني للتدري���ب متخصِّ

ي هذه الخطوة إلى  ع أن تؤدِّ الفني���ة في ما يتعلق بإدارة المي���اه. وُيتوقَّ

ة و احتراف لجميع المعنيين. زيادة مهنيَّ

ة ش���غور كبير في مصالح المياه في لبن���ان من حيث الكوادر، فضاًل  ثمَّ

ع���ن انعدام الق���درات الفنية واإلداري���ة. ونتيجة لذلك، تبدو المنش���آت 

المائية العامة عاجزة عن المحافظة على جودة المياه أو عن القيام بخطة 

ذات كفاءة س���عًيا إل���ى تطوير النظم المائية وتنميته���ا واصالحها. وانَّ 

غي���اب الق���درات اإلدارية يح���ول دون تفويض مصالح المي���اه بعًضا من 

لي القطاع الخاص. مسؤوليات مشغِّ

حلُّ مش���كالت البني���ات التحتي���ة الموجودة، 

ب الحاص���ل في ش���بكات  كمش���كلة التس���رُّ

التوزيع.

ترشيد استهالك المياه.

تحسين جودة المياه.

تفوي���ض  م���ن  العام���ة  المصال���ح  تمكي���ن 

لي القط���اع الخاص،  المس���ؤوليات لمش���غِّ

مة هي ضمن  وضم���ان أنَّ الخدم���ات المقدَّ

المعايير المطلوبة.

تس���هيل تبادل المعرفة ف���ي ما بين الخبراء 

دي االختصاصات. متعدِّ

جع���ل لبن���ان في موق���ع المرك���ز اإلقليمي 

الرائد للتدريب والبحث في مجال المياه. تطوير مؤّسسة تقدم المعرفة والتدريب الفنيين واإلداريين.

إنشاء مختبرات ونظم ومنشآت مائية على نطاٍق صغير.

تدري���ب المهنيين ف���ي كل القطاعات والبرام���ج ذات الصلة بالمياه. 

اس���تهداف إقامة تدريبات يت���راوح عددها بي���ن 500 و 1000 تدريب 

في السنة.

إنشاء مركز بحوث إلجراء دراسات تتناول الممارسات األكفأ والحلول 

الفنية وتنميتها. 

10ماليين د.أ.

إنشاء مركز وطني للمياه للتدريب



ة »الذهب األزرق« الخماسيَّة 69خطَّ

15

التوصيف

يات التحدِّ

األهداف

الفوائد

الكلفة

تعالج ه���ذه المبادرة اإلصالحي���ن القانوني والمؤسس���ي المطلوبين 

لتحس���ين قط���اع المياه في لبنان من خالل الش���روع بإنش���اء المجلس 

الوطني للمي���اه، الهيئة الناظمة للمياه، وجمعيات مس���تهلكي المياه 

ومنظمة مجتمع مدني راصدة لهذا المجال.

ر في  م وُتحمى، وأن ُتوفَّ ُتعدُّ المياه سلعة عامة تحتاج ألن ُتضَبط وتنظَّ

ن تطوير التنظيمات  الوقت نفسه للجميع على نحو متكافئ. هذا، ويبيِّ

المتعلق���ة بالمي���اه ووضعها انقطاع���ات كبيرة. عالوة عل���ى ذلك، فإنَّ 

معظم قوانين المياه المرعية تبدو متقادمة ومنتهية الصالحية أو هي 

ذ. غير منجزة وغير كاملة أو هي ال ُتنفَّ

ص���وغ اس���تراتيجية وطنية للمي���اه وتنفيذها 

بمش���اركة جميع المعنيين المهتمين، ضمن 

إدارة متكاملة لقطاع المياه.

هة ع���ن أيِّ تأثير  إنج���از اس���تراتيجية للمياه منزَّ

سياسي أو فردي.

وانخ���راط القط���اع الخ���اص في قط���اع المياه 

ي إلى مزيد  ًدا، بما يؤدِّ بوصفه ش���ريًكا ومورِّ

مة. من الكفاءة وجودة الخدمات المقدَّ

عل���ى  الحكومي���ة  النفق���ات  أعب���اء  تخفي���ف 

المشروعات المائية، وذلك بمشاركة القطاع 

الخاص.

ة  بحيث ُتخَلُق في قطاع المياه فرٌص استثماريَّ

جديدة أمام جميع المواطنين.

تطوي���ر قواني���ن وتنظيم���ات جديدة إلش���باع 

رة في قطاع المياه. الحاجات المتغيِّ

توفي���ر وص���ول م���ن أراد إل���ى المعلوم���ات 

المتعلقة بالمياه.

ضبط الرسوم على المياه.

ضبط جودة المياه.

قيد التحديد.

بناء إطاري عمٍل مؤسس���ي وقانوني س���عًيا إلى َأْمَثَلة إدارة قطاع 

ي���ن من المش���اركة، بما  المي���اه، وتمكي���ن جمي���ع المعنيين المهتمِّ

يتوافق مع مقاربة الموارد المائية المتكاملة.

إقامة اإلدارة القانونية*
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مرج 
بسري، 

لبنان
الجنوبي

القموعة، 
عكار، لبنان 
الشمالي

أرز عين 
زحلتا،
جبل لبنان

نهر 
الباروك، 
جبل لبنان

عميق، 
البقاع 
الغربي، 
لبنان

أرز 
الباروك، 
جبل لبنان

قمانين، 
لبنان 
الشمالي

أفقا، 
جبل

لبنان

بعقلين، 
جبل

لبنان
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ر أرقام اليوم فائض المياه الكامن لع���ام 2030 بمليار م3. وما إن   ُتق���دِّ

تبدأ العملية فالنتائج ستكون غير نهائية. فالتقدم التقني )التكنولوجي( 

ف���ي الجيولوجيا والخزن واعادة ملء أحواض المي���اه الجوفية وتدويرها 

ستس���اعد في زي���ادة هذه التقدي���رات. وبالرغم من تزايد االس���تهلك، 

يمك���ن أن يرق���ى فائض لبنان من المياه بس���هولة إل���ى ملياري م3 إذا 

���ذ البرنام���ج كله على المدى البعي���د، واذا اس���ُتخِدَم %52 من المياه  ُنفِّ

المتوفرة. فالمستقبل واعد.

الهرمل، 
البقاع،
لبنان

القموعة، 
عكار، لبنان 
الشمالي

أرز عين 
زحلتا،
جبل لبنان

قمانين، 
لبنان 

الشمالي

جبل 
موسى،

جبل لبنان

بعقلين، 
جبل

لبنان
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ة  إنَّ مقاربة مش���روع »الذهب األزرق« متكاملة. فمقدمات الخطة تنصُّ على أنَّ ثمَّ
ط لالستراتيجية  هيئة واحدة فقط، هي المجلس الوطني للمياه في لبنان، وهو يخطِّ

ة. الت سياسيَّ ة، وهو هيئة مستقلة عن أي تدخُّ المائيَّ

وعل���ى كل م���ن الحكومة والمجتم���ع المدني والقطاع الخ���اص أن يعملوا مًعا لوضع 
السياس���ات واالس���تراتيجيات الوطنية المائية، واإلش���راف على تنمية القطاع على 

أساس مقاربة متكاملة إلدارة الموارد المائية.

القسم الرابع

ثورة تنفيذ خطة »الذهب األزرق« 
الخماسيَّة
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مقاربة »الذهب األزرق« المتكاملة P

ذ على كامل األراضي  ق رؤية »الذهب األزرق« وأهدافه بشكل مشاريع ُتنفَّ وستتحقَّ
اللبنانية، بحيث تكون مشاركة مختلف القطاعات فيها مشاركة واسعة النطاق )الرسم 

.)P
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

م مش���روع »الذهب األزرق« حلواًل شاملة ومس���تدامة لحلِّ مشكلة المياه كما .1 يقدِّ
عرضنا في األقس���ام الس���ابقة. وس���يحّقق تنفيذ مقاربة الم���وارد المائية المتكاملة 

النتائج الملموسة المحددة التالية بحلول عام 2020:

فوائد للبنان ولمواطنيه: أثر »الذهب األزرق« اإليجابي

زيادة نس���بة المياه وجودتها 
في كل لبنان.

توفير المال لقاء االستهلك 
المنزلي.

خلق فرص عمل.

خ���لل  م���ن  العائ���دات  زي���ادة 
تمكي���ن المواطني���ن اللبنانيين 
والقطاعات الخاصة للستثمار 

في قطاع المياه.

توحيد اللبنانيين حول مشروع 
مشترك واحد.

الثروة  المساهمة في تعزيز 
الوطنية.
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الهيكلية التنظيمية لقطاع المياه Q

1.1.

ل المياه س���لعة عامة تحتاج إلى التنظيم والضبط والحماية، والى جعلها متوفرة  تمثِّ
سم وضع التشريعات  ه لطالما اتَّ ا في القسم األول )الرسم E(، فإنَّ نَّ للجميع. وكما بيَّ
ة. ومع ذلك، يوجد عدد من  والتنظيم���ات المتعلقة بالمياه في لبنان بالالَّ إس���تمراريَّ
م إدارة قطاع المياه في لبنان، بغضِّ النظر عن كونها متقادمة أو  القوانين التي تنظِّ

غير كاملة، أو لم يحدث أنها ُوِضعت موضع التنفيذ.

ب تنفيذ مشروع »الذهب األزرق« مجموعة من اإلصالحات  في هذا السياق، يتطلَّ
القانوني���ة والتنظيمية لضمان تخطيط اس���تراتيجي س���ليم لقطاع المي���اه، ولتحقيق 
اإلص���الح القانوني ومراقبة تنفيذ االس���تراتيجية. وتش���مل ه���ذه اإلصالحات أواًل، 
وقبل أيِّ ش���يٍء، إنش���اء المجلس الوطني للمياه في لبنان الهيئ���ة الناظمة لقطاع 
المياه، وكذلك إنشاء منظمة مجتمع مدني راصدة لهذا المجال، وجمعية لمستهلكي 

المياه.

سلسلة اإلصالحات



القسم  الرابع 76

عملية إدارة قطاع المياه والفاعلون الرئيسيون R
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رؤية »الذهب األزرق« إلى األدوار والمسؤوليات S
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هيكلّية المجلس الوطني للمياه T

2.

ينبغي تأس���يس المجل���س الوطني للمياه في لبنان بوصفه الهيئة المش���رفة 
على قطاع المياه، بحيث يضطلع باألدوار التالية:

اإلصالحات الوطنية

ة في قطاع المياه. ات األهداف العامَّ وضع أولويَّ

إقرار الخطة العامة المتعلقة به.
 الموافق���ة عل���ى كل المش���روعات الوطني���ة والمناطقية 

المتعلقة بتنظيم المياه وتوزيعها.

متابع���ة تنفيذ المعاه���دات واالتفاقي���ات والبروتوكوالت 
ذات الصلة.

تنسيق العمل في ما بين مختلف الوزارات.

يجب أن يكون 

المجلس 

الوطني للمياه 

والمؤسسات 

التابعة التي 

ستنشأ حوله، 

مستقل" 

سياسيا" بحيث 

يشكِّل القيمة 

الدافعة وراء 

مشروع الذهب 

األزرق.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ينبغي أن ُتنشأ هيئٌة ناظمة لإلشراف على عمليات إدارة المياه، ومن مسؤولياتها 
الرئيسية ما يلي:

ينبغي تأس���يس منظمة راصدة* غير حكومية من المجتمع المدني ُتعنى بمراقبة 
أداء مختلف المعنيين. و يجب أن تقوم هذه المنظمة بما يلي:

ينبغي إنش���اء مركز وطني للمراقبة لتقويم جودة المياه وادارتها. ويش���مل دوره 
ما يلي:

ينبغ���ي إنش���اء مركز لبن���اء الق���درات التدريبي���ة للمعنيين 
العاملين في قطاع المياه.

ضمان القيام ب���أداء خدمات المياه والمياه المبتذلة على نحو 
مستمر وموثوق.

ضبط الش���ركات العام���ة والخاصة التي تق���دم خدمات المياه 
والمياه المبتذلة واإلشراف عليها.

تحسين المعايير المائية و توفير ديمومتها.

المش���اركة في تنفي���ذ القوانين المرعية ووض���ع التنظيمات 
والقواعد الالزمة.

المساهمة في إعادة النظر بالرسوم على المياه واقرارها.

مراقب���ة كل المش���روعات واألعم���ال التي يق���وم بها قطاع 
المياه في لبنان ومتابعتها.

الوصول إلى كل أنواع المعلومات بغية مراقبة الش���فافية 
والمحافظة عليها.

اقتراح القوانين والقواعد والتنظيمات.

تجميع كل المعلوم���ات المتصلة بالموارد المائية وأنظمتها 
وتشكيلها في قاعدة بيانات شاملة.

إج���راء كل التقويمات التقنية الفني���ة المتعلقة بجودة المياه 
وكميتها.

هة إلى المعنيي���ن وتحليلها  مراقب���ة كل المعلوم���ات الموجَّ
واإلفادة عنها.
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يجب أن يكون جميع اللبنانيين قادرين على المساهمة ماليا 
في قطاع المياه من خالل صناديق أو أموال ُمكاِفَحة لالحتكار 

.)Antitrust Funds(

���ات أن تنخ���رط في المش���روعات عل���ى النطاق  عل���ى البلديَّ
الضيق خالل مرحلة اإلنتاج، كإنشاء البحيرات الجبلية*.

3.2.

3.3.

3.

3.1.

اإلصالحات المحلية

يج���ب إدخ���ال االتصالية ف���ي ما بي���ن األح���واض* بوصفها 
ة المياه وتحس���ين جودتها. )راجع  نموذًج���ا كامًنا لزي���ادة ُمتاحيَّ

القسم 3. المبادرة 1(.

طات المش���اركة الخاصة بغية تمويل مشروعات المياه وزيادة الكفاءة  إدخال مخطَّ
وجودة الخدمة.

لون الخاصون في توفير الخدمات  يجب أن يشارك المشغِّ
���ز عل���ى فوترة س���ليمة  المائي���ة بموج���ب عق���ود إدارة تركِّ
الخدمات، وعلى العمليات، وعلى صيانة شبكات التوزيع.

اًل لإلنتاج  يجب أن يش���ارك القطاع الخاص بوصفه مش���غِّ
والتوزيع والتعيير والفوترة.

يجب نقل استثمار األنظمة المائية وانشاءاتها وعملياتها 
وصيانتها إلى ش���راكة القطاع الخاص عبر أش���كال مختلفة 
من ش���راكات القطاع الخاص، وسينتج عن الشراكة تمويل 
وبن���اء وصيانة الس���دود وغيرها من البني���ات األخرى ذات 

الصلة وانشاءاتها وتشغيلها.
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3.4.

3.5.

يجب أن يتم إنش���اء جمعيات مس���تهلكي المياه وهي شكل من أشكال مشاركة 
القطاع الخاص - المزارعين وتمكينهم من االضطالع باإلش���راف على ش���بكات الري 

وصيانتها. وتكمن أدوارها في ما يلي:

لضم���ان تنمية قطاع المياه من دون زيادة دين الحكومة، س���ُتدَخل قوانين 
جديدة تمكِّن القطاع الخاص من مش���اركة الحكوم���ة في إدارة قطاع المياه 
وتش���غيله. األهم من ذلك، س���يكون المواطنون اللبناني���ون قادرين على 
االستثمار في المياه من خلل سنِّ قانون يرعى صندوقًا يحول دون تشكُّل 

أيِّ احتكار.

وض���ع تخطي���ط تمكين���ي بعي���د الم���دى على مس���تويات 
األحواض المناطقية، بما يتفق والسياسة المائية.

القيام بأعمال الترميم والصيانة بما يخدم الخطة المائية.

توزيع مياه الري بين أعضاء الجمعية بالتساوي.

اقتراح رسوم بحسب االستهالك وتكاليف الصيانة.

جباية الرسوم.

التحكي���م في ما يقع م���ن نزاعات بين األعض���اء أو بينهم 
وبين األخرين من غير األعضاء.

المحافظة على جودة المياه.

إنَّ التصوي���ت على مش���روع »الذه���ب األزرق« يعن���ي التصويت على 

ا. والواقع  قانون ُينَش���ُأ بموجبه مجلٌس وطنيٌّ للمياه مس���تقلٌّ سياسيًّ

ق هذا الشرط. ولذا،  ة يمكنها أن تصبح حقيقًة إذا تحقَّ ة الخماسيَّ أنَّ الخطَّ

فإنَّ دعمكم ومساهمتكم يحظيان بأهمية بالغة.
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لم���اذا ينبغي على المواطنين اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية أن يدعموا 
مشروع »الذهب األزرق«؟

إل���ى المس���تثمرين و معيلي اأُلَس���ر والمزارعين ومالك���ي الفنادق ورج���ال األعمال 
والباحثين عن وظائف وأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة ومواطنينا،

ل لمش���روع »الذهب األزرق«،  لقد ُعرض عليكم، حتى اآلن، توصيف دقيق ومفصَّ
وال بد أنكم اكتش���فتم بال ريب ما يمكننا تحقيقه من فائض مائي، إذا ما عملنا مًعا 
ة المياه المتوفرة لدى الحكومة  قة بُمتاحيَّ ة. فاألرقام المتعلِّ ة الخماس���يَّ قنا الخطَّ وحقَّ
ى أنه يمكن لوعد مشروع »الذهب  والبنك الدولي هي أرقام معتدلة ومحافظة. حتَّ
األزرق« الس���خي أن يك���ون أكبر إذا تعاضدنا، بحيث نتمكَّن م���ن المحافظة على أكبر 
ا،  كمية من المليارات الثمانية من األمتار المكعبة المتأّتية من األمطار والثلوج سنويًّ
نين ابتكارية المب���ادرات المقترحة ونهجها  الت���ي نخس���رها جراء هدرها في البح���ر، مبيِّ
اإلصالح���ّي، كاتصالي���ة األحواض في م���ا بينها والينابي���ع البحرية وتش���جير الغابات 

ع. د من المياه ما ال ُيتوقَّ )الحراجة(، التي يمكنها أن تولِّ

القسم الخامس

لبنان كما
لم َتَرُه يومًا

أرز تنورين، 
لبنان 
الشمالي
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ا يمكن تحقيقه مع فائض قوامه 500 مليون م3 خلل  ة الكثير ممَّ ثمَّ

السنوات الخمس القادمة:

تحسين العديد من القطاعات وتنميتها.

تحسين االقتصاد الزراعي.

تطوير صناعة تعبئة المياه بالزجاجات 

لتصبح قّوية ونموذجية.

مرج بسري، 
لبنان

الجنوبي

السا،
جبل لبنان

سهل
مرجحين، 
الهرمل،

البقاع لبنان



القسم  الخامس 84

توفير مياه نظيفة لجميع اللبنانيين على 
ا،  م���دى األرب���ع والعش���رين س���اعة يوميًّ

حتى خالل مواسم الجفاف.

مي���اه  فات���ورة  ل  مع���دَّ خف���ض 
اإلستهالك المنزلي الراهنة على 
األسرة من 700 د.أ. إلى 380 د.أ. 
في السنة لالستهالك المنزلي، 
و 500 د.أ. ف���ي الس���نة رس���وًما 

إضافية على معالجة المياه.

خفض معدل فات���ورة المياه على 
ة )فندق على  المؤسسات السياحيَّ
سبيل مثال مدروس( من 50.000 

ا. د.أ. إلى 35.000 د.أ. سنويًّ

س���يكون القطاع الخاص قادرًا على كسب 
%12 م���ن األرب���اح الس���نوية نتيجة عقود 
التوزي���ع،  )اإلنت���اج،  دي���ن  المورِّ خدم���ات 

التعيير، الفوترة(.

سيس���اهم فائ���ض ال 500 مليون م3 في الثروة الوطني���ة بما يفوق 600 مليون 
ا. د.أ. سنويًّ

د الحكومة أرباًحا من مشاريع الشراكات العامة - الخاصة. ستولِّ

سيكون المواطنون اللبنانيون قادرين على االستثمار في قطاع المياه من خالل 
التمويل الش���عبي المس���اهم )Crowd Funding( والحصول على فائدة سنوية 

بحد أدنى تبلغ %12 بعد اقتطاع الضريبة منها.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

أثر »الذهب األزرق« اإليجابي في لبنان وعلى اللبنانيين

تتوازى زيادة فائض المياه المترافقة مع إصالحات إدارية وقانونية مع مقاربة تنموية 
ر  إيجاًبا في االقتص���اد والمجتمع  مس���تدامة. فمش���روع »الذهب األزرق« س���يؤثَّ

والبيئة، كما هو موَجٌز أدناه.

األثر االقتصادي
زيادة نسبة المياه وجودتها

توفير المال

زيادة العائدات

المساهمة في الثروة الوطنية
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تولي���د 3.000 فرص���ة عم���ل دائ���م و 400.000 فرص���ة عم���ل موس���مي ضم���ن 
المجتمعات المحلية.

تش���جيع الناس على االس���تقرار والبقاء في مجتمعاتهم المحلية وبنائها، بداًل من 
الهجرة إلى المدن.

دة من المياه  خف���ض عدد األخطار الصحي���ة المتولِّ
الملوثة.

تحسين جودة المياه وتوفير 800 مليون د.أ. ُتهدر 
على اإلنفاق الوطني على الصحة.

سيتش���ارك المواطنون اللبنانيون القيم والثروات في س���ياق المشروع المائي 
الوطني.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

األثر االجتماعي
توليد فرصة عمل جديدة

تحسين الصحة

تحسين نوعية الحياة

ا،  بلدة راشيَّ
البقاع 

الغربي
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تخفي���ف الضغ���ط عل���ى األنهر 
والمس���تجمعات المائية، وذلك 
ث الناجم عن  بالح���دِّ م���ن التل���وُّ

المياه المبتذلة.

تحديد عدد السدود بخمسة عشر سدًا، بداًل من 44 سدًا التي اقترحتها الحكومة، 
وذلك إلنقاذ العديد من المواقع الطبيعية في لبنان من التدهور والتآكل.

1.3.1.

1.3.4.

1.3.2.

1.3.3.

األثر البيئي.1.3
ة، التي  دعم مبادرة إعادة تش���جير الغابات وغرس 40 مليون شجرة من األنواع الوطنيَّ
ر المناخ، وذلك بخف���ض انبعاثات غاز ثاني  ستس���اهم في التخفيف من تأثي���رات تغيُّ
ا، وزيادة غاز اأُلكسجين )O2( بنحو  أكسيد الكربون )CO2( بنحو ثالثة ماليين طن سنويًّ
ا، وزيادة المياه الجوفية عبر ترش���يح مياه األمطار إلى باطن  أربعة ماليين طن س���نويًّ

األرض. ما يؤمن إنتاج 25 مليون م3 من المياه سنويًا.

خفض نسب المواد الكيميائية 
الزراعي���ة النس���بية ف���ي المياه 
بتنفي���ذ  وذل���ك  الجوفي���ة، 

طات ري مناسبة. مخطَّ

بكاسين، 
لبنان 
الجنوبي

نهر 
إبراهيم، 
جبل لبنان

نهر 
العاصي، 
البقاع، لبنان
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فاق الجديد(.2 ة )اإلتِّ ة الخماسيَّ ة لبنان المائيَّ خطَّ

ة مش���روع اقتصادي وطني طموح حيث يكون س���ماع كل األصوات أمرًا  ثمَّ
ممكنا! فمش���روع »الذهب األزرق« عبارة عن خطة غير مس���بوقة في تاريخ 
س���ق عبر كل لبنان من دون اس���تثناء. وهو، أيضًا،  ذ على نحو متَّ لبنان، تنفَّ
خطة تجمع كّل المواطنين اللبنانيين بتوليدها عائدات متكافئة على امتداد 

األراضي اللبنانية.

إنَّ التعبئ���ة الوطني���ة والتأثي���ر المجتمعّي وحف���ز االقتص���اد الوطني هي 
طها، ستضمن  المفاهيم الرئيس���ية. واس���تناًدا إلى هذه المعايير والى طبيعة مخطَّ
ة أْمَثَلة أهم موارد الدولة وتوزيعها. كما سيضمن  خطة »الذهب األزرق« الخماس���يَّ
د مصادر جديدة للثروات، كما سُيضمن  المشروع أيًضا معدل أرباح ثابت دائم. وسُتَولَّ
ي إلى نوعية حياة فضلى. توزيع سريع وعادل للعائدات من االستثمارات، بما سيؤدِّ

بحيرات 
مرتفعات 
اللقلوق، 
جبل لبنان
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2.1.

2.2.

2.3.

ها األقصى مع  سيدفع مشروع »الذهب األزرق« فرص نجاحه إلى حدِّ
التزام مبادئه األساسية:

سم مشروع »الذهب األزرق« بواقعيته وامكان تنفيذه وجدواه  يتَّ

االقتصادية.

ق مشروع »الذهب األزرق« في كل المناطق اللبنانية بالتتالي. سُيطبَّ

سيكون مشروع »الذهب األزرق« وسطيا" بقوة.

يقوم الهدف المستند 
الت���وازن والتناغم  إلى 
في تنمية كل المناطق 

اللبنانية.

ط  م المخطَّ ، يجب أن يقدِّ عند اقتراح بناء أيِّ مش���روٍع مائيٍّ
ة مفيدة للجميع. وعليكم أن ترفعوا أصواتكم  فرًص���ا واقعيَّ
بالموافقة على المش���روع لبدء العمل. إذ ال يجوز أن يكون 
هن���اك أيُّ هام���ش للتذب���ذب أو للت���ردد وعدم الحس���م أو 

للديماغوجيا االقتصادية في مشروع وطني كهذا.

كي ينجح مش���روع »الذه���ب األزرق« ينبغي له أن يكون 
ره. وس���ُيتواَصل في ما يعني  ا ارت���كازًا على تصوُّ وس���طيًّ
ات فعٍل إيجابية  الخطة على أساس قدرتها على استثارة ِردَّ
فورية لدى كامل الش���عب. فهي سُتصاغ بطريقة ستدفع 
الناس على اختالف مش���اربهم في الحياة للتواصل معها 
بق���وة. فعملية التواصل س���تترك آثارها على مس���تويات 
عدي���دة وبمختل���ف الوس���ائل، بقص���د بناء تواف���ق الناس 
من مختل���ف المش���ارب وتعبئتهم لالنخراط ف���ي العمل. 
وستساعد الحمالت الدائمة المبتكرة المترافقة مع تزويد 
اء  الن���اس بالمعلومات وخطة العمل بغي���ة توفير انتقاد بنَّ
ن رؤية واضحة  على بناء الثقة والش���فافية. وه���ذا يتضمَّ
وشفافية مالية وتنفيذ العمليات من دون أخطاء أو تقصير 

واإلشراف المهني، وطبًعا التدقيق المحاسبي الدائم.
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2.4.

2.5.

2.6.

سيشّجع مشروع »الذهب األزرق« المواطنين اللبنانيين على االستثمار 
وحصد الفوائد.

سيعتمد مشروع »الذهب األزرق« على مروحة واسعة النطاق من 
الشخصّيات المؤثرة.

مشروع »الذهب األزرق« ينطلق من المجتمع المدني العلمي اللبناني

د لدى المواطنين   قة تولِّ المشاركة المباشرة في المشروع هي صيغة مبتكرة وخالَّ
- الش���ركاء »نحن« وطني���ة حقيقية بأننا أبن���اء وعي جماعي للمصالح المش���تركة. 
عالوة على ذلك، س���تنعكس إدارة مش���روعات »الذهب األزرق« الموثوقة على 
زًا الحتياطيات النقد لدى األفراد، بما  االقتصاد إيجاًبا، ألنها س���تنعكس تداواًل معزَّ

ين. ع الدفق والنمو االقتصاديَّ ُيسرِّ

ز »ملتق���ى التأثي���ر المدن���ي« الحم���الت اإلعالمية  س���ُيعزِّ
اع القرار للعمل لصالح المنفعة  للتوعية، وللتأثير عل���ى صنَّ
���ة  العامة.وه���ذا التأثي���ر ي عب���ر ع���ن نفس���ه بطريق���ة ُحبيَّ
ل  ز ف���ي نهاية المط���اف باإللحاحية، لتتحوَّ عة، تتميِّ ومش���جِّ
ل  ين لعموم الشعب. ولنتخيَّ المسألة نداء" ومطلًبا حقيقيَّ
أن أكثر من مليون مواطن من مختلف المجتمعات المحلية 
ي خطة  والمجموعات السياس���ية يدعون باإلجم���اع إلى تبنِّ
ة في اندفاع���ة خالصة تقوم  »الذهب األزرق« الخماس���يَّ

على شفافية اإللتزام بقضية المياه الجامعة ونزاهتها.

اس���تقاللية المجتم���ع المدن���ي ع���ن الحكومة أم���ر ضروري 
ا  ال إنمَّ ينا لتوصيف ال���دور الفعَّ وأساس���ي. وبع���د أن تصدَّ
الخج���ول ال���ذي يضطلع ب���ه المجتم���ع المدني ف���ي لبنان 
والواج���ب تفعيل���ه، يصب���ح م���ن الواض���ح أن الح���ل الوحيد 
ي  المتوفر هو تنكُّب المواطن العادي المس���ؤولية والتصدِّ
ى ضمن تناقضات النظام السياسي الراهن، فإنَّ  لها. وحتَّ

ا كهذا سيلقى التشجيع من دون ريب. مشروًعا اقتصاديًّ
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البحيرات 
الجبلية،
تنورين,

 لبنان الشمالي
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ًدا كمية  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أغرق النفط العربي الس���وق العالمية، مولِّ
ما رأينا أثرها في السياق الجيو - إقتصادي العالمي. هائلة من الثروة اإلقليمية، قلَّ

ل التأكيد على وفرة النفط في الش���رق األوس���ط االنتباه بعيًدا من اإلنتاجية  وقد حوَّ
الحقيقية، األمر الذي أثار مسائل خطيرة تتعلق بمستقبل المنطقة االقتصادي.

االستنتاجات الختامية

يقظة الوعي الوطني
في ما يتعلَّق بالمياه

وتداعياتها على المستقبل

نهر 
الباروك، 
جبل لبنان
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م الش���رق األوس���ط في الواقع مثاال  يقدِّ
مقاب���ل خالصا يق���ول: “ال أل���م، ال ربح”. 
فالعائ���دات الس���هلة الناجمة ع���ن النفط 
العرب���ي أغرق���ت ش���عوب المنطق���ة في 
سبات الثروة واالنذهال بها. اذن، فإنَّ ما 
ال ُيفاِجئ، ه���و أنَّ الذهنيات االقتصادية 
العائ���دات  تأثي���ر  رهين���ة  تظ���لَّ  المحلي���ة 
���ون  جون���ا الش���باب يتولَّ النفطي���ة. ومتخرِّ
األعم���ال باهتمام ش���ديد ويس���عون إلى 
ما يس���مح له���م بااللتصاق به���ذه الثروة 
السهلة. هل هم مخطئون في اعتقادهم 

بذلك؟ هل يمكننا لومهم؟

ق النف���ط بالمع���دل الراهن على مدى الس���نوات  ر الخب���راء أنَه س���يتواصل تدفُّ يق���دِّ
الخمس���ين القادمة قبل أن ُتس���َتنَزف احتياطياته. وتحت���اج اقتصاديات المنطقة إلى 
تطوي���ر صيغ ونم���اذج بديلة، وبالتالي إلى االنتقال نحو صناعات أكثر اس���تدامة في 

الزمن لألجيال المقبلة، بحيث ال تكون مضطرة إلى التعامل مع انعدام رؤيتنا.

���رًا واضًحا إلى أنَّ  ل الث���ورات التي إندلعت في المنطقة مؤشِّ م���ن ناحي���ة أخرى، تمثِّ
النظ���م الحاكمة ال تع���دو أن تكون نظًما ضعيفة وهش���ة ومضطربة. وبعيًدا من عجز 
القوى اإلقليمية عن حكم ش���عوبها، ينبغي أن نذكر أن عائدات النفط لم تعد تش���كِّل 

ضمانة لمصادر مستدامة للعمل والثروة. ونتيجة لذلك، يتزايد التفاوت من حيث
ة )Volatility( أكثر فأكثر. طاُيريَّ سام االقتصاد بالتَّ خول مع اتَّ الدُّ
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إنَّ خطة مشروع »الذهب األزرق« 
ة خط���وٌة عل���ى طري���ق  الخماس���يَّ
صحوة الوع���ي الوطني وتحقيق 
ين  ق والت���وازن االقتصاديَّ التف���وُّ
في لبنان. واذا نجح هذا المشروع 
نموذجا  لبنان بوصف���ه  س���يظهر 
والحيوي���ة  االقتص���ادي  للنم���و 
االجتماعية، بحيث يستقطب جميع 
الش���باب العرب���ي في س���عيهم 

إلى حلول حيوية لمستقبلهم.

���ة اإلقليمية وال ُيعاد  دة من األنش���طة المناطقيَّ ���ا في لبن���ان فإنَّ العائدات المولَّ أمَّ
ب بتف���اوت خطير في  ا يتس���بَّ اس���تثمارها في خلق نموذج اقتصادي مس���تدام، ممَّ
العائدات. وانَّ اختالالت اجتماعية خطيرة كهذه تضيف ضغوًطا على وضع سياس���ي 

ر أصاًل سائد منذ زمن بعيد. متفجِّ

لماذا س���دُّ الطريق في وجه اقتصاد وطني مس���تقر؟ ِلَم ال نعي أن ش���ق المسارات 
نحو بناء اقتصاد صلب يضمن مستقباًل أكثر إنتاجية على المدى البعيد؟
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ة الثورارت،  إنَّ االنعكاس���ات األساس���يَّ
ر ميزان القوى بالتركيز على تفوق  ستغيِّ
االقتص���اد عل���ى السياس���ة. ويصب���ح 
االقتص���اد الموض���وع األول م���ن حيث 
���ة عل���ى أجن���دة كل سياس���ي،  التراتبيَّ

َك الدافَع أليِّ تجديٍد سياسي. والمحرِّ

ويمك���ن للنموذج الجديد إلدارة قطاع المياه في لبنان، أيًضا، أن يش���ق الطريق إلى 
ث���ورة اقتصادي���ة جديدة ف���ي العال���م العربي. فخلق وع���ي وطني يمكن���ه أن ُيلهم 
المواطنين العرب للس���ير نحو ثورة تصالحية تتجاوز عيوب اإليديولوجيا والديماغوجيا 

والطائفية.

وأيُّ قضية أفضل من »ثورة س���ائلة« تمتاز بطبيعتها الشفافة والحيادية البريئة من 
اإليديولوجيا؟
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س���يحصل لبنان، للمرة األولى، على التوازن اإلقتصادي - اإلجتماعي. وسيرى الناس 
سبًبا لبناء دولة حديثة، وسيكون ذلك بمثابة مثٍل يضربونه للبلدان المجاورة الذي يعاني 

استقرارها، و هي أيًضا غير مستقرة من حيث الديماغوجيا والمذهبية والطائفية.

ا يؤثر فيها نحو األفضل. فباالنتقال إلى  يمكن للبنان أن ُيلِهم المنطقة تغييرًا حقيقيًّ
امة انتقالية  نشاط اقتصادي سريع، سيكون في إمكانه دفع الشرق األوسط إلى دوَّ
د منها أس���واٌق جديدة. فقد كان في وس���ع كلٍّ من س���نغافورة  تغييري���ة جاذبة، تتولَّ
وسويسرا تحقيق تغييرات من خالل اإلقتصاد الجامع ، على نحو ما يؤمل حدوثه في 

ان القرن الواحد والعشرين. لبنان إبَّ

ة سنرصُّ أساس  بتذليل مخاوفنا وباحتش���ادنا حول خطة »الذهب األزرق« الخماسيَّ
العمل من أجل إنتصار استراتيجي إقليمي إيجابّي!

لبنانسويسراسنغافورة

وم���ن المش���روعات األكث���ر توقع���ًا، الجامع���ة، والبعي���دة الرؤية على أجندة مش���روع 
»الذه���ب األزرق«، هي إدخال األدوات والوس���ائل الرقمية عل���ى النطاق الوطني 
األش���مل، التي س���تمكِّن »المجلس الوطن���ي للمياه« وهيئات���ه المتصلة به من أن 
تكون كلها أكفأ وأكثر استجابة. بعبارات اخرى ، ستكون اإلدارة دائًما متصلة بالمعنيين 
ن كذلك  والش���ركاء والمس���تثمرين والزبائن والمواطنين. وتنفيذ نظاٍم كهذا س���يؤمِّ
ع  إدارة مالية أفضل وأسرع، فضاًل عن توزيع العائدات على نحو أكثر تكافًؤا. وسُتسرَّ
التنمية المناطقية، بما يس���تقطب مزيًدا من االس���تثمارات فتزدهر التنافس���ية في 
م���ا بين المناطق. وس���تصبح الخطة المائي���ة مصدر تأثير للتنمي���ة المناطقية، فضاًل 
عن تشجيعها الصناعات، كالسياحة والزراعة والقطاعين العقاري والصحي لتنمو في 

أماكن يندر أن تنتفع من االستثمارات الخارجية.
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ز مشروع »الذهب األزرق« على عمليًة إعمارية غير مسبوقة في لبنان. سيحفِّ

ة أيضًا جانٌب آخر بّناء في هذه الخطة الوطنية، فتوزيع أنهر لبنان جغرافيا"  ثمَّ
ر بأحزاب سياسية ومجتمعات دينية. يغطي بصورة منتظمة مناطق تتأثَّ

���ل طريقة عظيمة لتعبئة القوى  ة تمثِّ وبالتالي، فإنَّ الخطة المائية الوطنية الخمس���يَّ
م س���لطانها ونفوذها، بحيث  السياس���ية اللبنانية وتوحيدها، ب���داًل من أن تحقق تقدُّ
تحصد الدولة والشعب بأكملهما المنافع من مثل هذه »الصفقة الجديدة« الحاضنة 

للجميع.

ا على كتابة  د وعي جماعي تشاركي في ما بين المواطنين. ُيعمل حاليًّ سيتولَّ
ا لكل مواطن. وسيدعو  م وصواًل تشاركيًّ خطة مالية ش���املة وشفافة للمشروع، تقدِّ
المش���روع المقترح جميع المواطنين اللبنانيين إلى المس���اهمة في عملية التمويل 
ص من أيِّ احتكارات محتملة يمكن أن تس���يء إلى البعد الجامع للمش���روع. كما  للتخلُّ
م خطة المس���اهمة واالكتتاب، أيًضا، مروحًة واس���عًة م���ن الفوائد والتقديمات  تق���دِّ
ذ على نحو مماثل في  المباش���رة لجميع المس���اهمين. فمشروع قناة الس���ويس ُنفِّ
ا  مصر منذ قرن مضى. ويعد مش���روع »الذهب األزرق« أن يكون عاداًل واستراتيجيًّ

ومفيًدا لكل لبنان.

أنهر لبنان 
د  عامل موحِّ
للشعب
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ة،  ���د  أصواتن���ا مع���ًا لتحقيق خط���ة »الذه���ب األزرق« الخماس���يَّ فلنوحِّ
فأصواتكم هي المفتاح لتحويل مياهنا ذهبًا.

المنتصر هو لبنان

الرابح األكبر هو أنت

من أجل حاضرنا ومستقبلنا

عاش لبنان!

صنين، 
جبل لبنان



���ة أح���الم ال يمك���ن الوصول  "لي���س ثمَّ
إليها، ب���ل الناس هم الذي���ن ال يعرفون 

كيف يحلمون".



بحيرة 
القرعون، 

البقاع،
لبنان
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معجم المصطلحات المستخدمة

Antitrust: القوانين التي تمنع الش���ركات من احتكار األس���واق واالشتراك في تمييز 
األسعار أو تثبيتها أو تقييد التجارة الحرة.

كة )كالحصى أو  اذ أو م���واد متفكِّ Aquifer: طبق���ة المياه الجوفية أساس���ها صخري نفَّ
الرمل أو الطمي )الغرين(، من حيث يمكن اس���تخراجها )المياه الجوفية( بواسطة بئر 

مائية.

Basin: الحوض. منخفض طبيعي لسطح األرض يحتوي عادًة مياهًا. قطعة من األرض 
يجري فيها نهٌر ما يصب في بحيرة أو بحر.

Cadmium: مع���دن ُيس���تخدم في عمليات َطْلي المع���ادن وتغطيتها بالتصفيح، في 
صناعات تخهيزات النقل واآلالت والتصوير وفسفورات التلفاز والبطاريات والخضاب 
)pigment(. أم���ا مصادر الكاديوم الرئيس���ية في مياه الش���فة فه���ي تآكل األنابيب 
���بات الطبيعية والتصرف من المصافي المعدنية والتس���رب  ف الترسَّ المغلفة، وتجرُّ
م���ن البطاريات والدهان���ات النفايات. يتس���ّبب الكاديوم بأعراض صحي���ة خطيرة عند 
ض له عند مس���توى التل���وث األقصى. فعلى الم���دى القصير تظهر أعراض  التعرُّ
���ب العضلي وفرط إفراز  حار )اإلس���هال( والتصلَّ مثل: الغثيان والش���عور بالقيء والزُّ
ج والصدمة والفشل الكلوي. أما على  ر الكبد والتش���نُّ اللعاب واختالل الحواس وتضرُّ

المدى البعيد فهو ُيحدث دمار الكلتين والكبد والعظام والدم.

ما تجميع مياه في مس���احة  Catchment: الُمس���َتْجَمع. فع���ل تجمي���ع المياه، والس���يَّ
طبيعية قابلة التصريف.

Dams: الس���دود، وه���ي حواج���ز لجمع المياه أو الج���داول الجوفية. وترمي الس���دود 
أواًل وعمومًا إلى خزن المياه، فيما تهدف البنيات األخرى - كمس���ارب الفيضانات أو 
الحواج���ز )التي ُتعرف بالس���ياجات المرتفعة على أرض منخفض���ة( - إلى التحكم بتيار 
ة  نة. وغالبًا ما ُتس���تخَدُم الطاقة الكهربائيَّ المي���اه أو منعه من التدفق نحو مناطق معيَّ
في الس���دود لتوليد الكهرباء. كما يمكن أن ُيس���تخدم السدُّ لجمع المياه وخزنها على 

نحو يمكن معها توزيعها بين مختلف المواقع واألماكن.

ل األراضي الخصبة إلى صحراء، وبصورة  ���ر، وهو عملية تحوُّ Desertification: التصحُّ
خاصة نتيجة الجفاف أو القضاء على الغابات أو اعتماد الزراعة غير المالئمة.

Forestation: الِحراجة أو تش���جير الغابات، أو زرعها، وأيضًا غرس األش���جار في منطقة 
واسعة.

Greywater: المياه الرمادية أو المياه العادمة، فهي مياه مبتذلة ناجمة عن األنشطة 
المنزلي���ة، كالغس���يل وش���طف الصحون واالس���تحمام، يمكن أن ُت���َدّور في محطات 
خاصة الستخدامها في ري األراضي وإنشاء أراٍض رطبة. وتختلف المياه العادمة عن 
ف في شبكات الصرف الصحي أو  المياه المبتذلة الناجمة عن المراحيض التي ُتصرَّ

شبكات المياه السوداء، إشارة إلى أنها تحتوي المخلفات البشرية.

Groundwater: المي���اه الجوفي���ة، وهي مس���تقرة في أعم���اق األرض في الفراغات 
وفي ما بين التشكيالت الصخرية.

)Hectare (ha: الهكت���ار )ه���ك( وه���و وحدة قياس مترية للمس���احة غالبًا ما ُتس���تخدم 
ع )100م    100م(. xلقياس األراضي، وتعادل 10.000 متر مربَّ
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Levees, also a dike (dyke), embankment, floodbank or stopbank: الحواجز والعوائق 
ا للتحكم بمنسوب المياه. وهي عادة ُتنشأ  واألرصفة والُجُدر. هي بنيات ُتنشأ صناعيًّ

بموازاة مجرى النهر في األماكن التي يفيض فيها.

Outfall: المصب، أي النقطة التي يصب عندها تيار المياه في جسم مائي. ويمكن 
أن ُيقَص���َد ب���ه مصبات األنه���ر أو مصبات المياه المبتذلة في البح���ر أو البحيرة أو أي 

مستجمع مياه آخر.

قه على مدار الس���نة خالل  Perennial River: النه���ر الدائم، وهو النهر المس���تمر تدفُّ
سنوات معدل األمطار الطبيعي.

Rainwater harvesting: تجمي���ع مياه األمطار وخزنها إلعادة اس���تخدامها قبل وصولها 
إلى أحواضها الجوفية.وتش���مل االس���تخدامات ري الحدائ���ق والقطعان، إلخ... وفي 
ه إلى خزانات عميقة تحت األرض ُتنشأ خصيصًا  العديد من األماكن ُتجمع المياه فتوجَّ
ن لتصبح  ف وتؤمَّ عة للشرب بحيث تنظَّ لهذا الغرض. كما يمكن استخدام المياه المجمَّ

صالحة للشرب.

Submarine Springs or Sea Springs: هي ينابيع مياه عذبة تتفجر في أعماق البحر.

Surface Freshwater Source: مص���در مي���اه عذب���ة س���طحية. جمع المياه على س���طح 
األرض أو ف���ي ج���دول أو نهر أو بحيرة أو مس���تنقع، وهو يرتبط بجم���ع المياه أكانت 

جوفية أو مطرية.

Transparency: الشفافية، كما ُتستخَدُم في العلم أو الهندسة أو األعمال، أو العلوم 
اإلنس���انية في س���ياق اجتماعي أع���م، تنطوي على االنفتاح والتواصل والمس���اءلة 
والش���فافية تعني بطريقة ما إمكان اطالع اآلخرين بس���هولة ويسر على أيَّ األعمال 

المنجزة.

ر جودتها بصورة س���لبية نتيجة النش���اط  Wastewater: المي���اه المبتذل���ة، أيُّ مياه تتأثَّ
البش���ري. وعادًة ما تخضع المياه المبتذل���ة البلدية للتكرير في محطات للمعالجة. أما 
مياه البالليع فهي تحتوي العناصر المبتذلة التي هي البول والبراز. كما تحتوي هذه 
المياه النواتج الس���ائلة الناجمة عن األنشطة المنزلية والبلدية والصناعية المصروفة 

عبر أنابيب.

Watchdog: الراصد، الذي قد يكون ش���خصًا مستقاًل أو منظمة تقوم مهمتهما في 
مراقبة صناعة ما، وضمان عدم قيام الشركات األعضاء بأعمال غير قانونية.

Watershed: ُمس���َتْجَمع األمطار، وهو مس���احة من األرض حيث تكون المياه تحتها أو 
فيها منصرفة إلى المكان نفسه.
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المختصرات

BML
CDR
CFoD
CIH
CoS
GDP
ha
IRBM 
IRR
IWRM
LRA
M3/m³
MoA
MoEW
NGO
NWSS
PPP
PSP
RBOs
SMEs
UNDP
WEs
NWC
WS
WUAs

بيروت  جبل لبنان
مجلس اإلنماء واإلعمار

رين الصندوق المركزي للمهجَّ
ملتقى التأثير المدني

مجلس الجنوب
الناتج المحلي القائم

هكتار = 10.000 م2
ة المتكاملة إدارة األحواض النهريَّ

ل العائدات الداخلي معدَّ
ة المتكاملة إدارة الموارد المائيَّ

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
أمتار مكعبة )م3(

وزارة الزراعة
وزارة الطاقة والموارد المائية

منظمة غير حكومية
االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

شراكة عامة خاصة
مشاركة القطاع الخاص

منظمات الحوض النهري
مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مصالح )مؤسسات( المياه العامة

المجلس الوطني للمياه
القطاع المائي

جمعيات مستهلكي المياه
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