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ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺘﻈﺮة
كريستيل أليس

منذ نهاية ا رب األهلية ،وضعت العديد من املشاريع في إطار اجلهود املبذولة لتسهيل ا صول على املياه للسكان ول نشطة الزراعية ،وحتسني أكثر
في كفاءة إدارة اخلدمات في الوقت ذاته .ومع ذلك ما الت اإل ا ات امللموسة قليلة حتى ا ن ،كما أن محاوالت إصال هذا القطا بضغط من املانحني
الدوليني لم تفض إال ناد ًرا إلى حتسني اخلدمة.
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شهد مطلع القرن ا الي البدء بعملية إعادة التنظ
املؤسساتي لقطا املياه .وهي تهد إلى نقل وذج إلدارة
املياه ا يتناسب مع مباد التنـمية املستدامة و»ا وكمة
الرشيدة» شأنها شأن العديد من اإلصالحات التي عرفتها
دول اجلنوب منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت ،و ال ًبا
في إطار خطط التكي الهيكلي املفروضة من البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي .ويستند هذا النـموذج إلى ثالثة
مباد  :الالمركزية ومشاركة املستخدمني ،واإلدارة املتكاملة
لدورة املياه ،والتسعير الكامل للتكلفة وبشكل أوسع إلى
«التسليع» أو باألحرى خصخصة خدمات املياه في املدن.
وقد أدى تطبيقه في لبنان إلى جمع  21مصلحة للمياه
وعدد كبير من اللجان احمللية في أربع مؤسسات إقليـمية
مسؤولة في ن م ًعا عن مياه الشفة ومياه الصر الصحي
ومياه الري (باستثناء مؤسسة اجلنوب).

الم سساذي لڅٝا ٣المياڗ

بعد عشر سنوات من وضع هذه املباد  ،لم يطبق
ّأي منها :وحدها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مستقلة
مال ًيا ،وناد ًرا ما نقلت إليها صالحيات الصر الصحي
والري ،ولقد ادت التعرفة لكن معدالت حتصيل الفواتير
لت منخفضة .وقد نتج عن هذا اإلصــال العديد من
التجارب في اإلدارة املبتكرة التي قام بها خبراء التعاون
الدولي (الشراكات بني القطاعني العام واخلا  ،تركيب
العدادات وإدارة األحــواض املائية ،إدارة تشاركية)...
والتي فشلت في معظمها .واألسوأ من ذلك ،وعلى الر م
من اجلهود التي بذلتها املؤسسات اجلديدة ،ف ن ضع
إمكاناتها املالية وكذلك مواردها البشرية لم يسم لها دو ًما
بالقيام هامها األساسية في األنحاء كافة أو في ا فا
على شبكات مياه الشرب وصيانتها.

إﺣﻴﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى
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في الوقت الذي لم ي فيه منذ العام  1954سوى سد واحد في
لبنان (سد القرعون) ،فقد أعيد اليوم إحياء العديد من املشاريع املائية
الكبيرة .وهي تهد إلى حل مشاكل التزود ياه الشفة ا ن وفي
املستقبل ،وكذلك توسيع املساحات املروية .ومن املقرر بناء  1س ًدا
لتحسني قدرة تخزين املياه السطحية ،فض ًال عن العديد من البحيرات
الصغيرة االصطناعية .ناهيك عن مشاريع حتويل واسعة لنهر الليطاني
يعود تاريخها للسبعينيات من القرن الفائت وأعيد إحيا ها في مطلع القرن
ا الي :مشرو األولي-بسري الهاد إلى تزويد بيروت ياه الشفة،
ومشرو القناة  00الذي يضمن ري  15000هكتار من األراضي في
اجلنوب .ولم يوضع في اخلدمة حتى ا ن سوى سد شبرو  .والذي بقدرته
على تخزين ثمانية ماليني م ثل  1فقط ا يتوقع تخزينه بشكل
كلي .وتتعرض هذه املشاريع لالنتقاد أيـضً ا .فقدرة نهر الليطاني على
حت ّمل عمليات التحويل العديدة هذه ،وكذلك فاعلية اعتـماد سياسة للعرض
في حال الهدر في الشبكة (التسرب والسرقة) الذي يصل إلى  4من
الكميات املنتجة ،كلها عناصر تلقي ال ًال من الشك على مدى فاعلية هذه
البنى التحتية اجلديدة.
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