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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

  معالي وزير الطاقة والمياه المھندس جبران باسيل،
  لسفير الفرنسي باتريس باولي، سعادة ا

   إيبرلي،يتا سيفكرغبريسعادة السفيرة األلمانية 
  سعادة السفير اإليطالي جيوزيبي مورابيتو،

  حضرة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر المحترم، 
  سعادة النائب فريد الخازن،

  حضرة ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان سمير فرح،
 كريم، أيھا الحفل ال

 
 

بفضل المبادرة وااللتزام الممتازين للنائب فريد الخازن، تمكنا من االجتماع اليوم لمناقشة موضوع بالغ 
 . األھمية ومھمل في غالبية األحيان في النقاش العام

 
وتزودنا الطبيعة بمياه نقية . رابط رئيسي ناقص في السلسلة المائية العالميةاألمر مرتبط بفي الواقع، 

ًوفي حين أننا جميعا . حتياجات اليومية لسكان لبنان الذين يتجاوز عددھم األربعة ماليينالتلبية الية كاف
 لطريقة ً، فإننا عندما نستخدم المياه، نتنبه قليالً ال بل نعتبر األمر بديھيا– إلمداد مياه ثابتة وآمنةنھتم 

 .إلى الطبيعة" إعادتھا"
 

من المياه المستھلكة في لبنان تتم % 8صعب أن نتقبل أن أقل من من ال. دعوني أكون صريحة وواقعية
ًمعالجتھا، سيما وأن نسبة مصادر المياه المتجددة للفرد في لبنان ھي أصال أقل بكثير من سقف الشح في 

 . ھذا من دون أن نذكر اآلثار السلبية للتغيير المناخي المتوقعة خالل العقود المقبلة. لبنان
 

إلى موضوع سوء إدارة المياه، اتخذت السلطات اللبنانية خطوات خالل األعوام وبھدف التطرق 
الماضية، إذ تم بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بأحجام مختلفة وتم إطالق مبادرات قيمة 

ولن أخوض في تفاصيل ھذه المشاريع بما أن المتحدثين التاليين . لمعالجة مياه الصرف الصحي
  .الطبعبسيتناولونھا 

  



وسوف أكتفي ببساطة بإبراز مبادرات مھمة يدعمھا االتحاد األوروبي وحيث الوقع ملموس ليس فقط في 
 . ًالبيئة بل أيضا على الصحة العامة والتنمية االجتماعية واالقتصادية

 
يمول االتحاد األوروبي في الوقت الراھن بناء ثالث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في قضاء 

 مليون يورو يھدف إلى دعم البنى التحتية في لبنان 33كما يجري اإلعداد لبرنامج ممول بمبلغ . بطيةالن
ًوسوف تشمل المقاربة الشاملة لھذا البرنامج أيضا معالجة مياه الصرف . في ضوء التغيير المناخي

 . الصحي
 

وسوف . ق مكايل وأدماوفي كسروان، تم التخطيط لبناء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في زو
يتم ذلك بشراكة وثيقة بين االتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية 

ولن تساھم البنى التحتية ھذه في تحسين الشروط الصحية لسكان منطقة . ومجلس اإلنماء واإلعمار
 . ًكسروان فحسب، بل أيضا في المحافظة على البحر المتوسط

 
م يثبت ول. حية التنفيذ والصيانة على السواءإن ھذا النوع من المشاريع غير سھل ويواجه صعوبات لنا

 البلديات والھيئات الحكومية ّلذلك أحث). السيما في طرابلس( في األساس بعضھا جدواه المتوقعة منه
مشاريع وديمومتھا المالية  خاص لتنفيذ ھذه الاھتمامإيالء  المانحة وجميع األطراف المعنية على والجھات
ًوال يتوقع سكان منطقة كسروان فحسب قيام بنى تحتية عاملة وثابتة، بل أيضا المؤسسات . والفنية

 االتحاد ي مكلفيتم إنفاق مساھماتاألوروبية والسيما البرلمان األوروبي الذي يحرص بشدة على أن 
 .  األوروبي بفاعلية وكفاءة في أوروبا وسائر أنحاء العالم

 
لكن حتى المحافظة . تساھم المعالجة الجيدة للمياه في المحافظة الشاملة على الطبيعة: إن المعادلة بسيطة

األفضل على المياه يمكن أن تتحقق من خالل إدارة أكثر مالءمة للموارد من جانب كل مواطن، السيما 
 تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان وھذا ليس واجبنا فحسب، بل. في ما يتعلق باالستھالك اليومي للمياه

وھذا التحدي طموح لكن من الواضح . تلبية االحتياجات اإلنسانية في الوقت الراھن ولألجيال المستقبلية
 . أنه في متناولنا

 
ھناك الكثير من التفسيرات ". إذا شربت المياه من الوادي، فاحترم قواعد الوادي"يقول مثل تيبيتي إنه 
ً أنا شخصيا الرسالة البيئية الضمنية القاضية بالمحافظة على الموارد من بينھا لالمحتملة والتي أفض

 ...وتضاريس لبنان فيھا الكثير من الوديان. الطبيعية للمكان الذي نعيش فيه
 
 


