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ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٢

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بيد أن اإللغاء الكامل لالنبعاثات ال 
يتعلق باستخدام الطاقة فحسب، بل 
يتطلب تغييرًا في الثقافة والسلوك 

في جميع أنماط االستهالك واإلنتاج...

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٣

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

“

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

„

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٤

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

في عام ٢٠١٨، أطلق لبنان ٤٫٠٤ طن 
من ثاني أكسيد الكربون للفرد، بينما 

أطلق األردن، الذي يستخدم وقودًا أقل 
بكثير وطاقة متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ 

طن للفرد.

“
„

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٥

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

في كل ســنة، يمضي اللبنانيون على 
الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ســاعة إنتاجية، 
بتكلفة تقدر بنحو ٣ مليارات دوالر ســنويًا 

مــن الناتج المحلي اإلجمالي.

“
„

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٦ 

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

عــادة مــا تكون الحكومــة المحلية (في 
هــذه الحالــة، الحكومــة اللبنانية) هي 
التي ســتحث واشــنطن على متابعة 

القضيــة - وهــو اقتــراح غير مرجح من أي 
حكومــة لبنانيــة بعد الحرب.

“
„

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إطار ١: االقتصاد التشــاركي

فــي النمــاذج االقتصاديــة التــي تركــز علــى االســتدامة 

فــي  عيوبــًا  والتلــوث  النفايــات  تعتبــر  والتــداول، 

التصميــم وليســت منتجــات ثانويــة حتميــة٢٣. ومــن 

عــن ممارســات االســتهالك  الرئيســية  االختالفــات 

الحاليــة تصميــم المنتجــات لتتــم إعــادة اســتخدامها أو 

إصالحهــا أو إعــادة تصنيعها، وإبقائهــا متداولة حتى ال 

ينتهي بها األمر في مدافن النفايات.

كانــت حــاالت األزمــات الحــادة وطويلــة األجــل غالبــًا 

دافعــًا رئيســيًا لالنتقــال إلــى كفــاءة المــوارد. وقــد 

فــي  العالــم  بلــدان  كأفضــل  مثــًال  كوبــا  صنفــت 

عبــر  حــدث  وضــع  وهــو   - المســتدامة  التنميــة 

السياسات والضرورة٢٤. وكذلك لبنان في عام ٢٠٢١ مدفوع 

بضــرورة القيــود المفروضــة علــى االســتيراد للتحــرك 

بســرعة نحــو ممارســات أكثــر اســتدامة. وغالبــًا مــا 

القطاعــات  جميــع  فــي  الممارســات  هــذه  تتميــز 

إلــى  تســتند  المــال  رأس  لملكيــة  جديــدة  بأنمــاط 

المشــاركة - عبــر المشــاركة والتأجيــر والتعــاون - بــدًال 

من الملكية الكاملة.

ويجــب أيضــًا إجــراء دراســة جــدوى لدعــم االقتصــاد 

ــة  ــف أقــل لملكي التشــاركي. تتحمــل الشــركات تكالي

رأس المــال وتحصــل علــى قيمــة أكبــر مــن اســتخدامه 

طــوال عمــره االقتصــادي، وبالمقابــل يحصــل األفــراد 

الذيــن ال يســتطيعون تحمــل تكلفــة األشــياء أو ال 

يســتخدمونها كثيــرًا علــى الســلع والخدمــات بأســعار 

ــل دفــع اشــتراكات أو إيجــار. كمــا يميــل  أرخــص مقاب

المســتثمرون، بســبب تزايــد المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات وأيضــًا تقييمــات المخاطــر البيئيــة طويلــة 

األجــل، إلــى تمويــل الشــركات التــي تتبــع مبــادئ 

االقتصاد التداولي.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٧

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إطار ١: االقتصاد التشــاركي

فــي النمــاذج االقتصاديــة التــي تركــز علــى االســتدامة 

فــي  عيوبــًا  والتلــوث  النفايــات  تعتبــر  والتــداول، 

التصميــم وليســت منتجــات ثانويــة حتميــة٢٣. ومــن 

عــن ممارســات االســتهالك  الرئيســية  االختالفــات 

الحاليــة تصميــم المنتجــات لتتــم إعــادة اســتخدامها أو 

إصالحهــا أو إعــادة تصنيعها، وإبقائهــا متداولة حتى ال 

ينتهي بها األمر في مدافن النفايات.

كانــت حــاالت األزمــات الحــادة وطويلــة األجــل غالبــًا 

دافعــًا رئيســيًا لالنتقــال إلــى كفــاءة المــوارد. وقــد 

فــي  العالــم  بلــدان  كأفضــل  مثــًال  كوبــا  صنفــت 

عبــر  حــدث  وضــع  وهــو   - المســتدامة  التنميــة 

السياسات والضرورة٢٤. وكذلك لبنان في عام ٢٠٢١ مدفوع 

بضــرورة القيــود المفروضــة علــى االســتيراد للتحــرك 

بســرعة نحــو ممارســات أكثــر اســتدامة. وغالبــًا مــا 

القطاعــات  جميــع  فــي  الممارســات  هــذه  تتميــز 

إلــى  تســتند  المــال  رأس  لملكيــة  جديــدة  بأنمــاط 

المشــاركة - عبــر المشــاركة والتأجيــر والتعــاون - بــدًال 

من الملكية الكاملة.

ويجــب أيضــًا إجــراء دراســة جــدوى لدعــم االقتصــاد 

ــة  ــف أقــل لملكي التشــاركي. تتحمــل الشــركات تكالي

رأس المــال وتحصــل علــى قيمــة أكبــر مــن اســتخدامه 

طــوال عمــره االقتصــادي، وبالمقابــل يحصــل األفــراد 

الذيــن ال يســتطيعون تحمــل تكلفــة األشــياء أو ال 

يســتخدمونها كثيــرًا علــى الســلع والخدمــات بأســعار 

ــل دفــع اشــتراكات أو إيجــار. كمــا يميــل  أرخــص مقاب

المســتثمرون، بســبب تزايــد المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات وأيضــًا تقييمــات المخاطــر البيئيــة طويلــة 

األجــل، إلــى تمويــل الشــركات التــي تتبــع مبــادئ 

االقتصاد التداولي.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ٨

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر
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ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

بدًال من أن يصبح في وضع يسمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاسب التصدير المتاحة، ها 
هو لبنان يرى صادراته األساسية من األغذية تواجه الحظر في بلدان التصدير الرئيسية بسبب 

التلوث الجرثومي والكيميائي.
“ „

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ١٠

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ١١

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إطــار ٢– خلق فرص العمل

للنمــو  الدافعــة  القــوة  الخــاص  القطــاع  ســيكون 

ــج  ــان. وبوجــود مزي االقتصــادي المســتدام فــي لبن

صحيــح مــن التشــريعات والسياســات، يمكــن دعمــه 

وإعــادة  المشــاركة  علــى  قائمــة  صناعــات  لبنــاء 

االســتخدام ومســتدامة ضروريــة إلخــراج لبنــان مــن 

الحالــي٥٠. فأكثــر مــن ٩٠٪ مــن الشــركات  االنهيــار 

اللبنانيــة متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة 

وتوظــف أكثــر مــن ٥٠٪ من القوى العاملة في البلد. 

وعلــى هــذه الشــركات أن تتوســع فــي اقتصــادات 

المشــاركة وإعــادة االســتخدام الســتيعاب التقليــص 

الضروري للقطاع العام المتضخم٥١.

وكونهــا كثيفــة العمالــة، تســتطيع مشــاريع تعزيــز 

االســتدامة - بمــا فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة – أتــن 

وغيــر  المباشــرة  الوظائــف  مــن  أكبــر  عــددًا  توفــر 

الوظائــف  هــي  وهــذه  األجــل.  طويلــة  المباشــرة 

التــي أنشــئت فــي التصميــم والتخطيــط، والتركيــب، 

والتشــغيل  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل 

وبنــاء  والتســويق،  العضويــة  والزراعــة  والصيانــة، 

وإعــادة  واإلصــالح،  للطاقــة،  الموفــرة  المبانــي 

الطاقــة  فــي  االســتثمار  يّولــد  ،عــادة،  التدويــر٥٢. 

المتجــددة وكفــاءة الطاقــة خمســة أضعــاف الوظائــف 

لكل مليون دوالر من االستثمارات في الوقود األحفوري

٥٣. وفــي لبنــان، ســيخلق تحقيــق هــدف ٥٠٪ مــن 

مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠ أكثــر مــن 

المناطــق  فــي  ٢٧٠٠ وظيفــة، ٦٨٪ منهــا ســيكون 

أن كل مليــون دوالر  عــادة. كمــا  المهملــة  الريفيــة 

ُتســتثمر فــي المبانــي الخضــراء فــي لبنــان تخلــق 

قرابة ٤٥ فرصة عمل٥٤.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 

الصفحة ١٢

للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

يجــب أن تســتهدف التدخالت الصادرات 

ذات القيمــة المضافــة والمتطورة جدًا 

التــي تتطلــب مهارات الشــباب اللبناني 

المتعّلــم تعليمــًا عاليا.

“
„

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر



ملخص

الثانــي ٢٠٢١، تعهــدت الحكومــات  فــي مطلــع تشــرين 

بالتزامــات جريئــة بتحقيــق اإللغــاء الكامــل النبعاثــات الكربون 

بحلول عام ٢٠٥٠ في الدورة ٢٦ لمؤتمر األمم المتحدة لتغير 

الــوزراء  رئيــس  أن  والمدهــش  غالســكو.  فــي  المنــاخ 

اللبنانــي نجيــب ميقاتــي زعــم أن بــالده كانــت "فــي طليعــة 

الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية".

إن تأكيــد ميقاتــي عصــي علــى التصديــق. فلبنــان يتخلــف 

كثيــرًا عــن جيرانــه فــي اعتمــاد اإلصالحات الخضــراء. وتعتمد 

الدولــة والقطــاع الخــاص واللبنانيــون األفراد اعتمــادًا مفرطًا 

ــه  ــا يتج ــى الوقــود المســتورد فــي نشــاطاتهم. وبينم عل

األردن ليصبــح مصــدرًا للطاقــة المتجــددة، ال يمتلــك لبنــان 

أي مصــدر يذكــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. واليــوم، 

ســتدفع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة بلبنــان نحــو التعافــي 

االقتصــادي األخضــر. فهــو ببســاطة لــم يعــد يمتلــك المال 

للحفــاظ علــى وســائل اإلنتــاج االقتصــادي الُمســببة للهــدر 

والُملّوثة جدًا.

لقــد كشــفت أزمــة الوقــود هــذا الصيــف العقبــة الرئيســية 

ــالد  ــي: أمــن الطاقــة. فالب ــام تعافــي االقتصــاد اللبنان أم

وقعــت فــي حالــة ركــود فعلــي لمــدة أســابيع، حيــث رفــض 

المســتوردون إدخــال المــازوت إلــى البــالد مــا لم يســتفيدوا 

مــن الدعــم أو يتمكنــوا مــن البيــع بأســعار الســوق العالميــة. 

ويتعيــن علــى الدولــة، بــال تأخيــر، اســتبدال توليــد الطاقــة 

عــام  بحلــول  الطبيعــي  بالغــاز  والمــازوت  الديــزل  مــن 

٢٠٢٥ والتوســع بســرعة فــي قــدرات الطاقــة الشمســية 

وطاقة الرياح لتشكل ٥٠٪ على األقل بحلول عام ٢٠٣٠.

إلــى  ســيؤدي  الخضــراء  الطاقــة  ممارســات  اعتمــاد  إن 

تقليــل رآثــار النظــام االقتصــادي الحالــي البيئيــة والصحيــة 

المنــذرة بالخطرليــي، ويوفــر مســتويات عاليــة نســبيًا مــن 

الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة. ولكــن فــي المقابل، 

يتطلــب التعافــي االقتصــادي إصالحــات علــى صعيــد 

كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

علــى  اللبنانييــن  االقتصاديــة  األزمــة  تحفــز  أن  يجــب 

أجهــزة  باســتخدام  اليوميــة  المنزليــة  النفقــات  تقليــص 

المشــتركة،  النقــل  وســائل  واعتمــاد  للطاقــة،  موفــرة 

منــازل  وبنــاء  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  واســتخدام 

المســتقبل  فــي  هنــاك  يكــون  أال  ويجــب  مســتدامة. 

موظفــي مقاهــي يســتخدمون مجففــات الشــعر لتهويــة 

فحــم األركيلــة، فيمــا يقــودون دراجاتهــم الناريــة ضمــن 

األحيــاء الســكنية بينمــا يلّوحــون بالجمــر المــذاب علــى 

طريقة غزاة آخر زمن.

ــان  ــا زادت فــرص لبن ــر طموحــًا، كلم ــر أكث ــا كان التغيي كلم

فــي الفــوز. وتظهــر الســيناريوهات المدعومــة باألدلــة أن 

اعتماد لبنان على الطاقة المتجددة بنسبة تقارب ٥٠٪ بحلول 

انبعاثــات  لتقليــل  الالزمــة  الكميــة  (وهــي   ٢٠٣٠ عــام 

الكربون بنسبة ٣٠٪) سيؤدي إلى تحقيق وفورات صافية 

قدرها ٥٫٨ مليار دوالر وخلق قيمة مضافة في االقتصاد 

ــج المحلــي اإلجمالــي المحلــي. أمــا  تعــادل ١٧٪ مــن النات

هدف اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٣٠٪ بحلول عام 

الفوائــد  نصــف  مــن  أقــل  إلــى  فســيؤدي   ٢٠٣٠

االقتصادية المحتملة٢،١.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر تكلفــة ال بــد 

لبنــان  فــي  التنظيميــة  األطــر  تعديــل  يجــب  منهــا. 

وتنفيذهــا بدقــة مــن أجــل (أ) تمكيــن المموليــن الدولييــن 

ــد الســكان وال  مــن الحصــول علــى تمويــل ائتمانــي يفي

يبــدد أو يســتنزف المــوارد، (ب) ضمــان قيــام الصناعــة 

واألســر والشــركات بترســيخ ممارســات وأنمــاط جديــدة 

لإلنتاج واالستهالك.

إن التراجــع طويــل األمــد لســيادة القانــون فــي لبنــان 

يعنــي أن مــا ســبق يتطلــب قيــادة تتجــاوز الوعــود الفارغــة 

ــة السياســية فــي  ــة للطبق ــة الصارخ ــات الكاذب والتصريح

لبنــان. علــى المجتمــع المدنــي والجماعــات السياســية 

المســتقلة التــي تتنافــس علــى الســلطة فــي االنتخابــات 

المقبلــة – علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي أو فــي 

حجــر  بوصفــه  األخضــر  التحــول  تتبنــى  أن   – النقابــات 

الزاوية في خيارها البديل للمجتمع اللبناني.

العودة إلى المسار الصحيح

تحقيــق  العالــم  فــي  تلويثــًا  األكثــر  القطاعــات  علــى 

علــى  العالمــي  المجتمــع  اإلبقــاء  محــددة  إنجــازات 

المســار الصحيــح نحــو اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات بحلــول 

االقتصــادات  تتقــدم  أن  المتوقــع  ومــن   .٣٢٠٥٠ عــام 

العناصــر  فــي  الناميــة  االقتصــادات  علــى  المتقدمــة 

فــي  وكذلــك  والنقــل،  الصناعــة  ككهربــة  الرئيســية 

التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الهيدروكربونية٤. بيد أن 

االقتصــادات الناميــة مثــل لبنــان عليهــا تحقيــق بعــض 

عبــر  بقفــزات  المتقدمــة  االقتصــادات  تحــول  مراحــل 

التنفيذ الســريع للتقــدم التكنولوجي والتنظيمي.

بيــد أن اإللغــاء الكامــل لالنبعاثــات ال يتعلــق باســتخدام 

الثقافــة  فــي  تغييــرًا  يتطلــب  بــل  فحســب،  الطاقــة 

والســلوكي فــي جميــع أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج، 

التــي تحــول الســلوكيات الحاليــة مــن االســتخدام لمــرة 

نمــاذج  إلــى  نحو"األرخــص"  االتجــاه  أو  واحــدة 

بالحــدود  تعتــرف  الدعــم  ذاتيــة  تداوليــة  اقتصاديــة 

الطبيعيــة وتعمــل ضمنها.

صلــة  األكثــر  العناصــر  ســتكون  لبنــان،  ظــروف  فــي 

ــات هــي اإلصــالح التنظيمــي  ــاء الكامــل لالنبعاث باإللغ

نحــو  واألعمــال  االســتثمار  ممارســات  يوجــه  الــذي 

ــري، والتوســع الســريع فــي  ممارســات االقتصــاد الدائ

قوانيــن  وتنفيــذ  ووضــع  المتجــددة،  الطاقــة  قــدرات 

التحتيــة  البنيــة  وكهربــة  الخضــراء،  واإلعمــار  البنــاء 

اســتخدام  فــي  كبيــر  وانخفــاض  والميــاه،  للتدفئــة 

الســيارات الخاصــة لصالــح النقــل العــام، وإيجــاد وظائــف 

خضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، ووقــف أي استكشــاف 

للنفط والغاز.

العقبة األولى: أمن الطاقة

ببســاطة، ال يمكــن القتصــاد لبنــان أن يتعافــى دون أن 

نوقــف أوًال انعــدام أمــن الطاقــة المزمــن فــي البــالد. 

يقيــس مجلــس الطاقــة العالمــي حالــة الطاقــة فــي أي 

بلد بواسطة "مؤشر Trilemma" الذي يتألف من أمن الطاقة 

ينقســم  الطاقــة.  مجــال  فــي  واالســتدامة  والعدالــة 

أمــن الطاقــة إلــى االعتمــاد علــى المســتوردات، وتنــوع 

توليــد الكهربــاء، وتخزيــن الطاقــة. بلــغ مجمــوع النقــاط 

فــي لبنــان ٢٧٫٧ فقــط مــن أصل ١٠٠. والمثيــر للقلق أنه 

ال يوجــد للبنــان تصنيــف حتــى فــي مجــال تنــوع التوليــد. 

ــاج الوطنــي  وهــذا التصنيــف يعكــس واقــع نظــام اإلنت

مــن  واحــد  نــوع  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  يعتمــد  الــذي 

الطاقــة  لمزيــج  الهشــة  الطبيعــة  واتضحــت  الوقــود. 

تمامــًا فــي صيــف ٢٠٢١، عندمــا عانــى لبنــان مــن نقــص 

شــديد فــي الوقــود. ومــع اســتمرار تضــاؤل احتياطيــات 

الوقــود  علــى  االعتمــاد  األجنبيــة، ســيصبح  العمــالت 

المســتورد أكثر صعوبة.

يضــع غيــاب أمــن الطاقــة عقبــة كبيــرة أمــام التعافــي 

الحــرب األهليــة، أدت  لبنــان. فمنــذ  االقتصــادي فــي 

نمــو  تقييــد  إلــى  الموثوقــة  غيــر  الطاقــة  خدمــات 

اســتمرار  علــى  تعتمــد  التــي  ســيما  ال  الشــركات، 

ال  التــي  الشــركات  وحتــى  بفعاليــة.  للعمــل  الكهربــاء 

دفــع  إلــى  تضطــر  المســتمرة،  الطاقــة  علــى  تعتمــد 

لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة   - متعــددة  كهربــاء  فواتيــر 

البديلــة  المولــدات  وألصحــاب  للدولــة،  المملوكــة 

ةالتــي تعمــل بالمــازوت. وقــد أدى انعــدام أمــن الطاقــة 

إلــى ضيــاع فــرص بديلــة كبيــرة للتجــارة اللبنانيــة. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي وحــده كلــف 

خســائر  مــن  ســنويًا  دوالر  مليــار   ٣٫٩ االقتصــاد 

اإلنتاجيــة واألصــول٥، بينما ســيتم توفير ٥٫٤ مليار دوالر 

مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إذا أصبحــت الطاقــة 

النظيفــة والموثوقــة حقيقة واقعة٦.

االعتمــاد  مواصلــة  علــى  القــادر  غيــر  لبنــان،  ســيحتاج 

ــة  ــاد مصــادر طاق ــى اعتم ــود المســتورد، إل ــى الوق عل

الطاقــة  عالقــات  وســتدعم  الفــور.  علــى  أنظــف 

والغــاز  النفــط  أنابيــب  إلــى  إضافــة  اإلقليميــة، 

الطويلــة، توســع الطاقــة المتجــددة فيــه بمــا يتجــاوز 

القــدرات المحلية.

وشــمال  آســيا  غــرب  دول   تصبــح  أن  المقــرر  باالمــن 

لتوفــر  نظــرًا  المتجــددة،  للطاقــة  مصــّدرة  أفريقيــا 

ألشــعة  التعــرض  ســاعات  وارتفــاع  ةنةالمســاحات 

الــذي ســيبدأ،  األردن٧،  الــدول  هــذه  ومــن  الشــمس. 

ــر ســوريا فــي  ــاء عب ــان بالكهرب ــد لبن وللمصادفــة، بتزوي

مطلــع ٨٢٠٢٢. وسيســمح مثــل هــذا الســيناريو للبنــان 

بمواصلة نمو الطاقة المتجددة لتتجاوز هدف ٢٠٣٠ وهو 

٥٣٪ غــاز و٤٧٪ طاقــة متجــددة٩. فــي غضــون ذلــك، يمكن 

لمؤسســة كهربــاء لبنــان أن تولــد قرابــة ٤٠٪ مــن الطاقــة 

تكلفــة  أقــل  بديــل  وهــو  الطبيعــي،  الغــاز  باســتخدام 

وأنظــف للوقــود الثقيــل١١،١٠. وســيوفر لبنــان ٣٠٠ مليون 

دوالر ســنويًا فــي مكــون الغــاز الطبيعــي وحــده فــي 

عمليــة التحــول، وســتكون الفوائــد الماليــة أكبــر بكثيــر 

عنــد التحول إلــى مصادر الطاقة المتجددة.

ال  الطاقــة  أمــن  لتعزيــز  أنظــف  مصــادر  اســتخدام  إن 

مكاســب  ويحقــق  بــل  فحســب،  بيئيــة  منافــع  يجلــب 

اجتماعيــة وصحيــة عامــة. وفــي عــام ٢٠٢١، تواجــه الدولــة 

التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  عــددًا 

الطاقــة  إنتــاج  بعمليــة  األقــل،  علــى  جزئيــًا  ترتبــط، 

ــة النفســية والجســدية للبشــر تتضــرر  ــة. فالصح الوطني

مــن استنشــاق الهــواء الملــوث والعيــش مــع كهربــاء 

عــام  نحــو ٢٧٠٠ شــخص كل  التقطــع (يمــوت  شــديدة 

فــي لبنــان بســبب تلــوث الهــواء الناجــم عــن الوقــود 

ــة  ــن والدول ــن المواطني األحفــوري١٢) وتواصــل الثقــة بي

التدهــور، ألن اللبنانييــن العادييــن يواجهــون يوميــًا عــدم 

رغبة السياســيين باعتماد إصالحات جادة.

العقبة الثانية: كفاءة الطاقة

ال تكفــي التغييــرات فــي آليــات العــرض وحدهــا إلحــداث 

نطــاق التغييــر الــالزم للبنــان. ففي عام ٢٠١٨، أطلق لبنان 

٤٫٠٤ طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد، بينمــا أطلــق 

وطاقــة  بكثيــر  أقــل  وقــودًا  يســتخدم  الــذي  األردن، 

متجددة وغاز أكثر، ٢٫٤٧ طن للفرد١٣. عالوة على ذلك، من 

ــان بمعــدل  المقــرر أن ينمــو اســتهالك الطاقــة فــي لبن

٧٪ ســنويًا حتــى عــام ١٤٢٠٣٠. ويجــب تحقيــق هــذا النمــو 

عبــر تدابيــر معــززة لكفــاءة الطاقــة فــي البنيــة التحتيــة 

واألجهزة وفي سلوك األفراد.

ســينخفض اعتمــاد لبنــان علــى إنتــاج الكهربــاء المكلــف إذا 

ــد.  ــى محمــل الج ــة عل ــاءة الطاق ــز كف ــة تعزي ــذت الدول أخ

وتحــدد خطــة العمــل الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لعــام ٢٠١٦، 

التــي لــم تنشــر نســختها المحدثــة لعــام ٢٠٢١ حتــى وقــت 

كتابــة هــذا التقريــر، ١٤ مبــادرة أساســية، إذا نفــذت، مــن 

شــأنها أن تقلــل الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بمعــدل 

٤٫٨٣٪ عــن مســتويات عــام ٢٠٢٠. بيــد أن مبــادرة تعزيــز 

المعدات الموفرة للطاقة لم تحقق سوى ٨٪ من التنفيذ 

حتــى عــام ١٥٢٠١٦. واســتنادًا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة 

ــي  لكفــاءة الطاقــة الخاصــة بالحكومــة، ســينخفض إجمال

اســتهالك الكهربــاء الوطنــي مــن األجهــزة مــن ٤٢٥٠ إلــى 

٣٢٤٤ غيغاواط/ســاعة ســنويًا بحلــول عــام ٢٠٢٥ – وهــو 

تحســن بمعــدل ٢٤٪١٦. فــي القطــاع الصناعــي، حققــت 

تدابيــر كفــاءة الطاقــة انخفاضــًا فــي متوســط  تكاليــف 

الطاقة بمعدل ٣٩٪١٧. وحتى اآلن، ال يزال المســتهلكون 

اللبنانيــون غيــر مدركيــن إلــى حــد كبيــر لتصنيفــات كفــاءة 

الطاقــة لألجهــزة. وممــا زاد الطيــن بلــة أن شــح المــوارد 

الماليــة يجعــل مــن الصعــب أحيانــًا تبنــي التكنولوجيــا 

المتطورة ألن كلفتها أعلى١٨.

النقل: االتجاه نحو الضوء األخضر

ــى  ــات ال توصــف عل ــًا صعوب يفــرض قطــاع النقــل حالي

التنميــة االقتصاديــة فــي لبنــان. فاللبنانيــون يعتمــدون 

الخاصــة  الســيارات  علــى  التنقــل  فــي  كبيــرًا  اعتمــادًا 

فــي  يســاهم  وهــذا  العــام.  النقــل  علــى  وليــس 

ــر مــن ٤٠٪ مــن اســتهالك  اســتنزاف قطــاع النقــل ألكث

النفــط فــي لبنــان - وهــو عــبء ال يمكــن لجيــوب جميــع 

ــادة تدويرهــا  ــا و/أو إع ــم إصالحه ــي ت ــات الت والمنتج

لإلســراع فــي اســتيعاب األجهــزة الكهربائيــة األقــل 

والدعــم  كالضرائــب  الســوق،  فحوافــز  هــدرًا. 

الصناعــات  تدعــم  التــي  الميّســرة  والقــروض 

فــي  ستســاعد  منهــا،  الملوثــة  وتعاقــب  الخضــراء 

توجيــه منتجــي القطــاع الخــاص ومقدمــي الخدمــات 

التدويــر  إعــادة  مبــادئ  تبنــي  إلــى  والمســتهلكين 

تكــون  أن  ويمكــن  وممارســاتهم.  أنشــطتهم  فــي 

ــل األعمــال  المشــتريات العامــة مصــدرًا مهمــًا لتموي

معاييــر  تتبــع  أن  ويجــب  الناشــئة  والتقنيــات 

االســتدامة الصارمــة.

والزراعــة وتمويلهمــا  الميــاه  وزارتــي  إصــالح  يجــب 

واجباتهمــا  أداء  فــي  للبــدء  مناســب  بشــكل 

وتتمثــل  األساســية.  والتنفيذيــة  التنظيميــة 

معالجــة  نظــام  تعزيــز  فــي  الرئيســية  المبــادرات 

النطــاق  واســع  والدعــم  الصحــي،  الصــرف  ميــاه 

وإنشــاء  الزراعيــة،  والمــواد  الزراعــي  للتدريــب 

التحتيــة  البنيــة  زراعيــة منظمــة، وتوســيع  تعاونيــات 

للتســميد. المحليــة 

في وضع يســمح بجني ٦٠٠ مليون دوالر من مكاســب 

صادراتــه  يــرى  لبنــان  هــو  هــا  المتاحــة٤٥،  التصديــر 

بلــدان  فــي  الحظــر  تواجــه  األغذيــة  مــن  األساســية 

التصدير الرئيسية بسبب التلوث الجرثومي والكيميائي٤٦. 

ومــن العوامــل المضــرة أيضــًا أن قرابــة ٨٠٪ مــن الميــاه 

المعبــأة وأغلبيــة خزانــات الميــاه الجوفيــة فــي البــالد 

ملوثــة كيميائيــًا أو بيولوجيًا٤٩,٤٨,٤٧.

التوصيات:

علــى الرغــم ممــا وعــد بــه رؤســاء الدولــة الحاليــون أو 

الخطــوات  لبنــان  يتخــذ  لــم  اّدعــوه،  أو  الســابقون 

اللالزمــة لضمــان تحــول مــن شــأنه أن يســتدعي انتقــاًال 

أخضــر حقيقيــًا. وبغــض النظــر عــن وضــوح مــا يحملــه 

المســتقبل، فــإن البلــدان التــي لــم  تشــرع فــي التحــول 

األخضــر ســتتخلف عــن تلــك التــي بــدأت بــه، وذلــك فــي 

النتائــج االقتصادية واالجتماعية على الســواء.

التحــول.  ذلــك  فــي  الزاويــة  حجــر  الطاقــة  وإصــالح 

لتحقيــق هــدف  الســعي بســرعة  لبنــان  يتعيــن علــى 

٥٠٪ مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويمكنــه 

اســتباقية  خطــوات  اتخــاذ  عبــر  اإلنجــاز  هــذا  تســريع 

الستيراد الطاقة المتجددة من بلدان المنطقة٥٥، فضًال 

عــن تطبيــق قانــون التعافــي االقتصــادي المصــادق 

أن  اســمها،  يوحــي  كمــا  الخضــراء،  لألبنيــة  ويمكــن 

تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التعافــي البيئــي فــي 

الســتهالك  األساســي  المصــدر  وباعتبارهــا  لبنــان. 

الناظمــة  واللوائــح  المبانــي  تعتبــر  والمــواد،  الطاقــة 

فــي  للتحكــم  رئيســية  مداخــل  وبنائهــا  لتصميمهــا 

مكاســب االســتدامة صعــودًا وهبوطــًا٣٩. يتمتــع قطــاع 

انبعاثــات  مــن  للحــد  اإلمكانــات  أعلــى  ببعــض  البنــاء 

الكربون - تقدر بتخفيض يقارب ٥٠٪ من انبعاثات الكربون 

الحالية بحلول عام ٢٠٥٠ - عبر تدابير مباشرة في تصميم 

المباني ومصادر الطاقة٤٠.

المياه: ال قطرة للشــرب

إن قطــاع الميــاه المتهالــك فــي لبنــان ال يهــدر الميــاه الثمينــة 

فحســب، بــل يســمح أيضــًا بضيــاع األمــوال. فقــد أهملــت 

الحكومات المتعاقبة إدارة المياه الوطنية بشكل شبه كامل، 

حيــث فشــلت فــي تحديــث البنيــة التحتيــة أو تحســين كفــاءة 

التوزيــع. ولمواجهــة ذلــك، يعتمــد كثيــر مــن اللبنانييــن علــى 

الصنابيــر.  تجــف  عندمــا  الميــاه  لتوفيــر  خاصــة  صهاريــج 

وتستخدم الشركات واألفراد األقل اهتمامًا بالتبعات البيئية 

اآلبــار الخاصــة غيــر القانونيــة أو يســرقون الميــاه مــن أنابيــب 

ــة  ــة لضمــان اإلمــداد. ويفــرض ضعــف الصيان شــبكة الدول

وســرقة المياه أعباء مالية هائلة على مؤسســات المياه في 

المناطــق، ويســبب فــي الوقــت نفســه دمــارًا واســع النطــاق 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئيــة  والنظــم  الميــاه  لمصــادر 

منظومــة  أن  بلــة  الطيــن  زاد  ومــا  البــالد٤٢،٤١. 

الميــاه فــي لبنــان معرضــة أيضــًا للصدمــات بشــكل كبيــر، 

نظــرًا العتمادهــا الكلــي علــى الوقــود المســتورد - مــا 

يضــع إمــدادات الميــاه وقطــاع الطاقــة الوطنــي فــي 

ذات المركب الذي يغرق فيه ببطء٤٣.

مــرة أخــرى، البديــل األكثــر جــدوى اقتصاديــًا فــي لبنــان 

المــوارد  كفــاءة  علــى  الميــاه  قطــاع  يعتمــد  أن  هــو 

ومعاييــر اإلنتــاج األنظــف. يمكــن للشــركات واألســر 

تعزيــز  مــع  الميــاه،  فواتيــر  خفــض  ســواء  حــد  علــى 

تدابيــر  اعتمــاد  عبــر  اإلجماليــة،  الميــاه  إمــدادات 

االســتدامة البســيطة. علــى ســبيل المثــال، خفضــت 

ثمانــي شــركات لبنانيــة لألغذيــة الزراعيــة اســتهالكها 

مكعــب  متــر   ٥٣٤١٢ بمقــدار  الميــاه  مــن  الســنوي 

للمعاييــر  وفقــًا  االســتدامة  تطويــر  تجربــة  أثنــاء 

االســتثمار  اســترداد  وقــت  متوســط  وكان  الدوليــة. 

الالزم أقل من ١٢ شهرًا وأّمن مدخرات سنوية إجمالية 

خفــض  ذلــك  فــي  (بمــا  يــورو  مليــون   ١٫٦ قدرهــا 

اســتهالك الميــاه والطاقة)٤٤.

تلــوث الميــاه فــي لبنــان شــديد لدرجــة أنــه يضــر بصحــة 

اإلمكانــات  مــن  يحــد  كمــا  والبيئــة،  اإلنســان 

أن يصبــح  مــن  وبــدًال  الزراعــي.  للقطــاع  االقتصاديــة 

تشــكل االنبعاثــات الناتجــة عــن النفايــات وميــاه الصــرف 

الصحي ١٠٫٧٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في لبنان - 

وهــي ناتجــة إلــى حــد كبيــر عــن تحلــل وحــرق النفايــات 

في ٥٠٤ مكّبات للنفايات البلدية منتشرة في جميع أنحاء 

بــدون  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصريــف  وعــن  البــالد، 

معالجــة فــي البحــر األبيــض المتوســط وأحــواض األنهــار 

وخزانات الصرف الصحي٣٢.

بشــكل مشــجع (أو محبــط)، يمكــن بالفعــل إعــادة تدويــر 

معظم نفايات لبنان. يمكن التعامل مع حوالي ٨٠-٩٠٪ من 

النفايــات الحاليــة بشــكل مســتدام، دون االعتمــاد علــى 

ــات النفايــات٣٣. وتتطلــب حلــول إدارة النفايــات فــي  مكّب

ــد والتعافــي  ــل التولي ــان تدخــالت فــي مراح ظــروف لبن

والمعالجــة - مــع جهــود موازيــة لتغييــر مواقــف الســكان 

فــي جميــع المراحــل. ثمــة حاجــة أيضــًا إلــى تدخــالت 

لدفــع  الموســعة  المنتــج  مســؤولية  كأنظمــة  الســوق 

الشــركات المصنعــة الســتخدام منتجــات قابلــة إلعــادة 

االســتخدام أو إعــادة التدويــر وتحمــل المســؤولية عــن 

دورة حيــاة منتجاتهــم٣٤. تظهــر صناعــات إعــادة التدويــر 

الطابــع  إذا أمكــن إضفــاء  إمكانيــة توليــد فــرص عمــل 

الرسمي عليها وتوسيعها. فقبل عام ٢٠١٩، كان ١٠٪ من 

صــادرات لبنــان يأتــي مــن تصديــر الخــردة المعدنيــة التــي 

كان يجمعها إلى حد كبير عمال في القطاع غير المنظم٣٥.

قوانيــن المبانــي الخضــراء: المنــزل الجيــد هــو 
المنزل األخضر

يدفــع معظــم األســر اللبنانيــة فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بــال 

البنــاء  قوانيــن  ضعــف  إلــى  جزئيــًا  ذلــك  ويرجــع  داع، 

أخــرى،  بلــدان  فــي  للطاقــة.  الموفــر  غيــر  واإلســكان 

يحقــق أصحــاب المنــازل و توفيــرات ضخمــة مــن بنــاء 

منــازل موفــرة للطاقــة ففــي الهنــد، تســتخدم المبانــي 

الخضــراء المعتمــدة طاقــة أقــل بمعــدل ٤٠-٥٠٪ وميــاه 

التقليديــة. وفــي  المبانــي  أقــل بمعــدل ٢٠-٣٠٪ مــن 

الــدول المتقدمــة المتعطشــة للمــوارد كأســتراليا، كانــت 

المكاســب أعلــى٣٦. وتــؤدي هذه الوفــورات إلى انخفاض 

فواتيــر المقيميــن (أفــرادًا وشــركات)، وانخفــاض تكاليــف 

البناء وحتى زيادة قيمة الممتلكات.

فــي الوقــت الحاضــر، ال تفعــل اللوائــح الناظمــة اللبنانيــة 

ســوى القليــل لتحفيــز البّنائيــن أو المواطنيــن علــى بنــاء 

ال  الحالــي  البنــاء  فقانــون  للطاقــة.  موفــرة  منــازل 

والطاقــة  االســتدامة  معاييــر  أبســط  ســوى  يتضمــن 

كالجــدران المزدوجــة اإللزاميــة، ومســتويات الحــد األدنــى 

للمبانــي. وضــع  الخارجيــة  األســطح  علــى  الزجــاج  مــن 

مجلــس لبنــان لألبنيــة الخضــراء نظــام تصنيــف األبنيــة 

الخضــراء وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة. واســتخدام 

هــذا النظــام ضعيــف حتــى اآلن. بيــد أن المجلــس يعمــل 

مــع نقابــة المهندســين فــي بيــروت وطرابلــس إلدراجــه 

في عمليات الترخيص الحالية٣٧.

تحفــز  لبنــان  فــي  االقتصاديــة  األزمــة  أخــذت  واليــوم 

أصحــاب المنــازل علــى اعتمــاد طــرق بنــاء أكثــر اســتدامة. 

وأصبــح كثيــر مــن مــواد البنــاء الجديــدة باهــظ الثمــن، مــا 

المعــاد  بالمــواد  االهتمــام  زيــادة  إلــى  البنائيــن  دفــع 

تدويرهــا - بغــض النظــر عــن عمل/تقاعــس الحكومــة. 

ويمكــن أن تدعــم قوانيــن البنــاء هــذا االتجــاه بضمــان 

المــواد  جــودة  تنظيــم  مــع  والبنــاء،  الشــراء  اســتدامة 

والمعاييــر أيضــًا. وتضمــن هــذه الخطــوات زيــادة تدابيــر 

االســتدامة في سلسلة القيمة٣٨.

.البنــاء والصناعــة: إعادة بناء أكثر خضرة

يعــد قطاعــا البنــاء والصناعــة مســاهمين كبيريــن فــي 

وقــد  المســتوردات.  علــى  المدمــر  لبنــان  اعتمــاد 

المســتوردة  المنتجــات  علــى  القطاعيــن  كال  اعتمــد 

األطــراف  وتقــدر  التلــوث.  عاليــة  والممارســات 

غيــر  المــواد  مــن   ٪٩٠ أن  البنــاء  بقطــاع  المعنيــة 

الخرســانية مســتوردة، ويســبب هــذا القطــاع قرابة ١٠٪ 

يشــكل  التــي   - البــالد  فــي  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

تصنيع اإلسمنت ٩١٫٦٪ منها - بينما ينتج فقط ٣٫٨٪ من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي٢٥.

المــوارد  لنــدرة  االقتصاديــة  الظــروف  بــدأت  ولقــد 

ــة نحــو  ــان بدفــع الصناعــة اللبناني ورأس المــال فــي لبن

ــر مســتثمر فــي الطاقــة  ــر االســتدامة. فهــي أكب تدابي

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  لتفــوق  نظــرًا  المتجــددة، 

فــي إنتاجيــة األعمــال والموثوقيــة مقارنــة بإمــدادات 

الكهربــاء مــن شــركة كهربــاء لبنــان. حاليــًا، يقــوم القطــاع 

الطاقــة  أنظمــة  جميــع  مــن   ٪٢٠ بتركيــب  التجــاري 

الكهروضوئيــة علــى األســطحيعي٢٦. وتشــهد المنتجــات 

الجــودة  عالــي  المحلــي  الزراعــي  كالســماد  المحليــة 

واإلطــارات المعــاد تدويرهــا نمــوًا فــي الطلــب حيــث 

تتفــوق منتجاتهــا اآلن علــى البدائل المســتوردة٢٨,٢٧.

 

أبــرزت خطــة عمــل "االســتهالك واإلنتــاج المســتدام 

الميــزان  تحســين  أن   ٢٠١٥ لعــام  الصناعــي"  للقطــاع 

التجــاري للبنــان عبــر إنتــاج وتصديــر منتجــات متطــورة 

جدًا كان أولوية لتحريك االقتصاد نحو قاعدة أكثر استدامة

٢٩. واعتبــر التقريــر لبنــان اســتثناء إقليميــًا فــي إنتاجــه 

القطــاع  أن  إلــى  وأشــار  جــدًا  متطــورة  لمنتجــات 

الكاملــة  الحيــاة  دورة  لنهــج  يــروج  أن  يجــب  الصناعــي 

التجــارة  اتفاقيــة  مــن  لالســتفادة  البيئــي  والتصميــم 

عــن  فضــًال  األوروبــي،  واالتحــاد  لبنــان  بيــن  الحــرة 

العالقــات التجارية األخرى٣٠.

المقتصــد  االســتهالك  النفايــات:  إدارة 
يجنبك الحاجة

تمثــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان الوجــه المضــاد الرمــزي 

األمــوال  نفــدت  فقــد  الهائلــة.  االســتيراد  لنفقــات 

المســتخدمة الســتيراد هــذه الســلع وكذلــك المســاحة 

الالزمــة لطمرهــا بعــد اســتهالكها. وعلــى لبنــان، بــدًال 

بوصفهــا  البحــر  فــي  وإلقائهــا  النفايــات  تجميــع  مــن 

"اســتصالح أراضــي"، أن يطبــق حلــول دورة حيــاة كاملــة 

لالســتهالك والنفايــات، تــؤدي أيضــًا إلــى تغييــر كبيــر 

من تسلوكيات االستهالك وتدابير الكفاءة٣١.

المســتهلكين تقريبــًا تحملــه. وتضــر الســيارات الخاصــة 

المنتشــرة فــي كل مــكان باإلنتاجيــة االقتصادية عبــر زيادة 

االزدحــام المــروري. فــي كل ســنة، يمضــي اللبنانيــون 

على الطرق ٧٢٠ من أصل ٤٣٨٠ ساعة إنتاجية، بتكلفة تقدر 

بنحو ٣ مليارات دوالر سنويًا من الناتج المحلي اإلجمالي١٩. 

وتتفاقــم المشــكلة بســبب ضعــف الخدمــات الالمركزيــة 

ونــدرة فــرص العمل خارج بيــروت. فهناك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ 

ــف  ــى الوظائ ــوم للوصــول إل ــروت كل ي ــل بي ســيارة تدخ

والمدارس والخدمات غير المتوفرة في أي مكان آخر٢٠.

والبديــل الحيــوي الوحيــد للتنقــل فــي لبنــان هــو إعــادة 

تنشــيط شــبكات النقــل العــام، وهــو مــا ســيخفض أيضــًا 

البصمــة الكربونيــة للبــالد. فــي الوقــت الحاضــر، يعــد 

قطــاع النقــل مســؤوًال عــن ٢٣٪ مــن إجمالــي انبعاثــات 

الكربــون، وأيضــًا المصــدر الرئيــس لتلــوث الهــواء فــي 

المناطــق الحضريــة فــي لبنــان٢١. ضمــن بيــروت، ال تغطــي 

المواصالت العامة أكثر من ٢٠٪ من إجمالي حركة التنقل. 

فمعظــم الرحــالت تتــم فــي ســيارة أجــرة مشــتركة، أو 

سيرفيس، حيث ٢٪ فقط منها في حافالت وشاحنات صغيرة٢٢. 

واآلن حيــث يكافــح المســافرون اللبنانيــون لمواجهــة ارتفاع 

اقتصاديــًا  المنطقــي  مــن  يصبــح  الوقــود،  تكاليــف 

واجتماعيــًا تعزيــز قــدرة النقــل العــام فــي لبنــان، بــدءًا مــن 

إعــادة هيكلــة نظام الحافالت وتحديثه. ستنتشــر الســيارات 

الكهربائيــة على نطاق أوســع، بشــرط تلبية متطلبــات رأس 

المــال المســبقة وتحســين أمــن الطاقة في لبنــان. وتنفيذ 

غيــاب  ظــل  فــي  وحدهــا،  المباشــرة  اإلجــراءات  هــذه 

الالمركزيــة االداريــة، لــن يفعــل أكثــر مــن خفــض فواتيــر 

ســتخفض  ذكرهــا  الســابق  اإلجــراءات  أن  كمــا  الوقــود. 

عــام  بحلــول  النقــل  قطــاع  فــي  الكربــون  انبعاثــات 

٢٠٤٠ بنسبة ٦٧٪ أقل من الواقع الحالي.

إلنتــاج  األخــرى  التمكينيــة  والتشــريعات  عليــه 

الطاقــة المتجــددة الموزعــة.

علــى الحكومــة دعــم أو تمكيــن أو علــى األقــل عــدم 

واالبتــكار  والتطويــر  البحــث  تمويــل  زيــادة  إعاقــة 

مــن  مــواد  فإنشــاء  الخضــراء.  الصناعــات  فــي 

خطــوة  والمســتهلكين  للصناعــة  محليــة  مصــادر 

حاســمة فــي تقليــل عجــز الميــزان التجــاري للــدول٥٦. 

ذات  الصــادرات  التدخــالت  تســتهدف  أن  ويجــب 

تتطلــب  التــي  جــدًا  والمتطــورة  المضافــة  القيمــة 

عاليــًا.  تعليمــًا  المتعّلــم  اللبنانــي  الشــباب  مهــارات 

يتركــز  التــي  الحضريــة  المناطــق  دعــم  ينبغــي  كمــا 

ــز البحــث  ــة ومراك فيهــا الشــباب ذوو المهــارات العالي

البحــث  مؤسســات  بيــن  التعــاون  تحســين  عبــر 

العامــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل تنســيق التحــول 

األخضــر تنســيقًا أفضــل٥٧.

إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب  كمــا 

الفنيــة  الحلــول  تتجــاوز  أن  ويجــب  النفايــات، 

للتخلــص مــن النفايــات لتشــمل حلــول دورة الحيــاة، 

كالسياســات التــي تقلــل إنتــاج واســتيراد المنتجــات 

االســتخدام  ذات  أو  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  غيــر 

ــاء  ــة للشــركات لبن ــم حوافــز مالي لمــرة واحــدة، وتقدي

قابليــة إعــادة االســتخدام فــي تصاميمهــا.

القصيــر  األجــل  فــي  ليــرة  كل  توفيــر  ضــرورة  إن 

التوعيــة  أن  تعنــي  اللبنانييــن  لمعظــم  والمتوســط 

علــى  أصبــح  الطاقــة  كفــاءة  مجــال  فــي  والتثقيــف 

حوافــز  تقديــم  يجــب  العامــة.  األولويــات  رأس 

للطاقــة  الموفــرة  للمنتجــات  وتجاريــة  ضريبيــة 
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للمجتمعــات  المهنــي  التدريــب  تصميــم  يجــب 

ــة لدعــم احتياجــات شــركات الطاقــة المتجــددة،  الريفي

وكذلــك تحســين المهــارات فــي األســاليب الزراعيــة 

المســتدامة٥٨. وهناك مبــادرات إقليمية لدعم القطاع 

الخــاص تســاعد الشــركات التــي تعمــل علــى توفيــر 

حلــول أكثــر اســتدامة للميــاه أو الطاقــة للزراعــة، مــع 

ــح  ــم من ــة، وتســهيل االســتثمار، وتقدي مســاعدة فني

تصــل إلــى مليــون دوالر.

علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  لبنــان  اعتمــد  بالطبــع، 

المصالــح   - واضــح  لســبب  للوقــود  واحــد  مصــدر 

الوقــود  كــون  ولتجــاوز  السياســية.  والضغــوط 

البــالد،  فــي  للطاقــة  الوحيــد  المصــدر  األحفــوري 

المدنــي واإلرادة السياســية  المجتمــع  يتعيــن علــى 

باعتبــاره  األخضــر  التحــول  تبنــي  المســتقلة 

أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس  معركتهــم. 

الكاملــة  والسياســات  التشــريعات  أدوات  مجموعــة 

إلــى  وإبالغهــا  إنشــاؤها  تــم  التــي  المفصلــة 

تنفــذ  لــم  عقــود  مــدى  علــى  اللبنانيــة  الحكومــة 

إنشــاء  الرئيســية  األدوات  هــذه  ومــن  مطلقــًا. 

المتجــددة،  الطاقــة  إنتــاج  لتصاريــح  مبســطة  عمليــة 

بهــا،  والطعــن  العقــود  لتنفيــذ  شــفافة  وآليــات 

المالــي لتمكيــن االســتثمار  وتعزيــز إصــالح القطــاع 

فــي البنيــة التحتيــة الخضــراء.

إحــدى  علــى  يقضــي  الوقــود  دعــم  إنهــاء  إن 

الطبقــة  تســتخدمها  التــي  الرئيســية  السياســات 

السياســية لتهدئــة الســكان. ولكــن رغــم أن الوضــع 

الذيــن  اللبنانييــن  مــن  العظمــى  للغالبيــة  مــزر  اآلن 

المصاحــب  األســعار  ارتفــاع  تحمــل  يســتطيعون  ال 

للتعافــي  فرصــة  أيضــًا  يمثــل  فإنــه  الدعــم،  إللغــاء 

تبــدأ  عندمــا  األحفــوري.  الوقــود  عــن  التخلــي  عبــر 

قطاعــات  تشــغيل  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

الزيــادة  طريــق  عــن  الوقــود  تقليــل  يجــب  مختلفــة، 

 - الجمركيــة  والرســوم  الضرائــب  فــي  التدريجيــة 

الطاقــة  مشــاريع  لتمويــل  إيراداتهــا  تخصــص  التــي 

الســكانية  الفئــات  إلــى  والوصــول  المتجــددة 

عقابــي  ضريبــي  نهــج  تطبيــق  ويجــب  الضعيفــة. 

تتطلــب  التــي  القطاعــات  جميــع  علــى  مماثــل 

تحــوالت ســريعة لتحقيــق االســتدامة٥٩.

للبنــان.  المنــال  بعيــد  حلمــًا  ليــس  األخضــر  التحــول 

البــالد  إلنقــاذ  توظيفــه  يجــب  للبقــاء  دليــل  إنــه 

مــن عوزهــا االجتماعــي واالقتصــادي. وأي شــيء 

أكثــر  ســيغوص  لبنــان  أن  ســيعني  ذلــك  مــن  أقــل 

فــي  الركــب  عــن  وســيتخلف  اليــأس  لجــة  فــي 

اخضــرارًا  أكثــر  مســتقبل  نحــو  العالمــي  التحــول 

ــع. وأفضــل للجمي

مالحظــة المحرر

امتنانهــــا  عــــن   Triangle مؤسســــة  تعــــرب 

ســــاهموا  الذيــــن  المعلومــــات  مصــــادر  لجميــــع 

ــة. ــذه الدراســ فــــي هــ

يــود المؤلفــون والمحــررون أن يعبــروا عــن خالــص 

فــي  الثابــت  لدعمهــا  الخطيــب  لزينــة  شــكرهم 

البحــث وجمــع البيانــات.

إنذار: األزمة االقتصادية ستجبر لبنان على تعاف أخضر
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