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مجتمع وإقتصاد
ّ
االرتجالية التي حفرت
تحقيق يبدو أن مدينة بعلبك ستكون في مواجهة أزمة جفاف خالل الصيف المقبل ،نتيجة اآلبار
عقدين ،واستنزفت حتى اآلن مياهه .مساعي البلدية إليجاد
حوض رأس العين ــ مجرى نبع البياضة ،منذ نحو
في
ّ
ّ
ّ
حلول ،تركز على حفر آبار جديدة في أحواض ينابيع أخرى ،ولكنها حلول تواجه انتقادات ،لتجاهلها الدراسات العلمية
عن الوضع المائي للمنطقة

ّ
بعلبك مهددة بالعطش:

ّ
اآلبار االرتجالية تستنزف مياه البياضة
غادة حيدر
األرجـ ـ ـ ــح أن م ــدي ـن ــة ب ـع ـل ـبــك ّس ـت ـكــون
ع ـل ــى م ــوع ــد م ــع ص ـي ــف جـ ـ ــاف مـقـبــل
يرث صيفها املاضي ،وقد يكون أكثر
ح ـ ّـدة مــن ســابـقــه ،بسبب نـضــوب نبع
الـبـيــاضــة األقـ ــدم م ــن املــدي ـنــة نفسها،
ال ـ ــذي ُيـ ـع ـ ُّـد م ـص ــدر املـ ـي ــاه األس ــاس ــي
ألهاليها .في النتيجة الوضع كارثي،
إذ ُيضاف إلى أزمة املياه امللقاة عليهم،
ّ
ّ
والتراثية
الثقافية
تغييرات في القيم
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية التي خلفها
والعمرانية
النبع في ذروته ،ومن ّ
ثم في جفافه.
تـتـعـ ّـدد أس ـبــاب جـفــاف الـنـبــع بحسب
ّ
ً
الـخـبــراء واملعنيني ،لكن ب ــدال مــن حل
األزمة لحفظ البعض من حقوق الناس
ّ
الطبيعية والـحـفــاظ على أحــد معالم
ّ
امل ــدي ـن ــة ،ي ـت ـصــدر ت ــراش ــق االت ـهــامــات
ّ
املسؤوليات الواجهة.
ورمي

جذور المشكلة

ل ـي ـســت األزم ـ ـ ــة م ـس ـت ـج ـ ّـدة ،ب ــل ت ـعــود
إلـ ــى ال ـع ــام ــن  1996و ،1997عـنــدمــا
أرس ـ ــل ال ـخ ـب ـيــر ال ـج ـيــولــوجــي فتحي
شاتيال عددًا من الرسائل والكتب إلى

ّ
تؤكد الدراسات ترابط
أحواض اآلبار التي تخرج من
البياضة بأزمة المياه
وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ،وامل ــدي ــر الـعــام
لــاس ـت ـث ـمــار ف ـي ـهــا ،وم ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلع ـم ــار ،وهـيـئــة التفتيش املــركــزي،
ونــواب املنطقةّ ،
ضمنها مجموعة من
ُ
ُ
الـهــواجــس املقبلة على املنطقة تنذر
بأزمة مياه فيها ،استقاها من دراسة
ّ
علمية أجريت حول الينابيع
وبحوث
ً
ّ
فيها ،مقترحًا حلوال عمالنية لتدارك
أي أزمـ ــة ق ـبــل وقــوع ـهــا .لـكـنـهــا بقيت
ّ
أشـبــه بــرســائــل معلقة لــم ي ـحـ ّـرك أحـ ٌـد
ساكنًا تجاهها.
ّ
وي ـف ــن ــد ش ــات ـي ــا ف ــي إحـ ـ ــدى رســائ ـلــه
ال ــدراس ــة الـتــي أجــرتـهــا وزارة الطاقة
وامل ـيــاه لتوفير مـيــاه الـشـفــة بواسطة
عشر آبــار شــرقــي رأس الـعــن (مجرى
ن ـب ــع الـ ـبـ ـي ــاض ــة) ،وضـ ـع ــت ارت ـجــال ـيــا
وعشوائيًا بما ال يحافظ على مواردها
(يومها كــانــت انتهت مــن حفر  5آبــار
وباشرت بحفر الخمس الباقية).
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فــارت ـكــزت وزارة ال ـطــاقــة يــومـهــا على
الـ ـحـ ـج ــج ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا الـ ـش ــرك ــة
ّ
ّ
ّ
االستشارية املكل ُفة دراسة
الهندسية
املشروع ،وتفيد بأن "املياه امل ّستثمرة
في هذه اآلبار عميقة ،فيما يتغذى نبع
رأس الـعــن مــن مـيــاة سـطـحـ ّـيــة" .وهي
ّ
ّ
علمية ،بحسب
منطقية وال
حجج غير
دراس ـ ـ ــة ش ــات ـي ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ه ــذه
ّ
اآلبار تقع في حوض النبع ،وكل نقطة

مـيــاه تستثمر بواسطتها ،مصدرها
ّ
املتحرك للنبع،
املـخــزون ّالديناميكي
ّ
سيؤدي حتمًا
وتاليًا ّضخ املياه منها،
إل ــى ت ــدن ــي تـصــريــف ال ـن ـبــع ،ويــوصــل
ً
مستقبال إلى جفافه .عقدان من الزمن
ّ
كانا كفيلني بتأكيد هــذه النظرية ،إذ
يدفع أهالي املدينة الثمن جفافًا اليوم!
ّ
البلدية
خطط
ّ
تـ ـح ــاول ال ـب ـل ــدي ــة ال ـحــال ـيــة مــواج ـهــة

أزمة الجفاف التي بدأت منذ الصيف
امل ــاض ــي ،ووضـ ــع خـطــط ملـعــالـجـتـهــا.
ي ـقـ ّـر رئ ـيــس ال ـب ـلـ ّ
ـديــة الـعـمـيــد حسني
ُ
اللقيس ،بأن اآلبار حفرت في حوض
رأس ال ـ ـعـ ــن ،ولـ ـك ــن ع ـل ــى ب ـع ــد 3-2
كيلومترات منه ،معيدًا الجفاف في
آبـ ــار عـمـشـكــي وال ـع ـس ـيــرة إل ــى "ش ـ ّـح
املتساقطات" ،واستفحال األزمــة إلى
ع ــوام ــل عـ ـ ـ ّـدة ،أب ــرزه ــا "زي ـ ـ ــادة حجم

املرتبط بالنمو السكاني
االستهالك ّ
املـ ـت ــزاي ــد املـ ـت ــأث ــر بـ ــأعـ ــداد ال ـن ــازح ــن
الـ ـس ــوري ــن ،والـ ـف ــوض ــى ال ـع ـم ــران ـ ّـيــة
الـتــي شهدتها املنطقة خــال الحرب
ّ
األهلية".
ي ـش ـي ــر الـ ـلـ ـقـ ـي ــس إل ـ ـ ــى أن "الـ ـبـ ـل ــدي ــة
الحالية تستكمل الخطط التي بدأتها
ســابـقـتـهــا مل ـعــال ـجــة األزم ـ ـ ــة ،وت ـتــابــع
تنفيذ وعــد رسـمــي بحفر ثــاث آبــار

اعمال

«ناسكو القابضة» تشتري «االتحاد الوطني للتأمين»
محمد وهبة
اشـ ـت ــرت ش ــرك ــة «ن ــاس ـك ــو ال ـقــاب ـضــة»
ش ــرك ــة «االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي لـلـتــأمــن».
ه ــذه الصفقة ج ــاءت بـعــد مـفــاوضــات
غ ـي ــر م ـث ـم ــرة ب ــن «ن ــاسـ ـك ــو» وش ــرك ــة
«س ـ ـهـ ــام ف ــايـ ـن ــان ــس» املـ ـغ ــربـ ـي ــة .ه ــذه
األخـ ـي ــرة ك ــان ــت ق ــد اس ـت ـح ــوذت على
 %81مــن شــركــة «ل ـيــا» لـلـتــأمــن ،التي
كــانــت مـمـلــوكــة م ــن «ب ـنــك عـ ـ ــوده» ،ثم
سـعــت إل ــى تــوسـيــع قــاعــدة عملياتها
في لبنان والخارج من خالل محاولة
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ع ـل ــى ش ــرك ــة «االت ـ ـحـ ــاد
الوطني» ،لكنها تنازلت عن مسعاها

سريعًا ملصلحة «ناسكو».
ّ
أحـيـطــت ه ــذه الـصـفـقــة بـتـكــتــم شــديــد.
ق ـي ـم ـت ـهــا غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة بـ ـع ــد ،إال أن
مطلعني قالوا إن املبلغ املطلوب ثمنًا
للشركة كان بحدود  12مليون دوالر،
لكن التدقيق بميزانية الشركة أظهر
أن ع ـل ـي ـهــا دي ــون ــا وأن لـلـمـســاهـمــن
ح ـقــوقــا مــال ـيــة غ ـيــر م ــدف ــوع ــة .يـشــرح
ه ــؤالء أن هـنــاك الكثير مــن املــؤشــرات
التي يبنى عليها تسعير الشركة ،في
ضوء أصولها الصافية بعد احتساب
ّ
وحصتها السوقية في لبنان
الديون
وانتشارها في الخارج ،فهذه الشركة
تـمـلــك مـبـنــى ت ـق ـ ّـدر قـيـمـتــه بـنـحــو 7.2

مــايــن دوالر ،ولــديـهــا أص ــول أخــرى
بـقـيـمــة  7.9م ــاي ــن دوالر ،أمـ ــا رأس
ّ
م ــالـ ـه ــا امل ـ ـص ـ ـ ّـرح عـ ـن ــه لـ ـ ــدى ال ـس ـج ــل
التجاري فيبلغ  41.5مليار ليرة ،وهو
يساوي  %30من مجمل أصول الشركة.
أما أقساط التأمني ،وفق بيانات لجنة
املــراقـبــة على شــركــات الـضـمــان ،فهي:
 933مليون ليرة أقساط التأمني على
ال ـح ـي ــاة ،و 12.7م ـل ـيــار ل ـي ــرة أق ـســاط
التأمني األخرى.
تأسست شركة االتحاد الوطني في عام
 1974وانتقلت ملكيتها أكثر من ّ
مرة
ّ
لتستقر منذ سنوات بني أيدي طنوس
ّ
ال ـف ـغــالــي .حــص ـتــه م ــن أس ـه ــم الـشــركــة

ت ـب ـلــغ  ،%98.7وإل ـ ــى جــان ـبــه مـســاهــم
آخ ــر هــو بـنــك مـيــد ال ــذي تبلغ ّ
حصته
ً
 ،%1.25ف ـضــا عــن حـصــص تمثيلية
ّ
لبعض املديرين .أسهمها تتوزع على
 98.5م ـل ـيــون س ـه ــم ،ك ـمــا ه ــو واض ــح
ف ــي س ـجــات ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة .كـ ــان لـهــذه
الشركة صيت ذائــع فــي بــدايــة عملها،
إال أن الشركات ذات امللكيات األجنبية،
تمكنت مــن السيطرة على حصصها
الـســوقـيــة ،إل ــى أن بـلـغــت حـ ّـصـتـهــا من
سـ ـ ــوق الـ ـت ــأم ــن ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة %0.2
ّ
التأمني
وحــصـتـهــا مــن بــاقـ ّـي م ـجــاالت ّ
 .%0.2رغم ذلك ،تمكن مالكها طنوس
الفغالي من تعزيز انتشار الشركة في

البلدان العربية ،وبحسب تصريحات
الشركة على موقعها اإللكتروني ،فإنه
فــي عــام  2010بلغت حـ ّـصــة إيــراداتـهــا
مــن س ــوق أب ــو ظـبــي  %61وم ــن لبنان
 %19ومــن الكويت بنسبة  .%20لهذه
األس ـ ـبـ ــاب ت ـع ـ ّـد هـ ــذه ال ـش ــرك ــة مـغــريــة
ف ــي ض ــوء الـسـعــر امل ـط ـلــوب ثـمـنــا لـهــا.
الهدف من االستحواذ عليها ال يكمن
في ّ
حصتها السوقية املحلية ،بل في
ال ـحـ ّـصــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،أي ف ــي الـكــويــت
وأبو ظبي .وعلى هذا األساس انطلقت
املـ ـف ــاوض ــات ب ــن «س ـ ـهـ ــام» امل ـغــرب ـيــة،
وشركة االتـحــاد الوطني ،وت ـ ّ
ـردد أنها
اسـتـمـ ّـرت لفترة ثــاث سـنــوات قبل أن

