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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
تتخط ّ
المعدل العام خالل الفترة نفسها من
كم ّية األمطار المتساقطة حتى اليوم نسبة  %14من
تحقيق لم
السنوات الماضية ،إل أن ذلك لن يمنع تكرار مشهد الطوفان والسيول على الطرقات وغرق المواطنين في
ّ
الرئيسية الستقبال
سياراتهم .وعلى رغم تطمينات وزير األشغال العامة غازي زعيتر عند إعالنه جاهزية الطرقات
الشتاء ،فإن أعمال تنظيف المجاري تشوبها عيوب فاضحة

اإلفتراضية» ال تمنع الطوفان!
«العاصفة
ّ
ّ
ّ
األمطار أقل بسبع مرات من المعدل العام
فيفيان عقيقي
امل ـن ـخ ـف ــض الـ ـ ـج ـ ـ ّ
ـوي ّ املـ ـتـ ـم ــرك ــز ف ــوق
إي ـط ــال ـي ــا ،الـ ـ ــذي ي ــؤث ــر ع ـل ــى ح ــوض
الـبـحــر املـتــوســط وم ــن ضمنه لبنان،
يـسـتـمــر ح ـتــى ص ـبــاح ال ـس ـبــت ،حيث
ت ـن ـح ـســر األم ـ ـطـ ــار وت ــرتـ ـف ــع درج ـ ــات
ال ـحــرارة .يشهد لبنان خــالــه أمـطــارًا
غ ــزي ــرة مـصـحــوبــة ب ـعــواصــف رعـ ّ
ـديــة
ّ
وت ـســاقــط ث ـلــوج عـلــى املــرت ـف ـعــات .إل
أن ذلك ال يرفع ترتيب ّ
معدل األمطار
املتساقطة حتى تاريخه ،والــذي ُيعدّ
األدنـ ــى خ ــال عـشــر س ـن ــوات ،بحسب
رئيسة دائــرة التقديرات في مصلحة
ّ
الجوية ،جوسلني أبو فارس،
األرصاد
ّ
إذ بلغ  22ملم ،فيما املعدل العام هو
 156ملم ،علمًا بأن النسبة األكبر التي

حال الطقس
ال ـيــوم الـخـمـيــس :غــائــم ومـمـطــر ب ـغــزارة
أح ـيــانــا ،مـصـحــوب ب ـعــواصــف رعـ ّ
ـديــة.
ّ
تشتد الرياح لتقارب الـ  80كيلومترًا في
الساعة خالل الليل .ارتفاع موج البحر
ً
وصــوال إلى  3أمتار .انخفاض درجات
الحرارة التي ستراوح بني  11و 22درجة
في بيروت ،بني  8و 13فوق الجبال ،و5
و 16في الداخل .تساقط الثلوج اعتبارًا
ّ
من  1800متر وما فوق ،على أن تتدنى
ً
إلى  1600متر ليال.
يــوم الجمعة :غائم وممطر .ريــاح ّ
قوية
ستصل إلــى  85كيلومترًا فــي الساعة
خ ــال الـفـتــرة الـصـبــاحـ ّـيــة .ارت ـفــاع مــوج
ال ـب ـحــر ل ـي ـقــارب ال ـ ـ  4أم ـت ــار .انـخـفــاض
درج ــات الـحــرارة التي سـتــراوح بــن 10
و 20في بيروت ،بني  6و 12فوق الجبال،
و 4و 14في الداخل .تساقط الثلوج على
ارتفاع  1500متر وما فوق.

ّ
سجلت خــال هــذه الـفـتــرة كــانــت عام
 2009عندما وصلت إلى  399ملمّ .
وف ــق الـتـقــديــرات واملـ ـع ـ ّـدالت املـحــقـقــة،
ف ــإن مــا يـشـهــده لـبـنــان هــو منخفض
جـ ـ ّ
ـوي ع ـ ــادي ،ال ي ـصــل إل ــى مـسـتــوى
ّ
ع ــاص ـف ــة ،ك ـمــا يـ ـه ــول ع ـلــى صـفـحــات
التواصل االجتماعي ،ولكن هل يمنع
ّ
السيارات
ذلــك مــن تـكــرار مشهد غــرق
ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات املـ ـتـ ـك ـ ّـرر س ـن ــوي ــا مــع
تساقط األمطار األولى؟
يـجــزم وزي ــر األش ـغــال الـعـ ّ
ـامــة والنقل
غ ـ ـ ــازي زع ـي ـت ــر أن «أعـ ـ ـم ـ ــال تـنـظـيــف
امل ـ ـج ـ ــاري الـ ـت ــي ا ّن ـط ـل ـق ــت فـ ــي أي ـل ــول
امل ــاض ــي ل ــم ت ـت ــوق ــف» ،وأن «م ـج ــاري
الـ ـط ــرق ــات ال ــدول ـ ّـي ــة م ــن بـ ـي ــروت إل ــى
الشمال والجنوب ،إضافة إلى طريق
ّ
السورية،
ضهر البيدر حتى الحدود
وطـ ــريـ ــق الـ ــزهـ ــرانـ ــي إلـ ـ ــى ال ـن ـب ـط ـ ّـي ــة،
جــاهــزة الستقبال األم ـط ــار» .لكنه لم
يستبعد إمكان ّ
تجدد مشهد السيول
والـفـيـضــانــات عـلــى ال ـط ــرق ــات ،عــازيــا
ذلـ ــك إلـ ــى «ع ـ ــدم ق ـ ــدرة املـ ـج ــاري على
اسـتـيـعــاب كـ ّـمـيــة الـنـفــايــات الضخمة
ال ـتــي ستحملها األم ـط ــار حـتـمــا إلــى
مــداخــل امل ـجــاري» ،باعتبار أن بعض
الـبـلــديــات لــم تلعب دوره ــا «ف ــي منع
رمي القمامة ومنع املعامل واملصانع
ّ
ومـشــاريــع البناء مــن ر ّمــي مخلفاتها
ب ـع ـش ــوائ ـ ّـي ــة» .ك ـمــا ح ـ ــذر م ــن طــوفــان
طرقات األوزاعي كون «مجلس اإلنماء
واإلع ـم ــار» لــم يـنـتــهِ مــن تنظيف نهر
الغدير.
قانونًا ،تندرج ّ
مهمة تنظيف الطرقات
الــرئ ـي ـسـ ّـيــة واألوتـ ــوس ـ ـتـ ــرادات ضمن
ص ــاح ـ ّـي ــة وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ـ ّ
ـام ــة
ُ
والنقل ،فيما تعنى البلديات بتنظيف
ال ـط ــرق ــات وامل ـ ـجـ ــاري ض ـمــن نـطــاقـهــا
اإلداري.
وب ـح ـســب وزارة األش ـ ـغـ ــال ،ال يـكـفــي
ّ
تنظيف األقـنـيــة وامل ـجــاري لـحــل هذه
األزم ـ ــة امل ـت ـج ـ ّـددة س ـنــويــا ،ن ـظ ـرًا إلــى
ّ
التحتية
كون طبيعة الطرقات والبنى
س ـي ـئــة ،ت ـض ــاف إل ـي ـهــا أع ـم ــال الـحـفــر
والــردمـ ّـيــات واملـصـ ّـبــات غير املصانة،

ً
فضال عن مرور الشاحنات بحموالت
زائدة ّعلى سقوف املجاري وفتحاتها،
مــا يــؤثــر عـلــى قــدرتـهــا عـلــى تصريف
ّ
املياه .وهو ٌ
جمعية يازا،
أمر تدحضه
ّ
التحتية قــادرة
مشيرة إلــى أن البنى
على استيعاب املـعـ ّـدل العام لتساقط
األم ـط ــار سـنــويــا ،بــاسـتـثـنــاء املـنــاطــق
امل ـن ـخ ـف ـض ــة وال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة م ـ ــن األنـ ـه ــر
واألن ـ ـف ـ ــاق والـ ـبـ ـح ــر .وي ـ ـقـ ــول رئ ـيــس
ّ
ال ـج ـم ـعـ ّـيــة ج ــو دكـ ـ ــاش إن «األس ـ ــاس
يـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي حـ ـس ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــأعـ ـم ــال
التنظيف ومتابعتها ومراقبتها».
وع ـل ــى رغ ــم أن ال ـكـ ّـم ـيــات املـتـســاقـطــة
ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه ال ت ـ ــزال م ـت ــدن ـ ّـي ــة وال
ّ
تـ ـش ــك ــل أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %14مـ ــن امل ـ ـعـ ـ ّـدل
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،ال ي ـس ـت ـب ـعــد دك ـ ــاش ط ــوف ــان
الطرقات ألسباب عـ ّـدة؛ أولهاّ ،
مكبات

بلغت نسبة األمطار
المتساقطة حتى
اليومّ  22ميلمترًا ،فيما
المعدل العام هو 156

ّ
العشوائية التي ستجرفها
النفايات
ً
ّ
مصبات
ـوال إل ــى
ـ
ص
و
ـار،
ـ
ط
ـ
م
مـيــاه األ
ّ
امل ـ ـجـ ــاري .ث ــان ـي ــا ،ت ــأخ ــر بـ ــدء أع ـم ــال

التنظيف في العديد من املناطق التي
رصــدتـهــا الـجـمـعـ ّـيــة حـتــى بــدايــة هــذا
الـشـهــر مـثــل ال ـحــازم ـيــة وب ــرج حـمــود
وضبية ونهر الكلب ،مع اإلشــارة إلى
أن هــذه األعـمــال يجب أن تنطلق منذ
بداية أيلول .ثالثًا ،كثير من الطرقات
يـفـتـقــر إل ــى م ـصـ ّـبــات تـصــريــف املـيــاه
ّ
الهندسيةُ .يضاف
ضمن هيكليتها
إل ــى ذل ــك غ ـيــاب الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي عن
أغـلــب املـنــاطــق .راب ـعــا ،اعـتـمــاد الطرق
ّ
البدائية في التنظيف بــدل التقنيات
واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـمــع
وت ـش ـف ــط األوسـ ـ ـ ــاخ ف ــي آن .خــام ـســا،
ّ
االستباقية
غياب التخطيط والخطط
مل ــواج ـه ــة هـ ــذه األزمـ ـ ـ ــات ،ع ـلــى الــرغــم
من روزنــامــة موسم األمطار املعروفة
مسبقًا في لبنان.

المزارعون قلقون :هل يطير الموسم؟
فاتن الحاج
ان ـح ـب ــاس األم ـ ـطـ ــار ل ـن ـحــو ش ـهــريــن
أقلق املــزارعــن .التأخر ّ
أجــل بصورة
خـ ــاصـ ــة زراع ـ ـ ـ ــة بـ ـع ــض امل ـح ــاص ـي ــل
الـ ـبـ ـعـ ـلـ ـي ــة م ـ ـثـ ــل ال ـ ّـق ـ ـمـ ــح والـ ـشـ ـعـ ـي ــر
والـ ـب ــازي ــاء« ،ون ــش ــف الـ ـح ــب» على
شجرة الزيتون في األمــاكــن التي لم
تـقـطــف ب ــاك ـرًا .كـمــا تــأثــرت األش ـجــار
الدائمة النمو مثل الحمضيات التي
تحتاج إلى األمطار إلنضاج ثمارها
وأخــذ لونها الطبيعي ،واملــزروعــات
املــرويــة مع انخفاض منسوب املياه
الجوفية.
لكن موسم الشتاء ال يزال في بدايته،
وهناك فسحة من الوقت ،و«لم نصل
بعد إلى مرحلة الخطر» ،بحسب ما
يطمئن املدير العام ملصلحة األبحاث
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة مـ ـيـ ـش ــال اف ـ ـ ـ ـ ــرام .األخـ ـي ــر
يستبعد إم ـكــان الـحـكــم عـلــى موسم

الـ ــزراعـ ــات الـبـعـلـيــة ق ـبــل آذار ،و«م ــا
ّ
نستطيع أن نقوله إن الشتوة منيحة
بتوقيتها وإن ط ــال انـتـظــارهــا ،وال
س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا س ـت ـم ـت ــد ع ـل ــى ي ــوم ــن
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ن ـ ـس ـ ـبـ ــة امل ـ ـت ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــات
املتراكمة مقبولة كبداية ( 40ملم في
املناطق الجبلية و 60ملم في املناطق
الساحلية)» .لكنه يستدرك« :هــذا ال
يعني أن اإلنتاج الزراعي بات ممتازًا
ألنـ ـن ــا ن ـح ـت ــاج إلـ ــى شـ ـت ــوات كـثـيــرة
كهذه ،واملؤشرات بما يخص التغير
املـنــاخــي ال تـبـشــر بــالـخـيــر» ،مشيرًا
إلى «أننا أعطينا املزارعني إرشادات
ليبذروا القمح في اليومني املاضيني.
فلننتظر ونر».
رئـيــس منطقة الـجـنــوب فــي جمعية
امل ــزارع ــن اللبنانيني رام ــز عسيران
يبدو مقتنعًا بأنه ال يمكن املباشرة
بـ ــاملـ ــزروعـ ــات ال ـب ـع ـل ـي ــة ق ـب ــل ت ـك ـ ّـون
مـنـســوب ع ــال م ــن امل ـي ــاه يـ ــراوح بني

 150و 250مـلــم .ويـبــدي خشيته من
خسارة املوسم «إذا ما صارت هناك
شتوات متواصلة في األيــام العشرة
امل ـق ـب ـل ــة» .وي ـل ـفــت إلـ ــى أن «األمـ ـط ــار
املنتظرة ليست عامة في كل املناطق
كـ ـم ــا تـ ـع ــودن ــا فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت مــن
السنة».
قبل أسبوع ،أتى الصقيع (الجليد)،
الــذي ضرب منطقتي البقاع وعكار،
على العديد من املزروعات ،وال سيما
ف ــي الـخـيــم الـبــاسـتـيـكـيــة و«ل ـطــش»
حتى امللفوف ،وهذه كوارث طبيعية
م ـت ــوق ـع ــة سـ ـن ــوي ــا ،ب ـح ـس ــب رئ ـي ــس
جمعية املزارعني اللبنانيني أنطوان
الحويك .لكن ما هو غير منتظر هو
أن ال ّ
يعوض املــزارعــون عن األضــرار
الخارجة عن إرادتهم .آخر تعويض
رسـ ـم ــي ع ــن ال ـ ـك ـ ــوارث ال ـن ــات ـج ــة مــن
ال ـ ـعـ ــواصـ ــف أو ال ـ ـج ـ ـفـ ــاف ك ـ ـ ــان فــي
ع ــام  .2004بـعــد ذل ــك ،لــم يــدخــل إلــى

الحاجة إلى شتوات
متواصلة إلنقاذ موسم
المزروعات البعلية

جيوب املزارعني قرش واحد .فنتائج
الكشف الـجــدي ال ــذي أجــرتــه الهيئة
العليا لإلغاثة على أثر «الثلجة» في
ً
هباء بعد األحــداث
عام  2008ذهبت
األمنية في  7أيار ،وفق الحويك الذي
ّ
ذكـ ــر بـسـحــب املـ ـش ــروع م ــن الـجـلـســة
التشريعية للمجلس النيابي بحجة
عدم تدبير املال الــازم« ،ومن وقتها

لـهـلــق طـ ــار ال ـت ـعــويــض ،إال إذا كــان
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة من
منطقة معينة فـيـعــوض عـلــى أبـنــاء
منطقته فحسب».
أما املؤسسة العامة للضمان الزراعي
م ــن الـ ـك ــوارث ف ـكــان مـصـيــرهــا أيـضــا
الـسـبــات فــي أدراج الـلـجــان النيابية
بـ ـع ــد إق ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي لـجـنـتــي
الــزراعــة واإلدارة والـعــدل عــام .2005
والـسـبــب بـحـســب ال ـحــويــك ،التخلي
ع ــن ال ــزراع ــة ك ـق ـطــاع مـنـتــج يـحــافــظ
على نمط اجتماعي معني ،وأن مثل
هذه املؤسسة ليست حصة ألحد من
السياسيني .من شــأن هــذه املؤسسة
أن تـسـنــح ل ـل ـمــزارع أن يــؤمــن أرض ــه
ومـعــداتــه لـقــاء رس ــم اش ـتــراك رم ــزي،
وعند حدوث أي مشكلة يأتي خبير
لـيـعــايــن األضـ ــرار وي ـقــرر التعويض
في مجلس الــوزراء ،ما يسمح بأن ال
يبقى املزارع تحت رحمة الزعيم.

