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مجتمع وإقتصاد
تصوير مروان طحطح

7

دارين شاهين
ّ
تهب مرتين!
أحمد محسن

زمن الكوليرا قادم؟
هديل فرفور
ُ
خ ــال خمسة أعـ ــوام ،اســتـحــدث أكثر
ّ
م ــن مـئــة مـكــب ع ـشــوائــي م ــوزع ــة بني
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق .آخ ــر اإلح ـص ــاءات
ي ـش ـيــر إل ـ ــى وجـ ـ ــود ن ـح ــو  800مـكــب
عـ ـش ــوائ ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـ ـع ــدم ــا ك ــان
عددها عام  2011يبلغ  670مكبا ،وفق
مــا أش ــارت حينها دراس ــة ُم ـعـ ّـدة من
شركة «األرض» ُ
وم ّمولة من برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي ملصلحة وزارة
ّ
البيئة .حاليا ،تتولى الجهات نفسها
إعداد تقرير ُم ّ
ّ
حدث عن واقع املكبات
وت ـف ــاق ــم أعـ ــدادهـ ــا ف ــي ظ ــل «انـ ـ ــدالع»
أزمــة النفايات صيف ُ ،2015ويتوقع
إطــاقــه مطلع الشهر املـقـبــل .بحسب
امل ـ ـعـ ـن ـ ـيـ ــن ،خ ـ ـطـ ــة «إص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» واقـ ـ ــع
املكبات التي وعدت بها وزارة البيئة
ُ
منذ خمس سنني لم «تـقـ ّـرش» واقعا
م ـغ ــاي ــرا ،وس ــاه ـم ــت أزم ـ ــة ال ـن ـفــايــات

فــي تــزايــد أع ــداد املـكـبــات ،خصوصا
في منطقة جبل لبنان «التي لم تكن
تشهد وجود مكبات عشوائية».
وتـجــدر اإلش ــارة الــى ان بـلــدات وقــرى
قضاءي الشوف وعاليه ال تزال غارقة
فــي نفاياتها نتيجة استثنائها من
خـطــة مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات الحكومية
التي أقرت في آذار املاضي.
والخطر األبرز الناجم عن هذه ّ
املكبات
ال ـتــي ينتشر غالبيتها بــن األودي ــة
والسهول ،حيث إمكانية «إخفائها»
ّ
أس ـ ـهـ ــل ،هـ ــو ت ـس ــل ــل ُعـ ـص ــارتـ ـه ــا ال ــى
األتربة ووصولها الى املياه الجوفية.
وهذا الخطر يتفاقم في مواسم املطر.
وفي ظل التشكيك في «متانة» البنى
التحتية وقدرتها على منع اختالط
«مياه النفايات» بمياه الشفة ،يغدو
التنبه من األمراض املتأتية من املياه
ّ
امللوثة ضروريًا.
وفـ ــي م ـع ــرض ت ـن ــاول ـه ــا ملـ ــدى جــديــة

خ ـط ــر «ال ـ ـكـ ــول ـ ـيـ ــرا» فـ ــي ظـ ــل ت ـك ـ ّـدس
النفايات فــي مــوســم الـشـتــاء ،أشــارت
رئـ ـيـ ـس ــة دائ ـ ـ ـ ــرة م ـك ــاف ـح ــة األمـ ـ ـ ــراض
اإلنـتـقــالـيــة فــي وزارة الـصـحــة عاتكة
ب ـ ّـري فــي حــديــث ســابــق ل ـ «األخ ـبــار»،
إل ــى أن خ ـطــر ت ـســاقــط األمـ ـط ــار على
الـنـفــايــات يـكـمــن فــي اح ـت ـمــال تـسـ ّـرب
رواسب النفايات الى التربة وبالتالي
ال ــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ،وه ــو م ــا يــرتــب
تــداعـيــات خـطــرة عـلــى امل ــدى البعيد،
«ك ــأن يرتفع عــدد اإلصــابــات بمرض
ال ـس ــرط ــان وغ ـ ـيـ ــره» .م ـ ــاذا ع ــن خـطــر
«الـ ـ ـك ـ ــولـ ـ ـي ـ ــرا»؟ ت ـ ـقـ ــول اخ ـت ـص ــاص ـي ــة
أم ــراض وبائية (رفـضــت ذكــر اسمها
ل ـحــاج ـت ـهــا الـ ــى اذن امل ــؤس ـس ــة ال ـتــي
تـعـمــل فـيـهــا) ان الـكــولـيــرا ع ـبــارة عن
ج ــرث ــوم ــة م ـص ــدره ــا ال ـ ـبـ ــراز ،تعيش
فــي امل ــاء ،وتنتقل اذا شــرب الشخص
مـيــاهــا مـلــوثــة أو ت ـنــاول أك ــا مـلـ ّـوثــا،
«م ــن ه ـن ــا ،ي ـجــب ال ـتــذك ـيــر ب ـض ــرورة
اإلن ـت ـبــاه ال ــى بنية ال ـصــرف الصحي
واآللية املوجودة وإذا ما كان يجري
خ ـل ــط بـ ــن مـ ـي ــاه ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
وم ـ ـيـ ــاه الـ ـشـ ـف ــة» .وتـ ـضـ ـي ــف« :خ ـطــر
الكوليرا يتفاقم اذا تساقطت األمطار
عـلــى الـن ـفــايــات ال ـتــي تـتـضـ ّـمــن بقايا
براز كالحفاضات وأوراق الحمامات،
ّ
وتسربت هذه األمطار الى مياه الشفة
ُ
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة ف ــي األكـ ـ ـ ــل» ،الف ـت ــة ال ــى
ُ
ّ
التداعيات «الكارثية» املتوقعة .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ي ـج ــري ال ـتــرك ـيــز على
خطر «الكوليرا» ،كنتيجة «حتمية»
لـتـســاقــط األم ـط ــار و»احـتـكــاكـهــا» مع
النفايات ،إال أن هناك آالف الجراثيم
التي قــد تتأتى عــن عمليات التفاعل
ب ــن امل ـي ــاه وه ــذه ال ـن ـفــايــات ،وف ــق ما
تشير ،كالساملونيال مثال ،الفتة الى
خطر انتشار مرض الطاعون نتيجة
تكاثر الجرذان.
مــن جهتها ،تـقــول أس ـتــاذة الكيمياء
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي تـ ـل ـ ّـوث ال ـ ـهـ ــواء فــي
الجامعة األميركية في بيروت نجاة
ع ــون صـلـيـبــا لـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ،ان ــه رغــم
أن ت ـســاقــط األمـ ـط ــار ع ـلــى ال ـن ـفــايــات
ُ
املـكــدســة ال ُيـحــدث أث ــرا تلقائيا على
ّ
ال ـ ـهـ ــواء« ،لـ ـك ــن ت ـغ ـل ـغــل األم ـ ـطـ ــار فــي
ُ
أك ــوام الـنـفــايــات املـكـ ّـدســة ي ــؤدي بعد
ال ـص ـح ــو وبـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـح ــرارة
الشمس الى «تخمير» ُينتج فطريات
وعفونة تتطاير في الهواء ،ما يجعل
ُ
الكثير مــن املقيمني ُيـعــانــون مشاكل
ف ــي ال ـت ـن ـفــس وأمـ ــراضـ ــا ف ــي ال ـج ـهــاز
التنفسي وخـصــوصــا ألول ـئــك الــذيــن
يعانون أنواع الحساسية».
وللتذكير ،أثبتت دراسة صدرت أخيرا
عــن الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة فــي بـيــروت
أن الـعــامـلــن والـقــاطـنــن فــي مناطق
ت ـت ـكـ ّـدس فـيـهــا ال ـن ـفــايــات ع ـشــوائ ـيــا،
ُمـ ـع ـ ّـرض ــون ل ــإص ــاب ــة بـ ــأمـ ــراض فــي
ال ـج ـهــاز الـهـض ـمــي وال ـت ـن ـف ـســي أكـثــر
مـ ــن غ ـي ــره ــم ب ـن ـس ـبــة تـ ـف ــوق .%400
ويقول أحد املعنيني في ملف املكبات
الـعـشــوائـيــة إن الـخـطــر ال ـثــانــي الــذي
ّ
ي ـتــأتــى م ــن ه ــذه امل ـك ـ ّـب ــات ،نــاجــم عن
ع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــرق ال ـت ــي ي ـل ـجــأ الـيـهــا
ّ
«القيمون» على املكب بهدف تقليص
ح ـج ــم الـ ـنـ ـف ــاي ــات .ع ـم ـل ـي ــات ال ـح ــرق
هــذه الـتــي جــرت قـبــل مــوســم الـشـتــاء،
ُ
ضاعفت بدورها املــواد املسرطنة في
الـ ـه ــواء ألك ـث ــر م ــن  416مـ ــرة بحسب
دراسة صدرت عن الجامعة األميركية
في كانون األول املاضي.

العاصفة آتية .ودارين آتية .دارين هي العاصفة .إذًا،
في نشرة أخبار «الجديد» ،العاصفة ّ
تهب مرتني.
خلفها ،غالبًا ما تكون صورة شعبية ،بكاميرا
ّ
ّ
ومحب للمشاركة.
محب للطبيعة،
مواطن ودود
وغالبًا أيضًا ،تكون دارين ،بثيابها الدافئة .طبعًا ،ال
أحد له الحق في الحديث عن ثياب دارين ،أو تقويم
أناقتها .بالدرجة األولى ،ألن املرأة ليست سلعة.
ودارين ّ
حرة أن ترتدي ما تشاء .وهذه ليست
مزحة .حتى وإن كان ذلك فستان سهرة صيفيًا،
على أبواب الصيف .عادي ،االستديو ّ
مكيف ،غالبًا.
ّ
شوب ،كتير شوب .تعلق دارين على سرعة الرياح،
وعلى قوة الضغط الجوي ،بصوتها الرقيق .يمكنها
الغناء .تذهب الستطالع «اليومني الجايني» ،قبل أن
تعود غدًا ،وتحدثنا عنه .وهذا يفتح السجال ،عن
جدوى نشرة الطقس ،في ظل وجود التطبيقات
على الهواتف ،وعلى اإلنترنت .ولكن ،علينا أن ننتبه
إلى أن ثمة من ال يزال ينتظر رزمة كاملة من نشرة
األخبار ،وهذا حقه .العاصفة مع الصور ،ربما ،وثمة
من ينتظر دارين أيضًا .يجب أن نتفهم الكاريزما.
تذهب إلى عواصم العالم العربي ،وتقول :منسافر
عالعواصم ،ليش أل؟ إلى القدس .هذه إشارة وطنية،
مع ضحكة .ثم تقفز إلى نواكشوط ،وتنتهي في
لندن« .يا ريت هلقد السفرات هينة» ،تختم .ولوجه
الدقة ،تختم تمامًا عندما ّ
تلوح ملنتظري العاصفة
بيدها الرقيقة التي ّتبعث على الدفء :باااايّ .
الجوية مع الزميلة كريستيل سلوم.
واآلن ،النشرة
لم تحزروا .هذه ليست «أم تي في» وال املؤسسة
اللبنانية لإلرسال .ليست «أو تي في» أيضًا .الزميلة
كريستيل على «املنار» .نعم ،على عكس ما يعتقد
كثيرون ،من الذين ّ
خزنوا في رؤوسهم صورًا
نمطية عن «املنار» ،أن االسم ال يشبه املحطة .ولكن،
نعم ،على العكس تمامًا .كريستيل تشبه «املنار»،
ّ
وتقدم نشرة الطقس بحرفة بالغة ،وإلقاء يتفوق
في دقته على معظم زميالتها ،لجهة احترام اللغة
العربية ،التي تظهر في الخلفية أيضًا ،على عكس
بقية املحطات التي تستخدم املفردات اإلنكليزية
لإلشارة إلى أيام األسبوع .ال تعاني كريستيل،
وخلفها «املنار» ،من عقدة الحديث املائع باإلنكليزية
في غير مكانه .ولباس كريستيل الشرعي ،ال
يختلف كثيرًا إن كانت هناك عاصفة وإن لم تكن
هناك عاصفة .هذه تفاصيل «شرعية» ،ال يوجد
«شو تايم» على املنار .النشرة نشرة طقس .واملرأة
عاديًا،
حاضرة في تلفزيون حزب الله حضورًا
ً
يتجاوز الستيريوتايب اللبناني عن «املنار» أوال،
وبالدرجة الثانية ،يتجاوز شطحات التيار املتشدد
في الحزب ،الذي له حضوره على التلفزيون أيضًا،
ويتمثل بالسيد سامي خضرا .يؤخذ على نشرة
الطقس في املنار ،أن العاصفة تبدأ من الجنوب ،من
صفد البطيخ أو الغسانية ،وتنتهي في النبي الشيت.
الفقرة الوحيدة التي ال يكون فيها الحديث عن
حزب الله على «أم تي في» هي فقرة الطقس .وهذه
مزحة طبعًا .وليس ألن الحزب بريء من الطقس،
في إحدى املقدمات قد نجد أن املحرر استخدم
في مقدم ٍة من تلك املقدمات البديعة مصطلح
«عاصفة حزب الله» .دعنا من حزب الله .فلنعد
بالتنانير
إلى أخبار العاصفة .جهزوا أنفسكم.
ً
واألكمام القصيرة جئناكم .األشياء نفسها نقال
عن مصلحة األرصاد الجوية .سرعة الرياح ،حرارة
املياه في البحر ،الضغط الجوي ـ سؤال اعتراضي
هنا :هل يوجد ضغط ّبري؟ ـ لكن «أم تي في» لديها
اإلضافة كالعادة .نذهب اآلن إلى «الضيع» اللبنانية.
والضيع في هذه الحالة ،هي الضيع التي تتشكل
من غالبية مسيحية .ملاذا املواربة .في الجنوب :هناك
مرجعيون وجزين وعني إبل .في بعلبك ،هناك القاع
وجب جنني .ذات مرة« ،زمطت» درجة الحرارة في
طاريا على البانو األنيق خلف املذيعة اللطيفة.
وبأناقة مشابهة ،تستقبل «املؤسسة اللبنانية
يناديها
لإلرسال» العاصفة ،مع الزميلة فادية .هكذا
ً
الزميل يزبك .تتجول بني األرز والباروك ،وصوال
إلى الجنوب ،مرورًا بلبنان الكبير والحبيب ،الذي
يواجه عاصفة .وكالعادة ،سرعة الرياح ،حرارة
املياه في البحر ،الضغط الجوي ،إلخ .ورحلة
غرافيكية في عواصم العالم .وهذا موجود ومتوافر
على تطبيقات الهواتف ،لكن ،نشرة الطقس ليست
وظيفتها استقبال العاصفة تمامًا ،بل ربما ،تقديم
اإلضافة في هوية محطة القناة اللبنانية .ذلك رغم
أن العاصفة عندما تهب ،قد تقتلع الجميع .وإلى
اللقاء في نشرة الغد.

