 10مجتمع واقتصاد
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على الغالف

مواجهة «اليكسا» الحذر يعــ
التعطيل في البلد كان القرار األسهل لتدارك تداعيات عاصفة عادية.
التشويش الذي رافق قدوم العاصفة جعل مصلحة األرصاد الجوية تحتاط
في تقاريرها لعدم التأكد من جاهزية الطرقات الستقبال األمطار الغزيرة
وإمكان تحولها إلى سيول ،فيما حل الترقب مكان تحمل املسؤوليات
إعداد :فاتن الحاج
ال� �خ ��وف م ��ن ت� �ك ��رار ال �ف �ض �ي �ح��ة امل ��وص ��وف ��ة ف��ي
الشتوة األول��ى جعل الحذر هو املوقف الرسمي
ّ
ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ع ��اص� �ف ��ة ،ع �ل��ى ق ��اع ��دة أن
االح�ت�ي��اط واج ��ب ،وإع �ط��اء ال�ن��اس عطلة قسرية
ي�س� ّ�ه��ل م�ه�م��ة األج �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة م��ن ق ��وى أم�ن�ي��ة
وعناصر دف��اع م��دن��ي وب�ل��دي��ات ،فيمنع ازدح��ام
ال�س�ي��ر وي�خ�ف��ف امل �س��ؤول �ي��ات ب��ل ي�غ�ط��ي العجز
والفساد في صيانة الطرقات وتنظيف املجاري
وال �ت �ع��دي ع�ل��ى األم�ل�اك ال �ع��ام��ة .ال�ت�ق��دي��رات غير
امل �س��ؤول��ة ل�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات ف�ع�ل��ت فعلها أي�ض��ًا،
ومنها مصلحة األبحاث العلمية الزراعية التي
ل��م تنحصر نشرتها ف��ي مهمتها األس��اس�ي��ة ،أي
إعطاء اإلرش ��ادات للمزارعني ،بل انسحبت على
أح� ��وال ال �ط �ق��س .ك��ذل��ك ال�ت�س��اب��ق اإلع�ل�ام��ي على
التحذير م��ن ال�ت��داع�ي��ات ب��ث ال��رع��ب ف��ي صفوف
ال� �ن ��اس ل �ت �ك��ون امل �ف ّ��ارق ��ة أن ذل� ��ك ل ��م ي��ؤث��ر ع�ل��ى
الناس فحسب بل أثر بشكل مباشر على تقارير
مصلحة األرص ��اد ال�ج��وي��ة ف��ي م��دي��ري��ة الطيران
املدني ،باعتراف املصلحة نفسها .أما قرار وزير
التربية ح�س��ان دي��اب ب��إق�ف��ال امل ��دارس الرسمية
والخاصة لليوم الثاني على التوالي فهو ينبع
أيضًا من املثل الذي يقول «الباب يلي بيجي منو
ال��ري��ح س��دو واس�ت��ري��ح» ،فحتى اآلن ّليس هناك
تبرير ج� ّ�دي لتعطيل امل��دارس ،سوى أن��ه يستند
إل��ى معلومات األرص ��اد نفسها وب�ع��د التنسيق
م��ع هيئة إدارة ال �ك��وارث ف��ي ال�س��راي��ا الحكومية
التي تتجمع لديها املعطيات.
ك��ان األس �ه��ل أن ي�ل�ازم ال�ت�لام��ذة م�ن��ازل�ه��م م��ن أن
ت�ن�ه��ال االن �ت �ق��ادات ع�ل��ى ال��وزي��ر ف��ي ح��ال ح��دوث
م��ا ل��م ي �ك��ن ف��ي ال �ح �س �ب��ان ،ل �ك��ون األم � ��ور ت�ج��ري
من دون أي تخطيط مسبق .ورغ��م ذل��ك ،لم يسلم
ق ��رار ال��وزي��ر م��ن ال�س�خ��ري��ة ال�ص�ب��اح�ي��ة ل�ل�ن��اس،
«استفقنا على عاصفة أق��ل م��ن ع��ادي��ة ول��م يكن
األم � ��ر ي �س �ت��دع��ي ال �ت �ع �ط �ي��ل وإرب � � ��اك ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
وإع��ادة ترتيب يومياتهم بسبب تغيب أوالده��م
عن املدارس» ،كما قالوا.
«ل �ك��ن ل�ب�ن��ان ل�ي��س ب �ي��روت ف�ق��ط وق ��وة العاصفة
ضربت بصورة خاصة الشمال والبقاع الشمالي،
ّ
والرادار يظهر لنا أن هناك أمطارًا غزيرة في أقصى
الجنوب» ،يقول لـ«األخبار» املهندس في مصلحة
األرص��اد عبد الرحمن زواوي .برأيه ،ه��ذا الواقع
يستدعي طبعًا إقفال املدارس حفاظًا على سالمة
األوالد ،متحدثًا عن «غياب الثقافة واملعرفة الذي
يؤثر على عملنا ،فالعاصفة لم تنته بعد ،بل هي

عائلة في الكورة (أ ف ب)

مستمرة حتى مساء السبت وال أحد يعرف ما إذا
كانت العاصمة ستكون مستثناة» .ويلفت إلى
أننا «فضلنا أال نكون متفائلني وندفع الثمن بعد
ّ
ّ
ذل��ك ،وخ�ص��وص��ًا أن تقديرنا ن��اب��ع م��ن أن غيمة
واح� ��دة ت�ج�ل��ب م�ع�ه��ا ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن األم �ط��ار،
واألم�ط��ار الغزيرة املتوقعة قد ت��ؤدي إل��ى سيول
وف �ي ��اض ��ان ��ات» ،ي �ض �ي��ف« :ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة على
األرض لفتح الطرقات كانت في كامل جاهزيتها،
ّ
إال أن ه��ذا ليس كافيًا ،ب��ل ينبغي التأكد م��ن أن
البنى التحتية ستكون جاهزة أيضًا الستقبال
ّ
ّ
ه��ذه العاصفة» .وي�ش��رح أن «لبنان صغير ،وأن
ال��دق��ة ف��ي ت�ح��دي��د األم��اك��ن األك �ث��ر ت��أث �رًا وف��ي أي
س��اع��ة ت �س �ت��وج��ب رادارات ك �ب �ي��رة ت �ح��دد كمية
ً
األمطار التي تحملها الغيوم ،فضال عن الحصول
على تفاصيل أكثر من صور الستااليت وهذا غير
متوافر» .وإلى حني الحصول على ذلك ،وفي بلد
م�ث��ل ل�ب�ن��ان ،ي�ج��ب أن تعتمد ،ك�م��ا ي �ق��ول ،ق��اع��دة
«درهم وقاية خير من قنطار عالج».
ال� �ي ��وم األول م ��ن ال �ع��اص �ف��ة م� � ّ�ر ع �ل��ى ط��راب �ل��س
وجوارها (عبد الكافي الصمد) بأقل من توقعات
املواطنني .برأي الطرابلسيني ،ال تستدعي أحوال
املدينة إق�ف��ال امل ��دارس .يستغربون تضييع يوم

لبنان ليس
بيروت
فقط وقوة
العاصفة
ضربت بصورة
خاصة الشمال
والبقاع
الشمالي
(مروان
طحطح)

طبق وزير التربية المثل:
ّ
الباب يلّي بيجي منّو الريح سدّو واستريح
دراس� � ��ي ع �ل��ى ال� �ط�ل�اب ه ��م ب �ح��اج��ة م � ّ
�اس ��ة إل �ي��ه
ل �ت �ع��وي��ض أي � ��ام ال �ع �ط��ل ال �ق �س��ري��ة ال �ت��ي ف��رض��ت
ع�ل�ي�ه��م ب�س�ب��ب ج ��والت االش �ت �ب��اك��ات ال �ت��ي شلت
طرابلس أليام.
وفي الضنية ،لم يؤد تساقط الثلوج إلى انقطاع
طرق رئيسية ،ما عدا تلك التي تربط بني الضنية
وال�ه��رم��ل ،وه��ي ط��ري��ق تقطع ع��ادة ف��ي مثل هذه
األي��ام بسبب الثلوج .وعلى عكس املتوقع أيضًا،
ب�ق��ي األوت��وس �ت��راد ال��دول��ي ب�ين ط��راب�ل��س وع�ك��ار
سالكًا ب�ص��ورة طبيعية ،وخصوصًا ف��ي منطقة
املنية ،إذ لم تؤد كمية األمطار املتساقطة إلى ّ
سد
مسارب التصريف».
بخالف طرابلس ،لم ينتظر أهالي عكار (روبير
ع�ب��دال�ل��ه) ت��وق�ع��ات األرص ��اد ال�ج��وي��ة .ل�ج��أوا إلى
حدسهم ومعرفتهم التقليدية ،ليحسنوا التوقع،
إذ المس الثلج بلدة الدوسة على ارتفاع ال يصل
إلى  400متر.
إق�ف��ال الثانويات وامل ��دارس ك��ان بديهيًا ف��ي مثل

ّ
هذا النهار ،يقول األهالي .بل إن طالب الجامعة
اللبنانية ،ومعظمهم من عكار والضنية ،كانوا
ينتظرون ق��رارًا من رئيس الجامعة اللبنانية د.
عدنان السيد حسني بالتعطيل ولم يحصل ذلك،
ف �غ��اب��وا م��ن دون أن ت �ك��ون ه �ن��اك ع�ط�ل��ة معلنة.
وه��ذا ما حصل أيضًا في كلية الحقوق والعلوم
ال�س�ي��اس�ي��ة واإلداري � � ��ة ـ �ـ ال �ف��رع األول ف��ي مجمع

ال �ح��دث ال �ج��ام �ع��ي ال �ت��ي ت��وق �ف��ت ف�ي�ه��ا ال� ��دروس
ب�س�ب��ب غ �ي��اب ال �ط�ل�اب خ��وف��ًا م��ن ت �ك��رار ط��وف��ان
ال �ش �ت��وة األول � ��ى .وت��واص �ل��ت ال ��دراس ��ة ف��ي ب��اق��ي
الكليات التي سجلت نسبة غياب مرتفعة.
حتى ساعات بعد الظهر ،كانت ج��راف��ات الدفاع
املدني قد تمكنت من فتح الطرقات املؤدية إلى جبل
أكروم ،وإلى املرتفعات العالية في جرود القبيات،

العريضي والصفدي أمـ
محمد نزال
التاريخ .2013/12/9 :الحدث :فيضان «مجرور
ال�ف�س��اد» وال�ت�ه��م املتبادلة ب�ين ال��وزي��ري��ن غ��ازي
العريضي ومحمد الصفدي.
ال �ت��اري��خ .2013/12/9 :إن��ه ال �ي��وم ال ��ذي أعلنته
األم � ��م امل �ت �ح��دة ،ق �ب��ل  10س� �ن ��وات ،ي��وم��ًا ع��امل�ي��ًا
ملكافحة الفساد.
يا لهذه «املصادفة»! أبى الوزيران إال أن يحتفال
ب�ه��ذا ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ،ع�ل��ى طريقتهما ،ف�ل��م تبق
تهمة فساد إال ألصقها أحدهما باآلخر .كثيرون
م��ن الطبقة ال�س�ي��اس�ي��ة «أس �ف��وا» ل ��ذاك السجال
الوزاري .منهم من قال «عيب» ومنهم من ّ
تحسر
وم �ن �ه��م م ��ن الذ ب��ال �ص �م��ت .وال �ص �م��ت ف ��ي ه��ذه
ال�ب�لاد ،كما درج��ت ال�ع��ادةُ ،يلجأ إليه خوفًا من
فتح أبواب (مجارير) ما زالت مغلقة.
وزير العدل شكيب قرطباوي يقول« :أنا حزين

ج �دًا م��ن ال �ت��راش��ق ال ��ذي ح�ص��ل ب�ين ال��وزي��ري��ن،
بمعزل ع��ن الحقائق ،التي أتركها للقضاء كي
ي�ح�ك��م ف �ي �ه��ا» .رب �م��ا ك ��ان أول� ��ى ب��ال��وزي��ر ،وك��ل
وزي��ر ،ك��ل رئيس ون��ائ��ب وم �س��ؤول ،أن يحزنوا
ً
ألن الفساد موجود أصال على النحو «الفظيع»
ً
ال ��ذي ان�ت�ه��ى إل��ى م�س��ام��ع اللبنانيني ،ب ��دال من
أن ي �ح��زن��وا ب�س�ب��ب «ال �ت��راش��ق ال �ك�لام��ي» ف�ق��ط.
قرطباوي يلفت إلى أن ما حصل بني الوزيرين
امل ��ذك ��وري ��ن ل �ي��س ج ��دي� �دًا ،ف �ه��ذه «ل �ي �س��ت امل � ّ�رة
األولى التي يحصل في هذا النوع من التراشق.
هذا يجعل املواطن يشعر بأنه غريب عن الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة» .ت��رى م�ت��ى ك��ان امل��واط��ن ق��ري�ب��ًا من
ً
هذه الطبقة أصال؟
ف ��ي ال � �ح� ��االت امل �م��اث �ل��ة ت �خ ��رج أص� � ��وات ك�ث�ي��رة
ملناشدة وزي��ر العدل أن «يلعب دوره» .في هذه
امل �ن ��اش ��دات ش ��يء م ��ن ال �ص� ّ�ح��ة ،مل ��ا ل �ل��وزي��ر من
صالحية إيعاز للنيابات العامة ،لكن من حيث

