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«خطوط التماس» 12 :نقطة خطرة
لــن يختلف فـصــل الـشـتــاء ه ــذا الـعــام
عما سبقه ،املـعــانــاة نفسها ستتكرر
وقد تكون بدرجة أكبر .فاألمطار التي
سقطت منذ نحو  10أيام كانت كفيلة
ب ــأن تــرفــع درج ــات االسـتـنـفــار ليصل
األم ــر فــي بـعــض امل ـنــاطــق إل ــى تـحـ ّـرك
الدفاع املدني من أجل مساعدة الناس
الغارقني في الفيضانات .أوتوستراد
ضبية  -جونية ّ
تحول إلى بركة مياه،
ما خلق زحمة سير خانقة على طول
األوت ــوس ـت ــراد املـمـتــد م ــن ضـبـيــه إلــى
املعاملتني .منطقة جسر الغزير طافت،
ُ
وغـ ـم ــرت املـ ـي ــاه الـ ـسـ ـي ــارات فــاحــتـجــز
الناس داخلها .كذلك فإن فيضان نهر
الـعــاصــي ه ــذا الـشـهــر وم ــا ألـحـقــه من
أض ــرار فــي املقاهي وأح ــواض السمك
دفــع وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،املـســؤولــة
عن تنظيف مجاري األنهر ،إلى إصدار
بيان تعلن فيه عدم توافر االعتمادات
ال ــازم ــة لـلـتـنـظـيــف ،وب ــال ـت ــال ــي على
«امل ــواط ـن ــن الـتـحـلــي بــأع ـلــى درج ــات
الحس الوطني للحفاظ على املجاري،
وذل ــك ب ـعــدم رم ــي األوس ـ ــاخ واألتــربــة
والـنـفــايــات ضمنها» .هـكــذا إذًا وبكل
بـســاطــة أخــرجــت ال ـ ــوزارة نفسها من
املــوضــوع ،يعلن وزيــر الطاقة واملياه
أرت ـ ــور ن ـظ ــاري ــان أن «ه ـن ــاك اع ـت ـمــادًا
صـ ـغـ ـي ــر ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت ال ـ ـطـ ــارئـ ــة وع ـل ــى
البلديات أن تتولى مهمة التنظيف»،
لكن هل ستنجز البلديات هذه املهمة؟
ال أحد يعرف« ،لكن نأمل ذلك» ،يجيب
نـ ـظ ــري ــان ،ف ــال ـب ـل ــدي ــات ت ــدخ ــل ضـمــن
نـطــاق وزارة الــداخـلـيــة ،مــا يعني أنه
ال يمكن لوزارة الطاقة أن تتدخل ،من
هـنــا ت ـبــدأ عـمـلـيــة رم ــي امل ـســؤول ـيــات.
الـ ـع ــام امل ــاض ــي غـ ــرق امل ــواطـ ـن ــون فــي
ب ـيــروت ،ومــا زال ــت كــارثــة نفق املطار
ع ــال ـق ــة فـ ــي أذهـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ـي ــع .ارت ـف ــع
منسوب املـيــاه إلــى متر ونـصــف متر
وكانت السيارات عائمة داخــل النفق
واملــواطـنــون يحاولون إنقاذ أنفسهم
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم .ف ـت ـحــت هـ ــذه ال ـكــارثــة
أب ـ ــواب تـ ـب ــادل ال ـت ـه ــم وامل ـس ــؤول ـي ــات
ب ــن وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة ووزارة
امل ــال وشــركــة الـشــرق األوس ــط لخدمة
امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات « ،»MEASمـ ــا ّأدى إل ــى
استقالة وزيــر األشـغــال العامة آنــذاك
غـ ـ ــازي ال ـع ــري ـض ــي ،ووضـ ـ ــع ال ـن ـيــابــة
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة امل ــال ـي ــة ي ــده ــا ع ـل ــى «امل ـل ــف»
مــن دون ان يـصــل االم ــر الــى مستوى
املـ ـح ــاكـ ـم ــة ،او االعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ن ـتــائــج
التحقيقات وتحديد املـســؤولـيــات .ال
شــيء يضمن عــدم تكرار هــذه الكارثة
ال ـيــوم ،بــل إن جميع املــؤشــرات تنبئ
بتكرارها ليس فقط في النفق ،بيروت
ستغرق عند العاصفة األولى.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ـ ــن االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة

ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر واإلهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ب ـ ــن وزارة
األش ـغــال واملتعهدين ،تكمن املشكلة
األســاسـيــة ملــديـنــة ب ـيــروت فــي ضعف
البنى التحتية املخصصة لتصريف
املـ ـي ــاه وغـ ـي ــاب ال ـت ـخ ـط ـيــط م ــا يـفــاقــم
الـكــارثــة .يـشــرح املتعهد املـســؤول عن
صيانة املـجــاري الشتوية فــي مدينة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ري ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـعـ ـ ــد ،ع ـم ـل ـيــة
الصيانة التي تقسم إلى ثالث مراحل:
املرحلة األولى تبدأ من  15آب حتى 15
تشرين األول ،أي قبل هطول األمطار،
وي ـج ــري خــالـهــا تـنـظـيــف الـشـبـكــات.
وامل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـج ــري ب ـع ــد أول
ُ
هـطــول للمطر فــتــراقــب املـنــاطــق التي
ّ
حصلت فيها مشاكل وتعالج ،وتوزع
أخ ـي ـرًا املـ ـع ــدات ع ـلــى امل ـنــاطــق األك ـثــر
ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـط ــر .نـ ـط ــاق م ـس ــؤول ـي ــة
متعهد بـيــروت يـبــدأ مــن نهر بيروت
بــاتـجــاه الـســاحــل واملــديـنــة الرياضية
ً
وصــوال إلى الطيونة ثم فرن الشباك.
بــالـطـبــع تستثنى مـنـطـقــة ســولـيــديــر
من هذه التركيبة ،نظرًا إلى سيادتها
املطلقة على أرضها .يؤكد األسعد أن
املداخل واملـخــارج األساسية لبيروت
ّ
جــرى تنظيفها ،إال أن هـنــاك طرقات
كثيرة لم تلحقها عملية التنظيف.
الـحــديــث عــن ال ـطــوفــان املـنـتـظــر ليس
ـار وأم ـ ـطـ ــار
فـ ـق ــط ح ــديـ ـث ــا ع ـ ــن م ـ ـج ـ ـ ٍ

ٌ
وم ـع ــان ــاة ن ـ ــاس ،ب ــل ه ــو أي ـض ــا مـثــل
بسيط يمكن من خالله فهم السياسة
الـتــي انتهجتها الــدولــة فــي التعامل
مع هذه املشاكل .بيروت بمستوياتها
الكبيرة (االحـيــاء املحظية بالرعاية)
ل ـ ــن ت ـ ـطـ ــوف عـ ـل ــى نـ ـح ــو كـ ـ ــارثـ ـ ــي ،إذ
سيقتصر الطوفان فيها على دقائق
ق ـل ـي ـلــة ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك م ـن ــاط ــق م ـح ــددة
ف ــي بـ ـي ــروت س ـت ـغ ــرق ،وهـ ــي خـطــوط
ال ـت ـمــاس .فـحـتــى عـنــدمــا نـتـحــدث عن
األمطار ،هناك خطوط تماس قد تكون
طائفية ،إداري ــة ،خدماتية أو طبقية.
هذه الخطوط هي التي ستغرق وفق
ك ــام األس ـعــد ،ال ــذي يـعــرف «أح ـشــاء»
بيروت ومشاكلها .لذلك ّعند وصول
العاصفة على الناس تجنب أكثر من
 12منطقة في بيروت ّ
تسمى في كالم
املتعهدين «نقاط خطر» أو «خطوط
ت ـ ـمـ ــاس» ،أي م ـن ــاط ــق م ـع ـ ّـرض ــة عـلــى
نحو كبير للطوفان .تستعد منطقة
صـبــرا وشاتيال لشتاء كــارثــي ،حيث
ُت ّ
عد منطقة تماس إداري بني بلديتي
ب ـي ــروت وال ـغ ـب ـيــري ،كـلـتــا الـبـلــديـتــن
ترى أن ال عالقة لها بما يحصل هناك،
فيقع النزاع وتطوف املنطقة بأكملها.
كذلك فــإن منطقة الـكــوال تمثل إحــدى
نقاط الخطر ألنها منطقة منخفضة،
م ــا يـعـنــي تـجـ ّـمــع ال ـس ـيــول فـيـهــا .إلــى

جــانــب ال ـك ــوال تـقــع وط ــى املصيطبة،
التي جــرت معالجتها بحيث لم تعد
تطوف ،لكن نقطة ُ
«الحرج» املوجودة
وس ـ ــط الـ ــوطـ ــى س ـت ـط ــوف نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ك ــونـ ـه ــا م ـن ـط ـق ــة تـ ـم ــاس ط ـب ـق ــي بــن
األغنياء في الوطى والفقراء القابعني
في الحرج .كذلك تعد منطقة املاريوت
ن ـق ـط ــة خـ ـط ــر ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم وص ـل ـه ــا
ب ـش ـب ـك ــات الـ ـتـ ـص ــري ــف ،أمـ ـ ــا مـنـطـقــة
السلطان ابراهيم ،فتمثل نقطة تماس

هناك مناطق محددة في بيروت
ستغرق وهي خطوط التماس
إداري وخ ــدم ــات ــي وط ـب ـقــي ،وال تمر
ف ـي ـهــا ش ـب ـك ــات ل ـت ـصــريــف امل ـ ـيـ ــاه ،مــا
آت .إضــافــة إلــى هذه
يعني :الـطــوفــان ٍ
النقاط ،هناك نزلة برج املر التي فيها
َّ
ش ـب ـكــات غ ـيــر م ــدروس ــة ول ــم تـنــظــف،
أس ـف ــل س ــاح ــة س ــاس ــن ،مـنـطـقــة عني
البيضاء بني شاتيال والطيونة ،نقطة
الــريـفـيـيــرا (املـ ـن ــارة) ،منطقة بـيــروت-
بــرج حـمــود ،وأخـيـرًا الكرنتينا ،التي
تمثل الخطر األك ـبــر .ال ينتهي األمــر
هنا ،بل إن منطقة العدلية أيضًا تمثل
إحـ ــدى ن ـق ــاط ال ـخ ـطــر األس ــاس ـي ــة ألن
معظم الشبكات تمر فيها ،وبالتالي

فيضان في «سما بيروت»
ُ
مشاريع ضخمة عديدة تنتظرها مدينة بيروت .الكثير منها حصل على رخص من دون أن تجري الدولة أي
ّ
التحمل .هذه املشاريع ستكون بمثابة
دراسة أو تخطيط لتحديد مدى قدرة هذه املدينة وبناها التحتية على
الكارثة مع انتهائها ،نظرًا إلى األضرار الجسيمة التي ستلحقها
باملمتلكات العامة وباملواطننيُ .يعد مشروع «سما بيروت» أخطرها،
إذ إن الدولة سمحت بإقامة مشروع سكني ضخم هو عبارة عن
أعلى برج في لبنان ّ
مكون من  50طابقًا ،في منطقة السوديكو ،ما
سيقضي على البنى التحتية لتلك املنطقة ،حيث بقيت الطرقات،
شبكات الكهرباء ،املياه العذبة ،واملجاري على حالها من دون أي
تطوير أو تحسني ،لتتمكن من ّ
تحمل الضغط اإلضافي .يوضح
املتعهد رياض األسعد بعملية حسابية بسيطة حجم الضغط األدنى
املتولد عن إنشاء البرج ،فإذا اعتبرنا أن كل طابق فيه شقة واحدة
فقط ،فيها  5أشخاص ،يصرف كل منهم  150ليتر مياه في اليوم،
مجار
فهذا يعني تصريف  37500ليتر من املياه اإلضافية في
ٍ
ضعيفة ،ما سيؤدي إلى طوفان منطقة السوديكو ومونو .املشاريع
ُ
التي ستقام في تقاطع جسر الرينغ -سوليدير -بشارة الخوري،
ستؤدي إلى خراب املنطقة أيضا ،إذ ستبرز بنايات ضخمة في
منطقة كانت شبه فارغة ومجاريها مغلقة ما يعني خراب املنطقة.

هـ ــي ن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف ،وأي ـ ـضـ ــا مـنـطـقــة
األب ــراج -الحكمة ،وهــي تماس إداري
بني فرن الشباك وسن الفيل ،وبناها
التحتية ضعيفةّ .أم ــا منطقة الرملة
الـبـيـضــاء ،وت ـحــدي ـدًا نـقـطــة ال ــ»غــرانــد
ك ــاف ـي ــه» ،ف ـف ـضــا ع ــن كــون ـهــا تـمــاســا
خدماتيا نظرًا لكثرة الشبكات املـ ّـارة
هـ ـن ــاك ،تـخـتـفــي ف ـي ـهــا ع ـ ّـب ــارة يبحث
ـن إيـجــادهــا
عـنـهــا الـجـمـيــع ،وإل ــى ح ـ ً
س ـت ـطــوف امل ـن ـط ـقــة! إض ــاف ــة إل ــى هــذه
املـ ـن ــاط ــق ،يـ ـح ــدد امل ـت ـع ـه ــد املـ ـس ــؤول
ع ــن األش ـغ ــال م ــن نـهــر امل ــوت بــاتـجــاه
ط ــرابـ ـل ــس مـ ــرسـ ــال ك ـ ـيـ ــروز امل ـن ــاط ــق
األكثر عرضة للطوفان ضمن نطاقه،
وه ــي امل ــاري ـن ــا ضـبـيــة ألن ـه ــا بـحــاجــة
إلــى بنى تحتية جــديــدة ،وخصوصًا
ّ
ب ـعــد ال ـض ـغــط ال ـ ــذي ولـ ـ ــده م ـجـ ّـمــع الـ ـ
 ،ABCوكــذلــك منطقة نهر املــوت عند
املدينة الصناعيةّ .أمــا الخطر األكبر
ضمن نطاق متعهد أشغال الضاحية
ال ـج ـنــوب ـيــة ج ـه ــاد الـ ـع ــرب ،ف ـهــو نهر
ً
الغدير الــذي يتطلب حــا مكلفًا غير
مـتــوافــر حــالـيــا ،مــا يـعـنــي أن الـكــارثــة
سـتـقــع مـ ـج ــددًا ،وس ـت ـصــل حـتـمــا إلــى
نفق املطار .هذا ما يؤكده مدير املشاريع
فــي الـ ـ « »MEASمحمد شــاتـيــا ،الــذي
ي ـع ـلــن أنـ ــه م ــا دام ـ ــت مـشـكـلــة ال ـغــديــر
قائمة ،فستبقى مشكلة النفق قائمة.
نحو
إشكالية أخرى تطرح اليوم على ّ
جدي ،وتتطلب تدخال سريعًا لتجنب
ال ــدخ ــول ف ــي ك ــارث ــة أك ـب ــر .ف ـقــد أعـلــن
ريــاض األسعد أن األمــوال املخصصة
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــف والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ
واملـ ـهـ ـم ــات شـ ــارفـ ــت ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء،
وبــالـتــالــي لــن يتمكن مــن املـتــابـعــة ما
تؤمن ال ــوزارة األم ــوال الـضــروريــة.
لــم ّ
ال ـت ــوق ــف ع ــن أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة يعني
أن الخطر فــي بـيــروت أصـبــح يطاول
جميع املناطق ،وإذا غرق الناس فلن
ي ـن ـقــذهــم أح ـ ــد« .ال ـك ـم ـي ــات امل ـت ــواف ــرة
يمكن أن تسعفنا بالحد األقصى ملدة
 10أيـ ــام ،وب ـعــد ذل ــك عـلــى ال ـ ــوزارة أن
تقرر ما العمل ،ألن الناس سيغرقون»،
ي ـقــول األس ـع ــد .مـشـكـلــة أك ـبـّـر متعهد
لألشغال مع الوزارة هي تمنع الوزير
غــازي زعيتر عــن تسديد املستحقات
ســوى بعد مماطلة ،إذ تـقـ ّـدم األسعد
ب ـ ـ  3ك ـش ــوف ــات م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـس ـنــة لم
ّ
يحصل منها ســوى كشفني األسبوع
املاضي ،بعد مرور  6أشهر على تقديم
الكشف األول .يــوضــح األسـعــد أنــه ال
يمكنه أن يعمل بــأمــوال خ ــارج إطــار
ال ـع ـقــد ،وال ـح ــل امل ـتــوافــر ل ــدى الــوزيــر
هو إجــراء جــدول مقارنة لنقل بعض
االع ـت ـمــادات إل ــى عـمـلـيــات التنظيف،
إال أن هــذا الحل مؤقت أيـضــا ،بحيث
ّ
يمكن أن يغطي شهران فقط.

زعيتر :ال دخل للوزارة بالفيضانات األربعة
في ظل المخاطر التي تصيب الناس
ال يمكن لوزارة األشغال العامة والنقل
عما يجري ،وخصوصًا
أن تبقى بعيدة ّ
أنها المسؤولة المباشرة .على الوزارة أن
تتخذ االحتياطات الالزمة ُلتج ّنب البالد خطر
جاهدة
الغرق ،إنما حتى اآلن هي تحاول
ً
إثبات أن ما حصل (وما سيحصل)
ليس خطأها
األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـتـ ـ ــي لـ ـحـ ـق ــت ب ــالـ ـن ــاس
والشوارع واملمتلكات منذ أسبوعني
اس ـ ـتـ ــدعـ ــت ت ـ ـحـ ــرك وزارة األش ـ ـغـ ــال
العامة ،التي اجتمعت نهار الجمعة
ب ـح ـض ــور م ـت ـع ـ ّـه ــد أش ـ ـغـ ــال امل ـن ـط ـقــة

املمتدة من نهر املــوت حتى طرابلس
مـ ــرسـ ــال كـ ـ ـي ـ ــروز ،ووض ـ ـعـ ــت ت ـق ــري ـرًا
ً
م ـ ـفـ ـص ــا عـ ـ ــن «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات ال ـت ــي
حصلت على األوتوستراد الساحلي
بـيــروت  -جبيل ومتفرعاته» .يشرح
وزي ــر األش ـغــال الـعــامــة والـنـقــل غــازي
زعـيـتــر أس ـبــاب الـفـيـضــانــات األرب ـعــة
فــي الـضـبـيــة ،انـطـلـيــاس ،غــزيــر ونهر
املوت .هذه الفيضانات ال دخل لوزارة
االشغال بها ،ما يفتح الباب ،مثل كل
عـ ــام ،ع ـلــى ت ـق ــاذف امل ـس ــؤول ـي ــات بني
مختلف الجهات.
يـ ــوضـ ــح زعـ ـيـ ـت ــر أن الـ ـفـ ـيـ ـض ــان فــي
ّ
مجمع ال ـ  ،ABCالذي
الضبية سببه
يـصـ ّـرف كــل مياهه إلــى األوتــوسـتــراد
عـ ـب ــر إح ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي تـصــب
على نحو مباشر على الـطــريــق .هذا

ّ
ً
ّ
املجمع يمثل مثال واضـحــا ملــا يمكن
أن يحصل في مشروع «سما ّ بيروت»
وغيره من املشاريع التي ترخص لها
ّ
التصرف
الدولة تحت عنوان «حرية
في امللك الخاص» ،وهو ما ستشهده
السوديكو واملناطق املحيطة بها مع
انتهاء املشروع .راسل الوزير كال من
وزارة الــداخـلـيــة واملـحــافــظ والبلدية
التخاذ التدابير املناسبة.
الفيضان ال ــذي حصل فــي أنطلياس
هو غلطة وزارة الطاقة واملـيــاه ،التي
تنفذ أشغاال وتزيل حفريات جرفتها
السيول إلى األوتوستراد.
يــواصــل زعيتر حديثه عــن الفيضان
الـثــالــث فــي نـهــر امل ــوت ،ال ــذي ّ
يشبهه
بـنـهــر ال ـغــديــر بـسـبــب ت ـحــول املـجــرى
إلى منطقة صناعية.

وأخ ـي ـرًا الـفـيـضــان الــرابــع فــي منطقة
غزير ،الــذي أيضًا سببه عــدم مراعاة
إح ـ ـ ــدى ورش الـ ـبـ ـن ــاء لـ ـلـ ـش ــروط ،مــا
سـحــب الـحـفــريــات إل ــى منطقة جسر
الغزير.
إذًا هــي «ف ـي ـضــانــات» أرب ـعــة وف ــق ما
سماها زعيتر ،وجميعها ليست خطأ
وزارة األشـغــال ،إال أن الناس غرقوا،
والناس ال يأبهون غلطة من ،الناس
يريدون فقط أن يحموا أنفسهم.
يعلن زعـيـتــر أن ــه يتحمل مسؤولية
أي تـقـصـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات املـلـتــزمــة
ّ
ويتعهد املحاسبة.
تنظيف املجاري،
يـنـفــي أن ت ـكــون الـ ـ ــوزارة تـمــاطــل في
دفــع الـكـ ّشــوفــات« ،عندما يصلنا أي
كشف نوقعه ف ــورًا»ّ .أمــا عن املشاكل
بــن ال ــوزارة ومتعهد بـيــروت ريــاض

ّ
األس ـ ـعـ ــد ،ف ـي ـك ـشــف زع ـي ـت ــر أنـ ــه وق ــع
كـشــوفــات لــأسـعــد األس ـبــوع الفائت
بـقـيـمــة  3م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة ،مـعـلـنــا أن
األسعد لديه أكبر ّ
تعهد في بيروت،
ّ
ّ
وإذا توقف عن أداء مهماته ،فسنلجأ
إل ــى ال ـق ـضــاء ،ألن ــه بــذلــك سـيـكــون قد
خالف العقد الــذي يمتد إلــى -12-31
 ،2014مشككًا فــي أن تـكــون األم ــوال
املخصصة ّألعمال األسعد قد نفدت،
ً
لكن إذا تــوقــف فـعــا ري ــاض األسعد
ع ــن ال ـع ـم ــل ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ف ـم ــا ال ــذي
س ـي ـح ـصــل ل ـل ـن ــاس عـ ـن ــده ــا؟ ي ـعــود
زعيتر ليؤكد أنه سيتخذ اإلجــراءات
القانونية الالزمة ،من دون أن يطمئن
الناس إلى مصيرهم ،فيذهب الناس
هـ ــذه املـ ـ ــرة ض ـح ـيــة خـ ــاف زع ـي ـت ــر -
األسعد.

