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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

ُ
اشتد قيظ الصيف فشغل المقيمون في لبنان بالشكوى
ّ
والتذمر ،كما لو انهم انتبهوا اآلن فقط الى انهيار المنظومة
التي ّيفترض ان تعينهم في عيشهم :ال كهرباء وال مياه
وال حل الزمة النفايات ومخاطرها الصحية الماثلة ،وال مدى
مفتوحا على البحر ،في مدنهم الساحلية المسورة بالمباني

الشاهقة ،يخفف عنهم وطــأة الحرارة الشديدة .بحسب
مصلحة االرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ،الحرارة لم
تتجاوز ّ
معدالتها الطبيعية ،فالطقس الصيفي الحار والرطب
يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ،ويستمر حتى يوم
الخميس .الحرارة على الساحل تراوح من  28الى  33درجة،

كل هذا القيظ ...وما زلنا ضـ
إيفا الشوفي
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي أخ ـ ـبـ ــرت خ ـب ـيــرة
االقتصاد البيئي لــدى البنك الدولي
ماريا صراف الناس أمرًا واضحًا« :إذا
كنتم تعتقدون أن فصل الصيف حار
بالفعل ،ففكروا مرة أخرى .من املرجح
أن ي ـص ـب ــح ال ـص ـي ــف أكـ ـث ــر حـ ـ ـ ــرارة».
ت ـحــذيــر صـ ـ ــراف ،امل ـب ـنــي ع ـلــى تـقــريــر
ل ـل ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي ب ـع ـن ــوان «اخ ـف ـض ــوا
ال ـ ـحـ ــرارة :م ــواج ـ َه ــة ال ــواق ــع امل ـنــاخــي
ال ـجــديــد» ،لــم يـلــق آذان ــا صــاغـيــة لــدى
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن اإلع ـ ـ ــان
ّ
الـ ـص ــري ــح ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ان «بـ ـي ــروت
والــريــاض ستسجالن أعـلــى مستوى
زيــادة في ارتفاع درجــات الحرارة في
املنطقة ،وسـيــزداد عــدد األيــام الحارة
إل ــى  126و 132يــومــا فــي الـسـنــة على
التوالي».

ّ
ل ـ ـكـ ــن ،وك ـ ـمـ ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ي ـت ـعــامــل
الـلـبـنــانـيــون دائ ـمــا مــع أي ظــاهــرة أو
مـشـكـلــة بــاع ـت ـبــارهــا ول ـي ــدة الـلـحـظــة.
ي ـت ـج ـهــون ن ـح ــو مـ ـق ــارب ــات سـطـحـيــة
ّ
التعمق فيها
وآنـيــة لــأمــور مــن دون
ومن دون وضعها في سياقها الزمني
املتوسط والبعيد األمد؛ ّ
توجه يعززه
اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــدي ــث وخـ ــاصـ ــة وس ــائ ــل
ال ـتــواصــل اإلج ـت ـمــاعــي .يــواجــه البلد
اليوم نموذجني متشابهني ملشكلتني
أســاسـيـتــن :الـنـفــايــات ومــوجــة الحر
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة« .ت ـ ـفـ ــاجـ ــأ» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون
بــال ـن ـفــايــات ال ـتــي أغ ــرق ــت شــوارع ـهــم،
ت ـنــاســوا ان املـشـكـلــة ج ــرى الـتـحــذيــر
مـنـهــا م ـنــذ مـ ـ ّـدة م ــن دون أن يـتـحـ ّـرك
أح ـ ـ ـ ــد .األم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ي ـح ـص ــل الـ ـي ــوم
م ــع م ــوج ــة ال ـح ــر .ح ــال ــة م ــن «ال ـه ـلــع»
ُ
ت ـص ـي ـب ـه ــم ،يـ ـق ــول ــون« :م ـ ــا ب ـح ـيــاتــو
ً
صــايــر ه ـيــك ش ـ ــوب» .ال ـتــدق ـيــق قـلـيــا

ّ
ف ــي كـلـمــة «م ــا ب ـح ـيــاتــو» تــدل ـنــا على
ّ
ان الــذاكــرة تقتصر على أشـهــر قليلة
م ــاضـ ـي ــة .ف ــال ـص ـي ــف املـ ـنـ ـص ــرم كـ ـ ّـرر
ه ـ ــؤالء ال ـج ـم ـلــة ن ـف ـس ـهــا ،ع ــان ــوا حــرا
ّ
شديدا عززه انقطاع الكهرباء واملياه،
وكـ ــال ـ ـعـ ــادة لـ ــم ي ـت ـح ــرك ــوا ل ـي ـفــرضــوا
االهتمام بهذه املشكلة .اليوم ،مثل كل

درجات الحرارة في بيروت
سترتفع في السنوات المقبلة
بين درجتين الى  4درجات
صيفية ،ارتـفـعــت ال ـحــرارة وإنقطعت
ال ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه وسـتـنـتـهــي األزم ــة
ليعود هــؤالء ملتابعة حياتهم بشكل
ط ـب ـي ـع ــي ب ــانـ ـتـ ـظ ــار الـ ـصـ ـي ــف امل ـق ـبــل
وسيفاجأون مجددا باألمور نفسها.
س ـي ـنــاريــو «ع ــواص ــف» و»أع ــاص ـي ــر»

الـ ـشـ ـت ــاء امل ـ ـن ـ ـصـ ــرم ،يـ ـتـ ـك ــرر مـ ـج ــددًا.
ً
وبناء عليه ،فإن التعامل مع الظواهر
املناخية ال يمكن أن يجري باإلعتماد
ع ـل ــى ان ـط ـب ــاع ــات الـ ـن ــاس وذاك ــرت ـه ــم
ّ
ف ـقــط ،إذ إن قـضـيــة ال ـت ـغـ ّـيــر املـنــاخــي
ق ـض ـيــة ع ــامل ـي ــة ي ـج ــري ال ـب ـح ــث فـيـهــا
منذ سنوات طويلة ،وقد بدأت الدول
تتبع سياسات للتخفيف من مخاطر
ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات ،فــي ظــل غ ـيــاب كــامــل
للبنان عن هذا األمــر .فهل ما نشهده
من ارتفاع في درجــات الحرارة يدخل
ضمن مؤشرات التغير املناخي؟
يعلن رئيس مصلحة االرصاد الجوية
مارك وهيبي أن «موجة الحر مستمرة
بشكل مزعج أكثر من األيــام السابقة
بسبب ارتـفــاع نسبي في الرطوبة إذ
ان درج ــات ال ـحــرارة الـيــوم ومنتصف
ال ـ ـغـ ــد سـ ـتـ ـك ــون م ــرتـ ـفـ ـع ــة ن ـس ـب ـي ــا»،
وي ـش ـعــر ال ـن ــاس بــال ـحــر أك ـث ــر عـنــدمــا

ت ـك ــون ال ــرط ــوب ــة م ــرت ـف ـع ــة .ويـضـيــف
ان «اإلنـ ـخـ ـف ــاض امل ـل ـح ــوظ ل ــدرج ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة سـ ـيـ ـب ــدأ ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـع ــة وسـ ـتـ ـع ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ال ــى
معدالتها الطبيعية» .يـقــول وهيبي
ّ
ان «امل ـ ـعـ ــدل ال ـق ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـح ــرارة فــي
بيروت هو  40درجــة مئوية ،وحاليًا
وص ــل م ـعــدل الـ ـح ــرارة ال ــى  34درج ــة
ّ
أي ان درج ــات الـحــرارة ال تــزال ضمن
مـعــدلـهــا الـطـبـيـعــيّ ،ام ــا عـلــى الـجـبــال
فقد وصلت الحرارة الى  38و 39درجة
مئوية نتيجة البعد عن البحر ،وهو
أيضًا معدل طبيعي» .إذًا ،وعلى الرغم
مــن مــوجــة الـحــر واالرت ـف ــاع الحاصل
ّ
في درجات الحرارة اال ان املعدالت لم
َ
تتخط مستواها الطبيعي وبالتالي
ال داعي للتهويل بل للضغط من اجل
التفكير والتخطيط ملا قد يأتي.
ي ـع ـت ـقــد م ــدي ــر أب ـ ـحـ ــاث ت ـغ ـي ــر امل ـن ــاخ

الحر يقطع الكهرباء والمياه أيضًا
ي ـت ـص ـ ّـرف امل ـق ـي ـمــون ف ــي ل ـب ـن ــان ،اآلن،
ك ـم ــا ل ــو أن م ـش ـك ـلــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،ال ـتــي
ألقتها الحكومة عليهم منذ اكثر من
اس ـب ــوع ــن وال ت ـ ـ ــزال ،ه ــي مـشـكـلـتـهــم
الفريدة ،ولكن هناك مشكلة املياه ،التي
ال ّ
يغير في واقعها الرديء موسم شح
وجفاف او موسم خير وأمطار .وهناك
ايضا مشكلة الكهرباء ،التي تبقى من
دون عــاج منذ عقدين مــن الــزمــن ،وال
يقتصر انقطاعها على التقنني القاسي
امل ـف ــروض بسبب ع ــدم االسـتـثـمــار في
زيادة االنتاج ليوازي الطلب ،وبسبب
عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود شـ ـبـ ـك ــات نـ ـق ــل وت ــوزي ــع
مؤهلة الستيعاب االستهالك املتنامي،
بل تنقطع اذا ارتفعت درجات الحرارة
ايضا او انخفضت.

تعيش
مناطق
واسعة
في الجنوب
والجبل
وبيروت
وضواحيها
تقنينا اضافيا
للكهرباء
والمياه
(هيثم
الموسوي)

منذ اي ــام ،تعيش مناطق واسـعــة في
الجنوب والجبل وبيروت وضواحيها
تـقـنـيـنــا اض ــاف ـي ــا ل ـل ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه.
وب ـ ـعـ ــض االح ـ ـ ـيـ ـ ــاء وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى ت ـع ــان ــي
االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـتـ ــام ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى ت ــراب ــط
املشكلتني احيانا ،اذ تنقطع املياه اذا
انقطعت الكهرباء بسبب عــدم وجود
مـ ــولـ ــدات خ ــاص ــة او وقـ ـ ــود لـتـشـغـيــل
هــذه املــولــدات او عــدم اج ــراء الصيانة
للمولدات القائمة .هكذا ببساطة!
ام ـ ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة كـ ـه ــرب ــاء
لـ ـبـ ـن ــان ان ـ ـق ـ ـطـ ــاع خ ـ ــط الـ ـنـ ـق ــل ت ــوت ــر
 220ك.ف ب ــن م ـح ـط ـتــي دي ـ ــر ن ـبــوح
وك ـس ــارة ،فـجــر االح ــد ،بسبب ارتـفــاع
الـ ـ ـح ـ ــرارة وال ـ ــرط ـ ــوب ـ ــة ،م ـ ــا أدى ال ــى
ان ـف ـصــال مـعـظــم م ـج ـمــوعــات اإلن ـت ــاج

ع ــن ال ـش ـب ـكــة ،وبــال ـتــالــي إل ــى انـقـطــاع
التيار الكهربائي عــن معظم املناطق
الـلـبـنــانـيــة .تـطـمـئــن املــؤس ـســة ال ــى ان
ال ــوض ــع ع ــاد ال ــى م ــا ك ــان عـلـيــه لـيــا،
ّ
ول ـك ــن أي وض ـ ــع؟ إذ ت ـع ــط ــل امل ـح ـ ّـول
 66/220ك.ف .ف ــي مـعـمــل الــزهــرانــي،
الذي يغذي مناطق الزهراني وصيدا
وال ـن ـب ـط ـيــة وامل ـص ـي ـل ــح ،م ــا أدى ال ــى
انقطاع التيار الكهربائي عنها ،فيما
املـجـمــوعــة ال ـغــازيــة االولـ ــى فــي معمل
الـ ــزهـ ــرانـ ــي ،ال تـ ـ ــزال م ـتــوق ـفــة بـسـبــب
الـصـيــانــة ،وت ـبـ ّـن أنـهــا تتطلب مــزيــدا
من الــوقــت ،حيث من املتوقع االنتهاء
منها وإعـ ــادة املـجـمــوعــة ال ــى الخدمة
ف ــي غـ ـض ــون ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن ،بـمــا
يـسـمــح بتخفيض الـتـقـنــن اإلضــافــي

الـ ـن ــاج ــم عـ ــن أع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة ه ــذه
واستقرار التغذية بالتيار الكهربائي،
وال سيما في مناطق بيروت اإلداريــة
التي تتغذى عبر شبكة ال ـ  220ك.ف.
ل ـي ــس ه ـ ــذا ف ـح ـس ــب ،ف ــال ــوض ــع ال ــذي
تـشـيــر ال ـي ــه امل ــؤس ـس ــة يـعـنــي ال ـع ــودة
الـ ــى ال ـع ـج ــز االص ـ ـلـ ــي ،فــال ـط ـلــب عـلــى
الكهرباء في هــذه االوق ــات يبلغ نحو
 3االف مـيـغــاوات ،بسبب موجة الحر
التي يشهدها لبنان حاليا ،فيما طاقة
الـتــوزيــع تقل عــن  1500مـيـغــاوات من
جميع املـصــادر ،بما فيها الباخرتان
ال ـتــرك ـي ـتــان واالس ـت ـج ــرار م ــن ســوريــا
واعـ ـ ــادة تـشـغـيــل مـعـمــل بـعـلـبــك ال ــذي
يوصف بانه االعلى كلفة على االطالق.
فــي ظــل هــذا الــوضــع ،اق ــدم شـبــان ليل

االحــد  -االثنني على قطع اوتوستراد
ح ـب ــوش  -ال ـن ـب ـط ـيــة اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
الـتـقـنــن ال ـقــاســي لـلـتـيــار الـكـهــربــائــي
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــون ــه ،وع ـم ــد ال ـب ـعــض إلــى
اح ــراق االط ــارات وســط االوتــوسـتــراد.
كــذلــك عـمــد شـبــان مــن صـيــدا القديمة
إل ـ ــى إحـ ـ ــراق م ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي مـحـلــة ب ــواب ــة ال ـف ــوق ــا ،احـتـجــاجــا
ع ـل ــى ان ـق ـط ــاع امل ـ ــاء والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،كـمــا
احتج اهالي بلدة شبطني ،في قضاء
البترون،على انقطاع املياه عن البلدة
لالسبوع الرابع على التوالي ،وسألوا
«عـ ــن س ـبــب حــرمــان ـهــم املـ ـي ــاه ف ــي عــز
مــوســم الـحــر وفــي ظــل الحاجة امللحة
إليها».
مــن جهته ،رأى األمــن الـعــام للتنظيم
الـشـعـبــي ال ـن ــاص ــري أس ــام ــة س ـعــد أن
ق ـطــع امل ـي ــاه ع ــن مــدي ـنــة ص ـي ــدا سببه
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ه ـ ــو الـ ـتـ ـسـ ـي ــب والـ ـفـ ـس ــاد
ف ــي مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـجـنــوبــي.
وطالب وزير الطاقة واملياه والتفتيش
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ب ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى م ـلــف
املؤسسة ملعالجة أوضاعها بالسرعة
الـقـصــوى .وق ــال فــي مــؤتـمــر صحافي
عقده امس «تأكد لنا أن ال مبرر فعليا
النقطاع املياه عن صيدا ،فموارد املياه
مـتــوافــرة فــي آب ــار املــؤسـســة ومــن نبع
كفروة ،ومحطات الضخ تملك املولدات
الـ ــازمـ ــة ل ـض ــخ املـ ـي ــاه خـ ــال س ــاع ــات
التقنني للتيار الكهربائي ،إضافة إلى
ت ــواف ــر األم ـ ــوال ل ــدى املــؤس ـســة لـشــراء
املحروقات لتشغيل املولدات ،فجباية
االش ـت ــراك ــات ف ــي ص ـيــدا ش ـبــه كــامـلــة.
وت ـب ــن ل ـن ــا ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أن الـتـسـيــب
وسـ ـ ـ ـ ــوء اإلدارة املـ ـسـ ـيـ ـط ــري ــن ع ـلــى
املؤسسة ،إضافة إلى انتشار الفساد،
ه ــي ال ـعــوامــل األســاس ـيــة وراء القطع
املتكرر للمياه عن املدينة».
(االخبار)

