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مجتمع وإقتصاد

فوق الجبال من  29الى  33درجة ،في االرز من  23الى 29
درجة ،وفي البقاع من  25الى  40درجة .الرطوبة النسبية
على الساحل بين  65الى  ،% 90وهــذه النسبة المرتفعة
للرطوبة هي التي تجعل الناس يشعرون بالضيق ويقلقون
من خسارة طقسهم «المعتدل» الذي ما انفكوا يتغنون به.
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القلق ليس فقط في الشعور الحسي بالتغيرات
ولكن مصدر
ّ
المناخية ،التي يحذر منها الخبراء ،والتي تضرب مناطق كثيرة
في العالم واالقليم ،بل ايضا في الشعور الحسي بانهم باتوا
«مياومين» ،يعيشون كل يوم بيومه من دون اي مظلة،
من اي نوع ،تقيهم من المخاطر

ــمن المعدل الطبيعي
والـبـيـئــة فــي معهد عـصــام ف ــارس في
الجامعة األميركية فــي بـيــروت نديم
ّ
ف ــرج ال ـلــه ،أن «س ـبــب ارت ـف ــاع درج ــات
ال ـح ــرارة هــو أنـنــا فــي فـصــل الصيف،
ً
وعادة تحصل موجات حر .لم ندرس
بعد قاعدة البيانات املــوجــودة لدينا
لنقارن درجــات الحرارة مع السنوات
ّ
ال ـســاب ـقــة ،ل ـكــن أع ـت ـقــد ان م ــا يحصل
ل ـيــس أمـ ــرا غ ـيــر طـبـيـعــي ان ـمــا مـجــرد
تقلبات عادية وال تزال الحرارة ضمن
معدلها املـعـتــادّ ،أم ــا إذا ام ـتــدت هــذه
املــوجــة لفترة طويلة وت ـكــررت م ــرارًا،
فعندها نبحث في األسباب والعالقة
بـتــأثـيــرات التغير امل ـنــاخــي» .يضيف
ّ
ف ــرج الـلــه ان «جـمـيــع ال ــدراس ــات التي
ّ
أج ــري ـن ــاه ــا خ ـل ـصــت الـ ــى ان درجـ ــات
ال ـ ـح ـ ــرارة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت س ـت ــرت ـف ــع فــي
ال ـس ـنــوات املقبلة بــن درج ـتــن ال ــى 4
درجات مئوية كحد أقصى ،لكن حتى

اآلن -ومــا زلنا في مرحلة املراقبة -ال
دخ ــل ملــوجــة ال ـحــر الـحــالـيــة بالتغير
املناخي»ُ .ينهي فرج الله حديثه بأنه
«حـتــى نـهــايــة شـهــر تـمــوز كـنــا نشهد
ُ
ً
ط ـق ـس ــا م ـ ـع ـ ـتـ ــدال» ،وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـط ــرح
ّ
خيوط إشكالية التغير املناخي.
ّ
ينبه الباحث في معهد عصام فارس
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت
روالن ري ـ ــاش ـ ــي ،إلـ ـ ــى أن «مـ ـ ــا يـجــب
م ــاح ـظ ـت ــه هـ ــو الـ ـت ــال ــي :ص ـح ـيــح أن
درج ــات ال ـحــرارة لــم تـتـجــاوز معدلها
ّ ّ
الطبيعي ،ال ان ارتفاع الحرارة فجأة
ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ه ــو م ــا ي ـجــب ال ــوق ــوف
عنده ،إذ أاننا نواجه ظواهر مناخية
ف ـجــائ ـيــة ب ـس ـبــب ال ـت ـغ ـ ّـي ــر امل ـن ــاخ ــي».
يـشــرح ريــاشــي انــه «ع ــوض ان ترتفع
درجــات الـحــرارة تدريجيًا لتصل الى
املعدالت التي شهدناها خالل اليومني
املاضيني ،نالحظ انها ارتفعت بشكل

ف ـجــائــي ودخ ـل ـن ــا ســري ـعــا ف ــي مــوجــة
ّ
الـ ـ ـح ـ ــر» .يـ ـق ــول إن «مـ ـ ــا ن ـش ـه ــده فــي
السنوات األخيرة هو حاالت مناخية
مـ ـتـ ـط ــرف ــة ومـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،فـ ــإمـ ــا ت ـح ــدث
فـيـضــانــات وعــواصــف ثلجية قاسية
مثلما حصل في الشتاء ،أو موجة حر
شديدة مثلما يحصل اآلن» ،الفتأ إلى
ّ
أن «أوروبـ ــا واج ـهــت فــي بــدايــة تموز
موجة حر أيضًا ،وهذه مشكلة عاملية
إذ سجلت هــذه السنة ،على املستوى

الـ ـع ــامل ــي ،واح ـ ـ ــدة م ــن أع ـل ــى م ــوج ــات
ال ـ ـحـ ــرارة م ـنــذ أك ـث ــر م ــن  100س ـنــة».
ّ
يؤكد ريــاشــي ان «لبنان ّ يتأثر بهذه
التغيرات املناخية» ،ويحذر أنه «حتى
اليوم لم نشعر فعليًا بانقطاع املياه
ألنــه ال ي ــزال هـنــاك مـيــاه جــوفـيــة ،لكن
اذا بقيت ال ـح ــرارة هـكــذا مل ــدة اسـبــوع
او اسبوعني فسيلمس الناس نقصا
كـبـيـرًا بــامل ـيــاه ج ــراء ازدي ـ ــاد الـتـبـخــر،
وخصوصا ان الحرارة على املرتفعات

ما نشهده في السنوات
األخيرة هو حاالت مناخية
متطرفة ومفاجئة
(مروان طحطح)

إشعال
احذروا
ّ
النار والتعرض
للشمس
فاتن الحاج
االرتـ ـف ــاع امل ـفــاجــئ ل ــدرج ــات ال ـح ــرارة
فــي الـســاعــات املــاضـيــة حـبــس أنـفــاس
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة م ـخــاطــر
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ــات اإلج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاد
ال ـحــراري وضــربــة الشمس وبكتيريا
ال ـســاملــون ـيــا ال ـت ــي تـشـمــل أعــراض ـهــا
بـ ـص ــورة خ ــاص ــة اإلس ـ ـهـ ــال وال ـح ـمــى
والتقيؤ وتقلصات املعدة.
فـمــوجــة الـحــر االسـتـثـنــائـيــة املترافقة
م ــع الــرطــوبــة الـعــالـيــة تـجـعــل تنظيم
درجــة حــرارة الجسم أمـرًا صعبًا ،هذا
ما تقوله جورجينا بطرس ،املمرضة
املـتـخـصـصــة فــي الـصـحــة املجتمعية
والـعــائـلـيــة فــي الـجــامـعــة الـيـســوعـيــة.
التعامل مع الحرارة يقتضي ،بحسب
بطرس ،اإلكثار من شرب املاء (ليترين
فــي حــد أدن ــى) والـعـصــائــر الطبيعية
حتى عند عــدم اإلحـســاس بالعطش،
ت ـ ـنـ ــاول املـ ــوالـ ــح الـ ـت ــي ت ـح ــاف ــظ عـلــى
امل ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـجـ ـس ــم ،زيـ ـ ـ ــادة االع ـت ـم ــاد
ع ـلــى الـ ـخـ ـض ــروات وال ـف ــاك ـهــة ف ــي كل
الوجبات الغذائية ،اإلقــال من تناول
الـ ـسـ ـك ــري ــات والـ ـقـ ـه ــوة واملـ ـش ــروب ــات
ال ـغ ــازي ــة وال ـك ـحــول ـيــة واالم ـت ـن ــاع عن

ت ـنــاول الـلـحــوم وال ــده ــون واملـقـلـيــات،
التي تعد من املصادر الغنية بالطاقة
وتساعد على إفــراز الكثير من العرق
ورفع حرارة الجسم.
ّ
ومع أن للشمس دورًا مهمًا في تزويد
الجسم بجزء من حاجته من «فيتامني
ّ
د» وتـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـكـ ــآبـ ــة ،إال أن ب ـط ــرس
تنصح ّ
املارة في الشارع ورواد البحر
خصوصًا بعدم التعرض لها نهائيًا
ب ــن ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا وال ــراب ـع ــة
بعد الظهر ،تحسبًا لضربة شمس أو
حــروق ّفي الجلد .واملفارقة ما تقوله
ل ـج ـهــة أنـ ـ ــه ي ـم ـكــن اإلصـ ــابـ ــة بـضــربــة
الشمس حتى عند الوقوف في مكان
ظ ــل ،ل ــذا م ــن الـ ـض ــروري االن ـت ـبــاه في
حالة اإلحساس باإلغماء أو الشعور
بــالـصــداع أو هـبــوط الضغط بتناول
بعض األدويــة الخاصة بعالج ضربة
ال ـش ـمــس .ع ــدم ال ـن ــوم تـحــت الـشـمــس،
تغطية ال ــرأس بقبعة واسـعــة وغسل
الـ ـ ــوجـ ـ ــه ب ـ ـك ـ ـم ـ ــادات بـ ـ ـ ـ ـ ــاردة ووضـ ـ ــع
النظارات الشمسية والواقي الشمسي
ومضاعفة الكمية لألطفال هي أيضًا
من اإلج ــراءات الوقائية التي تتحدث
عنها بطرس.
لـ ـي ــس ه ـ ــذا فـ ـحـ ـس ــب ،فـ ـ ـ ـ ــرواد ال ـب ـحــر

مـ ـط ــالـ ـب ــون ،ب ـح ـس ــب ب ـ ـطـ ــرس ،ب ـعــدم
ت ـن ــاول ال ـب ـطــاطــا املـق ـل ـيــة واملــايــون ـيــز
وال ـس ـل ـطــة ال ـســاخ ـنــة ع ـلــى ال ـشــاطــئ،
ّ
إذ إن هـ ــذه األط ـع ـم ــة تـجـعـلـهــم أكـثــر
عرضة لإلصابة بالساملونيال .تركز
بطرس على زي ــادة غسل اليدين ،وال
سيما لألطفال ،وخصوصًا مع تراجع
م ـس ـت ــوى ال ـن ـظ ــاف ــة ورائ ـ ـحـ ــة ال ــزب ــال ــة
العابقة في كل مكان ،تجنبًا النتشار
األمراض والجراثيم.
إل ــى ذل ــك ،يـصــاب اإلن ـســان بمشكالت
مرتبطه بــالـحــرارة ،ت ــزداد حدتها مع
بــذل مجهود بــدنــي شــاق أو ممارسة
الــريــاضــة ،بــاعـتـبــار أن ارت ـف ــاع نسبه
ال ــرط ــوب ــة ي ـ ــؤدي رب ـم ــا إلـ ــى خ ـلــل في

إخماد  100حريق شبت
في مختلف المناطق اللبنانية
خالل يوم واحد
وظ ـ ــائ ـ ــف «ت ـ ــرم ـ ــوس ـ ـت ـ ــات الـ ـجـ ـس ــم»
املسؤول عن تنظيم درجة حرارته.
ال ــاف ــت أن وزارة ال ـص ـحــة ل ــم تـصــدر
أي ت ـقــريــر ب ـش ــأن الـ ـح ــاالت الـصـحـيــة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن الـ ـ ـح ـ ــرارة امل ــرت ـف ـع ــة أو
حتى بيان تحذيري للمواطنني ،على
غـ ــرار م ــا فـعـلــت وزارات ال ـص ـحــة في

شديدة» ،مشيرًا الى «اننا حاليا نرى
أننا تأخرنا عن السنة املاضية في ما
بانقطاع املياه».
يتعلق
ّ
يــرى الخبراء أنــه على الدولة ان تبدأ
باالستعداد ملواجهة حــاالت متطرفة
ك ـه ــذه ،وي ـل ـفــت ري ــاش ــي إل ــى ض ــرورة
االسـ ـتـ ـع ــداد مل ــواج ـه ــة ال ـح ــرائ ــق عـبــر
ّ
التنبه
تجهيز ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،كــذلــك
ال ـ ــى م ـس ــأل ــة ان ـق ـط ــاع امل ـ ـيـ ــاه ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ــى ان س ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــدود ال ت ـجــدي
فــي ظــل طـقــس مـتـطـ ًـرف ،اذ ستتبخر
ّ
املجمعة .إضافة الــى ذلــك يجب
املياه
تجهيز املستشفيات من أجل التعامل
مــع املـشــاكــل الـصـحـيــة ال ـتــي قــد تطرأ
نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .واألهم
م ــن ذلـ ــك اتـ ـب ــاع اجـ ـ ـ ــراءات ف ــردي ــة ،إذ
يجب على الناس ان ّ
يغيروا عاداتهم
اليومية من ناحية التنقل واستهالك
الطاقة ونوعية املزروعات…

البلدان العربية املـجــاورة على األقــل.
هذا بالنسبة إلى املشكالت الصحية.
أما الحرائق ،فقد ازدادت بصورة غير
مسبوقة ،إذ أعلن رئيس العمليات في
جهاز الدفاع املدني اللبناني ،جورج
أبــو موسى ،إخماد  100حريق شبت
فــي مختلف املناطق اللبنانية خالل
ي ــوم واحـ ــد ،وخ ـصــوصــا ف ــي املـنــاطــق
الحرجية.
وي ـشــرح ل ــ«األخ ـب ــار» امل ـه ـنــدس فــادي
أسمر ،الخبير اللبناني في علم النظم
ّ
اإليـكــولــوجـيــة وال ـغــابــات ،أن ال ـحــرارة
املرتفعة وسرعة الهواء تزيدان الحذر
مــن ال ـحــرائــق .فــي ه ــذه األي ــام ،ينصح
أس ـم ــر بـتـجـنــب إش ـع ــال ال ـن ــار ف ــي كل
األحوال لكونها تمتد بسرعة قياسية،
ويشمل ذلك املخيمات الكشفية وحرق
البقايا الزراعية ورمي أعقاب السجائر
من السيارة على أطراف الطرق أو عند
التنزه في الغابات وفي محيط املناطق
الحرجية ،واستخدام املفرقعات .يحذر
أسمر أيضًا البلديات التي أخذت على
عاتقها حــرق النفايات من تأثير ذلك
على األحراج املجاورة حتى ولو على
بعد  50مترًا.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني املواطنني إلــى ضــرورة
ال ـ ـتـ ــزام ال ـح ـي ـط ــة والـ ـ ـح ـ ــذر ،وال ـت ـق ـيــد
بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر
حـ ــرائـ ــق الـ ـغ ــاب ــات وع ـ ـ ــدم اس ـت ـع ـمــال
األس ـه ــم ال ـن ــاري ــة وامل ـف ــرق ـع ــات ،م ــا قد
يـسـبــب خ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي األحـ ــراج
وأضرارًا في املمتلكات.
ونـ ـصـ ـح ــت املـ ــديـ ــريـ ــة املـ ـتـ ـن ــزه ــن فــي
الـغــابــات بــأن يـحـفــروا حـفــرة صغيرة
ب ـع ـي ــدة عـ ــن األع ـ ـشـ ــاب أو األغـ ـص ــان
ّ
للشي
اليابسة تستعمل إلشعال النار
وتردم عند االنتهاء بالتراب ويسكب
عليها املــاء لتبريدها .وأك ــدت أهمية
مــراقـبــة الـنــار بــاسـتـمــرار ،وخصوصًا
عندما يـكــون الـهــواء قــويــا ،مــا يسبب
ً
تطاير ال ـش ــرارات وانـتـشــارهــا ،فضال
عــن إب ـعــاد امل ــواد الـســريـعــة االشـتـعــال
عـ ــن مـ ـك ــان ال ـ ـنـ ــار وجـ ـم ــع ال ـن ـف ــاي ــات
ب ــأكـ ـي ــاس ل ــوض ـع ـه ــا ف ـ ــي ص ـن ــادي ــق
القمامة ،وخصوصًا الزجاجية.

