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مجتمع وإقتصاد
تحقيق طقس حار شهده ًالمقيمون في لبنان خالل اليومين الماضيين ،إذ بلغت درجات الحرارة  27درجة مئوية
في شهر شباط ،متجاوزة بذلك معدالتها الطبيعية .معدالت المتساقطات حتى اليوم تنذر بجفاف ٍآت ،وهي
سجلت في العديد من المناطق ّ
شحًا كبيرًا ،بات من الصعب جدًا تعويضه ،خصوصًا أن المؤشرات ال توحي بالمزيد
من المتساقطات ،ما عدا «موجة ماطرة» تصل هذا األحد ،لكن ال ّ
يعول عليها

انخفاض معدالت المتساقطات :خطر الجفاف
إيفا الشوفي
ط ـقــس أمـ ــس كـ ــان صـيـفـيــا بـ ّـام ـت ـيــاز،
"حـ ّـار على غير الـعــادة وج ــاف" ،وفق
ما وصفته مصلحة األرصاد الجوية
في مطار بيروت .فقد بلغت درجات
الـ ـ ـح ـ ــرارة ف ــي م ـن ـت ـصــف شـ ـب ــاط27 ،
درج ـ ــة م ـئ ــوي ــة .ي ـق ــول رئ ـي ــس دائـ ــرة
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ف ــي م ـص ـل ـحــة األرصـ ـ ــاد
ّ
الـ ـج ــوي ــة ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن زواوي إن
ُ
درج ــة الـ ـح ــرارة ،أم ــس" ،ال ت ـ َـع ـ ّـد أم ـرًا
استثنائيًا ألنه سبق أن شهد لبنان
مــوجــات حــر كـهــذه فــي شـهــر شـبــاط،
لكن هذا ال ينفي أنها تخطت املعدل
املــوس ـمــي لـشـهــر ش ـبــاط ،ال ــذي يبلغ
 21درج ــة كـحــد أق ـص ــى" .كــذلــك ،يــرى
مــديــر أب ـح ــاث تـغـيــر امل ـن ــاخ والـبـيـئــة
في معهد عصام فارس في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ن ــدي ــم ف ــرج
ّ
ال ـلــه ،أن "الـطـقــس ع ــادي وي ـع ـ ّـد ،كما
ً
ّ
يسمى عادة ،خمسيني ،وهي ليست
املــرة األول ــى الـتــي تحصل فيها هذه
الظاهرة في شباط ،إذ إنها موجودة
ضمن برنامجنا املناخي" .يستطرد
فــرج الله بــأن "عــدم استثنائية" هذه
الظواهر ال يعني أنها ال ّ
تخوف على
صعيد أكبر من الطقس ،وهو مسألة
الـتـغـيــر امل ـنــاخــي ال ـتــي يـجــب التنبه
إليها .لكن مــاذا عــن ظــاهــرة "النينو"
الـتــي يشهدها الـعــالــم لعامي -2015
 2016وال ـت ــي ت ـعــد األق ـ ــوى م ـنــذ عــام
1998؟ هــل تلعب هــذه الـظــاهــرة دور
فــي ارت ـفــاع درج ــات الـ ـح ــرارة؟ يقول
فـ ــرج ال ـل ــه إن "ال ـح ــدي ــث ع ــن الـنـيـنــو
غـيــر مـحـســوم ،فــوفــق األب ـح ــاث التي
ّ
أن ـج ــزت ـه ــا ،إن ت ــأث ـي ــر ال ـن ـي ـنــو فـيـنــا
كـظــاهــرة مناخية وف ــي املتساقطات
ُ
ال يــزال غير مـحـســوم" .تـعـ ّـد "النينو"
ظــاهــرة عاملية طبيعية حيث تتغير
درج ــة حـ ــرارة مـحـيــط مــن املحيطات
وتــؤثــر فــي مناطق مختلفة وبعيدة
عـ ـ ـن ـ ــه ،وهـ ـ ـ ــي " ّمـ ـ ـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـظـ ــواهـ ــر
ّ
الطبيعية امل ــؤث ــرة فــي األرض خــال
األعوام األخيرة".
يلفت املــديــر الـعــام ملصلحة االبحاث
الــزراع ـيــة العلمية مـيـشــال اف ــرام إلــى
أن "هــذه املـعــدالت ( 27درجــة مئوية)
لـيـســت طبيعية بــالـنـسـبــة إل ــى شهر
شباط ،خصوصًا أن درجات الحرارة
سـتـنـخـفــض األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن ،وه ــذا
التفاوت ليس جيدًا".
ال ـ ـضـ ــرر األك ـ ـبـ ــر لـ ـه ــذا الـ ـتـ ـف ــاوت فــي
درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرارة س ـ ـي ـ ـقـ ــع ع ـل ــى

امل ــزارع ــن ،إذ يـشـيــر رئ ـيــس جمعية
ّ
املـ ــزارعـ ــن أنـ ـط ــوان ال ـح ــوي ــك إلـ ــى أن
ّ
"الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األزه ـ ـ ـ ــار ت ـف ــت ـح ــت فــي
أغـلـبـيــة امل ـنــاطــق ،مـثــل أش ـجــار الـلــوز
والخوخ والجنارك ،علمًا أن موسمها
الـطـبـيـعــي ف ــي مـنـتـصــف آذار .لــذلــك،
الـتـخـ ّـوف األك ـبــر هــو أن تــأتــي موجة
بـ ــرد الحـ ـق ــا ،ف ـت ـق ـضــي ع ـل ــى األزه ـ ــار
ال ـتــي تـفـتـحــت قـبــل أوانـ ـه ــا ،وه ــو ما
تتوقعه األرصاد الجوية ،فاالحتمال
األكـبــر أن تتضرر جميع املحاصيل
الواقعة على ارتفاعات تتجاوز 500
م ـت ــر ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن" .يـلـفــت
الـحــويــك إلــى أن "مـنــذ س ـنــوات قليلة
ارتـفـعــت درجـ ــات ال ـح ــرارة أي ـضــا في
ّ
شهر شباط وزهرت أشجار كثيرة ثم
تلفت بسبب الـبــرد .آنــذاك كــان لدينا
ّ
نصف موسم فقط" .يعلق افــرام على
ّ
األم ــر ب ــأن "الـتــأثـيــر فــي امل ــزارع ــن لن
يكون كبيرًا ،ألن موجة الحر لم تدم
لفترة طــويـلــة ،وبــالـتــالــي لــن يتضرر
الكثير من األشجار".
اإلشـكــالـيــة الفعلية املـطــروحــة اليوم
ليست درج ــات ال ـح ــرارة الـتــي أجمع
الخبراء على أنها "ليست استثنائية،
ولـكـنـهــا أي ـضــا لـيـســت ضـمــن املـعــدل
الطبيعي" ،بل هي التراجع الحاد في
َّ
مـعــدل املـتـســاقـطــات ال ــذي "ل ــم يتخط
ح ـتــى أمـ ــس  %60م ــن املـ ـع ــدل ال ـعــام
للمتساقطات ،ويـتــوقــع أن تتساقط
األم ـ ـطـ ــار خـ ــال ال ـي ــوم ــن ال ـق ــادم ــن،
لكنها لــن تـعـ ّـوض النقص الحاصل،
وال تــوجــد مــؤشــرات إلــى الـيــوم على
إم ـك ــان ـي ــة ت ـس ــاق ــط أمـ ـط ــار مـلـحــوظــة
الحقًا" ،وفق إفرام.
فـ ـخـ ـط ــر الـ ـ ـجـ ـ ـف ـ ــاف ب ـ ـ ـ ــات مـ ـط ــروح ــا
جـ ـ ـ ـدًا ،خـ ـص ــوص ــا أن "شـ ـه ــر ش ـب ــاط
يـ ـع ــد مـ ـصـ ـي ـ ّ
ـري ــا م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ك ـم ـيــة
امل ـت ـس ــاق ـط ــات ،ألن ـ ــه ال ـش ـه ــر األخ ـي ــر
الذي يمكن التعويل عليه في تساقط
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ،إذ إن املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات فــي
شهر آذار تبلغ  %10فقط من املعدل
ال ـس ـن ــوي" ،ك ـمــا ي ـش ــرح ال ـب ــاح ــث في
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة روان ري ــاش ــي.
ّ
ي ـق ــول ري ــاش ــي إن "م ــن امل ـف ـتــرض أن
ن ـك ــون ق ــد وص ـل ـن ــا ف ــي هـ ــذه ال ـف ـتــرة
إلــى نسبة  %80مــن املـعــدل السنوي
ّ
لـلـمـتـســاقـطــات" ،مــوضـحــا أن "ت ــوزع
امل ـت ـســاق ـطــات ه ــذه ال ـس ـنــة م ـت ـفــاوت،
ح ـي ــث هـ ـن ــاك م ـن ــاط ــق ت ـخ ـطــت فـيـهــا
املعدالت العامة مقابل مناطق تواجه
شحًا واضحًا".
ّ
يعلن زواوي أن "في املناطق الشمالية

النقص في المتساقطات سيكون له انعكاسات سلبية على المزارعين (مروان طحطح)

ال يوجد خطر شح املياه ،إذ تجاوزت
ّ
مسجلة
معدالت األمطار املعدل العام،
 700ملم حتى أمس ،في حني أن املعدل
العام يبلغ  600ملم .أمــا في بيروت،
فقد بلغ معدل املتساقطات  400ملم
ف ــي ح ــن ان املـ ـع ــدل الـطـبـيـعــي يبلغ
 600مـلــم ،وفــي زحـلــة بلغت  300ملم
مقابل  500ملم كمعدل طبيعي" .يأمل
زواوي أن تصحب العاصفة املرتقبة
نهار األحد كمية من األمطار لتضاف
إلــى متساقطات شهر آذار ،مطمئنًا
إلى أن الوضع العام ليس سيئًا.
م ــوق ــع م ـصـلـحــة األبـ ـح ــاث ال ــزراع ـي ــة
العلمية يشير إلى انخفاض ملحوظ

ف ــي مـ ـع ــدل امل ـت ـس ــاق ـط ــات ف ــي بـعــض
امل ـن ــاط ــق .ف ـفــي مـنـطـقــة صـ ــور بلغت
كـمـيــة امل ـت ـســاق ـطــات ح ـتــى أم ــس 296

قد تأتي موجة برد
تقضي على األزهار
التي تفتحت قبل أوانها

ملم ،في حني أن املعدل العام هو 600
ملمّ .أما الفنار ،فقد سجلت  526ملم،
في حني أن املعدل العام يبلغ  720ملم.
باملقابل ،بلغ معدل املتساقطات في
بعقلني  732مـلــم ،فــي حــن أن املعدل
العام يبلغ  550ملم .أما في كسروان،
فقد بلغ املـعــدل حتى أمــس  706ملم
مقابل  740ملم كمعدل عام.
ّ
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام إن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــص ف ــي
املتساقطات "سيكون له انعكاسات
سـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـ ــزارع ـ ـ ـ ــن ،امل ـ ـيـ ــاه
الـجــوفـيــة ،وامل ـيــاه املـتــوافــرة للشرب
وال ـ ــري ،ألن ــه عـنــدمــا ن ـت ـجــاوز شهر
شباط من دون أمطار ال يعد هناك

تقرير

 90مليون دوالر هبة تنظيف «مجرور» الليطاني
رامح حمية
مـ ـن ــذ م ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـ ـمـ ــدت م ـ ـف ـ ــرزة ب ـع ـل ـبــك
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـ ــى طـ ـم ــر الـ ـحـ ـف ــر ال ـت ــي
أقــامـهــا ع ــدد مــن امل ــزارع ــن البقاعيني
ع ـلــى أطـ ـ ــراف م ـج ــرى ن ـهــر الـلـيـطــانــي
ل ــإس ـت ـف ــادة م ــن م ـي ــاه ال ـن ـهــر ف ــي ري
مزروعاتهم ،تمهيدا ملشروع تنظيف
ال ـن ـهــر ال ـ ــذي ت ــواف ــرت ل ــه ه ـبــة مــالـيــة
ّ
مقدرة بـ 90مليون دوالر ،بعدما ّ
حوله
إهمال الدولة من مصدر للمياه العذبة
الى ّ
مجرد "مجرور".
ّ
كـثـيــرة هــي ال ـت ـحــركــات ال ـتــي ق ــام بها
أه ــال ــي املـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ـيــة احـتـجــاجــا
ع ـلــى ال ـتــداع ـيــات الـصـحـيــة والـبـيـئـيــة

للنهر ّ
امللوث" ،من دون جــدوى"  ،على
حد تعبير أحمد يزبك ،أحد أبناء بلدة
ُ
حوش الرافقة .تعد األخيرة من البلدات
ّ
تضررا من "مـجــرور" الليطاني
األكثر
الــذي يشق بمجراه منازل البلدة إلى
ق ـس ـمــن ،فـيـمــا ي ـمــر ف ــي غــال ـب ـيــة قــرى
ال ـب ـق ــاع ض ـمــن س ـهــول ـهــا وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
منازلها .ولعل "مــا زاد الطني بلة" في
ح ــوش ال ــراف ـق ــة ،و"ض ــاع ــف م ــن نسبة
الضرر فيها" ،وفق ما يقول ابن البلدة،
أن ع ـ ــددًا م ــن م ــزارع ـي ـه ــا عـ ـم ــدوا إل ــى
إقــامــة حفر إلــى جانب املـجــرى بقصد
تـجـمـيــع امل ـي ــاه اآلس ـن ــة واسـتـعـمــالـهــا
لري مزروعاتهم" ،مثلهم مثل عشرات
امل ــزارع ــن عـلــى ط ــول الـبـقــاع ومـجــرى

الـنـهــر ،ولـكــن مــع ف ــارق ان املـجــرى في
حوش الرافقة يمر بالقرب من شرفات
منازلنا وعلى عكس باقي القرى ،فلم
ي ـعــد ه ـن ــاك م ــن خ ـي ــار ث ــال ــث أمــام ـنــا،
إم ـ ــا ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـن ــازل ـن ــا وب ـلــدت ـنــا
والـ ـن ــزوح بـعـيــدا عـنـهــا ،وإم ــا انـتـظــار
امل ـ ــوت الـ ـبـ ـط ــيء" .رفـ ــع األه ــال ــي مـ ــرارا
صــوت ـهــم ع ـبــر اع ـت ـصــا ّمــات اس ـت ـنــدوا
خاللها الــى دراس ــات وثـقــت "االرتـفــاع
امللحوظ فــي عــدد الــوفـيــات واإلصــابــة
بـمــرض ال ـســرطــان وحـمــى التيفوئيد
والتهابات الكبد الفيروسي من أبناء
الـبـلــدة" ،وفــق مــا يـقــول عــدد مــن ابناء
ال ـب ـل ــدة ،ال ــذي ــن أض ــاف ــوا أن ـهــم ع ـمــدوا
م ـ ــرارا الـ ــى تــوج ـيــه ك ـتــب خـطـيــة إلــى

ســائــر الـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة وامل ـســؤولــن
ع ـلــى اخ ـتــاف ـهــم واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة،
ملعالجة مشكلة مجرور الليطاني.
ي ـقــول رئ ـيــس بـلــديــة ح ــوش الــراف ـقــة
ري ــاض يــزبــك ل ــ"األخ ـب ــار" إن مــامــح
ّ
ملعالجة املشكلة بــدت تتضح وذلــك
عـبــر "حـمـلــة" طـمــر الـحـفــر فــي البلدة
التي تولتها مفرزة بعلبك القضائية
منذ أسابيع قليلة" ،على أن تستمر
الـحـمـلــة وتـشـمــل ســائــر الـحـفــر على
ط ــول مـجــرى الليطاني مــع الـشــروع
في تنظيف املجرى في مرحلة الحقة،
ومع تنظيم محاضر ضبط بحق من
يمانع في طمر حفرته".
ويشير يــزبــك إلــى أن املرحلة األولــى

ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ط ـم ــر ال ـح ـف ــر وإزال ـ ـ ــة
امل ـ ـخ ـ ــال ـ ـف ـ ــات وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــرى،
"وستنطلق املرحلة الثانية مع صدور
مرسوم من مجلس الوزراء يحدد فيه
شروط تعهد تنفيذ أعمال التنظيف"،
ً
معلنا أنه "جرى توفير هبة مالية من
الـصـنــدوق الكويتي للتنمية بقيمة
 90مليون دوالر إلقامة محطة تكرير
للصرف الصحي إلــى جانب مجرى
ال ـن ـهــر ف ــي تـمـنــن ال ـت ـح ـتــا ،تستفيد
مـنـهــا ق ــرى فــي ش ــرق وغ ــرب بعلبك،
مع شبكة قساطل ضخمة لجر املياه
اآلس ـن ــة م ــن مـنـبــع الـنـهــر ف ــي الـعــاق
حتى محطة التكرير".
أح ــد امل ــزارع ــن م ـمــن أنـ ـش ــأوا حـفــرة

