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باختصار

◄ التسليف إحدى ركائز السياسة الزراعية 

ال��ك��ام ل��وزي��ر ال��زراع��ة حسني ال��ح��اج حسن خ��ال توقيعه م��ع امل��دي��ر العام 
ي��اس��ر مرتضى،  اإلدارة، محمد  ع��ض��و مجلس  ب��ن��ك«،  »ف���ي���درال  مل��ص��رف 
بروتوكول تعاون للتسليف الزراعي. ورأى الحاج حسن أّن »اتفاق التعاون 
ت��وس��ي��ع مروحة  إل���ى  ي��ه��دف  اللبنانية  وامل���ص���ارف  امل���ص���ارف  م��ع جمعية 
القروض الزراعية«. وأكد أّن »عملية التسليف بدأت من خال دراسة يومية 
»التسليف  أّن  د على  االقتصادية«، وش��دّ لتحديد جدواها  املقدمة  للملفات 
ال��زراع��ي��ة، وأي��ض��ًا إح���دى رك��ائ��ز النهوض  ُي��ع��ّد إح���دى رك��ائ��ز سياستنا 

بالقطاع الزراعي«. 

◄ توافق بني الضمان واألطباء على االشتراكات املتأخرة 

هذا ما قاله وزي��ر العمل بطرس حرب خال لقائه وف��دًا من نقابة األطباء 
برئاسة النقيب شرف أبو شرف، واملدير العام للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي محمد كركي، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب عاطف 
والضمان،  األط��ب��اء  نقابة  بني  العالقة  للقضايا  ع��رض  إذ ج��رى  مجدالني، 
باالشتراكات  يتعلق  م��ا  وال سّيما  القضايا،  ه��ذه  ح��ل  على  ال��ت��واف��ق  وت���ّم 
املتأخرة والغرامات املترتبة على التأخير، من خال تصور جرى التوافق 
عليه سيعمد وزير العمل إلى بلورته في صيغة مشروع قانون ليرفعه إلى 

مجلس الوزراء بعد مناقشة إدارة الضمان في مضمونه. 

ر في الوضع النقدي 
ّ
◄ الوضع السياسي قد يؤث

وفق ما قال الرئيس السابق لجمعية املصارف فرانسوا باسيل، حيث شرح 
أن الجّو السياسي املخّيم على الساحة الداخلية قد يؤثر في الوضع النقدي، 
وأب���دى انزعاجه »م��ن ع��دم ات��خ��اذ الحكومة ال��ق��رارات ال��ازم��ة، وم��ن الشلل 
 إلى عدم إجراء التعيينات في املراكز الحساسة 

ً
الحاصل في عملها، إضافة

عملها«،  أيضًا   
ّ

يشل مما  الكفوءة،  وعناصرها  رجاالتها  من  فرغت  التي 
ضح األمور في غضون شهر »ألن 

ّ
عًا أن تت

ّ
 يطول هذا الواقع، متوق

ّ
 أال

ً
آما

البلد ال يتحّمل«. 

◄ توأمة اإلحصاء املركزي مع وكالة اإلحصاءات في إيرلندا 

ه��زار كركا،  ال���وزراء  ف��ي مجلس  املشاريع  إدارة  م��دي��رة مكتب  أطلقت  إذ 
ورئ��ي��س ق��س��م ال��ع��م��ل��ي��ات ل���دى هيئة االت���ح���اد األوروب�����ي ف��ي ل��ب��ن��ان دييغو 
توتاليان،  م����ارال  امل���رك���زي  اإلح���ص���اء  ال��ع��ام��ة إلدارة  وامل���دي���رة  اس��ك��ال��ون��ا، 
الشمالية، مشروع  إيرلندا  واملسؤول عن وكالة اإلحصاءات واألبحاث في 
إيرلندا، من  املركزي مع وكالة اإلحصاءات في  إدارة اإلحصاء  توأمة دعم 
البحار، ويمتد املشروع  للتعاون ما وراء  الشمالية  إيرلندا  خال مؤسسة 
األوروب���ي قيمتها  االتحاد  ثمانية عشر شهرًا، وه��و ممّول بهبة من  على 

900 ألف يورو. 
)األخبار، وطنية، مركزية(

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

محمد وهبة 

ال��ع��اص��ف��ة ال��ت��ي تصيب ل��ب��ن��ان م��ن��ذ مساء 
أمس، سبقتها تحذيرات كثيرة، بوصفها 
م����ن ال����ع����واص����ف األك����ث����ر ع���ن���ف���ًا ف����ي فصل 
الشتاء. هذا الوضع يفتح باب التساؤالت 
عن استعدادت اإلدارات املعنية الستيعاب 
فاألمر  امل��ف��اج��ئ��ة.  غ��ي��ر  الطبيعة  ت��داع��ي��ات 
يعني املزارعني، صيادي األسماك، النّحالني، 
ال��ب��ل��دي��ات، ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان، امل��ح��روق��ات في 
أين  لكن  تطول،  املعنيني  الئحة  املناطق... 
 حتى اآلن أن 

ّ
الئحة االستعدادات؟ ما تبني

تقتصر على  املفترضة  االستعدادات  هذه 
تنبيهات وتوجيهات سطحية، فال وجود 
 

ّ
كل عليها لحل

ّ
حتى اآلن لخطة طوارئ ُيت

أي أزمة ناشئة، وهذا يترك انطباعًا أن ما 
بعد هذه العاصفة، وأي عاصفة آتية، هو 

كارثة! 
اإلجراء الوحيد املتوافر في لبنان ملواجهة 
م�����ن مصلحة  ي����أت����ي  ال���ط���ب���ي���ع���ة  ت���ق���ل���ب���ات 
يفترض  التي  ال��زراع��ي��ة  العلمية  األب��ح��اث 
أن يكون دورها الفعلي أبعد من التوجيه 
ال��ل��ذي��ن تمارسهما  ال��ت��ن��ب��ي��ه  م���ن  وأع���م���ق 
ح���ال���ي���ًا. ف���امل���ص���ل���ح���ة ت����ق����وم ح���ال���ي���ًا بدور 
ع 

ّ
م ف��ك��رة ع��ن ال��ط��ق��س املتوق

ّ
إع��الم��ي ل��ت��ق��د

لأليام املقبلة واملحاذير املرتقبة، وتنشرها 
ع��ل��ى صفحتها اإلل��ك��ت��رون��ي��ة )ال��غ��ري��ب أن 
الصفحة الرئيسية باللغة األجنبية فقط، 
أمّي  أو  ��م 

ّ
م��ت��ع��ل غ��ي��ر  م���زارع���ًا  يمكن  فكيف 

ح اإلنترنت باللغة اإلنكليزية؟(. 
ّ
تصف

ف��ي ه��ذا اإلط����ار، تشير ت��وق��ع��ات املصلحة 
إلى أن مجموع األمطار قد بلغ في البقاع 
األوس��ط، لغاية ي��وم أم��س، 38 ملم، مقابل 
السنة  م���ن  ن��ف��س��ه��ا  ال���ف���ت���رة  ف���ي  م��ل��م   225
امل��اض��ي��ة، علمًا ب��أن امل��ع��دل ال��س��ن��وي يبلغ 

165 ملم. 
وت��ش��ي��ر ال��ن��ش��رة إل���ى أن ال��ط��ق��س سيكون 
األول  ك��ان��ون  م��ن 10  املمتدة  الفترة  خ��الل 
باردًا  ع���اص���ف���ًا،  م���ن���ه،   15 ح���ت���ى  ال����ج����اري 
املطر  وسيتساقط  ال��ج��ب��ال،  على  ومثلجًا 
بمعدل يتجاوز 110 ملم في البقاع، و 225 
ملم على الساحل، ثم تنحسر العاصفة في 

15 كانون األول. 
وب��ال��ت��ال��ي، ف���إن ت��وج��ي��ه��ات امل��ص��ل��ح��ة هي 
كاآلتي: ُيطلب من املزارعني إعداد الزراعات 
كانون   10 قبل  الشعير(  )القمح،  الشتوية 
متابعة  املزارعني  باقي  من  وُيطلب  األول، 
ك��ل األع��م��ال ال��زراع��ي��ة ال��ش��ت��وي��ة، وق��ب��ل 10 
األس��م��دة وغيرها   

ّ
األول 2010 رش كانون 

وبسبب  بها.  املسموح  الكمية  مراعاة  مع 
��ع أم��ط��ار غ��زي��رة ف��ي ن��ه��اي��ة األسبوع 

ّ
ت��وق

)ال�����ج�����اري(، ُي��ط��ل��ب م���ن األج���ه���زة تنظيف 
األنهر  وم�����ج�����اري  وال����س����واق����ي  ال����ق����ن����وات 
تنظيف  امل��زارع��ني  وم��ن  للسيول،  تحسبًا 
 ع��ن أنه 

ً
م��ج��اري امل��ي��اه وال��خ��ن��ادق، ف��ض��ال

يمكن املزارعني في املناطق الجبلية البدء 
بتشحيل األشجار املثمرة والكرمة، وُيطلب 
استعمال  والجبلية  البقاعية  املناطق  من 
االستعداد  ُي���ط���ل���ب  ك���ذل���ك  ال���ج���ل���ي���د،  دواء 
وأوائل  ال��ح��ال��ي،  األس��ب��وع  ن��ه��اي��ة  للثلوج 
األسبوع املقبل في املناطق الجبلية. أيضًا 
م����ن ص����ي����ادي األسماك  امل��ص��ل��ح��ة  ط��ل��ب��ت 
الجمعة  مساء  الهائج  البحر  من  االنتباه 
وأي��������ام ال���س���ب���ت واألح��������د واالث������ن������ني، ومن 
أصحاب البيوت البالستيكية االنتباه من 

الرياح القوية. 
م���ن استعمال  امل��ص��ل��ح��ة  وأخ����ي����رًا، »ت��ن��ّب��ه 
ن���ش���رات���ه���ا ال���ج���وي���ة ألغ�������راض دع���ائ���ي���ة أو 
للمالحقة  ص���اح���ب���ه���ا  ت����ع����ّرض  ت����ج����اري����ة 

القانونية«. 

ف����ي ه�����ذا اإلط���������ار، ي����ق����ول رئ����ي����س جمعية 
إن  أن��ط��وان ح��وي��ك،  اللبنانيني،  امل���زارع���ني 
ي��ك��ون موّجهًا  أن  ي��ج��ب  الفعلي  ال��ت��ح��ذي��ر 
بوضوح. فالزراعات التي ُيخشى تضّررها 
في حاالت العواصف التي قد تهّب في هذه 
الفترة هي زراعة املوز، الزراعات في الخيم 

البالستيكية، الليمون. 

الثمر في  امل���وز، فهو يحمل  إل��ى  بالنسبة 
مثل هذه األيام. وبما أنه زراعة استوائية، 
وب���م���ا أن درج�������ات ال�����ح�����رارة ارت���ف���ع���ت في 
ال����ف����ت����رة األخ������ي������رة، ف������إن ال���ث���م���ر أك����ب����ر من 
املعتاد وبكميات أكبر، ويمكن أن يتضرر 
م���ن ال��ط��ق��س ال��ع��اص��ف وال����ب����ارد، ف��ي��م��ا قد 
قوية  لرياح  البالستيكية  الخيم  تتعرض 
املزروعات  وت����ل����ف  ق���ه���ا 

ّ
ت���م���ز إل������ى  ت�������ؤدي 

داخ����ل����ه����ا. أم�����ا أش����ج����ار ال���ل���ي���م���ون ال���ت���ي ال 
فإن  الصغيرة،  الثمر وحباته  ت��زال تحمل 
��ر عليها 

ّ
تعّرضها ل��ه��واء ب���ارد وق���وي ي��ؤث

بعنف وي��ؤدي إلى تساقطها. ويشير إلى 
أن هناك بعض التوجيهات التي تعطيها 
مصلحة األب��ح��اث ال��زراع��ي��ة »ع��ب��ر رسائل 
أن  للمواطنني، من دون  قصيرة عشوائية 
ت��خ��ّص��ص امل���زارع���ني ب��ه��ذا األم�����ر«. ولذلك 
ه���ن���اك م����زارع����ون ال ي��ع��ل��م��ون ب��م��ا يجري 
فعليًا، وال يحتاطون في مثل هذه الحاالت، 
م����ا ي������ؤدي إل�����ى ت���ل���ف م���زروع���ات���ه���م، علمًا 

��ع��ل��ن على 
ُ
ب���أن ب��ع��ض ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي ت

ذات  غير  ت��ك��ون  ق��د  اإللكترونية  الصفحة 
التشحيل  من  التنبيه  مثل  مضافة،  قيمة 
في فترة معينة على الرغم من أن توقيت 

التشحيل معروف لجميع املزارعني. 
��ص��ل، ي��ق��ول ن��ق��ي��ب صيادي 

ّ
ف��ي س��ي��اق م��ت

غ من 
ّ
األسماك في صور، خليل طه، إنه تبل

ع من مصلحة 
ّ
رئاسة امليناء التعميم املوز

األبحاث الزراعية، الذي يشير إلى ضرورة 
»االنتباه« من األمواج بسبب قّوتها، وأنه 
البحر.  ف��ي  الشباك  ع��دم وض��ع  يستحسن 
ل��ك��ن ف��ي ال���واق���ع، إن ال��ض��رر ق��د ينجم عن 
ال��ع��اص��ف��ة وق����وة امل�����وج، وي��ج��ب أن تكون 
»الفلوكة« آمنة، أي ال يتقاذفها املوج حتى 
ال يكّسرها. غير أنه في السابق كانت أكثر 
أمانًا، »فنحن نربطها اليوم بحبال بواخر، 
وبجنازير حتى ال يقذفها املوج ويكسرها. 
والتخطيط  ال���ع���ش���وائ���ي  ال��ع��م��ل  ف��ب��س��ب��ب 
ال���س���ّي���ئ إلق���ام���ة م��ن��ش��آت ف���ي م���رف���أ صور 
التجاري، بات املوج يضرب هذه املنشآت 
وزارة  »الفلوكة«، وهنا نسأل   على 

ّ
ويرتد

ال��ن��ق��ل: مل����اذا ال���رق���اب���ة غ��ي��ر م���وج���ودة على 
هندسة هذه املنشآت؟«. 

األشغال،  وزارة  ف����ي  م����س����ؤول  وي����وض����ح 
 ع��ل��ى هاتفه، 

ّ
ب��ع��د غ��ي��اب ال���وزي���ر ع��ن ال����رد

الطرق  ال���وزارة تقتصر على  أن مسؤولية 
البحرية واألوتوسترادات والطرق الدولية، 
فيما هناك مسؤوليات تقع على البلديات 
وات����ح����ادات ال���ب���ل���دي���ات، »وأح���ي���ان���ًا تطلب 
ال��ب��ل��دي��ات امل��س��اع��دة ف��ي ن��ط��اق��ات معينة، 
علمًا بأننا ننّسق مع طوارئ السير ملعرفة 
 

ّ
التي تكون عرضة للمشاكل. لكن املناطق 

��ف��ت ك���ل أق��ن��ي��ة م���ي���اه الشتاء، 
ّ

ال�������وزارة ن��ظ
وف��ت��ح��ت ج��م��ي��ع ال���ع���ّب���ارات ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن 
ت���ؤدي إل���ى ح��ص��ول ف��ي��ض��ان ف��ي الطريق، 
 عن أن لدينا ورشًا جاهزة للطوارئ 

ً
فضال

العّبارات،  ل��ف��ت��ح  ال���ع���م���ال  اس��ت��ن��ف��ار  ع��ب��ر 
أن  إل��ى  اإلش���ارة  لكن تجدر  آالت«.  ولدينا 
وعود ال��وزارة غالبًا ما كانت »عرقوبية«، 
 خالل تساقط املطر قبل أسابيع 

ّ
فقد تبني

أن االستعدادات كانت مجرد كالم. 
وحتى اآلن، ليست هناك أي مشاكل تتعلق 
باملحروقات في السوق املحلية، وال سيما 
بالنسبة إلى مادة امل��ازوت التي تستعمل 
للتدفئة، وذلك على الرغم من أن الحكومة 
ترفض دعم هذه املادة. ويلفت عضو تجمع 
شركات النفط بهيج أبو حمزة إلى أن مادة 
املازوت متوافرة في جميع املناطق، حيث 
وضعت الشركات احتياطات كافية لتلبية 
حاجة السوق طيلة فترة العاصفة التي لن 

تمتد أكثر من 5 أيام. 

مزارعو الموز والليمون 
والخيم البالستيكية 

قلقون، وصّيادو السمك 
بال عمل 

لبنان في مواجهة العاصفة: مكشوف بال خطط طوارئ 

يشهد لبنان منذ مساء أمس طقسًا عاصفًا يتوقع أن يكون سّيئًا جدًا ملدة 5 أيام. إال أن هذا السوء سينعكس سلبًا على املزارعني والصيادي، فيما ستتأثر بعض 
 خطة طوارئ؟ 

ّ
رت التحذيرات من وقوعها؟ هل هناك أي

ُ
ث

َ
الخدمات العامة مثل الطرقات والكهرباء... ما هي االستعدادات الرسمية الستيعاب تداعيات عاصفة ك

تقرير

 أي أزمة ناشئة )بالل جاويش(
ّ

كل عليها لحل
ّ
ت

ُ
ال وجود حتى اآلن لخطة طوارئ ي


