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تحقيق

مل تولد هيئة ادارة الكوارث بعد، وال يزال مرشوعها يقبع يف ادراج الربملان نتيجة 
تطييفها وعدم االتفاق عىل املهامت التي تنتظرها. وقد يكون لبنان من بلدان قلة 
يف العامل ال توجد فيها مثل هذه املؤسسة التي تعنى بانقاذ املواطنني، ونقلهم اىل 

اماكن آمنة عقب وقوع الهزات االرضية والفيضانات والكوارث الطبيعية

الفائت  متوز   4 يف  االرضية  الهزة  اقلقت 
اعدادا  ودفعت  اللبنانيني،  من  الكثريين 
من  خشية  منازلهم  خارج  املبيت  اىل  منهم 
تردادتها. عند وقوع مثل هذا الحدث رسعان 
ما تتجه االنظار اىل املجلس الوطني للبحوث 
عرب  متطورة  بتجهيزات  يعمل  الذي  العلمية 
شبكة رصد موزعة يف املناطق. يقود الحديث 
عن الهزات اىل وضع املباين يف لبنان، وما اذا 
احصاءات  ال  حيث  مقاومتها  قدرتها  يف  كان 
مطابقة  غري  ابنية  مثة  النوع.  هذا  من 
الشعبية،  املناطق  يف  وخصوصا  للمواصفات 
تواكب  التي  التدقيق  رشكات  غياب  ظل  يف 

عادة مشاريع البناء وتشييدها.
للبحوث  الوطني  للمجلس  العام  االمني 
الدكتور معني حمزة يحذر يف حوار  العلمية 
االبنية  تشييد  فوىض  من  العام"  "االمن  مع 
العلمية  املستوفية للرشوط واملواصفات  غري 
الشعبية.  املناطق  يف  تكرث  والتي  املطلوبة، 
الحصول عىل  املباين من دون  ويشّبه تشييد 

الرخص املطلوبة بـ"الهدايا املسمومة".

لبنان.  يف  وقعت هزة  من شهر  اكرث  قبل   ■
اكرث من  املواطنني  ملاذا خلفت مخاوف عند 

سابقاتها هذه املرة؟
القلق  وتثري  الناس  بال  تشغل  هزة  كل   □
عليه،  السيطرة  ميكن  ال  طبيعي  ألنها حدث 
وال توقع حدوثه او مواكبة  لتطوره نحو قوة 
اكرب. حصل الحدث االخري  عىل ضفاف بحرية 
البحر  يف  وبدأ  املحتلة،  فلسطني  يف  طربيا 
وهي  ريخرت،  مقياس  عىل   5,3 بـقوة  امليت 
قوة ال يشعر بها املواطنون. استمرت تردادته 
وكانت  البحرية،  ضفاف  عىل  اسبوع  نحو 
مقياس  عىل  و5,3   5,2 بني  ترتاوح  القوة 

 رضوان عقيل

األمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمّية:
ال مخاطر زلزالّية كبرى وفوضى البناء في املناطق الشعبية

ريخرت وهي طبيعية. ما حصل يف تلك الهزة 
ريخرت،  مقياس  عىل   2,4 بقوة  كانت  انها 
معتدلة  تعترب  انها  علام  الناس  بها  وشعر 
فوق.  وما  درجات   5 من  يبدأ  الخوف  جدا. 
حني شعر مواطنون بالهزة االخرية، ادى ذلك 
وتبعد  معتدلة  النها  عندنا  التباس  خلق  اىل 
اهايل  بها  شعر  كيلومرتا.   135 بريوت  من 
نحو  بحرية طربيا  تبعد من  النها  بنت جبيل 
بها  شعر  عندما  لكن  الهواء.  يف  كيلومرتا   27
اثار هذا االمر لدينا  عدد من سكان بريوت، 
تساؤالت. تلقينا مثال معلومات من العاصمة 
شعروا  البنايات  من  عدد  سكان  بأن  تفيد 

بالهزة عىل عكس آخرين.

يبيتوا  ومل  منازلهم  من  خرجوا  اناس  مثة   ■
فيها؟ ليلتهم 

هذه  مثل  نطلق  مل   نحن  مبالغة.  هذه   □
ألن  اخطارا  تشكل  انها  نقل  ومل  االنذارات، 
الفوالق  عند  طبيعية  كانت  الهزة  حركة 
الزالزلية. ال شك يف ان الفوارق بني مواصفات 

البناء تطرح اسئلة عدة. 

للبحوث  الوطني  املجلس  تعاطى  كيف   ■
العلمية مع هذه الهزة؟ 

□ نحن املركز الوحيد الذي يتحمل مسؤولية 
نعمل  لبنان.  يف  الزالزيل  النشاط  رقابة 
بتجهيزات متطورة وعرب شبكة محطات رصد 
موزعة يف املناطق، علام ان التوزيع ال يكون 
الفوالق  مواقع  بحسب  بل  فقط،  جغرافيا 
الزالزلية الكربى مثل فالقي اليمونة ورسغايا 
من  بعيدا  االجهزة  هذه  وضع  تم  راشيا.  يف 
التخريب  من  حاميتها  بغية  املواطنني  حركة 
من  وبعيدة  محمية  نقاط  وهي  والرسقة، 

الـ"جي.  ايضا  البرشي. كام نستعمل  النشاط 
يب. اس" لزيادة دقة الرصد، ولدينا تجهيزات 
حديثة افضل بكثري مام متلكه بلدان مجاورة.

البناء  مواصفات  ان  القول  ميكننا  هل   ■
املطلوبة تطبق مئة يف املئة يف املناطق؟

كل  يف  او  بريوت  يف  كاملة  مواصفات  ال   □
رخصة  عىل  الحصول  عند  االخرى.  املناطق 
املواصفات  تكون  املهندسني  نقابة  من 
جيدة، لكن التنفيذ يكون بعيدا من الرخص 
ملقاومة  املطابقة  املباين  نسبة  ورشوطها. 
الزالزل ال تزال متدنية، وال احصاءات يف هذا 
للتدقيق.  رشكات   وجود  لعدم  الخصوص 
التأكد  الهدف من رخصة االسكان هو  يبقى 
ووفقا  سليمة  بطريقة  تم  البناء  ان  من 
املهندسني  نقابة  تصدرها  التي  للخريطة 
بطريقة ممتازة وتقوم بواجباتها. اما الرشكة 
يتوىل  يراقبهام.  احد  فال  واملتعهد  املنفذة 
وتحديد  باملساحات  التدقيق  املدين  التنظيم 
املخالفات من دون الرتكيز عىل نوع الباطون 

ونسبتهام. والحديد 

بريوت  يف  ابنية  مثة  ان  كالمك  يعني   ■
البناء  لرشوط  مطابقة  غري  واملناطق 

املطلوبة؟
□ نعم مثة ابنية كثرية غري مطابقة وخصوصا 
يف االحياء الشعبية، وهذا امر مؤسف. اقول 
املناطق  هذه  مثل  يف  مريح  غري  الوضع  ان 
املباين  كل  عدة.  دراسات  اىل  واستندنا 
كان  الشعبية  االحياء  هذه  يف  التجارية 
رشوطه  ليفرض  املدين  التنظيم  تدخل  يجب 

ويراقبها. العالية  الهندسية 

■ ما حقيقة ان مثة سفارات ال تنزل بعثاتها 
من  تقارير  عىل  الحصول  قبل  ابنية  يف 

العلمية؟ املجلس الوطني للبحوث 
اجراء  منا  تطلب  الغربية  السفارات  كل   □
دراسة جيولوجية  للمنطقة التي يتم اختيار 

حيال  دولهم  من  رشط  وهذا  مقارها،  بناء 
فيها  بعثاتهم  اقامة  يريدون  التي  املباين 
الدراسة  نعد  نحن  املخاطر.  انواع  ملعرفة 
واذا  مقابل.  دون  من  ونقدمها  للسفارة 
صالحة  غري  منطقة  توجد  ال  بدقة  تحدثنا 
البناء  مواصفات  ولكن  لبنان،  يف  للبناء 
البناء  كان  اذا  املنطقة.  وفق حساسية  تتغري 
فوالق  تضم  شبكة  وعىل  رملية  منطقة  عىل 
يكون  ان  هنا  املطلوب  فان  نشطة،  زلزالية 
تدعيم البناء اكرث بينام يكون التدعيم اقل يف 

منطقة صخرية بعيدة من الفوالق.

■ من يتحمل مسؤولية هذه الفوىض؟
□ تقع املسؤولية عىل غياب رشكات التدقيق 
ليست  املهندسني  نقابة  ان  علام  املستقلة، 
مع  طويال  ناقشناه  ما  هذا  تدقيق.  رشكة 
النائب السابق محمد قباين الذي قام باعامل 
االشغال  لجنة  ترؤسه  لدى  كبرية  ومشاريع 
عملوا  الذين  النواب  اكرث  من  وهو  العامة، 

باسلوب علمي.

اين  اىل  البناء  يف  الفوىض  هذه  استمرار   ■
يؤدي؟

زلزالية  مخاطر  ال  ان  اوال  نقول  ان  علينا   □
وايران  تركيا  من  افضل  عندنا، ووضعنا  كربى 

ألن النشاط الزلزايل يف هاتني الدولتني متسارع 
عىل  مثال  تقع  اسطنبول  لبنان.  من  اكرث 
فارق االناضول الذي يتحرك بقوة بني  6 و7 
درجات، وهي قوة مدمرة وتحصل كل  25 او 
ايران تحصل  مناطق مامثلة يف  40 سنة. مثة 
يف  زلزال  1956 حصل  عام  كربى.  زالزل  فيها 
لبنان بقوة 6 درجات عىل مقياس ريخرت. اريد 
املواصفات  ذات  املباين  ان  اىل  الفت  ان  هنا 
البناء  عن  كلفتها  تزيد  ال  العالية  الهندسية 
العادي التجاري اكرث من  12 اىل 20 يف املئة. 
لذا يستطيع املهندسون اليوم تشييد مبنى يف 
الهندسية  مواصفاته  تحسني  موقع، رشط  اي 
ارض  عىل  لو  حتى  للزالزل  مقاوما  ويكون 
بوجود  الفرصة  هذه  استغالل  علينا  مهددة. 
اللبنانيني،  املهندسني  تقنيات حديثة وقدرات 
رشط ان يكون البناء مالمئا للمخاطر الطبيعية 

التي قد يتعرض لها. 

هذه  ارتكاب  عىل  الدولة  تسكت  ملاذا   ■
الجرمية؟

عدة  مراحل  يف  دمار  اىل  لبنان  تعرض   □
وابان   1990 اىل   1975 من  السبعينات  يف 
آنذاك  الناس  ضغط  االرسائيلية.  االجتياحات 
بتشييد  السامح  اىل  الحكومات  بعض  دفع 
املباين وزيادة الطبقات من دون الحصول عىل 
املباين من دون رخصة واالرشاف  بناء.  رخص 
هدايا  الينا  بالنسبة  هام  املطلوب  الهنديس 
مع  عشوائية.  بطريقة  بنيت  النها  مسمومة 
االشارة اىل ان هذه الظاهرة تراجعت واصبح 

املواطنون يعون اكرث يف هذا الشأن.  

■ اين اصبحت هيئة ادارة الكوارث وملاذا ال 
تزال تقبع يف ادراج مجلس النواب؟

□ كان هذا املرشوع يسري بالشكل املطلوب 
يف مجلس النواب، لكن جرى الخالف حوله 
يف  دخل  بعدما  رصاحة  بكل  تطييفه  وتم 
مناقشة  بدء  عند  دخلنا  عدة.  تناقضات 
مربر  ال  تناقضات  يف  الكوارث  ادارة  هيئة 
اليوم.  حتى  موجودة  غري  فهي  لذا  لها، 
الذي عمل عىل تحقيق  الفريق   كنت من 
هذا االمر ووصلنا اىل النص الكامل يف لجنة 
التي  املستقلة  الفرعية  واللجنة  االشغال 
كل  فيها  ومتثلت  بها،  للبحث  خصصت 
نبيه  الرئيسني  برعاية  الدولة ومتت  ادارات 
املرحلة  يف  توقفت  الحريري.  وسعد  بري 
من  تحد  انها  اطراف  رأى  عندما  االخرية 
والدفاع  لالغاثة  العليا  الهيئة  صالحيات 
الهيئات  باحدى  طرف  كل  ومتسك  املدين، 
يف  موجودة  تنسيق  وحدة  اىل  فتحولت 
شكل  عىل  ليس  لكن  الحكومية  الرسايا 
تاليا  والقادرة  منتظرة  كانت  التي  الهيئة 

عىل التنسيق مع كل الهيئات.

مجلس  مع  املوضوع  متابعة  ينبغي  اال   ■
النواب الجديد؟

□ ارجو ذلك ألن مثة رضورات لها يف لبنان. 
ال  التي  العامل  يف  القليلة  البلدان  من  نحن 
تنفيذية  آليات  وال  واضحا  تصورا  متلك 
حصلت  عندما  الطبيعية.  الكوارث  لجبه 
الفيضانات االخرية يف رأس بعلبك تم اللجوء 

اىل املجلس الوطني للبحوث العلمية.

االمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معني حمزة. 

لدينا تجهيزات حديثة
افضل بكثير مما تملكه 

بلدان مجاورة


