السنة السادسة  /الثالثاء  14 /نيسان  / 2015العــدد 1756
Sixth year / Tuesday / 14 April 2015 / Issue No. 1756

حمليات

5

وقفة ت�ضامنية في باري�س ا�ستنكار ًا
للإرهاب على بع�ض الدول العربية

مجزرة «�إ�سعاف المن�صوري» تطوي ذكراها التا�سعة ع�شرة

نجالء �أبو جهجه ...عين الوطن التي رف�ضت اال�ستخفاف بالموت
حاورتها :عبير حمدان
ملكت المقدرة على اختصار التاريخ بدائرة صغيرة .هي العين التي ال تغفو وكأنها الشاهدة الوحيدة
على هول العدوان .وكيف لمن يو ّثق الحكاية أن يغيب؟ أن تبصر الحياة من رحم الدماء السائلة على
اإلسفلت ،هذه إرادة البقاء في أبهى تجليّاتها .وأن تكتب الخبر بحبر الدمع الخاشع لحظة تصعد روح
�دوي القنابل هذه بداية نصر ...نيسان  ،1996كان الحقد يحمل
صغيرة إلى ما فوق الغيم الملبّد ب� ّ
اسم «عناقيد الغضب» ،لم تخشه نجالء أبو جهجه ،فكانت الصوت والصورة اللذين أنقذا وطنا ً وهزّا
عروشاً.
بين نجالء و«إس�ع��اف المنصوري» حكاية ال يمكن أن يطويها النسيان .فالصدى ي��ردّد صوت
انفتاح العدسة لتحضن «حنين» ،الطفلة المتكئة على هامش األم��ل بوطنٍ خالية سماؤه من هدير
الطائرات الحربية .وتبقى وحدها س ّر البداية ودليلنا إلى النهاية كما يجب أن تكون .حينذاك ،خشعت
المراسلة الحربية أمام لحظة ارتحال الروح إلى مكان من دون دخان وطائرات حربية .وعلى رغم أنّ
أرضنا خي ٌر من ألف جنة ،إال أن «سحر» ،الطفلة التي نادت ع ّمتها علّها تجد ركنا ً لجراحها ،تنشقت
هواء الجنوب للم ّرة األخيرة وتغلّبت على أنين اللحظة .في تلك المساحة الضيقة من الزمن المجبول
بالدماء ،تأملتها بصمتٍ  ،ولعلها حبست حريق المقل أمام قداسة الشهادة ،فأرخت آلة التصوير من
يدها ،لتمنح أرواحهم الغضة السالم ،أمام رهبة اللقاء مع مالئكة السماء ،تسقط كل االعتبارات .هذه
الرقي الذي ميّز «المراسلة الحديدية» التي هزّت
هي أصول مهنة المتاعب كما يجب أن تكون ،وهذا هو
ّ
ضمير العالم بكاميرا.
عشرون سنة تنقصها واحدة ،م ّرت على جريمة عصر« .سحر» و«حنين» كبرتا في ذاكرة نجالء.
وإكراما ً لهما ولمن سبقهما ومن لحق بهما ،كان ال ب ّد من لقاء يحثّنا على القراءة ..ولن ننسى!
نفتح دفاتر الذاكرة عند مشارف المنصوري لنسأل
نجالء ـ المراسلة الحربية ـ عن ارتباط اإلحساس البشري
ببشاعة القتل عن سابق تص ّور وتصميم .وه��ل يمكن
اختصار الحدث ليصبح مج ّرد خبر صحافي؟ لتعود بنا
إلى قريتها .وما بين «حنين» الطفلة التي أسدلت رأسها
من نافذة سيارة اإلسعاف ،و«حانين» الملتجئة إلى مغارة
تسكنها حكايا الجنّ هربا ً من ط ّوافات المحتل ،حكاية
وطن ،تخبرنا إياها نجالء وتقول« :بحسب تجربتي ،أجزم
أنه من الصعب اختصار المشهد بكلمات بسيطة .اإلنسان
ابن بيئته .والواقع ال��ذي يحيط به يساهم في تكوين
شخصيته وخياراته .و َكوني ابنة قرية عانت الكثير من
ج ّراء االحتالل والتهجير القسري والقتل اليومي ،إذ وعيت
على هول المجازر اإلسرائيلية وبشاعة هذا العدو الذي لم
البديهي أن أبحث عن صفة
يو ّفر البشر والحجر ،كان من
ّ
تخ ّولني نقل الصورة بواقعيتها إلى العالم .فأصبحت
المراسلة الحربية ،وفي داخلي تلك الطفلة التي تعلّقت
أجنبي قريتي،
صحافي
بعين الكاميرا حين زار فريق
ّ
ّ
وسألتنا المراسلة إذا ما ك ّنا نخشى القصف والطائرات.
أذكر أننا حينذاك ،أبينا االعتراف بخوفنا وقلنا لها أننا
ال نخاف وقد كذبنا .جميعا ً ك ّنا نخاف الحرب وك ّنا نلجأ
إلى المغارة هربا ً من القذائف .على رغم أ ّننا كنا نخشى
تلك المغارة وما يدور حولها من قصص عن الجنّ الذي
يسكنها .أذكر أنّ الصحافية علّقت الكاميرا في رقبتي،
وللحظة شعرت أنني ملكت الدنيا وما فيها .وحين عدت

ما نكتبه ح�صى نلقيها في
المن�سي،
بحيرة التاريخ
ّ
لربما ت�صحو المخيالت
الراكدة ،بفعل ارتطامها
بحلقات الذاكرة
عيني كي
إلى المنزل ،لم أتمكن من النوم ،لكنني أغضمت
ّ
أرى نفسي صحافية».
وتضيف نجالء أبو جهجه في إط��ار متصل« :وجود
الفدائيين في قريتي زاد من إصراري على امتهان الصحافة
على رغ��م أنني لم أتمكن من دراس��ة اإلع�لام في حينه.
فدخلت معهد العلوم االجتماعية العتقادي أنه ذو صلة
بالموضوع .وفي الجامعة ،تابعت نشاطي في الحركة
الطالبية ،وكذلك نشاطي المسرحي الذي منحني مساحة
كبيرة للتعبير عن مشاعري وحقدي إزاء العدو .وعلى
رغم أنني نلت شهادة الليسانس في العلوم االجتماعية،
وشهادة الجدارة في علم االجتماع االقتصادي ،إال أ ّنني
ّ
فضلت العمل في مجال اإلعالم ،وبدأت في صوت الفرح،
ثم في الراية ،والحقا ً إذاعة القرآن الكريم ،ث ّم في جريدة
اللواء ،وصوال ً إلى وكالة رويترز».

حدث ال يتك ّرر

وعن إشكالية تعاطي اإلعالم الغربي مع واقع الصراع
في المنطقة ،ونظرته إلى الكيان «اإلسرائيلي» ،وكيف
لوكالة أجنبية أن تقبل باالعتراف بحقيقة مجزرة «إسعاف
المنصوري» تقول أبو جهجه« :رويترز تعاطت مع الحدث
بإطار تسويقي ،إذ قال لي مدير الوكالة في بيروت إنّ
هذا الحدث ال يتك ّرر إلاّ ك ّل مئة سنة .ولذلك ،كان ال ب ّد
من استثماره بشكل تجاريّ ومعنويّ من وجهة نظرهم.
وبحسب المعلومات التي وصلتني في حينه ،أن إيران
دفعت مبلغا ً هائالً للوكالة كي تكون السبّاقة في عرضه،
والحقا ً ُس ّوق في باقي الدول .عُ رض شريط المجزرة في
جميع أنحاء العالم وامتنعت إسرائيل وحدها عن ب ّثه.
وقد ب ّرر معلّق الشؤون العربية في التلفزيون اإلسرائيلي

أبو جهجه متحدّث ًة إلى «البناء»

كي ال تذوب ذاكرتنا في «�أ�سيد» الن�سيان ،كان ال بدّ لي من ن�شر
الكلمات وال�صور في �أروقة العيون ،للحفاظ على جينات ق�ضايانا
ت�ضج بالحركة والغ�ضب...
في �أج�ساد
ّ
األمر بالقول ،إنهم يريدون تجنيب مشاهديهم رؤية مشاهد
فظيعة .أما في أميركا ،فقد طلبت وزارة اإلعالم األميركية
من جميع وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة عندها ،ألاّ
يُعرض شريط المجزرة ألكثر من خمس م ّرات يومياً ،وبعد
الساعة الثامنة مساء ،بحيث يكون األطفال نياماً .وكانت
هذه المرة الثانية التي تتدخل فيها وزارة اإلع�لام في
شؤون حرية الوسائل اإلعالمية ،إذ إنّ المرة األولى كانت
حول مجزرة صبرا وشاتيال».
وتضيف أبو جهجه« :الوكاالت األجنبية ترى أن صورة
الحدث المتح ّركة هي األقوى تأثيرا ً على المشاهد .لذلك،
ه�� ّزت مجزرة إسعاف المنصوري العالم .كوني نقلت
صورة حي ًة ما قبل انطالق الصاروخ ولحظة إطالقه وما
بعد اإلطالق .وكانت وجوه الضحايا شاهدة على فظاعة
الحدث .وأنا هنا ال أنفي فظاعة مجزرة قانا التي حفرت
عميقا ً في وجداننا .إ ّنما من الناحية المهنية ،الصورة
المتح ّركة تؤثر بشكل أكبر ،قانا خرجت إلى العالم على
هيئة أش�لاء بعد ٍد مخيف ،لكنّ عين الكاميرا لم ترصد
المجرم بشكل مباشر».
ونعود إلى المجزرة ،لتخبرنا المراسلة الحربية عن
تفاصيلها« :في ذلك اليوم ،كنت قد أرسلت المادة إلى
الوكالة منذ الصباح ،وطلبوا م ّني ألاّ أخاطر بالتقدّم إلى
القرى المستهدفة أكثر .إذ إنّ المادة التي وصلتهم كافية.
لكنني أردت أن أص ّور سيارة اإلسعاف التي تنقل الناس
يوميا ً في مكان مكشوف وممنوع فيه التح ّرك .فك ّل ما هو
متح ّرك ،ش ّكل هدفا ً للعدو .كانت الساعة الواحدة والدقيقة
األربعين تقريبا ً عندما سمعت بوق سيارة إسعاف تقترب.
ص ّورتها ،واعتقدت أنها ُتقل جرحى .عندما اقتربت أكثر،
شاهدتها مكتظة باألطفال والنساء .أعطى سائق سيارة
اإلسعاف إشارة تحذير من يده لسائق سيارة مرسيدس
بيضاء آتية من صور نحو المنصوري ،كي يعود أدراجه
نتيجة خطورة الوضع .ثم تحدّث السائقان للحظات،
فوافق سائق المرسيدس أن يعود من حيث أتى .كنت خالل
ذلك قد أوقفت التصوير ،وقمت على عجل بتغيير اتجاه
سيارتي ،بحيث أصبحت سيارة اإلسعاف أمامي .للحظة،
ف ّكرت أن أعود أدراجي .لكنني عدت وق ّررت البقاء ،رغب ًة
مني في رصد تلك المروحيات القريبة .نزلت من سيارتي،
الدولي
ورح��ت أص�� ّور المكان القتناص مشه ٍد للحاجز
ّ
الخالي من عناصره .وبدأت الطائرات المروحية تقترب
ّ
بسرعة ،فرحت أرصدها وق��د ب��دت لي من خ�لال حركة
طيرانها أنها في مرحلة االنقضاض على هدف ما قريب .لم
أتص ّور أبدا ً أن هدفها سيكون قريبا ً إلى هذا الحدّ .اختبأت
قرب حائط ،ورحت أص ّورها .وفجأ ًة ،أطلقت صاروخا ً
ليسقط على مسافة عشرين مترا ً م ّني ،فانفجر في وسط
الشارع ،وأح��دث كتلة هائلة من اللهب .ونتيجة كثافة
الدخان ،لم ألحظ أن سيارة اإلسعاف أصيبت ،ورحت
أشاهد سيارة المرسيدس وقد خرج من فيها أحياء ،فيما
اختفت سيارة اإلسعاف عن األنظار .أطلقت المروحيات
صاروخا ً آخر باتجاه المكان لك ّنه لم ينفجر ،وبينما كنت
تحسبا ً لصواريخ أخرى
أجهّز آلة التصوير بفيل ٍم جديد
ّ
محتملة ،رحت أشكر ربّي على سالمة سيارة اإلسعاف

العتقادي أنها ابتعدت بسالم .بقيت المروحيات تحلّق في
المكان .وفجأ ًة ،شاهدت رجالً يخرج من البستان نحوي،
حامالً بين يديه طفلين أحدهما رضيع ،وفتاة أخرى
تركض إلى جانبه ،ما لبث أن أنضم إليهم رجل آخر أمسك
بيد الفتاة .كان الرجل يصرخ :والدي األربعة ماتوا ...أربع
أوالد يا عالم .هذا الرجل كان عبّاس جحا ،وكانت الفتاة
األخرى تصرخ بأعلى صوتها :أختي انفجر رأسها ...يا
ويلي بدّي أختي .إنها منار الخالد .ظننتهم من المنازل
القريبة ،لم أستوعب األمر إلى أن صرخ الرجل مجدّداً:
أوالدي ماتوا يا عالم ...خمسة عشر طفالً وامرأة احترقوا
في سيارة اإلسعاف .وأشار بيده نحو البستان ،فركضت
حيث أشار ،وقفزت من مكان مرتفع كي أسلك طريقا ً جانبيا ً
بين أشجار الليمون كي ال أكون هدفا ً مكشوفا ً للطائرات.
عندما اقتربت ،ب��دأت أسمع أص��وات الضحايا تخبرني
بالفاجعة .كانت السيارة قد استق ّرت بعد استهدافها داخل
غرفة صغيرة .وبدا األمر كأنه قبر جماعي لركابها .رحت
أبحث عن باب الغرفة للدخول ،لك ّنني لم أستطع الدخول
ألنّ السيارة كانت ملتصقة بالجدار لجهة الباب .من خالل
هذا الباب ،رحت أص�� ّور تفاصيل المجزرة علّني أخبِّئ
هؤالء األطفال داخل عدسات آالت التصوير .لقد كنت في
تلك اللحظة الشاهدة والشهيدة في آن معاً ،كنت أشبههم
تماماً .ال فرق ،أنا مثلهم وهم مثلي .هذه حنين برأسها
المتدلية من زجاج نافذة اإلسعاف وقد اختلط دمها بكلمة
إسعاف المطبوعة باللون األحمر .بدت ابنة السنوات
الخمس وكأنها تغفو على نافذة السيارة التي أضحت
مقصلة لزنابقها .إلى جانبها امرأة في عقدها الثالث ،ماتت
وهي فاتحة عينيها .لقد كانت منى ،والدة مريم وحنين
ومهدي ،وزوجة عباس جحا .وإلى جانبها سيدة في العقد
الخامس كشفت الشظايا منديلها ،فبان شعرها األشيب
َ
أحضان
وقد ح ّنته الدماء .إنها نوخة العقلة ،وقد سكنت
الشهيدتين ثالث فتيات صغيرات رحن ينازعن سكرات
الموت على عجل ،وإحداهن تنادي بصوت مخنوق :يا
وتتحسس جثة جدّتها نوخة العتقادها
عمتي ...يا عمتي.
ّ
أ ّنها عمتها .إنها سحر شقيقة منار .طفلة أخرى وضعت
يديها فوق ركبيتها ،والدماء تغطي وجهها بالكامل .بقيت
جالسة في مكانها كأنها ترفض السقوط ،وب��ان لي أن
عينيها قد فقئتا ،ربما كانت تحاول أن تفهم ما الذي حصل،
وتلتفت ناحية الصوت المنادي :يا عمتي .وعند أقدام منى
طفلة تقوقعت على جراحها وماتت وهي تحضن أطراف
ثوب أزرق .لم يكن أمامها إال الثوب كي تخبّئ رأسها فيه...
كل ما أصفه م ّر في لحظات قليلة .بكيت من دون دموع .لقد
تن ّكرت لي الدموع .اكتفيت ببضع لقطات اقتنصتها لتكون
الدليل ،وعندما لفظت الطفلة حنين أنفاسها األخيرة أمامي،
ن ّكست آلة التصوير أمام رهبة موت الطفولة».

االستخفاف بالموت

لكن ،أين كان عناصر القوات الدولية في هذه األثناء؟
«توجهت نحو قوات الطوارئ الدولية
تقول أبو جهجه:
ّ
طالبة منهم إسعاف من تبقى من جرحى ،لكنهم لم يح ّركوا
ساكناً .حاولت االتصال بالصليب األحمر وبثكنة الجيش

بين عد�سة الذاكرة وعد�سة الت�صوير تفوح الذكريات بالألم
والحنين �إلى الأر�ض ،في�ض على الأ�شواك وانحناءات �أ�شواق
لحانين القرية ( )...وفي البال �ألف �س�ؤال ودمعة

في صور ،لكنني لم أو ّفق .ثم اتصلت للمرة الثالثة بوكالة
رويترز التي أش��ارت الحقا ً في تقريرها إلى أن القوات
الدولية تلكأت في مساعدة الضحايا .عدت إلى السيارة
وفي داخلي حزن وغضب كبيران ،ورأيت عباس جحا يندب
أطفاله وزوجته وجيرانه .على مدى عشرين دقيقة كنت
أركض بين السيارة وحاجز الطوارئ ،وكان جحا يحاول
وشقيقه إنقاذ من فيه َن َفس أخير ،وانتشال الشهداء ،ولم
يتمكنا من ذلك إلى أن وصلت آلية لقوات الطوارئ ،وراح
عناصرها ينتشلون الضحايا بعدما قاموا بخلع األبواب
وتحطيمها .برأيي ،لو أنهم تح ّركوا بشكل أسرع ،لعلهم
روح ،لكنهم لم يكترثوا بجراح األطفال
تمكنوا من إنقاذ
ٍ
والنساء وأنينهم».
تؤكد أبو جهجه أنها في تلك اللحظات خلعت ثوب
ال��م��راس��ل��ة ،وك��ان��ت المسعفة ال��ت��ي تعيش الفجيعة،
والمتعاطفة وف��ي داخلها .كانت بركانا ً يوشك على
االنفجار .لذلك نسألها عن االستسهال اآلني مع مشاهد
القتل المتنقل اليوم ،من قِبل بعض وسائل اإلعالم الساعية
إلى التسويق وجذب المشاهد ،ولو على حساب الضحايا
ومشاعر المتلقي فتجيب« :ال أري��د أن أقسو على زمالء
المهنة ،ولكن اللحظة هي التي تتحكم بنا أحياناً .وبحسب
المشهد يكون ر ّد الفعل ،قد يكون استسهال الموت حالة
قائمة اليوم ،ربما لكثرة تراكم الجثث أو ألن اإلعالم صار
عالما ً مفتوحا ً للجميع .حتى أن وسائل التواصل أصبحت
وسيلة ترويج وفي متناول الجميع .لك ّل شخص قناعاته.

ّ
نظم أبناء الجالية السورية والعربية وقفة تضامنية في العاصمة الفرنسية
باريس ،للتعبير عن استنكارهم لإلرهاب الذي يستهدف بعض الدول العربية
كسورية واليمن والعراق ولبنان وليبيا وتونس ،والمدعوم من القوى الغربية
ونظام آل سعود.
ورفع المشاركون األعالم السورية واليمنية والعراقية واللبنانية والتونسية،
مطالبين بوقف دعم اإلره��اب ونزيف دم الشعب العربي ،وعدم التدخل في
شؤون الدول والشعوب العربية واحترام سيادتها ،واستنكار الرجعية العربية
واإلمبريالية األميركية الداعمة لها.
وأ ّك��د المشاركون أن الهدف من هذه الوقفة ،التعبير عن دعمهم الشعب
اليمني في وجه العدوان السعودي الذي يتع ّرض له .رافعين صور ضحايا من
اليمنيين م ّمن أصابتهم الغارات التي تش ّنها طائرات نظام آل سعود وحلفائه.
كما استنكروا الجرائم التي ُترت َكب في اليمن والتي تأتي بالتزامن مع العدوان
اإلرهابي على الشعب السوري ،وال��ذي تشارك فيه القوى الغربية وممالك
الخليج ومشيخاته ،من خالل االستمرار في تسليح اإلرهابيين وتمويلهم
وإرسالهم إلى سورية على مدى السنوات األربع الماضية.
وأش��ار المشاركون إلى أن «عاصفة الحزم» التي يقودها نظام آل سعود
وحلفاؤه ض ّد اليمن وشعبه ،كان األجدر بها أن تكون ضد االحتالل «اإلسرائيلي»
توجهها ضد العرب لقتلهم ،ونشر الفكر التكفيري وإشعال الفتن بينهم
بدال ً من ّ
من خالل شيوخ الجهل وسفك الدم ومال البتروـ دوالر الذي تنفقه هذه الممالك
والمشيخات لخراب األوطان وقتل الشعوب.
وعبّر المشاركون عن تأييدهم الشعوب العربية في اليمن وسورية والعراق
ولبنان وليبيا وتونس في حقوقهم بالسيادة في أوطانهم .مؤكدين أنّ الهزيمة
ّ
ومشغليها من دول
ستلحق بالعدوان الغاشم ل��دول الرجعية والتكفير
اإلمبريالية العالمية و«إسرائيل» ،وأنّ الشعوب العربية ستنتصر في النهاية.

مخ ّيم اّ
طلبي في م�شتى الحلو
أقامت منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،مخيّمها الشتوي للطلبة القوميين والمواطنين ،على أرض مخيّم
مشتى الحلو المركزي ،بحضور منفذ عام الطلبة ديب بو صنايع وأعضاء هيئة
المنفذية.
وتخللت المخيم دروس عقائدية وإدارية وأنشطة عدّة.

 13ني�سان  1975وقعت
حادثة «�أوتوبي�س» عين
الرمانة ،ووقع الوطن معها،
في حمام دم رهيب ا�ستمر
ل�سنوات طوال
من جهتي خشعت أم��ام رهبة الموت وتعاطيت ضمن
حدود مهنتي كمراسلة حربية واجبها نقل الصورة كما
علي احترام
هي ،ولكن ـ في المقابل ـ شرف المهنة يحتم ّ
الضحايا ،لذلك أرفض أن تكون صورتي مادة ترويجية
وبديهي ومقبول ومتداول ،كمن يتابع فيلما ً
كحدث عاديّ
ّ
بهدف التسلية .أنا مراسلة أنقل الحقيقة ولست باحثة عن
شهرة فارغة على حساب دماء الشهداء ومشاعر أحبتهم.
لذلك أرفض منطق االستخفاف بالموت كما نرى اليوم.
هذه هي سلبيات التكنولوجيا التي صارت في متناول
الجميع .ولألسف ،انسحب األمر على وسائل اإلعالم بشكل
واضح».

المنخف�ض الج ّوي ينح�سر...
ال ينح�سر!

ثمن الحقيقة

أما ثمن الحقيقة ،فكان اإلقصاء .وعن ذلك تقول نجالء:
«رويترز ح ّققت الربح المادي والمعنوي من خالل تف ّردها
بنقل الحدث إلى العالم .ولكن في المقابل ،كان للحقيقة
ثمن دفعته أنا .إذ حاولت الوكالة منعي من إجراء لقاءات
تلفزيونية للحديث عن تفاصيل المجزرة كما حصلت.
لك ّنني لم أرضخ ،وكان ظهوري على شاشة المنار الحد
الفاصل ،خصوصا ً أنني تحدّثت عن المقاومة .وصلت إلى
مرحلة كنت أدفع فيها للوكالة ثمن الصور التي ألتقطها،
إلى أن شعرت أنهم يستعملون معي سياسة اإلح��راج
كي أخرج بإرادتي ،ومن دون أن أنال حقوقي المعنوية
والمادية .وفعالً اخترت الخروج».
الح��ق��اً ،تعاونت أب��و جهجه مع «آسوشيتد ب��رس»،
وواك��ب��ت أي��ام التحرير ف��ي أي��ار  .2000وحين تح ّقق
االنتصار ،بدأت استراحة المحارب كونها ال تجد نفسها إال
في دائرة اإلعالم الحربي.

تو ّقعت مصلحة األرصاد الج ّوية في إدارة الطيران المدني ،أن يكون الطقس
في لبنان اليوم قليل الغيوم إجماالً ،مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة
في الداخل وفوق المرتفعات .أ ّما غدا ً األربعاء ،فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع
إضافي وملحوظ في درجات الحرارة ،ويتح ّول تدريجيا ً بعد الظهر إلى غائم
ّ
متوسطة ،مع احتمال تساقط أمطار متف ّرقة ،تكون غزيرة أحياناً،
مع سحب
ّ
خصوصا ً في المناطق الداخلية وعلى الجبال.
درجات الحرارة المتو ّقعة اليوم على السواحل من  10إلى  19درجة ،فوق
الجبال من  3إلى  8درجات ،في الداخل من  5إلى  11درجة .الرياح السطحية
جنوبية ـ غربية نهاراً ،ناشطة أحيانا ً وسرعتها بين  15و 35كيلومترا ً في
متوسط إلى جيّد .الرطوبة النسبيّة على السواحل بين 65
الساعة .االنقشاع
ّ
متوسط ارتفاع الموج .وحرارة سطح الماء  19درجة .أما
و 85في المئة .البحر
ّ
الضغط الج ّوي فيبلغ  767ميلليمترا ً زئبقاً.
ثلوج وأضرار
غطت الثلوج التي تساقطت ليل األحد ـ اإلثنين في الضنية ،مصحوبة بتدنّ
في درجات الحرارة ،المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على  1400متر فوق
سطح البحر ،خصوصا ً «جبل األربعين» الذي كانت الثلوج المتراكمة فوقه قد
بدأت بالذوبان خالل األيام الماضية.
وفي حين تفاءل المزارعون في المناطق الوسطى والساحلية من الضنية
بهذه الثلوج واألمطار التي روت مزروعاتهم ،وش ّكلت مخزونا ً جيّدا ً للمياه
الجوفية والينابيع كي يستعان بها خالل الصيف المقبل ،فإن مزارعي التفاح
في المناطق الجردية وجدوا أن هذه الثلوج ستؤثر سلبا ً على موسم التفاح
الذي بدأت براعمه بالظهور.
وكانت الثلوج المتراكمة قد أغلقت الطريق المؤدّية إلى سد بريصا وجرد
مربين ،ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الذين بدأوا في األيام
الماضية تفقدها تمهيدا ً لزراعتها.
وفي عكار ،هطلت األمطار بغزارة في مختلف مناطق القضاء ،وتساقطت
الثلوج على ارتفاع  1400متر ،األمر الذي تسبّب بانقطاع الطرقات الجبلية
على ارتفاع  1600متر وما فوق ،وعملت الج ّرافات على فتحها ،خصوصا ً طريق
الشنبوق ـ بيت جعفر وطريق القموعة ـ الهرمل.
وفي بعلبك ،تساقطت الثلوج على مرتفعات السلسلة الشرقية اعتبارا ً من
 1300متر وما فوق ،وبقيت طرقات :حام معربون عين البنية الخريبة ،سالكة
أمام السيارات رباعية الدفع ،والمجهّزة بسالسل معدنية .ووصلت سماكة
الثلوج على المرتفعات إلى عشرة سنتمترات ،كما تساقطت الثلوج على
السلسلة الغربية ،وبقيت جميع الطرقات سالكة ،بما فيها طريق عيناتا ـ بعلبك
واليمونة ـ بعلبك للسيارات المجهّزة بسالسل معدنية ورباعية الدفع.
وفي حاصبيا ،أوقعت العاصفة الثلجية وما رافقها من رياح وبرد ،أضرارا ً
فادحة في بساتين الفاكهة المنتشرة في مرتفعات شبعا وكفرشوبا ،إذ طاول
الضرر الثمار التي ما زالت في طور النم ّو.
وكانت الثلوج قد غمرت مرتفعات جبل الشيخ وجبل الوسطاني وصوال ً
حتى بلدة شبعا ،في حين أدّت غزارة األمطار إلى ارتفاع منسوب نه َري الوزاني
والحاصباني.

