الحرائق
تتعــدد أنــواع الحرائــق كمــا تتعــدد اســبابها ،فهنــاك الحرائــق المنزليــة وحرائــق
المصانــع او المعامــل التــي يمكــن ان يتســبب بهــا إحتــكاك كهربائــي أو
تســرب مــواد قابلــة لإلشــتعال ،وهنــاك حرائــق الغابــات التــي تحــدث لعــدة
أســباب ،ومنهــا األســباب غيــر المباشــرة كقلــة الوعــي ،اإلهمــال ،وتغييــر
وجهــة اســتخدام األراضــي ،ومنهــا المباشــرة كتنظيــف االراضــي والمســاحات
البريــة بواســطة النيــران ،إشــعال النفايــات ،األلعــاب الناريــة ،رحــات التخييــم،
والجرائــم المتعمــدة.
يشــكل الغطــاء األخضــر فــي لبنــان قيمــة فريــدة مــن نوعهــا وســط محيــط
بيئــي قاحــل فــي شــرقي المتوســط .تغطــي الغابــات فــي لبنــان حاليــ ًا
حوالــي  % 13مــن مســاحته اإلجماليــة  ،بعــد أن كانــت تغطي حوالــي  % 35في
األعــوام  .1965 -1969وتشــكل هــذه الغابــات مصــادر متنوعــة للدخــل ،خاصــة
أحــراج الصنوبــر التــي تعتبــر مــورداً إقتصاديـ ًا هام ًا للبنانيين عمومــا والقرويين
خصوصــا .كمــا يتميــز لبنــان بتنوعــه البيولوجــي والنباتــي ،إذ تنتشــر فيــه
ً
المراعــي الخصبــة الصالحــة لتربيــة النحــل ،وتشــكل غاباته مصــدراً لمنتجات
أخرى كالفحم والحطب والنباتات الطبية والعطرية .تتعدد المخاطر التي
تواجههــا الغابــات والمســاحات البريــة فــي لبنــان  ،بــدأً مــن القطــع والرعــي
الم ُدنــي العشــوائي ،وصــو ًال إلــى حرائــق الغابــات
الجائريــن ،مــروراً بالتوســع ُ
التــي تعتبــر وفق ًا لإلحصاءات الســبب الرئيســي لتدمير هــذه الغابات .فعلى
الرغــم مــن الجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي فــي هــذا المجــال ،إال
أن هــذه المشــكلة ،ومــا يعتريهــا مــن صعوبــات إداريــة وعمليــة ،ال تــزال تتربص
بالغابــات اللبنانيــة وتقضــي علــى الكثيــر منهــا عامـ ًا بعــد عــام.
أمــا الحرائــق فــي المناطــق الســكنية او المصانــع فأســبابها عديــدة ،كتســرب
الغــاز او المــواد الكيماويــة القابلــة لإلشــتعال أو الســجائر والشــموع واجهــزة
التدفئــة باإلضافــة إلــى اإلحتــكاك الكهربائــي .يبقــى اإلهمــال وقلــة الوعــي،
باإلضافــة إلــى عــدم اإللتــزام بمعاييــر الســامة العوامــل الرئيســية وراء هــذا
النــواع مــن الحــوادث التــي شــهد لبنان مؤخـ ًرا العديد منها كحريق مســتودع
لمــواد التنظيــف فــي عيــن الرمانــة وحريــق مســتودع فــي بــرج البراجنــة لتخزين
األخشــاب ،باإلضافة إلى حريق منبى على اتوســتراد جونيه تســبب بانقطاع
الطريــق وتلــوث الهــواء وانتشــار الدخــان المشــبع بالمــواد الضــارة.
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أو ًال :حرائق المنازل والمصانع
التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع حدوث الحريق
التوعية حول مخاطر الحرائق بكافة أنواعها وأهمية الوقاية منها.
وضع عيدان الكبريت أو القداحات بعيداً عن متناول االطفال.
تجهيــز المنــزل أو المصنــع بجهــاز إنــذار للحريــق ،ومرشــات مائيــة تعمــل
تقائيــ ًا عنــد إنــدالع الحريــق وطفايــة (بــودرة وثانــي اوكســيد الكربــون)
والعمــل علــى صيانتهــا دوريــ ًا.
تدريــب أفــراد االســرة علــى إســتخدام وســائل الســامة والتجمــع فــي
نقطــة معينــة عنــد إنطــاق جهــاز اإلنــذار (فــي حــال وجــوده).
تجهيــز مــكان آمــن لتخزيــن المــواد القابلــة لإلشــتعال خــارج المنــزل
أو المصنــع.
إجراء فحص دوري ألجهزة التدفئة والتبريد.
عنــد التدخيــن يجــب التأكــد مــن إطفــاء الســجائر بشــكل كامــل وتجنــب
التدخيــن فــي الســرير أو عنــد تنــاول أدويــة منومــة.
تقشــيش األراضــي القريبــة مــن األبنيــة الســكنية وتخفيف كثافــة أغصان
األشــجار حولها.
اإلنتبــاه لمكبــات النفايــات ألن النيــران فــي الكثيــر مــن الحيــان تبــدأ
منهــا ،والعمــل للتخ ّلــص مــن المكبــات العشــوائية خاصــة القريبــة
مــن المنــازل.
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التدابير التي ينبغي اتخاذها خالل الحريق
اإلتصــال بالجهــات المعنيــة للتبليــغ عــن الحريــق عنــد مشــاهدة
الدخــان المتصاعــد مــن أي منــزل او مصنــع خاصــة مراكــز الدفــاع
المدنــي والبلديــة.
التحــرك الســريع مــن قبــل الفريــق المــدرب فــي البلــدة (فــي حــال
وجــد) للعمــل علــى إخمــاد الحريــق لحيــن وصــول الدفــاع المدنــي.
يســهل عمــل أجهــزة
الفعــال إلخمــاد الحريــق فــي بدايتــه
التعــاون
ّ
ّ
الدفــاع المدنــي والجيــش والمتطوعيــن.
عنــد التواجــد داخــل المنــزل ينبغــي التأكــد مــن إغــاق النوافــذ
واألبــواب لمنــع الهــواء مــن إدخــال الســنة اللهــب الــى الداخــل
أوالخــروج الســريع مــن المنــزل فــي حالــة الحريــق داخلــه.
ينبغــي عــدم اســتعمال المصاعــد والخــروج عبــر الــدرج او االدراج
الخارجيــة الخاصــة.
التحقــق مــن وجــود إصابــات وإســعافها.

التدابير التي ينبغي اتخاذها بعد الحريق
صيانــة المعــدات والوســائل التــي اســتخدمت إلخمــاد الحريــق.
تحديــد حجــم الخســائر.
تقييــم الخطــط الســابقة ان وجــدت وتبيــان نقــاط القــوة
والضعــف والعمــل علــى تطويرهــا أو وضــع خطــط جديــدة بنــاء
علــى التقييــم.
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ثاني ًا :حرائق الغابات
التدابير التي ينبغي اتخاذها للوقاية من حرائق الغابات
القيــام بحمــات للتوعيــة حــول مخاطــر حرائــق الغابــات وآثارهــا
الســلبية ،وتفعيــل المراقبــة الفرديــة المســؤولة.
إنشــاء مراكــز وأبــراج مراقبــة مجهــزة بوســائل اإلتصــال الحديثــة
والقيــام بدوريــات مكثفــة خــال موســم الحرائــق بهــدف ســرعة
اكتشــافها وتحديــد مواقعهــا واإلنــذار الســريع عــن الحريــق.
وضــع خطــط اســتباقية للتدخل الســريع.
تجهيــز ســيارات إطفــاء صغيــرة خاصــة لحرائــق الغابــات تحمــل
صهايــج مملــوءة بالميــاه تكــون بمتنــاول البلديــة أو المتطوعيــن
عنــد الضــرورة.
تحديــد مواقــع مآخــذ الميــاه لتســهيل إعــادة تعبئة صهاريــج المياه.
تنظيــف جوانــب الطرقــات العامــة والطرقــات الزراعيــة باإلضافــة إلــى
تقشــيش االراضــي القريبــة مــن االبنيــة الســكنية وتخفيــف كثافــة
أغصــان االشــجار حــول االبنيــة.
اإلمتنــاع عــن إشــعال مخلفــات التقشــيش والبقايــا الزراعيــة خاصــة
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن شــهري أيــار وتشــرين الثانــي.
إنشــاء فواصــل للنيــران خاصة فــي الغابــات الكثيفة.
اإلنتبــاه لمكبــات النفايــات الن النيــران فــي الكثيــر مــن الحيــان تبــدأ
منهــا ،والعمــل علــى التخلــص مــن المكبــات العشــوائية خاصــة
القريبــة مــن الغابــات.
التدريــب المســتمر لمتطوعيــن مــن البلــدة للتدخــل الســريع
وتجهيزهــم بالمعــدات واألدوات واأللبســة الخاصــة.
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التدابير التي ينبغي إتخاذها خالل حرائق الغابات
تبليــغ الجهــات المختصــة عنــد مشــاهدة دخــان حريــق خاصــة
مراكــز الدفــاع المدنــي والبلديــة والجمعيــات االهليــة التــي تعنــى
بموضــوع الحرائــق.
التحــرك الســريع مــن قبــل فريــق المتطوعيــن المدربيــن فــي البلــدة
(فــي حــال وجــوده) للعمــل علــى إخمــاد الحريــق لحيــن وصــول
الدفــاع المدنــي.
الفعــال إلخمــاد الحريــق فــي بدايتــه.
التعــاون
ّ
تســهيل وصــول رجــال اإلطفــاء والجيــش والمتطوعيــن إلــى
مآخــذ الميــاه.

التدابير التي ينبغي اتخاذها بعد حرائق الغابات
مراقبــة مــكان الحريــق لمــدة ال تقــل عــن  24ســاعة للتاكــد مــن
عــدم تجــدد النيــران.
تشــكيل لجنــة للتحقيــق لمعرفــة اســباب إنــدالع الحريــق وإعــداد
تقريــر عــن كيفيــة اندالعــه واتخــاذ التدابيــر الالزمــة.
إجــراء مســح شــامل لتققيــم االضــرار الماديــة والبشــرية.
صيانــة المعــدات واألدوات التــي اســتخدمت إلخمــاد الحريــق.
تقييــم الخطــط الســابقة ان وجــدت وتبيــان نقــاط القــوة
والضعــف والعمــل علــى تطويرهــا أو وضــع خطــط جديــدة بنــاء
علــى التقييــم.
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SECOND: Forest Fires
PRECAUTIONS BEFORE FIRE OCCURRENCE
Raising awareness on forest fires risks, and boosting responsible
individual monitoring.
Construction of centers and watching towers equipped with communication
devices and Patrolling forests during forest fires season to detect fires early
and alert responsible authorities.
Developing plans for rapid intervention.
Equipping small forest fire fighting vehicles, especially at municipal level.
Determining the locations of water outlets to facilitate loading of
water tanks.
Cleaning main and agricultural road sides and clearing lands in proximity of
forests and inhabited areas.
Avoid burning biomass remnants and agricultural residues especially during
fire season (between May and November).
Setting up fire breaks in dense forest areas.
Be aware of burning dumpsters since they might be the ignition point of
many fires. Avoid burning waste dumpsters.
Developing and organizing constant trainings for local volunteers on forest
fire management and equipping them with special tools and personal
protective equipments.
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BEHAVIORAL CONSIDERATIONS DURING THE FIRE
Informing responsible authorities when detecting a fire especially fire
fighting departments (civil defense) and concerned NGOs.
Mobilizing local fire fighting units (if available) to combat the fire until
arrival of fire fighting brigades.
Ensuring effective team work to suppress the fire in its early beginning.
Facilitating access to water outlets for fire fighting personnel and volunteers.

WHAT TO DO AFTER THE FIRE
Watching the burnt area for at least 24 hour to ensure the fire has been
totally controlled and suppressed.
Investigating fire causes and taking suitable measures.
Performing surveys to assess damages and brigades performance.
Maintaining equipment and tools used during fire suppression.
Evaluating previous plans (if available), assessing their strengths and
weaknesses and updating them or developing new ones where necessary.
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FIRST: Urban fires
PRECAUTIONS BEFORE FIRE OCCURRENCE
Raising awareness about all types of fires and fire prevention measures.
Keeping matches away from the children’s hands.
Equipping houses and factories with water sprinklers and fire extinguishers
that work upon ignition and ensure their periodic maintenance.
Training the family members on safety plans and procedures.
Ensuring safe storage of flammable materials outside the house or
the factory.
Maintenance and upkeep of all heating and cooling appliances.
Ensuring to extinguish cigarettes and avoiding to smoke in bed.
Cleaning wild lands in proximity of buildings and reducing intensity
of trees and shrubs around households.
Taking all needed precautions to avoid dumpsters fire ignitions.

BEHAVIORAL CONSIDERATIONS DURING THE FIRE
Calling the fire fighting department (civil defense) or municipality to
inform them about fire when smoke is observed in any house or factory.
Direct intervention of concerned units in the area (if available) to help
in fire suppression until arrival of fire fighters.
Ensuring effective collaboration to suppress the fire in its early beginning.
If fire is outside, make sure windows and doors are well closed to avoid
fire entry. Do the same in case fire is inside.
Exit by stairs instead of elevators in case of fire.
Ensure everyone’s safety, check for injuries and treat them.

WHAT TO DO AFTER THE FIRE
Maintenance of equipment used in suppressing the fire.
Determining the extent of losses.
Evaluating existing plans (if available) and determining their
strengths and weaknesses, updating them, and developing new
ones if necessary.
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FIRE
There are different types of fires most notably industrial or urban fires that
are generally caused by electrical circuits or flammable chemical substances
and forest fires. Forest fires are encouraged by indirect causes such as lack
of awareness, changes in land use practices and scattered responsibilities
among concerned bodies. The more direct causes are related to the use of
fire by rural communities as means to clear lands, waste burning, fireworks,
camping, and arson.
Forest Fires
The green cover in Lebanon is considered a unique value within the arid area
of the Eastern Mediterranean. Forest areas cover around 13% of Lebanon’s
total area; however it used to cover around 35% in the 1965-1969. Lebanese
forest areas are diverse sources of income; especially pine forests which
constitute significant economic resources for the Lebanese in general and
rural communities in particular. Lebanon has a diverse plant cover suitable
for beekeeping and its forests provide primary sources of wood products such
as timber and coal, in addition to non wood products such as medicinal and
aromatic plants. Forests of Lebanon face many threats such as illegal tree
logging, illegal quarrying, abusive grazing, and unplanned urban expansion.
Based on studies and statistics, forest fires remain a primary factor for forest
degradation. Despite all national efforts to cope with this issue, forest fire
management is still facing administrative and practical difficulties, where
frequent fires are still destroying many of our forest areas each year.
Urban Fires
The most common reasons behind urban fires are gas or chemical leakages,
cigarettes, candles, heating units, and electrical circuits. Above all, negligence,
lack of awareness and noncompliance with safety rules and regulations remain
the main factors behind such incidents. Recently, Lebanon witnessed several
fires such as that of a warehouse for chemical materials in Ain El-Remmaneh and
of a timber warehouse in Borj Al-Brajneh. Another fire incident burned and
destroyed a factory on the highway leading to Jounieh emitting impressive
amounts of toxic fumes and blocking traffic.
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