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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

آمنة للطيور المهاجرة
الطبيعة في لبنان لدفع املجتمعات
املـحـلـيــة إل ــى اإلبـ ــداع واالب ـت ـكــار في
إنـ ـت ــاج ك ــل م ــا ه ــو ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة
واإلن ـ ـسـ ــان واسـ ـت ــدام ــة األنـ ـ ـ ــواع .بــل
إن جـمـعـيــة حـمــايــة الـطـبـيـعــة قــامــت
بـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــدى م ـخ ـت ـل ــف
ال ـف ـئ ــات ،األمـ ــر الـ ــذي ج ـعــل الـبـعــض
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات األخـ ـ ــرى ي ـن ـهــل مــن
مـعـلــومــات الـتــوعـيــة امل ـت ــواف ــرة لــدى

جرت حماية
النعار السوري
َّ
المعرض لالنقراض
في حمى عنجر

بعلبك والفاكهة وجبيل والعاقورة
وروم وقيتولي وخربة قنافار وعني
زبدة والقرعون وعني إبل ،باإلضافة
ط ـب ـعــا إلـ ــى ح ـم ــى ع ـن ـجــر/ك ـفــرزبــد.
أي ت ـق ــري ـب ــا ن ـف ــس ع ـ ــدد امل ـح ـم ـيــات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة امل ـع ـل ـنــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،مــع
فارق أن املحميات الطبيعية تتلقى

م ـعــونــات ثــابـتــة م ــن ال ــدول ــة ،بينما
الحمى تعيش على ما تنتجه أيدي
املـجـتـمــع املـحـلــي بـطــريـقــة فــي شكل
مميز من أشكال االستدامة.

«حماة الحمى»
تـ ـح ــاول ال ـج ـم ـع ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

جمعية حماية الطبيعة لكي ينفذها
فــي أمــاكــن أخـ ــرى ،وه ــذا دل ـيــل على
النجاح .واستخدمت جمعية حماية
ال ـط ـب ـي ـعــة ط ــرق ــا ع ـل ـم ـيــة ومـنـطـقـيــة
ل ـت ـحــديــد األشـ ـخ ــاص ف ــي ك ــل حمى
م ــن املـهـتـمــن ب ـحــب ال ـح ـيــاة الـبــريــة
واملـحــافـظــة عـلــى امل ــوارد الطبيعية،
فأنشأت مجموعات ّ
سمتها «حماة
ال ـح ـمــى» ،تـعـمــل بــالـتـنـسـيــق ف ــي ما
بينها على مواضيع عــدة وتشارك
فــي دورات تدريبية تنمي قدراتها
ع ـلــى ح ـمــايــة ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
وتـ ـط ــوي ــر ال ـس ـي ــاح ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة وم ــا
تتطلبه من بنية تحتية وخدمات.

تعديل القانون
ف ــي ع ـصــر ي ـق ــوم الـ ـن ــاس ف ـيــه بـقـتــل
الطيور بال هــوادة ،ســواء في الــدول
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــي أن لـ ـي ــس ف ـي ـه ــا ق ـتــل
عـ ـش ــوائ ــي ل ـل ـط ـي ــور ،أو فـ ــي ال ـ ــدول
الـتــي ت ـصـ ِّـرح عــن أع ـمــال الـقـتــل غير

مــع امل ـع ــادن والـبــاسـتـيــك ،وأحـيــانــا
بقايا املسالخ والنفايات الطبية .في
امل ـقــابــل ،كــانــت الـنـفــايــات العضوية
ب ـعــد تـخـمـيــرهــا ت ــوض ــع ف ــي ال ـع ــراء
لـتـجـفـيـفـهــا مل ــدة ال ت ـقــل ع ــن أرب ـعــن
يــومــا ،مــا أدى إلــى انـبـعــاث الــروائــح
الكريهة إلى البلدات املحيطة به ،في
ـارات» مقفلة.
ظــل ع ــدم تــوافــر «ه ـن ـغـ ُ
فــي النتيجة ،فــاقــت كمية النفايات
َ
قـ ــدرة امل ـع ـمــل ع ـلــى االس ـت ـي ـعــاب ،ما
دف ـ ـ ــع بـ ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدي ــات إل ـ ـ ــى رم ــي
ن ـفــايــات ـهــا ف ــي أودي ـت ـه ــا وخــراج ـهــا
وإحراقها.

اين الخلل؟
الـ ـخـ ـل ــل ف ـ ــي ال ـت ـج ـه ـي ــز وال ـت ـش ـغ ـي ــل
اسـتــدعــى خـطــة تـطــويــر مــن االتـحــاد
ب ـت ـمــويــل م ــن ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي .تنص
ال ـخ ـط ــة ع ـل ــى «زيـ ـ ـ ــادة قـ ـ ــدرة املـعـمــل
على الفرز وتخمير املــواد العضوية
من خالل تطبيق وسائل للمحافظة
على نوعية الهواء واملياه السطحية

يلتزم المعمل نفايات 64
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مخيمات فلسطينية

حصر األماكن
ثــم وج ــدت الجمعية فــي اجتماعات
امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـصـيــد الـ ـب ــري أن
هـنــالــك صـعــوبــة بـفـتــح ب ــاب الصيد
امل ـق ــون ــن ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف األم ـن ـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــدة ،وف ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ع ـ ـ ــدم ت ــواف ــر
عــديــد مــن قــوى األم ــن الــداخـلــي التي
أن ــاط بها الـقــانــون تطبيقه ،فلجأت
إل ــى اق ـت ــراح تـطـبـيــق ق ــان ــون الصيد
عـلــى األراض ـ ــي امل ـش ــاع ال ـعــائــدة إلــى
الـبـلــديــات وحـصــره بها للتمكن من
مراقبته والتأكد من تطبيقه حسب
القانون ،على أن تساعد البلديات في
املراقبة وإب ــاغ قــوى األمــن الداخلي
عن التجاوزات،
وري ـث ـمــا يـطـبــق ه ــذا االقـ ـت ــراح ال ــذي
يالقي يومًا بعد يوم استحسانًا من
الصيادين والبيئيني على السواء.

استراحة مهاجر
ت ـق ــوم م ـج ـمــوعــات ح ـم ــاة ال ـح ـمــى بمنع
ال ـص ـيــد ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،إلـ ــى درج ـ ــة أن
الطيور صارت تلجأ إلى هذه الحمى هربًا
مــن ب ـنــادق الـصـيــاديــن الــذيــن ال يأبهون
للضرر الناتج من أفعالهم (في الصورة
اسـتــراحــة الطيور فــي حمى عنجر) .بل
إن ب ـعــض ح ـمــاة ال ـح ـمــى ال ــذي ــن تعمقوا
ف ــي ح ــب ال ـط ـب ـي ـعــة ،أص ـب ـح ــوا ي ـقــومــون
بأعمال إنسانية جلية ،حيث يسارعون
إل ــى جـمــع الـطـيــور الـتــي جرحتها بـنــادق
الـخــرطــوش وال ــرص ــاص وعــرضـهــا على
أطباء بيطريني وإجــراء العالج الــازم لها
بغية إعادة إطالق سراحها ضمن موسم
الهجرة أو في أقــرب موسم هجرة .وفي
حال عدم تمكنها من الطيران ثانية فإنهم
يقدمونها إلى مراكز التوعية البيئية التي
تهتم بتربيتها .كــل ذل ــك يـجــري ب ــإرادة
مـحـلـيــة غ ـيــر مـصـطـنـعــة يـكـلـلـهــا عشق
الطبيعة الــذي ربته في نفوسهم جمعية
حماية الطبيعة.
* ب ــروفـ ـس ــور ف ــي ع ـل ــم ال ـط ـي ــور ال ـبــريــة
وبيئتها

عاجل

ـعمل عين بعال
والـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز فـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
للمجتمعات املحيطة بطرق مباشرة
وغـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة» ،ب ـح ـس ــب رئ ـي ــس
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـه ـن ــدسـ ـي ــة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
جـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــد عـ ـ ـل ـ ــي .االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ك ـلــف
ش ــرك ــة «ج ـيــوف ـل ـنــت» دراس ـ ــة تـقــويــم
األثـ ــر ال ـب ـي ـئــي .ول ــأخ ــذ بـمــاحـظــات
ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة في
امل ـن ـط ـق ــة ،ن ـظ ــم االت ـ ـحـ ــاد أمـ ــس ل ـق ـ ً
ـاء
تـ ـ ـش ـ ــاوري ـ ــا حـ ـ ـض ـ ــره ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس

ال ـقــانــونــي فـيـهــا بـغـيــة ال ـس ـعــي إلــى
إصالح الوضع ،وفي زمن تبني فيه
أن الصيد قدر مفروض على الدول،
األمر الذي دفع منظمة الـبيرداليف
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال إلـ ـ ــى عـ ـق ــد ورشـ ــة
عاملية في ماليزيا عن الطيور ،بما
في ذلك الصيد برئاسة جو سلطانا
من مالطا في عام  1999نتجت منها
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ال ـب ـي ــردالي ــف» لـعــام
 ...2000صـ ــار ل ــزام ــا ع ـلــى الـجـمـيــع
ال ـع ـم ــل ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـي ــد وت ـع ــدي ــل
قــوانـيـنــه ألج ــل االس ـتــدامــة وحـمــايــة
األن ــواع املـعــرضــة لخطر االنـقــراض.
ولقد رأت منظمة «الـبـيــرداليــف» أن
أح ــد األخ ـط ــار عـلــى ال ـط ـيــور يتمثل
بالقتل غير املشروع لها ،وهــذا أمر
ي ـت ـع ـلــق م ـب ــاش ــرة ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـيــد
ووضـ ـ ــع اآللـ ـي ــة امل ـن ــاس ـب ــة لـتـطـبـيــق
القانون.
لذا ،شاركت جمعية حماية الطبيعة
ب ـت ـحــديــث ق ــان ــون ال ـص ـيــد م ـنــذ عــام
 1997وبــوضــع ق ــرارات ــه التطبيقية
م ـنــذ ع ــام  ،2010وب ـ ــردع املـخــالـفــن
لقانون الصيد واالدعاء عليهم لدى
وزارة البيئة.

ّ
تفلت المقالع والمرامل إلى مجلس الوزراء
االتحاد حسن حمود ،وممثل وزارة
البيئة مروان رزق الله وممثلون عن
الجمعيات.
عود على بدء ،فإن «وصول النفايات
إلـ ــى امل ـع ـم ــل م ـ ـفـ ـ َـرزة ي ـش ـكــل ال ـش ــرط
الــرئـيـســي إلن ـجــاح خـطــة الـتـطــويــر»،
تــوافــق املـشــاركــون على ذل ــك .حمود
ط ـلــب م ــن الـجـمـعـيــات امل ـس ــاع ــدة في
إط ــاق حملة تــوعـيــة وتــرشـيــد على
الـ ـف ــرز م ــن امل ـ ـصـ ــدر .ع ـب ــد ع ـل ــي لـفــت
إل ــى إن ـشــاء االت ـحــاد مــرك ـزًا فــي بلدة
ب ــرج رح ــال لتجميع نـفــايــات خمس
ب ـ ـلـ ــدات مـ ـ ـج ـ ــاورة ،ي ـق ـ َّـس ــم إل ـ ــى ع ــدد
م ــن الـ ـهـ ـنـ ـغ ــارات تـ ـف ــرز ف ـي ـهــا أن ـ ــواع
النفايات .لكن الحل الشامل الكفيل
بمعالجة جذرية بحسب املشاركني،
إقــرار قانون إدارة النفايات الصلبة
الذي وضعته وزارة البيئة عام 2006
وأق ـ ـ ــره م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـ ــام 2012
وحوله إلى مجلس النواب .مشروع
ال ـقــانــون ال يـ ــزال يـنـتـظــر إق ـ ــراره في
الهيئة العامة.

لم تكن خافية قضية األعمال العشوائية في قطاع املقالع والكسارات واملرامل على مختلف
األراض ــي اللبنانية ،منذ زمــن بعيد ،وقــد مــرت حكومات وعـهــود مــن دون أن ينجح أحد
في ضبط هذا امللف عبر مخططات توجيهية وقوانني ناظمة .وقد لحظ أمس وزير البيئة
طــارق الخطيب في االجتماع الــذي ترأسه للمجلس الوطني للمقالع والكسارات بحضور
ممثلي الــوزارات املختصة هذا «التفلت» ،وطرح من خارج جدول األعمال موضوع املرامل
والكسارات التي تعمل عشوائيًا ،وأطلع األعضاء على جولته على عدد من املناطق ،مطالبًا
املجلس بـ"اتخاذ القرار املناسب أو رفع توصية إلى مجلس الــوزراء ،كي تتحمل الجهات
األمنية مسؤوليتها تجاه من يعمل بال تراخيص قانونية ضمن املخطط التوجيهي وخارج
املخطط ،في ظل حديث اإلعالم وبعض الجمعيات البيئية عن غطاء» .ونقل استياء رئيس
الجمهورية من املرامل واملقالع والكسارات التي تعمل خالفًا للقانون ،وهو يرفض كليًا
ما يجري ،ويدعو إلى تطبيق القانون على كل الناس» .وأضاف وزير البيئة« :ال انتقائية
يدرسه املجلس
في تطبيق القانون ،ومن يرغب في الحصول على ترخيص يتقدم بطلب َ
الوطني ،فإذا كان مستوفيًا للشروط يعطيه الترخيص ،وإال يرفضه .ومن يحظ بترخيص،
فعليه أن يعمل ضمن أصول معينة».
كذلك أطلع الــوزيــر املجلس على عزمه على إرس ــال كتاب إلــى وزارة الداخلية لوقف كل
وفي ختام االجتماع أوصى املجلس بأن يعرض وزير
االنتهاكات البيئية في منطقة جبيلّ .
البيئة على مجلس الوزراء موضوع التفلت الحاصل في املرامل والكسارات غير املرخصة
قانونًا ،لوقف العمل بها وإعادة النظر في تعديل املخطط التوجيهي.

