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متفرقات

تقرير

كسر الجليد بني هيئة التنسيق والحكومة

يتوقع أن يغادر الضبعان إلى باريس منتصف شهر أيلول املقبل (سنتانو ناندي ــ فليكر)

تقارير طبية تقنع «البيئة» بخيار الترحيل

ّ
محمية فرنسية
ضبعان لبنانيان يهاجران إلى
سمحت وزارة البيئة ،للمرة
األولى منذ إنشائها ،بترحيل
ضبعني لبنانيني كانا يعيشان
في حديقة حيوانات في
أنصار ،إلى محمية طبيعية
في فرنسا ،وذلك بعدما
أثبتت جمعية «حيوانات
لبنان» أن خيار إطالقهما في
مجد ،مستندة
الطبيعة غير ٍ
إلى تقارير أطباء بيطريني
وخبراء في الحياة البرية
بسام القنطار
ب�ع��د م �ف��اوض��ات اس�ت�م��رت ع��ام��ًا ونصف
ع��ام ،وافقت وزارة البيئة اللبنانية على
ط �ل��ب ج �م �ع �ي��ة «ح� �ي ��وان ��ات ل �ب �ن��ان» ن�ق��ل
ضبعني م��ن لبنان إل��ى فرنسا ،حيث من
ّ
املقرر أن يرحال بعد شهرين إلى محمية
طبيعية متخصصة في فرنسا.
ح�ل��م ّك��ل ل�ب�ن��ان��ي ب��ال�ه �ج��رة إل ��ى ف��رن�س��ا،
ت � �ح� ��ق� ��ق ه� � � ��ذه امل � � � � ��رة مل� � ��ن ن � �س� ��ج ح ��ول ��ه
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون م �ف��اه �ي��م ك �ث �ي��رة م�غ�ل��وط��ة
م � ��وروث � ��ة م� ��ن م � ��روي � ��ات ال ت �س �ت �ن��د إل ��ى
الحقيقة العلمية ،فبات من فئة الكائنات
املهددة باالنقراض .إنه الضبع اللبناني
املخطط الذي يتعرض منذ عقود لعدائية
غير ّ
مبررة ،فيقتله الناس عمدًا خوفًا منه،
م��ن دون أن ي��درك��وا أهميته ف��ي ال�ت��وازن
ّ
والتنوع البيولوجي ،ودوره في
البيئي
تنظيف املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان
من الحيوانات النافقة والنفايات.
خ�ل�ال ع ��ام  ،٢٠١١ن�ج�ح��ت ال�ج�م�ع�ي��ة في
إن �ق��اذ ض�ب�ع�ين م��ن األس� ��ر ون�ق�ل�ه�م��ا إل��ى
حديقة حيوانات مقفلة في بلدة أنصار
ف��ي ق�ض��اء ص��ور ،وتتكفل الجمعية منذ
ذلك الحني بنفقات عيشهما هناك ،وذلك
إلى حني إيجاد حل دائم لهما.
ولقد استبعد خبراء متخصصون خيار
إع� � ��ادة إط �ل��اق ال �ض �ب �ع�ين ف ��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة،
ل �ك��ون �ه �م��ا م ��وج ��ودي ��ن ف ��ي أق� �ف ��اص م�ن��ذ
والدتهما ،أي إنهما لم يتلقيا أي تدريب
ل �ل �ت �ك �ي��ف م ��ع ال� �ح� �ي ��اة ال� �ب ��ري ��ة .وي�ع�ت�ق��د
ال �خ �ب��راء أن وج ��ود ه��ذي��ن ال�ض�ب�ع�ين في
أقفاص داخ��ل حديقة حيوانات جعلهما
ال يخافان البشر ،لذلك فهما ال يمتلكان
الحس الغريزي الكافي بضرورة الدفاع
عن النفس في حال الخطر ،والذي يكتسب
عادة بشكل عفوي من خالل مشاهدة األم
خالل السنوات األولى من حياة الحيوان.
شبكة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي نسجتها
الجمعية سمحت لها بحجز مكان لهما
في محمية Reserve de la Haute Touche
في فرنساً ،
بناء على موافقة مدير املحمية
روالن ��د س�ي�م��ون .وق��د ت�ع�ه��دت الجمعية
ل� ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ت�س��دي��د ن�ف�ق��ات ال�ن�ق��ل من

لبنان إلى فرنسا ،وطلبت إصدار قرار من
الوزارة يسمح بنقل الضبعني إلى فرنسا.
امل� �ف ��اج ��أة غ �ي��ر ال � �س � � ّ�ارة ك ��ان ��ت ف ��ي ق ��رار
وزارة البيئة بتاريخ  2011/11/30عدم
السماح لـ«جمعية حيوانات لبنان» بنقل
ّ
ال�ض�ب�ع�ين إل ��ى ف��رن �س��ا .وع��ل �ل��ت ال � ��وزارة
قرارها بالقول إن «هذين الضبعني هما
من األنواع املستوطنة اللبنانية وتنتمي
إلى األن��واع التي هي على حافة التهديد
وموضوعة على الالئحة الحمراء لالتحاد
العاملي للمحافظة على الطبيعة».
وأض��اف ق��رار وزارة البيئة« :بما أن هذا
الحيوان يعيش منفردًا ،ال في مجموعات،
ويتغذى على البقايا من النوع النباتي
وال� �ح� �ي ��وان ��ي ،وال ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال�ص�ي��د
ف��ي ال �غ ��ذاء ،م��ا ي�ج�ع��ل عملية ت�ك� ّ�ي�ف��ه مع
ال�ط�ب�ي�ع��ة ب�ع��د األس ��ر أس �ه��ل م��ن األن ��واع
األخ��رى ،لذلك يجب إط�لاق الضبعني في
الطبيعة».
رئ�ي�س��ة جمعية «ح �ي��وان��ات ل�ب�ن��ان» الن��ا
ال�خ�ل�ي��ل ق��ال��ت ل �ـ«األخ �ب ��ار» إن الجمعية
ص��دم��ت ب��ال �ق��رار ال� ��ذي ص ��در ع ��ن وزارة
ال�ب�ي�ئ��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ال�ك�ش��ف امل�ي��دان��ي
الذي قام به موظفو الوزارة على الضبعني
ك��ان شكليًا ول��م يتضمن فحوصًا طبية
ويبقى في كل األح��وال عاجزًا عن تقويم

الصيد العشوائي

نجحت جمعية «ح�ي��وان��ات ل�ب�ن��ان» في
ترحيل العديد من الحيوانات البرية التي
دخلت لبنان بطريقة غير شرعية إلى
محميات طبيعية .لقد أظهرت املراسالت
ب�ين الجمعية ووزارة البيئة أن�ه��ا امل��رة
األول ��ى ال�ت��ي ي�ج��ري فيها ن�ق��اش ح��ول
معايير إع��ادة الحيوانات املصادرة إلى
البرية ،وأن ق��رار ال��وزي��ر ناظم الخوري
(ال � �ص ��ورة) ب��ال �س �م��اح ل�ل�ج�م�ع�ي��ة بنقل
الضبعني إلى فرنسا هدف إلى تسليط
الضوء على الخطر الذي ّ
يهدد الضباع
في لبنان ،وخصوصًا أن ص��ور قتلها
املنتشرة بكثرة في اإلع�لام خير دليل
على أن السبب الرئيسي لوضع الضبع
اللبناني املخطط على الئحة االنقراض
هو الصيد العشوائي.

ّ
رد ف �ع��ل ال �ض �ب �ع�ين ف ��ي ح � ��االت ال �ح �ي��اة
ال�ب��ري��ة .بعدها ق��ررت الجمعية أن تثبت
ل��وزي��ر ال�ب�ي�ئ��ة ن��اظ��م ال �خ��وري أن إط�ل�اق
الضبعني في الطبيعة في لبنان هو قرار
خ��اط��ئ ،وأن ن�ق��ل ضبعني لبنانيني إل��ى
محمية طبيعية في فرنسا لن يؤثر على
أع��داد الضباع في الطبيعة ،وخصوصًا
أن ف��رص بقائهما على قيد الحياة بعد
إطالقهما قليلة جدًا ،وهو ما أكده تقرير
ع�ل�م��ي أص� ��دره ال��دك �ت��ور ل��وران��س ف��ران��ك
م� ��ن ج ��ام �ع ��ة ب ��ارك� �ل ��ي ف� ��ي ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا
ال��ذي أوص��ى ب�ع��دم إط�ل�اق الضبعني في
الطبيعة.
وب � �ع� ��دم� ��ا أع � � � � � ّ�دت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال ��وث ��ائ ��ق
واملستندات والتقارير التي تثبت صحة
موقفها ،اجتمعت مع الوزير الخوري في
مكتبه في كانون الثاني املاضي بحضور
رئ �ي �س��ة ال �ق �س��م ال �ب �ي �ط��ري ل �ل �ح �ي��وان��ات
ال�ع��رب�ي��ة ال�ب��ري��ة امل �ه��ددة ب��االن �ق��راض في
إمارة الشارقة ،الدكتورة آن باس .األخيرة
ح�ض��رت للكشف ال�ط�ب��ي ع�ل��ى الضبعني
ً
بناء على دعوة من الجمعية ،وقد أفادت
ف��ي ت �ق��ري��ره��ا ال �ط �ب��ي ب ��أن ال �ض �ب��ع األول
يعاني كسورًا في األسنان ،ما يؤثر على
ق ��درت ��ه ع �ل��ى م �ض��غ ال �ط �ع��ام ،ك��ذل��ك ف��إن��ه
يعاني التهابًا في الرئة .وأظهر التقرير
أيضًا أن الضبع الثاني يعاني التهابًا في
الكبد ونقصًا في املناعة ناتجًا من سوء
التغذية .وخلصت الخبيرة في تقريرها
إل ��ى أن ��ه «ال ي �ج��وز إط�ل�اق ال�ض�ب�ع�ين في
ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ن �ظ �رًا إل��ى وض�ع�ه�م��ا الصحي
والنفسي والسلوكي».
بدورهّ ،
قدم الناشط في جمعية «حيوانات
ل� �ب� �ن ��ان» ج ��اي� �س ��ون م ��اي ��ر ،م �ل �خ �ص��ًا ع��ن
اإلرش � ��ادات ال�ت��ي أق� ّ�ره��ا مجلس االت�ح��اد
ال �ع��امل��ي ل �ص��ون ال �ط �ب �ي �ع��ة ح� ��ول مصير
الحيوانات البرية املصادرة .وخلص إلى
أن إعادة الضبعني إلى البرية ال يمكن أن
البيولوجي ،ما
يؤدي إلى حماية التنوع
َّ
ً
مهيأين أصال
دام هذان الحيوانان ليسا
ل�ل�ت�ك� ّ�ي��ف ف��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة وف �ق��ًا ل�ل�إرش��ادات
ال��دول�ي��ة بهذا ال�ش��أن .كذلك إن إبقاءهما
ف ��ي األس � ��ر ف ��ي ل �ب �ن��ان غ �ي��ر م �م �ك��ن ع�ل��ى
املدى الطويل ،نظرًا إلى عدم توافر مركز
متخصص للعناية بهما .وختم مايور:
«إن القتل الرحيم هو خيار صعب وغير
ضروري ،ما دامت الجمعية استطاعت أن
ّ
ت��وف��ر لهما على نفقتها ال�خ��اص��ة مكانًا
آمنًا ومستقرًا في فرنسا».
وبعد أخ��ذ ورد استمرا ألكثر من ساعة،
وافق الوزير الخوري على طلب الجمعية
ن�ق��ل الضبعني إل��ى ف��رن�س��ا ،وط�ل��ب منها
تجديد التعهد ال�ص��ادر ع��ن املحمية في
بأنها على استعداد الستقبالهما،
فرنسا
ّ
وهو أمر تعذر إال بعد مرور قرابة خمسة
أشهر ،مع تبني محمية أخرى في فرنسا
استضافة الضبعني .وقد أوفدت األخيرة
طبيبًا بيطريًا إل��ى لبنان أج��رى فحصًا
طبيًا ج��دي �دًا .وب��ان�ت�ظ��ار ص��دور التقرير
ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ف��رن �س��ا ،ي �ت��وق��ع أن ي �غ��ادر
ال �ض �ب �ع��ان إل� ��ى ب ��اري ��س م�ن�ت�ص��ف شهر
أيلول املقبل.

تواصل هيئة التنسيق النقابية فتح كوة مع الحكومة ،إليجاد
حلول ألزمة سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام .وفي
هذا اإلطار ،التقت أمس وزير العمل سليم جريصاتي ،وكانت
هناك محاولة لكسر الجليد وترطيب األجواء املتوترة بني
الجانبني ،وخصوصًا بعد النقمة التي سادت صفوف املعلمني
نتيجة بعض املواقف في الجلسة األخيرة ملجلس الوزراء .وهنا
طلبت هيئة التنسيق من الحكومة اعتذارًا إذا كانت املواقف
ُّ
املنشورة في الصحف واملهينة للمعلمني صحيحة .وقد اتفق
على أن ُيطلع وزير التربية حسان دياب الهيئة على األرقام
الخاصة بالسلسلة قبل إحالتها على اللجنة الوزارية املوسعة
املكلفة دراسة السلسلة ،والتي ستجتمع األربعاء املقبل.
وهنا تدور تساؤالت على ألسنة املعلمني ّ
عما إذا كانت التوجهات
التي أعطاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلنجاز السلسلة
ستتضمن خفضًا لألرقام ،وخصوصًا أن بداية سلسلة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خفضت مرتني واستقرت على
مليون و 890ألف ليرة ،فيما بداية سلسلة اإلداريني من الفئة
نفسها مليون و 800ألف ليرة؟ وملن ستكون هذه الخفوضات؟
وهل هناك توجه لتكرار ما حصل في عام  ،1998أي تقسيط
السلسلة على سنوات؟ يذكر ّأن هيئة التنسيق ستلتقي وزير
املال محمد الصفدي ،الثانية والنصف من بعد ظهر االثنني
املقبل.
(األخبار)

ترجيح التسوية في رابطة «اللبنانية»؟
فاز أمس د .جورج القزي ،كما كان متوقعًا ،برئاسة مجلس
مندوبي رابطة األساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية في
انتخابات «فاترة» فرضها عدد من املندوبني الحريصني ،كما
قالوا ،على رابطة نقابية ذات قرار مستقل وديموقراطي في وجه
االنبطاح السياسي والتوافقات الطائفية.
وقد اقترع  103من أصل  145مندوبًا ،فنال القزي  86صوتًا
مقابل  10أصوات للدكتور عباس ماجد الذي ترشح لإلعالن
عن استمرار التيار املعارض للنهج التحاصصي والسعي إلى
تطويره ،على حد تعبير املندوب الشيوعي د .حسان حمدان.
وقد عثر في صندوق االقتراع على  5أوراق بيضاء و 2ملغاة.
وبينما دعمت القوى السياسية في الفروع الثانية للجامعة ،وتيار
املستقبل والحزب التقدمي االشتراكي ترشيح القزي ،تركت كل
من حركة أمل وحزب الله الحرية ملندوبيهما في اختيار املرشح
الذي يريدونه من دون إعطاء كلمة سر وإن كان مسؤول املكتب
ّ
التربوي لحركة أمل د .حسن زين الدين ّ
أسر لـ«األخبار» بأنه
ّ
فسنصوت إما للدكتور القزي أو ورقة بيضاء»،
«إذا انتخبنا
نافيًا أن يكون هناك قرار باملقاطعة ،وإن كانت الحماسة لهذه
املحطة االنتخابية ليست كبيرة.
على صعيد آخر ،ال شيء محسومًا حتى الساعة بالنسبة
إلى شكل الهيئة التنفيذية املقبلة .لكن يبدو من األجواء ّأن
االنتخابات ليست على جدول أعمال القوى السياسية التي تعمل
على االئتالف رغم التباعد في الطروحات بينها وشعور كل
من حزب الله وحركة أمل بفرض التوافق عليهما .هنا ال يفهم
مسؤول التعليم العالي في حزب الله د .عبد الله زيعور اإلصرار
على ترشيح د .حميد الحكم رئيسًا للهيئة وهو سيتقاعد في
السنة الثانية لواليته ،مشيرًا إلى أن األمور مفتوحة على مزيد
من املشاورات وكل االحتماالت واردة :النأي بالنفس واملعركة.
في السياق ،يوضح مسؤول التربية والتعليم في تيار املستقبل
د .نزيه خياط ّأن ال مشكلة «لدينا بترشيح نقابي من أي فئة
مسلمة (شيعي أو درزي) ،وتزكيتنا لترشيح الحكم نابعة من
تكريمه كمناضل نقابي لم يبخل يومًا على الجامعة» .مع ذلك،
ّ
فإن فرص الوصول إلى صيغة توافقية ال تزال قائمة وهي
ضمانة لهذه املرحلة ،كما يقول د .وليد مالعب (الحزب التقدمي
االشتراكي).
يذكر ّأن هناك اتفاقًا بني القوى على إنجاز انتخابات الهيئة
التنفيذية ،الجمعة املقبل ،وإن كانت بعض القوى تفضل تأجيل
هذه املحطة إلى ما بعد العطلة الجامعية أي في أيلول املقبل
(األخبار)

قتيل وجريحان من الكتيبة الهندية في مرجعيون
قتل عنصر من الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية
في الجنوب وجرح إثنان آخران في حادث سير في مرجعيون،
بعدما تدهورت آليتهم املدرعة على طريق عام حاصبيا ،ونقلوا
الى املستشفى في الناقورة.
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