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قضية

قتل رحيم لسعدان مصاب باإليدز
انتهت رحلة سعدان وصل إلى لبنان بنحو غير شرعي بالقتل
الرحيم ،بعدما أفاد طبيب بيطري بأنه مصاب باإليدز ،واشتبه
في أنه نقل اإلصابة إلى صاحبه! فهل تؤدي هذه الحادثة إلى
تنظيم االتجار بالحيوانات البرية في لبنان؟

يحتمل أن تنقل القرود إلى البشر العديد من األمراض املعدية والفتاكة (األخبار)

بسام القنطار
ع� � ��ادت ف ��وض ��ى االت � �ج� ��ار ب��ال �ح �ي��وان��ات
ال�ب��ري��ة ف��ي ل�ب�ن��ان إل��ى ال��واج�ه��ة م�ج��ددًا،
بعدما شاع خبر ّ
تعرض مواطن لبناني
لعضة س�ع��دان ك��ان ق��د اش �ت��راه م��ن أحد
ّ
محال بيع الحيوانات األليفة في منطقة
س ��ن ال �ف �ي��ل .وي ��ؤك ��د ال �ط �ب �ي��ب ال�ب�ي�ط��ري
نقوال ال�ي��اس أن ه��ذا امل��واط��ن ق��د أحضر
ال� �س� �ع ��دان إل � ��ى ع� �ي ��ادت ��ه ،ح �ي ��ث س�ح��ب
نّ
ّ
وتبي أنه مصاب بمرض
عينات دم منه،
اإليدز .وأضاف الياس« :في هذه الحالة
ك��ان ال ب��د م��ن خ�ي��ار القتل ال��رح�ي��م لهذا
ال�س�ع��دان ،ألن��ه ليس مستبعدًا أن ينقل
العدوى إلى البشر».
ب��دوره��ا ،أك��دت منى خ��وري ،م��ن جمعية
«بيروت للمعاملة األخالقية للحيوانات
الفحص املخبري ال��ذي أج��راه
ــ بيتا» أن
ّ
امل��واط��ن ال ��ذي ع��ض��ه ال�س�ع��دان أث�ب��ت أن��ه
غير مصاب بفيروس نقص مناعة البشر
 Human immunodeficiency virusــ .HIV
خ��وري أك��دت ف��ي ات�ص��ال م��ع «األخ �ب��ار»
أن ��ه ب�م�ع��زل ع��ن م ��دى ص�ح��ة امل�ع�ل��وم��ات
ع��ن وج ��ود س�ع��ادي��ن ف��ي ل�ب�ن��ان مصابة
ب��اإلي��دز ،ف��إن االت �ج��ار ب�ه��ذه الحيوانات
واقتناءها كحيوانات أليفة وتهريبها
ع �ب��ر ال� �ح ��دود ال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة وع�ب��ر
م �ط��ار ب �ي��روت ،ي�ش�ك��ل فضيحة لجميع
أجهزة الرقابة ،وال سيما دائ��رة الحجر
الصحي البيطري التابعة لوزارة الزراعة
وللسلطات الجمركية.
لكن باحثًا متخصصًا في القرود ،رفض
ذك��ر اس�م��ه ،شكك ف��ي صحة املعلومات
التي أف��ادت عن اكتشاف فيروس نقص
مناعة القرودSimian Immunodeficiency
 Virus - SIVأو فيروس القرود الرغوي
 Simian Foamy Virus - SFVم��ن خالل
ف �ح��وص م �خ �ب��ري��ة أج ��ري ��ت ف ��ي ل �ب �ن��ان.

ولفت إل��ى أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن الفحوص،
ُ
إن أجري خارج لبنان ،فإنه يحتاج إلى
ّ
أذونات دولية لنقل عينات الدم وموافقة
الدولة التي سيجري فيها الفحص.
يعتقد أن السبب الرئيسي ف��ي انتشار
فيروس ( )HIVهو صيد القردة البرية،
ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ال �غ��وري�لا وال�ش�م�ب��ان��زي
املصابة بفيروس نقص مناعة القرود
( .)SIVل �ك ��ن ان� �ت� �ق ��ال ف � �ي� ��روس اإلي � ��دز
م ��ن ال �ح �ي ��وان ��ات إل� ��ى ال �ب �ش��ر ل �ي��س م��ن
القضايا الشائعة على املستوى العاملي
( 8ح��االت ج��رى إثباتها) .في املقابل ال
تسمح الهيئة األميركية للحد والوقاية

تعكف وزارة الزراعة حاليًا
على مناقشة مشروع
قانون جديد للحيوانات

م� ��ن األم � � � ��راض ب� ��دخ� ��ول ج �م �ي��ع أن � ��واع
ال �ق��رود إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب�غ��رض
اق �ت �ن��ائ �ه��ا ك �ح �ي��وان��ات ال �ي �ف ��ة ،وت �ح��ذر
الهيئة من أن هذه القرود على أنواعها
(ال � �ش � �م � �ب� ��ان� ��زي،ال � �س � �ع� ��دان ،ال � �غ ��وري �ل�ا،
غ�ي�ب��ون��ز ،ال �ب��اب��ون ،ال�ل�ي�م��ور ،وغ�ي��ره��ا)
ي �ح �ت �م��ل أن ت �ن �ق��ل إل� ��ى ال �ب �ش��ر ال �ع��دي��د
م ��ن األم� � � ��راض امل �ع ��دي ��ة وال �ف �ت��اك��ة م�ث��ل
الساملونيال ،واإليبوال ،والسل والحمى
الصفراء.
وت �ع� ّ�د ت �ج��ارة ال�ح�ي��وان��ات ال�ب��ري��ة ثالث

أكبر تجارة غير شرعية في العالم بعد
امل � �خ ��درات واألس� �ل� �ح ��ة .وي� �ع � ّ�د ان�ض �م��ام
ل�ب�ن��ان إل��ى االت�ف��اق�ي��ة ال��دول �ي��ة ل�لات�ج��ار
ب� ��ال � �ح � �ي� ��وان� ��ات وال � �ن � �ب � ��ات � ��ات امل � �ه � ��ددة
ب��االن �ق��راض «س��اي �ت��س» م��ن ال�خ �ط��وات
ال �ت��ي ي�ت��وق��ع أن ت�س�ه��م ف��ي ض�ب��ط ه��ذه
التجارة وإخضاعها للمعايير الدولية.
وال يقتصر االتجار بالحيوانات البرية
ع �ل��ى أص �ح��اب م �ح��ال ب �ي��ع ال �ح �ي��وان��ات
األل� �ي� �ف ��ة ،ب� ��ل ي �ش �م��ل ع� � ��ددًا ك �ب �ي �رًا ج �دًا
م��ن األط �ب��اء ال�ب�ي�ط��ري�ين ال��ذي��ن تحولت
عياداتهم إلى متاجر لبيع الحيوانات،
ً
ف � �ض �ل�ا ع� ��ن غ � �ي� ��اب امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال �ب �ي �ئ �ي��ة
والصحية في محال بيع الحيوانات.
وتعكف وزارة الزراعة حاليًا على مناقشة
مشروع قانون جديد للحيوانات ّ
يحدد
ال�ت�ص��اري��ح وال�ت��راخ�ي��ص املسبقة التي
ي�ج��ب أن ت �ق� ّ�دم ب�غ�ي��ة إن �ش��اء م��ؤس�س��ات
ذات نشاط إنتاجي أو تجاري أو علمي
أو أي ن �ش��اط آخ ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ح �ي��وان.
وي� �ن ��ص م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ع� �ل ��ى ع ��دم
السماح باقتناء السعادين أو غيرها من
الحيوانات البرية في امل�ن��ازل ،ويعاقب
بالحبس من يبيعها.
وي� �ق � ّ�در ع ��دد ال� �ق ��رود امل �ع��روض��ة للبيع
ّ
في لبنان بما ال يقل عن  1000سعدان،
ُ
غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ه � ِّ�رب ��ت م ��ن س ��وري ��ا ،وت �ب��اع
ب�م�ب�ل��غ ي� � ��راوح ب�ي�ن  300و  500دوالر
أميركي .ولقد فشل نشطاء في استعادة
الشيمبانزي «تشارلي» الذي دخل لبنان
بطريقة غير شرعية رغ��م لجوئهم الى
ال�ق�ض��اء ،وال ي��زال «ت�ش��ارل��ي» معروضًا
ف ��ي ح��دي �ق��ة «آن �ي �م��ال س �ي �ت��ي» ف ��ي نهر
الكلب .ف��ي املقابل ،سجلت قصة نجاح
إنقاذ الشيمبانزي «أوميغا» ال��ذي كان
ً
يعمل ن��ادال في أحد املقاهي في جنوب
ل�ب�ن��ان ،وأدم ��ن ال�ت��دخ�ين ،ق�ب��ل أن يرحل
إلى محمية طبيعية في البرازيل.

تقرير

التالمذة السوريون «ينزحون» من مدارس عرسال
أحجم التالمذة السوريون
في عرسال عن الذهاب إلى
املدرسة بعد أيام قليلة على
التسجيل فيها .الجمع بني
النازحني والعراسلة لم يكن
مهمة سهلة ،فكان اقتراح
توفير مبنى وأساتذة سوريني
لتعليم النازحني
رامح حمية
ل ��م ت �ش �ف��ع ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ال� �ت ��ي ق� ّ�دم �ت �ه��ا
وزارة التربية والتعليم العالي لتسجيل
التالمذة السوريني في املدارس الرسمية
ف��ي تبديد ه��واج��س ال�ع��ائ�لات النازحة.
فقد امتنع ع�لاء ،الفتى ال�ن��ازح مع أهله
إل��ى بلدة عرسال البقاعية ،عن الذهاب
إل��ى م��درس��ة ال�ب�ل��دة بعد أي��ام قليلة من
ان �ط�ل�اق��ة ال� �ع ��ام ال ��دراس ��ي ف ��ي امل� ��دارس
ال��رس �م �ي��ة .ل��م ي �ج��د اب ��ن ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
ربيعًا وأشقاؤه الثالثة ما يجذبهم إلى
ال�ت�ع�ل��م ه �ن��ا .ه��ي ع �ب��ارة واح� ��دة ت �ت� ّ
�ردد
على ألسنتهم دون سواها «ما عم نفهم
ّ
شي .كلو بالفرنسي».
في الواقع ،أبدى األهالي اهتمامًا كبيرًا
بتسجيل أبنائهم في امل��دارس ،وهؤالء
ل�ي�س��وا معجبني حتمًا ب�ف�ك��رة ال�ه��روب
م ��ن م �ك ��ان اخ � �ت� ��اروا ط ��وع ��ًا االن �ت �س��اب
إليه ملتابعة تحصيلهم العلمي« .عالء
وإخوته كانوا من الشاطرين هناك في
م��دارس س��وري��ا» ،على ذم��ة والدتهم أم
محمد« ،لكن االخ�ت�لاف ب�ين املنهاجني

الدراسيني املعتمدين في كل من سوريا
ول �ب �ن ��ان ي �ق��ف ع��ائ �ق��ًا أم � ��ام اس �ت �ي �ع��اب
أوالدي ل �ل ��دروس وه ��و س �ب��ب طبيعي
لتسربهم» ،كما تقول.
طبعًا ،ال تقتصر املشكلة على هذه األسرة
ب� ��ال� ��ذات ،ب ��ل ت� �ط ��اول غ��ال �ب �ي��ة ال �ت�لام��ذة
السوريني النازحني الذين سارعوا إلى
ال �ج �ل��وس ع �ل��ى امل �ق��اع��د ال ��دراس �ي ��ة إل��ى
ج��ان��ب زم�لائ�ه��م ال�ع��راس�ل��ة ف��ي امل ��دارس
الرسمية للبلدة ليصطدموا في ما بعد
بالواقع املرير ،على حد تعبير أم محمد.
ّ
وي� �ب ��دو أن األم � ��ر ال ي�ن�ح�ص��ر ب�م��رح�ل��ة
تعليمية دون أخرى بل يبدأ من الحلقة
ً
األول� ��ى م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م األس��اس��ي وص ��وال
ح �ت��ى امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة .أم ��ا ال�خ�ش�ي��ة
م� ��ن ض� �ي ��اع ع � ��ام دراس� � � ��ي ج ��دي ��د ع�ل��ى
التالمذة فتتجاوز النازحني السوريني،
إل��ى ال�ع��ائ�لات ال�ع��رس��ال�ي��ة .ي�ن�ت��اب ه��ذه
األخيرة هاجس انعكاس تعليم الطرفني
ف��ي قاعة ت��دري��س واح��دة على املستوى
التعليمي ألوالدها.
ف � � ��ي ال � � �س � � �ي� � ��اق ،ي � � �ش� � ��رح أس� � � �ت � � ��اذ ف��ي
إح� ��دى امل � ��دارس ال��رس �م �ي��ة ف��ي ع��رس��ال
ت�ج��رب��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ص��ف ي�ض��م طالبًا
بمنهجيتني مختلفتني للمواد العلمية
م �ث��ل ال ��ري ��اض� �ي ��ات وال� �ع� �ل ��وم .ي�ص�ع��ب
ال ��دم ��ج ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن ،ك �م��ا ي� �ق ��ول« ،إذ
ّ
ك �ي��ف س�ي�ت�م�ك��ن امل �ع��ل �م��ون م ��ن ت��وزي��ع
ال� �ح� �ص ��ص ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب �ي��ن ال� �ط�ل�اب
اللبنانيني من جهة والطالب السوريني
من جهة ثانية .ال بد لهذا األم��ر من أن
ي ��ؤدي ،ب��رأي��ه ،إل��ى االن �ت �ق��اص م��ن حق
ك��ل م��ن ال�ط��ال�ب�ين ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �س��وري
ع �ل��ى ح��د س� ��واء ف��ي اك �ت �س��اب امل �ع��ارف
وامل � �ه� ��ارات ال �ت��رب��وي��ة ب ��امل ��دة ال��زم �ن �ي��ة
امل� �ح ��دودة امل�خ�ص�ص��ة إلن �ج��از امل�ن�ه��اج

ال ��دراس ��ي» .وب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،ف�ق��د أحجمت
غالبية التالمذة السوريني في عرسال
ع��ن ال��ذه��اب إل��ى امل��دارس وذل��ك برضى
أه��ال��ي ع��رس��ال ال��ذي��ن أيقنوا أن الجمع
ب �ي�ن أب� �ن ��ائ� �ه ��م وال � �ت �ل�ام� ��ذة ال� �س ��وري�ي�ن
سينعكس «حتمًا ض��ررًا على الطرفني
وسنخسرهما معًا» ،كما يؤكد محمد
عز الدين ،أحد مخاتير البلدة .املختار
ال � � ��ذي ي� �ت ��اب ��ع ال� ��وض� ��ع ع� ��ن ك� �ث ��ب ب�ك��ل
ت��داع�ي��ات��ه ويملك اإلح �ص��اء ات الدقيقة
ال�خ��اص��ة ب��ه ،ي��وض��ح أن ع��دد ال�ت�لام��ذة
السوريني في عرسال يقارب  600تلميذ،
ّ
يتدرجون علميًا من الحلقة األولى في
التعليم األساسي ،إلى الحلقة الثانية،
وي�ش�ك�ل��ون ال �ع��دد األك �ب��ر ،ف�ي�م��ا ي��وج��د
عدد قليل في التعليم الثانوي ،كاشفًا
ع ��ن اق � �ت� ��راح ي �ق �ض��ي ب �ف �ص��ل ال �ت�ل�ام��ذة
ال � �س� ��وري�ي��ن ع � ��ن ال � �ع� ��راس � �ل� ��ة ،وت ��أم�ي�ن
م�ب�ن��ى خ ��اص ب �ه��م وأس ��ات ��ذة س��وري�ين
لتعليمهم ،مناشدًا اإلسراع في املوافقة
علية في مهلة قياسية.

اقتراح يقضي
بفصل التالمذة السوريين
وتأمين مبنى خاص
بهم وأساتذة سوريين
لتعليمهم

ّ
يذكر أن ف��ي ع��رس��ال  9م��دارس ،اثنتان
م �ن �ه��ا م �ق �ف �ل �ت��ان ،ف ��ي إح ��داه� �م ��ا ت�ق�ط��ن
ع ��ائ�ل�ات س ��وري ��ة ن ��ازح ��ة .ه �ن��ا ال ي��رى
ع��ز ال��دي��ن مشكلة ف��ي إخ�ل�اء ال�ع��ائ�لات
ال� �ن ��ازح ��ة ،إذ «ي �م �ك��ن ت��وف �ي��ر م �س��اك��ن
ب��دي�ل��ة ل�ه��م ف��ي أم��اك��ن أخ ��رى» ،ع�ل��ى أن

تستخدم عندها املدرستان الستيعاب
ال�ط�لاب ال�س��وري�ين فقط ال�ب��ال��غ عددهم
 600وتعليمهم وفق املنهجية السورية.
لكن هل يتوفر أساتذة سوريون لتعليم
�اف
امل�ن�ه�ج�ي��ة ال �س��وري��ة وه ��ل ع��دده��م ك� ٍ
لتدريس كل املواد؟ يشير املختار إلى أن
هناك نحو  100أستاذ نازح يستطيعون
متخصصون في تدريس مختلف املواد
التعليمية التي تتطلبها هذه املنهجية،
وق ��د أب � ��دوا اس �ت �ع��داده��م ل �ل �ق �ي��ام ب�ه��ذه
املهمة مقابل أج��ور ت�ح��دد م��ع انطالقة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة .ط� ��ه ،أح� ��د ه ��ؤالء
األس��ات��ذة املتحمسني لتعليم التالمذة
ال �ن��ازح�ين« ،ل �ك��ن ش ��رط أن ي �ك��ون هناك
ب��دل م��ال��ي ...متل م��ا بتعرف طلعنا من
سوريا بالثياب اللي علينا ،وال بد من
مصدر رزق حتى نعيل عائالتنا» ،يقول.
ّ
ه � �ك� ��ذا ،وب� �م ��ا أن ال � �ع� ��ام ال � ��دراس � ��ي ق��د
انطلق ،بات ملحًا اإلسراع في معالجة
القضية ،ال سيما أن مثل هذا املشروع
دون � ��ه «ع ��وائ ��ق ل��وج �س �ت �ي��ة وإداري� � � ��ة»،
بحسب ع��ز ال��دي��ن ،ال��ذي أط�ل��ق صرخة
ن��اش��د ف �ي �ه��ا وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي ح �س ��ان دي� � ��اب ،إي �ل��اء امل�ش�ك�ل��ة
«االه �ت �م��ام ال�ك��اف��ي وال �س��رع��ة املطلوبة
ف ��ي امل �ع��ال �ج��ة ع �ب��ر امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ف�ت��ح
املدرستني أمام الطالب السوريني وبدء
ال �ت��دري��س» .ك��ذل��ك ط �ل��ب ع��ز ال��دي��ن من
الجمعيات املحلية والدولية التي تعنى
بتقديم امل�س��اع��دات املتعلقة بالشؤون
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال��دراس �ي��ة «امل �س��اع��دة في
ت��وف �ي��ر ال �ق��رط��اس �ي��ة وأج � ��ور األس��ات��ذة
ال �س ��وري�ي�ن ال ��ذي ��ن أب� � ��دوا اس �ت �ع��داده��م
ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �ت�ل�ام ��ذة ال� �ن ��ازح�ي�ن ب ��امل ��واد
التعليمية ال�س��وري��ة وال �ت��ي يتقنونها
جيدًا».

