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تحقيق

تماسيح بيروت
أوقفوا االتجار غير المشروع بالحيوانات
ال تستغربوا الخبر .نعم في
لبنان تماسيح ،ليس باملعنى املجازي
فقط ،بل تماسيح حقيقية .فلبنان
يتصدر الالئحة السوداء لالتجار غير
املشروع بالحيوانات البريةّ .
يصدر
الفيلة ويستورد األنواع النادرة من
القرود ،وتستضيف قصور االثرياء
الفهود والنمور واالسود والتماسيح
ّ
املعرضة لالنقراض
خضر سعد
خ�ب��ر وج ��ود ال�ت�م�س��اح ف��ي ن�ه��ر ب�ي��روت
ل�ي��س م�س�ت�غ��رب��ًا .وزارة ال ��زراع ��ة ب��ات��ت
أق � � ��رب ال � ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ه � ��ذا ال �خ �ب��ر
ب��اع �ت �ب��اره ص�ح�ي�ح��ًا .ت �ق��ول م�ص��ادره��ا
إن �ه��ا ل��م ت�ع�ث��ر ب �ع��د ع �ل��ى دل �ي��ل ح��اس��م
ف��ي امل��وق��ع ،ول�ك�ن�ه��ا ت��أخ��ذ ال�خ�ب��ر على
م�ح�م��ل ال �ج��د ف��ي ض ��وء امل �ع �ط �ي��ات عن
وج� ��ود ت �ج��ارة «ت �م��اس �ي��ح» رائ �ج��ة في
لبنان ،على الرغم من تجريمها قانونًا.
ال � � � ��وزارة امل �ع �ن �ي��ة أوف � � ��دت أم � ��س م��دي��ر
ال� �ث ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة ن�ب�ي��ه غ ��وش ال ��ذي
ق��ام م��ع مساعديه بجولة على امل��واق��ع
املحتملة لوجود التمساح .يقول غوش
ل�ـ«األخ�ب��ار» إن��ه ل��م ي��ر شيئًا س��وى «أن
ن�س�ب��ة ال �ت �ل� ّ�وث ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وال�ع�ض��وي
في مياه النهر مرتفعة ج� ّ�دًا ال��ى درجة
ت�س�م��ح ب��ال �ش��ك ف ��ي اح �ت �م��ال ع �ي��ش أي
ك��ائ��ن ح��ي ف �ي �ه��ا .إال أن ه ��ذه الحقيقة
ّ
ليست كافية لنفي هذا االحتمال كليًا».

متابعة

ّ
ب �ل��دي��ة ب ��رج ح �م��ود اس�ت �خ��ف��ت بالخبر
واع �ت �ب��رت��ه غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ،وق��ال��ت إن�ه��ا
أرسلت فريقًا منها للكشف على مصب
النهر ضمن نطاقها .لكن وزارة الزراعة
س � ��ارع � ��ت إل� � ��ى ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ج�م�ع�ي��ة
«حيوانات لبنان» ،وهي بصدد اإلجازة
لها بمصادرة التمساح (عند التقاطه)
وترحيله الى محمية طبيعية .الجمعية
ب��دأت استعداداتها فعليًا للقبض على
التمساح .أع� ّ�دت فريقًا من الخبراء وما
يلزمه من تجهيزات (قفص ،زورق ،مواد
ت�خ��دي��ر ...إل��خ) ،ول��م يبق س��وى موافقة
بلدية بيروت ،وهي جاهزة أيضًا ،وفق
مصادرها.
إذًا ،ليس في الخبر مزحة .ونهر بيروت
ب � ��ات ال� �ي ��وم أك� �ث ��ر خ� �ط� �رًا ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة
والسالمة العامة .مياهه امللوثة ،أو ما
تحول حوضه مصبًا
تبقى منها بسبب ّ
للصرف الصحي ،تمثل في رأي خبراء
بيئة حاضنة لتماسيح ّأفريقية.
ك��ان��ت «األخ � �ب ��ار» ق��د ت �ل��ق��ت م �ن��ذ ف�ت��رة
م�ع�ل��وم��ات م��ن ش��اه��د ع�ي��ان ع��ن وج��ود
«ال �ت �م �س��اح» ع�ن��د م�ص��ب ن�ه��ر ب �ي��روت،
وكانت ّ
تتريث في نشر هذه املعلومات
ّ
ّ
ق �ب��ل ال �ت��أك ��د م ��ن ص��ح �ت �ه��ا ب �ح �س��ب ما
ت �ق �ت �ض��ي األص � � ��ول امل �ه �ن �ي��ة .ال�ن�ت�ي�ج��ة
قبل ان�ت�ش��ار الخبر أن معلومات قوى
االم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ل ��م ت �ك��ن ت �ت �ض �م��ن أي
ب�ل��اغ ي �ش �ي��ر ال� ��ى وج � ��ود «ال �ت �م �س��اح».
ً
ش �م��ل االس �ت �ق �ص��اء ك �ل�ا م ��ن ال �ع�لاق��ات
ّ
العامة في مديرية قوى االمن الداخلي
والطوارئ ( )112وفصيلة النهر .كذلك
لم يكن هناك أي معلومات لدى وزارتي
ال �ب �ي �ئ��ة وال � ��زراع � ��ة ول� � ��دى ال �ج �م �ع �ي��ات
املعنية ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ح�ي��وان��ات...
إال أن ال�ش��اه��د أص � ّ�ر ع�ل��ى رواي �ت��ه التي
ت �ف �ي��د «أن امل� �ي ��اه ال �ض �ح �ل��ة امل �م��زوج��ة

ب �م �ي ��اه ال � �ص� ��رف ال� �ص� �ح ��ي ،ون �ف ��اي ��ات
عضوية وغير عضوية وأح�ش��اء أبقار
وخراف يرميها في مجرى النهر مسلخ
الكرنتينا للحوم ،شكلت لهذه الزواحف
بيئة مالئمة للغذاء وال�ع�ي��ش» .شاهد
«األخ �ب��ار» م��ن ع�م��ال ش��رك��ة سوكومي،
وهو جزم بأن طول التمساح ال��ذي رآه
يصل ال��ى  120سنتم .وه�ن��اك زم�لاء له
ت �ح� ّ�دث��وا ع��ن وج� ��ود أك �ث��ر م��ن ت�م�س��اح
واحد.
في الواقع ،ليس خبر مشاهدة تمساح
ف��ي ن�ه��ر ب �ي��روت ه��و ال�ق� ّ�ص��ة (س ��واء تم
اصطياده أو ال)ّ .
القصة هي في مصدره.
وزارة ال��زراع��ة تميل ال��ى االع�ت�ق��اد بأن
أحد االشخاص اشترى تمساحًا صغيرًا
ّ
من السوق ال�س��وداء ،لكنه تخلص منه
في النهر عندما بدأ يكبر وب��ات يشكل
عبئًا عليه أو مصدر خطر .لكن مصادر
أخ��رى تشير ال��ى وج��ود متاجر علنية
تعرض التماسيح للبيع ،ومنها متجر
الحيوانات « »petmartاألقرب الى موقع
مشاهدة التمساح في نهر بيروت ،وهو
واحد من أشهر املتاجرين بالحيوانات
البرية املهددة باالنقراض ،وم��ن أشهر
ضحاياه الشيمبانزي «تشارلي» الذي
يقبع حاليًا في حديقة حيوانات في نهر
الكلب بعد أن عجز القضاء اللبناني عن
إص��دار ق��رار يجيز ترحيله الى محمية
طبيعية ف��ي أوروب � ��ا .ت�ف�ي��د ال��رواي��ة أن
أح��د العاملني ف��ي املتجر غسل حوضًا
للمياه يحتوي على عدد من التماسيح
ال �ص �غ �ي��رة ،داخ ��ل ال �ح��دود األس�م�ن�ت�ي��ة
لنهر ب�ي��روت ،م��ا أدى إل��ى فقدانه ع��ددًا
م� �ن� �ه ��ا ،وذل � � ��ك ب �ح �س��ب امل� � �ص � ��در .ل�ك��ن
صاحب املتجر ينفي ذلك ،ويجزم بأنه
ال عالقة ل��ه م��ن قريب أو بعيد بمسأله
ظهور تماسيح في نهر .فبحسب قوله،
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املصيطبة
في بيروت
(االرشيف)

هو لم يستورد التماسيح طيلة حياته.
لكن روايته تتناقض مع رواية العاملة
ف��ي امل �ح��ل (وه ��ي أج�ن�ب�ي��ة) ال �ت��ي أك��دت
لـ«األخبار» أن التماسيح التي كانت في
املحل ق��د بيعت بالكامل ،وأن الطلبية
الجديدة تصل الشهر املقبل.
ول� � ��دى س� � ��ؤال ص ��اح ��ب امل� �ح ��ل (ط.خ).
ع��ن كيفية وج ��ود ت�م��اس�ي��ح للبيع في
ال � �س ��وق ،ب� ��دا ع ��امل ��ًا ب ��امل ��وض ��وع ،ح�ي��ث

اتفاقية «سايتس»
تشمل حظر االتجار
بحوالى  5آالف جنس
من الحيوان

أف��اد أن��ه ي�ج��ري تهريبها عبر ال�ح��دود
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �س ��وري ��ة ب �ط��رق م �ت �ع��ددة.
ف�م�ن�ه��م م��ن ي�ع�ت�م��دون ت�ه��ري�ب�ه��ا داخ��ل
خ ��زان ��ات م �ي��اه ال �ح��اف�ل�ات ال�س�ي��اح�ي��ة،
وآخ� � ��رون ي�س�ت�ع�م�ل��ون غ��ال��ون��ات م�ي��اه
ال� � �ش � ��رب ل� �ل� �غ ��رض ن� �ف� �س ��ه ،وال� �ب� �ع ��ض
ي � �ه� � ّ�رب� ��ون ال �ت �م ��اس �ي ��ح داخ � � ��ل ج �ي��وب
س ��راوي� �ل� �ه ��م .ف �ت �م �س��اح ص �غ �ي��ر ب �ط��ول
السيطرة عليه
عشر سنتمترات يمكن
َ
داخل الجيب بسهوله ،بعد أن ُيلف فمه
بشريط الصق.
رئ� �ي ��س م �ص �ل �ح��ة م ��راق� �ب ��ة االس� �ت� �ي ��راد
والتصدير والحجر الصحي البيطري
ف��ي وزارة ال��زراع��ة عبيده م��دور أك��د أن
أي��ًا من اللبنانيني لم يستورد بصورة
شرعية أي��ًا م��ن أن��واع التماسيح طيلة
ال �خ �م �س��ة وال � �ث �ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ًا امل ��اض �ي ��ة.
و ّن� ّ�وه ب��أن لبنان ه��و البلد ال �ـ 177ال��ذي
وق � � ��ع أخ � �ي � �رًا ع �ل ��ى ات �ف ��اق �ي ��ة ال �ت �ج ��ارة
ال��دول�ي��ة ب��األن��واع امل �ه��ددة ب��االن�ق��راض
م� ��ن ال� �ح� �ي ��وان ��ات وال� �ن� �ب ��ات ��ات ال �ب��ري��ة
«سايتس» .وتهدف االتفاقية إلى تنظيم

مشروع حماية النســ
مشروع قانون «حماية
املرأة وسائر أفراد األسرة
من العنف األسري» ّ
أقر في
اللجان النيابية املشتركة
في بداية األسبوع .لكن
عالم ّ
َ
اللجان؟
هذه
قت
صد
ً
ّ
املعدلة فعال
وهل النسخة
تخدم املرأة بالدرجة األولى؟
ّ
أم أنه كالعادة حرصت
اللجان على أن تحافظ على
ّ
الطائفية في البلد
القوانني
ً
أوال؟

ّ
نفذت أمس ناشطات
ّ
اعتصامًا ضد إخالء سبيل
زوج روال يعقوب
(مروان طحطح)

زينب مرعي
االث � �ن �ي�ن امل � ��اض � ��ي ،ل� ��م ت� �ع ��رف ال �ن �س��وة
واللبنانيون عمومًا م��ا إذا ك��ان عليهم
أن يحتفلوا أو ي�ح��زن��وا ب��إق��رار اللجان
حماية
النيابية املشتركة مشروع قانون
ً
ّ
املرأة من العنف األسري ،فاتفقوا نهاية
على الترحيب بالخطوة واتخاذ موقف
ح��ذر من القانون ومتابعته والتشديد
ب ��إدخ ��ال ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي اق�ت��رح�ت�ه��ا
ّ
منظمة «ك�ف��ى عنف واس �ت �غ�لال» عليه.
فمشروع ال�ق��ان��ون ال��ذي أق� ّ�ر ه��و نسخة
جرى تعديلها ،بسبب ضغوط مباشرة
م � ��ن رج� � � ��ال ال � ��دي � ��ن ،ع� � ّ�م� ��ا ت � �ق � ّ�دم ��ت ب��ه
ّ
املنظمة .فما الذي يعنيه ّ
تحول مشروع
ال �ق��ان��ون م��ن «ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل� ��رأة من
ال �ع �ن��ف األس� � ��ري» إل ��ى «ق ��ان ��ون ح�م��اي��ة
امل ��رأة وس��ائ��ر أف ��راد األس ��رة م��ن العنف
األس��ري»؟ وه��ل الصيغة التي أق� ّ�ر فيها
م �ش��روع ال ّ�ق��ان��ون بقيت تضمن حقوق
امل� ��رأة ،أم أن ��ه ج��رى ت�ف��ري��غ ال�ق��ان��ون من
مضمونه؟
ّرددت أم��س م�ج��ددًا وال��دة الراحلة روال
ي�ع�ق��وب ،ف��ي اع�ت�ص��ام أق�ي��م أم ��ام وزارة
ال �ع ��دل ل�ل�اع �ت��راض ع �ل��ى إخ �ل��اء سبيل
ا ّل � ��زوج امل �ش �ت �ب��ه ف ��ي ت�س�ب�ب��ه ب��وف��ات �ه��ا،
أن��ه لو كان هناك قانون يحمي ابنتها،
ّ
مل ��ا ف �ق��دت �ه��ا .ف �ه��ل ص�ح�ي��ح أن م �ش��روع
القانون هذا كان ليحمي روال والنساء

