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مجتمع وإقتصاد
تكتف السلطة بتماديها في الجريمة البيئية المتصلة بإدارة النفايات وفسادها الموصوف ،فانتقلت ،عبر شركة طيران
تقرير لم
ِ
فاستأجرت مرتزقة ــ صيادين لقتل طيور
الشرق األوسط المملوكة من الدولة (مصرف لبنان) ،الى «ابتداع» المزيد من الجرائمُ ،
ّ
«النورس» ،ضاربة عرض الحائط باالتفاقيات الدولية والقوانين التي تحظر الصيد الجائر .تصور السلطة جريمتها الجديدة على
إجراء إجباري لضمان سالمة الطيران المدني .لكن شهادات البيئيين تدحض هذه ّ
أنها ٌ
الحجة وتضعها في سياق االستشراس
في الدفاع عن ردم البحر والمصالح العقارية الكامنة فيه ،والتي أوجدت مطمر الكوستابرافا ،القريب من المطار ،رغم العلم
المسبق بخطورته على سالمة الطيران

الدولة تستأجر «مرتزقة» لقتل النورس
هديل فرفور
في عالم الطيورُ ،ي ّ
عد النورس جهاز
ُ
ُ
ـدق بالبيئة
إنـ ــذار يـنـبــئ بـخـطــر م ـح ـ ّ
ال ـب ـحــريــة .ه ــو بـمـثــابــة م ــؤش ــر بيئي
ي ـع ـك ــس حـ ـج ــم ت ـ ـلـ ـ ّـوث امل ـ ـكـ ــان الـ ــذي
يــوجــد ف ـيــه" ،وبــال ـتــالــي ،كـلـمــا ارتـفــع
ّ
املوجود كثرت
التلوث والخطر
حجم
ّ
أعداده" ،وفق ما يشرح ممثل املجلس
األع ـل ــى لـحـمــايــة ال ـط ـيــور ف ــي منطقة
الشرق األوسط أسعد سرحال .ينطلق
األخير من هذه النقطة ُليشير الى أن
مبدأ حماية طيور النورس ضروري
ُ
من أجل حماية الوسائل التي تنبئنا
بالخطر الذي ُينبهنا اليه.
ال يندرج طير الـنــورس ضمن طرائد
الصيد ،وهو ُيعرف باملعنى "الــدارج"
بـ ــ"ج ــردون ال ـب ـحــر" ،ال ــذي ي ـقــوم بأكل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات وال ـ ـف ـ ـضـ ــات امل ـ ــوج ـ ــودة
ع ـلــى ال ـش ــواط ــئ ال ـب ـحــريــة وغ ـيــرهــا.
ي ـخ ـت ـص ــر سـ ــرحـ ــال واق ـ ـعـ ــة "الـ ـفـ ـت ــك"
ب ـط ـيــور الـ ـن ــورس ب ــال ـق ــول" :ال ـن ــورس
يقوم بعمله في تنظيف البحر وأكل
ا ُلـنـفــايــات ،بـخــاف الكثير مــن البشر
املـت ـقــاع ـســن ع ــن ال ـق ـيــام بــأعـمــالـهــم"،

النائب العام البيئي:
ّ
من الواضح أن قرار الصيد متخذ
من قبل الحكومة
ّ
وهــو بــذلــك يعلق على شــركــة طيران
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ،مـنــذ
أول م ــن أم ـ ــس ،ب ــاس ـت ـق ــدام عـ ــدد مــن
ال ـص ـيــاديــن لـقـتــل ال ـط ـيــور املـتـجـ ّـمـعــة
على شاطئ الكوستابرافا!

مجزرة بيئية وانتهاك فاضح
للقوانين
ل ــم ي ـكــن الـ ـق ــرار الـ ــذي ات ـخ ــذه رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ــط ،مـحـمــد الـ ـح ــوت ،بـ ــ"إب ــادة"
طيور النورس قرارًا "فرديًا" .هو قرار
ّ
ُمغطى من قبل الحكومة اللبنانية،
التي لم يصدر عن رئاستها وال عن
أي وزيـ ــر فـيـهــا أي م ــوق ــف م ــن هــذه
الجريمة املمنهجة ،بل إن العناصر
األمـنـيــن راف ـق ــوا ال ـبــاصــات التابعة
لشركة الـ MEAالتي نقلت الصيادين،
وقام هؤالء العناصر بحماية واحدة
من أكبر املخالفات العلنية للقوانني

ّ
هناك أنواع أخرى من الطيور تم اصطيادها ،كالطير المعروف بـ{خطاف البحر» ،الذي يجول في الكرة األرضية مرتين في السنة (هيثم الموسوي)

واألنظمة التي ّ
تجرم الصيد الجائر.
ُ ّ
ال ـت ـب ــري ــر "امل ـ ـعـ ــلـ ــب" والـ ـج ــاه ــز أت ــى
ّ
عـلــى لـســان ال ـحــوت ،إذ خــيــر الـنــاس
بــن "ط ـيــور ال ـنــورس وط ـيــور املـيــدل
إيست" .هذا التبرير ّ
كرره وزير البيئة
طــارق الخطيب ،وإن بصيغ أخــرى.
ّ
يتولى مسؤولية هذا
الخطيب الذي
امللف "الورطة"ّ ،
صرح لـ"أخبار اليوم"
بــأنــه ف ــي ح ــال أجــري ـنــا م ـقــارنــة بني
ســامــة الـطـيــران والــرحــات الجوية
فــي م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري الــدولــي،
وحـ ـم ــاي ــة الـ ـطـ ـي ــور ،ح ـت ـمــا س ـنـ ّ
ـؤيــد
الـ ـخـ ـي ــار األول" .وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـط ـلــب
مــن املنتقدين تـقــديــم الـحــل األنـســب
ّ
وال ـ ـبـ ــديـ ــل ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـت ـخ ــل ــص مــن

ُ
املشكلة ،ونحن جاهزون للتنفيذ"!
ّ
ي ـ ـ ـ ــرد بـ ـعـ ــض الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــن عـ ـلـ ــى هـ ــذا
التصريح بــاإلشــارة الــى اإلرش ــادات
املنتهجة من قبل دول العالم
العاملية
ُ
ملــواجـهــة هــذه املـشـكــات ،الفـتــن الى
"استشراس" الحكومة في الدفاع عن
مكمن الخلل ،وهو وجود املطمر على
مـســافــة قــريـبــة مــن امل ـطــار ،علمًا بــأن
اإلرشادات العاملية "توصي بأن يبعد
أي مكب للنفايات  15كيلومترًا على
األقل" ،بحسب سرحال الذي يقول إن
املجلس األعلى لحماية الطيور لديه
الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـلــول الـعـلـمـيــة ،وهــو
ّ
تصرف
على استعداد لوضعها في
الحكومة واملعنيني.

اتفاقية حماية الطيور المهاجرة

ّ
وق ــع لبنان فــي عــام  2002على اتـفــاقـ ّـيــة الـطـيــور ّ
املائية
املـهــاجــرة األورو آسـيـ ّ
ـويــة األفــريـقـ ّـيــة  ،AEWAبموجب
القانون ُرقم  ،2002/212والتي تهدف إلى املحافظة على
األنواع املهاجرة من الحيوانات والطيور ّ
املائية ،باعتبارها
ّ
تشكل جزءًا مهمًا من ّ
التنوع البيولوجي الواجب الحفاظ
ُ
عليه ملصلحة األج ـيــال املقبلة ،كونها مـعـ ّـرضــة للخطر
نتيجة تناقصها ،إذ تهاجر عبر مسافات طويلة ،وتعتمد
عـلــى نـظــم متكاملة مــن األراضـ ــي الــرطـبــة تـتـنــاقــص في
ّ
البشرية.
مساحاتها وتتدهور حالتها بسبب النشاطات
ّ
االتفاقية منطقة أنظمة الهجرة لطيور
يشمل نطاق هذه
ّ
ّ
واألورو آسيوية ،فهي دخلت حيز التنفيذ
األفريقية
املاء
ّ
ف ــي ع ــام  1998ووقـ ــع عـلـيـهــا  76دول ــة ( 41دول ــة أورو
ّ
آسيوية ،و 35دولة أفريقية) ،وهي ملزمة بموجبها باتخاذ

ّ
الوقائية للحفاظ على هذه األنواع ،وخصوصًا
اإلجراءات
ّ
املهددة منها ،من خالل الحفاظ على املواقع التي توجد
ّ
ـادة إن ـشــاء امل ــواط ــن امل ـهــدمــة ،وات ـخ ــاذ تــدابـيــر
فـيـهــاّ ،وإع ـ ـ ّ
ّ
عــاجــيــة متعلقة بــاألنـشـطــة الـبـشــريــة الـتــي تـســاهــم في
تناقصها ،مع ما يتبع ذلك من حفظ النباتات والحيوانات
البرية والبيئة ّ
ّ
املائية الرطبة املناسبة لها ،وإجراء البحوث
وتبادل املعلومات ،وتعزيز املراقبة في هذا اإلطار .وتشمل
االتفاقية حماية  254نوعًا من الطيور ّ
ّ
املائية من ضمنها:
البجع ،الغاق ّ ،املالك الحزين ،اللقالق ،القضبان ،البط ،األوز،
النورس ،خطاف البحر ،البطريق الجنوب أفريقي ،طيور
ّ
االستوائية ،النحام ،طائر أبــو ملعقة،
الفرقاطة ،الطيور
األوك (مــن فصيلة البطريق) ،الطائر أبو
طائر الكركيّ ،
منجل ،الطائر الغطاس...

هذا الرأي يدحض محاوالت ُتصوير
فضيحة الطيور بأنها إجراء أجبرت
الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذه "ب ــال ــرغ ــم مــن
مـحـ ّـبـتـهــا ل ـل ـط ـيــور" ،وف ــق م ــا ص ـ ّـرح
الـ ـح ــوت ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،وي ـضــع
ُم ـم ــارس ــات الـسـلـطــة ض ـمــن دفــاعـهــا
والحفاظ
املستميت عــن ردم البحر
ّ
على املطمر ،أو على األق ــل ،تجنبها
ّ
مصب نهر الغدير" ،العامل
معالجة
الرئيسي الجتذاب الطيور" ،وفق ما
زعمت اللجنة الوزارية التي انعقدت
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــراي الـ ـحـ ـك ــوم ــي األسـ ـب ــوع
املـ ــاضـ ــي .ح ـي ـن ـهــا ،خ ـل ـصــت الـلـجـنــة
ال ــى مـجـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ُ
ستباشرها ملواجهة األزمة ،لكن هذه
اإلجراءات لم تلحظ بند قتل الطيور
ّ
الذي يشكل انتهاكًا فاضحًا لقانون
والتفاقية حماية
الصيد اللبنانيّ ،
الطيور البحرية املوقعة مــن الدولة
اللبنانية.

قتل أنواع مختلفة من الطيور
ي ـق ــول س ــرح ــال إن ــه بـحـســب ال ـصــور
التي تــم نشرها ،هناك أن ــواع أخــرى
مــن الطيور تــم اصـطـيــادهــا ،كالطير
ّ
امل ـ ـعـ ــروف بـ ــ"خ ــط ــاف الـ ـبـ ـح ــر" ،ال ــذي
يـ ـج ــول الـ ـك ــرة األرض ـ ـيـ ــة م ــرت ــن فــي
السنة ،والــذي ُيمثل شعار Bird life
ً
 ،internationalف ـضــا عــن اصـطـيــاد
الـطـيــر ال ــذي ُيـسـ ّـمــى "غـ ــراب الـبـحــر"،
الـ ــذي يـعـيــش ع ـلــى ب ـعــض األس ـم ــاك
الـ ـحـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـل ــق فـ ــي ع ــرض
البحر" ،وال عالقة له بالنفايات أبدًا".
اإلشـ ــارة ال ــى ه ــذه الـنـقـطــة ضــروريــة
ل ـل ـق ــول إن هـ ـن ــاك ص ـي ــادي ــن دخ ـل ــوا
ع ـ ـ ــرض الـ ـبـ ـح ــر والح ـ ـ ـقـ ـ ــوا الـ ـطـ ـي ــور
وفـتـكــوا بـهــا ،بشكل عـشــوائــي ،ومــن

دون أي تـمـيـيــز .ال ـجــديــر ذكـ ــره هنا
هــو إس ــاءة استعمال هــذه "اإلج ــازة"
املمنوحة للصيادين .يقول سرحال
إن البعض الحــق الطيور في عرض
البحر عبر املــراكــب الـتــي استهدفت
نحو أربـعــة الــى  5أن ــواع مــن الطيور
ال ـتــي ت ــم اص ـط ـيــادهــا ،الف ـتــا ال ــى أن
هـنــاك خــرقــا بالجملة ملـجـمــوعــة من
ّ
القوانني التي تتعلق بحظر الصيد
ً
أوال ،وم ـ ــن ث ــم خ ـ ــرق ح ـظ ــر الـصـيــد
ب ــاآللـ ـي ــات امل ـت ـح ــرك ــة ،وم ـش ـي ـرًا ال ــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــراسـ ــات ال ـت ــي ب ــدأت
تـ ِـرد الــى املكتب حــول كيفية تشريع
الحكومة لهذا النوع من املمارسات
"العلنية" على ال ـشــوارع والـطــرقــات.
ُ
وي ـض ـيــف س ــرح ــال أن ه ـنــاك الكثير
م ـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـخ ــذه ــا
مطارات دول العالم في هذا الصدد،
"فـلـيـتـعـلـمــوا م ـن ـهــا أو لـيـسـتـعـمـلــوا
اإلرش ــادات العاملية في هــذا الصدد،
تجنبًا ألي أذى يطال البيئة واألنواع
املهددة".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ال ـح ــرك ــة
البيئية اللبنانية بول أبي راشد إن
الجمعية فــي ص ــدد إع ــداد مــذكــرات
ومـ ــراسـ ــات اح ـت ـجــاج ـيــة ملـنـظـمــات
دول ـي ــة تـعـنــى بـحـمــايــة ال ـط ـيــور من
أجـ ـ ــل إح ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
خـيــار إع ــداد شـكــاوى قضائية ضد
ال ـص ـي ــادي ــن ال ــذي ــن ت ــم اس ـت ـقــدام ـهــم
الـ ـ ــى املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ان ـت ـه ــاك
ً
االتفاقيات الدولية ،فضال عن خرق
اتـفــاقـيــة بــرشـلــونــة وق ــان ــون الصيد
اللبناني .وفي هذا الصدد ،فإن من
امل ـقــرر أن يـتـقــدم ع ــدد مــن املـحــامــن
ال ـن ــاش ـط ــن ب ــإخـ ـب ــار ل ـ ــدى ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية للشكوى ضد كل

