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مجتمع وإقتصاد

ّ
«زب ّال» الشاطئ
مهدد باالنقراض
ُّ
يعد النورس من الطيور ّ
املائية التابعة
لـفـصـيـلــة ال ــزق ــزاقـ ـي ــات ال ـت ــي تـتـمـتــع
بأهمية كبيرة في النظام اإليكولوجي.
وهناك أنواع ّ
عدة منها ،مثل النورس
الرمادي الفاتح ،والنورس اإلسفيني
ال ــذي ــل ،وال ـن ــورس الـخـطــافــي املـنـقــار،
والـ ـ ـن ـ ــورس املـ ـح ـ ّـب ل ـل ـث ـل ــج ،ون ـ ــورس
ذيـ ـ ــل الـ ـسـ ـمـ ـك ــة ،ون ـ ـ ـ ــورس ال ــريـ ـس ــا.
ي ـع ـي ــش ال ـ ـنـ ــورس فـ ــي م ـس ـت ـع ـمــرات
ق ــرب الـشــواطــئ وال ـســواحــل والـجــزر
والـ ـبـ ـحـ ـي ــرات ،ويـ ـخـ ـت ــار املـ ـنـ ـح ــدرات
الصعب الوصول إليها لبناء أعشاشه
ّ
وحـمــايـتـهــا .يـتـغــذى عـلــى األس ـمــاك،
والـ ـس ــرط ــان ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،وب ـيــض
ّ
البحرية
الطيور األخرى ،والحيوانات
الصغيرة ،والحيوانات النافقة ،كذلك
ّ
يقوم بكنس الشواطئ ليتغذى على
ّ
البقايا والفضالت .يصنف النورس
م ــن ض ـمــن ال ـط ـيــور ال ــذك ـ ّـي ــة ،نتيجة
تصرفاته التي ّ
ّ
تنم عن ذلك ،إذ يعمد
إل ــى ال ـتــرب ـيــت بـقــدمـيــه ع ـلــى األرض
كــي يــوحــي لـلــديــدان بتساقط املـطــر،
فـتـخــرج م ــن تـحــت ال ـتــربــة ويــأكـلـهــا،
كذلك فإنه يصدر أصواتًا ّ
عالية في
أوقات التزاوج .يوجد بنحو كبير في
مــدغـشـقــر ،وشــواطــئ ق ــارة أفريقيا،
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،وأمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــة،
اتفاقية الطيور ّ
ّ
املائية األورو
وتشمله
ّ
ّ
ّ
آسيوية األفريقية التي تحرم صيده
لحمايته من االنقراض.
وت ـش ـيــر اإلح ـ ـصـ ــاءات إلـ ــى أن نحو
 300ألف طائر بحري يقتل سنويًا،
وتمثل طيور النورس ثلث هذا العدد.
وبـحـســب منظمة "ب ـي ــردالي ــف" ،فــإن
أكثر من  21نوعًا من طيور النورس
مهددة باالنقراض.

م ــن ي ـظ ـه ــره ال ـت ـح ـق ـيــق ض ــال ـع ــا فــي
هذه الجريمة .بدوره ،يشير الخبير
ال ـب ـي ـئــي ن ــاج ــي ق ــدي ــح الـ ــى "الـ ـ ــروح
اإلجــرامـيــة" التي تنتهجها السلطة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا املـ ـل ــف ،الفـتــا
ّ
ال ــى االس ـت ـخ ـفــاف املــت ـبــع فــي كيفية
إدارة مـلــف الـنـفــايــات؛ "وعــوضــا عن
معالجة أسبابه وتداعياته البيئية
الـكــارثـيــة عـبــر إقـفــال املـطـمــر ،لـجــأوا
الى االستقواء على طيور النورس".

القضاء شاهد على جريمة
يقول مصدر قانوني لـ"األخبار" إنه
ّ
إذا كان الجرم يرتب عقوبات جزائية،
تستطيع النيابة العامة التمييزية
أن تـتـحـ ّـرك مــن تـلـقــاء نـفـسـهــا ،كذلك
األم ــر بالنسبة إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة
االسـتـئـنــافـيــة فــي ُجـبــل لـبـنــان ،نظرًا
إلــى نــوع الـجــرم املــرتـكــب فــي منطقة
ال ـك ــوس ـت ــاب ــراف ــا وان ـت ـه ــاك ال ـقــوانــن
الحاصلُ ،مستنكرًا تصوير القضية
على أنها خيار بني سالمة الطيران
املدني أو قتل الطيور.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول الـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام
ال ـب ـي ـئــي ف ــي ج ـبــل ل ـب ـن ــان ،ال ـقــاضــي
كـ ـل ــود غـ ــانـ ــم ،لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" ،إن ه ــذا
ّ
اإلجــراء "مــن الــواضــح أنــه متخذ من
ق ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة" ،الفـ ـت ــا الـ ــى أن مــن
يقوم بصيد الطيور إنما يقوم بذلك
"حفاظًا على سالمة الطيران املدني
( )...وإن كانت الوسيلة غير فعالة
وغير منطقية".
ّ
يقر غانم بأن الوسيلة غير مجدية؛
إذًا ،فـلـمــاذا ال تـقــوم ب ــأي خـطــوة في
هذا الصدد ملنع تكرار الصيد الجائر
ل ـهــذه ال ـط ـي ــور؟ ُي ـج ـيــب غ ــان ــم" :ب ـكــرا
منشوف".
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تقرير

عودة النفايات الى الشوارع

ّ
 1500طن تتكدس يوميًا
منذ يوم السبت الماضي ،يجري تكديس نحو  1500طن
من النفايات يوميًا في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية
والشويفات وعرمون وبشامون والحدث وقسم من
بيروت اإلدارية ،بسبب ُإقفال مطمر الكوستابرافا .عودة
النفايات ُالــى ال ـشــارع تنبئ بـعــودة األزم ــة الــى النقطة
الصفر ،وتثبت مرة أخرى فشل خطة النفايات الحكومية
التي فرضت مطامر غير صحية ،باعتراف وزارة البيئة،
التي خلصت أخيرًا الى أن الوضع البيئي الحالي لمطمر
الكوستابرافا «غير سليم»
ُم ـجـ ّـددًا ،عــاد مشهد النفايات ُامل ّ
كدسة
الـ ــى الـ ـ ـش ـ ــوارع ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا تــوقـفــت
ش ــرك ــة "س ــوكـ ـل ــن" ،أول م ــن أم ـ ــس ،عن
جـ ـم ــع وكـ ـن ــس الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ب ـع ـب ــدا،
املنطقة املشمولة فــي عقد تلزيم طمر
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي م ـط ـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا.
وبحسب املكتب اإلعالمي للشركة ،فإن
الشركة توقفت عن أعمالها بسبب بلوغ
طاقته االستيعابية
معمل العمروسية
ّ
ال ـق ـص ــوى ،ب ـعــدمــا تـ ـع ــذر ع ـلــى املـعـمــل
تصريف النفايات اليومية الــى املطمر
بسبب إقفاله.
ُ
وك ـ ــان ق ــاض ــي األمـ ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ّفي
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،قد اتخذ
ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــاض ــي ق ـ ـ ــرارًا يـقـضــي
بوقف نقل النفايات "مؤقتًا" إلى مطمر
الـكــوسـتــابــرافــا ،وذل ــك بــانـتـظــار أجــوبــة
وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة والـ ــزراعـ ــة واملــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران املـ ــدنـ ــي ،ف ــي س ـيــاق
الــدعــوى املـقــامــة أمــامــه مــن جــانــب عــدد
مــن املـحــامــن والـنــاشـطــن ضــد الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وش ــرك ــة ال ـج ـه ــاد لـلـتـجــارة
وامل ـقــاوالت وات ـحــاد بـلــديــات الضاحية
الـجـنــوبـيــة ،عـلــى خلفية املـخــاطــر التي
ّ
فيها هذا املطمر.
يتسبب
ُ
لـ ــم تـ ـع ــرف املـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــي س ـي ـب ـقــى فـيـهــا
ً
املطمر مـقـفــا .كــذلــك لــم ُي ـحـ ّـدد بعد إذا
م ــا ك ــان سـ ُـيـقـفــل ن ـهــائ ـيــا .ه ــذا الــوضــع
ُيعيد أزمة النفايات الى النقطة الصفر،
ح ـي ــث ال ـع ـج ــز ال ـف ــاض ــح ع ــن ال ـتــوصــل
ّ
الـ ــى حـ ــل ب ـي ـئــي ُم ـس ـت ــدام ي ـقــي ال ـنــاس
املتراكمة فــي األودي ــة
سـمــوم
النفايات ّ
ُ
وال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ُ
ويـ ـج ــن ــب امل ـق ـي ـم ــن خـطــر
الحرق العشوائي لها.
نـحــو سـنــة مـ ـ ّـرت عـلــى ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري
ّ
امل ـت ـع ــل ــق بــال ـخ ـطــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلدارة
النفايات املنزلية الصلبة ،مــن دون أن
تتمكن الحكومة من إقناع الــرأي العام
بصوابية خطتها التي أصـ ّـرت خاللها
عـ ـل ــى فـ ــرض امل ـط ــام ــر غ ـي ــر ال ـص ـح ـيــة،
ب ـش ـه ــادات ال ـخ ـب ــراء وامل ـع ـن ـيــن ،تلبية
لشهية السلطة املفتوحة دائمًا على ردم
البحر والسطو على عقاراته.
وب ــالـ ـع ــودة الـ ــى م ـس ــأل ــة امل ـط ــام ــر غـيــر

اعتصام
في المطار
تـحــت ش ـعــار "ل ـســامــة ال ـط ـي ــرانِ ،كــش
ّ
املطمر" ،نفذت حملة "طلعت ريحتكم"،
أم ـ ــس ،اع ـت ـصــامــا رم ــزي ــا داخ ـ ــل قــاعــة
ال ــوص ــول ف ــي م ـط ــار رف ـي ــق ال ـحــريــري
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـط ـم ــر
ال ـكــوس ـتــابــرافــا .ودع ــت الـحـمـلــة خالله
رواد امل ـطــار ال ــى الـتـظــاهــر ضــد املطمر
حـفــاظــا عـلــى ســامــة ال ـط ـيــران املــدنــي.
بـ ــدوره ،مـنــع جـهــاز أم ــن امل ـطــار دخــول
ّ
التحرك.
اإلعالميني الى القاعة لتغطية

الصحية ،يـبــرز فــي هــذا الـصــدد جــواب
وزارة البيئة على طلب القاضي حمدان
ّ
ورأيـ ـه ــا ال ـف ـنــي ف ــي م ــا يـتـعــلــق بمطمر
الكوستابرافا.
بـ ــدايـ ــة ،ي ـل ـفــت ال ـت ـق ــري ــر ال ـف ـن ــي الـ ــى أن
ت ـقــريــر تـقـيـيــم األث ـ ــر ال ـب ـي ـئــي الـنـهــائــي
مل ـشــروع املـطـمــر لــم ُيستكمل بـعــد ،ولــم
تتم إحالته الــى وزارة البيئة ،وفــق ما
تقتضيه القوانني املرعية اإلجراء .لذلك،
فإن تقرير تقييم األثر البيئي "لم ُيجب
ع ـلــى م ـت ـطـل ـبــات وزارة ال ـب ـي ـئــة ف ــي ما
ّ
يتعلق بأثر إنشاء وتشغيل املطمر على
اجتذاب الطيور الى أجواء املطار (.")..

خلية الطمر غير ّ
مجهزة

ي ـك ـشــف ال ـت ـق ــري ــر اآللـ ـي ــة امل ـع ـت ـم ــدة فــي
التعامل مع النفايات في املطمر ،ضمن
ن ـتــائــج ال ـك ـشــف امل ـي ــدان ــي ال ـ ــذي أج ــراه
الفريقُ .
ويشير الى أن أشغال اإلنشاءات
قد انتهت وتم البدء بطمر النفايات في
الخلية األولى من املطمرُ ،مثيرًا مسألة
ال ـقــدرة االستيعابية للمطمر املـحــددة
ب ـط ـمــر ن ـح ــو م ـل ـي ــون ط ــن ع ـل ــى م ـ ــدة 4
س ـن ــوات" ،عـلـمــا ب ــأن حــوالــى  1500طن
ُ
تـطـمــر فـيــه يــومـيــا (ن ـفــايــات الـضــاحـيــة
والشويفات وبشامون والحدث وقسم
من بيروت)"!
ي ـقــول ال ـت ـقــريــر إن اس ـت ـق ـبــال الـنـفــايــات
ّ
يتكدس بعضها
يتم على شكل بــاالت
فوق بعض (" )..من دون وضع طبقات

(هيثم الموسوي)

خلية الطمر غير
مجهزة بنظام لتصريف
عصارة النفايات

م ــن األتـ ــربـ ــة ل ـف ـصــل ال ـ ـبـ ــاالت بـعـضـهــا
عــن ب ـعــض" .الــافــت هــو مــا ُيـشـيــر اليه
ال ـت ـق ــري ــر ،وهـ ــو أن خ ـل ـيــة ال ـط ـمــر "غـيــر
م ـج ـه ــزة ب ـن ـظ ــام ل ـت ـصــريــف ال ـع ـص ــارة
وتجميعها في خزان بغية معالجتها".
كــذلــك يـقــول الـتـقــريــر إن ــه يـجــري العمل
ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع خ ـل ـي ــط الـ ـنـ ـف ــاي ــات
والردميات املوجودة في موقع املطمر،
وال ـت ــي تــراك ـمــت خ ــال أزمـ ــة الـنـفــايــات
ّ
واملقدرة بحوالى  650ألف طن
الصلبة
( 170أل ــف ط ــن ف ـقــط ن ـفــايــات والـكـمـيــة
امل ـت ـب ـق ـي ــة أتـ ـ ــربـ ـ ــة) .ك ــذل ــك يـ ـج ــري رف ــع
األن ـقــاض املتبقية الناتجة مــن عــدوان
تموز  ،2006ومــن املتوقع االنـتـهــاء من
عمليات الرفع مع نهاية الشهر الحالي.
يجري نقل خليط النفايات والردميات
واألن ـقــاض املــوجــودة فــي موقع املطمر
الــى عـقــارات ُمستملكة من قبل مجلس
االنماء واالعمار لغاية توسعة املطار،
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وه ــي ت ـقــع ب ــن أوت ــوسـ ـت ــراد االوزاع ـ ــي
ـ ـ خ ـلــدة واملـ ـ ــدرج ال ـشــرقــي مل ـطــار رفـيــق
الحريري الدولي ،حيث تجري عمليات
طـمــر ه ــذا الخليط وتغطيته بــاألتــربــة
إلـ ــى م ـس ـتــوى يـ ـ ــوازي م ـس ـتــوى حــائــط
مدرج املطار.

نفايات غير مفروزة
يخلص التقرير الى أن الكشف امليداني
بـ ـ ّـن أن خ ـل ـيــط ال ـن ـف ــاي ــات وال ــردم ـي ــات
واألنقاض التي يجري طمرها حاليًا في
العقارات املالصقة ملدرج املطار يحتوي
ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات مـخـتـلـفــة ،وتـنـتـشــر في
محيطها روائح ّ
تخمر نفايات عضوية،
ّ
"ما يدل على أنها نفايات غير مفروزة"،
الف ـت ــا الـ ــى أن الـ ــروائـ ــح ال ـكــري ـهــة الـتــي
تنبعث في محيط املطمر تنتج بشكل
ً
أســاســي مــن هــذه الـنـفــايــات ،فـضــا عن
ّ
تسرب عصارة النفايات قيد الطمر في
الخلية وروائــح مياه الصرف الصحي
في مجرى الغدير الواقع شمال املطمر

تقاعس مجلس اإلنماء واالعمار

ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـتـجـ ّـمــع ع ــدد كـبـيــر من
الطيور البحرية في عرض البحر عند
مخرج املصب البحري ملحطة الغدير،
ي ـل ـفــت ال ـت ـق ــري ــر الـ ــى أن وزارة الـبـيـئــة
أرس ـلــت ال ــى مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـمــار
كتابني تطلب فيهما ض ــرورة تضمني
تـقــريــر تقييم األث ــر البيئي املعلومات
املتعلقة ب ــرأي وزارة األش ـغ ــال الـعــامــة
واملـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي
حــول أثــر املـشــروع على حركة الطيران
ض ـم ــن م ـط ــار بـ ـي ــروت الـ ــدولـ ــي" ،ح ـيــث
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن ب ـ ـمـ ــوجـ ــب املـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــات امل ــرفـ ـق ــة
ب ـم ـس ــودة ت ـقــريــر تـقـيـيــم األث ـ ــر الـبـيـئــي
العائد للمشروع خـطــورة إنـشــاء مكب
للنفايات بجانب مطار رفيق الحريري
ال ــدول ــي ع ـلــى س ــام ــة امل ــاح ــة الـجــويــة
وازدي ــاد حــوادث التصادم بني الطيور
والطائرات في اآلونة األخيرة".
ويختم التقرير بأنه "لتاريخه ،لم يتم
اس ـت ـك ـمــال ت ـقــريــر تـقـيـيــم األثـ ــر البيئي
الـ ـع ــائ ــد ل ـل ـم ـش ــروع وتـ ــزويـ ــد الـ ـ ـ ــوزارة
ب ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ـط ـل ــوب ــة والـ ـض ــروري ــة
ل ـت ـب ـي ــان اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـم ـط ـم ــر".
ُ
ويـضـيــف" :وبــالـتــالــي ،ال يمكن تحديد
كافة اآلثار البيئية الناجمة عن املطمر
ً
حاليًا ومستقبال في الوقت الحاضر".
ويلفت الــرأي الفني للوزارة الى بعض
ّ
امل ـم ــارس ــات امل ـم ـكــن ات ـبــاع ـهــا لتحسني
ال ـت ـع ــام ــل ،ف ــي ظ ــل ال ـص ـي ـغ ــة ال ــراه ـن ــة
لـ ـل ــواقـ ـع ــن الـ ـتـ ـع ــاق ــدي وال ـل ــوج ـس ـت ــي
للشركة املـ ّـدعــى عليها .يـقــول التقرير
ص ــراح ــة إن ه ـ ــذه ال ـت ــداب ـي ــر "ال يـمـكــن
اعتبارها بأي شكل من األشكال كافية
ونهائية العتبار النشاطات والتدابير
امل ـت ـب ـع ــة فـ ــي ت ـش ـغ ـيــل امل ـط ـم ــر سـلـيـمــة
بيئيًا" .ويخلص التقرير الــى النتيجة
اآلت ـ ـيـ ــة" :إن ال ــوض ــع ال ـب ـي ـئــي ال ـحــالــي
للمطمر الصحي غير سليم ( )..ويجب
تــزويــد وزارة البيئة بـكــافــة املتطلبات
ضـمــن الـتـقــريــر الـنـهــائــي لتقييم األث ــر
البيئي ،ليبنى على الشيء مقتضاه".
هديل...

