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على الحافة

السلبية الواجبة
حبيب معلوف
فيما ال ت ــزال وتـيــرة االهـتـمــام بـمــوضــوع النفايات
عــال ـيــة نـسـبـيــا ت ـحــت ض ـغــط إيـ ـج ــاد ال ـب ــدائ ــل قـبــل
ّ
استنفاد مهلة الخطة الطارئة مع توقع نهاية قدرة
مطمر الكوستا برافا االستيعابية قبل أوانها ،برز
اهتمام مفاجئ باإلعالن عن فتح موسم الصيد!
فتحت صفحة «بيئة» فــي «األخ ـبــار» ملف الصيد
البري (البربري) باكرًا واستباقًا وتحذيرًا ملحاوالت
م ــا ي ـس ـمــى «ف ـت ــح املـ ــوسـ ــم» ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــره عـلـمــاء
الطبيعة املستقلون ،محاولة «لتشريع إبادة الطيور»
ّ
في لبنان ،إال أن إصرار املنتفعني غلب على تحفظ
العلماء ،على ما يبدو!
ّ
لم يعد خافيًا أن كل شيء على هذه البسيطة بات
ال يتحرك إال مع تحرك شبكات كبيرة من املصالح،
إال أن ذلك لم يمنعنا من اإلصــرار على االستمرار
في االعتراض والتحذير ...ونحن نشهد على انهيار
املنظومات الطبيعية وعلى أسس ومقومات حياتنا
وحياة األجيال القادمة.
في السنوات األخيرة دخلت على قطاع الصيد البري
شبكات مصالح جــديــدة .فلم يعد األم ــر مقتصرًا
عـلــى تـجــار أسـلـحــة وأدوات الـصـيــد وذخـيــرتـهــا…
دخ ــل إلـيـهــا أي ـضــا ،بـمــوجــب مــراسـيــم تنظيمية ملا
يسمى «تنظيم الصيد» ،ن ــوادي الرماية والتدريب
وش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن وش ـب ـكــة م ــا ي ـس ـمــى «خـ ـب ــراء»
وجمعيات وإع ــام وأمــن وتــراخـيــص حمل أسلحة
وه ــواة… يتسابقون على االستثمار فــي مــا بقي
من أجمل املخلوقات الطبيعية املستضعفة كالطيور
البرية!
وكنا نأمل أن تستمر وزارة البيئة في تأجيل إطالق
موسم الصيد ،لحني تعديل القانون الذي ُوضع في
ظروف غلبت فيها شبكة مصالح معينة على دعاة
حـمــايــة الـطـيــور ،مـصــدر الـخـيــر وال ـح ـيــاة… ووقــف
العمل باملراسيم التي ال معنى بيئيًا لها ولن تكون
ّ
حصيلتها إال تشريع إبــادة الطيور في ظــل وضع
سياسي واقتصادي واجتماعي ُم َ
فسد ،يستبيح
ّ
ك ــل ش ــيء .ولـعــل حجتنا الــدائـمــة فــي ه ــذه املعمعة
التي بدأت عام  2004مع طرح قانون الصيد البري
للتعديل ،ال تزال هي نفسها« :الدولة التي ال تستطيع
ّ
أن تطبق قــرار منع الصيد البري الكلي (األسهل)،
كيف يمكن أن تنظم الصيد (األص ـع ــب)؟!» .فمن
ال ـ ــذي س ـي ـم ـيــز ب ــن األنـ ـ ـ ــواع امل ـم ـن ــوع أو امل ـس ـمــوح
ص ـيــدهــا؟ وم ــن يـضـبــط األوقـ ـ ــات واألع ـ ـ ــداد؟ ومــن
يضحك على من؟
ّ
تسرع وزير البيئة في فتح املوسم أول من أمس ،قبل
أن يدرس امللف جيدًا .ولكن ال يزال بإمكانه التراجع
وطلب إعــادة النظر بالقانون والتشدد فــي تطبيق
قرار املنع الكلي للصيد البري .ونرجو أن ال يتسرع
أي ـضــا ف ــي املــواف ـقــة عـلــى إن ـش ــاء م ـح ــارق نـفــايــات،
كخيار غير مؤقت وطارئ ،قبل االنتهاء من إعداد
ومناقشة استراتيجية مستدامة إلدارة النفايات.
وكما قلنا سابقًا ،قدر وزارة البيئة (ووزيرها) ،في
بلد مثل لبنان ،ال يزال يعتبر أن رأسماله األساسي
وقيمته التفاضلية هــو بيئته الطبيعية ،أن يكون
محافظًا ومتحفظًا على املـشــاريــع واالسـتـثـمــارات
املشكوك بأنها تؤثر سلبًا في املحيط .وقدره أيضًا
أن يكون في غاية السلبية دائمًا وأن ال يجد أي حرج
في قول الـ «ال» .ال لتنظيم قتل الطيور .وال لتشريع
املحارق وحرق املوارد .أو على األقل ،أن يستمر في
رفع هذه الـ «ال» ،لحني إنجاز االستراتيجية البيئية
الشاملة لــوزارتــه ولـلــدولــة اللبنانية ،واستراتيجية
القطاعات األساسية املترابطة .وللحديث صلة.

تنوع بيولوجي

الدود يفتك بصنوبر بيروت والمنــ
لم تكد وزارة الزراعة تنجح في القضاء
على دودة الصندل التي هاجمت
جزءًا من أحراج الصنوبر البري ،حتى بدأت
أنواع جديدة من الدود تغير على بعض
أحراج الصنوبر ّ
«الجوي» أو المزروع .اليباس
بات جزءًا من أحراج المتن وحاصبيا ،فيما
الوزارة تعهد إلى البلديات بالتصرف ،من
دون وضع خطة مكافحة متكاملة
وعابرة للمناطق
آمال خليل
منذ ثالثة أشهر ،غزا الدود حرج بيت
مــري فــي املــن .حتى اآلن ،فــإن حوالى
 200شجرة في حرج بيت مري نخرها
الـ ـ ـ ــدود م ــن ج ــذوعـ ـه ــا وتـ ـح ــول ــت إل ــى
خ ـش ـبــة يــاب ـس ــة ف ــي غ ـض ــون أســاب ـيــع
ق ـل ـي ـلــة .ع ـل ــى ن ـحــو م ـب ــدئ ــي ،اصـطـلــح
عـلــى تسمية ال ــدود بــ»حـفــار الـســاق».
أعلنت البلدية حالة الطوارئ .تواصل
رئـيـسـهــا روي أب ــي شــديــد م ــع وزارة
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي أوفـ ـ ـ ـ ــدت امل ـه ـن ــدس ــن
ميشال باسيل (رئيس دائرة التحريج
واالستثمار) ويوسف املصري (رئيس
دائـ ــرة وق ــاي ــة املـ ــزروعـ ــات) ،ب ـنــاء على
تكليف شفهي من مصلحتي األحراج
والـ ـث ــروة الـطـبـيـعـيــة ووق ــاي ــة الـنـبــات.
بحسب التقرير الــذي رفعاه لرئيسي
امل ـص ـل ـح ـتــن ،أظ ـه ــر ال ـك ـشــف «ي ــرق ــات
وخنافس في جذوع األشجار املصابة
وه ــي مــن مجموعة الـخـنــافــس القلف

اليباس يضرب صنوبر بيت مري

 ،Bark beetlesوأن األشـجــار اليابسة
ّ
منتشرة في أنحاء الحرج» .الحل الذي
أوص ــى بــه الـخـبـيــران ق ــام عـلــى «قطع
األشـجــار املصابة والـتــي بــدأت تظهر
عليها عــامــات الـيـبــاس ومعالجتها

بــالـفــرم والتسبيخ وتقطيعها ولفها
بالنايلون ومعالجتها بغاز التوكسني
أو ح ــرقـ ـه ــا والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـشـحـيــل
األشجار املتبقية وتفريدها ،فالكثافة
تـســاعــد ف ــي تـفــاقــم اإلص ــاب ــة» .ولـحــظ

نفايات

محرقة في الكرنتينا أم في كل لبنان؟!
لم نعرف كيف ُ
سيترجم طرح «الالمركزية»
لوزير البيئة في معالجة ّ النفايات .هل
المقصود أن يكون لكل منطقة
محرقتها؟ أم المقصود تجربة كل أنواع
المحارق؟ وهل تم وضع محرقتي
والكوستا برافا والنبطية على نار
الكرنتينا
ّ
حامية بعد تعثر «صوبيا» ضهور الشوير؟
ح .خضرة
ّ
بــال ـكــاد ت ـنــفــس امل ــواط ـن ــون ال ـص ـعــداء
ّ
ب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن وجـ ــود ن ـي ــات جــديــة
ملعالجة تراكم النفايات في الشوارع،
حـ ـت ــى اكـ ـتـ ـشـ ـف ــوا أن امل ـش ـك ـل ــة س ــوف
ت ـن ـت ـقــل إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا ،إذ
ُ
ب ــات م ــن شـبــه امل ــؤك ــد أن ت ـق ــام عليها
محرقة الستيعاب نحو  1000طن من
ال ـن ـفــايــات املـنــزلـيــة يــوم ـيــا ،والـبـعــض
يقول محرقتني بقدرة استيعاب 2000
طن.
ب ـس ـه ــول ــة ي ـك ـت ـش ــف امل ـت ـت ـب ــع مل ـس ــار
معالجة النفايات منذ التسعينيات
أن سياسيي الـبـلــد كــانــوا يتعمدون
تكبير الحجر على املواطن .دخل كل
منهم في اللعبة املناطقية والطائفية
وحـتــى الـحــزبـيــة لـيــرفـضــوا استقبال
ن ـفــايــات امل ـنــاطــق املـ ـج ــاورة .نـجـحــوا
في الخطاب التحريضي ضد اآلخــر،

لدرجة أنه لم يعد يهم سوى أن تكون
ّ
ومحصنة ومكتفية،
«منطقتي» آمنة
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاسـ ـ ــوا أن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ه ـ ــو وح ـ ــدة
جـغــرافـيــة مـتـكــامـلــة .دف ــع ه ــذا النمط
م ــن الـتـفـكـيــر واملـ ـم ــارس ــة إلـ ــى نـشــوء
ح ـلــول وم ـعــال ـجــات بـتـكــالـيــف مــالـيــة
وبيئية وسلوكية متطرفة في أغلب
األحـيــان ،والشواهد على ذلــك ال تعد
وال تحصى ومنها على سبيل املثال
ال ال ـح ـصــر ،ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي عــولـجــت
فيها نفايات مكب النورماندي التي
ُر ّحلت إلى جوانب طرقات اإلقليم في
نهايتها وإحــدى الكسارات القديمة!
وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ع ــو ُل ــج ف ـي ـهــا مـلــف
مطمر الناعمة الــذي فتح وأغـلــق ،ثم
في قبضة من؟

أعيد فتحه وإغــاقــه ألسـبــاب أغلبها
ً
ذات ط ــاب ــع سـ ـي ــاس ــي ،ل ـ ُـي ـف ـت ــح بـ ــدال
منه مطمران خطيران على الشاطئ
ألهداف استثمارية أكثر منها بيئية!
ثم أيضًا هناك الطريقة التي ّ
تم فيها
التعامل مع «محرقة» ضهور الشوير
ّ
ّ
وغيرها...إلخ .لكن األهــم من هذا كله
هو الطريقة التي أوصلت اللبنانيني
إل ــى ال ـح ــد الـ ــذي يـقـبـلــون ف ـيــه إقــامــة
م ـحــرقــة وإال غ ــرق ــوا ف ــي «زبــال ـت ـهــم».
ويبدو أن بعضًا من الطاقم السياسي
ملـ ــس حـ ـج ــم الـ ــربـ ــح الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن
يتحقق من املـحــارق فركب املوجة أو
ّ
يستعد إلقــامــة مـحــارق مناطقية
أنــه
بدواع مختلفة.
ٍ

