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إعداد حبيب معلوف

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

مع منع الصيد
وليس تنظيمه!

ــاطق
ال ـت ـقــريــر مـعــالـجــة األش ـج ــار املحيطة
بتلك املصابة من خالل «رشها بمبيد
حـ ـش ــري ب ـم ـع ــدل  10إلـ ـ ــى  15غ ــرا ّم ــا
للشجرة ثالث مرات كل  45يومًا ورش
ج ـ ــذوع ك ــاف ــة األشـ ـج ــار ب ـم ــادة ســامــة
للحشرات تعمل على طريق املالمسة
ALPHA-CHLORPYRYFOSLAMBDA CHYALATOTHRIN CYPERMETHRINEك ــل أسـبــوعــن
ملدة ثالثة أشهر ومتابعة املراقبة عن
طريق الكشف ال ــدوري على األشجار
ملعرفة كيفية تطور األمور ليبنى على
الشيء مقتضاه.

د .رياض صادق

أين طائر نقار الخشب؟

ّ
أحد خبراء البيئة املعتكفني الذي فضل عدم ذكر اسمه ،اختصر املشكلة
والحل بقوله غاضبًا «عندما تصيدنا الطيور دون رحمة كنقار الخشب
الذي كان يسحب الديدان من قلب األشجار وينقذها ...والقيقب املشهور
الصندل ...فماذا ننتظر غير أن تتكاثر الديدان
بأكل الديدان ال سيما دودة ّ
وأن تقضي على األحــراج؟» محذرًا من التوسع في استخدام املبيدات كما
في كل مرة والتي تقضي على ما بقي من كائنات حية في األحراج.

حفار الساق
فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار» ،انتقد أبي
ش ــدي ــد ط ــري ـق ــة الـ ـع ــاج الـ ـت ــي قــدمـهــا
الخبيران« .قطع األشجار ومعالجتها
على األرض يــؤدي إلــى نقل الــدود من
الجو إلى األرض واختالطها بالتربة
وانتقالها إلى شجرة أخــرى» .لنتائج
م ـض ـم ــون ــة ،ط ـل ــب اسـ ـتـ ـش ــارة خ ـب ــراء
آخ ــري ــن ق ــدم ــوا الـ ـح ــل« .ل ـك ـنــي طلبت
م ـن ـهــم أن ي ـع ــرض ــوا ت ـق ـن ـيــات ال ـعــاج
ال ـتــي قــدمــوهــا عـلــى الـ ـ ــوزارة لتتبناه
لكي أطبقه لكوني مؤسسة رسمية لن
أتـخـطــى ال ـ ــوزارة» .ينتظر أب ــي شديد
تحركات أسرع من قبل الــوزارة .مدير
التنمية الريفية وال ـثــروات الطبيعية
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ش ـ ـ ـ ــادي م ـه ـن ــا أوض ـ ــح
ل ــ»األخ ـب ــار» أن ال ــوزي ــر غ ــازي زعيتر
سيصدر في اليومني املقبلني تعميمًا
إل ــى الـبـلــديــات ي ـحـ ّـدد كيفية مكافحة
ال ــدود فــي أح ــراج الصنوبر (الطريقة
ه ــي املـ ــذكـ ــورة ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ال ـخ ــاص
بحرج بيت مــري) .مــاذا عن املبيدات؟.

«عندما تموت
الشجرة تغزوها أنواع
أخرى من الحشرات»

«لـيـســت م ـتــوافــرة فــي الـ ـ ــوزارة ،لكنها
متوافرة في األسواق» قال مهنا.
ال ـ ــدود يـنـخــر ف ــي ال ـص ـنــوبــر م ــن دون
كـ ـل ــل ،ف ـي ـمــا ت ـت ـن ـظــر ال ـب ـل ــدي ــات خـطــة
مكافحة شاملة من الوزارة التي ترمي
الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب الـ ـبـ ـل ــدي ــات .مـشـهــد
ب ـي ــت م ـ ــري تـ ـك ــرر ف ــي ح ـ ــرج بـ ـي ــروت.
باسيل واملصري حــددا املشكلة ذاتها
وط ــري ـق ــة الـ ـع ــاج أيـ ـض ــا .األس ـ ـ ــوأ فــي
حـ ــرج بـ ـي ــروت أن األشـ ـج ــار الـيــابـســة
منتشرة على مساحة الحرج وإصابة
املـ ــزيـ ــد مـ ــن األش ـ ـجـ ــار يـ ـح ــدث بـشـكــل

ســريــع .بـلــديــة راش ـيــا الـفـخــار (قـضــاء
حاصبيا) ،طلبت من خبراء في كلية
الــزراعــة في الجامعة اللبنانية إجــراء
كشف على حــرج البلدة بعد مالحظة
الـ ـيـ ـب ــاس امل ـن ـت ـش ــر .ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،رص ــد
ك ــل مــن لـيـنــدا كـفــوري االخـتـصــاصـيــة
ف ــي ع ـلــم ال ـح ـش ــرات ورون ـ ــي ال ـخ ــوري
ول ـي ـل ــى ج ـع ـجــع االخ ـت ـصــاص ـيــن فــي
عـ ـ ـل ـ ــم أم ـ ــراض الـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــات ،حـ ـ ـش ـ ــرة مــن
نـ ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـفـ ـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاق م ـ ـ ــن ف ـص ـي ـل ــة
«س ـي ــرام ـب ـي ـك ــس»  ،Cerambyxت ـبــدأ
نشاطها مــن مـسـتــوى الـتــربــة وتنخر
جذع الشجرة إلى ارتفاع متر ونصف،
مانعة الغذاء من الوصول إلــى الجزء
األعلى من الشجرة ،ما يؤدي إلى موت
ال ـش ـجــرة وي ـبــاس ـهــا .بـحـســب الـتـقــريــر
الــذي وضعته البلدية ،الحــظ الخبراء
وج ـ ــود نـ ــوع م ــن نـ ــوع م ــن ال ـف ـطــريــات
الخشبية الـتــي تـسـ ّـبــب تقرحات على
األش ـجــار األخ ــرى الـحـيــة الـتــي أخــذت
ت ـعــانــي م ــن ت ـبــاش ـيــر املـ ـ ــرض .األس ــوأ
أنــه عند مــوت الشجرة تغزوها أنواع
أخــرى من الحشرات التي تتحول إلى

تقنيات مختلفة و»رمادية»
ال ـخ ـبــراء الـبـيـئـيــون ي ـش ـيــرون إل ــى أن
تقنيات الـحــرق ليست واح ــدة ،منها
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ح ـ ــرق املـ ـ ـ ــواد امل ـط ـلــوب
الـتـخـلــص مـنـهــا م ـبــاشــرة ،ومـنـهــا ما
يستخدم تقنيات يقال عند الترويج
لـ ـه ــا «إن ـ ـهـ ــا ص ــديـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة»! كـمــا
ُيـشــاع عــن املحرقة الـتــي تـشــاد حاليًا
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـن ـب ـط ـي ــة أنـ ـه ــا تـعـتـمــد
تقنية «الـتـغــويــز» .لكن هــذه التقنية،
وبــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ـتــم فـيـهــا تــركـيــب
املعمل وإدارة العمل عليها سوف لن
تكون أكثر من محرقة.
في جميع األحوال الحرق يحتاج إلى
ِّ
فيول أو إلى طاقة مشغلة ،وهذه هي
أول مشكلة فــي لبنان ألننا نستورد
هـ ـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــارق  -أيـ ـ ــا كـ ـ ــان ن ــوعـ ـه ــا -
بالعملة الصعبة ،مع العلم أن نوعية
النفايات في لبنان رطبة ،وتجفيفها
يحتاج إلى مزيد من املحروقات!
أيضًا هناك البقايا التي سوف تنتج،
وهذه مشكلة ّ
بحد ذاتها ،ألن تقنيات
مثل التغويز أو  Gasificationتحتاج
إلـ ــى ف ـي ــول إض ــاف ــي ل ـحــرق ـهــا م ـجــددًا
فـ ــي غ ـ ــرف خ ــاص ــة Back Chamber
ل ـل ـتــأكــد م ــن أن كـمـيـتـهــا ق ــد تقلصت
ّ
إل ــى ال ـحـ ّـد األق ـص ــى ،وه ـكــذا ف ــإن مثل
ه ــذه التقنيات  -عـلــى سبيل امل ـثــال -
هــي صفقات رابـحــة لـكــارتــات النفط
ّ
والسياسة ومن لف حولهم.
إشـ ــارة أي ـضــا فــي ه ــذا امل ـجــال إل ــى أن

نوع من «السوسة» من فصيلة Canker
.Scolytidae

طريقة العالج
طريقة العالج التي اقترحها الخبراء
تـنـقـســم إلـ ــى مــرح ـل ـتــن :عـ ــاج ط ــارئ
وف ــوري يقضي بــرش األش ـجــار امليتة
م ــن األغـ ـص ــان إلـ ــى الـ ـج ــذع الــرئـيـســي
والتربة املحيطة بالشجرة بقطر متر
باملبيد الحشري Lambda-cyalothrine
اوAlphametherine
ثم قطع الشجرة امليتة وإبعادها عن
ال ـح ــرج واألشـ ـج ــار األخ ـ ـ ــرى .إضــافــة
إل ــى ع ــاج كــل أش ـجــار الـغــابــة بــالــرش
ً
مــن ارت ـفــاع مـتــريــن ن ــزوال إل ــى الـتــربــة،
ورش الــدواء على كعب جــذع الشجرة
امل ـ ـصـ ــابـ ــة بـ ـ ــأدويـ ـ ــة وتـ ـ ـض ـ ــاف إل ـي ـه ــا
أدويــة لتقوية املناعة وأدويــة ملعالجة
ُ
ال ـف ـط ــري ــات .وي ـج ــب أن ت ــده ــن أج ــذاع
ُ
األشـ ـج ــار ال ـت ــي أخ ـ ــذت مـنـهــا عـيـنــات
بالجنزارة من أجل حمايتها.
املـعــالـجــة تشمل أيـضــا تشكيل فريق
مل ـت ــاب ـع ــة امل ـ ــوض ـ ــوع ب ـ ــإش ـ ــراف دق ـيــق
وتـ ـشـ ـحـ ـي ــل كـ ـ ــل أش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــوب ــر
الـصـغـيــرة وإب ـعــاد األغ ـصــان اليابسة
وأك ـ ــوام الـحـشــائــش عــن الـغــابــة كــي ال
تختبئ فيها الحشرات.
ذلــك العالج ال ينفع من دون التعاون
مــع الـبـلــديــات امل ـج ــاورة الـتــي تشترك
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــرج .ب ـ ـح ـ ـسـ ــب نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
البلدية بيار عطا الله ،طرحت الخطة
ع ـلــى ب ـلــديــات ال ـف ــردي ــس وك ـفــر حـمــام
وال ـه ـب ــاري ــة ب ــإش ــراف ات ـح ــاد بـلــديــات
العرقوب لتبني خطة عالج شاملة في
ّ
ظل غياب الــوزارة ميدانيًا .حتى اآلن،
لم يسجل تحرك على األرض.

كهرباء لمن؟

استراتيجة للنقاش

ّ
ألول مرة على املستوى الرسمي ،تنظم األمــم املتحدة للبيئة بالتعاون مع
األمانة العامة ملجلس النواب ومشروع برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي في
املجلس وبالشراكة مع وزارة البيئة ،ورشة عمل في مجلس النواب منتصف
األسبوع القادم ،تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية إلدارة النفايات الصلبة
التي ترسم رؤيــة الحكومة وتوجهاتها في هذا اإلطــار ،ومناقشة مشروع
القانون الــذي أحالته الحكومة (عــام  )2012على مجلس الـنــواب ،إلدخــال
التعديالت الضرورية عليه ،لتخرج البالد من خطط الطوارئ املدمرة إلى
أطر أكثر استدامة.

المحارق على أنواعها
ال تستغني عن الفرز
وال عن الطمر
استخدام الحرق بواسطة «التغويز»
أو غ ـيــره مــن الـتـقـنـيــات ،س ــوف ينتج
رمـ ـ ـ ــادًا فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة :ه ـ ــذا األم ـ ــر هــو
قــانــون فيزيائي منذ األزل ،الفــوازيــه
 Lavoisierكان أول من تحدث عنه« :
ال يتم فقد شيء ،ال يتم خلق شيء ،كل

شــيء يتحولrien ne se perd, rien“ :
 ”ne se crée tout se transformeولهذا
س ــوف نـجــد أنـفـسـنــا وق ــد وقـعـنــا في
مشكلة تحتاج إلى «طمر» هي مشكلة
التخلص من الرماد.
امل ـش ـك ـلــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي س ـت ـقــع فـيـهــا
امل ـح ــارق – ال سـيـمــا مـنـهــا ت ـلــك الـتــي
تستخدم تقنية التغويز هي الفترات
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ف ـي ـه ــا إي ـ ـقـ ــاف عـمـلـيــة
ال ـ ـحـ ــرق مـ ــن أجـ ـ ــل أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ــان ــة
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة – اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
الدراسات املوثقة في هذا املجال ،وهو
ما يعيدنا إلى السؤال األساسي :ملاذا
قبلنا الدخول في هذا النفق إلى ما ال
نهاية؟

س ـ ــوف ت ـخ ـل ــص ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـحـ ــرق إل ــى
إنتاج الكهرباء ،هذا أمر مؤكد ،بعض
املـعـطـيــات الفنية ح ــول ال ـحــرق تشير
إلــى أن الكهرباء املنتجة ســوف تكفي
إلع ـ ــادة تـشـغـيــل امل ـح ــرق ــة ن ـف ـس ـهــا ،أو
في أحسن األح ــوال ســوف تكون كلفة
إنتاج الكيلو واط مرتفعة إلى الدرجة
الـ ـت ــي لـ ــن ي ــرغ ــب أحـ ـ ــد فـ ــي ش ــرائ ـه ــا،
إال إذا أج ـب ــرت شــركــة ك ـهــربــاء لبنان
عـلــى تسييلها عـلــى شبكتها إرض ـ ً
ـاء
للنافذين مــن أصـحــاب امل ـحــارق .وفي
النهاية سوف يجد املواطن نفسه من
ج ــدي ــد أمـ ــام أزمـ ــة اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
أحــدث  -قد ال تكون كلها معتمدة في
دول العالم الصناعي  -وبكلفة أعلى
ماليًا وبيئيًا واجتماعيًا.
ويـكـفــي ف ــي ه ــذا امل ـج ــال الـتــذكـيــر بــأن
استشاري  Rambollالــذي أعـ ّـد دراســة
امل ـ ـ ـحـ ـ ــارق لـ ـص ــال ــح م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـ ـمـ ــار يـ ـق ــول« :مـ ــن األفـ ـض ــل بـنــاء
م ـح ــرق ــة واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
خاصة وأنه ليس لدى الدولة اللبنانية
أية خبرات في مجال املحارق».
ّ
أال ي ــدع ــون ــا ه ـ ــذا ك ــل ــه إل ـ ــى الـتـفـكـيــر
جديًا باعتماد استراتيجيات ناجعة
وم ـس ـت ــدام ــة مل ـش ــاك ــل ال ت ـح ـت ــاج إل ــى
ت ـق ـن ـيــات ك ـب ـي ــرة وم ـع ـق ــدة ومـسـيـســة
وعـلــى قـيــاس الـطــوائــف أو الــزعــامــات،
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـعـتـمــد بـبـســاطــة على
الـتـقـلـيــل م ــن ح ـجــم ال ـن ـفــايــات وال ـفــرز
والترشيد؟

ّ
كنا نتصور أن يكون هدف وزارة البيئة هو حماية البيئة
بــدل تنظيم تدميرها وتكريس ال ــدور «الـحـضــاري» لهذا
البلد بحكم موقعه بني  3قــارات بــإبــادة كل ما ّ
يمر فوق
أراضيه بعد إتمام إبــادة ما هو مقيم فيه .هــذا «الصيد»
مرض اجتماعي ال ّ
يبرره أخالق وال علم وال إنسانية وال
دين وال حضارة ،بل يجب تنظيم عالجه واستئصاله بدل
تنظيم التعايش معه بحكم األمر الواقع.
كنا نتوقع أو نتأمل أن تطلق الــوزارة والجمعيات البيئية
برامج للتوعية البيئية واالجتماعية بــدل إطــاق مواسم
الصيد .هل يعقل أن تكون مهمة ّأي جمعية بيئية توفير
برامج تدريب تساعد «القواسني» في اجتياز امتحانات
الترخيص فــي سبيل تحويلهم إلــى «صـيــاديــن» بــدل أن
تسعى لتحويل هواياتهم من قاتلة إلى محبة!؟
ألـيــس مــن واج ـبــات الــدولــة بكل وزارات ـه ــا تحقيق انتقال
الشباب من قعر الفراغ الفكري والثقافي الذي تمثله هواية
«الصيد» إلى قمة اإلبداع العلمي والفني في هوايات بديلة.
(أستعير هنا أحد أمثلة الرعيان الشعبية ليصبحْ :
«صيد
يــوم ب ت ْيـسنة سـنــة») .يفكرون ببرنامج يعطي مقابل
تسليم كل بندقية صيد أجهزة أو ّ
معدات أخرى يستفاد
منها في هواية إبداعية؟
ألم يكن باألجدى على األقل رفع سن االستحصال على
ً
الرخصة من  18إلى  25سنة مثال بحيث يتاح للشباب
أن ينخرطوا بنشاطات وهوايات أخرى حضارية محترمة
يجدون فيها متعة ويبدعون فيها ،أو على األقل إعطاؤهم
ّ
والحس
مهلة للوصول إلــى مستوى أعلى مــن النضوج
باملسؤولية قبل منحهم رخصًا للقتل؟
علمنا أن م ـعــدل الـنـجــاح فــي االم ـت ـحــان لـلـحـصــول على
رخـصــة صيد هــو ( % 60للشفهي والعملي مـعــا) .هل
من ضوابط أو روادع تضمن نزاهة النوادي التي ستدير
االمتحانات وتعطي الـشـهــادات ،بينما تقع فــي محظور
تضارب املصالح ومطبات التنافس بينها؟ ما الذي سيردع
املخالفات التي قد تحدث عند الصيادين في ممارساتهم
في ظل هامش الـ  %40للخطأ الذي ارتضيناه في امتحان
الرخصة؟
هــل فـكــرتــم بسقف م ـحـ ّـدد فــي ه ــذا الـبـلــد لـعــدد الــرخــص
التي سيتم منحها؟ هل سيكون هناك عالمات الغية ملنع
ّ
حوادث الصيد في ظل التفلت والكثافة العالية للصيادين؟
ه ــل سـيـتــم س ـجــن األهـ ــل عــدي ـمــي ال ـش ـعــور بــاملـســؤولـيــة
الــذيــن يسمحون ويسهلون ألطفالهم القاصرين حمل
واستعمال بنادق الصيد؟
هل سيشمل تطبيق القانون إجبار الصيادين على أكل
مــا يـصـطــادون حتى يبقى مـبــرر أخــاقــي وديـنــي واحــد
ملمارساتهم؟
ّ
نستمر بصيد الـحـيــوانــات غير املـهــددة
هــل املـطـلــوب أن
باالنقراض إلى أن تصبح مهددة؟ وهل نحسب االنقراض
على مقياس عاملي أم على مقياس محلي بما أن العديد من
حيواناتنا انقرضت محليًا أو تكاد ،حتى لو لم تنقرض
عامليًا؟ هل سيتم التقييم العلمي اإلحصائي املستمر؟
إذا كانت وزارة البيئة (ومن قبلها وخلفها وعلى جنبيها
من «بيئيني») حريصة على تأمني «حـقــوق» الصيادين
ضمن مناطق طبيعية ،مل ــاذا ال تـكــون فــي املـقــابــل أيضًا
حريصة على الحقوق املهدورة لباقي الناس بالتنزه في
نفس املناطق الطبيعية طــوال موسم الصيد ،لــوال فلتان
«الصيادين» فيها؟
لقد تم استعراض ضبط مخالفة «صيد» هذا األسبوع
وهــي مـجـ ّـرد واح ــدة مــن عـشــرات آالف املخالفات التي ال
زالــت مستمرة .وأنــا أكتب هذه املقالة ،هناك على «سطح
ال ـج ـي ــران» (ف ــي نـفــس املـنـطـقــة ال ـتــي يـنـتـمــي إلـيـهــا وزي ــر
البيئة) ،مراهق ُيقلق راحتنا بعشرات الطلقات النارية غير
آبه بقانون أو برخصة أو بموسم .هل سيتغير الحال في
املستقبل القريب أو البعيد ما دمنا نتعامل مع مشكلة
كهذه بخداع الذات واآلخرين؟
لدينا مجلدات من القوانني واملراسيم التنظيمية التي لم
تفلح فــي وقــف سلب أمــاكـنــا الـعــامــة النهرية والبحرية
والـحــد مــن تلويث هوائنا وأنـهــارنــا وبـحــارنــا وشواطئنا
وحفظ املساحات الخضراء وضبط املقالع والكسارات
وإلزامها إعادة تأهيل ما بقرته من بطون جبالنا .يعرف
وزيــر البيئة ،كيف تستباح القوانني .ها هم األطـفــال في
الـ ـش ــوارع ي ـق ــودون املــرك ـبــات عـلــى أنــواع ـهــا (ويـحـمـلــون
أسـلـحــة الـصـيــد عـلـنــا) وتـ ــرى ف ــي شــوارع ـنــا وطــرقــاتـنــا
غرائب لم يمنعها ضــرورة الحصول على رخــص قيادة
اآلليات كما هو متوخى من رخص الصيد .الذي نجح في
الخارج هو التربية والتعليم والتثقيف املضاد للصيد أكثر
بأشواط من التنظيم والقوننة .في ظل هذا الوضع البيئي
الكارثي ،لن يحمي الطبيعة ســوى املنع الشامل للصيد
ولـيــس «ال ـصـيــد» تـحــت أي نـظــام أو مـسـمـيــات ،فالصيد
والـصـيــادون ليسوا قــدرًا علينا الــرضــوخ لــه .والتفضيل
بني اإلنسان (قصدهم «الصياد») و»البيئة» ال مكان له،
فلسنا منفصلني عن «البيئة» وال نحرص عليها لـ «سواد
عيونها» ،لكن باألساس للحفاظ على حاضر ومستقبل
اإلنسان والبشرية!

