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تنوع بيولوجي
ّ
على الحافة

قبل فوات االوان
حبيب معلوف
تضرب فوضى القرارات الحكومية ،وال سيما بشأن ملف النفايات،
بنحو أكبر وأسوأ بكثير مما كنا قد توقعنا .التناقضات والفوضى
بــدأت مع إدارة هذه الحكومة لخطة طــوارئ النفايات .صحيح أنها
ورثــت خطة بالغة الـســوء ،إال أنها لم تــدرس هــذا امللف ولــم تعرف
كيف ّ
ّ
ّ
وتحصنها وتخفف من آثارها
وتحسنها
تقيم هذه الخطة
السلبية وال أن تـصــوغ استراتيجية بديلة طــال انـتـظــارهــا .وكــأن
هناك قصدًا ما لتضييع املسؤوليات وترك األمور إلنجاز الصفقات
السريعة على حساب االستراتيجيات والدراسات العميقة ،وعلى
حساب ،أو على حسابات أخــرى ،ليس لها عالقة بمصالح الناس
وسالمة البيئة .صحيح أن املسؤولية األكبر تتحملها وزارة البيئة
التي لم تستطع مسك زمام املبادرة ،بسبب إرباكات الوزير واإلدارة
واملستشارين (نؤجل الخوض فيها) ،إال أن اللجنة الوزارية املكلفة
متابعة هذا امللف ،لم تحسن أيضًا مراجعة هذا امللف .فهذه اللجنة
خالفت توصيات وزارة البيئة (غير املدروسة) لتؤكد خيار املحارق
ولتقترح توسيع املطامر والــردم على الشاطئ واستحداث معمل
للتسبيخ في الكوستابرافا ،على غرار معمل الكورال .وكأن الذين
أعدوا هذا القرار اكتشفوا شيئًا جديدًا ،أي حول ضرورة أن يكون
هناك معامل لتسبيخ املواد العضوية التي َتع ّد أكثر من  %50من
حجم النفايات الصلبة في لبنان ،أو كأنهم ال يعرفون ما حصل
في معمل الكورال!
فمجلس الــوزراء الذي وافق في جلسته املنعقدة في 2017/10/26
على اقتراحات اللجنة الوزارية املكلفة بموجب قراره رقم  10بتاريخ
 ،2017/1/11على دفتر شــروط التفكك الـحــراري ،طلب في الوقت
نفسه وفي القرار نفسه من مجلس اإلنماء واإلعمار «تلزيم مكتب
هندسي بيئي عاملي للقيام بدراسة تقييم أثر بيئي لدفتر الشروط
املذكور إعاله» ،من دون أن يحدد املوقع املختار واألثر على ماذا!
كذلك طالب مجلس الوزراء في القرار املذكور نفسه مجلس اإلنماء
واإلعمار أيضًا بالقيام بما يلزم لجهة استكمال األعمال في مطمري
الكوستا برافا وبرج حمود ودراسة توسيعهما و«استحداث مركز
للتسبيخ بقدرة  750طنًا/يوميًا في موقع الكوستا برافا مطابق
ملعمل الـكــورال» .ثم عــاد وأكــد قــراراتــه هــذه في جلسة أمــس ،وكأن
تـجــربــة معمل ال ـكــورال كــانــت نــاجـحــة ،وهــو يطلب «نـسـخـهــا» في
الكوستابرافا!
فهل يعقل أن وزارة البيئة واللجنة ومجلس الــوزراء ال يعلمون أن
مناقصة أعمال فرز ومعالجة النفايات املنزلية الصلبة ملناطق بيروت
اإلدارية وجبل لبنان باستثناء عاليه والشوف وجبيل ،التي رست
ملصلحة ائتالف «شركة الجهاد للمقاوالت» ،مع «شركة سوريكو»
البلغارية بسعر  $15.05لفرز طن النفايات ،وبسعر  $9.05لتسبيخ
طن النفايات ،وبلغت قيمة العقد النهائي قرابة  ٨١مليون دوالر،
على أســاس احتساب الكمية ال ــواردة يوميًا إلــى معامل الفرز في
الكرنتينا والعمروسية بـ  ٢٦٠٠طن ألربــع سـنــوات ،وتشمل هذه
الكلفة «تطوير معمل الكورال» ،ورفع قدرته االستيعابية من ٣٠٠
إلى  ٧٥٠طنًا يوميًا ،ضمن مهلة زمنية ال تتعدى ثمانية أشهر من
تاريخ التلزيم ،على أن تبدأ األعمال بتاريخ األول من كانون الثاني
٢٠١٧؟ وهــل يعقل أن مجلس ال ــوزراء ال يعرف أن هــذا الشق من
َّ
العقد لم ينفذ ولم ُيشغل معمل التسبيخ «املوسع» في الكورال بعد،
وهــو ما ّ
سبب بشكل رئيسي فشل الخطة الطارئة ونفاد القدرة
ً
االستيعابية للمطامر الشاطئية (السيئة أصال)؟!
فكيف يؤكد مجلس الوزراء أمس خياره «االستراتيجي» باعتماد
املـ ـح ــارق (ل ـف ـت ــرة ت ـت ـج ــاوز ع ـشــريــن س ـن ــة) ،ق ـبــل أن ت ـك ــون لــديــه
استراتيجية مقنعة ومبررة لهذا الخيار أو غيرهُ ،ت َ
طرح للنقاش؟!
ّ
وك ـيــف يـبــشــر بمعمل تخمير فــي الـكــوسـتــابــرافــا شـبـيــه بمعمل
الكورال املتعثر؟!
كنا قد سألنا أثناء إقرار الخطة الطارئة التي اقترحت توسيع معمل
الكورال :إذا كان هذا األمر ممكنًا ،فلماذا لم يطلب ذلك مجلس اإلنماء
واإلعمار منذ  15سنة مدد فيها للخطة الطارئة عام  ،1997وكان
مطمر الناعمة ال يــزال صالحًا لالستخدام بـشــروط ومواصفات
أفضل مــن تلك للخطة الطارئة الحالية؟ ومل ــاذا لــم تتضمن الخطة
إنـشــاء معامل للفرز والتسبيخ فــي بــرج حـمــود والكوستا برافا
مع خطة للفرز من املـصــدر ،لتطويل فترة املطامر إلــى أكبر فترة
ممكنة؟ وقد استنتجنا حينها أن الحكومة وأركانها أمام مشروع
استثماري للشاطئ ،وليس أمام حل ملشكلة النفايات!
فـمــن يـحــاســب مــن يـضــع الـخـطــط ال ـطــارئــة وغـيــر ال ـطــارئــة وم ــن ال
يلتزمها؟ وهــل طــرحــت املحاسبة فــي مجلس ال ــوزراء أمــس وفي
الجلسات السابقة قبل أن ُيـطـ َـرح تمديد خطة ال ـطــوارئ وتوسيع
املطامر ،بالرغم مــن أننا كنا مــن بــن املحذرين مــن هــذه العواقب،
ولفتنا إلــى كــل هــذه اإلشكاليات (وغـيــرهــا) قبل حصولها! وهل
سنترك لألجيال القادمة أن تحاسب على الخيار «االستراتيجي»
في املحارق ،أم يتحرك أحد اآلن قبل فوات األوان؟

كيف نعيد البومة البيـ
في سبيل بناء عالقة سلمية مع محيطنا البيئي الطبيعي ال بد لنا
من تصويب الكثير من المفاهيم الشائعة والخاطئة عن هذا
المحيط الذي نحن جزء منه .من هذه المفاهيم الخاطئة تصور
منفصال عنا ،يمكن أن يكون مساحة
«الحياة البرية» باعتبارها حيزًا
ً
حرجية أو جرداء تعيش عليها بعض الحيوانات والطيور ،جميعها
مجهول لدينا .حيث ال عالقة تربطنا به واالتصال الوحيد لنا معه
ٌ
هو في حالتين :حينما نخرج إلى «البرية» أو حين تأتي حيواناتها
مباح قتلها.
إلى محيط قرانا وبلداتنا وحينها تعتبر غازية وخطرة ٌ
لكن في واقع األمر نحن من «غزونا» البرية وموطن هذه
الحيوانات والطيور ودمرنا مالذاتها بالزحف اإلسمنتي وشبكة
الطرق العشوائية وحاصرناها في جزر من بقايا المساحات الخضراء
والحرجية .إال أن هذا ال يغير من حقيقة أننا ،أينما كنا ،نشكل جزءًا
من هذا المحيط الحيوي الذي تشكله النظم البيئية على اختالف
أنواعها ،نؤثر ونتأثر بها بشكل مباشر .بإمكاننا أخذ أكثر من نموذج،
ربما معظم الحيوانات البرية ،للنظر في هذا الفهم الخاطئ
للعالقة مع محيطنا الطبيعي ...في طليعتها بوم الحظائر
هشام يونس
أدرج ك ـتــاب حــالــة ال ـط ـيــور ف ــي لبنان
State of Lebanon’s Birds & IBAs
الـ ــذي أعـ ــده أس ـع ــد س ــرح ــال وبــاسـمــة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ون ـ ـشـ ــر ف ـ ــي  ٢٠١٤ض ـمــن
م ـ ـشـ ــروع "ت ـع ـم ـي ــم إدم ـ ـ ـ ــاج امل ـحــاف ـظــة
ع ـلــى ال ـط ـي ــور امل ـح ـل ـقــة امل ـه ــاج ــرة فــي
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة الرئيسية على
طــول مسار الــوادي املتصدع  /البحر
األحـمــر" الــذي نفذته وزارة البيئة في
لبنان ،ستة أنواع من البوم توجد في
لـبـنــان مـنـهــا أرب ـعــة مقيمة وه ــي بــوم

املخازن  )Barn Owl(Tyto albaوبومة
النسر األوراسية Eurasian Eagle Owl
 )(Bubo buboوالبومة السمراء Tawny
 )Owl (Strix alucoوالبومة الصغيرة
 )Little Owl (Athene noctuaونوعان
م ـ ـهـ ــاجـ ــران :الـ ـب ــوم ــة ال ـط ــوي ـل ــة األذن
 )Long-eared Owl (Asio otusمهاجرة
شـتــويــة وبــومــة األش ـج ــار األوروب ـي ــة
)Eurasian Scops Owl (Otus scops
باإلضافة إلــى نــوع سابع متنقل غير
مؤكد وهو بومة السمك البنية Brown
.)fish owl (Ketupa zeylonensis

تاريخ وتحديات

تواجه طيور البوم ،وبشكل رئيسي بومة الحظائر البيضاء مخاطر االنقراض.
هذه البومة ذات الوجه األبيض الساحر الذي يشبه القلب بألوان ريشها املميز،
ناشطة في األرياف كما في محيط املدن .سبق أن اتخذتها مملكة صور الفينيقية
رم ـزًا ملكيًا لها وسكتها على عملتها (الـصــورة لعملة مــن مدينة صــور تعود
ل ــ ٣٦٠-٤٠٠ق.م ويظهر عليها طائر البوم الذي اتخذته اململكة الفينيقية شعارًا
ملكيًا لها) .بني التحديات التي تواجهها هذه البومة الساحرة ،املوروثات الشعبية
التي تقدمها على أنها نذير شــؤم ،فيما يظهر دورهــا الحيوي أنها عكس ذلك
تمامًا .كما تتعرض للقتل العبثي والجائر واإلتجار غير املشروع .وبدل أن نسعى
إلى حمايتها والعمل على زيــادة أعدادها ،تتراجع أعدادها بشكل متسارع مما
ّ
يقوض دورهــا الحيوي وهــو ما سيكون له تداعيات خطيرة على املــدى البعيد
على صحة وسالمة الحقول والبراري واألريــاف وحتى على مدننا وبلداتنا إذا
لم نسارع إلى حمايتها وزيــادة أعدادها ببرامج ترعاها وزارتــا الزراعة والبيئة
لتشكل بدائل بيولوجية مستدامة تدرب الفالحني على كيفية تشجيع زيادة أعداد
هذه الطيور والتعامل معها وتوزيع أعشاش صناديق خشبية لتشجيعها على
االستقرار والتكاثر والتشدد في مالحقة املعتدين عليها .خالف ذلك ،ستتزايد
أعداد القوارض ومعها األوبئة وبالتالي تتراجع إنتاجيه الحقول ومعها مستويات
دخ ــل ومـعـيـشــة امل ــزارع ــن وه ــو م ــا يـضـعــف ف ــرص وم ـج ــاالت تـنـمـيــة األري ــاف
واملجتمعات املحلية.

ناظمة القوارض
ت ـع ـت ـبــر ب ــوم ــة ال ـح ـظ ــائ ــر أو املـ ـخ ــازن
البيضاء أكـبــر نــاظــم لـلـقــوارض .فهي
تـنـشــط ف ــي أك ـثــر م ــن مـنـطـقــة لبنانية
وتـ ـفـ ـض ــل امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـفـ ـت ــوح ــة م ـثــل
الـحـقــول وامل ــراع ــي ،مما يسهل عليها
رصــد ومباغتة طــرائــدهــا كما تنشط
ف ــي بـعــض األم ــاك ــن ال ـح ـضــريــة .وهــي
تـعـتـبــر أف ـضــل نــاظــم ل ـل ـقــوارض الـتــي
تـشـكــل ال ـت ـحــدي الــرئ ـي ـســي لــأراضــي
الــزراع ـيــة واألريـ ــاف ولـصـحــة األمــاكــن
الحضرية .إذ تأتي القوارض بمختلف
أنــواع ـهــا ع ـلــى رأس قــائ ـمــة طــرائــدهــا
وح ـ ـيـ ــث ت ـ ـنـ ــدر ت ـ ـلـ ــك ،تـ ـصـ ـي ـ ُـد الـ ـب ــوم
السحالي والبرمائيات وبعض أنواع
الـحـشــرات .وقــد أظـهــرت دراس ــات عدة
تناولت النظام الغذائي لبوم املخازن
مــن بينها دراس ــة أعــدتـهــا Mammals
 Societyالـبــريـطــانـيــة أن طــائــر الـبــوم
ال ـبــالــغ ي ـت ـنــاول ب ــن  ٤-٣م ــن ال ـف ـئــران
يــوم ـيــا ( ٪٤٥ف ــأر ال ـح ـقــل و ٪١٥فــأر
الخشب و ٪٢٠قارض الزبابة )Sorex
وه ـ ــو م ــا يـ ـع ــادل ألـ ـف ــي ف ـ ــأر وق ـ ــارض
فــي ال ـعــام لـلـطــائــر ال ــواح ــد ،مــا يجعل
ب ــوم الـحـظــائــر تـتـصــدر ،إل ــى الـكــواســر
واألف ــاع ــي والـثـعـلــب األح ـمــر والنمس
من الحيوانات والطيور البرية ،قائمة
مفترسات الفئران والقوارض.

في صدارة قائمة المفترسات
ُوم ــا أس ـهــم ف ــي ت ـصــدر ال ـب ــوم قائمة
املـ ـفـ ـت ــرس ــات هـ ــو ن ـش ــاط ـه ــا ال ـل ـي ـلــي
وتمتعها بحاسة سمع قوية ورؤية
ل ـي ـل ـيــة ت ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن رص ـ ــد ال ـف ـئ ــران
وت ـع ـق ـب ـه ــا بـ ـخـ ـف ــوت م ــذه ــل يـ ـق ــارب
الصمت ُ تمتاز بــه عــن سائر الطيور
وباقي املفترسات.
ل ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،ب ـ ـ ــل إن بـ ــوم
ال ـح ـظــائــر ،ش ــأن ال ـث ـعــالــب ال ـح ـمــراء،
أظـ ـه ــرت ق ـ ــدرة ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـتـكـيــف
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـح ـض ــري ــة
وم ـح ـي ـط ـه ــا م ـم ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ح ـيــويــة
وضرورية للحد من تزايد القوارض
في تلك املناطق وهو أمر مهم للغاية
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـتـ ــزايـ ــد املـ ـط ــرد
للقوارض فــي التجمعات الحضرية
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ــن أقـ ـ ـ ـ ـ ــدم وأخـ ـ ـط ـ ــر
التحديات التي تواجهها ،وآثار ذلك
عـلــى الـصـحــة الـعــامــة تكفي اإلش ــارة
إلــى أن أســوأ حــاالت انتشار األوبئة
والتي أودت بأرواح املاليني حملتها
ال ـقــوارض .وتتضاعف أهمية البوم
واملـفـتــرســات الـحـضــريــة األخـ ــرى مع
ت ـح ــذي ــر دراسـ ـ ـ ــات عـ ــدة م ــن مـخــاطــر
االع ـت ـمــاد عـلــى الـقـطــط األلـيـفــة لهذه
امل ـه ـمــة خـشـيــة ن ـقــل ال ـق ـطــط لــأوبـئــة
الـتــي تحملها ال ـقــوارض مــن الفئران
والجرذان إلى أفراد املنزل.

«المكافح البيولوجي»
بــن عــامــي  ٢٠١١-٢٠١٠شـهــد لبنان
وال ـب ـقــاع الـغــربــي مــا اعـتـبــر انـفـجــارًا
وبائيًا لفأر الحقل Microtus socialis
حيث تضاعفت أع ــداده بشكل كبير
وقد عزي األمــر في حينه إلى موجة
ج ـ ـفـ ــاف سـ ـ ـ ــادت إبـ ـ ـ ــان تـ ـل ــك اآلونـ ـ ـ ــة،
وق ــد قـضــى ذل ــك عـلــى مــوســم القمح
ّ
وال ـش ـع ـيــر وخ ــل ــف أضـ ـ ــرارًا جسيمة
في الحقول الزراعية وخسائر كبيرة
عـلــى امل ــزارع ــن .وسـ ــادت خـشـيــة في
حينه من انتشار األوبئة بني قطعان
الغنم واملــاعــز وانتقالها إلــى الناس
ووزعت الطعوم لهذه الغاية.
إال أن ه ــذه ال ـظــاهــرة لـيـســت جــديــدة
وم ـع ــزول ــة ف ــي ل ـب ـنــان وبـ ــاد ال ـش ــام،
ف ـل ـق ــد س ـج ـل ــت ق ـب ـل ـهــا ك ـم ــا أع ـق ـب ـهــا
العديد من حــاالت مشابهة .ويشكل
تزايد أعــداد فأر الحقل تحديًا دائمًا
للمزارعني في سوريا كما في لبنان

