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إعداد حبيب معلوف

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

ـضاء حارسة خيرات الحقول؟

وفلسطني ،وقد قضى العام املاضي
( )2016على موسم القمح في حقول
حماه.
وق ـ ــد أس ـه ـم ــت ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـنــاخ ـيــة
الناشئة عن االحتباس الحراري في
تــوفـيــر امل ـنــاخ املـنــاســب لـتـكــاثــر هــذه
ً
ال ـق ــوارض فـضــا عــن أن مـنــاطــق من
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا وف ـل ـس ـطــن تعتبر
مواطنًا لفأر الحقل (ويندرج ضمنه
 ٧ -٦أنـ ــواع فــرعـيــة) وه ــذا مــا أورده
العالم األملاني بيتر سيمون باالس
ال ـ ـ ــذي وثـ ـ ــق ال ـ ـنـ ــوع فـ ــي عـ ـ ــام 1773

وأعـ ـط ــاه اس ـم ــه ال ـع ـل ـمــي املـسـتـخــدم
ال ـيــوم .وهــو األم ــر ال ــذي أك ــده علماء
بيولوجيون خلفوا باالس وسجلوا
وجــود ونشاط فــأر الحقل في لبنان
(البقاع) وسوريا وفلسطني (الشمال
والضفة الغربية وغور األردن).

مخاطر المركبات الكيميائية
ول ـق ــد ث ـب ــت أن اس ـتـ ـخ ــدام امل ــرك ـب ــات
الكيماوية السامة من قبيل فوسفيد
الــزنــك وتـتــان وفوستكسني للقضاء
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوارض تـ ـحـ ـم ــل م ـخ ــاط ــر

يتناول
طائر
البوم
البالغ بين
 3إلى
 4فئران
يوميًا

وتداعيات بيئية خطيرة على باقي
الحيوانات بما فيها أنواع القوارض
الـحـيــويــة وال ـط ـيــور وت ـلــك املـفـتــرســة
للفئران بشكل خــاص ،حيث تقضي
نـتـيـجــة ل ـل ـس ـمــوم أو ب ـت ـن ــاول ال ـفــأر
ً
املـ ـسـ ـمـ ــم ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أثـ ـ ــارهـ ـ ــا عـلــى
املواشي .وفيما تتكاثر الفئران على
م ــدار ال ـعــام وب ــأع ــداد كـبـيــرة تسمح
لها بالتعويض في تناقص أعدادها
بفعل التسمم ال ينطبق األم ــر على
ُمـفـتــرســات الـفــأر األق ــل ع ــددًا ونسبة
في التوالد مما ُيقيل عنصرًا حيويًا

ال لـ «تصنيع» حرج المتين
وليد القنطار *
لقد نشأت منطقة صناعية في بلدة
املتني بموجب قــرار املجلس األعلى
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي رق ـ ــم  11ب ـتــاريــخ
 2010/3/24بـ ـلـ ـغ ــت م ـس ــاح ـت ـه ــا
 600ألـ ــف م ـتــر م ـ ّ
ـرب ــع ّ .ف ــي ح ــن أن
مجموع العقارات املصنفة صناعية
واململوكة ملكية خاصة تبلغ 520
أل ــف م 2مــن أص ــل  600م 2ال ـصــادرة
بموجب القرار املذكور أعاله.
إن هذا األمر يتعارض مع توجيهات
مؤتمر الطاقة الداعي إلنشاء مناطق
ص ـنــاع ـيــة ع ـلــى أراض م ـم ـلــوكــة من
البلديات وذلك بهدف تخفيض كلفة
اإلنتاج .إذ إن تحديث أراض خاصة
ف ــي مـنـطـقــة ص ـنــاعـ ّـيــة م ــن ش ــأن ــه أن
يـفـيــد أص ـح ــاب ال ـع ـق ــارات الـخــاصــة
عـلــى حـســاب املـصـلـحــة ال ـعـ ّ
ـامــة وفــي
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــال ال ي ـت ـح ـق ــق املـ ـنـ ـش ــود
م ــن "ت ـخ ـف ـي ــض" ،ك ـمــا هـ ــدف مــؤتـمــر
الطاقة فــي مـقـ ّـرراتــه ومـشــروع وزارة

الصناعة الى إنشاء مناطق صناعية
ع ـ ـلـ ــى أراض ت ـم ـل ـك ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــات
ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق أمـ ـ ـ ــام املـ ـض ــارب ــات
العقارية التي تقضي على مصلحة
ال ـص ـن ــاع ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار مـ ــن أه ــال ــي
البلدة.
أم ــا إذا ك ــان امل ـق ـصــود ب ــالـ ـ  600ألــف
م" 2ح ــرج الـضـيـعــة" كمنطقة تملكها
بلدية املتني ومشيخا (الـعـقــاران رقم
 3854و  ،)3955ف ــإن ه ــذا ال ـخ ـيــار ال
ي ـتــاءم إطــاقــا مــع مـضـمــون وغــرض
توجيهات مؤتمر الطاقة الوطني كما
ال يتالءم مع توجهات وزارة الصناعة
لألسباب التالية:
 -1إن الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــذكـ ــوريـ ــن أعـ ــاه
ال تـمـلـكـهـمــا ب ـل ـ ّ
ـدي ــة امل ـت ــن ب ــل عـمــوم
األه ـ ــال ـ ــي وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن امل ـل ـك ـيــة
ال ـج ـمــاع ـيــة ال ي ـ ــزال س ــاري ــا ف ــي جبل
لبنان وهما يشكالن غابة كثيفة من
األشـجــار املتنوعة والـتــي ال يمكن أن
ت ـق ــام داخ ـل ـهــا مـنـطـقــة ص ـنــاع ـيــة ،ألن
مــن ش ــأن ذل ــك الـقـضــاء عـلــى املـســاحــة

ف ــي ال ـح ــد م ــن ت ـك ــاث ــره ــا وي ــزي ــد مــن
أعدادها.
وهو ما يقودنا إلى خالصة توصلت
إلـ ـيـ ـه ــا مـ ــراكـ ــز األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ــزراعـ ـي ــة
املختلفة حــول أهمية مواجهة هذه
امل ـع ـض ـلــة ب ــال ــوس ــائ ــل الـبـيــولــوجـيــة
والـ ـت ــي ال ت ـح ـمــل ّ
أي م ـخ ــاط ــر عـلــى
ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة بـعـكــس
امل ـ ـب ـ ـيـ ــدات وال ـ ـس ـ ـمـ ــوم الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة.
وت ــأت ــي ف ــي م ـق ــدم ــة ه ـ ــذه امل ـب ـي ــدات
البيولوجية البومة البيضاء.
وق ــد عـمــدت أكـثــر مــن دول ــة ومنظمة

حرج
المتين
المهدد

مختصة إلى إطالق برامج للمساعدة
على رفــع أع ــداد هــذه الـطـيــور بشكل
رئـ ـيـ ـس ــي وكـ ـ ــذلـ ـ ــك صـ ـق ــر الـ ـع ــوس ــق
أو ص ـقــر الـ ـج ــراد أو ال ـش ـبــوط (كـمــا
ال ـحــال فــي فلسطني) وحـمــايــة باقي
ُ
املـفـتــرســات الـحـضــريــة مـثــل الثعلب
األحـ ـم ــر (بــري ـطــان ـيــا) ن ـظ ـرًا ألهـمـيــة
الدور الذي تلعبه هذه الطيور كمبيد
بـيــولــوجــي لـســامــة وص ـحــة املـ ــزارع
والحقول وكذلك األمــاكــن الحضرية
وه ــذا مــا يفسر تسميتها بصديقة
الفالح وحارس الحقل.

ال ـحــرج ـيــة ال ـت ــي ل ـهــا ت ــداع ـي ــات عـلــى
نـظــافــة ال ـه ــواء داخ ــل الـضـيـعــة وعلى
ت ـلــوث امل ـي ــاه الـجــوفـيــة داخـ ــل الـحــرج
عـلــى  600أل ــف مـتــر مــربــع وف ــق وكيل
بلدية املتني.
 -2ألن الـ ـح ــرج امل ــذك ــور ي ـش ـكــل غــابــة
عـ ـ ـ ـ ــذراء تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـنـبــاتــات واألزهـ ـ ــار ال ـن ــادرة وي ــؤوي
إليه العديد من الحيوانات والطيور
البرية واملهاجرة.
 -3لوجود منطقة صناعية بمساحة
 520أل ـ ــف م 2م ــن األمـ ـ ـ ــاك ال ـخــاصــة
بمحاذاة الـحــرج .واملنطقتان ،الحرج
واملنطقة الخاصة ،تبلغ مساحتهما
مليونًا ومئة وعشرين ألــف م 2وهي
مـنـطـقــة ال ط ــاق ــة ل ـب ـلــديــة م ـثــل بـلــديــة
امل ـت ــن بــأج ـهــزت ـهــا ومــوظ ـف ـي ـهــا عـلــى
إدارتها.
لـ ـه ــذه األسـ ـ ـب ـ ــاب ،ن ـن ــاش ــد ال ـس ـل ـطــات
املختصة مراجعة هــذا املوضوع قبل
فوات األوان.
* مختار بلدة املتني

