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مجتمع
على الحافة

أية «بيئة» من باريس 4؟
حبيب معلوف
ما هي املشاريع املصنفة «بيئية» التي ستعرض على
مؤتمرات التمويل الدولية التي يتم التحضير لها؟ ال
سيما مؤتمر باريس  4املخصص لدعم «االستثمار»
فــي لـبـنــان؟ كيف سيتم تصنيفها واخـتـيــارهــا؟ ومن
حـ ّـدد الحاجات ووضــع الخطط ومــع من تـ ّـم مناقشتها
وإشباعها درسًا؟
ي ـقــال إن بينها مــا يتعلق بــالـنـفــايــات الـصـلـبــة وامل ـيــاه
املبتذلة والـســدود السطحية لتخزين املـيــاه ،باإلضافة
إل ــى امل ـشــاريــع فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة… وكـلـهــا مـشــاريــع
تحتاج إلى دراســات تخطيط استراتيجية ،أو دراسات
بيئية معمقة ،كان يجب أن تندرج ضمن استراتيجية
ُ
التنمية املستدامة ...التي لم تنجز بعد! فعلى ّأي أساس
ً
سيتم طلب التمويل؟! وهل نحن بحاجة فعال لتمويل
خارجي ،أو حتى للشراكة مع القطاع الخاص ملعالجة
مشاكل ناتجة في معظمها عن سوء اإلدارة وفسادها
أكثر من ّأي سبب آخر؟!
في موضوع النفايات الصلبة ،لم تذهب الحكومة في
االتـجــاه الصحيح ،مع اإلش ــارة إلــى أن االتجاهات التي
ُ
ت ــرض ــي املـسـتـثـمــريــن (ال ــدول ـي ــن أو املـحـلـيــن) ليست
بــالـضــرورة هــي االتـجــاهــات الصحيحة الـتــي ُيفترض
تـحــديــدهــا .مــع الـعـلــم أيـضــا أن «مـلـخــص الـسـيــاســات»
ّ
فــي إدارة الـنـفــايــات ال ــذي تبنته الحكومة دون نقاش،
ل ــم ي ـت ـ َّ
ـن املـ ـب ــادئ االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدد ّأيـ ــا من
االتجاهات يجب أن نسلك ومــا هو نــوع املشاريع التي
ُيـطـلــب تمويلها ،خـصــوصــا أن بـعــض مــن يخطط في
وزارة البيئة ،لم يقتنع ّ بدمج جميع أنــواع النفايات في
ّ
مصرًا على فصل تلك الصلبة
استراتيجية واحدة وظل
عن السائلة (لعدم االختصاص)! باإلضافة إلــى عدم
ّ
مـنــاقـشــة م ـب ــادئ يـمـكــن أن نـتـجــنــب فـيـهــا الـكـثـيــر من
ّ
النفايات املصنفة خطرة ،ال سيما مبدأ االسترداد .فإذا
عرفنا أن معظم النفايات املصنفة خطرة هي مستوردة،
ّ
ّ
املصدر رقم واحد إلى لبنان) ،لكنا
(وأن أوروبا ال تزال
استفدنا من فرصة عقد املؤتمرات للبحث في كيفية
اسـتــرداد بعض أنــواع السلع التي تتحول إلــى نفايات
خطرة إلى بلد املنشأ فال نحرقها أو نطمرها أو نرميها
في البر والبحر.
ولو كانت لدينا استراتيجية للتنمية املستدامة ،والتي
كان من املفترض من بني أول مهامها تحديد الـوليات،
ّ
لـكــانــت مـنـحــت األول ــوي ــة لـتـجــنــب ال ـض ــرر عـلــى إنـشــاء
ّ
مـشــاريــع تـصــنــف «تـنـمــويــة» .وف ــي ه ــذه ال ـحــال ،أولــويــة
معالجة مياه الـصــرف على إنـشــاء الـســدود السطحية
لجمع املياه غير الضرورية ،والتي تأخذ عــادة الحصة
األكـبــر مــن الـتـمــويــل ،حسب «استراتيجية» املـيــاه عام
 .2010فكيف نطلب إنشاء سدود سطحية في وديان
يتم تحويل مياه الصرف إليها؟! ثم كيف نجمع كميات
إضافية من املياه في حني األولــويــة ملعالجة الهدر في
الشبكات الذي يتجاوز الـ%30؟!
وحسب ما ُس ّرب من التحضيرات لتمويل املشاريع التي
قد تبلغ ما يقارب  17مليار دوالر ،فإن الحصة األكبر
املطلوبة هــي لقطاع النقل والـطــرقــات والـجـســور ،وهي
مشاريع ملصلحة تجار السيارات الصغيرة (والشركات
املنتجة طبعًا) أكثر مما هي ملصلحة التنمية في لبنان!
مع العلم أننا لم نتعلم شيئًا من التجارب التاريخية في
هذا املجال ،إذ أخذت مشاريع البنية التحتية منذ بداية
التسعينيات حـصــة األس ــد مــن تـمــويــل امل ـشــاريــع ،في
وقت زادت أزمة السير بدل أن تنخفض (مع استنزاف
االقـتـصــاد الوطني بالعمالت الصعبة وزي ــادة فــاتــورة
االستشفاء ملعالجة األمراض الناجمة عن تلوث الهواء)،
وال زلنا نسير في نفس املنهجية االستنزافية!
حــال الـصــرف الخاطئة على توسيع الـطــرق والجسور
مثل حال السدود السطحية التي تأتي في املرتبة الثانية
(لطلب التمويل) والتي ال نحتاجها أبـدًا ،مثل حاجتنا
لسياسات غير مكلفة لتشجيع النقل العام وسياسات
ضبط االستهالك ووقف السرقة والهدر في قطاع املياه،
كما في قطاع الطاقة.
تــأخــرت وزارة الـبـيـئــة كـثـيـرًا فــي اق ـت ــراح استراتيجية
للتنمية املستدامة ،وقــد كانت مهمة رئاسة الحكومة،
األك ـثــر إلـحــاحــا مــن الـبـحــث عــن تـمــويــل خــارجــي غير
ضـ ـ ــروري ،اإلشـ ـ ــراف عـلـيـهــا وال ــدع ــوة ملـنــاقـشـتـهــا مع
الــوزارات والقطاعات املعنية كافة ،قبل طلب االستثمار
من الداخل (القطاع الخاص) والخارج.

ّ
تنوع بيولوجي

هل ندع اللقلق يعبر بسالم؟
في مثل هذه األيام تبدأ
الطيور المهاجرة رحلتها
السنوية .يقع لبنان على ممرٍّ
أساسي لهجرة الطيور عبر
الصدع األفريقي األوراسي
الذي ُيعتبر األهم في العالم
بالنسبة للعديد من الطيور
المهاجرة .جمعيات محلية
وعالمية ناشدت رئيس
الجمهورية لجعل هذا
الممر آمنًا للطيور المهاجرة.
فهل تفشل السلطات
ّ
المختصة في ضبط الوضع،
بعد البدء بتطبيق قانون
الصيد البري ألول مرة ،بالرغم
من التشكيك ،أن السلطة
التي لم تعرف تطبيق قرار
المنع الكلي ،كيف تستطيع
أن ّ
تطبق قرار «التنظيم»
الخرافي؟!
ّ
بينت آخــر الــدراســات وجــود أكثر من
 395نوعًا من الطيور في لبنان ،منها
م ــا ه ــو مـهــاجــر ومـنـهــا م ــا ه ــو مـقـيــم.
ي ـقــع ل ـب ـنــان ع ـلــى أهـ ــم مـ ـم ــرات هـجــرة
ال ـط ـيــور ف ــي ال ـعــالــم .ك ــل سـنــة وخ ــال
هجرة الربيع والـخــريــف ّ
تمر املاليني
من الطيور فوق لبنان في طريقها إلى
مناطق تكاثرها في آسيا وأوروبــا أو
إلى مناطق اشتائها في أفريقيا.

عنق الزجاجة
إن طــريــق الـطـیــران األفــریـقــي  -البحر
األحمر في البحر األحمر ،الذي تعتبر
جبال لبنان بمثابة «عنق الزجاجة»
ل ـه ــا ،ه ــو أحـ ــد أهـ ــم خ ـط ــوط ال ـط ـيــران
لـلـطـيــور امل ـه ــاج ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ،حيث
ت ـه ــاج ــر ال ـط ـي ــور م ــرت ــن س ـن ــوي ــا فــي
الربيع من الجنوب إلــى الشمال وفي
الـخــريــف (بــالـعـكــس) مــن شـمــال الـكــرة
األرضية إلى الجنوب الدافئ.
الطيور املهاجرة فوق لبنان تستوطن
م ـســاحــة شــاس ـعــة ت ـم ـتـ ّـد م ــن أوروب ـ ــا
إل ــى آس ـيــا ،بحيث أن لـبـنــان هــو عنق
ّ
الـ ــزجـ ــاجـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــور املـ ـح ــلـ ـق ــة ال ـت ــي
ال ت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـهـ ـج ــرة فـ ـ ــوق ال ـب ـح ــر،
وبــال ـتــالــي عـلـيـهــا امل ـ ــرور ع ـبــر لـبـنــان.
من هنا فــإن قتل مجموعة ّ
معينة من
ّ
هذه الطيور املحلقة قد يعني القضاء
على املجموعة الكاملة لدولة ّ
معينة.

ّ
فالطيور املحلقة مثل اللقلق والبجع
والـجــوارح بحاجة للتيارات الهوائية
ّ
تتكون فقط فــوق ّ
البر
الساخنة التي
وذل ـ ـ ــك كـ ــي ت ــرت ـف ــع إل ـ ــى ع ـل ــو شــاهــق
ّ
يمكنها من التحليق ملساحات طويلة
دون الـحــاجــة إل ــى الــرفــرفــة وبــالـتــالــي
ت ــوف ــر ال ـج ـه ــد والـ ـط ــاق ــة األس ــاس ـي ــن
لنجاتها خالل الهجرة .من هنا نراها
ّ
تحلق في دوائر وهي ترتفع مستعملة
هذه التيارات الهوائية الصاعدة.

ال ـ ـبـ ــري ي ـن ـت ـهــي بـ ـت ــاري ــخ  31ك ــان ــون
ّ
الـثــانــي  2018وك ــل مـخــالـفــة بـعــد هــذا
ّ
التاريخ سوف تالحق وتغرم بحسب
ق ــان ــون ال ـص ـيــد الـ ـب ــري  .580بــالــرغــم
مــن ذلــك تـ ّـم توثيق عـ ّـدة مخالفات من
بعد إقـفــال مــوســم الصيد ،وقــد أرســل
الـتـحــالــف الـلـبـنــانــي للمحافظة على
ال ـط ـي ــور (األع ـ ـضـ ــاء ش ـ ــادي عـ ـن ــداري,
جــولــي لـبـنــان وف ــؤاد عـيـتــانــي) صــورًا
ل ـط ـي ــور ال ـل ـق ـلــق الـ ـت ــي ت ـ ـ ّـم ق ـت ـل ـهــا فــي
منطقة الـبـقــاع منذ أي ــام وفــي قرنايل
وعميق والضنية وجبل تربل وبيت
عوكر ...على سبيل املثال.
وزارة البيئة أعلنت منذ شهر تقريبًا
أنها منحت خالل العام املاضي 16102
رخ ـص ــة ص ـيّــد ب ـ ــري ،ك ــأن ــه «إنـ ـج ــاز»،
ف ــي ح ــن ت ـلــقــى م ــن تـبـقــى م ــن عـلـمــاء
َ
الخبر بالكثير
البيولوجيا في لبنان
م ــن األسـ ــف والـ ـح ــزن ،ب ــأن ي ـكــون دور

تدمير أماكن الراحة
الـ ـطـ ـي ــور املـ ـه ــاج ــرة ب ـح ــاج ــة ألم ــاك ــن
لـ ـل ــراح ــة اآلمـ ـن ــة ع ـل ــى ط ـ ــول طــريـقـهــا
حـيــث يمكنها الـعـثــور عـلــى مــا يكفي
م ــن الـ ـغ ــذاء الس ـت ـع ــادة قــوت ـهــا .ولـكــن
مــع الـتــدمـيــر املستمر لـلـمــوائــل املهمة
للطيور ،على وجــه التحديد الغابات
واألماكن الرطبة ،تصبح أماكن الراحة
نادرة .كما أن صيد الطيور العشوائي
واستعمال املبيدات السامة يزيد من
الضغوط على الطيور املهاجرة.
قــدرت جمعيات متابعة عــدد الطيور
ُ
ال ـتــي تـقـتــل سـنــويــا ف ــي لـبـنــان بأكثر
مـ ــن  2.6م ـل ـي ــون طـ ـي ــر! ت ـن ـت ـمــي ه ــذه
الطيور إلى مختلف األنواع املسموحة
واملحمية .كما تقتل هذه الطيور خالل
أي ــام الـسـنــة كلها دون اح ـتــرام موسم
التكاثر.

منح  16102رخصة صيد ّ
بري خالل
العام الماضي ليس إنجازًا
وزارة البيئة تنظيم قتل الطيور بدل
حمايتها!
ت ــم تـسـطـيــر ع ــدة م ـخــال ـفــات مـنـهــا ما
ّ
تمت إحالته للسلطات املختصة كما
ّ
تمت مصادرة املئات من الطيور البرية
واملعروضة للبيع في سوق األحد في
بيروت ّ
وتم إطالقها .من ناحية أخرى
ك ــان هـنــالــك تـقـصـيــر ف ــي ن ــواح أخ ــرى
وم ـنــاطــق أخ ـ ــرى .ل ـكــن ع ـلــى املـجـتـمــع
األهلي مواصلة الضغط لدعم وتعزيز
اإلجراءات اإليجابية التي ّ
تم اتخاذها
ك ـم ــا ب ــال ــدالل ــة ع ـل ــى ن ـق ــاط الـتـقـصـيــر
لتحسينها.

ّ
تعدد الوسائل والنتيجة واحدة

ُ
تـعـتـمــد فــي لـبـنــان وســائــل ع ــدة لقتل
الـطـيــر مـنـهــا ب ـن ــادق ال ـص ـيــد ،الـشـبــك،
الـ ــدبـ ــق ،م ــاك ـي ـن ــات م ـح ــاك ــاة أص ـ ــوات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ،ال ـ ـط ـ ـيـ ــور امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــورة ال ـت ــي
ُ
ت ـس ـت ـع ـم ــل ل ـ ـجـ ــذب ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ال ـب ــري ــة
ل ـ ـص ـ ـيـ ــدهـ ــا أو ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض الـ ـتـ ـق ــاطـ ـه ــا
وبيعها...إلخ.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ب ـ ــرزت أنـ ــواع
جــديــدة مــن طــرق القتل وهــي مطاردة
أس ــراب الـطـيــور املحلقة ملـعــرفــة مكان
م ـب ـي ـت ـهــا ف ــي ال ـل ـي ــل ل ــإج ـه ــاز عـلـيـ ّهــا
تـحــت جـنــح الـظــام فـقــط مــن أجــل لــذة
الـقـتــل .كـمــا هـنــالــك ط ــرق أخ ــرى وذلــك
ُ
باستعمال األضــواء في الليل تنصب
تحت شجرة خالية من األوراق لجذب
ً
ال ـط ـي ــور امل ـه ــاج ــرة ل ـي ــا م ـثــل الـسـ ّـمــن
وغيرها .عند رؤيــة الضوء والشجرة
ّ
ي ـحــط الـطـيــر لــاس ـتــراحــة وي ـت ـ ّـم قتله
ب ــأسـ ـخ ــف الـ ـ ـط ـ ــرق امل ـم ـك ـن ــة وب ــأك ـب ــر
األعداد!

رسالة مفتوحة

ما الذي ّ
تغير؟

آالف الطيور املجروحة من الصيادين
تموت سنويًا في لبنان عبثًا .منها ما
ّ
يتم جلبه إلى جمعيات مهتمة أو أفراد
ّ
ويـتــم االعتناء بها على نفقة األف ــراد.
منها ما يموت ومنها ما يكون ّ
معوقًا
لألبد واألقوياء منها يتم إطالقها.
ّ
ينص القانون على أن موسم الصيد

سرب
طيور
مهاجرة

بــامل ـنــاس ـبــة ،ق ــام ــت م ـج ـمــوعــة م ــن 52
ج ـم ـع ـيــة ب ـي ـئ ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة
مــن ضمنهم شــركــاء لجمعية الطيور
العاملية  BirdLife Internationalفي 28
بلدًا بتوقيع رسالة مفتوحة موجهة
إلـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـلـبـنــانـيــة
لتفعيل معاهدة الـســام بــن اإلنسان
وال ـط ـي ــور ف ــي ل ـب ـنــان والـ ـت ــي كـ ــان قــد
أطلقها الرئيس عون في نيسان 2017
ّ
بالتشدد في تطبيق
 .وتطالب الرسالة
قــانــون نظام الصيد الـبــري فــي لبنان
( )2004/580خالل هجرة الربيع هذه
الـسـنــة وف ــي جـمـيــع األوق ـ ــات ،وبــوقــف
قتل الطيور املمنوع صيدها وبجعل
سـ ـم ــاء ل ـب ـن ــان آمـ ـن ــة ل ـع ـب ــور ال ـط ـي ــور
املـ ـه ــاج ــرة وخـ ــاصـ ــة طـ ـي ــور ال ـل ـق ـل ــق .
خـتـمــت الــرســالــة« :م ــع اق ـت ــراب موسم
هـجــرة الــربـيــع نـحــن قـلـقــون ج ـدًا على
ســامــة ال ـط ـيــور ال ـعــائــدة إل ــى أوروب ــا
والتي ننتظر عودتها بشغف».

