مجتمع

الجمعة  15تشرين األول  2010العدد 1244

متفرقات

تحقيق

موظفو الكتيبة البلجيكية يطالبون بإنصافهم
اعتصم أمس املوظفون اللبنانيون العاملون لدى الكتيبة البلجيكية
العاملة في إطار القوة الدولية ،في مقرها غرب بلدة تبنني ،احتجاجًا
على إخراجهم من الوظيفة بعدما عملوا مدة أربع سنوات من دون أي
تعويض .وطالبوا في بيان سلموه إلى قيادة الكتيبة بـ«إنصافهم وعدم
التخلي عنهم أسوة بالكتيبة اإليطالية التي لم تترك موظفيها ،بل عملت
على نقلهم معها».

طائرة استطالع إسرائيلية اخترقت األجواء

القناديل العادية وجدها الغطاسون نافقة في البحر (محمد السراجي)

ماذا يحصل في أعماق بحرنا؟
أسماك «بهلولة» وقناديل «صديقة»
أمر ما يحصل في أعماق
بحرنا .فقبل موسمها بشهر،
ظهرت قناديله ،ثم نفقت
لتحل مكانها قناديل ملونة
«صديقة» تظهر ّللمرة
األولى هنا ،على حد ما أكده
غطاسون وبحارة في صيدا.
فهل هناك أمر نجهله أصاب
األزرق الكبير ّأم أن السبب
ببساطة التغير املناخي؟
صيدا ــ خالد الغربي
ّ
بكرت قناديل البحر هذا العام في احتالل
ال �ش��اط��ئ ال �ل �ب �ن��ان��ي .ال ب ��ل إن �ه ��ا ظهرت
على طوله قبل شهر بكامله من موعدها
السنوي املعتاد .لكنها ،سرعان ما اختفت
ب �ع��د أس ��اب� �ي ��ع م � �ع� ��دودة ع �ل��ى ظهورها
املبكر ،ما زاد الغموض بشأن سبب هذه
الظاهرة املستجدة التي الحظها العديد
من الصيادين والسابحني والغطاسني.
بداية ،اعتقد البحارة ينّ أن القناديل انكفأت
إلى عمق البحر ،ليتب الحقًا للغطاسني
أن ق�ع��ر ال�ب�ح��ر م �ل��يء ب��ال�ق�ن��ادي��ل النافقة
وب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة« .ذه �ل��ت ل��وج��ود مئات
ال �ق �ن��ادي��ل وق ��د ل�ق�ي��ت ح�ت�ف�ه��ا ع �ل��ى طول
مياهنا اإلقليمية وبكميات أثارت القلق»،
يقول نقيب الغواصني املحترفني محمد
ال�س��ارج��ي ل �ـ«األخ �ب��ار» .ال�س��ارج��ي التقط
ص��ورًا م��روع��ة ألس��راب القناديل النافقة،
لكنه أش��ار إل��ى ع��دم معرفته «س�ب��ب هذا
النفوق الجماعي للقناديل» ،مع ترجيحه
أن يكون السبب ارتفاع درجة حرارة مياه
ال�ب�ح��ر بنحو غ�ي��ر م�س�ب��وق .ف�ق��د وصلت
هذه الحرارة ،للمرة األولى ،إلى  31درجة
م �ئ��وي��ة .وي �ق��ول ال �س��ارج��ي إن «اكتشاف
موتها برر غيابها املفاجئ هذا العام» ،من
دون أن يكون حاسمًا لجهة سبب تكاثرها
املبكر .ودع��ا السارجي علماء البحر إلى
إج� � ��راء دراس� � ��ة س��ري �ع��ة وم �ع �م �ق��ة ملعرفة
انعكاسات ذل��ك على التنوع البيولوجي
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ،وال �ب �ي �ئ��ة البحرية
ع� �م ��وم ��ًا .ف� ��ي م �ق ��اب ��ل «م � � ��وت» القناديل
التقليدية ق�ب��ل م��وع��د رح�ي�ل�ه��ا املفترض
ع��ن شاطئنا ،لفت ح�ض��ور أن��واع جديدة
م��ن ق �ن��ادي��ل ال �ب �ح��ر .وق ��د س�ج�ل��ت عدسة
ال�س��ارج��ي وغ��واص�ين آخ��ري��ن أن��واع��ًا غير
معروفة منها .وواضح من مئات الصور
امللتقطة ل�لأن��واع ال�ج��دي��دة م��ن القناديل
أن �ه ��ا ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن األن � � ��واع امل� �ع ��روف ��ة ،ال
بحجمها فقط بل بشكلها أيضًا .الجديد
ف��ي ه��ذه القناديل أنها ف��اق��دة للشعيرات
التي تصدر إف��رازات حارقة تصيب جسم
اإلن �س ��ان ب �ح ��روق ،وه ��ي م �ل��ون��ة وليست
ب �ي �ض��اء ك �م��ا ه ��و م � �ع ��روف ع ��ن فصائل
القناديل املوسمية .ولفت السارجي إلى
أن «القناديل الجديدة تظهر للمرة األولى
ف� ��ي ب� �ح ��رن ��ا ،وغ� �ي ��ر م � �ع� ��روف مصدرها

وهويتها ،وأسباب وصولها إلى مياهنا،
وق ��د ان �ت �ش��رت ب�ك�م�ي��ات ك �ب �ي��رة ألسابيع
ع��دة في البحر دون أن تهاجم الشاطئ».
وتحدث غواصون عن أن النوع الجديد من
القناديل بدا مساملًا ،فهو إضافة إلى عدم
ف ��رزه م ��واد ح��ارق��ة ،ف��إن ط��ري�ق��ة سباحته
ال ت�ب��دو ع��دوان�ي��ة ،إذ يسبح ب�ه��دوء وهو
ودود تجاه حركة الضوضاء من حوله.
م��دي��ر م��رك��ز ع�ل��وم ال�ب�ح��ار ال��دك�ت��ور غابي
خ� �ل ��ف أك � ��د ف� ��ي ات � �ص� ��ال م� ��ع «األخبار»
اختفاء قناديل البحر سريعًا ه��ذا العام
ً
قائال« :لقد الحظنا أن فترة وجودها هذا
ال �ع��ام ل��م ت�ط��ل ك�ث�ي�رًا ،وأن ه ��ذا االختفاء
ّ
السريع مرده إلى عوامل عدة منها سرعة
التيارات املائية وعوامل بيئية ال تصلح
ل �ل �ب��ذرة ،وال ت�ص�ل��ح مل �س��اع� ً�دة القناديل
على التلقيح والتكاثر ،فضال ّعن العوامل
الغذائية .وكلها عوامل لم تمثل حاضنة
مؤاتية لوجود القناديل لفترة طويلة هذا
ال �ع��ام ف��اخ�ت�ف��ت س��ري �ع��ًا» .وأوض� ��ح خلف
أن م��رك��زه ي �ج��ري دراس� ��ة ع�ل�م�ي��ة متأنية
بهدف الوصول إلى تحديد دقيق الختفاء
القناديل سريعًا هذا املوسم».
ل �ي ��س ن� �ف ��وق ال� �ق� �ن ��ادي ��ل وح� � ��ده وظهور

توازن القناديل
والسالحف

ً
ّ
يمثل جبل النفايات ف��ي ص��ي��دا موئال
غ���ي���ر ط���ب���ي���ع���ي ل���ل���س�ل�اح���ف البحرية.
ف��ال��س�لاح��ف ال تستطيع ال��ت��م��ي��ي��ز بني
األك���� ّي����اس وق���ن���ادي���ل ال���ب���ح���ر ،طعامها
املفضل ،ما ي��ؤدي إلى موتها اختناقًا.
وم���ن امل��ع��ل��وم أن ه��ن��اك ت���وازن���ًا طبيعيًا
دقيقًا ب�ين ال��س�لاح��ف وال��ق��ن��ادي��ل ،فإذا
كثرت األولى اختفت الثانية.
وإض��اف��ة إل��ى س�لاح��ف ال��ب��ح��ر ،يتغذى
ع�����دد ق��ل��ي��ل م����ن أن�������واع األس����م����اك على
ال��ق��ن��ادي��ل ،أشهرها سمكة «نوميوس»
ذات ال��ل��ون املخطط ب����األزرق والفضي،
التي تقضي معظم وقتها وهي تتغذى
ع��ل��ى ح���ب���ال ال���ق���ن���ادي���ل ال���ح���ي���ةّ ،
مكونة
ل��ن��ف��س��ه��ا ح��ص��ان��ة ض���د س ّ���م���ه���ا ،وفي
بعض األحيان تلصق هذه الحبال على
جسمها لتدافع عن نفسها.

أن��واع أخ��رى جديدة هما ما يشيران إلى
الظواهر املستجدة في بحرنا .فصيادون
كثر تحدثوا عن أنواع من ّأسماك جديدة
وغ �ي��ر م �ع��روف��ة ،ب ��دأت ت �ح��ط رح��ال�ه��ا في
ب� �ح ��رن ��ا .ف ��ال �ص �ي ��اد أي� �م ��ن ن ��اص ��ر رصد
ن��وع��ًا م��ن السمك م��وج��ود قبالة الشاطئ
ال �ص �ي��داوي وف ��ي ع �م��ق ال �ب �ح��ر ،ال يشبه
أي نوع من األسماك املتداولة واملعروفة،
«س �م �ك��ة ج ��دي ��دة ع� �ب ��ارة ع ��ن خ �ل �ي��ط من
أسماك متعددة».
وه��ذا ال�ن��وع م��ن السمك ال�ج��دي��د ال يمكن
ّ
أك �ل��ه ،ع �ل��ى ح ��د م��ا أج �م��ع ص �ي ��ادون كثر
راح ��وا يطلقون على ال�ن��وع ال�ج��دي��د اسم
«السمكة البهلولة» ،لكونها تالزم من تراه
وت�س�ي��ر م�ع��ه وال ت�ف��ر ح�ت��ى ح�ين تشاهد
ص�ي��اد ال�س�م��ك ،ع�ل��ى ع�ك��س أن ��واع أخرى.
أمور مستجدة ودخيلة على بحرنا دفعت
أح ��د ال�ص�ي��ادي��ن إل ��ى ت�س�ج�ي��ل مالحظته
«منذ خمسني عامًا أعمل في بحرنا هذا،
ل�ك��ن ه ��ذه ال�س�ن��ة ف��اج��أن��ا ال�ب�ح��ر بأشياء
ك �ث �ي��رة» .وج ��ود أن� ��واع ج��دي��دة أم ��ر أكده
خلف ،عازيًا السبب في ذلك «إلى التغيرات
امل �ن��اخ �ي��ة .ف �ق��اع��دة امل �ع �ل��وم��ات ودراسة
العينات البحرية التي يجريها املركز منذ
ثالثني عامًا أشارا إلى ارتفاع درجة حرارة
مياه البحر ه��ذا العام من درج��ة ونصف
إل� ��ى درج� �ت�ي�ن م �ئ��وي �ت�ي�ن ،وه� ��و أم� ��ر أدى
إل��ى تغيير ف��ي ال�ت�ن� ّ�وع ال�ح�ي��وي ودخول
ح �ي��وان��ات ون �ب��ات��ات م �ه��اج��رة م��ن البحر
األح�م��ر عبر ق�ن��اة ال�س��وي��س واستوطنت
عندنا بعدما توافرت لها بيئة حاضنة،
معددًا أن��واع��ًا من ه��ذه الحيوانات .وهذه
البيئة ساعدت على تكاثر كثيف لسمكة
النفيخة في بحرنا» .ومعروف أن «لحم»
سمكة النفيخة ال ي��ؤك��ل ،لكونها تحمل
م ��واد س��ام� ّ�ة ت ��ؤذي م��ن ي�ت�ن��اول�ه��ا ،وهي
ت �ت �ك��اث��ر ب� ��اط� ��راد ف ��ي ب �ح��ر ل �ب �ن��ان ،وهي
س �م �ك��ة ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا ال � �ص � �ي ��ادون اسم
السمكة «املعتدية» لكونها تعتدي على
أنواع كثيرة من السمك.
ّ
التغير املناخي وتأثيراته على البحر إلى
أي��ن؟ توجهنا بهذا ال�س��ؤال إل��ى الدكتور
خ�ل��ف ال ��ذي أج ��اب بدبلوماسية «ال أحد
ي�م�ك�ن��ه ال�ت�ك�ه��ن ب��امل�س�ت�ق�ب��ل ،وال يمكننا
ّ
التنبؤ سلفًا بسير األمور» .ويلفت تقرير
أط�ل�ق�ت��ه م�ن�ظ�م��ة غ��ري�ن�ب�ي��س ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان في
تموز املاضي إلى ض��رورة إح��داث شبكة
م �ح �م �ي��ات ب �ح��ري��ة ف ��ي امل� �ي ��اه اللبنانية،
وت� �ط� �ب� �ي ��ق س � �ي ��اس ��ات س �ل �ي �م��ة ملصائد
األس �م ��اك ع�ل��ى ط ��ول ال �س��اح��ل اللبناني،
ّ
التنوع البيولوجي املهدد.
حفاظًا على
وت � ��رى امل �ن �ظ �م��ة أن ال �ص �ي��د ال �ج ��ائ ��ر هو
املشكلة األك �ب��ر ال�ت��ي ت��واج��ه ب�ح��ر لبنان،
مع عدم التقليل من مخاطر ّ
تغير املناخ.
ّ
وتمثل «امل�ص�لاي��ة» ،وف��ق تقرير املنظمة،
ضررًا كبيرًا على البيئة البحرية اللبنانية
وتسهم ف��ي انهيار امل�خ��زون السمكي ،إذ
ّ
إن�ه��ا ت�ت��رك مل��دة ش�ه��ور ف��ي ال�ب�ح��ر وتسد
الطريق أم��ام ك��ل األس�م��اك امل � ّ
�ارة م��ن دون
ّ
ّ
اس �ت �ث �ن��اء .ك��ذل��ك ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ك��م �ي��ات كل
ف�ص��ائ��ل األس �م��اك ،وخ�ص��وص��ًا املفترسة
ُم �ن �ه��ا وأس� �م ��اك ال �ت��ون��ة ال �ص �غ �ي��رة التي
تصاد ّ
بكميات كبيرة.

أعلنت قيادة الجيش ـ ـ ـ مديرية التوجيه أن «طائرة استطالع إسرائيلية
معادية اخترقت أول من أمس األجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة،
ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت وضواحيها ،الجنوب ،والبقاع
الغربي ،ثم غادرت صباح أمس عند الساعة  6,40من فوق البلدة
املذكورة».

مصير الراهبني شرفان وأبو خليل
أصدر «أصدقاء الراهبني األنطونيني
األبوين ألبير شرفان وسليمان أبو خليل»
بيانًا في الذكرى العشرين لتغييبهما،
قالوا فيه« :إننا لم نكن نتوقع أن يطول
زلزال  13تشرين األول  1990راهبني
ّ
كرسا حياتهما للصالة والعبادة والفن
وخدمة الناس ،وقد طالهما» .وسألوا:
«ملاذا طال التغييب راهبني لم تكن لديهما
عداوة مع أحد ،وطال معهما سيدة عجوزًا
وآخرين؟ وملاذا أحجمت اللجنة التي ألفتها
الحكومة اللبنانية للبحث عن األسرى واملفقودين ،ومنهم صديقانا،
عن إعالن النتائج التي توصلت إليها؟» .وطالب البيان «املسؤولني ،في
لبنان والعالم ،بالعمل على كشف مصيرهما ومصير جميع املفقودين
واألسرى».

احتفال في األونيسكو بـ«يوم اللغة اإليطالية»
ً
رعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة ،ممثال برئيسة
املركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى فياض ،االحتفال باليوم
املخصص للغة اإليطالية في لبنان املتزامن مع االحتفاالت بأسبوع اللغة
اإليطالية في العالم ،الذي أقيم في قصر األونيسكو بحضور سفير
إيطاليا غبريال كيكيا .وبعد عروض فنية وأغنيات أوبرالية وأناشيد
ومسرحيات توالى على تقديمها تالمذة من ثانويات ومدارس
باإليطالية
ِّ
لبنان املختلفةُ ،سلمت شهادات التقدير والدروع باسم وزير التربية
والسفير اإليطالي وامللحق الثقافي للمدارس والتالمذة الذين فازوا
بمسابقة مدرسة السالم في روما.

«املهجرين» :شيكات ملتضررين من عدوان تموز
أعلن الصندوق املركزي للمهجرين ،في بيان أصدره أمس ،أن لديه 328
شيكًا جاهزة للتسليم عائدة ملتضررين من العدوان اإلسرائيلي على
لبنان ما بني  12تموز و 14آب  2006في جميع املحافظات اللبنانية إال
محافظتي الجنوب والنبطية ،وقضاءي راشيا والبقاع الغربي ،وموزعة
بني الترميم وإعادة اإلعمار .كذلك أعلن وجود  2207شيكات يلزمها
استكمال النواقص في املستندات املطلوبة عائدة إلى متضررين من
عدوان تموز  ،2006وبلغ العدد اإلجمالي للشيكات املدفوعة 32184
شيكًا .ولفت الصندوق املعنيني إلى ضرورة اصطحاب تذكرة الهوية أو
إخراج قيد فردي وإخراج قيد عائلي ال يعود تاريخهما ألكثر من ستة
أشهرً .
وبناء على ذلك ،فإن الصندوق ـ ـ ـ حرصًا منه على تسريع وتيرة
صرف التعويضات ،وتسهيل األمور على جميع املعنيني ـ ـ ـ مستمر
في نشر جداول بأسماء أصحاب تلك الشيكات مع أسماء املناطق
وأرقام العقارات واألقسام العائدة لها عبر املوقع اإللكتروني www.
 ،rebuildlebanon.gov.lbوعبر موقع «الوكالة الوطنية لإلعالم» www.
 ،nna-leb.gov.lbوعبر موقع الصندوق املركزي للمهجرين www.cfd.
 gov.lbولصقًا على مبنى الصندوق املركزي للمهجرين في الصنائع.
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