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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
قضية
شهيب رش مواد «منفرة» للطيور على مطمر
رئيس لجنة إدارة أزمة النفايات الوزير السابق أكرم
في  17آب  ،2016اقترح ّ
الكوستا برافا .شهيب اقترح رش  200كيلوغرام ،يوميًا ،من مادة الـ  ،Methiocarbإال أن اقتراحه سقط بتقرير الخبير الفرنسي،
نتائجها في تنفير الطيور أكيدة .هكذا طارت الصفقة،
الذي أوضح أن ضرر هذه المادة السامة كبير للغاية ،من دون أن تكون
ّ
التي تبلغ قيمتها  5.5ماليين دوالر ،وبدأت تغريدات النائب وليد جنبالط تحلق في أجواء الكوستا برافا

الساقطة
«السموم»
صفقة
ّ

ما الذي كان يخطط له شهيب؟
محمد وهبة
ّ
ق ـب ــل ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،شـ ــن ال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط هجومًا ساخرًا على مجلس
التعاقد مع
اإلنـمــاء واإلع ـمــار لرفضه ّ
إح ــدى الـشــركــات مــن أج ـ ّـل رش مطمر
الكوستا برافا بمواد منفرة للطيور.
ق ـ ــال ج ـن ـب ــاط ع ـب ــر ت ــويـ ـت ــر« :اعـ ـت ــذر
عـلــى اإلل ـح ــاح ح ــول مــوضــوع سالمة
الـطـيــران وق ــد ال أك ــون أمـلــك معطيات
كـ ـب ــار ال ـع ـل ـم ــاء فـ ــي م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلعـمــار ،وال خبرة الخبير الفرنسي
الــذي سقط منه سهوًا أهمية اللجوء
نمي ّ
إلى الصقور ،كما َ
إلي من مرجع
مـ ــوثـ ــوق .أي ـ ــا ك ـ ــان ث ـم ــن إب ـ ـعـ ــاد مـكــب
ال ـن ـف ــاي ــات ع ــن مـ ـط ــار بـ ـي ــروت ك ــي ال
تقع الكارثة .باألمس شارفناها على
ل ـح ـظ ــة» .وغـ ـ ـ ّـرد أيـ ـض ــا« :إن م ـحــاولــة
التخفيف مــن خـطــر املـكــب لـهــو بدعة
وتحايل على الرأي العام وعندما تقع
الكارثة ال نفع للندم».
مهما تكن خلفية تـغــريــدات جنبالط
وهجومه على الخبير الفرنسي وعلى
املجلس أيـضــا ،فإنها لــم تــراع حقيقة
أن االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى امل ـط ـم ــر جـ ــاء تـحــت
وصايته عبر رئيس لجنة إدارة أزمة
النفايات الوزير السابق أكرم شهيب.
ولم يحتسب أيضًا أن هذه التغريدات
جـ ـ ـ ــاءت بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى س ـق ــوط
اق ـ ـتـ ــراح ش ـه ـ ّ ّـيــب ال ـت ـع ــاق ــد م ــع إح ــدى
ال ـشــركــات ل ــرش املـطـمــر ب ـمــواد سـ ّ
ـامــة
ّ
منفرة للطيور.
ّ
ف ـكـ ّـرة الـتـعــاقــد م ــع شــركــة لـ ــرش م ــواد
مـنــفــرة لـلـطـيــور لــم تـكــن منفصلة عن
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األخ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي اق ـتــرح ـهــا
شهيب ،غير أنها كانت من اختصاص
وزارة الزراعة حصرًا .ففي  17آب 2016
ّ
وجه شهيب كتابًا إلى رئيس مجلس
اإلنـمــاء واإلع ـمــار نبيل الجسر يشير
فـيــه إل ــى قـلــق إدارة امل ـطــار مــن تكاثر
الـطـيــور مــن ج ــراء طمر الـنـفــايــات ،ألن
ال ـط ـيــور يـجــذبـهــا مل ـعــان بـعــض امل ــواد

كلفة رش السموم تزيد
على  5.5ماليين دوالر خالل
فترة أربع سنوات
املمكن طمرها ورائحة البعض اآلخر
مــن امل ــواد ،طالبًا ضمان تنفيذ أربعة
إجراءات على النحو اآلتي:
ـ ـ التشدد فــي عملية الـفــرز قبل الطمر
لسحب كل املواد املمكن إعادة تدويرها
وهي بطبيعتها ومع انعكاس الشمس
عليها تلمع فتجذب الطيور.
ـ ـ ـ ال ـت ـش ــدد ف ــي تـغـطـيــة امل ـط ـمــر بشكل
يومي بطبقة عازلة من ّ الترابّ .
ـ ـ الطلب مــن املتعهد رش مــواد منفرة
لـلـطـيــور يــومـيــا عـلــى مـســاحــة املطمر
فـ ــوق ال ـن ـف ــاي ــات ،ع ـلــى أن ت ـك ــون غير
ض ــارة بــالـعـمــال والـبـيـئــة الـبـحــريــة كــ:
.Methiocarb
ـ ـ وض ــع آالت ذب ــذب ــات نــافــرة للطيور
( )Utlrasonic Birds Repulantعلى
حدود املوقع.
اقتراح ّ
شهيب نوقش في مجلس إدارة
مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار ،ال ــذي طلب
املزيد من التوضيحات من أجل تبيان
الـكـمـيــات ال ــازم ــة ل ــرش املـ ــواد وطــرق
االستعمال والكلفة وسواها .وبحسب
ّ
شهيب مارس
املعطيات املتداولة ،فإن
ضغوطًا واسعة ّ من أجل تطبيق خيار
ّ
رش املـ ــواد امل ـنــفــرة لـلـطـيــور ،مستندًا

مكامن
الخطر
والحلول
أظ ـ ـهـ ــر تـ ـق ــري ــر ال ـخ ـب ـيــر
الـ ـف ــرنـ ـس ــي إن ال ـخ ـط ــر
عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة الـ ـطـ ـي ــران
يــأتــي مــن ثــاثــة مصادر
ّ
أساسية :مطمر النفايات،
ّ
م ـ ـ ـصـ ـ ــب نـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـغـ ــديـ ــر
امل ـ ـلـ ـ ّـوث ب ــامل ـي ــاه اآلس ـن ــة،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات
وال ـط ـي ــور املـ ــوجـ ــودة في
م ـح ـي ــط املـ ـطـ ـم ــر أيـ ـض ــا،
ّ
على اعتبار أنها شكلت
بـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة جـ ـ ـ ــاذبـ ـ ـ ــة ل ـن ـم ــط
ح ـيــاة ال ـط ـيــور وسمحت
بـ ـتـ ـك ــاث ــره ــا ،وم ـ ـ ــن ه ـنــا
تـبــرز ض ــرورة املـبــاشــرة
ّ
فــي الـتـخــلــص منها عبر
اتـ ـب ــاع الـ ـخـ ـط ــوات اآلت ـي ــة:
 -1اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أجـ ـه ــزة
ّ
حيوانية
إصــدار أصــوات
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردة تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ــى
ّ
الكهروسمعية
األصــوات
امل ـن ـخ ـف ـض ــة -2 .إطـ ــاق
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـط ـ ـيـ ــور.
 -3اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ض ـ ــوء
ال ــاي ــزر بـنـسـبــة إش ـعــاع
منخفضة.

فــي ذلــك الــى اقـتــراح مــن إحــدى إدارات
االتـحــاد األوروب ــي ،أمــا الصيغة التي
ّ
شهيب فكانت واضحة وهي
اقترحها
«ال ـط ـلــب مــن امل ـت ـع ـهــد» ،أي أن الـهــدف
دفع املتعهد إلى شراء كميات من املادة
املذكورة.
فــي  14تشرين الثاني ،تلقى املجلس
كتابًا ثانيًا من وزيــر الــزراعــة السابق
يشرح فيه أهــداف واستعماالت مادة
 .Methiocarbيقول شهيب ،إن مساحة
املطمر  137ألف متر مربع وهي تتطلب
ّ
رش كمية يومية تبلغ  24كيلوغرامًا
ّ
ت ـت ــوزع عـلــى ســت مـ ـ ّـرات يــومـيــا ،تبدأ
قبل الشروق وتنتهي مع الغروب .أما

سلبي جدًا على البيئة البحرية وعلى ّ
ّ
تأثير هذه ّ
صحة العاملين في المطمر (هيثم الموسوي)
المادة

البالغة
مساحة موقف ركــن النفايات ّ
 58ألــف متر مــربــع ،فيجب أن يــرش بـ
ّ
 174ك ـي ـلــوغــرامــا ت ـت ــوزع ع ـلــى مــرتــن
يــومـيـ ّـا ،أي أن مجموع الكميات التي
سـتــرش يوميًا تبلغ  198كيلوغرامًا.
هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ك ـم ـيــة امل ـ ـ ــواد ال ـس ـ ّ
ـام ــة
ّ
امل ـ ـنـ ــفـ ــرة ل ـل ـط ـي ــور سـ ـتـ ـف ــوق  72طـنــا
سنويًا ،وبكلفة إجمالية تزيد على 5.5
ماليني دوالر خالل فترة أربع سنوات،
إذ إن سعر الكيلوغرام الــواحــد منها
يبلغ  20دوالرًا.
ه ــذه امل ـع ـط ـيــات نــوق ـشــت ف ــي مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار ،وتــم تكليف شركة
«س ــوك ــوت ــك» ال ـفــرن ـس ـيــة ،ال ـت ــي ع ـ ّـرف

اختيار موقع
المطمر غير حكيم
تقول شركة سوكوتك الفرنسية ،إن اختيار موقع املطمر لم يكن
حكيمًا نظرًا إلى قربه من املطار والبحر ،حيث توجد الطيور التي
ّ
على سالمة الطيران ،وهو خطر يضاف إلى املخاطر
تشكل خطرًا ّ
املحتملة التي تبثها النفايات املطمورة فيه .وال شك أن استعمال
األجهزة الطاردة للطيور ألربع أو خمس سنوات ،سيسهم في إبعاد
الطيور عن املطمر ،لكن فعاليتها مرحلية ،ألن الطيور ستندمج مع
ّ
وستتحول إلى جزء من بيئتها،
هذه األجهزة
األصوات الصادرة من ّ ً
ولن يعود استعمالها فعاال لطردها.

عـ ـنـ ـه ــا ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط بـ ـ ــاسـ ـ ــم «الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
الفرنسي» ،فــأبــدت رأيــا مختلفًا ،جاء
فيه أن املادة املذكورة ّ
تعد من املبيدات
ّ
ّ
السامة والضارة بالبيئة البحرية ،كما
بالعاملني في محيط موقع املطمر.
فـ ّـي خــاصــات "الـخـبـيــر الـفــرنـســي" أن
رش هذه الكمية من السموم بانتظام
وعـلــى طـبـقــات ف ــوق بعضها البعض
سيرفع مــن كمية الـسـمــوم فــي املطمر
إل ــى درج ــة عــالـيــة ،وبــالـتــالــي سيكون
ت ــأث ـي ــره ــا س ـل ـب ـيــا ج ـ ـدًا ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
الـبـحــريــة وع ـلــى صـ ّـحــة الـعــامـلــن في
ً
امل ـط ـمــر ،ف ـض ــا ع ــن أن نـتـيـجـتـهــا في
تنفير الطيور ليست مستدامة ،إذ إن

الطيور قد تعتادها تمامًا كما ّ
تعودت
ّ
املصدرة لألصوات.
على اآلالت
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا سـ ـ ـق ـ ــط جـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع
شـ ـهـ ـي ــب ،امل ـت ـع ـل ــق ب ــال ـت ـس ـم ـي ــم ،إال
أن اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى إق ـ ـ ــراره ،رغ ــم رأي
الـخـبـيــر ال ـفــرن ـســي ،أثـ ــار الـكـثـيــر من
الشبهات حوله ،وحول الشركة التي
تستورد هذه املادة إلى لبنان ،وكون
االستيراد محكومًا بالحصول على
إذن م ــن وزارة ال ــزراع ــة ح ـص ـرًا وال
يمكن ألي إدارة ثانية إصداره.
م ـ ـ ــا ي ـ ـث ـ ـيـ ــر االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراب أن م ـ ـ ــادة
 ،Methiocarbب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـع ــري ــف
االتحاد األوروبــي ،هي مبيد حشري

فساد على هامش الفساد

عندما انفجرت ّ
قصة طيور النورس وأثرها على حركة املالحة الجوية،
كان غريبًا أن ينكشف وجود حفر ماء عذب ضمن حرم مطار بيروت
ّ
الــدولــي .شكلت هــذه املستنقعات العذبة مركز جــذب لطيور النورس،
ّ
وتبي أنها لم تكن موجودة سابقًا ،ما أثار الكثير من عالمات االستفهام
حول كيفية ظهور هذه املستنقعات العذبة .وبحسب املعطيات املتداولة،
فإن أحد املقاولني العاملني في مجال تجارة الرمل استحدث هذه الحفر
من أجل سرقة الرمول وبيعها! هذه املعطيات ظهرت إلى العلن من دون
ّ
يؤكدها أحد ،إال أن الثابت في املوضوع أنه جرت اتصاالت
ينفيها أو
سياسية للمللمة املوضوع وسط تساءالت عن قدرة هذا املتعهد على
الدخول والخروج والحفر داخل حرم مطار بيروت

