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حمليات

تبنين تنعم ومحيطها بعيون مياه لو ا�س ُتغ ّلت ّ
لخففت من معاناة الأهالي

الطلبة ال�سوريون في �سلوفاكيا:
التفجير الآثم في دم�شق م� ّؤ�شر لعجز الإرهابيين

تحقيق :ابراهيم حمزة
تش ّكل تبنين والقرى المحيطة بها،
منطقة غنية بعيون المياه ،الدائمة
والموسمية .فالعيون الدائمة عددها
 ،10أما الموسمية فتزيد عن الثالثين،
تظهر في منتصف الشتاء لتختفي في
منتصف الربيع.
ولتبيان وضع هذه العيون ومدى
االس��ت��ف��ادة منها ،زارت «ال��وك��ال��ة
الوطنية لإلعالم» المنطقة ،وبدأت
الجولة ببلدة تبنين حيث «عين
ال�����وردة» ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ف��ي ه��ذه
االي���ام رهينة المحبسين ،بعدما
كانت مصدرا ً لمياه الشرب للكثيرين
من أبناء القرى المجاورة والمارة
وكذلك النازحين السوريين ،كونها
على طريق السلطانية ـ تبنين ـ بنت
جبيل ،فقد علّقت عليها بلدية تبنين
إع�لان�ا ً بأنها غير صالحة للشرب،
بعدما كانت قد سجنتها منذ منتصف
ال��ص��ي��ف ال��م��اض��ي داخ����ل قضبان
الحديد .وتركت صنبورا ً واحدا ً ح ّرا ً
طليقاً ،يسقي م��ن ي��ش��اء ،والناس
يشربون منه ،على رغم االعالن.
وبحسب إفادة البلدية ،فإن مياه
هذه العين «ستفلتر» لتباع بسعر
 250ليرة لبنانية لكل  10ليترات ،من
دون قارورة في آذار المقبل.
أسفل هذه العين ،وفي زاوية تحت
طريق الجميجمة ـ صفد البطيخ ،هناك
أيضا ً عين أخرى تابعة لخراج بلدة
تبنين هي «عين المزراب» ،وهي عين
قديمة استغلها الفلسطينيون أيام
تواجدهم في المنطقة قبل اجتياح
عام .1982
هذه العين ر ّممتها الوحدة اإليطالية
العاملة ضمن ق��وات «اليونيفيل»،
وبدأ بيع المياه فيها منذ حوالى سنة.
وتشتهر ببرودة مياهها في الصيف.
والسعر هو  250ليرة لبنانية لكل 10
ليترات .وفي الجهة الشرقية المقابلة
ل��ـ«ع��ي��ن ال���م���زراب» ،ه��ن��اك «عين
الح ّمام» ،الواقعة في خراج بلدة صفد
البطيخ والتي أخذت اسمها من دورها
القديم ،إذ ك��ان ال��ن��اس يقصدونها
لالستحمام والغسيل والجلي ،إضافة
إلى تعبئة الجرار للشرب .ويروى أن
الناس كانوا يضعون قطعة قماش
في أرض الجرن ال��ذي تتجمع فيه
المياه قطرة قطرة ليعصروها بعد
تبلّلها في جرارهم .وه��ذه العين ما
زالت ح ّرة توزع المياه على سجيتها.
وعلى بعد خمسين مترا ً من «عين
الح ّمام» ،ثمة عين أخرى تسمى «عين
البقر» ،وس ّميت كذلك ألن الرعاة كانوا
يسقون منها مواشيهم والتي تغلب
عليها االبقار فكانوا يدلون إلى قعرها
الممتلئ بالماء على عمق خمسة أمتار
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دان الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا ،بأشد
العبارات ،التفجير اإلرهابي ال��ذي استهدف حافلة لنقل
الركاب في منطقة الكالسة قرب سوق الحميدية في دمشق،
مؤكدين أن مثل هذه التفجيرات تؤشر إلى مأزق اإلرهابيين
وداعميهم وعجزهم ،في ظل صمود الشعب السوري وجيشه
وقيادته.
وقال الطلبة في بيان تسلّمت «سانا» نسخة منه ،إن هذا
التصعيد اإلرهابي في منطقة الكالسة في دمشق وكذلك في
حي عكرمة في حمص ،يؤكد إفالس هذه التنظيمات اإلرهابية
وداعميها ،في ظل الضربات الموجعة التي يكيلها لها الجيش

السوري في الميدان.
ونبّه الطلبة السوريون إلى أن هذه الجريمة تع ّد حلقة
ّ
المخطط لها إقليميا ً ودوليا ً بهدف قتل
في سلسلة الجرائم
المدنيين واستهداف المؤسسات والدولة السورية مؤكدين
أن هذا العمل الوحشي على رغم فداحته ،لن يثني شعبنا
وجيشنا وقيادتنا عن المضي قدما ًفي القضاء على التنظيمات
اإلرهابية واالقالع بالحوار السياسي لحل األزمة في سورية.
وجدّد الطلبة السوريون تضامنهم مع وطنهم األ ّم سورية
قيادة وشعباً ،معبّرين عن إجاللهم للشهداء وتضحياتهم
ألسرهم.
وتعازيهم َ

عالج  1100حالة في � 13سنة بن�سبة �شفاء ارتفعت �إلى  82في المئة

مركز �سرطان الأطفال في اليوم العالمي للمر�ض:
كلنا واحد ّ
�ضده ...كي ت�ستمر ق�صة الأمل
وي��م�لأون «ال��ج��واب��ي» لتشرب منها
المواشي .وك��ان الصبية يسبحون
فيها أيام الح ّر.
ولمسافة ال تتجاوز خمسمئة متر
باتجاه سهل الخان في خ��راج بلدة
تبنين ،هناك عيون سهل الخان التي
سميت كذلك نسبة إلى الخان الذي
بني قديما ً على طريق القوافل الذاهبة
إلى فلسطين وسورية والعائدة منها،
إذ كانت تستريح هناك وتحصل على
الماء والطعام .هذه العيون لم تر ّمم
كأخواتها ،لكن نعمة االسمنت حلّت
عليها بعملية ترميم بسيطة لبركها
التي تنخفض في االرض حوالى ثالثة
أمتار فتتجمع فيها المياه لتفيض في
فصل الشتاء ،وتنحدر باتجاه جسر
«عين المزراب» ،ولتشكل مع ساقية
أخرى نهر «أبو زبلة» ،الذي ينحدر
باتجاه بلدة دير انطار ،نزوال ً إلى قرى
قضاء صور.
أم��ا ف��ي الشمال م��ن عيون سهل
الخان ،فهناك عين دائرية الشكل في
خراج بلدة برعشيت يوحي منظرها
بالرهبة .وقد حيكت حولها االساطير،
وأن قعرها ال ق��رار له وأنها متصلة
بنهر يجري تحت االرض .وربما كان
يراد من ذلك منع الفتية من السباحة
فيها ،ألن السباحة في العيون كان
هاجس الصبية ف��ي ه��ذه المناطق

نظرا ً إلى بعد البحر والنهر نسبياً.
وإلى الشرق باتجاه بلدة شقراء،
�ي ي��غ��ذي «بركة
ه��ن��اك نبع م��وس��م� ّ
الصوان» وهي بركة كبيرة لتجميع
مياه األمطار ،ويغذيها هذا النبع في
موسمي الشتاء والربيع ،وفي الصيف
تسحب مياهها بوساطة الجرارات
الزراعية لتستغل في الزراعة.
أما إلى الجنوب من «عين الح ّمام»،
وفي خراج بلدة الجميجمة ،وعلى بعد
ال يتجاوز خمسمئة متر ،تنضح «عين
الخانوق» بمياه عذبة .وخضعت
هذه العين لـ«عمليات جراحية» بعد
أن ه��وت صخرة كبيرة على فجوة
نبعها ،فأغلقت معظمه ،بحسب قول
االهالي ،ثم رممته إحدى التنظيمات
التي كانت موجودة في حينه ،وبنت
جمعية أميركية خزانا ً لها ،و«فلترت»
مياهها بتمويل من اتحاد بلديات
القلعة .فكان دور بلدية الجميجمة
أن أغلقت بابها ووضعت عليه ناطورا ً
يبيع المياه بسعر أغلى من جارتها
تبنين ،أي بسعر خمسمئة ليرة
لبنانية لكل عشرة ليترات ،وطبعا ً
القارورة على المشتري.
هذه العين تظهر شتا ًء لتلتقي في
الوادي نفسه الممتد بين الجميجمة
والسلطانية نزوال ً باتجاه بلدة خربة
سلم ،بينابيع موسمية ،أكثر من 20

نبعاً ،ت ّتحد لتشكل ساقية كبيرة
تقطع طريق بلدة خربة سلم نزوال ً إلى
«وادي الجرانيف» ،أسفل الجبل الذي
يقيم عليه الوزير والنائب السابق
عبد الله األمين قصره ،مكملة طريقها
إلى وادي الحجير حيث تلتقي بنهره،
لتترافق سويا ً إلى نهر الليطاني ،حيث
المنتزهات ،وتنحدر باتجاه شاطئ
لتصب في بحر صور.
القاسمية
ّ
«عين الخانوق» هذه وأخواتها من
الينابيع الموسمية كانت في ذروتها
قبل أن يستغ َّل ذلك ال��وادي الرحيب
بإنشاء كسارة ومقلع كان أحد أبناء
بلدة الجميجمة يستغله عبر تفجيره
بأطنان من الديناميت .ما أ ّث��ر في
البنى التحتية للينابيع .وكذلك أنشئ
مجبل باطون وشركة غاز ،ما حول
ذل��ك ال���وادي من منتزه للناس إلى
موقع للتلوث.
أم��ا ف��ي بلدة خربة سلم ،فهناك
عينان تجريان واح��دة منها دائمة
واالخ����رى م��وس��م��ي��ة ،تنضبان في
أواس��ط فصل الربيع بعد أن يقضي
الناس منها وط��راً ،ويقال إن المياه
فلترت ولكن ال تسعيرة .إذ يحصل
عليها الناس مجاناً.
ه����ذه ال���ع���ي���ون ،ك���ان���ت ق���وات
«اليونيفيل» تقوم بفحص معظمها،
إذ إنهم كانوا يعبئون صهاريجهم

منها ،قبل أن تكثر اآلب��ار االرتوازية
التي تبيع المياه بسعر وصل اليوم
إل��ى خمسة عشر أل��ف ليرة لبنانية
(صهريج الجرار الزراعي سعة 20
برميالً ،ليبيعها بدوره بسعر ثالثين
ألف ليرة).
وف��ي س��ؤال لمصلحة مياه بنت
جبيل ،عن مصير االزم��ة المائية في
المنطقة ،رف��ض المسؤول اإلجابة،
وأك��د أن المصلحة تقوم بالفحص
بناء على طلب البلديات وليس هناك
آلية معينة أو برنامج سنوي لهذه
المسألة .ويؤكد قسم وزارة الصحة
على إجراء التحاليل سنويا ً وبطلب
من البلديات عند الضرورة ،فيرسل
القسم عيّنات الماء إل��ى مختبرات
مركزية في العاصمة ،واحد منها في
بلدة الفنار ،مؤكدا ً أن النتائج تصل
إلى البلديات وال نعلم عنها شيئاً.
باختصار ،ه��ذه العيون تتواجد
على مساحة صغيرة نسبيا ً بين قرى
تبنين ،صفد البطيخ ،السلطانية،
خربة سلم ،الجميجمة ،وبرعشيت.
ول��و أنها استغلّت بشكل صحيح،
مع بعض السدود الصغيرة ،لمنعت
العطش عن هذه القرى التي تعاني
أزمة مياه منذ حوالى عشر سنوات،
خصوصا َ في فصل الصيف.

جدّد مركز سرطان األطفال في لبنان
« ،»CCCLفي بيان أصدره بمناسبة
اليوم العالمي للسرطان (الرابع من
مجانا ً
شباط) ،التزامه توفير العالج ّ
لألطفال الذين يعانون هذا المرض.
وأك��د عزمه تحت شعار «كلنا واحد
ض ّد السرطان» ،على مأسسة عملية
جمع ال��ت��ب� ّرع��ات ،التي يتكل عليها
حصراً ،وتوسيع قاعدة المتب ّرعين
محليا ً وخارجياً ،بغية تأمين موازنة
سنوية تبلغ  15مليون دوالر ،تم ّكنه
من جعل «قصة األم��ل» تستمر ،ومن
مواصلة تقديم خدماته إلى أكبر عدد
من المرضى ،واستقبال جميع األطفال
الذين يتقدّمون إليه من دون تمييز.
وق��ال الرئيس المؤسس الدكتور
ناصر الش ّماع« :لقد كان المركز ،منذ
تأسيسه في  12نيسان  ،2002خير
حامل لرسالة داني توماس ،مؤسس
مستشفى س��ان ج��ود ،ال��ذي أراد أن
يكون لمستشفاه األميركي حضور في
وطنه األم لبنان».
أماعضوالمجلسالتأسيسيوممثل
المركز حاليا ً لدى الحكومة جوزف
عسيلي ،فشدّد على أهمية الشراكة
االستراتيجية المستمرة والمتجددة
م��ع الجامعة األميركية ف��ي بيروت
ومركزها الطبي ومستشفى «سان
ج��ود» للبحوث المتعلقة باألطفال
ف��ي ممفيس ـ ال���والي���ات المتحدة،
والتي تشمل أيضا ً اتحاد الجمعيات
الخيرية األميركية اللبنانية السورية
«.»ALSAC

وأشار أمين صندوق المركز ورئيس
لجنة جمع التب ّرعات فاروق جبر إلى
أن المركز لم يكن ليتمكن من االستمرار
في أداء رسالته على مدى السنوات
الـ 13المنصرمة ،ل��وال المساهمات
السخية من داعميه.
وش �دّد رئيس مجلس األمناء بين
العامَين  2006و 2009سليم الزع ّني
على أن الدور المصيري وبالغ األهمية
الذي يؤدّيه المركز ،أضحى يستلزم
مأسسة ال��م��رك��ز ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي ما
يتعلق بآليات تمويله ،بحيث ال يعود
هذا التمويل موسميا ً أو مرهونا ً بعدد
محدود من المتب ّرعين الكرماء.
وقالأمينس ّرمجلساألمناءورئيس
لجنة العالقات الدولية ورئيس المركز
سابقا ً (بين  2010و )2013بول إدّه،

إن المركز ،انطالقا ً من حاجته إلى
توسيعقاعدةالمتب ّرعينوالمساهمين،
يعتزم تعزيز تواصله مع مختلف
المناطق اللبنانية ،للتوعية في شأن
المرض ودور المركز.
وأش���ارت رئيسة لجنة التواصل
نورا جنبالط إلى أنّ المركز تو ّلى بين
العامين  2002و 2014توفير العالج
لنحو  1100طفل ،وقدم نحو أربعة
آالف استشارة طبية ألطفال مصابين
بالمرض ،واستشارات طبية وتقنية
لـ 22بلداً.
واش����ارت إل��ى أن نسبة الشفاء
اإلجمالية بلغت  82في المئة ،علما ً
أنها في حاالت اللوكيميا ،وهي األكثر
رواج�اً ،ارتفعت من  52في المئة عام
 ،2002إلى أكثر من  90في المئة.

«لبنان الأخ�ضر» يحت�ضر طبيعياً ...فهال �أ�سرعنا �أفراد ًا وم�ؤ�سّ �سات لإنقاذه؟

تحقيق :إيمان سالمة
«لبنان األخضر» ،كلمات ردّدتها السيدة فيروز على مسامعنا
منذ الصغر وكبرت معنا ،متغ ّنين بمعانيها مؤمنين بما تحمله
هذه األرض من كنوز طبيعية تجعلنا جنودا ً لحمايتها والدفاع
عنها أينما اقتضت الحاجة .لكن صراعات البشر وحروبهم
فوق تراب الوطن لم تبق للخضار متنفسا ً ولم يترك زحف
العمارة بكافة أشكال تركيباته اإلسمنتية زاوية إال واستنفذها
بطريقة أو بأخرى.
أي��ن أصبحت ث��روة لبنان الطبيعية؟ ونحن كمواطنين
لبنانيين ،م��اذا فعلنا لهذا الكنز الثمين؟ ه��ل استطاعت
المؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني وحدها العمل
تصحر بلدنا؟ فكيف كانت مساحة الثورة
للح ّد من إمكانية
ّ
الطبيعية التي يمتلكها لبنان وأين أصبحت؟ أسئلة تحاول
«الوكالة الوطنية لإلعالم» إيجاد أجوبة لها في هذا التحقيق.
لبنان يتميز في المنطقة العربية بثروة طبيعية من غابات
وأحراج ومياه قدرت بـ 35في المئة من إجمالي مساحته عام
 ،1965تراجعت في السنوات األخيرة لتصل إلى  13في المئة
عام  2009بحسب بيانات وزارة البيئة ،ما دعا حينذاك جميع
المسؤولين لالستنفار وإطالق صفارات الخطر ،للتكاتف وحدة
متوحدة وحماية الغطاء األخضر ،ال��ذي وصف بأنه مورد
اقتصادي يستأهل من الحكومات المتعاقبة وضع سياسة
واضحة وقانونية تنفذ وتطبق أينما تدعو الحاجة.
والمتخصصون في هذا المجال عام
وقد نجح البيئيون
ّ
 2009بحمل السلطات على وضع «االستراتيجية الوطنية
إلدارة حرائق الغابات» ،حيّز العمل التنفيذي عبر تعهد
الحكومة الحالية ببيانها ال���وزاري «توسيع رقعة لبنان
الخضراء» من خالل تفعيل االستراتيجية الوطنية إلدارة
حرائق الغابات ،ومتابعة أعمال التحريج وتنشيط «اإلدارة
البيئية لألحواض واالهتمام بالمحميات الطبيعية».

وأه��م ما توفره ه��ذه االستراتيجية الممولة من االتحاد
األوروب��ي ،والمن ّفذة بالشراكة بين وزارة البيئة و«جمعية
الثروة الحرجية والتنمية» ،رؤية شاملة وواضحة للحاجات
على صعيد المؤسسات واإلدارات وعلى الصعيد المحلي
إلدارة حرائق الغابات .وتتض ّمن هذه االستراتيجية خمسة
محاور أساسية هي :األبحاث والمعلومات ،تقليص الخطر،
الجهوزية ،االستجابة وإع��ادة التأهيل .والهدف منها الدعم
المبكر وإدارة أفضل لحرائق الغابات وفوائدها المرتبطة
بالبيئة خصوصا ً المناطق الريفية ،إضافة إلى إنشاء فرق
تطوعية ف��ي المجتمعات السكانية المحيطة بالغابات
وتزويدها بالتجهيزات الالزمة لمكافحة الحرائق.

الح ّد من االخطار

في المقابل ،ما هي التهديدات التي يجب الح ّد منها للوصول
إلى تطبيق هذه االستراتيجية؟ غابات لبنان كانت تغطي ما
يقارب  13.2في المئة من مساحته حتى عام  ،2006إال أنّ
معظم المعطيات المتوافرة اليوم تجمع على تراجعها إلى
ح ّد كبير ،لذلك يجب العمل على مكافحة الحرائق والوقاية
منها ،تنظيم التوسع العمراني بحيث يضمن وجود مساحات
خضراء وتغيير نمط استخدام األراض��ي بالوجهة التي ال
تضر باألشجار المتواجدة فيها أو حولها ،والح ّد من وجود
والكسارات ،إضافة إلى الظروف الطبيعية والبيئية
المقالع
ّ
التي تساهم بشكل كبير في ازدياد مخاطر احتراق الغابات
الذي يقضي سنويا ً على مساحات تتراوح بين  1500و2000
هكتار فيما قضى على أكثر من  3700هكتار خالل موسمي
 2006و.2007

الجمعيات األهلية

عندما أخذت الوزارات المعنية زمام مسؤولية إدارة تنمية
الغابات في لبنان بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني،

سعت كل واح��دة في إط��ار مهمتها ،إلى بذل الجهود لتنفيذ
مشاريع تحريجية على مستوى البالد.
جمعية الثروة الحرجية والتنمية ،ووفق ما جاء على لسان
مديرها العام سوسن أبو فخر ،لديها مشتل ينتج سنويا ً
حوالى مليون ونصف مليون شجرة من الصنوبر ،ويُزرع كل
سنة مئة ألف شجرة في لبنان ،وتنظم الجمعية هذه السنة
حملة تشجير كبيرة على مختلف األراض��ي اللبنانية لزرع
 450ألف شجرة ،بالتعاون مع بلديات المناطق .ويجري هذا
العمل ضمن خطة وضعتها الجمعية عام  2009وتب ّنتها وزارة
الزراعة لرفع رقعة الغطاء األخضر من  13في المئة إلى  20في
المئة وتطلق بالتعاون مع وزارة البيئة ،خصوصا ً أن عمليات
التحريج بلغت نسبتها بين  70و 80في المئة ،إال أن معلومات
دقيقة حول هذا النجاح في التحريج لم تتوفر على مستوى
البالد ككل.
وأوضحت أن وزارة الزراعة تقوم بدورها عبر منع قطع
األشجار تحت طائلة المالحقة والمحاسبة القانونية لحماية
الثروة الحرجية ،ولكن تالزم مكافحة الحرائق في الغابات
والتشجير لم يكن على قدم المساواة ،فضعف التنسيق بين
اإلدارات والنقص في المعدّات ،وع��دم تو ّفر عناصر الفرق
المدربة لتطويق الحرائق وغياب شبكات الطرق المالئمة ،حال
في كثير من األحيان من دون أداء الدور المطلوب وتجنب وقوع
الخسائر.

الفوائد االقتصادية

حماية الممتلكات الحرجية الخاصة والعامة ،وتفعيل
االهتمام باإلدارة البيئية للموارد الطبيعية في األمالك الدينية
ضرورية ،وبحاجة إلى خطة متكاملة ،خصوصا ً أنّ المعلومات
تشير إلى أنّ نحو  40في المئة من المناطق الحرجية تملكها
األوق��اف الدينية المحلية ،وق��د استفاد اللبنانيون عموما ً
والمجتمعات الريفية خصوصا ً من الموارد الحرجية بوسائل

ع �دّة :رعاية النحل ،إنتاج الصنوبر ،المنتجات الحطبية،
النباتات الطبية والعطرية وإنتاج الفحم .وتعتبر هذه الوسائل
مصادر دخل مهمة يمكن التعويل عليها.
وبالنسبة إلى قطاع الغابات ،فال يزال األقل مساهمة في
مجمل الدخل المحلي ،ألن اإلنتاج الخشبي لم يأخذ الحيّز
األساسي في هذه العملية االقتصادية لكثرة القيود المحيطة
به .أما الصنوبر فهو المنتج الحرجي غير الحطبي ،يخضع
لسياسات ضريبية تشجيعية تميّزه عن الواردات.

تنمية وحماية

أشجار كثيرة نستطيع زرعها واالستفادة منها ،وال تقل
أهميتها عن شجرة األرز .على سبيل المثال شجرة اللزاب،
التي يضعها الباحث كريستيان أخرس ،بالمتفوقة أهمية على
شجرة األرز ،كما تتمتع به من التفرد بالعيش على ارتفاعات
عالية تصل إلى  2700متر ،بينما أقصى وجود لها يقع على
ارتفاع  1700متر ،وقوى صمودها في وجه الحرائق ،وهي ال
تغطي سوى عشرة هكتارات من أراضي لبنان متفرقة الوجود
في جبل لبنان وسفوحه الشرقية والغربية ،تقتات الطيور من
ثمارها وتعيد رمي بذورها ،األمر الذي يساهم في إنبات الشجر
من جديد على إثر تفاعلها مع عوامل الطبيعة المناخية وفقا ً
لما ذكره الباحث البيئي أخرس ،فلماذا ال تكون شجرة اللزاب
مزروعة بكثافة في البقع اللبنانية بكاملها ،لما لها من قدرات
تحمل العوامل الطبيعية وعيشها في مناطق ذات ارتفاع عال.

تطبيق القانون

في ك ّل مجتمع ،هناك حقوق للمواطنين كأفراد وواجبات
إزاء دولتهم ،ترعى تطبيقها قوانين خاصة لكال الطرفين ،ضمن
هذا اإلطار وجب على كل مواطن التزام الواجب من خالل رؤية
ومقترحات أجمع عليها كل من يحب «لبنان األخضر» أفرادا ً
وهيئات ومؤسسات لتكون مخرجا ً لبدء تطبيق قانون الغابات

وتنفيذه وفق الروحية األساسية وتصحيح الخلل القائم منذ
زمن للحفاظ على المساحة الخضراء وزيادتها وهي كالتالي:
ّ
والمعطلة بعض
ـ إلغاء النصوص القانونية الالحقة
أحكامه.
ـ العمل على تشكيل لجنة فنية لمسح مواقع الغابات
وتصنيفها وتحديد هوية مالكيها.
ـ إعادة العمل بنص المادة  93من قانون الغابات لناحية
وجوب االستحصال على شهادة تحريج مقابل عدد األشجار
التي يسمح بقطعها.
ـ وض��ع خطة من قبل وزارة ال��زراع��ة وال���وزارات األخ��رى
للتحريج على أن تطبق النصوص القانونية الواردة في قانون
الغابات والتي تعطى لوزير الزراعة هامشا ً كبيرا ً في التحرك
ومنها تكليف األفراد والبلديات بالتحريج اإلجباري.
ـ التشدّد في تطبيق العقوبات ،خصوصا ً لناحية القطع
وافتعال الحرائق والرعي واالستثمار غير القانوني للغابات.
ـ زيادة موازنة وزارة الزراعة.
ـ زيادة عدد مأموري األحراج وتدريبهم بشكل جيد للقيام
بمهامهم كما وزيادة نقاط المراقبة.
ّ
مخطط عام لكيفية وصول فرق اإلطفاء إلى كل بقعة
ـ وضع
جغرافية من غابات لبنان وينفذ مناورات نظرية وعملية
لذلك.
ـ تعزيز فرق اإلطفاء بالمعدّات الالزمة وزيادة عديدها.
ـ تطبيق ق��ان��ون حماية الغابات رق��م  558ال��ص��ادر في
 1996/7/24والمتعلق بالغابات المحمية بحكم القانون
كغابات األرز والشوح واللزاب والشربين وغيرها ،والتي لم
تتخذ بعد اإلجراءات التنفيذية لحمايتها.
«لبنان األخضر» يحتضر طبيعياً ،فهال أسرعنا أف��رادا ً
ومؤسسات وأسعفناه بقليل من المحبة ،وعالجناه بعدم قطع
ّ
أشجاره ،وضمدناه بزرع الكثير منها على كامل مساحته؟

