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صّنف لبنان يف املرتبة الثالثة عامليا يف ترتيب التلوث، بعد افغانستان وغانا. السبب االسايس يعود اىل تراكم اكرث من سبب 
عىل شواطئه وسواحله ووديانه وسهوله وجباله ومياهه. التلوث البيئي يتفاقم من سنة اىل اخرى، ما ادى اىل ظهور الكثري من 

االمراض املزمنة، منها الرسطانية والجلدية والصدرية

ناتج  التلوث  بأن  الخرباء  تقارير  تفيد 
والتلوث  املياه،  يف  الثقيلة  املعادن  من 
ترمى  التي  املصانع  مخلفات  من  الكيميايئ 
واالنهار،  واالحراج  العامة  املشاعات  يف 
املبتذلة  املياه  نتيجة  الجرثومي  والتلوث 
ومياه املجارير، وتلوث الهواء بسبب دخان 
الغازات  وانبعاث  والسيارات،  املصانع 
قلة  بسبب  االزمة  تفاقمت  كبرية.  بنسبة 
اىل  النبايت  الغطاء  نسبة  وتراجع  االمطار، 
العمران  تزايد  جراء  مخيفة  مستويات 
املناطق  يف  واملرامل  الكسارت  واقامة 
عىل  التعديات  نسبة  وارتفاع  الحرجية، 
واالحتباس  والنهرية،  البحرية  االمالك 

الحراري، ما ادى اىل تلوثها.
والينابيع،  واالنهر  البحر  التلوث  شمل 
ومجاري السواقي واالبار الجوفية ومساربها 

بيئة لبنان مزرية من ساحله إلى أعالي قممه
أبي راشد: الوضع كارثي ويستدعي حالة طوارىء

بيئة

واحواضها، عدا عن تخريب املرامل واملقالع 
للجبال.

لعل ابرز مصادر التلوث الربي والنهري كان 
مير  الذي  الليطاين  لنهر  الخطري  التلوث  يف 
وتستفيد  تقريبا،  لبنان  مساحة  نصف  عرب 
ازمة  ويف  القرى،  عرشات  مياهه  من 
البلد  غطت  التي  انواعها  بكل  النفايات 
البحر  اىل  ووصلت  تقريبا،  مساحته  بكامل 
عام  اىل   2014 العام  من   السنوات  خالل 

 .2018
خالل  البيئية  الجرائم  تفاقمت  كذلك 
من  الرغم  عىل  املاضية،  القليلة  السنوات 
يف  البيئة  لحامية   444 رقم  القانون  صدور 
العام 2002 يف عهد رئيس الجمهورية اميل 
الشهيد  الراحل  الحكومة  ورئيس  لحود 
وزارة  بانشاء  قىض  والذي  الحريري،  رفيق 

وتضمن  للبيئة،  وطني  وصندوق  للبيئة 
البيئة،  يهدد  ما  كل  حيال  تفصيلية  احكاما 
يف  والعقوبات  حاميتها،  الكفيلة  والسبل 
لكن معظم  املراقبة.  وآليات  املخالفني  حق 
نتيجة  ورق  عىل  حربا  بقيت  القانون  مواد 
 2018 انتهت سنة  والتطبيق.  املتابعة  عدم 
تفاقم  مع  البيئية  الكوارث  من  مزيد  اىل 

التلوث يف كل املجاالت. 
اين  من  نحتار  البيئية  لالزمة  مقاربتنا  يف 
والحل؟  العالج  تتطلب  اولوية  واي  نبدأ؟ 
من النفايات ام من طوفان املجاري، ام من 
تلوث االنهار واملياه الجوفية والهواء ام من 
املراقبة  وعدم  الفساد  نتيجة  الغذاء  تلوث 
االغذية؟  تنتج  التي  للمؤسسات  الجدية 
وال  مرخصة  غري  منها  الكثري  ان  ظهر  وقد 

السليمة. املعايري  تعتمد 
العام"  "االمن  استطلعت  املقاربة  هذه  يف 
رأي رئيس الحركة البيئية اللبنانية ومؤسس 
ايب  بول  البيئي  الخبري  لبنان  االرض  جمعية 
خالل  للوضع  تقييمه  عىل  للوقوف  راشد 

العام املنرصم. 

الصعيد  املاضية عىل  السنة  ■ كيف تصف 
البيئي؟

واملحلية  الدولية  التقارير  صدور  بعد   □
تلوث  نتيجة  لبنان  يف  الصحي  الوضع  عن 
ما  حول  السيام  كاريث،  الوضع  فان  البيئة 
تلوث  نسبة  عن  الدراسات  احدى  نرشته 
الزوق  معمل  يسببه  مام  جونيه  يف  الهواء 
فيها،  للنفايات  مكب  ال  ان  علام  للكهرباء، 
حاليا  وهو  الليطاين  نهر  تلوث  عن  عدا 
النفايات  عن  تكلمنا  اذا  احواله.  اسوأ  يف 
تاريخه  كل  يف  يعرف  مل  فلبنان  البحر،  يف 
نسبة التلوث الحالية بسبب جبال النفايات 

من  تردنا  التي  والصور  الشواطىء،  عند 
حجم  عن  عدة  مناطق  يف  الصيادين 
اال  تشكل  ال  والتي  الشواطىء  يف  النفايات 
رأس جبل الجليد. علام انها متثل ما نسبته 
اىل  يضاف  البحر.  قعر  يف  التلوث  من   %4
العشوائية  واملقالع  املرامل  انتشار  ذلك 
ما  كبرية.  كارثة  تشكل  التي  املرخصة  غري 
رادع  اي  وجود  عدم  هو  اطالقا  يطمنئ  ال 
او اي خطة جدية ال من الحكومة وال من 
من  متأكدين  غري  يجعلنا  مبا  البيئة،  وزارة 
وما  كنا  افضل.  مستقبل  اىل  متجهون  اننا 
حالة  باعالن   2016 العام  منذ  نطالب  زلنا 
املزري  البيئي  الوضع  الن  بيئية  طوارىء 
االقتصاد  وعىل  املجتمع،  كل  عىل  ينعكس 
يريد  السائح  الن  خاص،  بشكل  والسياحة 
املياه  لجهة  ونظيفة  صحية  ببيئة  التمتع 

غري  وبطبيعة  النظيف،  والهواء  والطعام 
مشوهة وغري مجروحة كام هي حاليا.

التي  الكربى  البيئية  امللفات  هي  ما   ■
لها؟ تصديتم 

حددت  الربي.  الصيد  مبوسم  لنبدأ   □
الوزارات املعنية مدة موسم الصيد، وكانت 
النية ان يكون املوسم مفتوحا من آب حتى 
شباط، بينام كلنا يعلم ان موسم الصيد كان 
منتصف  حتى  ايلول  منتصف  من  يفتتح 
بيئيني  كاطراف  تجمعنا  لكننا  االول.  كانون 
متديد  عن  للرتاجع  كبريا  ضغطا  ومارسنا 
مهل الصيد، ونحن مل نطلب منع الصيد بل 
عتبنا  اال.  ليس  تنظيمه  هو  نطلبه  ما  كل 
والداخلية  الزراعة  املعنية،  الوزارات  عىل 
والبيئة، كونها فتحت موسم الصيد من دون 
للحصول عىل رخص  كافية  تدقيق ومتابعة 
الطيور  حق  يف  مجازر  فارتكبت  الصيد، 
تجاوز  بسبب  الصغرية  والطيور  املحمية 
رفضنا  كام  بها.  املسموح  االعداد  الصيادين 
الطيور  من  االنواع  بعض  باصطياد  السامح 
مثل عصفور التيان، الن السامح بصيده كان 
الطيور  انواع  كل  الصطياد  املجال  سيفتح 
طري  حامية  بوجوب  رأينا  اعطينا  الصغرية. 
نتيجة  عامليا  تتناقص  اعداده  الن  الرتغل 
مواجهات  ايضا  لدينا  كانت  الجائر.  الصيد 
والحقنا  العشوايئ،  الصيد  موضوع  كبرية يف 
البيئية  العامة  النيابة  عرب  قضائيا  املوضوع 
لكل من يصطاد كمية اكرب من املسموح او 
النيابة  ان  الحقيقة  العشوايئ.  الصيد  ميارس 
واالماكن  املناطق  بعض  يف  تحركت  العامة 
بعض  ساعدنا  كذلك  فعالة.  بطريقة 
واتخذ  املوضوع  املحافظني يف مالحقة هذا 

بعضهم قرارات حاسمة لتنظيم الصيد.

■ ماذا عن ملف الكسارات واملرامل؟
مواجهات  فيه  خضنا  ايضا  امللف  هذا   □
تجاه  السيام  نجاحات،  وحققنا  كبرية 
املرامل واملقالع املخالفة للقانون والتي يتم 
استصالح  اسم  تحت  او  بذريعة  انشاؤها 
ارض زراعية. وجهنا شكوى اىل وزارة البيئة 
بلدة  يف  مرملة  لوقف  املايض  حزيران  يف 

اسمها  البرتون  قضاء  منتصف  يف  تقع 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

املقالع العشوائية يف لبنان تبلغ 56 مليون مرت مربع من االرايض.رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ايب راشد.

تلوث قعر البحر 
بالنفايات اكبر من تلوث 

الشاطىء 

يتم التحايل على 
القانون بمنح تراخيص 

واملرامل للمقالع 
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حيث  كفرحلدا،  قرب  بشتودرعورة 
الصخور  يقتلعون  املرشوع  اصحاب  كان 
بناء  يف  ظهرت  التي  الفجوات  لسد  الكبرية 
جواب  يصلنا  مل  االن  حتى  لكن  بلعة.  سد 
اشهر  سبعة  مرور  من  الرغم  عىل  الوزارة 
سياسية،  االسباب  ان  اعتقد  الشكوى.  عىل 
البيئة.  لتخريب  هنا  السياسة  دخلت  اذ 
ومقالع  كسارات  انشاء  يف  مخالفات  هناك 
يف جرود تنورين والعاقورة لخدمة مرشوع 
سد بلعة الذي يحتاج اىل مليون مرت مكعب 
االمر  لهذا  بالتصدي  قمنا  الصخور.  من 
كحركة بيئية بالتعاون مع السكان املحليني، 
خالل  من  الكسارات  هذه  انشاء  ومنعنا 
وقف  حيث  القمم،  حراس  اسمها  حملة 

االهايل بقوة واوقفوا املقالع هناك.

■ عىل ماذا تحتوي املخالفات؟
واملقالع  الكسارت  اصحاب  ان  املشكلة   □
املحافظة  من  رخصة  عىل  يستحصلون 
وتجليلها.  زراعية  ارض  استصالح  بحجة 
نقل  حق  يطلبون  الرخصة  هذه  مبوجب 
يقتلع  ما  اي  االرض،  من  الناتج  يسمى  ما 
اخرى،  اماكن  اىل  وصخور  اتربة  من  منها 
وهنا ال يتأكد بعض املحافظني بشكل دقيق 
مبوجب  انه  علام  الناتج،  نقل  موضوع  من 
نقل  كان  الي  يحق  ال  الغابات  قانون 
وهكذا  ارضه،  خارج  اىل  والرتبة  الصخور 
يتم تدمري غابات وجبال لبنان الجميلة من 

خالل التحايل عىل القانون.

■ وحول تلوث البحر؟
بردم  السنة  هذه  الوزراء  مجلس  سمح   □
البحر يف منطقتي الزوق والناعمة، وكاد يسمح 
بردم البحر يف مالحات دير الناطور يف شاطىء 
السياسيني  عىل  قويا  ضغطا  مارسنا  انفه. 
لوقف اصدار هذا القرار، ونجحنا يف ذلك الن 
هذا املوقع صنف اصال يف املخطط التوجيهي 
يجب  منطقة  بانه  اللبنانية  االرايض  لرتتيب 
النفايات  تسببه  ما  اىل  تطرقنا  وقد  حاميتها. 

من تلوث لشاطىء البحر وقعره.

انشاء  مشكالت  عن  ايضا  تحدثت   ■
السدود؟

كثرية  مواجهات  السنة  هذه  حصلت   □
سد  حول  وبخاصة  السدود،  انشاء  حول 
رفضنا  من  ناتج  باملوضوع  اهتاممنا  برسي. 
يلحقه  ان  ميكن  الذي  للتخريب  كبيئيني 
بعد  امامنا  واضحة  كانت  والتجربة  السد، 
تبني  حيث  الضنية،  يف  بريصة  سد  انتهاء 
فتنبهنا  فيه،  للمياه  تخزين  يحصل  مل  انه 
االرض  طبيعة  عن  ناجمة  املشكلة  ان  اىل 
الصخر  من  نوع  هو  الكارست  الكارستية. 
من   %70 نحو  ويشكل  املشقق  الكليس 
بترسب  يسمح  وهو  لبنان.  وجبال  ارايض 
املياه اىل باطن االرض، وهذا ما يصفه علامء 
الجيولوجيا بانه هبة من الله للبنان لتخزين 
املياه الجوفية النظيفة املكررة تحت االرض 
فوقها.  اآلسنة  املياه  تتجمع  ان  من  بدال 
املشكلة حول سد برسي انه يبنى يف اجمل 
واد يف لبنان، ويشكل اكرب مصدر المتصاص 
عدا  االوكسيجني،  وتوليد  السام  الكربون 
بتخزين  الكاليستية ال تسمح  ارضه  ان  عن 
املياه. املشكلة االكرب ان حائط السد سيتم 
بناؤه عىل فالق روم - شحيم الزلزايل، لذلك 
طوين  الدكتور  الجيولوجي  الخبري  حذر 
النه  املنطقة  تلك  يف  السد  بناء  من  منر 

بشكوى  تقدمنا  لبنان.  عىل  خطرا  يشكل 
السد  انشاء  ميول  الذي  الدويل  البنك  اىل 
ان  تبني  بعدما  الالزمة،  باملعلومات  مرفقة 
فالق  ان  عن  معلومات  له  قدموا  املعنيني 
من  ناشط.  فالق  هو  بينام  هامد  روم 
تنجح  ال  الخزانات  او  السدود  ان  املؤكد 
االرض  طبيعة  بسبب  املياه  تجميع  يف 
االبار  حفر  بتنظيم  يكون  الحل  الصخرية. 
عوض  واستخدامها  العشوائية  الجوفية 
تدمري الطبيعة التي تغذي تلك االبار وبدال 
دراسة  بحسب  الجوفية.  املياه  تلويث  من 
لالمم املتحدة اصدرتها سنة 2014، تبني ان 
لكل  كافية  لبنان  يف  الجوفية  املياه  كمية 
سنوات  من  الرغم  عىل  اللبنانيني.  حاجات 
الجفاف وشح االمطار سيكون لدينا فائض، 
فكيف اذا كان موسم املطر جيدا مثل هذه 
السنة؟ لكن العشوائية يف عملية فتح االبار 
مشكلة  انتجت  للمياه،  املفرط  واالستهالك 
التملح يف االبار. نحن يف لبنان نعاين مشكلة 
سوء ادارة قطاع املياه وليس يف كمية املياه.

اليومية  املشاكل  مشكلة  اىل  نصل   ■
معه  تعاطيتم  كيف  النفايات.  ملف  وهي 

بيئية؟ ما هي مالحظاتكم حول  كجمعيات 
معالجته؟ طريقة 

اىل  قدمنا  جدا.  متشعب  النفايات  ملف   □
مئة  كلفته  تبلغ  حال  املتعاقبة  الحكومات 
عىل  ويقوم  لبنان،  كل  يغطي  دوالر  مليون 
اربعة اقسام: 50% من كمية النفايات قابلة 
)البالستيك  للتدوير  قابلة  و%35  للتسبيخ، 
والكرتون(، و15% املتبقية منها 10% قابلة 
النفايات  فرم  عرب  بديل  وقود  اىل  للتحويل 
وتحويلها اىل فحم صغري يستخدم يف مصانع 
االسمنت، وهو اقل رضرا من الوقود العادي 
امللوث للبيئة، وهناك 5% مواد نفايات صلبة 
ال  النها  للطمر  قابلة  وهي  العوادم  تسمى 
تسبب تلوثا. لذا نحن نحتاج فقط اىل زيادة 
والتي  العضوية،  للنفايات  التسبيخ  معامل 
كسامد  املفيد  الكومبوست  يسمى  ما  تنتج 
معامل  ايجاد  يجب  كام  للزراعة.  عضوي 
انواع  وبعض  والكرتون  البالستيك  لتدوير 
املحارق  حل  طرح  ان  نعترب  نحن  الزجاج. 
فضالت  الن  لبنان،  يف  فعال  وغري  مجد  غري 
ما  كبرية،  مياه  كمية  عىل  تحتوي  الطعام 
الهواء،  تلوث  اىل  سيؤدي  حرقها  ان  يعني 
التدوير.  من  االستفادة  مينع  الحرق  والن 
الكامل والتدوير  الفرز  لذلك طالبنا باعتامد 
مجلس  ملنع  تحركاتنا  نظمنا  كام  والتسبيخ. 
املرفوضة  املحارق  انشاء  اقرار  من  النواب 
ايضا من اهايل املناطق املنوي انشاؤها فيها، 
جبيل   - وبالط  مري  وبيت  كفرشيام  مثل 
االهايل  مع  وقفنا  وقد  املنت.  يف  والجديدة 

لرفض انشاء هذه املحارق.

كل  مع  التعاطي  يف  الخلل  ترون  اين   ■
البيئي؟ امللف 

وانفصام  وتحايل  الخلل يف وجود خبث   □
يف ادارة شؤون البلد كلها. التزم لبنان عىل 
لحامية  برشلونة  اتفاق   1986 عام  الورق 
وهو  التلوث،  من  املتوسط  االبيض  البحر 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  هدفا   17 يضم 
ان  التنفيذ  نتيجة  وكانت  البيئة.  لحامية 
املتوسط.  للبحر  ملوث  اكرب  بات  لبنان 
ستكون  املقبلة  املرحلة  ان  من  اخىش 
اصعب اذا استمرت االمور عىل ما هي عليه 

اللبنانية. من تدمري للبيئة 

براميل فرز النفايات.

ملصق 
املياه 
الجوفية 
ثروة 
لبنان.

ملصق 
تحذيري 
لحامية 
برسي.


