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أولويتنا إستراتيجيا تتمحور حول مواجهة الكوارث

كانت مجرد مبيدات ،وكيف ان بعض البلديات
عمدت اىل رش ضباب ممزوج مبازوت محروق
ومبيدات محاولة تعقيم الطرقات ،ما الحق
رضرا بالبيئة وبصحة االنسان .سياسة الدولة
البيئية خاطئة منذ االساس .فاملبالغ التي تكلفتها
مثال الدولة الستئجار بواخر توليد الطاقة كان
يف االمكان استثامرها يف مشاريع النتاج الطاقة
النظيفة نوفر من خاللها فرص عمل الكرث من
 50الف شخص .لكن مع االسف فان املصالح
الخاصة طغت عىل املصالح العامة يف البلد.
انا ادعو اىل وضع خطة جهوزية استباقية لكل
طارئ ،واالستعانة بخربات القوى االمنية اللبنانية
يف هذا املجال التي اثبتت االحداث االخرية انها
متتلك هذا النوع من الخطط ،وان يف امكانها
تطبيقها بشكل دقيق ،بعدما مت ّكنت من تجنب
انتشار الوباء بني افرادها .وهو امر عجزت عنه
اكرب الجيوش يف العامل.

كامل :البيئة تنظف نفسها بنفسها
يبدو ان فريوس كورونا املستجد افاد كوكب االرض اكرث من ابنائه .طوال عقود حاول االنسان ان يتفوق عىل الطبيعة ملحقا
بها وببيئتها وبصحته اشد االذى .يف غضون اشهر قليلة انقلب العامل رأسا عىل عقب اثر ظهور الفريوس وتفشيه يف ارجائه

عىل الرغم من تأثرياته السلبية عىل االنسان
اال ان فريوس كورونا شكل هدية قيمة للبيئة
العاملية متثلت بثورة بيئية ترجمت انخفاضا كبريا
ومفاجئا يف انبعاثات الغازات ،امللوثة املسببة
لالحتباس الحراري وتحسنا يف جودة نقاء هواء
االرض.
لطاملا ارتبطت الثورات البيئية عرب التاريخ بانتشار
اوبئة او جوائح شكلت تهديدا وجوديا دفع
بالطبيعة اىل تنظيف نفسها بنفسها .فهل ميكننا
اليوم ان نعلق اماال عىل هذه الجائحة العاملية
يف احداث تغريات بيئية طويلة االمد ام ان الواقع
البيئي سيعود اىل ما كان عليه بعد انحسار الوباء
وتخفيف القيود عىل التنقالت لتعود الحياة اىل ما
كانت عليه ،او ان اهتامم الحكومات والشعوب
بالصحة والوقاية سيدفعهم اىل استخدام الطاقة
البديلة يف املستقبل؟
رئيس حزب البيئة العاملي ضومط كامل يجزم
لـ"المن العام" بأن العامل ما بعد جائحة كورونا
لن يكون كام قبله" :نحن نراقب هذا املوضوع
بكل ابعاده ،ورأينا كيف ان استخدام الوقود
االحفوري لتوليد الطاقة ادى اىل تشكيل كتل
هوائية مشبعة بالغازات امللوثة والدفيئة التي
نتج منها تلوث كيميايئ خطري .اال ان التغيريات
البيئية التي شهدناها خالل هذه الجائحة ادت
اىل تحرر الكتل من هذه املواد وعودتها اىل ما
كانت عليه يف السبعينات .منذ ستة اشهر كانت
ال تزال الكتل الهوائية مد َّمرة كليا وقد تحولت
اىل كتل هوائية حارة تتضارب يف ما بينها محدثة
تلوثا هائال وارتفاعا مخيفا يف درجات الحرارة.
لكن فريوس كورونا مت ّكن خالل اسابيع فقط من
اعادة الكتل الهوائية اىل برودتها واعتدالها .بعدما
كانت بلدان كثرية يف رشق املتوسط واوروبا
واملنطقة العربية مغطاة كليا بغيوم من الكتل
الهوائية امللوثة ،نجدها اليوم تنعم بهواء نظيف
خال من املواد الكيميائية .وهذا مرده بشكل

أسايس اىل انخفاض استهالك البرتول اليومي اكرث
من  40مليون برميل ،بعدما كان تسبب بتغري
مناخي كبري وبرفع معدالت الحرارة بشكل جنوين
خالل  50سنة املاضية.
■ ما هي التغيريات التي طرأت عىل البيئة يف
لبنان جراء كورونا؟
□ بعد ثالثة ايام فقط عىل توقف حركة الطريان
يف االجواء اللبنانية طرأ تغيري هائل يف الواقع
البيئي الذي تحسن بشكل كبري جدا .اذ عادت
سامء بريوت نقية وانقشع عنها الغبار امللوث،
وبتنا نرى متساقطات شبه يومية تهطل بشكل
معتدل ما ادى اىل تنظيف الجو بشكل كامل
وتغذية املياه الجوفية وغياب الفت للسيول
الجارفة املدمرة التي كانت تعقبها ايام مشمسة
طويلة .كذلك عادت الطيور العابرة واملهاجرة
لتمر يف محاذاة الشاطئ البحري والسواحل يف
طريقها اىل اوروبا وافريقيا بعدما كانت تحلق
عىل ارتفاع ال يقل عن  600مرت بسبب الغيوم
السوداوية وامللوثة .كام حصلت اعادة هيكلة
للطيور البيئية ومشتقاتها ،وعادت الحيوانات
االليفة وغري االليفة تظهر من جديد وتصدر
اصواتا يف الليل كنا قد افتقدناها ،وباتت املوايش
ترعى نوعا جديدا من النباتات التي نبتت مجددا
يف مراع كانت قد اصبحت جرداء كليا .من هنا
ادعو الدولة اللبنانية اىل اعتامد سياسة بيئية
اجتامعية جديدة تساعدنا يف املحافظة عىل هذه
املكتسبات البيئية القيمة.
■ هل استئناف الحركة االقتصادية العاملية
سيعيد الواقع البيئي اىل ما كان عليه؟
□ لقد شهدنا انخفاضا كبريا جدا للمستويات
االقتصادية العاملية جراء تدمري اقتصادات دول
ورشكات عدة يف لبنان والعامل .فهل ستتمكن
الحركة االقتصادية العاملية بعد انتهاء الجائحة

من العودة رسيعا اىل ما كانت عليه؟ يف رأيي هذا
االمر يحتاج اىل ما ال يقل عن  5اىل عرش سنوات،
وهو امر مرتبط مبدى استمرار الجائحة ونتائجها،
وبالثورة االجتامعية التي سنشهدها بعدما تأثرت
معظم شعوب االرض ماديا بالجمود االقتصادي
الحاصل .بعد كورونا سنشهد ما شهدناه بعد
الحربني العامليتني االوىل والثانية ،اقتصادات تنهار
واخرى تظهر.
■ كيف سينعكس ذلك عىل صحة االنسان؟
□ االرقام التي كنا قد وصلنا اليها حول نسبة
التلوث يف العامل مخيفة .مثال الحد االقىص
املسموح به عامليا لوجود ثاين اوكسيد الكربون
يف الجو هو  250جزء باملليون يف حني اننا كنا
قد تخطينا هذا املعدل ووصلنا اىل  415جزءا
قبل الجائحة .االنسان جزء من الكائنات الحية
املوجودة عىل سطح االرض ،ويف حال متكنّا من
املحافظة عىل نسب التلوث منخفضة فان كل
هذه الكائنات ستتنعم بهواء نظيف يرتك اثرا
ايجابيا عىل صحتها الجسدية والفكرية  .الرسعة
التي حصل خاللها هذا التغيري البيئي مطلوبة
جدا ،فقد متكن الكون من التنفس بعد فرتة
االحتباس الحراري الطويلة التي كانت سائدة
والتي انعكست احتباسا عىل كل الكائنات الحية
مبا فيها االنسان.
■ كيف ستكون صورة العامل بعد كورونا؟
□ بعد كورونا سنشهد بداية كون جديد
وانطالقة اقتصادية امنائية سياحية وبيئية
جديدة يرتدي بعدها كوكبنا ح ّلة مختلفة .ما
جرى هو مثابة حرب عاملية ثالثة دمرت العامل
من دون اية اسلحة ،وعلينا االن ان نعيد بناءه.
لقد دعونا منذ التسعينات اىل رضورة التنبه من
اليوم الذي ستقرر فيه البيئة تنظيف نفسها ،الن
احدا لن يتمكن من الوقوف يف وجهها وهو ما

رئيس حزب البيئة العاملي ضومط كامل.

يحصل حاليا .كام اصدرنا بالتعاون مع عدد من
العلامء برئاسة رئيس منظمة الصحة العاملية
السابق يف آب  2019تقريرا علميا توقعنا فيه
ظهور وباء يف املستقبل يطاول حوايل  80اىل
 100مليون انسان ،وحضضنا من خالله دول
العامل كلها عىل تحضري نفسها لجهوزية استباقية
يف مواجهة أي وباء عاملي والعمل عىل تصحيح
الواقع البيئي من خالل االعتامد عىل قطاعات
الطاقة النظيفة .اال اننا مل نلق اذانا صاغية اىل
ان ظهر هذا الوباء ،فاصلحت البيئة نفسها
بنفسها.
■ ما هي نسبة جهوزيتنا يف لبنان ملواجهة ما
تتحدث عنه؟
□ "ربنا اليل حامي" .لو مل يكن هناك تدخل

التغييرات البيئية خالل
الجائحة اعادت الكتل
الهوائية الى ما كانت
عليه في السبعينات

الهي مبارش ملا نجا لبنان .يف البداية كانت نسبة
جهوزيتنا صفراً ،ومن ثم شكلت يف الرسايا
الحكومية خلية ملواجهة الوباء برئاسة اللواء
محمود االسمر .وقد رأينا كيف ان معظم
املعقامت التي استعملت يف الدولة اللبنانية

■ هل من تأثريات لالوبئة عىل البيئة عرب
التاريخ؟
□ بكل تأكيد فاالوبئة التي مرت عرب التاريخ
خ ّلفت وراءها بيئة نظيفة بشكل كبري ،وجميع
الدراسات تظهر بشكل واضح كيف ان البيئة
تعمد اىل تنظيف بنفسها معتمدة عىل اوبئة
مدمرة وفريوسات قاتلة .عىل لبنان خاصة التنبه
اىل هذا االمر فهو مكشوف بيئيا بشكل كبري.
فالنفايات ما زالت ترمى يف املطامر او يف البحر
وكذلك يتم ج ّر الرصف الصحي اىل االنهار واملياه
الجوفية ما يتسبب بخطر فادح عىل البيئة وعىل
صحة اللبنانيني .يجب ان تكون اولوية الدولة
اليوم وضع اسرتاتيجيا تتمحور حول جهوزية
املواجهة للكوارث الناتجة عن التلوث البيئي
املحيل واالقليمي والعاملي.

سلوكيات جديدة لحياة االنسان اليومية
التغريات التي طرأت عىل سلوكيات الناس بسبب جائحة
كورونا قد تساهم يف الحد من انبعاثات الكربون ،حيث اشارت
دراسة اجريت يف عام  2018يف جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية
يف سويرسا ،اىل ان حض الناس عىل تغيري عاداتهم لفرتة من
الوقت يرتك اثرا عىل سلوكياتهم عىل املدى الطويل .فقطاع

النقل وحده يساهم يف ما يصل اىل  23يف املئة من االنبعاثات
العاملية للكربون املسببة لالحتباس الحراري ،وتشكل قيادة
السيارات  72يف املئة من هذه النسبة ،والنقل الجوي  11يف
املئة ،كام تساهم الصناعية واالنشائية مبا يصل إىل  18.4يف املئة
من هذه االنبعاثات.
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