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كيف يواجه لبنان خطر التغ ّير المناخي؟

العاملية الثانية ،تحديدا ،بعد انتاج النفط وتحوله
اىل تجارة عاملية مربحة جدا ،ليصبح املسؤول
االول عن التلوث العاملي ،اضافة اىل ما تسببت
فيه الثورة الصناعية يف هذا املجال .لكن بعدما
شمل التلوث العامل يف السنوات االخرية ،تغريت
النظرة اىل البيئة ،فطالبت الدول الكربى بتحسني
وضعها من خالل الحد من خطورة النفايات
النووية واملشعة.

والتلوث زادا من السرطان والجرائم
الغازات السامة
ّ
التغي املناخي بأثره السلبي عىل فصول لبنان االربعة ،وعىل كمية امطاره وثلوجه ،فرتاجع معدلهام عن السابق .مل
قىض ّ
تقترص هذه السلبية عىل الطبيعة ،بل طاولت االنسان والحيوان معا .وانصب الرضر عىل صحة االنسان وسلوكه بحيث
ارتفعت االصابات مبرض الرسطان وكرثت الجرائم .اما الحيوانات االليفة فتحولت اىل مفرتسة وانقضت عىل اصحابها
مع التطور الصناعي بدأ التدهور البيئي وتزايد اىل
درجة اعترب فيها املسؤول االول عن تدمري هذا
الكون .بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،بدأت
الدول انتاج النفط ليصبح ،مع الوقت ،املسؤول
االول عن التلوث العاملي ،اضافة اىل ما تسببت
فيه الثورة الصناعية يف هذا املجال .لكن ،بعدما
شمل التلوث العامل ،تغريت النظرة اىل البيئة
فطالبت الدول الكربى بتحسني وضعها من خالل
الحد من خطورة النفايات النووية واملشعة.
مشكلة من هذا النوع تضع لها الدول التي
تتعرض لتغري مناخي اسرتاتيجيات مواجهة بهدف
القضاء عليها ،بينام لبنان املدمر بيئيا ،الذي وصل
اىل شفري الهاوية ،ال وجود فيه السرتاتيجيا مواجهة
واحدة تساعده عىل مجابهة هذا الخطر.
هذه املشكلة ومسبباتها واثرها عىل صحة
االنسان ،طرحتها "االمن العام" عىل رئيس حزب
البيئة العاملي ورئيس مؤسسة خرباء حامية الصحة
والبيئة املستشار البيئي دوميط كامل.
التغي املناخي عىل طباع االنسان
■ هل يؤثر ّ
وسلوكه ،كيف وما الذي يتبدل؟
□ هناك شعار يف العامل يقول "االنسان ابن بيئته".
يف حال كانت البيئة سليمة ونظيفة وخالية من
الشوائب ،تكون صحة االنسان جيدة وخالية من
اي مشكلة .لذا ،نعترب تأثري التغري املناخي الحاصل
اليوم خطريا جدا عىل صحة االنسان بسبب
حاجة كل انسان اىل تنشق هواء نقي مكون
من  %20,5من االوكسيجني .هناك مسألة ال
يعرفها كل الناس ،وهي ان تنشق الهواء النظيف
يحمي عقل االنسان ويحافظ عليه يك يكون يف
اسرتخاء تام .اما يف حال زادت نسبة التلوث يف
الجو ،فسيصاب بخلل عصبي يدفع به اىل العنف
والقتل .اضافة اىل ما ذكرت ،مثة عامل اخر هو
الغازات الخطرة املوجودة يف الجو ،خصوصا مادة

ثاين اوكسيد الكربون التي من املفرتض ان يكون
معدلها العام  250جزءا يف املليون ،يف حني ان
لبنان تخطى  410اجزاء يف املليون .هذا يعني ان
هذه املادة التي يتنشقها االنسان لها تأثري كبري
عىل سلوكه فيتحول من شخص مسامل اىل شخص
عنيف وغرائزي ال يتحمل التحدث اىل احد ،وال ان
يقرتب منه احد .ما نعيشه اليوم ونراه يف سلوك
الناس ،خصوصا الذين يرتكبون جرائم القتل ،سببه
تنشق الغازات السامة والتلوث الضوضايئ والهوايئ
والضويئ .اذا اجتمعت هذه العنارص سيتحول
االنسان اىل شخص عدواين ،االمر الذي ينطبق عىل
مشاجرات النساء يف اثناء قيادة السيارات ،اليشء
الذي مل نكن نعرفه من قبل.
■ كيف يتفاعل هذا التلوث يف جسم االنسان،
خصوصا الضوضايئ والضويئ؟
□ الضجيج الذي يسمعه االنسان يقاس عامليا
مبا يسمى "الديسيبل" .فاذا بقي مدة  8ساعات
ضمن معدل " 50ديسيبل" سيشعر بالتوتر ،الن
الخرباء العامليني جعلوا معدل " 35ديسيبل" حدا
اقىص نهارا و 10ليال ،خصوصا يف اثناء النوم .من
املستحيل ان يكون معدل "ديسيبل" يف بريوت
دون  ،45خصوصا يف الليل ،بينام يصل هذا املعدل
يف املناطق الجبلية اىل  10واحيانا اىل  .8من هنا
يكمن االختالف بني حياة اهل القرى وسلوكهم
وبني سلوك اهل املدن .اما بالنسبة اىل التلوث
الضويئ ،فمن الرضوري ان يكون االنسان موجودا
ليال يف مكان مظلم تقريبا ،الن التعرض للضوء
مدة طويلة يهدد بانخفاض مادة  Melatoniالتي
تفرزها الغدد كونها الجهة التي تساعد االنسان
عىل نوم مريح.
■ ما هي ارضار التلوث الهوايئ؟
□ التلوث الهوايئ يف دول العامل الثالث سببه

مبيدات الحرشات ،خصوصا الضبابية منها التي
تستعمل يف املدن وبني االحياء السكنية ،فيتنشقها
االنسان بعد انتشارها يف الجو ويصاب بامراض
عدة منها العقم .علام ان هذا التلوث مل تعد
ارضاره مقترصة عىل االنسان ،بل طاولت ايضا
الحيوانات االليفة ،كام حصل يف السنوات االخرية
يف لبنان وبعض دول العامل ،حيث تحولت هذه
الحيوانات اىل مفرتسة انقضت عىل اصحابها .مرد
ذلك اىل ارتفاع نسبة التلوث الهوايئ ،خصوصا
مادة ثاين اوكسيد الكربون.
■ هل التأثري املناخي يكون سلبيا دامئا ،اال يوجد
جانب ايجايب فيه؟
□ ال وجود لوجه ايجايب يف هذا املوضوع .رمبا
نراه يف الحدائق العامة حيث اريج الزهور ،وما
عدا ذلك فال يكون اال سلبيا .هناك روزنامة
مناخية يف العامل تحدد عمر املناخ باالف السنني،
وهو موزع بني معتدل وبارد وحار .لكن ما يطرأ
عىل هذا الوضع يتمثل يف تعدي مناطق عىل
مناطق اخرى ،كلبنان ،مثال ،الذي كان يتمتع مبناخ
معتدل وفصول اربعة تغلفه كتلة هوائية باردة.
هذا املناخ تبدل بعدما اخرتقته كتلة هوائية حارة
حدودها حواىل مئة كيلومرت رشق لبنان .االمر
الذي تسبب يف انخفاض معدل االمطار والثلوج
التي كان يتميز بها كبلد سياحي .هذا التغري
املناخي الذي ترك اثره السلبي عىل الطبيعة
سيرتك االثر نفسه عىل االنتاج الزراعي ،وعىل
املأكوالت ومياه الشفة بسبب تضاؤل كمية املياه
الجارية ،وعدم تغذية املياه الجوفية .مشكلة من
هذا النوع تضع لها الدول التي تتعرض لتغري
مناخي اسرتاتيجيات مواجهة ،االمر الذي مل
نشهده يف لبنان حتى اليوم ،باستثناء املبادرة التي
اطلقها يف الفرتة االخرية رئيس الجمهورية ميشال
عون طالبا فيها تشجري املناطق الجرداء.

رئيس حزب البيئة العاملي املستشار البيئي دوميط كامل.

■ هل طبيعة املناخ تحدد طباع االنسان ،وهل
باختالفها تختلف طباعه؟
□ طبعا ،وبنسبة مئة يف املئة .ابن الصحراء يتمتع
بتفكري مختلف عن ابن البيئة املتنوعة نباتيا
ومائيا ،من ناحية االتجاه نحو العنف او عدمه.
االخري وهبته الطبيعة طباعا هادئة ابعدته عن
السلوك العنفي او االجرامي .ساستشهد هنا
بواقعة .يف منطقة فتوح كرسوان مخفر واحد مل
يواجه عنارصه االمنية مشكلة واحدة وال حتى
"رضبة كف" يف فرتة ثالث سنوات.
■ ما دور االنسان يف حل هذه املشكلة التي
طاولته؟
□ دوره يف املحافظة عىل بيئته وعىل الرثوة
الحرجية املتبقية يف لبنان ،حيث ان قلة من
الناس مهتمة بالشأن البيئي او مكرتثة به .يف

عىل كل لبناين ان يكون مسؤوال بسبب خطورة الوضع البيئي.

بعض املناطق يعيش الناس قرب النفايات التي
رميت تحت نوافذهم ،والبعض االخر يعيش يف
مناطق صناعية ينبعث منها التلوث والضجيج .فال
نستغرب ،اذا ،ازدياد حوادث اطالق النار كام هو
حاصل يف الفرتة االخرية ،الن كل شخص يتعرض
لهذه االنبعاثات امللوثة سيتحكم العنف بترصفاته
من دون ان يدري سبب ذلك بعدما كان انسانا
هادئا ومساملا.
■ يف اي زمن بدأت ازمة التلوث املناخي ،وهل
التقدم العلمي والصناعي تحديدا وراء حصولها؟
□ مع التطور الصناعي بدأ التدهور البيئي ،وهو
املسؤول االول عن تدمري هذا الكوكب .ما قبل
خمسينات القرن املايض وستيناته مل تكن البيئة
من هموم الناس ،ومل يكن احد يعريها اهتاممه.
لكن بدايتها كازمة تعود اىل ما بعد نهاية الحرب

■ اي مستقبل ينتظرنا اذا؟
□ رغم رداءة هذا الوضع ما زلنا يف بداية الطريق.
لبنان مدمر بيئيا وعىل شفري الهاوية ،والتلوث
سيزداد يوما بعد يوم بسبب غياب اسرتاتيجيات
املواجهة التي تحد من انعكاس هذه االزمة عىل
صحة االنسان ،حيث ازدادت االصابات مبرض
الرسطان وكرثت الجرائم.
■ هل من حل وما هو؟
□ الحل يف وضع اسرتاتيجيات مواجهة للتلوث
الن كل االسرتاتيجيات التي وضعت يف هذا املجال
مل تجد نفعا .اليوم ،وبسبب خطورة الوضع البيئي
يف لبنان ،عىل كل انسان ان يكون مسؤوال ،النه
يتحمل مسؤولية هذا التلوث الحاصل وبنسب
متفاوتة بني انسان واخر ،والن االمراض الناجمة
عن اهامله للبيئة قد اصابته شخصيا .لذا ،اقرتح
وضع اسرتاتيجيا مواجهة بالتعاون مع البلديات
وهيئات املجتمع املدين والوزارات املختصة
واملؤسسات الرسمية كاملديرية العامة لالمن
العام ،من اجل حامية البيئة وحامية اثرها من
خالل التوعية عرب برامج تلفزيونية.
■ كيف ترى املشكلة البيئية عامليا ،واىل اين هي
متجهة؟
□ مشكلة انعكاس التقدم العلمي عىل البيئة
هي يف غياب الدراسات املعنية باثرها مع كل
مرشوع عىل حدة .علام ان ما من دولة يف
العامل ستتوقف عن انتاجها الصناعي ،يف وقت
تستقبل االسواق سنويا  75مليون سيارة .مع
هذا العدد الهائل من السيارات هل تساءل
احد عن كمية الوقود التي ستستهلك؟ من
الطبيعي اذا ان يزداد التلوث الصناعي عام
هو عليه اليوم مع غياب دراسات االثر البيئي
واسرتاتيجيات املواجهة.
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