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انتحار جماعي للمدينة:
الهواء الملوث يغطي  %76من بيروت
رحيل دندش
أكثر من  96في املئة من سكان بيروت ّ
معرضون
لتنشق أكثر من  40ميكروغرامًا في املتر املكعب
ال ــواح ــد مــن ال ـغ ــازات امل ـلــوثــة عـلــى م ــدار الـسـنــة.
من هــذه الـغــازات التي يبدو أن على اللبنانيني
االعتياد على حفظها :ثاني أوكسيد النيتروجني
 NO2وثاني أوكسيد الكبريت  SO2وغاز األوزون،
وأخطرها جزيئيات الغبار ( PMجزيئيات دقيقة
تنجم عــن الغبار املتطاير ويقل قطرها عــن 10
مـيـكــرومـتــر) ال ـتــي ال تـفـلـتــرهــا شـع ـيــرات األن ــف،
وتـسـتـقــر ف ــي ال ـحــوي ـصــات ال ـهــوائ ـيــة ،وتـسـ ّـبــب
أمـ ــراضـ ــًا م ـم ـي ـتــة ل ـج ـم ـيــع الـ ـش ــرائ ــح ال ـع ـم ــري ــة،
كالسكتات الدماغية والصدرية وسرطان الرئة
والربو.
هــذه الـغــازات تغطي اليوم نحو  76في املئة من
م ـســاحــة بـ ـي ــروت ،بـحـســب مــديــر وحـ ــدة أب ـحــاث
الـبـيـئــة والـجـيـنــوم فــي جــامـعــة الـقــديــس يوسف
مــاهــر ع ـبــود .وتـتـخـطــى نسبتها فــي العاصمة
النسب القصوى املسموح بها بحسب معايير
منظمة الصحة العاملية .وهي تظهر للعيان على
ّ
ّ
وتهدد
شكل غيمة سوداء ( )smogتظلل بيروت
ً
سكانها واملناطق املـجــاورة حتى ضبية شماال
وصـيــدا جـنــوبــًا ،ولــم يعد بــاالمـكــان رؤيـتـهــا من
الجبال القريبة وحسب ،وإنما تنشق رائحتها
أيضًا.
ف ــي ن ــدوة عـقــدهــا «امل ـن ـتــدى الـعــامـلــي الــوطـنــي»
حــول «تـلــوث الـهــواء فــي ب ـيــروت» ،أوض ــح عبود
أن دراس ــات «تـلــوث الـهــواء العمقي» (بعيدًا عن
اكتظاظ السيارات ملعرفة ما يتنفسه البيروتي
في منزله) التي بدأتها الجامعة اليسوعية عام
 2006أظ ـه ــرت أن ث ــان ــي أوك ـس ـيــد الـنـيـتــروجــني
يتخطى بنسب تراوح بني  35و 45في تلك التي
تسمح بها منظمة الصحة العاملية« .وفي بعض
أوقــات السنة ،وتحديدًا في الخريف ،تتخطاها
بنسبة  100فــي امل ـئــة»! وبـ ّـيـنــت ال ــدراس ــات التي
رك ــزت عـلــى ب ـيــروت اإلداري ـ ــة (ب ــني هضبتي تلة
الخياط واألشرفية) أنها املنطقة األكثر عرضة
للتلوث .إذ أن طرقاتها ضيقة وتحدها املباني
ّ
العالية ما يخزن الهواء امللوث فيها ويحول دون
تبعثره ،ناهيك عــن «التأثير الخطير» لألبراج
الـتــي ت ــزرع مـقــابــل الــواجـهــة الـبـحــريــة مــا يمنع،
بالتالي ،تبعثر الهواء وتجدده.
تلوث الهواء هو «التبغ الجديد» بحسب منظمة
الصحة العاملية ،إذ يبلغ عدد ضحاياه ضعفي
ضـحــايــا ال ـتــدخــني .بـحـســب املـنـظـمــة ،ف ــإن تلوث
الـ ـه ــواء وال ـت ــدخ ــني ه ـمــا ال ـس ـب ـبــان الــرئ ـي ـس ـيــان

بيروت اإلدارية بين تلة
الخياط واألشرفية األكثر
عرضة للتلوث

تلوث الهواء في بعض مناطق العاصمة يفترض
حظرا للتجول  60يومًا في السنة! (مروان طحطح)

لـ ــألمـ ــراض غ ـي ــر امل ـع ــدي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان .وبـحـســب
اخـتـصــاصـيــة نــوع ـيــة ال ـه ــواء ف ــي وزارة البيئة
ثــروت مقلد ،فقد باتت نسبة مرضى الــربــو في
لبنان أعلى بنحو  50في املئة مما هي عليه في
أميركا وأوروبا .فيما تتخطى الفاتورة الصحية
لألمراض الناجمة عن تلوث الهواء  151مليون
دوالر بحسب دراســة للبنك الــدولــي .للتوضيح
أك ـث ــر ،أشـ ــارت مـقـلــد إل ــى أن «اإلنـ ـس ــان يــأكــل ما
معدله  1,5كيلوغرام من الطعام ويشرب حوالي
كيلوغرامني من املاء ،فيما يتنفس ما يعادل 14
كيلوغرامًا من الهواء .وإذا كان بإمكانه أن يختار
ويشربه ،إال أنــه غير قــادر على انتقاء
ما يأكله
ّ
الهواء الذي يتنشقه».
رغم هذه املعطيات الخطيرة ،بدت التوصيات

التي أعطتها مقلد ،باسم وزارة البيئة ،أشبه ما
يكون بإعطاء حبة بنادول ملريض بالسرطان،
كالتخفيف مــن اسـتـخــدام الـسـيــارات ،واقتناء
نباتات لتنقية التلوث املنزلي ...فيما لم تضع
الوزارة ،ال حاليًا وال سابقًا ،خطة جدية ملواجهة
ه ــذه ال ـكــارثــة .الـلـهــم اال زرع مـحـطــات لقياس
نــوع ـيــة الـ ـه ــواء ف ــي ب ـعــض امل ـن ــاط ــق لـتـحــديــد
خــارطــة نوعية ال ـهــواء ،تـعــرض نتائجها عبر
تطبيق متوفر على الهاتف .هكذا ،وكفى الله
املــؤمـنــني شــر الـقـتــال! الــزمـيــل حبيب معلوف،
في كلمته ،لفت الى أن الوزارة أجرت عام 1993
دراسـ ــة مـقــارنــة بـ ّـيـنــت مـسـتــويــات خـطـيــرة من
تلوث هــواء في بيروت واملــدن الساحلية« ،ما
يعني أن األمر ليس بجديد» .لكنها ،رغم ذلك،
لم تقم بأي محاولة للمعالجة« :فقط وضعت
قانونًا بدل وضع استراتيجية ملعالجة تلوث
ال ـه ــواء ،علمًا ان الـتـجــربــة أثـبـتــت أن الـقــوانــني
ّ
تسن بناء على طلب املستثمرين ولحمايتهم».
معلوف اشــار أيضًا إلــى أن ال ــوزارة أعــدت عام
 2005استراتيجية ملكافحة تلوث الهواء لم يتم
تبنيها وال أخذت اإلطار القانوني للتنفيذ ،وال
اعتمدت أي خطة طوارئ من أي نوع.
وف ــق م ـع ـل ــوف ،خ ـط ــورة األمـ ــر ت ـصــل ال ــى حــدّ
«ضـ ــرورة ف ــرض حـظــر ت ـجــول لـنـحــو  60يومًا
ف ــي الـسـنــة عـلــى األق ــل ف ــي بـعــض األم ــاك ــن في
الـعــاصـمــة» .وع ــزا السبب األول لتلوث الـهــواء
الــى قـطــاع النقل «ال ــذي مــا فتئ يتضخم منذ
ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة م ــع س ـي ــاس ــة ال ــدول ــة
بتشجيع اسـتـخــدام الـنـقــل ال ـخــاص والـقـضــاء
ع ـلــى ال ـن ـقــل الـ ـع ــام ،ع ـبــر ص ــرف أم ـ ــوال طــائـلــة
لتطوير البنى التحتية والطرقات الستيعاب
الكم الهائل سنويًا من السيارات ،على حساب
مــا تبقى مــن مساحات خـضــراء وعلى حساب
رئــة امل ــواط ــن» .وانـتـقــد معلوف «بــدعــة» وزارة
البيئة التي دعــت إلــى التخلص من السيارات
ال ـق ــدي ـم ــة واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا بـ ـج ــدي ــدة ب ـح ـج ــة أن
ان ـب ـع ــاثــات م ـحــركــات ـهــا أقـ ــل ت ـلــوي ـثــًا« ،فـكــانــت
النتيجة غ ــرق ال ـطــرقــات بــالـسـيــارات الـكــوريــة
ال ـص ـغ ـيــرة األرخـ ـ ــص ث ـم ـنــًا وت ـض ــاع ــف أعـ ــداد
الـ ـسـ ـي ــارات» .األمـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق عـلــى قـطــاع
انـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة (املـ ـ ــولـ ـ ــدات) «ال ـس ـب ــب ال ـثــانــي
لـتـلــويــث ال ـه ــواء والـ ــذي ي ـغــرق أح ـيــاء بحالها
ب ــالـ ـغ ــازات امل ـن ـب ـع ـثــة م ــن امل ـ ــول ـ ــدات .ولـ ــم يـكــن
ينقصنا بعد املطامر التي زرعت في املدينة إال
املحارق املزمع اعتمادها ،ما يثبت أن املشاكل
املـمـيـتــة فــي بــادنــا يـتــم الـتـعــامــل مـعـهــا دائـمـ
بمنطق الصفقات واالستثمار في الكارثة»!

