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رحيل دندش

أكثر من 96 في املئة من سكان بيروت معّرضون 
لتنشق أكثر من 40 ميكروغرامًا في املتر املكعب 
ــازات املــلــوثــة عــلــى مــــدار الــســنــة.  ــغـ الـــواحـــد مـــن الـ
اللبنانيني  أن على  التي يبدو  الــغــازات  من هــذه 
االعتياد على حفظها: ثاني أوكسيد النيتروجني 
NO2 وثاني أوكسيد الكبريت SO2 وغاز األوزون، 
وأخطرها جزيئيات الغبار PM )جزيئيات دقيقة 
 10 عــن  قطرها  ويقل  املتطاير  الغبار  عــن  تنجم 
مــيــكــرومــتــر( الــتــي ال تــفــلــتــرهــا شــعــيــرات األنـــف، 
وتــســتــقــر فـــي الــحــويــصــات الــهــوائــيــة، وتــســّبــب 
ــرائــــح الـــعـــمـــريـــة،  ــًا مــمــيــتــة لــجــمــيــع الــــشــ ــ ــراضـ ــ أمـ
الرئة  وسرطان  والصدرية  الدماغية  كالسكتات 

والربو.
هــذه الــغــازات تغطي اليوم نحو 76 في املئة من 
ــــدة أبــحــاث  مــســاحــة بـــيـــروت، بــحــســب مـــديـــر وحـ
الــبــيــئــة والــجــيــنــوم فــي جــامــعــة الــقــديــس يوسف 
العاصمة  فــي  وتــتــخــطــى نسبتها  عــبــود.  مــاهــر 
معايير  بحسب  بها  املسموح  القصوى  النسب 
منظمة الصحة العاملية. وهي تظهر للعيان على 
 بيروت وتهّدد 

ّ
شكل غيمة سوداء )smog( تظلل

املــجــاورة حتى ضبية شمااًل  واملناطق  سكانها 
وصــيــدا جــنــوبــًا، ولــم يعد بــاالمــكــان رؤيــتــهــا من 
رائحتها  تنشق  وإنما  وحسب،  القريبة  الجبال 

أيضًا.
ــدوة عــقــدهــا »املــنــتــدى الــعــامــلــي الــوطــنــي«  فـــي نــ
حــول »تــلــوث الــهــواء فــي بــيــروت«، أوضـــح عبود 
العمقي« )بعيدًا عن  الــهــواء  أن دراســـات »تــلــوث 
البيروتي  يتنفسه  ما  ملعرفة  السيارات  اكتظاظ 
في منزله( التي بدأتها الجامعة اليسوعية عام 
الــنــيــتــروجــني  أوكــســيــد  ثـــانـــي  أن  أظـــهـــرت   2006
يتخطى بنسب تراوح بني 35 و45 في تلك التي 
تسمح بها منظمة الصحة العاملية. »وفي بعض 
تتخطاها  الخريف،  في  السنة، وتحديدًا  أوقــات 
الـــدراســـات التي  بنسبة 100 فــي املــئــة«! وبــّيــنــت 
ركـــزت عــلــى بــيــروت اإلداريـــــة )بـــني هضبتي تلة 
عرضة  األكثر  املنطقة  أنها  واألشرفية(  الخياط 
املباني  أن طرقاتها ضيقة وتحدها  إذ  للتلوث. 
ن الهواء امللوث فيها ويحول دون 

ّ
العالية ما يخز

لألبراج  الخطير«  »التأثير  عــن  ناهيك  تبعثره، 
الــتــي تـــزرع مــقــابــل الــواجــهــة الــبــحــريــة مــا يمنع، 

بالتالي، تبعثر الهواء وتجدده.
تلوث الهواء هو »التبغ الجديد« بحسب منظمة 
يبلغ عدد ضحاياه ضعفي  إذ  العاملية،  الصحة 
ضــحــايــا الــتــدخــني. بــحــســب املــنــظــمــة، فـــإن تلوث 
ــتـــدخـــني هــمــا الــســبــبــان الــرئــيــســيــان  ــواء والـ ــهــ الــ

ــان. وبــحــســب  ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــعـــديـ لــــألمــــراض غـــيـــر املـ
البيئة  وزارة  فـــي  ــواء  ــهـ الـ نــوعــيــة  اخــتــصــاصــيــة 
الــربــو في  فقد باتت نسبة مرضى  ثــروت مقلد، 
لبنان أعلى بنحو 50 في املئة مما هي عليه في 
أميركا وأوروبا. فيما تتخطى الفاتورة الصحية 
الهواء 151 مليون  الناجمة عن تلوث  لألمراض 
للتوضيح  الــدولــي.  للبنك  دراســـة  دوالر بحسب 
ــارت مــقــلــد إلـــى أن »اإلنـــســـان يــأكــل ما  ــ أكـــثـــر، أشـ
معدله 1,5 كيلوغرام من الطعام ويشرب حوالي 
كيلوغرامني من املاء، فيما يتنفس ما يعادل 14 
كيلوغرامًا من الهواء. وإذا كان بإمكانه أن يختار 
انتقاء  قــادر على  أنــه غير  إال  ما يأكله ويشربه، 

قه«. 
ّ

الهواء الذي يتنش
رغم هذه املعطيات الخطيرة، بدت التوصيات 

التي أعطتها مقلد، باسم وزارة البيئة، أشبه ما 
يكون بإعطاء حبة بنادول ملريض بالسرطان، 
واقتناء  الــســيــارات،  اســتــخــدام  مــن  كالتخفيف 
نباتات لتنقية التلوث املنزلي... فيما لم تضع 
الوزارة، ال حاليًا وال سابقًا، خطة جدية ملواجهة 
الــلــهــم اال زرع مــحــطــات لقياس  الــكــارثــة.  هـــذه 
ــواء فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق لــتــحــديــد  ــهــ نــوعــيــة الــ
تــعــرض نتائجها عبر  الــهــواء،  خــارطــة نوعية 
الله  وكفى  الهاتف. هكذا،  على  متوفر  تطبيق 
املــؤمــنــني شــر الــقــتــال! الــزمــيــل حبيب معلوف، 
في كلمته، لفت الى أن الوزارة أجرت عام 1993 
ــة مــقــارنــة بــّيــنــت مــســتــويــات خــطــيــرة من  دراســ
الساحلية، »ما  تلوث هــواء في بيروت واملــدن 
يعني أن األمر ليس بجديد«. لكنها، رغم ذلك، 
للمعالجة: »فقط وضعت  لم تقم بأي محاولة 
قانونًا بدل وضع استراتيجية ملعالجة تلوث 
الـــهـــواء، علمًا ان الــتــجــربــة أثــبــتــت أن الــقــوانــني 
 بناء على طلب املستثمرين ولحمايتهم«. 

ّ
تسن

معلوف اشــار أيضًا إلــى أن الـــوزارة أعــدت عام 
2005 استراتيجية ملكافحة تلوث الهواء لم يتم 
تبنيها وال أخذت اإلطار القانوني للتنفيذ، وال 

اعتمدت أي خطة طوارئ من أي نوع.
ــر تــصــل الــــى حــّد  ــ ــق مـــعـــلـــوف، خـــطـــورة األمـ وفــ
ــرورة فـــرض حــظــر تــجــول لــنــحــو 60 يومًا  ــ »ضـ
ــل فـــي بــعــض األمـــاكـــن في  فـــي الــســنــة عــلــى األقــ
الــهــواء  لتلوث  األول  السبب  الــعــاصــمــة«. وعـــزا 
الــى قــطــاع النقل »الـــذي مــا فتئ يتضخم منذ 
ــة  ــلـــيـــة مــــع ســـيـــاســـة الـــدولـ نـــهـــايـــة الــــحــــرب األهـ
بتشجيع اســتــخــدام الــنــقــل الــخــاص والــقــضــاء 
ــوال طــائــلــة  ــ عــلــى الــنــقــل الـــعـــام، عــبــر صــــرف أمــ
الستيعاب  والطرقات  التحتية  البنى  لتطوير 
الكم الهائل سنويًا من السيارات، على حساب 
مــا تبقى مــن مساحات خــضــراء وعلى حساب 
رئــة املـــواطـــن«. وانــتــقــد معلوف »بــدعــة« وزارة 
السيارات  التخلص من  إلــى  التي دعــت  البيئة 
ــقـــديـــمـــة واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــجـــديـــدة بـــحـــجـــة أن  الـ
انـــبـــعـــاثـــات مــحــركــاتــهــا أقــــل تــلــويــثــًا، »فــكــانــت 
الــكــوريــة  الــطــرقــات بــالــســيــارات  النتيجة غـــرق 
الــصــغــيــرة األرخــــــص ثــمــنــًا وتـــضـــاعـــف أعــــداد 
ــيـــارات«. األمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى قــطــاع  ــسـ الـ
ــبـــب الــثــانــي  ــتــــاج الـــطـــاقـــة )املــــــولــــــدات( »الـــسـ انــ
لــتــلــويــث الـــهـــواء والــــذي يــغــرق أحــيــاء بحالها 
ــم يــكــن  ــ بــــالــــغــــازات املــنــبــعــثــة مــــن املـــــولـــــدات. ولـ
ينقصنا بعد املطامر التي زرعت في املدينة إال 
املحارق املزمع اعتمادها، ما يثبت أن املشاكل 
املــمــيــتــة فــي بــادنــا يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا دائــمــ 

بمنطق الصفقات واالستثمار في الكارثة«!

تلوث الهواء في بعض مناطق العاصمة يفترض 

حظرا للتجول 60 يومًا في السنة!  )مروان طحطح(

انتحار جماعي للمدينة:

الهواء الملوث يغطي 76% من بيروت 

ندوة

بيروت اإلدارية بين تلة

الخياط واألشرفية األكثر
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