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ت�شاروي،  لقاء  بلبنان  القرعون  بلدة  يف  عقد 
عنوان  حتت  رحال،  حممد  البيئة  وزير  برعاية 
وبحرية  الليطاين  جمرى  لإنقاذ  املدافعة  "حملة 
جمرى   تلوث  م�شكلة  لبحث  وذلك  القرعون"، 
الذي  اللقاء  القرعون.  الليطاين، وحو�ض بحرية 
لبنان  وجمموعات  القرعون،  بلدية  اإليه  دعت 
والبيئة،  للإن�شان  التنمية  وجمعية  املواطن، 
بالتعاون مع جمعية �شباب البقاع للتنمية الريفية، 
وروؤ�شاء  وامل�شئولني،  النواب  من  عدد  ح�رضه 
يف  ونا�شطني  والأع�شاء،  امل�شاركة،  اجلمعيات 
احل�شور  عدد  وقدر  وال�شحي،  البيئي  املجال 

بحوايل 170 م�شارًكا.
قبل  من  ر�شمية  عري�شة  توقيع  اللقاء  تخلل  وقد 
املعنية  للوزارات  ت�شليمها  و�شيتم  احلا�رضين، 
لرفع ال�شوت عالًيا حول هذه الق�شية املهمة، كما 
اآراء  لدرا�شة  ا�شتمارة  بتوزيع  العمل  فريق  قام 
النا�ض حول امل�شكلة، واقرتاح حلول، وحتفيزهم 

على دعم جمموعات لبنان املواطن وحملتها.
فريق  كان  التاأييد،  حل�شد  احلملة  هذه  اإطار  ويف 

العمل قد اأجرى �شل�شلة من الجتماعات التح�شريية 
املنطقة،  ونواب  وم�شت�شاريه،  البيئة  وزير  مع 
وقاموا  القرعون،  وبلدية  البلديات،  واحتاد 
بتنظيم ملف متكامل حول واقع التلوث يف البحرية، 
معزًزا بال�شور، والوثائق، مرفق مع طلب ر�شمي 
البحرية،  يف  التلوث  من  للحد  الأهايل  من  موقع 

وجمرى نهر الليطاين.
م�شاكل  اأن  من  انطلًقا  احلملة  هذه  جاءت  وقد 
توؤرق  التي  امل�شكلت  اأهم  من  واحدة  تعد  املياه 
العربية،  املجتمعات  يف  الكثريين  بال  وت�شغل 
والعامل اأجمع، �شواء كان الأمر متعلًقا بقلة املياه 
ولبنان  التلوث.  من  عليها  احلفاظ  اأو  وندرتها، 
تلوث  م�شكلة  من  تعاين  التي  الدول  من  واحدة 
وبحرية  الليطاين،  جمرى   يف  وحتديًدا  املياه، 

القرعون. 
جمموعة لبنان املواطن هي اإحدى اجلهات املهتمة 
مب�شكلة تلوث املياه، )جمموعة لبنان املواطن يف 
�شمن  اأخرى  جمموعات  من  جزء  هي  القرعون 
التنمية  جمعية  تنفذه  الذي  املواطن  لبنان  برنامج 

حملة ح�شد الت�أييد..
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للإن�شان والبيئة يف 54 بلدة يف اجلنوب والبقاع(، 
حل�شد  جاهدة  املواطن  لبنان  جمموعة  تعمل  حيث 
لإيجاد  احلكومة  على  ال�شغط  اأجل  من  التاأييد 
يحمي  مبا  القرعون،  لبحرية  �شديقة  �شيا�شات 
هذه  على  احلفاظ  وي�شمن  التلوث  من  املنطقة 

الرثوة املائية املهمة للمنطقة وللبنان.
وفيه  اإليه،  امل�شار  اللقاء  عقد  الإطار  هذا  ويف 
بالأرقام،  البيئة-  وزير  رحال-  حممد  حتدث 
تعادل  �شنوية  خ�شارة  يتحمل  لبنان  اأن  موؤكًدا 
%3.8 من جممل النمو العام، اأي ما يعادل 565 
م�شئولية  واأن  البيئي،  التلوث  جراء  دولر  مليون 
وزارة  على  ولي�ض  الدولة  عاتق  على  تقع  احلل 
معينة اأو موؤ�ش�شة بعينها، وبالتايل لبد من ت�شافر 
واملجتمع  والوزارات،  املوؤ�ش�شات،  كل  جهود 
امل�شكلة،  لهذه  جذرية  حلول  عن  للبحث  املدين، 
و�شدد على اأن النا�ض يف حالة ياأ�ض، وحتتاج اإىل 
رئي�ض  اإليه  ي�شعى  ما  وهذا  مب�شاكلها،  الهتمام 
اإىل  م�شرًيا  الوطنية،  الوحدة  وحكومة  احلكومة، 
اإىل جمل�ض  رفعتها  البيئة و�شعت خطة  اأن وزارة 

الوزراء لت�شكيل جلنة لتخاذ القرارات خلل �شهر 
للتخل�ض من مطامر النفايات، معترًبا احلل الأمثل 
الطاقة،  واإنتاج  احلراري،  التفكيك  هو  للنفايات 

اأ�شوة بالدول املتقدمة.
ع�شو فريق لبنان املواطن الدكتور حممد احلموي، 
اإليه  و�شلت  الذي  التلوث  حجم  من  حمذًرا  حتدث 
املياه  لتجميع  بربكة  اأ�شبه  اأ�شبحت  فقد  البحرية، 
ال�شتخدام  ب�شبب  وذلك  للنفايات،  ومكب  امللوثة، 
تلوث  التي  الزراعية  والأ�شمدة  للمبيدات،  ال�شيئ 

املياه اجلوفية، وال�شطحية.
األقى كلمة  الذي  الراأي يعرب حيمور،  ووافقه يف 
التلوث  م�شادر  فيها  حدد  القرعون،  بلدية  با�شم 
انت�شار  من  الناجتة  وال�شحية  ال�شناعية  بالنفايات 
ع�رضات امل�شانع، وامل�شت�شفيات، ومعامل الألبان، 
م�شاكل  عن  وحتدث  النهر،  جمرى  على  والأجبان 
البلديات  تنفذها  التي  الع�شوائي،  ال�شحي  ال�رضف 

وتفتقر لأب�شط �رضوط الدرا�شات والتخطيط.
طربيه  �شعيد  الدكتور  الغربي  البقاع  ق�شاء  طبيب 
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جواد  حممد  اللبناين  ال�شحة  وزير  با�شم  حتدث 
يف  ال�شحية  للتقارير  كلمه  يف  م�شتنًدا  خليفة 
بحرية  تلوث  كارثة  اأن  موؤكًدا  ال�شحة  وزارة 
اإىل  نظًرا  والقلق،  الهتمام  ت�شتدعي  القرعون 
النرتات  ومواد  والفريو�شات،  البكترييا،  انت�شار 
التي تت�شبب بارتفاع ن�شبة الأمرا�ض ال�رضطانية، 

واملزمنة.
م�شكلة هدر ن�شبة كبرية من املياه ال�شاحلة لل�رضب 
رئي�ض  مكة-  اإ�شماعيل  عليها  اأكد  التي  النقطة  هي 
يف  امللوثة  واملياه  ال�شلبة  النفايات  دائرة 
ل  امل�شكلة  اأن  موؤكًدا  والإعمار-  الإمناء  جمل�ض 
اأنظمة  وجود  فعدم  فقط،  التلوث  حد  عند  تتوقف 
لت�رضيف وتكرير املياه امللوثة، �شواء املنزلية اأو 
ال�شناعية، وتهالك �شبكات املياه القدمية، كل هذا 
ال�شاحلة  املياه  من  كبرية  كميات  هدر  اإىل  يوؤدي 
املناطق،  ببع�ض   50% اإىل  ت�شل  بن�شبة  لل�رضب 

ف�شًل عن اختلطها باملياه امللوثة. 
وبالن�شبة للآثار املرتتبة على التلوث، فقد حتدث 
مدير امل�شلحة الوطنية ملياه نهر الليطاين املهند�ض 
علي عبود، موؤكًدا اأنه بالإ�شافة اإىل عدم اإمكانية 
بيئًيا  عبًئا  ت�شكل  فاإنها  امللوثة،  املياه  ا�شتخدام 
واجتماعًيا و�شحًيا واقت�شادًيا، اإىل جانب كونها 
للأمرا�ض،  وم�شدًرا  الطبيعة،  لت�شويه  م�شدًرا 
لنقطة   واأ�شار  الزراعية،  الدورة  يف  �شلًبا  وتوؤثر 
مهمة، هي اأن ال�شبب يف عدم الو�شول حلل م�شكلة 
يف  ال�شلحيات  ت�شتت  يف  يتلخ�ض  املياه  تلوث 
حو�ض النهر وتداخلها وت�شاربها، بالإ�شافة اإىل 
بوا�شطة  التلوث  مل�شكلة  الت�شدي  على  القدرة  عدم 

قوانني و�شعت يف �شتينيات القرن املا�شي. 
ويف النهاية ل ن�شتطيع اإل اأن نقول اإن "حملة الدفاع 
لإنقاذ جمرى الليطاين وبحرية القرعون" ما زالت 
حتتاج اإىل الكثري من الدعم من املواطنني، �شواء 
كانوا مت�رضرين مبا�رضين،اأو مهتمني بالبيئة على 
املواطن  لبنان  جمموعة  واأن  الوطني،  ال�شعيد 
دعم  باأي  اأو  اإليها  بانت�شابكم  ترحب  القرعون  يف 
اأو  اآراء  اأو  درا�شات  خلل  من  �شواء  تقدمونه 
التهديد  هذا  وقف  يف  �شي�شاهم  اأنه  تعتقدون  ما 

البيئي.


