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يفيض نهر الليطاني سمومًا بعد أعوام من صب ملوثات عضوية وكيميائية وصناعية في مياهه التي غدت شديدة 
الخطورة على حياة أهالي البلدات على ضفافه، ما أدى إلى تزايد نسبة انتشار السرطان والعديد من األمراض بينهم

سموم النهر تنشر السرطان بين البقاعيين

تلوث
الليطاني

البقاع ـ عبد الرحمن عرابي

تسارعت خطوات الطفلة اللبنانية 
الكريهة  الرائحة  مــن  هربا  سهى، 
املــنــتــشــرة عــلــى طـــول طريقها إلــى 
الواقعة بالقرب  الياس االبتدائية  مدرسة بر 
مــن ضــفــة نــهــر الــلــيــطــانــي أكــبــر مــجــرى مائي 
فـــي لــبــنــان، إذ تــخــشــى اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 
الصدرية واملعوية بسبب التلوث الكبير الذي 
تعاني منه قرى محافظة البقاع شرقي لبنان، 
الليطاني  نهر  من  القريبة  املناطق  وتحديدًا 
»شـــديـــد الـــتـــلـــوث« كــمــا يــصــفــه رئـــيـــس لجنة 
إسماعيل  الطبيب  السابق،  النيابية  الصحة 
سكرية الذي يشعر بالقلق الشديد من قائمة 
رأسها  املنطقة وعلى  في  املنتشرة  األمـــراض 
السرطان والذي تجاوزت نسبة املصابني به 
من بني أبناء بلدات حوض الليطاني، املعدل 
الــوطــنــي الــعــام الــــذي يــبــلــغ 2.25 بــاأللــف من 
ــة »عــاقــة  ــ ــاء فـــي دراسـ املـــواطـــنـــني، وفـــق مـــا جـ
الــتــلــوث بــارتــفــاع نسبة مـــرض الــســرطــان في 
قرى حوض الليطاني« االحصائية املشتركة 
التي قادها النائب السابق سكرية بالتعاون 
مـــع الــجــامــعــتــني الــلــبــنــانــيــة واألمــيــركــيــة وتــم 
إبــريــل/نــيــســان من  فــي  الكشف عــن نتائجها 

عام 2016.
ــرى الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــقــ ــ ــ وتـــســـجـــل الــــبــــلــــدات وال
ــادة مـــتـــســـارعـــة فــــي ســـرطـــان  ــ ــ الـــلـــيـــطـــانـــي، زيـ
ــدة والــــثــــدي والــــرئــــة والـــبـــروســـتـــات بني  ــعـ املـ
أبـــنـــاء املــنــطــقــة، وفــــق مـــا جــــاء فـــي الـــداراســـة 
التي رصدت إصابة 92 حالة بالسرطان في 
بلدة القرعون البقاعية خال األعوام األربعة 
املــاضــيــة، كــمــا تــبــني أن 44 مـــن أهـــالـــي بــلــدة 
حـــوش الــرافــقــة فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي، والــتــي 
يــخــتــرق أراضـــيـــهـــا مـــجـــرى نــهــر الــلــيــطــانــي، 
يعانون من أمراض سرطانية، أدت إلى وفاة 
املــاضــيــة بحسب ما  الــفــتــرة  19 منهم خـــال 
إلى تصاعد  باإلضافة  القرية،  بلدية  وثقته 
ــــني أهـــالـــي  ــان بـ ــرطــ ــســ ــاالــ نـــســـب اإلصـــــابـــــة بــ
قـــرى تــمــنــني الــتــحــتــا والـــتـــي يــحــتــل ســرطــان 
املئة من بني اإلصابات  املعدة نسبة 25 في 
السرطانية فيها، كما يقول الطبيب سكرية 
الذي خلصت دراسته إلى وجود عاقة قوية 

خــطــة لــتــنــظــيــف مـــجـــرى الــنــهــر مـــن املــلــوثــات 
غير أنها لم تطبق حتى اليوم، وفق ما قالته 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«  أســـتـــاذة عــلــوم الصحة 
بــيــروت،  فــي  األميركية  الجامعة  فــي  البيئية 

مي الجردي.

جولة بالقرب من النهر
عــبــر جـــولـــة عــلــى مـــجـــرى الــنــهــر بـــني بــلــدتــي 
البقاعيتني وثـــق معد  الــيــاس والــقــرعــون  بــر 
ــاه بــــ«جـــيـــف املــاشــيــة  ــيــ الـــتـــحـــقـــيـــق، تـــلـــوث املــ
ــلـــفـــات الـــبـــشـــريـــة كـــمـــا تــظــهــر  والــــكــــاب واملـــخـ
بالعني املجردة ترسبات ملواد كيمائية بيضاء 
وخضراء على ضفتي النهر الذي تنتشر في 
مجراه كل أنواع النفايات الصلبة من كراسي 
والنفايات  السيارات  غيار  قطع  إلــى  الحمام 
العضوية التي تصل إليه من أنابيب الصرف 
الــصــحــي لــلــبــلــدات املــطــلــة عــلــيــه، مــا أدى إلــى 
انـــتـــشـــار األمـــــــراض الــتــنــفــســيــة الــنــاتــجــة عن 
الجهاز  تصيب  التي  وتلك  الكريهة  الرائحة 
الهضمي وفق ما تقوله أم ربيع التي امتنعت 
الــجــلــوس فــي حديقة منزلها املــطــل على  عــن 
النهر، حالها في ذلك مثل التاميذ املمتنعني 
القريبة  التربوية  عن فتح شبابيك فصولهم 

من ضفتي النهر. 

أنواع الملوثات وطبيعتها
ــالـــي مــنــطــقــة بعلبك  يــمــتــد الــلــيــطــانــي مـــن أعـ
شـــرقـــا ويـــخـــتـــرق حـــوالـــي 150 بـــلـــدة بــقــاعــيــة 
وجنوبية على امتداد 170 كيلومترا، ويحتل 
حوضه البالغ 2175 كيلومترا مربعا حوالي 
20 في املئة من مساحة لبنان، ويقع  80 في 
املئة منها في سهل البقاع  و20 في املئة في 
بلدات الجنوب اللبناني، بحسب ما جاء على 
املوقع اإللكتروني لـ »املصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني« الرسمية. 
الــتــابــعــة للمصلحة،  الــبــيــئــة  وتـــراقـــب وحــــدة 
املياه السطحية للنهر، وحصرت الوحدة أهم 
امللوثات التي أضرت بالنهر في مياه الصرف 
تطلقها  التي  والفضات  والنفايات  الصحي 
مـــصـــانـــع املـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة والــحــيــوانــيــة 
واالستعمال املتمادي للمبيدات واملخصبات 
في  مباشرة  تساهم  التي  الزراعية  ــة  واألدويـ
مياه  الثقيلة في  واملعادن  اآلزوت  رفع معدل 
الخزان الجوفية وهو ما أدى إلى زيادة معدل 
 )Phosphates( والفوسفات )Nitrates( النيترات
الناتج أساسًا عن النشاط الزراعي ومخلفات 
املنازل، باإلضافة إلى وجود قوي لـ«بكتيريا 
بشكل  الــنــاتــجــة   )CALIFORM( ــقـــولـــون«  الـ
أساسي عن تلويث الصرف الصحي املنزلي، 
وفق ما جاء في دراسة أجرتها وحدة البيئة 
الـــوكـــالـــة األمــيــركــيــة للتنمية  بــالــتــعــاون مـــع 
من  الفترة  خــال  العربية  والجامعة  الدولية 
عــام 2010 وحــتــى عــام 2013 بحسب مــا جاء 

على موقع املصلحة الوطنية.

من المسؤول 
عن تلويث النهر؟

يوزع اختصاصي الجهاز الهضمي واملتابع 
البقاع  في  الغذاء  املياه وسامة  تلوث  مللفي 
ولــــيــــد ســـكـــريـــة، مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــلـــوث الـــقـــائـــم 
عــلــى ُمــخــتــلــف الــســلــطــات املــحــلــيــة والــعــامــة 
وحتى بعض املــزارعــني، ويحذر من »وصول 
املزروعات امللوثة املروية من مياه النهر إلى 

تستهلكها،  التي  اللبنانية  املناطق  مختلف 
وخــصــوصــا الـــورقـــيـــات املــنــتــجــة فـــي حــوض 
الــلــيــطــانــي مــثــل الــخــس والـــكـــزبـــرة والــنــعــنــاع 
ــا، والـــتـــي تــتــركــز فــيــهــا نــســب املــــواد  ــيـــرهـ وغـ

املسرطنة بسبب طبيعة تكوينها«. 
ويصف مسؤول في »مصلحة نهر الليطاني« 
النهر،  تلوث  مــن  للحد  الرسمي  العمل  واقــع 
إلى  املسؤول  إطــاقــا«، ويدعو  الكافي  بـ«غير 
الصحي  الصرف  تكرير مياه  تشغيل محطة 
التي أنشأتها الحكومة اإليطالية على نفقتها 
ــتـــي أصــبــحــت جــاهــزة  ــة، والـ ــلـ فـــي مــديــنــة زحـ
املوازنة  »لكن نقص  املاضي،  العام  للتشغيل 
دوالر  مليون   2 ملبلغ  الحكومة  تــأمــني  وعـــدم 
التعطيل  أســيــرة  يبقيها  لتشغيلها  ســنــويــا 
إن  النهر«. حتى  التلوث في  ويطيل من عمر 
الحكومة اإليطالية قامت وبعد تأخر تشغيل 
للكهرباء  كبيرين  مــولــديــن  بتقديم  املــحــطــة، 
كلفة  تحمل  اللبنانية  الحكومة  على  ليبقى 

التشغيل فقط، وهو ما لم يتم بعد.

فشل قانوني
في سبتمبر/أيلول من عام 2013 أقرت لجان 
نــيــابــيــة مــشــتــركــة إنــشــاء نــيــابــة عــامــة بيئية 
تتألف من مدٍع عام بيئي وعدد من املحامني 
قــانــون حماية  لتطبيق  بــالــشــأن  املــخــتــصــني 
البيئة رقــم 444 - الصادر في 29/ 7/ 2002. 
وينص القانون في مجال املياه على »حماية 
املياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث 
عــلــى أشــكــالــه واســتــعــادة نــوعــيــة هـــذه املــيــاه، 
الرطبة  واملواقع  البيئية  التوازنات  وحماية 
الــقــانــون  ويــشــيــر  اإليــكــولــوجــيــة«.  وأنظمتها 
»تــطــاول عملية  عــقــوبــات  إلــى تطبيق جملة 
تصريف أو إغــراق أو رمــي أو إيـــداع، مباشر 
أن تتسبب  ملــواد مــن شأنها  أو غير مباشر، 
ــاه الــســطــحــيــة أو الــجــوفــيــة،  ــيــ فــــي تـــلـــوث املــ
أو أن تـــزيـــد مـــن تـــدهـــور نــوعــيــتــهــا بــتــعــديــل 
خــصــائــصــهــا الــفــيــزيــائــيــة أو الــكــيــمــيــائــيــة أو 
البيولوجية أو البكتريولوجية«. وال تقتصر 
الغرامة املادية فقط، بل  هذه العقوبات على 
تــتــوســع لــتــشــمــل »إجـــــــراءات خــاصــة تساعد 
القانوني،  النص  الضرر«، بحسب  إلغاء  في 
ويؤكد املدير التنفيذي لـ«املفكرة القانونية« 
املــحــامــي نــــزار صــاغــيــة، أن الـــدســـتـــور يكفل 
ــــرر بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــن  ــــضـ ــتـ ــ لــــلــــمــــواطــــن »املـ
الليطاني حــق اإلدعـــاء على  فــي نهر  التلوث 
ــــاص املـــعـــنـــيـــني بـــاملـــلـــف،  ـــخــ ــئـــات واألشـــ ــيـ ــهـ الـ
ويــشــيــر صــاغــيــة إلـــى أن »الــشــكــوى الــتــي قد 
ــى الــنــيــابــة  ــال إلــ ـــحـ

ُ
يــتــقــدم بــهــا أي مـــواطـــن ت

مصدر  تحديد  عن  املسؤولة  البيئية  العامة 
بموجب  ملحاسبته  عنه  واملسؤولني  التلوث 
بطلب  التقدم  للمواطن  يمكن  كما  الــقــانــون، 
الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر 
ــة، بــاإلضــافــة إلــى  ــدولـ مـــن مــجــلــس شــــورى الـ
استطاعه الجميعات البيئية أن تتخذ صفة 
اإلدعاء في امللفات البيئية، بحسب املحامي 
الــلــبــنــانــي. غــيــر أن الـــقـــانـــون شــــيء والـــواقـــع 
شيء آخر كما يقول رئيس بلدية بر الياس 
مواس عراجي، الذي ذكر في إفادة لـ«العربي 
ــي عـــمـــدوا فـــي مــراحــل  ــالــ الـــجـــديـــد«، أن األهــ
ســابــقــة إلـــى الــتــقــدم بــإخــبــارات لـــدى النيابة 
النهر بمخلفاتها  عن مصانع تلوث مجرى 
الصناعية، »ولكن السلطات القضائية قررت 

إغاق امللف لعدم كفاية األدلة«.

بــني االرتــفــاع فــي نسب اإلصــابــة بالسرطان 
ومناطق حوض الليطاني، في ظل تضاعف 

وارتفاع نسب التلوث في املنطقة.

خارطة األمراض الناتجة 
عن تلوث النهر

»ال تــقــتــصــر »أمـــــــراض الـــنـــهـــر« عــلــى نسب 
التي تنعكس على شكل جنازات  السرطان 
بالجملة في البلدات القريبة من النهر، لكن 
أيــضــًا مــن خـــال حــــاالت الــتــســمــم وأمــــراض 
الـــجـــهـــازيـــن الـــهـــضـــمـــي والـــتـــنـــاســـلـــي الــتــي 
قاله  ما  النهر«، بحسب  في محيط  تتكاثر 
الصيدالني محمد الحموي، الذي يعمل في 
بــلــدة الــقــرعــون الــتــي تحتضن أكــبــر بحيرة 
الليطاني،  مجرى  على  لبنان  في  صناعية 
ــدة في  ــراكــ ــتـــي يــصــل ســمــك املـــلـــوثـــات الــ والـ

قعرها إلى 10 أمتار.
ويــعــزو الــصــيــدالنــي ارتــفــاع نسبة األمـــراض 
»التي تثقل جيب املواطن وتشكل ضغطا على 
القطاع الصحي في البقاع« إلى »ارتفاع نسبة 
تراكم  نتيجة  املــواطــنــني  اجــســاد  فــي  السمية 
املــعــادن الثقيلة فــي املــيــاه وفــي املـــزروعـــات«. 
ويسجل فصل الصيف ارتفاع نسبة اإلصابة 
استهاك  ارتفاع  بسبب  واإلســهــال  بالحرارة 
الخضر املروية من مياه النهر، في ظل لجوء 
بــعــض املـــزارعـــني إلـــى كــســر قــنــوات نــقــل مياه 
إلى محطات  الصرف الصحي قبل وصولها 
الــتــكــريــر واســـتـــخـــدام مــيــاه املـــجـــاري لــلــري«. 
ــمـــوي بـــــأن »لــجــنــة  ــر الـــصـــيـــدالنـــي الـــحـ ــذكــ ويــ
وزاريــة أصــدرت تقريرًا عام 1994 أعلنت فيه 
أن مــيــاه الــنــهــر ومــيــاه بــحــيــرة الــقــرعــون غير 
أو  الــزراعــي  للري وال لاستخدام  ال  صالحة 
تتخيلوا  أن  ولــكــم  للسباحة،  وال  الــصــنــاعــي 
 
ً
الوضع بعد كل هذه السنوات«. ويشير مثا

إلـــى أن »الــنــســبــة الــعــاملــيــة املــقــبــولــة لبكتيريا 
 %1 للري هي  املستخدمة  املياه  في  القولون 
بالـ250 ميليلتر، بينما في البحيرة وجدنا أن 
النسبة تبلغ 700% و 800% بامليليلتر«. وهو 
ما يتفق مع ما جاء في دراسة علمية وبيئية 
عن النهر، أجرتها الوكالة األميركية للتنمية 
الــدولــيــة فــي عــام 2013، وتضمنت مــؤشــرات 
إليها لوضع  تــم االســتــنــاد  صحية »خــطــرة« 

2.25 باأللف 
المعدل الوطني 

العام لنسبة اإلصابة 
بالسرطان بين 

اللبنانيين

الليطاني أطول 
أنهار لبنان ويخترق 

150 بلدة بقاعية 
وجنوبية
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