6

األربعاء  20شباط  2019العدد 3692

األربعاء  20شباط  2019العدد 3692

مجتمع

مجتمع
ّ
على الغالف
البقاعية تفك حدادها على ضحايا مرض السرطان الذي يجرجر
الياس ُ
منذ أربع سنوات ،لم تعد بلدة بر ً
الصحي
أبناءها واحدًا تلو اآلخر .حدث ذلك مذ صارت لعنة جيرة نهر الليطاني الغارق في أوساخ مجاري الصرف
ً
ومخلفات المعامل المعتدية على ضفافه و«أوساخ» الدولة التي أهملته منذ ثالثين عامًا .صحيح أن آماال
ربما تكون معلقة على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي بدأت أخيرًا بمالحقة ّ
ملوثي النهر ،لكنها مسيرة
طويلة ،ودونها ضحايا كثر سيسقطون

ّلعنة الليطاني

بر الياس «تنتحر» بالسرطان
راجانا حمية
فـ ــي بـ ــر الـ ـ ـي ـ ــاس« ،ي ـن ـت ـح ــر» ال ـن ــاس
ب ــالـ ـس ــرط ــان .ال يـ ـك ــاد يـ ـم ـ ّـر أس ـب ــوع
على الـبـلــدة ،مــن دون أن يموت أحد
ب ــ«ه ـي ــداك املـ ـ ــرض» .ه ـن ــاك ،ت ـع ـ ّـددت
«املوتات» والسبب واحـ ُـد :السرطان،
إل ــى درج ــة أن أحـ ـدًا ل ــم يـعــد يـصـ ّـدق
أن ث ـم ــة م ــن ي ــرح ـل ــون ب ـس ـبــب أزم ــة
قلبية أو بمرض السكري أو بسبب
ّ
التقدم في العمر .ال يأتي هذا اإلنكار
مــن عبث ،وإنـمــا مــن واقــع يعيشونه

ّ
يتحدث األهالي عن نحو 600
مصاب بالمرض في البلدة وثمة
من يؤكد أنهم «بحدود »700
ويعايشونه .وهم ال يبالغون عندما
ّ
يتحدثون عمن «يسوقهم» السرطان
إلى املوت ،فيقولون إن من «بني كل 5
وفيات بالضيعة 4 ،بيروحوا فيه».
قـبــل أن يصبح الـســرطــان واق ـعــا في
بــر الـيــاس ،لــم يكن الـنــاس ينتبهون
الــى تلك «الحسبة» .كــان «متلو متل
غـيــرو» ،يقول ثابت زريــن .لكن ،منذ
أربع سنوات ،بدأ املوت يتخذ مسارًا
آخــر ،عندما لم يعد الناس يسألون
«كيف مات فالن؟».
ّ
يتحدث األهالي عن نحو 600
اليوم،
مريض بالسرطان في البلدة .ثمة من
يقول «بحدود  ،»700بحسب املختار

زاهـ ـ ــر الـ ـهـ ـن ــدي .مـ ــا ي ـع ــرف ــون ــه فـقــط
هــو أرق ــام مــن يتلقون الـعــاج «وهــم
ب ـح ــدود  300مــريــض بـحـســب أرق ــام
صــاء
وزارة الـصـحــة ال ـع ــام ــة» .ال إحـ ّ
دق ـي ـق ــا لـ ـع ــدد املـ ــرضـ ــى ،ف ـق ــد ت ــوق ــف
«ال ـع ـ ّـد» مـنــذ فـتــرة طــويـلــة ،مــذ صــار
امل ــرض «س ـ ـرًا» شــائـعــا ،لــم يـعــد أحــد
يخبر عن موته اآلتي .ال عالقة لألمر
ه ـنــا ب ــال ـخ ــوف ،ب ــل «ب ـس ـبــب شـعــور
الـشـفـقــة الـ ــذي ي ــواج ــه ب ــه امل ــري ــض»،
ي ـق ــول ال ـه ـن ــدي .أمـ ــا ال ـس ـبــب اآلخـ ــر،
ّ
ف ـه ــو أن الـ ـس ــرط ــان صـ ــار «عـ ـم ــوم»:
ستجد من ّ
يحدثك عن بيوت معظم
أفــرادهــا مـصــابــون بــالـســرطــان .هنا،
أب وابنته ،وعلى بعد بضعة منازل،
أب وأم وطـفـلـتـهـمــا ال ـص ـغ ـيــرة ،قبل
ـوع ماتت الشابة وداد ،وقبلها
أسـبـ ٍ
ب ــأس ـب ــوع ــن م ـ ــات ش ـ ــاب آخـ ـ ــر .ال ـكــل
«أصــابــه الفقد» ،يقول املختار الــذي
مـ ّـســه ه ــذا الـفـقــد ب ــ«ثــاثــة م ــن أف ــراد
عائلتي بظرف سنة ونصف سنة».

سيرة جيران النهر
لــم يسقط الـســرطــان بــ«الـبــاراشــوت»
على املنطقة ،وال أتاهم دون سواهم
مـ ــن املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـع ـي ــش الـ ـح ــال
نفسها .وإذا كانت لذلك أسباب عامة،
ّ
منها مــا يتعلق بالعوامل الوراثية
ّ
وال ـط ـف ــرات الـجـيـنـيــة ،أو م ــا يتعلق
بالتلوث (مبيدات زراعية ،نفايات)...
وال ـن ـظ ــام ال ـغ ــذائ ــي وغ ـي ــره ــا ،إال أن
ث ـمــة سـبـبــا آخ ــر راكـ ــم ال ـل ـع ـنــة ،وهــو
جيرة نهر الليطاني الــذي استحال

مـ ـج ــرورًا ل ـل ـصــرف ال ـص ـحــي ومـكـبــا
للملوثات الصناعية الـتــي تلفظها
املـصــانــع املـعـتــديــة عـلــى ضـفــافــه .في
الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة ،دف ـعــت
جـيــرة النهر بمن يملك ال ـقــدرة على
مكان
الرحيل إلى الهرب بعائلته إلى
ٍ
آخـ ــر .م ــن ب ـقــوا ال يـمـلـكــون خ ـيــارات
أخ ــرى :امل ــزارع ــون وأص ـحــاب املـحــال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة .ال مـ ـك ــان ه ـن ــا ل ـس ــردي ــة
ّ
«التعلق ب ــاألرض» .ما يبقيهم أنهم
عــاجــزون عــن تــرك تلك الـجـيــرة ،فهم
ف ــي غــالـبـيـتـهــم م ـمــن ي ـع ـتــاشــون من
الزراعة ،املصدر األســاس للدخل في
في
البلدة .مساحة األراضي الزراعية ّ
بـ ّـر الـيــاس تـقـ ّـدر ب ــ 20ألــف متر« ،كنا
نزرع فيها كل شيء من البطاطا إلى
الـ ـخـ ـض ــروات وال ـق ـم ــح (…) إلـ ــى كل
شي بيخطر على البال» ،يقول زرين.
ّ
يتذكر كيف «كانت مزروعاتنا تروح
على كل املناطق ،بما فيها بيروت...
حتى إنـنــا كنا نـصـ ّـدر إلــى ســوريــا».
الـســرطــان دفــع املــزارعــن إلــى تغيير
«روزن ــامـ ـتـ ـه ــم» ال ــزراعـ ـي ــة .ك ـث ـيــرون
استبدلوا الزراعات املروية بزراعات
أخـ ــرى «ب ـع ــل» ك ــي ال ي ـض ـطــروا إلــى
َ
ّ
ريها بمياه الليطاني« .قل َب» وسام
ّ
الـســيــد زراع ـتــه مــن ال ـخ ـضــروات إلــى
ال ـق ـمــح ،وك ــذل ــك فـعــل زريـ ــن .صحيح
أنـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــارة غ ـي ــر م ــربـ ـح ــة ،لـكـنـهــا
«أه ــون مــن قتل الـنــاس بالسرطان»،
يقول السيد .األخير لم يعد يأكل كل
ما تنتجه األرض ،وصار يشتري ما
يحتاج إليه من طعام ومؤونة ممن

لم يعد ربط ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض السرطان في البقاع ،بتلوث الليطانيُ ،يرمى جزافًا .الشبهات
التي كان يكيلها أهالي بر الياس والمرج وحوش الرافقة وعنجر ( )...ضد أصحاب المصانع والبلديات
الذين يصرفون المياه الصناعية والمبتذلة في النهر وروافده ،باتت موثقة لدى مصلحة الليطاني
آمال خليل
يـ ـس ـ ّـج ــل الـ ـبـ ـق ــاع ال ـن ـس ـب ــة األك ـ ـبـ ــر مــن
االصابات بمرض السرطان في لبنان،
وب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـع ـ ّـدى ب ــأضـ ـع ــاف امل ـ ـعـ ــدالت
ال ـع ــامل ـي ــة م ـق ــارن ــة ب ـع ــدد الـ ـسـ ـك ــان .في
دراسـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـنـهــر
الليطاني ،حصلت عليها «األخ ـب ــار»،
واستندت إلــى عــدد حــاالت االستشفاء
على نفقة وزارة الصحةّ ،
تبي أن العدد
ّ
األكـبــر مــن االصــابــات يتركز فــي القرى
والـ ـبـ ـل ــدات امل ـ ـجـ ــاورة ل ـن ـهــر الـلـيـطــانــي
وروافــده .ففي حني يحتل لبنان املرتبة
الـ ــ 48عامليًا بمعدل  242.8اصــابــة لكل
 100أل ــف نـسـمــة ،سـ ّـجـلــت فــي ب ـلــدة بر
ً
الياس ،مثال 600 ،اصابة بالسرطان من
أصــل عــدد سكان البلدة البالغ 12185
ن ـس ـمــة .فـيـمــا ُس ـ ّـج ـل ــت  60إص ــاب ــة في
بلدة حوش الرافقة البالغ عدد سكانها
نحو  1700نسمة ،و 40إصابة في بلدة
تمنني التحتا البالغ عدد سكانها 3863
نسمة .كما سجلت معدالت مماثلة في
بلدات القرعون واملرج واملنصورة وغزة
وحوش الحريمة والروضة والدلهمية

يثق بهم ،و«وصـلــت ملحل صــرت عم
بشتري البطاطا من ّ
بيي» .أما زرين،
فـقــد أب ـقــى مــن األرض ال ـتــي يــزرعـهــا
قمحًا 400 ،متر «أزرعـهــا خضروات
لنأكل منها .نحن عشرة بيوت نأكل
خـ ـض ــارًا م ــن ه ـ ــذه املـ ـس ــاح ــة ،لـكـنـنــا
لــم نعد نعيش مما نــزرعــه ،فالقمح
بالكاد ّ
يسد الرمق… إذا الله ّ
زمطنا».
اتسعت سهول القمح في بر الياس.
هذا ما فرضه الجار عليهم .ال خيار
ثــال ـثــا :إم ــا الـقـمــح أو ال ـس ــرط ــان .من
بقي على الــزراعــات املـ ّ
ـرويــة من مياه
الليطاني بات في مواجهة مفتوحة
مع بقية األهــالــي ،خصوصًا أعضاء
«اللجنة الوطنية لنهر الليطاني» .ال
يبالغ املختار زاهر الهندي في القول
إن الزراعة هي «عمود» الحياة في بر
الياس« ،فمعظم الساكنني مزارعون.
أم ــا ال ـب ـق ـيــة ،ف ـقــد ف ـتــح ل ـهــم الـطــريــق
ال ــدول ــي الـ ــذي ي ـم ـ ّـر ف ــي ال ـب ـل ــدة منذ
ً
ع ــام  1982سـبـيــا آخ ــر عـبــر افـتـتــاح
مؤسسات تجارية».
حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـ ــم ي ـف ـت ـت ــح امل ــوس ــم
الزراعي في بر الياس .مع مطر هذا
العام ،فــاض النهر على جيرانه ولم
يـعــد بــاإلمـكــان زرع املـســاحــات التي
ّ
تحد ضفتيه .غرقت معظم األراضي
في «خلطة» من مياه األمطار ومياه
أق ـن ـيــة املـ ـج ــاري اآلتـ ـي ــة م ــن امل ـعــامــل
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت وتـ ـجـ ـمـ ـع ــات الـ ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن .مــع ذل ــك ،ي ـعـ ّـول األهــالــي
املتساقطات لـ«تقلب مياه
على مياه ّ
ال ـن ـهــر» وت ـخــفــف م ــن حـ ـ ّـدة ال ـت ـلـ ّـوث،
ي ـقــول ال ـه ـنــدي .ه ـكــذا ،يـنـظــر الـنــاس
إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــار .ي ــراقـ ـب ــون «تـ ـح ــوالت ــه»
عـبــر الـفـصــول لـيـتـنـبــأوا بمصيرهم
اآلتي .هذه السنة «شكلها سنة خير
شـ ــوي» ،لـيــس فـقــط فــي ال ــزراع ــة ،بل
أيـضــا فــي أح ــوال الصيف والــروائــح
ال ـت ــي تـتـسـبــب فـيـهــا أوس ـ ــاخ الـنـهــر.
ي ـق ـ ّـدر ه ـ ــؤالء أن «الـ ــروائـ ــح سـتـكــون
أخف هذا العام».

حياة في مجرور أو موت
بالسرطان!

ّ
ال الـصـيــف وال الـشـتــاء يـخــفـفــان من
وطأة النهر على البلدة .قبل ثالثني
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هكتارًا

عامًا ،كنت ّ
تمد يــدك إليه« ،تكشح»
ّ
ع ـن ــه ط ـب ـق ـتــه املـ ـغ ــب ــرة ل ـت ـش ــرب مــن
مياهه الصافية .يقول سكان النهر
ـي «ك ـ ــان ن ـع ـمــة .وحـتــى
إن ال ـل ـي ـطــانـ ّ
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـخـ ــف مـ ـي ــاه ــه ي ـب ـق ــى ف ـيــه
متران من املياه الصافية التي تظهر
قعره املفروش بالبحص األبيض».
قـبــل عـشــر س ـن ــوات ،اسـتـحــال النهر
ً
رماديًا ،و«مجرورًا» طويال من املياه
اآلس ـ ـنـ ــة .ولـ ـئ ــن كـ ــان جـ ـي ــران ال ـن ـهــر
وأع ـض ــاء «الـلـجـنــة الــوط ـن ـيــة» ،وهــم
أي ـض ــا أبـ ـن ــاء بـ ـ ّـر الـ ـي ــاس ،ي ـحـ ّـمـلــون
امل ـس ــؤول ـي ــة األك ـب ــر ل ـل ــدول ــة ال ـت ــي ال
ت ـم ـلــك ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة اإلرادة
السياسية الكافية لـنــزع التعديات
عــن الـنـهــر ،إال أنـهــم أيـضــا ّ
يحملون
جزءًا من تلك املسؤولية ملن يسكنون
بـجــواره .أهله «يشاركون أيضًا في
الجريمة».
فــي ال ـجــزء األول ،عــاقــة ال ــدول ــة مع
ال ـن ـه ــر م ـق ـط ــوع ــة م ـن ــذ ت ــوق ـف ــت عــن
تـنـظـيـفــه بــالـشـكــل امل ـط ـلــوب قـبــل 30
عــامــا .أمــا الـتـعــديــات ،فلها «اللجنة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ،بــال ـل ـحــم
ّ
ال ـحــي ،فــي ظ ــل غـيــاب إرادة الــدولــة.
وال ـن ـت ـي ـج ــة؟ سـ ــرطـ ــان قـ ــاتـ ــل ،لـيــس
ف ــي ب ــر ال ـي ــاس وح ــده ــا ،ب ــل ف ــي كل
البلدات املـجــاورة للنهر من لوسيا
إلى جب جنني إلى حوش الرافقة .ال
يملك ه ــؤالء ســوى تفويض الـ ّـدولــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــواج ـب ــات ـه ــا« ،وإن ك ــن ــا لــم
ن ـع ــد ن ــؤم ــن بـ ـه ــا» ،يـ ـق ــول ال ـه ـن ــدي.
فـ ــآخـ ــر مـ ـ ـ ـ ّـرة أق ـ ـفـ ــل أه ـ ــال ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة
الـطــريــق الــدولـيــة لتشغيل محطات
ال ـت ـكــريــر ،خ ـصــوصــا مـحـطــة زح ـلــة،
ج ـ ـ ــرى ت ـش ـغ ـي ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـن ـصــف
طــاقـتـهــا ،و«ال ت ــزال  %50مــن املـيــاه
اآلسنة تنزل مباشرة في النهر من
دون م ـعــال ـجــة» .أم ــا مـحـطــة ال ـفــرزل
ف ــا تـ ــزال م ـتــوق ـفــة إل ــى اآلن «ألن ـهــا
ّ
تكلف  15مليون لـيــرة بــدل كهرباء
شهريًا» ،هذا ما قاله النائب ميشال
ض ــاه ــر ل ـل ـس ــائ ـل ــن عـ ــن س ـب ــب ع ــدم
تشغيلها! يعني ذلــك كله أن الدولة
لــم تـتــرك أم ــام الـ ـ «بــر الـيــاسـيــن» إال
خيارين :حياة في املجرور أو موت
بالسرطان!

سبعة
مصانع أمام
القضاء
حـ ــددت ال ـقــاضــي املـنـفــرد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ب ـع ـل ـب ــك
مليس الـحــاج دي ــاب ،أمــس،
ال ـخــامــس م ــن آذار املقبل
مــوع ـدًا لجلسة الـنـظــر في
ادع ــاء مصلحة الليطاني
ع ـلــى سـبـعــة م ـصــانــع في
بعلبك بتهمة تلويث النهر.
الكشف الفني للمصلحة
ً
أظهر بأن كال من شركات
«م ـ ــرتـ ـ ـض ـ ــى لـ ــأح ـ ـجـ ــار»
و«ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة»
و«الـ ـخـ ـي ــرات لـلـصـنــاعــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة» و«سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
ل ـل ـت ـع ـه ــدات» و«ن ـي ــوت ـن ــدر
ب ــول» و«ت ـب ــارك» ومصنع
«أل ـب ــان لـبـنــان – كــانــديــا»،
تصرف املياه العادمة نحو
الليطاني مباشرة أو عبر
شبكات الصرف الصحي
العمومية.

والفرزل .ويتبني هول هذه األرقام إذا ما
قورنت بعدد االصــابــات في أستراليا،
ً
مثال ،التي تحتل املرتبة األولــى عامليًا
بمعدل  468إصابة لكل مئة ألف نسمة!
واستندت املصلحة إلى دراســة حديثة
نشرت أخيرًا في مجلة «جورنال كانسر»
العلمية ،كانت خالصتها ان «البلدان
ذات م ـعــدالت الـتـلــوث األع ـلــى (بـمــا في
ّ
تسجل معدالت أعلى
ذلك تلوث املياه)
من اإلصابة بالسرطان» .وأ ّشــارت الى
أن ال ـعــديــد م ــن املـ ــواد املـصــنـفــة كـمــواد
مسرطنة (أنظر الجدول) ،ثبت وجودها
في نهر الليطاني .منها:
 ال ــ«دي ــوك ـس ــان» امل ــوج ــود بـتــركـيــزاتعالية جدًا في ّ
مكبات النفايات ،ويعتبر
الـسـبــب األسـ ــاس لـتـلــوث الـنـهــر فــي بر
ّ
لتسربه مــن ّ
مكب النفايات في
الـيــاس
الـبـلــدة ،إضــافــة مصانع مستحضرات
التجميل والــدهــانــات واملنظفات التي
ّ
تصب صرفها الصناعي في الليطاني
او في شبكات الصرف الصحي من دون
معالجة .وترتبط هذه املــادة باالصابة
ب ـس ــرط ــان ــات ال ـك ـب ــد وال ـك ـل ــى واملـ ـ ــرارة
والجهاز التنفسي.

الفحوصات اثبتت
وجود المواد
المسرطنة في
مياه النهر

مساحة األراضي الزراعية الواقعة في
حرم النهر (ضمن مسافة كيلومترين
من ضفتيه) ،يمكن أن تروى كلها
من النهر مباشرة .وبعد تصاعد أزمة
الليطاني ومقاطعة املنتجات الزراعية
املزروعة في محيطه ،انخفض عدد
األراضي املروية من النهر أو روافده إلى
حوالي الف هكتار.

50000
نسمة
عدد املستفيدين من مياه الشفة في
عدد من املناطق الواقعة في الحوض
االعلى والتي تتغذى من مصادر
شمسني ،علمًا أن الفحوصات املخبرية
التي أجرتها املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني تؤكد عدم سالمة هذه املياه
وعدم صالحيتها حتى لالستعمال
املنزلي.

100000
نسمة
العدد التقريبي للبنانيني املقيمني في
القرى القريبة جدًا من النهر في أقضية
زحلة والبقاع الغربي وبعلبك.

68645
نسمة
كثيرون استبدلوا الزراعات
أخرى «بعل»
المروية بزراعات
كي ال يضطروا إلى ّريها بمياه
الليطاني (هيثم الموسوي)

معدالت االصابة في البقاع األعلى عالميًا
 الـ ــزرن ـ ـيـ ــخ الـ ـ ـ ــذي ثـ ـب ــت وجـ ـ ـ ـ ــوده فــيال ـن ـهــر ب ـم ـع ــدالت فـ ــوق ال ـح ــد االق ـصــى
امل ـس ـمــوح ب ــه ،وه ــو يـنـجــم أس ــاس ــا عن
ص ـ ـ ــرف مـ ـص ــان ــع األص ـ ـ ـبـ ـ ــاغ وال ـ ـ ـ ــورق
وامل ــواد الحافظة لــأخـشــاب ،ويتسبب
بسرطانات املثانة والرئة والجلد.
 «الكروم  »6الناجم عن صرف مصانعالدهانات ،ويتسبب بسرطان املعدة.
 «النيترات» الناجمة عن االســراف فياسـتـعـمــال االس ـمــدة الــزراع ـيــة وامل ــزارع
التي ترمي مخلفاتها فــي النهر ،وعن
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صرف محطات تكرير الصرف الصحي،
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر س ـب ـب ــا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ل ــاص ــاب ــة
بسرطانات القولون والكلى واملبيض
واملثانة.
 نواتج التطهير الجانبية التي تنتجعن تفاعل مــادة الكلور التي تستخدم
لتنظيف املـيــاه مــع البقايا الحيوانية
(ال ـن ــات ـج ــة ع ــن املـ ـ ــزارع واملـ ـس ــال ــخ) .إذ
يتفاعل الكلور مع املــواد العضوية في
ه ــذه الـبـقــايــا ويـشـكــل نــواتــج التطهير
الجانبية السامة املسببة لسرطانات
املـ ـث ــان ــة والـ ـكـ ـب ــد والـ ـكـ ـل ــى واألم ـ ـع ـ ــاء،
ّ
وتشوهات األجنة.
التقرير أكد ان كل هذه املواد املسرطنة
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي ،ك ـ ـمـ ــا أن
مسبباتها كــانــت ،وال ت ــزال ،مــوجــودة.
وخـلـصــت ال ــى أن ذل ــك «يــؤكــد فرضية
كـ ــون ال ـل ـي ـطــانــي ن ـه ــرا ح ــام ــا ون ــاق ــا
لـلـســرطــان» .ولـفــت ال ــى أن وج ــود هــذه
املـ ـل ــوث ــات امل ـس ــرط ـن ــة ال يـقـتـصــر على
الـنـهــر« ،بــل إنـهــا على االرج ــح تتسرب
ال ــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة وت ـلــوث ـهــا وتنقل
الـســرطــان مباشرة الــى عقر دار سكان
الحوض االعلى للنهر».

عدد النازحني السوريني املقيمني ضمن
مخيمات وتجمعات على ضفاف
الليطاني ممن تصب مياه صرفهم
الصحي مباشرة في النهر.

 4ماليين
م3
كمية الصرف الصناعي غير املعالج
التي ترمى في النهر سنويًا ،والناتجة
عن  185مصنعا تم مسحها في
الحوض األعلى ،علمًا ن عدد املصانع
املرخصة وغير املرخصة يقدر بـ،865
ً
مما يجعل هذا الرقم قابال للزيادة بعد
استكمال املسح.

 46مليون
م3
كمية الصرف الصحي غير املعالج التي
تصب في الحوض األعلى مباشرة في
الجوفية في
النهر أو تتسرب الى املياه
ّ
ظل غياب محطات التكرير أو تعطلها.

