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 خطوط التوتر العالي منذ العام 1993 في إيطاليا قوانين للحد من أضرار :مكافحة سرطان التدي
 

 

 

Comincia la Campagna Nazionale per la prevenzione del tumore al seno nella 
Regione della Bekaa  

un progetto co-finanziamento dalla Regione Sardegna  

Un articolo di Talal Khrais,  pubblicato su “As Safir” del 21/04/2011 sugli effetti collaterali del 
campo elettromagnetico sulle donne e in particolare il tumore al seno.  

  

 

ي إيطاليا قوانين للحد من أضرار خطوط التوتر العاليف أحكام على إذاعة الفاتيكان بسبب  1993منذ العام  
سنة على بداية السجال حول ت7أثيرات  40الرغم من مرور أكثر من  تسببھا الترددات الكھرومغناطيسية التي
ت الكھرومغناطيس77ية الت77ي تبثھ77االع77الي لنق77ل الكھرب77اء عل77ى الس77كان وح77ول ت77أثيرات التموج77ا خط77وط الت77وتر  

 ...محطات الھاتف وا@رسال

ف7ي الفت7رة اDخي7رة س7جاF كبي7را ح7ول م7د خط7وط  لم ينته السجال حول اDضرار والمعايير، وقد شھد لبن7ان 
با@ضافة الى مناطق أخرى مرشحة Fن يعاد السجال فيھا في اية لحظة  التوتر العالي في منطقة المنصورية،

ظروف او فرصة او مس7حا ع7ن نظ7ام التش7ريعات البيئي7ة 2004أنجزت وزارة البيئ7ة اللبناني7ة الع7ام . سانحة   
ان المش7اكل المتأتي7ة  وكيفية تطبيقھا في لبنان، وعرضت فيه للنواقص ف7ي ھ7ذه التش7ريعات، إF انھ7ا ل7م تعتب7ر
ي من المشاكل البيئيةوالتوتر العال على التموجات والترددات التي تبثھا غابات المحطات على انواعھا ! 

تقت7رح التش7ريعات والمواص7فات الWزم7ة  وبالت7الي ل7م 



فمتى يصبح. اFلكترونية للحد من التلوث الناتج من المحطات واDدوات  

ومراسيم تنظيمية ومواصفات لخطوط في لبنان قوانين  التوتر العالي ومحطات البث واDدوات اFلكترونية  
لحماية الصحة... والكھربائية العامة والبيئة من التلوث الكھرومغناطيسي؟ وماذا في التجربة اFيطالية حول  

ا ـروم. الموضوع؟ الزميل طWل خريس يكتب من روما حول تجربة ايطاليا حول الموضوع ھذا طWل  
مدير مكتب المنظمة العالمية» بولو روميتي«خريس التقينا بالمھندس   WWF مقاطعة لومبارديا وھو  في

إلى تشريعات خاصة بحماية البشر من  خبير باDنواع الحديثة للتلوث البيئي وخاض معارك طاحنة للتوصل
 .التلوث الكھرومغناطيسي

الى ملوثاتيقول روميتي إن منظمته كانت أول من نبھت   العصر الحديثة من خطوط التوتر العالي  
في 1979والموجات الكھرومغناطيسية منذ العام   .ايطاليا 

Wويناقش البرلمان«: ويضيف قائ Fتمر سنة إ F اليوم F نناقش . ھناك تشريعات واضحة جدا. الموضوع 
ونصبھا في أماكن بعيدة F تؤثر على إما تم سحبھا من المناطق السكنية  موضوع شبكات التوتر العالي Dنه

أو تم التعويض على مواطنين أخلوا تلك المناطق وحصلوا على دعم وقروض للسكن في  حياة المواطنين
بدأت التشريعات الخاصة بالتوتر العالي التي جاءت مترافقة مع دراسات علمية. أخرى مناطق ابتداء من عام  

ما صدرت المراسيم التنظيميةك. 1993وانتھت بأحكام صارمة عام  1979 لWتحاد اDوروبي العام  
لتحدد المواصفات واDبعاد عن اDماكن السكنية لمسافة 2006  50اذا كانت قوة الكھرباء  1500 

كما ھناك تجارب لنقل خطوط ا@مداد. كيلوفولت التوتر كھربائي بين المناطق ا@يطالية والسويسرية تحت  
 «اDرض

التلوث الكھرومغناطيسي يشكل نس7بة أن«ويؤكد روميتي  . عالي7ة م7ن التل7وث البيئ7ي وي7تم العم7ل دائم7ا عل7ى  
والص77ناعية الت77ي توض77ع عليھ77ا أعم77دة الب77ث عش77وائيا وتخفي77ف مع77دل  إيج77اد ح77ل لمش77كلة المب77اني الس77كنية

ورغم. اFمتصاص النوعي ھ7ي تبرير شركات الھاتف الخلوي المستمر والقول إنھا F تش7كل خط7را، قناعتن7ا  
لذلك نرشد المواطنين، مثW عدم وضع الخلوي في غرفة النوم، وإبعاد الحوامل. قائم أن الخطر واDطفال عن  

أما رئيس لجنة البيئة في مجلس الشيوخ ا@يطالي. »الخلوي قدر ا@مكان  « في7ذكر بالمخ7اطر » ماسيمو بل7ديني
إن عددا كبيرا جدا من المواطنين لقوا مصرعھم بسبب «: فيقول التي واجھتھا إيطاليا من شبكات التوتر العالي
وي7ذكر اس7تنادا ال7ى إحص7اءات طبي7ة ان اب7رز اDم7راض الت7ي تس7ببت بھ7ا . الش7بكات التلوث ال7ذي س7ببته تل7ك
 ...وتناسلية ھي سرطان الدماغ بالدرجة اDولى والربو وا@جھاض وفقدان الذاكرة وأمراض بولية التموجات

كما يتحدث عن تخصيص. »قلبية خطيرة با@ضافة إلى أمراض  الدولة أمواF طائلة للتعويض على  
مشكلة إذاعة الفاتيكان في ا@طار. المتضررين منھا نفسه، وضعت إذاعة الفاتيكان، ا@ذاعة اDقوى واFقدم  

التي تأسست عام(في العالم  في قفص اFتھام لتسببھا ) 1949وتأسس القسم العربي فيھا عام  1931 
تلوثبال بنحو مليار» تشيزانو«الكھرومغناطيسي والتي حكم عليھا بأن تعوض على مواطني مدينة   يورو  

جميع اFتجاھات وعلى  بسبب التلوث الكھرومغناطيسي والضباب الدخاني الكھربائي الذي يسببه بثھا في
يعاني أھالي المنطقة المحيطة بمنطقة البث التي. موجات عديدة ضخم لpرسال عمود  100ركز فيھا  

 .وأمراضا خطيرة أخرى الموجه إلى جميع أنحاء العالم، ألما مزمنا بالرأس

فإذا فتحت حنفية المياه، يمكن . الصحية للمنازل المحيطة فأصوات التراتيل، من قوة البث، تأتي في القساطل 
طان وا@جھاض عند إذاعة الفاتيكان تلوث، وتسبب أمراضا خطيرة كالسر«! أيضا ان تسمع ترددات ا@ذاعة

 ھذا ما نص عليه الحكم الذي أصدرته محكمة اFستئناف الشعبة الرابعة بعد عشر سنوات من «النساء
تعتمد المحكمة في قرارھا على مئات. اFستئناف المتتالي من قبل إدارة ا@ذاعة التقارير الطبية والعلمية التي  

ررينتثبت ذلك، كما ينص الحكم على دعوة المحكمة المتض وفي الحكم أيضا إدانة . للمطالبة بتعويضات 
روبيرتو كوتشي«لمدير ا@ذاعة السابق  الذي يجمع على طاولة » أوغوستو روسو«يقول الطبيب النفسي  .«

إن«مكتبه عشرات الملفات،  المعركة ستستمر وستقام مئات الدعاوى فورا ضد ا@ذاعة للتعويض على  
، وھو سيمثل اFدعاء في القضية ضد إذاعة الفاتيكان وقد»مغناطيسيأعمدة البث الكھرو السكان وإبعاد أسس  

أن البث تخطى السقف الذي يحدده«ويؤكد روسو . »أطفال دون الترددات«جمعية  القانون عشرات المرات،  
امرأة 400وتسبب بإجھاض  ... 



التقت  وأن عددا وافرا من المصابين بســـرطــان الـدم   « ن اrثار التكنولوجية على طلبة يدرسو» السفير
البعض يؤكد ان اDجھزة. الصحة العامة الكھربائية التي تستخدم في الطھو وا@نارة والتبريد والتدفئة  

وذلك Dن . قد أصبحت مصدراً للتلوث البيئي الذي يھدد صحة البشر... واFتصال والتصوير والنسخ
ه اDجھزة تتفاعل مع الخWيا الحسيةالكھرومغناطيسية التي تتولد عند تشغيل ھذ المجاFت لpنسان وتلحق بھا  

البروفيسور في علم. أضراراً ربما تصل إلى حد ا@صابة بالسرطان » أمبرتو كالياري«التكنولوجيا والبيئة  
ان التلوث الكھرومغناطيسي ينتج من«يؤكد  الموجات الكھرومغناطيسية الناجمة عن تشغيل عدد F محدود  

اعة والتلفازمن محطات ا@ذ المنتشرة في أنحاء العالم كافة، كما ينشأ في جزء منه عن محطات القوى  
عشرات من  وشبكات الضغط العالي والطاقة الكھربائية إلى مسافات بعيدة، وتتضمن ھذه الشبكات الكھربائية

إن الموجات والمجاFت«ويضيف . »محطات القوى ومحطات التقوية والمحوFت ة التي الكھرومغناطيسي 
أن نرى ھذه الموجات والمجاFت، لرأيناھا  بمقدورنا تنطلق من ھذه المصادر تمv الجو المحيط بنا، ولو كان

تخترق أجسامنا وتتفاعل مع الخWيا وتأثر خاصة على الجھاز  تتشابك حولنا وتبدو على ھيئة ضبابية، فھي
 .«واDعصاب التناسلي والدماغ

لتي تتسبب بھا أجھزة الھاتفيؤكد كالياري على اDضرار ا مصدراً لpصابة «المحمول التي تعتبر برأيه  
إن ا@نسان عندما يضع«، ويقول »بالسرطان سماعة التلفون على أذنه فإنه يعرض نفسه لمجال  

تعرضت اDذن لھذا المجال لوقت طويل، فإن أثر ھذا المجال  كھرومغناطيسي ذي تردد منخفض، ولكن إذا
 يزداد حدة

 

 

 


