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الكويت ودول اخلليج ستفقد مياه الشرب

اخلط األخضـــر.. 300  سفينــة ملوثــة غارقــة في بحــرنا
والعاملية  احمللية  االعالم  لوسائل  بيئية  رحلة  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة  نظمت   >

لزيارة أحد اخطر املواقع البحرية خطورة في جون الكويت حيث مت إطالع وسائل االعالم 
على إحدى السفن الغارقة وكشف حقيقة السفن الغارقة في مياه اخلليج.

الهاجري  خالد  البيئي  الناشط  حذر 
البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  رئيس 
سفينة   300 من  أكثر  أن  من  الكويتية 
وغيرها  وجتارية  ونفطية  عسكرية 
غارقة في مياه الكويت وشط العرب، 
ودول  الكويت  فقدان  إلى  ستؤدي 
اخلليج للمورد الرئيسي ملياه الشرب 
التي يتم حتليتها من البحر وتعتمد 
دول اخلليج عليها في تأمني املياه 

لشعوبها.
وشدد الهاجري على أن جميع 
تتحمل  اخلليج  دول  حكومات 
مشكلة  جتاه  الكاملة  املسؤولية 
في  األخرى  والغوارق  الغارقة  السفن 
عدم  ظل  في  خصوصا  اخلليج،  مياه 
مجلس  لدول  العامة  األمانة  اكتراث 
البيئية  باملشاكل  اخلليج  لدول  التعاون 
واقتصار دور املسئولني فيها جتاه البيئة 

على التصريحات اإلعالمية فقط.
الرئيسي  الشريك  بأن  الهاجري  وأشار 
في تفاقم هذه الكارثة البيئية اخلطيرة 
وجميع الكوارث البيئية في الكويت هي 
دور  غاب  حيث  للبيئة  العامة  الهيئة 
املسئولني فيها ولم يكترثوا بهذه املشكلة 
اإلعالمية،  بالتصريحات  فقط  واكتفوا 
وفي اخلليج فإن جميع األجهزة البيئية 
هذه  تفاقم  جتاه  مسئولة  احلكومية 

املشكلة.
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أن  وأكد  اخلطر  ناقوس  دق  الهاجري 
الكارثة على األبواب وقد حتدث في أية 
حلظة وأن الكويت هي أكثر الدول تأثرا 
وضررا بسبب هذه املشكلة خصوصا في 
ظل عدم اهتمام مجلس األمة واحلكومة 
مبا  اكتراثهم  وعدم  البيئية  بالقضايا 
كيماوية  مواد  من  السفن  هذه  حتتويه 

ونفطية وذخائر.
من  الغوارق  بأن مشكلة  الهاجري  وأكد 

تعرضت  التي  البيئية  الكوارث  أخطر 
الذي  اإلشعاعي  التلوث  بعد  البالد  لها 

تعرضت له نتيجة حرب التحرير.
الكويت وشط العرب

السفن  هذه  بأن  الهاجري  وأضاف 
بها  مرت  التي  للحروب  نتيجة  غرقت 
في  الغوارق  عدد  وأن  اخلليج  منطقة 
يصل  وحدها  الكويتية  اإلقليمية  املياه 
والنوع  احلجم  مختلفة  غارق   80 إلى 
منذ  عنها  العلم  متام  تعلم  واحلكومة 
حترير البالد من الغزو العراقي الغاشم 
الكويت  إلنقاذ  تتحرك  فلم  ذلك  ورغم 

من هذه الكارثة البيئية اخلطيرة.
واحلكومة  األمة  مجلس  دعا  الهاجري 
إلى معاجلة مشكلة الغوارق ومخاطرها 
وتفقد  الكارثة  حتدث  أن  قبل  البيئية 

الكويت مصدر املياه الوحيد.
ال  الغارقة  السفن  هذه  خطورة  بأن  وحذر 
تقع فقط على نوعية حمولتها بل أيضا على 
منها  صنعت  التي  واألجهزة  املواد  طبيعة 
هذه السفن حيث حتتوي على مواد كيماوية 

تستلزم  جدا  خطرة  طبيعة  ذات  ومواد 
اإلسراع في عمليات انتشال هذه السفن.

مؤكدا بأن الدالئل تشير إلى أن أبدان 
العوامل  بفعل  تأثرت  السفن  هذه 
الطبيعية املختلفة وصدئت وتآكلت مما 
هي  محتواها  تسرب  مسألة  أن  يعني 

مسألة وقت ال أكثر.
اخلليج في خطر

واملنطقة  بأكملها  الكويت  بأن  وأكد 
الرياض  ومدينة  السعودية  الشرقية 
باإلضافة  واإلمارات  وقطر  والبحرين 
تعتمد  والعراق  إيران  من  أجزاء  إلى 
اعتمادا مباشرا على توفير مياه الشرب 
ساحل  على  تقع  حتلية  محطات  من 
اخلليج مما يجعلها حتت التأثير املباشر 
ألية كارثة بيئية قد حتدث بسبب هذه 

السفن الغارقة.
وأضاف الهاجري بأن تلوث مياه اخلليج 
إلى   حتما  سيؤدي  الغوارق  هذه  بسبب 
توقف محطات التحلية ليس في الكويت 

البيئي  اخلــلــيــج  أمـــن 
فــي خــطــر  واحلاجة 
ماسة لهيئة خليجية 
حلــــــمــــــايــــــة الــــبــــيــــئــــة 

دورها  أداء  عن  اخلليج  في  بل  فقط 
امللوثة،  املياه  حتلية  على  قدرتها  لعدم 
البحر  لتحلية مياه  حيث صممت فقط 
سيؤدي  مما  امللوثة،  املياه  وليس  فقط 

إلى عطش شعوب اخلليج. 
استباق  ضرورة  على  شدد  الهاجري 
املشكلة  هذه  ومعاجلة  الكارثة 
على  االعتماد  وعدم  اخلطيرة 
ألنه  للمياه  االستراتيجي  املخزون 
أية كارثة بسبب هذه  في حال وقوع 
شديد  عنها ضغط  فسينتج  الغوارق 
يؤدي  االستراتيجي  املخزون  على 
لنفاذه في فترة بسيطة وقبل معاجلة 

الكارثة.
ردم الشواطئ

الردم  بأن عمليات  الهاجري  وأكد  هذا 
اخلليج  حكومات  نفذتها  التي  والدفن 
أدت  اخلليج  مياه  في  امللوثات  وانتشار 
املائية  التيارات  حركة  في  التأثير  إلى 
مما نتج عنه صعوبة شديدة وبالغة في 

جتدد مياه اخلليج، مما يؤدي إلى تركيز 
أية  بأن  يؤكد  الذي  األمر  فيه  امللوثات 
الغوارق ستستمر  عن  تنتج  بيئية  كارثة 

تأثيراتها لفترة طويلة جدا.
مسح بيئي

وذكر بأن ما يصل إلى 40 % من السفن 
والناقالت التي تعبر مياه اخلليج قدمية 
وتفتقر  لالستخدام  وغير صاحلة  جدا 
لشروط السالمة ويجب منعها من دخول 
اخلليج لتجنب وقوع حوادث وغرق سفن 

جديدة.

مسح  بعمل  احلكومة  طالب  الهاجري 
شامل ومتكامل للمياه اإلقليمية الكويتية 
تؤكد  حيث  فيها  الغوارق  حجم  ملعرفة 
املعطيات بأن الغوارق ليست فقط سفن 
النوع  مجهولة  أخرى  غوارق  هناك  بل 
الكويتية  اإلقليمية  املياه  في  أغرقت 
واخلليجية، ومن ثم فإنه من الضروري 
تشكيل فريق عالي املستوى ملعاجلة هذه 

املشكلة.

الهاجري دعا حكومات اخلليج إلى تبني 
مقترح الشيخ ناصر صباح األحمد وزير 
يقضي  الذي  األميري  الديوان  شؤون 
النفط  ينقل  نفطي  أنابيب  خط  مبد 
ومتنع  العماني  صحار  مليناء  اخلليجي 
بذلك ناقالت النفط من دخول اخلليج 
فتقل بذلك املخاطر البيئية الناجتة عن 

ناقالت النفط.

كما دعا الهاجري حكومات اخلليج إلى 
إعادة النظر في سياساتها البيئية جتاه 
ما يحدث من تلويث مستمر ملياه اخلليج 
حلماية  خليجية  هيئة  تشكيل  وضرورة 
اإلقليمية حلماية  املنظمة  وإلغاء  البيئة 
جدوى  عدم  ثبوت  بعد  البحرية  البيئة 

وجودها وعدم فاعليتها. 

األحمد صباح  ناصر  للشيخ  البيئي  املقترح  اخلليج  دول  لتتبنى 
> إحدى السفن اجلانحة في اخلليج.

> الهاجري يشير إلى إحدى السفن الغارقة.

> 300 سفينة غارقة تلوث بحرنا.

اأخبـــــــــار
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UNEP برعاية وزير الديوان االميري وبالتعاون مع

اخلــــط األخــــضر.. تطلــــق تقــــرير  توقعـات 
البيئـــة العامليــة الرابع

حتت رعاية معالي الشيخ ناصر صباح االحمد وزير شؤون الديوان االميري  وبالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
للبيئة أطلقت جماعة اخلط األخضر البيئية تقرير )توقعات البيئة العاملية الرابع( في حفل بيئي مميز في 
قاعة االي ماكس في املركز العلمي ، حيث مت تقدمي عرض بيئي متكامال حول اهمية هذا التقرير ، ثم عرض 

فيلم بيئي بعنوان GEO-4 حول التقرير وتاله توزيع التقرير على احلضور.

إجناز للكويت
وذكر الناشط البيئي خالد الهاجري مؤسس ورئيس 
منذ  أنه  كلمته  في  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة 
من  واحلد  البيئة  حماية  سبيل  وفي  سنوات  سبع 
له  تعرضت  ما  وبسبب  للتلوث  اخلطيرة  األضرار 
املاضية   العقود  مر  تدهور على  من  الكويتية  البيئة 
قام شابان كويتيان بتأسيس جماعة اخلط األخضر 
البيئية ، كان األمل بإحداث تغيير نوعي في الساحة 
البيئية الكويتية يحدوهم والرغبة في وضع القضايا 

البيئية محل الصادرة لدى املسؤولني غايتهم.

لم تكن الطريق ممهدة ولم حتظى اجلماعة باملساعدة، 
لكن بإصرار الشباب املتحمس واجلاد في خلق تغير 
نوعي إيجابي يخدم املجتمع الكويتي ، تطورت ومنت 
وأثرت وغيرت جماعة اخلط األخضر البيئية الكويتية 
ناشطي  بأن  للجميع  فأثبتنا   ، املفاهيم  من  الكثير 
البيئية  قادرون على حتقيق  جماعة اخلط األخضر 

طموحاتهم البيئية بإصرار ميزه حب الوطن.
اخلط  جماعة  إسم  أصبح  لقد  الهاجري  وأضاف 
البيئية الكويتية عالمة بارزة متيز العمل  األخضر 
موافقة  ذلك  ودليل  البالد  خارج  الكويتي  البيئي 

للبيئة على أن تكون جماعة  برنامج االمم املتحدة 
اخلط األخضر البيئية الكويتية أول مؤسسة مجتمع 

مدني بيئية في الكويت تنفرد بإطالق التقرير.
البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  أن  إلى  وأشار 
الكويتية وهي تطلق في دولة الكويت تقرير توقعات 
االمم  برنامج  مع  بالتعاون   4 جيو  العاملية  البيئة 
التقرير  أورده  ما  أن  على  لتؤكد   ، للبيئة  املتحدة 
من وصف دقيق حلالة البيئة في العالم يوجب منا 
جميعا أن نعمل من أجل وقف التدهور البيئي الذي 

بداء يفتك باإلنسانية.

البيئية  واجلماعات  املنظمات  من  الكثير  أن  وأكد 
في  جادة  العالم  حول  احلكومية  وغير  احلكومية 
البيئية  واملشاكل  األزمات  معاجلة  أجل  من  العمل 
 ،4 جيو  العاملية  البيئة  توقعات  تقرير  ذكرها  التي 
في  معهم  نحن  بل  عنهم  لسنا مبعزل  الكويت  وفي 
البيئي  إلى أن نعزز عملنا  قارب واحد مما يدفعنا 
البيئة  حماية  أجل  من  والعاملي  واإلقليمي  احمللي 
وحماية أطفالنا ومستقبلهم ولنقول للعالم أجمع بأن 
بيئية عاملية  قادرون على خلق بصمة  الكويت  أبناء 

متميزة.
GEO4

حول  بيئي  عرض  بتقدمي  الهاجري  قام  ذلك  بعد 
تقرير توقعات البيئية العاملية قائال إن ما يربو عن 
التقرير  هذا  عمل  في  اشتركوا  وخبير  عالم   390
الذي راجعه ما يزيد عن 1000 مختص من مختلف 

دول العالم .
بعد  الرابع  العاملية  البيئة  توقعات  تقرير  ويأتي 
املعروف  الشهير  التقرير  إصدار  من  عاما  عشرين 
بتقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة )جلنة بروتالند( 
وهذا  املشترك(  )مستقبلنا  بعنوان  خرج  والذي 
خالل  البيئية  أوضاعنا  مقارنة  في  كثيرا  يساعدنا 

عقدين من الزمن.
وأضاف الهاجري بأن تقرير توقعات البيئة العاملية 
الرابع يشير إلى األوضاع البيئية التي تسود العالم 
ويبرز أمثلة عن التحديات التي تواجه البشرية ، في 
الوقت الذي يضع فيه سيناريوهات متعددة للتوقعات 
املستقبلية ، كذلك يورد قصص النجاح التي ميكن 

االستفادة منها والبناء عليها .
وأكد الهاجري أن التقرير أكثر من مجرد تقرير فهو 
أيضا عملية تشاوريه شاملة بدأت عام 2004 شملت 
أكثر من 100 حكومة و50 منظمة وبناًء على هذه 
املشاورات وضعت الصيغة النهائية لنطاق وأهداف 

وعملية إعداد تقرير توقعات البيئة العاملية.
وربط الهاجري في حديثة عن تقرير توقعات البيئة 
أن  إلى  مشيرا  االنسان  وصحة  البيئة  بني  العاملية 
صحة البشر في مختلف أنحاء العالم تتأثر بالتغيرات 
التي يحدثها البشر في البيئة ، ذلك أن ربع االمراض 
ملخاطر  التعرض  عن  ناجتة  االنسان  تصيب  التي 

بيئية فتلوث الهواء في املدن يؤثر على الصحة في 
كافة مناطق العالم تقريبا حيث تقدر منظمة الصحة 
العاملية أن اكثر من مليار نسمة في البلدان االسيوية 
من   اكثر  وميوت  الهواء  ملوثات  ملخاطر  معرضون 

800 الف نسمة سنويا بسبب تلوث الهواء .
قدمه  الذي  البيئي  العرض  خالل  الهاجري  وأشار 
إلى  أشار  الرابع  العاملية  البيئة  توقعات  تقرير  أن 
بالبيئة  املنطقة  دول  اهتمام  في  ملحوظ  حتسن 
مشيرا إلى ان التقرير اكد ان من االيجابيات البيئية 
التي رصدت إنشاء حكومات دول املنطقة ملؤسسات 
ووضعها   ، بيئية  لتنظيمات  وإصدارها   ، بيئية 
لالتفاقيات  النضمامها  نتيجة  بيئية  إلستراتيجيات 

البيئية الدولية.
ومن أبرز السلبيات البيئية التي أوردها التقرير حول 
تواجه  مشكلة  ابرز  أن  الهاجري  ذكر  املنطقة  دول 
السكاني  النمو  استمرار  هي  املنطقة  في  البيئة 
ملواجهة  واضحة  إستراتيجية  خطط  إيجاد  دون 
االستهالك  امناط  تغير  إلى  باإلضافة  النمو  هذا 
وسوء التخطيط التنموي األمر الذي نتج عنه غياب 
األسس الصحيحة إلدارة النفايات . وغياب اخلطط 
يشكل  حيث  الكيماوية  املواد  إلدارة  الواضحة 
البشر  صحة  على  جمة  مخاطر  الكيميائي  التلوث 

كافية  املتوفرة غير  املعلومات  تزال  والبيئة حيث ال 
الكيماوية  املواد  من  إطالقها  يتم  التي  املقادير  عن 

وخصائصها السمية واحلدود اآلمنة للتعرض لها .
كما أشار التقرير إلى خطورة التلوث الهوائي الذي 
صحية  بكوارث  ينذر  مما  املنطقة  دول  منه  تعاني 

خطيرة .
ناقوس اخلطر حيث ظهر بوضوح  التقرير  كما دق 
التأثير االقتصادي لتدهور األراضي والتصحر حيث 
ثمانية  عن  كلها  آسيا  في  املزروعة  املساحات  تقل 
جافة  أراض  لتصبح  األراضي  تتدهور  حيث  باملائة 
الغذائي  األمن  وعلى  الرزق  سبل  على  يؤثر  مما 

واالقتصادي لدول املنطقة.
وأوضح الهاجري أن دول غرب آسيا من أكثر مناطق 
العالم توترا فيما يتعلق باملياه فبني عامي 1985 و 
2005 نقص نصيب الفرد من املياه العذبة املتوفرة 

بشكل مريع ينذر بحدوث كوارث ال حتمد عقباها.
كما حذر الهاجري من أن املناطق الساحلية والبحرية 
التنمية  عن  ناجت  لتدمير  تتعرض  املنطقة  في 
واملنتجعات  السكنية  للمدن  السريعة  الساحلية 
ومشروعات الترويح واستصالح األراضي والصناعة 

والتلوث النفطي .
في  والسلم  االمن  حالة  عن  التقرير  يغفل  لم  كما 
املنطقة حيث اشار إلى أن من أبرز معوقات حماية 
البيئة في املنطقة هي احلروب التي تدور فيها من 
آن إلى آخر والتي تؤدي إلى تدمير واسع وشامل لكل 

مقومات احلياة في املطقة.
احمللي  الدور  عن  الهاجري  حتدث  ذلك  بعد 
واإلقليمي الذي تلعبه جماعة اخلط األخضر البيئية 
مؤكدا  البيئية  املدني  املجتمع  مؤسسات  كإحدى 
ينحصر  ال  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  دور  أن 
بكثير  ذلك  يتجاوز  بل  احمللي  البيئي  العمل  على 
حيث تعتبر جماعة اخلط األخضر البيئية من أهم 
اجلماعات البيئية العربية املدرجة في برنامج االمم 
املتحدة للبيئة  كما انها من أول اجلماعات البيئية 
التي دعت إلى تطوير وترقية برنامج األمم املتحدة 
للبيئة ليتم حتويله من برنامج إلى منظمة حتى يكون 
له الدور البيئي الفعال وتكون لقراراته صفة االلزام 

للدول االعضاء في االمم املتحدة .

ال����ه����واء ت����ل����وث  ب���س���ب���ب  س����ن����وي����ا  ت����م����وت  ن���س���م���ة  ال�������ف   800 GEO- 4

ألول م��ره في تاريخ الكوي�ت البيئي 

                    > الهاجري يتوسط الشيخ حمد الصباح والنائب علي العمير والنائب ناجي العبد الهادي وسفراء غرب آسيا.

  > ناشطي جماعة اخلط األخضر البيئية .
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الهاجري  خالد  البيئي  الناشط  ب��داء 
البيئية  رئ��ي��س ج��م��اع��ة اخل���ط األخ��ض��ر 
حلضرة  البشرى  ب��زف  الفعالية  الكويتية 
صاحب السمو أمير البالد بتحقيق جماعة 
اخلط األخضر البيئية الكويتية لفكر ونهج 
دوليا  ن��وع��ه  م��ن  األول  ه��و  بيئي  وس��ل��وك 

وإقليميا وعامليا .
أن  يسعدنا  بأنه  قائال  الهاجري  وأضاف 
نعلن عن  جناح  جماعة اخلط األخضر 
البيئية في تأصيل فكر وسلوك بيئي غير 
األوسط مما،  الشرق  مسبوق في منطقة 
التميز  في  السبق  قصب  الكويت  أعطى 
بنشر العلوم البيئية بالتزامن مع إطالقها 
في الدول املتقدمة على الصعيدين العلمي 

والبيئي.
ويتمثل هذا النجاح املتميز في تطبيق فكر 
مؤسسات  بني  مسبوق  وغير  جديد  بيئي 

العالم عبر استقطاب  املدني في  املجتمع 
عن  تصدر  التي  العاملية  البيئية  التقارير 
في  وإطالقها  الدولية  البيئية  املنظمات 

دولة الكويت.
التقارير  إطالق  فإن   اجلميع  يعلم  وكما 
العربية سيكون  البالد  العاملية في  البيئية 
له دور كبير في نشر املعرفة والعلوم البيئة 
والعلمي  الزمني  الفارق  وتقليل  املختلفة 
بني املجتمع العربي والدول املتقدمة على 

الصعيدين العلمي والبيئي.
وذكر الهاجري بأن جماعة اخلط األخضر 
البيئية بعد جناحها في التعاون مع منظمة 
املتحدة  األمم  برنامج  عبر  املتحدة  األمم 
للبيئة في إطالق أضخم تقرير بيئي عاملي 
مطلع هذا العام وهو تقرير توقعات البيئة 
أعطى  الذي   GEO-4 الرابع  العاملية 
شرحا وافيا ودقيقا حلالة البيئة في كوكب 

ال������ه������اج������ري: االت�������ف�������اق م������ع االحت�����������اد ال�������دول�������ي حل���م���اي���ة 
ال���ط���ب���ي���ع���ة إلط��������الق س���ل���س���ل���ة م�����ن ال����ت����ق����اري����ر ف�����ي ال���ك���وي���ت

إمي�������ان ح�����ي�����در: ال����ت����ع����اون م����ع امل���ن���ظ���م���ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة ه���دف 
رئ����ي����س����ي ل���ل���خ���ط األخ������ض������ر خل�����دم�����ة ال���ب���ي���ئ���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة

اجل��������������������������ي��������������������������وس��������������������������ي: 
حول  البيئية  االنظمة  من   60%
ال��ع��ال��م ف��ي ح��ال��ة ت��ده��ور وت���ردي

بالتعاون مع
I U C N
اخلط األخضر 

تقيـــم
العاملية االحــتــفــالــيــة 
األرض بـــكـــوكـــب 

وتطلــــق
تــــــقــــــريــــــر الـــــتـــــحـــــول 
نـــــحـــــو االســــــتــــــدامــــــة 

< حتت رعاية الفريق م. عبدالله الفارس محافظ حولي أقامت جماعة 
اخلط األخضر البيئية الكويتية في املركز العلمي االحتفالية العاملية 
االستدامة  نحو  التحول  تقرير  إطالق  صاحبها  التي  األرض  بكوكب 
صاحب  وقد  الطبيعة.  لصون  الدولي  االحتاد  مع  بالتعاون  مت  الذي 

الفعالية حضور كثيف ملختلف املهتمني بالشؤون البيئية في البالد.

  > راعي احلفل وكبار احلضور.

  > حشد من املهتمني.
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  > راعي احلفل يتوسط شخصيات بيئية.  > راعي احلفل يتوسط أعضاء اخلط األخضر.
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  > الهاجري يقدم درع تذكاري لراعي احلفل.

  > تكرمي السيد جورج خوام.

  > تكرمي السيد فؤاد العبالني .

  > تكرمي السيد عبد الرحيم الرشيدي. 

  > تكرمي الدكتور عادل اليوسيفي. 

  > تكرمي الدكتور محمد الصرعاوي. 

  > تكرمي املهندس صالح العوضي. 

  > تكرمي املهندس مجبل املطوع. 
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مشاركني  ضمت  التي  الورشة  وكانت   >

تطرقت  آسيا،  غرب  دول  من  ومشاركات 
حملاور بيئية نوعية يندر أن مت بحثها بالشكل 
الصحيح ، حيث كان من ابرز هذه احملاور 
تعريف القانون الدولي اإلنساني وأهميته في 
حماية البيئة في مناطق احلروب والنزاعات 
املسلحة كما قدمت ورقة متخصصة حول 
اآلثار البيئية اخلطيرة للحروب على البيئة ، 
يضاف إلى ذلك انه مت بحث دور مؤسسات 
املجتمع املدني البيئية في مناطق احلروب 
الورشة  وقدمت خالل  املسلحة  والنزاعات 
أن  الواجب  األدوار  حتدد  طريق  خريطة 
البيئية  املدني  املجتمع  مؤسسات  بها  تقوم 
املسلحة،  والنزاعات  احلروب  مناطق  في 
األهمية اخلاصة  إلى  الورشة  كما تطرقت 
البيئية وأهميتها ، يضاف  حلقوق اإلنسان 
القصور  أوجه  بحثت  فقد  ذلك  إلى 
املختلفة  الدولية  القوانني  في  والسلبيات 

فيما يتعلق بحماية البيئة.
عقدت  التي  النقاشية  احللقة  وكانت 
نهاية  في  واحملاضرين  احلضور  مبشاركة 
بلورة  في  كبير  بشكل  ساهمت  الورشة 
اخلطوط العريضة للتوصيات التي خرجت 

بها الندوة .
خالد  البيئي  الناشط  أشار  جانبه  من 
االخضر  اخلط  جماعة  رئيس  الهاجري 
البيئية خالل الكلمة االفتتاحية للورشة بأن 
مت  حينما  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة 
تأسيسها كان هدفها الرئيسي حماية البيئة 
بشكل يختلف عن االخرين ، فكانت اجلدية 
العمل واالداء وسيلتنا لتحقيق  والتميز في 
عن  والدفاع  البيئة  حماية  وهي  غايتنا 
حقوق االنسان البيئية مما أدى إلى توسيع 
دائرة التعاون البيئي لتشمل منظمات دولية 
متنوعة  ومؤسسات مجتمع مدني  مختلفة، 
مرتبطة  حكومية  ،وجهات  االهتمامات  في 

بالشأن البيئي عربيا ودوليا. 
ومن هنا فقد أرتأت جماعة اخلط األخضر 

بيئية  عمل  لورش  التأسيس  البيئية 
آسيا  غرب  لدول  خاصة  إقليمية 
املنظمات  مع  التعاون  على  تقوم 
الدولية  واملؤسسات  العاملية  البيئية 
املتخصصة واالستفادة من خبراتها 

ونقلها لدول املنطقة.
بأن  الهاجري  وأضاف 
اإلقليمية  العمل  ورشة 
غرب  لدول  األولى 

الدولي  القانون   ( آسيا 
وحماية  االنساني 
لبحث  تسعى  البيئة( 
أن  يندر  موضوع 
لشدة  للعامة  يبحث 
 ، وتعمقه  تخصصة 

باملعلومات  ثراءه  أن  إال 
يجعلنا   ، بالبيئة  املرتبطة 
على  الفائدة  لتعميم  نسعى 

جميع شرائح املجتمع في منطقة غرب آسيا 
وذلك بإقامة هذه الورشة ملختلف اجلهات 

واملهتمني بالشأن البيئي.
 أوراق العمل 

القانون الدولي االنساني
االستاذ/ فؤاد بوابه املدير القليمي لإلعالم 
قدم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  في 
الدولي  القانون  في  مقدمة  بعنوان  ورقة 
وافيا  شرحا  خاللها  من  أعطى  االنساني 
حول بداية القانون الدولي االنساني وأهمية 
العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
احلروب واثرها على البيئة 

الدكتورة/ لولوه علي ناصر شرحت  باإلنابة 
مدير  الغضبان  عبدالنبي  البرفسور  ورقة 
الكويت  معهد  في  البيئية  العلوم  دائرة 
البالد،  خارج  لتواجده  العلمية  لالبحاث 
أو  املسلحة  النزاعات  بعنوان  كانت  والتي 
واالنسان،  البيئة  على  واثرها  احلروب 

اخلطيرة  االبعاد  إلى  الورقة  وتطرقت 
تناول  حيث  البيئة  على  للحروب  واملدمرة 
الباحث جملة من احلروب وما نتج عنها من 

كوارث بيئية.
حقوق االنسان البيئية 

رئيس  الهاجري  خالد  البيئي  الناشط 
ورقة  قدم  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة 
بعنوان حقوق االنسان البيئية حال النزاعات 
شرحا  خاللها  أعطى  املسلحة،  والعمليات 
وتطور  ونشأة  االنسان  حقوق  حول  وافيا 
وتناول هذا  االنسان  الدولي حلقوق  العهد 
من  والبيئية  القانونية  جوانبه  من  احلق 
وتأثير  الدولية  واالعراف  القوانني  خالل 

احلروب على حقوق االنسان البيئية.
القانون الدولي االنساني والبيئة

الدكتورة سعدية الهاشمي املستشار القانوني 
قدمت  االحمر  للصليب  الدولية  باللجنة 
ورقة عمل بعنوان القانون الدولي االنساني 
وحماية البيئة تطرقت فيها إلى أبرز املواد 
القانونية في القانون الدولي االنساني التي 

ورشة العمل اإلقليمية األولى لدول غرب آسيا .. القانون الدولي اإلنساني وحماية البيئة

أقامتها اخلط األخضر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وجمعية احملامني الكويتية

أقامت جماعة اخلط األخضر البيئية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب االحمر ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
البحث في  الورشة في  وقد تخصصت  آسيا،  لدول غرب  األولى  االقليمية  العمل  ورشة  الكويتية  وجمعية احملامني 

القانون الدولي االنساني وحماية البيئة.

  > كبار املستشارين والقانونيني املشاركني في الورشة.
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احلروب  مناطق  في  البيئة  بحماية  تتعلق 
والنزاعات املسلحة.

دور مؤسسات املجتمع املدني البيئية 
خالل احلروب

الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة 
أخرى  ورقة  قدم  البيئية  االخضر  اخلط 
بعنوان الدور البيئي ملؤسسات املجتمع املدني 
املسلحة،  والنزاعات  احلروب  مناطق  في 
ملؤسسات  جديدا  تعريفا  خاللها  وقدم 
املجتمع املدني وحدد االساسيات التي يجب 
البيئي  املجال  في  الناشطني  لدى  توافرها 
في املناطق احملتمل حدوث نزاعات مسلحة 
جماعة  لدور  وافيا  شرحا  قدم  كما  فيها، 
اخلط االخضر البيئية الكويتية في مواجهة 

احلروب والنزاعات املسلحة.
احلماية القانونية للبيئة الطبيعية 

في زمن النزاعات املسلحة
البيئي  القانون  استاذ  البيئية  الناشطة 
الدولي أ / إميان حيدر نائب رئيس جماعة 
اخلط االخضر البيئية رئيس مركز القانون 
البيئي باجلماعة قدمت ورقة عمل بعنوان 
احلماية القانونية للبيئة الطبيعية في زمن 
فقهاء  لتحليل  وفقا  املسلحة  النزاعات 
القانون الدولي ملواد وبنود القانون الدولي 

االنساني، حيث اعطت شرحا حول ماهية 
القانون  االنساني ومصادر  الدولي  القانون 
له  الرئيسية  واحملاور  االنساني  الدولي 
الدولي  القانون  وبني  بينه  التقارب  ووجه 

حلقوق االنسان والقانون الدولي للبيئة.
توصيات الورشة

ضرورة النظر بعني االعتبار واألهمية  1 .
مؤسسات  به  تقوم  الذي  املهم  للدور 
املجتمع املدني البيئية في منطقة غرب 
آسيا، وإيجاد الوسائل املالئمة لتوسيع 
عليها،  التضييق  وعدم  صالحياتها 
وإيجاد اآلليات املناسبة لدعم نشاطها 

وضمان استمراره.
ضرورة أن تكثف حكومات دول منطقة  2 .
عدم  لضمان  جهودها  آسيا  غرب 
املسلحة  والنزاعات  احلروب  تكرار 
في املنطقة والعمل على نزع فتيل أية 
أزمة تنذر بحدوث نزاع مسلح، وتعزيز 
الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  احترام 
املسلحة،  النزاعات  من  للحد  الهادفة 
صحة  وحماية  البيئة  حماية  لضمان 

شعوب دول املنطقة.
املنظمات  مع  التعاون  تكثيف  ضرورة  3 .
بالبيئة  املعنية  الدولية  واملؤسسات 

بشكل مباشر وغير مباشر واالستفادة 
من خبرات املتخصصني فيها، وتأسيس 

مكاتب لها في منطقة غرب آسيا.
البديل  إيجاد  أو  تفعيل  ضرورة  4 .
واملكاتب  اإلقليمية  البيئية  للمنظمات 
في  حاليا  املوجودة  اإلقليمية  البيئية 
منطقة غرب آسيا وبحث أسباب عدم 
قيامها بدورها املفترض الذي أسست 

من أجله.
ضرورة أن تقوم دول اخلليج بتأسيس  5 .
يكون  البيئة،  حلماية  خليجية  منظمة 
لها مجلس خاص يشترك في عضويته، 
اجلهات احلكومية املعنية ، ومؤسسات 
واجلهات  البيئية،  املدني  املجتمع 
املتخصصة،  والعلمية  األكادميية 
بيئي  طابع  ذات  جهات  من  وغيرها 
في  البيئية  اجلهود  توحيد  بهدف   ،
ذات  تكون  أن  على   ، اخلليج  منطقة 
سلطة اعتبارية ولها القدرة على اتخاذ 
في  األعضاء  للدول  امللزمة  القرارات 

مختلف املجاالت البيئية.
العربي  املشرق  دول  تقوم  أن  ضرورة  6 .
السلطة  لبنان،  األردن،  سوريا،   (
منظمة  بتأسيس  الفلسطينية( 

العربي،  املشرق  بدول  خاصة  بيئية 
يشترك  خاص  مجلس  لها  يكون 
احلكومية  اجلهات  عضويته،  في 
املدني  املجتمع  ومؤسسات   ، املعنية 
والعلمية  األكادميية  واجلهات  البيئية، 
ذات  جهات  من  املتخصصة،وغيرها 
اجلهود  توحيد  بهدف  بيئي،  طابع 
البيئية في منطقة اخلليج ، تكون ذات 
سلطة اعتبارية ولها القدرة على اتخاذ 
في  األعضاء  للدول  امللزمة  القرارات 

مختلف املجاالت البيئية.
ضرورة أن تتحمل اجلهات املعنية بالبيئة  7 .
ملسؤولياتها  آسيا  غرب  منطقة  في 
مبعاجلة  تهتم  وأن  املفترضة  البيئية 
املشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة 

غرب آسيا باجلدية املفترضة.
آسيا  غرب  دول  تقوم  أن  ضرورة  8 .
ومواكبة  البيئية  تشريعاتها  بتطوير 
التطورات العلمية في حتديث املعايير 
البيئية املعتمدة لديها، لضمان سالمة 

البيئة وصحة مجتمعاتها.
ضرورة اعتبار حماية البيئة حق أصيل  9 .
في  بحقه  يرتبط  اإلنسان  حقوق  من 
احلياة وضمان بقاء اإلنسانية، وتعزيز 

كفلته  ما  على  اعتمادا  احلق  هذا 
املواثيق والصكوك الدولية واالتفاقيات 
في  األعضاء  الدول  قبل  من  املوقعة 

األمم املتحدة.
إلى  تبادر دول غرب آسيا  أن  ضرورة  10 .
االنضمام الفعال لالتفاقيات واملواثيق 

البيئية الدولية، وااللتزام بتكييف 
نصوص  لتطبيق  قوانينها 

وضمان  االتفاقيات،  هذه 
باجلدية  بنودها  تنفيذ 

املفترضة.

دعت  الورشة  توصيات 

إلى ضــرورة تفعيل دور 

املنظمات البيئية الدولية 

املنطقة فـــي  املـــوجـــودة 

  > من اليمني أ. إميان حيدر ، د. سعدية الهاشمي ، أ. فؤاد جوالبي .
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مؤمتر صحفي إليضاح احلقائق 

اخلط األخضر تكشف  حقيقة التلوث اإلشعاعي
في دولة الكويت 

<  أكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة اخلط األخضر البيئية الكويتية بأن البالد ال تزال 

ملوثة باإلشعاعات الناجتة عن استخدام القوات األمريكية ألسلحة حتتوي على اليورانيوم املنضب 

خالل حرب حترير البالد عام تسعني وحرب حترير العراق 2003 .

ال������ك������وي������ت ت�����ع�����ان�����ي م�������ن ج����م����ي����ع أش�������ك�������ال ال������ت������ل������وث اإلش�����ع�����اع�����ي

  > براميل حتتوي نفايات مشعة خزنت في صحراء الكويت.

عقدته  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء   >
الكويتية   البيئية  األخضر  اخلط  جماعة 
اإلشعاعي  التلوث  حقيقة  عنوان  حتت 
اخلط  جماعة  مقر  في  الكويت،  دولة  في 

األخضر البيئية الكويتية.
معلومات

املعلومات  من  الكثير  بأن  الهاجري  وأكد 
وحجم  البيئي  الوضع  حول  واحلقائق 
ال  اإلنسان  صحة  على  وخطورته  التلوث 
أحقيته  رغم  املجتمع  عن  محجوبة  تزال 
بحياته  الوثيق  الرتباطها  عليها  باحلصول 
معتبرا أن احلق في العيش في بيئة سليمة 
عززته  اإلنسان  من حقوق  أساسي  هو حق 
وقعت  التي  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق 
انتهاك  أحد  من حق  وليس  الكويت   عليها 

هذا احلق .
داعيا احلكومة إلى  بناء جسور الثقة بينها 
أكثر  بيئية  سياسات  بانتهاج  املجتمع  وبني 
مصداقية وعدم االستهانة مبخاطر احلروب 
التي مرت بها البالد وباتت التقارير العاملية 

تتحدث عن تأثيراتها الصحية والبيئية.
من  الكثير  ظهور  إلى  الهاجري  وأشار 
التضارب في املعلومات  حول حجم التلوث 
البالد  حترير  حرب  عن  الناجت  اإلشعاعي 
عدم  بسبب  املجتمع  أفراد  من  الكثير  لدى 
البيئي  الوضع  عن  املسئولة  اجلهات  قيام 
والصحي في الدولة بتقدمي شرح وافي حول 
خريطة  وجود  وعدم  املشكلة،  هذه  أبعاد 

رسمية توضح مواقع  األماكن امللوثة.
أنواع التلوث

يوجد  اإلشعاعي  التلوث  بأن  أكد  الهاجري 
بثالثة أشكال تلوث إشعاعي طبيعي ومدني 
ناجت عن العمليات الصناعية والطبية وتلوث 
العسكرية  العمليات  عن  ناجت  إشعاعي 
اإلشعاعي  التلوث  من  األنواع  هذه  وجميع 
اجلهات  متلك  وال  الكويت،  في  موجودة 
معلومات  أية  والبيئية  الصحية  احلكومية 

دقيقة حولها.
الوحيد  االيجابي  العمل  بأن  أكد  الهاجري 
التلوث  في قضية  احلكومة  به  قامت  الذي 

اإلشعاعي هو أنها بعد تسعة عشر عاما من 
اإلشعاعية  امللوثات  وانتشار  البالد  حترير 
املختلفة فيها نقلت وبعد تأخر سنوات طويلة 
قامت بنقل براميل ودبابات ملوثة باليورانيوم 
حترير  حرب  أثناء  استخدم  الذي  املنضب 

البالد إلى الواليات املتحدة األمريكية.
الطاقة الذرية

بأن جماعة اخلط األخضر  الهاجري  وذكر 
البيئية حصلت على نتائج املسح اإلشعاعي 
خبراء  من  مجموعة  نفذته  الذي  للبالد 
وكالة الطاقة الذرية ونشر عام 2003 وذلك 
الكويتي  املجتمع  تأثر  مدى  على  للوقوف 
مت  الذي  املستنفد  اليورانيوم  مبخلفات 
حرب حترير  أثناء  الذخائر  في  استخدامه 

الكويت عام 91.
وكالة  عن  الصادر  التقرير  بأن  مضيًفا 
احلكومية  األجهزة  بأن  أكد  الذرية  الطاقة 
لتقييم  الالزمة  الفنية  الدراية  إلى  تفتقد 
حرب  بها  تسببت  التي  اإلشعاعية  املخاطر 
خبراء  جعل  الذي  األمر  الكويت  حترير 
قبل  من  املقدمة  املعلومات  يصفون  الوكالة 
كبير  بقدر  بأنها مشوبة  احلكومية  األجهزة 

من عدم التيقن .
لم  املسح  نتائج  بأن  التقرير  في  ورد  كما 
الكويت بل كان مسًحا  تشمل جميع مناطق 
يثبت  ما  وهو  فقط  معينة  ألماكن  موجها 
جلميع  شموليته  وعدم  التقرير  قصور 

األراضي الكويتية.
بأن  الذرية  الطاقة  وكالة  تقرير  أثبت  كما 
من  قريبة  كانت  السكنية  املناطق  بعض 
ذخائر  استخدام  مت  التي  العمليات  مسارح 
حترير  حرب  أثناء  فيها  مستنفد  يورانيوم 
الكويت ، األمر الذي يوجب إجراء دراسات 
واسعة للوقوف على مدى التأثيرات الصحية 
فيما  وخصوصا  لسكانها  حتدث  قد  التي 
يتعلق بانتشار وتزايد األمراض السرطانية.

تقوم  أن  ضرورة  على  التقرير  شدد  كما 
احلكومة الكويتية بإبالغ أفراد املجتمع عن 
املواقع امللوثة باليورانيوم املستنفد وهو األمر 

الذي لم يتم حتى اآلن .

وذكر الهاجري بأنه تبعاً للعديد من القرارات 
استخدام  يعتبر  والعلمية  القانونية  واآلراء 
لألغراض  املستنفد  اليورانيوم  ذخيرة 
الذخيرة  لكون  دولية،  جرمية  العسكرية 
 " الشامل  الدمار  أسلحة   " فئة  ضمن  تقع 
لقرار اجلمعية العامة  وفقاً  احملظورة دولياً 
التقليدية  األسلحة  وجلنة  املتحدة  لألمم 

التابعة لها.
وأضاف بأن وثيقة صادرة عن اجلهاز الطبي 
التعرض  أن  أكدت  األمريكي  للجيش  التابع 
يتسبب  املنضب  اليورانيوم  ذخيرة  لتأثير 
بارتفاع حاالت السرطان )في الدم والعظام 
والرئة( وتلف الكليتني والكبد وجهاز املناعة، 
والتشوهات  الدم،  فقر  أيضا  ويسبب 
النووي  احلمض  وتدمير  وتلف  اجلنينية 

خلاليا اجلسم.
في  ورد  الذي  التحذير  ذلك   إلى  يضاف 
 ، البريطانية  الذرية  الطاقة  هيئة  تقرير 
ذخيرة  استخدام  عواقب  من  حذر  والذي 
اليورانيوم وتأثيراتها اخلطيرة على السكان، 
واخطر  أكثر  هم  الذين  األطفال،  وخاصة 

تأثراً بأضراره .
املجتمع  حق  من  أنه  على  شدد  الهاجري 
الكويتي أن يرى حتركا فعليا وجادا من قبل 
احلكومة نحو معاجلة هذه املشكلة اخلطيرة 
وذلك عبر احلصول من احلكومة األمريكية 
على خريطة توضح املواقع التي مت استهدافها 
حرب  خالل  املنضب  اليورانيوم  بذخائر 
العراق  وأيضا حرب حترير  الكويت  حترير 
، كما يجب أن تقوم احلكومة بتشكيل فريق 
كويتية  حكومية  وغير  حكومية  جهات  من 
وكامل  شامل  مسح  بعمل  للقيام  وأجنبية 
األماكن  وحتديد  ملعرفة  الكويتية  لألراضي 
امللوثة باإلشعاع والعمل على معاجلتها ورسم 
التي  األماكن  املعالم حتدد  خريطة واضحة 
البالد،  في  اإلشعاعي  للتلوث  تعرضت  
هذه  مع  للتعامل  الوطنية  الكوادر  وتأهيل 
أجهزة  أحدث  وتوفير  امللوثات  من  النوع 
الرصد اإلشعاعي وتطوير منظومة متكاملة 
إلدارة الكوارث التي قد حتدث نتيجة سوء 

التعامل احلكومي مع األزمات البيئية.

أخب���������ار
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البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  أهدت   >
الكويتية لصاحب السمو أمير البالد حفظه 
متفردا  بيئيا  الكويتي إجنازا  واملجتمع  الله 

يعتبر األول من نوعه في العالم .

البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  وأعلنت 
إلجناز  الكويت  دولة  حتقيق  عن  الكويتية 
على  نوعه  من  األول  يعتبر  متفرد  بيئي 
البيئي  الناشط  العالم حيث متكن  مستوى 
اخلط  جماعة  رئيس  الهاجري  خالد 
األخضر البيئية من إجناز أول خريطة بيئية 
استرشادية في العالم حتدد دور مؤسسات 
املجتمع املدني البيئية وغير البيئية في حال 
بدقة  وترسم  املسلحة  والنزاعات  احلروب 

مؤسسات  على  الواجب  الدور  وباختصار 
املجتمع املدني القيام به حلماية البيئة في 

مناطق احلروب والنزاعات املسلحة.

الناشط  أن  إلى  األخضر  اخلط  وأشارت 
البيئي خالد الهاجري أجنز هذه اخلريطة 
االسترشادية بعد دراسة ردود فعل مؤسسات 
املجتمع املدني العربية واألجنبية في مناطق 
احلروب والنزاعات املسلحة، ليصل بعدها 
خريطة  إجناز  بضرورة  تامة  قناعة  إلى 
على  الواجب  األدوار  حتدد  استرشادية 
مؤسسات املجتمع املدني البيئية القيام بها 

في مناطق احلروب والنزاعات املسلحة.

دور  حت��دد  اخلريطة 
املجتمع  م��ؤس��س��ات 
امل�������دن�������ي ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
ف����ي ح������ال احل������روب 
املسلحة وال��ن��زاع��ات 

سبق عاملي للكويت 

اخلط األخضر تقدم للعالم أول خريطة إلنقاذ البيئة في 
مناطق احلروب والنزاعات املسلحة

الهاجري  بأن  األخضر  اخلط  وأفادت 
أعتمد في وضع هذه اخلريطة على ضرورة 
بأخذ  املدني  املجتمع  مؤسسات  تقوم  ان 
في  املساهمة  على  لقدرتها  املبادرة  زمام 
تقليل حجم اخلسائر املتوقعة التي تتسبب 
حال  في  املسلحة  والنزاعات  احلروب  بها 

حتركت هذه املؤسسات بالشكل الصحيح.

آغسطس 90

وذكرت اخلط األخضر بأن اخلريطة التي 
للتذكير   )90 )أغسطس  أسم  عليها  أطلق 
بحجم الدمار البيئي الذي تسبب به الغزو 
عام  في  الكويت  لدولة  الغاشم  العراقي 
1990،  يجري حاليا ترجمتها للغات العاملية 

املعتمدة في األمم املتحدة.

اخلريطة  بأن  األخضر  اخلط  وأوضحت 
بني  العالقة  أسس  حتديد  على  ارتكزت 
في  واحلكومات  املدني  املجتمع  مؤسسات 
الضروري  من  وانه  واحلرب،  السلم  حال 
املجتمع  مؤسسات  بني  العالقة  بأن  الفهم 
تنافسية  عالقة  ليست  واحلكومات  املدني 
متكاملة  أسس  على  مبنية  عالقة  هي  بل 
من التعاون والترابط ألن دور كال الطرفني 

مكمل لدور األخر.

وأشارت اخلريطة إلى أنه في حال احلرب 
فإن اخللل يصيب كثير من األجهزة احلكومية 
املفترض  دورها  آداء  على  قدرتها  ويشل 
والذي اعتادت ان تقوم به حال السلم، بل 
نحو  موجهه  تكون  الدولة  قدرات  كافة  ان 
دعم املجهود احلربي، مما يحدث اختالل 
كبيرا في رمت احلياة املدنية، كما ان طبيعة 
وتدمير  قصف  من  يصاحبها  وما  احلرب 
سلبية  انعكاسات  إلى  تؤدي  عشوائي 
من  وجتعل  املجتمع  افراد  على  خطيرة 
الصعب على االجهزة احلكومية املعنية ان 
حتكم سيطرتها على جميع أجزاء الدولة، 
املجتمع  مؤسسات  دور  أهمية  تبرز  وهنا 

املدني البيئية وغير البيئية كمنظم وضابط 
التي تخوض  املجتمعات  لوتيرة احلياة في 
أرضها  على  يجري  أو  حربا  حكوماتها 
نزاع مسلح، حيث تقوم مؤسسات املجتمع 
يحدث  الذي  الكبير  النقص  بسد  املدني 
املؤسسات  آداء  تراجع  نتيجة  املجتمع  في 

احلكومية بسبب احلرب.

األدوار واملسؤليات

وحددت اخلريطة بدقة األدوار واملسؤوليات 
مناطق  في  البيئة  اتبعاها حلماية  الواجب 
احلروب والنزاعات املسلحة، مستندتا على 
سبعة محاور تفصيلية رئيسية هي ضرورة 
البيئية  املدني  املجتمع  مؤسسات  تكون  أن 
الواضح  الفهم  من  عالي  مستوى  على 
لإلقليم  السياسية  للخريطة  والشامل 
لتتمكن من توقع حدوث أي نزاع مسلح أو 

حرب.

الواضح  الفهم  ضرورة  ذلك  إلى  يضاف 
ملعرفة  لإلقليم  البيئية  للخريطة  والشامل 
النظم البيئية ذات الطبيعة الهشة وحتديد 
األضرار البيئية املتوقع حدوثها حال اندالع 
في  يساعد  ذلك  ان  كما  املسلح،  النزاع 
البيئية قبل حدوث  الطوارئ  إعداد خطط 

النزاع املسلح.

معرفة  ضرورة  على  اخلريطة  شددت  كما 
البيئية  اخلطورة  ذات  املدنية  املنشآت 
واملصافي  الطاقة  كمحطات  العالية 
أية  دعم  في  للمساعدة  وذلك  النفطية، 
والعمل على تقدير  خطة طوارئ استباقية 

تعرضها  حال  حدوثه  املمكن  الدمار  حجم 
ألية عمليات عسكرية كما أنها تساعد في 
حال  بها  القيام  الواجب  األعمال  معرفة 

وقف العمليات العسكرية.

كما حذرت اخلريطة من خطورة العمليات 
العسكرية على البيئة ودعت لضرورة معرفة 
عمليات  بها  تتسبب  التي  البيئية  األضرار 
إلى  يضاف  واملناورات،  العسكري  اإلعداد 
احملتمل  األسلحة  معرفة  ضرورة  ذلك 
استخدامها حال النزاع املسلح وتقدير حجم 
األسلحة  بها  تتسبب  التي  البيئية  األضرار 

املستخدمة في حال النزاعات املسلحة.

الواضح  الفهم  اخلريطة دعت إلى ضرورة 
العسكرية  للعمليات  االجتماعية  للتأثيرات 
واحلروب حيث تساعد في التعامل مع أي 
خارجية  أو  داخلية  ضخمة  نزوح  عمليات 
نوعية  توقع  في  تساعد  كما  لالجئيني، 
األفعال الناجتة عن نقص اإلمدادات والتي 

قد تؤدي إلى حدوث كوارث وأوبئة.

كما حددت اخلريطة أوجه وأساليب التحرك 
احمللي واإلقليمي والدولي ملؤسسات املجتمع 
وقف  ألجل  الضغط  في  للمساعدة  املدني 
ألجل  والضغط  حرب  حلالة  النزاع  تطور 

وقف احلرب حال تطور النزاع.

الدولي  التحرك  بأن  اخلريطة  وأضافت 
ملعاجلة  الدعم   استقطاب  في  يساعد 
املناطق املتضررة كما يساعد في نقل صورة 
واضحة حول تأثيرات احلروب على البيئة 
تسهيل  في  الدولي  التحرك  يساعد  كما 
وضمان  واألعمار  والبناء  اإلنقاذ  عمليات 

عدم تأثيرها على البيئة.

الفهم  أهمية  على  اخلريطة  شددت  كما 
لتحديد  الدولي  القانون  ملبادئ  الواضح 
حقوق  ومنتهكي  البيئة  بحق  املجرمني 

اإلنسان البيئية واملطالبة مبحاكمتهم.

املدني  املجتمع  ملؤسسات 
قصوى  أه��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ف������ي م����ن����اط����ق احل��������روب

أخب���������ار
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الناشطة البيئية/ إميان حيدر

< حصلت الناشطة البيئية إميان حيدر عضو جماعة اخلط األخضر البيئية على درجة املاجستير في 
املسؤولية الدولية عن التلوث النفطي في البيئة البحرية، وقد ناقشت كلية الدراسات العليا الرسالة 

وأجازتها.
وتتناول الرسالة دراسة املسؤولية الدولية عن التلوث النفطي في البيئة البحرية،ويبدأ البحث بشروط 
إعمال املسؤولية الدولية في حالة السكون من خالل مدخل للتعريف  باملسؤولية الدولية، وبعد ذلك 
تناولت الباحثة بشيء من التفصيل عناصر املسؤولية الدولية واملتمثلة بالعنصر املوضوعي للمسؤولية 
أي الفعل ،وحتليل هذا العنصر من خالل النظريات والنصوص ، ومن ثم انتقلت للعنصر الثاني وهو 
العنصر الشخصي للمسؤولية املتمثل بالشخص املسند إليه الفعل، ومن ثم للعنصر الثالث وهو الضرر 
تطرقت  ثم  املوضوعية،  املسؤولية  من  لإلعفاء  القانونية  باألسباب  لتنتهي  وأنواعه،  ماهيته  لتحديد 
الباحثة لشروط إعمال املسؤولية الدولية في حالة احلركة أي املمارسات الدولية، لتبني فيها دعوى 
املسؤولية الدولية و شروط  رفعها، ومن ثم قدمت بيان آلثار ونتائج قبول دعوى املسؤولية الدولية 
البيئة البحرية بأفعال غير مشروعة، ومن خالل األفعال املشروعة كذلك، من  عن املساس بسالمة 
ثم عرضت ملوقف القضاء والتحكيم الدوليني من حماية البيئة البحرية بوجه عام ،وبيان أهمية تلك 
األحكام في تأسيس قواعد املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية،وأنتقلت من بعدها 
مسؤولية  عن  موجزة  بدراسة  النفطي،لتنتهي  النشاط  عن ممارسة  الناجمة  املنازعات  ألبرز  لعرض 
العراق عن تلويث البيئة الكويتية ،وحتديد مدى انطباق قواعد املسؤولية الدولية وعناصرها من خالل 

الفعل الذي أتاه العراق واملتمثل بغزوه على دولة الكويت.

وبيئتهم بصحتهم  االهتمام  إل��ى  بحاجة  الكويت  سكان  الش������واف: 
األمة  البيئية مجلس  األخضر  الشواف عضو جماعة اخلط  املستشار جاسم  البيئي  اخلبير  <  دعا 
واحلكومة إلى ضرورة إيجاد رؤية واضحة للتعامل مع  أمناط  االستهالك غير املستدامة املوجودة في 

الكويت خصوصا في ظل التزايد السكاني املستمر وعدم اتزان التركيبة السكانية .
وأضاف إلى أن الزيادة املستمرة في عدد السكان تستلزم من الدولة فهم واسع لكيفية التعامل الصحيح 
مع هذه الزيادة  لالستفادة االيجابية منها خصوصا وأن ذلك يعني إنشاء مدن جديدة ومشاريع خدمية 
كبيرة األمر الذي يتطلب مراعاة االشتراطات البيئية أثناء  تنفيذ هذه املشاريع اإلسكانية واخلدمية 

حتى ال تتكرر األخطاء التي ارتكبت سابقاً.
وحذر الشواف من الفراغ التشريعي املتمثل بعدم وجود  قانون بيئي يحمي سكان الكويت البالغ عددهم 
ما يقرب من الثالثة ماليني نسمة من مخاطر التلوث الذي بات يفتك بصحتهم وصحة أطفالهم ، كما 
ال ترتقي اخلدمات الصحية في الدولة إلى املستوى الذي ميكن أن يعالج األمراض الناجتة عن التلوث 

الذي تعاني منها البالد .
وأكد أن احلاجة ماسة جدا إلى إيجاد برنامج شامل وعام لالرتقاء مبستوى الوعي البيئي لدى جميع 
أفراد املجتمع وذلك لتغير أمناط االستهالك وسلوك الفرد في التعامل مع بيئته. هذا وحذر من أن 
عدم قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها املفترض سيؤدي إلى تفاقم املشاكل واجلرائم البيئية وانتهاكات 

حقوق اإلنسان البيئية بحق املجتمع .
كما دعا إلى ضرورة تفعيل وتسهيل دور القطاع اخلاص في سبيل إنشاء مصانع بيئية متخصصة في 
املردود  من  واالستفادة  النفايات  لردم  املستخدمة  املساحات  لتقليص حجم  املختلفة  النفايات  تدوير 

االقتصادي لعمليات تدوير النفايات .

اخلبير البيئي/ جاسم الشواف

إمي�����������ان ح�������ي�������در: حت�������ص�������ل ع�������ل�������ى درج�����������������ة امل������اج������س������ت������ي������ر ف����ي
< أكد الناشط البيئي إبراهيم الغرير عضو جماعة اخلط األخضر البيئية أن لدى طالب اجلامعات امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ال������دول������ي������ة ع������ن ال�����ت�����ل�����وث ال����ن����ف����ط����ي ف������ي ال����ب����ي����ئ����ة ال���ب���ح���ري���ة

والكليات احلكومية واخلاصة في الكويت تعطش واضح لألنشطة البيئية املتنوعة واملختلفة.
وأضاف الغرير بأن نشر الوعي البيئي بني طلبة اجلامعات أحد األهداف الرئيسية جلماعة اخلط 
األخضر البيئية حيث يدخل مشروع النقاط اخلضراء الذي أسسته اجلماعة عامه الثالث هذا املوسم 

ويستمر في أداء رسالته البيئية التوعوية بني طلبة اجلامعات.
تأسيس  على  يعمل  الذي  نوعه  من  األول  بأنه  يتفرد  اخلضراء  النقاط  مشروع  بأن  الغرير  وأشار 
املشروع  الطالبي،ويترك  الوسط  في  البيئية  القضايا  مع  متفاعلة  مستقلة  طالبية  بيئية  جماعات 
وإعدادهم  تهيئتهم  بعد  البيئي  التحرك  في  الطلبة  من  اخلضراء  النقاط  ألعضاء  املطلقة  احلرية 
النقاط  هذه  الستمرار  متابعة  كامل،يعقبها  عام  ملدة  تستمر  لذلك،والتي  املرسومة  اخلطة  بحسب 
تتبعها ،ويحرص املشرفون على املشروع على ضمان  التي  أداء عملها في اجلامعات  اخلضراء في 
تطعيم هذه النقاط اخلضراء بطلبة جدد سنويا لضمان استمرارها في أداء دورها ويترك لهم حرية 

اختيار القضايا البيئية بعد توجيههم التوجيه البيئي السليم.
وأضاف الغرير بأن املنهج املتبع في مشروع النقاط اخلضراء يرتكز على عمل دورات توعية من قبل 
املجتمع  دور مؤسسات  أهمية  تعليمية عن  البيئية ومحاضرات  الكويت  بخريطة  للتعريف  اجلماعة 
املدني في رفع مستوى الوعي البيئي وإعطاء دورات بيئية متخصصة لهم عن التلوث الضوضائي و 
الهوائي وملوثات البيئة الداخلية والتدوير ومخاطر االسبستوس  والبحار واحمليطات، وإرسال الطلبة 
في دورات محلية معنية في مشاكل البيئة. وورش عمل دولية حلثهم على اكتساب اخلبرة الدولية في 
هذا املجال والقيام بزيارات ميدانية ملواقع تعاني من مشاكل بيئية.باإلضافة إلى تفعيل مشاركتهم في 
الفعاليات البيئية التي تقيمها جهات أخرى في املجتمع.وتكليفهم بإدارة الفعاليات التي تقيمها جماعة 

اخلط األخضر إلكسابهم املزيد من اخلبرة.

البيئية  ل����أن����ش����ط����ة  م���ت���ع���ط���ش���ون  اجل�����ام�����ع�����ة  ط����ل����ب����ة  ال��غ��������������ر ي�����ر: 

أن  من  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة  حذرت 
وتنموية  اقتصادية  مشاريع  على  مقبلة  الكويت 
املشاريع  هذه  تكون  أن  ضمان  تستلزم  ضخمة 
يحقق  مبا  املستدامة  التنمية  ألسس  مستوفية 

أقصى درجات االستفادة مع أقل السلبيات.
وطالبت اخلط االخضر احلكومة بتشكيل فريق 
التي  الضخمة  املشاريع  ملتابعة  وتنسيق  متابعة 
يجري تنفيذها حاليا واملشاريع املتوقع تنفيذها 
في املستقبل والعمل على تذليل الصعوبات التي 
مطابقة  جميعا  تكون  أن  ضمان  مع  تواجهها 
ألسس التنمية املستدامة حتى ال يتضرر املجتمع 

الكويتي وبيئته كما حصل مع املشاريع السابقة.
كما طالبت اخلط االخضر بتطبيق حلول عملية 

وناجحة للمشاكل البيئية االقتصادية التي تعاني 
وأن  خصوصا  احلكومية  وأجهزتها  الدولة  منها 
الوثيق بني االقتصاد  الترابط  العالم تدرك  دول 
على  املبنية  االقتصادية  املشاريع  وبأن  والبيئة 
وحتقق  للدوام  قابلة  املستدامة  التنمية  اسس 
بالبيئة  االضرار  دون  اقتصادي  مردود  اقصى 

وصحة املجتمع.
البنى  مشاريع  جميع  أن  أكدت  االخضر  اخلط 
املسؤولة  وجهاتها  اشكالها  مبختلف  التحتية 
بيئيا  وخطيرة  سلبية  إنعكاسات  لها  ستكون 
وصحيا واقتصاديا إن لم تطبق االسس الصحيحة 
للتنمية املستدامة بل انه من الضروري ان حتظى 
السلطتني  في  املسؤولني  ومتابعة  بإهتمام 

التشريعية والتنفيذية.

اخل������ط االخ�����ض�����ر: ال����ت����ح����ول 
ن��������ح��������و االق�����������ت�����������ص�����������اد األخ��������ض��������ر 
خ����������ي����������ار ال���������ك���������وي���������ت ال�������وح�������ي�������د

رأي 
اخلط  جماعة  من  للتخطيط  األعلى  املجلس  طلب 
اخلطة  حول  البيئي  بالرأي  تزويده  البيئية  األخضر 
اخلمسية للدولة، وقد بني ناشطو اجلماعة أن اخلطة 
تراعي  ولم  اخلاص  للقطاع  البالد  مصالح  جيرت 
االستراتيجية  اخلطط  إلعداد  الصحيحة  االسس 

يضاف لذلك إفتقادها ألبسط عناصر حماية البيئة.

دعوة 
عقد  االمة  البيئية مبجلس  الشؤون  من جلنة  بدعوة 
االخضر  اخلط  جماعة  رئيس  حضره  بيئي  إجتماع 
املستشار  وأمني سر اجلماعة  الهاجري  البيئية خالد 
التي  البيئية  املشاكل  لبحث  وذلك  الشواف  جاسم 

يتسبب بها القطاع الصناعي والقطاع النفطي.

مطالب
استجابت الهيئة العامة للصناعة ملطلب جماعة اخلط 
التوسع في ترخيص مزيد من  بعدم  البيئية  األخضر 
املصانع الضخمة في منطقة الشعيبة الغربية الصناعية 
إحتياطا وحرصا على سالمة قاطني املناطق اجلنوبية 

من امللوثات الناجتة من مثل هذه املصانع.

ترشيح 
رشح املكتب التنفيذي بجماعة اخلط األخضر البيئية 
مسؤولية  لتولي  الغرير  إبراهيم  اجلماعة  عضو 
البيئية اخلاصة  منسق االنشطة الطالبية واحلمالت 
بيئي واضح خالل  به من نشاط  ملا متيز  باجلامعات 

املوسم املاضي.

ندوة 
الناشط  قد  الكويتية  اجلغرافيني  جمعية  من  بدعوة 
البيئية خالد الهاجري رئيس اجلماعة محاضرة بيئية 
وكيفية  الكويت  دولة  في  التلوث  خريطة  فيها  شرح 
جماعة  بها  قامت  التي  االعمال  وأهم  معها  التعامل 

اخلط األخضر البيئية خالل املوسم املاضي.

شراكــــــة
في إطار التعاون املستمر بني جماعة اخلط األخضر البيئية 

الكويتية ومؤسسات املجتمع املدني.
في  البيئة  جلنة  مع  تنسيقية  إجتماعات  اجلماعة  عقدت 
بيئية  شراكة  عقد  عنها  نتج  للمحامني  الكويتية  اجلمعية 
عمل  ورش  وإقامة  قانونية  بيئية  مشاريع  تنفيذ  في  تتمثل 
بيئية متنوعة وذلك من أجل األرتقاء مبستوى الوعي البيئي 

وخدمة البيئة الكويتية.

أخب���������ار
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بعد  إنتشارهما  كاليفورنيا  في  غابات  واصل حريقا  < سان فرانسيسكو: 
إحتراق أكثر من 6800 أكر في الوالية، ولكن مسئولي الغابات قالوا إنه مت 

إحتواء ما نسبته 30% من احلريقني. 
وأعلنت حالة الطوارئ في جبال سانتا كروز التي تبعد حوالي 100 كيلومترا 
جنوب سان فرانسيسكو، وسوف يسمح اإلعالن بسرعة تخصيص أموال 

ومساعدات ملكافحة احلريق. 
من  القريبة  املنطقة  زار  الذي  شوارزجنر  أرنولد  كاليفورنيا  حاكم  وقال 
وأشجع  أفضل  لديها  “كاليفورنيا  كروز  لوكهيد في مقاطعة سانتا  حريق 
رجال أطفاء يعملون في اخلطوط األمامية حلماية مواطنينا وأنا واثق من 

أنهم سيخمدون تلك احلرائق كما فعلوا في السنوات السابقة”. 
إحتواء  على  يعملون  احلرائق  مكافحة  رجال  من   1500 من  أكثر  وهناك 
احلرائق في السهول والوديان الضيقة الصعب الوصول إليها قرب ساحل 
احمليط الهادي، وقال املسئولون إن رجال مكافحة احلرائق لديهم فرصا 

محدودة للوصول إلى محيط احلريق. 
وطلبت السلطات من السكان ويتراوح عددهم بني 2000 و2400 شخص 

إخالء املنطقة. وال يزال سبب احلريق الذي نشب غير واضح، ويذكر أن 
حريقا كبيرا نشب قرب سانتا بربارا في شهر مايو قد دمر 77 منزال.

ح��������������������رائ��������������������ق ال������������������غ������������������اب������������������ات ت����������ل����������ت����������ه����������م والي����������������������������������ة ك����������ال����������ي����������ف����������ورن����������ي����������ا

< نيويورك: قال خبراء إن “التلوث الصوتي” أو الضجيج املتزايد 
في محيطات العالم يهدد حياة احليتان والدالفني. 

وأضاف العلماء املشاركون في مؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة 
أن الكائنات البحرية التي تعودت على التواصل مع بعضها البعض 
تأثرت باألصوات التي تصدرها السفن، فصارت غير قادرة على 
حتديد االجتاهات والوصول إلى رفاقها واحلصول على الغذاء. 
واقترح املشاركون في املؤمتر تقليل الضجيج الصادر في احمليطات 

مبا في ذلك تركيب محركات اقل ضجيجاً في السفن. 
ويسعى مؤمتر “حماية األصناف املهاجرة من احليوانات البرية” 
الذي حضره ممثلون من 100 دولة إلى إصدار قرار يلزم الدول 

بتقليل الضجيج في احمليطات. 
واقترح بعض املشاركني في املؤمتر إجراءات أخرى كإيجاد طرق 
أخرى للمالحة وتقليل السرعة وحظر استخدام السفن ألغراض 

جتريبية في املواطن الطبيعية للحيوانات املعرضة لالنقراض. 
الكربون  أكسيد  ثاني  معدالت  زيادة  أن  آخرون  باحثون  ويعتقد 
تزيد من نسبة احلموضة في احمليطات مما يساعد على سرعة 

انتقال الصوت عبر املاء. 
ووفقاً لدراسات حديثة فإن املسافة التي تتمكن احليتان الزرقاء 
عاماً  األربعني  خالل   %90 بـ  تقلصت  قد  عبرها  التواصل  من 

املاضية نتيجة الزدياد معدالت األصوات في احمليطات. 
حكومات  إن  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  باسم  متحدث  وقال 
الدول تبدو مستعدة التخاذ إجراءات للتقليل من حجم املشكلة 

التي تسببت فيها األصوات املتزايدة في احمليطات. 

خ����������������ب����������������راء ض���������ج���������ي���������ج احمل�������������ي�������������ط�������������ات ي��������������ه��������������دد احل�������������ي�������������ت�������������ان وال����������������دالف����������������ن
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اقتصاد
بيان صادر  في  البيئية  االخضر  دعت جماعة اخلط 
رئيس  نائب  لها مبناسبة استحداث احلكومة ملنصب 
مشروع  إعداد  تبني  إلى  االقتصادية  للشؤون  الوزراء 
الهشاشة  حالة  من  الكويتي  االقتصاد  لنقل  وطني 
قائم  مستدام  إقتصاد  إلى  وحتويله  منها  يعاني  التي 
تطبيق  عبر  وذلك  املتينة  االقتصادية  االسس  على 
مفاهيم االقتصاد االخضر املستدام الذي بدأت كثير 
شؤونها  إدارة  في  عليه  االعتماد  في  العالم  دول  من 

اإلقتصاديه.

دعــــــــوة
دعت جماعة اخلط األخضر البيئية في بيانها الصادر 
مبناسبة اليوم العاملي للسكان إلى إيجاد أمناط بيئية 
اجلهات  تعامل  عدم  ظل  في  خصوصا  لالستهالك 
احلكومية املسئولة  بشكل صحيح مع حجم النفايات 
املتولدة من املمارسات اليومية للسكان في دولة الكويت 
والتي تنذر بكوارث بيئية وصحية واقتصادية ستؤدي 

لنسف أية خطط إستراتيجية تنموية .

ورش
ورش  بعمل  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  قامت 
املاضي  املوسم  لناشطيها خالل  اسبوعية  بيئية  عمل 
البيئية  املشاكل  اغلب  في  وبحثها  بشمولتها  ومتيزت 

احمللية واالقليمية.

حــوادث
قيام  عدم  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  انتقدت 
إدارة الهيئة العامة للبيئة بتوجيه فرق الطوارئ البيئية 
حلصر األضرار البيئية التي تنتج عن احلوادث املختلفة 

وبحث مدى تأثيره على البيئة وصحة املجتمع.

حـــرب
من  البيئية  االخضر  اخلط  اخلط  جماعة  حذرت 
املخاطر البيئية للحروب وشددت على ضرورة إنشاء 
البيئة اخلليجية  ملعاجلة  البيئة  هيئة خليجية حلماية 

التي تدهورت بسبب احلروب التي مرت بها املنطقة.

إيقـــاف
إيقاف  في  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  جنحت 
كانت  الذي  السائلة  النفطية  النفايات  حقن  مشروع 
العمليات  منطقة  في  تنفيذه  تعتزم  البترول  مؤسسة 
كمية  وكانت  الزراعية،  الوفرة  مبنطقة  املشتركة 
حتقنها  ان  املؤسسة  كادت  التي  السائلة  النفايات 
الكيماوية  املواد  من  مكعب  متر  مليون   92 تقارب 

السامة.

< جاكرتا - حذر وزير شئون البيئة األندونيسى 
بحيرات  اختفاء  احتمال  من  ويتويلر،  رحمة 
بني  ما  تتراوح  فترة  كبرى خالل  أندونيسية 
البيئى  التدهور  حالة  نتيجة  عاما  و 25   10

والتلوث الصناعى.
حول  ندوة  خالل  البيئة  شئون  وزير  وقال 
األندونيسية  واجلزر  البحيرات  حماية 
من  كبيرا  عددا  »إن  بجاكرتا  عقدت 
عددها  البالغ  األندونيسية  البحيرات 
1500 بحيرة تدهورت بشكل ملحوظ خالل 
ضرورة  على  مشددا   ، املاضية  السنوات 
املركزية  احلكومات  بني  التعاون  تدعيم 
واحمللية بأندونيسيا حلماية تلك البحيرات 

من التدهور البيئى.
وأشار إلى أن تسعة وزراء أندونيسيني وقعوا 
إعالنا بجزيرة بالى األندونيسية بشأن تعزيز 
ومواجهة  البحيرات  إلنقاذ  الرامية  اجلهود 

التلوث الصناعى.
من جانبه قال وزير شئون الغابات األندونيسى 
سامبات كابان »إن احلكومات احمللية ينبغى 
التى  السدود  لصيانة  األولوية  منح  عليها 
تقام بجوار البحيرات حلماية سكان املناطق 

املجاورة لها وجتنب الكوارث«.
وأضاف أن حكومته تنفذ حاليا خطة حلماية 
الغابات االستوائية التى تسهم فى التخفيف 
من التداعيات الناجمة عن التغيرات املناخية، 
بالده  جهود  بدعم  الدولى  املجتمع  مطالبا 

الرامية حلماية الغابات والبحيرات.
قد  األندونيسى  البيئة  شئون  وزير  وكان 
 2000 حوالى  اختفاء  احتمال  من  حذر 
نتيجة   2020 عام  بحلول  أندونيسية  جزيرة 
االرتفاع املتوقع لسطح البحر ، مطالبا الدول 
الصناعية والنامية بتقليص معدالت انبعاثات 
التغيرات  ملواجهة  جذرى  بشكل  الغازات 

املناخية.
من  شاسعة  مساحات  أندونيسيا  وفقدت 
إجمالى  من  هكتار  مليون   59 بلغت  الغابات 
مساحة الغابات والتى تبلغ 120 مليون هكتار 

خالل الفترة بني عامى 2000 و 2005.

ن������ت������ي������ج������ة ال�����������ت�����������ده�����������ور ال�������ب�������ي�������ئ�������ى ب������ان������دون������ي������س������ي������ا

ب���االخ���ت���ف���اء م�����ه�����ددة  ك����ب����رى  وب�����ح�����ي�����رات  ج�����زي�����رة   2000
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حوالي 2500 قدم مربع )232 مترا مربعا(، 
العلوم  متحف  خارج  للمنازل  معرض  في 
أجل  من  تصميمه  مت  والذي  والصناعة، 
االستدامة  عملية  دمج  ميكن  كيف  إظهار 

البيئية في منازلنا.
التي  املهندسة   – كوفمان  ميشيل  وتقول 
لوكالة  هوم«  »سمارت  معرض  صممت 
االسوشييتد برس: »لقد حاولنا البحث عن 
أفكار في كل خيار قمنا به داخل منازلنا.. 
هذا  زار  فرد  أي  يستلهم  أن  بذلك  آملني 
إحداث  أجل  من  األفكار  بعض  املعرض 
بعض  إن  مستوى،  أي  على  التغيير  بعض 
األفراد قد يذهبون إلى أفكار أبعد من تلك، 

راغبني في بناء منزل جديد بالكامل«.
مجلس  رئيس  نائب  كريدش  نيت  ويقول 
إن  احلقيقة  في  اإلسكاني،  السوق  تنمية 
املساكن الصديقة للبيئة قد تزايد االجتاه 
فيه  يعاني  الذي  الوقت  في  حتى  نحوها 

السوق الكلي لإلسكان.
وطبقاً ملسح أجرته مؤسسة ماكجرو هيل 
ألبحاث وحتليالت اإلنشاء لصالح مجلس 
للبيئة(  )الصديقة  أو  اخلضراء  املباني 
أن  املتوقع  من  فإنه  املتحدة،  بالواليات 
متثل املباني اخلضراء نحو 6% من عمليات 
التشييد السكنية، وبزيادة عن عام 2005، 
ويقول  فقط.   %2 النسبة  كانت  حيث 
كريدش: »إن هذه الصناعة بحاجة إلى أن 
تقوم مبهمة أفضل، وذلك عبر توفير وطرح 
املعلومات بني أيدي األفراد عندما يبحثون 

عنه«.
ويقول أحد املسؤولني باملتحف إن الهدف 
ادخار  أن  إظهار  هو  شيكاغو  معرض  من 
بإمكان  أمر  املوارد  الطاقة واحلفاظ على 
املنزل  من خالل  ذلك  كان  سواء  اجلميع، 
بأكمله أو من خالل خاصية منفردة داخل 

املنزل.
والتي   - القياسية  املنازل  هذه  وتتضمن 
من  أقل  تستهلك  أنها  عنها  كوفمان  يقول 

تزايد االجتاه إلى املنازل الصديقة لل�ب�ي�ئ����ة
ت�����������وج�����������ه ع��������������امل��������������ي  أخ�������ض�������ر

من شجر  أرضيات خشبية  تدويرها،  املعاد  الزجاجات  من  مكونة  أرضية حمام  < شيكاغو: 
براميل بسعة 300  املجمعة في  أما احلديقة فتتم سقايتها مبياه األمطار  املقوى،  البامبو 
غالون )1135 لترا(. وبداية من األرضية املزينة بالبالستيك املعاد استخدامه وحتى السطح 

املزود باأللواح الشمسية، فكل هذه األشياء ال حتتاج سوى ملساحة تبلغ

دة
تح

 امل
ات

الي
الو

امل����������ب����������ان����������ي اخل���������������ض���������������راء أق���������ل 
ت���������ك���������ل���������ف���������ة م�����������������ن غ��������ي��������ره��������ا

نصف الطاقة وثلث املياه التي تستخدم في 
املنازل التقليدية - مطبخاً يتكون من بالوعة 
واملتطاير  الصلب  الرماد  من  مصنوعة 
خلشب الرادار، وينتج من الفحم احملترق. 
إلى  احلمام  من  الناجت  املاء  حتويل  ويتم 
املرحاض، حيث يتم استخدامه من جديد 
من أجل عملية طرد الفضالت والتنظيف. 
يتعني  األطفال  غرفة  في  دراجة  وتوجد 
دورانها ملدة 30 دقيقة لشحن البطارية التي 

يتم استخدامها لتشغيل ألعاب الفيديو.
دلياًل  للمعرض  الزائرون  ويتلقى  هذا، 
للموارد التي توضح لهم وظيفة كل خاصية 
للبيئة،  الصديقة  املنازل  بتلك  مكون  أو 
ميكن  أين  ومن  جتميعها  ميكن  وكيف 
شراؤها. فنظام الدراجة على سبيل املثال، 
من أجزاء مت شراؤها من  مصنوع داخلياً 
جاسمني  وتقول  االنترنت.  عبر  مواقع 
املعرض مع  زارت  والتي  دافيس 23 عاماً 
األفكار  املعرض منحها بعض  أن  والدتها: 
وتوضح  بها  اخلاصة  الشقة  أجل  من 
أن يصنعوا  »إنني ممن ال يحبون  دافيس: 
أثراً سلبياً مضراً على األرض«. أما روبرت 
املعرض  زار  والذي  عاماً   70، ريتشاردز 
هناك  »إن  فيقول:  األصدقاء  بعض  مع 
املنازل(  )تلك  عن  لنقوله  والكثير  الكثير 
نظراً إلى أنها تستخدم الطبيعة واخلامات 
ميكنك  حيث  مفتوح  مكان  إنها  الطبيعية، 
جلب األشياء التي باخلارج إلى الداخل أو 
العكس. إنها منازل بُنيت من أجل البشر. 
كما أنها مقبولة في احلياة الواقعية«. من 
ناحية أخرى يشير دافيد جونستون ـ مالك 
شركة دولية الستشارات املباني الصديقة 
للبيئة في بولدر بوالية كلورادو ـ إن املعرض 
األفراد  لتعريف  رائعة  طريقة  مبثابة  يعد 
أنه  إال  للبيئة،  الصديقة  املنازل  بإمكانات 
املنازل  تصميمات  تترك  ال  أن  في  يأمل 
»انطباع  ولديهم  املعرض  زائري  احلديثة 
بأن املباني الصديقة للبيئة يجب بأن تكون 

الشمس  على  ومكشوفة  الشكل  عجيبة 
الهامة  األمور  أحد  إن  وتابع:  قبيحة«.  أو 
أنها  للبيئة  الصديقة  للمباني  بالنسبة 
فقد  شيء.  أي  مثل  تبدو  أن  املمكن  من 
مثل  أو  العادية  الفنية  البيوت  مثل  تكون 
أو  إجنالند  نيو  في  السياحية  البيوت 
املنازل العادية في سانتا في. فأنت لست 
يبدو  املنزل حتى  تغيير منظر  إلى  بحاجة 
للبيئة. وفي نفس السياق يتحدث  صديقاً 
مدير مشروع سمارت هوم  ـ  راشفورد  آن 
التابع للمتحف ـ موضحاً ال أحد يتوقع أن 
ما  تصنيع  إعادة  سيحاولون  األشخاص 
رأوه في املعرض، »إال أننا نأمل أن يأخذ 
يقررون  عندما  جوهرية  قرارات  الزوار 
وبينما  التجديد«.  يقررون  وعندما  البناء، 
سيكون من العسير على أصحاب املنازل أن 
أفضل  على  احلصول  ميكنهم  أين  يقرروا 
سيدفعونها،  التي  األموال  مقابل  منفعة 
يتفق كل من كوفمان وجونستون أن طريقة 
البناء  ومواد  للطاقة  الكلي  االستهالك 
سيعمالن على جذب أصحاب املنازل إلى 

املنازل الصديقة للبيئة.
العقارات  أصحاب  إن  كوفمان  وتقول 
إنفاق 1000 دوالر من أجل نظام  ميكنهم 
عداد الطاقة والذي يتيح لهم عداد من أجل 
قياس استخدام الطاقة، وتوضح كوفمان: 
استهالكي  مدى  أتابع  أن  ميكنني  »حينها 
للطاقة وأن أقوم بالتغييرات الالزمة، فهذه 

املنازل تكلف أقل فعلياً«.
عن  كتاباً  ألف  والذي  جونستون  ويقول 
التي  الفعالية  إن  للبيئة  الصديقة  املباني 
وتوفير  احلالية،  البناء  قوانني  وراء  تقف 
جودة  استخدام  وإعادة  وحتسني  الطاقة، 
املنازل  ما جتعل  هي  املنازل  داخل  الهواء 
»وإذا  كوفمان:  وتوضح  للبيئة.  صديقة 
كنت ماهراً بالدرجة الكافية، أو من نوعية 
هؤالء املؤمنني مبقولة افعل ذلك بنفسك، 
فإنه ميكنك صناعة غرفة وحتقيق هدفك 
كان  ما  إذا  »سؤال  إن  وأضافت  املنشود«. 
الناس يريدون أن يصبحوا أصدقاء للبيئة 
بشيء  يرغبون  فهم  عسيراً،  ليس  ال  أم 

بديل«.

حتـــذير 
حذرت جماعة اخلط األخضر البيئية في بيان صادر 
لها مبناسبة اليوم العاملي للبيئة اجلهات العليا واملسئولة 
في الدولة من خطورة استمرار تدهور األوضاع البيئية 
في البالد ، مؤكدتا على أن التزايد املستمر للمشاكل 
البيئية التي تعاني منها البالد وما نتج عنها من أضرار 
اإلضرار  إلى  ستؤدي  واقتصادية  واجتماعية  صحية 

باستقرار الدولة وبقائها.

دولـــــي
الناشط  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة  رئيس  عقد 
البرفسور  إجتماعا موسعا مع  الهاجري  البيئي خالد 
الدولي  لإلحتاد  االقليمي  املدير  اجليوسي  عودة 
على  االتفاق  خالله  مت   )IUCN( الطبيعة  حلماية 
تعميق التعاون والشراكة البيئية خلدمة البيئة احمللية 

واالقليمية.

محــــلي
الكويتية  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  عقدت 
اجتماعا مع وزير اإلشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البيئية  القضايا  بعض  لبحث  صفر  د.فاضل  البلدية 
الوزير د.فاضل صفر على أن  املهمة ومت االتفاق مع 
اخلط  جماعة  بني  دورية  بيئية  اجتماعات  عقد  يتم 
األخضر البيئية واملسؤولني في وزارة األشغال وبلدية 
الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ملتابعة أخر املستجدات والقضايا البيئية املنوطة بإدارة 
في  واملساهمة  حولها  النظر  وجهات  وتبادل  الهيئة، 

تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه حماية البيئة.

أمــــــــــن 
احتمال  من  البيئية   األخضر  اخلط  جماعة  حذرت 
بيئية مهلكة في ظل عدم  لكارثة  تعرض دول اخلليج 
البيئي ملياه اخلليج   تعاون دول املنطقة لضمان األمن 
الطائرات والبوارج  التنقل املستمر حلامالت  في ظل 
العسكرية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في 
باإلفصاح  تلزمها  بيئية  قيود  أية  دون  اخلليج  مياه 
التشغيلية  واألعمال  املمارسات  نوعية  عن  البيئي 
حملركات هذه السفن  أو حتى تقدمي ضمانات بيئية 

بعدم تلويث اخلليج.

كـــــــوارث
أكدت جماعة اخلط األخضر البيئية في بيان صادر 
لها مبناسبة اليوم العاملي للتصحر بأن حتويل البالد 
ملركز مالي وجتاري حلم بعيد املنال في ظل عدم حل 
البالد  لها  تتعرض  التي  الغبارية  العواصف  مشكلة 
أن  الصعب  من  أن  تؤكد  الدالئل  جميع  بأن  مؤكدتا 
من  تعاني  التي  املناطق  في  األموال  رؤوس  تستقر  

كوارث طبيعية وغير طبيعية.

أخب���������ار
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حقوق  مجال  في  ناشطون  جتمع  القاهرة:   >
للمشاركة  باجليزة  احليوان في حديقة احليوان 
الوعي  زيادة  بهدف  األنشطة  من  مجموعة  في 

بحقوق احليوان في مصر.
اخليرية  اجلمعية  نظمته  الذي  اليوم  وخالل 
كيفية  األطفال  تعلم  مصر  في  الدواب  لرعاية 
رعاية احليوانات ومتكنوا من إطعامها والتربيت 

عليها.
وذكر ياسر محروس من اجلمعية اخليرية لرعاية 
الدواب في مصر أن أحد أهم الرسائل التي تريد 
بالتوازن  الشعور  أهمية  هي  ترويجها  جمعيته 

البيئي.
وقال “الهدف الرئيسي دائما من جمعيات الرفق 
باحليوان.  للرفق  الدعوة  الرفق..  هو  باحليوان 

وفيه دعوة جديدة هي التوازن. ال بد نعرف ان 
أناس  هناك  البيئي.  التوازن  اسمه  شيئا  هناك 
كثيرون جداً ال يعرفون انه اذا أصيب مثال حيوان 
صغير جدا أو انقرض ميكن ان يؤثر على التوازن 
البيئي في املجتمع كله. هذه نقطة أساسية اليوم 
بجانب الرفق. نريد تنبيه الناس لها. نحن ال بد 
على  نحافظ  البيئي..  التوازن  على  نحافظ  ان 
أصغر حيوان وأكبر حيوان بالضبط كما نحافظ 
على االنسان. الن هذا في االخر دائرة واحدة.. 
وطبعا  كله  البيئي  التوازن  سيختل  اختلت  اذا 

النتائج لن تكون جيدة.«
مصر  في  الدواب  لرعاية  اخليرية  وللجمعية 
الرعاية  تقدمان  القاهرة  في  متنقلتان  عيادتان 
أصحاب  تشجيع  وحتاوالن  للدواب  البيطرية 

انسانية.  هذه احليوانات على معاملتها بطريقة 
لنقل  والبغال  احلمير  املزارعني  ويستخدم 
هذه  ان  البعض  ويقول  االسواق  الى  منتجاتهم 

احليوانات ال غنى عنها للفالحني.
جنينة  شروق  احليوان  حقوق  ناشطة  وقالت 
“مجموعتنا على الفيس بوك عن حقوق احليوان. 
للناس.  شيئا  تفعل  وال  حتس  هذه  احليوانات 

الناس كلها تتعامل معها بشكل سيئ... «
وفي مصر آالف احلمير والبغال واخليول تستخدم 
في نقل البضائع واالفراد. لكن منظمات حقوق 
احليوان مثل جمعية حماية حقوق احليوانات في 
مصر تقول ان اساءة معاملة الدواب أمر شائع في 
البالد وان منظر احلمير واخليول التي تتعرض 

الساءات بالغة في الشوارع أمر مألوف.

م������������������ص������������������ر ت����������������������دع����������������������و حل������������������م������������������اي������������������ة ح����������������������ق����������������������وق احل����������������������ي����������������������وان
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< كولون: اقتحم خنزير بري، مطعماً في مدينة 
ما  كل  وحطم  أملانيا،  غرب  مارينراشدورف 
صاحب  وذكر  املطبخ.  إلى  طريقه  في  وجده 
املطعم توماس باملز أن احليوان املتوحش حطم 
بـ10  اخلسائر  قّدرت  حيث  واألجهزة  األثاث 
إلى  أن يصل  زبونني قبل  ـ وأصاب  يورو  آالف 

املطبخ بحثا عن طعام.
أحصت  أملانيا  في  االحتادية  البيئة  دائرة 
نزوع  تعّبر عن  التي  املماثلة  عشرات احلوادث 
احلياة  من  لالقتراب  البرية  للحيوانات  غريب 
ديارهم.  عقر  في  البشر  ومهاجمة  املدنية، 
وكان منس قد هاجم عابر سبيل على دراجة، 
دوسلدورف،  مدينة  قرب  قدمه  من  وعضه 
عاصمة والية الراين الشمالي ووستفاليا ـ كبرى 
بالسكان،  ازدحاماً  وأكثرها  األملانية  الواليات 

الكهرباء في  فئران متوحشة أسالك  وقضمت 
فتسّببت  روزرات،  بلدة  في  للموسيقى  قاعة 
بحديقة  الثعالب  عبثت  كما  كبير،  بحريق 
ومطبخ امرأة عجوز في حي فايلرفيست مبدينة 
الصادرة  »إكسبريس«  ونشرت صحيفة  كولون. 
بري  خلنزير  غريبة  صوراً  كولون،  مدينة  في 
وصغاره في شوارع املدينة، وثعلب يعبر الشارع 
في مدينة مونشنغالدباخ )شمال غربي كولون( 

وصورة منس يقضم أسالك سيارة.
إزاء هذا الوضع حرصت برجيت كونغ، من دائرة 
البيئة في والية الراين الشمالي ووستفاليا، على 
خالية  الوالية  غابات  أن  إلى  السكان  طمأنة 
ظاهرة  عن  وعدا  )الَكلَب(.  عار  السُّ مرض  من 
للمشاة  طرق  إلى  وحتّولها  الغابات  انحسار 
وسائقي الدراجات الهوائية، فّسرت كونغ هذه 

الظاهرة بترّدي الغابات كبيت آمن للحيوانات. 
قائلة،  الغابات  على  املزارع  انتقدت زحف  كما 
الغابات  بني  حالياً  متتد  احملاصيل  زراعة  إن 

وأرصفة الشوارع.

زيارة
البيئية في  قام وفد خليجي ميثل اجلهات احلكومية 
دول اخلليج بزيارة ملقر جماعة اخلط األخضر البيئية 
خالد  البيئي  الناشط  إستقبالهم  في  وكان  الكويتية 
جاسم  واملستشار  العام  واملنسق  الرئيس  الهاجري 
عضو  املطيري  أحمد  واملهندس  السر  أمني  الشواف 

املكتب التنفيذي باجلماعة.

معلومات
املعنية  اجلهات  البيئية  األخضر  اخلط  جماعة  دعت 
إلى انتهاج سياسات بيئية ذات مصداقية عالية وانتهاج 
يتعلق  الشفافية املطلقة مع املجتمع ، خصوصا فيما 
بحرية حصوله على املعلومات املرتبطة مبدى سالمة 

بيئته وحجم التلوث املوجود حوله.

إنتخابات
شدد اخلبير البيئي جاسم الشواف أمني سر جماعة 
اخلط األخضر البيئية على ضرورة أن يلتزم أعضاء 
حمالتهم  اثناء  قطعوها  التي  بالوعود  االمة  مجلس 
االنتخابية والتي اكدوا فيها على أهمية حماية البيئة 

واحلد من امللوثات التي تطوق املجتمع.

زيـــــارة 
البرفسور  للبيئة األسبق  العامة  الهيئة  قام مدير عام 
جلماعة  الرئيسي  للمقر  بزيارة  الصرعاوي  محمد 
على  خاللها  من  تعرف  البيئية  األخضر  اخلط 
أسلوب عمل اجلماعة واملراكز البيئية التابعة لها ومت 
البيئة  في سبيل خدمة  املشترك  التعاون  أوجه  بحث 

الكويتية.

مشاركة 
معرض  في  البيئية  االخضر  اخلط  جماعة  شاركة 
وزير  رعاية  حتت  مؤخرا  اقيم  الذي  والغاز  النفط 
االصدارات  بكثرة  اجلماعة  جناح  متيز  وقد  النفط، 

البيئية املختلفة، والتي ادت إلى كثافة زوار اجلناح.

إجتماع
جماعة  رئيس  الهاجري  خالد  البيئي  الناشط  عقد 
البرملان  رئيس  مع  إجتماعاً  البيئية  االخضر  اخلط 
العربي النائب محمد الصقر ملناقشة القضيا البيئية 
املطروحة على الساحة العربية والتي من الواجب ان 
الصقر  ووعد  العربي  البرمان  اولويات  ضمن  تكون 
بعقد جلسة خاصة في البرملان العربي لبحث املشاكل 

البيئية في املنطقة العربية.

ح����م����ض����ي����ة احمل�����ي�����ط�����ات »ت���������������زداد ب����ش����ك����ل خ���ط���ي���ر«

» س��������ري��������ع��������ا  ي�������������������ذوب   « ال��������ه��������ي��������م��������االي��������ا  ج�������ل�������ي�������د 

< حذرت مجموعة من العلماء من ان حمضية 
البيئة  يهدد  بشكل  تزداد  احمليطات  مياه 
البحرية، ويحتم اتخاذ تدابير عاجلة للحد من 

انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. 
وقد اعرب 150 عاملا مختصا ببيئة احمليطات 
عن قلقهم من هذه الظاهرة في »اعالن موناكو« 

التي يدعمها امير موناكو البير الثاني. 
ابحاث  على  االعالن  هذا  خالصات  وتنبني 
مناظرة  بينها  من  املجال،  هذا  في  سابقة 
اكسيد  ثاني  فيه  يتزايد  عالم  في  »احمليط 

الكربون« التي عقدت في اكتوبر 2008. 
تزداد  احمليطات  حمضية  ان  العلماء  ويقول 

اسرع مما كان متوقعا مبئة مرة. 
الكيميائية  التغييرات  هذه  ان  من  حذروا  كما 
والسالسل  البحرية  احلياة  تؤذي  قد  السريعة 
والصناعات  البيولوجي  والتنوع  الغذائية 

املعتمدة على الثروات السمكية. 

ويدعو اعالن موناكو صناع الققرار الى العمل 
الكربونية  الغازات  انبعاثات  من  احلد  على 
وليس  االعتبار،  بعني  احمليطات  تأخذ  بحيث 

فقط التغير املناخي. 
ويخشى الباحثون من ان تصبح احمليطات غير 
الضرورية  املرجانية  الشعب  إليواء  صاحلة 
للحفاظ على للتوازن البيئي في احمليطات مع 

حلول عام 2050. 
باتريسيو  الوثيقة،  على  املوقعني  احد  وقال 
بيرنال، انه يجب استدعاء افضل االختصاصيني 
االولويات  وحتديد  ابحاثهم  نتائج  ليتشاركوا 

ملواجهة هذه الظاهرة. 
عن  االعالن  في  الثاني  البير  االمير  وعبر 
قلقه العميق، وامله في ان يتخذ زعماء العالم 
االمم  ستعقده  مؤمتر  في  ملموسة  اجراءات 
كانون  ديسمبر  في  الدمنارك  في  املتحدة 

االول 2009.

< حذرت مجموعة WWF للحفاظ 
اجلليد  ذوبان  أن  من  البيئة  على 
مئات  يعرض  قد  الهيمااليا  بجبال 

املاليني إلى نقص املياه. 
وقال تقرير نشرته املجموعة إن الهند 
والصني ونيبال قد تتعرض لفيضانات 
يعقبها جفاف خالل العقود املقبلة. 

وتضم الهيمااليا أكبر مصادر للمياه 
خارج القطب اجلليدي وتغذي سبعة 
أنهار أسيوية كبرى. وتقول املجموعة 
إن اتخاذ إجراءات فورية لوقف التغير 
املناخي قد يساعد على إبطاء معدل 

ذوبان اجلليد الذي يتسارع سنويا. 

أخب���������ار
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< واشنطن: حذر علماء أميركيون خالل جلسة 
استماع امام الكونغرس من ان العالقة احملتملة 
بني الهواتف اجلوالة وسرطان الدماغ قد تشهد 
الرئة  وسرطان  التدخني  بني  العالقة  مسار 
بها  ليقر  عاما  خمسني  االمر  استغرق  التى 

الصناعيون واملواطنون العاديون.
وقال ديفيد كاربنتر اختصاصى الصحة العامة 
البانى  جامعة  فى  البيئية  الصحة  واستاذ 
امام جلنة االصالحات  قلقه  »نيويورك« مبديا 
فى مجلس النواب »علينا عدم تكرار ما حصل 
جادلت  حيث  الرئة  وسرطان  التدخني  بشأن 
ان  قبل  املعلومات  من  تفصيل  كل  فى  بالدنا 

حتذر اجلمهور«.
حول  منقسمني  االن  حتى  العلماء  يزال  وال 
التى  املغناطيسية  للحقول  البيولوجى  التأثير 

تبثها الهواتف اجلوالة.
وقال كاربنتر انه »ينبغى لزوم احلذر فى غياب 
سيما  وال  املخاطر«  حجم  على  القاطع  الدليل 
يعتبر  الذين  واالحداث  لالطفال  بالنسبة 
الى  باحلاح  داعيا  حساسية،  اكثر  دماغهم 

»ابحاث عاجلة« حول املسألة.
وقال الطبيب رونالد هيربرمان مدير احد اهم 
السرطان  حول  اميركية  ابحاث  مراكز  عشرة 
انه  شرق«  »بنسلفانيا،  بيتسبرغ  جامعة  فى 
»على ضوء السبعني عاما التى امضيناها قبل 
انتزاع مادة الرصاص من الدهانات واخلمسني 

عاما التى استغرقها اقرار الرابط بني التدخني 
يجدر  انه  اؤكد  مقنع،  بشكل  الرئة  وسرطان 
نفسر  حتى  املاضى  من  العبر  استخالص  بنا 

بطريقة افضل مؤشرات املخاطر احملتملة«.
لكون  استجوابهم  مت  الذين  اخلبراء  واسف 
عدم  تؤكد  والتى  املتوافرة  الدراسات  غالبية 
بسبب  بالسرطان  باالصابة  مخاطر  وجود 
لم  اشخاص  على  اجريت  اجلوالة،  الهواتف 

يستخدموا الهاتف اجلوال اال لفترة قصيرة.
الدراسات  هذه  »معظم  ان  هيربرمان  وقال 
املنهجية  فى  مشكالت  وتشوبها  متقادمة 
الذين  االشخاص  من  كافيا  عددا  تشمل  وال 

يستخدمون الهاتف اجلوال منذ فترة طويلة«.
الدماغ  فى  السرطانى  الورم  منو  ويستغرق 

حوالى عشر سنوات.
كما اشار العلماء الى ان هذه الدراسات حتدد 
انه  على  اجلوال  للهاتف  »املنتظم«  االستخدام 

استخدامه »مرة فى االسبوع« فقط.
واستشهدوا بعدد من الدراسات التى اجريت فى 
اوروبا وعلى االخص فى الدول االسكندينافية 
حيث ابتكر الهاتف اجلوال، وتكشف عن رابط 
بني االستخدام املنتظم للهاتف اجلوال واالورام 

الطفيفة واخلبيثة.
وافادت دراسة سويدية اجراها الطبيب لينارت 
للهاتف  منتظما  مستخدما  ان  اخيرا  هاردويل 

العصب  فى  بورم  لالصابة  معرض  اجلوال 
فى  يستخدمها  التى  االذن  جهة  من  السمعى 
جهة  من  منه  مبرتني  اكثر  الهاتفية  اتصاالته 

االذن االخرى.

ال�����ع�����اق�����ة ب�������ن ال������ه������وات������ف اجل��������وال��������ة وال�������س�������رط�������ان ت����ث����ي����ر م�������خ�������اوف اخل������ب������راء

حت��������ذي��������رات ت����ش����ي����ك����ي����ة م�������ن امل������خ������اط������ر ال����ب����ي����ئ����ي����ة ل�����������ل�����������رادارات األم����ي����رك����ي����ة
< براغ:  حذر علماء املعهد الفيزيائي في أكادميية 
العلوم ببراغ من املخاطر الصحية على املواطنني 
في حال إقامة محطة الرادارات التابعة ملنظومة 

الدرع الصاروخي األميركي في التشيك.
 وأكدت دراسة أعدها عدد من العلماء التشيك 
األولى  بالدرجة  ستمس  املخاطر  تلك  أن 
في  ستحلق  التي  الطائرات  في  املسافرين 

املناطق القريبة من موقع الرادار.
التي ستنطلق  الدراسة إن اإلشعاعات   وقالت 
من القاعدة الرادارية ميكن أن حتدث انكسارا 
بعد اصطدامها بجسم الطائرة وبالتالي سيكون 
لها أثر سلبي على حياة املسافرين، واملواطنني 
في املنطقة إثر وصول طبقات تلوث اجلو التي 

تتسبب فيها القاعدة إلى األرض.
ميالن  الرادارية  الترددات  في  املختص  وأكد 
هوبيل واحمللل العسكري ستانسالف كاوتسكي، 

هذه  أن  الدراسة،  على  املشرفان  التشيكيان 
املعلومات صحيحة ويجب وضعها في االعتبار 
قبل اإلقدام على أي خطوات تؤدي إلى إقامة 

تلك القاعدة الرادارية.
ال  الدراسة  تلك  وضع  أسباب  أن  وأوضحا   
عالقة لها بأطراف تعمل على منع إقامتها بل 
على  أخذها  من  والبد  بحتة،  علمية  ألسباب 

محمل اجلد من قبل املسؤولني في البالد.
واحليوانات  البيئة  حماية  خبير  ويضيف 
النادرة التشيكي لوبومير بيشكي -الذي أجرى 
دراسة مماثلة في منطقة بردي التشيكية التي 
سيبنى عليها الرادار وتبعد عن براغ نحو 100 
كيلومتر- أن حيوانات نادرة هناك مثل الطيور، 
احلشرات  أنواع  وبعض  واخلفافيش  والصقور 
ستصدر  التي  االشعاعات  جراء  متوت  سوف 
على  أيضا  تأثيرها  إلى  باإلضافة  الرادار  عن 

األشجار والبيئة بشكل عام.

وزارة  في  اختصاصية  حّذرت  املنامة:   >
مجموعة  استخدام  من  البحرين  في  الصحة 
األسواق  بعض  في  تُباع  جتميل  مستحضرات 
ثبت ضررها بسبب احتوائها على مواد سامة. 
سالمة  مجموعة  رئيسة  بدر  عفيفة  وقالت 
املواد االستهالكية بالوزارة إنها الحظت انتشاراً 
تقبل  التي  املستحضرات  من  ملجموعة  واسعاً 
معرفتهن  دون  اخلليجيات  الفتيات  عليها 
الصحية  املسؤولة  املباشرة بضررها. وحتدثت 
الصيدلة،  في  بكالوريوس  شهادة  حتمل  التي 
جامعة  من  احليوية  التقنية  في  واملاجستير 
ما  استخدام  عن  البحرين  في  العربي  اخلليج 
منتج  وهو  التقليدي  العربي«  بـ«الكحل  يسمى 

ثبت احتواؤه على الرصاص.
وأوضحت “يتكون بعض منتجات هذا الكحل ما 
بني 20% و80% من وزنها من الرصاص”. وتابعت 
“اجللد ميتص الرصاص ويصل بذلك إلى الدم، 
ومن احملتمل أن ينتقل هذا الرصاص إلى الرضيع 
عن طريق الرضاعة نتيجة استخدام األم للكحل 
دمها”. في  الرصاص  نسبة  من  يزيد  قد   الذي 
نسبة  زيادة  أن  متخصصون  أطباء  ويؤكد 
اإلصابة  إلى  يؤدي  قد  اجلسم  في  الرصاص 
الوفاة. حتى  أو  األطراف  وشلل  والعمى   بالعقم 
مستحضرات  أكثر  من  واحداً  الكحل  ويعتبر 
التجميل التي لها ارتباط وثيق بالتراث الشعبي 
العربي واخلليجي بالتحديد، لكن مكونات بعض 
باكستان  مثل  دول  من  املستوردة  املنتجات  هذه 
 والهند أو احمللية الصنع قد تكون “مغشوشة”.
ودعت “بدر” إلى تقنني استخدام الكحل لتجميل 
العني، واستخدام البدائل األخرى التي ال حتتوي 

على الرصاص.
احلناء السوداء.. ليست حناء

استخدام  من  االختصاصية  حذرت  كذلك 
في  األسواق  في  تباع  التي  السوداء«  »احلناء 
الشعر،  لتلوين  تستخدم  والتي  خاصة  علب 

بل  حناء  ليس  املنتج  هذا  أن  إلى  مشيرة 
احلناء  إلى  مضافة  األصباغ  من  مجموعة 
وغالباً ال تذكر مكونات هذا املنتج على العلب. 

 

وقالت »احلناء معتمد لالستخدام كصبغة للشعر 
للحنا هو  الطبيعي  واللون  اجللد  فقط ال على 
األحمر البني، أما احلناء السوداء فيحتوي على 
قطران الفحم )Coal tar( املعروف علمياً باسم 
ال  )p-pheneylenediamine–PPD(،والتي 
في  أعلى  كحد   %6 نسبته  ما  تتجاوز  أن  يجب 
استخدام  من  وحذرت  الشعر”.  أصباغ  تركيب 
لإلصابة  يؤدي  اجللد  على  احلناء  هذا  مثل 
أشارت  ما  بحسب  البعض  لدى  باحلساسية 

دراسات أمريكية وأوروبية معتمدة.
الوشم.. أحبار طابعات

الفتيات  بعض  ميل  االختصاصية  انتقدت  كما 
الوشم  استخدام  إلى  اخلليجي  الشباب  وحتى 
إلى  وأشارت  احلاجبني.  رسم  في  خصوصاً 
الوشم.  الستخدام  معتمدة  أصباغ  توجد  ال  أنه 
تستخدم  األصباغ  بعض  أن  من  وحذرت 
للطابعات. كأحبار  أخرى  أغراض   في 
لم  األمريكية  والدواء  الغذاء  »هيئة  وقالت 
تستخدم  ورمبا  الوشم،  من  معني  بلون  تصرح 
وأضافت  احلبر”.  أو   PPD مادة  احملالت 
الشخص  قد متنع  اجللدية  األصباغ  “استخدام 
من التبرع بالدم ملدة 12 شهراً، وتتمثل مشكلته 
وإمكانية  العالية  وكلفته  إزالته  صعوبة  في 
املواد”. تعقيم  عدم  حال  في  بالعدوى   اإلصابة 
السعودية  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  وكانت 
من   9 تلوث  املاضي  يوليو/متوز  في  أعلنت  قد 
بالرصاص  محلياً  مسوقة  ُكحل  ملنتجات  عينات 
جتاوز  التحليل  بعد  الهيئة  وأثبتت  والبكتيريا. 
كمية الرصاص املسموح بها في الكحل مبا يفوق 
10 أضعاف، إضافة إلى احتواء سبع من عينات 
يزيد  مبا  البكتيريا  من  عالية  نسبة  على  التسع 

على املواصفات املسموح بها.

ال��ب��ح��ري������ن حت������ذر ... 
اإلسكندريةم���������ن���������ت���������ج���������ات ال��������ت��������ج��������م��������ي��������ل ب���������اخل���������ل���������ي���������ج س����������اّم����������ة

عقدت   التي  األولى  الدولية  العمل  ورشة  توصيات  أكدت 
الغذاء  والطفل  املرأة  )صحة  عنوان  حتت  باإلسكندرية 
وامللوثات البيئية( أن هناك 40 ألف حالة فشل كلوي تظهر 
فى مصر سنويا، وأن هناك أكثر من 100 ألف حالة سرطان 
سببها تلوث البيئة واستخدام األسمدة واملبيدات الكيماوية 
واملقرمشات  والهامبورجر  الشوارع  وأغذية  الزراعة  فى 

والزيوت املشبعة التي يتناولها املصريون يوميا.

دمشق
أن  إلى  سوريه  في  بيئيون  خبراء  بها  قام  دراسة  أشارت 
 1000 وتستغرق  التفكك  صعبة  البالستيكية  األكياس 
اإلزالة  هو  املميت  خلطرها  الوحيد  واملخرج  لتتفكك  عام 
ببدائل  عنها  واالستعاضة  وإنتاجها  الستعمالها  التدريجية 

صحية لإلنسان والبيئة كاألكياس الورقية والقماشية. 

برلني 
قال صندوق األمم املتحدة للطفولة واألمومة، اليونيسيف، 
أن حوالي 4 آالف و 500 طفل ميوتون يوميا جراء عدم 
في  الواقعة  الصحراوية  املناطق  في  خاصة  املياه  وجود 
تلوث  أن  ببرلني  ندوة  في  اليونيسيف  .وأضافت  أفريقيا 
املياه سبب رئيسي أيضا إلصابة األطفال بأمراض مزمنة 
قاتلة . وأعلنت املنظمة انه بالرغم من أن 87 باملائة من 
شرب  مياه  على  احلصول  إمكانية  لديها  أصبح  الشعوب 
يستطيعون  ال  البشر  من  مليار  حوالي  أن  إال  نظيفة 

احلصول على املياه .

بون
النفايات  تــدويــر  بأهمية  للتوعية  منهن  محاولة  فــي 
للمحافظة على البيئة، قامت مصممتا األزياء األملانية 
بيترا بويتنر واالميركية كاتا كيس بتنظيم عرض أزياء 
في  تدويرها  مت  نفايات  من  مصنوعة  ناجح مبالبس 

منتجع باليا تاماريندو على ساحل احمليط الهادىء. 
ــفــايــات مـــن قطع  ــن اســتــعــمــلــت مــصــصــمــتــا األزيــــــاء ال
البيرة لصناعة  بالستيكية الى اطارات وحتى عبوات 

املالبس والقطع التي تكملها من حقائب وقبعات.

بروكسل
استخدام  إنهاء  ــي  األوروب لالحتاد  تابعة  قــررت جلنة 
 2012 عــام  بحلول  أوروبــــا  فــي  التقليدية  املصابيح 
الذي  املصباح  للطاقة.  املوفرة  باملصابيح  واستبدالها 
اخترعه اديسون قبل 130 عاما يهدر جزءا كبيرا من 
الطاقة على شكل حرارة غير نافعة. السبب في احالة 
املصباح التقليدي الشهير إلى التقاعد هو االستهالك 
من  فقط  باملائة   5 يحول  فاملصباح  للطاقة،  الباهظ 
حني  في  إضــاءة  إلــى  املستخدمة  الكهربائية  الطاقة 

يذهب الباقي على شكل حرارة مهدرة.
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< كولون: يقدر صندوق البيئة الدولي مسؤولية 
الوقود الزائد والزيوت، التي يرميها اصحاب 
من   %30 موت  عن  البحار،  في  سرا  السفن 
األحياء البحرية في بحر الشمال. ولهذا فقد 
قررت السلطات البيئية األملانية تشكيل وحدة 
تستخدم  الزيت«  »خفر  اسمها  بيئية  شرطة 
التجسسية  والطائرات  الصناعية  االقمار 

ملالحقة ملوثي البحار.

احملروقة  الوقود  من  كبيرة  كميات  وكانت 
البحر  في  مجهولون  ألقاها  التي  والزيوت، 
من على سفنهم، أسفرت في فبراير )شباط( 
واألسماك  النوارس  املاضي عن موت معظم 
وثبت  الشمال.  بحر  على  لوبيك  خليج  في 
على  املباشر  السمي  التأثير  عن  عدا  أنه، 
الطيور  بريش  امللتصقة  الزيوت  أن  األحياء، 
الريش  فقد  أن  بعد  بردا  موتها  إلى  أدت 
أجسامها.  حرارة  درجة  حفظ  على  قدرته 
وخصصت السلطات البيئية طائرة هيلكوبتر 
و6 طائرات جتسسية صغيرة بال طيار ملراقبة 
بحر الشمال. والطائرات الصغيرة من طراز 
»دورنير 228« قادرة على مالمسة املاء أيضا 
ونقل عينات من البقع الزيتية بهدف مقارنتها 
املشتبه  البواخر  التي تستخدمها  الزيوت  مع 

في كونها سربت تلك الزيوت.

وذكر هانز يواخيم برون، رئيس وحدة »خفر 
قادرة  التجسسية  الطائرات  أن  الزيت« 
وأنها  اجلو  في  طويلة  ساعات  البقاء  على 
وترسل  اتصاالت.  وأجهزة  بكاميرات  مزودة 
إلى  الزيتية  البقع  حول  املعلومات  الطائرات 
ليتولى  األملاني  كوكسهافن  ميناء  في  املركز 
عن  املذنبني  محاسبة  بعدها  السواحل  خفر 

تلويث البحار.

في  طلعة   400 التجسسية  الطائرات  وأدت 
ساعات،   8 منها  كل  أمد  األخيرة،  الفترة 

ملراقبة السواحل األملانية على بحر الشمال.

ويحتاج رجال املختبر في كوكسهافن إلى 60 
ومقارنتها  العينات  لتحليل  دقيقة فقط   70 ـ 
وحتديد الباخرة التي سربتها. ووجهت النيابة 
العامة أخيرا تهمة تلويث البحار إلى عشرات 
البواخر األملانية واألجنبية التي ألقت بفضالت 
الوقود والزيوت في البحر. وكشف برون أن 
في  زيتية  بقع  من  عينة   200 أخذت  وحدته 
بحر الشمال منذ حادثة فبراير املاضي ومت 
سربوها  التي  البواخر  أصحاب  عن  الكشف 
كل مرة. وتدرس احملاكم األملانية حاليا 124 
دعوى قضائية ضد بواخر لوثت بحر الشمال 
 .2006 عام  اخلطرة  الكيماوية  بالفضالت 

ومعروف أن االحتاد األوروبي أوصى أصحاب 
البواخر وصناعة السفن بالتحول إلى الوقود 
والشوائب  والرصاص  الكبريت  من  اخلالي 
غير  القرار  لكن   ،2020 عام  حتى  األخرى 
البلدان  ويعتمد على جدية حكومات  إلزامي 
من  برون  وسخر  تطبيقه.  في  األوروبية 
ملوثي  على  احملاكم  تفرضها  التي  العقوبات 
البيئة وقال إن العقوبات تصل إلى1000 يورو، 

وهو مبلغ زهيد جدا.

< قالت منظمة غير حكومية أميركية إن والية ميشيغن األميركية تتفوق 
في إنتاج غازات الدفيئة على نيجيريا، التي تعّد األكثر كثافة سكانية في 

أفريقيا وتضم 16 ضعفا من عدد سكان الوالية.

وفي تقرير نشر مؤخراً للمناخ، أوضح صندوق البيئة الوطني في دراسة 
بعنوان »حتمل املسؤولية: ملاذا على الواليات املتحدة قيادة تقليص غازات 
الدفيئة في العالم؟« أن والية تكساس وحدها تنتج 696 مليون طن من 
نسمة  ماليني   7.23 يبلغ  سكانها  عدد  أن  رغم  الكربون  أكسيد  ثاني 
وتلوث أكثر من 116 دولة نامية تضم ما يفوق املليار نسمة، وتتساوى مع 

بريطانيا )60 مليون نسمة(.

وأضاف تقرير الصندوق أن »كال من 42 والية أميركية ينتج كمية من 
غاز الدفيئة يفوق إنتاج مائة دولة نامية«.

التجسس وط�������ائ�������رات  ال���ص���ن���اع���ي���ة  ب�����األق�����م�����ار  ال����ب����ح����ار  م����ل����وث����ي  ت�����راق�����ب  أمل����ان����ي����ا 

والي����������������ة م�����ي�����ش�����ي�����غ�����ن وح����������ده����������ا ت��������ل��������وث ال������ب������ي������ئ������ة أك��������ث��������ر م����������ن ن����ي����ج����ي����ري����ا

أولى  تخطو  املتحدة  الواليات  بدأت  بينما   >
بتوليد  الطاقة  شركات  إلزام  جتاه  خطواتها 
كانت  الكهرباء من مصادر متجددة،  مزيد من 
في  شرعت  حيث  ذلك  إلى  سّباقة  الصني 
دولة  تصبح  كي  الدوالرات  مليارات  استثمار 

عظمى في مجال الطاقة اخلضراء.
تنتج  التي  الطريقة  تغيير  على  بكني  وتعكف 
الترغيب  أساليب  من  مزيج  عبر  الطاقة  بها 

والترهيب أو العصا واجلزرة.
مصدر  أكبر  يزال  ال  الفحم  أن  من  وبالرغم 
تأكيد،  بكل  كذلك  وسيظل  البالد  في  للطاقة 
فإن بروز الطاقة املتجددة -السيما طاقة الرياح 
- يساعد الصني على خفض املعدالت العالية 
لالنحباس  املسببة  الغازات  من  إلفرازاتها 

احلراري.
أجاز  قد  األميركي  النواب  مجلس  كان  وإذا 
شرطاً يُلزم شركات املرافق العامة بإنتاج معظم 
الطاقة  مصادر  من  الكهرباء  من  احتياجاتها 
املتجددة، وإذا كان مجلس الشيوخ سينظر في 
بالقيام  سبقتهما  قد  الصني  فإن  مقترحات، 

مبثل هذه اخلطوة قبل عامني تقريباً.
وتقول صحيفة نيويورك تاميز إن الصني ماضية 
املتحدة  الواليات  على  لتتفوق  طريقها  في 
الهوائية  للطوحني  العالم  أسواق  أكبر  بوصفها 

بعد  وذلك  الرياح،  بطاقة  تعمل  التي  احلديثة 
تلك  إنتاج  على  قدرتها  مضاعفة  في  جناحها 

الطاقة في السنوات األربع املاضية.
الطاقة  توليد  شركات  بني  املنافسة  وتستعر 
هي  من  ملعرفة  الصني  في  للدولة  اململوكة 
األسرع في بناء محطات للطاقة الشمسية رغم 

أن حجمها أصغر من مشاريع طاقة الرياح.
كما أن مشاريع الطاقة اخلضراء األخرى مثل 
الكهرباء،  لتوليد  الزراعية  الفضالت  حرق 
تشهد بدورها منواً ملحوظاً هناك. ويتوقع بنك 
الصني  تضخ  أن  البريطاني  إتش.أس.بي.سي 
الطاقة  مجالي  في  االستثمارات  من  مزيداً 
املتجددة والطاقة النووية من اآلن وحتى العام 
من  الكهرباء  لتوليد  تفعله  مما  بأكثر   2020

الفحم والنفط.
على أن ذلك ال يعني أن الصني ستصبح عمالقاً 
أخضر بني عشية وضحاها لسبب واحد -برأي 
الصحيفة األميركية- هو أن استهالك بكني من 
الكهرباء يتوقع له أن ينمو باطراد خالل العقد 
القادم نظراً ألن نحو 720 مليونا من مواطني 
على  احلصول  لهم  سيتسنى  الصيني  الريف 
النهمة  األخرى  واملرافق  الهواء  تكييف  أجهزة 
للطاقة والشائعة االستخدام لدى سكان املدن 

البالغ تعدادهم 606 ماليني نسمة.

ال�������ص�������ن ع�������م�������اق ال�������ط�������اق�������ة اخل����������ض����������راء اجل������دي������د
نيوديلهي

املتزايدة على  النمور  أن هجمات  بيئيون  أكد خبراء   
سكان جزر سندربان الهندية هي نتيجة التغير املناخي 
الفرائس  وقلة  موطنها  على  التعدي  إلى  يــؤدي  الــذي 

مما يدفعها إلى مهاجمة القرى بحثا عن الطعام.
األنواع  من  النمور  أن  البرية  احلياة  خبراء  وأوضــح 
املعرضة للخطر في أكبر محمية من نوعها في العالم 
تستهدف اآلن الناس، ألن ارتفاع مستوى البحر وتآكل 

السواحل يقلص من موطنها الطبيعي.

عمان
تعرضت عشرات اآلالف من أشجار الزيتون التي تتميز 
نتيجة  واقــفــة،  للموت  األردنــيــة،  »الــكــرك«  مدينة  بها 
والذي  بالغة،  بقسوة  املنطقة  يضرب  الــذي  اجلفاف 
يرجعه خبراء البيئة والزراعة إلى التداعيات الناجمة 
عن ظاهرة التغيرات املناخية.وتضم املدينة، التي تبعد 
ما  جنوبا،  عمان  العاصمة  عن  كيلومتراً   120 بنحو 
يزيد على 30 ألف شجرة من أشجار الزيتون، بدأت 
تتحول إلى أخشاب ميتة بعد جفاف ينابيع املياه، التي 

كان املزارعون يستخدمونها لري زراعاتهم باملنطقة.

نيويورك
أكـــدت دراســــة شـــارك فــي وضــعــهــا 1400 عــالــم ان 
السرعة التي استخدم بها االنسان موارد األرض على 
مدى السنوات العشرين املاضية تضع االنسانية اليوم 
امام خطر حقيقي.فقد تبني ملكتب البيانات والتدقيق 
اليوم  العالم  في  كل شخص  ان  املتحدة  لالمم  التابع 
بات بحاجة جلزء اضافي غير متوفر اآلن من األرض 
الـ  صحيفة  ذكرته  ملا  طبقا  غذائه،  متطلبات  لتأمني 
"تاميز" البريطانية.وان ما نسبته 30% من املخلوقات 
الطيور  23% من  و  الثدييات  23% من  و  البرمائية 
اصبحت اآلن مهددة باالنقراض، بينما يلحق اجلفاف 
بواحد من كل عشرة انهار رئيسية في العالم قبل ان 

تصل مياهها الى البحر كل سنة.

كاليفورينا
قال الباحث بيتر بيركلي االستاذ املساعد في جامعة 
كاليفورنيا في ديفيس- سكرامنتو ومدير قسم الصوت 
والبلع، ان التعرض يوميا لدخان السجائر في الوسط 
وللتلوث  احلساسية،  مسببات  انـــواع  ولكل  احملــيــط، 
اجلــــوي، رمبـــا هــو الــســبــب االســـاســـي لــكــل امراض 
تشير  دالئــل  على  العلماء  عثر  املزمنة.وقد  احلنجرة 
الى ان اعــراض امــراض احلنجرة مثل بحة الصوت، 
نــاجــمــة عن  تــكــون  املــزمــنــة، قــد  الــســعــال، والنحنحة 
مسببات احلساسية اليومية الشائعة االنتشار. وتنسب 
هذه االمراض املذكورة عادة الى العدوى الفيروسية او 

الى استخدام الصوت بشكل اكثر من الالزم.
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< بكني: قالت وسائل اعالم حكومية ان الصني اغلقت مصنعا 
في شمال غرب البالد يشتبه في انه تسبب في تسمم اكثر 

من 300 طفل.
مصدرا  املنتج  سالمة  معايير  واغفال  التلوث  كان  وطاملا 
للتوتر واالضطراب خاصة عندما شعر اولياء امور او سكان 
معدالت  بسبب  السرطان”  “قرى  عليها  --يطلق  للتلوث  بؤر 

االصابة العالية باملرض-- ان مخاوفهم يتم جتاهلها.
منطقة  من  بالقرب  جميعهم  املرضى  االطفال  ويعيش 
تشاجنوينج الصناعية في اقليم شانكسي واشار اولياء االمور 
باصابع االتهام الى مصنع لصهر الرصاص والزنك. وكان من 
اعادة  في  تشاجنوينج  مقاطعة  حكومة  تساعد  ان  املفترض 
ولكن  يعيشون في اجلوار عام 2006  الذين  القرويني  توطني 

اخلطة تشهد تأخيرا في التنفيذ.
الذي  ياجاجن  سون  القروي  عن  شينخوا  انباء  وكالة  ونقلت 
عانى ابنه ذو العامني من تسمم بالرصاص قوله " نعيش على 
بعد 200 متر فقط من مصنع الصهر. التلوث بالرصاص امر 
مؤكد" وقال التقرير ان املصهر الذي ينتج الرصاص والزنك 

وفحم الكوك افتتح في 2006 ويساهم بنسبة 17 في املئة من اجمالي 
العائالت  نصف  من  اقل  انتقل  االن  وحتى  للمقاطعة.  احمللي  الناجت 
اماكنهم  بقوا في  الذين  ويقول  والبالغ عددها 581  املصنع  القريبة من 

انهم ال يستطيعون حتمل عبء منازل جديدة.
التسكني تسير  “اعادة  بلدة تشاجتوينج قوله  ونقل عن بو ميينج رئيس 
واضاف “من بني جميع العائالت التي كان يجب  ببطء عما هو مقرر” 
ان يعاد تسكينها والبالغ عددها 581 هناك 156 فقط انتقلت الى منازل 

باقي  تسكني  باعادة  تعهدت  احلكومة  ان  التقرير  واضاف  جديدة.« 
العائالت خالل العامني القادمني. وميكن للطفل الذي يبتلع كميات كبيرة 
من الرصاص ان يصاب بفقر الدم )االنيميا( وضعف العضالت واضرار 

في املخ. وحيث يقع التلوث فانه عادة ما يتطور تدريجيا.
والقضايا املتعلقة باالطفال حساسة بشكل خاص في بلد اغلب العائالت 
بها لديها طفل واحد او طفلة فقط. وهزت الصني العام املاضي فضيحة 
عشرات  وامرض  االقل  على  اطفال  ستة  قتل  الذي  امللوث  احلليب 

االالف.

ال�������������ص�������������ن ت���������غ���������ل���������ق م��������ص��������ن��������ع��������ا ب�����������ع�����������د ت���������س���������م���������م اط����������������ف����������������ال ب�����������ال�����������رص�����������اص

واملانيا وافقتا على  املتحدة  الواليات  ان  السفارة االمريكية  < داكا: قالت 
التبرع مببلغ 19 مليون دوالر العادة تشجير محمية للحياة البرية في اطار 

مشروع عاملي للتخفيف من اثار تغير املناخ.
وبنجالدش ذات االراضي املنخفضة ويعيش بها 150 مليون نسمة عرضة 
خلطر ارتفاع مستويات بحار العالم الذي يسببه تغير املناخ ويحذر العلماء 
على  والزحف  منازلهم  لترك  يضطرون  قد  االشخاص  ماليني  ان  من 

الغابات.
البرية -وهي  وستخصص االموال العادة تشجير محمية شوناتي للحياة 
ممر رئيسي حلركة االفيال االسيوية بني ميامنار وبنجالدش وموطن النواع 
هامة من احليوانات املعرضة لالنقراض. وتقع احملمية على بعد نحو 350 

كيلومترا الى اجلنوب الشرقي من داكا.
ووفق املشروع الذي سيطبق على مدار السنوات االربع القادمة سيتم زرع 
اشجار للمساعدة في استعادة 2000 هكتار من اراضي الغابات واحلد من 

انبعاثات الكربون في املنطقة.
وقال بيان للسفارة االمريكية ان املشروع سيساعد في جتديد احملمية التي 
تدهورت بشدة وزيادة الوعي من خالل التعليم العام وتوفير فرص بديلة للدخل 

الكثر من 125 الف شخص يعيشون في مجتمعات في شوناتي وحولها.

وارتفعت مستويات البحر 17 سنتيمترا في القرن العشرين وقدرت جلنة 
 59 الى   18 نحو  ترتفع  قد  انها   2007 في  املتحدة  لالمم  التابعة  املناخ 
سنتيمترا بحلول 2100 ورمبا حتى اكثر اذا تسارع معدل ذوبان جرينالند 

والقطب اجلنوبي.
وتعتبر بنجالدش من بني اكثر الدول تضررا جراء تغير املناخ حيث يعيش 

املاليني على ارتفاع اقل من متر واحد فوق مستوى سطح 
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ال����ت����ش����ج����ي����ر اع��������������������ادة  مل����������ش����������روع  دوالر  م�������ل�������ي�������ون   19 ت������خ������ص������ص  ب��������ن��������ج��������ادش 

 40 قبل  غرينالند  شمال  في  اجلليد  حتت  نووية  قنبلة  األمريكيون  فقد  لندن:   >
عاما نتيجة حتطم إحدى طائراتهم العسكرية، على ما أفادت به وثائق رفعت عنه 

السرية.
وأفادت الوثائق التي مت احلصول عليها مبوجب قانون حرية احلصول على املعلومات 
االمريكي، أن األمريكيني لم يعثروا على القنبلة قط، بالرغم مع أبحاث أجروها قرب 
قاعدة تولي اجلوية حيث حتطمت طائرة حربية من طراز »بي 52« عام 1968 تنقل 

أربع قذائف نووية.
وبنيت قاعدة تولي في موقع هو األقصى شماال بني قواعد سالح اجلو األمريكي. 
وترتدي هذه القاعدة أهمية استراتيجية كبرى اذ بنيت في خضم احلرب الباردة في 
مطلع اخلمسينات لتشكل حلقة اساسية في سلسلة رادارات نظام نوراد ملراقبة اجواء 

اميركا الشمالية، ورصد اطالق أي صواريخ سوفياتية.
وفي 21 يناير/كانون الثاني 1968 حتطمت احدى طائرات »بي 52« على اجلليد على 
بعد كيلومترات من قاعدة تولي وعجز احملققون عن العثور على احد الصواريخ النووية 
االربعة التي كانت على متنها. وفي ابريل/نيسان من العام نفسه جرت ابحاث حتت 

سطح البحر لتحديد موقع الصاروخ الرابع لكنها باءت بالفشل ومت التخلي عنها.
ان  افترضوا  امريكيني  مسؤولني  ان  بي سي(  )بي  البريطانية  االذاعة  هيئة  ووقال 

االشعاع اندثر في تلك الكتلة الهائلة من املياه، ما يستبعد اي خطر.
وظل وجود أسلحة نووية في غرينالند سرا، إضافة إلى طبيعة االبحاث للعثور على 

القنبلة في تلك املنطقة الدمناركية التي تتمتع باستقالل ذاتي.
وامتنعت وزارة اخلارجية االمريكية عن التعليق على هذه املعلومات. واكدت سابقا ان 

القذائف النووية االربع »دمرت«.

وث�����ائ�����ق ت���ك���ش���ف ف�����ق�����دان أم����ري����ك����ا »ق���ن���ب���ل���ة ن������ووي������ة« حت�����ت اجل����ل����ي����د م����ن����ذ 40 ع���ام���ا

< نيويورك: كشف العلماء عن دليل جديد على أن اجلرعات املنخفضة من 
 ”bisphenol A BPA“ ايه(  بي  )بي  ايه  الكيميائية  البيسفينول  مادة 
للطعام  البالستيكية  واسع في صنع احلاويات  والتي تستخدم على نطاق 
واملشروبات ميكن ان تضر بوظيفة املخ في احليوانات الرئيسة مبا يعزز من 

نتائج بحث سابق اجرى على الفئران.
ومازال هناك جدل بشأن ما اذا كانت كمية مادة “بي بي ايه” التي تترشح 

من احلاويات الى االطعمة واملشروبات متثل مخاطر بيئية.
كلية  من  صحفي  بيان  في  هاجسزان  تيبور  الدراسة  على  املشرف  وقال 

الطب بجامعة يال في نيو هيفني بوالية كونيتيكت.
بجرعة  وبحث هاجسزان وزمالؤه أثر التعرض املستمر ملادة “بي بي ايه” 
يومية متثل احلد اليومي لالمان االسترشادي احلالي لوكالة احلماية البيئية 
االمريكية )50 ميكروجرام لكل كيلوجرام( على القردة االفريقية اخلضراء 

البالغة الصغيرة في السن.
 Proceedings of“ واشار تقرير نشر في دورية االكادميية الوطنية للعلوم
the National Academy of Sciences” الى ان مادة “بي بي ايه” 
الغت متاما تكون بعض الروابط العصبية اجلديدة في منطقتني رئيسيتني 

باملخ وهما منطقة حلاء قرن امون واللحاء اجلبهي.
وشدد الباحثون على ان هذه النتائج لها اثار كبيرة اخذا في االعتبار الدور 

املهم لهذه الروابط العصبية في االدراك واحلالة املزاجية.
البيئية  احلماية  وكالة  ان  نعتقد  النتائج  هذه  على  “بناء  هاجسزان  وقال 
االمريكية رمبا ترغب في دراسة خفض “حدها اليومي االمن” الستهالك 

االنسان من مادة “بي بي ايه”.

بريطانيا
الواليات املتحدة

م�����������������ادة ك�����ي�����م�����ي�����ائ�����ي�����ة م������������وج������������ودة ف����������ي ال������ب������اس������ت������ي������ك ت�������ض�������ر ب������وظ������ي������ف������ة امل�������خ

أخب���������ار
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أحد  مُتثل  تزال  ال  اجلراثيم  بعدوى  اإلصابة 
األسباب الرئيسية إلصابة الناس باألمراض.

ومن عطس أحد األشخاص اجلالسني بجوارنا 
في املكتب أو أثناء زيارة عائلية، ومن استخدامنا 
لسماعة هاتف عمومي، ومن قرص جللد أحدنا 
خالل سفره إلى منطقة موبوءة بالبعوض، ومن 
من  “فالفل”  أو  “شارورما”  لسندوتش  تناولنا 
مطعم ال يتبع أبسط قواعد النظافة، ومن غير 

ذلك الكثير، تنتقل اجلراثيم إلينا.

ألننا نعيش في عالم يتميز بأن تعداد اجلراثيم 
من  السكان  عدد  أضعاف  ماليني  يفوق  فيه 
واحلشرات،  احليوانات  عدد  وكذا  البشر، 
أننا  وهي  بسيطة  حقيقة  نتقبل  أن  علينا  فإن 
وُمعرضون  جانب،  كل  من  باجلراثيم  ُمحاطون 
بالتالي  ولذا  أحدها.  اللتقاط  حلظة  كل  في 
فإن اإلنسان مُيكن أن يكون مريضاً طوال عمره 
ال  السيناريو  هذا  ولكن  آخر.  تلو  مبيكروب 
يحصل، بل األمور أهون من ذلك بكثير على بني 
البشر. وألحدنا أن يسأل : ملاذا ال يبقى املرء 
مريضاً طوال عمره طاملا أنواع اجلراثيم، مثل 
البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، 

حُتيط بنا من كل جانب؟

واإلجابة الواقعية والعلمية بسيطة، ومفادها أن 
ليس  ألن  محظوظ  وهو  “محظوظ”.  اإلنسان 
البكتيريا  من  هي  حوله  املوجودة  البكتيريا  كل 
املتسببة باألمراض. وتشير بعض املراجع الطبية 
املتخصصة في علم امليكروبات إلى أن 1% فقط 
تكون سبباً  قد  أحدنا  التي حول  البكتيريا  من 
في إصابته باألمراض. وكذلك احلال مع كثير 

من بقية أنواع امليكروبات.

“كمان وكمان”، ومن حظه  واإلنسان محظوظ 
التي  الدفاع  أن لدى جسمه عدداً من خطوط 
خط  اجللد  ومُيثل  امليكروبات.  من  حتميه 
الدفاع األول، بكل ما فيه من آليات تعمل على 
منع امليكروبات من الدخول إلى اجلسم. وكذلك 

ثمة خطوط دفاع أخرى، بآليات عمل متنوعة، 
الهضمي  واجلهاز  التنفسي  اجلهاز  ميتلكها 
والعينيان واألذنان  التناسلي  البولي -  واجلهاز 
وبقية األعضاء ذات االتصال املباشر مع البيئة 

التي نعيش فيها.

أنفسنا  لوقاية  فعله  علينا  يبقى  الذي  ما  إذن، 
ببساطة  واجلواب  اجلراثيم؟  هذه  أمراض  من 
واختصار: يبقى علينا الكثير جداً، من جوانب، 

وهي:

أنظمة  ونشاط  قوة  على  نُحافظ  أن  •علينا  	
خطوط الدفاع عن اجلسم كي تكون جاهزة 

وفاعلة ومثمرة في عملها.

التي  الوسائل  عن  يكفي  ما  نفهم  أن  •علينا  	
تتخذها اجلراثيم في انتقالها وإصابتها الناس 
باألمراض. وتختلف الوسائل املستخدمة من 
تبعاً  امليكروبات،  من  املختلفة  األنواع  قبل 
الختالف أنواع اجلراثيم في منطقة عن بقية 
العالم، ومن وقت ألخر  املناطق األخرى في 

خالل العام. 

الوسائل  تطبيق  ونتبع  نُدرك  أن  •علينا  	
السلوكية والوسائل الطبية التي ثبتت فائدتها 
اإلصابات  ومنع  باجلراثيم  اإلصابة  منع  في 

بأمراضها.

< حقائق عن العدوى باجلراثيم 
تتم من خالل  امليكروبات  بأمراض  اإلصابة   -
األمراض  أن  واملقصود  االتصال.  عدوى 
امليكروبية ال حتصل إال حينما ينجح “شيء ما” 
من امليكروب، من أي نوع كان، في الوصول إلى 
جزء من اجلسم والدخول فيه. هذا هو األساس 
األول. ولذا ال مُيكن أن ينشأ لدى املرء مرض 
امليكروب  من  ما”  “شيء  بوصول  إال  ميكروبي 
إلى جسم اإلنسان. و“شيء ما” تشمل امليكروب 
كاماًل، قوياً أو ضعيفاً، وتشمل أجزاء من جسم 

امليكروب أو مواد كيميائية يُفرزها.

واألساس الثاني، أن وصول امليكروب إلى عدة 
أشخاص ال يعني تلقائيا أن جميعهم سيُصابون 
ميرض  قد  إْذ  الناس،  يختلف  بل  باملرض، 
بعضهم، بينما ال يظهر املرض أو أي عالمات 
له على بعضهم اآلخر. وذلك وفق تأثير عوامل 
تغلغل  تتعلق بجهاز مناعة اجلسم، ومدى  عدة 
التي  امليكروبات  وكمية  اجلسم،  في  امليكروب 
العامة  الصحية  واحلالة  اجلسم،  إلى  وصلت 

للجسم، وغيرها من العوامل.

< الفرق بني العدوى واملرض 
- واألساس الثالث، أن هناك فرق بني العدوى 
infection ، وبني املرض disease. والعدوى 
هي اخلطوة األولى، والتي فيها يحصل دخول 
امليكروب إلى اجلسم. واملرض حالة من تفاعل 
اجلسم  في  امليكروبات  هذه  وجود  مع  اجلسم 
ولذا  اجلسم.  ألنسجة  وتدميرها  وتكاثرها 
يُظهر  ما  هو  اجلسم  مناعة  جهاز  تفاعل  فإن 
احلالة  تُصاحب  التي  العالمات  مجموعات 
يكون  البرد،  نزلة  حال  في  ومثاًل  “املرضية”. 
ارتفاع حرارة اجلسم عالمة على أن ثمة تفاعاًل 
ُمقاوماً يُبديه جهاز املناعة مع وجود امليكروبات 
أو املواد التي تُفرزها في اجلسم. وكذا احلال 

مع سيالن األنف والسعال والعطس.

ودخوله  امليكروب  وصول  أن  الرابع،  واألساس 
إلى اجلسم، ال يعني مطلقاً أن ثمة طريقاً واحداً 
اإلنسان  عدوى  أن  مبعنى  األمر.  هذا  حلصول 
اتصاله  عند  فقط  تتم  ال  امليكروبي  باملرض 
امليكروبات  يحمل  مريض  أخر  بشخص  املباشر 
للميكروبات  مُيكن  متعددة  طرق  ثمة  بل  تلك، 
السليم  اإلنسان  جسم  إلى  الوصول  خاللها  من 
أن  دون  لديه،  باملرض  والتسبب  فيه  والدخول 
يكون قد سبق للمرء أن اتصل بشكل مباشر، أو 
خالط، شخص أو أشخاص مرضى. ومن هنا فإن 
هناك ما يُعرف في علم األمراض املُعدية بـ “طرق 
امليكروبات  وانتشار  بانتقال  املتسببة  االتصال” 

حقائق يجب أن نعرفها

أمراض اجلراثيم.. انتقالها ووسائل منع انتشارها
بقلم/ د. عبير مبارك 

اململكة العربية السعودية

منها  الطرق،  وهذه  السليمني.  األشخاص  إلى 
ما هو عبر طرق “مباشرة” Direct ، ومنها ما 

.Indirect ”يحصل عبر طرق “غير مباشرة

< طرق انتقال امليكروبات 
- التقاط عدوى أحد أنواع األمراض امليكروبية 
شخص  بني  وتالق  اتصال  يحصل  أن  تتطلب 
تلك  ويحتضن  يحمل  ما”  “شيء  و  سليم 
إنساناً  تشمل  هذه  ما”  و”شيء  امليكروبات. 
يحمل  حيواناً  أو  امليكروبي،  باملرض  ُمصاباً 
عليه  تبدو  سواًء  امليكروبات،  تلك  ويحتضن 
تبدو. وهنا تُسمى طرق  أو ال  عالمات املرض 
وحينما حتصل  املباشرة”.  “الطرق  بـ  االنتقال 
وملوث  جماد  بشيء  االتصال  نتيجة  العدوى 
بامليكروبات، كاملاء أو الطعام أو الهاتف أو الدم 
أو غيره، فإن طرق العدوى تُسمى “طرق غير 

مباشرة”.

والطريق املباشر النتقال امليكروبات يأخذ ثالث 
أوجه، وهي:

إلى شخص سليم. وهو  - من شخص مريض 
أهم وأشهر طرق انتقال امليكروبات بني الناس. 
أو  فيروسا  كان  سواًء  امليكروب،  ينتقل  وهنا 
بكتيريا أو غيرهما من امليكروبات، من شخص 
الشخص  يقوم  حينما  يحصل  وهذا  آلخر. 
املُصاب بالبكتيريا أو الفيروسات بلمس شخص 
سليم، أو السعال والعطس أمامه، أو تقبيله، أو 
ذلك  غير  أو  معه،  اجلنسية  العملية  ممارسة 
للميكروبات من خاللها  التي مُيكن  من الطرق 
وهنا  السليم.  الشخص  جسم  إلى  الوصول 
االنتقال،  على  القدرة  في  امليكروبات  تختلف 
احتمال  في  السليمني  األشخاص  يختلف  كما 

التقاط امليكروب. 

- من حيوان إلى شخص سليم. وكلمة حيوان 
وطيور  حشرات  من  احليوانات،  جميع  تشمل 
وغيرها.  بحرية  وفقاريات وحيوانات  وزواحف 
في  أو  جسمها  على  حتمل  قد  واحلشرات 
اإلنسان  إلى  تنتقل  أن  مُيكن  ميكروبات  داخله 
أو حال اإلصابة بقرص منها.  حال مالمستها 
اإلنسان  يأكلها  قد  األخرى  احليوانات  وكذلك 
وهي ملوثة أو قد تعض اإلنسان أو قد يلمس 
فضالتها أو غير ذلك مما قد يتسبب بإصابات 

أشخاص سليمني بامليكروبات عبر احليوانات.

خالل  إما  وذلك  اجلنني.  إلى  احلامل  من   -
الوالدة.  عملية  أثناء  أو  نفسها  احلمل  فترة 
األم  من  امليكروبات  تعبر  احلمل  فترة  وخالل 
إلى اجلنني عبر املشيمة. وخالل عملية الوالدة 
تصل امليكروبات إلى اجلنني إما عبر السوائل 
تنتقل  قد  امليكروبات  وبعض  الدم.  أو  املهبلية 
احتماالت  وتقل  الطبيعية،  الوالدة  عملية  عبر 
تنتقل  كما  القيصرية.  الوالدة  عبر  انتقالها 
خالل  من  باألمراض  املتسببة  امليكروبات 
الطرق  هذه  يُسهل  وما  مباشرة”.  “غير  طرق 
هو أن يكون لدى امليكروب قدرات على البقاء 
إنسان  جسم  كان  سواًء  اجلسم،  خارج  حياً 
جراء  العدوى  في  يحصل  ما  وهو  حيوان.  أو 
من شخص  بامليكروبات  ملوثة  أشياء  مالمسة 
الهاتف  سماعة  أو  األبواب  كمقابض  مريض، 
للكومبيوتر.  الكتابة  لوح  أو  املكاتب  أسطح  أو 
وتنتقل امليكروبات حينئذ إلى اجلسم عبر ملس 
العينني أو الفم أو األنف أو اجللد. وثمة الكثير 
من امليكروبات التي لديها القدرة على التسبب 
بالعدوى من هذه الطرق غير املباشرة، وكثير ال 

مُيكن انتقالها بتلك الطرق.

< وسائل النتقال امليكروبات 
وجود  يتطلب  الهواء  عبر  امليكروبات  وانتقال 
مركب ناقل يحمل امليكروبات على ظهره أو في 
وُتصيبه  السليم  اإلنسان  إلى  كي تصل  داخله، 

بالعدوى. واملركب الناقل على نوعني:

- االنتقال بالُقطيرات droplets ، أي تصغير 
فإنه  يسعل،  أو  يعطس  حينما  وأحدنا  قطرة. 
ينثر في الهواء رذاذاً من ُقطيرات. وحال وجود 
أو  البرد  لنزالت  بكتيرية  أو  فيروسية  إصابة 
األنفلونزا أو التهابات احللق أو اجليوب األنفية، 
في  حتمل  الهواء  مع  املنبعثة  الُقطيرات  فإن 
طياتها امليكروبات. وهذا النوع يُسمى بانتشار 

.droplet transmission الُقطيرات

تتجاوز  ال  مسافة  قطع  تستطيع  والُقطيرات 
حجمها  ألن  تقريبا(،  )90سم  أقدام  ثالثة 
أن  تستطيع  فال  كذلك،  ووزنها  نسبياً،  كبير 
واملشكلة  طويلة.  ملدة  ُمعلقة  الهواء  في  تبقى 
أنف  أو  فم  أو  عني  إلى  الُقطيرة  تصل  حينما 
إنسان سليم. وبعدها قد تبدأ أعراض املرض 
املنتقل بالظهور. ولذا فإن التواجد في املناطق 
املزدحمة أو املُغلقة، يرفع من احتماالت العدوى 
في  يُفسر  ما  وهو  الُقطيرات.  انتشار  عبر 
بأمراض  اإلصابات  ارتفاع  سبب  منه  جانب 
اجلهاز التنفسي العلوي في فصل الشتاء البارد 
أو  املنازل  البقاء داخل  بني مْن يحرصون على 
باجُلسيمات  االنتقال   - املزدحمة.  املطاعم 
امليكروبات  أنواع  بعض  وتنتقل   .Particle
وهي  الهواء  خالل  األمراض  ببعض  املتسببة 
من  ووزناً  ُمحملة على ُجسيمات أصغر حجماً 
الُقطيرات املائية. وألن حجم ووزن اجُلسيمات 
وتظل  بعيدة،  مسافات  إلى  تنتقل  فإنها  أقل، 
أنها  الهواء لفترات أطول. واألهم،  سابحة في 
تخضع لتوجيه تيارات الهواء في انتشارها، إما 
وبعض  السليمني.  الناس  من  قريباً  أو  بعيداً 
أنواع الفيروسات أو البكتيريا املتسببة بأمراض 
املتقدمني  النوعني  تستخدم  التنفسي،  اجلهاز 

الذكر في انتقالها من املريض إلى السليم.

بعض  وتعتمد  حّية.  بعناصر  االنتقال   -
شخص  من  انتقالها  ضمان  في  امليكروبات 
حية  عناصر  على  سليم،  شخص  إلى  مريض 
البعوض  مثل  االنتقال،  إمتام عملية  في  تُسهم 
غيره.  أو  القمل  أو  القراد  أو  البراغيث  أو 
وسائل  امليكروبات”  “ناقالت  تستخدم  وهنا 
كالقرص أو العض أو لدغ أو لسع، في تسهيل 
إدخال امليكروبات العالقة على سطحها أو في 
أنواع  بعض  وفي  الهضمي.  جهازها  افرازات 
مهمة  امليكروبات”  “ناقالت  تكون  امليكروبات، 
في  بينما  االنتقال.  عملية  إمتام  في  فقط 
أنواع أخرى من امليكروبات، يكون وجودها في 
للتمكن  مهم  امليكروبات”  “ناقالت  أحد  جسم 
إلى  الدخول  قبل  والنضج،  والتكاثر  النمو  من 
املالريا  في  يحصل  ما  وهذا  اإلنسان.  جسم 

والبعوض.

امل��������������ن��������������ازل امل�������ل�������وث�������ة 
ب���������������������ؤرة ل�����������أم�����������راض
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- “طريقة النقل العام”. وتتمكن امليكروبات من 
االنتقال  من  بها،  امللوث  الطعام  أو  املاء  خالل 
إلى جسم اإلنسان السليم. وهو ما يُطلق البعض 
عليه “االنتقال بطريقة النقل العام”. وذلك ألن 
هذه الطريقة مُتكن مجموعات امليكروبات من 
االنتقال إلى عدد كبير من الناس عبر مصدر 

واحد متلوث.

< عند الشك في اإلصابة بامليكروبات.. متى 
عليك مراجعة الطبيب؟

بأمراض  اإلنسان  إصابة  احتماالت  عند 
استشارته  أو  الطبيب  زيارة  فإن  جرثومية، 

بالهاتف ضرورية حينما يكون هناك:
•عضة من إنسان أو حيوان. 	

•صعوبة في التنفس. 	
•سعال يطول إلى أكثر من أسبوع. 	

• درجة  ارتفاع في حرارة اجلسم، يتجاوز 38	
مئوية.

•أوقات يرتفع فيها عدد نبضات القلب. 	
•طفح من االحمرار في اجللد، خاصة حينما  	

يكون مصحوباً بارتفاع حرارة اجلسم.
•تورم وانتفاخ في أي منطقة من اجلسم. 	

•صعوبة النظر أو غشاوة في اإلبصار. 	
•استمرار القيء. 	

•صداع شديد، أو صداع غير معتاد. 	
•عناصر للوقاية من أمراض اجلراثيم. 	

مُيكن ألحدنا أن ُيقلل من احتماالت إصابته أو 
امليكروبية  باألمراض  أسرته،  أفراد  أحد  إصابة 

من خالل إتباع العناصر الوقائية التالية: 

السلوك  وهذا  اليدين.  غسل  على  احلرص   >
الناس  اهتمام  وقلّة  وسهولته  بساطته  على 
فائدة  واألكثر  األول  الدفاع  خط  هو  يظل  به، 
من  الغير  ووقاية  النفس  وقاية  في  وجدوى 
غسل  وخاصة  اجلرثومية،  باألمراض  اإلصابة 
اليدين قبل البدء بإعداد األطعمة وبعد الفراغ 
إلى  الدخول  أو  األكل  وبعد  وقبل  ذلك،  من 

الناس،  من  عدد  وبعد مصافحة  املياه،  دورات 
وعند الدخول إلى املنزل، وغيرها من األوقات 
التي يغلب على ظن اإلنسان أن يديه قد تلوثت 
على  حتمل  قد  أشياء  أو  الناس  مبالمسة 

أسطحها عدداً من امليكروبات.

اليوم  العلمية  اللقاحات. ومن احلقائق  أخذ   >
ميكروبية  أمراض  للقاحات  البشر  إنتاج  أن 
معينة، قد أسهم إلى حد كبير جداً في وقاية 
األمراض.  من  شتى  أنواع  من  البشر  مليارات 
هذه  األطفال  إلعطاء  واضحة  برامج  وهناك 
أيضاً  واضحة  وإرشادات  املتوفرة،  اللقاحات 
معينة  أوقات  في  للبالغني  إعطائها  حول 
مكان  أو  العمل  كنوع  معينة،  حياتية  ولظروف 

السفر أو غيره.

واملضادات  بوعي.  احليوية  املضادات  تناول   >
نحو  املوجهة  األدوية  من  نوع  هي  احليوية 
القضاء على البكتيريا. واألساس هو تناولها عند 
احلاجة. وهو ما يُقرره الطبيب بصفة مباشرة 
الطبيب  وصف  وعند  بعينه.  مريض  حالة  في 
اخلاصة  اإلرشادات  إتباع  بدقة  يجب  لها، 

بتناولها، من نواحي الوقت واملدة وغيره.

أو  أعراض  ظهور  عند  املنزل  في  البقاء   >
احلرص  وحتديداً،  ميكروبي.  مرض  عالمات 
من  الشكوى  عند  للعمل  الذهاب  عدم  على 
درجة  في  ارتفاع  أو  إسهال،  وجود  أو  القيء، 
الصغار،  األطفال  يشمل  وهذا  اجلسم.  حرارة 
وامللتحقني باملدارس واجلامعات، والبالغني من 
املوظفني وغيرهم. وجتب استشارة الطبيب في 

العودة إلى العمل أو املدرسة. 

إعداد  عند  النظافة  وطرق  أصول  مراعاة   >
األطعمة. وهو ما يشمل أي نوعية من اإلعداد، 
وفي أي مكان. أي لألطعمة املطبوخة باحلرارة 
غيرها،  أو  الطازجة  وسواًء  باردة،  املأكولة  أو 
أو  املطاعم  أو  املنزل  في  إعدادها  يتم  والتي 
على  ايضا  واحلرص  الرحالت.  أو  السفر 
انضاج األطعمة املطبوخة، وعدم تناول األنواع 

الواجب طهيها نيئة.

< االهتمام بنظافة األكل. وهو ما يشمل نظافة 
والسكاكني  والشوك  واملالعق  واألواني  اليدين 
واألكل نفسه، من فواكه وخضار وخبز وأطعمة 

مطبوخة. 

في  املهمة  األماكن  نظافة  على  احلرص   >
عدم  على  واحلرص  املنزل،  ونظافة  املنزل. 
الوقاية  في  أساسي  إليه  احلشرات  دخول 
في  األهمية  وترتفع  امليكروبية.  األمراض  من 
املناطق »الساخنة« من املنزل، أي دورات املياه 
واملطابخ وأماكن تناول الطعام. وهو ما يتطلب 
في  الفاعلية  ذات  املُطهرة،  باملواد  التنظيف 

حتقيق القضاء على اجلراثيم.

السلوكيات اجلنسية  املغامرة مبمارسة  < عدم 
على  وأخيراً  أوالً  باحلرص  وذلك  اخلطرة. 
احلياة  شريك  مع  اجلنسية  العملية  ممارسة 
تظهر  ال  اجلنسية  األمراض  أن  وتذكر  فقط. 
مظهر  مجرد  من  وجودها  على  تدل  مؤشرات 
شيء  أي  أو  وظيفته  أو  عمره  أو  الشخص 
آخر. كما أن كثيراً من األمراض اجلنسية قد 
تكون موجودة لدى الشخص دون أن تبدو عليه 
عالمات واضحة للمرض، ال في احلالة الصحية 

العامة له وال في األعضاء التناسلية.

< ال تتشارك مع الغير في استخدام »األغراض 
فرشاة  مثل   .personal items الشخصية« 
األسنان، أو مشط الشعر، أو أمواس وجتهيزات 
يجب  كما  غيرها.  أو  املالبس  أو  احلالقة، 
األكل  أدوات  استخدام  عدم  على  احلرص 
والشرب، التي سبق استخدامها من قبل الغير.

حينما  تسافر  وال  حكيمة.  بطريقة  السفر   >
تكون مريضاً، وتذكر أن الطائرة مكان صغير، 
مُيكن للعدوى أن تنتقل بني الناس فيه. كما أن 
السفر بحد ذاته شيء مرهق للجسم، ويتعرض 
املرء فيه لتغيرات مناخية ولتأثيراتها الصحية، 
كما أن هناك مناطق موبوءة باألمراض وأخرى 
فيها.  امليكروبات  على  املرء  جسم  يتعود  لم 
املتعلقة  الطبية  النصائح  إتباع  على  واحرص 
املناطق  بعض  إلى  الذهاب  عند  باللقاحات 
تقليل  السفر،  العالم. وحاول ما أمكن في  في 
فرص اإلصابة باألمراض، عبر االهتمام باألكل 
والشرب ونوعية مخالطة الغير والتعامل معهم. 

للحيوانات  جيدة  صحية  حالة  على  احلفاظ   >
مع  للتعامل  علمية  أسس  وهناك  املنزلية. 
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في  اقتنائها  البعض  يُحب  التي  احليوانات 
منازلهم. وهي ما يجب إتباعها واحلرص عليها.

وفيروسات  بكتريا   ... اجلراثيم  أنواع   >
وفطريات وطفيليات 

من  مكون  حي  كائن  وهي  البكتيريا: . 1
إال  البكتيريا  تُرى  ال  ولذا  واحدة،  خلية 
من خالل امليكروسكوب ) املجهر(. وقد 
عصا،  هيئة  على  البكتيريا  شكل  يكون 
أو كرة، أو حلزون، أو غير ذلك. ومتتاز 
في  بنفسها”  “تكتفي  بأنها  البكتيريا 
حتتاج  ال  أنها  مبعنى  وتكاثرها،  منوها 
لها.  كحاضن  يعمل  أخر  حي  كائن  إلى 
وتتكاثر البكتيريا باالنقسام اخللوي، أي 

ليس بالتزاوج.

قيد  على  البقاء  البكتيريا  من  أنواع  وتستطيع 
في  حي،  كائن  أي  عدوى  ثم  ومن  احلياة، 

الظروف البيئية الصعبة.

درجات  في  العيش  تستطيع  بكتيريا  وهناك 
حرارة مرتفعة، أو درجات منخفضة البرودة، أو 
في أوساط ذات درجة حموضة عالية. كما أن 
من  عالية  درجات  مقاومة  تستطيع  أنواع  منها 
اإلشعاعات، أي الدرجات الضارة عادة باإلنسان 
أو احليوانات. ومع هذا كله، فإن غالبية أنواع 
البيئية  العيش في الظروف  البكتيريا “تعشق” 

املوجودة في جسم اإلنسان السليم.

أن  الذهن،  في  حاضراً  يكون  أن  يجب  ومما 
ليس كل أنواع البكتيريا ضارة ومؤذية لإلنسان. 
من   %1 من  أقل  بأن  تقول  الطبية  واملصادر 
واألمراض  بالضرر  يتسبب  قد  البكتيريا  أنواع 
لإلنسان، والبقية ال شأن لها بأذى اإلنسان أو 
تشير  حيث  ذلك،  من  أبعد  واحلقيقة  مرضه. 
يحتوي  اإلنسان  أن جسم  إلى  الطبية  املصادر 
أي  الصديقة.  األنواع  من  البكتيريا  مليارات 
مثاًل،  اإلنسان  أمعاء  في  تعيش  التي  األنواع 
وتساعده في هضم الطعام وإنتاج الفيتامينات، 
كفيتامني الفوليت أو فيتامني كيه. ووجود هذه 
أعراض  تخفيف  في  الصديقة سبب  البكتيريا 
كثير من األمراض أو االضطرابات في اجلسم، 
كاحلساسية أو القولون العصبي، أو في تدمير 
البكتيريا الضارة املتسببة بااللتهابات البكتيرية 

املرضية في األمعاء وغيرها.

من أسهل الطرق لفهم الفيروس،   الفيروسات: . 2
تخيل أنه عبارة عن كبسولة حتتوي على مواد 
إيه”  أن  “دي  إما  أي  اجلينية،  الرموز  من 
DNA أو “أر أن إيه” RNA. وبهذا فهي 
البكتيريا  ألن  البكتيريا،  عن  متاماً  تختلف 
عبارة عن خليه ذات غالف جداري يحتوي 
في داخله على نواة وعلى سائل يضم العديد 
الفيروسات،  أن  كما  اخللوية.  التراكيب  من 
بهذا التركيب البسيط، ال تتمكن من التكاثر 
البكتيريا.  بخالف  لوحدها،  والتناسل 
كائن  خلية  داخل  في  تكون  أن  حتتاج  ولذا 
تتكاثر. وهو ما يحصل عند دخول  حي كي 
إلى  تتجه  حيث  اجلسم،  إلى  الفيروسات 
اخللية احلية فيه، وتعمل ما في وسعها على 
مسخراً  وجتعله  اخللية  داخل  النظام  تغيير 
وفهم  الفيروسات”.  “تكاثر  حتقيق  خلدمة 
إلى  الفيروس  يدخل  أجلها  من  التي  الغاية 
اجلسم، أي الرغبة في التكاثر، يُسهل علينا 
فهم األمراض الفيروسية ويُسهل فهم وسائل 
احملدودة  الوسائل  وهي  الدوائية،  معاجلتها 

حتى اليوم.

تخليص  على  يعمل  اجلسم  مناعة  جهاز  وألن 
الدفاع  أنظمة  فإن  الفيروسات،  من  اجلسم 
جلهاز املناعة تُدمر خاليا اجلسم في طريقها 
للوصول إلى الفيروس ومحاربته. وهو ما يحصل 
وهناك  الفيروسية.  الكبد  التهاب  حاالت  في 
فيروسات،  سببها  التي  األمراض  من  العديد 
األطفال  وشلل  البرد  ونزالت  األنفلونزا  مثل 

واإليدز وأنواع من النزالت املعوية وغيرها.

حية،  كائنات  عن  عبارة  وهي  الفطريات: . 3
من  أكبر  وحجمها  اخللية،  أُحادية  غالباً 
هيئة  على  الفطريات  تكون  وقد  البكتيريا. 
شيء متعدد اخلاليا. وتعيش الفطريات في 
وكثير  النباتات.  أو  التربة  أو  املاء  أو  الهواء 
الطبيعية  في  املوجودة  الفطريات  أنواع  من 
“عيش  فطر  مثل  نأكلها.  بل  ضارة،  غير 
ومثل  البيتزا،  إلى  يُضاف  الذي  الغراب” 
مؤذية  أنواع  ومنها  غيره.  أو  اخلبز  خميرة 
أو  املنازل  كعفن  تُنتجها،  التي  املواد  بسبب 
التي  الفطريات  من  أنواع  وهناك  غيرها. 

األظافر  التهابات  مثل  باألمراض.  تتسبب 
أو ما بني األصابع في األقدام، أو التهابات 
املهبل، أو التهابات الرئة أو األذن أو اجللد 
أو غيرهم. كما أن ثمة أنواع من الفطريات 
احليوية،  املضادات  لنا  تُنتج  كالتي  املفيدة، 

مثل البنسيلني وغيره.

خلية  ذات  “حيوانات” . 4 وهي  الطفيليات: 
خلية  من  مكونة  جراثيم  أنها  أي  واحدة، 
بالبحث  وتقوم  كحيوان.  وتتصرف  واحدة 
مع  وتتجمع  الصيد،  خالل  من  غذائها  عن 
الطفيليات  تعيش  وحينما  البعض.  بعضها 
داخل جسم اإلنسان أو احليوان، فإنها تعتمد 
على هذا اجلسم في امتصاص غذائها منه، 

مبعنى أنها تعيش “متطفلة” عليه.

أمعاء  في  تعيش  منها  كثيرة  أنواع  وهناك 
وهناك  أمراض،  بأي  له  تتسبب  وال  اإلنسان 
التسبب  على  قادرة  منها  أخرى  أنواع  باملقابل 

باألمراض.

وغالباً ما تدخل الطفيليات جسم اإلنسان من 
ما  ومنها  نتناوله،  الذي  الطعام  أو  املاء  خالل 
وأنواع  اجلنسية،  العملية  عبر  اجلسم  يدخل 
أخرى منها تدخل اجلسم عبر أحد “النواقل”، 

كالبعوض وغيره. ومن أمثلتها املالريا.

كبيرة  “طفيليات” . 5 الديدان: وهي عبارة عن 
اجلسم  إلى  الديدان  تدخل  وقد  احلجم. 
وتنمو  تفقس  كبيضة  تدخل  وقد  مباشرة، 
مثل  أعضاء،  عدة  الديدان  وتستوطن  فيه. 
األمعاء والكبد والرئة والدماغ واجللد وغيره. 
وتُصبح معتمدة في تغذيتها على اجلسم وما 

فيه من عناصر غذائية.

أجزاء  من  مكونة  تكون  ما  عادة  والديدان 
وحتتوي  واحد.  جزء  من  مكونة  أو  متشابهة، 
على عدة أجهزة في أجسامها، للتكاثر والهضم 
وغيره. ومن أمثلتها الديدان الشريطية والديدان 

املدورة.

ال����������ن����������ظ����������اف����������ة ع����������دو 
واجلراثسم امليكروبات 
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دراس����������ة حت����دد 
أخ������ط������ر أن���������واع 
ومصادر التلوث 
ح���������ول ال����ع����ال����م

املياه  تلوث  امللوثة،  السطحية  املياه  بدائية،  بوسائل  الذهب  عن  التنقيب 
اجلوفية، تلوث الهواء الداخلي، صناعات التعدين، صهر املعادن ومعاجلتها، 
املعاجلة،  غير  الصحي  الصرف  مياه  اليورانيوم،  ومناجم  املشعة  النفايات 
مصادر  أخطر  هي  السيارات،  بطاريات  تدوير  إعادة  املدن،  في  الهواء  نوعية 
التلوث في العالم وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن معهد بالك سميث لألبحاث 
البيئية في الواليات املتحدة ومنظمة غرين كروس في سويسرا بعنوان »أسوأ 

مشاكل التلوث في العالم: العشرة األكثر سمية«.

من  أبحاث  فريق  أجراها  دراسة  وتشير  والعجز.  املوت  في  األول  املساهـــم  هــو  التلـوث   >
جامعـــة كورنيل في نيويورك إلى أن نحو 40 في املئة من الوفيات حول العالم تعزى مباشرة 
إلى التلوث، ومعظمها يحدث في بلدان نامية. كما أن التلوث يعرض للخطر نوعية حياة 

ماليني آخرين من خالل أمراض دائمة واضطرابات عصبية وتقصير العمر.

التنقيب عن الذهب
التنقيب اليدوي عن الذهب، الذي يأتي بأكثر 
أبرز مصادر  العاملي، هو من  من ربع اإلنتاج 
النامي.  العالم  في  البيئة  إلى  الزئبق  إطالق 
النهري  بالطمي  الزئبق  ميزجون  فاملنقبون 
مزيج  فيتكون  الذهب،  خلامات  احلامل 
املوجود  الذهب  معظم  يحوي  )ملغم( مقسى 
في الطمي. ثم يسخن املزيج بواسطة مواقد 
الزئبق،  لتبخير  مكشوفة  نار  على  أو  اللحام 
والزئبق  الذهب.  من  صغيرة  قطع  فتبقى 
يستقر  كما  احلرق،  عملية  خالل  يستنشق 
ليترسب  عامليا  ينتقل  أو  احمليطة  البيئة  في 
بعيدا عن املوقع، حيث متتصه أنواع مختلفة 
من الكائنات احلية. وهو من أخطر السموم 

العصبية التي تلوث السلسلة الغذائية.
تقدر منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
)يونيدو( أن عمليات املزج )امللغمة( هذه تطلق 
في الطبيعة نحو 1000 طن من الزئبق سنويا. 
اضطرابات  يسبب  قد  للزئبق  والتعرض 
الذاكرة،  وفقدان  املفاصل،  والتهاب  كلوية، 
واضطرابات  التنفس،  وانقطاع   ، واإلجهاض 

عقلية، وأضرارا عصبية، وحتى املوت.
املياه السطحية

هي  املائية  النظم  في  الرئيسية  امللوثات 
البكتيريا والفيروسات املوجودة في الفضالت 
الكيميائية  واملواد  الثقيلة،  واملعادن  البشرية، 
الصناعية.  النفايات  من  تنتج  التي  العضوية 
وابتالع كائنات ممرضة عن طريق الشرب أو 
تناول طعام مت إعداده باستعمال ماء ملوث هو 
السبيل األكثر شيوعا للمرض. كما تتأثر صحة 
اإلنسان مبحاصيل استمدت ملوثات من مياه 

الري أو من أراض طافت مبياه أنهار ملوثة.
املعدية  األمراض  بعدد من  تتسبب اجلراثيم 
لألطفال  مميتة  تكون  قد  التي  املعوية 
ولألشخاص الضعفاء. وتظهر بيانات منظمة 
أهم  أحد  املياه هو  تلوث  أن  العاملية  الصحة 
أسباب الوفيات املرتبطة بعوامل بيئية. وغلي 
املمرضة،  الكائنات  معظم  على  يقضي  املاء 
لدى  كفاية  يتوافر  ال  وقود  إلى  يحتاج  لكنه 

املجتمعات الفقيرة.
املياه اجلوفية

يعتمد مئات ماليني الناس في العالم النامي 
آبار  خالل  من  غالبا  اجلوفية،  املياه  على 
محفورة. وهذه ميكن أن تتلوث بسهولة نتيجة 
مجموعات،  أربع  في  تصنف  بشرية  أنشطة 
والزراعية  والصناعية  البلدية  املصادر  هي 

والفردية. وتشمل املصادر البلدية مكبات 

النفايات املكشوفة، واملطامر السيئة اإلعداد 
الصناعي  التلوث  أما  واملجارير.  والصــيانة، 
والنفايات  املياه  تصريف  من  يأتي  فقد 
من  الكيميائية  املواد  وتسرب  الصناعية 
من  أساسا  الزراعي  التلوث  ويأتي  املخازن. 
واألسمدة  املبيدات  استعمال  في  اإلفراط 
التي قد تتسرب إلى املياه اجلوفية. ويتسبب 
خالل  من  اجلوفية  املياه  تلويث  في  األفراد 

التخلص من النفايات بشكل غير مناسب.
ومن التأثيرات الصحية للمياه امللوثة اإلسهال 
الثقيلة  املعادن  تراكم  أن  كما  املعدة،  وتهيج 
ميكن  اجلسم  في  العضوية  امللوثات  وبعض 
أن يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان وبتشوهات 

خلقية وأضرار خطيرة أخرى.
املباني املغلقة

في  املنازل  داخل  الهواء  لتلوث  سبب  أهم   
احلطب  أو  الفحم  حرق  هو  النامي  العالم 
ألغراض الطبخ والتدفئة واإلضاءة. ويحصل 
العالم على  املئة من سكان  أكثر من 50 في 
الطاقة الالزمة للطبخ بهذه الطريقة. وبسبب 
سوء التهوية عادة، تنتج تركيزات من األبخرة 
السامة داخل املنازل تشكل خطرا صحيا على 
اللواتي  النساء  هم  تأثرا  واألكثر  العائالت. 
الذين  الصغار  واألطفال  الطبخ،  يتولني 

يالزمون أمهاتهم.
تلوث الهواء الداخلي يساهم بنحو 3 ماليني 
العبء  من  املئة  في   4 ويشكل  سنويا،  وفاة 
الصحية  تأثيراته  ومن  العاملي.  املرضي 
واالنسداد  احلادة  التنفسية  االلتهابات 
الرئوي املزمن وسرطان الرئة وإعتام عدسة 
احلمل  واضطرابات  والسل  )كتراكت(  العني 

والوالدة.
صناعة التعدين

التلوث األكبر من املناجم هو نتيجة التخلص 
من النفايات املعدنية. وحتوي اخلامات املهمة 
اقتصاديا عناصر كيميائية كثيرة، بعضها سام. 
وقد ترشح إلى املياه اجلوفية، أو تنتقل بفعل 
الرياح، أو تستهلكها النباتات واحليوانات في 
السلسلة الغذائية البشرية، أو تدخل اجلسم 
بطرق مختلفة مثل االستنشاق أو املالمسة أو 

تناول طعام أو ماء ملوث.
من  التلوث  عن  الناجمة  الصحيـــة  األضــرار 
املناجم غالبا ما تكون مزمنة، من تهيج العينني 
واحلنجرة واألنف واجللد إلى أمراض اجلهاز 
الدموية  والدورة  التنفسي  واجلهاز  الهضمي 
املتنوعة  السرطانات  ومن  والكبد،  والكليتني 
إلى تلف اجلهاز العصبي واضطرابات النمو 

والعيوب اخللقية.

صهر املعادن
 تنفث مرافق صهر املعادن ومعاجلتها كميات 
فلوريد  مثل  الهوائية،  امللوثات  من  كبيرة 
وأكاسيد  الكبريت  وثاني أكسيد  الهيدروجني 
والغازات  واألبخرة  واألدخنة  النيتروجني 
معادن  تطلق  كما  وسواها.  والسامة  املؤذية 
والكروم  والزرنيخ  الرصاص  مثل  ثقيلة 
والزنك.  والنحاس  والنيكل  والكادميوم 
كبيرة  كميات  املعادن  معاجلة  في  وتستهلك 

من حمض الكبريتيك الذي ينطلق أيضا.
تعرضا  األكثر  املرافق هم  العاملون في هذه 
التــماس  أو  االستــنشاق  للملوثات عن طريق 
الغبار  من  طبقات  تستقر  وقد  املبــاشر. 
فتمتصه  مجاورة،  زراعية  على حقول  امللوث 
أن  وميكن  الناس.  يستهلكها  التي  احملاصيل 
تدخل امللوثات السائلة والصلبة إلى املجاري 

املائية املــستعملة ألغراض الــشرب.
الهواء  ينقلها  التي  امللوثات  لهذه  التعرض 
ميكن أن يؤدي إلى أمراض حادة ومزمنة، قد 
تبدأ بتهيج العينني واألنف واحلنجرة، وتتفاقم 
إلى مشاكل القلب والرئتني وحتى املوت قبل 
األوان. وتشكل املعادن الثقيلة أخطارا صحية 
مزمنة، مبا فيها تراكم العناصر السامة، مما 
في  ومشاكل  خلقية  عيوب  في  يتسبب  قد 
الكليتني والكبد وتقرحات في القناة الهضمية 
في  اختالل  عن  فضال  املفاصل،  في  وآالم 

األجهزة العصبية والتنفسية والتناسلية.
النفايات املشعة

الطاقة  لتوليد  املشعة  املواد  تستعمل 
وألغراض عسكرية وصناعية وطبية وعلمية. 
فئتني:  ضمن  فتصنف  املشعة  النفايات  أما 
رئيسي  بشكل  تنتج  املستوى  عالية  نفايات 
من الوقود املستعمل في مفاعالت مدنية أو 
عسكرية، ونفايات منخفضة املستوى تنتج من 
املفاعالت واالستعماالت الصناعية والتجارية 
وغيرها. واملواد املشعة ال ميكن معاجلتها، وال 
يزول خطرها إال عندما تكمل انحاللها. وألن 
ذلك قد يستغرق آالف السنني، يجب تخزين 

هذه املواد حسب األصول.
من  اجلسم  تدخل  أن  ميكن  املشعة  الدقائق 
يوجد  وال  الهواء.  أو  املاء  أو  الطعام  خالل 
وقد  اإلشعاعي.  للتعرض  »مأمون«  مستوى 
جميع  فيهاجم  دراماتيكية،  تأثيراته  تكون 
احلاد،  التعرض  حاالت  في  اجلسم  وظائف 
األمراض  من  بعدد  يتسبب  ما  وغالبا 
األمد،  الطويل  التعرض  نتيجة  السرطانية 
إلى  يؤدي  مما  الوراثية  الشفرة  في  يؤثر  أو 
القادمة  األجيال  إلى  تنتقل  صحية  مشاكل 

وتسبب تشوهات خلقية.
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ماهية القانون الدولي اإلنساني:
مجموعة  هو  اإلنساني  الدولي  القانون     
آثار  من  احلد  إلى  الرامية  القواعد  من 

النزاعات املسلحة لدوافع إنسانية.

   ويحمي هذا القانون األشخاص الذين ال 
املشاركة  عن  كفوا  أو  القتال  في  يشاركون 
الوسائل  اختيار  حق  يقيد  أنه  كما  فيه، 
واألساليب املستعملة في احلرب. والقانون 
"قانون  أيضا  يسمى  اإلنساني  الدولي 

احلرب" أو "قانون النزاعات املسلحة".

ما هي مصادر القانون الدولي اإلنساني؟
اإلنساني  الدولي  القانون  أصول  تعود     
إلى قواعد تستمد جذورها من احلضارات 
احلرب  خضعت  .وقد  والديانات  القدمية 
يبدأ  واألعراف.ولم  القوانني  لبعض  دوما 
اإلنساني  الدولي  للقانون  املعاصر  التدوين 
اتساع  ومع  التاسع عشر.  القرن  في  سوى 
متزايد  عدد  أسهم  الدولي  املجتمع  رقعة 
الدولي  القانون  تطوير  في  الدول  من 

اإلنساني.

من  جزء  هو  اإلنساني  الدولي  والقانون     
فيما  العالقات  ينظم  الذي  الدولي  القانون 
بني الدول.ويتمثل القانون الدولي في اتفاقات 
أبرمتها الدول تسمى معاهدات أو اتفاقيات، 
والعرف الدولي النابع من ممارسات الدول 
واملقبول من جانبها باعتباره إلزاميا، فضال 

عن املبادئ العامة للقانون.

   والقانون الدولي عامة واإلنساني خاصة، 
مستقلة  محاكم  إلى  ويفتقر  كامل  غير 
وقضاة وشرطة.وبسبب هذه احلقيقة فقد 
تبنت الدول قانون احملكمة اجلنائية الدولية 
الدائمة في 17 يوليو 1998.وميثل هذا ثورة 

نابع من  أنه  الدولي رغم  القانون  في عالم 
رغبة الدول أو مجلس األمن الدولي كانعكاس 
حلقيقة أن محاكمات اجلرائم اخلطرة تبقى 

حتت رحمة القرارات السياسية.

ينتهك  اإلنساني  القانون  يزال  ال  ولكن     
سلوكها  لتبرير  الدول  قبل  من  باستمرار 
وإعطاء شرعية للقوة.وبينما ال يتم احترام 
إن  إال  العاملي  املستوى  على  القانون  هذا 
بانتهاكها  ورسميا  علنا  تعترف  ال  الدول 

ألحكام هذا القانون.

ومن الضروري لكل جهة فاعلة أن تعترف 
ألن  الظروف،  هذه  مثل  في  مبسؤولياتها 
بعض  وجود  من  وبالرغم  الدولي،  القانون 
النواقص فيه، إال أنه يتطور ويتغير بشكل 
مستمر، وكل عمل يتم القيام به ،يلعب دورا 
أساسيا في تطوير القوانني سواء كان ذلك 

باسم العرف أو السوابق.

األمور األخرى،  القانون على عكس  إن     
عدم  عند  ويفقدها  فاعليته  تضعف 
استعماله.وهنا يجب أن تكون األعمال التي 
التصرفات  ضد  وتكافح  املساعدة  توفر 
قانونية  أسس  على  قائمة  الالإنسانية 
في  الصمود  من  لتتمكن  ومادية،  وفكرية 
وجه نزاعات القوة التي حتيط بها ولتحقيق 

أهدافها اإلنسانية أيضا.

أين ورد القانون الدولي اإلنساني؟
الدولي  القانون  من  كبير  جزء  ورد     
لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  في  اإلنساني 
1949. واليوم تعد كافة دول العالم تقريبا 
هذه  االتفاقيات.ولتطوير  بهذه  ملزمة 
آخران  اتفاقان  أبرم  وتكميلها  االتفاقيات 

هما البروتوكوالن اإلضافيان لعام 1977.

حماي����ة البيئ����ة ف����ي القان����ون الدول����ي 
اإلنساني بن الواقع واملأمول
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نظرة قانونية

بقلم  أ/ إيـمــــــان حــيـــــدر
باحث في شئون القانون البيئي الدولي

أين وردت البيئة في القانون الدولي 
اإلنساني؟

احلماية املباشرة للبيئة في القانون الدولي 
اإلنساني:

   في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني 
التفاقيات  األول  اإلضافي  البروتوكول  أو 
بصفة  يرتبطان  نصان   1949 لعام  جنيف 
مباشرة بحماية البيئة، وهكذا فانه في عام 
1977 جاءت املادتان من البروتوكول املذكور 

باألحكام اآلتية:

    فقد نصت املادة ) 3/35 (على أنه:
»يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال 
الطبيعية  بالبيئة  تلحق  أن  منها  يقصد 
طويلة  االنتشار  واسعة  بالغة  أضرارا 

األمد«.

ونصت املادة )55( من البروتوكول على أنه:
1- تراعى في أثناء القتال حماية الطبيعة 
األمد،  وطويلة  االنتشار  واسعة  واألضرار 
استخدام  حظر  احلماية  هذه  وتتضمن 
بها  يقصد  التي  القتال  وسائل  أو  أساليب 
أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار 
أو  بصحة  تضر  ثم  ومن  الطبيعية،  للبيئة 

بقاء السكان.

ضد  تشن  التي  الردع  هجمات  حتظر   -2
البيئة الطبيعية.

املتقدم  النصني  على  عامة  وبنظرة    
نطاق  اتساع  ناحية  من  يتبني  ذكرهما 
احلظر:استخدام األسلوب أو وسيلة تفضي 
إلى إحلاق أضرار بالبيئة محظور االلتجاء 
إليه،فال استثناء ألسلوب أو وسيلة من نطاق 

النص املشار إليه«.

   ومن ناحية أخرى فان املعول عليه شدة 
تأثيره واستخدامه على البيئة.

وعلى الرغم من أن النص في املادة 3/35 
البروتوكول  من   55 املادة  ،فان  عاما  جاء 
بقاء السكان  أو  جعلت من املساس بصحة 

أمرا يعول عليه في هذا الشأن.

احلماية غير املباشرة للبيئة في القانون 
الدولي اإلنساني:

حماية  في  الواضح  القصور  من  وبالرغم   
الدولي  القانون  في  مباشر  بشكل  البيئة 
اإلنساني، فباإلضافة إلى املادتني السابقتني 
بحظر   1976 لعام  نيويورك  اتفاقية  فهناك 
استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغراض 
العسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى، إال 
أن ثمة حماية غير مباشرة للبيئة من خالل 
القانون الدولي اإلنساني حيث حفلت الوثائق 
واالتفاقيات املكونة لهذا القانون عبر مراحل 
تطوره املختلفة بالعديد من املبادئ والقواعد 
التي يترتب على احترامها ومراعاتها من قبل 
الطبيعية  البيئة  حماية  املتحاربة  األطراف 
أخطار  ضد  ومواردها  ثرواتها  وصيانة 
 ،3-22 )املواد  الشامل  الدمار  في  التلوث 
28، 46-47، 50( من اتفاقية الهاي الرابعة 
احملكمة  أحكام  جانب  إلى   ،1907 لعام 
مجرمي  كبار  حملاكمة  بنورمبرج  الدولية 
احلرب العاملية الثانية ،كذلك املواد )51( من 
اتفاقية جنيف األولى بشأن حماية اجلرحى 
 ،54  ،51( واملواد  املسلحة،  املنازعات  أثناء 
األول  اإلضافي  البروتوكول  من   )58  ،56
التفاقيات جنيف، واملادتني )14-15( الثاني 
لهذه االتفاقيات، فضال عن املادة )1/2( من 
اخلاصة   1980 التفاقية  الثالث  البروتوكول 
األسلحة  بعض  استخدام  تغيير  أو  بحظر 

التقليدية .

لم جتئ  النصوص  هذه  أن  من  وبالرغم    
حلماية البيئة في ذاتها، إال أنها حتقق لها 
حماية فعالة في إطار أوجه احلظر والتقييد 

التي تتكفل النصوص بتنظيمها.       

االعتداء على البيئة الكويتية أثناء الغزو 
العراقي 

في  الكويت  غذو  أحداث  أثبتت  لقد    
تلحقه  أن  ميكن  ما  مدى   1990 أغسطس 
أضرار  من  الثالث  العالم  دول  من  دولة 
بيئة  يهدد  نحو  على  بالبيئة،  جسيمة 
في  ويسهم  خطير،  بشكل  ككل  اإلنسان 
مواردها  ويدمر  بتوازنها،  ويخل  تدهورها، 
ابلغ  ويلحق  احلية،  كائناتها  على  ،ويقضي 
األذى بوجود اإلنسان وصحته. وعلى ذلك 
غيرها،  قبل  مطالبة  املتحدة  األمم  فان 
وباعتبارها أهم املنظمات الدولية، أن توسع 
مفهوم حفظ السلم واألمن الدوليني اللذان 
البيئي  األمن  حفظ  ليشمال  بهما  تضطلع 

للدولة واجلماعة الدولية ككل.

   ويرى فقهاء القانون الدولي أن قيام املجتمع 
الدولي بترتيب مسؤولية العراق الدولية عن 
ملسؤوليتها  العراق  وقبول  البيئي،  الدمار 
نشوء  على  التعويضات،يؤكد  بدفع  وااللتزام 
من  احلد  شأنها  من  جديدة  دولية  قاعدة 
واملوارد  البيئة  استخدام  في  الدول  حرية 
الطبيعية كأداة لتحقيق انتصارات عسكرية، 
الردع  من  نوع  اجلديد،  االجتاه  هذا  ويشكل 
القيام بتصرفات  ألي دولة في املستقبل من 
ال مسئولة جتاه البيئة واملوارد الطبيعية، الن 
مثل هذه األعمال تعد جرمية بحق البشرية 

والسلم البيئي في أي مكان في العالم.

القانون الدولي اإلنساني يحد من النزاعات املسلحة لدوافع إنسانية

نشرت للكاتبة أيضًا آراء ودراسات 
قانونية آخرى في:

•التطور التاريخي للقانون البيئي  	
•القانون الدولي للبيئة بني النظرية  	

والتطبيق.
التلوث  عن  الدولية  •املسئولية  	

النفطي في البيئة البحرية.

45اخلط األخضر - العدد الثامن - سبتمبر 442009 Green Line - Issue 8 - Sept. 2009

قان��ون



الكلمة األخيرة

. . أصـــدقائــــــي اخلـــضــــر .

يــرة
ألخـــ

ـة ا
كلمـــ

ال

<  بقلم: خالد الهاجري  <

عام  منذ  التطوعي  البيئي  العمل  أمارس 
1997 بأشكال متنوعة ومختلفة فأحيانا 
بشكل فردي وأحيانا كثيرة بشكل جماعي، 
تبلورت في ذهني  حتى عام2000 حينما 
األخضر  اخلط  جماعة  تأسيس  فكرة 
التاريخ  ذلك  ومنذ  الكويتية،  البيئية 
األخضر  اخلط  في  ونحن  اليوم  وحتى 
منر بأحداث بيئية مختلفة الشكل والنوع 
في  للغاية حتلق  سعيًدا  يجعلك  ما  منها 
يجعلك  ما  ومنها  السعادة  من  السماء 
يعرفوا مدى  اآلخرين حتى ال  تبتعد عن 
وبالرغم  باحلدث،  تأثرك  وحجم  حزنك 
تواجهني  التي  الشديدة  الصعوبة  من 
األخضر  نشاط جماعة اخلط  إدارة  في 
بها  أعتز  التي  احلقيقة  أن  إال  البيئية 
الرائع  التطوعي  النشاط  هذا  أن  هي 
والصعب في ذات الوقت ،منحني العديد 
من األصدقاء الذين أعتز وأفتخر بهم وما 
كان لي أن أكسب صداقتهم لوال وجودي 
الذي  املجتمع  أفراد  أخدم  بيئي  كناشط 

أعيش فيه.

أطلق  أن  أحب  من  أو  األصدقاء  هؤالء 
إما  »األصدقاء اخلضر« هم  لقب  عليهم 
األخضر  اخلط  في  وناشطون  أعضاء 
عملنا  في  لنا  ومساندون  داعمون  أو 
التطوعي أو متابعون لنشاطنا البيئي من 
أفراد املجتمع الذي نلتقي بهم في الندوات 
تبادل  ومبجرد  واملعارض  واملؤمترات 
املختلفة  البيئية  األحداث  عن  احلديث 
ورغبة  تعاون  إلى  احلديث  هذا  يتطور 
التي نعيش فيها  البيئة  جدية في حماية 
منبعها  التي  الصداقة  ذلك  بعد  فتتولد 

املجتمع من  إنقاذ هذا  رغبة صادقة في 
املخاطر البيئية التي يتعرض لها أطفاله 

وتفتك بصحتهم.

االفتراق  أن  كما  ممكن  الصداقة  دوام 
والبعاد وارد ألسباب كثيرة منها ما نتسبب 
به أو يتسببون هم به ومنها ما تتسبب به 

الظروف احمليطة.

أثرها  متحى،  ال  بصمة  لألصدقاء 
وتغطيها  تغيب  قد  الذاكرة،  في  واضح 
غيوم األحداث، ولكنها تعود بقوة وتظهر 
بوضوح في حلظات نفسية معينة منر بها 

جميعا، جتعلنا نشتاق ألصدقائنا.

أخسر  أن  هي  وأملي  أحزاني  أكبر  إن 
أكسبني  ومثلما  مؤلم،  ذلك  فكم  صديق، 
أفخر  أصدقاء  التطوعي  البيئي  عملي 
ألصدقاء  بخسارتي  تسبب  فقد  بهم، 

صدمت بهم كثيرا.

إعلم بإن املبادئ التي تؤمن بها هي منهج 
األشخاص  من  غيرك  عن  مييزك  حياٍة 
وهذه املبادئ هي اإلطار الذي يحدد مسار 
بالتدخل  لآلخرين  سمحت  فإن  حياتك 

فيها فال قيمة لوجودك على اإلطالق.

أهم  بأن من  يؤمن  الذي  الوحيد  أكن  لم 
حقوق اإلنسان حقه في إيجاد بيئة سليمة 
خالية من التلوث، فقد التقيت مبن يرون 
من  حياتهم  نذروا  غاية  املبدأ  هذا  في 
كان  اآلخرين  ودون  فقط  هؤالء  أجلها، 
لصداقتهم أثر في نفسي أعمق وأكبر من 
أي أثر أخر وكان لهم  بصمة ليست في 

الذاكرة بل في القلب!

صحــــــــة

الدمار هو املنت�صر...!!
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