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بعد أن كان أكثر أنهر العالم اختزانا للقيم البيئية والتربوية والدينية 

إسرائيل حولت نهر األردن
إلى مستنقع ملوث باملياه العادمة

جورج كرزم

من يزر نهر األردن هذه األيام، يره نهرا فقيرا باملياه مشوه املعالم ومرتعا للنفايات 
السائلة اإلسرائيلية، ويلحظ أيضا جفاف منابعه وروافده التقليدية التي دأبت إسرائيل 
على سرقتها وحتويلها إلى وجهات أخرى.  واجلريان املائي البارز والوحيد الذي ميكن 

مالحظته في اجلزء اجلنوبي من النهر هو تدفق املياه العادمة. 
وميكن القول إن نهر األردن اخلالب وذا األهمية التاريخية، يعد أطول نهر في فلسطني، 

بل هو، عمليا، املسطح املائي الوحيد الذي ميكن اعتباره نهرا، باملقاييس العاملية.  
ومن املعروف أنه حتى عشية إنشاء ما يسمى »الناقل القطري« اإلسرائيلي عام 1964، 
احتياجات  جميع  لتغطية  تكفي  املياه،  من  ضخمة  كميات  األردن  نهر  في  تصب  كانت 
االستهالك املنزلي والبستاني جلميع الفلسطينيني واألردنيني معا.  إال أنه، لدى إنشاء ما 
يسمى »ناقل املياه القطري« أقامت إسرائيل سدا ملنع تدفق مياه بحيرة طبرية في النهر.  
ومن أصل 1.3 مليار متر مكعب مياه طبيعية كانت تصب في املاضي على طول اجلزء 
اجلنوبي من نهر األردن، ال يصب فيه حاليا سوى 70 مليون متر مكعب فقط، علما بأن 
جزءا قليال جدا من هذه املياه تعد طبيعية، وهي جلها مياه األمطار الشتوية.  والسوائل 
الوحيدة التي جتري بشكل ثابت في النهر هي املياه العادمة اإلسرائيلية غير املعاجلة 
ومياه برك األسماك واملياه املرجتعة من الزراعة.  وتعد التجمعات االستيطانية اليهودية 
في طبرية وغور األردن وبيسان من أكبر ملوثي النهر، حيث تعمد هذه التجمعات إلى 

صب كميات هائلة من املياه العادمة غير املعاجلة فيه. 
وفي املاضي غير البعيد، كان كل من نهر اليرموك وبحيرة طبرية، على حدة،  يزود 
نصف كمية املياه اجلارية إلى نهر األردن الذي يقع في منطقة غنية باآلثار التاريخية.  إال 
أن إسرائيل أوقفت جريان املياه الطبيعي إلى النهر الذي يتسم بأهمية دينية وسياحية 
واقتصادية، وأفاضت عليه كميات ضخمة من مياه املجاري، فحولته إلى مستنقع مائي 
ملوث، بعد أن كان، عبر العصور، من أكثر أنهر العالم اختزانا للقيم التربوية والدينية 

والبيئية والسياحية.  
اجلدير بالذكر أيضا، أنه إثر إيقاف إسرائيل جلريان املياه الطبيعية في نهر األردن 
إلى  النهر  مياه  لتحويل  مشروعا   18 عن  يزيد  ما  وإقامتها  امليت،  البحر  يغذي  ال��ذي 
مشروعاتها الزراعية في صحراء النقب، انخفض كثيرا مستوى البحر امليت وتدهورت 

أوضاعه وجف جزؤه اجلنوبي.  
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خاص بآفاق البيئة والتنمية 

رغم أن احلرب وضعت أوزارها منذ ما يزيد على أربعة 
أشهر ونيف، إال أن آثارها لم توضع حدود لها ، وتأثيراتها ما 
زالت ماثلة للعيان ، يدفع ثمنها من اكتوى بنارها ودمارها 
وأسلحتها املشرعة وغير املشرعة دوليا،  خاصة ما اصطلح 
على  منها  دوليا،  احملرمة  أو  املدمرة  األسلحة  تسميتها  على 
استخدمته  التي  األب��ي��ض  الفسفور  احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل 
إسرائيل في حربها في األيام األخيرة قبل قرارها باالنسحاب 
هو  من  كل  طالت  التي  اإلجرامية  العسكرية  عمليتها  ووقف 

فلسطيني، ولم يسلم أي شي متحرك أو ثابت من أضرارها.
جديدة  كوسيلة  استخدم  ال��ذي  األبيض  للفسفور  ك��ان 
اب��ت��دع��ت��ه��ا ق����وات االح���ت���الل ال��ص��ه��ي��ون��ي ف���ي ح��رب��ه��ا ضد 
الفلسطينيني، هذا الغاز الذي ورد على قاموس مصطلحاتنا 
ترك ما ترك من أثاره على املئات الذين تضرروا منه، دون 

أن يعوا ما هي أضرار هذا الغاز املستقبلية واحلالية.
مع   مقابالت  ع��دة  أج���رت  والتنمية  البيئة  أف���اق  مجلة 
ض��ح��اي��ا ح���االت ال��ف��س��ف��ور األب��ي��ض وغ��ي��ره��ا م��ن األسلحة 
التي  املناطق  أكثر  غزة  قطاع  شمال  في  احلارقة  والقنابل 

تعرضت لهذه الغازات واألسلحة.
عائلة بكاملها

عائلة بكاملها كانت في مرمي الفسفور األبيض وغيرها 
من األسلحة األخرى هي عائلة العطار التي حلت مجلة أفاق 
جراء  مآسيها  عن  لتحدثنا  عليها؛  ضيفة  والتنمية   للبيئة 

تعرضها املباشر لتلك الغازات والقنابل احلارقة.
من  والنصف  العامني  ذات  العطار  إس��راء  وال��دة  تقول 
عمرها والتي تعرضت للفسفور والقذائف وهم نيام آمنني 
البيت  ف��ي  أم��ن��ا  األك��ث��ر  أن��ه��ا  ف��ي غ��رف��ة اعتقدت وف��ق قولها 
في  ف��ردا   30 من  أكثر  »اجتمعنا  حيث  طابقني،  من  املكون 
الغرفة ، سمعنا أصوات قذائف سقطت عليهم بشكل فجائي 
دون سابق إنذار ،  لم تتمكن األسرة حينها من أخذ ما يلزمها  
من أغطية ومالبس وإذا  بالبيت بأثاثه ومحتوياته أصبح 

بلون السواد وعبارة عن أكوام من الرماد شديد السواد«.
في  قذيفة  بشظايا  التي  أصيبت  إسراء  والدة  وتضيف 
رأس��ه��ا وقدمها أح��دث��ت ح��روق��ا ل��دي��ه��ا:  »وه��رع��ن��ا بسرعة 
إزالة  لعملية  فخضعت  ال��ش��م��ال،  ف��ي  ع���دوان  كمال  ملشفى 
الشظايا من رأسها، ومن املقرر أن تخضع لعملية أخرى في 

بداية شهر أيلول القادم الستكمال إزالة الشظايا«.
عالقة في ذاكرتها

وما زالت تلك احلادثة عالقة في ذاكرة إسراء، حيث قالت 
آلفاق البيئة والتنمية:  »اليهود رموا علي قذائف وأنا نامية 
إل��ى مكان  بإبهام يدها  ال��غ��رف��ة«، مشيرة  ف��ي  أن��ا وإخ��وات��ي 

احلريق الذي ما زالت آثاره ماثلة على أناملها الرقيقة.
خديحة ضحية أخرى من ضحايا األسلحة احملرمة دوليا 
أصابها  عما  بنفسها  تعبر  أن  استطاعت  سنوات  الست  ذات 
في ذات الليلة السوداء قائلة:  »أصبت في عيوني وحسيت 
بنار جواهم من الغاز » وما زالت توجد نقاط بيضاء داخل 

مقلتيها وهناك شظايا ما زالت آثارها موجودة على وجهها.
الثالث  الصف  في  وه��ى  غدير  الطفلة  كذلك  تسلم  ول��م 

حيث أصيبت بشظايا قذيفة في بطنها وقدمها .
اختفاء مالمح وجهه

الطفل عز الدين ذو 3 سنوات الذي أصيب أيضا بصحبة 
إخوته تقول والدته:  »بعدما تعرضوا للقذائف أثناء نومهم، 
التي  الدماء  اختفت مالمح وجهه من كثرة  وجدت عز وقد 
كمال  ملشفى  به  وأسرعنا  وأتربة  وشظايا  غطتها  وبقايا 
عدوان ثم مت حتويله ملستشفى العيون ومكث فيه 15 يوما 
زالت موجودة في عيونه،  ما  نتيجة وجود شظايا حلمية 
ونقوم باملراجعة بني الفترة واألخرى وسنضطر للسفر به 

إلى اخلارج في حالة لم تتحسن حالته«.
العناية اإللهية

في  ألصبحت  الله  عناية  فلوال    42 العطار  إن��ع��ام  أم��ا 
عداد املكفوفات  بعد أن تعرضت لدخان كثيف أبيض غطى 
عينيها في اخلامس عشر من كانون الثاني الساعة الثامنة 
صباحا وعلى أبواب بيت العائلة،  حيث وجدت نفسها بعد 
ذلك في غيبوبة لم تدر ما حدث لها وبقيت على هذه احلالة 
الطوق  العالج بسبب  أن تتمكن من تلقى  أي��ام، دون  ثالثة 

األمني الذي كان مفروضا على املنطقة.
االح��ت��الل من  ق��وات  انسحاب  ال��ع��ط��ار:  »بعد  وتضيف 
في  تأخرت  لألسف  ولكن  للمشفى  أهلي  أخ��ذون��ي  املنطقة 
تلقى العالج ولم يتمكن أحد من األطباء من عالجي وقال لي 
أحد األطباء ال  يوجد لك عالج هنا ويجب حتويلك للخارج«.  
»وبعد فترة متكنت من السفر ألحد املراكز في الضفة الغربية 
وأحتاج  العني  شبكية  في  بانفصال  حالتي  تشخيص  ومت 
لزرع قرنية في القريب العاجل أما العني األخرى فلم تسلم 

كذلك، ولم أر فيها إال بصيصا خافتا من النور«.
إقامة جبرية

وتتابع العطار:  »منذ ذلك التاريخ األسود وأنا مفروض 
فقائمة  إص��اب��ت��ي،  بحكم  البيت  ف��ي  اجل��ب��ري��ة  اإلق��ام��ة  علي 
والشمس  للهواء  التعرض  ع��دم  تضم  طويلة  املمنوعات 
احتياجاتي  م��ن  بالقليل  إال  القيام  استطع  ول��م  واألت��رب��ة 
شبه  وأص��ب��ح��ت  دائ��م��ة  ل��رع��اي��ة  بحاجة  ف��أن��ا  الشخصية؛ 

عاجزة عن العمل داخل البيت«.
وضعي  لكان  مبكر  بشكل  العالج  تلقيت  أنني  »ل��و  وق��ال��ت:  
الفترة التي شهدت خالفات على دائرة العالج  أفضل خاصة في 
في اخلارج ولم أمتكن حينها من السفر الستكمال العالج وعدت 
بأنني  طمأنوني  األط��ب��اء  ول��ك��ن  ح��ان��ون،  بيت  معبر  م��ن  م��رت��ني 
إن  واصلت العالج سوف تتحسن حاالتي وأملي في ربنا كبير«.

واختتمت حديثها بالقول:  »لوال عناية الله لكنا في عداد 
األموات وكنا حتت األنقاض حيث لم تفصل بيننا وبني املوت 
اقل من خمسة دقائق ومبجرد خروجنا لكان  هدم البيت علي 
الذين قضوا حتت  من فيه مثل ما جرى مع عائلة أبوحليمة 
أنقاض بيتهم،  ولكن ربنا لطف فينا وربنا ال يعيدها علينا«.

وما زالت بعض املناطق في حي العطاطرة تعيش بال 
التدمير  بعد  وتلفونات  وكهرباء،  مياه  وب��ال  حتتية  بنية 

الشامل الذي حل بالبنية التحية.

تواصل معاناة مصابي األسلحة احملرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل في احلرب األخيرة على قطاع غزة 

ضحايا األسلحة احملرمة يروون قصص إصاباتهم  خالل احلرب
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يتساءل الكثيرون من الناس عن جودة محطات الوقود 
والتلوث  السكنية،  األح��ي��اء  داخ��ل  العشوائية  ومواقعها 
البيئي والصحي الذي تتسبب به للبيئة احمليطة ولألرض 
املقامة عليها ولباطن األرض، فضال عن مدى جدية عمليات 
املراقبة البيئية والصحية التي يفترض باجلهات املسئولة 
والبيئية  البشرية  ال��ك��وارث  بعض  ب��أن  علما  تنفذها،  أن 
حدثت ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، ك��ان آخ��ره��ا ك��ارث��ة انفجار 
محطة الوقود في رام الله )أم الشرايط( قبل بضع سنوات، 

والتي راح ضحيتها مواطنون وأطفال أبرياء.
محطات  مئات  من  األعظم  اجل��زء  يتسبب  الواقع،  وفي 
تلوث  في  والقطاع،  الضفة  في  املنتشرة  املرخصة  الوقود 
املياه  تلوث  احتمال  ح��ول  قوية  شكوكا  يثير  مما  األرض، 
احملطات،   تلك  م��ن  املتسربة  الكيميائية  ب��امل��واد  اجلوفية 

املهندس عوني نائب رئيس سلطة جودة البيئة، عقب على 
إسرائيل في حربها على قطاع  استخدمتها  التي  األسلحة  آثار 
لم  ما  األسلحة  من  العبرية  ال��دول��ة  »استخدمت  بقوله:   غ��زة 
التي  املظاهرات  ورغ��م  قبل،  من  احل��روب  من  أي  في  يستخدم 
جابت كافة عواصم ومدن العالم، املنددة مبحرقة القرن احلادي 
الهمجية  والعشرين في غزة،  استمرت تلك احلرب املسعورة 

ضد املدنيني العزل في قطاع غزة، طيلة ثالثة أسابيع«.
وأضاف:  »إن ممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية 
وخبراء  الطبية  وال��ك��وادر  البعثات  وأع��ض��اء  واإلقليمية 
البيئة من مختلف الهيئات ذات العالقة ممن عايشوا حروب 
وغيرها،  ولبنان  والعراق  السابقة  يوغسالفيا  في  سابقة 
دام  خانقا  حصارا  تلت  التي  غزة  على  احل��رب  بأن  شهدوا 
احلروب  من  غيرها  عن  تختلف  كانت  شهراً  عشر  ثمانية 
املدنية  املواقع  التي أسقطت على  القذائف  من حيث كميات 
واألحياء السكنية وحجم القوات التي شاركت في احلرب، 
مقارنة مبساحة قطاع غزة والكثافة السكانية، ناهيك عن 
نوعية األسلحة التي استخدمت في هذه احلرب. فمعظمها 
القطاع  سكان  استخدام  مت  اآلخ��ر  والبعض  دول��ي��اً،  محرم 

كفئران جتارب إلثبات مدى جناعة هذا السالح أو ذاك«.  
والشهادات  بالدالئل  لقد  ثبت  نعيم  املهندس  وأوض��ح 
ال��ق��ن��اب��ل احل���راري���ة احل���ارق���ة والقنابل  اس��ت��خ��دام  امل���ادي���ة 
وهناك  الفوسفورية  والقنابل  ال��دامي  وقنابل  اإلرجتاجية 
تأكيدات من بعض املنظمات الدولية املستقلة على استخدام 

قذائف اليورانيوم املنضب. 
فالصور  األس��ل��ح��ة  لتلك  اآلن��ي��ة  ب��اآلث��ار  يتعلق  وفيما 
مشرقه  من  العالم  شعوب  عايشتها  التي  احلية  واملشاهد 
آلة  ب��ه  تسببت  م��ا  ون��وع��ي��ة  حجم  على  ت��دل   ، مغربه  إل��ى 

ك��ان في ظل  ذل��ك  دم��ار وقتل؛ كل  الصهيونية  من  احل��رب 
ومكابرة  واإلس��الم��ي��ة،  العربية  األنظمة  م��ن  شائن  صمت 
الدميقراطية واحلفاظ على حقوق  التي تدعي  األنظمة  من 

اإلنسان أوقات السلم واحلرب.
اآلثار الصحية والنفسية

 أما عن اآلثار املستقبلية فقال املهندس نعيم: » ليس هناك 
أدنى شك في أن ما استخدم في غزة من ذخائر وأسلحة سوف 
يكون له آثار صحية ونفسية بالغة مثل اإلعاقات والتشوهات 
الدائمة واإلصابة بالسرطانات املختلفة وخلل في سلوكيات 
الفرد  إنتاجية  على  مباشر  تأثير  م��ن  ل��ذل��ك  وم��ا  األف�����راد«، 
وانعكاساته  القادمة  لألجيال  واإلجن��اب  الصحي  والوضع 
املتأخرة  اإلصابات  لذلك  باإلضافة  الوطني.  االقتصاد  على 

الناجتة عن مخلفات احلرب.
 أثار بيئية

على  تنعكس  لألسلحة  التي  البيئية  ل��آث��ار   وتطرق 
عناصر البيئة من تربة ومياه وهواء، حيث أن كافة القذائف 
والذخائر التي استخدمت في احلرب لها خاصية التفاعل مع 
عناصر البيئة، فسوف تتسبب في تلويث التربة، وكذلك تلوث 
الصرف  مياه  جتميع  كمواقع  منها  السطحية  وخاصة  املياه 
الصحي، واخلطورة إذا ما اتخذت اإلجراءات العاجلة فإن هذه 
املياه سوف تتسرب متسببة في مشاكل في التربة وتؤثر على 

مستوى  خصوبتها وتغير في املركبات املكونة لها.
 وتابع:  »بعد فترة من الزمن قد تصل املواد الناجمة عن 
إلى  واملياه  التربة  مع  والقذائف  الذخائر  مخلفات  تفاعالت 
املياه اجلوفية مسببة تلوثها كيميائياً وإشعاعيا مما ينعكس 

بشكل عام بعد ذلك على منظومة األمن الغذائي برمته«. 

تسرب مواد سامة إلى سطح األرض وباطنها من محطات الوقود الفلسطينية
وغير  عشوائية  وق���ود  محطات  ان��ت��ش��ار  ذل��ك  إل��ى  ي��ض��اف 

مرخصة.  
الكيميائية  امل����واد  ع��ن  ال��ك��ش��ف  م��س��أل��ة  ت��ع��د  وح��ال��ي��ا، 
الغربية  الضفة  في  الوقود  محطات  من  املتسربة  السامة 
وقطاع غزة، وكيفية معاجلتها، عالقة وتفتقر إلى املتابعة 
والرقابة.  وتشكل خطوط أنابيب الوقود وخزانات الوقود 
الكبيرة والصغيرة مصدرا لتلويث مصادر املياه، علما بأن 
العامة  الصحة  يؤذي  وباطنها  األرض  إلى  الوقود  تسرب 

والبيئة.
وتعد مكونات الوقود مواد سامة قد تسبب تلفا للجهاز 
أن  كما  وللخصوبة.   امل��ن��اع��ة  وجل��ه��از  امل��رك��زي  العصبي 
م��ض��اف��ات ال��وق��ود )م��ث��ل م���ادة  MTBE امل��ذاب��ة ف��ي املاء( 

تنتشر ملسافة مئات األمتار.
الوقود  محطات  م��ن  املتسربة  امل��ل��وث��ات  ع��ن  وللكشف 
وت��رك��ي��زات��ه��ا، ي��ت��م، ب��ال��ع��ادة، ف��ح��ص نسبة ال���غ���ازات في 

األرض، ومن ثم سائر امللوثات السائلة أو الصلبة.
وتعد البنية التحتية حملطات الوقود املصدر األساسي 
لتلوث األرض.  وتتضمن تلك البنية موقع تعبئة اخلزانات، 
وأنابيب  بالوقود،  السيارات  شحن  ومواقع  واخل��زان��ات، 
م��واق��ع الشحن.  والسؤال  إل��ى  م��ن اخل��زان��ات  ال��وق��ود  نقل 
كل  تعكف،  الفلسطينية  الوقود  محطات  من  كم  املطروح:  
بضع سنوات، على إجراء فحوصات ملدى العزل القائم في 

خزانات الوقود وخطوط األنابيب؟ 
التحتية  البنية  في  الوقود  تسرب  أسباب  أه��م  وم��ن 
املناسبة، اخللل  التحتية  البنية  إلى  االفتقار  للمحطات:  
السيارات  شحن  ومل��واق��ع  للمحطة  التحتية  البنية  ف��ي 
ب��ال��وق��ود، ت��س��رب ف��ي اخل����زان، إص��اب��ة أن��ب��وب، تعبئة 
فائضة خل��زان��ات ال��وق��ود ف��ي احمل��ط��ة وخل��زان��ات وقود 
ال��س��ي��ارات، وس��ي��الن ال��وق��ود ع��ن��د االن��ت��ه��اء م��ن تعبئة 

السيارة بالوقود.  

محطة الوقود التي انفجرت قبل نحو عامني في  حي أم 
الشرايط برام الله، فقتل ثمانية أشخاص وجرح العشرات

اثار الفسفور األبيض في أحد البيوت الغزية
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ليس  املالية  السيولة  ان��ع��دام  من  األي��ام  ه��ذه  غ��زة  قطاع  في  يحدث  ما  رمب��ا 
األزمات  ومنها  عديدة  ألسباب  املالية  السيولة  تنعدم  فقد  غزة،  لقطاع  بالفريد 
السوق  توجيه  محاولة  أو  كاملقاطعة  السياسية  األس��ب��اب  ومنها  االقتصادية 

بحسب رؤيا اقتصادية معينة.  
لن أتطرق مباشرة إلى أزمة السيولة املالية في قطاع غزة، لكن ما سأطرحه 
مرتبط ارتباطا مباشرا مبا يحدث في غزة أو الضفة أو أي مكان أخر يعاني من 
البيئية  بالقضايا  مباشرا  ارتباطا  مرتبط  املوضوع  فإن  كذلك  اقتصادي،  قمع 
محلياً وعاملياً ولن يسعني التطرق إلى هذه هنا وسأحاول ذلك في مقاالت الحقة.

 

األيدي  في  فائض  األول  أساسيني  عاملني  البطالة  شبح  خلف  يقف  العادة  في 
والثاني  العاملة،  األي��دي  هذه  إلى  حاجة  وج��ود  عدم  أخ��رى  بكلمات  أو  العاملة 
بأن  الغوغائيني  العاملة، وقد يدعي بعض  األيدي  لتمويل هذه  عدم وجود مال 
العمل لكن باعتبار أن هذه  العمل هم أشخاص كسالى ال يريدون  العاطلني عن 
ليست هي احلالة العامة إمنا اخلارج عن العام فلن أتطرق إلى هذا االدعاء هنا.  

أو  أم��ور  بعدة  القيام  يستطيع  سليمة  بصحة  شخص  تخيل  علي  يصعب 
أعمال، تعود بالفائدة عليه أو يحتاجها شخص أخر في املجتمع، عاطل عن العمل 

ألحد السببني الوهميني املذكورين أعاله.  
روزفلت  قيادة  حتت  األمريكي  النظام  اتبعها  التي  االستراتيجيات  إح��دى 
سنة 1932 للخروج من األزمة االقتصادية الكبرى التي حلت بالعالم في أواخر 
العشرينيات من ذلك القرن، كانت املبادرة إلى خلق أماكن عمل بواسطة املبادرة 
إلى مشاريع محلية وقومية، مثل عمليات التشجير وتقليم احلدائق العامة، شق 
الشوارع، بناء سدود وتطوير محطات طاقة وما شابه. كل هذه العمليات عادت 
بالفائدة على املجتمع األمريكي ووفرت خالل تسعة أعوام ثمانية ماليني مكان 

عمل في 250 ألف مشروع في أرجاء الواليات املتحدة.
محلية  شعبية  قيادة  أو  سلطة  أو  حكومة  ألي  وميكن  شبح  هي  فالبطالة  إذاً 
جماهيرية أن تتخطاه، ولكن.... كيف يتم دفع األجر في حالة عدم وجود املال؟!!  

لإلجابة عن هذا السؤال سأعتمد مستويني األول مستوى احلكومات واملؤسسات 
االقتصادية الكالسيكية، والثاني وهو األهم حيث يشكل آلية مقاومة اقتصادية 
إلى  يتطرق  وهو  احمللية،  واملجتمعات  الشعبية  والقيادات  اجلماهير  أيدي  في 
مفهومنا للمال، وتعاملنا معه ودوره في حتريك الدورة اإلنتاجية محلياً وعاملياً.

 

عودة إلى أزمة ال1927 واالستراتيجيات األمريكية.  من املثير في األمر أن النظام 
آليات  املالية  األزم��ة  من  للخروج  إستراتيجيته  في  اعتمد  األمريكي  الرأسمالي 
الضمان والرفاه االجتماعي، فباإلضافة إلى خلق املاليني من أماكن العمل أعطت 
احلكومة األمريكية منحا تعليمية وقروضا بشروط سهلة ووفرت الدعم املادي 
للمحتاجني، باإلضافة إلى ِمنح وجوائز مالية وزعت على الكتاب والفنانني وبهذا 

ساهمت في تطوير الثقافة وسهلت حصول فئات مختلفة من املواطنني عليها.  
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين أتت الواليات املتحدة بهذه األموال 

خالل أزمة اقتصادية من أكبر األزمات التي شهدها العالم حتى تلك السنوات؟ 
ورمبا من األصح أن نسأل كيف ومن أين »خلقت« الواليات املتحدة هذه األموال 
للخروج من ركودها االقتصادي؟!!! وهي بالفعل »خلقت« هذه األموال فجزء منها 
بالدين مقابل سندات ضمان أو سندات توفير تقوم احلكومة بإصدارها وبيعها 
للمواطنني ولدول أخرى، )ديون الواليات املتحدة للصني واليابان ودول أخرى، 
الدولي  للبنك  األرجنتني  دي��ون  تفوق  وهي  دوالر،  مليار  آالف  عشرة  عن  تزيد 
بإنتاجه  قامت  األخر  واجل��زء  مليار(،   130  ،2001 عام  االقتصادية  أزمتها  في 
وعوامل  املالي  التضخم  باحلسبان  آخذة  طبعاً  الكلمة،  معنى  بكل  بطباعته  أي 
أن  امل��وض��وع  ف��ي  األه��م  لكن  هنا،  إليها  أت��ط��رق  ل��ن  أخ��رى  كالسيكية  اقتصادية 
األوراق النقدية ما هي إال أوراق مرسومة يتفق اجلميع على احترامها وإعطائها 
عدة  أو  ما  شخص  به  ق��ام  معني  لعمل  نتاج  أو  معيني  عمل  لتقييم  معينة  قيمة 

أشخاص وميكن طباعتها في كل حلظة من الزمن.  
إذا كانت األموال وسيلة لقياس/تقييم عمل/نتاج عمل معني كما هي الساعة 
فهل  املساحة  لقياس/تقييم  وسيلة  املتر  هو  وكما  الزمن  لقياس/تقييم  وسيلة 
فكيف  املتر؟  غياب  في  املساحة  تنعدم  وهل  الساعة،  توقف  عند  الزمن  يتوقف 
للسيولة  كيف  األم���وال،  غياب  في  العمل/اإلنتاج/التداول/املقايضة  يتعسر 
البنكية أن تتحكم في اإلرادة املجتمعية للعمل واحلياة، كيف للركود االقتصادي 
اآلليات  ف��إن حت��ول��ت  ه����ذا؟؟!!  ف��ي  املنطق  أي��ن  إن��ت��اج��ي،  إل��ى رك���ود  أن يتحول 
االقتصادية إلى آليات قمعية في أيدي السلطة تستخدم للسيطرة وللعقاب، فهل 
والسعي  عن  البحث  لنا  ميكن  أم  املعايير،  ولهذه  النماذج  لهذه  نستسلم  أن  لنا 

وراء مناذج ومعايير جديدة تقلب الواقع وتكسر أسر الوهم واملال؟!! 
مناذج اقتصادية بديلة - اقتصاد محلي جماهيري

الواليات  في  املجموعات  من  العديد  تستعملها  التي  االستراتيجيات  إحدى 
هولندا،  ومنها  أوروبية  ودول  الالتينية  وأمريكا  وكندا،  وبريطانيا،  املتحدة، 
وبلجيكيا وأملانيا لتعزيز املجتمعات احمللية ولصد استنزاف النظام املالي العصري 
للطاقات البشرية وللثروات املجتمعية والبيئية احمللية، هي التداول بعملة محلية 
تقوم هذه املجموعات بإنتاجها /طباعتها بنفسها، هذه العملة ال ترتبط بفوائد 
األطر  خ��ارج  بها  التداول  ميكن  وال  اإلسالمية،  املصارف  مثال  على  مستقبلية، 
احمللية أي ليس لها قيمة خارج املجتمع احمللي، وبهذا مينع استنزافها إلى اخلارج.  
 وهكذا تقوم بدورها األولي وهو حتريك عمليات التداول واإلنتاج داخل املجتمع.
هذه النماذج يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن السابق، أو رمبا أكثر.  وميكن 
 LETS :قراءة املزيد عن مجموعات مختلفة تقوم بإنتاج وطباعة عملتها بنفسها
local exchange trade system - وليس باملفاجئ أن بعضهم أطلق عليها 
 in community we اسم: دوالرات احلرية أو دوالرات املساواة أو كتب عليها
trust، فهي حترر املجتمعات احمللية من سيطرة رأس املال، تعيد لها حيويتها 

وكرامتها وحتيي ثقافتها وتراثها وتعزز البنية االجتماعية.  
منوذج أخر هو بنك الوقت: وفيه يتم التداول بالساعات، ساعة مقابل ساعة. 
في إسرائيل كانت هناك محاولة لتفعيل بنك وقت في بعض األحياء في القدس 

إال أن هذه احملاولة كانت فاشلة لعدة أسباب منها أنها حتولت إلى عمل تطوعي 
خيري ولم يتعامل الناس معها كنظام بديل. احد أهم األسباب التي أدت إلى ذلك 
هو القانون اإلسرائيلي الذي مينع هذه النماذج البديلة حيث ال يستطيع النظام 
أن يفرض ضريبة الدخل على هذه النماذج باإلضافة إلى أنها قد تؤدي إلى خروج 
االقتصادي  النمو  ومقاييس  معايير  من  األم��وال/األرق��ام  من  به  يستهان  ال  كم 
متجاهالً  اإلسرائيلي،  القانون  مينع  وبهذا  »الوطنية«،  االقتصادية  وال���دورة 

الفوائد االجتماعية التي تعود بها هذه الطرق على املجتمع وعلى تنميته. 
ف���ي ب��ع��ض ال���ن���م���اذج ت��ع��ت��م��د ه����ذه ال��ن��ظ��م ال���ت���ع���اون ب���ني ال��س��ل��ط��ة احمللية 
بالعملة  ال���ت���داول  وت��ش��ج��ي��ع  تنظيم  ف��ي  دورا  ال��ب��ل��دي��ة  ت��أخ��ذ  ح��ي��ث  وال��س��ك��ان، 
 احمل��ل��ي��ة، وت��ق��وم ب��دف��ع أج���ر امل��وظ��ف��ني وت��ل��ق��ي ال��ض��رائ��ب ال��ب��ل��دي��ة بعملة محلية.
وأخيرا،ً هذه النماذج والنظم ال ميكنها أن تكون بديلة للنظام املالي احلالي، لكنها 
ووطني  عاملي،  اقتصادية،  مستويات  ثالثة  يعتمد  بديل  نظام  من  ج��زءا  تكون  قد 
ومحلي حيث ميّكن هذا الفصل من السيطرة على مطامح الرأسمالية وجلم رسنها.  
عودة إلى غزة، أوالً ملاذا ال يبادر الشعب الفلسطيني إلى طباعة أمواله بذاته، فإذا 
كان ملؤسسة أو ألخرى عشرة ماليني دوالر محتجزة في اخلارج فلتقم بطباعة عشرة 
ماليني ليرة/دينار فلسطيني حيث تعتمد هذه األموال احملتجزة في اخلارج كما اعتمد 
الذهب في السابق.  ثانياً ملاذا ال ميتنع الفلسطينيون عن التداول بالشاقل اإلسرائيلي 
فيما بينهم بتاتاً؛ فكل تداول كهذا يضاف بشكل إيجابي إلى مؤشر النمو االقتصادي 
اإلسرائيلي، الذي يعتبره الكثير من السياسيني كمؤشر جناح، فإذا كان االحتالل ذا 

مقومات اقتصادية، وجب على املقاومة أيضا أن تتحلى مبقومات اقتصادية.  

أزمة السيولة املصرفية في قطاع غزة:

حتدي آليات القمع االقتصادية

تأليف:  مجموعة من الكتاب
سنة اإلصدار:  2008

عدد الصفحات:  72 )قطع متوسط(
عرض ومراجعة:  حتسني يقني

»هل أحدثت املذكرة أي تغيير؟ هل متكنا نحن كتحالف للمجتمع املدني من 
التأثير على األجندة السياسية؟ وهل ساهمنا في حتقيق إدارة شفافة ومستدامة 

ومنصفة وعادلة للموارد الطبيعية؟«
وما  لدينا  »م��ا  م��ذك��رة  م��ن  الثانية  الطبعة  تقدمي  ف��ي  األسئلة  ه��ذه  ص��درت 
الصادرة عن مؤسسة  القرن احلادي والعشرين«  امل��وارد في  لنا: حوكمة  ليس 
»هنريش بول«- مؤسسة اخلضر السياسية األملانية، والتي صدرت خالل تولي 
أملانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية الثماني، بهدف توفير مساهمة رئيسة 
األملانية  إقناع احلكومة  أمل  الثماني، على  قمة مجموعة  إلى  املدني  املجتمع  من 
أجل  من  قاعدة  ولتوفير  السياسية،  التوصيات  بتبني  املجموعة  في  ونظرائها 
حتالف مدني دولي مساند ملواقف املجتمع املدني حيال القضايا املتعلقة بحوكمة 

املوارد الطبيعية.
ومصلحته،  املجيب  نظر  وجهة  حسب  متعدد  وه��و  ج��اه��زا،  ليس  اجل���واب 
الصناعات  ف��ي  إدارة ليس فقط  م��ن س��وء  العالم  ه��ذا  ف��ي  ي��دور  مل��ا  وم��دى فهمه 
االستخراجية، بل في إدارة العالقات الدولية نفسها التي تقوم على االستغالل 
بلد  في  املتكسبة  التقليدية  النظم  نخب  بني  التحالف  يشبه  ما  وعلى  جهة،  من 
النخب،  تلك  ورف��اه��ة  تنمية  في  يصب  مبا  الكبرى،  وال���دول  اخل��ام  امل��واد  منشأ 

وإبقاء الفقراء يجرون وراء لقمة العيش!
فباستعراض  التفاصيل،  م��ن  الكثير  ف��ي  متشائما  ي��ك��ون  ل��رمب��ا  واجل����واب 

في مذكرة »ما لدينا وما ليس لنا: حوكمة املوارد في القرن احلادي والعشرين«:

دعوة إلى إنصاف الشعوب وتنميتها وحماية مصاحلها

غزيون يتجمهرون أمام أحد البنوك

األرض،  على  لفعل  احلاجة  بقدر  ألسئلة  إلجابة  احلاجة  ليس  يتبني  امل��ذك��رة، 
باجتاه إنصاف الشعوب، كي تستفيد من مواردها وخيراتها.

لكن ما يخفف من التشاؤم قليال هو جهود مؤسسات غير حكومية في الدول 
الثماني ومنها أملانيا، في مجال حوكمة املوارد، بالتعاون مع مؤسسات مجتمع 

مدني في العالم.
هل ستحدث املذكرة التغيير املطلوب في املستقبل؟

جورج  الفلسطيني  العربيني  واخلبيرين  الكاتبني  مداخلة  ق���راءة  إن 
كرزم في افتتاحه املذكرة  حتت عنوان »نهب املوارد العربية واقتصاديات 
املذكرة  ح��ول  اخلتامية  مالحظاته  في  معلوف  حبيب  واللبناني  الفساد« 
املستقبل وعليه،  أو نكون« يحيالننا نحو اخلوف من  حتت عنوان »منلك 
املعنى،  في  عميق  بسيط،  بتحرير  املدخل،  في  السؤال  يحاكي  س��ؤال  ه��ذا 
زال  ما  املاضي  كان  ولو  حتى  املاضي  من  أهمية  أكثر  املستقبل  أن  باعتبار 

يحتل احلاضر!
كما سيتلو.

تفاؤل حذر!
وبالرغم من تشاؤم باربارا أومنيسغ عضو املجلس التنفيذي وليلي فوهر 
رئيسة دائرة العالقات السياسية الدولية في املؤسسة األملانية بان » مبادرة 
»الشفافية في الصناعات االستخراجية« ال تزال في بداياتها، كما أن املبادرات 
التطوعية ال حتقق جناحا أكبر من ذي قبل، وال تزال الغابات املطيرة تتعرض 
لالستغالل الصناعي الواسع، ولم يقم املجتمع الدولي مبعاجلة مسألة موارد 
النزاع أو االتفاق على مجموعة من القواعد الدولية امللزمة«، إال أنها متفائلة 
من باب أن »مسألة إدارة املوارد الطبيعية لم حتظ بهذا القدر من االهتمام في
التتمة صفحـ10ـة
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عبد الباسط خلف:

نعيش حاليا مواسم جفاف حادة تضرب دوالًً كثيرة في العالم )آخرها الصومال 
الذي يعاني اجلفاف غير املسبوق منذ عشر سنوات(، وما حل قبلها في مساحات من 
القرن اإلفريقي، ومناطق واسعة من الصني، وغيرها. كما تكاثر احلديث عن التغير 
املناخي، مثلما حدث في النصف األول من شهر أيار 2009) سبقتها في بداية العام 
وعواصف  ُع��م��ان،  في  وفيضانات  السعودية،  العربية  باململكة  مناطق  في  ثلوج 
رعدية في دول اخلليج(. وليس أدل على هذه التغيرات احلال املناخي املتقلب الذي 
عاشته األراضي الفلسطينية في النصف األول من شهر أيار 2009، عندما عصفت 
رياح عاتية بها، وغطت السماء سحب ترشحت أحيانا للمطر، ودرجات حرارة دون 
املعهودة  السنوية  املعدالت  أعلى من  املعدل، وأجواء خماسينية وُمغبّرة، وحرارة 

بعشر درجات مئوية، وتقلب حاد في مزاج الطقس بني عشية وضحاها.
الوطن  أن  املتحدة من  الثاني 2009، حذرت مسؤولة باألمم  ففي نهاية كانون 
العربي سيكون من أكثر املناطق تأثرا بالتغير املناخي رغم إسهامه املتواضع نسبيا 
مسؤولة  رامستاد  تينا  .وق��ال��ت  احل���راري  لالحتباس  املسببة  ال��غ��ازات  إط��الق  في 
البرامج في املكتب اإلقليمي لغرب آسيا وشمال إفريقيا التابع لإلستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث وهي وكالة تابعة لألمم املتحدة أنشئت عام 2000 إن االحتمال 
اجلغرافي  »ام��ت��داده��ا  إل��ى  يرجع  املناخي  بالتغير  العربية  املنطقة  لتأثر  الكبير 
مثل  التأثر  سهلة  مصادر  على  دولها  واعتماد  واالجتماعي  االقتصادي  والتركيب 

الزراعة واملوارد املائية واملصائد.«)التصريح الكامل نشرته وكالة رويترز( 
مطالب حيوية وحلول عملية

واملشهد املضطرب على هذا النحو، يصبح احلديث عن سبل املساهمة في وقف 
التصحر في العالم العربي مطلباً حيوياً. ونحن هنا ال نتحدث عن تصحر قائم 
يستحوذ على نسبة مرتفعة من أراضي الوطن العربي من املاء إلى املاء )يشغل 
الوطن العربي حوالي 14.3 مليون كيلومتر مربع، ومعنى ذلك أنه يشغل نحو 
ُعشر مساحة يابس الكرة األرضية. وتشكل املساحة املأهولة، التي يتم استزراعها 
 %  88 الباقية  املساحة  متثل  بينما  العربي،  الوطن  مساحة  جملة  من   %12 نحو 
النطاق الصحراوي في الوطن العربي، الذي ميتد بني خطى عرض 15 ْ، 30 ْ درجة 
شمال خط االستواء، ويتوسطها بذلك مدار السرطان( وإمنا نقصد ترشح دخول 
إلى  ما ميكن  قائمة جديدة من أراضي الوطن العربي، مبا فيها فلسطني احملتلة 
أن نسميه)النادي األصفر(، بفعل قلة معدالت التساقط املطري، واملمارسات غير 
الصديقة للبيئة، وفي مقدمتها الزحف اإلسمنتي اجلائر، وغياب سياسة رشيدة 

لالستخدام األمثل للموارد املائية، وضعف أو غياب التخطيط احلكومي.
بكل تأكيد، لن تساهم املؤمترات والقمم وإن كُثرت ) على غرار قمة األرض(، 
في وضع حل سحري للمسألة املعقدة، التي يتسبب بها اإلنسان. والسبب بسيط؛ 
ويتمثل في أن الدول الصناعية ال ميكنها أن تقبل بشعار البيئة أوالً، وهمها األول 
واألخير املزيد من الصناعات، وانبعاثات الغاز، واالبتكارات التي ال تراعي البيئة، 
وغيرها.  اإلحفوري،  الوقود  واستخدام  الطبيعية  املوارد  استنزاف  في  واإلسراف 
فما إن يغادر املشاركون مكان مؤمتراتهم، إال وتصبح احلال وكأن شيئاً لم يحدث.

ميكن  صغيرة،  ول��و  عملية  ممارسات  خ��الل  من  يتأتى  أن  ميكن  احل��ل،  لعل 
الثالث  ال��س��ن��وات  خ��الل  األف��ض��ل.  نحو  للتغيير  أم��ل  ن��اف��ذة  يشبه  م��ا  ُتشعل  أن 
أفكر وأدون وأوثق وأسعى لتجريب بعض ما  املاضية)2004-2008(، أخذت 
التغيير  صناعة  في  ساهموا  وأف��راد،  صغيرة  مجموعات  خالل  من  فعله،  ميكن 

اإليجابي، وأشعلوا ضوء األمل. 
مما توصلت إليه، وراقبته، وشاهدته، أو قرأت عنه، أو زرته، مناذج صاحلة 

للتطبيق، ليست خيالية، ميكن أن تساهم في وضح حد للتصحر.
جتارب ذاتية

أنا وأخوتي حسام وعالء  القريب، حينما عكفت  البداية كانت من محيطي    
إلى  قاحلة،  صخرية  أراض  من  ملنازلنا  املتاخمة  املناطق  حتويل  على  وزي��دان، 
عرض  وإمن��ا  متجيدها،  أو  ال��ذات  عن  احلديث  أقصد  ال  خضراء.)وهنا  حدائق 
مكانها  واستضفنا  اجلبل،  باطن  من  الصخور  اقتلعنا  إال(  ليس  ذاتية  جتربة 
بها   كانت  دومن��ات  أربعة  لنحو  متتد  التي  املساحة  عديدة.  وزراع���ات  أش��ج��اراً 

كيف تساهم التجارب اخلضراء في وقف »املد األصفر« ؟

بضع أشجار زيتون متهالكة، بسبب نقص التربة واجلفاف. أما اليوم فصارت 
مثمرة،  نخيل  وأش��ج��ار  ال��ع��ه��د،  حديثة  زي��ت��ون��ة  عشرين  م��ن  أك��ث��ر  تستضيف 
وتفاح،  وت��وت،  ول��وز،  وليمون،  دنيا،  وأسكي  وس��رور،   وكينا،  وصنوبريات، 
وغار، وفستق حلبي، وزيزفون، وكرز أحمر وأخضر، وجوافة، وتني، وبرتقال، 

وُدراق، وخوخ، ومشمش، وعنب، وورد جوري، ونرجس.
والثوم  بالبصل  األرض  علينا  فتجود  زراع��ي��ة،  دورة  نتبع  س��ن��ة،  ك��ل  ف��ي 
الشمس  ودوار  والبامية  واحلمص  وامللفوف  وال��ب��ازي��الء  والكوسا  والبطاطا 
البان  وح��ص��ى  وال��ل��وزي��ا  وامليرمية  وال��زع��ت��ر  والنعناع  وال��ب��ق��دون��س  واخل���س 

والشومر والفول وغيرها. 
لنشاطنا عدة أوجه، فقد صار ينقل لصغارنا قيم التعلم البيئي وحب األرض 
اكتفاء  حتقيق  في  معقولة  بنسبة  وساهم  التطبيقية،  احليوي  التنوع  ومعاني 

ذاتي، وعزز فكرة اإلنتاج عند الصغار، كما انه مبعظمه طبيعي إلى عضوي. 
ص��رت اس��أل نفسي لو أن كل أس��رة ابتسم لها احل��ظ ومنحها أرض��ا بجوار 
بيتها، فعلت الشيء نفسه، فإنها ستنعم، وعلى األقل في ستة فصول في السنة 
بأشجارها،  وتستظل  املكان،  بجمال  ستنعم  أنها  كما  وآم��ن،  مجاني  مبحصول 

وتتنسم خلطة رائعة من أريج األشجار.
جناحات فلسطينية

زاول أخي أنور، فكرة أكبر، إذ سعى الستصالح جبل مهمل مبساحة تسعني 
جبل«الشيخ  حت��ول  سنتني  ومنذ  ومزارعته،  الستصالحه  اتفاقاً  أب��رم  دومن��اً. 
واللوز  بالزيتون  مزروعة  معلقة  حدائق  إل��ى   وج��رداء  وع��رة  أرض  من  شبل« 
برفقه  زرع  أنه  كما  والنباتات،  األشجار  من  كبيرة  وبطائفة  احللبي  والفستق 

اثنني من زمالئه أشجار السدر الستقطاب النحل، ويفكرون في املزيد.
ترى لو أن كل اجلبال اجلرداء في وطننا احملتل، حتولت إلى جنائن خضراء، 

كيف سيكون حالنا؟
أن  كيف  بسرور،  الوجهة  تلك  من  م��ررت  كلما  أراق��ب  الفارعة،  منطقة  ق��رب 
أصحاب تلك املرتفعات الوعرة أصروا على حتويل الصخر إلى تراب. ثم حتولت 
إلى أراٍض خصبة تنتج اخلضروات. السؤال نفسه، لو أننا فعلنا املزيد في بلدنا 
لعن  مهمة  إن  أم  املليون،  في  واح��د  بنسبة  ول��و  التصحر  سنوقف  هل  وغ��ي��ره، 

الظالم أسهل عند الكثيرين؟
واملفارقة التي أستعني بها دائماً: هناك من يحول اجلبال لسهول، وفي املقابل 

ثمة من ُيدمر السهول اخلصبة باإلسمنت القبيح.
ق��رب سهل ص��ان��ور، ح��ول أح��د املهتمني ب��األرض جبال أج��رد إل��ى  مساحات 

خضراء. أال يستحق ذلك املزارع املجهول وسام تقدير؟

وأكثر،  سنوات  عشر  منذ  نحاس  نبيل  الصيدالني  أص��ر  الله،  رام  قلب  في 
تسر  عامة  حديقة  إلى  صلبة  نفايات  يستضيف  كان  مهجور  مكان  حتويل  على 
لهذه  والرعاية  احلياة  ميد  ما  اخلاص  جيبه  من  يدفع  نحاس  وصار  الناظرين. 

البقعة. أال يستحق السيد نبيل جنمة خضراء وكلمة طيبة؟
يزرع  فصار  األخضر،  العمل  إل��ى  الفنادق  أصحاب  أح��د  حت��ول  املغرب،  في 
لزبائن الفندق مساحات من اخلضار والفاكهة بشكل عضوي، كما أنه دأب على 
تربية احليوانات بطريقة ال تعترف باملركبات الصناعية.  ترى لو أن كل فندق 

حاكى منوذج املغرب، هل ستتغير الصورة أم ال؟
في السعودية، قرأت عن فلسطيني مغترب، صار يزرع ما يناسب الصحراء 
اجل��دي��دة، وجن��ح في حتقيق نسبة   األن��واع  بجوار منزله، وأخ��ذ يجرب بعض 
كبيرة من االكتفاء الذاتي، ولم يعد يلعن الصحراء صباح مساء، ألنه أقام أحزمة 

خضراء حولها، ولو من أشجار ّصبار.
مشهد عربي إفريقي

 في اجلزائر، أحتدث عبر شبكة اإلنترنت، بالصدفة مع شاب مهتم بالبيئة 
نباتات  أزرع  صرت  الصحراء  »في  قاصدي  الشاب  ي��روي:  الصحراء.  مد  أوقف 
كثيرة، وأقنع جيراني بفعل الشيء نفسه. وجنحت في ذلك، كل شيء متوفر في 
الصحراء، حرارة ونوعية نباتات قابلة للحياة فيها، واملياه أحياناً تكون قرب 
الفكر  في غير مكان باجلزائر وسواها ميارسون  السطح.« لو وجدنا أشخاصاً 

نفسه، هل سنغير الواقع أم ال؟
 في تونس أكتب إلى جمعية مهتمة بالبيئة واحلياة اخلضراء، فيصلني الرد:« 
مساعينا  وتكللت  اخلصبة،  الزراعية  األراض��ي  لتدمير  احمل��اوالت  بعض  قاومنا 

بالنجاح.« بالتأكيد، سيتبدل املشهد لو عملت مؤسسات أخرى باآللية نفسها.
  في مصر، وخالل زياراتي إلى ذلك البلد، استمع إلى سائق سيارة األجرة 
وهو يروي: »ذهب أخي سيد إلى الصحراء، وصار مزارعاً يرسل لنا باخلضار 
من أرضه.« لو أن سيد  ثان وثالث ومئة وألف في مصر وسواها  حاكوا جتربة 

جناح، هل ستبقى الصحراء على حالها؟
  احلل ليس صعباً. والبداية دائما متواضعة ثم تكُبر. ولكن لنبدأ أوالً بتطوير 
لنا جميعاً. ولنقرأ نصوص  البيئي، فال نسمح ألحد بتدمير بيئتنا ألنها  وعينا 
قانون البيئة الفلسطيني، الذي بالتأكيد كفل لنا التمتع »بأكبر قدر من الرفاهية« 
في حياتنا، بعيداً عن التلويث والتخريب واإلشعاع وكل ما يدمر البيئة ويشوهها 

ويدمر عناصرها، مهما كانت الذرائع واملصالح اخلاصة.

aabdkh@yahoo.com

كرز أحمر وأخضر من أرض اإلخوة خلف في برقني

جورج كرزم

شفاء  برامج  إلى  يحتاجون  السيارات،  سياقة  على  املدمنني  من  العديد  لعل 
خاصة لتخليصهم من مرض اإلدمان على سياقة املركبات، متاما كما احلال في 

برامج الشفاء اخلاصة مبدمني املخدرات.
واألهلية  واحلكومية  العامة  املؤسسات  في  واملوظفني  العمال  من  فالكثير 
والشركات اخلاصة يحتاجون إلى تغيير عاداتهم املتعلقة باملواصالت والسياقة، 
اخلاصة،  سياراتهم  أو  العمل  بسيارات  يقطعونها  التي  املسافات  من  والتقليل 
املواصالت  لصالح  اخلاصة،  السيارات  استعمال  عن  اإلمكان،  قدر  التخلي،  بل 
العمومية والدراجات والسير على األقدام أو السفريات املشتركة )بني مجموعة 

من املوظفني أو املسافرين إلى ذات املدينة أو مكان العمل(. 
أو  العمل  مكان  إل��ى  ال��وص��ول  بهدف  للسيارات،  اليومي  االس��ت��خ��دام  ويعد 
قضاء احلاجات في أثناء العمل، من أبرز أسباب تلوث الهواء وحوادث الطرق، 
حيث تسير السيارة اخلاصة الواحدة سنويا آالف الكيلومترات، بينما قد تسير 
سيارة العمل عشرات آالف الكيلومترات )وجزء ال بأس به من هذه املسافة يكون 
املتوسط، لكل كيلومتر سفر بسيارة خاصة، يقتل،  ألغراض شخصية!(.  وفي 

في حوادث الطرق، بني ثالثة إلى أربعة أضعاف من األفراد، باملقارنة مع السفر 
باملواصالت العامة.

بسياراتهم  عملهم  أماكن  إلى  يصلون  واملوظفني  العاملني  من  كبيرة  أع��دادا  إن 
اخلاصة، والقلة هي التي تستخدم املواصالت العامة، بل األقل منها أيضا من تستخدم 
أرجلها للمشي.  وللمقارنة، فإن 12% فقط من العاملني في لندن يصلون إلى أماكن 

عملهم بسياراتهم اخلاصة، بينما يستخدم 81% منهم املواصالت العمومية.
بالطبع، يتطلب حتفيز الناس على استعمال املواصالت العامة، العمل على 
والبلدات،  امل��دن  وب��ني  داخ��ل  العمومية  واملركبات  احل��اف��الت  استعمال  إشاعة 
وبأسعار شعبية، فضال عن توفير البنية التحتية املناسبة من شوارع وطرقات 

ومحطات خاصة للمركبات العمومية.
من  فعالة،  غير  ع��ام��ة  م��واص��الت  ووج���ود  املناسبة،  التحتية  البنية  غ��ي��اب  وف��ي 
لكن،  واإلهمال.   بالتقصير  واحلكومة  املعنية  الرسمية  اجلهات  اتهام  مبكان  السهولة 
ليس بالضرورة أن ننتظر تغير البلد حتى نبدأ بتغيير عاداتنا.  بل ميكننا البدء، على 
مستوى أماكن العمل واملؤسسات والشركات، بخطوات عملية سهلة، تهدف إلى التقليل 
كثيرا من استخدام السيارات اخلاصة والعامة التي تشكل سببا أساسيا في التشوهات 

احلاصلة في البنية التحتية للمواصالت. وذلك، من خالل توفير 

التحرر من اإلدمان على سياقة السيارات ألسباب بيئية واقتصادية ووطنية 

التتمة صفحـ9ـة
استهالك   تخفيض  يعني  السيارات  استعمال  في  الفلسطينيني  اقتصاد 

الوقود من إسرائيل  وتقليل التلوث الهوائي

شجر البرتقال في األرض التي كانت صخرية قاحلة
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عبد الستار شريدة

خاص بآفاق البيئة والتنمية

بدأ املواطنون في قرى شرق جنني وغرب طوباس، يلحظون حركة نشطة 
لبعض اخلنازير البرية التي لم يألفوا تواجدها بجوار أماكن سكناهم فيما 
امل��زارع والسفوح اجلبلية  املتكرر لبعضها في  مضى.  كذلك اعتادوا املشهد 

املشرفة على قراهم.
احليوانات  ه��ذه  أن  األغ��ل��ب،  على  ال��ق��رى،  ه��ذه  في  املواطنون  يعرف  وال 
البرية عزلت عن بيئتها الطبيعية في وقت سابق، بسبب بناء اجلدار، حيث 
حوصرت خارج جدار الفصل العنصري في القرى التي شقها اجلدار في قرى 
الطيبة وزبوبة وجلبون وغيرها من قرى محافظة جنني؛ مما اضطر قسما 
كبيرا منها للتكيف مع البيئة اجلديدة، مفتعال بيئة مصطنعة من مزروعات 
املواطنني احلقلية والشجرية وحتديدا اللوزيات والزيتون، متخذا منها غطاء 
طبيعيا للحفاظ على بقائه ونشاطه. واضطر القسم اآلخر للبحث عن موئل 
شبيه بالذي كان يعيش فيه، حيث هاجر قسرا عن بيئته الطبيعية ملسافات 
طويلة؛ مما يعلل تواجد هذه احليوانات في القرى والتجمعات املشار إليها 

)د.بنان الشيخ أخصائي التنوع احليوي(. 
ولعل املتتبع خلط سير اجلدار، يجد أن طوله ازداد بسبب كثرة التعاريج 
باملستوطنات  الفلسطينية  ال��ت��ج��م��ع��ات  ت��داخ��ل  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  واالل����ت����واءات 
التطبيقية(،  األب��ح��اث  )معهد  كلم   620 إل��ى  فوصل  الضفة،  ف��ي  اإلسرائيلية 
ويلحظ أيضا صغر املساحة املتبقية كبيئة طبيعية للكثير من اخلنازير البرية، 
مما يضطرها للهجرة باجتاه األردن شرقا، أو إلى داخل أراضي فلسطني عام 

1948 غربا )حسب الدكتور بنان الشيخ املختص في التنوع احليوي(.
غير أن الطريق إلى الشرق طريق مكشوفة ونهايتها املوت لرحلة اخلنازير،  
وذلك النعدام وجود غطاء نباتي وحرجي كثيف كبيئة طبيعية لهذه احليوانات، 
إضافة إلى درجات احلرارة املرتفعة التي لم تعهدها الكثير من احليوانات في 

البيئة البديلة واجلديدة؛ مما قد يتسبب في موتها )د. بنان الشيخ(.
أما الطريق إلى الغرب فهي إما مغلقة بسبب اجلدار، أو مت تدمير وتخريب 
إلنشاء  السابقة  التجريف  عمليات  نتيجة  لها  طبيعية  بيئة  يكون  ق��د  م��ا 
هذه  تعهدها  ل��م  التي  املرتفعة  احل���رارة  درج���ات  إل��ى  إض��اف��ة  املستوطنات، 

احليوانات في البيئة املؤقتة وصوال إلى غور األردن )املصدر السابق(.
تقطيع أوصال الطبيعة

ال يتوقف أمر جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، عند حدود مصادرة 
االحتالل اإلسرائيلي ملا مساحته 915000 دومن )معهد األبحاث التطبيقية(.  كذلك 
 87600 من  يقرب  ملا  اجل��دار  أحدثه  ال��ذي  االجتماعي  اخللل  على  األم��ر  يتوقف  ال 
مواطن فلسطيني من 126 جتمعا سكانيا عزلوا أو سيعزلون بشكل كلي أو جزئي 
الطبيعة  أوص��ال  تقطيع  في  اجل��دار  تسبب  إذ  ذل��ك؛  األم��ر  تعدى  بل  محيطهم.  عن 
الغابات  على  احلفاظ  على  االحتالل  ح��رص  خ��الل  من  الغربية  الضفة  أراض��ي  في 
منها  اآلالف  عشرات  القتالع  وسعيه  إسرائيل(  جهة  )من  اجل��دار  داخ��ل  واألشجار 
الغربية  الضفة  في  الغابات  مساحات  من   %62 وع��زل  الضفة(،  جهة  )من  خارجه 
حسب صور جوية، وأثر هذا األمر على التنوع احليوي البيئي واحلياة البرية حسب 

د. أحمد رأفت، أستاذ اجلغرافيا وخبير اخلرائط في جامعة النجاح الوطنية .

جدول )1(:  أماكن انتشار اخلنازير البرية في نابلس أينما وجدت املستوطنات

املستوطنةالبلد

يتسهاربورين
ألون موريهعزموط
عيلي وجبعات ليفونهالساوية

احلمرا ويتسائيلاألغوار الوسطى
شافي شومرونالناقورة ودير شرف

معاليه ليفونهاللنب
احلمرا وسميت سابقاالباذان

مجداليمقصرا
املصدر: دائرة البيطرة في نابلس

تسريب وتهريب من املستوطنات
الواقعة بني جنني  األراض��ي  ع��دم جثوم مستوطنات على  أن  ذل��ك  وأه��م من 
وطوباس يؤمن حماية وغطاء للخنازير البرية، كما هو احلال في مدينة نابلس 
وقراها، حيث ساهمت املستوطنات فيها بنشر 40% من اخلنازير البرية املنتشرة 
البيطرة  دائ���رة  م��دي��ر  ال��دك��ت��ور أمي��ن ع��م��رو  الفلسطينية )ح��س��ب  ف��ي األراض���ي 
ال��واردة  املواطنني  ش��ه��ادات  -حسب  هناك  املستوطنات  وشكلت  نابلس(،  في 
للمؤسسات ذات العالقة- مكانا لتسريب وتهريب اخلنازير البرية انطالقا من 
داخل اخلط األخضر وصوال للمستوطنات، ومن ثم إطالقها في أراضي املواطنني 
الزراعية احملاذية للمستوطنات، وهو األمر الذي وفر لها بيئة منوذجية للعيش 

والتكاثر على مزروعات املواطنني ومجاري املستوطنات.

وتدل متابعات بعض املؤسسات ذات العالقة أن اخلنازير أصبحت تتواجد 
حيثما توجد مستوطنات، ومرد ذلك حسب املصادر تهريبها منها أوال، والشعور 
املؤسسات  ق���درة  وع���دم  احل��ي��وان��ات  ل��ه��ذه  املستوطنات  ت��وف��ره  ال���ذي  ب��األم��ان 

واملزارعني الفلسطينيني على مالحقتها هناك.
الفلسطينية  البرية ونشاطها في األراضي  ولعل املتتبع حلركة اخلنازير 
يلحظ ما تؤكده الرواية الرسمية والشعبية الفلسطينية حول ارتباط ظاهرة 
ثم  وم��ن  نابلس«،  »بيطرة  منها   %60 بنشر  ساهم  ال��ذي  ب��اجل��دار  انتشارها 
باملستوطنات خاصة وأن هذه احليوانات بدأ رصدها )حسب بيطرة محافظة 
منذ  ال��ظ��اه��رة(  م��ن  ت��ض��ررا  الفلسطينية  احمل��اف��ظ��ات  أك��ث��ر  تعد  ال��ت��ي  سلفيت 
حاليا،  املنتشرة  البرية  اخلنازير  اجمالي  من   %10 نسبته  مبا   ،2000 العام 
لتتضاعف النسبة بعد إنشاء اجلدار في العام 2002 إلى حوالي 50%، ولتصل 
النسبة إلى ما هي عليه اليوم نتيجة عدم وجود وسائل مكافحة ناجعة نتيجة 
احليوانات  لهذه  العالية  واملواليد  تهريبها،  وتواصل  اإلسرائيلية،  العراقيل 
إلى متركزها  إضافة  4 شهور،  الواحدة كل  لألنثى   15 إلى 10-  والتي تصل 
قريبا من املستوطنات واجلدار مما أشعرها باألمان )بيطرة وزراعة سلفيت 

وبيطرة نابلس(.

جدول )2(:  أماكن انتشار اخلنازير في محافظة سلفيت 
)قرب املستوطنات( ونسبة تركيزها في التجمعات الفلسطينية  

املستوطنةتركيزها )%(البلدة

أرئيل50%مدينة سلفيت

بركان/ تفوح/ أرئيل20%بروقني/ ياسوف/ فخة

دي���راس���ت���ي���ا/ ك��ف��ر ال���دي���ك/ 
30%فرخة/ دير بلوط

باكير/  رف����اف����ا/  ع��م��ون��ئ��ي��ل/ 
بركان/ عالي زهاف

املصدر:  مديرية الزراعة في سلفيت

أضرار اخلنازير البرية
ك���ان ل��ظ��اه��رة ان��ت��ش��ار اخل��ن��ازي��ر ال��ب��ري��ة وات���خ���اذه���ا حل��ق��ول امل���زارع���ني 
الفلسطينيني كغطاء طبيعي للبقاء أثر بالغ على القطاع الزراعي ظهرت مالمحه 
في جميع التجمعات التي ظهرت وانتشرت فيها، وأكد املسؤولون احملليون في 
املبيتة واستهدافها للقطاع  العالقة على نوايا إسرائيل  الرسمية ذات  الدوائر 
الزراعي من خالل اطالق وتهريب اخلنازير البرية إلى األراضي الفلسطينية، 
أساليب  عن  تقل  ال  االحتالل  قبل  من  املفتعلة  الظاهرة  هذه  أن  على  مشددين 

االحتالل األخرى.
خسائر  ال��زراع��ي  القطاع  يتكبد  امل��ث��ال،  سبيل  على  سلفيت  محافظة  ففي 
اعتداءات  بسبب  املكشوفة  اخلضار  منتجات  إجمالي  من   %60 نسبته  ما  تصل 
 %25 نسبته  ما  إلى  احلقلية  احملاصيل  في  اخلسائر  وتصل  سنويا،  اخلنازير 
البستنة )لوزيات وتفاحيات( بنسبة 10% )مديرية  سنويا، وتتأثر محاصيل 

زراعة سلفيت(.
احلجرية  االستنادية  للجدران  البرية  اخلنازير  تخريب  ذل��ك  إل��ى  أض��ف 
ومهاجمتهم  املواطنني  بعض  على  املتفرقة  واالع��ت��داءات  حجرية(،  )سالسل 
خالد  محمد  ه��اج��م��ت  ع��ن��دم��ا  ج��ن��ني  محافظة  ف��ي  الطيبة  ق��ري��ة  ف��ي  ح���دث  ك��م��ا 
محاميد، وحكمت عبد املعطي الرمياوي »53 عاما« من قرية بيت رميا في رام 
الطيبة،  ق��روي  )مجلس  سم   30 حد  وصلت  له  غائرة  بجروخ  وتسببت  الله 

واملتضرر(.
املكافحة بعد انتشار الوباء

انفلونزا  تسميته  على  اصطلح  ما  حول  والشعبي  االعالمي  الهياج  ومع 
اخلنازير »H1N1« ، بدا الشارع الفلسطيني أكثر تفاعال مع تداعيات األزمة 
العاملية املتعلقة باملرض، وبخاصة ألن انتشار الوباء ارتبط إعالميا بحيوان 
ألفه الفلسطينيون واعتادوا خالل سبع سنوات مضت على وجوده وانتشاره 
قاموس  إلى  أو مبحاذاتها، بحيث أضيف اخلنزير  السكانية  بني جتمعاتهم 

احليوانات البرية التي تشتهر بها جتمعات فلسطينية كثيرة.
التي  التجمعات  في  واملواطنني  العالقة  ذات  املؤسسات  دف��ع  األم��ر  ه��ذا 
تنتشر فيها اخلنازير للتداعي فيما بينها ملكافحة الظاهرة عبر عدة وسائل، 
 ،%10 نسبته  مبا  فاعليتها  كانت  تقليدية  مبيدات  بواسطة  التسميم  منها 
إضافة إلى مالحقة اخلنازير في بعض التجمعات ورميها بالرصاص )بيطرة 

سلفيت ونابلس(.
غير أن وسائل املكافحة أثبتت عدم فعاليتها في أغلب احملافظات بسبب 
منها،  قريبا  لعيشها  للخنازير  واجل���دار  املستوطنات  تؤمنه  ال��ذي  الغطاء 
فعالية  ذات  وم��ب��ي��دات  سموم  إدخ���ال  اإلسرائيلية  السلطات  منع  وبسبب 
 metamox و   strcnen و   rostop و   LANNET مثل  اخلنازير  ملكافحة 
بذريعة   2003 العام  بعد  الفلسطينية  السلطة  ألراضي  إدخالها  منع  والتي 
البرية،  واحلياة  احليوي  والتنوع  اجلوفية  املياه  على  املبيدات  هذه  تأثير 

وبحجج عسكرية إسرائيلية غير معلنة أهمها دخول هذه املبيدات في إعداد 
وتصنيع مواد متفجرة )املصدر السابق(.

ورغم ذلك تنشط عملية مكافحة اخلنازير البرية في األراضي الفلسطينية 
وبخاصة في أكثر احملافظات تضررا مثل سلفيت التي أتلفت مديرية البيطرة 
فيها 120 خنزيرا بريا في العام 2008، لتنشط عملية املكافحة بعد االعالن 
عن انشار الوباء مسجلة 28 حالة اتالف في قرية ديراستيا منذ مطلع شهر 
أيار وحتى اخلامس عشر منه، وتكون عملية االتالف بالعادة بعد التسمييم 

باجلمع ومن ثم احلرق )بيطرة سلفيت(. 
إمكانية نشر الوباء بفعل اخلنازير البرية

وب��ال��رغ��م م���ن اح��ت��م��ال إص���اب���ة اخل��ن��ازي��ر ال��ب��ري��ة امل��ن��ت��ش��رة ف���ي األراض����ي 
الفلسطينية باألنفلونزا )حسب األخصائيني( وتداعيات ذلك على األفراد، إال أن 
جهود املؤسسات ذات العالقة املباشرة لم يرق إلى الفوبيا الشعبية في األراضي 
هذه  تعمل  ولم  اخلنازير،  فيها  تنتشر  التي  املناطق  في  وحتديدا  الفلسطينية، 
أخذ عينات وإج��راء فحوص  الدراسة على  في  املشمولة  املناطق  في  املؤسسات 
مخبرية على اخلنازير البرية، ولو خلنزير نافق أو مسموم في حال تعذر إجراء 

هذه الفحوص على خنزير حي. 
فلسطني خالية من مرض إنفلونزا اخلنازير

خلو  أي���ار  م��ن  ال��ع��ش��ري��ن  ف��ي  وأك����دت  ع���ادت  الفلسطينية  ال��ص��ح��ة  وزارة 
دخول  أن  الفلسطينية  الزراعة  وزارة  أكدت  جانبها  ومن  املرض؛  من  فلسطني 
 ، املوبوءة  البالد  زاروا  الذين  املسافرين  خالل  من  يتم  أن  ميكن  للبالد  امل��رض 
م��ؤك��دة ات��خ��اذه��ا ع��دة خ��ط��وات ملنع دخ��ول امل��رض ألراض��ي��ه��ا وبخاصة ألنها 
إلنتاج  مزرعتني  وج��ود  رغ��م  اخل��ارج،  من  مشتقاتها  أو  اخلنازير  تستورد  ال 
اخلنازير وتسمينها في بيت جاال وبيت ساحور بسعة 400 رأس لكل منهما.  
واملزرعتان، حسب الوزارة، تتمتعان بإجراءات األمن احليوي وحتت اشراف 
طبيب بيطري خاص وأشارت العينات اخلاصة بهما إلى خلوهما من الفيروس 

)وزارة الصحة ووزرة الزراعة(.
ما هو مرض إنفلونزا اخلنازير؟

تنفسية،  أعراضا  مسببا  فيها  وينتشر  اخلنازير  يصيب  تنفسي  مرض  هو 
 RNA ويتركب من احلمض النووي A وسبب اإلصابة هو فيروس من املجموعة

وينتقل بالعدوى عن طريق التنفس واالتصال املباشر واملعدات امللوثة.
بفيروس  اإلص��اب��ة  تكون  أن  ميكن  بأنه  اخل��ن��ازي��ر  إص��اب��ة  خ��ط��ورة  وتتمثل 
إنفلونزا الطيور وإنفلونزا اخلنازير واإلنفلونزا املوسمية التي تصيب اإلنسان، 
وحتصل بالتالي عملية خلط لهذه الفيروسات داخل اخلنازير وينتج عنه فيروس 

جديد له خاصية االنتقال من اخلنزير لإلنسان ومن اإلنسان لإلنسان.
وتكون األعراض املرضية على شكل حمى وعطس وإفرازات أنفية وامتناع 

عن األكل والتهاب بالعني وإجهاضات.

كيف وأين وملاذا؟ 

اجلدار واملستوطنات واخلنازير البرية

خنزير مقتول في قرية اسكاكا قرب سلفيت



حـــزيــــران 62009

فنحن  واض���ح���ة،  تعليمات  وج���ود  ع���دم  إل���ى  وي��ش��ي��ر 
قدر  تلوث  ح��دوث  إمكانية  م��ن  نقلل  أن  ون��ح��اول  جنتهد 
اإلم���ك���ان، م���ش���ددا ع��ل��ى ض�����رورة ات���خ���اذ خ���ط���وات ج���ادة 
الظروف  على  اللوم  إلقاء  وعدم  الطبية  النفايات  ملعاجلة 
واإلمكانات، بل توظيف كل ما باليد من األ سالمة صحة 

اإلنسان والبيئة.
ك��م��ا ي��ش��ي��ر أب���و احل���ج إل���ى أن ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال���دوائ���ر 
يقومون  ال  أنهم  إل��ى  إضافة  فعال،  وغير  عقيم  احلكومية 

مبعاجلة املشاكل البيئية بالشكل املطلوب.
بيئية  قوانني  إصدار  على  يقتصر  دورهم  أن  وأضاف 
بل  يكفي،  ال  بيئية  مالحق  أو  ق��وان��ني  ف��إص��دار  تطبق،  ال 
ومن  حلها  وط��رق  وتبعاتها  بيئية،  ظواهر  دراس��ة  يجب 

ثم تنفيذها.
البيئة يقتصر  أن االهتمام مبوضوع  وترى عبد املجيد 
على قانون البيئة الفلسطيني، فال يتم أي اتصال أو ارتباط 
للتنسيق أو حتى تنفيذ مهمات رقابية من اجلهة احلكومية 

املختصة.
في حني، يرى عثمان أن قلة اإلمكانات، كتوفير أكياس 
املستشفيات  من  كبير  لعدد  وأج��ه��زة،  خاصة  وم��ع��دات 
إلى  االلتفات  أم��ام  عائقا  يقف  ك��ان  األول��ي��ة  وال��ع��ي��ادات 
إدراكنا  من  بالرغم  سليم،  بشكل  الطبية  النفايات  إدارة 

ألهمية ذلك.
ف���ي هذا  ال��ص��ح��ة  اه��ت��م��ام وزارة  وي���ؤك���د ع��ث��م��ان ع��ل��ى 
تنفيذها  سيتم  ع��دي��دة  مشاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  امل��وض��وع 
وتعميمها على جميع محافظات الوطن خالل خمسة أعوام.

توعية،  حمالت  على  التركيز  املجيد  عبد  تقترح  كما 
سلطة  م��ع  احمل��ل��ي،  املجتمع  مؤسسات  جهود  بتضافر 
أمر  البيئية  فالثقافة  ال��ص��ح��ة،  ووزارة  البيئة  ج���ودة 

أساسي ومهم للغاية.
كما تأمل تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الصناعات 
مشكلة  ألي  ج��ه��ة  أو  ملرجعية  نفتقد  فنحن  ال��دوائ��ي��ة 

بيئية.
متخصص  مصنع  إنشاء  أهمية  على  احل��ج  أب��و  ويشدد 
ملعاجلة النفايات السائلة، نظرا ملا حتتويه من مواد عضوية، 
الصحة  وزارة  توفير  وج���وب  إل��ى  مشيرا  س��ام��ة،  وأح��ي��ان��ا 
النفايات  م��ن  التخلص كذلك  أج��ل  م��ن  أخ��رى  أج��ه��زة وم���واد 

الدوائية الصلبة بشكل سليم.

تقرير:  هبة الطحان

خاص بآفاق البيئة والتنمية

تشير شروق عبد املجيد املنسقة البيئية لشركة بيرزيت 
التحاليل  مخلفات  ع��ن  الناجتة  السوائل  أن  إل��ى  ل��ألدوي��ة 
كال�«ميثانول« يتم  جتميعها في حاويات خاصة، ملعاجلتها 

من قبل شركة إسرائيلية قبل إتالفها.
فيما يعتقد محمود عثمان مدير إدارة الصرف الصحي 
وزارة  في  البيئة  صحة  دائ��رة  في  النفايات  من  والتخلص 
ال  املصانع  في  السائلة  النفايات  أن  الفلسطينية  الصحة 
ويتم  قليلة  بكميات  تصدر  أنها  وبخاصة  معاجلتها،  تتم 

التخلص منها عن طريق شبكة الصرف الصحي.
أبو احلج، مدير وحدة اجل��ودة واملراقبة  ويقول محمد 
هي  السائلة  املخلفات  إن  ل��ألدوي��ة،  الشفاء  دار  مصنع  في 
في  تتم  التي  املخبرية،  الفحوص  مخلفات  وه��ي  األخ��ط��ر 

مختبرات املصنع.
وح���ول أض���رار ه��ذه ال��ن��ف��اي��ات، ي��ؤك��د أب��و احل��ج إمكانية 
اجلوفية  امل��ي��اه  إل��ى  تسربها  بعد  التنقية،  حملطات  تلويثها 

لكونها حتتوي على مواد عضوية وملوثات أخرى.
البيئية،  بالسالمة  املصنع  اه��ت��م��ام  احل��ج  أب��و  وي��ؤك��د 
جتميع  يتم  حيث  بيئيا،  إدارة  برنامج  تنفيذه  خ��الل  م��ن 
تسليمها  ثم  وم��ن  خاصة،  ح��اوي��ات  في  السائلة  املخلفات 
إلى شركة إسرائيلية متخصصة في معاجلة النفايات التي 
حتتوي مواد سامة لضمان عدم تلويث البيئة أو أي مصادر 

طبيعية.
التخلص  بعدم  املصنع  ال��ت��زام  املجيد  عبد  توضح  كما 
النظر  الف��ت��ة  أخ���رى،  مبستحضرات  امل��ل��وث��ة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن 
خط  إلى  إخراجها  قبل  العادمة،  املياه  مبعاجلة  قيامه  إلى 
عمليات  وه��ي  الترسيب  عملية  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام  امل��ج��اري 

فيزيائية ملعاجلة املياه العادمة.
ويشير أبو احلج إلى الصعوبات احلالية، قائال: بأنه لم 
يعد من السهل نقل هذه املخلفات »الكيماوية« السائلة، عبر 
وصعوبة  احل��واج��ز  بسبب  املختصة  اإلسرائيلية  الشركة 
الشاحنات  وصول  اإلسرائيلية  السلطات  متنع  حيث  نقلها، 
وبالنتيجة  كيميائية؛  مادة  كل  نسبة  عن  بتفاصيل  وتطالب 
فااللتزام  املوافقة،  بانتظار  زلنا  م��رارا، وما  نقلها  يتم تأجيل 
العادية،  بالطرق  منها  التخلص  ع��دم  علينا  يحتم  البيئي 
املخلفات  م��ن  واح���د  ط��ن  م��ن  التخلص  تكلفة  أن  م��ن  بالرغم 

السائلة تبلغ 800 دوالر.
املخلفات الطبية واألوبئة الفتاكة

الطبية  النفايات  مسؤولية  والبحوث  الدراسات  أثبتت 
االنتشار؛ ويال  فتاكة وسريعة  أمراض وأوبئة  إحداث  عن 
حظ أن عددا كبيرا من هذه األمراض ال تتوافر لها طرق عالج 

بشكل نهائي، والعالج الوحيد هو الوقاية منها فقط.
حتتوي  بامليكروبات  ملوثة  مخلفات  الطبية  النفايات   
وفطريات  وفيروسات  بكتيريا  من  امل��رض  مسببات  على 
وغ��ي��ره��ا، ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا احل����رص ف���ي ال��ت��ع��اط��ي معها، 
ومحاولة تكوين منظومة صحية لألفراد والبيئة، حتى في 
ظل شح اإلمكانات وعدم القدرة على توفير األجهزة الالزمة 
للتخلص من النفايات الطبية بالطرق اآلمنة. نأمل أن تكون 
احملاوالت بتنفيذ مشاريع بهذا اخلصوص متضي باالجتاه 

الصحيح للحفاظ على صحة اإلنسان الفلسطيني.
للمخلفات  التعرض  أن  إل��ى  الطبية  ال��دراس��ات  تشير 
أم��راض وج��روح في غاية اخلطورة  الطبية، قد ينتج عنه 
العدوى،  ش��دي��دة  ميكروبات  على  بعضها  اح��ت��واء  بسبب 
أو  موتها  تسبب  البشرية  للخاليا  سامة  م��واد  ل��وج��ود  أو 
خطرة  كيماويات  أو  أدوي��ة  كونها  إلى  إضافة  لها،  طفرات 
 أو مواد مشعة، أو مواد حادة وقاطعة لألنسجة البشرية.
الطبية،  املخلفات  من  امل��رض  مسببات  انتقال  طرق  وح��ول 
تؤكد هذه الدراسات أن التعرض للمخلفات الطبية للمرضى 
ميكروبات  م��ن  ومتنوعة  مختلفة  كميات  على  احمل��ت��وي��ة 
يؤدي  ودي��دان  وفطريات  وفيروسات  بكتيريا  من  امل��رض 

تختلط باملخلفات املنزلية وحترق معها

النفايات الطبية في رام الله إلى أين؟
في ظل غياب التعليمات والرقابة:  الدوائر احلكومية تصدر القوانني التي ال تطبق

التتمة صفحـ10ـة

إلى إمكانية اإلصابة بأمراض خطيرة للعاملني وللمرضى 
اآلخ��ري��ن، م��ن خ��الل ال��وخ��ز أو قطع اجل��ل��د، أو ع��ن طريق 

مالمسة األغشية املخاطية، أو االستنشاق أو البلع.
الرعاية  من جانبه، يؤكد سمير اخلطيب  مدير مختبر 
العربية على أهمية التعاطي مع سالمة وصحة البيئة على 
محمل اجلد وفي جميع املستويات، فاملخلفات الطبية حتمل 
جراثيم بكتيرية أو فيروسات قد تسبب انتقال العدوى بني 

الناس، إضافة إلى تلوث التربة واملياه.
الطبية،  التحاليل  مختبرات  مبخلفات  يتعلق  وفيما   
إلى  تنقسم  عنها  ال��ن��اجت��ة  املخلفات  أن  اخلطيب  ي��وض��ح 
قسمني: صلبة كالسرجنات واألنابيب وعلب العينات، ويتم 
التخلص منها من خالل عزلها في صندوق خاص، لضمان 
عدم انتقال العدوى إلى فني املختبر، ونفايات سائلة مكونة 
امل��رض��ى م��ن دم، وب���ول وب����راز، وب��ع��ض املواد  م��ن عينات 
الكيماوية ومخلفات اجلسم، حيث يتم وضعها في أكياس 
نايلون مقوية ومن ثم إغالقها بشكل محكم، ووضعها في 
وعاء محكم اإلغالق، الفتا إلى أنه يقوم بجمع هذه املخلفات 
في وعاء كبير، والتخلص منها في مكب النفايات الرئيسي 

في بيتونيا بسيارة أجرة.
ويردف: اشعر باملسؤولية جتاه خطورة هذه النفايات، 
األم���راض، وال ميكنني  العديد من  انتشار  إل��ى  ت��ؤدي  التي 
املواطنني  حياة  وتعريض  العادية  احل��اوي��ات  ف��ي  تركها 

للخطر.
وفي سياق آخر، توضح زبيدة حنا، مسؤولة قسم الوالدة 
في مستشفى الرعاية العربية أن معاجلة مخلفات قسم الوالدة، 
تتم من خالل عزل املشيمة »اخلالصة« في كيس خاص ومن ثم 
التخلص  جتميدها في جهاز خاص للتجميد، وعند امتالئه يتم 
منها في مكب النفايات الرئيسي، موضحة أن وزن املشيمة يصل 

إلى)500-700( غرام.
حنا  تشير  املعنية،  اجلهات  من  رقابي  دور  أي  وح��ول 
إلى أن املستشفى يقوم بعمل ما يراه مناسبا، وال يوجد أي 

تعليمات لوزارة الصحة بهذا اخلصوص.  
رؤساء  وي��ح��اول  إمكانياتنا،  حسب  نعمل  وتضيف: 
على  واحل��ف��اظ  النظافة  على  الرقابة  باملستشفى  األق��س��ام 

السالمة البيئية.   
وح���ول مخلفات ع��ي��ادات األس��ن��ان، ت��وض��ح د.ن���ورة 
الناجتة  املخلفات  تلك  أهمها  أن  أسنان،  طبيبة  ل��ن،  أب��و 
من  االنتهاء  بعد  كالزئبق،  الثقيلة  املعادن  استخدام  عن 
عملية »حشو األسنان«، حيث تعتبر هذه البقايا مخلفات 
خاصة  زج��اج��ات  ف��ي  وضعها  يتم  أن��ه  وتشير  خطيرة، 

وجتميعها إلى أن يتم التخلص منها في احلاويات.
يؤدي  الزئبق  استنشاق  أن  إل��ى  النظر  لن  أب��و  وتلفت 
أخرى  خطيرة  أم��راض  أو  بالصدر،  حساسية  ح��دوث  إل��ى 

كالسرطان على املدى البعيد.

سامة،  غ���ازات  تنتج  التي  احل��رق  عملية  أث��ن��اء  ف��ي  اخلطر 
تؤدي إلى التسمم واإلصابة باألمراض اخلطيرة.

إلى  الصلبة  الطبية  النفايات  نقل  أن  احلج  أبو  وي��رى 
ال��رئ��ي��س��ي ال ي��ن��اس��ب ال��س��الم��ة والصحة  ال��ن��ف��اي��ات  م��ك��ب 
إلى  م��ج��ددا  خلروجها  إمكانية  هناك  تظل  حيث  البيئية، 
البدائي  األس��ل��وب  بسبب  تطمر،  أن  بعد  النفايات  سطح 
امل��ت��ب��ع ف��ي عملية ط��م��ر ال��ن��ف��اي��ات ف��امل��ك��ب غ��ي��ر م��الئ��م من 

الناحية البيئية.
أهمية  على  املجيد  عبد  ت��ش��دد  ذات���ه،  الصعيد  وع��ل��ى 
اس��ت��خ��دام ط��رق أخ���رى للتخلص م��ن األدوي����ة، ال��ت��ي يتم 
سالمة  وض��م��ان  البيئية  ال��ص��ح��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  إت��الف��ه��ا 

املواطنني.
عن  تنتج  أخ���رى،  مخلفات  إل��ى  املجيد  عبد  وت��ت��ط��رق 
حيث  متلفة،  مستحضرات  إل��ى  إض��اف��ة  متلفة  خ��ام  م���واد 
بها  بالتدقيق  الصحة  وزارة  تقوم  قوائم  بتحضير  نقوم 
مكب  ف��ي  منها  التخلص  يتم  ث��م  وم��ن  عليها،  وامل��ص��ادق��ة 

النفايات الرئيسي.
الصلبة يتم  النفايات  أن بعض  إلى  املجيد  وتشير عبد 
والزجاج  كالبالستيك  ال��ت��دوي��ر،  بهدف  ونقلها  جتميعها 
واألمل���ن���ي���وم وال���ك���رت���ون وال�����ورق واألخ����ش����اب، ح��ي��ث يتم 

تخصيص حاوية خارجية للورق والكرتون.
شركات  توافر  عدم  إلى  الصدد،  هذا  في  النظر  وتلفت   
لدينا  توجد  فال  املصنعة،  امل��واد  تدوير  إلع��ادة  متخصصة 

ثقافة »التدوير«، بالرغم من أهميتها.
ف��ي��م��ا ي��ش��ي��ر أب���و احل���ج إل���ى أن ال��ه��دف ل��ي��س إت��الف 
من  البيئة  على  احل��ف��اظ  أن  ح��ني  ف��ي  الصلبة،  النفايات 
هو  معاجلتها  بعد  أخ��رى  م��واد  وتصنيع  تدويرها  خالل 

الهدف املنشود.
الطبية  النفايات  عزل  ضرورة  على  اخلطيب  يؤكد  كما 
امللوثة،  وغير  امللوثة  النفايات  بني  للتمييز  حاويتني،  في 

ليتم التخلص منها من قبل البلدية بالطريقة املناسبة.
املسؤولية واحللول

يحمل اخلطيب املسؤولية للجهات املعنية، ويقول: ما 
داموا ميثلون املرجعية يجب عليهم على األقل -وبالرغم 
م��ن ق��ل��ة اإلم���ك���ان���ات- إص����دار ت��ع��ل��ي��م��ات وإرش�����اد لكافة 
الصحة  مفاهيم  ح��ول  الصحية  املؤسسات  في  العاملني 

البيئية كحد أدنى.

أخصائي مختبر  يلقي باإلبر  الطبية احلادة في عبوة خاصة

نفايات طبية حادة مبعثرة  

اختالط النفايات الطبية مع املخلفات املنزلية
الطبية  النفايات  من  التخلص  طريقة  عن  النظر  بغض 
الصلبة، في املراحل األولية إال أنها في النهاية تختلط مع 
يكمن  هنا  ومن  الرئيسية،  املكبات  في  املنزلية«  »النفايات 
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يصفها  فإنه  ق��رن،  نصف  قبل  الله  رام  يعرف  م��ن  ك��ل 
»ببلدة ريفية« تفتح أحضانها لسياحها الذين كانوا يجدون 
املتوسط  وموقعها  اخلالبة،  وبيئتها  اجلميل،  مناخها  في 
الوقت  ف��ي  ول��ك��ن  فيها.  اإلق��ام��ة  أو  لزيارتها  فضلى  م��ي��زة 
الكثيرون ممن  قد يجمع عليه  الذي  الوصف  ما هو  الراهن 

يقيمون في هذه املدينة،  أو تتاح لهم الفرصة لزيارتها؟.
وبتبدل األزمان وتقلباتها، فإن األماكن وما يتخللها من 
حيث  من  املكاني  فاملشهد  كذلك،   هي  تتغير  ومعالم  أناس 
كالتحوالت  األخ��رى  املشاهد  بينما  بالثبات،  يتسم  املوقع 
االقتصادية واملعمارية وغيرها هي التي يحدث لها التبديل، 

سواء أكان ذلك إيجاباً أم سلباً.
ت��غ��ي��رت مالمحه؟  امل��ش��ه��د وذاك، ه��ل  وف���ي خ��ض��م ه���ذا 
)سياسياً،  اجتماعيا، اقتصاديا، بيئيا وثقافياً(، وأية صفة 
حملها هذا التبدل في حال أنه قد حتقق؟ )سلباً أم إيجاباً(، 
الفلسطينية  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  منحت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ه��ي  وم��ا 
أو  األخ���رى،  فلسطني  م��دن  م��ن  لقريناتها  املماثلة  سماتها 
ظل  في  املدينة  هذه  مستقبل  هو  ما  وكذلك،  عنها؟  املنفردة 
عموماً،  بفلسطني  تلفح  وم��س��ت��ج��دات  وحت����والت  وق��ائ��ع 

وحاضر هذه املدينة على وجه اخلصوص.
ه��ذه األس��ئ��ل��ة وغ��ي��ره��ا، ح��اول��ن��ا اإلج��اب��ة عنها م��ن خالل 
لعلنا  واالخ��ت��ص��اص،   الشأن  أه��ل  من  العديد  رأي  استمزاج 
نصل إلى معطيات ونتائج تفيد أصحاب القرار في هذه املدينة 
أو رؤى من شأنها اإلسهام في جعل رام  لكي يضعوا خططاً 
الله املدينة املميزة بني مدن فلسطني األخ��رى،  شريطة أن ال 

يكون لذلك نتائج سلبية على أية جتمعات فلسطينية ثانية.
وال ميكن احلديث عن هذا املشهد اجلغرافي كموقع منفرد 
بل هذه البقعة اجلغرافية متتاز بتشكل وتالصق مدينتني 
توأمني هما )رام الله والبيرة( لتشكال معاً وحدة جغرافية 

واحدة، بالرغم من انفصالهما في بلديتني مختلفتني.
املشهد اإلحصائي

واالقتصادية  امل��ك��ان��ي��ة  ال��ت��ف��اص��ي��ل  ع��ن  احل��دي��ث  وق��ب��ل 
وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن املجاالت 
ومبعطيات  التطرق،  من  بد  ال  املدينتني،  هاتني  ميزت  التي 
لهذا  املشهد  وت��وض��ي��ح  ال��ص��ورة  تقريب  ب��ه��دف  إح��ص��ائ��ي��ة، 
املاضي  العقد  خالل  أخذ  الذي  الفلسطيني  السكاني  التجمع 
جذباً هائالً ألناس من داخل محافظات الوطن أو من اخلارج.

حتتوي محافظة رام الله والبيرة على 80 جتمعا سكانياً،  
مشكلة بذلك )10،25%( من مجموع املواقع في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ويصل عدد السكان فيها حسب تقديرات اجلهاز 
نسمة(.  290،401 حوالي)   2006 لعام  لإلحصاء  املركزي 
عدد  يبلغ  حيث  التجمعات  ه��ذه  أك��ب��ر  ال��ب��ي��رة  مدينة  وت��ع��د 
سكانها نحو )39،538 ألف نسمة(، ثم مدينة رام الله الذي 
بيتونيا  ثم  نسمة(،  ألف   25،467( نحو  سكانها  تعداد  بلغ 
التجمعات  احملافظة  ف��ي  نسمة(.وتكثر  ح���وال���ي)14،600 
جتمعاً(،   24( نسمة  آالف   )3( على  سكانها  عدد  يزيد  التي 
فيبلغ  نسمة  أل��ف  عن  سكانها  ع��دد  يقل  التي  التجمعات  أم��ا 
عددها )16 جتمعاً(.وتضم محافظة رام الله والبيرة خمسة 
مخيمات لالجئني، هي:مخيم سلواد)500 نسمة(، مخيم دير 
مخيم  نسمة(،  اجللزون)8000  مخيم  نسمة(،  عمار)2000 

االمعري)5800 نسمة(، ومخيم قدورة)1900 نسمة(.
ت��ق��ول د.ل��ي��زا ت��راك��ي أس��ت��اذة ع��ل��م االج��ت��م��اع بجامعة 
الله  ل��رام  بالنسبة  للنظر  الالفتة  األم��ور  من  »إن  بيرزيت: 
غزة  مدينة  بعد  والقطاع،  الضفة  في  الوحيدة  املدينة  أنها 
العام  نكبة  من  إب��ت��داءاً  املتالحقة  الهجرات  بفعل  توسعت 
1948، وانتهاًء بالهجرات اجلديدة التي نتجت عن سياسات 
االحتالل اإلسرائيلي، منوهة إلى أن مدينة رام الله تعرضت 
من  مختلفة  موجات  إلى  املاضية  اخلمسني  السنوات  خالل 

الهجرة والتطور ساهمت بشكل كبير في تغيير معاملها.
سمات ومعلومات

وموقعها  ال��ق��دس  ملدينة  ال��ل��ه  رام  ق��رب  أن  وأوض��ح��ت 
في  للتعلم  الطلبة  من  كثير  وتوجه  الوسطي،   اجلغرافي 
البحث  جانب  إلى  بيرزيت،  جامعة  في  وخاصة  معاهدها 
عن عمل فيها، ساهما في منحها سمة تختلف عن مدن الضفة 
األخرى، السيما فيما يتعلق بتوسع الطبقة الوسطى التي 
ليست  معظمها  وثقافية  وسياسية  اجتماعية  نخبة  ضمت 

محلية )أي من غير أصول املدينة(.

وت��ب��ني د.ت���راك���ي أن��ه��ا أع����دت دراس����ة ح���ول م��دي��ن��ة رام 
ومسؤولي  مديري  من   %90 نحو  أن  إلى  فيها  توصلت  الله 
ورجال  االقتصادية  النخبة  من  وكثير  اخلاصة،  املؤسسات 
رأس املال الوطني والقيادات السياسية أصولهم ليست من 
املدينة، مشيرة في اإلطار ذاته إلى أن أهم ما مييز مدينة رام 
الله جملة سمات، أهمها: املوقع اجلغرافي املتوسط بالنسبة 
ملدن الضفة، مناخها املعتدل الذي يأخذ الطابع السياحي ال 
املختلفة  الطبقات  ووض��وح  تنوع  الصيف،  فصل  في  سيما 
واالقتصادية،   والثقافية  السياسية  ال��ق��وة  مت��رك��ز  ف��ي��ه��ا،  
مناطق  داخل  من  الهجرة  ازدي��اد  الالفت،  العمراني  التوسع 

الضفة الغربية نحوها،  وتنوع ومتيز مدارسها اخلاصة.
ورغم الصعوبات التي تواجه رام الله كغيرها من مدن 
العمراني  املدينة  تطور  أن  ترى  تراكي  د.  إن  إال  فلسطني، 
ملا  أم��ر طبيعي  ذل��ك  ب��ازدي��اد، ألن  واالق��ت��ص��ادي سيستمر 
اق��ت��ص��ادي��ة وثقافية  م��ق��وم��ات  م��ن  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ب��ه  تتميز 

وسياسية واجتماعية واسعة وقوية.
املدينة والعائلة

ويقول الباحث االجتماعي جميل هالل:  »إن قدوم السلطة 
الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994، ومتركز الكثير من 
املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية الرسمية منها 
القدس،   الله، إلى جانب عزل مدينة  واألهلية في مدينة رام 
حقيقية  مدينية  صفات  إلى  الله  رام  حتويل  في  يساهم  بدأ 
والثقافي  والسياسي  االقتصادي  النشاط  أن  كما  وفعلية. 
فيها منحها تنوعا في جذور قاطنيها وأصولهم،  فهي املدينة 
عائالتها  معظم  التي  الوحيدة  تكون  قد  التي  الفلسطينية 

ليست تقليدية أو ذات أصول من املدينة.
تراجع وتقدم

توسع  ال��ل��ه  ل���رام  ح��دث  فقد  السلطة،  ل��ق��دوم  ونتيجة 
في  وتنوع  إليها،  والهجرة  السكان،   في  وت��زاي��د  عمراني، 
املهن والنشاطات االقتصادية والثقافية املختلفة، مما ساعد 
باندالع  ه��الل(  )وف��ق  ولكن  مركز.  مدينة  إلى  حتويلها  في 

للسياسة  األفقي  االنغالق  من  طرأ  وما  احلالية،  االنتفاضة 
ليتسارع  ث��م  نسبيا،  التحول  ه��ذا  توقف  فقد  الفلسطينية 
احلل  وبعد   .2002 العام  في  ال��واق��ي«  »السور  عملية  بعد 
التدمير  وسياسة  غ���زة،   قطاع  ف��ي  اإلسرائيلي  االن��ف��رادي 
ميكن  املجتمع،  وتفكيك  الفلسطيني  لالقتصاد  اإلسرائيلية 

القول إن تطور هذه املدينة يشهد جموداً.
ال��ل��ه ح��اول��ت أخ��ذ ج��زء من  وي��ب��ني ه��الل أن مدينة رام 
وظائف مدينة القدس كمركز اقتصادي وثقافي وسياسي، 
األمر الذي أثر على مدينة القدس سلبا، كما هو األمر كذلك 
في التأثير السلبي على مدن الضفة األخرى خاصة اخلليل 
الله  رام  الشمال. وحول مستقبل  في اجلنوب ونابلس في 
يرى هالل أن مستقبلها ومدى تطورها مرتبط بشكل كبير 
على ماذا يحصل للمشروع الوطني السياسي الفلسطيني؟.
في  ونتائجها  مساراتها  وطبيعة  السياسية  فالتطورات 
طبيعة  ف��ي  وال��ه��ام  األس���اس  التأثير  لها  سيكون  فلسطني 

تبلور النواحي املتعددة ملدينة رام الله.
 تطور عمراني وتلوث بيئي!

البيئي  امل��ج��ال  ف��ي  الله  رام  مدينة  بتطور  يتعلق  وفيما 
والعمراني، يرى اخلبير البيئي جورج كرزم أن هذا التطور 
اجته نحو األسوأ،  حيث كانت هذه املدينة )والكالم لكرزم( 
وحدائقها  اخل��ض��راء  مبساحاتها  معروفة  ع��ام��اً  ثالثني  قبل 
اجلميلة وأشجارها ونباتاتها املتنوعة، ولكن خالل السنوات 
العشرين املاضية حتديداً،  تدهور وضع مدينة رام الله البيئي 
أبرز وأخطر هذه  بشكل خطير ألسباب عديدة. ويذكر كرزم 
األسباب، مثل: النمو السكاني الكبير الذي شهدته املدينة؛ إذ 
العام  بعد أن كان عدد سكانها ال يتجاوز 18 ألف نسمة في 
أي   ،2007 العام  في  نسمة  أل��ف   30 نحو  إل��ى  تزايد   ،1997

بزيادة تفوق 60% خالل عشر سنوات فقط.
قليلة،  سنوات  غضون  وف��ي  ج��داً،  العالية  ال��زي��ادة  ه��ذه 
إح��داث حت��والت ومظاهر واسعة في هذه  لها من  بد  لم يكن 
بوتيرة  وامل��ص��ان��ع  ال��س��ي��ارات  ع��دد  تضاعف  فمثالً  امل��دي��ن��ة، 
عالية وسريعة، مما أدى إلى ازدياد استهالك الطاقة،  السيما 
البنزين الذي فيه مستويات عالية من الرصاص، أو السوالر 
الذي يحتوي على كميات كبيرة من أكاسيد الكبريت اخلطيرة 
هنا  املالحظة  مع  والنبات،   واحليوان  لإلنسان  مجملها  في 
أن عددا ال بأس به من السيارات في املدينة السيما تلك التي 
تعود إلى العقد الثامن من القرن املاضي هي سيارات قدمية، 

وتستخدم الوقود قليل اجلودة والضار.
التلوث:  قدميًا وحاضرًا

ولتبيان خطورة هذا النمو السكاني الذي صاحبه منو 
إلى  ك���رزم  الباحث  يشير  امل��دي��ن��ة،  وم��ن��اخ  بيئة  ت��ل��وث  ف��ي 
احتراق  عن  الناجتة  الرصاص  كمية  أن  توضح  تقديرات 
العام  ف��ي  ال��ل��ه بلغت  رام  ف��ي مدينة  امل��رك��ب��ات  م��ن  ال��وق��ود 
2004 قرابة 1300 كغم، بينما قدرت في العام الذي سبقه 

املدينة األكثر تلوثًا في فلسطني

رام الله:  تطور عمراني على حساب املناطق اخلضراء
في  أن��ه  علماً    ،%  21 نسبتها  ب��زي��ادة  أي  ك��غ��م،  ب1000 
الرصاص  نسبة  كانت  املاضي  القرن  ثمانينيات  منتصف 
الضفة  محافظات  كافة  في  السيارات  ع��وادم  من  املنبعث 
ال��غ��رب��ي��ة ال ت��ت��ج��اوز األل���ف ك��غ��م.وك��ذل��ك احل���ال ألكاسيد 
الكبريت املوجودة في وقود الديزل، حيث قدرت نسبتها في 
العام 2005 ب 1000كغم،  في حني قدرت في السنة التي 

سبقتها بزهاء 780 كغم، أي بزيادة تقارب %40.
يستنشق  ال  الفلسطيني  امل��واط��ن  أن  يعني  ه��ذا  ك��ل 
هواء طبيعيا بقدر ما يستنشق غازات محترقة، ملوثة،  
وخطيرة جداً كانت وال تزال سبباً مباشراً أو غير مباشر 
املزمنة،  والعلل  األم���راض  م��ن  الكثير  وانتشار  لظهور 
وكذلك  والقاتلة،  املختلفة  بأنواعه  السرطان  كمرض 
إلى  وم��ا  التناسلي،  واجلهاز  والكليتني  الدماغ  أم��راض 
أم��راض خطيرة ومستعصية كان ضحيتها وال  ذلك من 

يزال األطفال.
امل��واد في مدينة رام  وكمثال واض��ح على خطورة هذه 
جاء  املاضية،   العشرين  السنوات  خ��الل  خصوصاً  ال��ل��ه،  
الوفيات  ع��دد  أن  البيئة  ج���ودة  سلطة  أعدتها  دراس���ة  ف��ي 
 86 بلغت  السرطانية  األم��راض  بسبب  الله  رام  مدينة  في 
الوفيات في احملافظة، كما  حالة،  تعادل 11% من إجمالي 
أن الدراسة ذاتها بينت أن 10 % من أطفال احملافظة يعانون 
م��ن م��رض ال��رب��و ال��ذي أح��د أه��م م��ص��ادره ه��و تلوث اجلو 

والبيئة مبواد خطيرة بل وقاتلة.
امليدان األسود

وفي السياق ذات��ه،  فإن بنايات املدينة لم تسلم هي 
بعينيه  يحدق  فالذي  التلوث،   ه��ذا  مخاطر  من  األخ��رى 
إلى البنايات الواقعة بوسط هذه املدينة أو احمليطة بها 
هذه  أصبحت  ال��ذي  األس��ود«  »السخام  بوضوح  يالحظ 
بسبب  الداكن  الرمادي  أو  األس��ود  لونها  تأخذ  البنايات 

هذا التلوث.
تنبئ  ال��ت��ي  احليثيات  أو  التفاصيل  ه��ذه  خضم  وف��ي   
إلى  يصل  قد  الله،  رام  ملدينة  وخطير  سيئ  بيئي  مبستقبل 
كارثة بيئية غير مسبوقة كما يرى كرزم، ال بد من ذكر جملة 
القاتلة،  التقليل من هذه اآلفة  توصيات تساهم وتساعد في 
والتي أهمها: تقليل استخدام السيارات للمسافات القصيرة،  
مع التركيز على أهمية الوعي والتربية في استخدام أدوات 
العامة  النقل  وس��ائ��ل  وتشجيع  للبيئة،  صديقة  ووس��ائ��ل 
)ال��ب��اص��ات( ب��ك��ث��رة،  إل��ى ج��ان��ب ض���رورة ق��ي��ام املؤسسات 
امل��س��ؤول��ة ف��ي امل��دي��ن��ة ب��وض��ع دراس����ات ع��ل��م��ي��ة،  وواقعية 
سليمة  غير  مجتمعية  مم��ارس��ات  على  القضاء  ف��ي  تساعد 
تطور  من  تزيد  ومشاريع  خططا  وتضع  جهة،   من  للبيئة 
املدينة وتقدمها مع األخذ باالعتبار سالمة املواطن وصحته.

االقتصاد: عوامل وآثار
رام  التي شهدتها مدينة  االقتصادية  التطورات  وبشأن 
الله فان اخلبير االقتصادي د. نصر عبد الكرمي يرجعها إلى 
عوامل جغرافية وأخرى سياسية،  حيث كانت هذه املدينة 
في ستينيات القرن املاضي عبارة عن بلدة ريفية تعتمد على 
طرأ  ذلك  بعد  ولكن  مصيفاً.  باعتبارها  والسياحة  الزراعة 
عليها عامالن رئيسيان، شكال هويتها الثقافية واالقتصادية 

والسياسية والعمرانية، وهما وفق د. عبد الكرمي:
املدينة  أب��ن��اء  م��ن  كبير  ع��دد  ق��ام  حيث  اخل��ارج��ي��ة:  الهجرة 
بالهجرة إلى دول أمريكا اجلنوبية والشمالية للبحث عن العمل 
والتعليم واالستقرار،  ولكن هؤالء لم يتركوا مدينتهم أو ينسوها،  
وشركات  ص��ن��اع��ات  وي��ؤس��س  ليستثمر  منهم  ق��س��م  ع���اد  ف��ق��د 
مساهمة عامة كبيرة ومتطورة. هذا التطور االقتصادي لم يكن  
بد من أن يصاحبه تعدد ديني )مسلم،  مسيحي( وتعايش في 

إطار الوصول إلى حتقيق حياة مستقرة وهانئة.
أما العامل الثاني بحسب د. عبد الكرمي، فيتمثل في قدوم 
 ،1994 العام  في  الوطن  أرض  إل��ى  الفلسطينية  السلطة 
وهذا ما أدى بدوره إلى تطور عمراني ومؤسساتي كبيرين 
الهامة  التنفيذية  املؤسسات  لوجود  السيما  الله،   رام  في 
فيها من جهة،  وعودة الكثير من االقتصاديني واملستثمرين 
وانطالقهم في تأسيس مشاريعهم من خاللها. إضافة إلى 
الهجرة  ف��ي  يتمحور  آخ��ر  ع��ام��ل  هنالك  ال��ع��ام��ل��ني،  ه��ذي��ن 
خالل  خصوصاً  ال��ل��ه،  رام  مدينة  شهدتها  التي  الداخلية 
من  اآلالف  عشرات  هجر  فقد  احلالية،   االنتفاضة  سنوات 
أبناء محافظات الضفة الغربية مدنهم وقراهم ومخيماتهم 
وتوجهوا إلى مدينة رام الله للبحث عن العمل، ورأس املال 

والتعليم، وغير ذلك.
التتمة صفحـ10ـة

ازدحامات مرورية متفاقمة في مدينة رام الله

اكتظاظ سكاني كبير في رام الله
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خاص بآفاق البيئة والتنمية / غزة

أج��م��ع األط��ف��ال امل��ش��ارك��ون ف��ي ال��ن��دوة ال��ت��ي نظمتها 
التنموي  ال��ع��م��ل  م��رك��ز  ف��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة  البيئة  آف���اق  مجلة 
أبحاث بيئية  »معا » في غزة، على ض��رورة تطوير مراكز 
تستهدف كافة النواحي البيئية، وعدم التعاطي مع البيئة 

الفلسطينية في املناسبات فقط.
ودع����وا وزارت����ي ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة وامل��ؤس��س��ات ذات 
العالقة إلى احلد من استخدام املواد الكيماوية في الزراعة 
البدائل  كافة  واستثمار  العضوية،  الزراعة  نحو  والتوجه 
امل��ت��اح��ة الس��ت��خ��دام��ات ال���زراع���ة م��ن خ���الل أس��ط��ح املنازل 
البيوت، وتخصيص مساحة من  واملساحات املوجودة في 
املتنزهات الستخدامات الزراعة العضوية وحث املواطنني 

على استخدام ذلك النهج.
وشددوا على أن البيئة الفلسطينية تعيش اليوم وضعا 
كارثيا من شأنه أن يؤدي إلى أمراض صحية تفتك باإلنسان 
الفلسطيني شيبا وشبانا، أطفاال ونساء، ودعوا املسؤولني 
باتت  التي  البيئة  إنقاذ  أج��ل  من  عالجية  خطط  وض��ع  إل��ى 
ناحية،  م��ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  مم��ارس��ات  نتيجة  تئن 
والسلوكيات البيئية اخلاطئة للمواطنني من ناحية أخرى.  
بعنوان  جاءت  التي  الندوة  خالل  املشاركون،  دعا  كما 
إل��ى القيام  »جت��ارب وإب��داع��ات بيئية رائ��دة ألطفال غ��زة« 
بحمالت شعبية توعوية تنطلق في كافة أنحاء قطاع غزة 
بكافة  املواطنني  لتزويد  س��واء،  حد  على  الغربية  والضفة 
مسؤولياتهم،  أم���ام  تضعهم  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات  املعلومات 
وتزويدهم بسلوكيات ايجابية من شانها أن تعدل االعوجاج 
املوجود في السلوك نحو البيئة، داعني إلى توحيد اجلهود 
والتشبيك بني املؤسسات ذات العالقة من أجل احلفاظ على 

اإلنسان الفلسطيني والذي يعد أغلى ما منلك.
إلى تشكيل ملتقي بيئي من األطفال يعمل على  ودع��وا 
جملة  بتنفيذ  والقيام  املختلفة،  ب��امل��ه��ارات  ال��ن��اس  ت��زوي��د 
بأهمية  الناشئ  اجليل  توعية  إل��ى  الهادفة  املشاريع  م��ن 
احلفاظ على البيئة؛ كما دعوا وزارة التربية والتعليم إلى 
تخصيص مساق يتعلق بآلية احلفاظ على البيئة إذا ما كنا 

نريد بيئة سليمة.
وتساءلوا لم ال توحد اجلهود من أجل سالمة فلسطني 
ويالت  تعاني  الفلسطينية  البيئة  تبقى  من  مصلحة  وفي 
ناحية،  م��ن  ال��زراع��ي��ة  للكيماويات  اخل��اط��ئ  االس��ت��خ��دام 
وتكدس القمامة في أماكن مختلفة من ناحية أخرى، وغياب 
خطا  تفتح  أن  شأنها  من  التي  املجانية  الهاتفية  اخلطوط 
كافة  عن  لإلجابة  وامل��واط��ن،  البيئي  املختص  بني  مباشرا 

االستفسارات املتعلقة بآلية احلفاظ على البيئة.
ف��ي إعداد  ال��ن��ي��زك  ال��ن��دوة جت��رب��ة مؤسسة  وت��ن��اول��ت 
متخضت  التي  والنتائج  املتخصصة  البيئية  ال��دراس��ات 
عنها وآلية تعميم هذه النتائج من أجل احلفاظ على صحة 
من  الفلسطينية  والبيئة  ناحية،  من  الفلسطيني  اإلنسان 
ناحية أخرى، وذلك بحضور أسرة جمعية النيزك، وحنني 
البيئية   الصحفية  ال��ن��دوة  وأدارت  معا،  مركز  من  العقاد 

سمر شاهني.
في  معا  دور  إل��ى  مشيرة  باملشاركني  العقاد  ورح��ب��ت 
للطالئع،  واستثمارها  الفلسطيني  البيئة  بواقع  النهوض 
أن  إل��ى  مشيرة  ال��ن��اس،  عموم  إل��ى  الفكرة  إيصال  أج��ل  من 
التعلم في الصغر كالنقش على احلجر، وأنه كلما مت تعليم 
الناجحة،   البيئية  السلوكيات  على  مبكرة  سن  من  األطفال 
كافة  مواجهة  على  ق���ادرة  سليمة  بيئة  خلق  ف��ي  ساهمنا 

التحديات احملدقة بها.
مجلة البيئي الصغير

عمل  معا،  التنموي  العمل  مركز  أن  إل��ى  النظر  ولفتت 
على إصدار مجلة البيئي الصغير والتي تضمنت CD يضم 
البيئة  التي حتث على احلفاظ على  األناشيد  مجموعة من 

الفلسطينية وكيفية املساهمة في ذلك.
البيئة  آف��اق  مجلة  ح��ول  شاهني  حتدثت  جانبها،  وم��ن 
متخصصة  بيئية  مجلة  أول  أن��ه��ا  على  م��ؤك��دة  والتنمية 
ليس في فلسطني فحسب وإمنا في الوطن العربي، مشيرة 

ندوة العدد

تلوث  مصادر  أن  الدراسة  وبينت  حيوانية.  وموارد  نباتية 
باملواد  وال��ت��ل��وث  اجل��رث��وم��ي،  ال��ت��ل��وث  منها  كثيرة  ال��غ��ذاء 
الكيماوية  باملواد  والتلوث  النووية،  التجارب  عن  الناجتة 
ال��غ��ذاء وه��ي : التلوث  أن����واع  ت��ل��وث  إل��ى  ال��س��ام��ة، مشيرة 
التلوث  واحلجم،  والشكل  اللون  في  تغير  وه��و  الفيزيائي 
أو كيماويات أخرى،  الكيماوي ويعني وجود بقايا مبيدات 
وال��ت��ل��وث ال��ب��ي��ول��وج��ي م��ن ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة م��ث��ل البكتريا 

والفطريات وإفرازاتها.
على  سلبية  الغذاء  تلوث  تاثيرات  أن  الدراسة  وأك��دت 
وتسبب  واالجتماعية،  والصحية  االقتصادية  النواحي 
أمراضا كثيرة ومشاكل صحية مستقبلية عديدة، كالتليف 
املناعة  جلهازي  املدى  الطويل  والتخريب  الكلوي  والفشل 

واألعصاب، كما يؤدي تلوث الغذاء إلى تسمم غذائي.
ويعرف التسمم الغذائي بأنه حالة مرضية تصيب 
يحتوي  م��ل��وث��اً  م���اء  أو  ط��ع��ام  ت��ن��اول  نتيجة  اإلن��س��ان 
امليكروبات.  ه��ذه  ت��ف��رزه��ا  س��م��وم  أو  م��ي��ك��روب��ات  على 
ذلك.   غ��ي��ر  أو  م��ب��ي��دات  أو  ك��ي��م��اوي��ة،  مب���واد  تلوثها  أو 
والفيروسي  البكتيري  التلوث  هو  امليكروبي  والتلوث 
والفطري، أما التلوث غير امليكروبي فهو أساسا التلوث 

الكيماوي. 
وأكدت الدراسة أنه ال يجوز استخدام أي مبيد حشري 
الطبية  احل��ش��رات  مكافحة  ف��ي  أو  ال���زراع���ة  ف��ي  غ��ي��ره  أو 
يجوز  وال  ق��ان��ون��اً،  م��رخ��ص��اً  ي��ك��ون  أن  دون  وال��ب��ي��ط��ري��ة 
التي حتدد  الشروط  إال بعد خضوعه لعدد من  الترخيص 
تأثيرات ض��ارة على  املرخصة من  امل��ادة  أو تقرر خلو تلك 

الصحة العامة وسالمة البيئة.
كما أوصت الدراسة بضرورة حتديد الزمن الفاصل ما 
بني استخدام املبيد أو السماد ووقت  اجلني )القطاف( حيث 
يعد عامالً هاماً من عوامل الوقاي، وأنه عند رش األسمدة 
التي مير بها احملصول واخلضار  يؤخذ باالعتبار املرحلة 
املوسمية، كما يؤخذ باالعتبار عمر النبات ومراحل منوه.  
فيها  التسميد  يبدأ  فبالعادة،  الفاكهة،  ألشجار  وبالنسبة 
ف��ي ال��رب��ي��ع وينتهي ف��ي أواخ����ر ال��ص��ي��ف.  وش����ددت على 
وحتديد  )ال���دب���ال(،  الطبيعية  األس��م��دة  اس��ت��خ��دام  أهمية 
ال��زم��ن ال��ف��اص��ل م��ا ب��ني اس��ت��خ��دام ال��س��م��اد ووق���ت اجلني، 

 يطالبون بإنشاء مراكز أبحاث بيئية ملواجهة الكوارث احملتملة

بيئيون طالئع:  بيئتنا تعيش الكارثة، واملسؤولون في غفلة عنها 
الدعوة لتوفير خط مجاني لتزويد املواطنني باملعلومات عن البيئة الفلسطينية

املطالبة بتشكيل ملتقى بيئي للطالئع 

والتقيد  بارتداء املالبس الواقية عند التعامل مع املركبات 
الكيميائية.

 ك��م��ا ي��ج��ب ع���دم ال��ت��دخ��ني أو ت��ن��اول أي���ة م���أك���والت أو 
عبواتها  أو  امل��ب��ي��دات  ت���داول  أث��ن��اء  ف��ي  مطلقاً   م��ش��روب��ات 
باملاء والصابون  االغتسال جيداً  الضروري  الفارغة، ومن 
بعد نهاية العمل، وتنظيف اخلضروات والفواكه جيدا قبل 

تناولها.
دراسة حول تلوث التربة في غزة وتآكلها

وتناولت اجللسة الثانية أنواع التلوث البيئي وعرضت 
كل من  هيا اجل��رج��اوي، أمل ياسني،  ورش��ا ع��ودة دراسة 
الفلسطينية  البيئة  وواق���ع  البيئي  التلوث  ح��ول  مفصلة 

جراء ذلك.
ال��دراس��ة: »إن التلوث ه��و ت��واج��د أي م��ادة من  وق��ال��ت 
أو  مباشر  بطريق  ت��ؤدى  بكميات  البيئة  في  امللوثة  امل��واد 
غير مباشر ومبفردها أو بالت�فاعل مع غيرها، إلى اإلضرار 
قد  حيث  البيئية  األنظمة  تعطيل  في  تتسبب  أو  بالصحة، 
سطح  على  الطبيعي  دوره��ا  أداء  عن  األنظمة  تلك  تتوقف 

الكرة األرضية«.
املفرط  التربة االستخدام  أن من أسباب تلوث  إلى  ولفتت 
الزراعية  واألسمدة  والكيماويات  احلشرية  للمبيدات  واملسْي 
البيئة  إلى  جتميعها  أماكن  من  امللوثات  وانبعاث  الكيميائية، 
احمل��ي��ط��ة ب��ه��ا، ومت��ل��ي��ح ال��ت��رب��ة وال��ت��ش��ب��ع ب��امل��ي��اه، والتوسع 
العمراني الذي أدى إلى جتريف األرضي الزراعية، واستخدام 

املواد الكيماوية وآثارها.
ال��زراع��ة في منطقتنا  ال��دراس��ة:  »لقد اعتمدت  وأف��ادت 
الزراعية بهدف  اآلفات  املبيدات في مكافحة  استخدام  على 
ال��وص��ول إل��ى زي���ادة اإلن��ت��اج وحت��س��ني اإلن��ت��اج الزراعي 
يعتبر  حيث   البالستيكية(،  )البيوت  قطاع  في  وبخاصة 
املجتمع  في  اإلنتاجية  القطاعات  أهم  من  الزراعي  القطاع 
الدخل  إج��م��ال��ي  م��ن   %25 بنسبة  يساهم  إذ  الفلسطيني؛ 

القومي الفلسطيني«.
ازدي��اد  إل��ى  ال��زراع��ي��ة  الكيماويات  اس��ت��خ��دام  أدى  كما 
تسمم البيئة ) التربة واملاء والهواء( وما يرافقه من ضرر 
باحلياة البرية، إما من خالل التعرض املباشر أو من خالل 

السلسلة الغذائية.

املوقع بصورة متواصلة  التي تتصفح  الكبيرة  إلى األعداد 
وعلى مدار الساعة.

وق��ال��ت ش���اه���ني:  » ت��أت��ي ه���ذه ال���ن���دوة ض��م��ن سلسلة 
ندوات تعقدها املجلة في معظم احملافظات سواء في الضفة 
الغربية احملتلة أو قطاع غزة، وتسعى إلى تعزيز السلوك 
البيئي ونشر الثقافة البيئية، على أمل أن يأتي اليوم الذي 

تكون فيه فلسطني بلدا بيئيا سليما«.
النيزك  مدير  اخ��رمي  محمد  املهندس  ق��دم  جانبه،  من 
في غزة، عرضا مفصال عن املؤسسة واهتماماتها البيئية 
أن فلسطني  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  »إن رؤي��ت��ن��ا  ق���ائ���ال:   امل��خ��ت��ل��ف��ة 
التطبيقية توازي  العلمية  املجاالت  متطورة ومنتجة في 
اإلبداعي  التفكير  تطوير  ورسالتنا  املتطور  العالم  دول 
والعلمي ومسيرة اإلختراع في فلسطني، وأن العالم ليس 
من  مجموعة  يضم  النيزك  أن  إلى  مشيرا  فقط«،  للعلماء 

البرامج منها:
التفكير  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  وال��ت��ف��ك��ي��ر:   التعليم  ب��رن��ام��ج 
البرنامج  هذا  ويستهدف  علمية.   أسس  على  املعتمد  الناقد 
يعتمد  تربوي  برنامج  وهو  وامل���دارس،  الشباب،  البالغني، 
منهاج  إلى  ويستند  أساسي  بشكل  التفكيرية  األلعاب  على 

تعليمي إبداعي.
من  أن���واع   3 تستخدم  امل��ؤس��س��ة  أن  إل��ى  النظر  ول��ف��ت 
التقييم الذاتي، تتمثل في فحص مدى التطور، واختبارات 
ومدى  للمعلمني  ومتابعات   وامل��ه��ارات،  ال��ق��درات  لتقييم 

إجناز الطالب.
التفكير  أنها تعمل على دمج أسس تطوير مهارات  كما 
من  الفلسطينية  امل���دارس  ف��ي  واإلب��داع��ي  والناقد  املنطقي 
التفكيرية  األلعاب  على  يعتمد  تربوي  برنامج  دمج  خالل 

في النظام التعليمي.
مهارات  ف��ي  أسبوعية  مدرسية  حصة  ال��ط��الب  ومنح 
التفكير املختلفة وتدريبهم على تلك املهارات مثل »الصبر، 
التنافس  مع  التعامل  القرار،  اتخاذ  املشاكل،  حل  التعاون، 
وال��ع��دي��د غ���ي���ره���ا...« وذل����ك م��ن خ���الل م��ن��اخ ص��ف��ي فريد 

وممتع.
وأشار إلى بعض برامج النيزك، ومنها »العلوم فاكهة 
إل���ى حت��س��ني جت��ه��ي��زات مختبرات  ال��ت��ي ت��ه��دف  احل���ي���اة« 
مفهوما  العلوم  بجعل  للمعلمني  متميز  وتدريب  امل��دارس، 
عمليا وممارسا باليد، إضافة إلى فعاليات ونشاطات علمية 

في املدارس.
ولفت النظر إلى برنامج مشاريع سنوية يحتوى على 
و«الباحث   ،13-10 لألعمار  وتعلم«  فكر  العب   « برنامج 
الذي  فلسطني«  ف��ي  و«ص��ن��ع   ،13-18 لألعمار  الصغير« 
»الباحث  ومسابقة  واخ��ت��راع��ات،  إبداعية  أف��ك��ارا  يتضمن 
مدن   8 ف��ي  بحثية  مجموعات   8 إع���داد  مت  وق��د  الصغير«.  
بني  ما  مختلفا  بحثا  و12  غ��زة،  وقطاع  الغربية  بالضفة 
وصحة،  وم���ي���اه،  ع��ل��م��ي��ة،  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  مجتمعية  أب���ح���اث 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وف���ي���زي���اء، وف���ض���اء، وه���ن���دس���ة، وعلوم 

مجتمعية، وغيرها. 
بواقع  للنهوض  تسعى  النيزك  مؤسسة  أن  على  وأك��د 
الدمار  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  حت��ت  ت��ئ��ن  ال��ت��ي  الفلسطينية  ال��ب��ي��ئ��ة 
األولى  بالدرجة  احلكومية  املؤسسات  مناشدا  واخل��راب، 
من  يزيد  أن  شانه  من  عمل  أي  ومنع  البيئة  على  احلفاظ 

تدميرها ألن هالك البيئة يعني هالك اإلنسان الفلسطيني.
وانقسمت الندوة إلى ثالث جلسات تضمنت كل جلسة 

عرضا لدراسة بيئية، والنتائج التي متخضت عنها.
تلوث األغذية

التلوث  ع��ن  ع��رض��ا مفصال  األول����ى  اجل��ل��س��ة  وت��ن��اول��ت 
الدراسة  وق��دم��ت  الفلسطيني،  اإلن��س��ان  صحة  على  وأث���ره 
الطفلة رهام ياسني ولفتت إلى أن تلوث الغذاء هو أي تغير 
يؤثر  بحيث  الغذاء،  خواص  من  أكثر  أو  خاصية  في  يحدث 
الغذاء  أن  موضحة  ال��غ��ذاء،  لهذا  املستهلك  تقبل  درج��ة  على 
ض��روري لإلنسان، ألنه يعمل على منوه وتقويته وجتديد 
نشاطه وحيويته، وميكن تقسيم املوارد الغذائية إلى موارد 

أمل ياسني وزميالتها في مختبر االغذية بجامعة األزهر في غزة، يقسن كمية فيتامني C  داخل نبات البندورة
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طفلة غزية حتاضر حول نشاطها العلمي البيئي أثناء ندوة املبدعني الطفل محمد العطار يبحث في اثر استخدام املبيدات احلشرية على تلوث التربة 

وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج اس��ت��خ��دام م��ل��وث��ات ال��ت��رب��ة أن هناك 
من  ت��زي��د  الكيمائية  األس��م��دة  م��ن  كبيرة  م��ق��ادي��ر  إض��اف��ة 
وصول  نتيجة  ل��ل��خ��ط��ر،  احل���ي���وان  أو  اإلن���س���ان  ت��ع��رض 
امللوثات إليه باستهالك املنتج املسمد بتلك األسمدة.  كما 
التربة قليل، بسبب استنزافها، فضال  أن محتوى رطوبة 
ضعيفة.   التربة  وأصبحت  تكسرت  التربة  بنية  أن  ع��ن 
ن��ف��وق كثير م��ن احل��ي��وان��ات بسبب  ال���دراس���ة  والح��ظ��ت 
املرشوشة.   األعشاب  تأكل  التي  تلك  وبخاصة  املبيدات، 
وفي احملصلة، يوجد ازدياد في تكلفة اإلنتاج مع تناقص 

مستمر في اإلنتاج. 
النترات  الستخالص  جتربة  العمل  فريق  وع��رض 
من التربة وأشار إلى أن التجربة هدفت إلى قياس مدى 
وفيما  النترات،  نسبة  حساب  طريق  عن  التربة،  تلوث 
إليها التجربة  التي توصلت  النتائج  يلي جدول يوضح 

العملية.

نسبة النتراتالعمق )سم(األرض

A1)30 - 0 (ppm  76.667

A2)30 - 0  (ppm     37.5

B1)60 - 30 (Ppm 66.667

B2)60 - 30 (Ppm  45.833

ومن خالل حتليل النتائج بينت الدراسة أنه في التربة 
التي على عمق من )0-30( سم نسبة النترات فيها عالية، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االستخدام املفرط لألسمدة 
تكون  السطح  تربة  إن  إذ  األرض؛  تغذيه  ف��ي  الكيماوية 
معرضه لتأثير السماد الكيماوي أكثر من التربة الداخلية.  
وجند أيضا أن قطعة األرض الثانية على نفس العمق، قلت 

فيها النسبة، وقد يكون السبب أن التربة األولى خضعت 
لعملية التسميد حديثا.

الواقع البيئي بعيون البيئيني الصغار
كانت اجللسة الثالثة عبارة عن استطالع للرأي نفذته 
الفلسطينية  البيئة  واق��ع  على  للتعرف  والتنمية  البيئة 

بعيون البيئي الصغير. 
الكيماوية  املبيدات  س��يء،  البيئي  الوضع  تقول:  أم��ل 
الوعي  حسيب،  أو  رقيب  دون  عشوائية  بطريقة  تستخدم 
البيئي مفقود، البيئة آخر اهتمامات املواطنني كما الساسة.

بحاجة  الفلسطينية  البيئة  إن  ره��ام  تقول  وب��دوره��ا، 
تخلق  سليمة  بيئية  أفكار  تبني  على  ق��ادر  قوي  جيل  إلى 
واملطلوب  املختلفة،  واآلف���ات  األم���راض  م��ن  معافاة  بيئة 
إعداد دراسات بيئية تضع النقاط على احلروف وتوضح 
في  حياتنا  السليمة،  املعاجلة  وآل��ي��ة  بها  احمل��دق  اخلطر 
إذا  املتعاقبة  األج��ي��ال  ينهك  س��وف  حقيقي  خطر  خ��ط��ر، 

البيئة  واق��ع  وتصف  عليه،  هو  ما  على  الوضع  استمر  ما 
الفلسطينية بالكارثة.

رشا صاحبة دراسة تلوث الغذاء في املقصف املدرسي 
هم  أي��ن  متسائلة:  ب��امل��دم��رة  الفلسطينية  البيئة  وص��ف��ت 
ال  ومل��اذا  الفلسطيني؟  بحقوق  يطالبون  الذين  احلقوقيون 
يكون هناك حقوقيون يطالبون بحق البيئة وبسالمتها، أم 
إنها يجب أن تبقي في أدني سلم االهتمامات هذا إن وجد لها 

مكانة على السلم.
وتقول رشا إن أفضل طريقة لسالمة البيئة هي القيام 
املواطنني  على  حقيقية  من��اذج  وع��رض  توعوية  بحمالت 
من  وترهيب  البيئة  على  احل��ف��اظ  ف��ي  ترغيب  أداة  لتكون 

اقتراف السلوكيات البيئية اخلاطئة.
هيا قالت: إن غياب الرقابة من قبل املسؤولني والسيما 
الفلسطينية،  البيئة  بحق  االنتهاكات  م��ن  ع��ززت  ال��دول��ة 
متسائلة  البيئية،  اجلرائم  من  املزيد  ارتكاب  في  وساهمت 

عن غياب قانون فلسطيني يحمي البيئة الفلسطينية.
ف��ي أص��ع��ب حاالتها  ال��ب��ي��ئ��ة مت��ر  ق���ال:  ال��ع��ط��ار  محمد 
نحن  يتهددنا  بالتأكيد  يتهددها  ال��ذي  واخل��ط��ر  غ��زة،  ف��ي 
اخلطورة  في  غاية  املستخدمة  الكيماوية  امل��واد  املواطنني، 
أن  الفلسطيني  امل���زارع  على  وق��ال:  بنا؛  يتربص  وامل��رض 
نفسه  يدمر  إمن��ا  الكيماويات  لهذه  باستخدامه  أن��ه  ي��درك 

وأهله وشعبه وأرضه، فرفقا بنا نحن األطفال.
وأش�����ار إل����ى أن ن��س��ب��ة ال��ت��ل��وث م���ن اس���ت���خ���دام امل����واد 
املواد  استخدام  حول  أعدها  التي  دراسته  وفق  الكيماوية 

الكيماوية، هي بنسبة %80-76.
التساؤالت،  من  العديد  ط��رح  مت  الندوة  نهاية  وف��ي 
اخلاطئة  البيئية  ال��س��ل��وك��ي��ات  ح���ول  ن��ق��اش��ات  ودارت 
الذي  األم���ر  الفلسطينية،  للبيئة  ه��دم  ع��ام��ل  تعد  ال��ت��ي 
بالسرعة  اجل��ه��ود  تتوحد  ل��م  إذا  حقيقية  بكارثة  ينذر 

القصوى.

التحرر من اإلدمان

وبالتالي  املركبات،  استعمال  تقليل  على  تشجع  محفزات 
التوفير في استهالك الوقود.  ومن املفيد، في هذا السياق، 
درجت  التي  األجنبية  الشركات  بعض  جتارب  من  التعلم 
لكل  الكيلومترات  من  شهري  محدد  سقف  تخصيص  على 
م��وظ��ف )مب���ا ف��ي ذل���ك اس��ت��خ��دام س��ي��ارت��ه اخل��اص��ة أثناء 
يفصل  تقريرا  األخير  يتسلم  الشهر  نهاية  وف��ي  العمل(.  
ماليا.   محاسبته  تتم  وبالتالي  السيارة،  استعماله  كيفية 
يتم  له،  السقف املخصص  أقل من  املوظف  ففي حال سافر 
كان  إذا  أم��ا  البنكي.   حسابه  إل��ى  الفائض  املبلغ  حت��وي��ل 
استخدامه للسيارة أكثر من السقف املخصص، فيتم عندئذ 
خصم القيمة املالية الزائدة من راتبه الشهري.  وقد أثرت 
السياقة  عادات  على  لإلعجاب،  مثير  بشكل  الطريقة،  هذه 
لدى العمال واملوظفني.  بل إن بعض الشركات، مثل شركة 
»فورد« البلجيكية، التي طبقت بنجاح هذه الطريقة الهادفة 
إلى تغيير األمناط السلوكية املتصلة باملواصالت، متكنت 
عملهم  مكان  إلى  يصلون  الذين  املوظفني  عدد  تقليص  من 
بسياراتهم اخلاصة إلى 27.8% من إجمالي 12 ألف موظف 

في الشركة.            
البيئي  للبعد  ب��اإلض��اف��ة  الفلسطينية،  حالتنا  وف���ي 
من  إذ  الوطني؛   االقتصادي  البعد  أيضا  هناك  والصحي، 
والذي  السيارات،  لوقود  استهالكنا  تخفيض  ال��ض��روري 
نشتريه من إسرائيل )البنزين والسولر وغيرهما(.  وذلك 
في  السيارات(  من  )ب��دال  الهوائية  للدراجات  باستعمالنا 
اجلزء األعظم من التنقالت القصيرة.  كما أن املشي يعتبر 
خيارا آخر للتوفير في استخدام الوقود، باإلضافة للشعور 
على  اعتمادنا  عن  والناجت  ال��ذات،  على  باالعتماد  الفعلي 

طاقتنا اجلسمية اخلاصة.                 
فبإمكاننا  ال��س��ي��ارة،  اس��ت��ع��م��ال  م��ن  ب��د  ي��ك��ن  ل��م  وإذا 
اإلمكان  ق��در  نقلل  وبذلك  العمومية،  امل��واص��الت  استخدام 
من عدد السيارات على الشوارع وبالتالي نخفض كثيرا في 
الشركة  نفس  في  العاملني  بإمكان  أو  للوقود،   استهالكنا 
أو املؤسسة، تنظيم سفريات يومية جماعية مشتركة إلى 

أماكن عملهم. 
وهنا من املفيد التنويه إلى أن معدل اإلنفاق السنوي على 
استعمال سيارة اعتيادية )مبا في ذلك التأمني والترخيص 

تتمـــــات
واهتالك السيارة وصيانتها( يتراوح بني 2000 إلى 3000 
دوالر وهذا املبلغ يعادل نحو 25% أو أكثر من معدل دخل 

الفرد السنوي في الضفة الغربية.
»املستدامة«  االقتصادية  األزمة  عصر  إن  نقول،  أخيرا 
ال��ت��ي من��ر ب��ه��ا، ي��ع��د ف��ت��رة مناسبة ج���دا ل��ل��ب��دء ف��ي تغيير 
أوق��ات  ف��ي  إذ  ب��امل��واص��الت؛  املتعلقة  السلوكية  أمن��اط��ن��ا 
املؤسسات  إق���ن���اع  ي��ص��ع��ب  االق���ت���ص���ادي���ة،  ال��ب��ح��ب��وح��ة 
 - البيئي  الطريق  ه��ذا  تسلك  ب��أن  وال��ش��رك��ات  واملنظمات 
الصعبة  األي���ام  ه��ذه  ف��ي  بينما،  واالق��ت��ص��ادي.   الصحي  
معيشيا واقتصاديا، من الواضح أن هناك حاجة ملحة ألن 
يقتصد اجلميع في استهالك الوقود وفي النفقات املرافقة، 
وصيانتها  السيارة  باهتالك  املتصلة  النفقات  ذلك  في  مبا 
واس��ت��خ��دام م��واق��ف ال��س��ي��ارات.  وذل���ك أف��ض��ل بكثير من 
عامليها  بعض  تسريح  وال��ش��رك��ات  املؤسسات  اض��ط��رار 

ألسباب مالية.  

الفكر البيئي في كليلة ودمنة

أم���وره؛ فاستشاره  ي��ش��اوره في  وك��ان للملك وزي��ٌر 
يوماً من األيام وقال له: َتْعلَم أّنا، مبا قد تقّدم من أفعال 
على  جت��ري  وأم��ورن��ا  فائضة،  ِنَعم  في  اجلميلة،  آبائنا 
ٌُقب  النُّ ه��ذا  ل��وال  فيه،  نحن  ال��ذي  امل��ن��زل  وه��ذا  محّبتنا. 
سبيلنا  ولكّن  باجلنة.  شبيهاً  لكان  الّرياح  كثرة  ولوال 
هذا  فم  نسّد  أن  بها  ميكننا  حيلة  جند  فلّعلنا  جنتهد  أن 
اّلنقب الذي تهّب منه هذه الّرياح؛ فإّنا إذا فعلنا ذلك ُكّنا 
قد ورثنا اجلنة في هذه الدنيا، مع ما يكون لنا من األثر 

اجلليل املؤبد.
قال الوزير: أنا عبدك ومسارٌع ملا تأمر به.

قال امللك: ليس هذا جوابي، قْل ما عندك.
الوقت ج��واٌب غير  ما عندي في هذا  الوزير:  له  قال 
هذا، ألن امللك أعلم وأحكم واشرف مّني. وهذا األمر الذي 
فال  الناس  فأماّ  إلهية.  بقوة  إالّ  ُيعمل  أن  ميكن  ال  ذك��ره 
يدخل  أن  الصغير  سبيل  وما  عظيم،  ألنه  ذلك  يطيقون 
ل امللك ما يريد أن يفعله؛  في األمر العظيم الكبير. فليتأمَّ
فإن علم أن له سبيالً إليه ويكون عارفاً مبا ينتج عنه من 
خيٍر وشّر معرفة صحيحة، وإالّ فما سبيله أن يهتم به 
َسْهل.  الساعة  فيه  الكالم  فإن  إليه؛  عنايته  يصرف  وال 

فأما معرفة ما يؤول إليه من خير وشّر معرفة صحيحة، 
أن  ينبغي  فلهذا  اإلدراك،  صعب  الناس،  عن  خفيٌّ  فهو 
م��ا  حلق احلمار  األم��ر  ه��ذا  يلحقك من  لئال  النظر  ُتُنعم 

الذي ذهب يلتمس أن ينبت له قرنان فذهبت أذناه.
]ثم قْص الوزير على امللك قصة ذلك احلمار[

قال امللك: قد سمعت َمَثلك هذا، وما سبيلك أن تخاف من 
هذا األمر؛ فإّنه، والعياذ بالله، إن لم يتمَّ لنا ما نريده منه 
. فنحن ق��ادرون على خالص نفوسنا  فال بأس عليك وعليَّ
من سوء عاقبته. فلّما رأى الوزير امللك ُمشتهياً لهذا األمر لم 

مُياره]يجادله[ بعدها فيه، ولكن دعا له.
م��ا حتت   [ أعماله  ف��ي جميع  ب��امل��ن��اداة  أم��ر  امللك  إن  ث��ّم 
حكمه[ أال يبقى صغير وال كبير إالّ ويجيئه في يوم كذا وكذا 
من شهر كذا وكذا بِحمل حطب. فعمل الناس على هذا؛ وكان 
امللك قد عرف الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح. فلّما كان 
واحلطب  باحلجارة  النُّقب  ِبَسّد  الناس  أمر  الوقت  ذلك  في 
يبنوا عليه دكة عظيمة ]ج��داراً عظيما يسّد  والتراب، وأن 
تخرج  كانت  التي  الرياح  وامتنعت  ذل��ك.  ففعلوا  النقب[، 
من ذلك النقب، وفقد البلد كلّه نسيم الهواء وهبوب الرياح 
فجّفت األشجار ونشفت املياه. ولم ميض ستة أشهر حتى 
الشجر  من  اجلبل  في  خضراء  ك��ّل  ويبست  العيون،  جّفت 
واحليوانات، ووقع الوباء في الناس، وهلك خلق كثير. فلم 
يزل هذا البالء بأهل البلد فوثب ]متّرد وثار[ من بقي منهم 
القصر،  امللك ووزي���ره[ وزح��ف��وا على  ب��ه رم��ق ]على  مّم��ن 
إلى  وجّتمعوا  عائلته  أف��راد  وجميع  ووزي��ره  امللك،  وقتلوا 
باب ذلك النقب فقلعوا الّدكان]اجلدار[ واحلجارة من الباب 
ب���دأت في  فلّما  ن���اراً، فالتهبت.  ف��ي ذل��ك احل��ط��ب  وط��رح��وا 
اللهيب عاد الناس إلى مواضعهم. ثم إّن الريح التي كانت قد 
اختفت في مدة الّسنة أشهر خرجت بحميٍة شديدة فطرحت 
الّنار في سائر البلد. ودام هبوب الرياح يومني وليلتني، فلم 
يبق في ذلك البلد مدينة وال قرية وال حصن وال شجرة إال 

أحرقته النار.«
]وفي تعليق على احلكاية السابقة يقول الكتاب:[

ل��ت��ع��ل��م أن م���ا يتوارث  امل��ث��ل  ل���ك ه���ذا  »وإمّن������ا ض��رب��ت 
سبيل  ولكن  ال���زوال؛  صعب  اجلنس  في  ]ينتقل[  ويسري 
بالقرب  وك��ان  األم��ور،  من  أم��راً  يباشر  أن  أراد  إذا  اإلنسان 
رأيه  وي��أخ��ذ  وي��ش��اوره  أّوالً  يسأله  أن  حكيم،  رج��ل  منه 

العواّم  يشاور  أن  فسبيله  منه،  بالقرب  يكن  لم  وإن  فيه؛ 
بهذا  فإنه  والتفتيش؛  معهم  البحث  ويطلب]ويطيل؟[  فيه 
اخلير  من  األم��ر  ه��ذا  عاقبة  في  ما  يعلم  أن  ميكنه  الطريق 

والّشر عندما ميعن في الفحص والتنقيب.«

على مرأى من أعني االحتالل

وأضاف عزام  أن للمخدرات إجماال نفس التأثير السلبي 
ملا تسببه من تعب عام وإره��اق واحتقان في  على اجلسم 
املعدة  في  وتقرحات  القلب  ضربات  في  وتسارع  العينيني 
وجفاف في الفم واحللق وتهيج عصبي وباستمرار اإلدمان 

فالنتيجة احلتمية هي املوت .
مشكلة املدمن بعد العالج

ويقول عزام عن مشكلة قد مير بها املدمن املتعالج حني 
األشياء،  من  العديد  لفعل  متشوقاً  م��ج��دداً  احلياة  يواجه 
وألن���ه ي��ري��د ك��ل ش���يء »ك���ن ف��ي��ك��ون«، ي��ت��ع��رض لإلحباط 
املاضي،  األمور بسهولة ورمبا يعود للوضع  حني ال تأتي 
ولذلك  فقط،  يفهمونه  من  هم  السابقني  املدمنني  أن  فيشعر 

فهو بحاجة إلى احتضان املجتمع له.
إلى الشباب »احذروا النارجيلة«

هيئة  عضو  جويحان«  »عصام  حتدث  املقام  داخ��ل  من 
االنسياق وراء   الشباب من  النور، محذراً  اإلدارة في مركز 
النارجيلة  ملا حتويه املواد احلافظة والسكرية التي توضع 
في ما يسمى باملعّسل على تشجيع منو اجلراثيم والبكتريا 
التي تنتقل عبر التنفس إلى جسم املدخن، كما أن النكهات 
املصنعة غير معروفة األصل ذات ضرر كبير على اجلسم، 
أو  اإلدم��ان قد يبدأ من سيجارة  املؤشر على  أن  إلى  منوهاً 
نارجيلة أو كأس خمر، فاألمر ال يبدأ فجأة بل تساهم البيئة  
على  االدمانية  والشخصية  النفسي  واالستعداد  املناسبة 

الوقوع في شرك املخدرات.
إذا ك���ان ل��ل��م��خ��درات ذل���ك ال��ت��أث��ي��ر اإلن��س��ان��ي ع��ل��ى هذا 
الكيان املتأصل في املنظومة الطبيعية فإن لها حتماً تأثيراً 
الكيميائية  وخ��اص��ة  ال��س��م��وم  ه���ذه  فتغلغل  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
على  والقضاء  تلوثها  ف��ي  يساهم  وامل��ي��اه  التربة  ف��ي  منها 
بعض الكائنات احلية، وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات 
األمريكية حول تالشي الكثير من الغابات االستوائية بسبب 

زراعة املخدرات على مساحات واسعة في األمريكيتني.
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إسرائيل حولت نهر األردن

امليت،  البحر  تدمير  ف��ي  مسئوليتها  على  وللتغطية 
امليت(   – )األح��م��ر  البحرين  ق��ن��اة  ف��ك��رة  إس��رائ��ي��ل  ابتدعت 
بذريعة »إنقاذ األخير من اجلفاف«، علما بأن إعادة تغذية 
نهر األردن بروافده املائية الطبيعية كفيلة بفرملة التدهور 
ه��ام من  لم يكن إص��الح ج��زء  إن  امليت،  البحر  احلاصل في 

اخلراب احلاصل.
تضليل وكذب

تدعي  األردن،  نهر  لبيئة  التخريبي  دوره���ا  ولتمويه 
من  ت��ع��دان  الفلسطينية،  والسلطة  األردن  ب��أن  إس��رائ��ي��ل 
»الدول املشاطئة« للنهر، وهما يعمالن، كما إسرائيل، على 
يضخان  املقابل  وف��ي  النهر،  مياه  م��ن  كبيرة  كميات  ض��خ 
هذه  وبالطبع،  اجل��ودة.   متدنية  واملياه  العادمة  املياه  فيه 
يوجد  ال  إذ  إطالقا،  صحيحة  غير  املشاطأة  في  »امل��س��اواة« 
نهر  من  ج��زء  أي  على  سيادة  أو  سيطرة  أي��ة  للفلسطينيني 
األردن، بل إن الفلسطينيني محرمون من حقهم في استخدام 
جزئيا  يستخدمونها  كانوا  والتي  النهر  في  املائية  ثروتهم 
األردن  متنع  إس��رائ��ي��ل  أن  كما    .1967 ع��ام  ح��زي��ران  قبل 
أحواضه  معظم  ج��ف��اف  بسبب  العطش  م��ن  يعاني  ال���ذي 
املائية وارتفاع نسبة امللوحة في مياه الشرب، من حتويل 
ناهيك عن  األردن��ي��ة،  األراض��ي  إلى  األردن  بعض مياه نهر 
سرقة إسرائيل ملياه وادي عربة واملياه اجلوفية في احلمة، 
اتفاق وادي عربة »مينح« نظريا  الطرف األردني  علما أن 
وادي  ومياه  واليرموك  األردن  نهري  مياه  من  »حصصا« 

عربة اجلوفية.    
اإلسرائيليني،  أن  وال��ت��س��اؤل،  للدهشة  املثير  وم��ن 
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه��م امل��س��ب��ب األس��اس��ي ف��ي استنزاف 
فلسطينية  أطرافا  إليهم  ضموا  فقد  األردن،  نهر  وتدمير 
وأردنية للمشاركة في مشروع بحثي يدعي اإلسرائيليون 
ضحايا  بعض  أن  مبعنى  صرفة.  بيئية  أب��ع��ادا  له  ب��أن 
أي  ن��ه��ر األردن وت���دم���ي���ره،  مل��ي��اه  ال��ن��ه��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي 
اإلسرائيليني  مع  انخرط  قد  واألردن��ي��ني،  الفلسطينيني 
كمية  »دراس���ة  إل��ى  يهدف  مشترك،  بحثي  م��ش��روع  ف��ي 
املياه الالزمة إلصالح نهر األردن اجلنوبي«، كما يدعي 
الفلسطيني أن  اإلسرائيليون.  فهل املطلوب من الطرف 
الهادف إلى إصالح  يشارك اإلسرائيليني في مشروعهم 
ما أفسده األخيرون بشكل منظم، من خالل ما قاموا به 
من جتفيف الروافد املغذية للنهر، وحتويلها إلى قنوات 

مياه عادمة بأبخس األثمان؟ 
إلى  تفتقر  التي  الفلسطينية  السلطة  أن  هنا،  واملفارقة 
احل���د األدن����ى م��ن أش��ك��ال ال��س��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى األرض 
هيمنة  حتت  بالكامل  تقع  التي  الفلسطينية  املائية  وامل��وارد 
ذاتي  حكم  سلطة  مجرد  تعد  السلطة(  )أي  والتي  االحتالل، 
مرجعيتها السيادية قانونيا هي دولة إسرائيل )هذا هو الفهم 
املتعارف عليه عامليا للحكم الذاتي(، خولت نفسها املشاركة 
في مشاريع »سيادية« )»قناة البحرين« والبحث اإلسرائيلي 
– الفلسطيني – األردني املشترك »إلنقاذ نهر األردن«(، تهدف 
أصال إلى تثبيت الوجود الصهيوني االستيطاني في فلسطني 

بعامة، وفي األغوار وصحراء النقب بخاصة.
كميات  تستنزف،  ت���زال  وال  إس��رائ��ي��ل،  استنزفت  لقد 
األردن  نهر  مجمع  ب��أن  علما   ، األردن  نهر  مياه  من  ضخمة 
أن��ه يغذي  املنطقة، والس��ي��م��ا  ف��ي  م��ي��اه  أك��ب��ر كمية  ي��ح��وي 
معظم املياه السطحية املستعملة.  ويبلغ الطول الكلي لنهر 
األردن 360 كم، ومساحة حصاده السطحي 18300 كم2. 
وحاليا، تعد مياه نهر األردن أهم مصدر تستخدمه إسرائيل 
للمياه العذبة، وهو يغطي نحو 33% من املياه العذبة التي 

يستهلكها اإلسرائيليون.
كما تسرق إسرائيل سنويا نحو 650 مليون متر مكعب 
املياه  »ناقل  عبر  وتنقلها،  شماال،  طبرية  بحيرة  مياه  من 

القطري«، إلى صحراء النقب جنوبا. 

دعوة إلى إنصاف الشعوب

األمم  نظرة  حيث  من  قبل،  من  الدولية  السياسية  األجندة 
املتحدة لدور املوارد الطبيعية في النزاعات، واالجتاه نحو 
جتنب ازالة الغابات كعنصر حاسم في اجلدل القائم حول 
امل��ن��اخ، إض��اف��ة إل��ى أن أج��ن��دة ال��ش��رك��ات وح��ق��وق اإلنسان 

الصناعات  ف��ي  الشفافية  وم��ب��ادرة  حثيث،  بشكل  تتقدم 
واتخاذ  املسبق،  التحقق  مرحلة  أجن��زت  قد  االستخراجية 
خالل  من  الشفافية  تعزيز  ح��ول  ق��رارا  األوروب���ي  البرملان 

تبني املعايير احملاسبية العاملية«.
ومضتا باجتاهما التفاؤلي حني رأتا أن هذا الهدف صار 
التي أطلقها عدد كبير من  النشطة  ممكنا »بسبب احلمالت 

األفراد واملنظمات«.
من جانب آخر وفي السياق نفسه، تساءل معدو املذكرة 
املوارد  على  احل��ص��ول  كيفية  ع��ن  التنفيذي  ملخصهم  ف��ي 
إدارة  وكيفية  العقود  على  ال��ت��ف��اوض  وكيفية  الطبيعية 
واستخدام املنافع االقتصادية، في الكفاح من أجل تخفيف 
مهم  أم��ر  امل���وارد  حوكمة  عناصر  أن  باعتبار  الفقر،  ح��دة 
احلكومات  وتقوية  واإلقليمي  القطري  االستقرار  لتحقيق 

الدميقراطية وجتنب النزاعات.
دولي  سلوكي  تغيير  إيجاد  على  تركيزهما  إلى  إضافة 
البيولوجي  التنوع  مراعاة  ناحية  من  الغابات  قضية  في 

والتغيير املناخي الذي يحتاج تطبيق قواعد خاصة.
وق��د ح���ددت امل��ذك��رة ع���ددا م��ن امل��ط��ال��ب والتوصيات، 
النزاع  مل��وارد  تعريف  تبني  الى  املتحدة  األمم  دع��وة  منها 
ب��اجت��اه��ات س��ل��م��ي��ة، ووق����ف اق��ت��الع ال��ش��ج��ر، ومعاجلة 
مسألة الشفافية بشكل أشمل، والتأكيد على أهمية اإلطار 
للتشريعات  ق��اع��دة  ب��وص��ف��ه  ال��ق��ائ��م  ال��دول��ي  التنظيمي 
ال��وط��ن��ي��ة، وض�����رورة ض��غ��ط احل��ك��وم��ات ب��اجت��اه فرض 
عمليات  م��ن  املتأتية  األم���وال  حتويل  متنع  ملزمة  ق��واع��د 
غسل األموال واجلرمية املنظمة وموارد النزاع وممارسة 
ال��ف��س��اد وامل��ش��اري��ع امل��ض��رة بيئيا واج��ت��م��اع��ي��ا، وإع���ادة 
الصناعات  يخص  فيما  الدولي  البنك  توصيات  في  النظر 
االس��ت��خ��راج��ي��ة مب���ا ي��ت��ض��م��ن ال��ت��م��س��ك مب��ع��اي��ي��ر بيئية 
تصميم  أن  احلكومات  تأكد  وأخيرا  متشددة،  واجتماعية 
من  تتم  املستقبلية  والتجارية  االستثمارية  ال��ش��راك��ات 

منظور تنموي.

سوء إدارة!
وت���رى امل��ذك��رة أن��ه ف��ي ال��ع��دي��د م��ن احل���االت ل��م يتمكن 
من  باملوارد  الغنية  الدول  لدى  الطبيعية  الثروة  استغالل 
املساهمة في التنمية املستدامة الواسعة. بل على العكس؛ 
بيئية  آث��ار  إلى  الطبيعية  للموارد  احلوكمة  سوء  أدى  فقد 
أنه  إل��ى  إض��اف��ة  املنتجة،  املناطق  ف��ي  خطيرة  واجتماعية 

ساهم في صراعات عنيفة. 
من جهة أخرى، ال تخاطب املذكرة حكومات الدول الغنية 
الدول  حكومات  تخاطب  إنها  بل  فقط،  للموارد  املستوردة 
تخاطب  كما  ب��امل��وارد.  والغنية  اقتصاديا  الفقيرة  النامية 

الصناعات االستخراجية ومنظمات املجتمع املدني.

نهب املوارد العربية واقتصاديات الفساد!
طرح  ف��ي  ليس  جريئة  ب��ول  هنريش  مؤسسة  ك��ان��ت 
م���وض���وع امل����ذك����رة ه���ن���ا، ب���ل ف���ي ن��ش��ر م���داخ���ل���ة اخلبير 
وإن  حتترم،  جرأة  حملت  حيث  كرزم،  جورج  الفلسطيني 
في  انتهج  م��ا  غير  على  خ��اص  بشكل  باسمه  توقيعها  مت 
امل��ذك��رة دون حتديد  إع���داد طاقم  م��ن  التي ج��اءت  امل��ذك��رة 

السم هنا أو هناك.
تتحفظ  لرمبا  األملانية  املؤسسة  أن  من  نفهمه  ما  فرغم 
ع��ل��ى م��ا ك��ت��ب، إال أن��ه��ا ت��ت��ي��ح ح��ري��ة ال����رأي ل��ه��ذه الرؤية 

الناقدة.
الغرب  امل��وارد عربيا، ودعم  انتقد كرزم حوكمة  فقد 
الدميقراطية  تطبق  ال  التي  بالثروات  املتحكمة  لألنظمة 
أسعار  زي��ادة  من  الفائض  أن  ورأى  اإلن��س��ان،  وحقوق 
النفط مثال ال يصب في خدمة الشعوب. كما انتقد متركز 
في  مشيرا  احتكارية.  شركات  قبل  من  امل��وارد  استغالل 
ونشر  اإلره���اب  مكافحة  ش��ع��ارات  أن  إل��ى  نفسه  الوقت 
الدميقراطية هو مجرد غطاء لتثبيت وتوسيع السيطرة 

على املوارد.
وقد اقتبس الكاتب مفارقة تقوم على طلب الدول الغنية 
من  شكل  أي  إل��ى  يفتقرون  ال��ذي��ن  املسحوقني  ال��ف��ق��راء  م��ن 
امل��وارد، في  الثروات، باحملافظة على  السيادة على  أشكال 
باملوارد.  واألثرياء  احلكام  من  صغيرة  حفنة  تتحكم  وقت 
الدولي، مذكرا  البنك  منتقدا اجتاهات اخلصخصة وخطط 
مكتفية  ك��ان��ت  عربية  دوال  أن  ف��ي  تتمثل  ه��ام��ة  مبعلومة 
غ��ذائ��ي��ا ك��ال��س��ودان وم��ص��ر ص��ارت��ا م��ن أك��ب��ر مستوردي 

املنتجات الغذائية.

حيث  الفلسطينية،  احلالة  عن  باحلديث  ك��رزم  وختم 
أشار إلى ضرب الزراعة في فلسطني وحتويل الفالحني إلى 
بروليتاريا خلدمة االقتصاد اإلسرائيلي. وتهشيم االقتصاد 

الفلسطيني بسبب مصادرة األراضي لالستيطان.
الصناعية  ال��دول  سكان  أن  باعتبار-  ك��رزم  طالب  وقد 
منها  وتنبعث  العاملية  امل���وارد  أرب��اع  ثالثة  تستهلك  التي 
الدول  هذه  تلعب  بأن  الدفيئة-  غ��ازات  من  نفسها  النسبة 
العربية  ال��ب��ل��دان  مطالبا  مجتمعاتها،  ف��ي  إيجابيا  دورا 

بحماية املوارد التي تنهبها الشركات العابرة للقوميات.
لفكر  تعميق  معلوف  حبيب  اللبناني  م��الح��ظ��ات  ف��ي 
املنسجمة مع  املجتمعات  جورج كرزم، مذكرا بطرق حياة 

احمليط البيئي، داعيا إلى فحص مصطلحات التنمية.
* املذكرة من إعداد باتريك الي، وسيليو بيرمان، ولوك 
دانييلسون، وهايدي فيلدت، واليساندرو نادال، وشاندران 
نير، وصمويل نغويفو، وسيالس ساكور، إضافة للعربيني 

جورج كرزم وحبيب معلوف. 
Ytahseen2001@yahoo.com

النفايات الطبية في رام الله

مشاريع مت تنفيذها
تنفيذها  مت  مشاريع  ع��دة  على  ال��ض��وء  عثمان  ويلقي 
مشروع  تنفيذ  وخالل   ،1998 العام  »في  السياق،  هذا  في 
عدد  في  آلية«،  »محارق  توزيع  مت  احمللي،  احلكم  ل��وزارة 
من املستشفيات للتخلص من املخلفات الطبية، تصل درجة 

احلرارة فيه ألكثر من 700 درجة مئوية«.
يثبت جناعته، بسبب  لم  املشروع  أن  إلى  النظر  ولفت 
عدم تنقية الدخان املتصاعد من هذه املخلفات، حيث كانت 
األجهزة  ه��ذه  تكن  لم  وبالتالي  سامة،  غ��ازات  عنه  تصدر 

آمنة من النواحي الصحية والبيئية.
الذي  اآلم���ن«   »ال��وخ��ز  م��ش��روع  إل��ى  كما تطرق عثمان 
نفذته منظمة اليونيسيف، مع دائرة الطب الوقائي لتوفير 
 Sharp) ال��س��رجن��ات  أو  اإلب��ر  م��ن  للتخلص  وع��اء خ��اص 
box) بعد استخدامها، مشيرا إلى أن املشروع وفر لعيادات 

الصحة األولية كميات كافية من هذه األوعية.
التنسيق  م��ن خ���الل  ال��ص��ح��ة  ق��ي��ام وزارة  إل���ى  وأش����ار 
ال��ع��ي��ادات واملختبرات  ال��ط��ب اخل���اص ب��زي��ارة  م��ع دائ���رة 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ض��م��ان ع��م��ل��ي��ة ف���رز صحيح 
الطاقم  ثقافة  وفحص  غيرها،  عن  احلادة  الطبية  للنفايات 

بالنسبة إلى فرز النفايات الطبية.
مشاريع في طور التنفيذ

الطبية  النفايات  إلدارة  التجريبي«  »امل��ش��روع  وح��ول 
املتحدة  األمم  صندوق  من  وامل��م��ول  الله  رام  مستشفى  في 
اإلمن���ائ���ي، حت���دث زغ��ل��ول س��م��ح��ان م��دي��ر ع���ام السياسات 
على  املشروع  يقوم  البيئة:   ج��ودة  سلطة  في  والتخطيط 
على  العمل  يتم  وحاليا  ال��ب��خ��اري،  التعقيم  جهاز  توفير 
املصادقة  يتم  أن  وبعد  للمشروع،  تنفيذية  الئحة  تطوير 
بشكل  امل��ش��روع  بتنفيذ  سنبدأ  ال���وزراء،  مجلس  من  عليها 

تدريجي.
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  امل��ش��روع  سيعالج   : ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
وعينات  املعدية  الطبية  النفايات  تشمل  والتي  الصلبة 
الدم وكذلك الصادرة عن العمليات اجلراحية أو التشريح 
واإلشعاعية  الكيميائية  واملخلفات  األدوي���ة  ومخلفات 

وغيرها.
وأشار سمحان إلى إجناز دليل إرشادي، لكافة الطواقم 
النفايات  معاجلة  ح��ول  كاملة  تفاصيل  ملعرفة  الطبية، 

الطبية بجميع مراحلها.
القطاع  في  العاملني  تدريب  أهمية  إلى  النظر  لفت  كما 
بتنفيذه،  ال��ب��دء  قبل  امل��ش��روع  ه��ذا  عمل  آلية  على  الصحي 

لضمان نتائج جيدة.
أما مشروع »الفالغ شيب«، فوضح عثمان أنه مشروع 
الدعم  ه��ذا  من  وج��زء  أع��وام،  خلمسة  الصحة  وزارة  لدعم 
إلى  مشيرا  الطبية،  النفايات  إدارة  مشروع  إلى  سيتوجه 
أن توصيات وزارة الصحة تنص على توفير جهاز التعقيم 
الصحية  املؤسسات  من  للعديد  »األوتوكليف«،  البخاري 

في األراضي الفلسطينية. 
املشروع  تفاصيل  عثمان  ع��رض  ال��س��ي��اق،  ذات  وف��ي 
ملعاجلة  دوالر  أل��ف   400 مبلغ  سيرصد  ال���ذي  االي��ط��ال��ي، 

رئيسية  حكومية  مستشفيات  ثالثة  في  الطبية،  النفايات 
تغطية  ستتم  حيث  الغربية،  الضفة  مناطق  معظم  تغطي 

التكاليف كاملة.
الذي يوفر طبيب  إلى مشروع مؤسسة ماديكو  وأشار 
وممرض وفني مختبر، لثالث عيادات في محافظة رام الله، 
الطبية  النفايات  وفرز  فصل  احتياجات  توفير  إلى  إضافة 
أجل  من  مختلفة  ب��أل��وان  طبية  وس��الل  خاصة  أكياس  من 

عملية الفصل، وبراميل خارجية للنفايات.

رام الله:  تطور عمراني 

االقتصادي  املدينة  مستقبل  أن  الكرمي  عبد  د.  ويعتقد 
للقضية  ال��س��ي��اس��ي  امل��س��ت��ق��ب��ل  أو  ال���وض���ع  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
معا  والقدس  الله  رام  تتحول  وقد  عام،  بشكل  الفلسطينية 
كان  إذا  الضفة  محافظات  لكافة  املركز(  )املدينة  إل��ى  يوما 
احلل النهائي عادالً لهذه القضية، مع التنويه هنا إن تهميش 
مدينة القدس اآلن لم يكن بسبب االهتمام برام الله بقدر ما 
هذه  ملؤسسات  التدميرية  االح��ت��الل  سياسات  نتيجة  ك��ان 

املدينة املقدسة وتهويدها ومحاصرتها وعزلها عن العالم.
إرادة وأمل

وعلى الرغم من الضائقة املالية واألوضاع االقتصادية 
ومؤسساته  الفلسطيني  الشعب  بها  مي��ر  ال��ت��ي  الصعبة 
من  ك��ث��ي��راً  حت��ق��ق��ان  واإلرادة  اإلص�����رار  أن  إال  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
جانيت  الله  رام  بلدية  رئيسة  تقول  كما  والطموح  األم��ل 
مشروع  بإقامة  ال��ب��دء  إل��ى  م��رده  ه��ذا  وحديثها  ميخائيل. 
)متروبوليتان( أو »احلاضرة«، والذي هو مبثابة املشروع 
االستراتيجي،  التخطيط  مستوى  على  فلسطني  في  األكبر 
وستة  وبيتونيا(  والبيرة،   الله،  )رام  مدن  تطوير  وهدفه 
مجالس قروية أخرى،  في سبيل الوصول إلى تقدمي أفضل 
اخلدمات ملئة ألف مواطن يقطنون تلك املنطقة، التي تربو 

مساحتها على 80 كم2.
إيجابي  أث��ر  جناحه  ح��ال  ف��ي  امل��ش��روع  لهذا  وسيكون 
كبير على املناطق املستفيدة منه،  حيث سيتم مبوجبه، كما 
تقول ميخائيل، إنشاء شبكة طرق تربط هذه املدن الثالث 
تعيشه  ال���ذي  االزدح����ام  تخفيف  ف��ي  وستسهم  بسهولة، 
املدينة، كما سيتم إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وأنظمة 
ت��ك��ري��ر امل��ي��اه، وأن��ظ��م��ة ص���رف ص��ح��ي، ف��ض��ال ع��ن مكبات 

نفايات مشتركة.
األولى  التجربة  ميثل  ال���ذي  التطور  ه��ذا  ج��ان��ب  وإل���ى 
من نوعها في الضفة الغربية وغ��زة،  تقوم بلدية رام الله 
بالتنفيذ واإلشراف على إنشاء مركز وطني للمعارض هو 
املعارض  جذب  إلى  املشروع  هذا  ويهدف  نوعه،  من  األول 
واملنتديات االقتصادية من كافة القطاعات، حتقيقاً لتطوير 
االقتصاد الفلسطيني بشكل عام، واقتصاد املدينة وتطورها 

على وجه اخلصوص.
مشاريع ومعالم

ف��ي تطوير  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة  امل��رك��ز  ه���ذا  م��وق��ع  وسيمثل 
ارض  قطعة  على  سيقام  حيث  الله،   رام  مدينة  واستفادة 
مساحتها 13 دومنا تقع خلف قصر رام الله الثقافي،  حيث 
الغربية،  الضفة  م��دن  ك��اف��ة  م��ن  إل��ي��ه  ال��وص��ول  ب��اإلم��ك��ان 
املؤدي  السريع  الطريق  من  مقربة  على  انه  إلى  باإلضافة 

إلى غزة.
وإل���ى ج��ان��ب ه��ذه امل��ش��اري��ع الكبيرة وامل��ه��م��ة ال��ت��ي مت 
وس��ي��ت��م إق��ام��ت��ه��ا ف��ي م��دي��ن��ة رام ال���ل���ه،  ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
الثقافية  ال��ع��م��ران��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واحل��ض��اري��ة  امل��ع��ال��م 
التجاري  املركز  الثقافي،   الله  رام  كقصر  حتتضنها،  التي 
الكبير)املول( و سينما ومسرح القصبة، وغيرها من املعالم 

التي أضفت على املدينة طابعاً متميزاً.
خالصة القول: تطور مدينتي رام الله والبيرة بشكل 
والسمات  ال��ع��وام��ل  بسبب  طبيعي  أم��ر  وس��ري��ع  الف��ت 
مبوقعهما  املتعلقة  والسيما  حملتاهما،   التي  العديدة 
املؤسسات  ومت��رك��ز  م��ن��اخ��ه��م��ا،  واع���ت���دال  اجل��غ��راف��ي، 
واملستثمرين  امل���ال  رأس  ومت��رك��ز  املختلفة،  احل��ي��وي��ة 
)طبقياً،  املجتمعية  ال��ش��رائ��ح  وت��ن��وع  واالق��ت��ص��ادي��ني، 
القادمني  من  كبيرة  أع��داد  واستيعاب  وثقافياً(،  ودينياً 
املدينتني  وس��م��ت  امل���ي���زات  ه���ذه  ك��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م.  للعمل 
بعض  في  سلباً  احملافظات،  باقي  عن  والتفرد  بالتنوع 

املناحي، وإيجابا في بعضها اآلخر.

تتمـــــات
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عبد الباسط خلف:
  

تلمع صور فوتوغرافية ألزهار فلسطني وطيورها جماال 
فوق جدار مكتب د. عثمان شركس، رئيس دائرة اجلغرافيا 
نباتات  ال��ن��اف��ذة  ق��رب  تستلقي  فيما  ب��ي��رزي��ت،  جامعة  ف��ي 
مجففة كالسماق وشمعة بيت حلم والسنارية وكف مرمي 

وأنواع من الصخور والصدف البحري وغيرها.
  من النافذة والباب وحتى احلاسوب الذي يعج مبشاهد 
التنوع احليوي وعدسة التصوير التي ترافق د. عثمان في 
حله وترحاله، تتشكل مالمح شخصية األستاذ واجلغرافي 

واحملب للبيئة واملنحاز جلمالها واملدافع عنها.
تفوح من عباراته رائحة السعادة، وهو يروي مقتطفات 
من حياته، وكيف التصق بالبيئة واختارها صديقة دائمة 
بغداد  جامعة  في  التحق  منذ  يومية  وممارسة  وتخصصاً 

طالباً وعاد إلى جامعة بيرزيت محاضراً.
قسوة اللجوء

 ولد في الثالث عشر من شباط العام 1957 في خيمة 
نابلس  على  يتساقط  الثلج  ك��ان  »يومها  ب��الط��ة:  مبخيم 
أمطار  مياه  في  تغرق  والدتي)زينات(  كادت  فيما  بكثافة، 
لم تفلح اخليمة في التصدي لها..اعترفت لي أمي الحقاً أن 

جسمي تلون باألزرق من شدة البرد وكدُت أفقد حياتي«.
  ي��ن��ح��در ش��رك��س م���ن ق��ي��س��اري��ة ع��ل��ى س��اح��ل البحر 
أن  قبل  أسماك  صياد  علي  وال��ده  وك��ان  املتوسط،  األبيض 
على  والتدمير  القتل  بشباك  الصهيوينة  العصابات  تلقي 

قيسارية وأهلها، حالها كالوطن املصاب بالنكبة.
دراسة  وأح��ب   ،1976 العام  بغداد  إل��ى  عثمان  سافر    
بأحالمه،  تطيح  ك���ادت  اجل��ام��ع��ة  أنظمة  لكن  اجل��غ��راف��ي��ا، 
وت��ف��رض عليه دراس���ة ال��ت��اري��خ:«دخ��ل��ت إل��ى غ��رف��ة عميد 
الكلية د.نور القيسي، وأخبرته بأنني جئت للعراق لدراسة 
اجل��غ��راف��ي��ا، وأج���د نفسي ب��ه��ا أك��ث��ر م��ن ال��ت��اري��خ، وإن لم 
بوضوح:  العميد  رد  لبلدي.  فسأعود  اجلغرافيا  أتخصص 

اجلامعة هنا حتدد التخصص وليس الطلبة«. 
 ألح شركس على العميد، فأخبره بأن يتدبر أمره، وطلب 
حامد  محمد  د.  كان  حيث  اإلدريسي،  قاعة  إلى  التوجه  منه 
الطائي يغرق طالبه مبحاضرة عن اجلغرافيا اإلقليمية لقارة 
إفريقيا، ليبحث عن طالب يرغب باالنسحاب من التخصص 
وينتقل إل��ى قسم ال��ت��اري��خ، ف��وج��د ض��ال��ت��ه، وف���رح ك��ث��ي��ًرا : 
»تخرجت األول على قسم اجلغرافيا، وعلى كلية اآلداب كلها 
في حزيران العام 1980، وتعينت معيداً فيها، لكن د. الطائي 
نصحني بأن ال أقبل هذا العرض، ألن الفلسطيني له مجاالت 
فتركت  العليا،  دراساته  إكمال  وبوسعه  اخل��ارج،  في  أكبر 
العراقية  احل��رب  نار  اندلعت  ثم  بالنصيحة،  عمالُ  العراق، 
اإليرانية. عملت في شركة لتأجير السيارات بالكويت سنة 
لقطع  شركة  في  ألعمل  السعودية  نحو  تركتها  ثم  كاملة، 

السيارات، صرت بعدها مديرها العام«.

أستاذ اجلغرافية في جامعة بير زيت عثمان شركس:

 سحر الطبيعة خطف يومياتي 

خياران
 لم يجد شركس نفسه في عالم السيارات واملال، ووقع 
حتت ضغط االختيار بني الغني البعيد عن أحالمه، والفقر 
وعاد  الثاني،  اخليار  فرّجح  األكادميية،  للحياة  املصاحب 
لوطنه ليعمل مساعد باحث في جامعة بيرزيت عام 1983.

   قبلئذ كان د. عثمان قد استثمر أوقات العطل الرسمية، للسير 
في البراري والطبيعة الصحراوية املتنوعة بالكويت والعربية 
إلى  زي��ت  بير  جامعة  غ���ادرت   1984 أي��ل��ول  »ف��ي  ال��س��ع��ودي��ة: 
»اجليومورفولوجيا«  علم  في  العليا  الدراسات  ألكمل  بريطانيا 
وال��ت��رب��ة وامل��ن��اخ وع���دُت م��ح��اض��را ع��دة س��ن��وات قبل حصولي 
من  احلياتية  اجلغرافيا  في  الدكتوراه  درجة  على   1994 العام 
جامعات أملانيا، وتسلمُت مواقع عديدة  وصوالً إلى رئاسة دائرة 

اجلغرافيا وبرنامج املاجستير في اجلامعة«.
في  ُمعمقة  دراس���ة  إك��م��ال  على  ال��ي��وم  عثمان  د.  يعمل   
امليداني  ال��دل��ي��ل  ب��اس��م«  الفلسطينية،  وال��ن��ب��ات��ات  البيئة 
حيث  من  الوسطى«  فلسطني  جبال  في  واألزه��ار  للنباتات 
حتملها،  ال��ت��ي  العلمية)الالتينية(  واألس���م���اء  تصنيفها 

والتسمية الشعبية لها، والعائلة التي تنتمي إليها، واللفظ 
اإلجنليزي لها. كما  خصص حيزاً  لإلشارة إلى استعماالتها 
وكل ما يتصل بها، مثلما جمع صوراً لها بأكثر من زاوية : 
»أهتم بالطبيعة كلها وما فيها من صخور وأودية وهضاب 
وحيوانات،  وغ���اب���ات  وال����ت����واءات  وان���ك���س���ارات  وج���ب���ال 

والتقطت لها صوراً ال تعد وال حتصى«.
 وث��ق��ت ع��دس��ة ش��رك��س ال���غ���روب وال���ش���روق والندى 
الطبيعية  وامل���ش���اه���د  وال���ن���ب���ات���ات  وال���ث���ل���وج  وال���ض���ب���اب 
واالعتداءات عليها كالرعي اجلائر وقطع األشجار وجتريف 
مع  جنب  إل��ى  جنباً  التصوير  آل��ة  »أحمل  وغيرها:  التربة 

بطاقتي الشخصية، وصارت الكاميرا قطعة مني«.
عيون إلكترونية

التصوير،  آالت  ع��ش��رات  ع��ث��م��ان   د.  مكتبة  ف��ي  ت��رق��د    
مبوديالت وأنظمة وماركات جتارية وألوان مختلفة، بعضها 
رقمي وطائفة منها عادية أو أكل الدهر عليه وشرب وقسم منها 
غير شائع : »أحتفظ في مكتبتي بآالف الصور التي تتحدث عن 

الطبيعة بجمالها وتنوعها النباتي الهائل، وال أغفل عن توثيق 
االعتداءات التي يصنعها البشر، وعندما أسمع صوت منشار 

األشجار، أحس وكأنه ينهال بالضرب على رأسي«.
   جت���ول أس��ت��اذ اجل��غ��راف��ي��ة ف��ي أرج����اء فلسطني كلها 
عددها  يقترب  نباتات  م��ن  ال��ث��ري  وغناها  جمالها  مالحقاً 
بتنوع  »تتمتع  بأنها:  خصوصيتها  وي��رى  نوع   2500 من 
يتعدى  ال  بعرض  وحتتفظ  مساحتها؛  صغر  رغم  األقاليم 
املتوسط  البحر  إقليم  نباتية:  أقاليم  بأربعة  كيلومتراً   70
السوداني،  وال��ت��غ��ل��غ��ل  ال��ط��وران��ي،  اإلي���ران���ي-  واإلق��ل��ي��م 
والعربي. في بعض البلدان قد تسير ملسافة ألف كيلو متر 

وال جتد تنوعاً إقليمياً نباتياً واحداً«.
مسارات بيئية

   ال زالت ذاكرة د. عثمان تختزن املسارات البيئية التي كان 
ينظمها لطلبة مساق جغرافيا فلسطني لثالثة أيام كاملة: » ننطلق 
الكرمل  إلى نابلس وجنني فجبال  البداية في بيرزيت  من نقطة 
بإحدى  واملبيت  الناصرة  إلى  واإلي��اب  الناقورة  وراس  عكا  ثم 
فاخلالصة  واجلليل  لطبريا  نتابع  التالي  اليوم  وفي  كنائسها. 
حتى  امليت  فالبحر  وأريحا  وبيسان  األردن  نهر  إلى  العودة  ثم 
وغزة  النقب  األخير  اليوم  ويشمل  فيها.  واملبيت  الرشراش،  أم 
ورفح وعسقالن واملجدل أسدود ويافا وطبريا وقيسارية وحتى 

الطنطورة  ثم السهل الساحلي فاإلياب لبيرزيت«.
 ينتقل شركس ليورد قائمة باألزهار الثرية التي حتتفظ 
واألقحوان  ال��ن��ع��م��ان  وش��ق��ائ��ق  ك��ال��س��وس��ن  فلسطني:  ب��ه��ا 
وال��س��ح��ل��ب وال��ت��رم��س ال���ب���ري وع���ني ال��ب��ق��ر واخل���رش���وف 
واللوف الفلسطيني والزعتر والطّيون والقريص وغيرها. 
الزعتر  كحال  ب��االن��ق��راض  م��ه��ددة  طائفة  على  يعرج  فيما 

البلدي والقيقب والزعرور والسحلب والسوسن.
حي  في  منزلة  من  القريبة  احلديقة  عثمان  د.  ح��ّول     
الطيرة غرب رام الله من مكب للنفايات إلى جنة خضراء، 
التني  بأشجار  وغرسها  احل��ج��ري��ة،  بالسالسل  فأحاطها 
والعدلوني  وامل����وازي  واخلرطماني  )البياضي  املتنوعة 
والسوادي والدافور والعسيلي( واللوز والسماق والعناب 
مساحاتها  واستثمر  املتعددة،  بأصنافها  واألزه��ار  والكرز 

لزراعة البصل والفول والثوم وغيرها. 
 تشارك سيما زوجها الشغف بالطبيعة، وتخرج معه 
ساعات،   ث��الث  ميتد  ملسير  األق����دام  على  سير  ج���والت  ف��ي 
ويتناول  ك���وال���ده،  س��ن��ًة(ال��ط��ب��ي��ع��ة  ن�����زار)17  ي��ح��ب  فيما 
عاماً(   19 حال)  وتتأثر  بالرسم،  البيئة  ربيعاً(  أمي��ن)15 
اإلجنليزية  األم  لغته  جانب  إلى  يجيد  الذي  بوالدها  قليالً 
واألبحاث  العلمية  اإلسهامات  من  الكثير  ول��ه  واألملانية، 
وال���دراس���ات وم��ش��اري��ع األب��ح��اث وم��س��اه��م��ات ف��ي مناهج 
في  جغرافية  بجمعيات  عضو  وه��و  املدرسية،  اجلغرافيا 

فلسطني ومصر وسوريا وأملانيا واململكة املتحدة.
aabdkh@yahoo.com

الفـكـر البيئـي فـي كليـلـة ودمنــة
وسال  خ��رب  ينبغي،  ما  بقدر  امل��اء  منه  يخرج  ومتنفَّس 
العظيم فذهب  البثق  انبثق  ن��واٍح كثيرة، ورمّب��ا  ونزَّ من 

املاء ضياعاً.«
ال���دال���ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة ح��م��اي��ة البيئة  م���ن احل���ك���اي���ات 
الّنيل  »ملك  حكاية  ودم��ن��ة،  كليلة  كتاب  ف��ي  الطبيعية، 
اإلنسان  إخالل  يؤدي  كيف  تصّور  التي  الّرياح«  »وُنقب 
بالتوازن البيئي ملصلحته اخلاصة الى تدمير البيئة وإلى 

تدمير ذاته أيضا.
ملك الّنيل وُنقب الّرياح

َملٌِك،  النيل  ن��واح��ي  بعض  على  ك��ان  أن��ه  »زع��م��وا      
وكان في بلده جبٌل شامٌخ كثير األشجار والّنبات والثمار 
في  التي  احليوانات  وسائر  الوحوش  وكانت  والعيون. 
ذل��ك اجلبل  ف��ي سفح  ذل��ك وك��ان  م��ن  البلد يعيشون  ذل��ك 
الرياح  جميع  من  أج��زاٍء  سبعة  من  ج��زٌء  منه  يخرج  نقب 
ال��ت��ي ت��ه��ّب م��ن ث��الث��ة أق��ال��ي��م ون��ص��ٍف م��ن أق��ال��ي��م العالم 
الِبناء  حسن  غاية  في  بيت  النقب  ذل��ك  من  وبالقرب  كلّه 
امللك  وك��ان  كلّه.  العالم  في  نظير  له  يكن  لم  والترصيف 
وأسالفه من امللوك يسكنون ذلك البيت واملوضع، ولم يكن 

يتهيأ لهم أن يتحولوا منه .

علي خليل حمد

واملترجم  واملؤلف  ،الكاتب  املقّفع  بن  الله  عبد  ينتسب 
»جور«  بلدة  مواليد  م��ن  فهو  ف��ارس��ي؛  أص��ل  إل��ى  العربي، 
الفارسية؛ وعن الفارسية ترجم عدة كتب منها كتاب »كليلة 
في  أرسطو  كتب  منها  كتب  ع��دة  اليونانية  وع��ن  ودم��ن��ة«، 
املنطق؛ من مؤلفاته » رسالة الصحابة«، و » األدب الكبير«، 
» واألدب الصغير« وغيرها؛ وقد اتهم ابن املقّفّع- ألسباب 
سياسية- بالزندقة وقتل حرقاً بأمر من اخلليفة العباسي 

املنصور عام 759.
ُوض���ع ك��ت��اب » كلية ودم���ن���ة«، وه���و ه��ن��دي األص���ل، 
إطارّيه،  حكاية  هيئة  في  والطيور  البهائم  ألسنة  على 
أي ت��ت��ض��م��ن ت��س��ل��س��الً م���ن احل���ك���اي���ات، ف��ي��ه��ا إرش�����ادات 
والكتاب  واملستشارين؛  وال���وزراء  للحكام  وتوجيهات 
من  قليلة  إضافات  على  ويشتمل  الفارسية،  عن  منقول 

مترِجمه ابن املقفع.
تقاطع  من  بطبيعته،  الكتاب،  تضّمنه  عما  وفضالً 
واسع بني اإلنسان واحليوان في الّسلوك والتفكير عبر 
أخالقيات  في  جوهرية  مسألة  وهو  نفسها،  احلكايات 

البيئة، يالحظ قارئ الكتاب حضوراً آخر للبيئة يتمثل 
الكتاب  عليها  يشتمل  ال��ت��ي  البيئية  التشبيهات  ف��ي 
ع��ن��د ط��رح��ه ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا م��ن اج���ل ت��دع��ي��م وجهات 
نفسه  الكتاب  يقرأ  من  وصف  في  قوله  ذلك  من  نظره؛ 
مكتفيا مبدلوالته اخلارجية، دون االلتفات إلى رموزه 

ومعانيه العميقة:
»وكذلك اجلّهال إذا اغفلوا أمر التفكير في هذا الكتاب، 
بظاهره.  وأخ���ذوا  معانيه،  أس��رار  على  ال��وق��وف  وت��رك��وا 
الهزل، كان كرجل  ومن صرف همّته إلى النظر في أبواب 
وسقاها  فزرعها  صحيحا،  وحّباً  ّحرة  طيبة  أرض��اً  أصاب 
حتى إذا قرب خيرها َوأَينعت، تشاغل عنها بجمع ما فيها 
أحسن  كان  ما  بتشاغله  فأهلك   ، الّشوك  وقطِعِ  الزهر  من 

فائدة وأجمل عائدة.«
 ومن أمثله ذلك أيضا قوله:

»وإن أنفقه ]يعني املال[ في غير وجهه، ووضعه في 
غير موضعه، وأخطأ به مواضع استحقاقه، صار مبنزلة 
التلف  م��ن  ذل��ك ماله  ث��م ال مينع  ل��ه؛  م��ال  ال��ذي ال  الفقير 
باحلوادث والعلل التي جتري عليه؛ كمحبس املاء الذي 
ال تزال املياه تنصّب فيه، فإن لم يكن له مخرج ومغيض 

التتمة صفحـ9ـة

عثمان شركس يستثمر وقته في التمتع بالتنوع النباتي
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وغرفة  االستراحة  ساحة  إلى  فباإلضافة  وروح��ي،  نفسي 
منجرة  األرض��ي  الطابق  في  يوجد  النوم  وغ��رف  اجللوس 
وم��خ��رط��ة أمل��ن��ي��وم وم��ل��ع��ب ك���رة ط���ائ���رة وب���رك���ة سباحة 

ليمارس الشباب هواياتهم وميلؤون وقت فراغهم.
»عزام » من عالم اإلدمان إلى اإلرشاد

املرشد األربعيني عزام -الذي  املقام حتدث  ومن داخل 
كان مدمناً سابقاً- عن التحول اإليجابي في حياته بعد أن 
 ، عمره  من  مظلمة  عاماً  ثالثني  شاركه  ال��ذي  اإلدم��ان  هجر 
حيث حتدث عن أنواع املخدرات الرائجة في املدينة والتي 

تأتي عادة من اللد أو بئر السبع ومنها: 
أسماء  ول��ه  القنب  نبات  م��ن  احلشيش  يستخرج  احلشيش: 
والباجنو  املجفف(  )احلشيش  املاريجوانا  منها  كثيرة  أخرى 
الفعالة(،  امل��ادة  من  قليلة  نسبة  على  حتتوي  التي  )األوراق 
مادة  إل��ى  يحول  وق��د  املساحيق،  شكل  على  احلشيش  يأخذ 
ورق  ف��ي  ملفوفة  ق��ط��ع  ع���دة  إل���ى  وم��ج��زأة  مضغوطة  صلبة 
»السوليفان« لها لون بني غامق، أو رمبا حتول إلى مادة سائلة 
غامقة اللون، حتتوي على درجة تركيز عالية، يتم تعاطيه عن 
يحرق  وأحياناً  النرجيله  في  أو  السجائر  في  التدخني  طريق 

داخل كوب ويستنشق املتعاطي البخار املتصاعد.
املدمنون  ويتعاطى  املورفني  مشتقات  أحد  هو  الهيروين: 
حتت  أو  الوريد  في  احلقن  منها  متعددة  بطرق  الهيروين 

اجللد أو الشم.
ال��ك��وك��اي��ني:  وي��س��ت��خ��رج م��ن األف���ي���ون اخل����ام، ك��م��ا يوجد 
اجلنوبية؛ أم���ي���رك���ا  ف���ي  ي��ن��م��و  ال�����ذي  ال���ك���وك���ا   ف���ي ن���ب���ات 

ي��س��ت��خ��رج م���ن ه���ذا ال��ن��ب��ات م���ادة ش���دي���دة ال��س��م��ي��ة هشة 
وتتركز  الكوكايني،  اسم  عليها  أطلق  اللون  بيضاء  امللمس 
خطورتها في التأثير على خاليا اجلهاز العصبي املركزي، 
ب��امل��ض��غ، وف����ي حالة  أو  أو احل��ق��ن  ب��ال��ش��م  ت��ؤخ��ذ  ح��ي��ث 

تناول جرعة زائدة تؤدي إلى الوفاة مباشرة.
مادته  ت��س��ت��خ��رج   L.S.D ب��اس��م  امل��ع��روف��ة  ال��ل��ي��س��ارج��ي��د  م���ادة 
األساسية من فطر األرجون الذي ينمو على نبات الشوفان، ويوجد 
اللون مستديرة صغيرة  أقراص رمادية  L.S.D على شكل  عقار 

احلجم، كما يوجد على شكل كبسوالت.
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آلخرين، شريطة االلتزام بذكر املصدر.
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خاص بآفاق البيئة والتنمية

جتاذبنا  إن  نظيفة  مقدسية  بيئة  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  ال 
احلديث عن آفة تفتك ببنيانها البشري وتسيء إلى مظهرها 
العام كاملخدرات، وألن االحتالل معني بشاب فلسطيني في 
عمداً  الطرف  يغض  فهو  كتاب  من  بدالً  مروانا  سيجارة  يده 
عن التجار واملروجني واملدمنني ال بل يسهل لهم الطريق، فال 
اإلدم��ان كاإلبر وأوراق  أو حارة من بقايا  تكاد تخلو زاوي��ة 
نسبتهم  تصل  ملتعاطني  الزجاجية،  واألنابيب  السوليفان 
وفقاً لإلحصائيات األخيرة  إلى ما يقارب 5% من املقدسيني.  
بني ازدحام بيوت عناتا شمالي القدس، يقع مركز النور 
لعالج مدمني املخدرات، حيث يلتقي املدمنون السابقون في 
أو  االجتماعية،  باألحاديث  أوقاتهم  يشغلون  املركز  رواق 

يشاركون أحياناً بحضور دروٍس في التنمية البشرية. 
إدمان جر معه مصائب عديدة

في قاعة اجللوس كانت  تستريح » سعاد« امرأة ثالثينية 
من شمال فلسطني بدأت قصتها حني تزوجت قريبها القاطن 
في القدس. وفي سنوات الزواج األولى اكتشفت أن زوجها 
معلوماتها  وضحالة  منها  زوجها  قرب  للمخدرات،  متعاٍط 
حول املخدرات جعلها تتعاطى معه الكوكايني حتى أدمنت 

ولم تعد تعي خطورة الوضع الذي وصلت إليه.
تعلقت سعاد بهذا السم اخلبيث، وفعلت أموراً مخجلة 
من  بتشجيع  امل��خ��درات  وجبة  على  لتحصل  أخالقية  وال 
زوجها املدمن، وبعد أن علمت عائلتها وبدأ الوضع العائلي 

ينهار قررت سعاد التوجه إلى مركز لعالج اإلدمان.
بدأ الناس يالحظون خطباً ما في تصرفات الزوجني حني 
أخذا يطلبان نقوداً ممن يعرفان، في الوقت الذي يعلم اجلميع 
لهاثهم  حولهم  فقد  معقوالً،  دخ��الً  عليه  ي��در  ال��زوج  عمل  أن 
البيت الضروريات  إلى اإلفالس فلم يعد في  وراء املخدرات 

األساسية فانتزعت الشؤون االجتماعية أوالدهم منهما.
اإلدم��ان و شفيت متاماً،  إلى مركز عالج  اجتهت سعاد 
ليالً  فعذبتها  املاضي  أخطاء  آالم  من  بعد  تشَف  لم  ولكنها 
أفضل بعد هجران زوجها  أنها  اليوم تؤكد  أنها  ومع  نهاراً 
واستئناف حياتها، إال أن اضطرابها أثناء احلديث ودموعها 

التي انسابت تدلل على أن املاضي ما زال يؤرقها. 
إدمان ثم إدمان

وال���ى ج��ان��ب س��ع��اد ج��ل��س رام���ي ش���اب ثالثيني هزيل 
اجل��س��م، رم��ت��ه امل���خ���درات م��ن��ذ س��ن ال��راب��ع��ة ع��ش��رة ف��ي فخ 
اإلدم���ان فلم يتوقف ع��ن اإلدم���ان إال م��ؤخ��راً ول��و أن��ه م��ا زال 
متشككاً بالنسبة لعودته لإلدمان بسبب البيئة احمليطة به 
إال  حوله  من  يعرف  وال  احلشيش  على  إخوته  يدمن  حيث 

أصدقاء املخدرات وجّتاره ورفقاء السوء.
أصمد  ل��م  للسرقة،  ممارستي  بسبب  ع��دي��دة  م��رات  »سجنت 
بال قيمة، لكن بعد ظلمة سنوات  في أي عمل، كنت إنسانا مؤذياً 
االنحراف تعرفت في السنتني األخيرتني على مركز النور وشفيت 
من اإلدمان وتزوجت وأصبحت لدي أسرة، إال أن رغبتي البدء من 
جديد واالنخراط في احلياة العملية جوبه بالرفض من مجتمعي 
كما أن ضعف اإلرادة من قبلي  حدا بي حتت وطأة أول إحباط على 

العودة لإلدمان، إال إنني شفيت بفضل متابعة مركز النور.  
آثار  يحمالن  ذراع��ي��ه  أن  كما  صنعة،  أي  رام��ي  ميلك  ال 
مخلفات اإلبر، فبقي تائهاً وسط بيئة من املدمنني واملعارف 

من نفس املجال.
الصمود  م��ح��اوالً  األط��ب��اق،  ف��ي جلي  اآلن  أن��ه يعمل  إال 

ينجرف  ال  حتى  املدمنني  إخ��وت��ه  ع��ن  اإلم��ك��ان  ق��در  مبتعداً 
معهم مجددا.

بال  آخر  طريقا  الخترت  ال��وراء  إلى  عاما   15 عدت  »لو 
ال��ذي ال  ش��ك، ألنني كنت س��أع��رف س��وداوي��ة ه��ذا الطريق 

يجلب إال الدمار » قال رامي
مراحل ثالث لعالج املدمن

صعوبات  عن  حت��دث  النور  مركز  مدير  ح��ج��ازي«   »أحمد 
القدس  شباب  من  ع��دد  مببادرة  مت  ال��ذي   2003 ع��ام  تأسيسه 
عن  بعيداً  الشأن  بهذا  تهتم  فلسطينية  مؤسسة  إيجاد  بهدف 
تتم  ع��الج  آلية  باعتماد  الشرقية،  القدس  في  االحتالل  مراكز 
عبر ثالث مراحل: األولى إخضاع املدمن لشهر عالجي بإشراف 
وثانياً  ال��س��م��وم،  أث��ر  م��ن  امل��دم��ن  جسد  ينظف  مختص  طبيب 
العالج النفسي واإلرشادي ومدته شهران، واملرحلة الثالثة هي 
السابق  املدمن  التأهيل و مساعدة  العالج عبر  املتابعة ما بعد 
في تأمني وظيفة له أو إضفاء االستقرار على حياته بتزويجه 
إن كان عازباً أو لم شمله مع أسرته من جديد إن كان متزوجاً، 

وتستغرق مدة عالج املدمن على األغلب عاماً وشهرين.
مركز  إن��ش��اء  جتربة  خل��وض  شخصياً  أن��ا  دفعني  »م��ا 
النور كان رؤية أبناء عمي يتساقطون شاباً تلو اآلخر من 
أثر املخدرات، وال أنسى حلظة وفاة قريبي ابن الثالثني بعد 
تعاطيه جرعة زائدة؛ مما  أشعرني بضرورة التحرك إلنقاذ 

الشباب املقدسي« قال حجازي.
مدينة معزولة بعيدًا عن املجتمع

وعن أسباب تفشي املخدرات في القدس أشار حجازي إلى 
أن اإلدمان تعزز بشكل أو بآخر نتيجة لالحتالل وغياب الرقابة 
كالبطالة   االجتماعية  واملشاكل  االن��ح��راف  زاد  مما  املقصودة 
داخل  للعمل  وذهابهم  امل���دارس  م��ن  ال��ط��الب  وت��س��رب  والفقر، 

إسرائيل وتعرفهم أحيانا على البؤر السيئة وباعة املخدرات.
البيع  بوقف  مهتم  غير  االحتالل  أن  حجازي  ويضيف 
من  يهودي  يقترب  حني  إال  القدس  في  للمخدرات  العلني 
هذه البقعة، فيهب للتدخل. كما أنه يشجع املدمن املتعالج 
للتعاطي بطريقة مبطنة عبر تخصيص مبلغ  على عودته 
شهري له مقابل العالج وقطع املبلغ عند الفطام، مما يدفع 
إلى  العمل  وس���وق  املجتمع  م��ن  امل��رف��وض  السابق  امل��دم��ن 

العودة مجددا لإلدمان لتلقي معونات مالية. 

البيئة املقدسية تغرق باملخدرات

على مرأى من أعني االحتالل تباع السموم وتبدأ الشرور باالنتشار بني 
األسر املقدسية في الضفة الغربية:

أكثر من 90 ألف متعاط ومدمن على املخدرات 
نصف عدد املدمنني من القدس

»أحلم مبدينة معزولة يعيش فيها املدمنون السابقون 
بعيداً عن املجتمع ألنه قاِسٍ ال يرحم وال ميّل أو يكّل تذكير 

اإلنسان مباضيه« أعرب حجازي
» نصف املدمنني الفلسطينيني هم من القدس«

وم���ن ق��ل��ب ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة حت���دث » ح��س��ن��ي شاهني 
»مدير الهيئة العليا ملكافحة املخدرات عن مدى تفشي هذه 
الظاهرة باألرقام مدلالً على ذلك  بقوله وجود أكثر من 80 
ألف متعاٍط في الضفة الغربية ومن ضمنها مدينة القدس 
ومحافظاتها، واملتعاطي هو من يتناول املخدرات من فترة 
لفترة ولم يصل بعد إلى مرحلة اإلدم��ان، كما أن هناك 10 
آالف مدمن من أولئك الذين يعتمدون جسدياً ونفسياً بشكل 

كلّي على املخدرات وال يستطيعون االستغناء عنها.
إل��ى أن هناك 20  القدس احملتلة أش��ار شاهني   وداخ��ل 
محافظات  شملنا  ول��و  م��دم��ن.  آالف  وخمسة  متعاٍط  أل��ف 
ال��ق��دس األخ����رى ك���ال���رام وال��ع��ي��زري��ة وأب����و دي���س وق��رى 
املدمنني واملتعاطني  إجمالي  العدد نصف  القدس فسيشكل 
 %8،2 الكلية   املتعاطني  نسبة  يجعل  مما  ؛  الفلسطينيني 
واملدمنني 6،4% تتركز بني الفئة العمرية من 18-25 عاماً.

املدمن مفضوح وجسده يخذله
وال يخفى على اخلبير متييز املدمن من صفاته  النفسية،  
يضيف حجازي  كتغّير السلوك  حيث يفقد رغبته في العمل 
ويصبح عصبي املزاج فاقد الشهية يتراوح مزاجه بني االنهيار 
احتالل  أكبر  ه��ي  ف��امل��خ��درات  املفاجئة.  االنتعاش  وحل��ظ��ات 
لإلنسان ألن اإلنسان املدمن يفقد فائدته وقيمة وجوده على 
األرض وقد يتحول إلى مخرب وسارق وقاتل وخائن لوطنه. 

كما أن اإلدمان يفلس املدمن حتى لو كان مليونيراً.
مركز الطهارة بيئة صحية بعيدا عن إزعاج الناس

هضابها  ووس��ط  أري��ح��ا،  ملدينة  امل��ؤدي��ة  الطريق  على 
مركز  يقع  ال��ذي  األث���ري  موسى  النبي  مقام  يبرز  الرملية 
الطهارة التابع للنور في طابقه العلوي، يتميز املركز بأنه 
اختير في مكان ذي خصوصية  بيئية وطبيعية بعيدا عن 
ومتنفس  فسحة  املتعالج  يعطي  م��ا  السكنية  التجمعات  مجموعة من املتعاجلني في مركز النبي موسى

مركز النبي موسى لعالج مدمني املخدرات يتميز باخلصوصية البيئية

التتمة صفحـ9ـة


