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  جورج كرزم 

املجازر  ف��ي  املتمثلة  شعبنا  ض��د  اإلج��رام��ي��ة  ومم��ارس��ات��ه  اإلسرائيلي  لالحتالل  مواجهتنا  تتطلب 
البشرية، وحرب التجويع واحلصار والعزل العنصري وتدمير اقتصادنا وإنتاجنا - تتطلب، أضعف 
اإلميان، الدفاع عن أنفسنا اقتصاديا، وبخاصة ألن سوقنا الفلسطينية ال تزال حتى هذه اللحظة مباحة 
إنتاجنا  ض��رب  عوامل  من  أساسيا  عامال  وتشكل  شكلت  التي  واألجنبية  الصهيونية  املنتجات  لشتى 
أشكال  وأكثر  اخلارجية.   املزاحمة  أم��ام  تصمد  لم  التي  الفلسطينية  الصناعية  الوحدات  من  والعديد 
املقاومة جذرية وفعالية يتمثل في املقاطعة الشعبية للمنتجات الصهيونية، بالتوازي مع حتسني جودة 
والدعم  احلماية  وتوفير  املختلفة  الفلسطينية  اإلنتاجية  القطاعات  وتطوير  وتوسيع  احمللي  اإلنتاج 

احلقيقيني للمنتجات احمللية، وبخاصة الغذائية والزراعية.  
عندما نشتري بضائع إسرائيلية أو أميركية )باعتبار أن الواليات املتحدة األميركية داعم رئيسي 
إلسرائيل في تسليحها ومتويلها وعدوانها املتواصل على شعبنا(، فإننا نعمل عمليا على دعم وتقوية 
قصد(  )دون  ندعم  أن  من  وب��دال  لهذا،  ض��دن��ا.   وجرائمه  وحشيته  من  سيزيد  ال��ذي  االح��ت��الل  اقتصاد 
اقتصاد االحتالل، يجب علينا جميعا أن نعمل كل ما بوسعنا إلضعافه، وذلك من خالل التوقف عن شراء 
بضائعه، وتشجيع اقتصادنا الفلسطيني وحمايته، من خالل شرائنا للبضائع الفلسطينية والعربية، 
علما بأن لكل البضائع الصهيونية األساسية )الغذائية وغير الغذائية( يوجد مقابلها بضائع فلسطينية 
أو عربية بديلة.  كما أن الكثير من األشياء التي نشتريها من احملالت التجارية هي بضائع إسرائيلية 
التوقف فورا  لهذا علينا  اليومية )سكاكر، شوكوال، مسليات وألعاب وغيرها(،  غير ضرورية حلياتنا 

عن شرائها.
صمودنا  تقوية  معناهما  وعربية،  فلسطينية  بضائع  وشراؤنا  االحتالل  بضائع  شراءنا  عدم  إذن، 
بشكل عام وصمودنا االقتصادي بشكل خاص؛ ذلك ألننا نعمل على حماية اقتصادنا وإنتاجنا احملليني 
اللذين يواجهان حرب تدمير منظمة، علما بأن جزءا هاما من السلع التي نستهلكها )وغالبيتها مستوردة 
من إسرائيل واخلارج( ال يشكل »احتياجات« أساسية وحيوية، وبالتالي ميكننا االستغناء عنها، مقللني 
بذلك من تسريب الفائض املالي املتراكم للخارج، وبالتالي نعيد استثمار هذا الفائض داخليا، استثمارا 

منتجا ومستداما.    
األخرى  واألجنبية  الصهيونية  الغذائية  السلع  تدفق  أو  استيراد  فرملة  أو  وقف  أن  فيه،  الشك  ومما 
وكساده،  احمللي  والزراعي  الغذائي  اإلنتاج  ضرب  في  وتتسبب  تسببت  والتي  الفلسطينية  السوق  إلى 
يشكل مطلبا اقتصاديا ووطنيا ملحا ويساهم جديا في تعزيز االقتصاد احمللي املقاوم، وتثبيت االرتباط 

باألرض، واالنطالق لزراعة املزيد من األراضي.
محاربة النزعة االستهالكية

املهيمنة واملتمثلة ليس فقط في  االستهالكية  النزعة  املقاوم، محاربة  االقتصادي  التوجه  ويتطلب 
شراء املنتجات الصهيونية واألميركية بل حتى السلع الكمالية احمللية، وبالتالي ال بد من نشر الوعي 

مقاطعة السلع اإلسرائيلية ومحاربة النزعة االستهالكية:  
بني  العقيدة البيئية واالقتصاد املقاوم
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  تقرير وعدسة: ربى عنبتاوي
خاص بآفاق البيئة والتنمية

مخيم  بيئة  م��ن  جتعل  مظاهر  وحجر”  بشر  ض��وض��اء،  خ��ان��ق،  “ازدحام 
املدى  وزرقة  زقاقاً،  أضحى  فالشارع  حقيقية،  مأساة  القدس  شمالي  شعفاط  
من  مساحة  ب��دوره��ا  احتلت  فقد  النفايات  أك���وام  أّم��ا  االسمنت،  كتل  حجبتها 
متواصل  تذمٌر   !“ هالعيشة  “شو  قتامًة.  املشهد  ف��زادت  الرئيس  املخيم  شارع 
يتردد على أفواه سكان املخيم الذين أجبروا على مغادرة مكان جلوئهم األول 
من قراهم الفلسطينية إلى “حارة الشرف” في القدس أيام النكبة، فبقوا هناك 
حتى ُرّحلوا إلى مكان وعدوا بأنه سيكون أكثر إشراقا وبحبوحة قبيل النكسة 

بسنوات، فما زادهم املخيم إال جلوءاً وبؤساً. 
جتولت مراسلة مجلة “آفاق البيئة والتنمية” في زوايا املخيم حيث سنحت 
لها الفرصة بالتقاء بعٍض من سكانه ومعاينة واقعه، الذي ال يختلف كثيراً عن 
سمة مخيمات جلوء فلسطني إال لكونه املخيم القائم داخل حدود بلدية القدس؛ 
مما جعله مالذاً للمقدسيني الوافدين إليه بعد إنشاء اجلدار العنصري إلثبات 
وجودهم في املدينة، األمر الذي فّجر الكثافة السكانية في مساحة ضيقة أمام 
يتوجب  ما  تقدمي  من  االحتالل  بلدية  وتنصل  األون��روا  من  خجولة  مساعدات 

عليها من خدمات.

من أين لك املفر؟
الرجل اخلمسيني “نافز أبو عصب”  وصف حياته في املخيم بكلمة “دمار”، 
فنافذ الذي يعيش مع زوجته في غرفتني كان قد عاش فيهما مع أبنائه اخلمسة 
حتى تزوجوا جميعاً ، يخرج كل صباح باحثا عن مكان أرحب فيذهب إلى مقر 
اللجنة الشعبية أو يصعد إلى سطح منزله علّه يجد هواًء عليالً. ويتهكم أبو 
إلى  مشيراً  ل��أم��وات  حتى  وال  لأحياء  تتسع  ال  املخيم  أزق��ة  ك��ون  م��ن  عصب 

استحالة تشييع ميت من منزله في جنازة.  
“احلل بعودتنا ألرضنا، املخيم حّل مؤقت وليس دائما. ملاذا ال يكون لنا بيتنا 

املستقل الواسع؟ وملاذا ال ننعم بحديقة خضراء أمام املنزل؟ “ تساءل أبو عصب.
احلاج” أبو راجح “ رئيس جلنة إصالح مخيم شعفاط يقول :”وضع املخيم 
باملستوطنات،  ومحاطون  معزولون  نحن  فهنا  الرحمن،  كف  على  وهو  سيء 
نشعر وكأننا منبوذون، النفايات، االزدحام، الذباب، إزعاج السيارات وضجيج 

الناس.  من أين لك املفر”.
البيوت  التصاق  ع��ن  فضال  ه��ذا  س��ردي��ن،  بعلبة  بيته  راج��ح  أب��و  ويصف 
من  جل���اره  ق��ه��وة  فنجان  ت��ق��دمي  يستطيع  اجل���ار  أن  ل��درج��ة  ببعض،  بعضها 
أبو  الطوب؛ مما يضطر  ع��ازل عرضه 10 سم من  البيت واآلخ��ر  النافذة، فبني 

راجح خلفض صوته بالعادة.
يخلق  مما  للشوارع؛  فيلجؤون  فيها،  يلعبون  لأطفال  حدائق  توجد  ال   “
بيئة غير صحية لهم، تؤثر على حتصيلهم العلمي وثقافة املخيم بشكل عام” 

عقب أبو راجح.

من جلوء إلى جلوء
رئيس اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار يتحدث في  “خضر الدبس”  السيد 
مقابلة مع مجلة آفاق البيئة والتنمية عن مخيم شعفاط من عدة جوانب، فعن 
تاريخ املخيم قال الدبس إن إنشاءه مت عام 1964 باتفاق بني احلكومة األردنية 
بهدف نقل سكان حارة الشرف في البلدة القدمية  ووكالة الغوث” األونروا”، 

شعفاط،  منطقة  في  احلديث  املخيم  إل��ى  النكبة  بعيد  قطنوها  التي  القدس  في 
بادعاءات تتعلق بإنقاذ الناس من الوضع اإلنساني والصحي السيئ الذي كانوا 
يعيشونه في احلارة. فتم تهجيرهم من منطقة سيئة إلى منطقة أسوأ على حد 

وصف الدبس.
الدبس  املمتد على مساحة 203 دومن��ات، أشار  املخيم  وحول مالمح بيوت 
إلى تقسيم املخيم لبيوت صغيرة جداً، حيث خصصت لكل عائلة غرفة مساحتها 
6 متر مربع، بني كل 7 مساكن مسافة بسيطة، وقد حددت منافذ الهواء للمنزل من 
اجتاهي الشرق والغرب فقط. املراحيض بدايًة كانت عامة وموزعة على أمكنة 
مختلفة في املخيم، عدد السكان املسجل آنذاك كان 3500 -5000، في يومنا هذا 
العدد  هذا  تتغير،  لم  املساحة  بينما  عليه  آخرون  وتوافد  السكان  عدد  تضاعف 
اضطر الناس إلى االعتداء على الشوارع العامة وانتشار حّمى البناء العمودي 
مما أدى إلى اختفاء أي عرق اخضر إال ما يظهر منه لدى مؤسسات وكالة الغوث 

ألن مساحتها بقيت كما هي.

مخيم داخل حدود القدس وخارج خدماتها
ونقالً عن اإلحصائية الرسمية لأونروا فقد بلغ عدد الالجئني املسجلني في 
مخيم شعفاط اليوم 10069 نسمة، مع أن احلقيقة تشير إلى ضعفي هذا الرقم 
على  حفاظاً  املخيم  إلى  الوافدين  الالجئني”  “غير  من  الزيادة  على  يدلل  وهذا   ،
إلى عودة 4000 الجئ كانوا قد غ��ادروا املخيم في  املدينة، إضافة  حقوقهم في 
املاضي بحثا عن سبل عيش أفضل وعادوا مجدداً في السنوات األخيرة لتأمني 

بقائهم في القدس.
 وحول االزدحام السكاني والبناء العشوائي أشارت املعلومات الصادرة عن 
املخيم  العمودي على منازل  االمتداد  إلى خطر جتاهل حتذيراتها حول  الوكالة 
التي أعدت أصال لتتحمل طابقا واحدا أو طابقني وليس ثالثة أو أربعة كما هو 

احلال عليه اآلن.
“أتذكر مالمح مخيم شعفاط قبل االنتفاضة الشعبية األولى عبر مشهد الشجر 
البناء  وانتشر   %97 بنسبة  األش��ج��ار  اختفت  اآلن   البيوت،  رم��ادي��ة  يزّين  ال��ذي 
العمودي والتصق احلائط باحلائط فلم يعد هناك متنفٌس يذكر” كما قال الدبس.

خصوصية املخيم
وأشار الدبس إلى أن خصوصية املخيم تأتي من كونه يتأرجح بني موقعه 
جهة  م��ن  خدماتياً  ل��أون��روا  وتبعتيه  جهة،  م��ن  احملتلة  ال��ق��دس  ضمن  القائم 
املقدسية حني شملهم إحصاء عام  الهوية  أخ��رى، حيث يحمل 97% من سكانه 
67 ما يعني جملة من احلقوق والضمانات، ولكنهم ال يتلقون إال خدمة التأمني 
الشوارع  اإلنارة في  أو  التحتية  البنية  الوطني والصحي مقابل غياب خدمات 
األون��روا،  رزم��ة  ضمن  خدماتهم  أن  االحتالل  بلدية  تعتبر  حيث  النفايات،  أو 
وإعفائهم من ضريبة السكن اإلسرائيلية ) األرنونا( يجعل البلدية تغض النظر 

عن اخلدمات األخرى.
وحول قضية املياه في املخيم وكونها مأخوذة من مياه املستوطنات احمليطة 
قال الدبس: حتى عام 1988 توقفت بلدية االحتالل عن تقدمي خدمات املياه مما 
بلدة عناتا  مياه من  تنكات  املخيم ش��راء  املياه واض��ط��رار سكان  إل��ى  قطع  أدى 
القريبة، مما حدا شباب املخيم  على البحث عن حّل عملي دفعهم للحصول على 
املياه بطريقة غير قانونية عبر نقل املياه من املستوطنات ومد املخيم بشبكة مياه 
جديدة.  وحول شبكة املجاري فقد قامت بلدية االحتالل عام 85 بإنشاء واحدة 
تستوعب مخلفات 7000 نسمة، اآلن يتجاوز عدد سكان املخيم 20 ألف نسمة 

وشبكة املجاري لم تتطور؛ مما يعني تلوثاً يؤدي إلى مكرهة صحية.

اجلدار يعزل املخيم عن القدس
القدس  يشير الدبس إلى أن اجلدار بعد اكتماله سيعزل املخيم عن مدينة 
أثر  كما  األخضر،  اخل��ط  داخ��ل  تعمل  التي  والعمالة  السكان  على  سيؤثر  مما 
يومياً)21  تبلغ  التي  النفايات  من  التخلص  خدمة  على  احلالي  اجل��دار  مسار 
عشرين  تتجاوز  ال  ديس  أبو  مكب  إلى  النفايات  نقل  عملية  كانت  حيث  طنا( 
دقيقة، لكن بعد اإلغالق  تستغرق العملية أكثر من ساعة حيث تقطع املركبة  
30 كم لتفرغ نفاياتها في منطقة رام الله؛ مما أدى إلى زيادة اجلهد مقابل أجر 
ضئيل، كما أن إنشاء اجلدار أضّر بشبكة املجاري املربوطة مع بلدية القدس، 
حيث أتلف بناؤه أجزاًء من الشبكة مما أثر على انسياب اخلطوط ونتج عنه 

تداعيات صحية على البيئة من تربة ومياه.

سكان الضواحي املجاورة سيعزلون أيضًا
وفي تقرير أخير صادر عن مجموعة الرقابة الفلسطينية في دائرة شؤون 
األحياء  م��ن  ع���دداً  ال��ذي سيعزل  الفاصل  اجل���دار  إل��ى خطر  أشير  امل��ف��اوض��ات، 
رأس  ح��ي  مثل:  ال��ق��دس،  ع��ن  شعفاط  مخيم  تخوم  على  القائمة  الفلسطينية 
شحادة ورأس خميس وضاحية السالم، فبعد استكمال بناء اجلدار، ستجبر 
قوات االحتالل اإلسرائيلية 30 ألف نسمة من حملة الهوية املقدسية املقيمني في 
تلك األحياء على املرور عبر بوابة من بوابات اجلدار العازل للوصول إلى مدينة 
القدس  بلدية  توفرها  التي  الضئيلة  اخلدمات  تقليص  ذلك  شأن  ومن  القدس. 
احلصول  في  احلق  لهم  والذين  املواطنني،  ه��ؤالء  من  كبير  لعدد  اإلسرائيلية 
على تلك اخلدمات لكونهم يلتزمون بدفع الضرائب لهذه البلدية، وزيادة على 
إلى املؤسسات احليوية  ذلك سيواجه املواطنون صعوبات جمة في الوصول 

الضرورية كاملرافق الصحية واملؤسسات التعليمية.

معبر شعفاط ) بوابة من بوابات اجلدار الفاصل(
أهم  أح��د  تقيم  اإلسرائيلية  االح��ت��الل  ق���وات  أن  إل��ى  التقرير  نفس  ون���وه  
حدود  من  كم   2،1 بعد  على  ال��ق��دس،  مدينة  إل��ى  امل��ؤدي��ة  العسكرية  احل��واج��ز 
عام  االحتالل  قوات  أقامته  حيث  شعفاط،  مخيم  ضواحي  امتداد  على   ،1967
2000؛ وعقب استكمال مقطع اجلدار حول بلدة عناتا ستقوم قوات االحتالل 

بتحويل حاجز شعفاط إلى بوابة من بوابات اجلدار العازل.
 ويعني  هذا أن اخلارج أو الداخل )من وإلى( مخيم شعفاط سيجبر على 
من  شعفاط  مخيم  لدخول  واح��د  مسالك:   أربعة  من  مكون  حاجز  عبر  امل��رور 
جهة القدس الذي يشهد اكتظاظاً مستمراً بسبب ازدحام حركة مرور السيارات 
عليه، بينما خصصت املسالك األخرى للخروج من املخيم على مدار 24 ساعة، 
فاملسلك الثاني لعبور احلافالت والثالث والرابع لعبور طالب املدارس ما بني 

الساعة السادسة صباحاً والثامنة مساًء.

الشوارع مالعب لألطفال، وسطوح املنازل متنفس للعائالت.
ويرى الدبس أن أكثر األوضاع مأساوية هو انعدام املتنفسات واملالعب لأطفال 
والسلوك  العنف  انتشار  في  ساهم  ما  ترفيهاً،  الشارع  من  يتخذون  يجعلهم  مما 
السيئ وعّرض الطفولة للكثير من األمراض، نتيجة اللعب قرب أكوام النفايات . 
ويشير الدبس وهو يقف على مرتفع في منطقة رأس خميس يطل على مستوطنة 
بسغات زئيف” إلى أننا نرى كل يوم املستوطنات اإلسرائيلية مدنا بحالها تتربع 
براحة على أرضنا. نشعر بغصة حني يحرمنا احملتل من أرضنا ويخنقنا مبساحة 
واألشجار  وامل��دارس  واملالعب  الواسعة  بالبيوت  مستوطنيه  إمتاع  مقابل  ضيقة 

والبراري احمليطة، أّما نحن فال شيء “ كما ختم الدبس حديثه.

يغرق في النفايات ويختنق بالطوب
مخيم شعفاط كارثة بيئية داخل حدود بلدة القدس

مع تزايد السكان وعشوائية البناء  اختفت األشجار  
  الشوارع مالعب لألطفال، وسطوح املنازل متنفس للعائالت

صبية يلعبون في أزقة مخيم شعفاط خضر يشير إلى املستعمرة  اإلسرائيلية التي حتاصر املخيمأزقة مخيم شعفاط أشبه باألنفاق، تخترق املساكن املتالصقة
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  سمر شاهني / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية 

تصدرت عناوين األخبار ذات مرة، وبقيت في أذهان العالم أجمع عامة وفي 
القابعة شرق مخيم جباليا شمال  أذهان أهل غزة خاصة، إنها عزبة عبد ربه 
قطاع غزة.  تلك البقعة اجلغرافية التي تعرف بخصوبة تربتها وصفاء مائها 
وضعت  أن  وبعد  ..اليوم  الزراعة  حرفة  ميتهنون  الذين  الفالحون  وسكانها 
احلرب االسرائيلية أوزاره��ا عن قطاع غزة فما إن تطأ  قدميك عزبة عبد ربه، 
الكبيرة  والرغبة  يعانونه  الذي  األلم  معنى  تدرك  حتى  املزارعني  إلى  وتنظر 
لديهم في إعادة إحياء أرضهم احملروقة من جديد، لكن احلرب االسرائيلية لم 
تترك لهم أي خيار، سوى االنتظار، رغم أن ثمة أمال بأن الله يحيي األرض بعد 

موتها.
الدامي،  عبد  عائلة  إلى  ينسب  ال��ذي  غسان،  أبو  ميتلك  رب��ه،  عبد  عزبة  في 
أتت  م��زروع جلها بأشجار احلمضيات،  الزراعية،  األراض��ي  عشرات دومن��ات 
أن  قبل  ج��ذوره��ا،  م��ن  وجتتثها  ع��ني  بعد  أث��را  لتحيلها  االسرائيلية  القذائف 

تصليها بقذائف الفسفور األبيض.
»أبو غسان«، يناهز عمره اخلمسني عاماً، وقد ولد في حقل والده  ويقول 
» أنا فالح ابن فالح  أباً عن جد« ، ويشير بأصبعه إلى األراضي احملتلة شرقاً 
أما  منها،  ثالثني  على  إال  نحتكم  ال  هناك،  الدومنات  مئات  ميلك  »وال��دي  قائالً 

البقية الباقية فغدت اآلن مزارع لقادة االحتالل.
يوم  ف��ي  غ��زة  قطاع  على  حربا  شنت  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  وك��ان��ت 
السبت 2008/12/27، واستمرت على مدار 22 يوما خلفت وراءها ما يزيد 
على 1400 شهيد وأكثر من 5500 جريح وتدمير ما يزيد على 21 ألف منزل 
إضافة إلى هدم ما يزيد على 100مسجد ما بني تدمير كلي وجزئي إضافة إلى 

جتريف األراضي وحرقها وتلويثها مبواد كيماوية وفسفورية.
ويشير أبو غسان إلى أن جزءا من األرض التي ميلكها وأشقاؤه جرفت في 
هجمات إسرائيلية سابقة، وقد أعادوا زراعتها من جديد، قائالً:  »الدومن الواحد 
يكلف إعادة إحيائه خمسة آالف دوالر ما بني تشجير وآبار مياه وشبكات ري، 

وسياج«.
ووهب  والبنات  االبناء  من   »8« ولديه  متزوج  وه��و  غسان  اب��و  ويضيف 
معنونة  حياة  يعيش  بات  واليوم  باشجاره  والعناية  الطني  اجل  من  حياته 
اإلسرائيلية:   القذائف  بفعل  محروقة  باتت  التي  أرض��ه  إل��ى  نظر  كلما  بااللم 
»األرض غير صاحلة للزراعة اآلن، وال أفكر في وضع أي فأس في األرض، ال 

أعلم كم من العمر ستبقى األرض جرداء قاحلة«.
أملا  تئن  كانت  التي  أرض��ه  رم��ال  م��ن  قبضة  بيديه  يقبض  وه��و  ويضيف 
ووجعا:  »هذا الشجر الذي غيب عن األرض ورمبا بات اليوم في باطنها، ليس 
له ثمن )...( هذه األشجار التي كانت وما تبقى منها زرعها األجداد وورثوها لنا 
نحن األبناء وكنت سأورثها ألبنائي«، مضيفا بصوت ميلؤه البكاء:  »لقد ضاع 

شقاء العمر وضاع حلمي وضاعت أشجارى التي تعادل أبنائي في غالوتها«.
وبعيون دامعتني قال لي: » انظري هنا لم يتبق لي وألسرتي وعائلتي من 
اإلخ��وة واألخ��وات سوى بضع شجيرات ال تسمن وال تغني من ج��وع، حالها 
أي  التي وئ��دت،  التي جرفت واألشجار  األراض��ي  األل��م واحلسرة على  كحالنا 
ذنب ذلك الذي اقترفته أرضي وأشجاري لتزول دون عودة » آه يا ارضى.. آه 

يا أشجاري ».
 ويشير إلى أن الدومن الواحد أنه كان يضم بني جنباته نحو أربعني شجرة 

وقد خسر اليوم كل االشجار التي أفنى زهرة شبابه من أجلها.
صحي  غير  »اجل���و  ب��األل��م  مم��زوج��ة  وه��ي  ت��خ��رج  ك��ان��ت  بكلمات  ويتمتم 
لإلنسان أو احليوان والنبات، لن تعود األرض إلى سابق عهدها حتى على عهد 

أوالدي نتيجة للفسفور الذي استخدمه االحتالل اإلسرائيلي«.
م��ن مزارعها  ك��ب��ي��راً  ال��ت��ي ف��ق��دت ج����زءاً  ال����دامي  أّل���م بعائلة ع��ب��د  ورغ���م م��ا 
ومشاريعها، والتي تقدر خسائرها مباليني الدوالرات، إال أنهم يطالبون خبراء 
تأهيلها،  إلعادة  إمكانية  هناك  كان  إن  يعلموهم  وبأن  األرض،  بفحص  التربة 
ويختم حديثه  قائالً:  »أراضي هيروشيما وناجازاكي ال زالتا حتى اللحظة ال 

تصلحان للزراعة...«.
عام  احملتلة  الفلسطينية  األراض����ي  ح���دود  ع��ن  رب��ه  عبد  ع��زب��ة  تبعد  وال 
مربع.  كيلومتر  حوالي  مساحتها  وتبلغ  تقريبا  كيلومترات  ثالثة  سوى   48
وعرف عن هذه األرض خصوبة تربتها الطينية احلمراء العالية، كإحدى أكثر 
املناطق خصوبة بعد سهل مرج بن عامر، ووادي غزة. كما اشتهر عنها زراعة 
الفواكه حتى أن البعض سماها »سلة فواكه غزة«، وقد أتت اآلليات العسكرية 

اإلسرائيلية على أكثر من ثمانية آالف دومن مزروعة باحلمضيات.
الزراعة  ع��ن وزارة  ال���ص���ادر  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ق��ري��ر خ��س��ائ��ر  ووف���ق���اً 
الفلسطينية، فإن إجمالي قيمة األضرار الزراعية املباشرة في شمال قطاع غزة 
بلغت 160 مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل 45 في املائة من إجمالي قيمة 
اخلسائر املباشرة الكلية في املناطق الفلسطينية، والبالغ قيمتها نصف مليار 

دوالر.
أرضه  أعتاب  وب��دوره يؤكد محمد عبد اخلالق )55( عاما وهو يقف على 

البالغة مساحتها 6 آالف متر مربع )6 دومن��ات(:  »أنا وشقيقي وزوج أختي 
ليمون  أش��ج��ار  جت��ري��ف  مت  س��ن��وات  س��ت  قبل  األرض،  ه��ذه  على  كلياً  نعتمد 
بعد  على  كنا  العام  وهذا  مجدداً،  بزراعتها  قمنا  عاماً..   60 عمرها  وحمضيات 

أيام من جني الثمرة األولى، قبل أن تشتعل احلرب«.
امل��زروع��ة بني  وأض��اف عبد اخلالق: »كنا نعيش على بعض اخل��ض��روات 
األشجار احلديثة، نريد العيش.. غير أن هذه املرة لن أستطيع زراعتها مجدداً، 
ال أعلم إن كانت األرض صاحلة للزراعة أم ال.. هذه الضربة كانت قاضية، متنا 

مليون موته«. حسب قوله. 
وشدد مسؤولون في وزارة الزراعة على ضرورة قدوم خبراء دوليني في 
يعتمد  ال��ذي  غ��زة،  قطاع  في  الزراعية  األراض���ي  تربة  لفحص  التربة  هندسة 
أكثر من نصف سكانه على الزراعة، والكشف عن فحوى القنابل التي ضربت 
بها عدد كبير من األراضي قبل جتريفها، ال سيما وأن احلديث يدور عن قنابل 
الفسفور األبيض احلارقة، وقنابل Dime، التي حتتوي على مواد مشعة من 

اليورانيوم املستنفذ.
وي��ش��ت��ع��ل )ال��ف��وس��ف��ور األب���ي���ض( ع��ن��د ات��ص��ال��ه ب��األوك��س��ج��ني ويواصل 
أو مينع  الكمية  تنفد  إلى 816 مئوية حتى  إلى درجة ح��رارة تصل  االشتعال 
عنه األوكسجني، والذي عادة ما يستخدم إلطالق سواتر من الدخان ولكن قد 

يستخدم أيضاً كسالح ويسبب حروقاً بالغة إذا ما المس اجللد.
ويسمح القانون الدولي باستخدام ذخائر )الفوسفور األبيض( في األماكن 
املفتوحة فقط، لكن )هيومان رايتس ووتش( أكدت أن جيش االحتالل أطلقها 
»بصورة غير مشروعة« على أحياء ذات كثافة سكانية كبيرة فقتلت وأصابت 
مدنيني ودمرت أبنية مدنية بينها مدرسة وسوق ومخزن للمساعدات اإلنسانية 

ومستشفى.
وقال »فريد أبراهامز« الباحث في منظمة »هيومان رايتس ووتش«: »في 
غزة لم يستخدم جيش االحتالل الفوسفور األبيض في األماكن املفتوحة فقط 
كغطاء لقواته بل أطلق قذائف الفوسفور األبيض مراراً على مناطق ذات كثافة 
سكانية عالية حتى عندما لم تكن قواته في املنطقة ومع وجود قذائف دخان 

أكثر سالمة، ونتيجة لذلك أصيب وقتل مدنيون بصورة غير ضرورية«.
أنه مت تسريب  والتنمية« عن  للبيئة  ل�«افاق  ال��وزارة  في  وكشف مسؤول 
وجمهورية  غزة  قطاع  بني  االنفاق  عبر  اخل��ارج  إلى  التربة  من  عينة   »500«
مصر العربية لفحصها ومعرفة نوع املواد الكيماوية التي استخدمتها سلطات 
الضرر  تشخيص  أجل  ومن  غ��زة،  قطاع  على  حربها  في  اإلسرائيلي  االحتالل 

والعمل على إيجاد احللول له وإنقاذ االرض..

  نسرين مزاوي / الناصرة

بعد انتهاء املجازر اإلسرائيلية في غزة ومع حلول »بشائر« املصاحلة 
العربية ، يدور احلديث حول إعادة إعمار غزة، وكل ما يشغل بالنا، مبا فينا 
املنابر  إلى  باإلضافة  وملتزمة،  رائدة  إعالمية  منابر  من  وغيرها  اجلزيرة، 
اإلغاثة وإعادة  امل��ال سوف يستثمر في  ه��و:  كم من  الصهيونية  اإلعالمية 
اإلعمار؟ من أين سيأتي هذا املال؟ من إيران أم من السعودية أم من أميركا أو 
غيرها من دول رفاه الشمال؟ وأهم ما في املوضوع كيف ستدخل هذه األموال 
إلى غزة عن طريق أبو مازن أم عن طريق هنية؟  وفي الواقع إن دخلت هذه 
األم��وال إلى غزة عن طريق أبو مازن أو عن طريق هنية، في نهاية املطاف 

ستعود جميعها إلى جيوب االحتالل.
في  تعمل  اخل��ارج  من  صديقة  علي  حلت  الغابرة  السوداء  األي��ام  خالل 
مناطق  وفي  إفريقيا  في  بالتنمية  تهتم  الدولي  للتعاون  أوروبية  مؤسسة 
الصراعات، ومن الطبيعي أن تقوم في أيام مثل هذه األيام مبحاوالت ومساع 

لتجنيد الدعم لأهل في غزة عن طريق عملها في هذه املؤسسة أو غيرها.  
املتبعة في  العمل  ومن ضمن احلديث حول املوضوع، قامت بشرح طرق 
أي��ض��ا....  »لكي  األخ��رى  املؤسسات  احل��االت في مؤسستها وغالبا في  ه��ذه 
يتم توفير أكبر كمية من املستلزمات يجب على اجلمعية احمللية الشريكة أن 
تفحص األسعار بالسوق وتنتقي السعر األرخص بحيث تستطيع شراء أكبر 
كمية ممكنة بواسطة املبلغ املعطى.  فإذا حتدثنا على سبيل املثال عن األدوية، 
قد يكون من األفضل شراؤها من وكيل محلي وعدم تكبد مصاريف الشحن من 
مكان إلى أخر؛ وبهذا ميكن استثمار اكبر كمية ممكنة من املبلغ لشراء أكبر عدد 
ممكن من املستلزمات......«.  خالل احلديث وجدت نفسي أقول لها... »ال ال ال 
ال ....... رمبا من األفضل أن ال نأخذ هذه األم��وال..... ال ترسلوا أمواال نحن ال 

نريد أمواال... ال نريد دعما ماديا... ال نريد أمواال...«!!! 
طبعا املشروع سيتم واألموال سترسل وكلي ثقة بأن اجلمعية الشريكة 
صور  مع  وح��دي  وأبقى  ممكن،  ح��ال  أفضل  على  اإلنساني  بواجبها  ستقوم 

اجلنود املتراقصني على الدبابات وعلى جثث األطفال...  

إسرائيلية،  صناعة  من  ب��أدوي��ة  وشهدائها  غ��زة  أطفال  م���داواة  تتم  هل 
كونها على األرجح األرخص في السوق احمللية؟!! هل تتم إعادة إعمار غزة 
بأسمنت إسرائيلي؟؟!! أم سنقوم باستيراد األسمنت من مصر أو رمبا من 
باألسمنت  محملة  سفنا  إي��ران  لنا  ترسل  قد  أو  السعودية؟؟؟!!  أو  األردن 
غزة  عن  قطعت  التي  والكهرباء  النفط  لطاقة  بالنسبة  وم��اذا  واألدوي���ة؟!! 
إلعادة  ستستعمل  ال��ت��ي  وال��ك��ه��رب��اء  الطاقة  ذات  ه��ي  ه��ل  طويلة،  لفترات 
إلكتروني  ورمب��ا  هوائي،  جسر  عبر  اإليرانية  الكهرباء  ستأتي  أم  اإلعمار 
في  استثمارهم  أن  وقطر  والسعودية  إي��ران  تعي  هل  ل��ل��ق��ارات؟؟؟!!   عابر 
نستورد  وهل  ؟؟!!   االحتالل  اقتصاد  في  استثمار  إال  هو  ما  اإلعمار  إع��ادة 
مطارها  وعبر  غزة  ميناء  عبر  األساسية  واملستلزمات  وامللبوسات  الغذاء 
بجثث  بالتجارة  الغازية  الدولة  ستقوم  أم  احل��رة!!!  احل��دود  عبر  رمبا  أو 
وجثامني األطفال؟؟؟!!  والرز والقمح ومسحوق احلليب والفوط الصحية 
التي قمت باألمس بشرائها من أجل األهل في غزة هل هي ملنفعتهم أم ملنفعة 

غزاتهم؟؟؟!!! 

هل ميكن إعادة إعمارغزة دون االستثمار في دولة الغزاة؟!!

عزبة عبد ربه.. شاهد عيان على قتل جيش االحتالل الشجر والطني

عبد الدامي...أرضنا أضحت جرداء قاحلة بفعل األسلحة الكيماوية التي استهدفتها

لم تكتف آلة احلرب بتدمير وجتريف األراضي الزراعية بل دمرت أيضا املعدات واألبار الزراعية وشبكات الري  خالل ثالثة أسابيع احلرب جرفت دبابات االحتالل واجتثت عشرات آالف األشجار املثمرة فضال عن قصفها بقذائف الفسفور األبيض
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  جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية

لهذا  الشتاء  موسم  خ��الل  فلسطني،  في  املناخي  التغير  مفارقة  جتسدت 
بينما  السنني،  عشرات  منذ  جفافا  األكثر  الثاني  كانون  شهر  كون  في  العام، 
كانت أمطار شهر شباط أعلى من املعدل.  وأثارت كمية املتساقطات خالل شهر 
شباط تفاؤال لدى خبراء األرصاد، بعكس التشاؤم الذي ساد أوساط الكثيرين 
منهم، منذ مطلع فصل الشتاء.  وتبني املعطيات أن درجات احلرارة في شهر 
الشهر، ومع ذلك، متيز األخير بكونه  أعلى من معدلها في نفس  شباط كانت 
األمطار في فلسطني.  وكانت كمية  ماطرا بغزارة في مختلف محطات قياس 
املتساقطات التراكمية، طيلة الشهر، أكبر مبرة ونصف إلى مرتني ونصف من 
املعدل السنوي لهذا الشهر.  وخالل السنوات العشرين األخيرة، هطلت مرتني 
فقط أمطار في شهر شباط أكثر مما هطل في ذات الشهر من هذا العام، وذلك، 

حتديدا في عامي 1992 و2003.
في  هطلت  األمطار  من  ملم   280-200 أن  تبني  املتوافرة،  املعطيات  ومن 

  عبد الباسط خلف:
خاص بآفاق البيئة والتنمية

أنواع  ألح��د  ضخمة  ت��روي��ج   حملة  األي���ام  ه��ذه  الفلسطينية  األراض����ي  تشهد    
مشروبات الطاقة. إذ صارت احملال التجارية وحواف الطرقات وبعض وسائل 

الترويج ال تتسع  رغم امتدادها لفنون الدعاية لهذه السلعة.
  أتوقف في محطة للوقود في بلدة حوارة قرب نابلس، واسأل أحد الفتية)أقل من 
12 سنة( الذي أغرته  الثالجة الدائرية التي حتمل اسم مشروب للطاقة، وراح 

يرتشف علبة منها: هل قرأت املكونات والتحذيرات على العلبة قبل أن تشرب؟
  تختفي اإلجابة من الفتى، لكن صاحب أحد احلوانيت الكبيرة في جنني منحني 
القيود  إجابة مغايرة، فحينما سألته عن مكونات السلعة اجلديدة وهل يراعي 
املنتج،  العالم حول هذا  دار في  الذي  املفروضة على بيعها، وهل سمع باجلدل 

كانت إجابة تزيد الطني بلة.
أكثر  شركة  استلمتها  وال��ي��وم  كسول،  وكيل  مع  الصنف  »ك��ان  صاحبنا:  يفيد   
امللصقات،  ووض��ع��ت  نفسها،  العلبة  ش��ك��ل  ع��ل��ى  ال��ث��الج��ات  ف��وزع��ت  ن��ش��اط��اً، 

وتنشطت كثيراً«
  أقترب من صاحب احلانوت وأقول له: هل تسمح ألحد بأن يلصق قرب منتجكم 
هذا  من  ح��ذرت  عربية  وغير  عربية  إع��الم  وسائل  نشرتها  طبية  نشرة  اجلديد 
املشروب؟ أو دعوة من جمعية حترص على الصحة والبيئة تطالب بالكف عن 

التعاطي مع هذه السلعة؟
  يقول لي:  يعني الناس عنا مقطعة حالها من كثر القراءة واالهتمام بالصحة؟!

  أشاهد ثالثة فتية يشربون من املادة نفسها، فأستأذنهم بسؤال: هل حتتاجون 
لطاقة إضافية؟ وملاذا ال تشربون عصائر طبيعية؟ يردون: »حبينا جنرب بس«

أخطار حقيقية
وكان باحثون استراليون قد أكدوا في تقرير تداولته وسائل اإلعالم أن املشروب 
أن  إلي  وأش��اروا  الدماغية،  واجللطة  القلب  بأمراض  اإلصابة  معدالت  من  يزيد 
تناول علبة معدنية سعة 250 ملم مكعب من هذا املشروب الذي يزعم البعض 
أنه يزود من يتناوله بجناحني للتحليق يزيد لزوجة الدم ويفاقم خطر اإلصابة 

باجللطة الدماغية.
 وأضاف الباحثون أنه مبرور ساعة علي تناول املشروب تتوقف أجهزة الدم عن 
العمل بشكل طبيعي مشيرين إلي أن األمر يصبح أكثر خطورة في حالة إصابة 
املرء بضغط الدم أو أمراض القلب واألوعية الدموية، حيث يحتوي علي نسبة 

عالية من الكافيني تقترب من 80 مليغرام للعلبة الواحدة.

قيود عاملية
بسبب  امل��ش��روب  بيع  حظرت  قد  وأورغ���واي  وال��دمن��ارك  النرويج  دول  وكانت 
أخطاره الصحية إال أن ذلك لم مينع الشركة املصنعة له من بيع 3.5 مليار علبة 
بالدكتور  اتصاالً  القطرية  ال�صحيفة  أج��رت  وق��د   .2007 العام  دول��ة   143 في 
محمد سيف الكواري مدير الهيئة القطرية للمواصفات واملقاييس في ذلك الوقت 
املعنية لفحص مشروب )ريد بول( في  التنسيق بني اجلهات  والذي كشف عن 

األسواق القطرية للتأكد من وجود مادة كحولية فيه.
 وأعلن د. الكواري ، وقتئذ، عن قرب االنتهاء من صدور مواصفة قطرية ملشروبات 

الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي.
هذا  مثل  تنفذ  التي  اخلليج  دول  بني  من  األول��ى  هي  قطر  دول��ة  ستكون  وق��ال: 

املشروع، مشيراً إلي أن دول مجلس التعاون لم تنفذ من قبل مثل هذه املشاريع.
تناول  بعدم  تقضي  محاذير  علي  سيحتوي  امل��ش��روع  أن  إل��ي  ال��ك��واري  وأش��ار 
الذين  واألش��خ��اص  والرياضيني،  احل��وام��ل،  والنساء  ال16،  سن  دون  األط��ف��ال 

يعانون من حساسية من مادة الكافيني لهذه املشروبات.

تاريخ
 أعود إلى املزيد من األبحاث ألستنتج:  كانت بداية استخدام مشروبات الطاقة 
عام 1901 في اسكتلندا، وفي  السنوات اخلمس األخيرة منت مشروبات الطاقة 
بنسبة 53% سنوياً إذ بلغ اإلنتاج عام 2007 نحو 6 مليار عبوة في العالم، في 
كبيرة  بصورة  السكريات  في  املنخفضة  الطاقة  مشروبات  مبيعات  منت  حني 

وبلغت 2006 نحو 4 مليارات عبوة.
املاء  من  أساسا  حتضر  غازية  غير  أو  غازية  مشروبات  أي  فإن  أطباء،  ووف��ق   
املضافات  بعض  ت��اوري��ن،  األميني  احلمض  كافيني،  حتلية،  م��واد  أو  والسكر 
املسموح بها، ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعي ومستخلصات نباتية. 

وتساءل: هل توفر مشروبات الطاقة حقاً طاقة؟ 

ما هي هذه املشروبات؟
التاورين،   - السكر   - الكافيني  فهي  الطاقة  ملشروبات  األساسية  املكونات  أما   

ونتيجة للسكر فهي توفر بعض الطاقة، وأكد أنه لم تثبت الدراسات أن املكونات 
أن  إل��ى  وأش��ار  اجلسماني؛  األداء  تطور  أو  الذهن  علي  تأثير  لها  الكافيني  ع��دا 
التأثير األساسي لهذه املشروبات هو التنبيه املنعش كما يحدث مع تناول القهوة 
أو الشاي أو الصودا، وما يستتبعه من طلب املزيد منها الستمرار التأثير املنبه.

)الكالم ملدير الهيئة القطرية للمواصفات واملقاييس(
تفيد دراسات طبية أن« التأثير احملتمل على الصحة من كمية الكافيني املتوفرة 
عملية  في  وارت��ب��اك  ال��ن��وم،  معدل  انتظام  ع��دم  ف��ي:  تتمثل  الطاقة  مشروب  في 
األفراد  أما  الكافيني.  مل��ادة  حساسية  من  يعاني  قد  البعض  األغذية،  امتصاص 
الذين لديهم متاعب في القلب فيجب أال يتناولوا منتجات غنية بالكافيني فهو قد 
يسبب أخطاراً كثيرة. وبشأن السيدات احلوامل ينصح بعدم تناولهن ملشروبات 
الطاقة وبخاصة في الشهور الثالثة األولى من احلمل، فقد وجد أن تناول 100 

ملغم من الكافيني في اليوم تقلل من فرص الوالدة الطبيعية.
الغذائية  األلياف  فقيرة في محتواها من  الطاقة  »إن مشروبات   ويقول خبراء: 
الغذائية،  امل���واد  ام��ت��ص��اص  وحت��س��ني  الهضمي،  اجل��ه��از  لسالمة  ال��ض��روري��ة 

وامتصاص العديد من السموم من جسم اإلنسان.«

واألسنان أيضًا
 وفًقا لدراسة أمريكية أجريت عام 2005 فإن مشروبات الطاقة مبا حتتويه من 
أحماض تدمر األسنان أسرع من مشروبات الكوال األخري ب )3 - 11( ضعفاً، 
وتذيب طبقة املينا، وتعري طبقة العاج املوجود أسفلها، ومتهد للتسوس ونخر 
كافة األسنان؛ وأشد األسنان تأثراً هي األسنان األمامية. كما تؤدي إلي خلل في 
التوازن بني نسبة الكالسيوم والفوسفور بالدم خصوصاً لدى األطفال؛ وبالتالي 
العظام بشكل كبير ليحدث لدينا نقص في عملية تكلس  الكالسيوم في  ينقص 

العظام.
باملرة  املشروبات  هذه  إلى  بحاجة  ليس  اجلسم  إن  البيرومي:  حسان  د.  وق��ال 
وال ميكن اعتبارها كمتممات غذائية ابداً؛ إذ إن مشروبات الطاقة منبهة وليست 
مواد  من  حتتويه  مبا  للجسم  الشديد  التنبيه  علي  تعتمد  فهي  للطاقة  مصدراً 
غير  أو  مجهولة  امل���واد  م��ن  ال��ع��دي��د  علي  حت��ت��وي  ال��ط��اق��ة  وم��ش��روب��ات  منبهة؛ 
مكونات  خلط  إن  وق��ال:  بعد.  استخدامها  سالمة  تثبت  لم  أو  التأثير  واضحة 
مشروبات الطاقة جاء بشكل غير مبرر ومفهوم من ناحية التآزر أو التضاد من 
ناحية املفعول بني مكوناتها، كما أنها أضيفت من غير معرفة اجلرعات اليومية 
املسموح بها من بعضها، وأكد أن مشروبات الطاقة تؤثر على كثير من أعضاء 

اجلسم بشكل مباشر وغير مباشر، ومشروبات الطاقة تسبب اإلدمان.

قائمة أضرار
مشروب  من  عبوتني  تناول  بعد  البالغني  عند  األض��رار  ف��إن  أطباء  أورده  ومم��ا 
الطاقة قد ُيحدث:  »ارتفاع الضغط الدموي وتسارع ضربات القلب وزيادة قوة 
تقلصاته.  وزيادة تدفق الدم إلى العضالت وشحوب الوجه وبرودة األطراف، 
الدم  إلى زيادة لزوجة  املعدة وتخريش جدرانها. ويؤدي  ورفع احلموضة في 
وارتفاع ضغطه األسموزي وقيمة ال PH فيه ليصبح حمضيا فضال عن التنبيه 
الشديد للجملة العصبية مما قد يؤدي إلي األرق، إلى جانب ارتفاع نسبة السكر 
اجلسم  في  للشوارد  واضطراب  والغثيان.  األقياء  ح��دوث  عن  ناهيك  ال��دم.  في 

ELECTROLYTES DISORDERS وازدياد التبول واجلفاف.”

مشكلة بريطانية
وكان خبير بريطاني بارز في املخدرات،  قال إن تناول أطفال املدارس ملشروبات 
الطاقة، قد أضحى مشكلة متنامية تتسبب في حدوث أعراض فرط النشاط لديهم 

املعدل  من   %200-170 الكمية  هذه  وتشكل  الشمالية،  اجلبال  في  شباط  شهر 
السنوي لنفس الشهر.  وفي بعض املناطق، هطل )في ذات الشهر( أكثر من 300 
ملم من املطر، كما احلال في مناطق مرج ابن عامر وطبريا واحلولة والساحل.  

وتعد هذه الكمية أكبر ب�ِ 2-2.5 من املعدل الطبيعي لشهر شباط. 
وذلك  شباط،  شهر  من  الثاني  النصف  في  التساقطات  معظم  تركزت  وق��د 
على دفعتني رئيستني، بلغ طول الواحدة بضعة أيام.  ومعنى ذلك، هطول كمية 
كبيرة من األمطار خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا.  وبالرغم من أن هذه الكمية 
من األمطار قد غمرت بسرعة اجلداول واألودية، إال أن معظم املياه تدفقت نحو 
البحر ولم تتسرب إلى الطبقات السفلى من املياه اجلوفية.  وقد ساهمت كميات 
التي تصب فيها  الغزيرة في رفع مستوى بحيرة طبريا، ألن اجل��داول  األمطار 

امتأت باملياه التي تدفقت إلى البحيرة بكميات كبيرة.
وبالرغم من ذلك، يشدد خبراء األرصاد على أن الصورة الشمولية الناجتة 
من املعطيات القائمة ال تزال مقلقة؛ إذ إن متابعة كمية املتساقطات طيلة املوسم 
من شهر أيلول حتى شباط، خالل السنوات العشرين األخيرة، تشير إلى أن عام 

2009 ال يزال دون املعدل في جميع أنحاء فلسطني.    

األمطار في عام 2009 ال تزال دون املعدل في جميع أنحاء فلسطني
معظم مياه األمطار الغزيرة في شهر شباط تدفقت نحو البحر

مشروبات الطاقة: هل هي »سموم أنيقة« تباع في األسواق بشكل قانوني؟!

التتمة صفحـ6ـة

 الغزيون الذين دمر القصف اإلسرائيلي منازلهم يعيشون في اخليام ويعانون من غزارة أمطار شهر شباط املاضي
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)املنزلية  املختلفة  مصادرها  من  الصلبة  النفايات  من  التخلص  تعتبر مشكلة 
والصناعية والزراعية والتجارية والطبية(  بطرق صحية وغير ضارة بالبيئة من 
أهم املشاكل ألتي تواجه املجتمع احمللي الفلسطيني؛ وذلك لصغر مساحة األراضي 
تلك  من  التخلص  بآلية  ال��الزم  الوعي  وفقدان  النفايات،  من  التخلص  بها  املسموح 

النفايات بطرق مفيدة وغير ضارة بالبيئة. 
في املاضي غير البعيد، لم تشكل النفايات مشكلة ح��ادة، إذ اعتاد الناس على 
تغليف الطعام والسلع مبواد طبيعية، كورق املوز ونباتات أخرى، ونادرا ما استخدم 
ورق اجلرائد لهذا الغرض.  كما استخدم القرع األصفر الكبير والطني كأوعية، بدال 

من القناني، علما أن هذه املواد تتحلل بسرعة ومتتصها التربة. 
أما اليوم فإن جزءا كبيرا من السلع التي نستخدمها تغلف بالبالستيك أو معلبات 
التنك أو القناني البالستيكية والزجاجية وجميعها قاسية، خفيفة وتكلفة تصنيعها 

رخيصة، إال أن فترة حتللها طويلة.
في الواقع، بإمكاننا تدوير وإعادة استخدام معظم نفاياتنا، مما يقلل من تلويثها 
من  النفايات باملدن الكبيرة إل��ى مصدر رزق للعديد  حتولت  وق��د  احمليطة.   للبيئة 

الناس.
الغربية  الضفة  في  النفايات  خدمات  لتحسني  شامل  توجه  بدأ   1998 عام  في 
طرق  حتسني  بضرورة  أوصى  الذي  الصلبة  والنفايات  البيئة  إدارة  مشروع  ضمن 
سيحسن  مما  أكبر،  بفعالية  النفايات  جمع  خدمات  وإدارة  النفايات  من  التخلص 

وضع البيئة بشكل واضح في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
الفنجان في  أولها مكب زهرة  للنفايات كان  إنشاء مكبات  ومن هنا برزت فكرة 
نابلس.  وعن فكرة هذه  الصيرفي في محافظة  جنني.  ومن ثم جاءت فكرة محطة 
احملطة وأهميتها  البيئية حتدث املهندس  مجدي جبر املشرف على املشروع واملكلف 
النفايات  متثلت  التخلص بها من  التي كان يتم  من بلدية نابلس  قائال:  »الطريقة 
في احلرق مبوقع املكب أي في محطة الصيرفي الواقعة شمال شرق  مدينة نابلس 
أو دفن النفايات في موقع املكب بطرق خطرة وضارة بالبيئة.  وكما نعلم تعد هذه 
واملياه  للهواء  تلويث  من  تسببه  ملا  البيئية  النواحي  جميع  من  جدا  خطرة  الطرق 
الستقبال  وجتهيزه  املكب  تهيئة  إع��ادة  فكرة  اقترحنا  وبالتالي  والتربة؛  اجلوفية 
النفايات.  وتكمن أهمية إدارة وتدوير النفايات الصلبة في  جمع وتدوير  النفايات 
املختلفة، املنزلية والصناعية والزراعية والتجارية والطبية، بهدف فرزها في مكب 
الفرز  عمليه  عن  الناجتة  النفايات  تخزن  ثم  ومن  خاصة،  آليات  بواسطة  النفايات 
بتاتا  ال��ض��ارة  وغير  املثلى  الطريقة  إيجاد  هو  ذل��ك  من  وال��ه��دف  للبيع.   لتجهيزها 
بالبيئة، فضال عن إيجاد فرص عمل ومردود مالي جيد للمجالس البلدية والقروية 

املستفيدة من املشروع«.
الدكتور عزام حالوة مسئول قسم إدارة النفايات الصلبة في بلدية نابلس يقول:  
»كانت نفايات مدينة نابلس سابقا تلقى في مكب بيت فوريك الذي تسبب في مكرهة 
إلى  االنتفاضة،  بداية  في  النفايات،  حولت  االحتجاجات  ونتيجة  وصحية.   بيئية 
محطة الصيرفي. ونتيجة املنع واحلصار واالغالقات أصبحت املنطقة آفة بيئية ال 
لكن  للنفايات،  إلى مكب صحي  الصيرفي  تفكير بتحويل محطة  تطاق، وكان هناك 
االنتفاضة عطلت كل مشاريعنا.  وقبل عامني عدنا لتنفيذ الفكرة إلنقاذ املنطقة بيئيا، 
حيث مت العمل بهذا املكب في أواخر عام 2007 وأقيم على ارض مساحتها 6 دومنات 
ضمن املنطقة املصنفة )c( ؛ ومن األمور التي ساعدت على اختيار محطة الصيرفي 
من أجل هذا الغرض أوال قربها من مركز املدينة، حيث تقع شمال شرق نابلس وتبعد 
أن  عدا  املالئمة،  البيئية  الشروط  توفر  إلى  إضافة  املدينة  مركز  عن  مترات  كيلو   8
إنها ال حتتاج ألعمال جرف كثيرة.   الطبوغرافية حيث  الناحية  األرض مناسبة من 
املكب  إلى  ويصل  والكهرباء  املياه  مصادر  ومن  العام  الطريق  من  قربها  عن  ناهيك 

يوميا قرابة 140 طنا من الفضالت والنفايات.

البلديات والقرى املستفيدة من املشروع
بلدية  ح��دود  ضمن  الواقعة  واملخيمات  والبلدات  القرى  امل��ش��روع  من  يستفيد 
نابلس والتي تضم مدينة نابلس وقرى زواتا وعسكر وبالطة باإلضافة إلى مخيمات 

بالطة وعسكر القدمي واجلديد وعني بيت املاء وقرى سالم وبيت ايبا و عزموط وكفر 
القرى  هذه  وتقع  نسمه.   ألف   200 حوالي  السكان  إجمالي  ويبلغ  وروجيب،  قليل 
والبلدات جنوب شرق وشمال غرب  مدينة نابلس.  ومتتاز باشتغال أهلها بالزراعة 
والتجارة والصناعة، وبقربها  بعضها من بعض واتصالها مع بعضها بشبكه من 

الطرق املعبدة. 
من  تتكون  الصلبة  »النفايات  ح��الوة:   يقول  الصلبة  الفضالت  تصنيف  وح��ول 
مخلفات املنازل وهي الفضالت الناجتة عن عملية حتضير الطعام من خضار وفواكه 
وحلوم، وتختلف كميتها حسب فصول السنة، وأيضا القمامة وهي املخلفات املنزلية 
األثاث  وبقايا  والبالستك  واألخشاب  والكرتون  الزجاج  مثل:  للتعفن،  القابلة  غير 
املنزلي، إضافة إلى احليوانات امليتة )اجليف(. وعادة جتمع مع القمامة ويتم حرقها 
معها، وكناسة الشوارع وتتألف عادة من األتربة والغبار وفضالت احليوانات؛ أضف 
كميتها  وتختلف  املصانع،  عن  الناجتة  املخلفات  وهي  الصناعية  املخلفات  ذلك  إلى 
ونوعها حسب نوع الصناعة، ومنها ما هو خطر على البيئة كالبطاريات؛  واملخلفات 
جمعها  يتم  حيث  وال��ع��ي��ادات  الصحية  وامل��راك��ز  املستشفيات  م��ن  الناجتة  الطبية 
بأكياس خاصة محكمة اإلغالق لونها أصفر، و،يتم وضعها في حاويات طبية خاصة 
داخل املستشفى أو املستوصف، محكمة اإلغالق، بحيث تضمن عدم عبث أي شخص 
بتفريغ  واقية  مالبس  يرتدون  الذين  النظافة  عمال  يقوم  ثم  ومن  بها.   مختص  غير 

احلاويات في شاحنة خاصة.  لتنقل إلى محطة الصيرفي ومكب زهرة الفنجان.
وعن هدف التصنيف يقول إن الهدف من هذا التصنيف أنه يعد أمرا هاما لتقييم 
الصناعة  التدوير وذل��ك بغية استخدامها كمواد خام في  قابلة إلع��ادة  م��واد  وج��ود 
الطعام  )كبقايا  كسماد  استخدامها  أو   ،) والزجاج  واملعادن  والبالستك  )كالورق 
والنبات( . ويضيف:  “بإمكان املواطن أن يسهل علينا هذه العملية من خالل قيامه 
في املنزل بفرز هذه النفايات حيث قمنا بتوفير حاويات من احلديد لكل منطقة لوضع 
يكترث  لم  لأسف  لكن  والكرتون،  والبالستيك  الزجاج  مثل  بها  الصلبة  النفايات 
بلدة  في  األم��ر، بل سرق بعضهم هذه احلاويات وباعوها، كما حصل  بهذا  املواطن 
عصيرة الشمالية قرب نابلس وغيرها من القرى.  فلأسف مازال املواطن الفلسطيني 

ينقصه الوعي البيئي .
املعلومات  خ��الل  م��ن  الصلبة  للفضالت  األساسية  املكونات  نسب  حتديد  يتم 
التي يتم جمعها من قسم الصحة بالبلدية والتي أظهرت أن نسبة مخلفات اخلضار 
 %4 والكرتون  األوراق  مخلفات  ونسبة   %85 املنزلية  الطعام  وحتضير  والفواكه 
واملواد البالستيكية 2% ومخلفات القماش 2% واملخلفات الزجاجية 4%، والنفايات 
الطبية 1%، واملخلفات املعدنية 2%، كما ويتم توزين سيارات النفايات عند دخولها 
 40 والبالغ  املفروز  )اجلزء  املنزلية  الفضالت  فنسبة  خاص،  ميزان  بواسطة  املكب 
طنا( تشكل حوالي 28%من مجمل كمية النفايات اليومية والبالغة 140 طنا، أما غير 

املفروزة التي يتم ترحيلها خارج املكب إلى زهرة الفنجان فوزنها 100طن. 

فوائد عملية فصل النفايات الصلبة
وحول عملية فصل النفايات الصلبة بني املهندس مجدي جبر:  »إن عملية الفصل 
والفواكه  )اخلضار  عضوية  نفايات  إلى  الصلبة  النفايات  فصل  على  أساسا  تعتمد 
تتم  و  وك��رت��ون(.  وبالستيك  وزج��اج  )معادن  صلبة  ونفايات   ) امل��زارع  ومخلفات 
عملية الفرز للنفايات العضوية عن الصلبة بواسطة آلة خاصة يعمل عليها العمال 
إعادة  عملية  في  البالستيكية  املواد  فضالت  من  لالستفادة  وذلك  احملطة؛  موقع  في 
تصنيع البالستيك )حوالي 90% من املواد اخلام(. و فضالت املواد الورقية)الكرتون( 
في عملية إعادة تصنيع الورق  )حوالي 90 %من املواد اخلام(. ويستفاد من فضالت 
املواد املعدنية في الصناعات املعدنية املختلفة )حوالي 95 %من املواد اخل��ام(.  أما 
الفضالت العضوية فيستفاد منها في صناعة األسمدة )حوالي 90% من املواد اخلام(. 
ويستفاد من فضالت املواد الزجاجية في عملية إعادة تصنيع  الزجاج )حوالي 80 % 
من املواد اخلام(.  وبناء على ذلك جند األهمية الكبرى لعملية إعادة تدوير الفضالت 

الصلبة من الناحية البيئية واالقتصادية .

الكمبوست )السماد الطبيعي(
الكمبوست.   مايسمى  إنتاج  هو  الصلبة  النفايات  تدوير  إع��ادة  فوائد  أب��رز  من 
وحول فوائد الكمبوست وطريقة تصنيعه حتدث املهندس مجدي جبر قائال:  »بهدف 

التخلص من النفايات املتراكمة؛ وبالتالي حتسني األحوال الصحية، وبهدف حتسني 
نوعية  التربة وتخصيبها، قمنا بإعادة  استعمال وتدوير فضالت الطعام واملخلفات 
عضوي أو دب��ال )كمبوست( مخصب للتربة، أو غ��ذاء للدجاج  العضوية كسماد 
مبعنى حتويل الفضالت والنفايات  للتربة،  ول��دي��دان األرض املخصبة وامل��ف��ي��دة 

العضوية إلى ثروة غذائية للحيوان والنبات”.
التي تتحلل إلى مكوناتها األصلية نذكر مثال: فضالت  النفايات العضوية  ومن 
احليوانات، مخلفات معاطات ال��دواج��ن واملسالخ، ال���ورق، الشعر،  الطعام، روث 
الريش، القش، أغصان وأوراق الشجر، األعشاب اخلضراء واجلافة، جنارة اخلشب، 
ويعتبر إعداد الكمبوست عملية تخمر  بقايا احملاصيل واخلضار والفواكه التالفة. 
والنفايات املنزلية  للفضالت العضوية مثل املخلفات احليوانية والنباتية  هوائية 

العضوية، ولكن بشكل مدروس وضمن شروط محددة.
الدبال الكمبوست ضرورية من أجل إع��ادة امل��واد العضوية إلى  و عملية إع��داد 
مخزون ثابت وجاهز من املغذيات التي تستطيع  التربة وبالتالي احملافظة على 
عن  عبارة  “الكمبوست  وأض��اف:   النباتات امتصاصها واالستفادة منها تدريجيا، 
ورطوبة   ح��رارة  من  ظ��روف  حتت  واحليوانية  النباتية  العضوية  املخلفات  حتلل 
قيمه  عضوية  م��ادة  التحلل  عملية  ع��ن  لينتج   ، الدقيقة  لأحياء  ووج���ود  وتهوية 
يساهم  كما  النباتات.  لنمو  الالزمة  الغذائية  بالعناصر  ولتزويدها  التربة.  لتسميد 
في زيادة قدرة التربة على االحتفاظ باملاء ورفع درجة حرارتها والتقليل من عملية 
املصادر  وع��ن  وإنتاجيتها.  خصوبتها  على  كذلك  ويحافظ   ، الهواء  بفعل  تعريتها 
احمللية املتاحة لصناعة الكمبوست يقول:  “نستخدم مصادر النفايات العضوية مثل 
مخلفات املطبخ من قشور الفواكه واخلضراوات وبقايا الطعام، واملخلفات احليوانية 
مثل زبل احليوانات )األبقار واألغنام(، وزرق الطيور )الدجاج واحلمام(.  واملخلفات 
: بقايا احلشائش واحملاصيل الزراعية أما املواد التي يحظر إضافتها  النباتية، مثل 

فهي املخلفات الطبية والصحية والصناعية اخلطرة.

حتضير الكمبوست )الدبال(
وعن مراحل حتضير الكمبوست وضح لنا املهندس جبر أنه مت  تخصيص مكان 
من أرض احملطة لتحضير الكمبوست على شكل أحواض بطول 30 مترا وعرض 3 
أمتار؛ و لقد مت ملء األح��واض بالتراب األحمر على ارتفاع 30 سم ونشر طبقة من 
العضوية  النفايات  من  وطبقة  األحمر،  التراب  طبقه  فوق  اخلضراء  النباتات  بقايا 
فوق  اخلضراء  النباتات  بقايا  من  وطبقة  اخلضراء،  النباتات  طبقه  فوق  املفروزة 
سطح  فوق  متر   1.5 حوالي  الطبقات  ارتفاع  يبلغ  بحيث  العضوية  النفايات  طبقة 
التراب األحمر؛ بعد ذلك يتم قياس درجة احلرارة ونسبه الرطوبة ودرجه احلموضة 
ورشها  الدبال  كومة  تقليب  يتم  الفحوصات  هذه  نتائج  على  وبناء  الدبال.  لكومه 
باملياه حسب احلاجة، بحيث  تتراوح درجه احلرارة املثلى لكومة الدبال بني 60 إلى 
70 درجة مئوية ودرجه احلموضة املثلى 7.5 ؛ وتتراوح نسبة الرطوبة املثلى بني 
“حلفظ الرطوبة في الكومة . تترك الكومة لتتحلل  إلى 50  مئوية. ويضيف:    40
فترة من الزمن ، نتيجة التحلل يتحرر املاء وثاني أكسيد الكربون واحلرارة؛ وأثناء 
عملية التحلل بواسطة امليكروبات التي تتغذى على املواد العضوية، ترتفع درجة 
60 و70 م مما ي��ؤدي إلى قتل غالبية البذور  احل��رارة الداخلية للكومة إلى ما بني 
حتى  ذك��ره  سبق  ما  بعمل  االستمرار  ويتم  الضارة واجلراثيم املسببة ل��أم��راض.  
ستة  إلى  أشهر  ثالثة  بني  الفترة  تتراوح  ما  وغالبا  ال��دب��ال.   كومة  نضج  من  التأكد 
االستدالل  يتم  أنه  وبني  العضوية.  النفايات  ومكونات  السنة  فصول  حسب  أشهر، 
مكوناتها  متييز  ع��دم  خ��الل  م��ن  لالستعمال  جاهزيته  و  الكمبوست  كومة  بنضج 
األصلية . وتكون ذات رائحة غير كريهة شبيهة برائحة التراب.  ويصبح لونها بنيا 
غامقا ويتقلص حجمها إلى النصف  . ومن ثم يكون الدبال جاهزا لطرحه باألسواق 
وبيعه للمزارعني بأسعار زهيدة السيما أنه أرخص وأفضل وأكثر فائدة وأقل ضررا 

من األسمدة الكيماوية.

مكب زهرة الفنجان
عام  في   « الفنجان:   زه��رة  مشروع  عن  املسئول  شواهنة  هاني  املهندس  يقول 
1998 بدأ توجه شامل لتحسني خدمات النفايات في الضفة الغربية، ضمن مشروع 

محطة الصيرفي في نابلس:  خطوة متقدمة  
في فصل النفايات وترحيلها وتصنيع »الكمبوست«

زهرة الفنجان املكب الصحي األول في الضفة الغربية

التتمة صفحـ10ـة

شاحنات نقل النفايات في مكب زهرة الفنجان  فصل وجمع الكرتون 

محطة الصيرفي
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»لم أعش أصعب من هذه األيام طوال حياتي، أصبح منزلي الطيني كومة من 
بعد  أث��را  أصبح  فقد  حجر،  فيه  يعد  ولم  اجلميل،  املنزل  خسرت  والركام،  احلطام 
الصحفي عادل  أعماقه، سرد  القاسية مع صرخة مدوية من  الكلمات  بهذه  ع��ني«.  
زعرب، 35 عاما، قصته املؤملة، وكأنه يردد الصدى مع صرخات قوية، خرجت من 

رحم األلم مجلجلة في فضاء الصحراء الرحب.. 

حياة بائسة
عادل زعرب شاب فلسطيني حتدى احلصار، يقطن في حي زعرب الواقع على 
جراء  منزله  فقد  واملصرية،  الفلسطينية  األراض��ي  بني  الفاصل  احل��دودي  الشريط 
فوق  زع��رب   وجلس  منطقته.  محيط  في  صواريخ  سبعة   16 إف  طائرات  إط��الق 

أطالل بيته املهدم يتجرع الذكريات ويحاول إنقاذ بعض ممتلكاته دون جدوى. 
ليبرئ  حوله،  من  واخل���راب  ال��دم��ار  مشهد  يتفحص  ال��ش��اب   الصحفي  يجلس 
اقتلعت،  التي  وشجيراته  دم���رت،  التي  ألرض��ه  حبه  أع��ي��اه  أن  بعد  السقيم  قلبه 
ومالمح مزرعته التي خربت بالكامل وأصبحت أثرا بعد عني، إال من بقايا صور ما 
إليها فيناجيها  الكمبيوتر احملمول ينقلها معه وينظر  زال يحتفظ بها على جهازه 
وتناجيه.  يجلس وحيدا يتذكر منزله كيف بناه حجرا حجرا ليتحدى به االحتالل 
الشباب  إل��ى  برسائل  ويبعث  والتحدي  الصمود  من  ص��ورة  وليرسم  واحل��ص��ار، 
الفلسطيني خللق بدائل في البناء والتعمير ضد االحتالل وبطشه، ويعود بذاكرته 

املمتلئة إلى الوراء ليضم بعض حاجياته املبعثرة واحملطمة.  
ال��ذي ع��اش فيه عاما كامال هو وأس��رت��ه.  وألن��ه صاحب روح  فقد بنى منزله 
جميلة وذوق فني عال استخدم في تزيينه التراث الفلسطيني احملبب إلى قلبه واخذ 

يضم حاجياته إلى صدره ليشتم عبق املاضي، وتأخذه اللهفة إليه لتزول الشجون 
للوفود  م��زارا  ذك��راه، ويقول: »بنيت بيتي بيدي وجعلته  واألح��زان، يعاوده فجأة 
واألجانب والصحفيني ووسائل اإلعالم، لقد دمره الظلمة، دمروا منزلي عن بكرة أبيه 

ففيه الشوق واحلنني والذكريات، دمروه لكي يحاربونا ويهجرونا من أرضنا«. 
ويضيف املواطن املكلوم على فراق بيته املميز ويتابع: »كان بيتي الطيني عامرا 
الصحفيني  مع  للسمر  أياما  فيه  أقيم  وكنت  والفنانني  والشعراء  ل��أدب��اء  ل��ل��زوار، 

والكتاب والشعراء ولنا في كل زاوية  قصة وذكرى«. 

رحلة من املعاناة
غزة  قطاع  على  السرمدية  ستائره  الظلم  ليل  أسدل  إن  »فما  زع��رب:  ويواصل 
الظالم  حلكة  اشتدت  إن  وما  املسكوب،  بالرصاص  املسماة  العدوانية  احل��رب  في 
عشر  الثالث  في  –الفلسطينية،  املصرية  احل��دود  على  ال��راب��ض  زع��رب  حي  على 
من كانون األول  2009، حتى بدت رحى املواجهة مع الطغاة تدور دورتها.  كان 
بيوتهم.   ملغادرة  األبرياء  للسكان  شؤم  إن��ذار  صفارة  مبثابة  ص��اروخ  أول  صوت 
مع  التكبير  أص��وات  األج���واء  في  امتزجت  املعركة،  واش��ت��داد  التهديد  وق��ع  وحت��ت 
األطفال والشيوخ والنساء من غفوة  املستمرة.  وخرج  الطائرات والغارات  هدير 
احلياة لتباغتهم صحوة املوت، وزرعت تهديداتهم الذعر واخلوف والهلع، وفي ملح 
البرق احتدم الصراع، ووقف املغلوبون على أمرهم ينظرون إلى البيوت املنسوفة 
الضرب  واشتد  أعينهم!!  أم��ام  بيوتهم  وأد  يشاهدون  وقفوا  الغادر،  اجلنب  بأيدي 
وانحنى املواطنون صوب األرض هرباً من شظايا الصواريخ  التي انطلقت من فوق 

رؤوسهم، وبأعجوبة جنا اجلميع من موت محقق«. 
لكن لم تكن فرحة زعرب -املراسل الصحفي والذي ينقل معاناة أصحاب املنازل 
املدمرة والشهداء واجلرحى- ببعيد عنه، إذ حاول مع اآلخرين جمع شتات نفسه، 
البغي عن كثب من خلف سور قدمي متهالك، وه��رع يهرول مع  يراقب  قوى  وهو 

املنكوبني أمثاله يشاهدون دمار منازلهم، يقول: 
»في حلظات معدودة هدموا بيتي، وذهبت جميع ممتلكاتي أدراج الرياح حتت 
يعتبر  ال��ذي  الطيني  املنزل  هذا  دم��ار  بسبب  حقيقية  مأساة  أعيش  إنني  األنقاض، 
لوحة فنية وذو قيمة فنية خاصة.  ما أصعب احلياة عندما تقتلع من جذورك، من 
عادات آبائك وأجدادك.  فقدت كل أثاث منزلي بفراشه وأثاثه وكمبيوتري الشخصي، 
وعبق  امل��اض��ي  أص��ال��ة  تعكس  التي  املزركشة  العربية  وبسطه  وف��خ��اره  وبتحفه 

التاريخ، وما زلت أنتظر أن أشيده من جديد لكي يصمد في وجه الريح العاتية«. 

  خاص بآفاق البيئة والتنمية
 

أف���ادت ج��ري��دة »ي��دي��ع��وت أح��رون��وت« اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ب��أن ش��رك��ة حافالت 
التي تشغل مجموعة من اخلطوط في مدن إسرائيل تنوي تشغيل  »كونكس« 
هذه  وتتبع  الصلبة.  النفايات  م��ن  املنتج  الطبيعي  ال��غ��از  بواسطة  حافالتها 
الشركة التي تشغل خطوط مواصالت في طبريا ومستعمرة »موديعني« )في 
الضفة الغربية( املجموعة العاملية Veolia التي متتلك بعض مكبات النفايات 

في إسرائيل.  
مبراحل  املكب  في  العضوي  السماد  مير  أحرونوت”،  “يديعوت  وبحسب 

حتلل مختلفة، تشكل الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي إحدى نتائجها.
الطبيعي  الغاز  تركيبه  في  يشبه  تنقيته(  )بعد  املكب  في  امل��وج��ود  الغاز 

املستعمل عامليا لتشغيل السيارات.  
ويتوقع أن يحظى املشروع مبباركة وزارة البيئة اإلسرائيلية، وقد عرضته 
“كونكس” على وزارة املواصالت لدراسة إمكانية جتربته على بعض احلافالت 

التي ستستورد خصيصا لهذا الغرض.  
إال أن الشرطة اإلسرائيلية، كما تقول الصحيفة اإلسرائيلية، قد تفشل هذا 
املشروع، علما بأنها عارضت في املاضي فكرة تشغيل احلافالت بواسطة الغاز 
املوجودة في احلافلة قد تنفجر في حال  الغاز  أن اسطوانات  الطبيعي بادعاء 
حدوث عملية فدائية، مما سيفاقم عدد اإلصابات.  وتقول شركة Veolia بأنها 
تضع بالعادة اسطوانات الغاز على سطح احلافلة، مما يخفض كثيرا خطرها 
احملتمل، وذلك عكس احلاالت املعروفة التي يتم فيها وضع أسطوانات الغاز في 

اجلزء السفلي من احلافلة.
فلسطني  جنوب  في  اثنان  منها  نفايات،  مكبات   4 حاليا   Veolia وتشغل 

وواحد في غور األردن.  ويوجد في بعض هذه املكبات أنظمة جلمع الغاز.
النفايات،  أك��وام  داخ��ل  مثبتة  أنابيب  سلسلة  من  الغاز  جمع  نظام  ويتكون 
جتميع  م��وق��ع  إل��ى  توصيله  ليتم  األن��اب��ي��ب  شبكة  داخ���ل  ال��غ��از  يتسرب  بحيث 
لتعبئة  محطات  الشركة  فستقيم  املشروع  على  املوافقة  متت  ما  وإذا  م��رك��زي.  
 Veolia شركة  في  التشغيل  قسم  مدير  نائب  ليسكر”  “موشي  وأعلن  الغاز.  
البيئة  على  “احلفاظ  مجال  في  طليعية  تعد  شركته  ب��أن  العامة،  للمواصالت 
وحسب قوله، ميكن بواسطة احلافالت العاملة على  وتقليل انبعاث امللوثات”.  
السائدة  األوروبية  املواصفات  من  بكثير  أقل  تلوث  مستوى  إلى  الوصول  الغاز 

حاليا في إسرائيل.
األغ��وار  ف��ي   Veolia شركة  ت��دي��ره  ال��ذي  النفايات  مكب  ب��أن  نقول  أن  بقي 
الفلسطينية احملتلة، يقع قرب مستعمرة »بيتسئيل«، وحتديدا بني بلدتي فصايل 

واجلفتلك وعلى أراضيهما املصادرة!
يذكر بأن مصدر النفايات في املكب املذكور هو املستعمرات اإلسرائيلية، علما 
بأن األخيرة تعد من أهم مصادر تلويث البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
بسبب  املستعمرات،  في  أقيمت  التي  اإلسرائيلية  الكيماوية  املصانع  إن  حيث 
املجاورة  الفلسطينية  األراضي  في  نفاياتها  تلقي  إسرائيل،  في  العمل  من  منعها 
لها.  فهل مجرد تسويق مشروع شركة Veolia باعتباره “صديقا للبيئة”، ينفي 
املقام عليها املشروع محتلة، وبالتالي، فإن مجمل املشروع  حقيقة كون األرض 

وإفرازاته غير شرعي وال أخالقي؟  

و”حتسني إدارة املوارد”  “العمل الصديق للبيئة”  ثم كيف يستوي مفهوم 
نهب  أس��اس  على  القائمة  اإلسرائيلية  وامل��م��ارس��ات  والسياسات  اخلطط  م��ع 
“العمل  شعارات  حتت  التستر  يستوي  وكيف  والبيئية؟   الطبيعية  م��واردن��ا 
البيئي الصديق للبيئة” و”حماية البيئة واملوارد”، مع سرقة االحتالل لأرض 
الفلسطينية وتدميره أخصب األراضي الزراعية ونهبه املوارد الطبيعية واملائية 

وهيمنته على املوارد والتكنولوجيا؟    

زعرب: بيتي الطيني كومة من الركام واالحتالل السبب

حتت ستار »حماية البيئة«:  شركة إسرائيلية تنوي تشغيل حافالتها بواسطة 
الغاز الطبيعي املستخرج من نفايات املستوطنني في األغوار الفلسطينية احملتلة

البيت البيئي األول في قطاع غزة أثر بعد عني

شركة كونكس تشغل حافالتها بواسطة الغاز املستخرج من نفايات املستوطنني في األغوار

مؤسسة  ف��ي  اخلبير  تايت  ب��وب  وح��ذر  شغب!  أع��م��ال  ف��ي  مشاركتهم  وإل��ى 
تنظم  والتي  باملخدرات،  بالتوعية  املتخصصة  يوكيه«  إيديوكيشن  »دراغ 
يتسبب  قد  امل��خ��درات  تناول  أن  من  أخطارها،  ح��ول  امل���دارس  داخ��ل  صفوفا 

بعض األحيان في حدوث آالم في الصدر، وفي الصداع. 
وأضاف في تصريح نقلته مجلة »نيرسنغ ستاندرد«) أيلول 2008، وأعادت 
صحيفة الشرق األوسط اللندنية نشره في 21 أيلول من العام نفسه( املعنية 
بشؤون التمريض، أنه يحذر أطفال املدارس دوما في أثناء صفوف التوعية، 

من أخطار تناول مشروبات الطاقة. 
 وتتصف بعض مشروبات الطاقة باحتوائها على كمية من الكافيني تعادل ما 
يوجد في قدح من القهوة. ويعمل الكافيني كمنشط؛ إذ إنه يقلل اإلجهاد. إال أن 
تناول الكثير منه يؤدي إلى الصداع والى الشعور بالقلق أحيانا، والزيادة 

املفرطة في تناوله تقود إلى زيادة ضغط الدم وخفقان القلب. 
 ودعا اخلبير البريطاني إلى توعية املمرضات العامالت في املدارس بأعراض 
تناول هذه املشروبات، إضافة إلى توعية املعلمني واملعلمات الذين ال تعرف 
حظرت  أن  بعد  التصريحات  هذه  وج��اءت  املشكلة.  هذه  عن  شيئا  غالبيتهم 

املنزل الطيني البيئي في رفح قبل أن تطاله آلة الدمير اإلسرائيلية  

إحدى مدارس مقاطعة “ويست ساسيكس” على التالميذ تناول إحدى ماركات 
مشروبات الطاقة داخلها. إال أن احد مندوبي شركات مشروبات الطاقة، رد بأنها 

ال توصي بتناول األطفال لها. 
الكافيني ما هو؟

قلوية  شبه  م��ادة   )Caffeine( الكافيني  أو  الكافايني  ف��إن  احل��رة  املوسوعة  ووف��ق 
تعطل  أن��ه��ا  إال  ومنتبها  يقظا  الشخص  جتعل  حيث  خفيفة،  منشطة   ،alkaloid
مستقبالت عصبية في املخ وذات تأثيرات ضارة أخرى ومخاطر شديدة على اجلنني.

لها  إن  إذ  عديدة،  امل��ادة  لهذه  اجلانبية  اآلث��ار  ف��إن  نفسها،  املوسوعة  وبحسب   
عالقة مبرض السكر، وقد نشرت وكالة رويترز في يوليو 2004 أن فريقاً من 
إلى  توصل  قد  كاروالينا  ن��ورث  بوالية  دي��وك  جلامعة  الطبي  باملركز  الباحثني 
مستويات  وزي��ادة  الطعام  وجبات  مع  الكافيني  تناول  بني  قوية  عالقة  وج��ود 

السكر واإلنسولني لدى املصابني بالنوع الثاني من داء السكري.
  كما أنه يضعف الذاكرة املؤقتة، ونشرت هيئة اإلذاعة البريطانية على موقعها 
بتاريخ 20 يوليو 2004 خبر دراسة من املدرسة الدولية للدراسات املتقدمة في 
إيطاليا، يقول إن الكافيني ميكن أن يعيق الذاكرة املؤقتة وتذكر بعض األسماء. 
لذلك يشار للطالب باجتناب شرب القهوة والشاي والكوال وغيرها من األشياء 

احملتوية على مادة الكافيني دائماً وبخاصة أيام االمتحانات. 

 ويشكل الكافيني خطراً شديداً على األجنة، فهو يسبب تشوهات خلقية للجنني 
وموت األجنة وإسقاطها كما أنه يضر باملرضعات والرضع؛ لذلك يجب على 
النساء واملرضعات واحلوامل على وجه اخلصوص اجتناب القهوة والشاي 

ومنتجات الكوال حفاظاً على صحة حملهن وأرواح أجنتهن. 
والصداع  القلق  يسبب  فتناوله  أخ���رى،  ع��دي��دة  أض���رار  على  يحتوي  وه��و   
واألرق. كما أنه يسبب اإلدمان. ورغم أن النب ليس له قيمة غذائية وليس به 
سعرات حرارية تذكر إال أن مادة الكافيني به جتعل اجلسم يخسر بكثرة عدداً 
العناصر  امتصاص  في  ويتدخل  البول  طريق  عن  والفيتامينات  املعادن  من 
املغذية . والكافيني في القهوة والشاي ومشروبات الكوال يجعل الكلى تسرب 
مع البول عدداً من الفيتامينات األساسية والكالسيوم واحلديد والبوتاسيوم 

واملغنيسيوم والعناصر النادرة، وهذا يعد خسارة غذائية للجسم.
سؤال ُمعلّق؟

  ويبقى السؤال: متى سنسمع في فلسطني عن إجراءات صحية ودراسات وأبحاث 
وقرارات تطلق النار على مشروبات الطاقة -التي لن نخسر الدنيا من دونها- 

ينتظر من يتطوع لإلجابة عليه؟ ولو من باب “الوقاية خير من العالج”.

aabdkh@yahoo.com

تتمة/ مشروبات الطاقة...



7نيسان 2009

  حاورته:  ربى عنبتاوي
خاص بآفاق البيئة والتنمية

من قلب مدينة القدس وفي أحد بيوت حي املصرارة القدمية، يواظب د. عباس 
البسيطة واملختلفة عن نظيراتها، فهناك - حيث تزّين  الدوام في عيادته  الزرو 
النافذة بعض النباتات اخلضراء- ال ُيعالج املريض بوصفات األدوية الكيماوية 
والعقاقير، بل يخضع جللسة استشارية يتابع من خاللها نظامه الغذائي للربط 
بينه وبني ما يشتكي منه، أما العالج فهو بالطب البديل الذي استزاد د. الزرو منه 

علماً في روما؛ فأراد مشاركة أبناء بلده فيما تعلم.
لم يكن د.الزرو على علم بالطب البديل لو لم يحالفه احلظ  مبنحة دراسية 
فيها  تخرج  أن  فبعد  االيطالية،  ميالنو  جامعة  في  والدم  الباطني  الطب  لتعلم 
فانتسب  الصينية  واإلب��ر  البديل  الطب  تخصص  عن  الحقاً  سمع   ،1986 ع��ام 
ألك��ادمي��ي��ة روم���ا وح��ص��ل على درج���ة ب��روف��س��ور ف��ي أح��د ف���روع ال��ط��ب البديل 
النفسي  كالطب  الدبلوم  في  شهادات  عدة  على  أيضاً  حصل  كما  الهوميوباثي، 
لتستغرقه  ال��دم،  وجتلط  واألط��ف��ال  والكسور  والعظام  واألس��ن��ان  واألع��ص��اب 

الدراسة في ايطاليا 20 عاماً.

بداية االهتمام بالطب البديل
تعرفت على الطب البديل عن طريق املصادفة، فقد كنت أعاني من التهاب   “
كما  املشكلة،  عالج  في  احليوي  املضاد  أدوي��ة  جميع  فشلت  وقد  احل��اد  اللوزتني 
قدرتي  بني  التناقض  هذا  يؤرقني  وكان  أطفال  طبيب  أكون  بأن  أحلم  كنت  أنني 
على عالج األطفال وعجزي عن عالج نفسي، كما أن شفاء زوجتي من آالم الظهر 

عبر تلقيها العالج بالطب البديل دفعني للتبحر أكثر في هذا العلم” قال د.الزرو
ويذكر الزرو حلظات اندهاشه مما يسمى باإلبر الصينية حني تغيب مساعد 
أستاذه في أكادميية روما، فاستدعي للمساعدة، ومبعاونته للطبيب ومشاهدته 
الشديد  ال��ص��داع  ح��االت  وبخاصًة  الطب  لهذا  جتاوبها  وم��دى  امل��رض��ى  حل��االت 

واألكزميا والربو، رأى ضرورة أن يلتفت جدياً لهذا الطب ويكرس له كل وقته.
“ أصبت بالدهشة وانتابني الفضول للتعرف أكثر على هذا الطب الذي يصنع 
وأصبحت  فتعلمتهن  الكيماوي،  ال��دواء  أو  اجلراحة  إلى  اللجوء  دون  املعجزات، 

أستاذا فيه حتى عودتي للوطن عام 1997”

العودة إلى الوطن واآلمال الكبيرة
“تعلّم وعلّم” ثم عاد د. الزرو إلى الوطن وفي جعبته آالف األفكار واألحالم 
جوبهت  آم��ال��ه  ول��ك��ن  ال��ب��دي��ل،  ال��ط��ب  ف��ي  متخصصة  فلسطينية  م��راك��ز  إلن��ش��اء 
بالتجاهل، ومع غياب الوعي واالستهتار بهذا العلم اختزلت أحالم الزرو لتصل 

إلى عيادتني في القدس ورام الله يواظب الدوام فيهما.
 “حني افتتحت عيادتي في رام الله، لم تكن  املشكلة في الناس حيث الحظت 
فيهم حباً لتجربة اجلديد وإميانا بهذا الطب فأقبلوا على عيادتي بكل حب، لكن 
احملبط في األمر هو عدم ثقة اجلهات الرسمية ومحاولتها عرقلة عملي عدة مرات 
وزارة  قوانني  في  وحصري  لالستجواب،  الشرطة  مراكز  إل��ى  استدعائي  عبر 
الصحة ونقابة األطباء التي ال تتضمن الطب البديل، كما أنني تعرضت ملهاجمة 
زمالئي األطباء الذين توقعت منهم الدعم، فبقيت املضايقات حتى تدخلت جهات 
خارجية كالقنصليات، وأثبتت أن ما أمتهنه هو علم معترف به وأن شهاداتي التي 

أحملها هي أكبر دليل”.

ضحالة املعلومات جعلت اجلهد مضاعفًا
الناس بهذا الطب  الدولة مسؤولية تثقيف  الزرو أن تتولى مؤسسات  متنى 
االهتمام  غياب  منها  عدة  مشاكل  واج��ه  ولكنه  طبيعية،  صحية  حلياة  وأهميته 
الزرو  فشعر  املجال،  هذا  في  املختصني  األطباء  من  الكثير  وجود  وعدم  الرسمي 

بأنه وحده فإما الصمود أو االنسحاب فاختار أن يبقى.

البيئة والصحة وجهان لعملة واحدة
التكامل بني جناح الطب البديل والبيئة أمران في غاية األهمية؛ يقول الزرو إن 
احلياة الصحية املتكاملة بحاجة إلى أرض نظيفة وتربة غير ملوثة وهواء نقي 
لإلنسان،  اجلسدي  التوازن  أس��اس  الصحية  فالبيئة  مريحة،  حياتية  وظ��روف 
ولكن الوضع العربي املتدهور بيئياً سبب 90% من األم��راض، كما أن نتاج هذه 
بشكل  ينعكس  مما  والقلق،  االكتئاب  يسبب  واالجتماعية  السياسية  األوض��اع  

أعراض مرضية تصيب املعدة واجللد بالدرجة األولى.

د الزرو بني العيادة والبيت عالم صحي قدر اإلمكان
أنه ال  الكيماوية منذ 22 عاماً، كما  ال��زرو عزف عن استعمال األدوي��ة  د.عباس 

يصف دواًء كيماوياً ملرضاه، وإمنا يعالج بفروع الطب البديل كالعالج الهوميوباثي) 
التجانسي(، والنظام الغذائي )املاكروبيوتك( والوخز باإلبر الصينية.

، مضيفاً  التسعة وتفرعاتهم  الزرو  إلى إخوة  البديل  بالطب  العالج  انتقل حب 
أدوي��ة كيماوية،  أن ال نستعمل  اتفقنا على  املنزل  في  أنا وعائلتي  قوله:”  ذلك  إلى 
كاألرز  الصحي  األك��ل  على  التركيز  اإلم��ك��ان  ق��در  نحاول  فنحن  العائلة  وملصلحة 
مثل  املصنعة  عن  واالبتعاد  الطبيعية  امل��واد  من  اإلكثار  أي  البحر،  وملح  الطبيعي 
املاجي )مرقة الدجاج( و املعلبات والسكاكر امللونة واملشروبات الغازية واملقالي”.
مدخله  من  محاط  ع��ادي  بيته  ال��ق��دس،  في  الزيتون  جبل  في  ال��زرو  د.  يقيم 
بحديقة تضفي  قليالً من اخلضرة مبثابة رئة للبيت على حد تعبيره، باإلضافة 

للعيادة التي يضع فيها أصَص نباتات تضفي جواً طبيعياً وتلطف الهواء.
كما يشير إلى أن أوالده  تقبلوا برحابة صدر هذا النظام الغذائي، فهم يستمعون 
لتحذيرات ذويهم، ويعرفون الضار من النافع، ولكن حرص د. الزرو على أوالده 
ال مينع من اإلعالن عن رغبته في توعية شاملة  تشمل كافة األسر والعائالت حول 

أهمية الغذاء الصحي، وهذا بحاجة إلى مؤسسات تتابع هذا األمر.

أوروبا والطب البديل
اهتمام  تزايد  على  استناداً  ال��زرو  د.  توقَع  البديل”  للطب  هو  القادم  “الزمن 
األوروبيني بهذا الطب بنسبة 50-70% . ويستشهد بقصة سيدة فلسطينية من 
بيت حلم كانت من مرضاه، ذهبت مؤخراً إلى أملانيا بهدف تكرميها باعتبارها مثاالً 
للكفاح  النسوي بني تربية أوالدها املعاقني وإكمال تعليمها، وفي أثناء لقائها أحد 
األملان أرته قارورة دواًء من مستخلصات العالج الهوميوباثي فتفاجأ ودهش بأن 
السيدة وهناك من يهتم  األرق��ى في بلده، بحوزة هذه  الذي يعتبر من  الطب  هذا 
به في األراضي الفلسطينية. أجمل تعليق يسمعه دائماً د. الزور من مرضاه هو” 

أوعى تسافر، خليك اصبر في هالبلد وال تتركنا”.
  

تأليف: د. جالل الد بيك
سنة اإلصدار: 2009

عدد الصفحات: 184 )قطع كبير(

   عرض ومراجعة:  عبد الباسط خلف

)ال���زالزل  األخ��ي��ر  الدبيك  ج��الل  د.  كتابي  ب��ني  الكبير  بالفاصل  ه��و  ليس     
السابق  وكتابه   ،2009 شتاء  نهاية  في  النور  رأى  الذي  مخاطرها(  وتخفيف 

)الزالزل وجاهزيتنا(. 
الهزات  من  املزيد  القدمي  عن  اجلديد  فصلت  التي  الزمنية  املسافة  بني  لكن 
 ،2008 العام  نهاية  في  الفلسطينية  األراض��ي  أصابت  التي  اخلفيفة  األرضية 

وأنذرت مبا هو قادم.
القطع  من  صفحة   184 في  الواقعة  اجلديدة،  النسخة  في  الدبيك  د.  تألق   
النجاح من  الكبير، والتي تتميز بكونها مادة دسمة تبث الوعي لطلبة جامعة 

غير دارسي الهندسة، في مساق تربوي -بيئي -هندسي.

ضوء أحمر
  ُيشعل الكتاب الصادر عن عمادة البحث العلمي في جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس، في صفحته األولى ما يشبه ضوء اإلنذار األحمر. يقول املؤلف: »الزالزل 
سبحانه  )الله  الغيب  عالم  إال  بالضبط  حدوثها  ساعة  يعلم  ال  كونية  ظاهرة 

وتعالى(، وال يستطيع أحد منعها، ولكن ميكن التخفيف من مخاطرها.«
املقرر)الكتاب(  تطوير  على  مستمر،  وبشكل  املؤلف  »عمل  املقدمة:   تروي   
التدريس  تقنية  استخدام  مت  املعلومة،  نقل  وتسهيل  محتواه  تبسيط  وبهدف 
املتقدمة، حيث يتم التركيز على استخدام الوسائط اإلعالمية املتعددة، والوسائل 

اإليضاحية املختلفة.«
 ُيبحر الفصل األول في علم الزالزل، فيتحدث عن أسباب الهزات األرضية، 
ويتعمق في حركة القشور األرضية والصدوع التكتونية، وال يغفل عن اإلشارة 
السطحية  وامل��راك��ز  اجلوفية  املراكز  غ��ور  ويسبر  كما  الزلزالية،  املوجات  إل��ى 
احلركات  بخصائص  ويهتم  األرضية،  احلركات  بتسجيالت  ويعنى  للزالزل. 
زلزالية  ويستعرض  الزلزال،  درجة  مقاييس  في  ويتعمق  الزلزالية،  األرضية 

املنطقة العربية، ويتتبع تاريخ النشاط الزلزالي في فلسطني.

تعريف
   يقول د. الدبيك:  »ُتعرف الزالزل 
بالغة  أنها ظاهرة جيوفيزيائية  على 
عشوائية  ك��ح��رك��ات  تظهر  التعقيد، 
ارتعاش  شكل  على  األرضية  للقشرة 
ومتوج عنيفني، وذلك نتيجة إلطالق 
ك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ط��اق��ة ف��ي باطن 
نتيجة  تتولد  الطاقة  وه��ذه  األرض، 
حلصول انكسارات أرضية في طبقات 

األرض السطحية..«
كغيره  األول  ال��ف��ص��ل  وي��ت��س��ل��ح   
بالصور واخلرائط واألرقام وبألوان 
ش��ت��ى م��ن وس��ائ��ل اإلي���ض���اح. وفيه: 
م��ش��اه��د ألض������رار وان���ه���ي���ارات حول 
ال���ذي  ال��ك��ب��ي��ر   1927 ال���ع���ام  زل������زال 

ضرب نابلس وفلسطني. كما ويوضح درجات مقياسي »ريختير« و«ميركالي« 
اخلاصني بقياس الهزات األرضية.

  وتنتقل السلسلة الثانية من الكتاب لتتحدث عن التربة، فتستطلع املوقع 
ونوع تربة التأسيس، وتشير إلى مصادر املياه التي تؤثر في رطوبة التربة، 

وتعالج أنظمة تصريف املياه والتخفيف من رطوبة التربة.
   وُيبحر الفصل الثالث  في آلية تأثير الهزات األرضية على املباني، ويتحدث 
بالتفصيل عن االعتبارات العامة.  يقول املؤلف:  »تتعرض املنشآت عادة إلى 
أنواع مختلفة من األحمال، وتصنف هذه األحمال استنادا لطبيعة تأثيرها إلى 
نوعني:  استاتيكية وديناميكية، فتأثير األحمال االستاتيكية يكون عادة ثابتا 
وال يتغير مع الزمن، مثل: أوزان عناصر املبنى احلاملة واحملمولة، واألحمال 

د.عباس الزرو ترك الطب العام ليعالج باملاكروبيوتك

عزف عن األدوية الكيماوية واختار أن يكون طبيبًا من نوع آخر

تعريفات:
 الطب البديل: هو طب تكميلي للطب احلديث ويعتمد على استخدام عالجات 
و  الصينية  واإلب���ر  املاكروبيوتك  م��ث��ل:  الكيماويات،  ع��ن  بعيدة  طبيعية 
وعالجات  القزحي  والتشخيص  والرفلكسولوجي  واملساج  الهوميوباثي 

أخرى عديدة.
بهدف  امل��رض  أس��ب��اب  بنفس  امل��رض  معاجلة  على  يعتمد  الهوميوباثي:   
تنشيط أجهزة املناعة في اجلسم ضد املرض وبالتالي القضاء عليه، واغلب 

العالجات مستخلصة من األعشاب أو املعادن.
 املاكروبيوتك: نظام شرقي صيني قدمي، يعتمد احلبوب والشعير والنباتات 
البحرية كغذاء أساسي، ويعتمد عالجات مبنية على بنية وتكوين اإلنسان 

وما يناسبها من توازنات.
 اإلبر الصينية: نوع من أنواع العالج عبر احلقن اجلاف مبناطق معينة في 
اجلسم مرتبطة باملسار العصبي)مسارات الطاقة( وهي خطوط غير مرئية 
داخل النسيج الداخلي، تتألف من 12 مسارا مزدوجا بشكل متواز، كل مسار 

ميثل عضواً في اجلسم.
مالحظة هامة: إذا كنت تعرف عن املزيد من التجارب واملبادرات البيئية املميزة 
george@( والتنمية  البيئة  آف��اق  ملجلة  حولها  الكتابة  الرجاء  والناجحة، 
وال���دروس  وامل���ب���ادرات  امل��م��ارس��ات  تلك  تعميم  ب��ه��دف   ،)maan-ctr.org

املستفادة منها. 

“الزالزل وتخفيف مخاطرها” لـ د. جالل الدبيك: 
صناعة الوعي ملواجهة الكارثة

التتمة صفحـ10ـة

قراءة في كتاب

 د. عباس الزرو من أوائل األخصائيني الفلسطينيني في الطب البديل واملاكروبيوتك

 د. عباس الزرو في عيادته
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  علي خليل حمد

وكانت  983م،  سنة  حوالي  البصرة  في  نشأت  تنويرية  جمعية  الصفا  إخوان 
باملعارف  الناس  تعريف  على  باالعتماد  الثقافة  خالل  من  املجتمع  إص��الح  غايتها 
الدين  بني  التوفيق  مع  والروحانيات  والرياضية  الطبيعية  العلوم  في  املختلفة 
أقواالً  تتضمنه،  فيما  رسالة،   52 عددها  بلغ  التي  رسائلهم،  وتتضمّن  والفلسفة. 
حول أهمية البيئة وأثرها في التنوع البشري بجانبيه اخَللْقي واخُللُقي، وهي أقوال 
غير بعيدة عما جنده لدى ابن خلدون في موضوع البيئة، ولكن ما متتاز به رسائل 
احليوان  أن��واع  تقدمها  التي  الطويلة  املرافعات  هو  البيئة  ش��أن  في  الصفا  إخ��وان 
املختلفة في دفاعها عّما يتمتع به كل نوع منها من سمات ممّيزة تنفي ادعاء اإلنسان 
أنه أفضل منها؛ ومن ثم تنفي أحقِّيَّته في االستعالء عليها، والتعامل معها بفظاظة 

كما يفعل اإلنسان في العادة.

تأثير طبيعة البلدان في األخالق
)ج1، ص ص. 304-302(

أعلم يا أخي بأن ُتَرب البالد واملدن والقرى تختلف، وأهويتها تتغير من جهات 
– املكونات املادية للجسم-  ... وهذه كلّها تؤدي إلى اختالف أمزجة األخالط  عدة 
أهلها وطباعهم وألوانهم  أخ��الق  اخ��ت��الف  إل��ى  ي��ؤدي  األخ���الط  أم��زج��ة  واخ��ت��الف 
ولغتهم وعاداتهم وآرائهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم وتدابيرهم وسياساتهم، 
ال يشبه بعضها بعضا، بل تنفرد كل أمة منها بأشياء من هذه التي تقدم ذكرها ال 

يشاركها فيها غيرها.
والزجن  احلبشة  من  اجلنوبية  البلدان  أهل  أب��دان  م��زاج  قلناه  ما  على  والدليل 
احلرارة  بالدهم  أهوية  على  الغالب  كان  ملّا  فإّنه  الهند،  وأهل  الّسند  وأهل  والنوبة 
مبرور الشمس على سمت تلك البالد مرتني، سخنت أهويتها، فحمي اجلّو، فاحترقت 
ظواهر أبدانهم، واسوّدت جلودهم، وجتّعدت شعورهم لذلك السبب، وبردت بواطن 
أبدانهم، وابيضت عظامهم وأسنانهم، واتسعت عيونهم ومناخرهم وأفواههم بذلك 
السبب، وبالعكس في هذا حال أهل البلدان الشمالية، وعلّتها أن الشمس ملّا بعدت 
أهويتها  على  غلب  صيفا،  وال  شتاًء  ال  عليها  متّر  ال  وص��ارت  البالد،  تلك  سمت  من 
وأسنانهم،  عظامهم  واح��م��ّرت  أبدانهم،  وترّطبت  جلودهم،  لذلك  وابيّضت  البرد، 
وكثرت الشجاعة والفروسة فيهم، وسبطت شعورهم، وضاقت عيونهم، واستجّنت 
احلرارة في بواطن أبدانهم لذلك السبب. وعلى هذا القياس توجد صفات أهل البلدان 
املتضاّدة بالطباع واألهوية، يكونون مختلفني في الطباع واألخالق في أكثر األمر 

وأعّم احلاالت.
ويتكرر مثل التفسير السابق لتنوع البشر في خلْقهم وُخلُقهم بحسب اختالف 

طبيعة البلدان، في فصل آخر عن خواص األقاليم:

خواص األقاليم وأثرها في التنوع البشري وغيره
أعلم يا أخي بأن في كل إقليم من هذه األقاليم السبعة ]تقسيمات جغرافية للكرة 
مدينة  كل  وف��ي  وتنقص،  تزيد  امل��دن  من  ألوفاً  العرض[  خطوط  بحسب  األرضية 
وأعمالهم  ومذاهبهم  وآدابهم  وطباعهم  وألوانهم  ألسنتهم  مختلفة  الناس  من  أمم 
ومعادنها،  حيوانها  حكم  وهكذا  بعضا.  بعضهم  يشبه  ال  وعاداتهم،  وصنائعهم 

وتربة  البالد  أهوية  اختالف  ذلك  وسبب  والراحة.  واللون  والطعم  الشكل  مختلفة 
البقاع وعذوبة املياة وملوحتها، وكل هذا االختالف بحسب طوالع البروج ودرجاتها 
ومطارح  البقاع،  تلك  ُمسامتات  على  الكواكب  مّم��رات  بحسب  البالد،  تلك  آفاق  على 

شعاعاتها من اآلفاق على تلك املواضع.

أثر البيئة في التربية
أعلم بأن العادات اجلارية باملداومة فيها، تقّوي األخالق املشاكلة ]املشابهة[ لها، 
فيها،  واملذاكرة  لها،  وال��درس  عنها،  البحث  على  واملداومة  العلوم  في  النظر  أن  كما 
يقوّي احلذق بها والرسوخ فيها؛ وهكذا  املداومة على استعمال الصنائع، والدؤوب 
فيها يقّوي احلذق واألستاذية فيها؛ وهكذا جميع األخالق والّسجايا. واملثال في ذلك 
معهم،  وترّبوا  واملعيوبني،  واملخانيث  الّنساء  مع  نشأوا  إذا  الصبيان  من  كثيراً  أن 
تطّبعوا بأخالقهم، وص��اروا مثلهم، إن لم يكن في كل اخللق ففي بعض. وعلى هذا 
القياس يجري حكم سائر األخالق والّسجايا التي يتطبع عليها الصبيان منذ الصغر، 
إّم��ا بأخالق اآلب��اء واألم��ه��ات، أو اإلخ��وة واألخ���وات واألت���راب واألص��دق��اء واملعلمني 
اآلراء  حكم  القياس  ه��ذا  وعلى  أحوالهم،  تصاريف  في  لهم  املخالطني  واألستاذين 

واملذاهب والديانات جميعا.

أخالقيات البيئة وتنوع احلياة
)ج2، ص. 179(

طرفاً  الطبيعيات[  اجلسمانيات  من  ]الثامنة  الرسالة  هذه  في  نذكر  أن  نريد 
من فضائل احليوانات وخصالها احملمودة وطبائعها املرضية وشمائلها السليمة، 
ونبنّي أيضاً طرفاً من طغيان اإلنسان وبغيه وتعّديه على ما سواه مّما سّخر له من 
األنعام واحليوانات أجمع، وكفرانه النعم وغفلته عّما يجب عليه من أداء الشكر ... 
وجعلنا بيان ذلك على ألسنة احليوانات ليكون أبلغ في املواعظ وأبني في اخلطاب 
وأعجب في احلكايات وأظرف في املسامع وأطرف في املنافع وأغوص في األفكار 

وأحسن في االعتبار.

شكوى احليوان من جور اإلنسان
)ج2/ ص 208(

قال زعيم البهائم: أيها امللك كنا نحن وآباؤنا سكان األرض قبل خلق آدم أبي 
مّنا في  أرجائها، ظاعنني في فجاجها، تذهب وجتيء كّل طائفة  البشر قاطنني في 
بالد الله في طلب معايشها، وتتصّرف في صالح أمورها، كّل واحد مقبٌل على شأنه 
أو  غياض  أو  ت��الل  أو  ساحل  أو  جبل  أو  أجمة  أو  بّرية  من  ملآربه  موافق  مكان  في 
رمال. ثم إن الله، جّل ثناؤه، خلق آدم أبا البشر وجعله خليفًة في األرض، وتوالد 
وضيقوا  وجبالً،  وسهالً  وبحراًُ،  بّراً  األرض،  في  وانتشرت  ذريته،  وكثرت  أوالده 
علينا األماكن واألوطان، وأخذ مّنا من أخذ أسيراً من الغنم والبقر واخليل والبغال 
واحلمير، وسّخروها واستخدموها وأتعبوها بالكّد والعناء في األعمال الشاقة من 
احلمل والركوب في الّسفر واحلضر والشّد في الُفُدن والدواليب والطواحني بالقهر 
والغلبة والضرب والهوان وألوان من العذاب طول أعمارنا، فهرب منا من هرب في 
البراري والقفار ورؤوس اجلبال، وشّمر بنو آدم في طلبنا بأنواع من احليل، فمن 
وقع في أيديهم شّدوه بالغّل والقيد والقنص والذبح والّسلخ وشّق األجواف وقطع 
املفاصل ونتف الّريش وجّز الشعر والوبر، ثم نار الطبخ والوقد والتشِوَية وألوان 

من العذاب ما ال يبلغ الوصف كنهها.
ومع هذه األحوال كلّها، ال يرضى مّنا هؤالء اآلدمّيون، حتى اّدعوا علينا أن هذا 
حق واجب لهم علينا، وأنهم أرباب لنا ونحن عبيد لهم، فمن هرب منا فهو آبٌق عاٍص 

ٍة لهم علينا وال بياٍن وال برهاٍن إالّ القهر والغلبة. تارٌك الطاعة، كّل هذا بال حجَّ

ليس اإلنسان وحده مهندسًا
قال الببغاء: أيها اإلنسي، أما الذي ذكرت بأن منكم صّناعاً وأصحاب حرف، فليس 
ذلك بفضيلة لكم دون غيركم؛ ولكن قد شارككم فيها بعض أصناف الطيور والهواّم، 
وغير ذلك من احليوانات. وبيان ذلك أن الّنحل هي من احلشرات، وهي في اتخاذها 
البيوت وبناء منازل األوالد، أحذق وأعلم واحكم من صّناعكم، وأجود وأحسن من 
بناء املهندسني والبنائني منكم. وذلك أنها تبنى منازلها طبقاٍت مستديرات كالّتراس، 
بعضها فوق بعض من غير خشب وال َلنِب وال آجّر وال جّص، كأنها غرف من فوقها 
من  فيها  ملا  وال��زواي��ا،  األض��الع  متساويات  مسّدساٍت  بيوتها  تقدير  وجتعل  غ��رف، 
إتقان الصنعة وإحكام البنية. وال حتتاج في عمل ذلك إلى قراءة كتب الهندسة، وال 
إلى آلة البركار )الفرجار( واملسطرة تخّطون بها وإلى كونيا ]زاوية البّناء[ تقّدرون 

بها، وإلى شاقول تدّلون بها كما يحتاج البناء إليها من بني آدم.

  ج. ك. / مركز العمل التنموي 

تعد أكياس البالستيك من املنتجات املختلف حولها عامليا؛ فاملنظمات البيئية 
تهاجمها بسبب األذى البيئي الذي تتسبب به، إال أن جمهور املستهلكني يحبها.  
الورق  ت��دوي��ر  كما  متاما  األك��ي��اس،  ت��دوي��ر  ف��ي  املمكن  البيئي  احل��ل  يتمثل  ل��ذا، 

والبالستيك.
تبادر  أن  الرئيسية  املدن  بلديات  بإمكان  فلسطينيا،  العملية،  هذه  ولتنفيذ 
- كمرحلة أولى جتريبية قد تتبعها الحقا سائر البلدات والقرى واملخيمات - 
إلى عمل مشاريع ريادية غير مكلفة، تتمثل في جمع أكياس البالستيك للتدوير.  
ويكفي لذلك، نشر عشرات أوعية اجلمع اخلاصة في مواقع مختلفة من املدينة، 
أنواعها )من  البالستيك بكافة  أكياس  أن يلقوا فيها  املواطنني  بحيث يطلب من 

املنازل واحملالت التجارية والفنادق وغيرها(.
وميكن تكليف شركة خاصة بتنفيذ عملية جمع األكياس ونقلها وتدويرها، 
علما بأن تدوير أكياس البالستيك لم ينفذ لغاية اآلن، فلسطينيا، إال على نطاق 
نابلس،  مدينة  شمال  إمرين،  بيت  قرية  في  التدوير  ورش��ات  بعض  في  ضيق 

حيث جتلب املواد اخلام )النفايات البالستيكية( من إسرائيل!  
بالنسبة  اقتصاديا  مجدية  غير  عملية  يعد  البالستيك  أكياس  تدوير  أن  ومب��ا 
لشركات القطاع اخلاص التجارية، فإن دخول املجالس البلدية كشريك في هذا املجال، 

يسهل عملية جمع األكياس، بسبب مشاركة البلديات عمليا في تكاليف التشغيل.
احلبيبات  وتشكيل  وغسل  فرز  عمليات  في  متر  جمعها  يتم  التي  امل��واد 
ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة، ح��ت��ى ي��ص��ب��ح مم��ك��ن��ا اس��ت��ع��م��ال��ه��ا ك��م��ادة خ���ام ف��ي صناعة 
البالستيك.  ومن املواد اخلام احلبيبية ميكن إنتاج األطباق والدالء واملالعق 
ألثاث  بالستيكية  وأل����واح  الكهرباء  وك��اب��الت  واخل��راط��ي��م  ال��ق��دم  وك���رات 

البساتني وغير ذلك.
اجلدير بالذكر، أن مسألة »عدم اجلدوى االقتصادية« في تدوير البالستيك 
وإعادة  تدوير  عليها  يعتمد  التي  األساسية  اخل��ام  امل��ادة  أن  حقيقة  من  نابعة 

تصنيع البالستيك تتمثل في الشرائح البالستيكية الكبيرة الناجتة من مخلفات 
الدفيئات الزراعية.

األكياس البالستيكية:  هل هي حقا عدو البيئة؟
صناعة  ف��ي  الثانوية  امل���واد  مخلفات  م��ن  البالستيك  أك��ي��اس  إن��ت��اج  يتم 
النفط.  ويرافق عملية التصنيع تلوث بيئي وانبعاث غازات الدفيئة.  وتعد 

الذي يتيح توزيعها على املستهلك مجانا.   إنتاجها رخيصة جدا، األمر  تكلفة 
إال أن االستهالك املفرط وغير املنضبط ألكياس البالستيك حولها إلى مشكلة 

عاملية.
الغربية  الضفة  في  سنويا،  املواطنون  يستهلك  التقديرات،  ألبسط  ووفقا 
وقطاع غزة، مئات ماليني أكياس البالستيك الرفيعة التي تسمى خطأ »أكياس 
نايلون«.  ويقدر املتوسط الزمني الستعمال الكيس الواحد بنحو عشرين دقيقة، 
حيث غالبا ما يلقى، بعد ذلك، في سلة القمامة.  وتشكل أكياس البالستيك ما ال 
يقل عن 15% من حجم النفايات السنوية التي تصل إلى مكبات النفايات، إال أن 
وزنها الفعلي ال يتجاوز 6-7% من إجمالي وزن النفايات، بسبب وزنها اخلفيف 

البالغ نحو 6 غرامات للكيس الواحد.
وبالرغم من كون األكياس رخيصة وعملية، إال أن عيبها األساسي يكمن في 
أنها ال تتحلل أو تتآكل، ملدة طويلة جدا من الزمن؛ فالكيس الواحد ال يتحلل بشكل 

طبيعي طوال مئات السنني.  
يضاف إلى ذلك، أن األكياس اخلفيفة تتطاير في الهواء وتتسبب في اتساخ 
على  خطرا  تشكل  قد  وبالتالي،  احل��ي��وان��ات،  تأكلها  وق��د  املفتوحة،  املساحات 

حياتها.  
ووفقا ملعطيات األمم املتحدة، تتسبب النفايات البالستيكية في موت ماليني 

الطيور البحرية سنويا، فضال عن نحو 100 ألف من الثدييات البحرية.  
لقد تسببت املعطيات السابقة في وسم أكياس البالستيك بسمة عدو البيئة، 

محليا وعامليا.
استعمال  لتشجيع  جديد  توجه  ال��دول،  من  العديد  في  ينتشر  أخذ  وحاليا، 
عملية  في  بيولوجيا  تتحلل  نفطي،  وليس  نباتي  مصدرها  بالستيكية  أكياس 

.)composting( التدبيل
وفي العديد من الدول األوروبية، يتم جباية رسم رمزي على األكياس، بهدف 
تشجيع الناس على تقليل االستهالك.  كما يتم تشجيع املستهلكني على استخدام 

األكياس شبه اجللدية التي ميكن إعادة استعمالها مرات عديدة. 

تدوير أكياس البالستيك 

البيئة في فكر إخوان الصفا

مصنع  لتدوير البالستيك في قرية بيت إمرين قضاء نابلس

إخوان الصفا
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السرعة، في املستوى القانوني والتشريعي، لسد الثغرات القانونية التي تسمح 
بعملية البناء على حساب املساحات اخلضراء.  وبامللموس، املطلوب سن قانون 
يلزم املقاولني بأن يفصلوا، في مخططات البناء التي يقدموها للجهات املعنية كي 
تقرها، عدد األشجار وأنواعها املوجودة في موقع البناء، فضال عن إلزامهم بزراعة 

شجرة إضافية بديلة، مقابل كل شجرة تقص أو تقتلع أثناء عملية البناء.
وهناك حاجة أيضا لسن قانون يضمن حماية املساحات العامة املفتوحة، في 
مخططات البناء، مثل احلدائق والبساتني والساحات العامة، مبعنى، أن تتضمن 
عملية تخطيط املدن االعتبارات املتعلقة بالنواحي البيئية وباملساحات املفتوحة 
الهيكلية،  املخططات  رسمهم  ل��دى  أن��ه  حت��دي��دا،  هنا،  وامل��ق��ص��ود  واخل��ض��راء.  
النباتي،  بالغطاء  امل��س  عن  املستطاع،  ق��در  االمتناع،  امل��دن  مبخططي  يفترض 
ملساحات  تعطى  أن  بد  وال  البيئي.   وبالتراث  الطبيعية،  وباملشاهد  وبالقيم 
البناء السكني أو التجاري أو الصناعي أو املباني العامة نفس املكانة ، من ناحية 

احلفاظ على املساحات اخلضراء املفتوحة، لرفاهية اجلمهور.
مخططاتهم  تضمني  امل���دن  مخططي  ي��ل��زم  أن  امل��ق��ت��رح  ب��ال��ق��ان��ون  وي��ف��ت��رض 
الهيكلية ليس فقط االعتبارات املتعلقة بالبناء فقط، بل أيضا االعتبارات املتصلة 
البيئي واجلوانب  البعد  التركيز على  بناء، مع  تبقى دون  التي سوف  باملناطق 
املتعلقة باحلفاظ على قيم الطبيعة والتراث البيئي. وهكذا يصبح إنشاء البساتني 
واحلدائق والساحات العامة مسألة إلزامية يجب أن تأخذها املؤسسات املعنية 
املدن.   لسكان  والصحية  البيئية  االحتياجات  يلبي  مبا  االعتبار،  في  بالتخطيط 
والبيئة  الطبيعة  قيم  على  باحلفاظ  الصلة  وثيق  يصبح  امل��دن  تخطيط  أن  كما 

وعدم إيذائها، وليس مجرد عملية التطوير اإلسمنتي )العمراني(.

املساحة اخلضراء للفرد الفلسطيني هامشية
ضمان  هو  املقترحة،  البيئية  القوانني  وتطبيق  سن  من  األس��اس��ي  الهدف 
ك��ام��ل وف��وض��وي ومدمر  اإلس��م��ن��ت وال��ب��اط��ون واإلس��ف��ل��ت بشكل  ع��دم هيمنة 
املواطنني  ب��أن  علما  السكنية،  األحياء  في  املفتوحة  اخلضراء  املساحات  على 
املفتوحة واخلضراء،  العامة  املساحات  بالقليل جدا من  الفلسطينيني يحظون 
باملقارنة مع ما يحظى به اإلسرائيليون في األرض احملتلة عام 1948، فما بالك 
املفتوحة  اخلضراء  املساحة  تتراوح  املثال،  سبيل  وعلى  األوروب��ي��ة.  بالدول 
للفرد، في معظم مدن الضفة الغربية، بني صفر إلى مترين مربعني، باملقارنة 
مع أكثر من ثالثة أمتار مربعة في املدن بإسرائيل، أو نحو 20 مترا مربعا في 

الدول الغربية.
أداة  تشكل  أن  واحلاسمة،  الواضحة  البيئية  القوانني  هذه  مبثل  ويفترض 
قانونية للمواطنني وللمنظمات البيئية تستخدمها في محاربتها لظاهرة التوغل 
اإلسمنتي األرعن في ما تبقى من مساحات خضراء في األحياء السكنية.  وفي 
هذه احلال، مواجهة مشاريع البناء املدمرة للبيئة الفلسطينية والغطاء األخضر 
هفوات  أو  املخططات،  في  إداري��ة  أو  فنية  أخطاء  إلى  فقط  باالستناد  تكون  لن 
وفعالة،  مباشرة  قانونية  ب��أداة  باالستعانة  أيضا،  بل  ملتوية،  بيروقراطية 
ورمبا من خالل أروقة القضاء، لوقف مشاريع بناء معينة، بسبب عدم أخذها 
االعتبارات البيئية في احلسبان، أو عدم تعاملها جديا معها.  أو بسبب إساءة 

املخططني لقيم الطبيعة وللمشهد وللتراث البيئيني، أو ألنها لم متنح حقها.    

  حوار:  محمود الفطافطة

غزة،  قطاع  في  فقط  الفلسطيني  اإلنسان  بحق  بشعة  جرائم  إسرائيل  تقترف  لم 
خالل العدوان األخير عليه، بل طال هذا العدوان الهمجي كافة مكونات ومرافق احلياة 
الوجودية والطبيعة، حيث لم يسلم اإلنسان أو احليوان أو النبات في القطاع من عدوان 
إسرائيل، األمر الذي بسببه لم جند حيزاً جغرافياً محمياً من بطش ولعنة هذه الدولة 
املارقة على القوانني البيئية. ومبا أن اإلنسان والنبات، وكذلك احليوان يعيشون جميعاً 
في إطار البيئة مبفهومها العام، فإن احلديث عن انتهاكات إسرائيل للبيئة الفلسطينية 
على مدى احتاللها لأراضي الفلسطينية ميتد ويحتاج إلى كثير من املجلدات التي تؤكد  

إجرام دولة االحتالل بحق األرض والبيئة الفلسطينية. 

مجزرة بيئية ومخاطر مستقبلية
فإن هذا احل��وار مع احلقوقي  االنتهاكات واسعة وهائلة ج��داً،  أن هذه  إلى  ونظراً 
الغربية  الضفة  في  اإلنسان  حلقوق  الفلسطيني  للمركز  العام  املنسق  محسن  سميح 
سيركز على »االنتهاكات البيئية في غزة جراء عدوان إسرائيل األخير«؛ وذلك لالطالع 
عن كثب على هذه » املجزرة البيئية« التي اقترفتها إسرائيل، ومدى مخاطرها وأبعادها 
على كافة املكونات الوجودية، وصوالً إلى مدى إمكانية رفع قضايا جرائم ضد إسرائيل 

فيما يتعلق بانتهاكها لبيئة قطاع غزة.
وحول حقوق اإلنسان بصورتها وأنواعها العامة بني محسن قائالً: »تصنف حقوق 
في  كاحلق  والسياسية  املدنية  احلقوق  يشمل  األول  اجليل  أجيال،  ثالثة  إلى  اإلنسان 
وفي  للكرامة،  احلاطة  واملعاملة  للتعذيب  التعرض  وعدم  البدنية،  والسالمة  احلياة 
حرية املعتقد والرأي والتعبير واملساواة في التقاضي ..إلخ، وتلك احلقوق هي حقوق 
فردية يجب أن يتمتع بها اإلنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه أو 
الثاني احلقوق اجلماعية )االقتصادية واالجتماعية  أصله االجتماعي. ويشمل اجليل 
االحتالل  حت��ت  واق��ع��ة  ت��زال  ال  التي  للشعوب  املصير  تقرير  ف��ي  كاحلق  والثقافية( 
األجنبي، واحلق في التعليم والصحة والعمل والرفاه، وأما اجليل الثالث فيشمل احلق 
بيئة  فإن احلق في  بيئة صحية، وبالتالي  اإلنسان في  التنمية، مبا في ذلك متتع  في 

صحية نظيفة أصبح حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان اليوم.

طغيان السياسي على البيئي
 أما  بخصوص االهتمام باحلقوق البيئية فقد أوضح احلقوقي الفلسطيني »أنه بكل 
أسف طغت بعض احلقوق على حقوق أخرى، فلو أخذنا عمل منظمات حقوق اإلنسان 
األول  والنصف  الثمانينيات  عقد  في  اهتمامها  فإن  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في 
املدنية والسياسية، ومنذ  املاضي انصب على احلقوق  القرن  التسعينيات في  من عقد 
وظل  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  االهتمام  بدأ  التسعينيات  أواسط 
أنه قد  إلى  أمام احلقوق األخ��رى«، منوهاً  النظيفة متراجعاً  التنمية والبيئة  احلق في 

يعزى سبب هذا االهتمام لالحتالل، وانشغال منظمات حقوق اإلنسان في احلقوق التي 
تعتبرها أكثر أهمية، إال أن حقوق اإلنسان في النهاية كل متكامل وال تتجزأ.

بالقول  احلق  هذا  تلخيص  »ميكن  قائالً:   البيئية  احلقوق  أهم  إلى  محسن  وتطرق 
إن من حق اإلنسان أن يعيش في بيئة نظيفة، مبعنى عدم تأثره السلبي باألفعال التي 
التلوث الصناعي مثالً، أو العبث بالطبيعة واالستخدام غير  يقوم بها اإلنسان كإحداث 

الصحيح ملواردها، أو إحداث مكاره صحية كالصرف الصحي وتلويث املاء والهواء«.

اهتمام ولكن!
 وانتقل احلقوقي محسن إلى احلديث عن اهتمام منظمات حقوق اإلنسان في فلسطني 
باحلقوق البيئية وقضاياها املختلفة ليؤكد  أن االهتمام األهلي باحلق في بيئة نظيفة جاء 
متأخراً بعض الشيء، إال أنه في النهاية بدأ، وهذا أمر مهم إذ يعكس وعياً بقدر ما بأهمية 
منظمات  من  العديد  اليوم  »هناك  ويوضح:  نظيفة.   بيئة  في  العيش  في  اإلنسان  حق 
املجالس  من  العديد  أن  كما  وبرامجها.  أسمائها  في  البيئة  مفهوم  ت��درج  املدني  املجتمع 
للبيئة في  أقساماً  املدني، تخصص  املجتمع  من مكونات  احمللية، ونحن نعتبرها مكوناً 
مكوناتها اخلدماتية والرقابية«. ورأى محسن أن حرص تلك املجالس على إيجاد وسائل 
صحية للتخلص من النفايات املنزلية � على سبيل املثال �  يعتبر شكالً من أشكال الوعي 
البيئي. كما أن قيام منظمات املجتمع املدني في إدراج قضايا البيئة في برامجها، وترجمة 
البيئي  ذلك اإلدراج عن طريق تنظيم نشاطات تدريبية ونشر بوسترات تتناول الشأن 

تعتبر خطوة على الطريق الصحيح. 

تخصص وتدمير
حقوقيون  هناك  بالتأكيد  أنه  محسن  ذكر  البيئة  بقضايا  احلقوقي  االهتمام  وبشأن 
اعتداءات  أن  وباعتقاده  فقط.  مهتمني  وليسوا  البيئي  الشأن  في  مختصون  ومحامون 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك املستوطنني على البيئة في األراضي الفلسطينية 
أن  إلى  ذاته  اإلط��ار  في  مشيراً  القضايا،  هذه  إلى  االلتفات  في  مهماً  عامالً  كان  احملتلة 
مكبات  إل��ى  الفلسطينية  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��وي��ل  على  عملت  االح��ت��الل  سلطات 
لنفاياتها، وبعضها قد يكون خطراً. كما أن املستوطنني يعبثون في املناطق املجاورة 
إنهم  حيث  اإلن��س��ان��ي،  ال��دول��ي  للقانون  خ��الف��اً  أراض��ي��ن��ا  على  امل��ق��ام��ة  ملستوطناتهم 
املواطنني  أراض��ي  في  تصريفها  خالل  من  والسائلة  الصلبة  النفايات  من  يتخلصون 
وورش  صناعية  مناطق  إقامة  خ��الل  من  احمللي  العبث  عن  فضالً  ه��ذا  الفلسطينيني. 
حرفية وكسارات ومناشير حجر دون مراعاة للشروط البيئية، وال قربها أو بعدها عن 

املناطق السكنية والزراعية ومصادر املياه.
بالبيئة  ت��زال  وال  حلقت  التي  األض���رار  حديثه  في  محسن  احلقوقي  واستعرض 
الفلسطينية،حيث بني أن هناك أضرارا كثيرة كان االحتالل سببها، مضيفاً:  »لو أخذنا 
بكامل  الفلسطينية  بالبيئة  العبث  لشاهدنا  سلفيت  محافظة  في  قانا  وادي  منطقة 
التجليات، بحيث حتولت تلك احملمية الطبيعية إلى مكان لتصريف مياه املستوطنات. 
مستوطنة  وبخاصة  املستوطنات،  مياه  تصريف  يجري  نفسها  سلفيت  مدينة  وف��ي 
»أريئيل« كبرى املستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية، في مناطق قريبة من 
آبار املياه الطبيعية في املنطقة. ومنذ سنوات أشرفت شخصياً على إجراء فحوصات 
مخبرية بالتعاون مع مختبرات جامعة النجاح الوطنية للمياه في العديد من تلك اآلبار 

وأثبت فحوصات العينات التي أخذت وجود نسبة عالية من التلوث«.

نية املالحقة وتضاؤل النتائج
بحق  إسرائيل  وانتهاكات  باعتداءات  املتعلقة  القانونية  املالحقة  إلى  وبالنسبة   
البيئة الفلسطينية قال محسن: »رغم قناعتنا بعدم إنصاف جهاز القضاء اإلسرائيلي 
ذات  القضايا  في  االح��ت��الل  خلدمة  يعمل  اجلهاز  ه��ذا  إن  بل  الفلسطينيني،  للضحايا 
الضحايا  ن��ح��ث  أن��ن��ا  إال  الفلسطيني،  ل��إلن��س��ان  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ب��االن��ت��ه��اك��ات  ال��ع��الق��ة 
الفلسطينيني للتوجه للقضاء اإلسرائيلي؛ حيث إن فلسفتنا في ذلك أنك عندما تضطر 
أو للقضاء احمللي في دول يجيز قضاؤها قبول دعاوى ضد  الدولي،  للتوجه للقضاء 
التوجه  قبل  يجب  أراضيها،  على  تقع  لم  انتهاكات  وفي  مواطنيها،  غير  من  أشخاص 
لذلك القضاء أن تستنفد اإلجراءات القانونية في الدولة صاحبة االنتهاك، وتثبت بأن 
الدولة لم ينظر في قضيتك بشكل منصف وع��ادل. وفيما يتعلق بالقضايا  قضاء تلك 

البيئية فإن ما ينطبق على غيرها من القضايا ينطبق عليها.
واختتم محسن كالمه بالتنويه باهتمام املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان بالشأن 
البيئي، ومدى إمكانية رفع دعاوى قضايا متعلقة مبجازر إسرائيل ضد بيئة فلسطني، 
السيما املتضررة جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.  ويقول محسن في 
هذا الشأن:  »رغم القضايا الكبيرة التي تشغل بال املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، 
وفي املقدمة منها في هذه األيام قضايا مالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني، إال أن لدى 

املركز االستعداد الكامل ملتابعة أي قضية ذات عالقة باالنتهاكات البيئية.

املواجهة القانونية ملشاريع البناء املدمرة للغطاء األخضر 
  جورج كرزم

من   ،1967 ع��ام  احملتلة  األرض  ف��ي  الفلسطينية  واألري���اف  امل��دن  تعاني 
األراضي  حساب  على  والعشوائي  املتسارع  )»العمراني«(  اإلسمنتي  التوسع 
الزراعية واملساحات اخلضراء، دون مراقبة رسمية جدية، بل وغالبا مبوافقة 
تكون  أن  يفترض  التي  وال���وزارات  احلكومية  اجلهات  من  ضمنية  أو  رسمية 
حريصة على البيئة الفلسطينية وما تبقى من أرض زراعية، علما بأن جوهر 
صراعنا مع احملتل اإلسرائيلي يتمحور أساسا حول األرض.وبالطبع، يشكل 
اخلضراء،  واملساحات  النباتي  للغطاء  واملنهجي  املنظم  اإلسرائيلي  التدمير 
أهم عامل مخرب للبيئة الفلسطينية.  ويتجسد ذلك في جدار العزل العنصري 
تسميته  ميكن  وم��ا  االلتفافية،  وال��ط��رق  العسكرية  وال��ق��واع��د  واملستعمرات 
وجتريف  مصادرة  مثل  متعددة  أشكاال  التخريب  اتخذ  فقد  البيئي.   باإلرهاب 
وتخريب مساحات واسعة جدا من األراضي اخلصبة واملزروعة، واقتالع أكثر 

من مليوني شجرة، وتدمير الغطاء النباتي األخضر وغير ذلك.
أج��زاء كبيرة من األراض��ي الصاحلة للزراعة إلقامة  اقتطاع  إال أن ظاهرة 
ذاتية،  فلسطينية  ع��وام��ل  بسبب  أيضا  التفاقم  ف��ي  آخ��ذة  وامل��ب��ان��ي  املنشآت 
األمر الذي ميس األمن الغذائي والوطني الفلسطيني، ويهدد بتدمير ما تبقى 
مساحة  تقلص  أيضا  املالحظ  وم��ن  الزراعية.   وبنيتنا  اخلضراء  بيئتنا  من 
األراضي الصاحلة للزراعة بسبب إقامة بعض املنشآت التجارية أو الصناعية 
عليها، فضال عن زيادة نسبة الكلس في األراضي احمليطة بهذه املنشآت بسبب 
الغطاء  لقتل  باإلضافة  التربة،  خصوبة  تدمير  وبالتالي  األخ��ي��رة؛  مخلفات 
البيئية  التأثيرات  عن  ناهيك  والسطحية،  اجلوفية  املياه  وتلويث  النباتي 
ومناشير  والكسارات  احملاجر  حتدثها  التي  واملباشرة  اخلطيرة  والصحية 
احلجر الفلسطينية املنتشرة في املناطق الزراعية والسكنية، علما بأن سلطات 

االحتالل هي التي »رّخصت« عمدا معظم الكسارات في املناطق املذكورة.

قوانني حلماية املساحات اخلضراء في املناطق السكنية
النباتي  للغطاء  واملتعمدة  املتواصلة  القتل  عملية  فرملة  أو  وقف  وبهدف 
وجه  وعلى  ورسميا،  شعبيا  التحرك،  من  بد  ال  الزراعية،  واملساحات  األخضر 

حقوقي فلسطيني آلفاق البيئة والتنمية

إسرائيل ارتكبت مجزرة بيئية في غزة وتقدمي دعاوى قضائية حق ال ُيؤجل

التوسع اإلسمنتي اجلارف في رام الله يلتهم ما تبقى من مساحات خضراء  جميلة متيزت بها املدينة تاريخيا

أليس من حق اإلنسان الفلسطيني أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من آثار املخلفات الغازية والكيماوية 
واإلشعاعية اإلسرائيلية السامة والقاتلة
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إدارة البيئة والنفايات الصلبة الذي أوصى بأن هناك حاجة لتحسني طرق التخلص 
من النفايات وإدارة خدمات جمع النفايات بفعالية أكبر؛ وفي كلتا احلالتني تزداد 
الغربية؛  الضفة  أنحاء  معظم  في  واض��ح  بشكل  البيئة  وض��ع  حتسني  احتماالت 
ويعتبر هذا املكب األول على مستوى الضفة الغربية والثاني على مستوى الضفة 

والقطاع، حيث يوجد مكب صحي في منطقة دير البلح بغزة«.
مسودة اخلطة الرئيسية لدراسة مشروع النفايات الصلبة وإدارة البيئة عرضت 
تنفيذا مرحليا لتطوير اخلدمات، وتضمنت توصيات محددة من أجل التطوير املباشر  
بحيث يتم بناء مكب صحي استراتيجي/ إقليمي حديث في محافظة جنني في بداية 
األمر، يحول الحقا، بناء على توجهات وإستراتيجية سلطة جودة البيئة وموافقة 
الغربية.  الضفة  شمال  حملافظات  مركزي  مكب  إلى  احملافظة  في  اخلدمات  مجلس 
ويتم  للرقابة،  تخضع  ال  التي  النفايات  مكبات  مواقع  مراحل  على  تغلق  ثم  ومن 
تطوير نظام شامل جلمع النفايات ونقلها، يتضمن شراء شاحنات جمع وحاويات 
النفايات  جمع  خلدمات  املالي  الدعم  وتوفير  العالقة  ذات  املعدات  من  ذل��ك  وغير 
ق��درات  مؤسساتية )عمل مؤسسات( في  إل��ى  تطوير  املكب.  باإلضافة  وعمليات 
املشروع 14 مليون دوالر منها 9  .  وقد كلف  املشروع  املشاركة في هذا  البلديات 
ماليني دوالر قرض من  البنك الدولي، 1.25 مليون دوالر مساهمة الهيئات  احمللية، 
3.75 مليون دوالر منحة من االحتاد األوروبي.  ومساحة األراضي التي مت شراؤها 
240 دومنا ، مساحة اخلاليا اجلاهزة لالستخدام 95 دومنا ، هذه  اخلاليا سوف 
تخدم محافظات الشمال ملدة تصل إلى 15 عاما في املرحلة األولى.  ويتم التوسع  

بعدها في األراضي املتبقية واململوكة للمجلس. 
 ويستقبل املكب الذي تبلغ سعته 2.25 مليون طن حوالي 400 طن يوميا من 
محافظات جنني وطوباس ومدينة نابلس وبعض قرى محافظة طولكرم.  وسترتفع 

هذه الكمية الحقا إلى 600 طن بعد وصول النفايات إلى املوقع من محافظات قلقيلية 
املستفيدين  السكان  وسلفيت ومدينة طولكرم  وقرى محافظة نابلس.  ويبلغ عدد 
من هذا املشروع في محافظات الشمال حوالي 800،000 مواطن.  ويقع املشروع في 
منطقة  واد علي – واد الدعوق بني عرابة وعجة والتي سميت الحقا بزهرة الفنجان.  
ويبعد  مسافة  17  كم جنوب جنني ، و25 كم غرب طوباس، و23 كم شمال نابلس، 
و24 كم شرق طولكرم و50 كم شمال قلقيلية. ومن املمكن حتقيق استدامة املشروع 
من خالل رفع الوعي اجلماهيري واالنتماء واملشاركة الفعالة والشفافية املؤسسية، 
الفصل  للنفايات من خالل  إلى معاجلة متكاملة  للوصول  وخلق فرص عمل إضافة 

والتدوير وطمر املخلفات التي ال ميكن االستفادة منها.
إجنازات زهرة الفنجان

يقول شواهنة:  »بالرغم من قصر املدة الزمنية التي مرت على  تشغيل املكب فقد 
متكنت  إدارة املشروع من  توفير اخلدمة للعديد من الهيئات احمللية والتي افتقرت 
والنقل  اجلمع  خدمة  توفير  املاضيني،   الشهرين  خالل  املجلس،  استطاع  حيث  لها، 
من  للعديد  النفايات  حاويات  وتوفير  احملافظة،  سكان  من  حلوالي %20  واملعاجلة 
سيارات  وضع  حتسني  عن  عدا  احلاويات  لهذه  صيانة  توفير  مع  احمللية،  الهيئات 

اجلمع والنقل، مع العمل على توفير معدات كافية لهذه اخلدمة. 
كما مت حتسني وضع العمال لتحفيزهم على أداء مهامهم بأفضل وجه.  وقد مت 
سيارات  كاستخدام  احمللية  الهيئات  ل��دى  واملشاكل  العيوب  من  العديد  تشخيص 
غير مالئمة وصعوبة دخول هذه السيارات إلى الشوارع الضيقة، وتأثير ذلك على 
برامج  وج��ود  وع��دم  اخلدمة،  ه��ذه  لتغطية  احمللية  الهيئات  تتحملها  التي  النفقات 
لدى الهيئات احمللية لصيانة سيارات جمع النفايات مع عدم وجود مسارات محددة 
يزيد  مما  املواطنني،  لدى  اخلاطئة  السلوكيات  ذل��ك،  إلى  يضاف  اجلمع.   لسيارات 
من مشكلة اجلمع األولي مع عدم وجود وعي بالتخزين املؤقت لديهم، وعدم وجود 
خبرة كافية لدى العاملني بأهمية هذه اخلدمة وضرورة تغطيتها بالطرق املناسبة، 
مضيفا:  »نسعى من خالل املشروع إلى حتديد أفضل البدائل املتاحة ملعاجلة األنواع 
الصناعية والطبية واملنزلية.  وعلى سبيل  املخلفات  املخلفات وتشمل  املختلفة من 

منها،  واالس��ت��ف��ادة  اإلط���ارات  ومعاجلة  الطبيعي،  السماد  إنتاج  احلصر،  ال  املثال 
وإعادة  تدوير بعض املكونات؛ ناهيك عن إغالق كافة املكبات العشوائية وإعدادها 
أبو ضعيف، وحديقة عامة في  لالستخدام في أغراض أخرى) ملعب في مكب دير 

مكب طوباس(. و إعداد اخلطط  لتطوير آليات اجلمع والنقل واملعاجلة«.
وفتح املشروع األبواب أمام القطاع اخلاص للمشاركة في تغطية هذه اخلدمة 
من خالل النقل واملعاجلة، وفي بعض األحيان إن أمكن، املشاركة في اجلمع األولي، 
أو  عماال  أكانوا  س��واء  القطاع  هذا  في  للعاملني  تدريبية  برامج  لتحضير  واإلع��داد 
مراقبني أو سائقني، وحتضير برامج لتوعية املواطنني بأهمية هذه اخلدمة وضرورة 
االلتزام بتسديد املستحقات املترتبة عليهم للهيئات احمللية لتمكني هذه الهيئات من 

تقدمي اخلدمة ملواطنيها.
كما يستهدف املشروع رؤساء الهيئات احمللية ومسئولي قسم الصحة، من خالل 

برامج تدريبية في هذا املجال ليتمكنوا من وضع خطط فعالة إلدارة هذه اخلدمة.
الدكتورة رمي مصلح احلاصلة على الدكتوراه في الهندسة البيئية في مجال 
في  للنفايات  الصحي  األول  املكب  متتلك  غ��زة  »كانت  ت��ق��ول:   الصلبة،  النفايات 
منطقة دير البلح، ثم بعدئذ حلقت الضفة الغربية بركب التطور والتقدم في إدارة 
وهي  جنني؛  محافظة  في  الفنجان  زه��رة  مكب  افتتاح  مت  حيث  الصلبة  النفايات 
والقطاع  احلكومي  القطاعني  بني  التعاون  موضوع  في  ورائ��ع��ة  ري��ادي��ة  جتربة 

اخلاص في هذا املجال.  
هناك  النفايات  جمع  يتم  حيث  النفايات  لترحيل  الصيرفي  محطة  ح��ول  أم��ا 
حتى  زيارتها  من  أمتكن  فلم  الفنجان،  زه��رة  مكب  إلى  وترحيلها  فصلها  ثم  ومن 
اآلن واالطالع عليها عن كثب، لكن هي األخرى جتربة رائعة وناجحة تعمل على 
حماية البيئة من انتشار املكبات العشوائية وحماية التربة من امتصاص عصارة 
مخططات  وه��ن��اك    . اإلن��س��ان  صحة  على  وتنعكس  امل��ي��اه  تلوث  التي  النفايات 
ودراسات قائمة حاليا ملكبني صحيني في منطقة جنوب الضفة خلدمة محافظتي 
اخلليل وبيت حلم، وآخر في محافظة رام الله والبيرة، أما أدنى بقعة في العالم 

كله ،أريحا، ففيها مكب مؤقت.

األشخاص  عن  الناجتة  احلبية  واألحمال  املباني،  كأثاث  الدائمة  وشبه  الدائمة 
الذين يستخدمون املباني.

اإلسمنت.. ما هو؟
 ويعنى الفصل الرابع باخلرسانة، فيتحدث عن اإلسمنت والركام)الكرسته(، 
ويعرج على ماء اخلليط بنسبه وخواصه، ويتطرق إلى خلط اخلرسانة وصبها 

ورجها وفحصها، وال يغفل عن اإلشارة إلى معاجلة اخلرسانة ودميومتها.
الالصقة.  امل��ادة  الالتينية  باللغة  اإلسمنت  كلمة  »تعني  ج��الل:   د.  يقول     
احملمص،  اجل��ب��س  شكل  على  ال��ق��دم��اء  امل��ص��ري��ون  استعملها  ق��دمي��ة  م���ادة  وه��ي 
وكذلك اإلغريق والرومان الذين استعملوا احلجر املفكك باحلرارة وأضافوا إليه 
إلى احلديث عن فحص  الكاتب  ينتقل  الصغيرة.  اجلير واملاء والرمل واحلجارة 
االسمنت، فيقول: »يتم فحص االسمنت في العادة للتعرف إلى خواصه الكيميائية 
والفيزيائية وامليكانيكية، كالوزن النوعي ومقاومته للشد والضغط وزمن الشك 

االبتدائي والنهائي واملكونات الكيماوية...«
 يتخصص الفصل اخلامس من الكتاب في التعمق بحديد التسليح، فيشير إلى 
تسلم حديد التسليح وتخزينه، ويعنى بتسليح العناصر اخلرسانية اإلنشائية، 
الغطاء  إل��ى  ويشير  التسليح،  أس��ي��اخ  ب��ني  بها  املسموح  املسافات  ف��ي  ويتعمق 

بالرسوم  اخل��ام��س  ال��ب��اب  يعج  للحريق.   املنشأ  ومقاومة  للتسليح  اخلرساني 
واإليضاحات واألشكال واإلرشادات والصور. ويتحدث عن املواصفات األوروبية 

واألمريكية، كيف ال وقد صار السمنت املسلح رمزاً لإلنشاءات احلديثة؟
نصوص دسمة

د.  القارئ مادة دسمة تعالج على طريقة  السادس يطالع  الفصل   بقفزة نحو 
التضخيم  تتبع  ال��زالزل. كما  األراض��ي وتخفيف مخاطر  الدبيك سياسة استخدام 
)حتول  األرض  ومتيؤ  األرضية،  االن��زالق��ات  غور  وتسبر  املوقع،  لتربة  الزلزالي 

التربة إلى سائل لزج(، وتأثير تربة املوقع وسياسة استخدام األراضي.
انزالقات  ملشاهد  بنفسه،  التقطها  التي  ال��ص��ور،  بعشرات  املؤلف  ويتسلح    
واليابان  تركيا  من  مشاهد  ع��رض  عن  ع��دا  ونابلس،  اخلليل  في  حصلت  أرضية 
للظواهر ذاتها. وينتقل املؤلف للفصل السابع ليتحدث عن أمناط املباني الدارجة 
الهزات األرضية، مثلما يتعمق في احلديث عن  في فلسطني وقدرتها على مقاومة 
معايير تخفيف املخاطر، وال يغفل عن اإلبحار في السلوك الزلزالي املتوقع للمباني 

في فلسطني، ناهيك عن اإلشارة إلى التقييم الزلزالي للمباني وقابلية اإلصابة.
للمباني  املهندسني في فلسطني، في تصميهم  املؤلف:  »يعتمد معظم    وُيذكر 
)غير  احلية  واألحمال  )الدائمة(،  امليتة  األحمال  عن  الناجتة  الرأسية  القوى  على 
الدائمة( فقط. وقليل منهم من يأخذ في االعتبار خالل التصميم والتنفيذ أثر القوى 

الزلزالية والرياح..«
 ُتثري الصور والتوضيحات الركن السابع من الكتاب، حيث يسهب في تصنيف 

املباني غير املسلحة. ومما يورده: جداول تبني فئات قابلية  درجات االنهيار في 
الفلسطينية،  املدن  بعض  في  الدارجة  املباني  ألمناط  املتوقعة  الزلزالية  اإلصابة 
في  احملتملة  واالنهيارات  األض��رار  درج��ات  عن  األرق��ام  بلغة  احلديث  جانب  إل��ى 

بعض املناطق في املدن الفلسطينية.
إرشاد

أفعال  ملقاومة  املباني  تصميم  عن  للحديث  الثامن  القسم  الدبيك  وُيخصص    
والتصميم  التحليل  وط���رق  للمنشآت،  ال��زل��زال��ي  التصميم  كمعايير  ال����زالزل، 
مقاومة  منشآت  لتصميم  الهندسية  التوصيات  أله��م  مساحة  وي��ف��رد  ال��زل��زال��ي. 
األرضية  الهزات  مخاطر  من  والتخفيف  الزلزالية  التربية  أما  األرضية.  للهزات 
فتحتل احليز األخير من الكتاب، إذ يتحدث املؤلف عن إجراءات الوقاية والتهيئة 
مع  التعامل  لكيفية  ويشير  وبعده.  ال��زالزل  حصول  أثناء  في  التصرف  وكيفية 

الهزات األرضية في املدارس.
من  للوقاية  ط��رق  خريطة  مخاطرها«  وتخفيف  »ال���زالزل  ف��إن  باختصار،    
هندسة  في  الدكتوراة  درجة  يحمل  الذي  الدبيك،  جالل  يرسمها  األرضية  الهزات 
في  ال���زالزل  وهندسة  األرض  علوم  مركز  رأس  على  يقف  وه��و  ال  كيف  ال���زالزل. 
جامعة النجاح، وُيعد صاحب سيرة ثرية في أبحاث هندسة الزالزل، كما يحظى 
علمية  ودول��ي��ة  وعربية  وطنية  وهيئات  وجل��ان  ومؤسسات  معاهد  بعضوية 

متخصصة بالهزات األرضية ومشتقاتها. 
aabdkh@yahoo.com

استهالك  من��ط  وتكريس  االستهالك  ترشيد  يعني  ال��ذي  واالستهالكي  التنموي 
العامة  ومؤسساتنا  وجامعاتنا  ومدارسنا  بيوتنا  في  أنفسنا  تثقيف  عبر  وطني، 
تستبدل  أن  ميكن  التي  والعربية  الفلسطينية  املنتجات  استهالك  على  وغيرها، 

تدريجيا املنتجات الصهيونية واألجنبية األخرى.
وهنا ال بد من التنويه إلى أنه ليست كل السلع املنتجة محليا هي سلع وطنية، 
بل وللتدقيق، علينا التمييز بني سلع وطنية وسلع محلية.  فالسلع الوطنية هي 
السلع التي صنعت من مواد أولية )خام( فلسطينية أو عربية.  أما السلع احمللية 
فهي السلع التي صنعت من مواد أولية أجنبية أو مستوردة، علما بأن الكثير من 
مصادر  من  الفلسطيني  املنتج  عليها  يحصل  التصنيع  ومستلزمات  اخل��ام  امل��واد 
صهيونية وأجنبية أخرى، مبعنى أنه قد تكون نسبة فلسطينية )أو عربية( سلعة 
معينة 40% أو 50% أو 90% أو 100%.  وهنا ال بد من إيجاد اآللية املناسبة لتعريف 
املستهلك باإلنتاج الفلسطيني ومدى استفادة االقتصاد الفلسطيني من كل سلعة 

نشتريها.  
وجتدر اإلشارة إلى أن العديد من السلع األميركية في أسواقنا احمللية هي في 
هذه  تصنع  التي  األميركية  الشركات  أصحاب  أن  مبعنى  صهيونية،  سلع  الواقع 
املنتجات هم صهاينة يرصدون جزءا من أرباحهم لدعم الدولة اليهودية واملنظمات 

الصهيونية األميركية والعاملية.  
بأسماء  احمللية  سوقنا  إل��ى  املتسربة  الصهيونية  السلع  نحذر  أن  يجب  كما 

فلسطينية وعربية. 
أساسي  شكل  فاملقصود  الصهيونية،  املنتجات  مقاطعة  عن  نتحدث  وعندما 
أن  باعتبار  ومشاريعهم،  ومؤسساتهم  الصهاينة  مع  التطبيع  مقاومة  أشكال  من 
هذه  مع  تطبيعا  يعتبر  الصهيونية  املنتجات  مع  والعربي  الفلسطيني  التعامل 

املنتجات والشركات واملصانع الصهيونية التي تصنعها.
ومبا أن الشرائح الشعبية هي التي يقع على عاتقها الدور األساسي في حماية 
املنتج احمللي، فال بد لهذه الشرائح الواسعة من شعبنا الفلسطيني أن تستفيد من 
األرباح الناجتة عن التزامها مبوقف مقاطعة املنتجات الصهيونية ودعم املنتجات 

الفلسطينية،  واملنشآت  املصانع  في  العمل  فرص  من  مزيد  بتوفير  وذل��ك  احمللية؛ 
واالرتقاء باالقتصاد الفلسطيني إلى حالة يستطيع معها توفير فرص أكبر للعمل 

ومستوى أعلى من االعتماد على الذات.
نزعة اإلفراط في التسوق:  من أهم أسباب األزمة البيئية العاملية

السلعي  اإلنتاج  بتنوع  واإلغ��واء   )malls( الكبيرة  التسوق  مراكز  عصر  وفي 
وضخامته، ال يتوانى العديد من الناس عن شراء سلع جديدة، بالرغم من صالحية 
نفس السلع القدمية.  فنزعة شراء املزيد واملزيد من األشياء التي كثيرا ما ال تكون 
ضرورية، واإلسراع الستبدال املنتج اجلديد بآخر قدمي، يعدان أحد أسباب األزمة 

البيئية العاملية املتمثلة في هدر املوارد والطاقة وتلوث الهواء.  
االستهالكية  النزعة  محاربة  أن  الواضح  من  الفلسطينية،  حالتنا  سياق  وفي 
والتقليل إلى احلد األدنى من مشترياتنا، بالتوازي مع التركيز على شراء املنتجات 
الفلسطينية أو العربية إجماال، إمنا يصب في طاحونة احلفاظ على مواردنا احمللية 
الصمود  اقتصاد  مع  التوجه  هذا  انسجام  عن  ناهيك  البيئي،  التلوث  من  والتقليل 

واملقاومة.
الطبيعية  الغذائية  والسلع  واحمللية  الوطنية  السلع  على  تركيزنا  خالل  فمن 
تسافر  لم  والتي  التصنيع،  من  ممكن  قدر  ألقل  خضعت  التي  واملنتجات  والبلدية، 
م��س��اف��ات ط��وي��ل��ة، إمن���ا ن��س��اه��م ف��ي احل���د م��ن اس��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وال��ت��ل��وث البيئي 

والصحي. 
وحيثما أمكن، فلنشتر سلعا مصنعة محليا، وبخاصة تلك السلع التي تعرضت 
حد  على  وحتتوي  وأخالقية،  عضوية  بطريقة  وأنتجت  التصنيع،  درج��ات  ألدن��ى 
غذائية  منتجات  ولنشتر  والتدوير.   االستعمال  إلع��ادة  القابل  التغليف  من  أدن��ى 
محلية وموسمية، مت إنتاجها من مواد طبيعية.  وبشكل عام، فلنتجنب البالستيك 

واملعادن.   
نفقات  من  وتقلل  أرخ��ص،  ع��ام،  بشكل  احملليني،  املنتجني  من  الشراء  عملية  إن 
احتياجاتنا  شراء  أن  كما  بلدنا.   داخل  في  لنقودنا  تدويرها  عن  فضال  املواصالت، 
والبلدية،  احمللية  املنتجات  على  حتديدا  والتركيز  احمللية،  التجارية  احمل��الت  من 
مبعنى  احمللية.   التجارة  وي��ع��ززان  البلد،  داخ��ل  بأموالنا  االحتفاظ  في  يساعدان 
تضمن  احمللية،  واملنشآت  الشركات  ومع  محليا،  املصنعة  باملنتجات  التجارة  أن 
تقليل  املجتمع؛ وبالتالي  إطار نفس  املالية في  السيولة  احلفاظ على معظم حركة 
تبعيتنا لالحتالل ومتتني استقالليتنا االقتصادية والغذائية، وفي احملصلة تعزيز 

اقتصاد الصمود واملقاومة. 

مراكز لتجديد السلع القدمية وتدويرها
– التنموي املقاوم، ال بد من التفكير والتخطيط  ولدعم هذا التوجه البيئي 
إلنشاء مراكز خاصة في مختلف املدن الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، واألرض احملتلة عام 1948، تعمل على إعادة استعمال السلع وجتديدها؛ 
ووطنيا  بيئيا  املدمر  االستبدال  عملية  من  األدن��ى  احل��د  إل��ى  التقليل  وبالتالي 
للسلع اجلديدة بسلع قدمية.  وإلى مثل هذه املراكز، يجلب املواطنون سلعهم 
الكهربائية،  األدوات  األثاث،  إلى إصالح، مثل  التي حتتاج  أو  القدمية  املنزلية 
بأسعار  وبيعها  وترميمها  إصالحها  يتم  حيث  وغ��ي��ره��ا،  األح��ذي��ة  امل��الب��س، 
رخيصة.  كما يستطيع املواطنون أن يحضروا إلى هذه املراكز منتجات قابلة 
للتدوير مصنوعة من البالستيك أو من الزجاج أو من الكرتون أو من الورق أو 
للتدوير وجمعها  القابلة  املواد  املراكز عملية فرز  من غير ذلك.  وتتم في هذه 

وإرسالها للمنشاة املناسبة املختصة في التدوير.
وقد تكون مثل هذه املراكز تابعة للمجالس البلدية التي ميكنها، بالتعاون 
مبنى  له  يخصص  بحيث  املشروع،  هذا  مثل  في  االستثمار  البيئة،  وزارة  مع 
املواطنني  وعي  لرفع  للبلديات  فرصة  بالتالي،  املشروع،  هذا  ويشكل  خاص. 
القدمية   )second hand( الثانية«  »اليد  سلع  استعمال  إع��ادة  أهمية  حول 
واألقل بريقا وجاذبية، والتي ميكن حتويلها إلى سلع تتماشى مع »املوضة«، 
القدمية.   املالبس  أو  العتيق  األث��اث  شراء  على  الناس  بعض  يعكف  كما  متاما 
التدوير،  مجال  في  والتدريب  للتربية  كمواقع  امل��راك��ز،  ه��ذه  من  يستفاد  وق��د 
تعليمية  دورات  لتنظيم  أو  أخرى،  بيئية  لنشاطات  منها  االستفادة  عن  فضال 
خاصة للشرائح الطالبية احملتاجة في املجاالت االجتماعية واالقتصاد املنزلي 

وغيرها.
على  للحفاظ  األساسية  املبادئ  من  املنتجات  استعمال  إعادة  عملية  وتعد 
البيئة، علما بأن إلقاء أية سلعة قدمية في حاوية القمامة سيتسبب في إشغالها 
البيئة احمليطة  إلى  الزمن، سينبعث منها  النفايات، ومع مرور  حيزا في مكب 

مواد مؤذية، وأحيانا مواد سامة تتسرب إلى باطن األرض أو املياه اجلوفية.
إذن، حينما منتنع عن إلقاء السلع القدمية في مكبات النفايات، فإننا نعمل 
وباإلضافة  املكبات.   في  النفايات  حجم  ونقلل  األم��د  طويل  التلوث  منع  على 
اخلام  امل��واد  واستنزاف  اجلديدة  السلع  إنتاج  ع��ام،  بشكل  نخفض،  ذل��ك،  إلى 
واستهالك الطاقة في اإلنتاج، واستعمال الوقود في املركبات؛ وبالتالي، نقلل 

من انبعاث غازات الدفيئة ومن التلوث.        

تتمة/ محطة الصير في نابلس...

تتمة/ الزالزل وتخفيف مخاطرها...

تتمة/ مقاطعة السلع اإلسرائيلية...
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ندوة علمية في جامعة بيرزيت حول سرقة املياه
  بير زيت / خاص:  

جامعة  ف��ي  اآلداب  كلية  عميد  افتتح 
ب��ي��رزي��ت د. م��اه��ر احل��ش��وة ي��وم 21 آذار 
امل����اض����ي، ن�����دوة ع��ل��م��ي��ة مب��ن��اس��ب��ة ي��وم 
ب���ع���ن���وان: »س���رق���ة املياه  ال��ع��امل��ي  امل���ي���اه 
دائ����رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  وال���ت���ي  الفلسطينية”، 
الدراسات  معهد  مع  بالتعاون  اجلغرافيا 
مبشاركة  اجلامعة،  في  والبيئية  املائية 
عدد من األكادمييني واملختصني وحضور 
عدد من طلبة اجلامعة. وأشار د. احلشوة 
انتباه  للفت  ج���اءت  ال��ن��دوة  ه���ذه  أن  إل���ى 
العالم إلى معاناة الشعب الفلسطيني في 
على  سيطرته  لعدم  نتيجة  املائي  القطاع 

موارده املائية.

من جانبه أكد رئيس دائرة اجلغرافيا في جامعة بيرزيت د. عثمان شركس أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز مشكالت املياه 
الندوة تشكل صرخة عالية بخطورة نهب وسرقة املياه الفلسطينية من قبل  العاملية عامًة واملياه الفلسطينية خاصة، فهذه 
االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته وحتكمه باملياه التي تعتبر عصب احلياة للشعب الفلسطيني. مشدداً على ضرورة عقد مثل 
الندوات لنشر الوعي والترشيد في استهالك املياه، باإلضافة إلى إشراك الطلبة وإطالعهم على آخر املستجدات في هذا  هذه 
املجال، حتى يتمكن الطالب من ربط اجلوانب النظرية التي يدرسها بالتطبيقات العملية.  من ناحيته قدم د. عصام اخلطيب 
ورقة حول” مصادر التزود باملياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وجودتها«، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن 89.2 %من 
الضفة  في   %84.1 النسبة بواقع  هذه  تتوزع  حيث  العامة،  املياه  بشبكة  متصلة  مبساكن  تقيم  الفلسطينية  مجموع األس��ر 
الغربية، و99.3% في قطاع غزة، كما أن نسبة األسر التي حتصل على املياه باستخدام صهاريج نقل املياه في الضفة الغربية 
هي 2.3 % )منها 3.4 % في شمال الضفة الغربية و3.5 % في اجلنوب(، في حني كانت هذه الظاهرة غير موجودة في وسط 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوصت الدراسة بضرورة إشراك املجتمعات احمللية في حمالت التوعية والتثقيف حول اخلطر 
الذي تسببه املياه امللوثة في نقل األمراض، وذلك عن طريق إعداد برامج لتأهيل املواطنني، وتدريبهم على كيفية التعامل مع 
املياه امللوثة، وضرورة احملافظة على مصادر املياه من التلوث، كما أوصت بضرورة العمل على إيصال شبكة الصرف الصحي 

إلى جميع املناطق الفلسطينية، ومعاجلة املياه العادمة، والتخلص منها بشكل سليم.
تنوع  إلى  مشيراً  الفلسطينية ونوعيتها”،  املياه  ملصادر  املتكاملة  “اإلدارة  حول  ورقته  في  غامن  مروان  د.  وأوضح 
اجلوفية  باملوارد  قورنت  ما  إذا  املائية  السطحية  امل��وارد  وقلة  واجلوفية،  السطحية  بني  ما  الفلسطينية  املائية  املصادر 
التي تشكل مصدراً أساسياً الشرب، حيث تعاني األحواض اجلوفية الثالث من االستنزاف والتملح والسرقة اإلسرائيلية 
باإلضافة إلى التلوث بكل أنواعه. واستعرض د. نضال محمود ممثل معهد الصحة العامة واملجتمعية في جامعة بيرزيت 
“حتديات قطاع الصرف الصحي في فلسطني”، وخاصة التحديات السياسية واملالية والفنية واملؤسساتية، مشيراً أنه 
رغم التطور الذي شهده هذا املجال خالل سنوات وجود السلطة الفلسطينية إال أنه لم يرق إلى املستوى املنشود، حيث 
بقي احلال إلى حد كبير على ما كان عليه رغم اجلهود التي قامت بها املؤسسات الفلسطينية املعنية والدول املانحة من 

اجل النهوض بقطاع الصرف الصحي.
وأشار أ. جورج كرزم من مركز العمل التنموي / معا إلى أن اجلدار العنصري يعد عامال مدمرا لأنظمة البيئية وللمعالم 
الطبيعية وللترابط بني املناطق احملمية وللقطاع الزراعي، وأداة لعزل عدد كبير من آبار املياه والينابيع الفلسطينية.  وليس 
االدعاء اإلسرائيلي األمني إلنشاء اجلدار سوى ستار مضلل إلخفاء حقيقة األهداف اجليوسياسية - االستراتيجية احلقيقية 

املتمثلة أساسا في تخليد السيطرة على املوارد الطبيعية واملائية ونهبها.
وخلص كرزم إلى أن اجلدار العنصري وما سببه من جتزئة أراضي الضفة الغربية إلى معازل منفصلة، وتكريسه نهب 
املوارد الطبيعية واملائية، يجعل من احلديث عن “تنمية اقتصادية وإنتاجية مستدامة” مجرد أوهام ال عالقة مادية لها بالواقع 
املنشودة  مجرد وجود بشري وبيئي مفتت وعدمي، ال ميلك سوى  “الدولة الفلسطينية”  الكولونيالي احلقيقي.  كما يجعل 

األراضي اجلافة وغير اخلصبة واملتصحرة، واملياه الشحيحة وامللوثة أيضا من مياه  مجاري املستعمرات. 
شبكات  ترسيم  و  حتديد  في  اجلغرافية  املعلومات  استخدام نظم  منهج  الله  عبد  الله  أ.عبد  قدمها  التي  الورقة  وناقشت 
تصريف مجاري املياه السطحية وأحواض استجالب وحصاد وجمع املياه على سطح األرض وعناصرها بشكل آلي، مستعرضاً 

إيجابيات وسلبيات استخدام هذه الطريقة وطرق التغلب على عيوبها. 
املبيدات وأنواعها  إلى كيفية استخدام  أبو قرع  من ناحيته أشار مدير مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص د. عقل 
أهمية  على  مركزاً  اجلوفيه،  للمياه  وتلويثها  التربة  وخاصة  في البيئة  بقائها  على  املؤثرة  والعوامل  العاملي،  املستوى  على 
املياه اجلوفيه كمصدر للمياه في فلسطني. وعرض طالب املاجستير عبد الله عمرو في ختام الندوة “إحصائيات املياه العادمة 
واملياه في التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة كحالة دراسية«، مشيراً خاللها إلى عدد األسر التي تعاني من 

عدم وصول شبكات املياه والصرف الصحي إليها، ونصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فعاليات

سلفيت تتحرك لتحاصر بضائع من يحاصرها
  سلفيت / خاص: 

 »أن تضيء شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظالم« جملة قالها مواطن من سلفيت ليثني بها على ما يقوم به مجموعة من الشبان والصبايا 
كانوا يسيرون في شوارع سلفيت ويدعون املواطنني إلى االمتناع عن شراء البضائع اإلسرائيلية.. وأكمل ذلك السلفيتي القول للمتطوعني:  »إن ما 

تدعون إليه اليوم هو الواجب الذي كان من املفترض بكل فلسطيني أن يقوم به وميارسه من اليوم األول الذي دنست فيه أقدام احملتل بالدنا«..
مدينة سلفيت بل ومحافظة سلفيت تئن من وطأة االستيطان الذي نهب معظم أراضيها، وأقام عليها عشرات املستوطنات.. محافظة سلفيت 
االحتالل  ميارسها  التي  االنتهاكات  لشتى  لتتصدى  نضالها  وتيرة  من  ترفع  وان  عروبتها،  عن  للدفاع  أبنائها  جهود  تفعل  أن  قررت  احملاصرة 

ومستوطنيه ضدها.. 
وعلى هذا الدرب أطلقت سلفيت في أواخر آذار املاضي حملتها الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية لتنضم إلى كل احملافظات األخرى التي 
باشرت بالفعل أنشطتها امليدانية املكثفة، لتعبئة اجلمهور وتثقيفه بأهمية ممارسة املقاطعة ضد البضائع اإلسرائيلية، كشكل من أشكال املقاومة 
الشعبية.. وما مييز سلفيت خاصة أنها عرضة أكثر من غيرها لغزو بضائع املستوطنات التي تدخلها من كل اجلهات، وذلك لكون املستوطنات 
حتاصر كل البلدات في هذه احملافظة، وحيث املراكز الصناعية الكبيرة التي أقامها املستوطنون في مجمع بركان االستيطاني.. ولهذا السبب فان 
مهمة احلملة الشعبية في سلفيت أكثر صعوبة، ولذلك فقد قررت املؤسسات املنضوية في إطار احلملة الشعبية حشد كل جهودها، واالستفادة من 

انتشارها وتواجدها في كل التجمعات، إليصال أفكار احلملة ورسالتها إلى كل املواطنني..

نظمتها “اإلعالم” ومركز “معًا” ملناسبة يوم املياه العاملي

حلقة دراسية في جنني توصي ببناء 
إستراتيجية  وطنية للتعامل مع املياه

  جنني / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  
أوص�������ى م���خ���ت���ص���ون وخ�����ب�����راء في 
املياه، بضرورة اإلس��راع في بناء  مجال 
املياه.  للتعامل مع  إستراتيجية وطنية، 
واألهلية  الرسمية  امل��ؤس��س��ات  وح��ث��وا 
وجماعي  منظم  جهد  ف��ي  ال��ش��روع  على 
ل���ن���ش���ر االن����ت����ه����اك����ات ال����ت����ي مي���ارس���ه���ا 
املائية  الثروة  في  اإلسرائيلي  االحتالل 
الفلسطينية، عبر حملة ُتعرف املنظمات 
الدولية والرأي العام العاملي بالفجوات 
املياه  ق���ط���اع  ي��ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ك��ب��ي��رة 
الفلسطيني. وقال اخلبراء إن املستوطن 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال���ذي ي��ت��واج��د ف��ي أراض���ي 
لتر   800 على   يحصل  الغربية  الضفة 
لتراً   90-70 م��ق��اب��ل  امل��ي��اه،  م��ن  ي��وم��ي��اً 

للمواطن الفلسطيني في املنطقة ذاتها!
   وتوقع املهندس حازم كتانة مدير عام الشؤون الفنية في سلطة املياه، واملهندس سامي داوود مدير فرع الشمال 
في مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني واملختص في الدراسات باملجموعة نفسها صايل وشاحي أن تشهد األراضي 
سيطرة  ضوء  في  وإمنا  فحسب،  األمطار  معدالت  تدني  بسبب   ليس  املقبل،  الصيف  في  جداً  خانقة  أزمة  الفلسطينية 
االحتالل على مواردنا املائية، إلى جانب الضعف اإلداري من قبل الهيئات احمللية، فضال   عن غياب التمويل الالزم إلعادة 

تأهيل الشبكات، وتقليل نسبة الفاقد.
  واقترح اخلبراء واملهتمون العمل على تطوير إدارة مصادر املياه. وتطوير الوعي بالثروة املائية، إضافة إلى توسيع 
االهتمام مبشاريع احلصاد املائي، إلى جانب االهتمام بتخطيط  ما يحصل عليه القطاع الزراعي من مياه، مبوازاة االهتمام 
بنوعية املياه وجودتها، والضغط على صناع القرار ألجل ربط التجمعات الفلسطينية بشبكات مياه ، وكذلك إعادة النظر في 
ملكية الينابيع الطبيعية، والتي تسيطر عليها فئات صغيرة من الشعب الفلسطيني. وحث املجتمعون  اجلهات املسؤولة على 

بناء قاعدة معلومات رقمية دقيقة، وفرض قيود على أصحاب املباني قبل ترخيصها، جلهة توفير بئر أو بركة مياه ملنزله. 
وكان مكتب وزارة اإلعالم ومركز العمل التنموي«معاً« قد نظما في جنني في الثالث والعشرين من آذار الفارق، حلقة 
الذي  املشهد  املستعصية في جنني، واستعراض  املياه  أزمة  العاملي، ملناقشة سبل مواجهة  املياه  دراسية ملناسبة يوم 

تعيشه األراضي الفلسطينية.
واستعرض سامي داوود أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني حول املؤشرات املتعلقة باملياه في األراضي الفلسطينية، 
إذ منع االحتالل اإلسرائيلي املواطن الفلسطيني من احلصول على كامل حصته املائية اإلضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو 
الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب. ومن أغرب تلك اإلجراءات التي قامت بها إسرائيل، أنها في الوقت الذي تقوم فيه بنهب 
املياه من األراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان األراضي الفلسطينية حيث بلغت كمية املياه 
املشتراة لالستخدام املنزلي من شركة املياه اإلسرائيلية )ميكوروت( للعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة 

الغربية، وذلك بحسب البيانات األولية لسلطة املياه الفلسطينية، إلى جانب استنزاف املياه اجلوفية املفرط.
ورسم حازم كتانة صورة للمشهد الذي تعيشه األراضي الفلسطينية، بفعل سيطرة االحتالل على املصادر املائية. وتطرق 

إلى صعوبة التعامل مع االحتالل في ملف املياه الشائك.
وأشار كتانه إلى مساعي سلطة املياه في التخفيف من أزمة العطش التي يعانيها الشعب الفلسطيني. وعرض تفاصيل 

محاوالت السلطة حلفر آبار جديدة في محافظة جنني، وهي املساعي التي تصطدم بعرقلة إسرائيلية متواصلة.
وحتدث صايل وشاحي عن احلال الصعب في جنني،  والذي صنعه وتسبب به االحتالل اإلسرائيلي، عبر السيطرة على 

ثرواتنا الطبيعية، ومنعه التصرف بحقوقنا املشروعة، وحظره استيراد مستلزمات اآلبار.
وحث وشاحي أصحاب التجمعات التي ال تصلها املياه، إلى دعم املستوى الرسمي، من خالل تقوية موقفه واملطالبة 
السلمية واملنظمة بتوفير حلول للنقص اخلطير الذي يعيشه سكان هذه املناطق، وعدم القبول مببدأ العطش والصمت 

في وقت واحد
  وقال  اإلعالمي عبد الباسط خلف، الذي أدار النقاش، إن إسرائيل تنهب حاليا نحو 80% )453 مليون متر مكعب سنويا( 
من املياه اجلوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعماالت املياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط )118 مليون متر 
مكعب سنويا( لتلبية جميع االحتياجات املائية الفلسطينية.  وبالطبع، يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم 

املائية املتمثلة في نهر األردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967.
فيما أشار منسق مركز العمل التنموي في جنني ، املهندس حسن أبو الرب، إلى أنه وحسب مصادر هيئة املياه اإلسرائيلية، 
فإن 4 ماليني فلسطيني في الضفة وقطاع غزة يستخدمون نحو 323 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم املائية، وذلك 
لتلبية االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية. وفي املقابل، يستخدم نحو 6 ماليني إسرائيلي حوالي 2009 مليون متر 

مكعب من املياه سنويا، يتم نهب 57% منها من الضفة الغربية وحوض نهر األردن ولبنان وسوريا.

طفل من عاطوف  بجوار صهريج مياه

ندوة املياه في جامعة بير زيت

احلملة الشعبية ملقاطعة السلع اإلسرائيلية في سلفيت
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أخبار البيئة والتنمية

العدد، ومواضيع بيئية-تنموية  لهذا  الكامل  النص  إمكانية احلصول على  إلى  األعزاء  انتباه قرائنا  نلفت 
www.maan-ctr.org/magazine  :»إضافية عديدة، من املوقع اإللكتروني ملجلة »آفاق البيئة والتنمية

وبإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذا امللحق، أو االستشهاد بأي جزء من امللحق، أو نسخه أو إرساله 
آلخرين، شريطة االلتزام بذكر املصدر.

  مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني/خاص بآفاق البيئة والتنمية:  
بدأ  وال��ذي  غ��زة،  قطاع  على  الهمجي  العسكري  اإلسرائيلي  العدوان  تسبب 
في 27 كانون األول املاضي وتواصل حتى 18 كانون الثاني من هذا العام، 
في دمار كبير لشبكات ومصادر املياه والصحة العامة.  وقد أكدت عيادات 
وكالة الغوث لالجئني الفلسطينيني )األن��روا( في غزة تفشي مرض اجلرب 
أكوام  وانتشار  النظيفة  امل��ي��اه  ان��ع��دام  بسبب  القطاع،  مناطق  مختلف  ف��ي 
أسرة من  ألف  اقتلعت نحو 14  املجاري في كل مكان.  وقد  النفايات ومياه 
البلدية توقفت كليا  العراء.  املجالس  املدمرة، فأصبحت تعيش في  منازلها 
عن العمل، أثناء احلرب، وهي ال تزال حتى اليوم شبه مشلولة بسبب نقص 
املوارد واألموال.  كما توقفت أعمال جمع النفايات الصلبة، وال تزال األكوام 
الضخمة تنتشر في كل مكان والتي يصل ارتفاعها في بعض املواقع مبدينة 
املباني  ال��رك��ام الضخم من مخلفات  إل��ى جانب  أم��ت��ار، وذل��ك  إل��ى 4-3  غ��زة 
واملنشآت التي دمرها القصف اإلسرائيلي.  وتسبب القصف اإلسرائيلي أيضا 
احملطة  تدمير  عن  فضال  العادمة،  املياه  وخدمات  لشبكات  كبير  خ��راب  في 
مياه  فيضان  إلى  أدى  مما  غزة،  مدينة  في  العادمة  املياه  ملعاجلة  الرئيسية 
املجاري على املواطنني احملاصرين في منطقتي الشيخ عجلني وحي الزيتون.  
إلى  املجاري  مياه  تدفق  إل��ى  أدى  مما  الالهوائية،  املعاجلة  ب��رك  دم��رت  كما 

األراضي الزراعية واملنازل.
في  الكهربائية  الطاقة  خطوط  وتدمير  الوقود  في  الكبير  النقص  وأدى 
مدينة غزة، أثناء العدوان، إلى انهيار خدمات املياه كليا، مما أثر صحيا وبيئيا 

بشكل مفزع على أكثر من 600 ألف مواطن، طيلة فترة احلرب )23 يوما(.
وعبسان  الوسطى(  )احملافظة  السلقا  وادي  مثل  املناطق،  بعض  وف��ي 
دمرت  رفح(،  )محافظة  وشوكة  خانيونس(  )محافظة  والفخاري  وخزاعة 

خزانات وشبكات املياه واألراضي الزراعية تدميرا كامال.
الصحية،  اخلدمات  النظيفة  املياه  وانعدام  السكاني،  االزدح��ام  وبسبب 

تفشى وباء »القمل« واجلرب في العديد من أحياء مدينة غزة. 

ملاذا هزمت جميع األحزاب »اخلضراء« 
في انتخابات »الكنيست«؟

  ج. :ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  
رمبا هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة على السؤال الذي طرحه العديد 
في  الفائز  هو  من  في  واملتمثل  اإلسرائيلي  بالشأن  واملهتمني  املراقبني  من 
من  أكثر  اشتقاق  وميكننا  »للكنيست«.   األخ��ي��رة  اإلسرائيلية  االنتخابات 
لتشكيل  ت��ب��ل��ورت  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  السيناريوهات  خ��الل  م��ن  واح���دة  إج��اب��ة 
السياسي  ال��ن��ظ��ام  ع����ورات وه��ش��اش��ة  وال��ت��ي كشفت  اجل���دي���دة،  احل��ك��وم��ة 
اخلاسرين  اإلسرائيليني  من  قليل  غير  عدد  هناك  املقابل،  وفي  اإلسرائيلي.  
أيضا.  وبالتأكيد، تندرج األحزاب اإلسرائيلية »اخلضراء« في الفئة األخيرة.  

السابقة،  لالنتخابات  خالفا  حتديدا،  االنتخابات  هذه  أن  من  بالرغم  وذلك، 
شكلت بالنسبة للعديدين، الفرصة احلقيقية األولى إليصال حزب »أخضر« 
االنتخابات،  هذه  »بيئيان«  حزبان  خاض  األولى  وللمرة  »الكنيست«.   إلى 
إلى جانب حزب »ميرتس« املخضرم« الذي وضع املسألة البيئية على رأس 
أال وهي هزمية جميع هذه  النتيجة معروفة للجميع،  أولوياته.  لكن،  سلم 
األحزاب.  فقد حصل كال احلزبني »األخضرين«، أي حزب »اخلضر« برئاسة 
»بئير فسنر« و«احلركة اخلضراء-ميماد« برئاسة عضو الكنيست »ميخائيل 
ملكيئور«، على 38 ألف صوت فقط.  وهذا يعني أنه حتى لو خاض احلزبان 
االنتخابات سوية ككتلة واحدة، فعندئذ، لن يحصال أيضا على العدد الكافي 
صوت.    67،470 ف��ي  املتمثلة  احل��س��م  نسبة  لعبور  ال��الزم��ة  األص���وات  م��ن 
»نيتسان  البيئي  الصحفي  صفوفه  إل��ى  ضم  ال��ذي  »ميرتس«  ح��زب  إن  بل 
ثالثة  إلى  انكمش  »اخلضراء«،  الشعارات  على  كثيرا  وراه��ن  هوروفيتش« 

أعضاء »كنيست« مبن فيهم »هوروفيتش«.
وتعتقد األحزاب »اخلضراء« بأن املسألة األمنية والعدوان على غزة هما 

السببان الرئيسيان إلبقائهما خارج »الكنيست«.
وي��ع��ت��ق��د ح���زب »اخل���ض���ر« ب���أن س��ب��ب اخل��ل��ل يكمن ف��ي ت��داخ��ل عاملني 
املعركة  على  تركزت  التي  الناخبني  باهتمامات  يتعلق  أولهما  أساسيني، 
االنتخابية الساخنة بني حزبي »كادميا« و«الليكود«، مما أدى إلى »نسيان« 
األحزاب الصغيرة.  أما السبب الثاني فيتصل بأولويات وسائل اإلعالم التي 
جتاهلت املسألة البيئية، وذلك بالرغم من محاوالت الناشطني اإلسرائيليني 
»البيئيني« العديدة للظهور في وسائل اإلعالم وطرح القضايا البيئية؛ إذ إن 

اجلمهور اإلسرائيلي، إجماال، لم يبد في هذه االنتخابات اهتمامه بالبيئة.
اإلسرائيلية  األح���زاب  هزمية  اآلخ��ر  البعض  يعزو  السياق،  نفس  وف��ي 
اإلسرائيلي على  العدوان  أوال،  إلى ثالثة عوامل أساسية هي:   »اخلضراء« 
انتخابات  جتري  التي  العالم  في  الوحيدة  الدولة  تعد  إسرائيل  إن  إذ  غزة؛ 
انتخابية.  وحينما  دع��اي��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ذات��ه��ا  التي كانت بحد  احل��رب  أث��ن��اء 
يرتعب اإلسرائيليون من الصواريخ الفلسطينية املنهمرة عليهم، فلن يفكروا، 
بالتأكيد، في جودة البيئية.  وثانيا، االلتباس احلاصل حول هوية األحزاب 
»اخلضراء«.  ويتمثل العامل الثالث في »التراشقات« واالتهامات الشخصية 

بني رموز األحزاب »اخلضراء« وغياب أي تعاون بينها. 
االنتخابية  امل��ع��رك��ة  األخ��ي��رة  االن��ت��خ��اب��ات  تعد  »ف��س��ن��ر«،   ِ ل��� وبالنسبة 
الرابعة التي يحاول فيها الوصول إلى »الكنيست« دون جدوى.  وقد جاءت 
هذه االنتخابات في أعقاب خسارته في االنتخابات لرئاسة بلدية تل أبيب، 

فضال عن خسارته مقعدا في املجلس البلدي.
اجلدير بالذكر، أن »أنصار البيئة« اإلسرائيليني حققوا جناحا ال يستهان 
به في انتخابات املجالس احمللية اإلسرائيلية التي جرت في أواسط تشرين 
الثاني املاضي )2008(.  ففي عدد غير قليل من املجالس البلدية اإلسرائيلية 
حلزب  تابعون  غالبيتهم  بيئية،  أج��ن��دات  ممثلو  م��رة،  وألول  اآلن،  يوجد 

»اخلضر« اإلسرائيلي.

االنهيار االقتصادي يبرز الوجه الفقير 
واجلائع ألغنى دولة في العالم 

  نايكو بوينتنر / خاص:  
في  تعتبر  التي  فالدولة  العالم،  في  دول��ة  ألغنى  املعروف  غير  الوجه  إن��ه 
الدوالرات  من  حفنة  س��وى  تدفع  ال  املواطنني  لكل  أم  بأنها  االجتماعي  النظام 
للذين يعتمدون في حياتهم في الواليات املتحدة على كوبونات املواد الغذائية.  
غير أن األزمة االقتصادية التي تعتبر األشد من نوعها منذ عقود جعلت 
أعداد احملتاجني واملعوزين في أميركا ترتفع بشكل هائل.  لم يعتمد مثل هذا 
العدد احلالي من األميركيني من قبل على كوبونات الغذاء، ومازالت األعداد 
في تزايد.   وتبدو قائمة غذاء املواطن األميركي سيان كاليبس وكأنها قائمة 
خاصة بشخص يتبع نظاما غذائيا متقشفا، ما جعله يشكو حاله قائال: »ليس 
في قائمة الغذاء اخلاصة بي سوى طبق من احلبوب والفاكهة املجففة وإصبع 
الغداء«.  وقت  حتى  طويلة  ساعات  هناك  ومازالت  الشاي،  من  وك��وب   موز 
األميركية معرفة كيف  أحد مراسلي شبكة »س��ي.ان.ان« اإلخبارية  وحاول 
إذا  وم��ا  الكوبونات  بهذه  العيش  أمريكا  في  الكوبونات  أصحاب  يستطيع 
في  وانطباعاته  مشاهداته  وسجل  فعال،  بها  االكتفاء  يستطيعون  ك��ان��وا 

مدونة خاصة على االنترنت.  

وحاول هذا الصحافي على مدى شهر العيش بنحو ستة دوالرات في اليوم 
وهو أعلى مبلغ يحصل عليه املعوزون اجتماعيا على شكل كوبونات. غير أن 

الصحافي سرعان ما تعالى صياحه على االنترنت مشتكيا من نوبات    

اجلوع املستمر قائال إنه ال يستطيع -إال نادرا- تناول خضروات وفواكه 
طازجة مضيفا على مدونته: »لم أعد أشرب الكوكاكوال التي اعتدت عليها«. 
وح��اول كاليبس - ولو بشكل مؤقت - العيش كما يعيش واح��د من كل عشرة 
أميركيني، أي أكثر من 31 مليون نسمة، وهو العدد الذي اعتمد في أيلول من العام 
املاضي على كوبونات الغذاء.   وفي إشارة لهذا العدد، قالت الني فولينجر مديرة 
منظمة »فراك« املعنية مبكافحة اجلوع في العاصمة األميركية واشنطن: »هذا هو 
أكبر عدد على مر العصور«.  وأضافت فولينجر: »الكثير من األميركيني أصبحوا 
ال يعرفون كيف سيحصلون على الوجبة القادمة ومازالت البطالة املتزايدة ترفع 
الطلب على هذه الكوبونات«.   غير أن الكثير من الذين مازالوا ميارسون عمال ال 
يزالون يعتمدون بشكل أكبر على كوبونات الغذاء، والكثير منهم يزاولون أكثر 
من عمل ولكن األجر الذي يتقاضونه ال يكفي. وعن ذلك تقول فولينجر: »هناك 
أسر تضطر للتخلي عن إحدى الوجبات لتسديد إيجار املسكن.. اآلباء يجوعون 

لكي يشبع األبناء وأحيانا يجوع األبناء أيضا في أميركا، هذا عار«.  
وهي  الثانية  العاملية  احل��رب  منذ  أميركا  ف��ي  معروفة  ال��غ��ذاء  وك��وب��ون��ات 
باألطعمة.  الشيء  بعض  ثالجاتهم  ملء  في  املتحدة  الواليات  مواطني  تساعد 
ولم تعد احلكومة األميركية توزع كوبونات ورقية على احملتاجني من مواطنيها 
ولكن هذه الكوبونات أصبحت في الوقت احلالي على شكل بطاقات الكترونية.  
الزراعة  وزارة  وتتجنب  دوالر.   100 بنحو  شهريا  البطاقات  ه��ذه  وتشحن 
-املسئولة عن توزيع هذه البطاقات- استخدام تعبير »كوبونات الغذاء« مفضلة 

االكتفاء بتعبير »برنامج املساعدة الغذائي التكميلي«.  
بعض  جعل  م��ا  السمعة،  س��وء  م��ن  يعاني  البرنامج  ه��ذا  م���ازال  ذل��ك،  وم��ع 
سريندهي  بحسب  امل��س��اع��دة،  ه��ذه  طلب  م��ن  يخجلون  أم��ي��رك��ا  ف��ي  احمل��ت��اج��ني 
فياكومار، املوظفة في الشئون االجتماعية مبنظمة »دي.سي« ملكافحة اجلوع في 
أميركا والتي اضطرت للخروج إلى شوارع واشنطن للترويج لكوبونات الغذاء 
»ألنه من الصعب الوصول لكبار السن واملهاجرين واألسر العاملة إليصال هذه 
اخلدمة لهم«. ويواجه أصحاب هذه الكوبونات مواقف وقرارات حرجة في متاجر 
السوبر ماركت حيث ال يزيد متوسط ما يحصلون عليه يوميا لشراء أغذية من 
هذه احملالت بالكوبونات عن ثالثة دوالرات؛ مما يجبرهم على التخلي عن الكثير 

مما يحتاجونه في غذائهم.  
وعن ذلك تقول فياكومار: »الناس يشترون األغذية األرخص واألطول عمرا 
واألغذية التي متأ بطونهم«.  وتقول فولينجر: »غالبا ما ينفد الرصيد الشهري 
تقدم  التي  للمراكز  للجوء  األسر  من  الكثير  يضطر  مما  ثالثة،  أو  أسبوعني  بعد 
اإلدارة  على  عريضة  آماال  الكوبونات  هذه  أصحاب  من  الكثير  ويعلق  حساء«.  
املالية  االعتمادات  وستزيد  أوب��ام��ا.   ب��اراك  الرئيس  بقيادة  اجلديدة  األميركية 
اإلنعاش  خطة  اع��ت��م��اد  ض��وء  ف��ي   %13 بنسبة  ال��غ��ذاء  ل��ك��وب��ون��ات  املخصصة 
االقتصادي والتي تبلغ تكلفتها 787 مليار دوالر.  ومع ذلك فإن إلني فولينجر 
ت��ت��وق��ع أن ي��ت��زاي��د اجل���وع ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ؤك���دة:  »ل���ن ي��ك��ون الركود 

االقتصادي احلالي بالتأكيد قصير األمد«.   
 

بسبب االزدحام السكاني وانعدام املياه النظيفة وانتشار أكوام النفايات ومياه املجاري
 

تفشى وباء »القمل« واجلرب في أحياء مدينة غزة

عشرات ماليني األميركيني الفقراء يعتاشون على كوبونات الغذاءمئات آالف األطفال في غزة يفتقرون إلى املياه العذبة بسبب تدمير    االحتالل لشبكات وخدمات املياه


