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أبراج اخللوي تنتشر على أسطح املباني السكنية والتجارية في مدينتي رام الله والبيرة

ندوة األبراج اخللوية تفتح نقاشا علميا
حول اإلشعاعات الراديوية غير املؤينة

طالب يخترعون
محركا كهربائيالتسيير 

السيارات في اخلليل

مصانع تدوير البالستيك
نقطة التقاء بني االقتصاد 
الفلسطيني وحماية البيئة
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اجلدل الدائر حول اإلشعاعات املنبعثة من أبراج 
اخللوي وتأثيراتها وعواقبها الصحية

جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية

ت��ك��اث��رت أب����راج اخل��ل��وي ف��ي ال��س��ن��وات ال��ث��اث األخ���ي���رة، ف��ي مختلف 
للقلق؛  مثيرا  وعشوائيا  متسارعا  فطريا  تكاثرا  الغربية،  الضفة  أنحاء 
أسطح  م��ن  العديد  على  األب���راج  آالف،  يكن  ل��م  إن  م��ئ��ات،  حاليا  تنتشر  إذ 
املنازل واملؤسسات واملنشآت اخلاصة والعامة، في املدن والبلدات والقرى 
ال  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  ومنهم  عمليا،  امل��واط��ن��ن،  جميع  أصبح  وق��د  واملخيمات.  
غير  الراديوية  لإلشعاعات  دائ��م  بشكل  معرضن  خلويا،  هاتفا  يحملون 
املؤينة املنبعثة من هذه األبراج ومحطات التقوية.  وهناك تعتيم مريب بكل 
الصحية؛  املنبعثة من حولنا وتأثيراتها وعواقبها  ما يتعلق باإلشعاعات 
إذ إننا ال نعرف أين تتواجد جميع األب��راج، كما ال نستطيع احلصول على 
معلومات كاملة وموثوقة عن األبراج اجلديدة التي تنصب باستمرار هنا 
وهناك، وال نعرف أيضا تأثيرات اإلشعاعات على صحتنا، وحتى في حال 
مبحاذاة  األب���راج  نصب  نعارض  أن  الغالب،  في  نستطيع،  فا  معرفتنا، 

منازلنا.
وقد درجت الشركات املتنافسة على دفع مبالغ مالية كبيرة للعديد من 
أصحاب املنازل، إلقناعهم بنصب األبراج على أسطح منازلهم، األمر الذي 
يثير شكوكا حول ادعاء الشركات  بعدم وجود أي ضرر فعلي على صحة 
آالف   6 –  5 تدفع  قد  الفلسطينية  أن شركات اخللوي  املواطن.  وفي حن 
على  األب��راج  نصب  مقابل  امل��ن��ازل،  بعض  ألصحاب  أكثر  أو  سنويا  دوالر 
املنازل  أصحاب  لبعض  تدفع  اإلسرائيلية  اخللوي  شركات  فإن  منازلهم، 
في القرى والبلدات الفلسطينية في إسرائيل 6 – 7 آالف دوالر شهريا، في 

الوقت الذي ال تتجاوز األجرة الشهرية لهذه املنازل 200 – 300 دوالر!!  
غياب  هناك  اخل��ل��وي،  ألب���راج  املتعاظم  الفوضوي  االنتشار  ظ��ل  وف��ي 
والتفصيلية  وال��واض��ح��ة  امل��ب��اش��رة  الفلسطينية  وال��ق��وان��ن  األن��ظ��م��ة  ف��ي 
املتعلقة بجوانب األمان اخلاصة باإلشعاعات الكهرومغناطيسية، والقيود 
شدة  واألنظمة،  القوانن  تلك  حتدد  بحيث  األب��راج،  نصب  على  املفروضة 
ناحية،  األب��راج واحملطات من  األم��ان بن  به ومسافات  املسموح  اإلشعاع 

واملنازل واملنشآت واملؤسسات احمليطة بها من ناحية أخرى.
وبالرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن الهواتف اخللوية تسدي لنا 
أبراج  يخشى  أيضا  أغلبنا  أن  إال  عنها،  االستغناء  ميكننا  ال  عظيمة  خدمة 
اخللوي وينظر إليها بريبة، بل إن العديد منا يرفض أو يتحفظ من نصبها 

في حيه أو بجوار منزله.
األفراد  حق  على  ينّص  الفلسطيني  البيئة  قانون  أن  بالذكر  واجلدير 
بالتمتع بأكبر قدر من الصحة والرفاه. ومن الواضح أن االنتشار العشوائي 
البيئي والتلوث  القانوني، بسبب التشوه  لألبراج يتناقض مع هذا النص 

اإلشعاعي الناجتن عنه.  
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خاص بآفاق البيئة والتنمية

في الوقت الذي ادعى فيه بعض الفلسطينين، ألسباب 
غير واضحة، بأن ظاهرة دفن النفايات الصلبة اإلسرائيلية 
كثيرا،  تقلصت  قد  الغربية  بالضفة  عشوائية  مكبات  في 
هذه  أن  عن  مؤخرا  كشفت  ذاتها  اإلسرائيلية  التقارير  فإن 
تفاقمت  بل  ص��ارخ،  بشكل  للعيان  ماثلة  ت��زال  ال  الظاهرة 
في بعض املناطق بالضفة.  إذ ال مير يوم دون إلغاء عقود 
املعطيات  وتشير  اإلسرائيلية.   املكبات  في  النفايات  دفن 
التي تدفن  النفايات  إلى هبوط إجمالي نسبة  اإلسرائيلية 
النسبة  إن  ب��ل   ،%15 م��ن  بأكثر  اإلسرائيلية  امل��ك��ب��ات  ف��ي 
التقارير  وتفيد  ذل���ك.   م��ن  بكثير  أكبر  املكبات  بعض  ف��ي 
البناء  مخلفات  نفايات  شاحنات  بعض  ب��أن  اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية متر عبر حاجز قلنديا في طريقها إلى املكبات 

العشوائية الفلسطينية.  
ال��ن��ظ��ر ع���ن شاحنات  وي��غ��ض اجل���ن���ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون 
متارس  التي  احلواجز  عبر  متر  التي  اإلسرائيلية  النفايات 
معبري  ف��ي  خ��اص  وبشكل  ج��دا،  م��ش��ددة  أمنية  رق��اب��ة  فيها 
رنتيس ونعلن القريبن من منطقة تل أبيب، حيث تعبر يوميا 
شاحنات النفايات اإلسرائيلية دون أية مشكلة وبتسهيل من 

اجلنود اإلسرائيلين على احلواجز.  
إلى  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ش��اح��ن��ات  أص��ح��اب  بعض  ويعمد 
من  بطبقة  تغطيتها  عبر  شاحناتهم  ف��ي  النفايات  إخ��ف��اء 

التربة العادية. 
النفايات  ك��م��ي��ات  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  امل���ص���ادر  وت���ؤك���د 
اإلسرائيلية التي تدفن في أراضي الضفة آخذة في االزدياد، 
وبخاصة مخلفات البناء التي يبلغ سعر دفن الطن الواحد 

منها في إسرائيل 30 شيكا.

جوانب  في  تلقى  التي  اإلسرائيلية  النفايات  وتتسبب 
الطرق واألراضي الفلسطينية املفتوحة، فضا عن املكبات 
وصحي  بيئي  أذى  ف��ي  م��ع��اجل��ة،  أي���ة  دون  ال��ع��ش��وائ��ي��ة، 
خطير، وبخاصة تلويث األراضي واألجواء واملياه اجلوفية 

الفلسطينية.
النفايات  وت����دوي����ر  ج��م��ع  ش���رك���ات  ت���ق���اري���ر  وت��ف��ي��د 
بجمع  املتعلق  عملها  بأن  أبيب  تل  منطقة  في  اإلسرائيلية 
وبنسب  األخ��ي��رة،  األش��ه��ر  ف��ي  كثيرا  ت��راج��ع  ق��د  النفايات 
مرتفعة تتجاوز 30%، ويعود ذلك إلى أن كميات كبيرة من 

النفايات اإلسرائيلية تدفن في أراضي الضفة الغربية.
النفايات  وتهريب  تصدير  ظ��اه��رة  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
اإلسرائيلية من إسرائيل إلى األراضي املفتوحة في الضفة 
أن  ف��ي  األس��اس��ي  دافعها  ويكمن  ج��دي��دة.   ليست  الغربية 
أقل بكثير من  النفايات اإلسرائيلية في الضفة  أسعار دفن 

األسعار املفروضة في املكبات اإلسرائيلية املرخصة.
اجلدير بالذكر، أن مجلة "آفاق البيئة والتنمية" كانت 
قد كشفت في آذار عام 2008 عن شاحنات إسرائيلية تفرغ 
حموالتها  من النفايات اإلسرائيلية في أراضي قرى شقبا، 
بعض  يعمد  حيث  الله،  رام  غ��رب  الواقعة  وقبية  ونعلن، 
وعدم  والفقر  احلاجة  بسبب  القرى،  هذه  في  الفلسطينين 
أراضيهم  تأجير  إل��ى  وال��وط��ن��ي،  والصحي  البيئي  ال��وع��ي 
ب��ال��ت��خ��ل��ص من  إس��رائ��ي��ل��ي��ة مختصة  ل��ش��رك��ات  ال��زراع��ي��ة 
النفايات اإلسرائيلية، والسماح لعشرات الشاحنات التابعة 
من  زهيد  مبلغ  لقاء  يوميا  نفاياتهم  بإلقاء  الشركات  لهذه 
املال.  ويتم بعد ذلك حرق هذه النفايات اخلطرة التي حتوي 
مخلفات كيماوية وطبية وصناعية وغذائية، فتنبعث منها 

غمامة كبيرة من الغازات والروائح الغريبة والسامة. 
مكبات  ال��ل��ه  رام  غ��رب  ق��رى  بعض  ف��ي  حاليا  وي��وج��د 

عشوائية من هذا النوع ، وبعضها يقع بجوار املنازل. 
وق���د أك���د أط��ب��اء م��ن ت��ل��ك ال��ق��رى ب���أن ن��س��ب��ة األم����راض 
ال��ص��دري��ة ب��ات��ت تتفاقم ب��ن األه���ال���ي.  وي��ح��اول رؤس���اء 
املجالس احمللية في هذه القرى منع الشاحنات اإلسرائيلية 
من الدخول إلى األراضي الفلسطينية، مع العلم أنه حسب 
أن  آخ��ر  بلدا  حتتل  التي  للدولة  يجوز  ال  ال��دول��ي  القانون 
الشركات  ولكن  حتتلها.   التي  األراض��ي  في  نفاياتها  تدفن 
من  النفايات  ه��ذه  بنقل  تقوم  التي  اخل��اص��ة  اإلسرائيلية 
امل��س��ت��وط��ن��ات وم��ن��ط��ق��ة ت��ل أب��ي��ب امل���ج���اورة ل��ه��ذه القرى،  
تعتبر أن األراضي الفلسطينية قريبة، وتكلفة دفن نفايات 
املستوطنات فيها رخيصة وأقل مبا ال يقارن من دفنها في 
صحراء النقب جنوب فلسطن، حيث إن كلفة نقل احلمولة 
الواحدة إلى املكب اإلسرائيلي أكثر من 2000 شيكل، بينما 
هذه  م��ن  الفلسطيني  يتقاضى  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي 
بأن  علما  شيكا،   180 ال��واح��دة  احلمولة  مقابل  الشركة، 

النفايات اإلسرائيلية التي تلقيها  الشاحنات اإلسرائيلية  يوميا في أراضي قرى غرب رام الله

خاص بآفاق البيئة والتنمية

أب��ن��اؤك��م ف��ي م��درس��ة تقع ف��ي قلب منطقة  ي���درس  ه��ل ت��واف��ق��ون على أن 
صناعية، ومبحاذاة مصنع تعدين، وفي مبنى كان سابقا حظيرة ماعز؟  أهالي 
طاب مدرسة "راس خميس" في حي شعفاط بالقدس الشرقية ال ميكنهم، 
بالتأكيد، املوافقة على ذلك.  وبدعم من "جمعية حقوق املواطن" اإلسرائيلية، 
رفع األهالي مؤخرا، دعوى قضائية حملكمة "العدل العليا اإلسرائيلية"، ضد 
في  بالقدس،  اإلداري���ة  الشئون  محكمة  رفضت  أن  بعد  وذل��ك  القدس،  بلدية 
شهر حزيران املاضي، الدعوى القضائية التي  رفعها األهالي العام املاضي، 
حيث طالبوا بنقل املدرسة إلى مبنى آخر بديل، ال يكون فيه الطاب معرضن 

ملخاطر بيئية وصحية.
التابعة  ومنذ فترة طويلة، يناضل أهالي طاب مدرسة "راس خميس" 
لبلدية القدس اإلسرائيلية، ضد سلطات االحتال التي لم حترك ساكنا حلل 
املدرسة احملاذي ملصنع  أن موقع  األهالي على  أبنائهم.  ويشدد  أزمة تعليم 
التعدين يشكل خطرا صحيا جديا على أبنائهم ويحرمهم من حقهم األساسي 

في التمتع ببيئة تعليمية مناسبة وصحية.
ويدرس في مدرسة "راس خميس" نحو 800 طالب تتراوح أعمارهم بن 

»املدرسة« مالصقة ملصنع تعدين تنبعث من مداخنه غازات سامة وروائح كريهة 

محكمة إسرائيلية تتخذ قرارا بحشر 800 طفل فلسطيني في حظيرة ماعز
5 إلى 12 سنة جلهم من حي شعفاط املقدسي.  ولطاملا حذر سكان شعفاط من 
نقل أبنائهم إلى املبنى املذكور الذي كان سابقا حظيرة ماعز.  ويقول السكان 

إن دخانا وغازات سامة وروائح كريهة تنبعث من مداخن املصنع.
عن  ال��ص��ادرة  واحل���ادة  الكريهة  املعدنية  ال��روائ��ح  من  الطاب  ويشتكى 
ال��رأس، وال��دوار والتقيؤ.   فرن املصنع املجاور للمدرسة، وأوج��اع حادة في 
ونظرا لعدم جتاوب البلدية مع نداءاتهم، قرر أهالي الطاب، في بداية العام 
الدراسي املاضي )2008 / 2009(، أن يضرب أبناؤهم عن الدراسة، على أمل 
دون  لكن  مسمومة،  بيئة  في  الطاب  بوضع  قرارها  عن  البلدية  تتراجع  أن 
جدوى.  وليس فقط الطاب لم يستطيعوا حتمل الروائح السامة، بل أيضا 

املعلمون الذين هربوا من الصفوف. 
وبالرغم مما جاء في قرار احملكمة اإلسرائيلية للشئون اإلدارية بأنه من 
أن  إال  صناعية،  منطقة  وس��ط  وف��ي  مصنع  ق��رب  مدرسة  إقامة  املنطقي  غير 
القضاة وافقوا على موقف بلدية القدس القائل بأن "تواجد املدرسة في داخل 
املنطقة الصناعية ال يعد غير قانوني، ألنه ال يوجد بذلك انتهاك ملعايير جودة 
الهواء"!!  وادعى ممثلو البلدية في احملكمة بأن وزارة البيئة اإلسرائيلية لم 
جتد أي جتاوز ملعايير جودة الهواء في محيط املدرسة، مما يعني أن الوزارة 

ال تعارض املوقع احلالي للمدرسة!! 
إال أنه، وفي استئنافهم إلى احملكمة العليا، كشف أهالي الطاب عن رسالة 
البيئة  وزارة  ف��ي  ال��ق��دس  قضاء  مدير  جولدبرغر"  "ش��ون��ي  كتبها  رسمية 
في  ج��اء  إذ  البلدية،  الدع���اءات  متاما  مغايرة  ص��ورة  فيها  ورد  اإلسرائيلية، 
الرسالة أنه "من غير املعقول، أو، على أقل تقدير، من غير املرغوب فيه، إقامة 
مدرسة يتعلم فيها مئات الطاب، مبحاذاة منشأة صناعية من هذا القبيل"، 

مبعنى أن وزارة البيئة ال تؤيد املوقع احلالي للمدرسة كما ادعت البلدية.  
فنغر"  "أرييه  الدكتور  ب��رأي  تأخذ  لم  اإلداري���ة  الشئون  محكمة  أن  كما 
انتهاكات  قياس  مت  امل��درس��ة،  موقع  في  بأنه  القائل  الهوائي،  التلوث  خبير 

ملعايير جودة الهواء وللتعليمات اخلاصة بترخيص املصنع.  
وجود  امل��درس��ة،  م��وق��ع  م��ن  جمعها  مت  ال��ت��ي  العلمية  املعطيات  وت��ؤك��د 

مستويات مرتفعة من ملوثات الهواء املؤذية لصحة األطفال.  
صناعية  منطقة  ومب��ح��اذاة  م��درس��ة،  إل��ى  األغ��ن��ام  حظيرة  وبتحويلها 
للمواطنن  األساسية  احلقوق  على  اإلسرائيلية  القدس  بلدية  داست  ملوثة، 
الفلسطينين املقدسين، واملتمثلة باحلق في احلياة والصحة، واحلق ببيئة 

نظيفة واحلق في التعلم.
اجلدير بالذكر، أن مجلة آفاق البيئة والتنمية كانت قد أثارت في عددها 
الصادر في تشرين الثاني 2008، أزمة مدرسة "راس خميس"، حيث ذكرت 
في حينه، أن ممثلي "جمعية حقوق املواطن" ووزارة الصحة اإلسرائيليتن 
وج��دت��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ي��وب ال��ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة اخل��ط��ي��رة، وق���د أش���ارت 
غير  املبنى  فإن  للمصنع،  املدرسة  محاذاة  بسبب  أنه  إلى  آن��ذاك،  تقاريرهما، 

صالح لاستعمال كمؤسسة تعليمية.     

القرى  أراضي  إلى  الشركة تنقل يوميا حموله 15 شاحنة 
اإلسرائيلي  املكب  إلى  نقلة واحدة  بتكلفة  أي  الفلسطينية، 

البعيد نسبيا.
املدارس  إلى ما يقوم به بعض طاب  وجت��در اإلش��ارة 
يوميا،  اإلسرائيلية  النفايات  بأكوام  العبث  من  واألطفال 
بحثا ع��ن اخل��ش��ب وال��ن��ح��اس واحل��دي��د وم��ع��ادن أخ���رى، 

لبيعها في السوق احمللية. 
وننوه هنا إلى أن آفاق البيئة والتنمية، وبالتعاون مع 
نظمت  قد  كانت  الفلسطينين،  الهيدرولوجين  مجموعة 
أي��ض��ا ف��ي ش��ب��اط ع���ام 2008، ن���دوة خ��اص��ة ح���ول بعض 
الفلسطينين ضعاف النفوس الذين يحولون أراضيهم إلى 
مكبات للنفايات اإلسرائيلية.  وقد شارك في تلك الندوة د. 
سعيد أبو علي محافظ رام الله والبيرة، حيث اعتقل إثرها 
بعض املتورطن في جلب النفايات اإلسرائيلية إلى القرى 

الفلسطينية.

بالرغم من منعها في إسرائيل وأميركا وأوروبا وتسببها في السرطانات وتسمم اجلنني والتشوهات الوراثية والتناسلية
املبيدات الفسفورية العضوية ال تزال شائعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

ج. ك./ خاص بآفاق البيئة والتنمية

وتسويق  استعمال  املاضي،  متوز  شهر  في  منعت،  اإلسرائيلية  الزراعة  وزارة  أن  من  بالرغم 
املبيدات الفسفورية العضوية السامة واخلطرة بشكل خاص على األجنة واألطفال، فإن الوزارات 
الفلسطينية املعنية )الزراعة والصحة والبيئة( لم تتخذ بعد قرارا بهذا اخلصوص، علما بأن مثل 
هذه املبيدات تستخدم في مكافحة بعض اآلفات احلشرية التي تهاجم النباتات املنزلية والزراعية، 
جزءا  املبيدات  هذه  في  الفسفور  ويشكل  والفئران.   والبراغيث  الصراصير  ملكافحة  تستخدم  كما 
أساسيا من تركيبها الكيميائي، وتشمل هذه املركبات طائفة كبيرة  من املبيدات احلشرية املستخدمة 

بالضفة والقطاع، ملكافحة العديد من اآلفات احلشرية.
أو املعروف باسمه  الغربية وقطاع غزة "الديزكتول"  املبيدات الشائعة في الضفة  أبرز تلك  ومن 
التي  "إيكوجن"  شركة  وتسوقه  اإلسرائيلية  "مختشيم"  شركة  تنتجه  ال��ذي  "ديازينون"  العلمي 
تسوق أيضا املبيد الفسفوري العضوي املعروف باسم "فيرينكس" )إنتاج "مختشيم"(.  ويفترض دفن 
كميات هذه املبيدات املتواجدة في املخازن اإلسرائيلية، في مكب النفايات اخلطرة في "رمات حوفيف". 

ومن بن املبيدات الفسفورية العضوية احلشرية األخرى الشائعة في الضفة الغربية )بأسمائها 

مبنى مدرسة راس خميس في شعفاط كان سابقا
حظيرة ماعز وهو مالصق ملصنع تعدين

مبيدات فسفورية عضوية محظورة يسوقها  وكالء 
التتمة صفحـ10ـةالشركات اإلسرائيلية  للمزارعني الفلسطينيني

عبر حواجز نعلني ورنتيس وقلنديا وبتسهيل من اجلنود اإلسرائيليني:

عشرات الشاحنات اإلسرائيلية تفرغ يوميا حموالتها  من النفايات اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية
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بسبب الصناعات ومحطات الوقود اإلسرائيلية واجتثاث األشجار

ارتفاع هائل ومخيف في غاز األوزون السام في منطقتي بيت حلم والقدس
خاص بآفاق البيئة والتنمية

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة اإلسرائيلية أن عدد التجاوزات اإلسرائيلية 
عام.   بعد  عاما  س��وءا  ي��زداد  الفلسطينية  األج��واء  في  األوزون  غاز  مستوى  في 
ويعد األوزون من الغازات السامة واخلطيرة، ويزيد من احتماالت حدوث تلف 
دماغي وأمراض في القلب.  وبالرغم من أن غاز األوزون يحمي الكرة األرضية، 
وبالتالي اإلنسان من أشعة الشمس، إال أنه عندما تزداد نسبته كثيرا قرب سطح 
األرض ويختلط مع غازات أخرى، يتحول إلى مادة سامة وخطيرة على الصحة 

العامة.  
الصحة  منظمة  ح��ددت��ه  ال���ذي  البيئي  باملعيار  قياسا  ال��ت��ج��اوزات  وحت���دد 
إلى  اإلسرائيلية،  ال��وزارة  تنفذها  التي  السنوية  الفحوصات  وتشير  العاملية.  
السابقة، وذل��ك في  األع���وام  أكبر من  ك��ان  العام 2008  ال��ت��ج��اوزات في  ع��دد  أن 
معظم محطات القياس في فلسطن.  ومما يثير القلق الشديد هو االرتفاع الهائل 
بأكثر من 70% من املستوى املسموح به لغاز األوزون في منطقة غرب وجنوب 
وبخاصة  املستعمرات،  في  اإلسرائيلية  الصناعات  تكثر  حيث  حلم،  بيت  غرب 
الصناعات الغازية، وحيث شهدت تلك املنطقة أيضا، وال تزال، اجتثاثا إسرائيليا 
التوسع االستيطاني.  وتتجسد اخلطورة  همجيا ملئات آالف األشجار ألغراض 
في  املتمثلة  الطبيعية  العملية  تعطيل  في  األشجار  الجتثاث  األساسية  البيئية 

عزل الكربون، تلك العملية التي من خالها تقوم األشجار والنباتات بامتصاص 
غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي، وتخزينه على شكل كربون 
في الكتلة احليوية )جذوع األشجار، األغصان، األوراق واجلذور( وفي التربة.  
وعندما تتعرض األشجار التي متتص الكربون، لعمليات تخريب بشري فإنها 
يفسر  ما  وه��ذا  تدريجيا.   أو  واح��دة  دفعة  اجل��و،  إل��ى  الكربون  ثانية  تطلق  قد 
االرتفاع الكبير في نسبة غاز األوزون، حيث أن األخير ال ينبعث بشكل مباشر 
التفاعل بن امللوثات الغازية األخرى، وبخاصة  إلى اجلو، بل أنه ينتج بسبب 
أكاسيد النيتروجن والغازات الكربونية )ثاني أكسيد الكربون وغيره( الناجمة 
عن اجتثاث األشجار واملنبعثة من املصانع ووسائل املواصات ومحطات الطاقة 
والوقود.  ويشار هنا إلى أن أشعة الشمس تعمل على تسريع إنتاج األوزون.  

لذا، فإن تركيزه يكون أعلى في فصل الصيف وفي املناطق احلارة.       
األوزون  غاز  في  ومريب  متواصل  سنوي  ارتفاع  عن  أيضا  التقرير  وكشف 

بالقدس حيث يسجل سنويا ارتفاعا إضافيا في التجاوزات بنسبة %50. 
العمل  في  األوزون،  نسبة  ارتفاع  ملكافحة  فعالية  األكثر  الوسيلة  وتتمثل 
إنتاج  مصادر  ضد  العمل  وفي  الغاز،  هذا  منها  ينتج  التي  امللوثات  تقليل  على 
هذا التلوث مثل اجتثاث األشجار والصناعات ومحطات الوقود والطاقة.  ومن 
الواضح أن ال وجود ألي مؤشر يدل على أن االحتال اإلسرائيلي سيعمل بهذا 

االجتاه.

امللوثات الغازية املنبعثة من املركبات والصناعات واجتثاث األشجار تساهم 
في ارتفاع تركيز األوزون على سطح األرض

خاص بآفاق البيئة والتنمية

أن  إل��ى  م��ؤخ��را،  نشر  ال���ذي  اإلسرائيلية  "بيتسيلم"  منظمة  تقرير  أش���ار 
كميات كبيرة من املياه العادمة تتدفق من املستعمرات اإلسرائيلية إلى الوديان 
البيئة  الغربية وإسرائيل، مما يتسبب في تلويث  الضفة  واجل��داول في كل من 
واملياه اجلوفية الفلسطينية.  وشدد التقرير على أن أكثر من ثلث املستوطنات 
اإلسرائيلية تصب مياهها العادمة غير املعاجلة في األراضي الزراعية  والوديان 

الفلسطينية.  
ونوه التقرير إلى وجود 121 مستعمرة "معترف بها" في الضفة الغربية، 
العادمة.   امل��ي��اه  لتنقية  مبحطات  مرتبط  املستعمرات  تلك  ثلثي  م��ن  أق��ل  أن  إال 
ويتدفق سنويا، من أكثر من ثلث املستعمرات، نحو 6 مليون متر مكعب من املياه 
الوديان واجل��داول في الضفة الغربية.  وذكر  إلى  العادمة اخلام غير املعاجلة 
مختلف  في  شديد  أذى  في  يتسبب  املتواصل  اإلسرائيلي  "اإلهمال  بأن  التقرير 
أهم  تعد  التي  اجلبلية  اجلوفية  املياه  تلويث  إل��ى  ي��ؤدي  قد  كما  الضفة،  أنحاء 

مصدر للمياه وأكثرها جودة".
ومن ناحية أخرى، قال التقرير إنه بالرغم من أن نحو 60% من املياه العادمة 
التي تتدفق إلى الوديان في الضفة الغربية مصدرها التجمعات الفلسطينية، إال 
أن ذلك يعود إلى إهمال االحتال اإلسرائيلي طيلة عشرات السنن إقامة البنية 
املدنية"  "اإلدارة  يسمى  ما  بأن  علما  العادمة،  املياه  ملعاجلة  الازمة  التحتية 
اإلسرائيلية ال تزال تضع العراقيل الكثيرة أمام تطوير شبكات املجاري ومحطات 
املعاجلة، وتعيق إصدار التصاريح الازمة إلنشاء محطات معاجلة.  وفي ذات 

ما  املتدفقة خلف  الفلسطينية  العادمة  املياه  إسرائيل ملصلحتها  الوقت، تستغل 
يسمى "اخلط األخضر" )نحو إسرائيل(، فتعاجلها في أربعة محطات خاصة 
الزراعي وتغذية  الري  في  املعاجلة  املياه  استعمال  لتعيد  إسرائيل،  أقامتها في 

اجلداول واألنهار.  
ويقدر التقرير أن التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية تنتج سنويا نحو 
56 مليون متر مكعب من املياه العادمة، ال تتم معاجلة معظم هذه الكمية )نحو 
90%(.  ويوجد حاليا محطة معاجلة عاملة واحدة في الضفة، هي محطة البيرة.

التجمعات الفلسطينية في الضفة تنتج سنويا 56 مليون م3 مياه عادمة يتدفق معظمها إلى الوديان دون معاجلة 

املستوطنات اإلسرائيلية تصب مياهها العادمة غير املعاجلة في األراضي الفلسطينية
ي��ض��اف إل���ى ذل���ك، ك��م��ا ي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر، أن م��ح��ط��ات امل��ع��اجل��ة ال��ع��ام��ل��ة في 
في  يوجد  وال  كثيرة.   فنية  مشاكل  من  وتعاني  وصغيرة  قدمية  املستعمرات 
داخل  ف��ي  احل���ال  ه��و  كما  متقدمة،  "إقليمية"  معاجلة  محطات  املستعمرات 
إسرائيل.  وخافا للقانون اإلسرائيلي، ال تشترط إسرائيل، إلقامة املستوطنن 
يتم  أن  الضفة،  في  االستيطانية  الصناعية  املناطق  أو  األح��ي��اء  أو  املباني  في 
وضع حلول ملعاجلة املياه العادمة.  فهناك العديد من األحياء االستيطانية التي 
يستوطنها عشرات آالف املستوطنن تخلو من أي معاجلة للمياه العادمة التي 

تتدفق إلى الوديان واألراضي الفلسطينية.
وبالرغم من وضوح وخطورة هذا الواقع البيئي االستيطاني، إال أن وزارة 
البيئة اإلسرائيلية تتجاهله وال تعمل على فرض "القانون" البيئي اإلسرائيلي 

على املستعمرات التي تلوث البيئة في الضفة الغربية.       
ال��ت��ق��ري��ر ب���أن ن��ح��و 18 م��ل��ي��ون م��ت��ر مكعب م��ن امل��ي��اه العادمة  ك��م��ا ي��وض��ح 
في  االستيطانية  األحياء  وم��ن  الغربية  القدس  من  سنويا  تتدفق  اإلسرائيلية 
أكثر من 10 ماين متر مكعب  الغربية، علما بأن  الضفة  الشرقية نحو  القدس 
تتدفق دون أي معاجلة نحو جنوب شرق القدس، حيث تتسرب تلك املياه إلى 
أذى  في  يتسبب  مما  للتلوث،  حساسا  يعد  ال��ذي  اجلبلي  اجلوفي  املياه  خ��زان 

صحي وبيئي خطير.
الشرب  م��ي��اه  أزم���ة  يفاقم  ق��د  امل��ي��اه  م��ص��ادر  تلويث  أن  على  التقرير  وش���دد 
الفلسطينية، علما بأن الفلسطينين يعتمدون بشكل أساسي على املياه اجلوفية.  
كما أن الري الزراعي باملياه العادمة غير املعاجلة يشكل خطرا صحيا كبيرا على 

املواطنن الفلسطينين، فضا عن أن ذلك قد يدمر مصدر رزق العديد منهم.      

مجاري املستعمرات تتدفق في األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية

ج. ك. / آفاق البيئة والتنمية

الساخن أصا  الوضع  قد يفجر  األرض  ارتفاع ح��رارة  بأن  َق��دََّر بحث جديد 
الصراع  هو  البحث،  معدو  يقول  كما  ذل��ك،  في  والسبب  العربية.   املنطقة  في 
ويتخوف  التآكل.   في  اآلخ��ذة  املياه  مصادر  حول  السياسية  باملصالح  املشبع 
األخصائيون التابعون لوكالة التنمية الدولية الكندية الذين أعدوا البحث املمول 
من الدمنرك، من أن مثل هذه الصراعات  قد تردع إسرائيل من تنفيذ أي انسحاب 
وامل���وارد  امل��ي��اه  م��ص��ادر  ع��ن  التخلي  وبالتالي  واجل����والن،  الغربية  الضفة  م��ن 

الطبيعية األخرى.
ويشير التقرير إلى أن اجلوالن يزود 30% من مياه بحيرة طبريا، مما سيجعل 
الزراعة سببا كافيا لعدم  املياه واخلوف من تدهور  املرتبطة بأزمة  االعتبارات 
االنسحاب من تلك األراضي.  وذكر التقرير أن "احتمال اندالع حرب في املستقبل 
على مصادر املياه قد تدفع إسرائيل لاستنتاج بأن أفضل وسيلة للتعاطي مع 
ويتابع  عليها".   العسكرية  السيطرة  تشديد  هي  املياه  م��وارد  خسارة  احتمال 
التقرير:  "تستغل إسرائيل مسألة التغير املناخي كذريعة لتشديد قبضتها على 

مصادر املياه في املنطقة".  
الفلسطيني- ال��ص��راع  سياق  في  امل��ي��اه،  تتحول  أن  التقرير  معدو  ويتوقع 

يؤدي  أن  املتوقع  من  إذ  واملركزية؛  الكبيرة  اخلافية  املسألة  إلى  اإلسرائيلي، 
التغير املناخي إلى  ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي زيادة ملوحة حوض 
املياه الساحلي.  وفي حن أن إسرائيل متتلك البدائل املائية، فإن سكان قطاع غزة 
يفتقرون ألي بديل.  مبعنى أن تفاقم ملوحة احلوض الساحلي سيضرب مصدر 

املياه األساسي ملليون ونصف مواطن فلسطيني.  
وال يعتبر التقرير أن مسألة املياه تشكل بؤرة توتر في غزة فقط، بل ينوه 
الباحثون إلى أن إسرائيل تضخ كميات مياه كبيرة من احلوض اجلبلي املشترك 
للفلسطينين واإلسرائيلين، في الوقت الذي ال تسمح للفلسطينين سوى ضخ 
كمية هامشية.  ويقول الباحثون:  "تتوقع مناذج التغير املناخي في هذه املنطقة 
جفافا،  أكثر  وه��واء  احل���رارة،  درج��ات  في  كبيرا  ارتفاعا  أص��ا،  جافة  تعد  التي 
األمطار  وشح  املرتفعة  احل��رارة  "درج��ات  ويواصلون:   مستقر".  غير  ومناخا 
األحواض  تغذية  سرعة  وستبطئ  والينابيع،  اجل��داول  في  املياه  تدفق  ستقلل 
ويتخوف  ب��امل��ي��اه".   ج��دا  خطير  ح��د  إل��ى  فقيرة  املنطقة  سيجعل  مم��ا  امل��ائ��ي��ة، 
الباحثون من أنه كلما انخفضت كميات األمطار، عملت إسرائيل على ضخ املزيد 

من املياه الفلسطينية".
حرب  الن��دالع  ذريعة  تتخذ  وحدها  املياه  ليست  أن  التقرير  كاتبو  ويعتقد 
عسكرية، بل أيضا انبعاث غازات الدفيئة، علما بأنه، حسب التوقعات املناخية 
لألربعن سنة القادمة، سترتفع درجة احلرارة بن 2.5 و3.7 ْم صيفاً، و2 إلى 3 
ْم شتاًء، بسبب انبعاث غازات الدفيئة.  وبالرغم من أن االنبعاثات الصادرة عن 
دول املنطقة تشكل أقل من 1% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، إال 
أن حصة إسرائيل من هذه االنبعاثات هي األكبر".  ففي إسرائيل "ينبعث 11.8 
طن غازات دفيئة للفرد سنويا، أي أكثر من املتوسط للفرد في الدول األوروبية 
والبالغ 10.5 طن...وهذا الوضع قد يعمق عدم ثقة الغرب بإسرائيل التي تبدو 
أنها تساهم في تفاقم املشكلة ولكنها ال تريد أن تكون جزءا من احلل" كما يؤكد 

التقرير.   

التوتر  لتصعيد  ذريعة  يشكل  أن  ميكن  الطبيعي  التكاثر  أن  التقرير  ويقدر 
املنطقة  سكان  عدد  ي��زداد  أن  املتوقع  من  إذ  العربية؛  املتوسط  شرق  منطقة  في 

)فلسطن، لبنان، سوريا واألردن( من 42 مليون إلى 71 مليون فرد.

االنبعاثات الغازية في إسرائيل هي األكبر في املنطقة وتفوق املتوسط للفرد في الدول األوروبية

ارتفاع حرارة األرض والصراع حول املياه قد يفجر منطقة شرق املتوسط العربية

بحيرة طبريا آخذة في اجلفاف بسبب شح األمطار وتواصل النهب اإلسرائيلي ملياهها
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ع.خ.
خاص آفاق البيئة والتنمية:

تخفي  التي  التجاعيد،  من  العديد  أن��ور  أبو  الثمانيني  احل��اج  وجه  يحمل     
كل واحدة منها الكثير من األسرار. فهو الذي أدمن عشق األرض منذ أن كان في 
في  شيبا.  رأس��ه  أشتعل  أن  إل��ى  مشواره  في  وأستمر  عمره،  من  عشرة  الثانية 
شريط ذكرياته العتيق -اجلديد، يختزن احلاج محمد خلف الذي ورث عن والده 
النهج ذاته، ونقلت إليه والدته الكثير من التعاليم التي وصلت إليه ولم يتخل 

عنها ولو للحظة واحدة.
الزراعة  العام 1927:عمل وال��دي في  إلى احلياة  الذي خرج    يروي احلاج 
زيتون  جّل��ن��ة  والصخرية  ال��وع��رة  األراض���ي  ي��ح��ول  ك��ان  األرض،  واس��ت��ص��اح 

أخضر، فتعلمت أن األرض هي أساس كل شيء.

جغرافيا "العشق"…
تركت    ، عمري  من  عشرة  الثانية  في  طفيفة:  لغوية   تعديات  مع  يوالي     
رعي  في  وال��دي  ملساعدة  وانتقلت   عليها،  جنلس  كنا  التي  وُحصرها  املدرسة 
الرابع ولو واصلت حتى  الدراسة، فأنهيت الصف  األبقار، ولم أرغب مبواصلة 
الصف السادس ألصبحت مدرساً، وتعلمت بعدها تعمير األرض وحتويلها إلى 

حدائق معلقة.
 " كنت متفوقاً في دراستي، وكنا نتلقى التعليم على فترتن، تبدأ  األولى من 
الغداء في بيوتنا، ونستأنف  الظهيرة، نعود بعدها لتناول  إلى  الباكر  الصباح 
يد  على  يتلقون  ورفاقه  محمد  احل��اج  كان  الشمس.  تغيب  حتى  الثانية  الفترة 

مدرسهم الكثير من العلوم.
  وال زال يستذكر بتفاصيل دقيقة كيف كانوا يتتبعون في دروس اجلغرافيا  
مسار القطار من أول القارة األوروبية الباردة إلى آخرها، ففي بلد كأملانيا مثاً 
عرفوا خريطتها الداخلية وال زالوا، و تعرفوا على جبالها وأنهارها ومدنها وعلى 
دول اجلوار فيها، ورمبا كان هذا السبب  في شغفه باألرض، فاجلغرافيا هي التي 
تعرف املرء ببلده وبأرض أجداده وبقيمة كل شبر من البقعة التي شهدت والدته 

وشغبه وتضحياته.
  يقول باالستناد إلى ذاكرته ممزوجة بالشقاء واللذة: "هذا اجليل مختلف 
الذي  األمر  العكس يعمل على ضياعها وبيعها، وهو  وال يهتم بأرضه، بل على 

يتسبب بحساسية عالية في نفسه."
 "من يبيع أرضه، يبع كل شيء، ويبُع حتى نفسه" هكذا يقول ويتساءل: ما 
قيمة اإلنسان با أرض، وما فائدة األموال إذا لم يجد اإلنسان مكاناً ميارس فيه 

حبه بأرضه وشجره وتاريخه؟"
اللصيق  أو  برقن  بلدة  يسكن  ال��ذي  محمد  احل��اج  تعلم  عشرة  الثانية  في    
العاملية  احل���رب  يومها  ك��ان��ت  ب��أرض��ه،  هيامه  م��ن  الكثير  جنن  ملدينة  األق���رب 
الثانية قد بدأت، "كنا في النهار نرعى األبقار ونساعد العائلة في  زراعة األرض 
إلى  لاستماع  املختار  منزل  في  نتحلق  الليل  وفي  ثمارها،  وحصد  وتعشيبها 

نشرات األخبار من املذياع الوحيد الذي ولى عهده."
حراثة  وقبلها  عشرة  الرابعة  في  تعلم  األي��ام،  معه  وكبرت  أن��ور  أب��و  كبر    
األرض، وزراعة األشجار  واحلصاد بواسطة املناجل  التقليدية، وقبل أن ترى 

آلة احلصاد النور.
 يتوقف برهة عن احلديث ويواصل: كانت مواسم احلصاد تستمر على مدار الصيف، 

وكان املوسم الزراعي يبدأ من أوائل الربيع املبكرة، ويستمر حتى تشرين األول.

يوم عمل
حرث  في  البداية  م��ا،  موسم  في  ميارسونه  كانوا  مبا  حساب  كشف  يقدم    
األرض بعد أن جتف من مطرها الذي كان أكثر غزارة من أمطار  السنين احلالية. 
ففي فترت معينة ومواسم كثيرة كنا جنلس في بيوتنا أربعن يوماً بسبب غزارة 
األمطار" لم يكن اجلار يعرف الوصول إلى جاره.." . ثم نزرع القمح في كانون 

الثاني وقبله، وفي مواسم نتأخر إلى شباط، ثم ننتقل للزراعات الصيفية.
 يفصل: فنحرث األرض على البغال واحلمير، ونرش قبله القليل من الزبل 
األسمدة  نعرف  نكن  ل��م  وال��ش��م��ام،  البطيخ  ن��زرع  ث��م  ألب��ق��ارن��ا،  العائد  العربي 
الكيماوية باملرة، ولم نلجأ لري مزروعاتنا. وحتى األمراض واآلفات الزراعية 

لم تعرفها حقولنا و"مقاثينا"، و صرنا نسمع  عنها في هذه األيام فقط.
 ومن بدايات نيسان وحتى نهاية متوز كنا نغادر بيوتنا ونسكن في احلقول، 
نوزع عملنا بن  رعاية املقاثي ) مزارع البطيخ والشمام(، وجتهيز األرض لزراعة 
السمسم، وبعد جني احملاصيل التي تتزامن أحياناُ مع احلصاد، كنا نصدرها إلى 
أسواق الشام والعراق واألردن، ثم نلتفت إلى مواسم السمسم، نعشبه وجنهز 

أنفسنا في آب لقلعه وجنيه وللبدء في موسم آخر.
 يسترسل في حنن إلى املاضي: في مساحات واسعة داخل البلدة أو في  
أل��واح خشبية  امل��رج، كنا ننقل أك��وام القمح وبعدها نشرع في إع��داد  أط��راف 
ثقيلة تربط ببغل أو حصان  ثم نلف عدة مرات حتى يتحول البيدر إلى تنب 
ناعم، بعدها نواصل  العمل فن�َُذِري) نصفي( التنب والقمح أو الشعير كل على 
مجموعة  خ�َوابي)  أو  مخازن  إل��ى  احل��ب��وب   ننقل  إذ  العمل،  ونستأنف  ح��دا، 
من الصفيح واخلشب تصنع يدوياً، ويترك في أسفلها باب صغير، وتضاف 
احلبوب من أعلها ثم تغلق، وبذلك كما يقول أبو أنور، نحفظها من القوارض 
والتلف والرطوبة(. وأما التنب أو قشور احملاصيل، فتنقل إلى أماكن تسمى) 
في  نستخدمها  التي  واحلمير  والبغال  واملاشية  لألبقار  ونطعمها  ت��ب��ان(، 

احلراثة .

البيادر
  يسترسل في حديثة عن موسم البيادر التي كانت عرساً شاماً إذ ال يعرف 
امل��ن��ازل، ول��ه��ذه األمكنة ع��ش��رات احلكايا  ال��ن��وم أو اجل��ل��وس ف��ي  ال��ن��اس  خاله 
أو  أرض  ضمان  واتفاقات  وجت��ارة  زواج  صفقات  تبرم  كانت  وفيها  والقصص 
النكبة  فترات  في  وكانت  األح��داث،  طرائف  وك��ذا  تعميرها  أو  تبديلها  أو  بيعها 

والنكسة منتديات للسياسة ومناقشة هموم البلد والولد.
 ينتقل أبو أنور وقد بدا شغوفاً باحلديث عن ما سلف من أيام، إلى السمسم 
في  وحتزميه  قطفه  بعد  يترك  أوال  فهو  م��ا.  نوعاً  مختلفة  طقوسه  كانت  ال��ذي 
تصله  ك��ي  يقلب   ث��م  الشمس.  جتففه  أن  إل��ى  احلقل  م��ن  نقله  بعد  مجموعات، 
األج��راس، وتهز وتضرب  إذ تتفتح  ب��ذوره،  تتم مراحل جمع  . والحقاً  الشمس 
القشور  البيع والتزود بالغذاء، وأما  إلى  أو ببعضها. وتنقل احلبوب  بالعصي 

فتجمع لتحضير ) كبارات( لصناعة اجلير) الشيد(.
 يتوقف للتعريف بالكبارات التي يظن أن اجليل الطارئ ال يعرفها، فيقول:  
كنا أول نحفر حفرة كبيرة ونبني قبتها من الصخور وكذا جوانبها، وكنا نترك 
القادمة  القشور  من  بوقودها  ونزودها  النار  نشعل  اجلوانب،  إحدى  من  فتحة 
للذوبان،  تتعرض  الصخور  كانت  والعمل،  النار  من  فترة  وبعد  السمسم،  من 

ونحصل في النهاية على اجلير ) الشيد(  لبناء العقود.
  يستمر احلاج أبو أنور  في مسيرته اليوم، رغم سلسلة أوجاع غزت جسده. 
فيحرص على اصطحاب اآلليات الثقيلة ألرضه. ويزيل الصخور، ويزرع املزيد 
حراثة  إل��ى  أوالده  ويوجه  زيتونه،  ويقلم  علله،  على   ويتحامل  الزيتون.  من 

األرض غير مرة.
   صار خلف يشاهد ما يدمي القلب، وفق وصفه، عندما تبدأ أعمال جتريف 
عجلة  تعود  أن  ويتمنى  عريضة.   وش���وارع  بيوت  إلقامة  وتخريبها،  األرض 

التاريخ إلى الوراء، ألن الناس كانوا أكثر قرباً من األرض.
  يختتم: ال أجد السعادة إال في األرض، وأتأثر إذا ما اقتلع أي إنسان شجرة. 
نسيت  حقولي   إلى  ذهبت  ما  وإذا  أوالدن��ا.  مثل  علينا   يعز  والزيتون  فالغرس 

مرضي.

aabdkh@yahoo.com

أبو أنور:  حكاية مع األرض عمرها سبعة عقود…

جائزة )أريج( للصحافة االستقصائية العربية لعام 2009
الترشيح جلائزة أفضل حتقيق صحفي استقصائي لعام 2009 في فئة  تعلن شبكة إعاميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أري��ج( عن فتح باب 

الصحافة املكتوبة، املسموعة واملرئية في مصر، األردن، سورية، لبنان، البحرين، العراق، اليمن وفلسطن. 
كما تعلن شبكة أريج عن إضافة فئة مستقلة في املسابقة ألفضل حتقيق استقصائي حول التلوث البيئي آو التغير املناخي في الشرائح الصحافية الثاث. 
وسيوفد الفائز للمشاركة في أعمال مؤمتر األمم املتحدة بشأن التغير املناخي الذي يعقد في كوبنهاغن، الدمنرك بن 7 و 18 كانون أول ديسمبر 2009.  وستوزع 
اجلوائز كافة خال حفل عشاء خاص يقام في عمان على هامش ثاني مؤمتر للصحافين االستقصائين في العالم العربي، الذي ستستضيفه شبكة )أريج( بن 

20 إلى 22 تشرين ثاني نوفمبر القادم.

قواعد االشتراك في املسابقة:
• يحق للصحافين والصحافيات من األردن، سوريه، لبنان، مصر، البحرين، العراق، اليمن وفلسطن ممن تعاونوا أو لم يتعاونوا مع شبكة أريج االشتراك 

في هذه املسابقة.
• يجب أن يكون العمل املشارك حتقيقا صحافيا باللغة العربية أو االجنليزية، ومت نشره بن 2008/10/31 و2009/10/31 في أي صحيفة، مجلة، تلفزيون 
وراديو يصدر في أو يبث من األردن، سورية، لبنان، مصر، البحرين، فلسطن، العراق واليمن . ويحق أيضا دخول املنافسة بأي حتقيق جديد لم يجد طريقه 

للنشر بعد. 
• ميكن آلي صحافي/صحافية خوض املسابقة بتحقيق منشور في إحدى الصحف العربية الصادرة في بريطانيا مثل صحف "احلياة" و"القدس العربي" 

و"الشرق األوسط" وغيرها. 
• للصحافي املشارك حرية اختيار موضوع التحقيق. ولكن يجب أن يكتسب املوضوع أهمية بالنسبة للمجتمع احمللي وان يكون توثيقا للقضية مثار البحث.

• يكون قرار جلنة التحكيم نهائيا.
• ال يجوز أن يكون العمل املشارك في املسابقة خاضعا ألي مساءلة قانونية.

.info@arij.net على كل مشترك/مشتركة أن يرفق مع هذا الطلب نسخة من التحقيق املقدم عبر البريد االلكتروني لشبكة أريج •
التلفزيوني أو اإلذاعي املقدم إلى صندوق بريد 942456 عمان 11194 األردن، أو بالبريد السريع إلى  على كل مشترك/مشتركة إرسال نسخة من العمل   •

العنوان التالي: 6 شارع احمد زكي، الشميساني، عّمان- األردن.  
• آخر موعد لتقدمي طلبات املشاركة هو 2009/10/31.

http://www.arij.net/look/award/index.tpl   :رابط اجلائزة

أبو أنور
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الصيف يزحف إلى الشتاء والربيع. ولم يعد هناك تواجد فعلي للخريف 
املعتدل.

البيئة واملناخ في الطريق إلى حال صعب،  وهذا هو مؤشر ثاٍن على أن 
على  وي��ص��رون  للبيئة،  صديق  مبنظار  ينظرون  ال  ال��ذي��ن  البشر  والسبب 

حتطيم توازنها الذي أوجدها اخلالق عليه.

 الغطاء النباتي: عدوان بألوان الطيف
األصدقاء  يسر   " النباتي  الغطاء  ح��ال  ك��ان  األول���ى،  الطفولة  أي��ام  ف��ي 
إلى  ونقلته  الذاكرة  دونته  مما  تغير.  شيء  فكل  اليوم  أما  العدى"،  ويغيظ 
أكثر من مكان،  اقتاع أشجار لغير سبب وفي  سجل يومياتها: رعي جائر، 
تكسير األغصان، حتطيم األشجار املثمرة حتى في حلظة القطاف، وبخاصة 
العناية  عن  االبتعاد  احمل��ص��ول،  جني  في  العصي  استخدام  عبر  الزيتون 
وترى  ال��ض��ارة،  وال��ن��ب��ات��ات  ل��ألش��واك  مسرحاً  فتراها  وهجرتها  ب���األرض 
البعض يزيد الطن بلة فيستخدم املبيدات الكيماوية إلزالة األعشاب أو يلجأ 

حلرقها بعد جفافها.
الطبيعة، فمهملة وُمعتدى عليها، وتتناقص. فيما صرنا  أما األح��راش    
لتقاوم  ونتركها  مسبقاً،  ومدفوعة  كبيرة  احتفاالت  ف��ي  األش��ج��ار  نغرس 

اجلفاف واعتداءات احملتلن واألغنام والعابثن وحدها.
  لم نكن نشاهد في األيام املاضية، أشجاًرا مصابة بأمراض طارئة كذبابة 

األنفاق، وتساقط األوراق املبكر، ودبور اللوز، ديدان املشمش وغيرها.
   تبدل املشهد وصرت أتذكر  أشجار الزعرور واجلميز واخلروب والبطم 

والتوت والبلوط التي انقرضت أو تنتظر االنقراض.
أنه  دليل إضافي على جور اإلنسان بحق ما مينحه احلياة.

الينابيع: سر الغياب
 كان مشهد بلدتي برقن في الطفولة مختلفاً. فعن احلاووز املتدفقة بقوة 
أحزمة  وحولها  عامر.  اب��ن  م��رج  حقول  إل��ى  وتصل  ال���وادي  بساتن  تخترق 
خضراء من مزروعات صيفية ملونة وبساتن برتقال أخاذة. كنا نتقاطر في 
أيام الصيف القائظ لنجلب بعضاً من ماء النبع الباردة، نحملها معنا، ونعوض 

غياب التيار الكهربائي وأجهزة التبريد التي انتشرت الحقاً في كل مكان. 
في  البلدة  نساء  أن   كيف  الغائب،  النبع  عن  يومياتي  في  سجلته  مما   
أربعينيات وخمسينيات وستينات القرن املاضي كن يتقاطرن إلى احلاووز، 
أما  الفخار.  بأوعية  بيوتهن  في  امل��اء  لتخزين  ويعدن  منه  جرارهن  فيمألن 
اليوم، فجفت اخلضراء واختفى املاء، وصرنا نحصل عليه بالقطارة، وأصيب 

بالتلوث. 
نتيجة  املناخ،  انقاب  أن  على  آخر  بتأكيد  والشح،   اجلفاف  هذا  أليس   

ألفعال البشر وجشعهم وإسرافهم وعبثهم بسر احلياة؟

أمراض التربة: شيء من الرعب
لم نسمع في طفولتنا عن  قائمة طويلة من أمراض التربة كالتي انتشرت 
الشمام  وبخاصة  الزراعات،  من  الكثير  عنوان  الفشل  فصار  اليوم.  باتساع 
األرض  تعقيم  عمليات  وص��ارت  وغيرها.  والباذجنان  والبندورة  والبطيخ 

بغازات محظورة دولياً الوصفة التي يستخدمها سواد الفاحن األعظم.
أال تكفي أمراض التربة كدليل آخر على أن البيئة ومكوناتها في أزمة من 

صنع أيدينا؟

الدفيئات البالستيكية
   كانت جنن حتى العام 1983 تخلو من أي دفيئة زراعية. وحينما  شرع 
تركيبة،  كيفية  يجهلون  كانوا  ال��ط��ارئ،  النموذج  ه��ذا  باستقدام  الفاحون 
عماالً  شاهدنا   وبالفعل  إسرائيل".  من  ملهندس  األم��ر  "يحتاج  ويقولون: 
اليوم  أما  املنطقة.  في  األول  الباستيكي  البيت  يركبون  العبرية  الدولة  من 
فغزت الدفيئات كل احلقول، وصرنا نأكل خضروات باستيكية ال طعم لها 

وال رائحة.
 أليس هذا بسبب كاف حلدوث اعتداء على البيئة وعناصرها وتوازنها؟

  
زراعات منقرضة: كلمة سر إضافية

إنتاج  ف��ي  املثل  مضرب  وغيرها  وميثلون  عامر  اب��ن  م��رج  حقول  كانت 

التغير املناخي في فلسطني:  جتربة ذاتية

الزحف اإلسمنتي في مرج ابن عامر يحطم منظومة البيئة وتوازنها

عبد الباسط خلف*:

أراق���ب فصول  وأن��ا  ال��ذات��ي،  ال��وع��ي  األول���ى، وتشكل مامح  النشأة  منذ 
وتعمقت  الفكر  وتبدل  الطريقة  تطورت  فلسطن.  في  املناخي  التغير  قصة 
األولى  السنن  االهتمام واح��دا. منذ  التعدد بقي  التجارب، ولكن مع كل هذا 
لطفل عاش ونشأ وأستقر في بيئة زراعية وثقت وسجلت وراقبت وحاولت 
التحليل، وعمدت إلجراء جتارب، وقارنت ونفّذت جتارب عملية.  سأجمع 
خاصاً  حديثاً  أق��دم  ال  هنا  وأن��ا  إليه،  توصلت  ما  "ُعصارة"  الورقة  هذه  في 

ألجل احلديث عن الذات، وإمنا يأتي ذلك في سياق عام ولشأن عام.
 في هذه املناسبة، أود تسجيل اعتراض على تسمية)التغير املناخي(، ألن 
املناخ ثابت ومستقر تاريخياً-وإن  تنشأ كل مجموعة كبيرة جداً من السنوات 
العديد من العوامل والظروف الطبيعية  التي بدلت وجه الكون- والطارئ 
هو سلوك اإلنسان  وصناعاته و تعامله مع البيئة، وكمثال) مستويات ثاني 
املليون،  الثورة الصناعية كانت نساوي270 جزءا في  الكربون قبل  أكسيد 
في حن أنها ارتفعت اليوم إلى نحو 379 جزءا في املليون(. وعليه  نحتاج 

ملصطلح يعلن براءة املناخ وُيدين ممارسات اإلنسان.
  

األرض: الزحف املرعب
الفجوة  على  تدلل  ع��دي��دة،  ذك��ري��ات  تختزن  طفولتي  أوراق  زال��ت  ال   
في  لبيئته.  العدائي  وسلوكه  اإلنسان  بفعل  حتدث  صارت  التي  الكبيرة 
حقولنا  إلى  الوصول  مهمة  كانت  املاضي،  القرن  من  السبعينيات  أواخ��ر 
املدينة وفق عيوننا  في مرج بن عامر  قرب جنن جميلة ورائعة. كانت 
وقتاً  نحتاج  كنا  اخلصبة.  السهول  عن  ج��داً  وبعيدة  بعيدة،  الصغيرة 
طوياً كي نصل إلى السهول من مركز املدينة، أما اليوم فقفز مركز املدينة 

إلى قلب املرج البائد. 
التغير  ال��زح��ف اجل��ائ��ر للربط بينه وب��ن ع��وام��ل  أم���ام ه��ذا   ش��رع��ت 
املناخي، وبكل تأكيد ما يحدث عندنا من  تدمير يتكرر في بقاع أخرى من 
األرض. وثقت غير مرة في يومياتي خوفي من االسمنت الوقح الذي يلتهم 
الصحافة، وبعد عملي في مهنة  لدراسة  البقاع اخلضراء،  ومع توجهي 
ليس  الزراعية،  األرض  تدمير  ملف  مرة  أربعن  من  أكثر  فتحت  اإلع��ام، 
منظومة  يحطم  سلوك  عن  وإمن��ا  احل��ق��ول،  في  بنايات  عن  نتحدث  ألننا 

البيئة وتوازنها.
غير  في  اخلصبة  لألراضي  الهائل  التدمير  ماحقة  في  أملي  يقتصر  لم    
باألشجار  الكثيفة  اجلبال  تشويه  عن   ونشرت  وحاربت  سجلت  بل  بقعة، 

بكتل االسمنت وأبراج االتصاالت، بشكل عشوائي. 
العذراء،  اجلبال  اختفت  فيما  شاسعة،  أراٍض  هناك  تعد  لم  باختصار، 
ودمر عبث اإلنسان منظومة أوجدها خالقها بحساب، وقمنا نحن بتحطيمها. 
مشروعات  لصالح  اخل��ض��راء  اجلبال  واقتلعنا  م��دن،  إل��ى  السهول  فحولنا 

جتارية وسكانية، دون وعي أو تخطيط. 
بحق  العدواني  البشر  سلوك  على  دليل  مبثابة  األول  املؤشر  هذا  أليس 

مكونات البيئة، وصناعة للتغير املناخي؟

املطر: القصة الطويلة
أدون  وأنا  العام 1989  منذ  ح��اداً.  لكنه يشهد تغيراً  املطر أصل احلياة. 
يوميات املطر، كميته ومخفضاته وفترات تساقطه. وقارنت معدالته خال 
82 سنة)أقلها  سنة 1951-بواقع 215 ملم- وأعاها 1992-1037 ملم(. 
الشتاء.  فصول  على  توزيعه  وتبدل  تذبذبا،  أكثر  فصار  املطر،  ح��ال  تغير 

وصرنا نعيش "أربعينية شتاء"  معتدلة وحارة وجافة. 
-400 بن  أمطار  مواسم  من  بالرغم  نشعر،  لم  األول��ى،  الطفولة  خال   

700 ملم، بسوء توزيع للموسم كما صرنا نعيش هذه األيام.
 لم تعد اآلبار املنزلية متتلئ مباء الشتاء في املواسم املطرية احلالية، 
بالرغم من أن طفولتنا تختزن بعشرات املواقف الدالة على غزارة األمطار 
وفيضانها. بل إن بعض الطرقات لم تعد توحل لتواضع الشتاء، بخاف 
اجلبال  ف��ي  املنتشرة  الصخرية  التجمعات  أن  كما  ال��ف��ارق��ة.  ال��ف��ت��رات 
القليل. وصار  القليل  كانت تطفح، واليوم بالكاد تستضيف في قيعانها 

غزت الدفيئات معظم احلقول الفلسطينية

كنا  ذل��ك  وم��ع  ري،  أو  كيماوية  مضافات  استخدام  دون  والشمام  البطيخ، 
نشاهد ثماراً كبيرة احلجم ولذيذة املذاق تنتج محلياً وتصدر عبر شاحنات  
اخلليج  دول  يصل  البطيخ  ك��ان  وقبلئذ  األردن،  إل��ى  ال��ل��ون  زرق���اء  ضخمة 
مستعمرة  من  البطيخ  تستورد  جنن  فصارت  اليوم  أما  وسوريا.  العربي 

إسديروت والنقب وبيسان!
أال يقدم  انقراض البطيخ الدليًل على تراجع البيئة واختال توازنها؟

طائر احلجل والغزالن: رعب االختفاء
للتنوع  م��وئ��اً  امل��ج��اورة  والتجمعات  لبلدتنا  م��ج��اورة  بقعة  ك��ل  كانت 
وبعض  البرية  األران���ب  عن  وال��غ��زالن)ع��دا  احلجل  طائر  ولعل  احليواني. 
الطيور(  أبرز ما ميز منطقتنا. كنا نصادف خال جوالتنا في احلقول أسراب 
إل��ى اجلبل من مشاهدة غ��زال أو  عشرات  احلجل، ول��م تخل  زي��ارة واح��دة 
البرية وأسراب من طيور مغردة. مبرور الوقت، صارت أمنيتنا أن  األرانب 

جند ولو عن طريق اخلطأ  حجاً واحداً.
أليس اإلضرار بالتنوع احليواني يهدد محيطنا البيئي؟

النفايات: أساليب خضراء 
انتشرت خال سنوات طفولتنا ثقافة أكثر حكمة في معاجلة النفايات. 
كأسمدة  وال��دواج��ن  احل��ي��وان��ات  مخلفات  اس��ت��خ��دام   ب��إع��ادة  البداية  كانت 
اجلاهزة  الكيماويات  يعرف  أح��د  يكن  ول��م  واحل��ق��ول.  لألشجار  عضوية 
بالبيئة  إلضرارها  اعتبار  أي  دون  استخدامها  في  أسرفنا  إذ  اليوم،  كحالنا 
والتربة. أما الباستيك فلم يكن شائعاً في الزراعة، وبالتالي لم تكن جتري 
عمليات حرق للتخلص منه بعد نهاية استخدامه. كما أن عبوات املشروبات 
النادرة أصاً، كانت زجاجية وليست باستيكية، ويعاد إرجاعها  الغازية 
حن  ف��ي  بالبيئة.  وتضر  تتراكم  تكن  ل��م  وبالتالي  احل��وان��ي��ت،  ألص��ح��اب 
احليوانات  روث  العائلة  فتنقل  تلقائية،  كانت  للنفايات  الفرز  عمليات  أن 
املنزل،  حليوانات  طعاما  وقشورها  اخلضروات  بقايا  وتستخدم  للمزارع، 
كما أن النفايات الصلبة كانت قليلة، ألن منط الصناعات السائدة كان مغايراً 

وليس بهذه الكثافة.
أليست الفجوة كبيرة بن اليوم وأمس؟

  
وسائل املواصالت: الشبه واالختالف

 كان في بلدتنا قبل ثاثن سنة، قائمة قصيرة تتألف من: حافلة باص 
يتيمة، وجرار زراعي أو أثنن، وثاث أو أربع سيارات جتارية وخصوصية. 
اليوم فعملية إحصاء املركبات عملية غير منطقية، ألن السؤال األسهل:  أما 

عددوا لنا  األشخاص الذين ال يقتنون سيارة أو جراراً زراعياً في البلدة؟
 إزاء االت�ساع الكبير، وتأسيس محطتن لبيع الوقود األحفوري في بلدة 
ال يصل تعدادها إلى سبعة آالف إنسان، ميكن التعرف إلى املشهد غير البيئي 
في كل دول العالم، الذي  راج في السنوات الثاثن األخيرة، وما جنم عنه من 
استهاك فاحش للنفط ومشتقاته، وما يعني ذلك من أضرار تلحق بالبيئة، 

وتهدد توازن مناخها.

ولنتعرف إلى حجم الرعب الذي نعيشه، لنسأل فقط عن نفايات عجات 
السيارات التي نقتنيها، وكيف نعاجلها؟ وما هي أضرار حرقها على بيئتنا؟ 

املقالع احلجرية: فوضى االنتشار
اليوم  لكنها  العدد،  قليلة  احلجارة  مقالع  كانت  الثمانينيات،  مطلع  في   
منت وتطورت وصارت حتتل أجزاًء إضافية من املساحات اخلضراء. علينا 
أن نحتمل كثبانا غبار مؤذية، ونفايات بيضاء تقفل مسامات التربة، وتعيق 

تخزين املياه اجلوفية. ماذا لو كنا نتحدث عن كوكب بأسره؟
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مهنة  في  ويعمل  جنني  في  يعيش  جودتها.  وقضايا  بالبيئة  مهتم  وصحافي  كاتب   *

قضايا  عاجلت   ومحلية  عربية  جوائز  خمس  على  حصل  سنة.  عشرة  اثنتي  منذ  اإلعللام 
البيئة والصحة واألرض. ويكتب في "آفاق البيئة والتنمية" منذ أن خرجت إلى فضاءات 

احلياة كأول وسيلة إعام فلسطينية متخصصة في مجال البيئة.     

مساحات األراضي اجلافة آخذة في االزدياد
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وسعيد سليمان وخالد سليمان وموفق مرعي من اللجنة 
الشعبية ملكافحة الهوائيات في بلدة املشهد املجاورة ملدينة 
وكمال  ج��ودة  ودمي��ا  األشمر  ماهر  واملهندسان  الناصرة، 
القواسمي  أسامة  واملهندس  البيرة،  بلدية  من  النبي  عبد 
"الوطنية  ف��ي  واملؤسساتية  احلكومية  العاقات  مدير 
موبايل"، ومحمد نصار مدير العاقات العامة في الشركة 
دائرة  ومدير  بيرزيت،  جامعة  من  ناصر  وسامي  ذاتها. 
وملفينا  قندح  جهاد  الله   رام  بلدية  في  والبيئة  الصحة 
اجلمل مهندسة البيئة في بلدية رام الله، وإبراهيم عطية 
د.حافظ  و  الصحة،  ب��وزارة  والبيئة  الصحة  دائ��رة  مدير 
شاهن  نائب رئيس بلدية نابلس،  وسامي داوود مدير 
والكاتب  ال��ه��ي��درول��وج��ي��ن،  مجموعة  ف��ي  ال��ش��م��ال  ف���رع 
الندوة،  أدار  ال���ذي  خلف  الباسط  عبد  البيئي  الصحفي 
جورج  الباحث  والتنمية  البيئة  آف��اق  حترير  ومسئول 
ال��ذي يحمل درجة  الذباينة   ك��رزم.  فيما ش��ارك د. خليل 
الدكتوراه في الفيزياء النووية والتلوث اإلشعاعي بورقة 
دالية  بلدية  رئيس  مشاركة  ج��اءت  فيما  باإلنابة،  تليت 
الكرمل د. أكرم حسون عبر الهاتف، وقّدم الناطق بلسان 
إسماعيل  علي  كفرقرع  ف��ي  للهوائيات  الشعبية  اللجنة 
رسالة عن جتربة اللجنة. فيما اعتذر عطوفة النائب العام 
ألسباب  الدعوة،  إيصال  في  لت�أخرنا  احلضور،  عدم  عن 

فنية طارئة.

د. عدنان جودة: "معاييرنا دولية ونتخذ إجراءات احترازية"
ورسم مدير دائرة اإلشعاع في سلطة جودة البيئة، 
د. عدنان جودة صورة آللية تعامل سلطة جودة البيئة 
م��ع م��وض��وع أب���راج اخل��ل��وي، إذ ص��در ق��رار وزاري عن 
رئيس سلطة جودة البيئة حمل الرقم )1( العام 2009، 
محطات  وتشغيل  إلنشاء  البيئية  املوافقة  منح  بشأن 
البث اخل��ل��وي.  وي��ه��دف ال��ق��ان��ون إل��ى احل��د م��ن التلوث 
الكهرومغناطيسيسة  امل��ج��االت  ع��ن  ال��ن��اجت  اإلشعاعي 
املؤينة،  امل��ؤي��ن��ة وغ��ي��ر  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��غ��ن��اط��ي��س��ي��ة 
إلى حتديد قيمة  والعمل على تخفيض مستواه. إضافة 
احلد األعلى واملسموح لإلشعاع الصادر عن محطة البث 
فإن  للقانون،  احلرفي  النص  ووف��ق  وغيرها.  اخللوي، 
املادة  الثانية عشرة منه، تفيد:  "لسلطة جودة البيئة، 
لعمليات  وتشجيعاً  ال��ش��رك��ة  ع��م��ل  تسهيل  أج���ل  وم���ن 

على  بناء  البيئية  املوافقة  إص��دار  والتنمية  االستثمار 
بصحتها  الشركة  وتعهد  الطلب،  في  املقدمة  البيانات 
وااللتزام بها. على أن ذلك ال يؤثر على حق سلطة جودة 
البيئة في القيام بالكشف امليداني قبل إصدار املوافقة في 
احلاالت التي ترتئي فيها ضرورة ذلك."  وأكد د. عدنان 
جودة أن مرجعينا قانون البيئة والقرار الوزاري. ونحن 

ملتزمون باملعايير الدولية.

د. خليل الذباينة:  ال توجد جهات علمية
مؤهلة جتري القياسات حول احملطات

النووية  الفيزياء  الذباينه )دكتوراه في  وقال د. خليل 
أوصت   " باإلنابة:   تليت  ورق��ة  في  اإلشعاعي(  والتلوث 
العديد من املنظمات بان ال تتعدى كثافة القدرة الناجتة عن 
أمواج هذه احملطات حدا معينا عند أي نقطه حول احملطة 
املؤين  غير  اإلش��ع��اع  م��ن  للحماية  العاملية  الهيئة  فمثا 
)ICNIRP( ال تزيد على 0.45 ملي واط/سم2. أما دائرة 
االتصاالت الفدرالية األمريكية )FCC( ال تزيد على 0.50 

ملي واط/سم2.
وعّدد الذباينة االشتراطات اخلاصة عند إنشاء محطات 

التقوية، وأهمها:
 ال ي��س��م��ح ب��ت��رك��ي��ب ال��ه��وائ��ي��ات ع��ل��ى أس��ط��ح امل����دارس 

واملستشفيات  ورياض األطفال.
 ي���ج���ب ع������دم ت���وج���ي���ه ال����ه����وائ����ي����ات ب����اجت����اه امل�������دارس 
هذه  وب��ن  بينها  املسافة  تقل  ال  وأن  واملستشفيات... 
 50 عن  السكنية  املنازل  وع��ن  متر.    200 عن  املنشآت 

متر.
 إل���زام ال��ش��رك��ات ب��امل��واص��ف��ات اخل��اص��ة ب��اإلش��ع��اع طبقا 
للعديد من املنظمات العاملية والتي تنص في املتوسط 
أن يتجاوز  القدرة ال يجب  لكثافة  األعلى  أن احلد  على 
0.45 ملي واط/ سم2 وتقدمي شهادة من الشركة تفيد 
بذلك، وأن ال يزيد معدل االمتصاص النوعي ألي عضو 

من أعضاء جسم اإلنسان عن 2 واط/كغم.
م��ن يسكنون  ع��ل��ى  ك��ش��ف ط��ب��ي دوري  إج����راء   ض����رورة 

بالقرب من محطات التلفون احملمول.
 وضع لوحة إرشاديه حتذيريه بعدم االقتراب من األبراج 

ومحطات التقوية."
وأض�����اف ال��ذب��اي��ن��ة:  "ح��س��ب ع��ل��م��ي ال ت��وج��د جهات 

علمية مؤهلة ومتخصصة تقوم بهذه القياسات حول هذه 
احمل��ط��ات، وذل���ك "حل��اج��ة ف��ي نفس ي��ع��ق��وب"، وس��ب��ق أن 
حضر عندي مندوب لشركة جوال، وشرحت له طريقة عمل 
بالتعاون،  ووعدني  تستخدم،  التي  واألج��ه��زة  القياسات 

ومضى أكثر من سنتن ولم أر أحداً."
     وت��اب��ع ي��ق��ول: "ح��س��ب رأي���ي، يجب أن ي��ق��وم بهذه 
وأن  ومحايدون،  وعلميون  متخصصون  أن��اس  القياسات 
تنشر نتيجة دراستهم على املأل، ويعرف نتائجها القاصي 
والداني، لكي يعرف اجلميع احلقيقة، سواء كانت إيجابية 

أم سلبية."

د. خالد حجة: جوال تسير مبوجب وثيقة اللجنة 
العاملية للحماية من اإلشعاع غير املؤين

وش�����دد د. خ���ال���د ح��ج��ة م���دي���ر دائ������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط في 
"ج�����وال" ق��ائ��ا: "ن��ع��م��ل ع��ل��ى أق��ص��ى ط��اق��ة، وه���ي وفق 
املهندسن  ن��ق��اب��ة  ك���دراس���ة  فلسطينية،  ع��ل��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ات 
وبيرزيت  القدس  جامعات  في  ماجستير  ورسائل  بغزة، 
وال���ن���ج���اح واألم���ري���ك���ي���ة وك��ل��ي��ة خ���ض���وري، إض���اف���ة إلى 
"جوال"  ال��ت��زام  م��دى  قاست  التي  العاملية،  األي���زو  هيئة 

باملعاييرالعاملية".
وأكد حجة أن شركته تبث على أقصى طاقة ملا هو متاح 
فلسطن  من  تصل  التي  األب���راج  كل  أن  األم��ر  وحقيقة  لنا. 
م���ص���درة م���ن ال��س��وي��د، وه���ي ت��خ��ض��ع ل��ت��ع��ل��ي��م��ات منظمة 
وال  عنها،  املنبثقة  الصلة  ذات  والهيئات  العاملية  الصحة 
بها  امل��س��م��وح  احل���دود  يتعدى  ج��ه��از  أي  بتصدير  يسمح 
عاملياً. كما تخضع أجهزتنا وأبراجنا لتفتيش ورقابة  من 
االحتال اإلسرائيلي، يتعدى أحيانا السنة والتسعة أشهر. 
الصحية  احلماية  ضمان  التأخير  ذلك  وراء  من  والذريعة 
املعايير  م��ع  متفقة  أب��راج��ن��ا  أن  األم���ر  وواق����ع  واألم��ن��ي��ة، 

الصحية واألمنية. 
وقال لدينا قياسات دورية مستمرة لكل أبراجنا بشكل 
دوري   بشكل  ال��ق��ي��اس��ات  ه��ذه  ون��رف��ع  ودوري،  ع��ش��وائ��ي 
متر  بن  بعد  على  وهي  يطمئنوا،  حتى  املسؤولة  للجهات 

وثاثن متراً من احملطات. 

م. أسامة القواسمي: استغرب
من عدم إثارة أبراج محطات الراديو

وق���ال م��دي��ر ال��ع��اق��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ؤس��س��ات��ي��ة  في 
"الوطنية موبايل" املهندس أسامة القواسمي:  "استغرب 
عدم إثارة موضوع الهوائيات املنبعثة من الراديو، رغم أن 
أكبر كم من اإلذاع��ات في العالم موجود بفلسطن، مقارنة 
أقوى  ال��رادي��و  أم���واج  أن  رغ��م  اجلغرافية.  مساحاتها  م��ع 

بكثير من موجات اخللوي".
 وقال: في منطقة رأس اجلورة باخلليل، هناك أكثر من 
25 هوائي إلذاعات، مع أنها تبث بن 2-10 كيلو، لكن أحداً 

لم يتطرق إلى املوضوع.
األب���راج، من  أي��د خفية تلعب مبوضوع   وت��اب��ع: هناك 

أجل إثارة البلبلة في املجتمع الفلسطيني."

د. أكرم حسون: اخلبراء يتلقون الدعم
من شركات الهوائيات وال يستطيعون قول احلقيقة

واستعرض رئيس بلدية دالية الكرمل السابق د.أكرم 
أجرت  إذ  ال��ه��وائ��ي��ات،  م��ع  الشخصية  جت��رب��ت��ه  ح��س��ون 
السرطان  م��رض  تفشي  بعد  السكان  على  بحثاً  البلدية 
بسبب  تقريباً،  باملائة  أل��ف  إل��ى  وصلت  ب��زي��ادة  بينهم، 

الهوائيات.
كان  والبناء،  التنظيم  جلنة  رئيس  باعتباري  وق��ال:   
غير  ك��ان  واغلبها  التراخيص،  جميع  أبطل  أن  علّي  أسهل 
األبراج،  جميع  وأزل��ت  باحتيال،  عليها  وحصلوا  قانوني 
وبعد فترة بسيطة استطعنا أن نقلص نسبة األمراض بهذا 
"الكنيسيت"  جلان  في  القانون  وم��ررت  اخلبيث.  امل��رض 

وبناء على املعطيات التي قدمتها والتي كانت دقيقة.
 وت��اب��ع: ب��رأي��ي ب��أن جميع اخل��ب��راء يتلقون ال��دع��م من 
شركات الهوائيات، وال يستطيعون قول احلقيقة، واحلمد 

لله دالية الكرمل خالية من الهوائيات.
البلدية، ونفذته  به  أول بحث قامت  وأوضح حسون:  
شخصياً كان عدم وجود الطيور في املناطق التي نصبت فيها 
الهوائيات، وكان شيئاً غريباً. وبعد إنزال بعض الهوائيات 
رأينا أن الطيور عادت إلى هذه املناطق، وأصبحت تزقزق 
في كل حديقة وكل بيت. بعدها قمنا مبسح كبير للمنازل، 
ووصلنا لكل أسرة وعائلة، ووضعنا برنامجاً ملعرفة عدد 
توجهنا  أن  بعد  أمراضهم،  ونوعية  بالسرطان،  املصابن 
من  املرضى  إليها  يتوجه  التي  حيفا،  في  املستشفيات  إلى 

دالية الكرمل.
احلاضرين:  من  مسمع  على  هاتفي  اتصال  في  يوالي 

ندوة األبراج اخللوية تفتح نقاشا علميا حول اآلثار الصحية-البيئية لإلشعاعات الراديوية غير املؤينة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

بنسختها  والتنمية،  البيئة  آف��اق  مجلة  ن��دوة  أضافت 
ال��اه��ب. وشرع  الله  رام  املزيد حل��رارة صيف  األخ��ي��رة،  
خبراء ومتخصصون ومهتمون وممثلو شركات اتصاالت 
خ��ل��وي��ة ون��اش��ط��ون ف��ي م��ك��اف��ح��ة ال��ه��وائ��ي��ات ف��ي نقاش 
لشركات  أب����راج  الن��ت��ش��ار  وال��ب��ي��ئ��ة  الصحية  ال��ت��أث��ي��رات 

اخللوي في األراضي الفلسطينية.
وعلى  "معا"،  التنموي  العمل  مركز  مقر  واحتضن    
ساخنة،  ع��م��ل  وأوراق  م��ن��اق��ش��ات  س���اع���ات  أرب����ع  م����دار 
جتاوزت  الوقت األصلي. فيما دارت نقاشات جانبية حتى 
قصيرة  الستراحة  الوقت  يتسع  ولم  الندوة،  توقف  بعد 

كانت مقررة.

اجتاهات معاكسة
وان��ع��ك��س ال��ن��ق��اش ال��س��اخ��ن ف��ي ال��ت��وص��ي��ات التي 
العمل  اس��ت��م��رار   اق��ت��رح  م��ن  امل��ش��ارك��ون، فمنهم  قدمها 
على تطوير الوعي البيئي  مبوضوعة الهوائيات. فيما 
ذهب فريق آخر إلى حد املطالبة بإبعاد هذه الهوائيات 
وتنظيم  التعليمية،  واملؤسسات  السكنية  املناطق  عن 
القانون  اح��ت��رام  إل��ى  آخ��رون  انتشار لها. ودع��ا  إع��ادة 
جودة  سلطة  م��ن  ال��ص��ادرة  والتعليمات  الفلسطيني 
البيئة ووزارة االتصاالت، وأكدوا على  حيوية استمرار 
الفحص الدوري لألمواج الصادرة عن أبراج الشركات 
على  وحثوا  ومحايدة،  علمية  جهات  قبل  من  اخللوية 
ال��ص��ادرة عن  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ش��ورات والتقارير  اع��ت��م��اد  
لاتصاالت.  الدولي  واالحت��اد  العاملية  الصحة  منظمة 
املعنية  اجل��ه��ات  قيام  ض���رورة  على  ثالث  فريق  وأل��ح 
بإعادة انتشار  األبراج مسافة 1500 متر، كاحلال الذي 
بينما  حيفا.  من  القريبة  الكرمل  دالية  بلدية  به  قامت 
طالب آخرون بضرورة أن تخصص الشركات اخللوية 
الطبية  األبحاث  أرباحها لصالح دعم  مبالغ طائلة من 
دعم  في  بعضها  تفعل  مثلما  األب��راج،  تأثيرات  لقياس 
فرق رياضية ومشروعات أخرى. وأوصى  مشاركون 
العاملية  الدولية  القوانن  واملعايير  بضرورة توضيح 
للمواطنن  وت��وض��ي��ح��ه��ا  ال��ه��وائ��ي��ات،  مب��ل��ف  املتصلة 
ب��ط��رق م��ب��س��ط��ة.  إل���ى ج��ان��ب إي��ص��ال م��ع��اي��ي��ر سلطة 
دعم  ب��ج��وار  س��ه��ل��ة،  ب��ط��رق  للمواطنن  البيئة  ج���ودة 
اعتماد وتشغيل  جلنة من مختصن وخبراء للشروع 
ال��ب��ث اخللوي  م��ح��ط��ات  م��ن��اط��ق   ف��ي  ق��ي��اس  بعمليات 
ملقارنة نتائجها بنتائج سلطة جودة البيئة. واقترحت 
االع��ت��م��اد على جهات  امل��ش��ارك��ن ض����رورة   م��ن  طائفة 
متباعدة،  فترات  في  اإلشعاع  بقياسات  للقيام  مستقلة 
ال��ت��غ��ي��ر والقيام  ت���دري���ب ك�����وادر ع��ل��م��ي��ة مل��واك��ب��ة  م���ع 
و"ج���وال"  "ال��وط��ن��ي��ة"  وح��ث��وا  ال��ازم��ة،  بالقياسات 
للتعهد مبلف األبحاث الصحية للمواطنن وااللتزام بها 
الفلسطينية  القوانن  سن  مشاركون  واقترح  قانونا. 
الواضحة والتفصيلية املتعلقة بجوانب األمان اخلاصة 
املفروضة  والقيود  الكهرومغناطيسية،  باإلشعاعات 
على نصب األبراج، من ناحية  شدة اإلشعاع املسموح 
به ومسافات األمان بن األبراج واحملطات من ناحية، 
وامل����ن����ازل وامل���ن���ش���آت وامل���ؤس���س���ات احمل��ي��ط��ة ب��ه��ا من 
ناحية أخرى.  في وقت دعا قسم منهم إلى سن قانون 
القاطنن  املواطنن  بإباغ  الشركات  يلزم  فلسطيني 
نيتها  عن  فيه  اخللوي  البرج  نصب  املنوي  احمليط  في 
لاعتراض.   لهم  الفرصة  إت��اح��ة  بهدف  ال��ب��رج،  إق��ام��ة 
جهة  قبل  م��ن  اإلشعاعية  القياسات  ب��إج��راء  وطالبوا 
علمية محايدة ال تربطها أية عاقة مصلحية بالشركة، 
مؤهلة  مختبرات  من  ُمَعيََّرة  قياس  أجهزة  وباستخدام 
ومعتمدة. وحثوا اجلهات املعنية إلزام شركات هواتف 
تقوية،   محطة  ك��ل  عند  تنبيه  الف��ت��ة  ب��وض��ع  اخل��ل��وي 
البرج،  عن  الصادرة  اإلشعاعات  من  اجلمهور  لتحذير 
لهذا  املتواصل  التعرض  من  احملتملة  املخاطر  ذكر  مع 
البرج. وطالب مشاركون بإعادة فحص أماكن انتشار 
ه���ذه األب����راج وش���دة اإلش��ع��اع��ات ال���ص���ادرة عنها من 
في  نصبها  ومنع  محايدة،  خارجية  علمية  جهات  قبل 

املناطق السكنية، وإعادة نشرها في أماكن بعيدة.
  وشارك في الندوة اخلاصة، التي جرت في التاسع 
عشر من آب، مدير دائرة التخطيط في "جوال" د. خالد 
حجة، ومدير الشؤون اإلدارية ومحطات التوسعة فيها 
ودعم  توعية  إدارة  من  ملحيس  ولينا  اخل���اروف،  ع��اء 
دائ���رة اإلش��ع��اع في  محطات توسعة "ج���وال"، وم��دي��ر 
سلطة جودة البيئة د. عدنان جودة وعبد الكرمي  ناصر 
جرادات ووليد جرادات، وعبد الكرمي  فايز وعبد الكرمي 
جنن،  مبحافظة  احل��ارث��ي��ة  سيلة  مواطني  م��ن  محمود 

د. خالد حجة مدير دائرة التخطيط في جوال يوضح موقف شركته من األبراج
وإلى جانبه د. عدنان جودة مدير دائرة اإلشعاع في سلطة جودة  البيئة

متيزت ندوة األبراج بالطابع اجلدي والعلمي املهني.
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ع��ق��دن��ا  ل��ق��اء م��ع األط��ب��اء ف��ي ص��ن��ادي��ق امل��رض��ى، وب��ع��د أن 
من  ن��وع��اً  هناك  أن  تبن  الرسمية  املعطيات  على  حصلت 

السرطان اخلبيث، مييز تقريباً جميع اإلصابات.
العبرية    يكمل: بعد ذلك أحضرنا خبيراً من اجلامعة 
وأحضرنا  جمعناها،  ال��ت��ي  املعطيات  وف��ح��ص  ب��ال��ق��دس، 
أجهزة وفحصنا الذبذبات وكمية الذبذبات، وتبن أن هذه 

الكميات تفوق ما هو مطلوب من معهد التقنية.
بأننا  تعلم  الهوائيات  شركات  كانت  "عندما  وفّصل:  
إج��راء فحص، كانت تخفف  بشكل مقصود  إلى  سنتوجه 
إلى  معطياتنا  قدمنا  بعدها،  وال��ب��ث.  الذبذبات  نسبة  من 
من  األمر  من  وحتققوا  )اإلسرائيلي(،  البيئة  جودة  مكتب 
وأثبتنا  الصحة.  ب���وزارة  ال��س��رط��ان  أم���راض  مسجل  قبل 
الشركات  ومعطيات  معطياتنا،  بن  كلي  اختاف  وج��ود 

التجارية.
احلكومة"  "رئيس  مكتب  إل��ى  املعطيات  حسون  نقل 
)اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة( وص���وت مجلس ال�����وزراء، ل��ص��ال��ح إزال���ة 
الهوائيات قبل أربع سنوات، وبعد سنة من إزالة الهوائيات  
إصابة  أي  وج��ود  عدم  وتبن  جديداً،  مسحاً  البلدية  نفذت 

جديدة.
  وقال د. حسون: "برأيي إن األبراج الكبيرة تؤثر بعد 
املناعة للمواطن  إذا كان جهاز  سنة على املواطن، وخاصة 

ضعيفاَ، إذ تتغلب عليه الذبذبات لعدة أشهر."
ل��م يحظ  امل��وض��وع  ف��إن ه��ذا  وأض���اف: لألسف الشديد 
بإثارة من أحد، بسبب احتكار الشركات للسوق من ناحية 
على  واألكادميين،  اخلبراء  من  العديد  وجتنيد  اقتصادية 

حساب كرامة املواطن العادي."   
  

الباحث سليمان:  شركات اخللوي تستهتر بنا
رئيس  س��ل��ي��م��ان،  محمد  سعيد  ال��ب��اح��ث  واس��ت��ع��رض 
بجوار  املشهد  ف��ي  ال��ه��وائ��ي��ات  ملكافحة  الشعبية  اللجنة 
الناصرة، جتربة البلدة مع األبراج.  احلديث الذي سمعته 
وكأن  اإلسرائيلية،  الشركات  لنا  تسمعه  ال��ذي   نفسه  هو 

هناك اتفاقاً مرسوماً إلجناح األبراج."
ال��ع��ام 1994، مت نصب أول ه��وائ��ي في   وق���ال:  "ف��ي 
ودون  بتعتيم،  ثان،  برج  نصب  سنوات  أربع  بعد  البلدة، 
ت��ق��ري��راً لشركة  م��ا ط��ال��ع��ن��ا  ب��ت��ات��اً. وإذا  ال��س��ك��ان  م��ع��رف��ة 
استنساخا  سنجده  والذبذبات  البث  قوة  حول  إسرائيلية 

لتقارير تصلح ألي مكان."
وأضاف:" خال سنتن، حدثت 12 حالة وفاة لشبان، 
وصرنا نتساءل عن مصدر اإلصابة. بعدها، تشكلت جلنة 
ال��ب��ي��ئ��ي، وب��دأن��ا بفعل  ال��ت��ل��وي��ث  مل��راق��ب��ة م��ص��ادر  شعبية 
البلدة،  داخل  الهوائيات  لوجود  باألبراج،  الشديد  اخلوف 

في حن أن املصادر األخرى، على أطراف البلدة."
األهالي  طلبها  ف��ح��ص  ح��ادث��ة  م��ج��ري��ات  واس��ت��ع��رض 
املشهد  مجلس  رئيس  نائب  ق��ال  إذ  شركة"بيلفون"،  من 
النقال  ال��ه��ات��ف  ي��رن  ل��م  الفحص  عملية  خ��ال  إن��ه  احمل��ل��ي 
ألحد، ففحصت اجلهاز اخللوي، ألكتشف أنه ال يلتقط أية 
إشارة، وعلى ما يبدو، وكأن الشركة اتفقت لألسف واملكلف 
بفحص اإلش��ع��اع، على إث��ب��ات ع��دم وج��ود إش��ع��اع مرتفع 

خال عملية الفحص.
وتساءل سليمان: ملاذا ال تتواجد الهوائيات على أسطح 
املدن  داخ��ل  تنتشر  بينما  اليهودية،  التجمعات  في  املنازل 

العربية.
وتساءل موفق مرعي، عضو اللجنة الشعبية في املشهد 
عن سبب دفع  مبالغ باهظة ألصحاب البيوت لقاء تركيب 
هوائيات فوقها تصل أحياناً إلى  ستة آالف دوالر شهرياً، 

مع أن أجرة البيت نفسه مائتي  دوالر فقط!
وأبرق املتحدث اإلعامي باسم اللجنة الشعبية ملواجهة  
الهوائيات في كفر قرع بوادي عارة، علي إسماعيل رسالة 
املستفيدين  ب��أن  ن��رى  األم��ور  ق��ائ��اً:  "ل��و بسطنا  للندوة، 
األب���راج،  ه��ذه  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��رب��ح  م��ن  والقريبن  اقتصادياً 

سيدافعون باستماتة عن وجودها."
وانهي إسماعيل: "قمنا باللجنة الشعبية بعدة فعاليات 
وتكاثفنا  اإلش��ع��اع،  خل��ط��ورة  ال��ن��اس  لتعبئة  وم��ظ��اه��رات 

ملساعدة املتضررين من هذه األزمة."

مدير صحة البيئة:  محاربة األبراج في حال ثبوت خطرها
إبراهيم  الصحة  ب����وزارة  البيئة  صحة  م��دي��ر  وذك���ر    
أثبت وجود ضرر  إذ  أن وزارة الصحة لن تتوانى،  عطية، 
أو اح��ت��م��ال��ي��ة وق���وع ض���رر، ك��م��ا ج���اء ف��ي ق��ان��ون الصحة 
هذه  محاربة  عن  يضر(،  قد  عبارة)ما  أورد  حينما  العامة، 
األبراج في حال ثبوت خطرها كحال الغذاء الفاسد أو املياه 
امللوثة.  وأضاف:  ال أرى أن هناك أيديا خفية حترك املجتمع 
تخوفات  نحترم  أن  وعلينا  القضية،  ه��ذه  في  الفلسطيني 

املجتمع املشروعة.

التي  الشكاوى  ف��ي  للبحث  علمية  جلنة  لدينا   وق���ال: 
التي زارت  اللجنة  ترد، وحدثت بعض احل��االت، وبقناعة 
من  ومحقاً  ج��داً  مقلقاً  نفسياً  عاماً  وجدنا  املناطق  بعض 
قبل املشتكي، ومت التخلص من هذا البرج. وهناك استعداد 
ألن تتكرر هذه احلالة مستقباً، وال يعني وضع البرج أن 
يقلق  أي شيء  أن نبحث في  فيه، وعلينا  للنقاش  ال مجال 

الناس، ونتأكد أنه ضمن البعد احملدد.

رى من قبل جهة علمية  محايدة ْ الباحث كرزم: القياسات ال جتجُ
بدوره، قال الباحث في مركز معا جورج كرزم:  "تدعي 
بأن  احلكومية  الفلسطينية  األوس���اط  وبعض  ال��ش��رك��ات 
قياسات دورية لكثافة القدرة جترى بشكل دوري في محيط 
رى من قبل جهة  األبراج، فاحلقيقة أن هذه القياسات ال جُتْ
علمية  محايدة ال تربطها أية عاقة اقتصادية أو مصلحية 
بالشركة، بل جترى من الشركة ذاتها، مما يثير تناقضا في 
املصالح، وبالتالي، فالنتائج والقياسات غير علمية وغير 
أن  القياس يجب  أجهزة  أن  موضوعية وغير صادقة.  كما 
مثل  لتعيير  ومعتمدة  مؤهلة  مختبرات  من  ُمَعيََّرة  تكون 
عامليا،  املتبعة  املخبرية  املواصفات  حسب  األج��ه��زة،  ه��ذه 
وهذا غير متوافر لدينا، وبالتالي، فالقياسات املتوافرة لدى 

شركاتنا غير موثوق بها".
منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  بعض  "إن  وأس��ه��ب:     
حاجة  ه��ن��اك  ب��أن  القائل  موقفها  أعلنت  العاملية  الصحة 
البحوث قبل اجل��زم بوجود ض��رر، وه��ذا يعني  للمزيد من 
وهذا  ال���زم���ن.   م��ن  ف��ت��رة  ب��ع��د  ال��ض��رر  يثبت  أن  احتمالية 
لتلك  جت��ارب  كحقل  تستخدم  ال��ن��اس  أرواح  أن  على  ي��دل 
الشركات؛ فمن سيتحمل مسؤولية األذى الصحي الذي قد 
للناس؟؟  وهذا  به  قد تسببت  األب��راج  بأن  يثبت مستقبا 
يذكرنا كيف أنه في املاضي، لم يتم اجلزم علميا باألضرار 
إكس  أشعة  أو  السجائر  تسببها  التي  اخلطيرة  الصحية 
من  كبيرة  طائفة  أو  األسبستوس  أو  دي.دي.ت���ي  مبيد  أو 
سنوات  طيلة  ق��ي��ل،  حيث  الكيماوية،  ال��زراع��ي��ة  امل��ب��ي��دات 
طويلة بأن ال وجود "ألدلة علمية قاطعة" حول األضرار 
اخلطيرة.  أما اليوم فنتحسر كيف أننا لم نتخذ ضد جميع 
ه���ذه امل����واد واإلش���ع���اع���ات، وم��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر، اإلج����راءات 

الوقائية الازمة.  "    
وأضاف:  "تدعي الشركات بأن فوائد األبراج أكثر من 
مخاطرها، لكن احلقيقة أننا ال نعرف كل احتماالت تسبب 

األبراج بأذى لصحة الناس، وذلك بسبب حجب الشركات 
دام  وم��ا  وال��س��ام��ة.   بالصحة  املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  ملعظم 
بنا، من باب  أفا يجدر  للمعلومات،  هناك غموض وإخفاء 
انتشار  من  اإلمكان،  قدر  ونحد،  نقلل  أن  واحل��ذر،  احليطة 
احلساسة؟   السكانية  املناطق  عن  وإبعادها  األب���راج  تلك 
وشدة  األب��راج  هذه  انتشار  أماكن  فحص  إع��ادة  واملطلوب 
خارجية  علمية  جهات  قبل  من  عنها  الصادرة  اإلشعاعات 
محايدة، ومنع نصبها في املناطق السكنية، وإعادة نشرها 

في أماكن بعيدة."
أي  ليسرائيل"  كييمت  "الكيرن  يسمى  "ما  وتابع:  
"دائرة أراضي إسرائيل" التي تعد إحدى أكثر املؤسسات 
املعادية لشعبنا، رفضت طلبات شركات اخللوي، بوضع 
األح����راج، وذل���ك ح��رص��ا منها على  ف��ي مناطق  أب��راج��ه��ا 
سامة احليوانات البرية، حيث أشارت إلى أن اإلشعاعات 
ومنوها  احليوانات  خصوبة  ت��ؤذي  األب��راج  من  املنبعثة 

الطبيعي"! 

م. سامي داوود: هناك ماليني املقاالت حول مخاطر الهوائيات
وقال املهندس سامي داوود من مجموعة الهيدرولوجين 
الفلسطيننن:  لم يجزم أحد بوجود ضرر، لكن حتدثوا عن 
بوجود  قالت  ال��دراس��ات  وبعض  ض��رر.  وق��وع  احتمالية 
مخاطر جديدة على اإلنسان وصحته. لذا من حقنا أن نقلق 
السابق أن ال أضرار  من هذا األمر. فالتدخن مثاً، قيل في 
ل��ه، ول��ك��ن بعد وق��ت ط��وي��ل حت��دث��وا ع��ن  مخاطر  جانبية 

صحية كبيرة له، ومع ذلك يباع في األسواق.
نابلس:  ال  بلدية  نائب رئيس  د. حافظ شاهن،  وق��ال 
على  ح��ص��ل  دام  م��ا  ال��ب��رج،  ه���ذا  إزال����ة  ف��ي  للبلدية  سلطة 
التراخيص من اجلهات املختلفة، وال نتحدث إال عن شروط 
الناحية  ب��ش��أن  وت��اب��ع:  ل��ل��ب��ن��اء.  التنظيمية  ال��ت��راخ��ي��ص 
اجلمالية فتؤخذ باالعتبار، وتتم زيارة املوقع املنوي إقامة 

أبراج فيه.

جتارب وسلوكيات
بقرية  جتربته  عن  ناصر  سامي  املهندس  وتطرق 
برج  ب��ه��ا  ي��ت��واج��د  إذ  ال��ل��ه،  رام  مبحافظة  ق��دي��س  دي���ر 
لاتصاالت األرضية من العام 1999، وبدأ يكبر بأجهزة 
مختلفة. وفي عام 2004، بدأت فكرة وضع برج لشركة 
الشركة  وعقدت  بالرفض.  وقوبلت  القرية،  في  ج��وال 

أجل  م��ن  البيئة  ج��ودة  وسلطة  قديس  دي��ر  ومجلس 
وبقي  الت��ف��اق،  يتوصلوا  لم  ولكنهم  ب��ق��رار،  اخل��روج 

رفض األهالي.
مسألة  من  حائر  أنا  الفيزياء،  في  كمتخصص  وق��ال: 
األبراج وضررها وما تقوله الدراسات الداعمة أو الرافضة 
عن  بعيد  فبيتي  جسمي،  هو  الوحيد  واملقياس  لألبراج. 
ب��رج االت��ص��االت األرض��ي��ة أق��ل م��ن 20 م��ت��را، وشخصياً 
أالحظ وجود خلل عندي، ولدي خمسة أطفال نومهم ليس 
دائم  إذ ال ينامون غير ساعتن، ويصيبني صداع  عميقاَ، 
مبجرد دخولي للمنزل، حتى أننا ننسى وجود البرج. ال 
يعينني ماذا قال دكتور في السويد أو من هونكوجن، بل 
يعنيني جسمي وهل أنا أشاهد نفسي متأثراً أم ال؟ وبرأيي 

فإن السبب هو البرج.

جرادات: وثيقة رسمية من وزارة االتصاالت
أدخلت الرعب إلى قلوبنا

واستعرض وليد ج��رادات، من سيلة احلارثية، قرب 
جنن: قبل ثاث سنوات جاءت الشركة لتركيب برج في 
البلدة، فرفضت البلدية ورحلت الشركة. وقبل حوالي أقل 
برج  لتركيب  البلدية،  مع  اتفاقاً  الشركة  أج��رت  سنة  من 

فوق مقر البلدية، فوافقت البلدية، واحتج الناس.
 وت��اب��ع: ق��ب��ل ح��وال��ي أرب��ع��ة أش��ه��ر ع���ادت شركة 
مع  األهالي  فاصطدم  أبراج.  لتركيب  والوطنية  جوال 
قالت  التي  الشرطة،  إل��ى  القضية  ووص��ل��ت  الشركة، 
ليس لنا أية عاقة، ونصحتنا بحل األمر ودياً. بعدها 
أخذنا تواقيع وشكاوي لكل اجلهات املختصة، ولم يرد 

علينا أحد.
واستند جرادات إلى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة 
"إج����راءات  ع���ن���وان:   حملت  الفلسطينية،  االت���ص���االت 
وقال  اخللوي".  الهاتف  لنظام  البث   مواقع  في  األم��ان 
إنها أدخلت الرعب إلى قلبه، ومما ورد فيها أنه في حال 
زادت شدة املجال الكهرومغناطيسي أو ساوت4.7 واط 
اإلجراءات  تتخذ   IRPA مقياس  حسب  مربع  متر  لكل 
التالية: ")تتخذ اإلجراءات الازمة بحيث ال يتم تعرض 
الذي يصل  املباشر، ويعتبر احمليط  اجلمهور لإلشعاع 
خطراً.  محيطاً  املذكورة  النسبة  إلى  اإلشعاع  شدة  فيه 
وي��ت��م وض���ع احمل��ي��ط اخل��ط��ر حت��ت اخل��ط��ر بحيث يتم 
ويتم  اجل��م��ه��ور،  أم���ام  مت��ام��اً  ويغلق  فيه  احل��رك��ة  منع 
جترى  كما  واضحة،  إعانية  بلوحات  ه��ذا  عن  اإلع��ان 
األمان  إج��راءات  استمرارية  من  للتأكد  دوري��ة  قياسات 
الهوائيات  في  املشتغلن  العاملن  وحلماية  وفعاليتها، 
واقية  خاصة  مبابس  العاملن  تزويد  يتم  وصيانتها 
الازمة  الطبية  الفحوصات  جتري  اإلشعاع....كما  من 
وبشكل  البث،  أجهزة  وتشغيل  الصيانة  في  للعاملن 
للتأكد من عدم تعرضهم ألض��رار صحية نتيجة  دوري 

تعرضهم لإلشعاع."  
  وأض��اف ج���رادات: إن بلدية برقن امل��ج��اورة لبلدته 
رفعت دعوى قضائية ضد شركة جوال، ووكيلها احملامي 
م��ن��ص��ور م��س��اد، ووص��ل��ت ال��ق��ض��ي��ة إل���ى احمل��ك��م��ة، وفي 
احملكمة سأل احملامي خبير شركة جوال "أيهما أقل ضرراً 
إذا كان  أو  البرج في موقعه احلالي بن السكان،  إذا كان 
خ��ارج امل��وق��ع؟" ف��رد ممثل الشركة "ب��ل ف��ي اخل���ارج." 
فتابع احملامي:" أكتفي بهذا القدر."  واستأنف جرادات: 

أوقف البرج ومنع من العمل.
 ،2009 ح��زي��ران  شهر  ف��ي  الشركة  ع��ادت  ويضيف: 
على  واعترضنا  متراً،   40 حوالي  ارتفاعه  ب��رج  لتركيب 
ال��ت��رك��ي��ب، وح���دث اص���ط���دام آخ���ر، وع��دن��ا إل���ى القضاء. 

واتبعنا وسيلة حضارية.
أنفلونزا  ح��ول  عاملية  ضجة  ال��ي��وم  ت���دور  وت��اب��ع: 
اخلنازير، ويكاد يلغى ركن اإلسام  اخلامس)احلج( 
كان  إذا  وت���س���اءل:  ال���وب���اء.  ب��ه��ذا  اإلص��اب��ة  الحتمالية 
احلديث يدور عن الشك باحتمالية إصابة 1 في األلف 
إمكانية  ع��ن   ونتحدث  األنفلونزا،  بوباء  احلجاج  من 
إل��غ��اء رك��ن إس��ام��ي؟ ف��ي امل��ق��اب��ل، وه��ل تعريض بلد 
ك��امل��ش��ه��د ق���رب ال��ن��اص��رة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ن��س��ب��ة إصابات 
أن  علينا  وه��ل  مقبول؟  أم��ر  املئة  في   10 بها  السرطان 
ننتظر حتى تصبح نسب اإلصابة بالسرطان في بلدنا 

مرتفعة؟ 
ورأى مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله  
وصحية،  بيئية  "صاحيات  بلديته  لدى  أن  قندح  جهاد 
الهوائيات.  م��وض��وع  غ��ي��ر  أخ����رى،  ج��ه��ات  م��ع  تتقاطع 
قضايا  وأي��ة  األب��راج،  عن  تصلنا  التي  الشكاوي  ونتابع 
ب��ي��ئ��ي��ة، ت��ت��ص��ل ب��ال��ش��ك��ل اجل��م��ال��ي. ون��ح��ول��ه��ا جلهات 

االختصاص". 

ندوة األبراج اخللوية تفتح نقاشا علميا حول اآلثار الصحية-البيئية لإلشعاعات الراديوية غير املؤينة

تنوع املشاركون في ندوة األبراج فإلى جانب مندوبي شركات اخللوي شارك ممثلو بعض البلديات والوزارات 
الفلسطينية وخبراء وباحثون  وأكادميون وممثلو جلان شعبية ملكافحة الهوائيات من منطقة 1948

األستاذ ابراهيم عطية مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة الفلسطينية يقول بضرورة 
احترام تخوفات املجتمع املشروعة، وإلى ميينه عبد الباسط خلف الصحافي البيئي الذي أدار الندوة   
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البيئة في كتاب »احليوان« للجاحظ

تلة النفايات في طيبة املثلث 
تتحول إلى رقعة بيئية 

خضراء وجميلة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

حولت بلدية الطيبة مؤخرا، تلة النفايات القائمة في مدخل املدينة الواقعة 
يتخللها  جميلة،  خضراء  فنية  بيئية  زاوي��ة  إل��ى  الفلسطيني،  املثلث  مبنطقة 
التي كانت متراكمة في املوقع، فضا  النفايات  متاثيل صغيرة.  وقد مت فصل 
عن دفن النفايات القابلة للتدوير في التلة اجلديدة.  وقد افتتح املوقع في أواخر 
قمة  على  لألطفال  وبساتن  روض��ات  إلقامة  البلدية  وتخطط  امل��اض��ي.   مت��وز 

تلة النفايات في مدخل الطيبة وقد حتولت إلى لوحة بيئية خضراء جميلةالتلة. تلة النفايات قبل أن تتحول إلى رقعة خضراء  جميلة

متى سيتوقف تدمير مرج ابن عامر؟!
عبد الباسط خلف

لقطات تظهر االعتداءات املتواصلة على األراضي الزراعية في مرج ابن عامر، من خال شق شوارع عريضة.  وتستخدم النفايات  مبثابة 
)ردم(  للطرقات.

ويتساءل املزارعون في املنطقة: متى سيتوقف التدمير؟  ومن املستفيد من حتويل األرض اخلصبة إلى كتل إسمنتية وشوارع؟
 
 

علي خليل حمد

التي  الكتب  أشهر  من  مجلدات،  سبعة  في  ضخم  كتاب  "احل��ي��وان"  كتاب 
خلّفها اجلاحظ )775-868م( وكان هدفه من تأليفه تقدمي نظرة علمية شمولية 
وقد  املتنوعة؛  وطباعه  املتعددة،  وحاالته  املختلفة،  بصنوفه  احليوان،  لعالم 
احليوان،  عن  العرب  نظمها  التي  األش��ع��ار  معظم  الكتاب  في  اجلاحظ  ضمن 
ورمبا كان قصده من ذلك إثبات أن معرفة العرب العلمية في هذا املجال كانت 

واسعة، بعكس ما يذهب إليه الشعوبيون في عصره.
ويحتاج موضوع "البيئة في كتاب احليوان" إلى دراسة تفصيلية واسعة، 
الصلة  ذات  النصوص  بعض  باختيار  اكتفينا  ولذلك  هنا؛  املقام  لها  يتسع  ال 

املباشرة مبوضوع البيئة، نقدمها فيما يلي.

]املساواة بني الكائنات[
كل الكائنات مهمة، فيما يرى اجلاحظ،، وال فرق بن صغيرها وكبيرها، أو 

ما يبدو منها جمياً أو غير جميل؛ وفي ذلك يقول )ج1، ص ص. 207-206(:
تتم  وباجتماعها  املصلحة،  متام  اختافها[  على  ]=الكائنات  اجلميع  "في 
واحٌد  هو  إمنا  اجلميع  فإن  اجلميع...  ُبطان  منها  واح��ٍد  ُبطان  وفي  الّنعمة، 
ُضمَّ إلى واحد، وواحٌد ُضم إليهما؛ وألّن الكل أبعاض، وألّن كّل جثة فمن أجزاء، 
فإذا جّوزَت رفع واحد واآلخر مثله في الوزن، وله مثل علّته وحّظه ونصيبه، 
الذي  الوقت  في  الثاني  من  بأحّق  األول  ليس  ألّن��ه  اجلميع؛  رف��ع  ج��ّوزت  فقد 
رجوت فيه إبطال األّول، والثاني كذلك، والثالث والرابع، حتى تأتي على الكّل 

وتستفرغ اجلميع..."
الطاوس  م��ن احل��ص��اة، ول��ي��س  ال��ل��ه  ب����أَدّل على  أّن اجل��ب��ل ليس  ت��رى  "أال 
املستحسن بأدل على الله من اخلنزير املستقبح... وأظّنك مّمن يرى أن الطاوس 
الله  على  أع��ّز  طائر[  ]=اس��م  ��دُرج  ال��تُّ وأن  ال��غ��راب،  من  تعالى  الله  على  أك��رم 
الذئب.  الله تعالى من  إلى  الغزال أحّب  احِل��َدأَة ]=اس��م طائر[، وأّن  تعالى من 
فإمنا هذه أمور فّرقها الله تعالى في عيون الناس، ومّيزها في طبائع العباد، 
فجعل بعضها بهم أقرب َشَبهاً، وجعل بعضها إنسّيا، وجعل بعضها وحشّيا، 
إلى ما  إلى ما تريك العن، واذهب  وبعضها غاذياً، وبعضها قاتاً.. فا تذهب 

يريك العقل."

]التكافل الغذائي[
التي قّدمها اجلاحظ للتكافل الغذائي بن احليوانات قوله )ج6،  من األمثلة 

ص. 344(:
"التمساح مختلف األسنان، فينشب فيه اللحم، فيغّمه فيننت عليه؛ وقد ُجِعل 
في طبعه أن يخرج عند ذلك إلى الشط، ويشحا ]=يفتح[ فاه لطائٍر يعرفه بعينه، 
أرقط )مليح(، فيجيء من بن الطير حتى يسقط بن حلييه، ثم ينقره مبنقاره  
له ومعاشا، ويكون تخفيفا عن  غ��ذاًء  اللحم، فيكون  ذلك  حتى يستخرج جميع 
عم، والّتمساح  التمساح وترفيها؛ فالطائر الصغير يأتي ما هنالك يلتمس ذلك الطُّ

يتعرض له، ملعرفته بذلك منه."

]السلسلة الغذائية[
حت���دث اجل��اح��ظ ع��ن ال��س��اس��ل ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي أك��ث��ر م��ن م��وض��وع م��ن كتاب 

احليوان، فمن ذلك قوله )ج6، ص. 313( بعنوان )أرزاق احليوانات(:
ويصيد  فيأكله،  الثعلب  يصيد  الذئب  أن  األرزاق  قسمة  في  العجب  "وم��ن 
صنيعه  وكذلك  فيأكلها  األفعى  القنفذ  ]يقصد[  وُيريغ  فيأكله،  القنفذ  الثعلب 
والعصفور  فتأكله،  العصفور  تصيد  واحلية  ��ة،  احل��يّ تعظم  لم  ما  احليات  في 
يصيد اجلراد فيأكله، واجلراد يلتمس فراخ الزنابير وكلَّ شيٍء يكون أُفحوُصة 
تصيد  والنحلة  فيأكلها،  النحلة  يصيد  والزنبور  املستوى،  على  ]=أُدح��ّي��ت��ه[ 

الذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها."

]أثر البيئة[
حتدث اجلاحظ عن أثر البيئة في طبائع الناس وألوان الكائنات، فقال )ج4، 

ص ص.71-70(:
"ال ينكر أن يفسد الهواء في ناحية من النواحي فيفُسد ماؤهم وتفُسد تربتهم؛ 
فيعمل ذلك في طباعهم على األيام، كما عمل ذلك في طباع الزجن، وطباع الصقالبة، 
وطباع باد يأجوج ومأجوج؛ وقد رأينا العرب، وكانو أعراباً حن نزلوا خراسان، 
اإلبل  تطبع  كيف  الترك  باد  طباع  وترى  املعاني؛  تلك  جميع  من  انسلخوا  كيف 
والدواب وجميع ماشيتهم، من سبع وبهيمة، على طبائعهم. وترى جراد البقول 
والرياحن وديدانها خضراء، وترى في غير اخلضرة على غير ذلك. وترى القملة 
في رأس الشاب األسود الشعر س��وداء، وتراها في رأس الشيخ األبيض الشعر 

ب���ي���ض���اء، وت����راه����ا ف���ي رأس 
األش��م��ط ش��م��ط��اء، وف���ي لون 
اجلمل األورق ]= ما في لونه 
ب��ي��اض وس����واد[، ف���إذا كانت 
باحلمرة  اخلضيب  رأس  في 
َنصل  ف�����إن  ح����م����راء،  ت����راه����ا 
 =[ ُشّكلَة  فيها  صار  خضابه 
باحلمرة[  ال��ب��ي��اض  اخ��ت��اط 

من بن بيض وحمر."
َة ]=أرض  "وقد نرى َحرَّ
بني  س�����وداء[  ح���ج���ارة  ذات 
ُسلَيم، وما اشتملت عليه من 

إنسان، وَسُبع، وبهيمة، وطائر، وحشرة، فتراها كلّها سوداء."
)ج2،  اجلاحظ  يقول  ودياناتهم،  الناس  عقائد  في  القوي  البيئة  أثر  وعن 

ص ص.328-326(:
وأحّبائه،  وآب��ائ��ه،  أَب��روي��ز  ِك��س��رى  لعقل  استسقاطي  م��ن  تعجبت  "ف��إن 
وق��راب��ي��ن��ه ]=خ��اص��ت��ه[، وك��ّت��اب��ه وأط��ّب��ائ��ه، وح��ك��م��ائ��ه، وأس���اورت���ه ]=ق���ادة 
جيوشه[، ]=لعبادتهم النار[ فإني أقول في ذلك قوالً تعرف به أني ليس إلى 

العصبية ذهبت"
املقالة، وُنشئوا على  الذين ولدوا بعُد على هذه  القول  أعِن بذلك  لم  أني  "أعلم 
هذه الديانة، وُغّذوا بهذه النحلة، وُرّبوا ]جميعا[ على هذه امللّة؛ فقد علمنا جميعا أن 
عقول اليونانية فوق الديانة بالدُّهرية ]=املادّية[ واالستبصار في عبادة ]البروج[ 
الديانة  ف��وق  العرب  وعقول  ال��ُب��دِّ...  بطاعة  الديانة  ف��وق  الهند  وعقول  الكواكب؛ 

بعبادة األصنام واخلشب املنجور، واحلجر املنصوب، والصخرة املنحوته"
أطباء  كبير   =[ جالبنوس  عاجه  يحسن  ال  داٌء  والتقليد،  املنشأ  "ف���داء 
اليونان في عصره[، ]وال غيره من األطباء[. وتعظيم الكبراء، وتقليد األساف، 
إلف دين اآلباء، واألُنس مبا ال يعرفون غيره يحتاج إلى عاج شديد، والكام 

في هذا يطول."
–فاذكر  أب��روي��ز  ذك��ر  على  التعّجب  دع��اك  حتى  تتعجب،  أن  آث��رت  "ف��إن 

سادات قريش، فإنهم فوق كسرى وآل كسرى."

اجلاحظ
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ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

الدواجن التي تربى وتنفخ بواسطة مواد كيماوية صناعية، حتى يصبح حجمها 
االحتكارات  وهيمنة  ريفي  مشهد  خلف  يختبىء  ال��ذي  التصنيع  ومخيفا.   ضخما 
اجلديد  الوثائقي  الفيلم  في  األميركية  الغذائية  الصناعات  ُتْعَرض  هكذا  الضخمة.  

الصادر في الواليات املتحدة.
شهدته  ال��ذي  التغير  أن  من  يحذر   ".FOOD Inc" عنوان  يحمل  ال��ذي  الفيلم 
الصناعات الغذائية األميركية في السنوات األخيرة يشكل خطرا على صحة اجلمهور 

وينتهك البيئة وحقوق العمال وحقوق احليوانات.
الكبيرة  امل��ص��ان��ع  داخ���ل  ف��ي  ك��ام��ي��رات خفية  الفيلم ص���ورا ص��ورت��ه��ا  وي��ع��رض 
جانب  إلى  العمال  بداخلها  يحشر  والتي  واخلنازير،  الدواجن  منتجات  تنتج  التي 
احليوانات التي تساق إلى الذبح.  وفي أحد املشاهد، سمحت صاحبة إحدى احلظائر 
للمصورين بأن يوثقوا الدجاجات اللواتي يسقطن خائرات بسبب ضخامة أوزانهن، 
إثر حقنهن باملواد الكيماوية الصناعية لتسريع منوهن املتضخم.  وبعد أن انكشف 
األمر، خسرت صاحبة املزرعة العقد املبرم مع شركة إنتاج الدواجن "فردو فارمز".

اإلنتاج  فرع  على  الضخمة  االحتكارية  الشركات  سيطرت  كيف  الفيلم  ويصف 
ال��غ��ذائ��ي.  وم���ن أب���رز ت��ل��ك االح���ت���ك���ارات، ش��رك��ة ال���ب���ذور وال��ك��ي��م��اوي��ات الزراعية 
فردو   " الدواجن  حلوم  إنتاج  وشركة  "تيسون"،  اللحوم  وشركة  "مونسانتو"، 
فارمز".  ويبن الفيلم كيف أن تلك الشركات حترص في وسائل اإلعام وفي أوساط 
التنوع  ذات  الصغيرة  امل��زارع  وسط  الريفية،  بالصبغة  ذاتها  صبغ  على  اجلمهور، 
احملصول  يحصدون  الذين  والفاحن  املراعي،  في  يرعى  ال��ذي  والبقر  احملصولي، 
إنتاج هذه الشركات يكون في املصانع  أن  إال أن احلقيقة هي  في احلقول اجلميلة.  
الربح االقتصادي في رأس سلم  واملختبرات، بعيدا عن احلقول واألري��اف.  ويأتي 

أولويات تلك الشركات، وقبل أي اعتبار لصحة اجلمهور.
"ميكل  ق��ال  غذائنا"،  إنتاج  فيها  يتم  التي  الطريقة  عن  الستار  الفيلم  "ويزيل 
من  وأكثر  معتدلة،  وبكمية  حقيقيا،  غ��ذاء  "ت��ن��اول  مبقولته:   اشتهر  ال��ذي  بولن" 
اخلضروات والفاكهة، وقلل كثيرا من اللحم".  ويعد بولن أحد أبرز الرموز الناشطة 
الفيلم مساحة كبيرة لإلدالء  املتحدة، والذي منحه  الواليات  الغذاء املصنع في  ضد 
برأيه.  وأضاف بولن قائا:  "تعرض لنا أغلفة املواد الغذائية مزرعة جميلة، إال أن 

الغذاء املغلف يأتينا في الواقع من املصانع".
إرسال  رفضت  إنها  بل  بصمت.   النقد  هذا  الغذاء  احتكارات  تتقبل  لم  وبالطبع، 
مندوبن عنها ملقابلتهم في الفيلم.  ومن ثم حاولت مهاجمته بوسائل مختلفة.  وعلى 
سبيل املثال، أقام احتاد منتجي اللحوم موقعا إلكترونيا خاصا في اإلنترنت يهاجم 

الفيلم وما ورد فيه.  
يتسبب  رخيصة  بوسائل  إنتاجه  يتم  ال��ذي  املصنع  ال��غ��ذاء  إن  الفيلم  وي��ق��ول 
جراثيم  من  والتسمم  والسكري،  ال��زائ��دة،  السمنة  مثل  مرضية  صحية  ظواهر  في 
"الساملونيا" و"كولي"، كما أنه يلوث البيئة باملواد الكيماوية السامة التي يتسرب 

بعضها إلى املياه اجلوفية.

بسبب اإلدمان على املشروبات اخلفيفة والوجبات السريعة:  واحد من كل ثالثة أوالد أميركيني ولدوا بعد عام 2000 يعاني من السكري

الفيلم الوثائقي ».FOOD Inc«  يكشف اجلانب املظلم  في الصناعات الغذائية األميركية
شركات األغذية الكبيرة تخفي حقائق مخيفة عن األوساخ الغذائية التي نبتلعها

احليوانات  من  كبير  ع��دد  تربية  على  القائمة  "ال��زراع��ة  أي��ض��ا:   بولن  وأض��اف 
أكثر  بيئيا  تلوثا  تنتج  إنها  بل  البيئة.   تلوث  مغلقة  أماكن  في  حشرها   يتم  التي 
من املصانع.  كما أنها تعتمد على استعمال املضادات احليوية في الغذاء، مما ميهد 

الطريق لألمراض املقاومة لألدوية.  وهذا مكلف لوزارتي املالية والصحة".
إذن، يعالج الفيلم صناعة األوهام التي تبيعنا غذاء سريعا ومريحا ورخيصا، 
الفيلم حقائق مخيفة،  الصحية.  ويعرض  الناحية  لكنه يكلفنا وسيكلفنا غاليا من 
حيث إنه يكشف اجلانب املظلم في الصناعات الغذائية، ذلك اجلانب الذي حتاول تلك 

الصناعات إخفاءه بكل قوة، في الوقت الذي يفضل الكثيرون، غالبا، غض النظر.
وتبرز العديد من مشاهد الفيلم، أوجه الشبه بن صناعة األغذية وصناعة التبغ، 
حيث إن هم الشركات الكبيرة ينحصر في مضاعفة أرباحها، دون االلتفات إلى عواقب 
أكثر من حرصها  الشركات  السلطات احلكومية حترص على مصالح  أن  ذل��ك.  كما 
على مصلحة وصحة املستهلكن الذين، غالبا، ما يخنعون آللة التسويق الدسمة، بل 

يقنعون أنفسهم بأن ال مشكلة في تناول تلك األطعمة.
 Fast( السريع"  "الغذاء  بعنوان  سابقا  فيلما  الفيلم  هذا  يشبه  محتواه،  في  و 
اعتمد على كتاب  )Fast Food Nation( ملؤلفه "أري��ك شلوسر"  الذي   )Food

الذي يعد أيضا أحد مخرجي هذا الفيلم.  
الغذائية  للصناعات  قاسية  محاسبة  مبثابة   ".FOOD Inc" فيلم  وي��ع��د 
ودون  األميركين،  أن  كيف  فهم  وي��ح��اول  بعامة.   والعاملية  بخاصة،  األميركية، 
استثناء تقريبا، حتولوا، خال عشرات السنن، إلى محكومن من قبل بضع شركات 
غذاء  فتطعمهم  حسابهم؛  على  أرباحها  ملضاعفة  بوسعها  ما  كل  تعمل  كبيرة،  غذاء 
أكثر  الغذاء  ذلك  على  األميركيون  يتهافت  ذلك  ومع  صحي.   وغير  ودسما  رخيصا 

فأكثر.
وأن  املصنعة،  األغذية  إنتاج  كيفية  يوجز  أن  دقيقة،   94 خال  الفيلم،  ويحاول 
يكشف اخلبايا التي تقف خلف 47 ألف منتج غذائي تباع في محات السوبرماركت.  
ويبن أحد املشاهد املثيرة في الفيلم، أسرة مكونة من الزوج والزوجة وابنتيهما، 
 8 من  املكونة  عشائهم  وجبة  ويشترون  كينغ"  "ب��ورغ��ر  ف��روع  أح��د  إل��ى  يدخلون 
إلى  باإلضافة  "س��ان��دوي��ش"،  لكل  واح��د  دوالر  بسعر  همبورغر  "س��ن��دوي��ش��ات" 
دوالر   11 برمتها  الوجبة  تكلفة  وبلغت  السيارة.   في  ليأكلوها  خفيفة،  مشروبات 
و36 سنتا، وذلك دون شراء أي حاجيات أخرى، ودون استهاك الوقت في حتضير 
مريض  العائلة  والد  لكن،  "لذيذا".   غذاء  تناولوا  بل  وسخة،  أوان  ودون  الوجبة، 
يشترون  إن��ه��م  فتقول  األم  أم��ا  ال��ع��ائ��ل��ة.  دخ��ل  ت��ه��دد  امل��ه��زوزة  وصحته  بالسكري 
النقود  العشاء، وهم ال ميلكون  الوقت إلعداد وجبة  الهمبورغر ألنه ال يوجد لديهم 
األسرة.   لوالد  العاجية   األدوي��ة  لشراء  للنقود  بحاجة  إنهم  بل  آخ��ر،  شيء  لشراء 
واملفارقة، أن من يتناول باستمرار الوجبات السريعة، يزيد كثيرا لديه احتمال ليس 
فقط، إصابته بالسمنة املفرطة، بل إصابته أيضا بالسكري.  ومن املثير للشفقة أن 
مع  اخلفيفة،  )الكيماوية(  العصائر  يشربون  ال��وال��د،  ومنهم  األس��رة،  أف��راد  جميع 
والنقود.  وهكذا  الوقت  له مبشكلة  بالطبع ال صلة  امل��اء، وهذا  بدال من  الهمبورغر، 
فإنهم ال يجهزون على والدهم، بل يرفعون بشكل جدي من احتمال إصابة االبنتن 

بالسكري.

وال تكمن املشكلة في هذه األسرة فقط، بل، ووفقا للمعطيات املريبة التي يكشفها 
أميركين  أوالد  ثاثة  كل  من  واح��دا  فإن   ،)CDC أل  معلومات  إلى  )استنادا  الفيلم 
ولدوا بعد عام 2000، قد تطور لديه أحد أنواع مرض السكري.  وترتفع النسبة أكثر 
لدى فئة السود، لتصل إلى واحد من كل اثنن.  والسبب األساسي في ذلك هو اإلدمان 

على املشروبات اخلفيفة والوجبات السريعة والرخيصة.
والسؤال اجلوهري الذي يطرحه الفيلم:  ما هو البديل الصحي املناسب للوجبات 
بالطبع،  ك��وال؟   والبيبسي  الكوكاكوال  مع  تناولها  يتم  التي  والرخيصة  السريعة 
اجلواب هو األغذية الطبيعية املوسمية واحمللية )البلدية( والعضوية، ذات السعر 

املتوسط أو حتى الرخيص أحيانا.
واملعضلة هنا، كما يوضح الفيلم، ال تكمن فقط في إيجاد البدائل، بل في وجود 
أن تبدأ أصا في  لديك مشكلة، كيف تستطيع  الوعي بأن  إذ دون  الوعي باملشكلة.  

التفتيش عن احللول؟  
وبالرغم من أننا نعيش في عصر تكنولوجيا املعلومات، يكشف لنا الفيلم، كيف 
أقل ما ميكن عن األوساخ  الكبيرة قصارى جهدها كي نعرف  تبذل شركات األغذية 
الغذائية التي نبتلعها.  بل تعمد تلك الشركات إلى تفريغ الرقابة التي متارس عليها 
من قبل اجلهات السلطوية املسئولة، من محتواها.  أي أن هناك نوعا من التحالف بن 
رأس املال والنظام احلاكم.  وهنا بالذات، تكمن أهمية الفيلم:  تعميق وعي املستهلكن 

وإثارة أسئلة هامة مت تهميشها، بشكل أو بآخر.  
ومع أن الفيلم يركز على املجتمع األميركي، إال أن احلقائق والظواهر التي عاجلها 
تنسحب أيضا على املجتمع الغربي بشكل عام، ومبدى أقل على مجتمعاتنا العربية 
االستهاك  أمناط  بقوة  تغزوها  أخذت  التي  العربية  املدن  وبخاصة  والفلسطينية، 
القلب  وأم���راض  الشراين  وتصلب  للسمنة  املسببة  الغذائية  ب��ال��ق��اذورات  الغنية 

والسرطانات.   

ج. ك.

تنتشر في املدن والبلدات الفلسطينية العديد من األراضي والعقارات والساحات 
واملدارس  العامة  املؤسسات  من  العديد  في  توجد  كما  منها؛   املستفاد  غير  املهملة 
باألعشاب  واملليئة  املستغلة،  وغير  بها  احمليطة  األراض��ي  من  قطع  واجلامعات، 
واألشواك والقاذورات.  فبإمكان الطاب والشباب، عبر املبادرات البيئية اجلماعية 
املثمرة،  األش��ج��ار  من  وك��روم  عضوية  بساتن  إل��ى  امل��واق��ع  ه��ذه  حتويل  املنظمة، 

وحدائق جميلة عامة، مبعنى حتويلها إلى قيمة إنتاجية وبيئية مميزة. 
لذا، سنقدم هنا، بعض املقترحات العملية لنشاطات زراعية – عضوية - بيئية 
جماعية، ميكن أن تنفذها مجموعات من الطاب والطالبات، والشباب والشابات، 

في املدارس واجلامعات واجلمعيات والنوادي واملؤسسات العامة واخلاصة. 
بأنواع  ت��زرع  عضوية  حديقة  إنشاء  على  العمل  واألس��ات��ذة،  الطاب  بإمكان 
على  ال��ط��اب  لتشجيع  وذل��ك  والفاكهة،  واخل��ض��ار  الطبية  النباتات  م��ن  مختلفة 
ثقافة  ترسيخ  عن  فضا  الكيماويات،  من  اخلالية  الطبيعية  املنتجات  استهاك 

اإلنتاج واالرتباط باألرض.
وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم، ف���إن م��ن أه���م م��ب��ادئ ال���زراع���ة ال��ع��ض��وي��ة جت��ن��ب األسمدة 
الطعام  بقايا  من  املستمد  العضوي  السماد  استعمال  ذل��ك،  من  وب��دال  الكيماوية.  

وفضات النباتات وروث احليوان، بعد حتللها خال بضعة أشهر.  
كما متارس في هذه الزراعة، الدورة الزراعية وتعاقب احملاصيل، ضمن برنامج 
متكرر ميتد بن ثاث سنوات إلى سبع.  ويعمل النظام الزراعي العضوي املنسجم 
األمراض  ومكافحة  وجودتها  التربة  خصوبة  حتسن  على  الطبيعة،  قوانن  مع 

واآلفات واألعشاب الضارة، فضا عن زيادة اإلنتاج الزراعي.  
وتكثر اليوم، في العديد من دول العالم، املبادرات احلكومية لتشجيع الزراعة 
من  كل  في  العضوية  املنتجات  على  الطلب  في  ارت��ف��اع  هناك  أن  علما  العضوية، 

البلدان الصناعية والنامية.  
الصديقة  الزراعة  في  مسابقة  ما،  مؤسسة  أو  جمعية  تنظم  أن  أيضا،  وميكن 
للبيئة، يكون موضوعها تطوير مشروع زراعي ذي جدوى اقتصادية ملنطقة ما، في 

رام الله، أو غزة، أو نابلس على سبيل املثال.  
ويقدم الطاب أو الشباب املتسابقون أفكارا خاقة يضعونها في إطار عملي، 

تنظيم نشاطات بيئية جماعية
كاقتراح مزرعة لتربية الدواجن، أو مزرعة لتربية األسماك، أو زراعة أشجار الفاكهة 

واحلمضيات وإنتاج العسل وغير ذلك.  
وُتَشكَّل جلنة حتكيم من خبراء التنمية واملختصن في الزراعة العضوية، بحيث 
على  الفائزون  يحصل  وبالنتيجة،  ج��دوى،  وأكثرها  املشاريع  أفضل  اللجنة  حتدد 

املراتب املختلفة، وبالتالي، يفوزون باجلوائز املناسبة.
ه  كما أن املدرسة أو اجلامعة أو اجلمعية أو النادي، قد يبادرون إلى إنشاء ُمَتَنزَّ
توسيع  بهدف  وذل��ك  والبلديات.   الرسمية  اإلدارات  مع  بالتعاون  علمي،  ومركز 
البناء  ومشكلة  ال��ع��م��ران��ي  التنظيم  غ��ي��اب  ظ��ل  ف��ي  وب��خ��اص��ة  اخل��ض��راء،  امل��س��اح��ة 

العشوائي.  
كما يهدف املشروع إلى إنشاء مرفق سياحي وعلمي، يفتح للطاب مجاال ملعاينة 
حدائق  املركز  يضم  أن  وميكن  املنطقة.   في  املوجودة  والنباتات  احلرجية  األن��واع 
الزهور، ومساحات مخصصة للتجارب الزراعية، وبركة أسماك، ودفيئة زجاجية، 

وحديقة للنباتات الطبية، ومكتبة ومختبرا، وقاعات وأماكن مخصصة للزوار.  
الندوات  إق��ام��ة  ع��ن  فضا  امل��رك��ز،  إل��ى  وال��س��ي��اح  للطاب  زي���ارات  تنظيم  ويتم 

واملعارض البيئية.  وتباع منتجات املركز الزراعية كنشاط متويلي.
وكما ذكرنا سابقا، هناك العديد من األراضي التابعة للمدارس واجلامعات غير 
مستفاد منها ومهملة.  فبإمكان الطاب والشباب استصاح تلك األراضي، وتغطيتها 
تسييج  ث��م  وم��ن  وغيرها،  والصنوبر  الفاكهة  أش��ج��ار  وغ��رس  ال��زراع��ي��ة،  بالتربة 

األرض حلمايتها.  
غرس  كيفية  ال��ط��اب  فيه  يتعلم  َمْشَتل  إل��ى  األرض  حتويل  ذل��ك،  م��ن  وال��ه��دف 
أو اجلامعة، في  املدرسة  لتوزيعها الحقا في محيط  باألشتال،  األشجار، واالعتناء 

املدينة أو احملافظة بشكل عام، وبالتالي املساهمة في تشجير املنطقة.
بها  يعتنوا  أن  على  منازلهم،  أم��ام  ليزرعوها  الطاب  على  األش��ت��ال  ت��وزع  كما 
متنح  قد  التشجيع،  باب  ومن  منوها.   حول  اجلامعة  أو  للمدرسة  تقارير  ويقدموا 
الذين يهتمون بأشتالهم ويحافظون  أو اجلامعة، عامات إضافية للطاب  املدرسة 

عليها.
ُيْعَطى عددا من  فقد  املعهد،  أو  أو اجلامعة  املدرسة  إلى  الطالب  وعندما ينتسب 
األشتال لزراعتها واالعتناء بها، طوال السنة الدراسية.  وميكن حتويل هذا النشاط 
السنة، بعد  نهاية  الطالب عامة في  ينال عليها  الدراسية،  البرامج  مادة ضمن  إلى 

الكشف عن صحة األشتال، وتؤخذ العامة بعن االعتبار في املعدل العام.  
الطالب،  يقوم  آخ��ر،  وطني  عيد  أي  أو  البيئة  يوم  أو  الشجرة  عيد  ومبناسبة 
ضمن خطة محددة، بزراعة األشتال في أراض متلكها الدولة أو املؤسسات العامة، 

أو ميلكها أفراد تبرعوا بها لتلك الغاية.  
ويهدف املشروع إلى تنمية الشعور لدى الطالب مبسؤوليته ودوره الشخصي، 
وحتويله إلى إنسان بيئي، وتعزيز عيد الشجرة من خال عملية تشجير جماعية 
منظمة، فضا عن توفير فرص عمل لعدد من املهندسن واإلدارين والعمال الذين 

سيديرون املشروع وينفذونه على نطاق وطني عام.
بإمكان كل طالب ورجل  وال��زواج والتخرج وغيرها،  الوالدة  بأعياد  واحتفاًء 

أمن ومؤسسة، أن يتبنى غرس شجرة واحدة مع العناية الدائمة بها.  
ومن املقترح أيضا، استيفاء رسم ضريبي على كل أرض لم يبادر أصحابها إلى 

زراعتها، بعد فترة زمنية معينة من تركها بورا.
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للمزيد من التفاعل، أو للحصول على معلومات إضافية، ميكنكم الكتابة على العنوان 
george@maan-ctr.org  :اإللكتروني التالي

فيلم الصناعات الغذائية

طالب املدرسة اجلدد يزرعون شجرة
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تتمة/ اجلدل الدائر
Benevento مؤمتر

في  كثيرة  دوال  أن  من  وبالرغم  أن��ه  األم��ر،  في  الغريب 
أبراج  من  املنبعثة  اإلشعاعات  مسألة  بعمق  تبحث  العالم 
اه��ت��م��ام لدى  ت��ك��اد ال تثير أي  امل��س��أل��ة  ف���إن ه���ذه  اخل��ل��وي، 
عقدت   2006 العام  في  بأنه  علما  الفلسطينين،  املسئولن 
في  مؤمترا  اآلم��ن��ة"  للكهرومغناطيسية  الدولية  "اللجنة 
مدينة Benevento بإيطاليا، صدر عنه وثيقة هامة أنارت 
احلكومين  املسئولن  من  العديد  لدى  ساطعا  أحمر  ض��وءا 
العواقب  الوثيقة  عاجلت  إذ  والصحي؛  البيئي  احلقلن  في 
غير  والراديوية  الكهرومغناطيسية  لإلشعاعات  الصحية 
املؤينة، وأوصت باإلجراءات التي يجب اتخاذها حلماية صحة 
اجلمهور، وللتقليل من املخاطر واآلثار الضارة الناجتة عن 
التعرض للحقول املغناطيسية والكهرومغناطيسية، وذلك 
استنادا إلى قاعدة "احلذر الوقائي".  ولألسف، لم تثر هذه 
الفلسطينية  اجلهات  قبل  من  اهتمام  أو  متابعة  أي  الوثيقة 
احلكومية املعنية.  ويثير هذا التجاهل قلقا بالغا، وبخاصة 
ألن املؤمتر املذكور طرح معطيات طبية هامة، منها ما يتعلق 
باألدلة الناجتة من التجارب على احليوانات ومستوطنات 
لترددات  التعرض  أن  األدلة  تلك  بينت  إذ  البشرية،  اخلايا 
كثيرا  يرفع  قد  الكهرومغناطيسية،  احلقول  من  منخفضة 
في  التسبب  ع��ن  فضا  بالسرطان،  األوالد  إص��اب��ة  احتمال 
مشاكل صحية أخرى لدى األوالد والبالغن.  كما ُعِرَضت في 
املؤمتر أدلة تشير إلى ارتفاع احتمال اإلصابة بسرطان املخ 

لدى الذين يستخدمون الهواتف اخللوية بشكل متواصل. 
   حق احلصول على املعلومات

وفي الواقع، أصبح املواطنون الفلسطينيون مستباحن 
علمي  جسم  ألي  ت��ام  غياب  ف��ي  وذل��ك  اخل��ل��وي،  إلشعاعات 
مهني محايد، يدقق في هذه الظاهرة ويفحص مدى التأثير 
بل  ال��ن��اس.   على  البيئية   - الصحية  ومخاطره  اإلشعاعي 
إن��ن��ا م��ح��روم��ون ح��ال��ي��ا م��ن حقنا األس���اس���ي ف��ي احلصول 
بشدة  املتعلقة  الكاملة  احلقيقية  والبيانات  املعلومات  على 
ومستويات  ح���دة،  على  ب��رج  ك��ل  م��ن  املنبعثة  اإلش��ع��اع��ات 
جميعا  صحتنا  على  امل��ؤث��رة  اإلش��ع��اع��ات  ل��ه��ذه  ال��ت��ع��رض 
وص��ح��ة أط��ف��ال��ن��ا.  ك��م��ا ال ي��وج��د ح��ال��ي��ا ف��ي س��ل��ط��ة ج��ودة 
ق���وة ب��ش��ري��ة ع��ل��م��ي��ة م��ؤه��ل��ة وم��خ��ت��ص��ة بالتلوث  ال��ب��ي��ئ��ة 
والدقيقة،  احلديثة  القياس  بأجهزة  ومجهزة  اإلش��ع��اع��ي 
وغزة،  الضفة  في  العاملة  األب���راج  مئات  ومتابعة  ملراقبة 
واالنبعاثات اإلشعاعية الكهرومغناطيسية الصادرة عنها.  
أو على األقل، توجيه الهيئات احمللية ومساعدتها على كيفية 
مراقبة األبراج الواقعة في حدود مناطق نفوذها، وجتهيزها 
التصاريح  إص���دار  ب��أن  علما  ال��ض��روري��ة،  القياس  مب��ع��دات 
أن يكون من صاحية  األب��راج يفترض  الازمة لنصب هذه 

تلك الهيئات.   
ل��ه من  م��ا نتعرض  إل��ى  أن نطمئن  م��ن حقنا جميعا  إن   
أرباح  زيادة  والوحيد  األساسي  هدفها  عشوائية  إشعاعات 
الناس.  ومن حقنا أيضا أن نعبر  الشركات ولو على جثث 
أبراج اخللوي في بلدنا، وأن  عن رأينا فيما يتعلق مبصير 
نصبها.   ومواقع  باستعمالها  املتعلقة  القرارات  في  نشارك 
وحياة  بحياتنا  التحكم  ف��ي  حقنا  ننتزع  أن  واجبنا  وم��ن 
أطفالنا، وأن نعرف بالضبط كم هي كميات اإلشعاعات التي 

جنبر قسرا على ابتاعها؟
األبحاث واألمراض

آفاق  مجلة  كانت   ،2008 متوز  في  الصادر  عددها  وفي 
اإللكترونية قد أشارت في حتقيقها املطول  البيئة والتنمية 
أبراج اخللوي والذي حمل عنوان: "مخاطر مجهولة  حول 
وم���وت م��س��ك��وت ع��ن��ه" - أش����ارت إل���ى ع���دة أب��ح��اث أثبتت 
واإلشعاعات  اخل��ل��وي  أب���راج  تسببها  ق��د  مرضية  أض����راراً 
املعهد  أج���راه  م��ق��ارن  إح��ص��ائ��ي  بحث  منها  عنها،  ال��ن��اجت��ة 
الوطني للعلوم التطبيقية بفرنسا اجري على 550 شخصاً 
غير  اإلشعاع  مصادر  من  مختلفة  أشكال  إلى  تعريضهم  مت 
املؤين )الصادر عن أبراج اخللوي( على مدى بضع سنوات، 
فوجد أن التعرض لإلشعاع  على مسافة 300 متر سبب لهم 
هبوطاً وإرهاقاً دائماً، وعلى مسافة 200 متر أوجاعاً حادة 
إلى  املجلة  وإرهاقاً مستمراً.  وأش��ارت  دائماً  بالرأس وأرق��اً 
املَنوفية مبصر  الطب في جامعة  بحث آخر صادر عن كلية 
متوسطة  ق��درة  لكثافة  للناس  املتواصل  التعرض  أن  أثبت 
النوم.   إلى مشاكل في  السلوكي باإلضافة  التوازن  أّثر على 
أن تعرض  السلوكي يكمن في  التوازن  التأثير على  وسبب 
املؤينة يؤدي  الراديوية غير  العصبي لإلشعاعات  النسيج 
إل���ى ت��س��خ��ن األن��س��ج��ة احل���ي���ة، مم���ا ي��ت��س��ب��ب ف���ي تغيرات 
فسيولوجية كهربائية في اجلهاز العصبي املركزي.  وبينت 
السلوكيات  على  اإلش��ع��اع��ات  ه��ذه  تأثير  أخ���رى  دراس����ات 
البرج.   يعلوه  ال��ذي  املبنى  في  القاطنن  للسكان  العصبية 
ك��م��ا أن س��ك��ان ن��ف��س امل��ب��ن��ى وامل��ب��ان��ي احمل��ي��ط��ة ب��ال��ب��رج قد 
وإرهاق  النشاط،  في  وهبوط  املتكرر،  الصداع  من  يعانون 
وكآبة،  وقلق  التركيز،  في  وصعوبة  الذاكرة،  وفقدان  دائم، 

وصعوبة في النوم.
وم���ن ب���ن م��ئ��ات األب���ح���اث ال��ت��ي ج���رت ف���ي اجلامعات 
من  مجموعة  ن��ف��ذت��ه  بحثا  ن��ذك��ر  واألم��ي��رك��ي��ة،  األوروب���ي���ة 

مرضى  من  عشوائية  عينة  فحصت  حيث  األمل��ان،  الباحثن 
السرطان، مكونة من 1000 مريض، فاستنتجت ما يلي:

احتمال اإلصابة مبرض السرطان على مسافة 400 م من 
الهوائيات اخللوية أعلى من احتمال اإلصابة باملرض فيما لو 

لم تكن هذه الهوائيات موجودة.
باملرض خال  األب��راج أصيبوا  القاطنون بجوار  األف��راد 

فترة أسرع ب� 8 سنوات من األفراد القاطنن بعيدا عنها.
األشعة املنبعثة من الهوائيات تعد من األسباب املباشرة 

إلصابة األطفال حتى سن 8 سنوات باألمراض السرطانية.
مبرض  اإلصابة  في  فقط  يتسبب  ال  لإلشعاع  التعرض 
وزي���ادة  امل���رض  تفاقم  على  اإلش��ع��اع  يعمل  ب��ل  ال��س��رط��ان، 

إهاكه للجسم. 
من  العديد  يعتقد  ذات��ه،  اخللوي  بالهاتف  يتعلق  وفيما 
العلماء أن "أكثر أنواع السرطان صلة بالهاتف اخللوي هو 
سرطان املخ الذي يحتاج األشخاص إلى سنوات أو عقود كي 
يصابوا به بشكل تراكمي، مبعنى أن احتمالية الضرر واردة 

على املدى البعيد".
واألبحاث  امللموسة  امل��ؤش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  إذن، 
العاملية التي تبن اخلطورة الصحية الناجمة عن اإلشعاعات 

اخللوية )الراديوية غير املؤينة(.
رى القياسات؟ كيف جتجُ

على  احلاصل  ذباينة  خليل  الفلسطيني  الدكتور  يشير 
أنه  إلى  اإلشعاعي،  والتلوث  النووية  الفيزياء  في  دكتوراة 
حسب املواصفات العاملية "مينع منعا باتا  تركيب الهوائيات 
على أسطح املدارس واملستشفيات ورياض األطفال واألماكن 
 ... واملستشفيات  امل���دارس  باجتاه  توجيهها  وع��دم  العامة 
 200 عن  املنشآت  هذه  وبن  بينها  املسافة  تقل  ال  أن  ويجب 
متر، وعن املنازل السكنية 50 متراً".  كما يفترض بالشركات 
من  للعديد  طبقا  باإلشعاع  اخلاصة  باملواصفات  تلتزم  "أن 
احلد  أن  على  املتوسط  ف��ي  تنص  وال��ت��ي  العاملية  املنظمات 
األعلى لكثافة القدرة يجب أال تتجاوز 0.45 ملي واط/ سم2، 
معدل  يزيد  ال  وأن  ب��ذل��ك،  تفيد  الشركة  م��ن  ش��ه��ادة  وت��ق��دمي 
االمتصاص النوعي ألي عضو من أعضاء جسم اإلنسان على 
2 واط/كغم. كما ال يسمح بتركيب الهوائي عند حافة املبنى. 
وضرورة إجراء كشف طبي دوري على من يسكنون بالقرب 

من محطات الهاتف احملمول".
وبالنسبة إلدعاء الشركات وبعض األوساط الفلسطينية 
بشكل  جترى  القدرة  لكثافة  دوري��ة  قياسات  بأن  احلكومية 
رى  دوري في محيط األبراج، فاحلقيقة أن هذه القياسات ال جُتْ
من قبل جهة علمية  محايدة ال تربطها أية عاقة اقتصادية 
أو مصلحية بالشركة، بل جترى من الشركة ذاتها، مما يثير 
غير  والقياسات  فالنتائج  وبالتالي،  املصالح،  في  تناقضا 
علمية وغير موضوعية وغير صادقة.  كما أن أجهزة القياس 
يجب أن تكون ُمَعيََّرة من مختبرات مؤهلة ومعتمدة لتعيير 
مثل هذه األجهزة، حسب املواصفات املخبرية املتبعة عامليا، 
املتوفرة لدى  فالقياسات  لدينا، وبالتالي،  وهذا غير متوافر 

شركاتنا غير موثوق بها.
الضفة  في  الفلسطينية  البيئة  ج��ودة  سلطة  أن  واملثير 
آالف   6 بتكلفة  واح��د  )أملاني(  قياس  جهاز  متتلك  الغربية، 
ذلك  )وفي  احمللية  اخللوي  شركات  إحدى  من  ومقدم  دوالر 
واحد  خبير  السلطة  نفس  في  يوجد  كما  مصالح(،  تناقض 
الهزيل  اجل��ه��از  ه��ذا  أن  اإلش��ع��اع��ي، حيث  ال��ت��ل��وث  ف��ي  فقط 
الواحد يغطيان متابعة ومراقبة  واليتيم، فضا عن اخلبير 
أن��ح��اء الضفة  ب���رج م��وج��ود ح��ال��ي��ا ف��ي مختلف  أل���ف  ن��ح��و 
نسمة!!   م��اي��ن   3 ن��ح��و  سكانها  ع���دد  يبلغ  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة 
مجرد  )وهي  الفلسطينية  الفحم  أم  بلدية  متتلك  وللمقارنة، 
بلدية صغير وليس وزارة( في األرض احملتلة عام 1948، 
جهازا لفحص االشعاعات، بتكلفة نحو نصف مليون شيكل 
إسرائيلي )نحو 130 ألف دوالر( !!  علما بأن تعداد سكان أم 
الفحم نحو 60 ألف نسمة يعانون من االحتال واالضطهاد 
العنصري مبا ال يقل عن فلسطينيي الضفة والقطاع.  ويقول 
الفلسطينية بأن معايرة اجلهاز تتم في  البيئة  خبير سلطة 
أملانيا!  فهل يعقل أن تتم معايرة دورية جلهاز تكلفته 6 آالف 
في  ومعايرته  اجلهاز  نقل  تكلفة  بأن  علما  أملانيا،  في  دوالر 
أملانيا قد تبلغ أضعاف سعر اجلهاز!!  ثم هل مواصفات جهاز 

القياس املستخدم متوافق مع التردد والقدرة املستخدمن؟ 
االت���ص���االت  وزارة  أن  إل����ى  ه��ن��ا  اإلش������ارة  امل��ف��ي��د  وم����ن 
للعاملن  إرشاديا  تعميما  حينه،  في  أص��درت،  الفلسطينية 
املشتغلن ف��ي ال��ه��وائ��ي��ات، ت��دع��وه��م إل��ى ات��خ��اذ اإلج����راءات 
يجب  الذي  املباشر  لإلشعاع  اجلمهور  تعرض  ملنع  الازمة 
الذي  احمليط  ب��أن  علما   ،)w / m2  4.7( قيمته  تتجاوز  أال 
خطرا  محيطا  يعد  القيمة  هذه  إلى  اإلشعاع  شدة  فيه  يصل 
واإلعان  فيه،  احل��رك��ة  ومنع  اجلمهور،  أم��ام  إغ��اق��ه  يجب 
القياسات  أن جترى  إعانية واضحة.  ويجب  عنه بافتات 
األقل(  على  )سنويا  دوري  بشكل  التعميم(  نفس  )حسب 

للتأكد من إجراءات األمان وفاعليتها.  
العلمية والصحية والبيئية  الرقابة  انعدام  وعلى ضوء 
باألجهزة  الثقة  وفقدان  اخللوية،  األب��راج  على  احلقيقيتن 
املتوافرة وطرق القياس، فمن يكفل أن ال تصل شدة اإلشعاع 
تتجاوزها؟   أو  امل��ذك��ورة  القيمة  إل��ى  األب���راج  من  العديد  في 

وكيف لنا أن نصدق بأن القياسات جتري دوريا؟

البيان  ف��ي  ال�����واردة  ال���وزاري���ة  التعليمات  ن��ف��س  إن  ث��م 
املذكور تشدد على حماية العاملن في الهوائيات وصيانتها، 
م��ن خ��ال ت��زوي��ده��م مب��اب��س خ��اص��ة واق��ي��ة ض��د اإلشعاع، 
وضرورة إجراء فحوص طبية دورية للعاملن في الصيانة 
للتأكد من عدم تعرضهم ألضرار صحية  وتشغيل األجهزة، 
بسبب اإلشعاع.  هذه التعليمات املشددة للوقاية من اإلشعاع 
حرصا  رسمية،  فلسطينية  حكومية  جهة  ع��ن  وال��ص��ادرة 
أن هناك مخاطر إشعاعية  الصيانة، تؤكد  فنيي  على صحة 
جدية خطيرة وقاتلة منتشرة حاليا في أحياء مدننا وقرانا 
الناس  وبسطاء  األط��ف��ال  ع��ن  ف��م��اذا  وب��ل��دات��ن��ا.   ومخيماتنا 
أو في محيطها،  إشعاعيا،  امللوثة  املباني  القاطنن في نفس 
مدار  وعلى  باستمرار  اإلشعاعات  لهذه  يتعرضون  والذين 

الساعة؟      
أسئلة وجيهة

والسؤال املطروح:  ملاذا ال تلتزم شركات هواتف اخللوي 
بوضع الفتة تنبيه عند كل محطة تقوية،  لتحذير اجلمهور 
من اإلشعاعات الصادرة عن البرج، مع ذكر املخاطر احملتملة 

من التعرض املتواصل لهذا البرج؟
ثم، وكما هو احلال في الدول الغربية وإسرائيل والعديد 
من دول العالم، ملاذا ال يسن قانون فلسطيني يلزم الشركات 
ب��إب��اغ اجل��م��ه��ور امل��ق��ي��م ف��ي احمل��ي��ط امل��ن��وي ن��ص��ب البرج 
اخللوي فيه عن نيتها إقامة البرج، بهدف إتاحة الفرصة له 
لاعتراض، فضا عن إلزام الشركات بتسليم السلطة احمللية 
كتاب يؤكد هبوط القيمة املالية للمباني التي ستنصب عليها 

األبراج؟  
الصحة  منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  بعض  أعلنت  لقد 
من  للمزيد  حاجة  هناك  إن  القائل  موقفها   WHO العاملية 
أن  احتمالية  يعني  وهذا  ضرر،  بوجود  اجلزم  قبل  البحوث 
يثبت الضرر بعد فترة من الزمن.  وهذا يدل على أن أرواح 
الناس تستخدم كحقل جتارب لتلك الشركات، فلماذا يجب أن 
نبقى مبثابة فئران لهم ولتجاربهم، ومن سيتحمل مسؤولية 
األذى الصحي الذي قد يثبت مستقبا أن األبراج قد تسببت 
به للناس؟؟  وهذا يذكرنا كيف أنه في املاضي، لم يتم اجلزم 
علميا باألضرار الصحية اخلطيرة التي تسببها السجائر أو 
طائفة  أو  االسبستوس  أو  دي.دي.ت���ي  مبيد  أو  إك��س  أشعة 
طوال  قيل،  حيث  الكيماوية،  الزراعية  املبيدات  من  كبيرة 
حول  قاطعة"  علمية  ألدلة  وجود  "ال  بأنه  طويلة،  سنوات 
األضرار اخلطيرة.  أما اليوم، فإننا نتحسر كيف أننا لم نتخذ 
ضد ه��ذه امل��واد واإلش��ع��اع��ات، ومنذ وق��ت مبكر، اإلج���راءات 

الوقائية الازمة.         
مخاطرها،  من  أكثر  األب��راج  فوائد  ب��أن  تدعي  الشركات 
لكن احلقيقة أننا ال نعرف كل احتماالت تسبب األبراج بأذى 
لصحة الناس، وذلك بسبب حجب الشركات ملعظم البيانات 
املتعلقة بالصحة والسامة.  وما دام هناك غموض وإخفاء 
أن  ب��اب احليطة واحل���ذر،  م��ن  ب��ن��ا،  ي��ج��در  أف��ا  للمعلومات، 
وإبعادها  األب��راج  تلك  انتشار  من  اإلمكان،  قدر  ونحد،  نقلل 
فحص  إع��ادة  فاملطلوب  احلساسة؟   السكانية  املناطق  عن 
أماكن انتشار هذه األبراج وشدة اإلشعاعات الصادرة عنها 
في  نصبها  ومنع  محايدة،  خارجية  علمية  جهات  قبل  م��ن 
املناطق السكنية، وإعادة نشرها في أماكن بعيدة.  بل، وعلى 
األقمار  عبر  النقالة  الهواتف  تشغيل  املطلوب  األبعد،  امل��دى 
الصناعية، علما بأن الشركات لن توافق على مثل هذا احلل 

الفني النظيف بيئيا وصحيا، ألنه مكلف جدا.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تتمة/ املبيدات الفسفورية العضوية
التجارية(:  »دميكرون«، »مناكور«، »ميتاسيستوكس«، 
»ديفيبان«،  »ك���وت���ن���ي���ون«،  »ب�����رودك�����س«،   / »مت�������ارون« 
و«أنثيو«.   »روج��ر«  »درس��ب��ان«،  »ليباسيد«،  »فوليمات«، 
ومنذ بضع سنوات، منع استعمال هذه املبيدات في الواليات 

املتحدة األميركية ودول االحتاد األوروبي.   
منذ  منعت  اإلسرائيلية،  البيئة  وزارة  أن  من  وبالرغم 
أكثر من سنتن استعمال هذه املبيدات، إال أن وزارة الزراعة 
اإلسرائيلية املسئولة عن ترخيص هذه املنتجات، متكنت من 
تأجيل تنفيذ قرار املنع، إلتاحة الفرصة للمنتجن كي يرتبوا 

أمورهم.
وقد اتخذ القرار اإلسرائيلي مبنع تسويق املنتجات التي 
»ديزكتول«  وبخاصة  عضوية،  فسفورية  مركبات  حت��وي 
)دي��ازي��ن��ون( و«درس��ب��ان« )ك��ل��ورب��ي��رف��وس(، إث��ر األبحاث 
على  وتؤثر  مسرطنة،  املبيدات  هذه  أن  أثبتت  التي  العاملية 
خايا  في  املتواجد   » ستيراز  كولن  »أسيتيل  إن��زمي  نشاط 
الدم وفي األط��راف العصبية وفي  الدم احلمراء وفي بازما 
الدماغ وف��ي اجلهاز العصبي، وذل��ك من خ��ال االرت��ب��اط به 
حركة  وتتواصل  تتكرر  وبالنتيجة  عمله،  تعطيل  وبالتالي 
اإلشارات الكهربائية بشكل غير متحكم به؛ األمر الذي يؤدي 
لبعض  بها  متحكم  وغير  ومتكررة  سريعة  ارتعاشات  إلى 
العضات، فضا عن صعوبة كبيرة في التنفس وتشنجات 
عضلية وارجتافات، بل وفي احلاالت القصوى، الوفاة.  وقد 
جينية  تشوهات  في  العضوية  الفسفورية  املبيدات  تتسبب 
على  ع��اوة  الهورموني،  بالنشاط  اإلخ��ال  وف��ي  )وراث��ي��ة( 
العقم وتسمم اجلنن )في حالة النساء احلوامل( والتشوهات 

اخللقية.  كما تتسبب هذه املبيدات في تعطيل جهاز املناعة 
والسائل  البيضاء  الدم  وخايا  النخاعي  العظم  إتاف  وفي 

املنوي وتشوهات تناسلية أخرى.
الفسفورية  للمبيدات  الكيماوية  غير  البدائل  بن  وم��ن 
العضوية، تنتشر حاليا في األسواق مبيدات طبيعية تنتجها 
العديد من الشركات، مصنوعة من زيوت نباتية بإمكانها قتل 
النمل وذباب وثاقبات األوراق واحلشرات املاصة وغيرها من 

اآلفات احلشرية، دون أي خطر على اإلنسان أو احليوان.
وجت���در اإلش����ارة أي��ض��ا، إل��ى أن��ه ب��ال��رغ��م م��ن أن وزارة 
استخدام  س��ن��وات،  بضع  منذ  منعت،  اإلسرائيلية  ال��زراع��ة 
املبيدات احلشرية الكلورية العضوية، فإن مثل هذه املبيدات 
الضفة  ف��ي  االس��ت��خ��دام  شائعة  ت��زال  ال  مسرطنة  تعد  التي 
والقطاع، بل إن بعض النشرات اإلرشادية الزراعية الرسمية 
باستعمالها.   توصي  األخ��ي��رة،  ال��س��ن��وات  ف��ي  ص��درت  التي 
»أكرين«  )إندوسلفان(،  »ثيونكس«  املبيدات  هذه  بن  ومن 
)دي���ك���وف���ول( و«ل��ي��ن��دي��ن« )ل��ي��ن��دي��ن(.  وت��ت��س��ب��ب املبيدات 
تعطيل  في  الكلورة،  كثيفة  تعتبر  التي  العضوية  الكلورية 
كما  اإلن��س��ان.   جسم  ف��ي  الطبيعية  الهورمونية  اإلف����رازات 
تتسبب في تشوهات جينية وخلقية، وتسمم اجلنن، وفقر 
الدم وخلل في اجلهاز التناسلي وتلف جهاز املناعة واجلهاز 
والكبد  والكلى  والرئتن  املثانة  وتلف  امل��رك��زي،  العصبي 
وكريات الدم والطحال.      وقد سبق أن حظر استعمال هذه 

املبيدات في الواليات املتحدة األميركية وكندا وأوروبا.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تتمة/ ندوة األبراج اخللوية 
وق��ال��ت امل��ه��ن��دس��ة ف��ي ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��رة دمي���ا ج����ودة، إننا 
مغيبون كبلديات، إذا طلبنا من شركتي جوال والوطنية أن 
حدود  داخ��ل  األب��راج  انتشار  مواقع  حول  بخارطة  تزودانا 
بدعوى  رف��ض��وا،  أنهم  غير  تخطيطية،  أم��ور  ألج��ل  البلدية، 
حالياً  نعمل  وأض��اف��ت:  غيرنا.   جهات  م��ن  مرخصون  أنهم 
حدود  داخ��ل  كمنشآت  الهوائيات  مع  داخلي  نظام  إلح��داث 
التخطيطية  وأبعادها  حولها  السامة  ك��إج��راءات  البلدية، 

ومناطق تواجدها. 

م. القواسمي:  مهتمون بتخوف الناس ونحن جزء منهم
وقال املهندس أسامة القواسمي مدير العاقات احلكومية 
واملؤسساتية  في »الوطنية موبايل«:  »األبراج اليوم توضع 
داخل  الكبيرة  الكثافة  تغطية  ألجل  كاإلنارة،  البيوت  داخل 
أيضاً«.   داخلها  أبراجا  تضع  ج��وال  وشركة  نفسها،  األبنية 
أبراج في جامعة بيرزيت وفوق مستشفيات،  وتابع: هناك 

وموجودة في كل مكان بالعالم.
الكرمل، ألنها منافية  القواسمي في جتربة دالية  وشكك 
من  يشتكون  املواطنن  بعض  وج��اءن��ا  والطبيعة.  للمنطق 
األبراج التي نصبناها، وادعوا وجود أوجاع في الرأس رغم 

أننا لم نربط بالتيار الكهربائي. 
كجهة  البيئة  ج��ودة  سلطة  أن  ج���ودة،  ع��دن��ان  د.  وذك��ر 
مسؤولية  وتتحمل  بالقياسات،  تقوم  التي  ه��ي  حكومية، 
ومهندسي  أطباء  املختصة  اجلهات  كل  وندعو  القياسات، 
وإلكترونيات،  ات��ص��االت  ومهندسي  وفيزيائين  ك��ه��رب��اء 

إلجراء قياسات بأي أجهزة وأي وقت.
لم تأخذ  الكرمي ج��رادات من سيلة احلارثية:  وق��ال عبد 
شركة جوال أي إجراء للسامة  واألمان للناس أو اعتباراتهم، 

وإمنا يهتمون فقط باملال.

د.حجة: ال ضغوطات على الناس وفي حاالت
املعارضة واخلوف نوقف عمل محطاتنا

وأكد مدير دائرة التخطيط في »جوال« د. خالد حجة، أن 
شركته ال تلجأ إلى الضغط على الناس، وإمنا تفتح حوارات 
حول  ن��دوة   400 من  أكثر  وأقمنا  معهم،  وشخصية  علمية 
أغلب  وفي  ومخاوفهم،  الناس  رأي  إلى  ونستمع  املوضوع، 
محطاتنا.  عمل  نوقف  وتخوف  معارضة  فيها  التي  احلاالت 
وأعتقد أنه ال أحد يجرؤ على التطاول على اإلنسان وصحته 

وكرامته، ودورنا توفير خدمة االتصاالت للناس.

على الهامش
طريقتها،  على  ال��ن��دوة  والتنمية«   البيئة  »آف���اق  تكمل   
الدهشة  يثير  ما  إلى مكاتبهم،  أن يصل ضيوفها  قبل  وتعلم 
ويستحق التوقف عنده والتعليق عليه. فعدد أبراج  شركة 
جوال كما قيل لنا تقترب من 800 برج. أما عدد أجهزة القياس 
املتوافرة في الضفة وغزة فواحد، أملاني الصنع، وتكلفته ال 
تتم  أي  بأملانيا،  معايرته  وجتري  دوالر.  آالف  ستة  تتعدى 

عملية نقله إلى هناك!
وكثافتها  اإلش��ع��اع��ات  ستقاس  متى  ت��ت��س��اءل«آف��اق«:    
ح��ول ه��ذا ال��ع��دد  الكبير م��ن األب����راج، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أبراج 
ما  تعرض  إذا  ننتظر  الشركة اجلديدة، بجهاز واح��د؟ وكم 
ال  ومل��اذا  ملعايرته؟  املنشأ  لبلد  أرس��ل  أو  لعطب  اجلهاز  ه��ذا 

نشتري أجهزة أخرى؟ 
اإلشعاع  نسب  تقاس  لن  أب��راج  هناك  باإلجابة:  نتبرع 
بها إال بعد عمر طويل.أما شراء أجهزة قياس أخرى، وقضايا 

الصحة والبيئة واإلشعاع، فليست أولوية وطنية.

تتمـــــات
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العامل ما زال يجهل الضرر الصحي الناجت عن األبخرة والغازات السامة والضجيج املدوي
مصانع تدوير البالستيك نقطة التقاء بني االقتصاد الفلسطيني واحلفاظ على بيئة أجمل
ـــــســـــوداء ال تـــــــزال تـــســـتـــخـــدم بـــكـــثـــرة لــتــغــلــيــف األطـــعـــمـــة ـــرغـــم مــــن كـــونـــهـــا مـــســـرطـــنـــة:  األكـــــيـــــاس الــبــالســتــيــكــيــة ال ـــال ب

حتقيق

عزيزة ظاهر
خاص بآفاق البيئة والتنمية 

في  ومتزايد  كبير  باهتمام  النفايات  تدوير  عملية  حتظى 
العائد  ذات  املهمة  الصناعات  م��ن  تعد  حيث  املتقدمة،  ال���دول 
االقتصادي املجدي، باإلضافة إلى دورها الرئيسي في احملافظة 

على البيئة.
باالهتمام  أن حت��ظ��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات  أن����واع  وم���ن 
النفايات الباستيكية والتي يستلزم األمر إعادة تدويرها، حيث 
املنزلية، باإلضافة  الباستيك حجما كبيرا من نفاياتنا  يشغل 
في  تتسبب  التي  الباستيكية  األكياس  استخدام  مشكلة  إل��ى 
املتعددة  مشاكلها  لها  الباستيكية  فالنفايات  البيئي؛  التلوث 
باإلضافة  السنن  آلالف  تصل  قد  التي  حتللها  صعوبة  ومنها 
هذا  خال  وسنركز  والبحرية،  البرية  احلياة  على  خلطورتها 
والكرتون  الباستيكية  النفايات  تدوير  إع��ادة  على  التقرير 
منطقة  في  املوجودة  وال��ورش  املصانع  بعض  في  وتصنيعها 
نابلس، وسنتحدث أيضا حول تأثيرها  على االقتصاد والبيئة 
السوداء  ال��ط��ع��ام  أك��ي��اس  قضية  سنتناول  واح��د.ك��م��ا  آن  ف��ي 
اجلهات  من  منعها  رغم  تصنعها  املصانع  بعض  مازالت  التي 
املسؤولة لتأثيرها العكسي على صحة املواطن.  وسنرى مدى 
قيام  وم��دى  العامة  الصحة  بشروط  والعمال  املصانع  التزام 
واملتابعة  اإلش��راف  في  بدورها  والبيئية  الصحية  املؤسسات 

واملراقبة!؟

تدوير البالستيك املستعمل
الواقعة  الشمالية  عصيرة  بلدة  من  ياسن  نضال  السيد 
قرب مدينة نابلس صاحب منشأة جرش باستيك يقول عندما 
عدت من اخلارج بعد أن ادخرت مبلغا من املال فكرت مبشروع 
الباستيك  وتكسير  جرش  مشروع  فاخترت  مجٍد؛   اقتصادي 
الباستيك،  مبصانع  للبيع  الصالح  غير  الباستيك  وأكياس 
تدويرها  امل��ع��اد  اخل��ام  الباستيك  م��ادة  ببيع  القيام  ث��م  وم��ن 

والتي تكون على شكل حبيبات.
ياسن:  يقول  املصنع  في  امل��وج��ود  املاكنات  طبيعة  وع��ن 
عن  عبارة  ماكنة  وه��ي  اجل��اروش��ة  ماكنة  على  عملنا  "يتركز 
امل��ادة اخلام   الباستيك وجتعله حبيبات تشبه  شفرات  تفرم 
وجاروشة  أملانيا.  ومصدرها  شيكل  أل��ف  أرب��ع��ون  وسعرها 
الصنع".   محلي  جتميع  وه��ي  شيكل  أل��ف   25 سعرها  أخ��رى 
الباستيك  بشراء  يقوم  أنه  لنا  بن  الباستيك  مصدر  وح��ول 
من إسرائيل وسعر الطن 3500 شيكل، وبعد طحنه وحتويله 
ملادة خام يباع ملصانع الضفة الغربية ومن بينها مصانع في 
بلدة بيت أمرين وسعر الطن 4200 شيكل، أي أن قيمة الربح 
املصنع  يجرش  حيث  شيكل،   700 إلى  تصل  الواحد  الطن  في 
مصنع  مع  تعاقد  وقد  الباستيك.   من  طن  ونصف  طنا  يوميا 
إسرائيلي لتزويده بأربعن طن شهريا".  ويعمل في املصنع 
أربعة عمال بأجرة 70 شيكل لليوم الواحد وتبلغ قيمة األرباح 
العمال  أج��ور  توزيع  بعد  شيكل   7000-6500 من  الشهرية 

وأجور الكهرباء واملياه.
 وحول طبيعة النفايات الناجتة عن املصنع يقول ياسن:  
الباستيك  وقطع  امللونة  األكياس  من  للتخلص  حا  "وجدنا 
تشوه  إنها  حيث  جانبا؛  ووضعها  بفرزها  نقوم  التي  الصلبة 
ملئات  بحاجة  فهي  بسهولة  تتحلل  وال  للبيئة  اجلمالي  املنظر 
حلبيبات  وحتويلها  بجرشها  نقوم  ل��ذا  تتحلل.   ك��ي  السنن 
صبغات،  على  حتتوي  كونها  الطعام  أكياس  لصنع  التصلح 
فنقوم ببيعها لبعض املصانع في الضفة الغربية التي تصنع 
نكون  الطريقة  وبهذه  املياه  وك��رادل  واملياه  الكهرباء  برابيش 
سليمة  بطريقة  املصنع  عن  الناجتة  النفايات  من  تخلصنا  قد 
ومفيدة اقتصاديا وبيئيا"،  وبن لنا أن هذه املواد عند جرشها 
على  حتتوي  لكونها  بالصحة  مضرة  وأب��خ��رة  غ��ازات  تصدر 
ضرورة  ح��ول  للعمال  تعليمات  أعطيت  وق��د  سامة.  صبغات 
انهينا  أن  ب��ع��د  ي��ل��ت��زم��وا.  ل��م  ولكنهم  ال��واق��ي��ة  ال��ك��م��ام��ة  ل��ب��س 
زيارتنا ملصنع نضال ياسن توجهنا مباشرة إلى مصنع ماكي 
البلدة لصاحبه هيثم صدقي سعادة، وعندما  باستيك بنفس 
تصدره  ال���ذي  الضجيج  ب��ص��وت  فوجئنا  املصنع  إل��ى  دخلنا 
أن  املصنع  بهذا  العاملن  على  املفترض  م��ن  وال���ذي  امل��اك��ن��ات 
يبدو،  كما  لكنهم،  سمعهم،  على  حفاظا  لألذن  س��دادات  يرتدوا 
غير مبالن ب��آذان��ه��م.  وي��ق��ول س��ع��ادة:  "ت��أس��س املصنع عام 
1998وانقطع عن العمل منذ عام 2004-2008 بسبب األجواء 
السياسية التي كانت سائدة في ظل انتفاضة األقصى.  ونقوم 
هنا بتصنيع أكياس الباستيك باإلضافة جلرش الباستيك".  
األكياس  لتصنيع  ماكنة  عندنا  يقول  امل��اك��ن��ات  طبيعة  وع��ن 
عاقات  لقص  وم��ق��ص  للقص  وم��اك��ن��ة  ت��اي��وان  ف��ي  مصنوعة 
الباستيكية  امل��واد  جل��رش  جلاروشتن  باإلضافة  األك��ي��اس، 
إلى  إضافة  عمال  ثاثة  باملصنع  ويعمل  خام  مل��واد  وحتويلها 
صاحب املصنع.  أجرة العامل 1500شيكل  شهريا. وعن مصدر 

املادة اخلام التي يستخدمها بصناعة األكياس يقول:  "نشتري 
املادة اخلام النخب األول من إسرائيل وسعر الطن 5200 شيكل، 
الضفة  ب��أس��واق  األول  النخب  التموينية  األك��ي��اس  ط��ن  وي��ب��اع 
والصعوبات  املشاكل  وح��ول  شيكل".    7500 بسعر  الغربية 
التي يواجها هيثم يقول: "نواجه مشكلة في انقطاع املادة اخلام 
فأحيانا نضطر إليقاف العمل أكثر من عشرة أيام بالشهر إن لم 
يكن أكثر حتى يزودنا  التجار اإلسرائيليون باملادة اخلام.  لذا 
لنا  اخل��ام  امل��ادة  توفير  املسؤولة  الفلسطينية   اجلهات  نطالب 
باستمرار وتشجيع السوق الفلسطينية على إنتاج املادة اخلام 
ففي حال تغير األوضاع السياسية توقف إسرائيل املادة اخلام 
عنا فنتوقف عن اإلنتاج، باإلضافة إلى مشكلة في التسويق في 
أسواق الضفة؛ فاألسعار رخيصة وغير ثابتة نتيجة املضاربة 

بالسعر من أصحاب املصانع. 

األكياس السوداء واألصباغ السامة
محات  ف��ي  تستخدم  التي  ال��س��وداء  األك��ي��اس  قضية  وع��ن 
اخلضار واحملات التموينية واملخابز يقول صاحب مصنع ماكي 
األكياس  وصنع  استخدام  منع  مت  سنوات  ع��دة  قبل  باستيك  
لكونها  واملخابز  التموينية  احمل��ات  تستخدمها  التي  ال��س��وداء 
هناك  اإلن��س��ان.   صحة  على  تؤثر  سامة  صبغات  على  حتتوي 
التزمت وبعضها اآلخر ال. بالنسبة لي منذ تلك  بعض املصانع 
الفترة أي قبل انتفاضة األقصى مازالت تلك احلبيبات السوداء 
غيري  آخ��ري��ن  أن  علما  استخدمها،  ل��م  ب��أك��ي��اس،  معبأة  ع��ن��دي 
غير  بالسوق،  ويبيعونها  ال��س��وداء  األك��ي��اس  ينتجون  م��ازال��وا 
استخدم  أن  القادمة  بالفترة  انوي  وأنا  املواطن.  بصحة  مبالن 
املادة املكدسة عندي باألكياس لصناعة أكياس النفايات الكبيرة.  
عن  املسؤولة  اجلهات  على  اللوم  ألقي  "هنا  سعادة:  ويضيف 
املراقبة مثل وزارة التموين والصحة والبيئة أيضا التي التقوم 
تعج  وأسواقنا  مصانعنا  فمازالت  يجب،  كما  الرقابي  بدورها 
بأكياس الباستيك السوداء حلفظ األغذية والضحية املواطن". 
التزام املصنع بشروط السامة العامة يقول " يوجد  وعن 
الكمامات  أحضرت  وقد  الصغيرة  والصيدلية  اإلطفائية  لدينا 
للعمل وسدادات األذن لكنهم يرفضون ارتداءها بحجة أنهم غير 
معتادين عليها وتضايقهم في أثناء العمل، ويوميا أقوم صباحا 
بإحضار احلليب للعمل لتصفية صدورهم من األبخرة والغازات 

الناجتة لكنهم ال يشربونه جميعهم."
وعن طبيعة النفايات الناجتة يقول : " النفايات الباستيكية 
التي تصدر عن املصنع نقوم بتجميعها وبيعها ملصانع اخلليل 
برابيش  وتصنع  جت��رش  وه��ن��اك  شيكل  ب500  ال��ط��ن  وي��ب��اع 

للكهرباء ".

أكياس بيضاء سامة
باستيك  مصنع  صاحب  اآلخ��ر  هو  علي  حسن  محمد  رزق 
يوجد  حيث  نابلس  شمال  إمرين  بيت  بلدة  في  امل��رة  هذه  ولكن 
في هذه البلدة 13 مصنعا ألكياس الباستيك.  وقد افتتح رزق 
مصنعه منذ عام واحد فقط، وفيه ماكنة لصنع األكياس إضافة 
جلاروشة باستيك ويعمل به هو وابنه فقط، ويستهلك 5 أطنان 
طن  ويبيع  شبيكل  ب2500  اخل��ام  طن  ويشتري  فقط.   شهريا 
أكياس النايلون التي تستخدم للتفريز وتغليف املواد الغذائية 
املسؤولة  اجلهات  تقوم  أن  علي  رزق  يتمنى  شيكل.   ب3500 
رقابة  عليها  اليوجد  ألن��ه  اجل��واري��ش  استخدام  ومنع  بإيقاف 
صارمة حيث يقوم بعض أصحاب املصانع بجرش كل النفايات 
الباستيكية الصاحلة وغير الصاحلة لاستخدام  لصنع أكياس 
الباستيك، ويطرحونها باألسواق  بأسعار رخيصة مما يضرب 

سعر املصانع   األخرى التي تستخدم مادة نخب أول.  
التي  ال��ل��ون  م��ادة اجلير اخل��ام بيضاء  إل��ى  حبيبات  ون��وه 
لصناعة  املستخدمة  اخلام  املادة  إلى  املصانع  أصحاب  يضيفها 
مادة  وه��ي  السعر  رخيصة  لكونها  البيضاء  التغليف  أك��ي��اس 
أنه  إل��ى  رزق  وأش���ار  الغذائية،  امل���واد  على  تتحلل  أيضا  سامة 

اضطر الستخدام هذه املادة لكون اجلميع يستخدمونها، متمنيا 
الن  استخدامها  من  املصانع  أصحاب  مينعوا  أن  املسؤولن  من 
األك��ي��اس ال��ب��ي��ض��اء أي��ض��ا أص��ب��ح��ت م��ض��روب��ة وغ��ي��ر مضمونة 

صحيا.
املجلس  أن  ب��ن  املصنع  نفايات  م��ن  التخلص  طريقة  وع��ن 
مدركن  غير  البلدة،  أط��راف  في  وحرقها  بجمعها  يقوم  البلدي 
ال  وول���ده  رزق  للجو.   املتصاعد  ال��دخ��ان  يسببه  ال��ذي  للتلوث 
يلتزمان بالكمامات  وسدادات األذن، أما طفاية احلرائق فيحتفظ 

بها في مصنعه.
فائق عبدو صاحب أكبر مصنع أكياس نايلون في بيت إمرين 
هو اآلخر يشتكي من مضاربات األسعار في السوق الفلسطينية 
ويتذمر م��ن ع��دم وج��ود رق��اب��ة على األس��ع��ار، وق���ال:  "نضطر 
ل��ش��راء امل���ادة اخل���ام م��ن إس��رائ��ي��ل ل��ك��ون أس��ع��اره��ا أرخ���ص من 
أسعار اخلليل واملشكلة األكبر التي متنعنا من التعامل مع سوق 
يجعلنا  ما  لنا،  شرائية  فواتير  إصدار  عن  امتناعهم  هي  اخلليل 
نضطر للتعامل مع السوق اإلسرائيلية. يعمل في هذا املصنع 6 
عمال جميعهم غير ملتزمن بالكمامات  وسدادات األذن. التقينا 
العامل متحد حسون، وعندما سألناه عن الكمامة قال لنا:  "لي 
أربع سنوات أعمل في املصنع لم ارتد الكمامة وال مرة، وعندما 
وكان  وبحس  عليها  معتاد  غير  انه  أخبرنا  السبب  عن  سألناه 
اشرب  "أن��ا  فيقول:   فقها  حسن  العامل  أما  وجهه".   على  جبل 
سألناه  وعندما  أب��دا"،  الكمامة  استخدم  لم  لكن  يوميا  احلليب 
املمكن  ق��ال:  "نعم من  لها  التي يتعرض  الصحية  األض��رار  عن 
سامة  أبخرة  دخول  إلى  باإلضافة  ما  يوما  للطرش  أتعرض  أن 
إلى ص��دري.  صاحب املصنع يحضر لنا كمامة وس��دادة ولكننا 
نقوم برميها، ما بنعرف نشتغل وإحنا البسينهم".  العامل رائد 
عبدو سألناه  فيما لو  قام املسؤولون  بفرض عقوبة عليكم لعدم  
التزامكم  باحتياطات  السامة العامة، كفرض غرامة مالية مثا 

ماذا تفعل؟  أجاب "ال عندها سألبسها والتزم بها يوميا". 

صناعة الكرتون
الباستيك.  مصانع  عن  كثيرا  تختلف  ال  الكرتون  مصانع 
سعد أبو زنط مدير اإلنتاج في مصنع الكرتون الواقع في املنطقة 
إسرائيل  من  اخل��ام  امل��ادة  "نشتري  يقول:  بنابلس  الصناعية 
نقوم  وهنا  ورقية  روالت  شكل  على  وأوروب���ا   ومصر  واألردن 
بتصنيعها إما ألواح كرتونية تسوق في مصانع الضفة لتصنيع 
العلب، أو نصنعها علبا مفتوحة وعلبا مغلقة ونسوقها جاهزة 
إلى مصانع الضفة الغربية". ويضيف:  "تنقسم مادة الكرتون 
وغير  دوالر،   400 الطن  وسعر  املكرر  األول  نوعن  إل��ى  اخل��ام 

املكرر وسعر الطن 650 دوالرا". 
املشكلة  أن  زن���ط  أب���و  أوض���ح  الصحية  اإلش���ك���االت  وح���ول 
املدى  على  ي��ؤدي  ال��ذي  الضجيج  مشكلة  ه��ي  األب���رز  الصحية 
عن  حل  إيجاد  حاولنا  املشكلة  ه��ذه  وحل��ل  الطرش،  إل��ى  البعيد 
للعاملن  أذن  س��دادات  لتوفير  باإلضافة  العزل  عمليات  طريق 
تصاعد  وعن  بها.   يلتزموا  لم  ولكنهم  عاما   60 عددهم  البالغ 
مواد سامة بن لنا أن مادة الفورمالدهايد التي كانت تستخدم في 
التصنيع كانت تصدر أبخرة سامة تؤثر على الصحة فألغيناها 
عن  تصدر  التي  األبخرة  عن  أما  اجلاهز.  الغراء  بها  واستبدلنا 
البيئة  على  تؤثر  أبخرة  إنها  فيقول  باملصنع  املوجود  البويلر 
بتلويثها ولكن كون املصنع مبنطقة صناعية غير سكنية يبقى 

تأثيرها اقل ضررا.
وعن النفايات الناجتة عن املصنع ومخلفاته يقول أبو زنط 
وتباع  باالت  شكل  على  الناجتة  الكرتون  مخلفات  بكبس  نقوم 
بأسعار  ج��دي��د  م��ن  وبيعها  تكريرها  ي��ع��اد  وه��ن��اك  إلس��رائ��ي��ل، 
من  خالية  باملصنع  احمليطة  البيئة  يجعل  ال��ذي  األم��ر  أرخ��ص. 

النفايات وبقايا الكرتون فاملنظر اجلمالي للبيئة لم يتأثر.  
املهندس أمجد جبر من سلطة البيئة يقول " نقوم بالتعاون 
أجل  من  املصانع  على  ج��والت  بعمل  العامة  السامة  جلنة  مع 
الترخيص وفي غالبية املصانع يتم التخلص من نفايات املصنع 

أمام  ع��ش��وائ��ي  بشكل  جتميعها  يتم  ال  حيث  سليمة،  ب��ط��رق 
املشكلة  للبيئة.  اجلمالي  املنظر  على  سلبا  فتنعكس  املصنع 
ال  والكرتون  الباستيك  مبصانع  العاملن  العمال  غالبية  أن 
يلتزمون بشروط السامة العامة مثل الكمامة وسدادة األذن 
حول  توعوية  عمل  لورش  بحاجة  الفلسطيني  العامل  فيبقى 
املخاطر التي يتعرض لها على املدى البعيد. أما املهندس عواد 
عبد الوهاب رئيس قسم التنمية الصناعية في وزارة االقتصاد 
الوطني فيقول:  "غالبية املصانع موجودة في مناطق سكنية 
املصانع غير مرخصة، ونحن  وهذا صحيا مرفوض وغالبية 
نقية  حبيبات  ك��ان��ت  إذا  اخل���ام  امل���واد  مبراقبة  ن��ق��وم  ب��دورن��ا 
مكررة  ك��ان��ت  إذا  أم��ا  غ��ذائ��ي،  تغليف  أك��ي��اس  لصنع  تصلح  
فتصلح لصنع أكياس النفايات واألكياس املستخدمة ألغراض 

تعبئة الرمل مثا ".

أكياس مسرطنة
الصحية  امل��ض��ار  م��ن  الشديد  التحذير  ج��ب��ر:"رغ��م  يقول 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ح��ف��ظ األط��ع��م��ة وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي األكياس 
ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة إال أن  ال��ع��ل��ب  ال��ب��اس��ت��ي��ك أو  امل��ص��ن��وع��ة م���ن 
الغذائية  امل����واد  أك��ث��ر  فيها  ط���ال  ل��درج��ة  ت��وس��ع  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
نتائج  م��ن  ال���دراس���ات  إل��ي��ه  توصلت  م��ا  وجت��اه��ل  حساسية، 
خطيرة تؤكد أن نقل أو حفظ األغذية ضمن هذه األكياس يشكل 
بالسرطان،  اإلصابة  ف��رص  من  ويزيد  الصحة  على  خطورة 
تركيبة  ف��ي  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  الكيميائية  امل����ادة  أن  وخ��ص��وص��اً 
املواد  لتذوب  الغذائية  امل��ادة  مع  التفاعل  ميكنها  الباستيك 
الضارة في الغذاء؛ وهذا  أمر خطير يقتضي البحث عن بدائل 
وليس اإلفراط في استخدام األكياس والعبوات الباستيكية، 
وأما أكياس الباستيك البيضاء فتصنع من مادة بولي أتيلن 
وهو مستخرج نفطي، ومن املفروض عدم وضع الطعام فيها 
وهو ساخن، وإذا ما تكرر استخدام أكياس الباستيك بصورة 
الباستيك  مادة  من  متبقيات  لوجود  ذلك  فسيؤدي  مستمرة، 
لذا   األم���راض،  أخطر  رحمة  حتت  يجعله  مما  اإلنسان  دم  في 
القماشية  أو  الورقية  األكياس  الستخدام  ال��دول  معظم  تتجه 
مثل  للتحلل  قابلة  نباتية  م��واد  م��ن  بديلة  أك��ي��اس  وتصنيع 
األكياس الذي صنعت في الواليات املتحدة األمريكية من الذرة 

كتجربة أولى. 
من ناحيتها تقول املهندسة مي حجازي من جلنة الصحة 
والسامة العامة في محافظة نابلس :" ثبت علمياً أن أكياس 
الباستيك السوداء ال تصلح لتعبئة وتغليف املواد الغذائية، 
مواد  األصل  في  هي  األكياس  هذه  صناعة  في  الداخلة  فاملواد 
بترولية يتم استعمالها غالباً بعد إعادة تدويرها مما يؤثر على 
املواد الغذائية.  وتتابع حجازي:  "املواد الباستيكية يضاف 
إليها هنا أصباغ إلعطائها اللون األسود، فتتسرب امللونات إلى 
السلع الغذائية وتذوب فيها مسببة مشكات صحية لإلنسان، 
والثانية  وامل���دورة،  اجل��دي��دة  نوعن:  على  امللونة  واألك��ي��اس 
أشد خطراً من األولى كونها تتعرض لعمليات حرارية تؤدي 
امللون  أو  األصلي  للباستيك  املكونة  األساسية  امل��واد  لتفكيك 
باملواصفات،  يلتزم  ال  م��ن  هناك  عموماً  للطعام.   وانتقالها 
الضرر  ح��ج��م  حت���دد  ال��ت��ي  ه��ي  بالتصنيع  ال��داخ��ل��ة  وامل�����واد 
الناجم عنها، ومن املفروض أال يستخدم الباستيك املدور في 
فأكياس  السوق؛  في  كبيرة  جت��اوزات  وهناك  األغذية،  حفظ 
تتعداها  أال  على  للقمامة  تصلح  أن  ميكن  السوداء  الباستيك 
للمواد الغذائية، لكن ما يحدث هو العكس إذ جند هذه األكياس 
السوبرماركت واألسواق لتعتمد وبشكل أساسي  في محات 
والسامة  الصحة  جلنة  في  .ونحن  الغذائي؛  امل��واد  نقل  في 
األكياس  ه��ذه  استخدام  من  للحد  مشروع  على  نعمل  العامة 
ومنع تصنيعها في مصانعنا، ال استطيع ضمان احلديث عن 

محاور لهذا املشروع ألنه مازال ضمن الدراسة".
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ع����واد ع��ب��د ال���وه���اب أش����ار إل���ى ع���دم وج��ود 
غزو  إل��ى  باإلضافة  الباستيك  ألكياس  فلسطينية  مواصفة 
فحصها  يتم  ال  التي  الفلسطينية  السوق  املستوردة  األكياس 

لعدم وجود مختبر للفحص.

ماكنة صنع أكياس النايلون

النفايات الناجتة عن مصنع  بالستيك في بلدة عصيرة الشمالية تنتشر في محيطه
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ملحق البيئة والتنمية على االنترنت
العدد، ومواضيع بيئية-تنموية  لهذا  الكامل  النص  إمكانية احلصول على  إلى  األعزاء  انتباه قرائنا  نلفت 
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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.

ثائر فقوسة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

ع����وادم  ت��خ��ل��ف��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���ش���اك���ل  ”بفعل 
ال��س��ي��ارات، وم���ن أج���ل ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ارت���ف���اع أثمان 
هذا  ابتكار  في  فكرنا  الفلسطينية،  األراض��ي  في  النفط 
بديا  ليكون  السيارات  يسير  الذي  الكهربائي  احملرك 
والسوالر  بالبنزين  يعمل  ال���ذي  ال��ع��ادي  احمل���رك  ع��ن 
السامة"، هذا ما قاله  الغازات  وينتج نسبة عالية من 
الذي قام  مع  زمائه بتسيير  الطالب بهاء الشطرات  
الهندسة  قسم  في  تخرج  كمشروع  كهربائية،  سيارة 

الكهربائية في  جامعة بولتكنك فلسطن باخلليل.

صديق للبيئة
أن احملرك  إل���ى  ال��ص��رف��ن��دي يشير  إس���ام  ال��ط��ال��ب 
ال  وأيضا  إط��اق��ا،  ع��وادم  ينتج  ال  املخترع   الكهربائي 
مت  بحيث  تسييره،  في  ال��زي��وت  من  ن��وع  أي  يستهلك  
تصميمه ليكون صديقا للبيئة ويحميها من تسرب  غاز 
أول أكسيد الكربون )CO( الناجت من عمليات احلرق 
والغازات   )NOx( النيتروجن  وأكاسيد  الكاملة،  غير 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة، ه���ذا إض��اف��ة إل���ى م���ادة الرصاص 
الصادرة  من احتراق بعض أنواع الوقود التي حتوي 
وال  مزعج  غير  احمل��رك  أن  كما  بتركيبتها،  امل���ادة  ه��ذه 
إنتاجه  تكلفة  أن  كما  ضجيج.  أو  أص��وات  عنه  يصدر 
السوق  ف��ي  م��ت��واف��رة  منها  امل��ص��ن��وع  وامل����واد  بسيطة 

الفلسطينية.

ميزات احملرك
فيما أوضح الطالب اشرف القواسمة أن قوة احملرك 
تصل إلى 20 حصانا، مصنوع محليا من األملنيوم، مزود 
بقطعة لتغير السرعة مربوطة مباشرة مع الدوالب أو 
مع  كاملعتاد   ال��س��ي��ارة  عمل  يبقى  بحيث  )ال��ك��ات��ش( 

مزود  احمل���رك  أن  كما  البنزين،  دواس���ة  ع��ن  االستغناء 
ثباتا  أك��ث��ر  ل��ي��ك��ون  ال��س��ي��ارة  ل��رب��ط��ه بجسم  ب��وص��ات 
ال��ى 60ك��م / ساعة،  قد تصل  وات��زان��ا، ويسير بسرعة 
ويحتاج في وضعه احلالي غير احملسن إلى شحن كلما 
قطع مسافة من 20-35 كم ، وميتاز بأنه صغير احلجم 

وميكن تكبيره ليناسب السيارة الكبيرة .

عملية الشحن 
الطالب عبد الله النتشة يقول: "مت جتميع ما يقارب 
التوالي  على  امبير   7/ فلت  2ا  بقوة  جافة  بطارية   48
ومت  للحركة،  الازمة  الطاقة  لتوفير  جهدها،  ملضاعفة 
الثابت  التيار  السيارة بجهاز يعمل على حتويل  تزويد 
إلى  ،ح��ي��ث  تصل دورات احمل���رك   )DFD( م��ت��ردد إل��ى 
بشاحن  البطاريات  رب��ط  ومت  الدقيقة،   في  لفه   3000
أو  ال��ب��ي��ت.  ف��ي  شحنها  نستطيع  بحيث  ال��ت��وازي  على 
ويسعى  ع��ادي.  كهرباء  مدخل  فيها  يوجد  مكان  أي  في 

الطاب إلى تصغير حجم البطارية لتصبح أصغر حجما 
وأكثر تخزينا للكهرباء، لتمكن السيارة قطع أكبر مسافة 

دون احلاجة إلى شحن مستمر . 

شحن ذاتي
فيها  التي تكون  اللحظة  أنه في  املولد  وما مييز هذا 
كهربائي  مولد  إلى  احملرك  يتحول  منحدر،  في  السيارة 
حيث يقوم بتحويل الطاقة احلركية إلى طاقة كهربائية 

حبيب معلوف / لبنان

وممثلي  وق��ادت��ه  العالم  على  اجلدية  معالم  تظهر  ال 
ونحن  العاملي،  املناخ  تغير  قضية  مقاربة  في  حكوماته 
في  ع��امل��ي  اجتماع  انعقاد  ت��اري��خ  م��ن  أش��ه��ر  أب���واب  على 
للبحث  )ال��دامن��ارك(  كوبنهاغن  في  اجل��اري  العام  نهاية 
ف��ي إم��ك��ان��ي��ة ت��ع��دي��ل ب��روت��وك��ول ك��ي��وت��و ال��ش��ه��ي��ر الذي 
بديل.  آخ���ر  ب��روت��وك��ول  إي��ج��اد  أو   ،1997 ال��ع��ام   أب����رم 
منذ  اتفاقية،  أي  فإن  يعترف،  لم  أو  العالم  اعترف  سواء 
قمة  في   1992 العام  في  أبرمت  التي  اإلطارية  االتفاقية 
األرض التي عقدت في ريو للحد من تغير املناخ، لم تطبق 
ولم حتترم. وال نعرف ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ لكي 
يغير العالم رأيه ويصبح أكثر جدية في التعامل مع هذه 

القضية.  
الدمنارك، بلد أهم  العام في  العاملية هذا  القمة  تنعقد 
بيورن  كالكاتب  امل��ن��اخ  تغير  بظاهرة  املشككن  الكتاب 
ل��وم��ب��ورغ ال���ذي ش��ك��ك ف��ي ال��ظ��اه��رة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي كتابه 
الصادر العام 2004 حتت عنوان "اإليكولوجي املشكك". 
فتحت شعار "ليس من داع للقلق" يؤكد الكاتب، بعكس 
معظم نظريات البيئين، أن البيئة في الكثير من املجاالت، 
للتدهور،  تتعرض  أن  ميكن  مما  أكثر  تتحسن،  أن  ميكن 
بعض  تصلح  كيف  تعرف  س��وف  السوق"  "آليات  وإن 

األضرار التي يعتبرها "عابرة".
العام  آخ��ر  كتابا  وأص���در  نفسه  الكاتب  ه��ذا  ع��اد  ث��م 

املناخي  التسخن  إلى  الدليل  "مها:  عنوان  حمل   ،2007
بظاهرة  املشككة  نظريته  فيه  تابع  البيئين"،  للمشككن 
امل��ج��ت��م��ع��ات ع��ل��ى ع���دم اتخاذ  ف��ي��ه  امل��ن��اخ م��ح��رض��ا  تغير 
االتفاقيات  املناخ )كما تنص  إج��راءات جدية لوقف تغير 
ال��دول��ي��ة وال س��ي��م��ا ب��روت��وك��ول ك��ي��وت��و(، م��ع��ت��ب��را وفق 
الصناعية  االق���ت���ص���ادي���ات  "أن  ب����ه،  خ��اص��ة  ح��س��اب��ات 
ستتكلف 180 مليار دوالر سنويا الحترام مبادئ خفض 
املسببة لاحتباس احل��راري"، وبهذه  الغازات  انبعاثات 
ف��ي تدمير  األف��ض��ل االس��ت��م��رار  الكلفة، حسب رأي���ه، "م��ن 
تتوصل  تكنولوجيا  وصنع  النمو  لتغذية  األرضية  الكرة 
بالطبع  نقضها  مت  النظريات  ه��ذه  البشرية".   إنقاذ  إل��ى 
االقتصاد  عالم  بينهم  العالم،  خبراء  من  الكثير  قبل  من 
أن  قدر  الذي  الصيت(  )الذائع  شتيرن  نيكوال  البريطاني 
العاملية آلثار وانعكاسات تغير  االقتصادية  الكلفة  تصل 
املناخ إلى 5500 مليار يورو، باإلضافة إلى اخلسائر في 

األنظمة البيئية وانقراض األنواع التي ال تقدر بثمن.
نسبيا  انخفضت  التي  وال��س��ج��االت  التشكيكات  ه��ذه 
في السنتن األخيرتن ملصلحة اإلقرار بحتمية التغيرات 
اإلسراع  في  فعا  تترجم  لم  اخليالية،  وأكافها  املناخية 
في تطبيق االتفاقيات وتبني االلتزامات، وال في املؤمترات 
بعد  كوبنهاغن  في  سيعقد  ال��ذي  لاجتماع  التحضيرية 

أشهر.
وال يزال جوهر اخلاف في االجتماعات الدولية التي 
األسئلة  ح��ول  ويتمحور  نفسه  ه��و  ال��غ��رض  ل��ه��ذا  تعقد 

التالية: من يتحمل املسؤولية والكلفة؟ وكيف ميكن اتخاذ 
إج��راءات ال تؤثر على فرص النمو في البلدان؟ ومن يبدأ 
في  طرحت  التي  اجل��دي��دة  األسئلة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  أوال؟  
األسابيع املاضية في االجتماعات التحضيرية لكوبنهاغن 
التي عقدت في بون )أملانيا( والتي تدل على نفس املنحى 
من التخبط: هل تكون مدة االلتزام خمسة أعوام على غرار 
ما ورد في بروتوكول كيوتو أم أكثر؟  ومن سيمول؟  وما 
هي آلية املراقبة بااللتزام؟  وما هي العقوبات على من ال 
النامية  ال��دول  ستقبل  وه��ل  االتفاقيات؟   لتطبيق  ميتثل 
ب��ال��ت��زام��ات ج��دي��دة ك��ان��ت معفاة منها ق��ب��ا، ف��ي وق��ت مر 
بروتوكول  وف��ي  اإلط��اري��ة  االتفاقية  منذ  احمل���دد  ال��وق��ت 

كيوتو من دون أن تلتزم الدول الغنية؟!  
الرغبة في إيجاد  املفاوضات  كما ال تزال تسيطر على 
التجارب  حسب  أمر،  وهو  احللول،  على  عاملي"  "إجماع 
النامية  ال��ب��ل��دان  أن  الس��ي��م��ا  مستحيا،  ي��ب��دو  ال��س��اب��ق��ة، 
األك���ب���ر، وبالتالي  امل��س��ؤول��ي��ة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ل��دان  حت��م��ل 
ع��ل��ي��ه��ا أن ت��ت��ح��م��ل ال��ك��ل��ف��ة األك���ب���ر، ال��ت��ي س��ت��دف��ع��ه��ا إلى 
بآخر.  أو  بشكل  وحياتها  معيشتها  ط��رق  ع��ن   ال��ت��راج��ع 
وه���ك���ذا ي���ب���دو م��ط��ل��ب اإلج����م����اع، ح��ج��ة م���ن ال ي���ري���د أن 
ش��يء! يتغير  وال  ال��ك��ل،  ب��ان��ت��ظ��ار  ال��ك��ل  فيبقى   ي��ل��ت��زم، 
في الوقت نفسه، تقوم بعض البلدان التي تصنف في خانة 
"املتقدمة" بتجارب رائدة في االعتماد على تكنولوجيات 
يسمى  ما  تطوير  وعلى  الطاقة،  توليد  في  للبيئة  صديقة 
الطاقات املتجددة البديلة. فها هي الدامنارك نفسها تتقدم 

تنتظر  أن  دون  من  ال��ري��ح،  طاقة  على  االعتماد  في  كثيرا 
"اإلج��م��اع"، وكذلك أكثر من دول��ة أوروب��ي��ة م��ب��ادرة في 
ال��ب��ح��ر أو ع��ل��ى تطوير  ال��ش��م��س أو م���وج  االع��ت��م��اد ع��ل��ى 
سيارات مهجنة... إال أن كل تلك املبادرات تعتبر خجولة 
في  ال���دول  تلك  صدقت  إذا  مطلوب،  ه��و  مل��ا  بالنسبة  ج��دا 

اعتقادها بتغير املناخ فعا.  
وميارس العرب، رسميا وأهليا، دور املتلقي لكل تلك 
التغيرات  لقضية  املصدق  وغير  املصدق  دور  التطورات. 
للنفط كاململكة  املنتجة  الكبرى  العربية  فالدول  املناخية. 
عن  للدفاع  اخلبراء  من  جيشا  وظفت  السعودية  العربية 
يهمها  ال  أكبر  دول  مواجهة  في  طبيعي،  وه��ذا  مصاحلها، 
إال مصاحلها بالدرجة األولى أيضا.  في وقت لم يستطع 
أسوة  املناخية،  املفاوضات  من  الرؤية"  "توحيد  العرب 

بباقي القضايا.
 ليس املأخذ على الدول النفطية العربية أنها "تعرقل" 
الناشطن  بعض  يذهب  )كما  املناخية  الدولية  االتفاقيات 
العرب املتأثرين ببعض آراء املنظمات الغربية(، بل ألنها 
العلمية  األب��ح��اث  دع��م  ف��ي  عائداتها  م��ن  قسما  توظف  ل��م 
املتجددة  الطاقات  من  لاستفادة  تكنولوجيات  وتطوير 
في  النفط  م��ن  أكثر  امل��ت��وف��رة  الشمسية  الطاقة  والسيما 
منطقتنا، وذلك للخروج من التبعية التاريخية لعلم الغرب 
استقالية  أكثر  اقتصاديات  وتأسيس  وتكنولوجياته 
األول  املطلب  يشكل  أن  يفترض  ك��ان  ما  وه��ذا  واستدامة. 

على جدول أعمال املنظمات األهلية العربية املهتمة. 

جدية االعتقاد بالتغيرات املناخية

يعاد تخزيينها في البطاريات.  ويأمل الطاب األربعة 
الله ( حتسن اختراعهم  ، بهاء ، إسام وعبد  )اش��رف 
يتم  وأن  عامليا  اعتماده  وليتم  السيارات،  كل  ليناسب 
التي  الفلسطينية  األراض��ي  السيارات  في  لكل  تركيبة 
والغازات  امل��ل��وث��ات  م��ن  االرض  ب��ق��اع  ك��ب��اق��ي  ت��ع��ان��ي 
ال��س��ام��ة ول��ي��س��اه��م��وا  ول���و ب��ق��در ب��س��ي��ط، ف��ي حماية 
البيئة والتخفيف من املجهول القادم أال هو االحتباس 

احلراري.

من أجل بيئة أجمل وأنقى

أربعة طالب يخترعون محركا كهربائيا لتسيير السيارات في اخلليل

بطاريات تخزين الكهرباء في السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية في اخلليل


