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مرفق البيئة العاملية
برنامج املنح الصغيرة

ج .ك /.خاص بآفاق البيئة والتنمية
هطلت ،في أواخ��ر تشرين األول وأوائ��ل تشرين الثاني املاضي ،أمطار غزيرة في
مختلف أنحاء فلسطني ،وبخاصة في املناطق الشمالية والوسطى .وبعثت هذه األمطار
األم��ل بحلول شتاء سخي قد يعبئ األح��واض اجلوفية ويخفف من أزم��ة املياه .إال أن
خبراء املياه يقولون إن منسوب املياه في األح��واض اجلوفية متدن ج��دا ،لدرجة أن
األمطار الغزيرة املتوقع هطولها في فصل الشتاء احلالي ،لن تعيد سيف اجلفاف املسلط
على رؤوسنا إلى غمده.
فاحلوض اجلبلي الغربي ال��ذي يعد أه��م وأغنى األح��واض الفلسطينية وأفضلها
ج��ودة ،هبط خالل شهر تشرين األول املاضي إلى ما دون اخلطوط احلمراء ،ويعاني
من خطر التملح بسبب الضخ اإلسرائيلي الهائل منه؛ إذ تنهب إسرائيل منه نحو ثلث
استهالكها من املياه العذبة .وفي بعض مناطق احلوض وصل منسوب املياه إلى أدنى
ارتفاع مت تسجيله في أي وقت من األوقات.
كما أن معظم ب��ؤر اخل ��زان اجل��وف��ي الساحلي دون اخل�ط��وط احل �م��راء ،علما بأن
مستوى ملوحته مستمر في التزايد .ومنذ تشرين الثاني عام  2008وحتى تشرين
األول األخير ( ،)2009لم تتجاوز كمية املتساقطات في األجزاء الوسطى واجلنوبية
للحوض الساحلي  %70من املعدل السنوي .ولم يساهم هذا املشهد املائي في انتعاش
مناسيب املياه اجلوفية التي انخفضت ،طيلة العام املائي املنصرم (تشرين الثاني
 – 2008تشرين األول  ،)2009إلى ما دون اخلطوط احلمراء.
أما بحيرة طبرية التي تسرق إسرائيل من مياهها مئات ماليني األمتار املكعبة سنويا،
وبالتالي متنع تغذية نهر األردن ومن ثم البحر امليت ،فقد وصل مستواها ،في تشرين األول
املاضي ،إلى  214.37مترا حتت سطح البحر؛ أي نحو نصف متر فوق ما يعرف باخلط
األسود الذي يعد منسوب احلد األدنى؛ علما بأنه في حال الوصول إلى هذا احلد مينع بتاتا
سحب املزيد من املياه ،خوفا من حدوث ضرر بيئي غير قابل لإلصالح .ومع نهاية السنة
املائية املنصرمة (تشرين األول  )2009تبني أن بحيرة طبرية خسرت ،خ�لال السنوات
اخلمس اجلافة املاضية ،نحو خمسة أمتار ونصف من منسوبها .وللمقارنة ،في نيسان
 ،2004كان منسوب البحيرة  208.9أمتار حتت سطح البحر .وقد بلغ حجم املياه املتوافرة
في البحيرة في السنة املائية املنصرمة  175مليون متر مكعب فقط؛ وهو حجم أقل بكثير من
املعدل السنوي املعروف على مدار بضع سنوات ،أي  380مليون متر مكعب.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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حينما يشكل شريان احلياة خطرا على اإلنسان

املياه في غزة ...كابوس يؤرق املواطنني ويهدد حياتهم بالهالك
سمر شاهني  /غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية
وقفت احلاجة أم بكر عبد العظيم ،وهي حتمل «وعاء» تنتظر وصول املياه
إلى منزلها في حي الدرج شرق مدينة غزة ،بعد أن طال غيابها وجتاوز الوقت
احملدد الذي حتدده البلدية ويصل إلى « »48ساعة.
وحتاول عبد العظيم « »62عاما أن تسمع صوتها جليرانها علهم يزودونها
بجالون من املياه كي تتمكن من الوضوء ،وبخاصة ألن املياه التي مت تخزينها
في براميل كبيرة على أسطح املنزل قد فرغت بعد أن مت استخدامها بصورة
متواصلة خ�لال األي ��ام امل��اض�ي��ة ،حيث ل��م تصل امل�ي��اه إل��ى امل�ن��زل إال دقائق
معدودة .
احلاجة أم بكر ليست وحدها التي تعاني من نقص كمية املياه إضافة إلى
رداءتها ،ولكن مليون ونصف املليون مواطن يعانون جراء تلك املأساة التي باتت
تلقي بظاللها على حياة السكان وجتاوزت ذلك لتنعكس سلبا على صحتهم.
ويعاني قطاع غزة تدهورا كبيرا في نوعية وكمية املياه املستخدمة ،حيث
باتت تشكل خطرا حقيقيا على صحة وسالمة املواطنني ليس فقط من حيث
رداءتها وعدم مالءمتها للمواصفات العاملية ،بل أيضا بسبب شحها حيث باتت
سلعة يشتريها املواطن في حال توافرها حتى وإن كانت دون املستوى املطلوب.
وتقول عبد العظيم التي تقطن منزال ال يتجاوز الـ « »120مترا ويشاركها نحو
 25فردا ،معظمهم أطفال لم يتجاوزوا  16عاما« :حياتنا جحيم ال يطاق بسبب
النقص احلاد في املياه ( )...الغسيل متراكم منذ أيام ،أما «اجللي» فحدث بال حرج
فلم يعد لدينا ملعقة أو شوكة نظيفة ،فكل األدوات بحاجة إلى تنظيف ،ولكن كيف
لنا أن نعمل على تنظيف األواني ونحن ال جند ماء للوضوء وأحيانا للشرب».
ويفتقر قطاع غزة إلى البنية التحتية للمياه حيث لم يعد هناك شبكة مياه
سليمة ،ولكن املتوافر ف��ي قطاع غ��زة مهترىء ويعاني الكثير ج��راء التدمير
الذي حلق به إبان احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر
من  1400شهيد ،وجرح نحو  5500مواطن ،وجرفت ودم��رت آالف الدومنات
الزراعية ،واستهدف أكثر من  20ألف منزل سكن إضافة إلى استهداف محطات
املعاجلة الثالث قي قطاع غزة ،حيث حرم املواطنون خالل احلرب من املياه.
وتفيد اللجنة احلكومية لكسر احلصار أن ع��ددا ً كبيرا ً من آب��ار املياه ُمهدد
بالتوقف عن العمل ،نتيجة نقص املعددات وقطع الغيار الالزمة لصيانتها منذ
أكثر من عامني ونصف العام ،مشيرة إلى أن أكثر من  800بئر متوقفة عن العمل
بشكل فعلي وهي بحاجة إلى صيانة وإع��ادة تأهيل ،وذل��ك من أصل ألفي بئر
موجودة في مختلف مناطق قطاع غزة.

تفشي أمراض الفشل الكلوي
وعبد العظيم حرمت من املياه التي تصل عن طريق البلدية عقب تدمير قوات
االحتالل اإلسرائيلي للخطوط .ومنذ بداية احلرب ،باتت تعتمد على املياه من
قبل الشركات املخصصة لبيع املياه ،ولكن مع اشتداد األزمة وانتقال العديد من
العائالت ملشاركتهم السكن هروبا من قوة القصف ،حفر أفراد أسرتها في باطن
األرض برفقة اجليران ،إلى أن وصلوا إلى املياه ،ورغم قلتها وخطورة اختالطها
مبياه املجارى ،إال أنها شكلت طوق جناه للمواطنني.
وتشير عبد العظيم إلى أنها تعاني من مشاكل صحية السيما في الكلى حيث
أجريت لها عملية إزال��ة امل��رارة ج��راء ترسب األم�لاح داخلها؛ فأخرج الطبيب
املختص كتلتني من األمالح جتاوز طول الواحدة منها خمسة سم وبعرض ثالثة
لدي ال ميكن
سم .وتوضح ذلك قائلة« :أجريت عملية جراحية الن احلصوات ّ
لليزر أن يفتتها أو يسحبها بسهولة( )...بعد العملية تبني أن إحدى الكليتني ال
تعمل بتاتا ،والثانية تعمل بنسبة متدنية ،مما حدا األطباء على مطالبتي بشرب
املياه بكثرة ولكن ليس املياه اخل��ام الواصلة عبر املواسير ،بل يجب فلترتها
مسبقا أو غليها ،الن شربها كما هي يشكل خطرا على كليتي ويزيد من نسبة
الترسبات فيها».
وبينت دراسة أعدها البنك الدولي وأخرى مركز أبحاث في أملانيا أن النسب
املوصى بها من قبل منظمة الصحة العاملية ملادة النيترات في مياه الشرب ،وهي
 50ملليغراما في اللتر الواحد ،يزداد تركيزها في مياه الشرب بقطاع غزة بنسب
تتراوح بني ضعفني وثمانية أضعاف ،وأن مشكلة بيئية خطيرة آخذة في التبلور
في الضفة والقطاع بسبب وضع مصادر مياه الشرب.
وت �ع��زو م �ص��ادر طبية زي���ادة األم� ��راض بالفشل ال�ك�ل��وي إل��ى س��وء املياه
املستخدمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على اإلنسان الغزي بدرجة كبيرة،
حيث بينت الدراسات التي أعدها خبراء دوليون إلى أنه من  %10-5فقط من
املياه صاحلة لالستخدام اآلدمي في قطاع غزة ،مؤكدين أن نصيب الفرد متدنّ
كثيرا مما يعني أنه عرضة لألمراض.

طفلة غزية في مخيم لالجئني تعبئ املاء في جالونات وزعتها وكالة الغوث
 -تصوير سعيد خطيب

طفل غزي يعمل على تعبئة القناني البالستيكية مبياه الشرب
 -تصوير خالد عمر

وينسب املختص في الشؤون البيئية املهندس تيسير محيسن ،أسباب تلوث
املياه والهواء والتربة إلى ما متارسه سلطات االحتالل من انتهاك فاضح وصارخ
حلقوق الفلسطينيني في احلصول على املياه ،ويقول« :هذا االنتهاك وصل إلى
أقصى مدى ممكن من خالل سيطرة إسرائيل على اآلبار اجلوفية وإنشاء مصائد
للمياه وسرقتها من داخل األراضي الفلسطينية قبل أن تصل إلى غزة ،وحتويلها
إلى داخل الـ «.»48
ويبني محيسن أن قضية املياه تعد من القضايا املهمة واإلستراتيجية في
الشرق األوس��ط ،وألهميتها ،مت تأجيل احلديث فيها إلى ما يعرف مبفاوضات
الوضع النهائي مثلها مثل موضوع الالجئني والقدس واحلدود.
وتوضح عبد العظيم أنها حتاول أن تبقى مستيقظة ليال ترقبا لوصول
املياه ،وبخاصة ألنها قد تأتي بعد منتصف الليل وتعمل على تشغيل موتور
املياه ،وتعزو ذلك إلى أن كمية السحب تكون قليلة فمعظم الناس نائمون؛
وهذا يسمح لها مجاال لتعبئة تنكات املياه وتنظيف ما يحتاج إلى املياه قدر
املستطاع .
وتقول« :املياه تزداد ملوحة يوما بعد يوم ،ومهما كانت نسبة امللوحة فنحن
بحاجة إليها ( )...ال نستخدمها للشرب أو الطبخ أو حتى إع��داد املشروبات
والعصائر ،حيث نعتمد على شراء مياه للشرب والطبخ يوميا ب�ـ 8-5شيكل
وهذا يشكل عبئا ماليا علينا !!..
ب��دوره لم ينف املهندس ري��اض جنينة ،اخلبير واملختص بقضايا املياه،
ورئيس مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني لتطوير مصادر املياه والبيئة
في قطاع غزة ،وجود التلوث في مياه الشرب ويضيف :ملنظمة الصحة العاملية
والبنك الدولي معايير دولية خاصة في حتديد نسبة ملوحة املياه ومدى قدرة
اإلنسان على استخدامها.
وبي أن هناك خططا ً من قبل مؤسسات حكومية وغير حكومية لتطوير مياه
نَّ
الشرب في القطاع ،والوصول إلى نسبة عالية من املياه العذبة والنقية تتوافق
ومعايير الصحة العاملية.
وكانت دراسة البنك الدولي أكدت أن تزايد نسبة التلوث في مياه غزة
زاد من معاناة املواطنني ،وبات الكثيرون منهم مرضى بسبب ذلك ،كاشفة
أن نسبة املياه الصاحلة للشرب في قطاع غزة قليلة جدا ،وأن ما نسبته
 %10من كمية املياه التي يتم تزويدها لسكان غزة فقط تتوافق ومعايير
الصحة ال�ع��امل�ي��ة؛ مم��ا جعل م�ي��اه ال �ش��رب سببا مل��ا ي �ق��ارب رب��ع احلاالت
املرضية في القطاع.
وفي ظل تواصل احلصار على قطاع غزة ،حذرت الدراسة من خطورة وصول
املياه العادمة التي تلقيها غزة يوميا ً في مياه البحر إلى مواقع حتليه املياه في
املجدل ،مما يعني وصول األزمة إلى إسرائيل.
وتشير عبد العظيم إلى أن أكثر ما تخشاه هو أن تصاب بفشل كلوي جراء
رداءة املياه ،وتؤكد أن األطباء قد حذروها مرارا وتكرارا من استخدام املياه الني
تصل عبر الصنابير املخصصة لها ،وأن عليها أن تعتمد بالدرجة األول��ى على
املياه املفلترة .
وعبد العظيم واح��دة من آالف املواطنني الذين أصبحوا عرضة لإلصابة
بالفشل ال�ك�ل��وي وال �ع��دي��د م��ن األم� ��راض ج ��راء امل �ي��اه ،ح�ي��ث تشير دراس��ة
سويسرية إل��ى أن ال�ف��رق ف��ي كميات استهالك امل�ي��اه ب�ين ال�ف��رد الفلسطيني
واإلسرائيلي كبير وهائل.
ويبلغ استهالك (إسرائيل) السنوي من املياه اجلوفية اجلبلية املخزنة في
معظمها حتت أراضي الضفة الغربية  400مليون متر مكعب ،أي  %80من مياه
الضفة اجلوفية.

وتستخرج (إسرائيل) حوالي  75مليون متر مكعب من آبار تقع في الضفة
الغربية احملتلة لصالح املستوطنات اليهودية اجلديدة .أما حصة الفلسطينيني
من املياه اجلوفية فال تتجاوز 150مليون متر مكعب سنويا.

معدل استهالك الفرد اليومي
يستهلك الفلسطيني في الضفة الغربية في املتوسط ما بني  70و  90لترا.
بينما يستهلك الفلسطيني في قطاع غزة ما معدله  60لترا من املياه األقل جودة.
أما اإلسرائيلي في الداخل احملتل فيستهلك  400لتر .ويستهلك املستوطن في
الضفة الغربية احملتلة  800لتر.
وب���دوره ،ي��وض��ح اخلبير ف��ي امل�ي��اه وم��دي��ر ع��ام مصلحة م�ي��اه بلديات
الساحل املهندس منذر شبالق أن اإلدارة السليمة للمياه تعتمد على تنفيذ
اخلطة الوطنية للمياه ،وتتعلق بتنفيذ ستة أمن��اط يجب التعامل معها
لتحسني الوضع املائي ،واملتمثلة ب��اإلدارة السليمة للخزان اجلوفي التي
تعتمد على إع��ادة التوزيع اجلغرافي آلب��ار املياه و إع��ادة تقيميها ،إضافة
إلى اإلدارة السليمة لكفاءة الشبكات ،فضالً عن ض��رورة االرتقاء بالوعي
اجلماهيري للحفاظ على مصادر املياه واالستخدام األمثل لها وأن يعلم
املواطن أنه كما له حقوق يجب أن يلتزم بواجباته من خالل حتسني نظام
اجلباية.
وينوه شبالق إل��ى ض��رورة إيجاد مصادر بديلة للمياه وع��دم االكتفاء مبا
يتوافر من مصادر حلل املشكلة الكمية في املياه ،كإنشاء محطات حتلية للمياه،
واستغالل مصادر األمطار؛ وذلك مبنع البناء العشوائي في املناطق الرملية التي
تعتبر مصائد لألمطار.
وي��ؤك��د املهندس شبالق ض��رورة حتسني وإع��ادة تأهيل محطات الصرف
الصحي القائمة و إع��ادة استخدام املياه العادمة في ال��زراع��ة أو حقن اخلزان
اجلوفي.
ويشير إلى جملة من املعوقات التي حتول دون تنفيذ املشاريع التطويرية
لقطاع امل �ي��اه ،واملتمثلة ف��ي تدني ك�ف��اءة الشبكات ،وقلة التمويل ،و الوضع
السياسي الراهن ،فضالً عن اعتبار مواصلة فرض احلصار اإلسرائيلي املتواصل
منذ أكثر من خمسة أعوام املشكلة الرئيسة التي متنع و تؤخر تنفيذ املشاريع
اإلستراتيجية التي تلزم للنهوض بقطاع املياه ،وقضية نقص الطاقة الكهربائية
وسياسة منع أو تقنني إدخ��ال احمل��روق��ات البديلة عن التيار من قبل سلطات
االحتالل اإلسرائيلي.
ً
وي��ؤك��د شبالق أن امل�ي��اه ش��ري��ان احل�ي��اة باتت تشكل خ�ط��را على حياة
اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة جراء عدم مطابقتها للمواصفات املتفق
عليها عامليا من ناحية ،وشحها من ناحية أخ��رى .ويضيف« :إن الوضع
املائي احلالي بغزة وصل إلى مرحلة حرجة» موضحا أن «الكميات التي يتم
إخراجها من اخلزان اجلوفي قدرت بأكثر من  160مليون متر مكعب السنة
املاضية' في حني أن 'كمية التخزين الطبيعية ق��درت مبا بني  80إلى 90
مليون متر مكعب سنويا».
وتابع« :إن العجز املائي للخزان اجلوفي بلغ أكثر من  80مليون متر مكعب
السنة امل��اض�ي��ة ,وإذا استمر ال��وض��ع على م��ا ه��و عليه فإنه م��ن املتوقع خالل
السنوات القليلة القادمة أن تكون املصادر املائية احلالية قد استنفدت املياه
العذبة باخلزان اجلوفي الساحلي لقطاع غزة».
ويقول خبراء األمم املتحدة إن املياه اجلوفية التي يعتمد عليها سكان غزة
البالغ عددهم  1.5مليون ،مهددة بالنضوب.
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 450ألف مستوطن في الضفة الغربية يستهلكون كمية مياه أكبر مما يستهلكه  2.3مليون فلسطيني ويتمتعون مبياه غزيرة دون حدود

تقرير أمنستي« :إسرائيل جتفف فلسطينيي الضفة الغربية»
حصة املياه اليومية للفرد الفلسطيني في املناطق الريفية النائية ال تتجاوز  20لترا
خاص بآفاق البيئة والتنمية
«إسرائيل جتفف فلسطينيي الضفة الغربية» .ه��ذا ما قالته منظمة «أمنستي
إنترنيشنل» في تقريرها اجلديد الذي صدر في أواخر أكتوبر املاضي ،والذي انتقد
بشدة سياسة املياه التي تتبعها إسرائيل جتاه الفلسطينيني في الضفة والقطاع،
وأكد أن األخيرة متيز ضد مواطني الضفة وتخصص لهم حصصا متدنية من املياه،
باملقارنة مع املستوطنني الذين يقيمون في مستعمرات مجاورة ملنازلهم« .إسرائيل
تسمح للفلسطينيني باحلصول على جزء صغير جدا من املوارد املائية ،بينما تتمتع
املستعمرات اإلسرائيلية بكميات غير محدودة من املياه» ،تقول معدة التقرير دونتيال
روفيرا ،الباحثة في منظمة أمنستي.
وفي صفحات تقريرها التي جتاوزت املائة ،تعرض املنظمة معطيات تدلل على
سيطرة إسرائيل املطلقة على مصادر املياه الفلسطينية وتوزيعها ،وممارستها،
بالتالي ،متييزا عنصريا في مجال املياه ضد الفلسطينيني؛ علما بأن احلصول على
امل�ي��اه يعتبر حقا أساسيا م��ن حقوق اإلن �س��ان .ويشير التقرير إل��ى أن  450ألف
مستوطن في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) يستهلكون كمية مياه أكبر
مم��ا يستهلكه  2.3مليون فلسطيني ف��ي نفس املنطقة .كما أن «إس��رائ�ي��ل تستهلك
أكثر من  %80من املياه اجلوفية في الضفة الغربية ،وتترك للفلسطينيني أق��ل من
 %20املتبقية» .وتبني معطيات أمنستي أن املياه املخصصة للفرد اإلسرائيلي تقدر
بـ  300لتر يوميا ،في حني ال يتجاوز استهالك الفرد الفلسطيني اليومي للمياه 70
لترا لالحتياجات املختلفة .بل إن حصة املياه اليومية للفرد الفلسطيني في املناطق
الريفية النائية ال تتجاوز  20لترا؛ و تعادل هذه الكمية ما يحصل عليه الذين يعيشون
في املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية .وبالرغم من أن حوالي  200ألف فلسطيني

يعيشون في مناطق نائية ال يستطيعون الوصول إل��ى مصادر املياه العذبة؛ فإن
اجليش اإلسرائيلي مينعهم أحيانا من جمع مياه األمطار .وفي املقابل ،يتمتع 450
ألف مستوطن في الضفة الغربية باملياه الغزيرة بشكل ثابت؛ فيروون بها حدائقهم
املدللة وزراعتهم املنتعشة ،بل وبرك سباحتهم.
ويعد الوضع في قطاع غزة أشد سوءا؛ إذ إن  %95 – 90من املياه هناك ملوثة وغير
صاحلة للشرب ،علما بأن مصدرها احلوض اجلوفي الساحلي .ومع ذلك ،ال تسمح
إسرائيل بنقل املياه من احلوض الغربي الواقع في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ويذكر التقرير أن إسرائيل في حربها األخيرة على غزة دمرت إلى حد كبير البنى
التحتية للمياه العذبة وال�ع��ادم��ة .وم��ع ذل��ك ،ال ت��زال إسرائيل ت�ف��رض ،منذ بضع
سنوات ،قيودا صارمة على إدخ��ال املعدات وامل��واد اخلام الالزمة إلى غزة ،إلصالح
األضرار وتأهيل البنى التحتية؛ األمر الذي تسبب في مزيد من تدهور الوضعني املائي
والصحي وتلوث املياه اجلوفية.
ويقول التقرير إن إسرائيل ،خالل سنوات االحتالل األربعني ،منعت وال تزال متنع
الفلسطينيني في الضفة وعزة من تطوير البنى التحتية واملنشآت اخلاصة باملياه؛
فتضع أمامهم عراقيل بيروقراطية وأمنية حتول دون تطوير قطاع املياه ومعاجلتها،
وتطلب منهم احلصول على تصاريح من بضع سلطات ،علما بأن احلصول على هذه
التصاريح صعب جدا وغالبا غير ممكن .كما أن القيود املفروضة على حركة السلع
والناس حتول دون العمل على حتسني الوضع املائي الفلسطيني.
وتقول روفيرا إن منع الفلسطينيني من الوصول إل��ى مصادر املياه يسيء إلى
صحتهم ويحول دون عمل سكان األري��اف على فالحة أراضيهم وزراعتها بالغذاء
للناس واحليوانات ،ويرغمهم على تقليص أعداد قطعانهم ويضرب مصادر عيشهم.
وبذلك ،فإن مئات آالف الفلسطينيني محرومون من احلياة الطبيعية ،ومن حقهم في

تعطيش إسرائيلي منظم للفلسطينيني
الغذاء اجليد والسكن املناسب والصحة السليمة والتطور االقتصادي.
وتتابع روفيرا« :يجب على إسرائيل أن تزيل فورا جميع القيود التي حتول دون
وصول الفلسطينيني إلى مصادر املياه ،وأن تتحمل مسئولية حل املشاكل ،من خالل
تغيير الظروف على األرض ،والسماح للفلسطينيني باحلصول على حصة عادلة من
مصادر املياه املشتركة».

الربو ،األمراض التنفسية ،التشوهات اخللقية والسرطان أهم أمراض األطفال بسبب تلوث الهواء

العالقة الوطيدة بني التلوث الهوائي وأمراض األطفال ووفياتهم
التكلفة االقتصادية لعالج األمراض الناجتة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة الالزمة ملنع التلوث

ج .ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
الربو ،امل��وت الفجائي في السرير ،التشوهات اخللقية ،والسرطان .هذه
وغيرها الكثير من املخاطر الصحية ،هي ما قد يتعرض له األطفال في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،بسبب املستويات املرتفعة نسبيا لتلوث الهواء الكيماوي
والغازي واإلشعاعي ،علما بأن هناك عالقة وطيدة بني التلوث الهوائي وأمراض
ووفيات األطفال.
تعد االزدحامات املرورية والصناعات وال��ورش املصدر الرئيسي للغازات
املنبعثة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة .أما في القرى فإن حرق النفايات
املنزلية والزراعية العشوائي يعد من أهم مصادر تلوث الهواء .كما أن االنتشار
العشوائي املكثف لألبراج اخللوية في مختلف أنحاء املدن والقرى واملخيمات
الفلسطينية يعد من أخطر امللوثات اإلشعاعية غير املؤينة .وباإلضافة إلى
امللوثات الغازية اإلسرائيلية التي حتملها يوميا الرياح الغربية إلى الضفة،
من املناطق الصناعية في تل أبيب ،وامللوثات الناجتة من املجمعات الصناعية
االستيطانية في الضفة ،وامللوثات اإلشعاعية من النفايات النووية في جنوب
اخلليل – باإلضافة إل��ى ذل��ك ،توجد كمية هائلة من ملوثات الهواء الرئيسية
الناجتة م��ن ق�ط��اع النقل وامل��واص�لات الفلسطينية واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتتضمن
الهيدروكربونات ،وأكسيدات النيتروجني ،وأول أكسيد الكربون ،وأكسيدات
الكبريت ،واملواد الدقيقة ،واألوزون التروبوسفيري ،والرصاص .وبسبب نقص
التكنولوجيا الفلسطينية الالزمة لقياس تركيز كل من هذه امل��واد في الهواء،
ميكننا تقدير انبعاثها ،باستخدام البيانات عن استهالك البنزين والديزل في
مستوى الضفة وغزة ككل ،وبالتالي ،تقدير املواد والغازات األساسية الناجتة
من عمليات االحتراق.
ومن مصادر الطاقة األخرى املستخدمة في الضفة وغزة ،الغاز ،والكاز ،والكهرباء
واخلشب.

ملوثات الهواء الناجتة عن االزدحامات املرورية الكبيرة في املدن الفلسطينية
تشكل أحد أهم أسباب األمراض التنفسية لدى األطفال
وإج �م��اال ،تتسبب ال �غ��ازات املنبعثة بكثافة م��ن امل��رك�ب��ات ف��ي أم ��راض تنفسية
وأمراض القلب والسرطانات.
وقد أثبتت األبحاث العلمية أن األطفال واألجنة هما الفئتان األكثر حساسية
لتلوث ال�ه��واء ،وبالتالي ،فهما يقعان في مستوى خطر أكبر من البالغني ،أي
أن هاتني الفئتني هما أول من يدفع ثمن التلوث الهوائي .ومن أهم أسباب ذلك،
أن األطفال يتواجدون في مرحلة حرجة من منو الدماغ واجلهازين العصبي
واملناعي .وه��ذا األخير غير مكتمل مبا يكفي ملقاومة امللوثات البيئية .كما أن
األوالد ميضون وقتا طويال خارج املنزل ،وبالتالي ،فهم يستنشقون هواء بنسبة

 %50 – 20أكثر ،بالنسبة ألوزان أجسامهم .وهذا يعني ،أنهم يتنفسون ملوثات
أكثر ،باملقارنة مع البالغني.
وم��ن امل �ع��روف أن ت�ل��وث ال �ه��واء يتسبب ف��ي نسبة وف �ي��ات أع�ل��ى لدى
األطفال ،ووالدات الوزن املتدني ،وتخلف منو اجلنني في الرحم ،والوالدات
املبكرة (قبل أوان�ه��ا) والتشوهات اخللقية .وق��د دل��ت األبحاث التي جرت
في الواليات املتحدة األميركية ،على أن نسبة وفيات األطفال في املناطق
املعرضة أكثر للتلوث أعلى ب�ـ  %40نتيجة ل�لأم��راض التنفسية ،ونسبة
الوفيات الفجائية في األسرة أعلى بـ  .%26بل ،تشير األبحاث إلى أن الضرر
الناجت عن املستويات املنخفضة من تلوث الهواء يشبه الضرر الناجم عن
التدخني السلبي (التدخني القسري).
وال �س��ؤال امل��ط��روح :مل ��اذا ال ي�ت��م إج ��راء ق�ي��اس لتركيز امل ��واد امل�ل��وث��ة اخلطرة
واملسرطنة في محيط بعض امل��دارس الفلسطينية احملاذية ملصادر ملوثات الهواء،
كما هو حال بعض املدارس الواقعة في مراكز املدن؛ حيث تنبعث في األجواء احمليطة
بتلك املدارس غازات كثيفة من عوادم السيارات ،فضال عن تواجد مدارس أخرى قرب
املناطق الصناعية اإلسرائيلية اخلطرة ،كما في طولكرم وسلفيت واخلليل وغيرها؟
إن نتيجة ه��ذه القياسات ستوضح لنا اإلج ��راءات العالجية والوقائية التي يجب
اتخاذها حلماية أطفالنا من األمراض والوفيات الناجتة عن التلوث الهوائي واملعادن
الثقيلة.
وامل �ط �ل��وب ح��ال�ي��ا ،إن �ش��اء ج�س��م ق��ان��ون��ي ميتلك ال�ص�لاح�ي��ات ال�ل�ازم��ة ،ويضم
أخصائيني وخبراء ذوي صلة ،مهمته املتابعة واملراقبة املنهجية واملنظمة لتلوث
ال �ه��واء ،وفحص العالقة ب�ين التلوث الهوائي الشديد وأم ��راض املواطنني بعامة،
واألطفال بخاصة.
أخيرا نقول ،يوجد ثمن اقتصادي أيضا للتساهل والتهاون مع مسببي
التلوث الكيميائي وال�غ��ازي واإلشعاعي ،ويتمثل ذل��ك أساسا في أن التكلفة
االقتصادية لعالج األمراض الناجتة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة
الالزمة ملنع التلوث.
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احلصار اإلسرائيلي وتشديد اخلناق املالي على القطاع يحوالن دون إعادة تأهيل شبكات املياه العادمة

 80ألف متر مكب من املياه العادمة تتدفق يوميا نحو شاطئ البحر في قطاع غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية
 80ألف متر مكب من املياه العادمة تتدفق يوميا نحو شاطئ البحر ،عبر
أنبوب ضخم قرب بيت الهيا شمال قطاع غزة ،ومن هناك تتابع طريقها باجتاه
شمال البحر املتوسط .وباإلضافة للروائح الكريهة املنبعثة من تلك املياه التي
تغرق غزة ،فإنها باتت تشكل خطرا بيئيا وصحيا متفاقما.
ومما زاد الطني بلة البنية التحتية املدمرة لشبكات املياه العادمة والعذبة
في غزة ،حيث عمدت إسرائيل في حربها األخيرة إلى تدمير شبه كلي ألنابيب
امل�ج��اري ،مما أدى إل��ى مزيد من التدهور ،علما ب��أن وض��ع تلك الشبكات ،قبل
احلرب ،لم يكن أفضل حاال بكثير ،بل متيزت ،طيلة فترة احتالل غزة (منذ العام
 ،)1967بكونها بدائية ومعطوبة.
وتتطلب عملية إعادة تأهيل شبكات املياه العادمة في غزة ماليني الدوالرات،
إال أن هذه العملية تسير ببطء شديد ،بسبب احلصار اإلسرائيلي ومنع إدخال قطع
الغيار واملعدات الالزمة أوال ،وتشديد اخلناق املالي على أهالي القطاع ثانيا.
ويوجد في غزة ثالث محطات لتنقية املياه العادمة ،إال أن تشغيلها يتطلب
الكثير من الكهرباء التي ال تتوافر في غ��زة بشكل متواصل .وف��ي أثناء فصل
الصيف األخ �ي��ر ،انقطع ال�ت�ي��ار الكهربائي يوميا مب�ع��دل نحو س��ت ساعات.
وبالطبع ،ال تستطيع منشآت تنقية املياه العادمة العمل دون تيار كهربائي
منتظم ومتواصل.
وفي غياب الكهرباء ،بإمكان محطات املعاجلة العمل بواسطة السوالر .إال أن
السوالر بدوره ال يدخل عبر املعابر اإلسرائيلية سوى بكميات شحيحة ،بسبب

كميات هائلة من املياه العادمة غير املعاجلة في غزة تتدفق يوميا نحو وادي غزة والبحر
القيود اإلسرائيلية املفروضة ،علما بأن مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع
غزة حتتاج إلى نحو  100 – 70ألف لتر سوالر شهريا لتشغيل منشآت املعاجلة
الثالث ،فضال عن تشغيل  37محطة ضخ في قطاع غزة .وما يتم احلصول عليه
ليس أكثر من نصف تلك الكمية.
يضاف إلى ذلك ،أن أكثر من نصف قطع الغيار التي طلبتها مصلحة املياه في

غزة ،بهدف التغلب على اخلراب الناجت من العدوان اإلسرائيلي ،ال تزال عالقة
تنتظر اإلذن اإلسرائيلي .وفي احملصلة ،سيبقى نظام تصريف ومعاجلة مياه
املجاري في قطاع غزة مشلوال ،حتى أجل غير مسمى .وفي األشهر األخيرة،
وثقت العديد من املؤسسات الدولية حالة البنية التحتية املدمرة في غزة ،مبن
فيها البنك الدولي ،ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة وغيرها.
ومن املعروف أن املياه العادمة املتدفقة من مصادرها دون معاجلة ،تنحدر
في طريقها نحو املنطقة األكثر انخفاضا في البيئة الغزية ،أي البحر املتوسط.
ويؤكد خبراء البيئة واملياه بأن تلويث مياه البحر باملياه العادمة يطال األسماك
التي يتم اصطيادها في املناطق امللوثة بتلك املياه ،مما يشكل خطرا ً على صحة
املصطافني ومستهلكي األسماك امللوثة ،بسبب تركز املواد واملذيبات العضوية
واملخلفات البشرية واملواد الكيماوية واجلراثيم والفيروسات والكائنات املمرضة
األخرى في املياه العادمة .كما أن وصول تلك املواد إلى مياه البحر يحدث خلال في
مكونات مياه البحر ،يتمثل بشكل أساسي في استنزاف نسبة األكسجني وزيادة
ثاني أكسيد الكربون؛ مما يؤدي إلى موت وهجرة األسماك والكائنات البحرية،
األمر الذي يترتب عليه أثر اقتصادي سلبي في ظل األوضاع االقتصادية املتدهورة
التي يعاني منها القطاع .كما أن��ه يجعل البيئة البحرية احمليطة بغزة ،غير
صاحلة للحياة ،إضافة لتغيير النظام البيئي نتيجة خلل في منظومة السلسلة
الغذائية ف��ي ه��ذه املنطقة ،وان �ق��راض بعض أن��واع الكائنات البحرية وهجرة
البعض اآلخر بعيدا عن سواحل املنطقة امللوثة ،وزي��ادة أعداد ما يعرف بقنديل
البحر نتيجة موت السالحف البحرية التي تتغذى عليه.

هل من املجدي بيئيا واقتصاديا استخدام املصابيح املوفرة للطاقة؟
خاص بآفاق البيئة والتنمية
في عصر يكثر فيه احلديث عن ضرورة ترشيد استهالك الكهرباء ،بهدف
التقليل من انبعاث غازات الدفيئة ،تتركز ،في العادة ،األنظار على االحتياجات
الكهربائية البيتية الكبيرة ،مثل املكيف ،والغسالة ،والنشافة .أما اإلنارة فال
يتم التعامل معها كعامل جدي في تبذير الكهرباء ،علما بأنها تستهلك نحو
 %15 – 10من إجمالي االستهالك املنزلي للكهرباء؛ وبالتالي ،تبلغ تكلفتها
نحو  %15 – 10من إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء.
وكما يوحي اسمها ،اإلنارة املوفرة للطاقة توفر كثيرا في استهالك الكهرباء؛ فاملصباح
املوفر للطاقة يستهلك كهرباء أقل بنحو  %80مما يستهلكه املصباح العادي.
وبالرغم من أن املصباح املوفر للطاقة أغلى من املصباح التقليدي العادي
(ال��ذي يعمل على أس��اس صهر السلك املعدني)؛ إذ يبلغ سعر األول 10 – 6.5
دوالر (حسب القدرة واحلجم) ،بينما ال يتجاوز سعر الثاني دوالرا واح��دا –
بالرغم من ذل��ك ،فإن العمر التشغيلي للمصباح املوفر أكبر بنحو  8م��رات من
املصباح العادي؛ أي أن عمره ميتد آلالف الساعات ،علما بأنه في املنزل متوسط
احلجم يتم تغيير مثل هذه املصابيح مرة واحدة كل بضع سنوات .ولهذا األمر
أهمية كبيرة ،ألن تكلفة الطاقة خالل الفترة التشغيلية للمصباح تعد املكون
األهم من إجمالي النفقات عليه.
واستنادا إلى حسابات الطاقة؛ فإن التوفير املتوقع من استبدال مصباح تقليدي
قدرته  100واط مبصباح موفر للطاقة قدرته  20واط ،هو  80واط ساعة ،لكل ساعة
استخدام .وهذا يعني  144كيلو واط ساعة سنويا (لكل  1800ساعة إنارة).

ما هي األمور التي يجب االنتباه إليها لدى شرائنا مصباحا موفرا للطاقة؟

أوال :إنتاجية ضوء املصباح؛ فاملصباح التقليدي الذي قدرته  100واط يعد
مكافئا للمصباح املوفر الذي قدرته  20واط .وجند على غالف املصباح

املعادلة التي تقارن بني قدرة املصباح املوفر وقدرة املصباح التقليدي.
ثانيا :عمر امل �ص �ب��اح .أي عمر امل�ص�ب��اح امل��وف��ر ب��امل�ق��ارن��ة م��ع متوسط العمر
التشغيلي للمصباح العادي (نحو ألف ساعة).
ثالثا :لون الضوء .إذ ال بد من اختيار لون الضوء املناسب لوظيفة الغرفة؛ أو حسب
رغبة املستهلك .ويفضل استخدام اللون «األص�ف��ر» أو «الساخن» للغرفة
املنزلية .وهذان اللونان مشابهان للون املصباح العادي .أما في التسويات
والردهات واإلنارة اخلارجية فيفضل لون «أبيض ساخن» أو «أبيض بارد».

الفائدة البيئية:

توفير جميع الناس في استخدام الكهرباء ،يعني أن التوفير في استهالك الكهرباء
املنزلية هو توفير في استهالك الكهرباء في املستوى القطري .إذ إن تقليل إجمالي
االستهالك يعني أن شركة الكهرباء ستخفض من إنتاجها للكهرباء في أي حلظة
معطاة ،أو أنها ستخفض كمية الكهرباء التي تشتريها من منتجيها ،ألنه ال حاجة،
آن��ذاك ،لالحتفاظ باحتياطي كبير من الكهرباء .وحيث إن إنتاج الكهرباء يتسبب
في انبعاث غازات الدفيئة ،وبخاصة ثاني أكسيد الكربون؛ فإن تخفيض مدى إنتاج
الكهرباء يعني تخفيض االنبعاثات التي تسرع عملية تسخني الكرة األرضية.
وال�س��ؤال املهم ه��و :ما هي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم توفيرها
ل��دى تقليل اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء؟ فلنتفحص ،على سبيل امل �ق��ارن��ة ،مصباحا
عاديا (تقليديا) ومصباحا موفرا للطاقة .ولنفرض أن كال املصباحني يعمل
في املتوسط خمس ساعات يوميا طيلة  365يوما في السنة ،أي م��دة 1800
ساعة .في هذه احلالة ،وخالل  1800ساعة ،سيستهلك املصباح التقليدي الذي
قدرته  100واط ( 0.1كيلو واط)  180كيلو واط ساعة .ولو عرفنا أن معامل
االنبعاث النوعي لثاني أكسيد الكربون في نظام إنتاج الكهرباء (لعام ،)2008
يقدر بـ  741غرام لكل كيلو واط ساعة يتم إنتاجها ،فسنجد عندئذ أن مصباح
 100واط تقليديا «سينتج»  74غرام  ، CO2مما يعني إنتاج  133.2كيلوغرام

نفذ بإشراف منظمة الصحة العاملية على  12ألف شخص في  13دولة

ب���ح���ث ج����دي����د اس���ت���م���ر ع���ش���ر س�����ن�����وات ي����ؤك����د أن
االستعمال املكثف للهواتف اخللوية قد ي��ؤدي إلى
سرطانات الدماغ والعصب السمعي والغدد اللعابية
خاص بآفاق البيئة والتنمية
زيادة خطر اإلصابة بسرطانات الدماغ والعصب السمعي والغدد اللعابية.
هذا ما توصل إليه بحث جديد استمر عشر سنوات ،حول املخاطر الناجمة عن
االستعمال املكثف للهواتف اخللوية .وفي معرض إثارته مجددا لألعراض املرضية
احملتملة من استخدام الهواتف النقالة ،أش��ار البحث إل��ى أن الذين يستخدمون
الهواتف اخللوية بكثرة  ،قد يعرضون أنفسهم ملخاطر صحية جدية.
وق��د تلقت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام البريطانية ،ف��ي أواخ��ر تشرين األول املاضي،

يحظر على األطفال استعمال الهواتف اخللوية

مصابيح موفرة للطاقة
 CO2خالل  1800ساعة تشغيلية في السنة .ولو احتسبنا كمية  CO2التي
ينتجها مليون مصباح تقليدي ،جند أن الكمية هي  133,200طن .وفي املقابل،
ينتج مليون مصباح  20واط موفر للطاقة  26,640طن  .CO2وحسب هذه
املعطيات ،فإن استبدال مليون مصباح موفر مبليون مصباح تقليدي ،ستؤدي
إلى توفير  106,560طن من غازات الدفيئة سنويا.

تفاصيل أول�ي��ة لنتائج البحث ال��ذي ج��رى ب��إش��راف منظمة الصحة العاملية،
ونفذ على  12ألف شخص في  13دولة ،وبتكلفة بلغت  35مليون دوالر .وقد
بينت معطيات البحث األخير التي نشرت في صحيفتي «ديلي تلغراف» و«ديلي
إكسبرس» اللندنيتني املرموقتني ،وجود «ارتفاع جدي في خطر» بروز أنواع
معينة من األورام السرطانية في الدماغ «بسبب استخدام الهواتف اخللوية
بشكل مكثف ومتواصل ملدة عشر سنوات فأكثر».
وق��د رك��زت الوثيقة اخلتامية للبحث احل��ال��ي على ث�لاث��ة أن��وع م��ن سرطان
ال��دم��اغ ،باإلضافة إل��ى سرطان الغدة اللعابية .وكشفت التفاصيل القليلة التي
سمح بنشرها أن ستة أبحاث صحية من أصل ثمانية متت مراجعتها مجددا ،والتي
نفذت في دول مختلفة ،أكدت وجود ارتفاع معني في خطر اإلصابة بسرطان الدماغ
املعروف باسم ْ
«غلِيوما» .كما بني بحث آخر وجود ارتفاع بنسبة  %39في خطر
اإلصابة باملرض الناجم عن االستعمال املتواصل للهواتف اخللوية .وقد أشار
بحثان من أص��ل ثمانية رك��زت على ال��ورم السرطاني في العصب السمعي ،إلى
ارتفاع نسبة اخلطر؛ بينما ذكر بحث سويدي أن احتمال اإلصابة قد يصل إلى 3.9
أضعاف الوضع العادي .وأشار ذات التقرير إلى بحث
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ما هي وسيلة التدفئة األقل تلويثا للهواء
واألكثر صداقة للبيئة؟
ج .ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
في أمسيات فصل الشتاء البارد ،ميكننا اجللوس أمام التلفاز ،ونحن
نرتدي قبعة من الصوف ومعطفا سميكا .إال أننا ،بالتأكيد ،نحتاج أحيانا
إل��ى بعض احل��رارة اإلض��اف�ي��ة .وكما نعلم ،أي تغيير في درج��ة احلرارة
يستلزم استخدام الطاقة .وكلنا يعرف أيضا أن الستخدام الطاقة ثمنا
بيئيا :فكلما استهلكنا مزيدا من الكهرباء ،زادت كميات الفحم احملترقة في
محطات توليد الكهرباء ،وبالتالي ،ازدادت كميات غازات الدفيئة املنبعثة
إلى الغالف اجلوي ،وزادت أيضا كمية اجلسيمات امللوثة للهواء.
توجد طرق كثيرة لتدفئة املنزل .وبإجرائنا حسابا بسيطا ميكننا
اختيار الطريقة األرخ ��ص .وال�س��ؤال األس��اس��ي :كيف ميكننا تدفئة
البيت دون التسبب في ذوبان اجلليد القطبي ودون تلويث الهواء؟ إنها
مسألة ليست سهلة.
في الواقع ،ال توجد إجابة قاطعة عن السؤال املتعلق بوسيلة التدفئة
األكثر صداقة للبيئة .فهناك التدفئة بواسطة الغاز (التي تستلزم عملية
استخراج وضغط) ،أو بواسطة السولر (التي تستلزم عملية استخراج،
تكرير ونقل) .كما ميكننا التدفئة باستخدام اخلشب (أي قطع الشجر)
أو بواسطة الكهرباء (التي تتطلب استخراج الفحم وحرقه في محطات
الطاقة ،وبالتالي انبعاث غ��ازات الدفيئة وتلويث كبير للهواء) .ولو
أخذنا في احلسبان العمليات املعقدة واملختلفة إلنتاج الطاقة ،سنجد أن
محاولتنا املقارنة بني الوسائل املختلفة قد تبوء بالفشل .إذ يجب علينا
أيضا احتساب الطاقة التي تضيع في الطريق بني مصدر الطاقة واملنزل،
وعندها سنجد أن هذا املتغير يجعل املقارنة أكثر تعقيدا.
الشيء العملي الذي ميكننا عمله هو مقارنة فعالية الطاقة لكل وسيلة
من وسائل التدفئة املختلفة ،فضال عن فعالية األجهزة.
اخلبراء واملختصون بحلول الطاقة والتحكم املناخي ،يقسمون وسائل
التدفئة إلى بضع مجموعات :املكيفات ،األجسام التي تسخن بواسطة الغاز
أو الكهرباء ،وأنظمة التدفئة املركزية.
وبالطبع ،يوجد لكل منزل احتياجاته اخلاصة والفضاء الذي مييزه،
وبالتالي ،فإن شراء هذا اجلهاز أو ذاك ال يشكل ضمانة للحصول على منزل
داف��ئ وفعالية ق�ص��وى .كما يجب األخ��ذ باالعتبار ال�ف��وارق في الرطوبة
واحل ��رارة ب�ين املناطق املختلفة .فالبائع ل��ن يعطينا ،ف��ي الغالب ،احلل
املناسب الحتياجاتنا اخلاصة.
ولنطرح مثاال ملموسا .املكيف ،مثال ،يأخذ الهواء من نقطة معينة ،يغير
حرارته ومن ثم ينقله إلى مكان آخ��ر .بينما التدفئة األرضية ،تعمل على
تدفئة األرضية واجلدران ،وتخفض رطوبة املنزل وتزيد مدى العزل .ذلك
أن الفجوة بني حرارة الداخل واخلارج تزداد .ومن الزاوية البيئية ،يوجد
للتدفئة األرضية ميزة هامة جدا.

املكيفات

في حال عدم وجود تدفئة أرضية في منازلنا ،فلن نعمد ،على األرجح،
إلى خلع البالط لتمديد تدفئة أرضية .لذا ،سنركز حديثنا على استعمال
املكيف الذي يعتبره البعض أكثر صداقة للبيئة من سائر وسائل التدفئة.
لدى مقارنتنا بني التدفئة والتبريد ،جند أن املكيف الذي يقوم بعملية
التدفئة أكثر ك�ف��اءة بنحو  10 – 5باملئة م��ن املكيف ال��ذي يقوم بعملية
التبريد .كما أن تكلفة الشغل ،بالنسبة لإلنتاجية ،أق��ل .لكن ،يجب أن
نتذكر أن إضافة أو نقصان درجة واحدة في حرارة املكيف ،ميكن أن يزيد
أو يخفض  %5 – 4من استهالك الكهرباء .وإجماال ،تتراوح درجات حرارة
املكيف املوصى بها شتاء ،بني  23 – 22درجة.
عالوة على ذلك ،من احملبذ أن نفحص عالمة الطاقة املبينة على املكيف،
ومن ثم نختار املكيف ذا تدريج الطاقة املرتفع ،بهدف زي��ادة الكفاءة ،أي
استثمار أقل في الطاقة مقابل احلصول على إنتاجية أكبر .كما أن ملوقع
املكيف دور حاسم .إذ ،يتم ،بالعادة ،تثبيت املكيف في مكان مرتفع في
امل�ن��زل ،ألن استخدامه األس��اس��ي يتمثل ف��ي التبريد خ�لال فصل الصيف،
وبالطبع ،يهبط ال�ه��واء ال�ب��ارد إل��ى أس�ف��ل .وعندما يقوم املكيف بعملية
التدفئة ،يرتفع الهواء الساخن ويتراكم في منطقة السقف ،مما يترك اجلزء
السفلي من الغرفة ب ��اردا .وميكننا حل ه��ذه املشكلة باستخدام املروحة

املكيف الذي يقوم بعملية التدفئة أكثر كفاءة بنحو  10باملئة من املكيف الذي
يقوم بعملية التبريد
اخلاصة بالسقف والتي تعمل بدورها على إعادة الهواء الساخن إلى أسفل.
العديد م��ن ال�ن��اس ال يحبون ح��رارة املكيف ،ألن��ه يجفف ال�ه��واء ويولد
كهرباء ساكنة .وم��ع ذل��ك ،يوجد للمكيف ،كما لنظام التسخني األرضي،
استغالل لإلنتاجية بنحو ثالثة أضعاف ،أي أننا نحصل على ثالثة كيلو واط
ساعة مقابل كل كيلو واط ساعة يدخل النظام ،األمر الذي ميكننا من تخزين
احلرارة.

وسائل تدفئة مبذرة للطاقة
بعد التدفئة األرضية واملكيفات ،يأتي ،في التدريج البيئي لوسائل التدفئة،
«الردياتور» املثبت إلى اجلدار (واحملتوي على أضالع للتسخني) ،وهو (باملقارنة
مع سواه) وسيلة آمنة لالستخدام .إال أنه ،وألسباب جمالية ،لم يعد منتشرا
كما كان في املاضي .على أي حال ،باملقارنة مع املكيف ،يعد «الرادياتور» ،من
الناحية البيئية ،مبذرا حقيقيا للطاقة.
أم��ا التدفئة بواسطة ال�غ��از ،فتعد ،حسب معظم اخل �ب��راء ،خطرة ومكلفة
نسبيا ،إال أنها فعالة ج��دا .وفي املقابل ،التدفئة بواسطة السولر ،أو الكاز أو
اخلشب في املوقد تعد ،من نواح عدة ،ضارة بالبيئة .فالتدفئة بواسطة السولر
ليست رخيصة .وقد تصل تكلفة السولر ،طيلة فصل الشتاء في املناطق الباردة،
إلى  8آالف شيقل ،علما بأنه يجب تشغيل هذا النظام بشكل شبه دائم ،ألن عملية
نشر احلرارة املطلوبة تستغرق وقتا.
وفيما يتعلق بالتدفئة بواسطة الكاز ،ميكننا القول إنها خطرة جدا ،ألنها
تؤدي إلى انبعاث أول أكسيد الكربون إلى الهواء ،وقد يتسبب هذا الغاز الذي ال
رائحة له ،باالختناق .لذا ،من الضروري تهوية املنزل في أثناء استعمال مدفأة
الكاز ،وهذا يعني ،بالطبع ،خسارة العزل.
وماذا عن حرق األخشاب في املوقد؟ بالرغم من أن عملية احلرق هذه تنشر
دفئا ممتعا ،ورائحة محببة لدى بعض الناس ،إال أنها تتطلب قطع األشجار،
وغالبا بشكل غير قانوني ،ناهيك أن حرق اخلشب يؤدي إلى انبعاث جسيمات
وغازات الدفيئة.
وتأتي املدافئ الكهربائية وناشرو احل��رارة واألشعة في أسفل القائمة
«اخل �ض��راء» .فبالرغم من أنها رخيصة وسهلة االستعمال ،إال أن عملية
التدفئة التي تقوم بها بؤرية جدا .وباملقارنة بني فعاليتها وفعالية سائر
وسائل التدفئة ،جندها مبذرة جدا للكهرباء ،وذلك ألنها ال تستطيع ،أساسا،
تدفئة الغرفة بشكل كامل .أما موزع احلرارة ،فال ميكن االستفادة من حرارته
إال عندما جنلس قريبا جدا منه ،وهو يستهلك كيلو واط ساعة ،متاما كما
البويلر الكهربائي.

العزل قبل التدفئة
كي نستفيد جيدا من التدفئة ،مهما كان نوعها ،ال بد من االلتزام بالقواعد
والنصائح التالية:
أوال :عملية العزل .وهي من أهم اإلج��راءات البيئية التي تهدف إلى منع تبذير
احل��رارة والطاقة .ولألسف ،ال ميتلك العديد من الناس أي وعي ملسألة

املدافئ الكهربائية مبذرة جدا للكهرباء
ال�ع��زل؛ إذ إنهم يشغلون وس��ائ��ل التدفئة حتى أعلى درج��ة ممكنة،
ولكنهم ال يستطيعون ،فعليا ،ت��دف�ئ��ة امل �ن��زل بشكل ف �ع��ال .وفي
احملصلة ،يبذرون الطاقة واملال.
ثانيا :التشديد على عزل الشبابيك واألب��واب والفتحات .فإهمال الفتحة
الصغيرة التي بني الباب واألرض ،على سبيل املثال ، ،وتركها كما
هي ،يعني تبذير  %20 – 10من نفقات التدفئة .لذا ،ال بد من التوجه
إلى دكاكني م��واد البناء ،لشراء القطع وامل��واد الالزمة لسد الثغرات
والعزل .ويجب عدم التردد في استبدال الباب القدمي واملهلهل ،علما
بأننا سنسترد ثمن الباب اجلديد خالل أشهر قليلة.
ثالثا :االنتباه إلى حجم الشبابيك .فقد عادت موضة الشبابيك الكبيرة التي
تعد جميلة ،ولكن ،العديد منها ،ال ميتاز بقدرة على العزل .وكما يقول
اخلبراء ،يعد الشباك النقطة احلرجة في نظام التدفئة املنزلية .وفي
نقطة االلتقاء هذه بني احلرارة والبرد ،يقف البرد في موقع أقوى .فلو
وضعنا يدنا على شباك مكشوف فسنشعر بالبرودة التي يبثها إلى
فضاء البيت .وميكننا عمل حاجز بني املنطقتني الباردة والساخنة،
من خالل إضافة أباجور خارجي أو ستارة (ب��رداه) داخلية سميكة.
إن كيس الهواء العازل هذا ال يستهان بفعاليته.
ويجب االنتباه أيضا إل��ى اجت��اه الشبابيك؛ ف��إذا ك��ان اجتاهها نحو
اجلنوب ،ال بد عندها من ترك أشعة الشمس تدخل عبرها خالل النهار،
وبذلك نعمل على تدفئة املنزل وتوفير طاقة اإلنارة.
رابعا :يجب أن نتذكر أن الهواء الساخن يصعد إلى أعلى ،والهواء البارد
ي�ه�ب��ط إل ��ى األس� �ف ��ل .ل ��ذا ،ل��و وض�ع�ن��ا م��روح��ة س�ق��ف ت ��دور ببطء،
وأجنحتها عكس اجتاهها في الصيف ،فستعمل األخيرة على نشر
احلرارة املتراكمة في منطقة السقف إلى جميع أنحاء الغرفة.
خامسا :جتنب وض��ع أي حواجز أو معيقات في املساحة املنزلية املنوي
تدفئتها .فاألثاث والسجاد ،واألشياء التي بيننا وبني وسائل التدفئة
حتول دون وصول احلرارة إلينا .والنتيجة أننا نزيد التسخني ولكننا
نشعر بدفء أقل.
سادسا :تغيير عاداتنا .فعلى سبيل املثال ،ال يجب تدفئة املنزل حينما
ي�ك��ون ب ��اردا ج��دا؛ ألن��ه يحتاج وق�ت��ا غير قصير قبل أن يسخن،
والوقت ،في هذه احلال ،ال يساوي نقودا فقط .لذا ،فإن احلل يكون
باستخدام ساعة توقيت (تاميِر) تعمل على تشغيل التدفئة قبل
الوصول إلى أوج البرد .وهكذا يبقى املنزل دافئا ،وسنحتاج إلى
تشغيل قصير لتدفئته وللمحافظة على حرارته .وتكمن أهمية
الساعة أيضا في احل��االت التي ننسى فيها إطفاء املكيف الذي قد
يترك مفتوحا طيلة اليوم في بيت فارغ.
سابعا :تنظيف فالتر املكيف ،وإال ستضعف التدفئة.
ثامنا :لتقليل استخدام وسائل التدفئة الصناعية ،يحبذ ارت��داء املالبس
الطويلة والسميكة في املنزل .وفي أثناء النوم ،حينما نغطي أجسامنا
جيدا باألغطية السميكة والدافئة ،فال حاجة لتدفئة املنزل .أو على
األقل ،ال حاجة لرفع درجة حرارة التدفئة إلى حدها األقصى.
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حل «أزمة» تراجع مستوى البحر امليت يكمن في وقف استنزاف املص

بدعة «إنقاذ البحر امليت من اجلفاف» و «قناة البحرين» :بني

معظم املياه التي تستهلكها إسرائيل مصدرها الض

جورج كرزم
آفاق البيئة والتنمية
يتواصل هبوط مستوى سطح البحر امليت باستمرار ،مما يؤدي إلى تغييرات
متواصلة في موقع خط الشاطئ ،وذلك بسبب شح املياه املتدفقة إلى نهر األردن
ورواف��ده ،نظرا للنهب اإلسرائيلي الضخم ملياه بحيرة طبرية وسائر املصادر
املائية املغذية لنهر األردن ،وبالتالي ،املغذية للبحر امليت .ومن املعروف أن
معظم املياه التي يفترض أن تتدفق من بحيرة طبرية في نهر األردن وصوال
إلى البحر امليت جنوبا ،تتم سرقتها من قبل إسرائيل ألغراض زراعية .ويبلغ
متوسط انخفاض مستوى البحر امليت نحو متر واحد سنويا ،أي حوالي عشرة
سنتيمترات شهريا ،مبا في ذلك أثناء فصل الشتاء.
ليس ه��ذا فقط ،بل إن إسرائيل حولت نهر األردن ال��ذي ك��ان يختزن ،عبر
العصور ،قيما تربوية ودينية وبيئية وسياحية  -حولته إلى نهر فقير باملياه،
مشوه املعالم ومرتعا للمياه العادمة غير املعاجلة .وميكننا أيضا مالحظة
جفاف منابعه وروافده التقليدية التي دأبت إسرائيل على سرقتها وحتويلها إلى
وجهات أخرى.
ويعد ذوبان الثلوج والتساقطات في سوريا من أهم املصادر املائية املغذية
للبحر امليت؛ إذ تتدفق هذه املياه نحو اجلنوب وصوال إلى نهر األردن وبحيرة
طبرية ،مما يعمل على تعبئة املقطع الشمالي من البحر امليت ،حيث يتم قياس
مستوى البحر .ومنذ اخلمسينيات ،سدت إسرائيل جميع املصادر املائية املغذية
للبحر امليت .كما أن مصانع البحر امليت اإلسرائيلية التي تعمل منذ عشرات
السنني وتضخ سنويا أكثر من  250مليون متر مكعب من احل��وض الشمالي
للبحر امليت ،تعد مسئولة أساسية عن التراجع السنوي في مستوى البحر
امليت وبالتالي جفافه .وبسبب النهب اإلسرائيلي ملياه البحر وروافده املغذية،
فقد انفصل حوضاه الشمالي واجلنوبي أحدهما عن اآلخر ،علما بأنه ،حتى قبل
عشرات السنني ،كان احلوضان متصلني مائيا  .ويتوقع األخصائيون أن يواصل
احلوض الشمالي انخفاضه مبا معدله  1.5 – 1متر سنويا ،بسبب الهبوط في
كمية املياه املغذية له .وحتى آب املاضي بلغ مستوى البحر امليت  423مترا حتت
سطح البحر ،بينما كان ارتفاعه  413مترا حتت سطح البحر قبل عشر سنوات،
وحتديدا في آب  ،1999أي أن مستوى البحر انخفض مبقدار عشرة أمتار خالل
السنوات العشر األخيرة.
وبالرغم من ذلك ،مت إدخال البحر امليت إلى قائمة املرشحني للفوز مبوقع إحدى
عجائب الدنيا السبع اجلديدة ،باعتباره يحوي مكونات نادرة من القيم اجلمالية
والطبيعية والتراثية والعالجية ،في املستويني احمللي والعاملي.
وحاليا ،تتدفق كميات ضخمة من املياه العادمة اإلسرائيلية من مناطق
القدس والسفوح اجلبلية احمليطة بالبحر .وتقتصر املياه الطبيعية املتدفقة إلى
البحر امليت ،في الينابيع الشمالية الغربية مثل عني فشخة وعني فارة ،باإلضافة
ملياه الفيضانات.

هل «قناة البحرين» هي احلل؟

روجت احلكومات اإلسرائيلية في السنني األخيرة ،وال تزال تروج ،أن قناة
البحرين (األحمر  -امليت) املزمع إنشاؤها أساسا على األراض��ي األردنية ،تعد
عجلة اإلنقاذ للبحر امليت اآلخذ باجلفاف .ويروج السياسيون وأصحاب رؤوس
األموال اإلسرائيليون أن القناة ليس فقط أنها ستغمر البحر امليت باملياه وترفع
مستواه ،بل إنها ستطور صحراء النقب ووادي عربة ،وستسمح بإنشاء محطات
لتوليد الكهرباء وحتلية املياه ،ومشاريع صناعية ،ومنتجعات سياحية وفنادق،
ومشاريع أخرى ستجلب االزدهار االقتصادي ملناطق األغوار الفلسطينية التي
حتتلها إسرائيل .وقد أبدت بعض الدول األوروبية واليابان اهتماما باملشروع
ودعمته ،علما بأن البنك الدولي ميول ،حاليا ،دراس��ة جدوى املشروع .وهناك
مجموعتان تنفذان دراسة اجلدوى ،األولى برئاسة شركة «»Coyne et Bellier
الفرنسية التي تركز على اجل��ان��ب الفني  -الهندسي واالق �ت �ص��ادي ،والثانية
برئاسة شركة  ERMالبريطانية التي تركز على التأثيرات البيئية ،مثل تأثير
اختالط مياه البحر األحمر بالبحر امليت ،والتأثيرات البيئية والبحرية على البحر
األحمر وتأثير القناة على البيئة الصحراوية.
ويقول نشطاء بيئيون إسرائيليون ،إن «طاقم الدراسة الدولي» يعمل بطريقة
ال�ه��واة وبشكل سطحي ،حيث ،وبعد إجن��از ال��دراس��ة ،ستبقى األسئلة اجلوهرية
مطروحة ،ألن اإلج��اب��ات عنها ل��ن تكون ص��ادق��ة ،مم��ا «سيمهد الطريق للتضحية
بالبحر األحمر ووادي عربة على مذبح البحر امليت».
ولدى تعيينه وزيرا ملا يسمى التعاون اإلقليمي و«تطوير النقب واجلليل»
في حكومة نتنياهو (ليكود) ،صرح سلفان شالوم بأنه سيضع مشروع «قناة
البحرين» ضمن أولى أولويات وزارته.
لذا ،سارع شالوم إلى العمل لتنفيذ ما أسماه مشروع «جتريبي» (بالتعاون
مع األردن) ،يشكل عمليا املرحلة األولى من مشروع «قناة البحرين» األصلي،
وذل��ك قبل إجن��از دراس��ة اجل��دوى (املتوقع في ع��ام  .)2011ومشروع شالوم
«التجريبي» ال��ذي تبلغ كلفته (م��ع عملية التحلية) نحو  1.25مليار دوالر،
عبارة عن أنبوب قطره  5.5متر يضخ نحو  200مليون متر مكعب مياه من
البحر األحمر إلى البحر امليت ،مرورا في وادي عربة ،علما بأن املشروع األصلي
لقناة البحرين ستبلغ كلفته نحو  15 – 10مليار دوالر وسيتضمن أربعة أنابيب
مشابهة .ويبحث شالوم عن متويل دول��ي ملشروعه «التجريبي» ال��ذي يدعي
أنه ضروري لفحص التأثيرات الناجتة عن اختالط املياه .وسيساهم املشروع
(حسب شالوم) في حتلية نحو  100مليون متر مكعب مياه لصالح األردن،

البحر امليت اآلخذ في االضمحالل
بينما ستتدفق كمية املياه املتبقية ( 100مليون متر مكعب) إل��ى البحر امليت
لفحص التأثيرات البيئية الناجتة عن اختالط املياه.
وتعتبر احلكومة اإلسرائيلية أن من األهمية مبكان اإلسراع في تنفيذ مشروع
القناة ،ألن أي تأخير قد يشجع األردنيني على إنشاء قناة مبفردهم وعلى أرضهم
ولتلبية احتياجاتهم .لذا ،يقول شالوم« ،بدال من معارضتهم ،يحبذ االنضمام
إليهم ومعانقتهم».
ومن ناحيته ،يقول رئيس اللجنة االقتصادية في الكنيست ،البرملاني أوفير
أكونس ،بأن التعاون مع األردنيني مينح املشروع أهمية استراتيجية.
إال أن بعض «أنصار البيئة» اإلسرائيليني يقولون إن تنفيذ مشروع شالوم
«التجريبي» الذي من املتوقع أن ينفذ على األرض األردنية ،هو عمليا بداية التنفيذ
الفعلي ملشروع قناة البحرين ،وذلك دون دراس��ة املخاطر البيئية ودون فحص
البدائل ،األمر الذي يولد مخاطر مدمرة وغير قابلة لإلصالح للبحر امليت ،بخاصة،
وللبيئة بعامة .كما يشير أولئك اإلسرائيليون إلى أن األردنيني ال يستطيعون
تنفيذ مثل ه��ذا املشروع وحدهم ،ألنهم «سينتهكون» بذلك «القانون الدولي»،
وبالتالي ،لن يوافق أي بنك على متويله.
وب ��دوره ،أعلن األردن ،ف��ي أواخ��ر أي�ل��ول امل��اض��ي ،أن��ه سيباشر وح��ده (دون
إسرائيل) إنشاء القناة التي ستنقل املياه من البحر األحمر إلى امليت .وقال فايز
بطينه مسئول مشروع القناة في األردن ،إن «األردن عطش وال يستطيع االنتظار
وقتا أطول» .وتابع« :إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم يعارضا في أن يبدأ األردن
تنفيذ املرحلة األولى من املشروع وحده» .ومن املتوقع أن تبدأ املرحلة األولى التي
تبلغ كلفتها نحو ملياري دوالر في السنة القادمة.
وفي معرض رده على استجواب أحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي حول قرار
األردن شق القناة وح��ده ،أكد شالوم أن أي نشاط في البحرين األحمر وامليت
يجب أن يكون مشتركا .وأش��ار إلى أن األردن حصل على املوافقة السياسية
إلسرائيل والبنك الدولي بتنفيذ مشروع القناة على مراحل .وتابع« :سننفذ
املشروع الحقا» .واملالحظ أن شالوم جتاهل متاما السلطة الفلسطينية في كل
ما يتعلق مبشروع القناة.
ومن الالفت للنظر ،أن شمعون بيرس ،الرئيس اإلسرائيلي احلالي ،كان ،منذ
سنني طويلة ،وال يزال ،من أكثر املتحمسني ملشروع القناة الذي يتوقع أن يؤدي إلى
تدفق نحو ملياري متر مكعب سنويا من مياه البحر األحمر في البحر امليت .وهناك
أيضا رجال أعمال واقتصاد إسرائيليون كبار متحمسون لالستثمار في املشروع.
وفي الواقع ،يكمن حل مشكلة استمرار تراجع مستوى البحر امليت ،وبالتالي
«جفافه» ،في أن تتوقف إسرائيل عن حجبها لتدفق مياه بحيرة طبرية في نهر
األردن (نحو  650مليون متر مكعب يتم نهبها سنويا من حوض نهر األردن)،
فضال عن وقف نشاطات املصانع اإلسرائيلية املستنزفة ملياه البحر امليت (أكثر
من  250مليون متر مكعب تستنزفها املصانع من البحر) .وه��ذا يعني توفير
نحو  900مليون متر مكعب سنويا من املياه املنهوبة مباشرة من البحر امليت
أو من الروافد املغذية له ،وهذه الكمية أكبر مما يحتاجه البحر حلل ما يسمى
«مشكلة جفاف البحر امليت» ،علما بأن البحر امليت يحتاج إلى نحو  800مليون
متر مكعب سنويا من املياه لوقف استمرار تراجع مستواه ،وهذه الكمية تتناسب
مع سرعة التبخر السنوية للبحر امليت.
أي أن وقف تدهور البحر امليت يكمن في إع��ادة احلياة إلى نظام اجلريان

الطبيعي لسلسلة بحيرة طبرية – نهر األردن – البحر امليت ،األمر الذي سيساهم
في إع��ادة أكبر ق��در من ال�ت��وازن البيئي الطبيعي األصلي حل��وض نهر األردن،
وبالتالي تقليص املخاطر وعدم اليقني.

التضليل وتزوير احلقائق

إثر إيقاف إسرائيل جلريان املياه الطبيعية في نهر األردن الذي يغذي البحر
امليت ،وإقامتها ما يزيد على  18مشروعا لتحويل مياه النهر إلى مشروعاتها
ال��زراع�ي��ة ف��ي ص�ح��راء النقب ،انخفض كثيرا مستوى البحر امليت وتدهورت
أوضاعه وجف جزؤه اجلنوبي.
كما حولت إسرائيل األودي��ة اجلارية التي تتجمع فيها مياه األمطار وجتري
باجتاه امليت إلى املستعمرات ،وقد وصلت نسبة املياه احملجوزة واحملولة عن البحر
امليت إلى حوالي  %90من مصادره .وقد حفرت إسرائيل أيضا ما يزيد عن  100بئر
لسحب املياه اجلوفية من املناطق القريبة التي تغذي أيضا البحر امليت باملياه ،إضافة
إلى إقامة املصانع ومراكز استخراج األمالح ،وبخاصة البروميد بصورة كبيرة من
البحر امليت ،والتي تؤدي حسب أراء اخلبراء إلى زيادة مستوى التبخر.
وللتغطية على مسئوليتها في تدمير البحر امليت ،ابتدعت إسرائيل فكرة قناة
البحرين (األحمر – امليت) بذريعة «إنقاذ األخير من اجلفاف» ،علما بأن إعادة
تغذية نهر األردن بروافده املائية الطبيعية كفيلة بفرملة التدهور احلاصل في
البحر امليت ،إن لم يكن إصالح جزء هام من اخلراب.
ومن املثير ،أنه في أعقاب التوقيع اإلسرائيلي-األردني-الفلسطيني على
اتفاقية للبدء في دراس��ة اجل��دوى االقتصادية ملشروع شق «قناة البحرين»،
عام  ،2005أخذ فريق فلسطيني رسمي يروج أن عملية التوقيع ثبتت «احلقوق
الفلسطينية الثابتة في البحر امليت ،وفق القانون الدولي كدولة مشاطئة على
غرار األردن وإسرائيل» ومنحت اجلانب الفلسطيني «حقوق املشاطأة الكاملة
وعلى قدم املساواة وبشكل متكافئ مع األطراف األخرى» .واعتبر ذلك الفريق أن
مشروع «قناة البحرين» يهدف إلى «إنقاذ البحر امليت الذي فقد خالل اخلمسني
عاما املاضية نصف كمية مياهه نتيجة العتبارات كثيرة» ،وانكب الفريق على
تعداد «الفوائد االقتصادية» للمشروع واملتمثلة في «توليد الطاقة الكهربائية
لصالح األطراف الثالثة وإقامة مشاريع حتلية مياه البحر لالستفادة منها في
الري وفي مشاريع بيئية وسياحية».
والغريب في األمر ،أن ذات الفريق أيد مسبقا مشروع «قناة البحرين» ومدحه
وعدد فوائده الكثيرة واعتبر أن كله إيجابيات ،لدرجة توحي ضمنا بأننا نقف أمام
نصر فلسطيني عظيم ،وذلك قبل الشروع أصال بدراسة جدوى املشروع ،وبالتالي
قبل أن تبني لنا هذه الدراسة ميزات وسلبيات املشروع املقترح .وتتناقض حماسة
ذلك الفريق ملشروع القناة ،مع ادعائه أن دراسة اجلدوى «ستبني إذا كان املشروع
مجديا اقتصاديا وأمنيا وسليما بيئيا أم ال ،وبناء على نتائج هذه الدراسة ستقرر
األطراف املشاركة الثالثة فلسطني واألردن وإسرائيل بالتعاون مع البنك الدولي
ما إذا كانوا سيسعون إلى تنفيذ املشروع أم ال» .ويفهم من هذا التناقض املتضمن
في املواقف والتصريحات ،أن هناك ق��رارا مسبقا بتنفيذ املشروع ،وما «دراسة
اجلدوى» سوى القناع «العلمي» و»املهني» الالزم لتنفيذ املشروع؛ فإذا كان هناك
حكم مس ّبق بأن كل املشروع املقترح عبارة عن إيجابيات وفوائد وإجن��ازات ،فما
هو املبرر ،إذن ،من عمل دراسة اجلدوى ،التي ،وكما يدعي الفريق ذاته ،يفترض
بها أن تقرر إذا كان من املجدي ،بيئيا واقتصاديا ،تنفيذ املشروع؟

كانون أول 2009

7

صانع اإلسرائيلية ملياهه وإنهاء النهب اإلسرائيلي ملياه بحيرة طبرية

النهب اإلسرائيلي للمياه وجرعات كبيرة من الكذب والتضليل

ضفة الغربية وحوض نهر األردن وسوريا ولبنان

يضاف إلى ذلك ،أن التنفيذ الفعلي للمشروع قد بدأ عمليا قبل إجناز دراسة
اجلدوى ،من خالل بدء إسرائيل واألردن ،ومبوافقة البنك الدولي ،تنفيذ املرحلة
التجريبية األولى من املشروع على األرض األردنية ،األمر الذي يؤكد أن «دراسة
اجلدوى» ليست سوى عملية متويه «علمية» لتنفيذ املشروع بغطاء عربي.
ثم ،هل يجب علينا ،بعد عقود طويلة من استخدام إسرائيل لسالح تعطيش
الشعب الفلسطيني ،أن نفرح بالبشرى التاريخية السارة ،حيث إن إسرائيل
وافقت بالتكرم علينا باملياه العذبة الوفيرة ،وذل��ك خالفا ملا عودتنا عليه من
حصار وجتويع وتعطيش وتقتيل وتخريب وتدمير!
وم��ن امل��ده��ش ،أن ال�ف��ري��ق ذات��ه غ � َّي��ب سبب ف �ق��دان البحر امل�ي��ت لنصف كمية
مياهه خالل اخلمسني سنة األخيرة ،وترك السبب مبهما (السبب ،حسب الفريق،
«اعتبارات كثيرة») .بل ،واألكثر دهشة ،أن التقارير اإلخبارية التي تنشر ،بني
الفينة واألخرى ،في الصحف الفلسطينية احمللية ،بعامة ،حول «جفاف البحر امليت»
و»قناة البحرين» ،تغيب مسؤولية إسرائيل بشكل أساسي عن تناقص مستوى
البحر امليت ،وتركز على ما يدعيه الفريقان الفلسطيني واألردني ،من فوائد املشروع
وإيجابياته ،فضال عن وضع الطرفني الفلسطيني واألردن��ي على قدم املساواة مع
إسرائيل في املسؤولية عن التراجع الهائل في مستوى البحر امليت .حيث تروج
بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية أن البحر امليت «تراجع مستواه بنسبة
الثلث عما كان عليه في الستينيات بسبب استخدام الدول املشاطئة له ،أي األردن
وإسرائيل واألراضي الفلسطينية ،مياه نهر األردن الذي يغذيه للري» .وبالطبع،
هذه «املساواة» غير صحيحة إطالقا ،إذ ال يوجد للفلسطينيني أية سيطرة أو سيادة
على أي جزء من نهر األردن ،كما أن ما قام به األردن من حتويل عدد من املصادر
املائية التي تزود البحر امليت باملياه ،إلى مناطق عمان وغيرها ،بسبب شح املياه
هناك ،يعد هامشيا ،باملقارنة مع التخريب اإلسرائيلي الهائل للبحر امليت.
واألسئلة املطروحة هنا :ملاذا يتجاهل الفريق الفلسطيني – األردني املؤيد للمشروع
اإلسرائيلي ،مسئولية إسرائيل وحدها في أن «البحر امليت مهدد بالتحول إلى صحراء من
امللح بعد عشرين سنة» ،كما أوردت أكثر من مرة بعض الصحف األردنية والفلسطينية؟
وملاذا يتجنب «املسئولون» الفلسطينيون ذكر املسؤول احلقيقي عن جفاف البحر امليت،
ويكتفون بالقول إن السبب يعود «العتبارات كثيرة»؟

طموح قدمي للحركة الصهيونية
وأهم من كل ما ورد ،أن مشروع قناة البحرين يعد طموحا قدميا جدا للحركة
الصهيونية ،حيث خططت تلك احلركة لهذا امل�ش��روع منذ أكثر من مائة عام،
وقد أُنجْ ِ � َزت خالل تلك الفترة عشرات الدراسات الصهيونية التي عاجلت هذه
املسألة .وفي عام  ،1902أشار مؤسس احلركة الصهيونية ثيودورهرتسل ،في
كتابه «األرض القدمية-اجلديدة» ،إلى مشروع قناة تربط بني البحرين امليت
واملتوسط .ك��ان ذل��ك قبل قيام الدولة اليهودية ،وقبل أن تبدأ إسرائيل أصال
بسرقة املياه العربية ،وبالتالي قبل بروز مشكلة جفاف البحر امليت .مبعنى
أن فكرة إنشاء قناة البحرين ،تاريخيا ،ال عالقة مباشرة لها مبسألة «إنقاذ البحر
امليت من اجلفاف» ،حيث إن املشروع األجنلو  -صهيوني القدمي إلقامة دولة
يهودية في فلسطني ،أخذ باالعتبار أن مثل هذه الدولة العصرية املزمع إنشاؤها
على أنقاض الوجود البشري للشعب الفلسطيني ،سوف تستهلك كميات ضخمة
م��ن امل�ي��اه الفلسطينية املغذية للبحر امل�ي��ت ،األم��ر ال��ذي يستلزم الحقا عملية
تعويض مائي لألخير ،وذلك من خالل شق ما يسمى قناة البحرين .أي أن فكرة
القناة جاءت أصال ،وبشكل مخطط له بدقة ،بهدف تعويض ما كان مبرمجا أن
تنهبه الدولة اليهودية املزمع إقامتها ،من مياه .وقد كتب ،في حينه ،الصهيوني
ف .سيفر في صحيفة «عل همشمار» أن «قناة البحرين هي جزء من املشروع
الصهيوني الكبير».
إذن ،وإلضفاء البعد البيئي اإلقليمي على مشروع قناة البحرين ،وبالتالي إخفاء
األبعاد السياسية واالقتصادية واالستراتيجية اإلسرائيلية التي يتضمنها املشروع،
حتتاج إسرائيل إلى غطاء عربي.

مشاركة عربية في تثبيت االستيطان
وهنا ،ال بد من التذكير مبا أعلنه أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في قمة األرض في
جوهانسبرغ ،عام  ،2002بأن هدف املشروع سياسي بالدرجة األولى وليس بيئيا.
واملفارقة ،أن املوقف الفلسطيني الرسمي املعلن الرافض ملشروع قناة البحرين لم يصمد
طويال ،حيث جنحت احلكومة األردنية في إشراك السلطة الفلسطينية في املشاورات
اخلاصة باملشروع .إذن ،السلطة الفلسطينية التي تفتقر إلى احلد األدنى من أشكال
السيادة السياسية على األرض وامل��وارد املائية الفلسطينية التي تقع بالكامل حتت
هيمنة االحتالل ،والتي (أي السلطة) تعد مجرد سلطة حكم ذاتي مرجعيتها السيادية
قانونيا هي دولة إسرائيل(هذا هو الفهم املتعارف عليه عامليا للحكم الذاتي) ،خولت
نفسها املشاركة في مشروع «س�ي��ادي» يهدف أص�لا إل��ى تثبيت الوجود الصهيوني
االستيطاني ف��ي فلسطني بعامة ،وف��ي األغ��وار وص�ح��راء النقب بخاصة ،فضال عن
املخاطر البيئية الكارثية التي يتضمنها املشروع ،كما سنرى الحقا.
األمر األساسي هنا ،أن اإلسرائيليني ،وبالرغم من كونهم املسبب األساسي في
تناقص مستوى البحر امليت ،ضموا إليهم كالً من االردن والسلطة الفلسطينية
للمشاركة ف��ي م�ش��روع يدعي اإلسرائيليون أن ل��ه أب�ع��ادا بيئية ص��رف��ة .فهل
املطلوب من األطراف العربية أن تشارك اإلسرائيليني في مشروعهم الهادف إلى

إصالح ما أفسده األخيرون بشكل منظم؟

كارثة بيئية

بعكس ادع��اء األط��راف املسوقة ملشروع قناة البحرين والقائل إنه مشروع
بيئي هدفه احلفاظ على البيئة ،يرى العديد من خبراء البيئة أن هذا املشروع
سيسبب كارثة بيئية ستحل بالبحر امليت بالدرجة األول��ى .ويؤكد العديد من
علماء اجليولوجيا أن تنفيذ هذا املشروع سيتسبب في حدوث زالزل مدمرة ،وذلك
نظرا ألن تدفق كميات كبيرة من مياه البحر األحمر (ملياري متر مكعب سنويا)
في البحر امليت الذي يعد أخفض منطقة في العالم ،سيؤدي إلى زيادة الضغط
على قعر البحر امليت ،ما سيؤدي الختالالت في طبقات األرض في منطقة األغوار
التي تقع فوق ما يعرف بفالق شمال أفريقيا النشط زلزاليا ،مبعنى أن تدفق املياه
في تلك املنطقة قد يحرك الفالق وينشط الزالزل في املنطقة.
ويعد وادي عربة األكثر حساسية من الناحية الزلزالية في املنطقة؛ إذ إنه يقع
على كسور جيولوجية نشطة .وفي حال ح��دوث زل��زال أو انزالقات أرضية ،فقد
يحدث تلفا في القناة أو تسربا يهدد بتلويث أراضي وادي عربة ومياهه اجلوفية.
كما سيؤدي سحب املياه من البحر األحمر إلى حدوث تيارات مائية عالية
داخله ،مما سيؤثر سلبا على الشعاب املرجانية النادرة واألسماك امللونة التي
يتميز بها .ناهيك عن أن سحب املياه من البحر األحمر سيتسبب في انخفاض
درج��ة ملوحته بسبب تدفق مياه احمليط الهندي األق��ل ملوحة لتعويض املياه
املسحوبة ،األمر الذي سيقتل أنواعا كثيرة من األحياء املائية ،مما سيقضي على
سياحة الغوص التي تشتهر بها الشواطئ املصرية في جنوب سيناء.
البروفسور «دان زسلفسكي» خبير املياه اإلسرائيلي من معهد العلوم التطبيقية
في حيفا (التخنيون) والرئيس السابق ملا يسمى سلطة املياه اإلسرائيلية ،يقول إن
جميع مشاريع القنوات املائية باءت بالفشل ،وبخاصة أن احلديث يدور عن كارثة
طبيعية .وبحسب «زسلفسكي» يجب إعادة اجلريان احلر ملياه بحيرة طبرية نحو
البحر امليت ،بدال من ضخها نحو «الناقل القطري» .وباعتقاده أن تكلفة إقامة منشأة
قطرية لتحلية املياه وتغطية كل احتياجات دولة إسرائيل ،أرخص من أي مشروع
يتضمن قنوات لنقل املياه ،ألن تكلفة إنتاج متر مكعب من املياه احملالة نحو دوال
واحد ،بينما تكلفة ضخ متر مكعب من مياه بحيرة طبرية نحو دوالر ونصف.
ويشن بعض النشطاء البيئيني واألخصائيني واجليولوجيني اإلسرائيليني
حملة ضد املشروع ،ويقولون إن على إسرائيل أن تدرس جيدا العواقب البيئية
املتوقعة من عملية اختالط مياه البحر األحمر مبياه البحر امليت ،مما سيتسبب
في تغيير التوازن اإليكولوجي احلساس القائم في األخير ،ناهيك عن التأثيرات
غير امل�ع��روف��ة على مياه خليج العقبة ووادي ع��رب��ة .إال أن بعض النشطاء
اإلسرائيليني األعضاء في ما يسمى «أصدقاء األرض-الشرق األوسط» يدعون
البنك الدولي إلى أن ميول دراسة أشمل إلنقاذ البحر امليت ،تتضمن بدائل أخرى،
مثل نقل املياه عبر نهر األردن ،أو عبر قناة من البحر املتوسط ،علما بأن هذا
البديل األخير سيدمر التوازن اإليكولوجي أيضا ،متاما كما في مشروع «األحمر-
امليت» .كما أن مشروع «املتوسط-امليت» اخترعه ،أصال ،بعض أساطني احلركة
الصهيونية ،منذ عقود طويلة ،كما ذكرنا سابقا.

تكثيف الوجود االستيطاني في النقب واألغوار

ليس مصادفة أن يستحدث نتانياهو في حكومته احلالية وزارة جديدة أسماها
وزارة «تطوير النقب واجلليل» التي أوكلت إلى سلفان شالوم الذي اعتبر مشروع
«قناة البحرين» ضمن أهم أولويات وزارت��ه؛ ذلك أن مشروع القناة سيسرع في
عملية االستيطان اإلسرائيلي لصحراء النقب التي تشكل نصف مساحة فلسطني،
وذلك عبر توفير مصادر املياه والكهرباء لها .وتكثيف الوجود السكاني اإلسرائيلي
في النقب يعني مزيدا من نهب أراضي العرب في املنطقة واقتالعهم منها.
كما أن حزب الليكود وحكومته السابقة (حكومة شارون) كانا أيضا من أشد
املتحمسني ملشروع القناة .وقد صرح شارون في حينه ،وحتديدا بعد اإلعالن عن
اتفاقية دراسة اجلدوى (عام  ،)2005بأن هدف إسرائيل من اآلن وحتى عام 2020
هو توطني مليون يهودي في صحراء النقب.
وقد يسهل هذا املشروع تنفيذ مشاريع إسرائيلية أخرى في املنطقة العربية
مثل مشروع أنبوب النفط من املوصل إلى ميناء حيفا ،أو حفر قناة إضافية تصل
البحر املتوسط بالبحر األحمر.
إذن ،يعد ه��ذا امل�ش��روع تثبيتا وتعميقا للوجود االستيطاني اإلسرائيلي
في الضفة الغربية بعامة ،وف��ي منطقة األغ��وار بخاصة ،فضال عن أن إنشاء
املشاريع اإلسرائيلية حول القناة سيجذب العاملني اإلسرائيليني إليها وسيعزز
االستيطان اإلسرائيلي في األغوار.
ووفقا للمعلومات التي تسربت من مفاعل «دميونا» ،سيوفر مشروع القناة
مياها شبه مجانية لتبريد مفاعل دميونا النووي في صحراء النقب ،والذي يتم
تبريده حاليا باستخدام التبريد الهوائي املكلف ،وسيشجع ذلك إسرائيل على
إنشاء مفاعالت نووية إضافية وإنتاج املزيد من األسلحة النووية.

املياه الفلسطينية :عنصر أساسي في «األمن االستراتيجي» اإلسرائيلي

يجب أال ننسى ،أن الهيمنة اإلسرائيلية على مزيد من املصادر املائية العربية
شكلت أحد أهم أسباب شن إسرائيل عام  1967حلربها التوسعية .لذا ،ال ميكننا
سلخ مشروع قناة البحرين عن سياق مشاريع إسرائيل املائية العدوانية؛ إذ
إن إسرائيل تستخدم مسألة املياه ك��أداة ضغط سياسية وس�لاح ضد العرب؛
فإسرائيل متنع األردن ال��ذي يعاني من العطش بسبب جفاف معظم أحواضه
املائية وارت �ف��اع نسبة امللوحة ف��ي مياه ال�ش��رب ،م��ن حتويل بعض مياه نهر
األردن إلى األراضي األردنية ،ناهيك عن سرقة إسرائيل ملياه وادي عربة واملياه

مراحل تراجع البحر امليت وانفصال حوضيه الشمالي واجلنوبي عن بعضهما
اجلوفية في احلمة ،علما أن اتفاق وادي عربة «مينح» نظريا الطرف األردني
«حصصا» من مياه نهري األردن واليرموك ومياه وادي عربة اجلوفية .كما أن
إسرائيل تتحدث عن «حقوقها» في املياه اللبنانية ،ويخطط الهيدرولوجيون
وخبراء املياه اإلسرائيليون لسحب املياه من نهر النيل إلى صحراء النقب ،ومن
الفرات وتركيا إلى داخل إسرائيل.
وانسجاما مع التوجه املائي اإلسرائيلي املعادي ملصر والهادف إلى حجب
كميات ضخمة من مياه النيل عن األخ�ي��رة ،زار وزي��ر اخلارجية ليبرمان ،في
الصيف املاضي ،أبرز دول حوض النيل غير العربية ،وحتديدا أوغندا وكينيا
وإثيوبيا ،مصطحبا معه ثلة من خبراء املياه ومسئولي الصناعات العسكرية،
وذلك بهدف حتريض هذه الدول على حتويل كميات هائلة من مياه النيل قبل
وصولها إلى السودان ومصر ،وبالتالي تعطيش القطرين األخيرين ،علما بأن
ليبرمان كان قد دعا سابقا إلى قصف سد أسوان .وبالرغم من كل ذلك ،ال يزال
النظام املصري ينشد الرضى اإلسرائيلي.
ومن املفيد التذكير هنا ،أن أكثر من  4ماليني فلسطيني في الضفة وقطاع غزة
يستهلكون ،حاليا ،نحو  323مليون مترا مكعبا سنويا من مصادرهم املائية،
وذلك لتلبية االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية ،بينما يستهلك  6ماليني
إسرائيلي أكثر من  2009مليون متر مكعب من املياه سنويا .وال تتجاوز حصة
الفرد الفلسطيني من املياه جلميع االستخدامات  82م 3سنويا وهي من أدنى
النسب في العالم ،مقابل حصة الفرد اإلسرائيلي البالغة نحو  375م 3سنويا.
كما أن املستعمرين في الضفة الغربية (نحو  400ألف مستعمر) يستهلكون 65
مليون م 3سنويا .وبالرغم من ذلك ،املطلوب منا تسمني اإلسرائيليني مبزيد من
املياه العربية العذبة واملجانية.
ويقدر حجم املياه املنهوبة إسرائيليا من مصادر تقع خارج نطاق األرض
احملتلة ع��ام  1948بنحو  1103ماليني متر مكعب سنويا ،منها حوالي 453
مليون متر مكعب من أحواض الضفة الغربية ،والباقي ،أي نحو  650مليون متر
مكعب ،من حوض نهر األردن الذي يشمل بحيرة طبرية .وتعادل هذه الكميات
ما يقارب  %57من مجمل االستهالك اإلسرائيلي.
وفي الواقع ،ال متتلك إسرائيل كميات كبيرة من املوارد املائية في نطاق حدود
األرض احملتلة عام  ،1948وإمنا تعتمد على مصادر مائية خارج هذه احلدود،
وحتديدا في الضفة الغربية وحوض نهر األردن ولبنان وسوريا ،مما يعني أنه
مع تفاقم أزمة املياه فستزداد عملية النهب اإلسرائيلي للمياه الفلسطينية .وهذا
يعني أيضا ،أن الفجوة الكبيرة القائمة بني كميات املياه املتوافرة للمواطنني
الفلسطينيني وبني احتياجاتهم املائية الفعلية ستتعاظم بشكل أخطر.
وبالنسبة إلسرائيل ،تشكل املياه الفلسطينية عنصرا أساسيا من عناصر
«أمنها االستراتيجي» ؛ وبالتالي فهي قد «توافق» على «زيادة حصة الفلسطينيني
من املياه» ولكن «ليس على حساب أية نقطة ماء تسيطر عليها إسرائيل» كما أوضح
في حينه بقوة ،شمعون بيرس .لذا ،فإن احلديث عن أن االنخراط الفلسطيني في
مشروع قناة البحرين سيمنح اجلانب الفلسطيني «حقوق املشاطأة الكاملة وعلى
قدم املساواة وبشكل متكافئ مع األطراف األخ��رى» ،يصبح مجرد كالم وهمي ال
صلة له بالوقائع وموازين القوى الفعلية على األرض.
ف��إل��ى م ��اذا سيستند ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال« ،امل� �ف ��اوض» الفلسطيني في
«مفاوضاته» حول املياه ،في ظل ميزان قوى مييل كليا لصالح إسرائيل ،وفي
ظل غياب أية قوة مادية حقيقية ضاغطة متكن «املفاوض» من انتزاع حقوقنا
في السيادة على مواردنا واستخدامها وإدارت�ه��ا؟ هل سيتمكن فلسطينيو
الضفة والقطاع ،نتيجة ملفاوضات «احلل الدائم» ،من استخراج املياه اجلوفية
في احلوض الغربي ،أو من استخدام ما ملياه نهر األردن وبحيرة طبرية؟ أم
هل ستسمح إسرائيل للفلسطينيني بحفر أحواض تقلل من تسرب مياه الضفة
إلى داخل إسرائيل ،كما فعلت األخيرة في حدود غزة ملنع تسرب مياه الضفة
إلى القطاع؟
إن الترويج للدعوات اإلسرائيلية واألميركية القائلة بضرورة حل «أزمة»
البحر امليت عبر شق «قناة البحرين» ،يهدف ،ضمنا وموضوعيا ،إلى تثبيت
«سيادة» إسرائيل على مواردنا املائية املنهوبة ،وبالتالي ،تخلينا عن حقنا في
هذه السيادة ،وحتولنا إلى متسولني للمياه من اآلخرين ،بعد أن حتولنا ،منذ
زمن ،إلى متسولني «للمعونات» الغربية.

كانون أول 2009

8
 20مليون حاوية نفايات غير قانونية تغادر املوانئ األوروبية سنويا نحو الدول النامية

اجلانب املظلم في أوروبا «اخلضراء» :دفن النفايات اخلطرة في أراضي الدول الفقيرة
الواليات املتحدة التي لم توقع على اتفاقية بازل تصدر كميات ضخمة من نفاياتها إلى «العالم الثالث»

خاص بآفاق البيئة والتنمية
يتضمن «الوعي األخضر» والقوانني البيئية في أوروب��ا جانبا مظلما .إذ كلما
واجهت املصانع األوروبية املزيد من الصعوبات حلل مشكلة النفايات التي تنتجها،
ازدهرت أكثر الصناعة اجلانبية املتمثلة في تهريب النفايات إلى اخلارج .وإجماال،
النفايات التي يعد دفنها أو تدويرها في أوروب��ا وأميركا الشمالية مكلفا ج��دا ،يتم
التخلص منها بشكل غير قانوني ،وأحيانا بشكل «قانوني» في الدول الفقيرة حيث
الرقابة والقيود البيئية ضعيفة ،مما يسهل رشوة أشخاص معينني كي يغضوا النظر
عن احلاويات التي تصل املوانئ ،والتي تفوح منها روائح مشكوك بها.
وق��د اكتشف مؤخرا وج��ه آخ��ر لهذه الظاهرة في إيطاليا .إذ تعمل املافيا لصالح
مصانع مختلفة تنتج نفايات سامة وخطرة يصعب معاجلتها على األرض األوروبية
بسبب التكلفة املرتفعة والتعقيدات الكامنة في عملية املعاجلة؛ فتلجأ املافيا إلى إخفائها
خ��ارج إيطاليا .وقبل أكثر من شهر أعلن عن كشف سفينة مت إغراقها أم��ام الشواطئ
اإليطالية اجلنوبية ،وقد حوت على متنها حاويات من املواد املشعة .وقال املتعاون الذي
كشف عن موقع السفينة بأنه هو وأصدقاءه اعتادوا التخلص بهذه الطريقة من النفايات
اخلطرة ،بل وأحيانا أبحروا فيها حتى الشواطئ الصومالية للتخلص منها هناك.
وفي املقابل ،وصلت إلى ميناء برازيلي شحنة بريطانية ذكرت اإلرسالية اخلاصة
بها أنها حتوي تبرعات للمحتاجني .إال أن تلك الشحنة كانت ،في احلقيقة ،عبارة
عن  1400طن من أقمطة األطفال القذرة ،ونفايات بيولوجية خطرة وثياب وسخة.
وأدى اكتشاف هذه الشحنة إلى إحراج السلطات البريطانية إحراجا شديدا ،فضال عن
إشكال دبلوماسي مع البرازيل.
وحت��اول الشركات ،أحيانا ،تهريب النفايات بذريعة أنها مكونة من مخلفات
إلكترونية للتدوير .وعلى سبيل املثال ،ضبطت مؤخرا في ميناء روت��ردام بهولندا
شحنة من هذا القبيل ،وقد تضمنت أطنانا من املكونات اإللكترونية ،وأسالكا كهربائية
وأجهزة تالفة ،فضال عن الكثير من رزم البالستيك والكرتون .وكانت الصني هي
هدف الشحنة املعدنية ،إال أن سلطات حماية البيئة الهولندية صادرتها ،باعتبار أنها
خالفت القوانني املشددة املتعلقة بتصدير النفايات من دول االحتاد األوروبي.

وفي كل األحوال ،تعد مسألة دفن النفايات الغربية في الدول الفقيرة قنبلة بيئية
قابلة لالنفجار في أية حلظة ،وبخاصة النفايات اإللكترونية التي حتوي معادن سامة
ورقائق بالستيكية؛ فعملية تفكيك املعدات اإللكترونية إلى مكوناتها األصلية بهدف
إعادة بيعها إلعادة االستعمال ،تتضمن استنشاق ومالمسة مواد خطرة .واألوالد هم
الذين غالبا ما يعملون في مثل هذه األشغال ،بسبب رخص عمالة األوالد.
وكثيرا ما يتم حرق النفايات األوروبية الغربية اخلطرة في محارق عشوائية
في البلدان الفقيرة ،وبتكلفة هامشية ،علما بأن التخلص منها في األراضي األوروبية
مكلف ج��دا .أم��ا التكلفة احلقيقية فيدفعها العاملون ف��ي تلك احمل��ارق أو السكان
القاطنون في محيطها والذين يتنفسون الدخان والغازات السامة.
وأحيانا يتم إلقاء النفايات الغربية في املساحات املفتوحة املنتشرة بكثرة
في ال��دول النامية ،دون معرفة أح��د .وتترك النفايات في تلك املساحات حتى
تتعفن حتت الشمس واملطر .وتتمثل خطورة هذه الظاهرة ،حينما تلقى النفايات
قرب األنهار وفي مداخل املدن ،وبالتالي تؤدي إلى تلوث األرض ومصادر مياه
السكان الفقراء القاطنني في محيط تلك النفايات .هذا ما حدث ،على سبيل املثال
عام  2006حينما ألقيت نفايات خطرة في ساحل العاج ،مما تسبب في تلويث
مصادر املياه .ومبساعدة منظمة بيئية ،رفع السكان احملليون دعوى ضد الشركة
الهولندية التي أرغمت على تعويضهم مببلغ  30مليون باوند إجنليزي.
ليس فقط أوروبا ،بل أيضا الواليات املتحدة األميركية تصدر كميات كبيرة من
نفاياتها إلى العالم .وحسب تقرير ملنظمات بيئية في هونكونع ،تصل يوميا إلى
ميناء املدينة نحو مئة حاوية نفايات من أميركا الشمالية .وبينما يوجد في أوروبا
أنظمة تفرض قيودا على تصدير النفايات ،وهي حتديدا األنظمة املتضمنة في اتفاقية
ب��ازل ،فإن الواليات املتحدة لم توقع على تلك االتفاقية ،وبالتالي ال تسري القيود
عليها! وتعتبر الواليات املتحدة أن القيود الوحيدة املفروضة عليها هي تلك املتعلقة
بتصدير النفايات اخلطرة كما مت تعريفها في القانون األميركي ،مثل املعادن الثقيلة
والسموم ،وال يشمل التعريف النفايات اإللكترونية التي حتوي تلك املواد بداخلها.
«أصبحت حركة النفايات ضخمة» ،كما يقول كريستيان فيشر مستشار وكالة
البيئة األوروبية لشئون النفايات.
أما في هولندا التي تتصدر عملية متابعة ورقابة حركة النفايات ،فيقولون إن
 %16على األقل من إجمالي صادرات النفايات الهولندية غير قانوني .إال أن الوضع
في العديد من املوانئ األوروبية غير واضح؛ إذ إن كميات هائلة من النفايات متر منها
دون رقابة ،في طريقها إلى أحد املوانئ في العالم الثالث.

مصنع لتدوير النفايات اإللكترونية في الصني
وت�ع��دد السلطات فيها ،خضعت بعض امل��وان��ئ فيها لسيطرة املليشيات التي استغلتها
الستيراد النفايات اخلطرة ،مقابل حصولها على مبالغ مالية تنفقها على تسليح نفسها.

إلقاء النفايات النووية في السواحل الصومالية

وم��ن أب �ش��ع اجل��رائ��م ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،ن��ذك��ر االس �ت �غ�لال األوروب � ��ي للمياه اإلقليمية
الصومالية ،وذلك عبر الصيد البحري غير الشرعي لألسماك املشهورة في املنطقة
(كالدلفني والقرش والتونا والسيف وغيرها) ،وإلقاء النفايات النووية والكيميائية
اخلطرة أمام السواحل الصومالية .وقد حدث ذلك إثر سقوط نظام الرئيس الصومالي
يتنفسون غازات سامة
السابق محمد زياد بري عام  ،1991وهزمية القوات األميركية التي حاولت الهيمنة
وتعتبر بعض النفايات املصدرة «قانونية» ،وبخاصة عند احلديث عن تصدير
على الصومال وثرواته (عام  ،)1992فشهدت البالد فوضى أمنية وحروبا عشائرية
نفايات ملصانع تدوير قانونية في الدول النامية .فمن املشروع إعادة تصدير سلع
بني جنراالت احلرب ،مما أدى إلى جتزئة
مت إنتاجها ف��ي أسيا إل��ى دول املنشأ ،بهدف
الصومال إل��ى مناطق مختلفة يحكم كل
تدويرها أو إعادة استعمال مخلفاتها هناك.
منها جنرال معني .لقد عملت سفن بعض
دفن النفايات اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية
ي �ض��اف إل ��ى ذل ��ك ،أن ف��ي االقتصاديات
الشركات األوروب�ي��ة ،وبخاصة شركتي
النامية طلبا شبه دائم على امل��واد اخلام مثل
نشر ملحق «البيئة والتنمية» في عدده الصادر في أيلول املاضي (العدد  )29تقريرا حول دفن النفايات الصلبة اإلسرائيلية في مكبات عشوائية بالضفة الغربية.
“بروجريسو” اإلي �ط��ال �ي��ة و”أتشير”
البالستيك والورق والزجاج واملعدن .وتعد
اإلسرائيلية
املعطيات
وتشير
اإلسرائيلية.
املكبات
في
النفايات
دفن
عقود
إلغاء
دون
يوم
مير
ال
إذ
بالضفة.
املناطق
بعض
في
تفاقمت
الظاهرة
هذه
أن
التقرير
وكشف
ال� �س ��وي� �س ��ري ��ة ،ع� �ل ��ى إف � � ��راغ شحنات
هذه طريقة فعالة الستغالل آالف احلاويات
إلى هبوط إجمالي نسبة النفايات التي تدفن في املكبات اإلسرائيلية بأكثر من  ،%15بل إن النسبة في بعض املكبات أكبر بكثير من ذلك .وتفيد التقارير اإلسرائيلية
ال�ن�ف��اي��ات اخل �ط��رة بشكل ع�ش��وائ��ي في
ال �ت��ي ت �ص��ل إل� ��ى م ��وان ��ئ أوروب� � ��ا وأميركا
بأن بعض شاحنات نفايات مخلفات البناء اإلسرائيلية متر عبر حاجز قلنديا في طريقها إلى املكبات العشوائية الفلسطينية.
مياه الصومال اإلقليمية ،وعلى مسافة
الشمالية وهي محملة بالبضائع الرخيصة
ويغض اجلنود اإلسرائيليون النظر عن شاحنات النفايات اإلسرائيلية التي متر عبر احلواجز التي متارس فيها رقابة أمنية مشددة جدا ،وبشكل خاص في معبري
كيلومترات قليلة من سواحله .وادعت
من آسيا .فبدال من إعادتها فارغة يتم تعبئتها
احلواجز.
على
اإلسرائيليني
اجلنود
من
وبتسهيل
مشكلة
أية
دون
اإلسرائيلية
النفايات
شاحنات
يوميا
تعبر
حيث
أبيب،
تل
منطقة
من
القريبني
ونعلني
رنتيس
تلك الشركات أنها وقعت اتفاقيات مع
مبواد خام للتدوير ،فضال عن خردة معدنية
العادية.
التربة
من
بطبقة
تغطيتها
عبر
شاحناتهم
في
النفايات
إخفاء
إلى
اإلسرائيلية
الشاحنات
أصحاب
بعض
ويعمد
احلكومة الصومالية سمحت لها بإلقاء
أو نفايات عضوية.
وتفيد تقارير شركات جمع وتدوير النفايات اإلسرائيلية في منطقة تل أبيب بأن عملها املتعلق بجمع النفايات قد تراجع كثيرا في األشهر األخيرة ،وبنسب
النفايات النووية املميتة ف��ي السواحل
ازداد،
�ة،
�
ي
�
ب
األورو
البيئة
وحسب وكالة
مرتفعة تتجاوز  ،%30ويعود ذلك إلى أن كميات كبيرة من النفايات اإلسرائيلية تدفن في أراضي الضفة الغربية.
الصومالية ،وقد تبني كذب هذا االدعاء،
النفايات
حجم
،2007
–
1995
في الفترة بني
نظرا لعدم وج��ود حكومة في الصومال
مت
�ي
�
ت
�
ل
ا
�ة
�
ي
�
ن
�د
�
ع
�
مل
وا
والبالستيكية
ال��ورق�ي��ة
أس��اس��ا ف��ي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة! وم��ا ح��دث في
تصديرها من أوروبا ،مبقدار عشرة أضعاف،
الواقع ،هو أن تلك الشركات استغلت الفوضى الطويلة التي انتشرت في الصومال،
علما ب��أن  20مليون حاوية غ��ادرت املوانئ األوروب�ي��ة سنويا .وبينما ك��ان اجلزء
تاريخ طويل من اجلرائم ضد البيئة واإلنسانية
فأبرمت مع جنراالت احلرب احملليني ،اتفاقات إجرامية للتخلص من النفايات السامة
اليسير من هذه الصادرات «قانونيا» ،فإن معظمها غير قانونية .وأحيانا ،يتم اإلعالن
ومن بني أبرز اجلرائم ضد البيئة واإلنسانية ،أن بعض الدول الصناعية “املتقدمة” التي في الصومال ،وقد حصل اجلنراالت على عشرات املاليني من الدوالرات التي استخدمت
النهائي
عن النفايات املصدرة باعتبارها مخصصة إلع��ادة االستعمال ،إال أن مآلها
ُس َّنت فيها قوانني مشددة حلماية البيئة من أخطار النفايات ،وبالتالي منع دفنها في أراضيها ،أساسا في متويل احلرب األهلية .لقد ألقوا اليورانيوم املشع والكادميوم والرصاص
احلقيقي هو التفكيك .ويتم اإلعالن عن نفايات أخرى بأنها للتدوير ،لكن مصيرها
تتخلص من نفاياتها الصناعية والنووية السامة واخلطرة ،من خالل تصديرها ودفنها والزئبق وغيرها من املواد الكيميائية السامة واملميتة على الشواطئ الصومالية،
يكون احملارق أو املكبات في الدول الفقيرة.
في أراضي ومياه الدول النامية التي يحكمها فاسدون ُج ّل ما يهمهم مصاحلهم الشخصية دون مراعاة لصحة الصوماليني وللتأثيرات املدمرة بيئيا على املنطقة.ومنذ العام
التخلص
�اذج
�
من
بعض
�ى
�
ل
إ
�ة،
�
ي
�
ب
األورو
البيئة
وأش��ار تقرير أخير أص��درت��ه وك��ال��ة
املريضة وتلقي الرشوات املالية ،دون أن تؤنبهم ضمائرهم على تسببهم في تلويث بيئة  1992وحتى يومنا هذا ،ونتيجة لهذه الكارثة البيئية التي خيم عليها تعتيم إعالمي
يعاد
املثال)
سبيل
على
واملعدنية،
(البالستيكية
من النفايات األوروبية .فاملواد اخلام
بلدانهم ونشر املرض واملوت فيها .وأحيانا ،تلقى النفايات السامة في الدول النامية خلسة ،غربي رهيب ،توفي وأصيب آالف الصوماليني بصمت ،بسبب األمراض التي أصابتهم
تدويرها في آسيا (وبخاصة في الصني والهند) .أما النفايات اإللكترونية فتصل إلى الدول
دون علم األخيرة ،وبخاصة خالل فترات عدم االستقرار واحلروب األهلية .وتعمد بعض بتأثير املخلفات األوروبية السامة .ومن أبرز هذه األمراض :السرطان ،والتشوهات
اإلفريقية .وإجماال ،ميكن دائما في مثل هذه ال��دول الفقيرة إيجاد من هم على استعداد
الدول “املتقدمة” إلى إلقاء نفاياتها في مياه الدول النامية ،باالتفاق مع مجموعات مسلحة اخللقية ،وإصابة النخاع الشوكي بأذى شديد ،واالضطرابات العصبية الشديدة،
لتسهيل عملية دفن النفايات األوروبية في بلدهم ،طمعا في احلصول على بعض املال.
محلية ،كما حدث في أثناء احلرب األهلية في لبنان .ففي ظل الفوضى التي سادت البالد ،والصدمات القلبية القاتلة.

جد ًا
السدر :مكانة خاصة ّ
شجرة ِ ّ
علي خليل حمد
حظيت بعض األشجار مبكانة خاصة عند بعض الشعوب وأصحاب الديانات
في التاريخ القدمي؛ ومن أشهر هذه األشجار شجرة "بيان"  ،bayanوهو صنف
من أصناف التني ،كان بوذا يجلس حتتها وهو ميارس شعائر عبادته في محاولته
الوصول إلى مرحلة التنوير.
وم��ن األش �ج��ار ال�ت��ي حظيت مبكانة خ��اص��ة ل��دى ال�ع��رب ش�ج��رة ال� ّ�س��در ،وه��ي شجرة
صحراوية موطنها األصلي جزيرة العرب وبالد الشام ،وتسمى ،Ziziphus Spina Christi
السدر –تس ّمى
وهي ذات أوراق كثيفة يصل ارتفاعها في بعض األحيان إلى عدة أمتار؛ وثمرة َّ
ال ّنبقَ -ح َسل ّية ذات عنق قصير حتمر عند النضج ومذاقها حلو.

شجرة السدر

السيد املسيح ض ّفر من شوك نبات السدر ،وجتدر اإلشارة إلى أن
ويقال إن إكليل َّ
من السدر نوعا ً يسمى شوك املسيح .Christ's Thorn
وللسدرة مكانة خاصة في القرآن الكرمي ،مثلما أن لشجرة الزيتون املباركة
َّ
مكانة خاصة فيه؛ فقد ورد ذكرها في أربع آيات تشير إحداها إلى أنها من أشجار
اجلنة ،وأن أصحاب اليمني يتفيأون حتتها؛ كما تتحدث آية أخرى في سورة النجم
املفسرين أنها شجرة نبق على ميني العرش ،ال
عن سدرة املنتهى ،التي ذكر بعض
ّ
يتجاوزها أحد من املالئكة.
وجاء في كتاب الطب النبوي:
"أن آدم ملا هبط إلى أألرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق ،وقد ذكر النبي
النبق في احلديث املتفق على صحته أنه رأى سدرة املنتهى ليلة أسري به وإذا نب ُقها
مثل قالل [جرار] هجر [األحساء].
وذكر ابن البيطار في كتابه "اجلامع ملفردات األدوية واألغذية":
"وأج��ود نبق يوجد بأرض العرب نبق هجر في بقعة واحدة بحمى السلطان،
وهو أش ّد نبق ُيعلم حالوة وأطيب رائحة يفوح فم آكله"...
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د .كمال عبد الفتاح :منهج جغرافي ورحالت استكشافية في أربع قارات
ثالثة بحور

عبد الباسط خلف:
تستقر في ذاكرة د .كمال عبد الفتاح حكايته مع والده الراحل ومعلم اجلغرافيا
األستاذ جبر عبد الفتاح .وقتئذ ،وف��ي مطلع اخلمسينيات ،عكف األب واملعلم في
مدارس جنني عام  ،1953على تنظيم رحالت دراسية للتالميذ إلى مواقع جغرافية
داخل األراضي الفلسطينية وفي اململكة األردنية ،امتدت سبعة أيام ،ووصلت جرش
والبتراء وعجلون والزرقاء وغيرها.
ما زالت تعيش مع عبد الفتاح ،تفاصيل الرحالت االستكشافية ،التي تأثر بها،
وصار ينفذها لطالبه ،حينما أصبح معلما ً في املدينة ذاتها بدءا ً من عام  ،1960وعلى
مدار أربع سنوات.
يروي أستاذ اجلغرافيا في جامعة بيرزيت »:غرس والدي-رحمه الله -في نفسي
حب اجلغرافيا ،وأتبعت أسلوبه لطالبي في املدرسة واجلامعة وحتى لزمالئي املدرسني
واملوظفني والزوار األجانب .وشجعتني على ذلك طبيعة قرية الطيبة ،التي قضيت بها
بعض طفولتي في أعقاب النكبة ،واقتالعنا من أم الفحم سنة النكبة».

معرفة خضراء
�ص��ل« :ك�ن��ت أجت��ول ف��ي األرض املفتوحة واملليئة بالتنوع احليوي،
ُي�ف� ّ
والعلّيق والبلوط واخلروب
فتعرفت ف��ي س��ن مبكرة على أن��واع السنديان
ُ
والس ّويد وغيرها .وقضيت وقتا ً طويالً حول عني القرية والعني اجلديدة ،وشكل
هذا جزءا مهما ً من شخصيتي».
كان عبد الفتاح ،الذي خرج إلى احلياة في أم الفحم في التاسع من شباط ،1943
يسير في طفولته عبر فضاءات الطيبة ،ويتابع التحوالت التي حصلت على أحراشها،
ويراقب زراعة محصول الذرة البيضاء والكرسنة .وبالرغم من تبدل املشهد ،واختفاء
«الطقوس» التي كانت ترتبط بعيون امل��اء ،إال أن نصيب القرية ظل جيدا نسبيا،
فحافظت على أراضيها ،وانتقلت من الزراعة احلقلية لغرس الزيتون.
ي��روي« :أعتبر التعليم ال��ذي حصلت عليه من جامعة دمشق ،األس��اس الذي
شكّل معرفتي .وما زلت أتذكر أساتذتي الذين كانوا يعلموننا اجلغرافية إضافة إلى
التاريخ ،ونظموا لنا الرحالت االستكشافية العلمية ،التي ال أزال أذكرها جيداً».
يتابع »:نظم لنا د .صالح الدين عمر باشا ،ود.أنور النعمان ،ود .عمر احلكيم،
ود .نظيم املوصلي ،ود.نور الدين حاطوم أسس املعرفة اجلغرافية ،وتركوا بصمة
واضحة علينا .حتى أنني عندما انتقلت إلكمال الدراسات العليا في أملانيا ،استطعت
منافسة الطلبة األملان الذين كانوا يتمتعون بسمعة علمية عالية».
وفق عبد الفتاح ،فقد كان األستاذان عمر احلكيم ويوسف خوري يرتبون للتالميذ
رحالت طويلة داخل األراضي السورية ،امتدت آنذاك عشرة أيام في بعض األحيان.
فيما نظم األستاذ خوري  25رحلة جيولوجية في فترة قصيرة.
يروي« :زرنا الالذقية واحلسكة وتدمر وجبل الدروز وسهل ميسلون والقلمون
وح��وران وغيرها ،وشاهدنا املقاطع اجليولوجية والصخور البركانية واملناطق
الكلسية ،ووصلنا إلى قمة جبل الشيخ ،واحل��دود مع لبنان وتدمر .وحتى في أيام
األعياد ،استثمرنا الفرصة لزيارات استكشافية ممتعة ومفيدة».

حينما انتقل د .كمال ألملانيا ملواصلة دراسته ،حرص على التقليد ذاته ،فصار
يجوب أوروبا الوسطى ،ويتنقل إلى تركيا ،ويصل إلى السعودية .مثلما جمع بني
اكتشاف البحر األسود وجاره األبيض املتوسط واألحمر ،في رحلة طويلة واحدة.
يضيف »:نظمت رحالت طويلة في اجلزيرة العربية ،كجبال عسير ،وصوالً إلى
جنوب مكة .وكانت أطروحة الدكتوراه تتحدث عن استعماالت األراضي في مناطق
اجلبال املرتفعة جنوب البحر األحمر ،مع التركيز على عسير وشمال اليمن».
شقت خطوات عبد الفتاح طريقها إلى شرق القارة السمراء ،فوصل السودان
وجبل م��رة في ك��ردف��ان وح��دود أريتريا .وأكمل السير وراء احمليط ،ليصل خالل
تدريسه في جامعة هارفرد وبرينستون بالواليات املتحدة األمريكية إل��ى جبال
األبالش ،وهي السلسلة التي تستقر في البقاع الشرقية من أمريكا الشمالية ،وعرف
وتقصد االمتناع
جبال الروكي وتكساس وخليج املكسيك .لم يزر قارة أستراليا بعد،
ّ
عن زيارة بريطانيا ،بسبب دورها العدائي لنا.
يروي ،وهو أول أستاذ فلسطيني يحصل على درجة الدكتوراة في اجلغرافيا من
جامعة أملانية« :كنت من أوائل اخلريجني الذين حصلوا على شهادة البكالوريس في
اجلغرافيا ،وأوكلت لنا مهمة حتسني مناهج اجلغرافيا من قبل احلكومة األردنية ،فقد
كنت مبعوثا ً منها مع سبعة طالب .وكتبت عام  1964لتالميذي في املدرسة كراسة
عن حتويل مجرى نهر األردن ،وحتدثت فيها عن مشاريع حتويل النهر القدمية
كخطة»جونسون» .كنت أشعر بحجم املوضوع ألنني زرت منابع النهر في سوريا،
ووصلت بحيرة طبريا ،واحلاصباني ،والوزاني وغيرها».

سبق
أب��دع عبد الفتاح العام  1983خريطة عن القرى الفلسطينية امل��دم��رة خالل
النكبة ،والئحة بالقرى الفلسطينية السليبة .ولم يسبق في ذلك غير صالح عبد
اجلواد ووليد مصطفى ،وإسرائيل شاحاك الذي لم يرفق عمله بخريطة.
يقول د .كمال الذي وصل لكرسي العمادة في كلية اآلداب باجلامعة ،وتخلى عنها
طوعا ً ليواصل التدريس« :أسست في جامعة بير زيت فلسفة الرحالت االستكشافية
لطلبة اجلغرافيا .كنا ننطلق من بير زيت وص��والً إلى األغ��وار واحلولة ،ثم نتجه
شماالً حتى صفد ،فعكا وحيفا ،وطولكرم وغزة والنقب والعقبة .ألن ذلك ترجمة
للمعرفة الشمولية وتدريس عملي لها».
تداخلت في رحالت عبد الفتاح االهتمام بعناصر الطبيعة واملشهد احلضاري
والدميوغرافيا .حتى أن��ه ك��ان يوجه الطلبة لكتابة أبحاث تتعلق برصد املعالم
احلضارية العربية واإلسالمية في املناطق احمليطة بالطلبة ،فضال عن بحث حول
االستيطان البشري في فلسطني.
يقول« :تعلمت هذا األسلوب من والدي ،الذي نقله من أستاذه الراحل درويش
املقدادي الذي نظم هذا اللون من الرحالت عام  .1925واكتشفت أن الطالب توصلوا
من خالله ملعارف مهمة ،وتط ّور بعضهم الحقا ً ليصبحوا من أوائل املهتمني بالتاريخ
الشفوي واملعمار واملشهد احلضاري».

د .كمال عبد الفتاح
أبحاث وتاريخ شفوي
وقف د.كمال على رأس مركز أبحاث جامعة بيرزيت ،بشكل مؤقت خلفا ً لبكر أبو
كشك عام  ،1983وطلب من مجلس األمناء تغير اسم املركز إلى مركز أبحاث األرض
والشعب الفلسطيني ،فعقد مجلس األمناء اجتماعا ً في قبرص ،حيث كان د .حنا
ناصر مبعداً ،ووافقوا على تغيير اقتراحه.
يتابع« :زرت جامعة جورج تاون األميركية ،وتعرفت إلى توماس ريكس ،الذي
كان يحمل شهادة دكتوراة في التاريخ الشفوي .يومئذ لم أكن أعرف أن ثمة تخصصا ً
من هذا القبيل .واستضفنا ريكس في اجلامعة والتقى الطلبة املهتمني ،وأسسنا ملنهج
التاريخ الشفوي في فلسطني بشكل علمي.

جناحات وأربع لغات
لعبد الفتاح عدة كتب وأبحاث ومقاالت ومساهمات ،إذ أصدر العام  1964كتابا ً عن
مدينة جنني ،ووضع كتابا ً مرجعيا ً في النظم اجلغرافية التاريخية باملشاركة مع مؤلف
آخر ،و»اجلغرافيا التاريخية لفلسطني وشرق األردن وجنوب سوريا ولبنان في القرن
السادس عشر امليالدي»( مأخوذ من دفاتر الضرائب العثمانية من األرشيف العثماني
ف��ي إسطنبول) ،و»م��زارع��و اجل�ب��ال وال�ف�لاح��ون ف��ي عسير» ،و»ال�ت�ط��ور االقتصادي
الفلسطيني في الفترة العثمانية املتأخرة» .مثلما نشر في مجلة ال��دراس��ات الشرق
أوسطية للجامعات األميركية حول قرى الكراسي في جبال فلسطني الوسطى ,ونال
جائزة عبد احلميد شومان ،وجائزة فلسطني للجغرافيا ،ويتقن أربع لغات :العربية
واإلجنليزية واألملانية والعبرية ،وهو أب لولدين(قيس وأسيد) وأربعة أحفاد.

اجتثاث أكثر من مليار دومن من غابات الواليات املتحدة بهدف زراعة األعالف

ضرر صناعات اللحوم على البيئة أكثر سوءا من ضرر جميع وسائل املواصالت والطائرات معا

نحو تغيير عاداتنا الغذائية املرتكزة على املنتجات احليوانية
قطاع تربية احليوانات مسئول عن  %18من إجمالي انبعاث غازات الدفيئة

ج .ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تتسبب صناعة اللحوم في آثار سلبية خطيرة على البيئة ،نتيجة استنزافها
الهائل للموارد والتلوث الكبير الذي حتدثه .فغاز امليثان الذي ينتج في اجلهاز
الهضمي للبقر مسئول عن نحو  %18من كمية غازات الدفيئة املنبعثة إلى الغالف
اجلوي والتي تتسبب في تسخني الكرة األرضية .فالزراعات الهادفة إلى توفير
األع�لاف لتغذية الثروة احليوانية تستهلك كميات ضخمة من املياه واملبيدات
الكيماوية التي تتسرب إلى املياه اجلوفية .وفي سياق عملية تصنيع اللحوم
تتسرب كميات هائلة من امللح إلى املياه اجلوفية.
كما أن إنتاج البروتني احليواني يستلزم كمية مياه أكبر بنحو  15مرة مما
يلزم إلنتاج كمية مشابهة من البروتني النباتي .فاملزارع احليوانية في الواليات
املتحدة ،على سبيل املثال ،تنتج كمية نفايات أكبر بنحو  130مرة مما ينتجه
مجموع سكان الواليات املتحدة .عالوة على أن  %70من احلبوب التي تزرع في
الواليات املتحدة تستخدم إلطعام احليوانات .وقد مت في الواليات املتحدة وحدها
اجتثاث أكثر من مليار دومن من الغابات بهدف توفير مساحات لزراعة األعالف.
إذن ،اإلنتاج احليواني والزراعات املرتبطة به ،يعدان العامل األهم في تدمير
األنواع في الواليات املتحدة والعالم.
لذا ،تركيزنا على الطعام النباتي يعني عدم مساهمتنا في تعزيز صناعات اللحوم

غاز امليثان الناجت عن تربية األبقار مسئول عن  %18من غازات الدفيئة
التي ضررها على البيئة أكثر سوءا من ضرر جميع وسائل املواصالت والطائرات
معا .وفي حال عدم قدرتنا على التحول كليا إلى نباتيني ،كما هو حال كاتب هذا
املقال ،فعلى األقل ،ميكننا التقليل كثيرا من استهالكنا للغذاء احليواني ،وبخاصة

اللحوم بكافة أشكالها .فمثال ،ميكننا االكتفاء بأكل اللحوم مرة واحدة أسبوعيا على
األكثر ،مما سيحسن ليس فقط أوضاعنا الصحية ،وبخاصة حالة األوردة واألوعية
الدموية والقلب ،بل سيساهم أيضا في حتسني أوضاعنا املناخية احمللية والعاملية.
وبشكل عام ،من املنظور البيئي ،كلما ازداد غذاؤنا النباتي وانخفض غذاؤنا
احليواني ،ازدادت مساهمتنا في حماية البيئة.
اال �س��ؤال األس��اس��ي ه��و ،إل��ى أي م��دى تستطيع الطبيعة امتصاص تدخل
اإلنسان التخريبي ضدها؛ علما بأن النفايات التي ينتجها اإلنسان املعاصر هي
مبعظمها ضارة للبيئة؟
ف��ي سياق إجابتنا ع��ن ال�س��ؤال السابق ،ال ب��د م��ن اإلش ��ارة إل��ى أهمية فهم
العالقة بني عاداتنا الغذائية وتدمير البيئة ،وبالتالي ،إمكانية إنقاذ البيئة من
خالل تغيير تلك العادات.
وبالرغم من أن تقرير األمم املتحدة حول الثروة احليوانية يؤكد أن قطاع
تربية احليوانات مسئول عن  %18من إجمالي انبعاث غازات الدفيئة الناجتة
عن نشاط اإلنسان ،إال أن التقرير ذاته لم يطرح سوى حلول جتميلية للمشكلة.
لكن ،املالحظ ،أنه خالل عام  ،2009بدأ يحدث بعض التحول اجلدي
في توجه ال��وك��االت احلكومية املتعلق بالعالقة بني ال�ث��روة احليوانية،
االس �ت �ه�لاك وال�ب�ي�ئ��ة .ف�ق��د أوص ��ت ب�ع��ض ال�س�ل�ط��ات البيئية ف��ي العالم،
بوضوح ،بضرورة تقليل استهالك اللحوم ،بهدف املساهمة الشخصية
الهامة في إنقاذ الكرة األرضية.
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تتم ـ ــات
كمية املتساقطات
وب��ال��رغ��م مم��ا ورد ،يتوقع خ�ب��راء امل �ن��اخ ،باحتمالية
 ،%70أن تزيد كمية املتساقطات املتراكمة في شمال ووسط
فلسطني بنسبة  %20ف��وق املعدل السنوي املعروف على
م ��دار ب�ض��ع س��ن��وات ،وذل ��ك خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ت�ش��ري��ن األول
 – 2009آذار  .2010واستنادا إلى تلك التوقعات ،قد تصل
املتساقطات في املناطق الوسطى إل��ى نحو  650مليمتر،
وف��ي املناطق الشمالية ق��د تتجاوز  800مليمتر .ووفقا
للتوقعات ذاتها ،ستكون كمية املتساقطات ،في معظم أشهر
فصل الشتاء احلالي ،أعلى من املعدل.
وح�س��ب من��وذج األرص ��اد األوروب� ��ي ،س �ت��زداد ظاهرة
«النينيو» في وسط احمليط الهادئ ،واملتمثلة في االرتفاع
ال�ش��اذ حل��رارة سطح البحر؛ مم��ا يتسبب ف��ي ت��زاي��د كمية
املتساقطات في منطقتنا خالل فصل الشتاء.
وال� �س ��ؤال امل� �ط ��روح ه� ��و :ه��ل ال ��زي ��ادة امل �ت��وق �ع��ة في
املتساقطات تشير إل��ى أننا نقف على أع�ت��اب نهاية أزمة
املياه؟ بعض اخلبراء يحذرون من االطمئنان والتفاؤل،
ويقدرون أن أزم��ة املياه ستتواصل في السنوات القادمة.
وحتى في حال كون سنة  2010غزيرة األمطار ،فإن املياه
امل�ت��واف��رة املتوقعة ف��ي نهايتها ستكون أق��ل م��ن اخلطوط
احلمراء .مبعنى أن كميات املياه املتوافرة لن تكفي ملواجهة
س�ن��ة ج�ف��اف إض��اف �ي��ة .ل ��ذا ،ال ب��د م��ن ال�ع�م��ل ع�ل��ى ترشيد
استهالكنا للمياه ،ب��ال �ت��وازي م��ع نضالنا بكل الوسائل
املشروعة النتزاع حقوقنا املائية املنهوبة.

بحث جديد استمر عشر سنوات
إسرائيلي جرى قبل بضع سنواتَ ،ب نَّي أن خطر اإلصابة
ب��أن��واع س��رط��ان��ات ال �غ��دة اللعابية ق��د ي�ص��ل ل��دى الذين
يستعملون الهواتف اخللوية بكثافة ،إلى  .%50وأفادت
أوساط منظمة الصحة العاملية أن التقرير اخلتامي للبحث
سينشر رسميا خالل هذا العام.
وأفاد القائمون على البحث أن نتائج معطيات بحثهم ليست
قطعية بعد ،ومع ذلك وجدوا من الضروري اإلشارة إليها.
وستتضمن الوثيقة اخلتامية للبحث املعنون «بحث
إن �ت��رف��ون» ،وال���ذي ج��رى ب�ق�ي��ادة ال�ع��امل��ة البريطانية د.
إليزابيت ك��ردي��س ،سلسلة م��ن التوصيات املشتملة على
نصائح تفصيلية ملستخدمي الهواتف اخللوية ،تساعد
في تقليل املخاطر .وتقول ك��ردي��س« :إث��ر نشر التقرير،
سيجد متخذو ال �ق��رار أنفسهم حت��ت ضغط ال ��رأي العام
الذي سيطالبهم بتزويده بتعليمات أفضل وأكثر وضوحا
وبنصوص محترمة موجهة جلمهور مستخدمي الهواتف
اخللوية ،وعدم االكتفاء مبجرد اإلعالن الفارغ الذي يدعي
أن األجهزة آمنة متاما لالستعمال الواسع».
ومن بني أهم توصيات البحث:
ضرورة أن يقلل األوالد استعمال الهواتف النقالة.
االمتناع عن استخدامها في حال عدم وجود ضرورة
ملحة.
اختصار املكاملات إلى أدنى فترة زمنية ممكنة.
إبعاد األج�ه��زة اخللوية عن ال��رأس (بسبب املخاطر
الناجمة عن الترددات واحلقول الكهرومغناطيسية)
وعدم إلصاقها باألذن فترة طويلة.
وب��ال��رغ��م م ��ن أن ج�م�ي��ع األب� �ح ��اث ال �ت��ي ج���رت حتى
اآلن ل��م ت�ق��دم ن�ت��ائ��ج ج��ازم��ة ،ك�م��ا ت�ق��ول د .ك��ردي��س« ،إال
أن ه�ن��اك احتمالية ج�ي��دة للعواقب الناجمة ع��ن احلقول
الكهرومغناطيسية ،األم��ر ال��ذي يتطلب ط��رح التوصيات
والتحذيرات املتعلقة بضرورة اتخاذ تدابير الوقاية».
وك�م��ا ك��ان متوقعا ،وب��دواف��ع جت��اري��ة ربحية صرفة،
سارع منتجو األجهزة اخللوية واحتادات مشغلي االتصاالت
اخللوية ،إل��ى رف��ض التقرير ،قائلني إن��ه مقابل ه��ذا البحث
يوجد بحوزتهم أكثر من ثالثني بحثا آخر استندت أيضا إلى
مراجعة مجددة ألبحاث سابقة ،وأش��ارت إل��ى ع��دم وجود
أدلة بأن الستعمال األجهزة اخللوية عواقب صحية سلبية.

السدر
شجرة ّ
وفيما قبل اإلس�ل�ام كانت بعض قبائل ال�ع��رب تقدّس
�اص��ة بها؛ وعلى سبيل امل�ث��ال ،م��ا ج��اء في
أش�ج��ار س��د ٍر خ� ّ
سيرة ابن هشام:

«ك��ان��ت لك ّفار ق��ري��ش وم��ن س��واه��م م��ن ال�ع��رب شجرة
عظيمة خضراء ،ويعكفون عليها يوما».
وم��ا ت��زال ل��دى بعض ع��رب اجل��زي��رة معتقدات غريبة
�س ��در (أو ال�� ّن��ب��ق) ،ف �ه��م ي�ع�ت�ن��ون بها،
ب �ش��أن ش �ج��رة ال � ّ
ويستفيدون من ثمرها ،وال يقبلون على قطعها العتقادهم
أن الذي يقطعها ميوت عاجالً.
وف�لاح��و ب��اب��ل يتحدثون ع��ن ش�ج��رة النبق بالعجائب
وهو حديث خرافة ،وذلك أن شجرات ال ّنبق يتحدثن بالليل
فيما بينهن ويتساءلن عن األخبار ،ومن ذلك حكاية عجيبة
طويلة نقلها ابن وحشية تقول إنّ رجالً أراد قطع شجرة نبق
فقال لعماله :إذا كان نهار غد فاقطعوا شجرة النبق الفالنية،
فاتفق أن واح��دا ً منهم بات عند النبق فلما طلع القمر سمع
الرجل شجرة نبق مقابلة لتلك الشجرة املع ّينة للقطع تقول:
يا أختي غمني ما سمعت ،وساءني ما عزم عليه رب الضيعة،
وعجبت م��ن جهله ،فهل سمعت شيئا؟ فأجابتها األخرى
نعم ،قد سمعت أنه أمر بقطعي ،وغمني أكثر ،فما حيلتي،
وما عساني أن أصنع وأنا أعلم بأنه ال تدور عليه سنة بعد
قطعه لي حتى ميوت ،لكن ما ينفعني موته إذا أماتني قبله.
فأجابتها األخ ��رى :إن��ي ألعجب م��ن جهله ،أم��ا سمع أن��ه ما
قطع أحد شجرة نبق إال انقطعت حياته بعدها بأيام قالئل،
فأجابتها املع ّينة للقطع أن جهله يضر به ويجلب له السوء،
وأم��ا أن��ا فإنه إذا قطعني وبقي أصلي فإني سأغيب عنكن
عشر سنني ،ثم أطلع مكاني أما هو فإنه إذا مات فال رجعة له
إلى هذا العالم أبداً .وقالت لها األخرى ،اعلمي أنه أنا وفالنه
وفالنة –تعني شجرتني قريبتني منها -ال نزال نبكي عليك
وننتحب إلى أن ترجعي .قال :وسمعت نحيبا وبكاء ظريفا
ليس كبكاء الناس .قال ف��زاد أرق��ى ولم أمن حتى آخر الليل
وفي الصباح أخبرت أصحابي ما سمعت فعجبوا ،ومضينا
إلى رب الضيعة فأخبرناه اخلبر.
ف�ق��ال إن��ي ألح��ب أن أب�ي��ت الليلة ف��ي موضعك ألسمع
م��ا سمعت ف��إ َّن��ا ل��م ن��زل نسمع أن أش�ج��ار النبق يتزاورن
ويتكلمن وك �ن��ت أك ��ذب ذل ��ك .ق ��ال :ف �ب��ات ت�ل��ك الليلة رب
الضيعة ،وبات القوم في ذلك املوضع ،فلما جاء ذلك الوقت
اب �ت��دأت شجرة تقول للتي ستقطع :لقد سرني م��ا علمت
من ع��دم قطعك ال�ي��وم ،وليته يضرب عن ذل��ك .فقالت لها
األخ ��رى ،إن ك� ّ
�ف فهو مسعود ،وسكتت الشجرتان ،فلما
أصبح الرجل ،قام ب��إزاء الشجرة ومعه اجلماعة فأمرهم
أن يرشوا على أغصانها وورقها امل��اء وأن ينبشوا أصلها
ويطموه بتراب غريب ،وأن يصبوا في أصلها املاء ففعلوا
ذلك والله أعلم.

نحو تغيير عاداتنا الغذائية
يضاف إلى ذلك ،أن الغذاء القائم على الطعام النباتي
بشكل أساسي يعد خطوة أولية ضرورية للحد من النفقات
الكبيرة املتفاقمة على الصحة والكوارث البيئية.
إن ث ��ورة غ��ذائ �ي��ة ف��ي ه ��ذا االجت� ��اه س�ت�ق��ود حتما إلى
التقليص ،وبشكل تدريجي ،إلى إغالق الصناعات املدمرة
التي تعمل على إنتاج السلع احليوانية .وبالطبع ،يشكل
مثل ه��ذا التحول خطوة أساسية إلبطاء ارت�ف��اع سخونة
ال�ك��رة األرض �ي��ة ،وتقليل ج��دي ف��ي عملية تلويث امل��وارد
الطبيعية وتبديدها.
واملسألة اجلوهرية التي يجهلها الكثيرون ،ه��ي أنه
حتى لو افترضنا أن السلوك البيئي لشخص ما كان مثاليا
م��ن جميع ال �ن��واح��ي ،ف ��إن م �ج��رد ك ��ون وج �ب��ات��ه تتضمن
منتجات حيوانية ،ي��ؤدي إل��ى رف��ع بصمته اإليكولوجية
(البيئية) بنسبة .%75
خالصة ال�ق��ول ،ال بد أن يبادر جميع احلريصني على
ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة وال�ب�ي�ئ��ة ،إل��ى تغيير ال �ع��ادات الغذائية
املرتكزة على املنتجات احليوانية ،فضال عن تغيير األمناط
الزراعية.

خبراء يحذرون من الزيادة
الضغط م��ن ال��داخ��ل واخل� ��ارج ،كما حت��دث تهتكا في
األعضاء وانفجارا في العصب السمعي لألذن.

إشعاعات أعلى من املتوقع
ك�م��ا ت �ن��اول د .ي��اس�ين ف��ي ورق �ت��ه ت��أث�ي��ر اليورانيوم
املستنفد ال��ذي اس�ت�خ��دم أي�ض��ا خ�لال احل ��رب ،ول�ك��ن أمام

التواطؤ العربي والدولي لم يتم إرسال خبراء لكشف هذه
اجلرائم .وتعتبر منطقة دارف��ور غنية جدا بهذا السالح.
واليورانيوم يدخل في صناعة األسلحة ،موضحا أن هناك
تقريرا ل��وزارة الصحة في قطاع غ��زة حمل عنوان « أثار
احلصار الصهيوني على الصحة « أشار إلى أن إسرائيل
استخدمت هذا السالح في حربها األخيرة على القطاع ،وأن
هناك إشعاعات أعلى من املتوقع استخدمتها إسرائيل في
حربها.
وت��اب��ع أن��ه ج��ار الفحص ف��ي مختبرات تابعة لألمم
املتحدة لهذه األسلحة وبيان مدى خطورتها وتأثيراتها،
موضحا أن اليورانيوم يوجد على نوعني :نوع « ألفا « الذي
يدخل اجلسم ع��ن طريق اجل�ه��از التنفسي وال ��دم ،ونوع
«بيتا « ال��ذي يخترق األنسجة احلية الفتا النظر إلى أن
اإلشعاع املتأين يؤثر على اجلسم حيث يؤدى إلى تكوين
أيونات األكسجني النشط والذي يتكون في حالة التعرض
لإلشعاع وله دور في تشوه األجنة.
وق� ��ال إن أي ��ون ��ات األك �س �ج�ين ال �ن �ش��ط حت �ت��وي على
األكسجني الذري وهي صغيرة ونشطة جدا نتيجة لوجود
االلكترونات ،وتشمل أيونات األكسجني والهيدووكسيل
وفوق أكسيد الهيدروجني وهي عوامل مؤكسدة جدا تؤدى
إلي تدمير اخلاليا.
وتطرق د .ياسني إلى فائدة أيونات األكسجني النشط
للجسم حيث تقوم بقتل اخلاليا التي يريد اجلسم التخلص
منها  ،وهي تساهم في نظام نقل األيونات للخلية ،وتدخل
ف��ي ت�ف��اع�لات األك �س��دة واالخ� �ت ��زال ،وت�س��اع��د على التئام
اجلروح وتقتل امليكروبات ،لذا فهي تلعب دورا في تقوية
جهاز املناعة .ولكنه أش��ار ف��ي ذات ال��وق��ت إل��ى أن زيادة
نسبة التعرض لإلشعاع ت��ؤدي إلى نتائج عكسية حيث
تزيد نسبة أيونات األكسجني النشطة والتي تساهم في
تدمير احلامض النووي  DNAوأكسدة األحماض الدهنية
في الدهون ،وأكسدة األحماض االمينية في البروتينات
وأك �س��دة م �س��اع��دات األن ��زمي ��ات؛ وم��ن ث��م تعطيل نشاط
األنزميات في اخللية.

تشوهات وخلل
ون �ب��ه د .ي��اس�ين إل ��ى أن ال �ت �ع��رض ب�ك�ث��رة لإلشعاع
الناجم من استخدام أسلحة اليورانيوم من شأنه أن يحدث
تشوهات وخلال في اخلارطة الوراثية ،وبخاصة في جهاز
الكبد والكلى وقد يسبب السرطان ،وبخاصة سرطان الدم
فضال عن العقم والتخلف العقلي واإلع��اق��ات ،ل��ذا أنصح
بتناول الفيتامينات  Cو Eبكثرة للتقليل من آثار اإلشعاع
على اجلسم.
وقدم د .عبد املنعم لبد ورقة عمل مفصلة حول قنابل
ال ��دامي وم��دى ارتباطها ب��وج��ود ح��االت ال�س��رط��ان ،حيث
أوض ��ح أن ت�ل��ك ال�ق�ن��اب��ل ب��دأ اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ع��ام 2006
ف��ي ال�ع��ال��م واس�ت�خ��دم��ت م��ن ق�ب��ل أم�ي��رك��ا ف��ي ع��ام 2002
واستخدمت كبديل عن األسلحة التقليدية العادية التي
حتتوي على متفجرات ومسامير وقطع من احلديد ،حيث
جرى طحن تلك املواد لتصبح مثل البودرة وجرى خلطها
مع املواد املتفجرة لتوضع بعد ذلك داخل الصاروخ وتصبح
بعد ذلك خفيفة الوزن حيث تطلق من املروحيات وطائرات
ال��رص��د «ال��زن��ان��ة» ،موضحا أن��ه مبجرد م��ا إن تقذف هذه
املادة ينفجر الصاروخ محدثا نارا حارقة وشديدة ،تدمر
كل شيء أمامها وحتدث بترا لألطراف.
وأوضح د .لبد أن اخلطورة تكمن في صغر اجلسيمات
في ه��ذه القنابل والتي ال ت��رى بالعني امل�ج��ردة وال حتى
باملجهر ،وكل جسيم مبثابة شظية إذا ما اخترقت اجلسم
ال يشعر اإلنسان بوجودها إال بعد فترة وغالبا ما تؤدى
إلى املوت أو اإلصابة بالسرطان فيما بعد ،مشيرا أن هذه
اجلسيمات حت��دث وهجا من النار الشديدة داخ��ل جسم
املصاب ،وتعمل على تفريغ للهواء في املكان املصاب.
ويتابع د .لبد في سياق اآلث��ار الصحية للدامي الذي
يتكون من ثالثة معادن هي (التنجسنت  ،نيكل  ،كوبلط)
وهي مواد مسرطنة ولكن أخطرها التنجسنت حيث يوجد
بنسبة  %90فيها .وق��د أج��ري��ت جتربة ف��ي اخل ��ارج على
الفئران وأثبتت التجربة إصابة الفئران بأمراض سرطانية
قاتلة جراء غاز قنابل ال��دامي ،موضحا أن تعرض املصاب
لغاز الدامي يؤدى إلى عمليات البتر.

وساق د .لبد مثاال حيا ملا شاهده خالل احلرب أثناء
قيادته س�ي��ارت��ه ،حيث رأى ش�ج��رة تعرضت للقصف
مت�ي��ل م��ن ش��ده ال�ض��رب��ة وت�ق��ع ع�ل��ى األرض ،ه��ذا حال
شجرة متجذرة في األرض فما بال املنشات واألجسام
البشرية.

زيادة في سرطان العظم والعضالت
وكشف د .لبد عن وجود زيادة في نسبة سرطانات
ال�ع�ظ��م وال �ع �ض�لات ب�ع��د احل ��رب وه ��ذا ي�ش�ي��ر بالدليل
القاطع إلى استخدام إسرائيل لتلك القنابل في حربها،
حيث أن ه��ذا النوع من الغاز ي��زرع كشظايا في اجلسم
واخل�لاي��ا ال�ت��ي ال ت��رى بالعني امل �ج��ردة وال ف��ي املجهر،
وبعد سنني تظهر بأعراض سرطانية وهي أخطر نوع
من السرطانات.
كما نبه إل��ى خ�ط��ورة م��ادة التنجستني حيث أجريت
أبحاث في بريطانيا تبني خطورة تلك املادة وأخذت عينات
من قطاع غزة إلى هناك وسوف تصل في القريب ،موضحا
أنه يوجد لدينا في قطاع غزة أجهزة تكشف النيكل والكوبل
ولكنه ال توجد أجهزة تكشف عن التنجستني وهي األكثر
خطورة.
ولم يخف د .لبد عالقة تلك امل��واد بسرطان ال��دم الذي
ارتفعت معدالت اإلصابه به بعد احلرب فضال عن تأثير تلك
املواد في إحداث طفرات على اخلارطة الوراثية  ،وبخاصة
خاليا الدم باعتبارها األكثر جتددا في اجلسم من غيرها.
وبني د .لبد أن نسبة االصابة بسرطان الدم عام 2006
وصلت إلى  %11بني الرجال و %6لدى النساء وهى أعلى
نسبة على مستوى العالم ،وأن اخلطورة تكمن في أن %90
م��ن ح��االت اإلص��اب��ة ال تعالج ومت��وت أو يفشل عالجها،
مؤكدا أن هناك عالقة مباشرة بني مخلفات احلرب وسرطان
الدم «اللوكيميا».
وق��دم د .ص�لاح أب��و ج��اد الله ورق��ة عمل ح��ول العالقة
بني اإلشعاع وتشوه األجنة أشار فيها أن التعرض لألشعة
ف��وق البنفسجية ف��ي امل�ق��دار ال��ذي يزيد ع��ن احل��د املسوح
به يؤدى إلى سرطانات اجللد ،كما أشار إلى أن التعرض
ألشعة اكس لها تأثير على الشفرة الوراثية محدثا طفرات
بها ،مؤكدا على ضرورة أخد احليطة واحلذر عند التعرض
لهذه األشعة التي تستخدم يوميا ونتعامل معها وبخاصة
ل��دى النساء احلوامل حيث مينع دخولهن أقسام األشعة
نظرا ألنها حتدث تشوهات لألجنة.
وأوض��ح أن الشفرة الوراثية DNAالتي تتكون من
ج��زئ�ي��ات ال�س�ك��ر واحل �م��ض ال�ق�ل��وي وال�ن�ي�ت��روج�ين وهي
م��واد كيمائية سهلة التفاعل مع م��واد أخ��رى في اجلسم،
وبالتالي حتدث طفرات وخلل في الشفرة الوراثية ،الفتا
النظر إلى أن اخللل إذا أصاب األجهزة التناسلية عن طريق
البويضات أو احليوانات املنوية يحدث تشوهات دائمة في
األبناء ،موضحا أن مرض أنيميا البحر املتوسط ينجم عن
خلل في موسوعة  DNAحيث يحتاج الطفل املصاب لنقل
دم بشكل مستمر.
ونبه د .أبو جادالله أن اخللل البسيط ميكن إصالحه
ولكن ف��ي حالة زي��ادة اخللل ع��ن احل��د املسموح ب��ه من
التعرض لإلشعاع اخلارجي ال ميكن إصالحه ويحدث
تشوهات ،مدلال على ذل��ك مبا ح��دث في منطقة عبسان
جنوب شرق قطاع غزة من والدة ماعز دون رأس ،وهذا
ناجم عن التعرض لإلشعاع الزائد ،مما أحدث خلال في
الشفرة ال��وراث�ي��ة .وهناك ح��االت مماثلة ل��والدة أطفال
ب��دون أع�ض��اء نتيجة خللل ف��ي األن �ب��وب العصبي ،هذا
خ�لال بحث أجرته مجموعة من الطالبات حيث رفض
األهالي أخذ صور ألبنائهم الذين ولدوا بتشوهات ما بعد
فترة احلرب.

مشاكل متوقعة
وأوض��ح أن األم ��راض وال�ت�ش��وه��ات املتوقع ظهورها
نتيجة التعرض لإلشعاع هي مشاكل في الظهر ،أو الرأس،
واحلركة.
ووجه د .أبو جادالله نصيحة لألهالي بتناول حمض
ال�ف��وري��ك بعد عشرين ي��وم��ا م��ن احل�م��ل وإج���راء الفحص
الطبي قبل الزواج ،واملتابعة الدورية للنساء احلوامل بعد
احلمل مباشرة والتنويع في الغذاء.
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أخبار البيئة والتنمية
االرتفاع املتوقع فيها أكبر بكثير من االرتفاعات في الدول الغربية

إسرائيل ستضاعف كمية انبعاثاتها الغازية حتى عام 2030
ج .ك / .خاص بآفاق البيئة والتنمية :كشف تقرير حديث أعدته مؤخرا
شركة «مكينزي» لالستشارات الدولية ،لصالح سلطة البيئة اإلسرائيلية ،أن
من املتوقع ،حتى عام  ،2030أن تضاعف إسرائيل كمية غازات الدفيئة املنبعثة
منها (أي ارتفاع بنسبة  .)%100ووفقا للتقديرات ،ستصل كمية غازات الدفيئة
اإلسرائيلية ،بعد  21عاما ،إلى  142مليون طن ،باملقارنة مع  71مليون طن
حاليا .ويعد هذا االرتفاع أكبر بكثير من االرتفاعات املتوقعة في الدول الغربية؛
ففي أملانيا ،على سبيل املثال ،يتوقع أن ترتفع كمية الغازات في نفس الفترة
بنسبة  ،%14وفي الواليات املتحدة بنسبة .%24
ويعتقد معدو التقرير أن باإلمكان ،حتى عام  ،2030تقليل نحو ( %64أي
الثلثني) من هذا االرت�ف��اع ،وذل��ك بوسائل تقنية؛ مثل تقليل استخدام اإلنارة،
وزي��ادة استعمال املواصالت العامة والدراجات ،ورفع درجات حرارة التبريد
وتقليل استهالك اللحوم .كما يشير التقرير إلى إمكانية إنتاج  %25من الكهرباء
بواسطة الطاقة املتجددة .وفي احملصلة ،ميكن تخفيض االرتفاع املتوقع في
كمية غازات الدفيئة اإلسرائيلية إلى .%36
وخالفا ل��دول غربية أخ��رى ،ال متتلك إسرائيل الوسائل الكافية لتخفيض
االنبعاثات ،مثل حجز الكربون وتخزينه ( ،)CCSوإنتاج الطاقة الكهرومائية،
فضال عن االستخدام الواسع للطاقة احليوية.
وب��دوره��ا ،ه��اج�م��ت ب�ع��ض امل�ن�ظ�م��ات البيئية اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة سلطة البيئة
اإلسرائيلية ،بسبب ط��رح األخيرة سقفا لتقليص االنبعاثات أدن��ى بكثير من
األه��داف التي وضعتها ال��دول املتقدمة .واتهمت سلطة البيئة بأنها تتصرف
وكأن مشكلة الكرة األرضية تخص أناسا آخرين ،وبالتالي فاحلل ليس بيدها.
وقالت تلك املنظمات إن التقرير يتجاهل الفوائد غير املباشرة التي ميكن أن تؤدي
بدورها إلى فوائد إضافية لالقتصاد واملجتمع اإلسرائيليني ،جنبا إلى جنب مع
تخفيف غازات الدفيئة .فبلورة اخلطط لتعزيز املواصالت العامة ،على سبيل
املثال ،ستوفر تكاليف إضافية لتعبيد الطرق ،وستقلص االزدحامات املرورية،

فضال عن تقليص األذى الصحي.
وف��ي الوقت ال��ذي تتجه إسرائيل نحو زي��ادة انبعاثاتها بنسبة  ،%36فإن
العديد من ال��دول تعمد منذ اآلن ،إل��ى تقليص انبعاثاتها من غ��ازات الدفيئة،
وسيصل بعضها ،قبل عام  ،2020إلى تقليص نحو .%40
ويقدر بعض خبراء املناخ اإلسرائيليني أن��ه في ح��ال اعتماد إسرائيل
على الطاقة املتجددة بنسبة  ،%25فإن الربح املتوقع لالقتصاد اإلسرائيلي،
حتى عام  ،2030سيصل إلى  12.5مليار شيقل ،فضال عن خلق فرص عمل
جديدة.
ويعد قطاع إنتاج الكهرباء في إسرائيل املسئول األول عن معظم االنبعاثات؛
فهو ينتج أكثر م��ن نصف كمية االن�ب�ع��اث��ات ،وحت��دي��دا نحو  %55م��ن إجمالي
االنبعاثات .ومن ثم يأتي قطاع املواصالت الذي ينتج نحو  %18من االنبعاثات.
أما قطاع النفايات فينتج نحو  %9من إجمالي االنبعاثات اإلسرائيلية.
ويقول التقرير إن بإمكان إسرائيل تقليص انبعاث غازات الدفيئة من خالل
اتخاذ إج��راءات يستلزم بعضها استثمارا ماليا ،بينما البعض اآلخر ال يتطلب
أي استثمار .ويقع في الفئة األولى إنشاء بنية حتتية إلنتاج الكهرباء بواسطة
الطاقة الشمسية ،واالستثمار في البنى التحتية للمواصالت العامة والتدوير.
وأعلنت سلطة البيئة اإلسرائيلية أن�ه��ا تسعى إل��ى زي ��ادة استغالل الطاقة
الشمسية إلنتاج الكهرباء ،باعتبارها أهم وسيلة لتقليل االنبعاثات .وتقول
السلطة إن هدفها هو أن تشكل الطاقة املتجددة ربع إنتاج الطاقة في إسرائيل،
علما بأن املصادر املتجددة تشكل حاليا  %1فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء في
إسرائيل.
وحسب التقرير ذاته ،تتضمن اإلج��راءات التي تقع في الفئة الثانية التي ال
حتتاج إلى استثمارات مالية ،زيادة فعالية الطاقة ،مثل استغالل النفايات إلنتاج
الكهرباء ،وحتسني املباني السكنية حسب مواصفات البناء األخضر ،وتغيير
نسب أن��واع الوقود في سوق الطاقة .وقد ت��ؤدي هذه اإلج��راءات إلى تخفيض

 17مليون عائلة أميركية تعاني نقص الغذاء

تفاقم اجلوع في الواليات املتحدة األميركية
واشنطن  /خ��اص :جاء في تقرير حكومي أميركي
ن�ش��ر ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي امل��اض��ي أن ح��وال��ي  %15من
العائالت األميركية ،أي  17مليون عائلة ،وأكثر بثالثة
ماليني من السنة السابقة ،واجهت نقصا في الغذاء في
وقت ما من عام  2008الفتقارها إلى األموال .وهذا رقم
قياسي منذ عام  1995عندما بدأت وزارة الزراعة تقييم
«غياب األمن الغذائي» أي عدم قدرة العائالت على تأمني
مواد غذائية كافية حلياة صحية جلميع أفرادها طيلة
أيام السنة.
وت ��زام� �ن ��ت ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة م ��ع ب ��داي ��ة االن �ك �م��اش
االقتصادي األخطر الذي شهدته الواليات املتحدة منذ
ثالثينيات ال�ق��رن امل��اض��ي وت�س��ري��ح م�لاي�ين املوظفني.
واع�ت�ب��ر ال��رئ�ي��س ب���اراك أوب��ام��ا ال�ت�ق��ري��ر «م�ق�ل�ق��ا» وإن
كانت نتائجه متوقعة نظرا للزيادة الكبيرة في طلبات
املساعدة الغذائية على املستوى ال�ف��درال��ي .وق��ال في
بيان «م��ا يثير القلق بشكل خ��اص ،هو أن في أكثر من
نصف مليون عائلة تعرض طفل إلى اجلوع مرات عدة
خ�لال ال �ع��ام» ،مضيفا أن «من��و أطفالنا وقدرتهم على
التعلم وتنمية كل قدراتهم وبالتالي القدرة التنافسية
لبلدنا ،تتوقف على وجبات منتظمة وصحية'.
وج ��اء ف��ي ت�ق��ري��ر وزارة ال��زراع��ة ل �ع��ام  2008أن
 %14.6من العائالت األميركية واجهت في وقت ما من
العام نقصا في الغذاء لسد رمق كافة أفرادها الفتقارها
إلى املوارد .وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام  2007حيث
واجهت  13مليون عائلة ( )%11.1هذا الوضع .وبني
هؤالء الـ %14.6وجد ثلثهم تقريبا ( 6.7مليون أسرة أو
 %5.7من األسر األميركية) أنفسهم معرضني إلى انعدام
األم��ن ال�غ��ذائ��ي ،مم��ا يعني أن�ه��م اض �ط��روا إل��ى تقليص
حصص بعض أفراد األسرة أو تعديل عاداتهم الغذائية.
ولم تكن نسبة هذه االسر تزيد عن  4.1باملئة في .2007

وفي العادة يحظى األطفال بحماية أفضل من النقص في
الغذاء بحسب التقرير .غير أنهم تعرضوا مع الراشدين
لذلك في  506آالف بيت في  %1.3( 2008من إجمالي
األسر التي لديها أطفال في الواليات املتحدة مقابل %0.8
في .)2007
وترتفع نسبة «انعدام األم��ن الغذائي» بشكل كبير
بني األسر التي تعتبر حتت عتبة الفقر او القريبة منه
في الواليات املتحدة ،وداخ��ل األسر ذات املعيل الواحد
وأس��ر السود وذوي األص��ول االسبانية .وأك��د أوباما
تصميمه على عكس هذا التوجه وذلك من خالل إحداث
ف��رص ع�م��ل ،األم��ر ال��ذي يشكل أب��رز أول��وي��ات حتركه
االقتصادي ،كما ق��ال .غير أنه طالب أيضا بأن توسع
احلكومة نطاق املساعدة الغذائية الفدرالية .كما أكد
رغبته في تبني قانون لضمان غذاء صحي لألطفال.

واح� ��دة م��ن م�لاي�ين األس ��ر األم�ي��رك�ي��ة اجل��ائ �ع��ة  -وف ��ي املقابل
ي�ن�ف��ق ال �ن �ظ��ام األم �ي��رك��ي م �ئ��ات م �ل �ي��ارات ال� � ��دوالرات سنويا
ع �ل��ى احل� � ��روب وامل � �ج� ��ازر ال �ب �ش��ري��ة ض ��د ال �ش �ع��وب الفقيرة

املنطقة الصناعية في حيفا تعد أحد أخطر مصادر االنبعاثات الغازية في فلسطني
ثاني أكسيد الكربون مبقدار  45مليون طن ،وهو تخفيض يعادل تقريبا التوفير
الناجت عن االستثمار في الطاقة املتجددة.
كما يشير التقرير إلى أن تغيير اإلسرائيليني ألمناط سلوكهم ميكن أن يؤدي
إلى خفض غازات الدفيئة مبقدار  7ماليني طن .ومن بني التغييرات التي يركز
عليها التقرير :ترشيد وتقليص استهالك الطاقة واملياه في امل�ن��ازل ،تقليص
استهالك اللحم البقري ،رف��ع درج��ات ح��رارة املكيفات واإلك �ث��ار م��ن استخدام
الدراجات بدال من السيارات.

األمم املتحدة :التوصل التفاق بشأن املناخ
ضروري ملكافحة اجلوع
سيلفيا الويسي ودانييل فلني  /روم��ا :قالت االمم
املتحدة إن التوصل التفاق ملكافحة التغير املناخي في
كوبنهاغن ه��ذا الشهر (دي�س�م�ب��ر) ض ��روري ملكافحة
اجل� ��وع ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ال� ��ذي وص �ف��ه الرئيس
البرازيلي لويس ايناسيو ل��وال دا سيلفا بأنه «أكثر
أسلحة الدمار الشامل فتكا» .وشارك قادة ومسؤولو
احلكومات في قمة ل�لامم املتحدة في روم��ا في الفترة
بني  20 – 18تشرين الثاني املاضي حول سبل مساعدة
الدول الفقيرة على توفير الغذاء لشعوبها .لكن النشطاء
ف��ي م�ج��ال مكافحة الفقر وح�ت��ى بعض امل�ش��ارك�ين في
القمة أص��دروا عليها حكما مبكرا بأنها فرصة ضائعة.
وزاد من الشعور بالتشكك عندما أيد الرئيس األمريكي
باراك أوباما وزعماء آخرون تأجيل التوصل إلى اتفاق
ملزم قانونا بشأن املناخ حتى عام  2010أو إلى ما بعد
ذلك ،لكن مفاوضني أوروبيني قالوا إن هذه اخلطوة ال
تعني اتخاذ إجراءات أقل قوة .وقال األمني العام لألمم
املتحدة بان جي مون أمام القمة «ال ميكن أن يكون هناك
أم��ن غ��ذائ��ي دون أم��ن م�ن��اخ��ي» .وأض ��اف «ن�ح�ت��اج في
الشهر املقبل في كوبنهاغن إلى اتفاق شامل يوفر أساسا
ثابتا التفاقية ملزمة قانونا بشأن التغير املناخي».
وق��ال��ت األمم امل �ت �ح��دة إن ق� ��ارات أف��ري�ق�ي��ا وآسيا
وأمريكا الالتينية قد تشهد تراجعا في اإلنتاج الزراعي
ي �ت��راوح م��ا ب�ين  20و 40باملئة إذا ارت�ف�ع��ت درجات
احلرارة أكثر من درجتني مئويتني .ويتوقع أن تكون
منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء األك�ث��ر ت�ض��ررا من
االحتباس احلراري العاملي إذ تعتمد الزراعة فيها على
سقوط األمطار بشكل شبه كلي.
وجتاوز عدد اجلوعى في العالم مليار نسمه للمرة
األولى هذا العام بفعل التأثير امل��زدوج لألزمة املالية

العاملية وارت �ف��اع أس �ع��ار ال �غ��ذاء ف��ي ال ��دول الفقيرة.
ومي��وت طفل ك��ل س��ت ث��وان م��ن س��وء التغذية .وقال
الرئيس البرازيلي «اجلوع أكثر األسلحة فتكا من بني
أسلحة الدمار الشامل على كوكبنا .إنه ال يقتل اجلنود
بل يقتل أطفاال أبرياء عمرهم ال يزيد على عام» .ودعت
منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) للقمة على
أمل أن يتعهد الزعماء بزيادة حصة املساعدات الرسمية
املخصصة للزراعة بنسبة  17في املئة من اإلجمالي بدال
من خمسة في املئة اآلن .وه��ذا يرفع قيمة املساعدات
اإلجمالية إلى  44مليار دوالر سنويا من  7.9مليار اآلن.
ويتلقى املزارعون في ال��دول الغنية مساعدات قيمتها
 365مليار دوالر سنويا .لكن إعالن القمة تضمن فقط
تعهدا عاما بزيادة املساعدات الزراعية دون أن يحدد
هدفا أو جدوال زمنيا للعمل .وأعاد الزعماء التأكيد على
التزامهم بأهداف التنمية األلفية التي وضعتها االمم
املتحدة خلفض ع��دد اجل��وع��ى ف��ي العالم إل��ى النصف
بحلول عام  2015وهو املوعد النهائي الذي يرى أغلب
اخلبراء أنه لن يتحقق .وتعهدوا بالقضاء على اجلوع
'ف��ي أق��رب موعد مم�ك��ن' .وأدى االرت �ف��اع الكبير في
أسعار السلع الغذائية الرئيسية كاألرز والقمح العام
امل��اض��ي إل��ى ن�ش��وب أع�م��ال عنف ف��ي  60دول ��ة؛ وأدى
تخزين املستوردين للسلع وتدافعهم ل�ش��راء اراض
زراعية اجنبية إلى أن تتصدر قضيتا نقص االمدادات
الغذائية واجلوع األجندة السياسية كما ثارت مخاوف
م��ن ح�ق�ب��ة اس �ت �ع �م��اري��ة ج��دي��دة ف��ي ال� ��دول الفقيرة.
وتراجعت أسعار الغذاء منذ ارتفاعها إلى مستويات
قياسية عام  2008لكنها ال تزال فوق مستويات ما قبل
األزمة في الدول الفقيرة .وتقول منظمة الفاو إن ارتفاعا
مفاجئا في أسعار الغذاء ال يزال مرجحا جدا.
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ندوة العدد
زيادة في نسبة سرطانات العظم والعضالت بعد احلرب و %90من املصابني بالسرطان ال يعاجلون وميوتون

محاكمة جنراالت االحتالل املتورطني بجرائم ضد اإلنسانية والصور شاهد على ذلك

خبراء يحذرون من الزيادة في نسبة تشوهات األجنة ومرض اللوكيميا بعد احلرب على غزة
رفض األهالي أخذ صور ألبنائهم الذين ولدوا بتشوهات ما بعد فترة احلرب

ماجدة البلبيسي وسمر شاهني  /غزة
أوص��ى عدد من اخلبراء واملختصني في مجالي البيئة
والصحة إل��ى توفير قاعدة بيانات ح��ول اآلث��ار الصحية
والبيئية ال�ت��ي تركتها احل��رب األخ �ي��رة على ق�ط��اع غزة،
حيث يحول نقص املعلومات دون استكمال األب�ح��اث في
ه��ذا ال�ش��أن ،كما دع��وا إل��ى توفير أج�ه��زة لكشف اإلشعاع
وقياس درجته وتأثيره على اإلنسان والبيئة ،ودعم إجراء
األبحاث العملية الدقيقة حول أثار احل��رب ،واإلس��راع في
محاكمة جنراالت االحتالل املتورطني في ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية واستخدام األسلحة احملرمة دوليا.
كما أوص��وا املواطنني بتناول الفيتامينات ،وبخاصة
فيتامني Cو Eوتناول حامض الفوريك كإجراء وقائي
للحد من تأثير املواد املشعة التي استخدمت خالل احلرب،
وال�ت�ن��وي��ع ف��ي ال �غ��ذاء ،وال�ت��رك�ي��ز على اخل �ض��ار الورقية
والبقوليات.
كما دع��وا إلى الفحص ال��دوري ومالحظة أية تغيرات
ت�ظ�ه��ر ع�ل��ى اجل �س��م ،وال �ف �ح��ص امل�ب�ك��ر م��وص�ين احلوامل
حتديدا مبتابعة احلمل منذ األي��ام األول��ى وع��دم االنتظار
لنمو اجلنني ،وبخاصة ألن األنبوب العصبي يتشكل في
األسابيع الثالثة األولى من احلمل لتفادي التشوهات.
كما طالبوا املختصني في وزارة الصحة بفحص ومراقبة
امل��واد الغذائية التي تأتي عبر املعابر ،وبخاصة اللحوم،
للتأكد من سالمتها ونسب الهرمون داخلها ،وهل هو في
مستوى املسموح به وفق املعايير الصحية العاملية.
جاءت هذه التوصيات خالل ندوة متخصصة نظمتها
مجلة آف��اق البيئة والتنمية اإللكترونية ال�ت��ي يصدرها
مركز معا حتت عنوان «عام على حرب اإلبادة وثالث على
احلصار :اآلثار الصحية املتفاقمة للحرب على قطاع غزة
وكيفية مواجهتها» بحضور د .عبد الفتاح عبد ربه أستاذ
ال�ع�ل��وم البيئية امل�س��اع��د – قسم األح �ي��اء – ف��ي اجلامعة
اإلس�لام�ي��ة ،أس�ت��اذ الفسيولوجيا الطبية ف��ي كلية الطب
في اجلامعة اإلسالمية ماجد محمد ياسني ،وأس�ت��اذ علم
األمراض املساعد في كلية الطب في اجلامعة اإلسالمية عبد
املنعم لبد وأستاذ الهندسة الوراثية املساعد – قسم األحياء
– في اجلامعة اإلسالمية ص�لاح أب��و ج��اد الله وع��دد من
اإلعالميني وذلك في مقر مركز العمل التنموي معا في غزة.
وحتدث املختصون خالل كلماتهم عن صورة متشائمة
وق��امت��ة حيال مستقبل األج�ي��ال القادمة ف��ي ض��وء بعض
املؤشرات التي بينت زيادة في نسبة التشوهات لدى األجنة
بعد احلرب ،فضال عن زيادة في نسبة السرطانات بشكل
عام وسرطان الدم «اللوكيميا» على وجه اخلصوص.
وتهدف هذه الندوة التي تأتي ضمن الفعاليات املتصلة
مبجلة آف ��اق البيئة والتنمية ،ال�ه��ادف��ة إل��ى ب �ل��ورة منبر
ملناقشة مهنية ومؤثرة ملختلف القضايا البيئية التنموية
باجتاه التأسيس لسياسات وممارسات واستراتيجيات
تنموية ومستدامة صديقة للبيئة.
وق��دم د .عبد الفتاح عبد رب��ه ورق��ة عمل ح��ول اآلثار
البيئية للحرب الصهيونية على قطاع غزة حيث قدم عرضا
باألرقام والصور عن تبعات احل��رب الشرسة على قطاع
غزة والتي طالت كل مناحي احلياة بدءا باإلنسان وانتهاء
بالبيئة.

ندوة اآلثار الصحية املتفاقمة للحرب على قطاع غزة وكيفية مواجهتها
وق��ال إن ق��وات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت خالل
حربها التي دامت  22يوما مختلف األسلحة املدمرة حيث
استخدمت مليون كيلوغرام من القنابل والذخائر التي ألقيت
ف�ق��ط م��ن خ�ل�ال اجل��و وخ�ل�ف��ت  1500شهيد و 5500جريح
وت��دم�ي��ر  20أل��ف م �ن��زل ،ناهيك ع��ن تدمير شبكات الصرف
الصحي واملياه.

تفاقم املشكالت
وق��ال عبد رب��ه :إن املشاكل البيئية كانت م��وج��ودة ما
قبل احلرب منذ عشر سنني ونيف ولكن مع احلرب تفاقمت
حدة هذه املشاكل ،فقد طرأت زيادة على معدالت تلوث املياه
بزيادة نسبة الكلورايد والنترات إلى أضعاف املسموح بها
صحيا وفق املعايير العاملية ،موضحا أن املياه أكثر تلوثا
ف��ي اجل �ن��وب وأن  %90م��ن امل �ي��اه أص�ب�ح��ت غ�ي��ر صاحلة
لالستخدام اآلدمي؛ وهذا يدلل بشكل قاطع على أن وضعنا
املائي في خطر.
كما تطرق لتأثير انقطاع الكهرباء على عملية وصول
املياه للبيوت وارتباطها بالنظافة والتخلص من النفايات
وما حتمله من مشاكل ومكاره صحية فضال عن منع دخول
م��ادة الكلور أو دخولها بكميات قليلة ،ك��ل ذل��ك أث��ر على
الوضع املائي واملستوى الصحي للناس ،ناهيك عن تأثر
املياه اجلوفية واملياه العادمة التي ينتج قطاع غزة منها
سنويا ح��وال��ي  30مليون متر مكعب معظمها يضخ في
البيئة البحرية واألودية واملناطق املفتوحة.

عناية الله حتول دون حدوث كارثة
ولفت النظر إل��ى أن قصف محطة املجاري في منطقة
الشيخ عجلني وسط القطاع ساهم في تسرب املياه العادمة
إلى املناطق امل�ج��اورة ،ول��وال عناية الله بأن املنطقة التي

والدات مشوهة بفعل املؤثرات السامة لألسلحة اإلسرائيلية

تسربت إليها املياه العادمة غير آهلة بالسكان لكان حجم
التأثير وال �ض��رر كبيرا للغاية وغ�ي��ر مسيطر عليه ،كما
أش ��ار إل��ى أن شبكات امل �ي��اه متهرئة وفيها ث�ق��وب تسهل
عملية تسرب املياه العادمة إلى التربة وهذا له تأثير على
الزراعة.
كما تطرق د .عبدربه إلى اآلثار املترتبة على النفايات
الصلبة الناجتة من احلرب ،وبشكل خاص اإلنشائية التي
قدرت بحوالي  600ألف طن وفق تقرير ، UNDPوتكمن
خ�ط��ورة ه��ذه امل ��واد خ�لال نقلها وترحيلها م��ن م�ك��ان إلى
آخر ،وما ينبعث منها من غازات سامة وبخاصة من مادة
اإلسبست التي حتتوى على مواد مسرطنة.
كما حتدث عبد ربه عن التلوث البصري نتيجة انتشار
املكاره الصحية والقوارض والبعوض وغيرها ،فضال عن
اآلث��ار االجتماعية للحرب في زي��ادة نسبة الفقر والبطالة
واألمن الغذائي.

السالح املفاجيء
قدم د .ماجد ياسني ورق��ة عمل مفصلة حول األسلحة
التي استخدمت ف��ي احل��رب وآث��اره��ا على صحة اإلنسان
والبيئة ،حيث اعتبر أن ال�س�لاح ال��ذي استخدم م��ن قبل
إسرائيل ضد قطاع غزة بأنه كان مفاجأة حيث لم تستخدمه
إسرائيل من قبل في حني استخدم هذا السالح في الفلوجة
بالعراق.
وقال إن غاز الفسفور الذي استخدم خالل احلرب املكون
م��ن م��ادة شمعية لونها أص�ف��ر ب��رائ�ح��ة ال�ث��وم ويستخدم
في صناعات كثيرة وأيضا يستخدم بكثرة حلماية قوات
اجليش في احلروب حيث يشكل ساترا من الدخان واألتربة
حلماية اجل�ي��ش امل�ه��اج��م ،موضحا أن ه��ذا ال �س�لاح صمم
لالستخدام في مناطق صحراوية خالية وليس في مناطق

آهلة بالسكان.
وأوض��ح أن اخلطورة تكمن في أن الفسفور يقذف من
الدبابات وه��ذه الشظايا تبقى مشتعلة وي��زداد اشتعالها
في حالة مالمستها لسطح األرض نظرا لتواجد األكسجني
بكثرة ،مشيرا إلى أن األضرار الصحية لغاز الفسفور تتمثل
ف��ي ال��دخ��ان املنبعث منه وت��أث�ي��ره على اجل�ه��از التنفسي
وإح��داث��ه ل�ل�ح��روق وتهتك ق��د يصل للعظام ،والتعرض
له بكثرة يؤدي إلى تلف أعضاء اجلسم فضال عن تسببه
بالسرطان ،ناهيك عن حدوث تهيج في العيون والتهاب في
ملتحمة العني؛ وقد تؤدي بعض الشظايا إلى العمى.

ال وقاية
وحت ��دث د .ي��اس�ين ع��ن احل���االت ال�ت��ي ش��وه��دت وهى
عمليات ح ��روق ف��ي اجل�ل��د واح �ت��راق ال��ده��ون والوصول
للعظم وهى حروقات خطيرة ،موضحا أنه ال توجد وقاية
م��ن ه��ذا ال�غ��از س��وى استخدام الكمامات وإزال ��ة الشظايا
مباشرة عن اجللد وتغطية شظية الفسفور بالرمال حتى
ال تبقى في حالة اشتعال.
ك �م��ا ت �ط��رق د .ي��اس�ين ل �س�لاح ال� ��دامي وه ��و ق�ن�ب�ل��ة مت
تطويرها عن القنابل العنقودية وه��ي حتتوى على مادة
ال�ت�ن�ج�س�ت�ين ،وه ��ي م� ��ادة ص �غ �ي��رة ج ��دا ل��و دخ �ل��ت جسم
اإلن�س��ان ميكن أن تستقر فيه وتعد م��ادة مسرطنة وهذا
مكمن خطورتها ،الفتا النظر إلى أن الشظايا الصغيرة من
قنابل ال��دامي حت��دث نزيفا داخليا غير مرئي وت��ؤدى إلى
وفاة الشخص املتعرض لتلك الشظايا.
كما تطرق للسالح الثالث ال��ذي استخدم ف��ي احلرب
وه��و القنابل الفراغية التي استخدمت في قصف املباني
واملنشآت واألنفاق؛ وهذه القنابل حتدث تفريغا في
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