
تحيط املحيطات بمختلف الدول الجزرية 
حجمها  ص��غ��ر   .)SIDS( ال��ن��ام��ي��ة  ال��ص��غ��ي��رة 
ال��ه��ش��اش��ة وال��ع��زل��ة.  م��ن  ن��وع��ا  يضفي عليها 
وك���م���ث���ل ب��ق��ي��ة ال����ب����ل����دان األف���ري���ق���ي���ة ت��ت��ع��رض 
امل��ن��اخ. وتتفاقم  ل��ت��أث��ي��رات تغير  ال��ج��زر  ه���ذه 
هشاشتها أساسا من خالل تعرضها ملخاطر 
امل����ن����اخ واع����ت����م����اد اق���ت���ص���اده���ا ع���ل���ى ال����زارع����ة 
م��وارد طبيعية  أيضا على  وتتوفر  الشتوية. 
اعتماد شديد  العذبة مع  املياه  محدودة مثل 
على ال��واردات واألس��واق الخارجية، وخاصة 
التي تستخدم في  النفط والغاز  على واردات 
تقوقع  أن  كما  الكهرباء.  وإنتاج  النقل  مجال 
ه����ذه ال���ج���زر ي��ج��ع��ل ال����وص����ول إل��ي��ه��ا ص��ع��ب��ا، 
وب���ال���ت���ال���ي ف��ه��ي ت��ظ��ل م���ع���زول���ة ع���ن األس�����واق 

العاملية.
ويبلغ تعداد سكان هذه الجزر الصغيرة 
مجتمعة 63.2 مليون نسمة. وتواجه تحديات 
مكانها.  وب��ع��د  حجمها  صغر  بسبب  ع��دي��دة 
وه����ي أي���ض���ا م��ع��رض��ة ب���درج���ة ك��ب��ي��رة لتغير 
الجزر  وت��ش��ت��رك  الطبيعية.  وال���ك���وارث  امل��ن��اخ 
أن مستويات  إال  كثيرة،  أشياء  في  الصغيرة 

معيشتها متباينة بدرجة كبيرة.
ال����خ����ب����ي����ر امل�����غ�����رب�����ي ال�����ب�����روف�����س�����ور ع��ب��د 
الوطنية  امل��درس��ة  أس��ت��اذ  ال��خ��ط��اب��ي،  اللطيف 
ل��ل��م��ه��ن��دس��ن ال��غ��اب��وي��ن، ش����ارك ب��ع��رض في 
الرابع  الدولي  املؤتمر  املوضوع خالل أشغال 
حول التغير املناخي والتنمية املنعقد مؤخرا 
بمراكش واملنظم من قبل لجنة األمم املتحدة 
االق��ت��ص��ادي��ة إلف��ري��ق��ي��ا ت��ح��ت ش��ع��ار "إف��ري��ق��ي��ا 
يمكن أن تغذي إفريقيا اآلن: فلنضع معرفتنا 
امل��ن��اخ��ي��ة  ل��خ��دم��ة ال��ع��م��ل". وف���ي ه���ذا ال��ص��دد، 
أف����اد ال���دك���ت���ور ال��خ��ط��اب��ي أن ال�����دول ال��ج��زري��ة 
ال��ص��غ��ي��رة ال��ن��ام��ي��ة ت��ع��ان��ي م��ن ض��ع��ف البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ن���ق���ل، وال���ه���ي���اك���ل امل��ؤس��س��ات��ي��ة 
امل��ش��ت��رك��ة وال����رؤي����ة امل����ح����دودة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال���س���اح���ة ال���دول���ي���ة، وك�����ذا االس���ت���غ���الل امل��ف��رط 
ال��ب��ري والبحري.  وال��ت��ل��وث  البحرية  ل��ل��م��وارد 
الجزر مختلف أساليب  ه��ذه  كما تواجه دول 
االس����ت����غ����الل امل������دم������رة ل����ل����م����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

والكوارث الطبيعية وتغير املناخ.
وأس���ه���ب ال��خ��ط��اب��ي ب��ال��ش��رح وال��ت��ح��ل��ي��ل 
ت��ن��اول  النظم الغذائية وامل���وارد البحرية   ف��ي 
بإفريقيا،  النامية  الصغيرة  ال��ج��زري��ة  ل��ل��دول 
م����ت����س����ائ����ال ع�������ن م���������دى اس������ت������ع������داد إف����ري����ق����ي����ا 
الستكشاف االقتصاد األزرق، ليؤكد أن زيادة 
التلوث والتنمية غير املستدامة يساهمان في 
األنظمة  لوظيفة  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ف��ق��دان 
الخدمات  تقديم  ف��ي  وال��ت��راج��ع  اإليكولوجية 

ال���ب���ي���ئ���ي���ة. ك���م���ا ي����ول����د ت����زاي����د ع������دد ال���س���ك���ان، 
السريع  الحضري  والتوسع  الزراعة  وتكثيف 
ف���ي امل��ن��اط��ق ال��س��اح��ل��ي��ة، ض��غ��ط��ا ع��ال��ي��ا على 

الوسط  الطبيعي.
أك��ي��د ال����دول ال��ج��زري��ة ال��ص��غ��ي��رة النامية 
ت��ت��أث��ر ب��ش��دة م��ن ج���راء تغير امل���ن���اخ، يضيف 
ال�����خ�����ط�����اب�����ي، ب����ط����ري����ق����ة م����ت����ب����اي����ن����ة، ب���س���ب���ب 
االجتماعية  وال���ظ���روف  تعرضها  م��س��ت��وي��ات 
واالق���ت���ص���ادي���ة وخ��ص��وص��ي��ات��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي��ة 
كمناطق منخفضة، خاصة أمام ظاهرة بيئية 
أخرى هي ارتفاع مستوى البحر، حيث أشار 
امل��ت��ح��دث إل���ى أن ه���ذا االرت���ف���اع ي��ش��ك��ل خ��ط��را 
حقيقيا على أسس القطاعات والبنية التحتية 
ال��س��اح��ل��ي��ة. ك��م��ا أن  زي�����ادة م��س��ت��وي��ات ث��ان��ي 
أوك��س��ي��د ال��ك��رب��ون ف��ي ال��غ��الف ال��ج��وي س��وف 
ت��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة 

البحرية بسبب تحمض املحيطات.
الخطابي، ورغ���م كل  ذل���ك، يستدرك  وم��ع 
الضغوطات التي تواجهها هذه الدول، فلديها 
ميزة كونها ذات تنوع بيولوجي غني، وتعد 
ولها  املستوطنة،  األن���واع  م��ن  للكثير  موطنا 
موارد بحرية ومعدنية هامة. مع قدرة عالية 
الستغالل الطاقة املتجددة. كما أن االستغالل 
امل����وارد سيسمح لها بتحسن  ل��ه��ذه  ال��رش��ي��د 
وزي��ادة  واالقتصادية،  االجتماعية  أوضاعها 
ق���درت���ه���ا ع���ل���ى م���ق���اوم���ة ت���ح���دي���ات ال���ت���ع���رض 
ال��ش��دي��د ل��ت��أث��ي��رات تغير امل��ن��اخ. ع��ل��م��ا، وكما 
يقول الخطابي، أن أهمية املحيطات في مجال 
ومنذ  قبال  معروفة  كانت  املستدامة  التنمية 

ب���داي���ة م��ؤت��م��ر األم�����م امل���ت���ح���دة ح����ول ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
وف��ي   ،21 امل���ذك���رة  ف���ي   )UNCED( وال��ت��ن��م��ي��ة 
ج����دول أع���م���ال م��خ��ط��ط "ج��وه��ان��س��ب��رغ"، وت��م 
الختامية ملؤتمر  ال��وث��ي��ق��ة  ف��ي  ت��أك��ي��ده  إع����ادة 
"ريو + 20". وعليه فإمكانات املحيطات لتلبية 
امل��س��ت��دام��ة ه��ائ��ل��ة، ولكن  التنمية  اح��ت��ي��اج��ات 
إلى  تحديثها  أو  عليها  ال��ح��ف��اظ  ث��م  إذا  فقط 

وضعية سليمة ومنتجة.
وع�����ن إم���ك���ان���ي���ة ت���ط���وي���ر م���س���ت���وى ال�����دول 
اإلف��ري��ق��ي��ة ال��ج��زري��ة الصغيرة ال��ن��ام��ي��ة، أش��ار 
ال��خ��ط��اب��ي أن ه��ن��اك س��ب��ل ج���دي���دة ل��ل��ت��ط��وي��ر. 
ويتطلب ذل��ك أس��اس��ا ع��دم اع��ت��ب��ار املحيطات 
للمقذوفات  وح��اوي��ات  ل��ل��م��وارد  ح��ر  كمصدر 
امل���ل���وث���ة، ب���ل وس���ط���ا ذا ق��ي��م��ة م���ع أخ����ذ بعن 
االعتبار الخدمات في الحسابات االقتصادية 

وعمليات صنع القرار.  
األزرق،  االق��ت��ص��اد  أن  الخطابي  وأض���اف 
ك��م��ف��ه��وم ج���دي���د ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ي���ه���دف إل����ى فصل 
ال���ت���ن���م���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ع��ن 
ال���دول،  ل��ه��ذه  ال��ت��ده��ور البيئي، يعتبر ف��رص��ة 
املستدام   النمو  إمكانيات  من  مجموعة  توفر 
ب��ات أساسيا من  والنظيف وال��ع��ادل. وب��ذل��ك 
والفعالية واالستخدام  األزرق  االقتصاد  أجل 
األم����ث����ل ل����ل����م����وارد  اح�����ت�����رام ن����زاه����ة ال����ش����روط 

البيئية. 
األزرق  ذل��ك، يعتبر االقتصاد  إل��ى جانب 
البلدان  وت��ح��دي��ات  لسياق  مناسبا  اق��ت��ص��ادا 
ال��ن��ام��ي��ة ال��س��اح��ل��ي��ة وال����ج����زر، م���ع االع���ت���راف 
ب����أن امل��ح��ي��ط��ات ال���ت���ي ت��غ��ط��ي أك���ث���ر م���ن ثلثي 

ف��ي مستقبل  رئيسي  دور  لها  ال��ع��ال��م   سطح 
اإلنسانية.

األزرق،  االق��ت��ص��اد  أن  الخطابي  وأوض���ح 
أس��اس  االقتصاد على  مفهوم  على   املشتمل 
اس��ت��غ��الل م���وارد املحيطات، ي��ذه��ب إل��ى أبعد 
من ذل��ك نحو تنظيم ه��ذه األوس��اط على أنها 
"م���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��ي��ة"  ح��ي��ث ي���دم���ج ال��ت��خ��ط��ي��ط  
امل���ج���ال���ي امل���ح���اف���ظ���ة واالس���ت���ع���م���ال امل���س���ت���دام 
وإنتاج  الحيوي  والتنقيب  البحرية،  للموارد 
الطاقة املستدامة و السياحة  والنقل البحري. 
األه��م  االق��ت��ص��ادي  النشاط  الصيد  ويعد 
واملوحد  لدى جميع الدول الجزرية الصغيرة 
ال��ن��ام��ي��ة. ح��ي��ث يلعب دورا ه��ام��ا، رغ���م صغر 
ح���ج���م���ه، ف����ي االق���ت���ص���اد امل��ع��ي��ش��ي ل��ل��س��اك��ن��ة 
للدخل   أنه مدر  كما  الغذائي.  وأمنها  املحلية 
وي��وف��ر ف���رص ع��م��ل ل��ل��س��اك��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة. ويعد 
هذا النشاط إحدى الدعائم التي تقوم عليها 

اقتصادات الدول الجزرية. 
امل��وارد  على  الضغط  م��ن  التقليل  ويمكن 
املائية بما في ذلك استنزاف املوارد السمكية 

لألسماك  الطبيعية  املوائل  وتدمير  البحرية، 
وت��آك��ل ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي م��ن خ���الل تربية 
األح�����ي�����اء امل����ائ����ي����ة م��ت��ح��ك��م ف���ي���ه���ا وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا 
م���ع امل���ج���ال. ك��م��ا أن إن���ت���اج ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
وال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن امل���ع���ادن ي���ع���دان أي��ض��ا ب��ف��رص 

هامة للتنمية إذا تم استغاللها بعقالنية.
وي���م���ك���ن أن ت���ك���ون ال���س���ي���اح���ة امل��س��ت��دام��ة 
وامل���س���ؤول���ة، وف��ق��ا ل��إم��ك��ان��ات وال��ض��غ��وط��ات 
ب����������األوس����������اط ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
ال��ق��درة على التحمل،  واالق��ت��ص��ادي��ة وخ��اص��ة 
املحلية  للتنمية  خ���ي���ارا  ال��خ��ط��اب��ي،  ي��ض��ي��ف 

وتعزيز املحافظة على الطبيعة. 
وتنطبق مزايا االقتصاد األزرق، يضيف 
ال���خ���ط���اب���ي، ك���ذل���ك ع���ل���ى ال���ب���ل���دان ال��س��اح��ل��ي��ة 
م��ث��ل امل���غ���رب ال�����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ش��ري��ط س��اح��ل��ي 
ي��ب��ل��غ ط��ول��ه ح���وال���ي 3500 ك��ي��ل��وم��ت��ر وم��ج��ال 
كيلومتر مربع  أل��ف   66 بحري وطني حوالي 
ك��ي��ل��وم��ت��ر  م��ل��ي��ون  اإلق��ل��ي��م��ي��ة و1.17  ب���امل���ي���اه 
للمغرب  الخاصة  االقتصادية  باملنطقة  مربع 

.)ZEE(

ي��ش��ار أن م��ف��ه��وم االق��ت��ص��اد األزرق يوفر 
وس��ائ��ل االس��ت��خ��دام ال��رش��ي��د ل��ل��م��وارد خ��ارج 
والتنمية  الوطنية  القضائية  السلطة  ح��دود 
املستدامة من التراث املشترك لإنسانية التي 
هي املوارد البحرية في أعالي البحار. ويستند 
على نفس مبدإ االقتصاد األخضر، التي دعا 
رفاهية  أي تطوير  "ري��و + 20"،  إليها مؤتمر 
اإلن����س����ان وامل����س����اواة االج��ت��م��اع��ي��ة، م���ع ال��ح��د 

بشكل كبير من املخاطر واملشاكل البيئية.
ي��ذك��ر  أن ع��دد ال���دول ال��ج��زري��ة الصغيرة 
جزرية  دول���ة   39 نحو  يصل   )SIDS( النامية 
ص��غ��ي��رة ن��ام��ي��ة ف���ي ث���الث م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة: 
منطقة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي؛ وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ؛ 
األبيض  والبحر  الهندي،  واملحيط  وأفريقيا، 

املتوسط، وبحر الصن الجنوبي.
م��خ��زون��ا للمعطيات  ال���ج���زر  ه����ذه  وت��ع��د 
في  البيولوجي  تنوعها  يمثل  التي  الوراثية 
ال��وق��ت الحاضر سجال ع��م��ره م��الي��ن السنن 
البيولوجي ذا  التنوع  التطور. ويعد هذا  من 

قيمة بالغة للبشرية جمعاء.
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ح���ط���ت ال�����رح�����ال ب����أك����ادي����ر، م����ؤخ����را، 
القافلة البيئية لحماية الشواطئ، املنظمة 
م������ن ط�������رف م����ؤس����س����ة م���ح���م���د ال�����س�����ادس 
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ب����ت����ع����اون م�����ع امل���ك���ت���ب ال���وط���ن���ي 
ال��راب��ع��ة،  ل��ل��م��اء وال��ك��ه��رب��اء ف��ي محطتها 
بشاطئ "ت���وادا " ب��أك��ادي��ر، وذل��ك م��ن أجل 
والتربية  التوعية  برنامج  ف��ي  االن��خ��راط 
البيئية في الوسط املدرسي الذي أطلقته 
البيئة،  لحماية  السادس  مؤسسة محمد 
وه�����و ب���رن���ام���ج ت���واص���ل���ي وت���ف���اع���ل���ي ب��ن 
واملنشطن  التعليمية  املؤسسات  تالميذ 
لهذه  بالقرية. وق��د خصصت  وامل��ؤط��ري��ن 
املوضوعاتية  الخيم  من  الغاية مجموعة 
البيئة  حماية  ب��م��ح��اور  املعنية  املتنوعة 
وال����ث����روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: ش���واط���ئ، غ��اب��ات، 

مدن، مساحات خضراء.
 وتضمن برنامج هذه التظاهرة عدة 
أنشطة، حيث تم تهييء القرية ال ستقبال، 
كل يوم، حوالي 1500 تلميذ وتلميذة من 
العمومية  التعليمية  املؤسسات  مختلف 
الغاية  ل��ه��ذه  وال��خ��ص��وص��ي��ة، وخصصت 
تالميذ  إلح��ض��ار  ال��ح��ض��ري  للنقل  حافلة 
م����ن امل���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ال��خ��ص��وص��ي،  للتعليم  امل���درس���ي  وال��ن��ق��ل 
للمتعلمن  اس��ت��ف��ادة  أك��ب��ر  وذل���ك لضمان 
والتفاعلية  التواصلية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن 
الحضري،  ب��ال��وس��ط  البيئة  حماية  ح��ول 
وإش��اع��ة ق��ي��م وأخ����الق وس��ل��وك��ات حماية 

البيئة عند الناشئة.
ع����دد  ي����ب����ل����غ  أن  امل����ن����ظ����م����ون  ت�����وق�����ع   
التواصلية  الحملة  ه��ذه  م��ن  املستفيدين 
حول حماية البيئة بالقرية البيداغوجية 
طلية مدة تواجدها بأكادير حوالي 6000 
امل��ؤس��س��ات  م��ن مختلف  وت��ل��م��ي��ذة  تلميذ 
التعليمية باملدار الحضري ملدينة أكادير 
وم������ن م���خ���ت���ل���ف امل����ؤس����س����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

االبتدائية واإلعدادية.
وش����م����ل����ت ال����ق����ري����ة ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة ع����دة 
وسائط تواصلية وخيمات موضوعاتية 
ح�����������ول اق�������ت�������ص�������اد اس�������ت�������ه�������الك ال�����ط�����اق�����ة 

واع��ت��م��اد ال��ط��اق��ات امل���ت���ج���ددة، واق��ت��ص��اد 
وتقنيات  وطرق  والنظافة،  استهالك املاء 
وأس���ال���ي���ب ف��ن��ي��ة ف���ي ف��ن��ون إع�����ادة ت��دوي��ر 
م����واد واس��ت��خ��راج أع��م��ال ف��ن��ي��ة، وح��م��اي��ة 
السواحل والشواطئ من التلوث وااليذاء، 
وح��م��اي��ة ال���غ���اب���ات واألش����ج����ار وامل��ن��اط��ق 
ال����خ����ض����راء. ه�����ذا ب����اإلض����اف����ة إل�����ى خ��ي��م��ة 

تفاعلية لإعالميات حول حماية البيئة.
 وت��������ن��������درج ه���������ذه امل���������ب���������ادرة ال����ت����ي 
ان��ط��ل��ق��ت م����ن ش���اط���ئ ب���وزن���ي���ق���ة ب���ال���دار 
ال��ب��ي��ض��اء وال���ت���ي س��ت��ت��ج��ه ن��ح��و م��دي��ن��ة 
بتزنيت،  م��رورا  اململكة  الداخلة بجنوب 
ف������ي إط���������ار ال�����ت�����واص�����ل ودع���������م ال���ت���رب���ي���ة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة م�����ع أط�����ف�����ال امل�����������دارس وخ���ل���ق 
ج��ي��ل م���ن ال��ب��ي��ئ��ي��ن ب���ال���وس���ط امل���درس���ي 
املغربي. وقد سخرت السلطات الوالئية 
ادوتنان  اكادير  نيابة  وكذلك  واملنتخبة 
كل اإلمكانات املادية والبشرية املناسبة 
أحسن  في  العملية  لتمر  النجاح  وسبل 
الظروف وحتى تبلغ األه��داف املسطرة. 
ع��م��ا أن ك���ل زي������ارة  ل��ل��ت��الم��ي��ذ ت��ت��وج في 
ال��ك��ب��رى، حيث  الخيمة  ب��ول��وج  نهايتها 

لعرض  كبرى  نصبت شاشة سينمائية 
فيلم كارتوني )رسوم متحركة( يتمحور 
ح����ول ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��وس��ط ال��ق��روي 
م��ت��رج��م باللغة ال���دارج���ة امل��غ��رب��ي��ة، وف��ي 
خ��ت��ام م��ش��اه��دت��ه ي��ت��م ال��ت��ف��اع��ل امل��ب��اش��ر 
ب����ن امل���ؤط���ري���ن وامل���ن���ش���ط���ن وال��ت��الم��ي��ذ 
ح���ول أه����داف ال��ف��ي��ل��م ال��ك��ارت��ون��ي وح��ول 
م���ن خ��الل  ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ة  زي�����ارة  القرية 
القافلة  أن  املالحظ  لكن  وأج��وب��ة.  أسئلة 
ل���م ت��ق��م ب��ت��ع��م��ي��م ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق 
محطات  خمس  على  واقتصرت   أخ���رى 
م���رت���ب���ط���ة ب����ال����ش����واط����ئ، ك���م���ا ت��س��ت��ه��دف 
ال��ح��ض��ري فقط،  إذا  ب��امل��ج��ال  ال��ت��الم��ي��ذ 
فيما  بنور،  استثنينا محطة سيدي  ما 
أغفلت املتمدرسن بالعالم القروي الذين 
هم في أمس الحاجة لهذه األنشطة حول 
التفاعلية  واألن��ش��ط��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
امل��ب��اش��رة ح���ول ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��روي��ة 
كذلك، وخصوصا إذا ما تم ربط حماية 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ق���روي���ة ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
القروية  امل���دن شبه  أو  ال��ق��روي  بالوسط 

والداخلية بوجه عام. 

حملة »اإلنتاج 
املشترك للنظافة« 

باملدن املغربية

طبيبة حتذر: بطاريات »الليثيوم« وراء 
وفيات أطفال في بريطانيا 

تنظم فروع جمعية مدرسي علوم الحياة 
ال��س��ك��ن��ي��ة  وال���ج���م���ع���ي���ات  ب���امل���غ���رب  واألرض 
وال���ج���م���اع���ة امل���ح���ل���ي���ة وال���س���ل���ط���ات امل��ح��ل��ي��ة 
املحلية  االنطالقة  املحليون حفل  والفاعلون 
من  بكل  للنظافة"  املشترك  "اإلن��ت��اج  ملشروع 
م��دي��ن��ة امل��ح��م��دي��ة، ت��ط��وان وال��ع��رائ��ش، وذل��ك 
على التوالي أيام 22، 28 و31 أكتوبر الجاري.

بنسخة  توصلنا  للجمعية  ب��الغ  وحسب 
م��ن��ه ف���إن ه���ذا امل��ش��روع ال���ذي سيهم 90 حيا 
جهوية  مسابقات  تنظيم  م��ع  م��درس��ة  و100 
ووط��ن��ي��ة س��ن��وي��ة ل��ف��ائ��دة األح��ي��اء وامل����دارس 
ب���� 22 م��دي��ن��ة م��غ��رب��ي��ة، ي��ه��دف إل���ى االرت���ق���اء 
وتنمية  العيش،  فضاءات  ونظافة  بجمالية 
ق��ي��م ال��ت��ض��ام��ن وال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك، وتعبئة 
وت����ن����س����ي����ق ت������دخ������الت م���خ���ت���ل���ف ال���ف���اع���ل���ن 
وال�����ش�����رك�����اء امل����ح����ل����ي����ن، وم�����واك�����ب�����ة أح�������داث 
منظومات الفرز من املنبع والجمع والتثمن 

املستدام للنفايات املنزلية.
ويندرج هذا املشروع املمتد على 4 سنوات 
ف����ي إط�������ار االت���ف���اق���ي���ة امل���ب���رم���ة ب����ن ج��م��ع��ي��ة 
وال�������وزارة  ال���ح���ي���اة واألرض  ع���ل���وم  م���درس���ي 
ال��ط��اق��ة وامل��ع��ادن وامل��اء  ل��دى وزارة  املنتدبة 
البرنامج  إط��ار  بالبيئة وفي  املكلفة  والبيئة 
الوطني لتدبير النفايات املنزلية وذلك بدعم 

من مؤسسة دروسوس.
وت���ع���رف ه����ذه االن���ط���الق���ة ح���ض���ور ك���ل من 
م���ن���دوب���ي ال�����������وزارات ب���ك���ل إق���ل���ي���م، ورؤس������اء 
امل����ص����ال����ح ال����خ����ارج����ي����ة، وم���م���ث���ل���ي ال��س��ل��ط��ة 
املدني  املجتمع  مؤسسات  وممثلي  املحلية، 
وع����دد م��ه��م م���ن امل���س���ؤول���ن امل��دن��ي��ن ب��امل��دن 
امل��ع��ن��ي��ة. وي���ت���م ب��امل��ن��اس��ب��ة ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة 
ش��راك��ة وت��ع��اون خاصة ب��امل��ش��روع م��ن طرف 
مختلف الفاعلن التنموين املعنين بتدبير 
ق��ي��ادة محلية  ال��ن��ف��اي��ات، وك���ذا تشكيل لجن 
ستشرف على إنجاز أنشطة املشروع ابتداء 
الحالي والسهر على تتبع  من شهر شتنبر 

مراحله وتقييمه.

ال��ه��الل األح��م��ر والصليب األح��م��ر ف��ي جنيف، يوم  ال��دول��ي لجمعيات  ذك��ر االت��ح��اد 
إل��ى أدن��ى  ان��خ��ف��ض  ال��ك��ب��رى  ال��ك��وارث الطبيعية وال���ح���وادث  امل��اض��ي، أن ع��دد  الخميس 
العام املاضي. وفي تقريره السنوي، أحصى االتحاد 529 من مثل تلك  مستوى له خالل عقد 
األحداث العام املاضي بما يتراوح بن عواصف وفيضانات إلى حوادث تسبب فيها اإلهمال 

أو فشل تكنولوجي، وفقًا ملا نشرته وكالة األنباء »األملانية«.
الحادث  العالم غالبيتهم آسيويون. وكان  100 مليون شخص حول  أكثر من  وقد تضرر 
آالف  ثمانية  ق��راب��ة  ب��ح��ي��اة  أودى  ال���ذي  الفلبن  ف��ي  ه��اي��ان  إع��ص��ار  ه��و  فتكًا  األك��ث��ر  الطبيعي 

شخص، وفيضانات موسمية في الهند خلفت نحو 6100 قتيل.
ووقع الحادث التكنولوجي األشد في آسيا أيضا عندما لقي أكثر من 1100 شخص حتفهم 
في أبريل من العام املاضي في انهيار مصنع للمالبس الجاهزة في بنجالديش. وحصدت تلك 
الكوارث الثالث أكثر من نصف إجمالي 29 ألفًا و200 شخص لقوا حتفهم في كوراث عام 2013.

- يعد األخ��ط��ر من  ل��ن��دن بعنكبوت مميت  ف��ي ج��ن��وب  فوجئت عائلة 
نوعه في العالم - داخل حقيبة للموز طلبته من متجر شهير في بريطانيا. 
البرازيلي  العنكبوت  العثور على  ع��ادة ما يتم  أن��ه  وذك��رت صحيفة »ذي ميل« 
إال  اعتراضه،  املواطن تيم وج��ده وتمكن من  الجنوبية، ولكن  أمريكا  السام في 
أنه مزق ساقه مضحيًا بها وتمكن من الفرار. وق��ال إنه ح��اول اإلمساك بإحدى 

رجليه، إال أنه مزقها وفر هاربًا دون أن يعثر عليه.
وأك����د ت��ي��م للصحيفة إن���ه وزوج���ت���ه واب��ن��ي��ه��م��ا ش��ع��روا ب��خ��وف ش��دي��د، ول��م 

يتمكنوا من النوم في منزلهم، حتى بعد تتبع العنكبوت.
وأوضح تيم، قائاًل »رغم أن بعض الناس قد يعتقدون أن مثل هذه األشياء 
مضحكة، أظل أفكر في أن هذا العنكبوت قد يتسبب في قتلي أو أحد أبنائي إذا 

حاول أحدنا تناول موزة«.

ال��ب��ري��ة م��ؤخ��را إن واح����دا م��ن فصيلة  ال��ح��ي��اة  ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى  ق��ال��ت محمية مختصة 
األفريقي  النوع  نفق في كينيا مما يجعل هذا  القرن(  الشمالي )وحيد  األبيض  الخرتيت 

الشهير أكثر قربا من االنقراض إذ لم يتبق من هذا الحيوان النادر سوى ستة في العالم.
وف���ي ح��ن ال ي���زال اآلالف م��ن ح��ي��وان ال��خ��رت��ي��ت األب��ي��ض ال��ج��ن��وب��ي ي��ج��وب��ون ال��س��ه��ول في 
أفريقيا جنوب الصحراء فقد أدى الصيد غير املشروع الذي شاع على مدى عقود إلى تقليص 

أعداد الخرتيت األبيض الشمالي بدرجة كبيرة.
واكتشف حراس محمية أو إل بيجيتا التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي العاصمة 
الكينية نيروبي نفوق الحيوان ويدعي سوني وعمره 34 عاما وهو أول خرتيت أبيض شمالي 
ال يولد في البرية. وبيعت قرون خرتيت في شوارع املدن اآلسيوية الكبرى العام املاضي بسعر 
أعلى من سعر الذهب أو البالتن حيث طلب التجار نحو 65 ألف دوالر للكيلوجرام الواحد من 

قرن الخرتيت.

وحيد القرن األبيض على شفا االنقراضعنكبوت برازيلي مميت في لندنالكوارث الطبيعية في انخفاض

< محمد التفراوتي

<  أكادير: رشيد فاسح 
ب��ارزة في بريطانيا  ح��ذرت طبيبة أطفال 
م�����ن م���خ���اط���ر ب����ط����اري����ات ال���ل���ي���ث���ي���وم، ب���ع���د أن 
ابتلعها طفالن وتوفيا في مدينة "مانشستر" 

بإنجلترا.
وقالت دكتور باركينز، إنه في ال�18 شهرًا 
امل���اض���ي���ة، أص���ي���ب خ��م��س��ة أط���ف���ال آخ���ري���ن في 
كارثية،  ب��إص��اب��ات  الكبرى  مانشستر  منطقة 
على  البطاريات  أن  إل��ى  مشيرة  ل��ذل��ك،  نتيجة 
ش��ك��ل زر ت��ش��ب��ه ال���ح���ل���وى ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألط��ف��ال 
ول��ك��ن��ه��ا ت��س��ب��ب ن��زي��ف��ا داخ���ل���ي���ا ح�����ادا ي��ك��اف��ح 

املسعفون لعالجه.
وت���وج���د ب���ط���اري���ات ال��ل��ي��ث��ي��وم ف���ي أش��ي��اء 
تستخدم يوميا من قبل األط��ف��ال واآلب���اء مثل 

اللعب واملفاتيح والهواتف النقالة.
ودع�����ت دك���ت���ور ب���ارك���ن���ز االس���ت���ش���اري���ة في 
املستشفى الجامعي ب�"مانشستر"، إلى تنظيم 
حملة قومية في عموم البالد للتوعية بمخاطر 
هذه البطاريات، كما ذكرت شبكة "بي بي سي" 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة. وت��رت��ب��ط ال���ح���االت ال��خ��ط��رة مع 
ابتالع بطاريات الليثيوم وهى بحجم حوالي 
20 م��ي��ل��ي��م��ت��ر، ب��أن��ه��ا ي��م��ك��ن أن ت��س��ب��ب ن��زي��ف��ًا 
وإصابة حادة خالل ساعتن، واألكثر خطورة 

م��ن ذل���ك أن��ه��ا تسبب ض���ررًا جسيمًا، 
ح���ي���ث ت���س���ب���ب ح����رق����ًا ف����ي امل�����رىء 
وأنبوب التغذية وخالل األوعية 
ال���دم���وي���ة ال���رئ���ي���س���ي���ة، وه������ذا م��ا 
ي��ف��س��ر اس��ت��ح��ال��ة إل����ى ح���د كبير 

السيطرة على النزيف ووقفه.
وال�����واق�����ع أن ج���س���م اإلن�����س�����ان ال 

ي����م����ل����ك وس�������ائ�������ل امل����ن����اع����ة 
وامل���ق���اوم���ة ال���ت���ي ت��س��اع��ده 
على القضاء على مختلف 

امل���ع���ادن ال��س��ام��ة امل���وج���ودة 
كالليثيوم  ال��ب��ط��اري��ة،،  ف��ي 
وال������������رص������������اص وال������زئ������ب������ق 

والنيكل والزنك، ما يؤدي إلى 
ت��راك��م��ه��ا ب��ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي لينتج 
عنها عند وصولها إلى تركيزات 

معينة، تسمم يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز 
العصبي والكلى والدم. وال بد من اإلشارة إلى 
ويمكن  األش��ك��ال  متعدد  للمعادن  تعرضنا  أن 
أن يأتي بطريقة غير مباشرة حتى من خالل 
السلسلة الغذائّية، تمامًا مثلما هو الحال في 

بعض األسماك الكبيرة.
ي����ش����ار أن دراس��������ة ن����ش����رت س���اب���ق���ا ق��ام��ت 
بمعالجة تأثير مادة الرصاص املستخدمة في 
ب��ن 5 و12 عامًا،  م��ا  البطاريات على األط��ف��ال 
فتبن أن امل��س��ت��وى امل��رت��ف��ع م��ن ه��ذه امل���ادة في 
ال��ه��واء وال��ت��رب��ة، بما فيها م��ي��اه ال��ش��رب، أدى 
إلى انعكاسات سلبية على معدل ذكاء األطفال 

ونموهم الجسدي. 
وي����ج����در ال���ت���أك���ي���د أن ج��م��ي��ع ال���ب���ط���اري���ات 
امل��س��ت��ع��م��ل��ة، ب��ص��ف��ة ع���ام���ة، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
تخضع  أن  يفترض  واستعماالتها،  طبيعتها 
لعملية إعادة التدوير بكيفية دقيقة، خالفا ملا 
يتم عليه األمر حاليا في معظم مناطق العالم، 
امللتزم  امل���وزع  ك��ل  إل��ى  البطارية  إذ يتعن نقل 
إع��ادة تدويرها بطرق سليمة تسمح  من أج��ل 
بإنتاج بطاريات جديدة والتخلص من موادها 

السامة ومخاطرها على الصحة والبيئة.

الدول اجلزرية خزان بيولوجي واقتصادي يواجه حتديات التدهور البيئي

من  لالحتاد  التابعة  املناخ  تغير  في  املتوسطيني  اخلبراء  مجموعة  أعضاء  اجتمع 
أجل املتوسط للمرة األولى في 13-14 أكتوبر اجلاري مبقر األمانة العامة لالحتاد 
التعاون فيما يتعلق باإلجراءات  من أجل املتوسط ببرشلونة، وذلك بهدف تفعيل 
التعامل مع قضايا تغير املناخ في منطقة بلدان البحر املتوسط.  املتخذة من أجل 
وقد اتفق خبراء املناخ من البلدان األعضاء في االحتاد من أجل املتوسط واالحتاد 
برنامج  مثل  الدولية  املالية  واملؤسسات  املعنية  األط��راف  من  كبير  وعدد  األوروب��ي 
األمم املتحدة للبيئة  وبنك االستثمار األوروبي  والبنك األوروبي للتعمير والتنمية، 

على خطة عمل للفترة من 2014 إلى 2015. 

القرية املوضوعاتية للتربية البيئية حتط الرحال بأكادير 

د. اخلطابي، الثاني إلى اليسار، يتوسط بعض املشاركني في مؤمتر مراكش حول تغير املناخ.

قافلة حتسيسية حلماية البيئة تستهدف تالميذ املدارس


