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  مقدمةمقدمة
وهـى بيئـة    . لإلنسان ولكافة الكائنات الحية   .. والصدر الحنون .. البيئة هى األم الرؤوم   

 خلقها، وأتقن صنعها، وأمدها بمعطيات ومكونات ذات مقـادير          - سبحانه وتعالى    -أحكم اهللا   
قدرة على  محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص ال           

توفير سبل الحياة المالئمة لإلنسان، وباقى الكائنات الحية األخرى التى تشاركه الحياة على هذه              
  .األرض

ولكن اإلنسان، ذلك المخلوق العجيب، وبيده وبتقنياته الحديثة لوث  كل  شئ،  ولم  يبق                 
ى كل مـره،    فهو مخلوق عجيب  ال يفتر يبحث وينقب ويبتكر، ولكنه ف          . شئ لم يصبه التلوث   

  .تراه يجنى على نفسه وعلى ما حوله بتلك االبتكارات واالختراعات
 حجـم   - مـؤخرا    -ولقد أدرك اإلنسان    . وأصاب كل شئ  .. لقد استشرى خطر التلوث   

  .الفساد الذى صنعه بنفسه وبتقنياته، وبدأ محاوالته وجهوده للحد من التلوث وأخطاره
لة لمواجهة التلوث وأخطـاره، وبعـض       وسوف نلقى الضوء على بعض الجهود المبذو      

المشروعات التى تتبناها الجهات المعينة للحد من ظاهرة التلوث والقـضاء علـى األخطـار               
  .الناجمة عنها

كذلك نلقى الضوء على أهمية دور وسائل اإلعالم المختلفة فى التوعية بمشكلة التلـوث              
  .ومواجهتها
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  الفصل األولالفصل األول
  

  ""ةةــــــــــــــــــــــالبيئالبيئ""
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  مفهوم البيئةمفهوم البيئة
فال تمر  نـشرة  أخبـار         . كلمة أصبحت تتردد اليوم على ألسنة الناس جميعا       ..  البيئة  

فى  يوم  ما فى  أى  دولة من دول العالم، وال تصدر جريدة أو مجلة إال وتجدها قد تضمنت                      
  . عن البيئةموضوعا أو خبرا

  فما هى حقيقة هذه الكلمة؟ وما هو مفهومها؟
  :ولإلجابة عن هذا التساؤل، نقول

وهى على النحـو    . هناك تعريفات ومفاهيم للبيئة، تختلف حسب الجهات الصادرة عنها        
  : التالى
   علم البيئة علم البيئة--١١

 مـن   الوسط أو المجال المكانى الذى يعيش فيه اإلنسان، بما يضم         : "يعرف البيئة بأنها    
  ".   ظواهر طبيعية وعناصر وكائنات حية يتأثر بها ويؤثر فيها

   األمم المتحدة األمم المتحدة--٢٢
، الذى أنعقد فى استوكهولم عام      "مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية    "تم تعريف البيئة فى     

رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة فى وقت ما وفى مكان ما إلشباع            : "م، بأنها ١٩٧٢
  ".إلنسان وتطلعاتهحاجات ا

   المتخصصون المتخصصون--٣٣
اإلطار الذى يعـيش فيـه اإلنـسان        :" وقد عرفها البعض اآلخر من المتخصصين بأنها      

ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء ودواء وكساء ومأوى، ويمارس فيه عالقاتـه مـع                
  ". أقرانه من بنى البشر

  للبيئةللبيئة.. ..  رؤیتى  رؤیتى --٤٤
  :بيئة، بأنهاومن وجهة نظرى الخاصة، یمكن تعریف ال

المكان الذى يعيش فيه اإلنسان، بما يشمله هذا المكان من كائنات حية وعناصر ومواد              "
بل ان هذه المكونات والعناصر تتفاعل فيمـا بينهـا          . طبيعية ومستحدثه، يؤثر فيها ويتأثر بها     

  ".  ومع بعضها البعض لتحقيق نوع من التوازن يطلق عليه التوازن البيئى
ألرض التى نعيش على سطحها، بقشرتها وتربتها وطبقاتها المختلفة، ومـا           فالبيئة هى ا  

تحتويه من عناصر ومواد، وما يعيش عليها وفى قشرتها من كائنات حيـة، باإلضـافة إلـى                 
المحيطات والبحار واألنهار، وما تحويه من كائنات حية نباتية وحيوانية، ومـا يحـيط بهـذه                 

  .   ى بكل مكوناتهاألرض من هواء يمثله الغالف الجو



 ٩

هـى األم  . وهكذا، يمكن القول بأن البيئة هى األم الرؤوم لإلنسان ولكافـة المخلوقـات    
بـل  . الحنون التى توفر لإلنسان كل احتياجاته وتمده بما يلزمه من ضروريات الستقامة حياته            
 وهـو   .هى الصدر الحنون الذى يتربى عليه اإلنسان منذ والدته ويترعرع وينمو ويكبر عليه            

  .فى كل مراحله يستمتع بما توفره له البيئة من عناصر وموارد، ينعم بها ويلهو فى خيراتها
فهو يـنعم بـالجو الجميـل،       . فاإلنسان يسعى دائما للتمتع بكل مقومات البيئة من حوله        

ويتحقق له ذلك من خالل التنـزه فـى         . والمناخ المعتدل، والطقس البديع، والمناظر الطبيعية     
كما يتحقق له ذلك من خالل رحـالت        .  والحقول، وبين المزروعات واألزهار الجميلة     الحدائق

وفى أثناء ذلك، نراه يستمتع بجميع أنواع الثمار والفاكهة وغيرها مما           . الصيد البرية والبحرية  
 وسـخرها   - سبحانه وتعالى    -تجود به البيئة من خيرات ونعم ال تعد وال تحصى، وفرها اهللا             

  .كون عونا له خالل رحلته على سطح هذه األرضلإلنسان، لت
  .هى مصدر خير لإلنسان ولكافة المخلوقات.. فالبيئة بكل مكوناتها وعناصرها

وفى الحقيقة، فإن مكونات البيئة وعناصرها تخضع لنظام دقيق ونواميس خاصة تحقـق   
ظ عليها ويحميهـا    لها التوازن، وتجعلها قادرة على إعادة تدوير مكوناتها باألسلوب الذى يحاف          

  .من أى تغيرات طارئة تؤثر على تلك المكونات، وتغير من صفاتها وخواصها
 يدعو  - مثال   -فالبيئة بدون تدخل اإلنسان تحافظ على نفسها، فنفوق حيوان فى العراء            

الحيوانات والطيور المتخصصة فى أكل الجيف، وإن بقى شئ من ذلك الحيوان حللته البكتريا              
  .ض كسماد يخصب التربة وتنبت به نباتا طيباوامتصته األر

فكل مكون من مكونات البيئة التى نعيش فيها يوجد بنسبة معينة ومحددة، فإذا ما حـدث         
أي تغير فى أى مكون أو عنصر من عناصر البيئة، سواء فى خصائصه الكمية أو النوعيـة،                 

، نجد أن غاز ثانى أكـسيد       فعلى سبيل المثال  . فإن هذا التغير يسبب لنا المشكالت واألضرار      
الكربون  يوجد  كأحد  مكونات الهواء الجوى بنسبة معينة ومحددة، فلو قلـت هـذه النـسبة                   

وكـذلك، لـو زادت نـسبته       . النخفضت درجة الحرارة جدا بحيث تنعدم الحياة على األرض        
مراض الرتفعت درجة حرارة الغالف الجوى إلى الحد الذى يؤدى إصابة اإلنسان بعديد من األ             

  .                الخطيرة أو يؤدى إلى إنعدام الحياة
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  ::أقسام البيئةأقسام البيئة
  :ومن خالل التعریفات السابقة، یمكن تقسيم البيئة إلى قسمين رئيسيين، وهما

        البيئة الطبيعية-أ
   البيئة المستحدثة -ب

  البيئة الطبيعية: أوال

ة والمتاحة فى الطبيعة، والتى ليس      تشمل البيئة الطبيعية جميع العناصر والمواد الموجود      
. الماء، والهواء ، والتربة، والمعادن، ومـصادر الطاقـة        : لإلنسان أى دور فى وجودها، مثل     

  .وكذلك األحياء بكافة أنواعها
وهكذا، يمكن القول بأن البيئة الطبيعية تشمل الموارد األولية كما وجدت فـى الطبيعـة               

  .اع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونباتعلى حالتها، باإلضافة إلى جميع أنو
 لإلنسان ليحـصل    - سبحانه وتعالى  - تمثل الموارد التى أتاحها اهللا     - فى الحقيقة  -وهى

منها على مقومات حياته، وتمده بما يلزمه لمواصلة مسيرته، والقيام بالدور الذى استخلف من              
  .اجله على هذه األرض، وهو أعمارها

بيئة الطبيعية ومكوناتها، نجد أنها تتكون من أربعة أغلفه رئيسية،          وإذا تفحصنا مفهوم ال   
  :وهى
  . ويشمل سطح األرض والتربة وقيعان البحار والمحيطات واألنهار):اليابسة( الغالف الصخرى -١
فهو يشمل جميـع    .  ويشمل المياه الموجودة  فى المحيطات والبحار واألنهار والبحيرات         : الغالف المائى  -٢

  .صور المياه الموجودة والمعروفة على سطح األرضأنواع و
ويقسم الغالف الهوائى إلى أربع مناطق      ،   ويشمل الهواء الذى يحيط باألرض     ):الهوائى( الغالف الجوى    -٣

  .رئيسية حسب بعدها عن اليابسة
على جميع  وتشتمل الكائنات الحية    .  ويشمل جميع الكائنات الحية، وفى مقدمتها اإلنسان       : الغالف الحيوى  -٤

 التى تعيش فى الهواء أو المياه أو تحت سطح التربة أو فوق - سواء أكانت نباتية أم حيوانية      -الكائنات  
  .سطحها

 تتفاعل فيمـا    - من عناصر ومواد وظواهر    -وفى الحقيقة، فإن مكونات البيئة الطبيعية       
  ". بالتوازن البيئى"بينها، ومع بعضها بعضا، لتحقيق ما يسمى 

 تسير وفق نواميس ثابتـة مـن        - بأنظمتها المختلفة    -قول بأن البيئة الطبيعية     ويمكن ال 
  .           صنع اهللا سبحانه وتعالى
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  البيئة المستحدثة: ثانيا

كما تشتمل  . مل البنية األساسية المادية التى شيدها اإلنسان، والمؤسسات التى أقامها         شوت
راكز والمعاهـد والمـدارس، وكـذلك الطـرق         على المناطق السكنية والصناعية، وأبنية الم     

والموانئ والمطارات، والمصانع والورش، والطائرات والسفن والشاحنات والـسيارات، ومـا           
  .شابه ذلك

  .وفى الحقيقة، نجد أن البيئة المستحدثة هى وليدة البيئة الطبيعية
  العالقة بين البيئة الطبيعية والبيئة المستحدثةالعالقة بين البيئة الطبيعية والبيئة المستحدثة

لى البيئة المستحدثة بطريقة مباشرة، كما تؤثر  البيئة المـستحدثة           تؤثر البيئة الطبيعية ع   
  .على البيئة الطبيعية بطريقة مباشرة وغير مباشرة

  :   وسوف نوضح تلك التأثيرات فيما یلى
   اثر البيئة الطبيعية على البيئة المستحدثة-أ

ية التى تسود فـى      فى المظاهر الجوية والمناخ    - كما ذكرنا سابقا   -تتمثل البيئة الطبيعية    
  .منطقة معينة، والتى يتبعها حدوث تدمير واتالف للبيئة المستحدثة فى تلك المنطقة

فنجد أن األمطار والسيول والرياح والفيضانات والزالزل والبراكين تمثل جميعها بعض           
عناصر البيئة الطبيعية، والتى يصاحب حدوثها ووقوعها إحداث التدمير الشامل للعديـد مـن              

ر البيئة المستحدثة كالطرق واألبنية والجسور وشبكات االتصال والكهربـاء وشـبكات            عناص
كما يصاحب حدوث هذه الظـواهر الطبيعيـة إتـالف المحاصـيل         . المياه والصرف الصحى  

. الزراعية وهالك أعداد كبيرة من قطعان الغنم واإلبل والماشية، وسائر الحيوانات والطيـور            
طبيعية فى موت اآلالف من بنى البشر، وإختفاء العديد من القرى           كذلك تتسبب هذه الظواهر ال    

  .والمدن
. كذلك، قد تؤثر بعض عناصر البيئة الطبيعية على عناصر البيئة الطبيعيـة األخـرى             

فمثال نجد ان الزالزل والبراكين، وما يصاحبها من أتربة وانبعاث غازات وحمم، تؤثر سـلبا               
  .الهواء، والمياه، والتربة، وغيرها:  مثلعلى بعض العناصر الطبيعية األخرى،

فالبراكين تمثـل كارثـة   . وتعد البراكين أحد مصادر تلوث الهواء والتربة بصفة خاصة  
أرضية خاصة عند حدوثها فى األراضى الزراعية أو بالقرب منها، حيث يؤدى اندفاع صهير              

راضـى الزراعيـة     إلى سطح األرض إلى دفن األ      -" Magma" المعروف بالمجما    -البركان  
وتغطيتها بأكوام من الصخور البركانية، باإلضافة إلى الكميات الهائلة من األبخرة والغـازات             
المتصاعدة أثناء حدوث البركان والتى تلوث الهواء، كما أنها تؤدى عند سقوطها على األرض              



 ١٢

 المعـادن   أو انجرافها مع الماء إلى تلوث األراضي الزراعية بأكاسيد وكبريتات وكلوريـدات           
المختلفة، مما يزيد من تركيز المعادن فى التربة عن الحد اآلمن، وبالتالى تؤدى إلـى تلوثهـا                 

  .وفسادها
كذلك تحدث الرياح أضرارا بالغة باألراضى الزراعية، فهى تؤدى إلى إقتالع األشجار            

ل والمزروعات، كما أنها تقوم بعمليات تجوية ونقل حبيبات الـصخور الرمليـة مـن الجبـا               
  . والهضاب إلى األراضى الزراعية المجاورة لها، حيث تؤدى الى تلف المزروعات ودفنها

كما تساعد الرياح على تكوين الكثبان الرملية التى تغطى مـساحات مـن األراضـى               
الترع واآلبار وقنوات الري، مما يـؤدى       : الزراعية، كما تعمل على ردم مصادر المياه، مثل       

  .  الزراعيةإلى نقص وتبوير األراضى
وسوف نعرض بعض األخبار التى تداولتها الصحف فى الفترة األخيرة، والتى توضـح             

  :ما ذكرناه سابقا
   غضب الطبيعة- ١

قتـيال  ) ٦٥٠(أن هنـاك    " غضب الطبيعية " تحت عنوان    )١(قرأت فى جريدة الجمهورية   
ى قتل أثنـين    وجريحا فى زلزال إندونيسيا المدمر، وان تركيا تعرضت لهزة أرضية تسببت ف           

  .وإصابة خمسين شخصا
  :وتفيد تفاصيل ذلك الخبر، ما یأتى

اإلندونيسية األحـد   ) سومطرة(أرتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب جزيرة         "
وأفادت األنباء أن معظم الخـسائر      . مصاب) ٥٠٠(و    قتيال  ) ١٣٠(الماضى إلى أكثر من     

. ى سوى الزلزال معظم منازلهـا بـاألرض       غرب سومطرة والت  " بنجولكو"وقعت فى منطقة    
) ٧,٩(تابعا قويا عقب الهزة الرئيـسية التـى بلغـت           ) ٥٣(وتعرضت المنطقة المنكوبة لنحو     

  .، وأصابت هذه التوابع السكان بحالة من الهلع"ريختر"درجة بمقياس 
وتوقعت مصادر إندونيسية أرتفاع عدد الضحايا والمصابين؛ ألن الزلزال وقـع لـيال،             

  ".ن معظم السكان نياماوكا
وأشارت األنباء إلى أن هناك صعوبات تواجه عمليات اإلنقاذ بسبب التدمير الذى لحـق              
بالطرق ووسائل اإلتصال والمواصالت، ولنقص اإلمكانيات الصحية، وضيق المستشفيات فى          

 ومواقف  ويقوم األطباء بعمليات إنقاذ وعالج المصابين فى الساحات العامة،        . المنطقة المنكوبة 
  .انتظار السيارات

                                                 
  .٥ ص -م ٧/٦/٢٠٠٠ربعاء  اال- ١٦٩٦٣العدد :  جريدة الجمهورية)١(
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وناشدت هيئة الكوارث الوطنية اإلندونيسية دول العـالم اإلسـراع بتقـديم مـساعدات              
ال تعرف على وجه الدقة حجم الخسائر، ولكن         وأشارت الهيئة إلى أنها   . لمواجهة آثار الكارثة  

  .الموقف متدهور ومن المتوقع وصول إمدادات طبية عاجلة من اليابان إلندونيسيا
درجة بمقياس ريختر، تركيـا فـى       ) ٥,٩(ومن ناحية أخرى ضرب زلزال بلغت قوته        

، وأسفر عـن مـصرع شخـصين        )٦/٦/٢٠٠٠ الثالثاء  (الساعات األولى من صباح أمس      
  .آخرين) ٥٠(وإصابة نحو 

   الفيضانات تشرد اآلالف وتغرق المدن والقرى بالمكسيك- ٢

  :، تحت العنوان السابق، ويقول)١(ألهراموأذكر هنا ذلك الخبر الذى قرأته فى جريدة ا
لقى خمسة أشخاص مصرعهم بسبب اإلنهيارات األرضية الناجمة عن األمطار الغزيرة           "

والفيضانات التى وصفها البعض بأنها أسوأ فيضانات تشهدها المكسيك منذ خمس سنوات، مما             
  .أسفر عن فرار اآلالف من المواطنين من منازلهم خالل األيام الماضية

؛ الواقـع   "شالكو"وقد أكد متحدث باسم الصليب األحمر ان الوضع خطير جدا فى وادى             
، حيث اضطرت السلطات المحلية لتحويل المصالح الحكومية        "مكسيكو سيتى "شرقى العاصمة   

  ".إلى مناطق مؤقتة إليواء المواطنين الفارين من منازلهم التى أغرقتها المياه
  )١(ين إعصار شيلى، وفيضانات الص- ٣

ألـف شـخص،    ) ٦٠(اجتاحت عاصفة قوية منطقة وسط شيلى مما أدى إلى تـشريد            
 لم تشهد مثلها شيلى منذ      -وتسببت فى غمر قطاعات من العاصمة بالمياه نتيجة أمطار غزيرة         

  . صاحبت العاصفة-سنوات 
اإلخبارية األمريكية أن العاصفة خفت حدتها بعد ثالثـة         ) إن. إن. سى(وذكرت شبكة     

وقطاع كبير من الريف، فـى الوقـت        ) سنتياجو( من األمطار التى هطلت على العاصمة        أيام
  .الذى أعاقت فيه الثلوج الكثيفة المعابر الحدودية مع األرجنتيني

وفى الوقت نفسه أودت الفيضانات الناجمة عن هطول األمطار بغزارة  حتى أمس بحياة              
آخرون مفقودين فى إحدى المنـاطق      ) ١٥(آخرين، بينما اليزال    ) ٦٩(شخصا وإصابة   ) ٢٠(

  .بجنوب غرب الصين" جويجو"الناتية بإقليم 
) ٣٥١(مدينـة و    ) ٢٣(وقال المسئول بإدارة الشئون المالية أن تأثير الفيضانات شـمل           

  .األشد تضررا" دييون"قرية فى مقاطعة 

                                                 
 .٥ ص -م ٣/٦/٢٠٠٠ السبت -  ٤١٤٥٢العدد :  جريدة األهرام )١(
  .٥ ص -م ١٧/٦/٢٠٠٠ السبت - -  ٤١٤٦٦العدد : جريدة األهرام  )١(
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   أثر البيئة المستحدثة على البيئة الطبيعية- ب

فنجد أن مـداخن المـصانع      . البيئة الطبيعية بطريقة مباشرة   تؤثر البيئة المستحدثة على     
 تنفث كميات هائلة مـن الـدخان،        - عند تشغيلها وإدارتها     -ومحركات السيارات والقاطرات    

بل إن بعض الـصناعات،     . تحدث غيوما كبيرة تغطى مساحات واسعة من سماء بعض المدن         
التى تغطى المدن التى توجـد بهـا أو         كصناعة األسمنت، تنتج عنها كميات هائلة من األتربة         

ضاحية حلوان بالقرب من مدينة القاهرة، حيـث يتلـوث الهـواء            : مثال ذلك .. بالقرب منها   
ويصبح غير نقى بفعل األتربة والغبار الناتجين عن مصانع األسمنت المنتشرة بها، مما يـؤثر               

  .موبؤةعلى تنفس الناس والحيوانات والنباتات الموجودة بهذه المنطقة ال
كذلك فإن عدم مراعاة قواعد السالمة أو عدم اتخاذ االحتياطات الالزمـة فـى أثنـاء                

تـسرب  : ومن أمثلـة ذلـك    . عمليات التصنيع فى المصانع، تسهم فى تخريب البيئة وإتالفها        
كذلك غـرق نـاقالت     . الغازات السامة واإلشعاعات الخطرة من المصانع والمفاعالت النووية       

الف األطنان من الزيت الخام أو أحد منتجاته والـذى تقذفـه األمـواج إلـى                النفط المحملة بآ  
  .الشواطئ، فتقتل جميع مظاهر الحياة بها

كما يعمد الزارعون  إلى استعمال المبيدات الحشرية بكميـات كبيـرة للقـضاء علـى                
وحيث أن تلك المبيدات هى عبـارة عـن مـواد           . الحشرات واآلفات التى تصيب مزروعاتهم    

 كيميائيا وهى سامة، فإن اإلفراط فى استخدامها يؤثر على اإلنسان والحيوان والنبات،             مصنعة
  .بل والتربة ذاتها

  :ومن نتائج االستخدام المفرط للمبيدات ما یأتى
  .  تلوث مياه الشرب-
  .  تلويث التربة وإضعاف إنتاجيتها، نتيجة االستخدام المستمر للمبيدات-
الـذى كـان يـسمى      " أبو قردان "طائر  : حيوانات النافعة، مثل    القضاء على الحشرات وال     -

، ألنه كان يساعد الفالح فى تقليب األرض وتنقيتها من الديدان التى تـضر           "صديق الفالح "
  .النباتات

كذلك تبعث الحرائق إلى الجو آالف األطنان من األدخنة والغـازات الملوثـة للبيئـة،               
أو ممارسات خاطئة يرتكبها بعض األفراد تؤدى إلـى         وغالبا ما تنتج هذه الحرائق عن إهمال        

  .اشتعال هذه الحرائق واضطرابها
على األساليب التى يتبعها الناس وتؤدى إلى تلويث        " التلوث البيئى "ولذلك يطلق مصطلح    

فهـم يلوثـون الهـواء      . األماكن المحيطة بهم، والتى تتمثل فى كل عناصر البيئة من حولهم          
سممون المياه بالكيميائيات والفضالت الـضارة األخـرى، كمـا أنهـم            بالغازات والدخان، وي  
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ويلوث الناس أيـضا األمـاكن      . يدمرون التربة بكميات هائلة من المخصبات ومبيدات اآلفات       
يفسدون الجمال الطبيعـى للمكـان    : فهم على سبيل المثال   . المحيطة بهم بطرق أخرى متنوعة    

ى الطرقات، بل يتعدى ذلك التخلص منها بإلقائهـا         ببعثرة القمامة والفضالت على األرض، وف     
 بطريقـة  - ذات المحركـات  -كما أنهم يديرون اآلالت والعربات اآلليـة  . فى مجارى المياه 

  .خاطئة تمأل الهواء، إلى جانب الغازات والدخان، بالضوضاء المزعجة
فكما رأينـا،   . ةوهكذا، نجد أن البيئة المستحدثة تؤثر بطريقة مباشرة على البيئة الطبيعي          

فإن الصناعات الحديثة والسيارات تبث عوادمها إلى المحيط الخارجى، فتصل إلـى عناصـر              
الهواء، والمياه، والتربة، فتغير من تكوينها وتركيبها محدثة مـا يـسمى            : البيئة الطبيعية، مثل  

  .بالتلوث
ـ              ة التـوازن   والتلوث يؤثر فى جميع العناصر الطبيعية للبيئة مما يؤثر سلبا علـى حال

  ".الخلل البيئى"البيئى، ويؤدى ذلك إلى حدوث 
 نتيجـة عـوادم الـسيارات       -كما أن تلوث الهواء باألتربة العالقة والجزيئات الصلبة         

 قد يؤدى إلى أن تفقد منطقة ما جزءا من اإلشعاع الشمسى، مما يؤثر              -والصناعات المختلفة   
  .ى تلك المنطقةعلى اإلنسان والحيوانات والنباتات التى تعيش ف

على البيئة  ) عوادم السيارات والصناعات  (ويعد هذا تأثيرا غير مباشرا للبيئة المستحدثة        
  ).وتشمل اإلنسان والحيوان والنبات، وجميع الكائنات الحية(الطبيعية 
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  الفصل الثانىالفصل الثانى
  

  ""وثوثــــــالتلالتل""
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  مفهوم التلوثمفهوم التلوث

 بصورة رهيبة فـى النـصف       ولكنها برزت وتأصلت  .. ظاهرة بيئية قديمة    .. التلوث  
الثانى من القرن العشرين الميالدى، كأثر للتقدم العلمى والتقنى الذى ساد العالم، وجعـل مـن                

  .هذه الظاهرة مشكلة عالمية، تعانى منها الدول المتقدمة والدول النامية على السواء
ـ              دور فالتلوث البيئى قديم ومالزم لإلنسان، حيث كانت الطبيعة وعناصـرها تلعـب ال

فكان التلوث يحدث بسبب الظواهر الطبيعيـة كـالزالزل         . الرئيسى فى حدوث التلوث البيئى    
إال أن ذلك التلوث البيئى كان ضئيال وبالقدر الذى تستطيع معـه            . والبراكين والرياح والسيول  
 من أن تعيد التوازن بحيث اليترك ذلك التلوث أى آثار           - أيضا   -العوامل والدورات الطبيعية    

  . تكون ضارة على اإلنسان أو الحيوان أو النباتقد
وأكثر من ذلك، أن التلوث الضوضائى والذى يعد إحدى الصور الحديثة للتلوث البيئى،             

فالضوضاء أثر من اآلثار التى صاحبت وتصاحب وجود        . قديم قدم اإلنسان على هذه األرض     
بيعة من حوله، بما يحقق له مزيدا       اإلنسان ومحاوالته المستمرة لتغيير أنماط حياته وأحوال الط       

  .من الرفاهية والحياة السهلة المريحة
فالضوضاء قديمة على هذه األرض، وإن اختلفت صورها وأشكالها، وتفاوتـت شـدتها             
وحدتها، ومما يؤيد ذلك، تلك الكتابات المدونة على بعض األلواح الطينية التى وجدت فى مدن               

ت إلى الملل والسأم مـن المدينـة أو البلـدة التـى تعـج      سامر وبابل؛ حيث تشير تلك الكتابا 
  .بالضوضاء الصادرة عن اإلنسان وأدواته فى ذلك الوقت

كما كانت المدن اإلغريقية والرومانية تفرض أوامر صارمة بمنع إصـدار األصـوات             
 حيث يسكن الفالسفة    -بل وصل األمر إلى الحد الذى جعلهم يفرشون الشوارع          . المزعجة ليال 

وذلك ألنهم يعتبرون أن الضوضاء     .  بمواد تمتص أصوات العجالت وحوافر الخيل      -علماء  وال
  .تحد من قدرة الفالسفة على التفكير، ومن قدرة العلماء على االختراع واالبتكار

ولكن، اليوم ومع تعدد وتنوع مصادر التلوث نتيجة التقدم الصناعى والتقنى، وماصاحبه            
ية والمحركات والمركبـات والقـاطرات، وتعـدد وسـائل النقـل            من إنتاج اآلالت الميكانيك   

والمواصالت، وظهور الطائرات النفاثة، ووسائل اإلعالم المختلفة، وانتشار مكبرات الصوت،          
إضافة إلى األجهزة المتنوعة التى سخرها اإلنسان لراحته ورفاهيته، ازداد التلـوث البيئـى،              

ى لم يكن معروفا من قبل، وبالدرجة التى أفـسدت          وازدادت الضوضاء التى صاحبته بالحد الذ     
  .وأضرت وأحدثت األذى والضرر لكل عناصر البيئة، بما فيها اإلنسان ذاته

  
  :وأقواله عن التلوث.. بن سينا 
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ففى كتابـه الخالـد     ". بن سينا "ومما يؤكد صحة ذلك الكالم ماقاله عالمنا العربى الكبير          
ح كثيرة عن تأثير الهواء المستنشق على اإلنسان، وعن         ، نجده يسدى نصائ   "القانون فى الطب  "

  :تأثير البيئة عليه أيضا، فيقول
مادام الهواء مالئما ونقيا، وليس به أخالط من المواد األخرى، بما يتعارض مع مزاج              "

  ".التنفس، فإن الصحة تأتى وتبقى، وإال حدث العكس
  :ویقول أیضا

بخـر المـستنقعات    : وثة بمواد خارجة، مثـل    وتكون مادة الهواء طيبة مادامت غير مل      "
  ".والبحيرات والترع والمجارى المكشوفة

  :ویقول أیضا

  ".الهواء يكون طيبا حينما اليتعارض مع تنفس اإلنسان أو يتسبب فى انقباض الحنجرة"
  تعریف التلوث البيئىتعریف التلوث البيئى

  :توجد تعريفات متعددة للتلوث البيئى، من أهمها
  ث تعریف البنك الدولى للتلو- ١

كـل مـايؤدى نتيجـة التكنولوجيـا     : "يعرف البنك الدولى للتلوث، التلوث البيئى بأنـه      
المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغالف األرضى فى شـكل كمـى                 
تؤدى إلى التأثير على نوعية الموارد، وعدم مالئمتها وفقدانها خواصها أو تؤثر على استقرار              

  ".موارداستخدام تلك ال
  "Odum) "أودیم( تعریف العالم البيئى - ٢

أى تغير فيزيائى أو كيميـائى      : "التلوث البيئى بأنه  " Odum) "أوديم(يعرف العالم البيئى    
أو بيولوجى مميز، ويؤدى إلى تأثير ضار على الهواء، أو الماء، أو يضر بـصحة اإلنـسان                 

لعملية اإلنتاجية كنتيجة للتـأثير علـى       والكائنات الحية األخرى، وكذلك يؤدى إلى اإلضرار با       
  .حالة الموارد المتجددة

  
  
   تعریف متفق عليه- ٣

على الرغم من تعدد تعريفات التلوث البيئى، فإن هناك تعريف شبه متفق عليه، يعـرف      
كل مايؤدى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اإلضـرار بكفـاءة العمليـة              "التلوث البيئى بأنه    
أثير السلبى والضار على سالمة الوظائف المختلفة لكل الكائنات الحية على           اإلنتاجية نتيجة للت  
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األرض، سواء النبات أو الحيوان أو المياه، وبالتالى يؤدى إلى ضعف كفاءة الموارد وزيـادة               
  ".تكاليف العناية بها، وحمايتها من أضرار التلوث البيئى

  ::مفهوم عام للتلوثمفهوم عام للتلوث
الفساد الذى يصيب كافة    : "ف التلوث البيئى، بأنه   ومن وجهة نظرى الخاصة، يمكن تعري     

  ".مكونات البيئة فيؤثر فيها ويغير من صفاتها وخواصها، بما قد يؤدى إلى إتالفها أو هالكها
ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت       : "وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى        

  .)١("رجعونأيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم ي
كذلك يمكن وضع مفهوم عام للتلوث أيا كان شكله أو نوعه وهذا المفهوم، نحدده فيمـا                

  :يلى
التلوث هو الخروج عن الطبيعى والمألوف إلى الحد الذى يسبب األذى والضرر لكافة              "

  ".مكونات البيئة
  ::صور التلوثصور التلوث

  )التلوث الهوائى( تلوث الهواء - ١

ل مباشر أو غير مباشر ألية مادة إلى الغـالف الجـوى            إدخا: يعرف تلوث الهواء بأنه   
بالكمية التى تؤثر على نوعية الغالف الجوى وتركيبته، بحيث ينجم عن ذلك آثار ضارة على               
اإلنسان والبيئة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية، وعلى إمكان االنتفاع من البيئة وعناصرها            

  ".بوجه عام
  )لمائىالتلوث ا( تلوث المياه - ٢

وجود الملوثات والعناصر غير المرغوب فيها فى المياه        : "يمكن تعريف تلوث المياه بأنه    
بكميات ونسب كبيرة، أو بشكل يعيق استعمال المياه لألغراض المختلفـة كالـشرب والـرى               

  ".والتبريد وغيرها
   تلوث التربة الزراعية- ٣

 األراضى الزراعية فيغيـر     الفساد الذى يصيب  : "يعرف تلوث األراضى الزراعية بأنه    
من صفاتها وخواصها الطبيعية أو الكيميائية أو الحيوية، أو يغير من تركيبها بـشكل يجعلهـا                

 على من يعيش فـوق سـطحها مـن إنـسان     - بصورة مباشرة أو غير مباشرة   -تؤثر سلبا   
  ".وحيوان ونبات

  )التلوث الغذائى( تلوث الغذاء - ٤
                                                 

 .٤١ سورة الروم، اآلية )١(
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فساد األغذية وتلفها بسبب احتوائها  على  جراثيم  أو             ":ويمكن تعريف تلوث الغذاء بأنه    
، أو تعرضها إلحدى هذه المواد، بما يؤدى إلى حـدوث        )أو مشعة (فيروسات أو مواد كيميائية     

  .تغير فى تركيبها أو خواصها، بما يؤدى إلى اإلضرار بمن يتناول هذه األغذية
  )التلوث الضوضائى( التلوث بالضوضاء - ٥

تلك الضوضاء التى زادت حدتها وشدتها، وخرجت عن        :  الضوضائى بأنه  يعرف التلوث 
المألوف والطبيعى، وذلك إلى الحد الذى يسبب األذى والضرر لإلنسان والحيوان والنبات وكل             

  ".مكونات البيئة
تلك األصوات غير المرغوب فيها، نظرا لزيـادة حـدتها          : "كما تعرف الضوضاء بأنها   

ألوف من األصوات الطبيعية التى اعتاد على سـماعها كـل مـن             وشدتها، وخروجها عن الم   
  ".اإلنسان والحيوان

   صور أخرى للتلوث البيئى- ٦

  .التلوث بالبالستيك، والتلوث باإلشعاع: وهناك صور أخرى للتلوث البيئى، منها
  ::مرجعية التلوث البيئىمرجعية التلوث البيئى

يب معيشته من   على مر التاريخ والعصور، نجد أن اإلنسان يسعى بإستمرار ليطور أسال          
فهو يطور اإلختراعات والعمليات الجديدة مـن       . خالل تحسين نوعية األدوات التى يستخدمها     

وفى سبيل تحقيق ذلك، فإنه يسعى إلى تطبيق العلم والحقائق العلمية           . أجل تحسين أنماط حياته   
قـدم التقنـى    وهذا الت . ، أو التطبيق التقنى   "التكنولوجيا"فى مجال التصنيع؛ وهو ما يطلق عليه        

 فى تحسين وتطوير العديد من سـبل معيـشتنا، إال ان معظمـه يجلـب                – بالشك   -يساعدنا  
األضرار للبيئة، بل ولإلنسان نفسه، ويتعداه إلى جميع الكائنات الحية سواء أكانـت نباتيـة أم                

  .حيوانية
البيئى وبدراسة ظاهرة التلوث البيئى من جميع جوانبها، فإنه يمكن تقسيم أسباب التلوث             

  :إلى ثالثة أسباب رئيسية، هى
  . أسباب تقنية-١
  . أسباب اقتصادية-٢
  . أسباب اجتماعية-٣

  ::وسوف نلقى الضوء على هذه األسباب الثالثةوسوف نلقى الضوء على هذه األسباب الثالثة
  األسباب التقنية: أوال
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مما الشك فيه ان التقدم التقنى السريع الذى واكب القرن العشرين الميالدى، وبخاصـة              
ا مهما فى حدوث وتبلور تلك المشكلة والظاهرة التـى أطلـق            فى نصفه األخير، قد لعب دور     

  ".التلوث البيئى"عليها اسم 
فالتقدم التقنى فى مجاالت الزراعة والصناعة والنقل والمواصالت قد أدى إلى تحـسين             
أنماط حياتنا بدرجة كبيرة، كما أنه ساعد على تحقيق العديد من االبتكـارات واالختراعـات،               

 كان له أكبر األثر على األسلوب والكيفية التى نمارس بها حياتنا وأمورنا فى              عالية الدقة، مما  
  .عصرنا الحالى

لقد نجح اإلنسان فى أن يحقق الرفاهية لذاته، فها نحن اليوم نستطيع أن ندير العديد من                
بل وصل األمر أكثر من ذلك مـن خـالل          . األجهزة بواسطة أزرار ودون أدنى جهد أو عناء       

، والتى بواسطتها يمكن التحكم فى تشغيل وإيقـاف         )الريموت كنترول (كم عن بعد    أجهزة التح 
، وجهاز التكييف، والمروحـة وغيرهـا       )التليفزيون(جهاز  : العديد من األجهزة المنزلية، مثل    

 - وهو جالس أو مستلقى أو فى أى وضع مريح بالنسبة لـه              -كثير، مما جعل اإلنسان قادرا      
كذلك، وفى مجال الصناعة، فقد حقق اإلنسان نجاحات        . ذه األجهزة من أن يتحكم فى تشغيل ه     

متتالية، فأصبحت المصانع واآلالت تدار من غرفة تحكم عن بعد، ودون أدنى تدخل يدوى من               
  .العمال

ولكن، هذا التقدم التقنى فى مختلف المجاالت قد تحقق دون األخذ فى االعتبار التأثيرات              
  .نتيجة استخدام وتشغيل هذه األجهزة وتلك اآلالتالسلبية التى يمكن أن تنشأ 

ويمكن القول بأن غياب الوعى بالعالقة التى تربط بين التنمية والمحافظة على البيئة هو              
واألمثلة التى توضح   . السبب الرئيسى فى تدهور البيئة وانهيار التنمية واعتالل صحة اإلنسان         

  : ذلك كثيرة ومتعددة، فعلى سبيل المثال
جد أن محرك السيارة مثال للتطور التقنى الذى أفاد ويفيد اإلنسان إلى درجة كبيرة، إال أنه يضر    ن -١

وتملك . فلقد تطورت صناعة السيارات وازدادت أعدادها وقوتها أكثر وأكثر من ذى قبل           . بالبيئة
ع فى  السيارات التى تصنع اليوم قوة تبلغ ضعفى أو ثالثة أضعاف قوة السيارات التى كانت تصن              

ولهذا السبب، تنتج السيارات الحديثة عوادم ملوثة أكثر        . األربعينيات من القرن العشرين الميالدى    
ولكى يصبح المحرك أكثر قوة، لجأ صانعى السيارات إلـى          . مما كانت تنتجه السيارات من قبل     

 التى   درجة الحرارة  - بدوره   -زيادة نسب االنضغاط؛ والمقصود بذلك زيادة الضغط الذى يزيد          
ويتسبب أرتفاع الحرارة عند االحتراق فى حدوث . يحدث عندها إالحتراق فى إسطوانات المحرك

تفاعالت كيميائية ينتج عنها كميات كبيرة من غازات أكاسيد النيتروجين مع العوادم الناتجة عـن               
  .تلك المحركات
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لحماية البيئة، وإعـادة    تعد محطات معالجة مياه الصرف الصحى مثال للتطور التقنى الذى صمم             -٢
فمـن المعـروف أن محطـات       . تدوير المياه لإلستفادة منها ثانية، إال أنه مع ذلك يسبب التلوث          

المعالجة تستخدم البكتريا واألكسجين لتحليل النفايات العضوية وتحويلهـا إلـى مغـذيات غيـر               
ورات الطبيعيـة   عضوية، وعندما تصل هذه المغذيات إلى الماء فإنها تحدث اإلضطراب فى الد           

ويعمل العلماء والمهندسون اآلن علـى تطـوير محطـات           .عن طريق الزيادة فى نمو الطحالب     
معالجة مياه الصرف الصحى التى سوف تزيل أيضا المغذيات غير العضوية من مياه الـصرف               

  .الصحى
مع التقدم الحضارى الذى نعيشه اليوم، وما يتبعه من تطـور تقنـى سـريع، وظهـور بعـض               -٣

لصناعات الجديدة، وما يتبع ذلك من  استخدامات مختلفة لمنتجات هذه الـصناعات المتطـورة،               ا
وهى صناعة تقدم منتجـات بالسـتيكية ذات        . برزت اليوم صناعة حديثة هى صناعة البالستيك      

األكياس البالستيك، والشنط البالستيك، واألكواب واألطباق      : أشكال جديدة سهلة االستعمال، مثل    
فهذه األصناف واألنواع من منتجات البالستيك أصبحت تستخدم اليوم وبكميات كبيرة           . يكالبالست
فهى تستخدم لحفظ اللحوم والخضراوات ومعظم المنتجات الغذائية بكافة أنواعها، باإلضافة           . جدا

بل ان استخدامها أمتد إلى بعض أنواع األغذيـة اليوميـة،           . إلى منتجات األلبان والجبن والقشدة    
الفول المدمس، واللـبن    :  يستخدمها البائعون لتعبئة ما يبيعونه من أطعمة ومشروبات، مثل         حيث

  . والتمر الهندى، وغيرها
ولقد أثبتت الدراسات الحديثة مدى الخطورة التى تنتظر اإلنسان على المستوى الصحى            

ب المـواد   والنفسى بسبب استخدامه تلك األكياس واألدوات المصنعة من البالستيك، حيث تتسب          
الداخلة فى صناعة تلك المنتجات البالستيكية التى تذوب فى األطعمة والمشروبات المحفوظـة             

كذلك، تعد المواد البالستيكية نفايات     . بداخلها فى إصابة اإلنسان بالعديد من األمراض الخطيرة       
ـ  . صلبة مزعجة ألنها ال تتحلل، وال تمتصها التربة، وال تذوب فى الماء            افة إلـى   هذا، باإلض

  .التلوث المباشر وغير المباشر الذى يصاحب عمليات تصنيع البالستيك ومنتجاته المختلفة
  األسباب االقتصادیة: ثانيا

وقد ساعد ذلك على    . تعد عمليات مكافحة التلوث والحد منه من العمليات باهظة التكلفة         
لنفايات يمكن إعـادة    فعلى الرغم من أن بعض ا     . ظهور الكثير من مشكالت التلوث والنفايات     

تدويرها واإلستفادة منها كمخصبات للتربة مثال، إال أن التكلفة الباهظة تقف عائقا أمـا هـذه                
  .العمليات

ويعد  استخدام  طرق  التربية  المكثفة  للماشية  مثاال يكشف ما تسببه طرق الزراعـة                   
ة مـن األرض، فـإن      فعندما ترعى الماشية على مساحات كبيـر      . االقتصادية من تلوث للبيئة   

فضالتها تصبح جزءا من الدورات الطبيعية التى تزيد من خصوبة األرض الزراعية وتجعلها             
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ولكن الكثير من األراضى الزراعية أصبحت أثمن بكثير من أن تستخدم لرعـى             . تربة خصبة 
فالمزارعون يمكنهم أن يحصلوا على أموال أكثر عن طريق استخدام األرض لزراعة          . الماشية

وينتج التلوث عن طريـق     . لمحاصيل، وفى نفس الوقت يحتفظون بتربية الماشية فى الحظائر        ا
إدارة المزارع بهذا األسلوب، ألن الحيوانات فى الحظائر ترسب كميات كبيرة من الفـضالت              
على مساحات صغيرة، واليمكن للتربة فى الحظائر أن تمتص كل الفضالت، ويكون الجـزء              

وفى نفـس   . سرب إلى مستودعات المياه القريبة مما يتسبب فى تلويثها        األكبر منها عرضة للت   
الوقت، يتحتم على المزارعين ان يستخدموا مخصبات كيميائيـة فـى األراضـى الزراعيـة               

، ومن ثم تتصرف معظم     )فضالتها(ليعوضوا المخصبات الطبيعية التى كانت تنشرها الماشية        
  .ياه وتلوثهاهذه المخصبات أيضا من األرض وتصل إلى الم

وفى الصناعة، يمثل الكبريت مثاال للملوث الذى سمح له بالبقـاء ألسـباب اقتـصادية               
  .فالكبريت ينطلق على هيئة ثانى أكسيد الكبريت عندما يحترق الفحم

) ١٠٠(م انطلقت كميات من غاز ثانى أكسيد الكبريت تكفـى لتـصنيع             ١٩٨٨ففى عام   
) ٧٠(، فى حين تحضر الصناعة بطرق أخـرى         مائة مليون طن مترى من حمض الكبريتيك      

ويعد حمض الكبريتيك أحد الكيميائيات الصناعية األكثـر        . سبعين طنا متريا من هذا الحمض     
  .استخداما

ويمكن لمنتجى حمض الكبريتيك االستحواذ على كميات كبيرة مـن أدخنـة المـصانع              
الرخيصة لإلستفادة بحمـض    المحتوية على الحمض وإعادة استخدامه، ولكن الطريقة العملية و        

  .هذه األدخنة لم تتيسر بعد
  :األسباب االجتماعية: ثالثا

تشكل رغبة اإلنسان فى الراحة واالستجمام سببا من األسباب المباشرة أو غير المباشرة             
  . لحدوث التلوث البيئى

ل  من أج  - التى تسبب التلوث للبيئة      -فنجد أن اإلنسان طور الكثير من المواد المصنعة         
ويمكن يبذل المزيد من الجهد التخلص من التلوث الناتج عـن هـذه          . توفير وقته وجهده وماله   

المواد، ولكن بالنظر إلى أن الوقاية من التلوث تعد غالبا باهظة التكلفة، فإنها كثيرا مـا تعـد                  
  .مسألة غير عملية وغير مرغوب فيها

غالبا مـا ترمـى مباشـرة بعـد         ويعطى كيفية استخدام والتعامل مع مواد التعبئة التى         
ففـى حـين    . استخدامها، مثاال يوضح كيف أن رغبتنا فى الراحة تسبب حدوث التلوث البيئى           

علـب األلومونيـوم والـصلب والقـوارير الزجاجيـة          : يمكن االحتفاظ بتلك العبوات، مثـل     
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 الكثير  والبالستيكية حيث يمكن طحنها وأعدادها بحيث تستخدم كمادة أولية مرة أخرى، نجد ان            
  .من الناس يفضلون إلقاء هذه األوعية مباشرة فى القمامة



 ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  

  ""مواجهة التلوث مواجهة التلوث ""
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  مواجهة التلوث البيئىمواجهة التلوث البيئى

لقد أصبح التلوث البيئى فى يومنا الحالى إحدى قضايا الساعة، بل إنه القـضية األهـم،               
ية، وأخذت آثاره المدمرة تظهر على      بعد أن صار قضية عالمية، وليس  قضية  محلية أو إقليم           

األحياء كافة، وأصبحت المطالبة بالهواء النقى، والماء العذب، والغذاء النظيف إحدى مـشاكل             
  . عصرنا الحالى

 -بأن كل فرد يتسبب تقريبـا       : ومن خالل استعراضنا لمشكلة التلوث، فإنه يمكن القول       
بطريقة مـا، وبأسـلوب خـاص، نتيجـة          فى تلويث البيئة     -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة      

  .ممارسات وسلوكيات خاطئة
 يستشعر ويدرك مخاطر ما اقترفه فى حق بيئته، وفى حـق            - حديثا   -وقد بدأ اإلنسان    

وبقدر ما استطاع اإلنـسان مـن أن        . المخلوقات األخرى التى تشاركه فى ذلك الكون الفسيح       
جزا عن مواجهتها أو الحد مـن خطورتهـا         يحدد المشكلة وأبعادها الخطيرة، إال أنه مازال عا       

  .والتغلب عليها
، فى حـين يطالـب      "شرطة البيئة "ولقد تعالت بعض األصوات تطالب بإنشاء ما يسمى         

  .بعض آخر بتطبيق القوانين الصارمة
 لى رؤية أخرى، ال تختلف مع هؤالء أو أولئـك فـى             - شخصيا   -وفى الحقيقة، فأنا    

  .ألساليب المقترحة للوصول إلى الهدف األسمىالهدف، ولكنها تختلف حتما فى ا
  .ونعم للشرطة الحارسة، ولكن قبلهما هناك المعرفة والتوعية.. نعم للقانون الصارم

إننى أرى أن األسلوب األمثل لمواجهة تلك السلوكيات والممارسات الخاطئة التى تصدر            
ة ونشر التوعية، بحيـث     عن بعض البشر مسببة تلوث البيئة، إنما يكون من خالل بث المعرف           

  ".شرطيا"يتولد داخل كل شخص رقيب على تصرفاته وسلوكياته، فيصبح هو نفسه 
وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل خطة قومية طموحة، تشارك فيها جميـع األجهـزة                

نعم يشارك فيهـا    . المعنية والوزارات والجهات ذات االختصاص، وكذلك يشارك فيها األفراد        
لمون المثقفون فى توعية ذويهم وأقاربهم وأصـدقائهم بمـشكلة التلـوث البيئـى              األفراد المتع 

خطة بعيدة المدى تنفذ على مدى سنوات فـى         . وأبعادها وأسبابها وطرق مكافحتها ومواجهتها    
خطة تشارك فيها جميع وسائل اإلعـالم المـسموعة         .. جميع قرى ومدن وربوع بلدنا الحبيب     

كما توظف الكلمـة حينمـا ال       .. ائل لتؤدى دورها ورسالتها     بمعنى أن توظف الوس   . والمرئية
كذلك توظف الكلمة والصورة، حينما تكـون الـصورة         .. يكون هناك مجال إال لإلستماع فقط     
  .ضرورية لإليضاح وللتأثير وللتأكيد
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وكأنه المواطن الوحيد، خطة تتعامل مـع النـاس         .. خطة طموحة تستهدف كل مواطن    
واختالف ثقافاتهم وعلمهـم    .. وعلى تباين عاداتهم وتقاليدهم   .. وائفهمعلى اختالف طبقاتهم وط   

  .وعملهم
ومن الوسائل المهمة التى يمكن توظيفها للمشاركة فى تحقيق هذه الخطة الطموحة، تلك             
القنوات المحلية التى تغطى جميع مدن بلدنا الحبيبة مصر، حيث يمكن مخاطبة كل قرية وكل               

  .مج خاصة تناسب أهل هذه القرية أو البلدةبلدة بلهجتها من خالل برا
خطة طموحة يشارك فيها الخطيب فى المسجد، والمعلم فى المدرسة، والمهنـدس فـى              

  .المصنع، والوالدان فى المنزل، والجار فى الحى، والصحفى من خالل جريدته
  ::وهذه الخطة الطموحة  تعتمد أساسا على عاملين مهمين وهماوهذه الخطة الطموحة  تعتمد أساسا على عاملين مهمين وهما

       . بث المعرفة-١
  .نشر التوعية -٢

   بث المعرفة- ١

من المؤكد أن بث المعرفة هو أول الخطوات الصحيحة والمطلوبة لمعالجة أي مـشكلة              
البد من معرفة المشكلة والتبصير بها، ومعرفة األسباب التى أدت وتؤدى إلـى             . من المشاكل 

جمـة  ضلها، وكذلك معرفة األضرار واألخطار النا     ٢حدوثها ونشؤها، ومعرفة صورها وأشكا    
  .عنها

أى، مـا   .. فبالنسبة لمشكلة تلوث البيئة، فإنه ينبغى فى البداية التعريف بالمشكلة ذاتهـا           
معنى البيئة، ما معنى التلوث، ما معنى تلوث البيئة، ما هى السلوكيات التى تؤدى إلى تلويـث         

  .وهكذا.. البيئة، 
رفوا كيف يحـدث تلـوث      البد أن يفهم الناس جيدا ما المقصود بتلوث البيئة، البد أن يع           

فقد يسلك بعض الناس أساليب يلوثون      . البيئة، وما هى األساليب والممارسات التى تلوث البيئة       
  .بها البيئة وهم ال يدركون ذلك، وال يعرفون أنهم بهذه األساليب يلوثون بيئتهم

 فالمعرفة أحد العناصر األساسية لمواجهة المشكلة والقضاء عليها من خـالل المكافحـة            
وفى الحقيقة، فإن مشكلة التلوث البيئى إحدى المشكالت الحديثة التـى طفـت إلـى               . السليمة

فقبل ذلك التاريخ، لم يكن مصطلح      . السطح خالل النصف الثانى من القرن العشرين الميالدى       
  .التلوث البيئى معروفا، كذلك لم تكن مشاكل تلوث البيئة مطروحة
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ى التعريف بالبيئة وعناصرها والمتغيرات الجديدة      ولذلك فإن الضرورة شديدة وملحة إل     
البد من توظيف برامج ثقافية مناسبة توجه لمخاطبـة النـاس           . التى أدت إلى تلويثها وفسادها    

  .البيئة من حولهم.. وتعرفهم بالبيئة
وعلى الرغم من كون التلوث البيئى مشكلة عالمية، إال أنها فى ذات الوقت تمثل مشكلة               

المكان الذى يحدث فيه التلوث، والظروف التى أدت إلى حدوث ذلك التلـوث،             محلية ترتبط ب  
  .والعوامل المختلفة التى ساعدت على انتشار ذلك التلوث

فالتلوث البيئى تتعدد صوره وأشكاله، وتتنوع مصادره وأسبابه، ولكن تبقـى البيئـة أو              
ار السلبية لـذلك التلـوث، أو       المنطقة التى حدث فيها التلوث ذات أثر بالغ فى تحديد مدى اآلث           

  .مدى انتشاره
فهناك مناطق نائية، ال توجد بها أى مصانع أو ورش، أو وسائل مواصـالت حديثـة،                

. ولكنها تعانى من تلوث بيئى يتمثل فى القمامة أو المخلفات الناتجة عنها وكيفية التخلص منها              
  .اناتكما تعانى من تلوث مجارى المياه بها بفضالت اإلنسان والحيو

كذلك توجد مناطق، ال تنتشر بها الصناعات أو المـصانع، ولكنهـا مكتظـة بوسـائل                
المواصالت الحديثة، وما ثبته إلى البيئة من عوادم، تصيب اإلنسان والحيوان والنبات فى تلك              

  . المناطق وتسبب األذى والضرر لهم جميعا
   نشر التوعية- ٢

 بالتوعية إحاطة المـواطنين بالمعلومـات،       ونقصد. وبعد بث المعرفة يأتى دور التوعية     
  .وتبصيرهم بالمشكلة واألضرار الناتجة عنها، وكيفية مواجهتها

األضرار التى  . فالبد أن يعرف الناس أضرار تلوث البيئة والمخاطر الناتجة عن تلويثها          
ـ  . تصيبهم بطريقة مباشرة من خالل حياتهم اليومية أو بطريقة غير مباشرة           ة األضرار العاجل

أو األضرار اآلجلـة التـى ال تظهـر    .. التى تحدث لهم فى خالل أيام نتيجة إصابتهم بالتلوث 
  .أعراضها إال بعد فترات قد تطول وتصل إلى عدة سنوات

البـد مـن تـوعيتهم      .. البد من توعية الناس فى كل مكان عن كيفية حدوث التلـوث           
دات وسلوكيات يقترفونها قـد تكـون     باألساليب التى يلوثون بها البيئة من حولهم من خالل عا         

  .خاطئة، وضرورة اإلقالع الفورى عنها
.. ففى الحياة اليومية، يقترف كثير من الناس سلوكيات وتصرفات تؤدى إلى تلوث البيئة            

وإلى إمكانية إصابتهم باألمراض الخطيرة، بل ويصبحون هم أنفسهم أحـد مـصادر انتـشار               
  .  العدوى وتفشى األوبئة
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  ::ل بث المعرفة ونشر التوعيةل بث المعرفة ونشر التوعيةوسائوسائ: : أوالأوال

وفى الحقيقة فإن بث المعرفة ونشر التوعية يتم بواسطة وسائل متعددة، نعرض أهمهـا              
  : فى السطور التالية

  )اإلذاعة(وسائل اإلعالم المسموعة : أوال

فهو وسيلة فعالة بين هـؤالء      . من أهم وسائل األعالم على اإلطالق     ) جهاز الراديو (يعد  
الزراع والعمال والحرفيين وغيرهم ممن يعدون      : لحرف والمهن الحرة، مثل   األفراد أصحاب ا  

محدودى التعليم والثقافة، الذين يصعب التعامل معهم أو إرشـادهم أو تـوعيتهم مـن خـالل        
ولذلك يعد  ). أميين(نظرا لكونهم اليعرفون القراءة أو الكتابة       . الدوريات المكتوبة أو المطبوعة   

سائل المهمة لنشر المعرفه بين هؤالء األفراد مـن خـالل البـرامج             جهاز الراديو إحدى الو   
  .والمسلسالت الهادفة

أكثر فاعلية فى تلك المناطق التى يتعذر وصول وسـائل          ) الراديو(       ويصبح جهاز 
اإلعالم األخرى إليها، أى فى األماكن النائية التى     ال تصل إليها الصحف والمجـالت، أو                   

، أو  التى    )التليفزيون( من وصول التيار الكهربى حيث يتعذر عمل أجهزة          التى تكون محرومة  
  .يتعذر وصول اإلرسال التليفزيونى إليها

صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، مما يجعل مـن الـسهل          " راديو"كذلك، نرى اليوم أجهزة     
على اإلنسان حمله والتنقل به فى جميع األماكن، خاصة وأنه اليعتمـد علـى مـصدر تيـار                  

  ).حجر البطارية(كهربى، ولكنه يعمل بالبطارية الجافة 
ومما ال شك فيه أن اإلعالنات الهادفة التى يمكن أن تبث من خالل اإلذاعـة لهـا دورا       

ولذلك، يجب أن تكون هذه اإلعالنـات ذات        . فعاال فى توجيه سلوكيات األفراد والتأثير عليهم      
  .اختالف ثقافاتهم وعلمهممضمون، وبأسلوب بسيط يصل إلى جميع الناس على 

ومن هنا نطالب بضرورة وضع خطة مدروسة يقوم من خاللها اإلعالن اإلذاعى بالدور             
  :أال وهى قضية التلوث البيئى.. المطلوب والمرجو تجاه قضيةمن أهم القضايا 

فمن الممكن توظيف اإلعالن اإلذاعى لنشر التوعية الالزمة من حيث التعريف بالبيئـة،             
وكيفية حدوثه، واألسباب والعوامل التى تساعد على انتشاره ومضاعفة آثاره السلبية           والتلوث،  

  .على البيئة واإلنسان
ومن الممكن ان يأخذ شكل اإلعالن اإلذاعى فى هذا الشأن صورا متعددة، منهـا علـى             

  :سبيل المثال
  .ناسأن يكون اإلعالن على شكل منولوج ذو ألفاظ بسيطة وسهلة ومتداولة بين ال   -١
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أن يكون اإلعالن على شكل برنامج جماهيرى يطرح قضايا البيئة ومشاكل التلـوث بطريقـة                  -٢
  .سلسة وبسيطة

إنتاج اإلعالنات الخاصة باألطفال وتبصيرهم بقضية التلوث والبيئة من خالل بث المفاهيم التى                -٣
  .تناسب العمر السنى لألطفال

على أن يتم عرض قضية البيئة      .. اللها من أفكار وقضايا   االهتمام ببرامج األطفال وما يطرح خ        -٤
بطريقة غير مباشرة، من خالل توجيه للسلوكيات الخاطئة والتى يمكـن أن تقـع مـن بعـض        
األطفال، وتفسد الجمال الطبيعى للبيئة أو تلوثها، كقطع الزهور، والعبث بالنباتات والمزروعات            

الطرقات، أو شراء المأكوالت من الباعـة الجـائلين         وإقتالعها، أو إلقاء القمامة فى الشوارع و      
والتى غالبا ما تكون مبيعاتهم من منتجات منتهية الصالحية وغير صالحة لالستخدام األدامى أو              
من تلك المواد المصنوعة من خامات غير طبيعية أو محتوية على ألوان صـناعية مـن تلـك                  

  . المحرم استخدامها على اإلطالق

  ::عالم المرئيةعالم المرئيةوسائل اإلوسائل اإل: : ثانياثانيا

   التليفزیون-أ

) التليفزيون(على الرغم من أن البث التليفزيونى أحدث من البث اإلذاعى، إال أن جهاز              
) التليفزيـون (بل يمكن تشبيه جهاز     . أصبح أخطر وسائل اإلعالم على اإلطالق فى أيامنا هذه        

صغيرها، دون ملـل أو     الذى يتجمع حوله جميع أفراد األسرة، كبيرها و       " الساحر العجيب "بأنه  
سأم، فهم يجلسون إليه وال يبرحون أماكنهم بالساعات الطويلة، مبهورين بما يقدمه من برامج              

تعتمد على الحركـة والوسـائل      ) فيديو كليب (وأفالم ومسلسالت وإعالنات وأغنيات مصورة      
  .الحديثة للتصوير واإلخراج

تشارا مـذهال، وتباينـت وتعـددت       لقد انتشرت أجهزة التليفزيون فى األونة األخيرة ان       
أشكالها وإحجامها، وأصبح جهاز التليفزيون أحد مكونات المنزل الحديث، بل إن تواجده أمتـد              
إلى المحالت والمتاجر والمقاهى والمؤسسات وغيرها، بل إنه وصل إلى المـدارس، حيـث              

جميع المقررات التـى  يشارك فى العملية التعليمية ذاتها من خالل ما يقدمه من برامج تعليمية ل 
  .تدرس فى مختلف المراحل الدراسية

دورا مهما فى تكوين الوعى البيئى على مستوى جماهيرى         ) التليفزيون(ويمكن أن يلعب    
ويتحقق ذلك من خالل البرامج والمسلسالت      . واسع، باعتبار أن البيئة هى المجال العام للحياة       

المتحركة، وغير ذلك من أدوات يمكن توظيفهـا        الهادفة، واإلعالنات التى تعتمد على الرسوم       
للتأثير اإليجابى والمطلوب لبث المعرفة ونشر التوعية المطلوبة؛ حتى نـصل إلـى الهـدف               
المنشود، وهو تعديل سلوك األفراد أنفسهم بعد أن يدركوا أبعاد المشكلة، ومدى تأثيرها علـى               

  .    حياتهم فى الحاضر وفى المستقبل
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  :وتلوث البيئة.. ونى اإلعالن التليفزی

 علـى اخـتالف     -ومما الشك فيه أن اإلعالن التليفزيون يعد أكثر تأثيرا فى المجتمع            
 أحـد األدوات    - اليـوم    –ويعد اإلعالن التليفزيـونى     .  من اإلعالن اإلذاعى   -طبقاته وفئاته   

 وتلـوث    السلوكيات الخاطئة  -الفعالة، إذا أحسن استخدامه وتوظيفه فى تناول موضوع البيئة          
  : من خالل سبل متعددة، يمكن إيجاز بعضها على النحو التالى-البيئة 

التركيز على السلوكيات الخاطئة فى حياتنا اليوميـة التـى يمارسـها بعـض األفـراد،               -١
وأظهارها فى صور مرفوضة بما يؤدى إلى التنفير منها، حتى يتجنـب بـاقى األفـراد                

  .الوقوع فيها أو تكرارها
البيئة الطبيعية فى أزهى صورها وألوانها، بما ينمى داخل المـواطنين الرغبـة             تصوير    -٢

وإذا حدث ذلك، فإنه سوف يجعل المواطن       . والسعى إلى التمتع بتلك البيئة النظيفة الجميلة      
يحافظ على بيئته الجميلة، بل ويحميها من أية صورة من صور العبـث أو اإلهمـال أو                 

  .سوء االستخدام
 اإلنسان  االيجابى، وهو اإلنسان الذى ال يقف مكتوف األيـدي            - وبناء   -يجاد  محاولة إ   -٣

أمام ما يدور حوله أو أمامه من عبث وتلوث للبيئة، بل يقوم بدوره الفعال فـى توجيـه                  
النصح واإلرشاد الصحيح لكيفية التعامل مع البيئة ومواردها  وعناصرها، وذلـك مـن              

  ب السلبية والضارة على  اإلنسان خالل حسن المعاملة، وإيضاح الجوان
فإذا ما رأى اإلنسان طفال صغيرا يعبـث          .نفسه من جراء التلوث وتدهور أحوال البيئة      

بالنباتات أو الزهور أو يلقى بالمخلفات والنفايات فى الشارع، فإنه ينهاه دون عنف عـن               
وتوضيح أن  . للبيئةاإلقدام على فعل هذه السلوكيات الخاطئة والتى تفسد الجمال الطبيعيى           

النباتات تساعد فى تنقية الهواء، كما أن منظر الخضرة والزروع الخضراء، من المناظر             
التى تريح العين وتجعل اإلنسان يشعر بالراحة، لما لها من أثر طيب على النفس البشرية               

  .النقية التى تتأثر بالصفاء والنقاء
يز عليها، وذلك من خـالل البـرامج واألفـالم          لفت االنتباه إلى البيئة من حولنا والترك         -٤

  .والتمثيليات، التى توضح أثر البيئة الصحية على حياة اإلنسان وسالمته
رفع المستوى الثقافى للمشاهدين بصفة عامة، ونشر الوعى البيئى بينهم بصفة خاصـة،                -٥

 الـسلوكيات   ..التلوث.. معنى البيئة : بحيث يتم ترسيخ بعض المفاهيم الهامة لديهم، مثل       
  .وغيرها.. والعادات التى تؤدى إلى تلوث البيئة

العمل على بث المعرفة ونشر التوعية التى تؤثر فى المواطنين، وتجعلهم يغيرون مـن                 -٦
  :سلوكياتهم نحو بعض الممارسات الخاطئة، ومن أهمها ما يأتى

 استخدامها  استخدام األكياس البالستيك السوداء فقط فى نقل القمامة، بدال من           -أ
  .فى تعبئة المواد الغذائية وغيرها

استخدام العلب واألكواب المصنوعة من الورق المقوى فـى تعبئـة المـواد               -ب
الفول المدمس، واللبن، والعرقسوس، وذلك بدال من تعبئتها فى         : الغذائية، مثل 
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 - المصنعة من مادة البولى إيثلين الضارة بالصحة العامة          -األكياس النايلون   
  .لمسببة للعديد من األمراضا
 التوعية بخطورة األضرار الناتجة عن استخدام زيوت القلى عـدة مـرات              -جـ

  .ووجوب استخدامها مرة واحدة أو مرتين على األكثر
مكسبات الطعم واللون   : التوعية بخطورة اإلضافات الصناعية الكيميائية، مثل        -د

  .صل طبيعى من النباتاتأو المواد الحافظة، وتشجيع المنتج منها من أ
 توعية المواطنين بخطورة استخدام أنواع ملح الطعام المجهولة المصدر لما            -هـ

لها من آثار خطيرة على صحة المواطنين، ووجـوب اسـتخدام النوعيـات             
  .المعروفة والمعتمدة فقط

وكما نشاهد ونرى اليوم، فإن اإلعالن التليفزيون أصبح ذا دور فعال وهام جـدا فـى                
  .تأثير على اإلنسان وأسلوب حياته ومتطلباتهال

فهم يـدركون   . ويلجأ بعض التجار إلى اإلعالن التليفزيونى للدعاية والترويج لمنتجاتهم        
أن اإلعالن التليفزيونى يمكن ان يكون له دورا فعاال فى شهرة منتج معين وإقبال الناس عليه،                

  .حتى وإن قلت جودته وتضاءلت فائدته
منتجات لألطفال انتشرت وذاع صيتها بفـضل اإلعـالن  التليفزيـونى             فنجد أن هناك    

  وهنا نتوقف  قليال لنقر حقيقة هامة جدا، .  عنها
 - والتى يتم اإلعالن عنها عن طريق التليفزيون         -وهى أن الكثير من منتجات األطفال       

ان صناعية  فى غاية الخطورة على صحة األطفال بوجه عام لما تحتويه من مواد حافظة، وألو             
  .محرمة دوليا، وللطريقة غير الصحية التى  يتم إنتاجها بها

إن اإلعالن التليفزيونى أحد العناصر المهمة فـى توجيـه الـسلوك            : ولذلك، فإننا نقول  
اإلنسانى، ومن هنا كانت الضرورة الملحة لمراقبة اإلعالن التليفزيونى ومتابعته بحيث يـؤدى            

مع والبيئة، وبما ال يسبب الضرر لإلنسان بـأى شـكل مـن             الدور المطلوب منه تجاه المجت    
ومن هنا كانت الضرورة لوضع ضوابط خاصة لإلعالن التليفزيونى، بل وتـشكيل            _. األشكال

إدارة خاصة لإلشراف على اإلعالن التليفزيونى، والتأكد من مدى مطابقته للضوابط المحـددة             
  .شاهدينفى هذا الشأن، قبل السماح بإذاعته وبثه إلى الم

  :خطورة اإلعالن السلبى

ومما تجدر اإلشارة إليه أن هناك بعض اإلعالنات الموجهة لمعالجة بعـض الظـواهر              
االجتماعية السيئة السائدة فى بيئة ما من المجتمع تنتهج أسلوبا خاطئا من خالل المادة الدرامية               

  . فئات الشبابلإلعالن، بما يتسبب فى حدوث نتائج عكسية وأضرار فادحة، وخاصة بين
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فمن المعروف أن الزيادة السكانية الرهيبة والمطردة تعد أحد مظاهر المـشاكل البيئيـة              
فنجـد أن   . الخطيرة التى نعانى ويعانى منها العالم فى األونة األخيرة، وبخاصة الدول النامية           
  .هناك إعالنا تليفزيونيا يتصدى لهذه المشكلة وأيضا لمشكلة زواج البنت الصغيرة

غرفة فى أحد بيوت    : " نقترب أكثر ونراقب هذا اإلعالن     - عزيزى القارئ    -عال معى   ت
 وهو رب   -رجل يرتدى جلباب    . الريف المصرى، وهذه الغرفة ال توجد بها أية نوافذ للتهوية         

ثم تأتى إليه مجموعه من األطفال      " الجوزة"أو  " الشيشة" يجلس فى هذه الغرفة يدخن       -األسرة  
  .."بمجئ األخ األكبر من الجيش وهو يرتدى البدلة العسكريةتجرى وهى سعيدة 

 أن أقف عند هذا الحد ونرى ماذا قدم هذا الجـزء مـن              - عزيزى القارئ    -أسمح لى   
  :اإلعالن
  .أن الفالح المصرى يعيش فى غرف غير صحية نظرا لعدم توافر النوافذ بها   -١
ة، مما يعـد نموذجـا سـيئا ألوالده،         أن رب األسرة، وهو القدوة يدخن الشيشة أو الجوز           -٢

  .وللفالح المصرى بصورة عامة
أن رب األسرة يدخن الشيشة فى غرفة غير جيدة التهوية مما يجعل األثر السئ لتـدخين                   -٣

الشيشة أكبر وأعمق عليه هو شخصيا، وعلى أفراد أسرته، حيث يصبح جو هذه الغرفـة               
  .ة والمخلفات الناتجة عن تدخين الشيشةوالبيت بأكمله معبئا بكميات كبيرة من األدخن

كثرة عدد األوالد، وكأن كثرة عددهم شئ مفرح نطالب كل أسرة بمحاولة تحقيق أكبر عدد    -٤
  .منهم

الراجل مـش بـس     : "المهم أن رب األسرة يختم هذا اإلعالن بعبارة شهيرة تتردد، وهى             -٥
ية للبيت واألسـرة، وهـو القـدوة        فأين هى الرعا  ". بكلمته، الراجل برعايته لبيته وأسرته    

  . السيئة والملوث للبيئة وللبيت
الذى يجب محاربته   " لإلعالن السلبى "ولذلك فأننى أقول إن مثل هذا اإلعالن يعد نموذجا          

  .وعدم السماح بخروجه إلى المواطنين، وخاصة من خالل جهاز التليفزيون الخطير
عالن، ما خرج هذا اإلعالن بذلك الشكل       ولو أن هناك إدارة تراقب الضوابط المحددة لإل       

  .الضار جدا بالمجتمع وبالبيئة
ثم إن هذا اإلعالن يتعارض تماما مع الحملة اإلعالمية التى تتبناها الدولة ومؤسـساتها              

  .لمكافحة ومحاربة التدخين
.  يعد إحدى الممارسات الخاطئة التى يمارسها العديد من الناس         - بوجه عام    -فالتدخين  

أن ممارسة عادة التدخين تسبب تلوث هواء المنزل الذى ننشد فيه الراحـة، أو هـواء                ويكفى  
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المكتب، أو المكان الذى نمارس فيه عملنا اليومى، أو فى أثناء استخدامنا إلحدى وسائل النقل               
  .العام

بأقل خطرا من السيجارة، بل إنه أكثر تـأثيرا علـى الـصحة             ) الشيشة(وليس تدخين   
  .ران ونيكوتين أكثر مما يحتويه تبغ السجائرالحتوائه على قط

 يضر مدخنه فقـط لهـان األمـر، ألن          - بوجه عام    -ولو كان تدخين الشيشة أو التبغ       
الخطر أكبر وأعم من الفرد المدخن؛ فالدخان المنطلق من أنوف وأفواه المدخنين، ينتشر فـى               

وث بالمواد التى انطلقـت     الجو المحيط، مضطرا األناس غير المدخنين على استنشاق هواء مل         
ولقد ثبت علميا مضار التدخين على الصحة العامة، حيث تبين أن الدخان يحتوى             . عبر الدخان 

  .من وزنه نيكوتين، وهى مادة قاتلة أقوى فى فعلها من الزرنيخ% ٢على 
مليون إنسان يموتون سنويا فى العـالم بـسبب         ) ٢,٥(وتشير الدراسات إلى أن حوالى      

  .وغيرها.. سرطان الرئة، ومرض فى القلب:  عن التدخين، مثلأمراض ناتجة
وهكذا، رأينا أن اإلعالن السلبي يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا ومعاكسا التجاه آخر تتبنـاه               

  .الدولة ومؤسساتها لمكافحة عادات وسلوكيات تلوث البيئة وتضر باإلنسان نفسه
التليفزيون، وبخاصة تلك البـرامج     كذلك، يجب مراقبة البرامج المقدمة من خالل شاشة         

فغالبا . التى تستضيف أحد المسئولين أو الشخصيات العامة لإلدالء برأيه فى أحد الموضوعات           
 وكأنهـا دعـوه عامـة لجمهـور         - فى أثناء الحديث   -وقد أشعل سيجارته  " الضيف"ما نرى   

  .المشاهدين لمشاركته التدخين
متابعة الجيدة لكل ما يبث من خالل جهاز        ومن هنا، كانت ضرورة الرقابة الصارمة وال      

  .التليفزيون؛ ذلك الجهاز العجيب
   السينما- ب

تعد دور السينما إحدى وسائل اإلعالم الهامة، والتى يمكن أن تؤدى دورا هاما فى مجال        
  .البيئة ومشاكلها، من خالل ما تقدمه من أفالم وروايات تعالج مختلف قضايا حياتنا اليومية

 لم تؤد الدور المنتظر منها فى معالجة مشاكل         - حتى اليوم    - بأن السينما    ويمكن القول 
 التصدى لقضية البيئـة،     - من خالل رجالها     -وإننا نتمنى أن تتبنى السينما      . البيئة وقضاياها 

وأن تراعى ذلك فيما تقدمه من روايات، يمكن أن نتناول ضمن أحداثها توجيه االنتبـاه إلـى                 
ا من خالل تصوير البيئة فى أزهى صورها، ولفت االنتباه إلى السلوكيات            البيئة، والتعريف به  

  .التى تلوثها
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  :وسائل اإلعالم المقروءة: ثالثا

تتمثل وسائل اإلعالم المقروءة فى الصحف والمجالت والدوريات التى زادت أعـدادها            
  .وتنوعت مجاالتها فى عهد الديمقراطية الذى نعيشه

 تتجاوز أصابع اليدين، وصلت اليوم إلى عشرات وعـشرات          فبعد أن كانت أعدادها ال    
  .الصحف والمجالت اليومية واألسبوعية والنصف شهرية والشهرية

، وليس هناك   "الكلمة"وفى الحقيقة فإن األداة المستخدمة فى هذه النوعية من الوسائل هى            
مر، وال تـزول وال     أنها تبقى وتست  " الكلمة"ومن مميزات   . من يجهل قوة الكلمة وشدة تأثيرها     

فإلى اليوم مازالت هناك كلمات باقية، رحل أصحابها، وبقيت هـى  . تموت، وإن مات صاحبها   
ومازلنـا  .. أحمد عرابى، ومصطفى كامل، وسـعد زغلـول       : كلمات كثيرة قالها الزعماء   .. 

  . نرددها فى حياتنا اليومية، مما يدل على قوتها وتأثيرها فينا، وفى المجتمع بصفة عامة
وفى الحقيقة، فإن الصحف والمجالت تؤثر إيجابيا فى هؤالء الناس الـذين يقرءونهـا،              
ويتحولون بالتدريج من السلبية إلى اإليجابية، ومن حالة الالوعى إلى حالة الوعى، فيشاركون             
فى اتخاذ القرارات التى من شأنها أن ترفع من مستوى البيئة التى يعيشون فيها، أو على األقل                 

  .عنصرا ضاغطا على أصحاب القراريشكلون 
من األمور التى تحسب على الوسائل المقروءة وتحد من دورها بدرجة كبيرة،            .. ولكن  

 التى لم تنل أى حظ من التعليم أو        - من المواطنين    -هو عدم قدرتها على التأثير فى تلك الفئة         
ونون قـادرين علـى شـراء       فهى ال تفيد إال الذين يستطيعون القراءة، ويك       . من الثقافة العامة  

  .الصحيفة، ولديهم الوقت الكافى الذى يسمح لهم بقراءتها
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
  

  ""تحسين هواء القاهرة تحسين هواء القاهرة ""
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  مشروع تحسين هواء القاهرةمشروع تحسين هواء القاهرة

ضـرورة حتميـة    .. لقد أصبحت حماية البيئة فى مصر ضرورة ملحة وهدفا منـشودا          
ه هذه األيام، وهدفا نبيال يقصده كـل        فرضتها الظروف والواقع الحضارى والتقنى الذى نعيش      

مواطن شريف من أجل حماية اإلنسان أوال وقبل كل شئ، ومن أجل الحفـاظ علـى البيئـة                  
ومن أجل ذلـك أنـشئت      .  لبنى البشر  - سبحانه وتعالى    -والطبيعة الجميلة التى سخرها اهللا      

  .الدولة جهاز شئون البيئة، كما أنشئت وزارة البيئة؛ وهى وزارة مستقلة
م فى شأن حمايـة البيئـة، لـسد الفراغـات           ١٩٩٤لسنة  ) ٤(كذلك صدر القانون رقم     

التشريعية فى بعض المجاالت، ووضع الضوابط الضرورية لتقويم السلوكيات الخاطئة، والتى           
  .تصدر عن بعض المواطنين

ومما هو جدير بالذكر، أنه وألول مرة فى مصر، ربط هذا القانون بين البيئة والتنميـة،    
وذلك على أساس أنهما يمثالن فى هذا العصر وجهان لعملة واحدة، إذ ال يجوز مطلقا إحداث                
تنمية شاملة بدون الحفاظ على البيئة، وأصبح من األمور الحتمية ضرورة التوفيق بين إنجـاز               

  .التنمية بكل أبعادها وصورها مع الحفاظ على البيئة
 البيئة، وجهاز شـئون البيئـة ال تـدخر          وفى الحقيقة، فإن الدولة ومؤسساتها، ووزارة     

جميعها جهدا فى سبيل مكافحة التلوث بكافة صوره وأشكاله، لتوفير البيئة الـصحية لجميـع               
  .أفراد المجتمع

وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف، قام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع بعض الجهات، ومنها              
وفى الحقيقة، فإن جهاز شئون     .  القاهرة  بتنفيذ مشروع تحسين هواء    -هيئة المعونة األمريكية    

البيئة يتولى تنفيذ عدة مبادرات لخفض نسبة التلوث بهدف تحسين نوعية الهواء فى القـاهرة               
  .الكبرى

وفى هذا المشروع تم وضع عدة برامج لقياس نسبة الرصاص والجسيمات العالقة فـى              
  .هواء القاهرة

  ::ومن أهم تلك البرامجومن أهم تلك البرامج
  . الهواء برنامج مراقبة جودة-١
  . برنامج اختبار عوادم المركبات-٢
  . برنامج الغاز الطبيعى المضغوط-٣
  . برنامج مكافحة التلوث بالرصاص-٤
  . برنامج التوعية العامة واإلعالم-٥
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 لهذه البرامج التى تهدف إلى تنقية الهواء، والحـد          - بشئ من التفصيل   -وسوف نعرض 
  .مصادر اإلصابة باألمراض الخطيرةمن تلك الملوثات التى تفسده، وتجعله أحد 

  برنامج مراقبة جودة الهواء: أوال

يتولى برنامج مراقبة جودة الهواء قياس نسب الرصاص والجسيمات العالقة فى هـواء             
محطة لمراقبة الهواء بصورة دائمة     ) ٣٦(، تم تركيب وتشغيل     ١٩٩٨وفى أغسطس   . القاهرة

نوبا، وقد روعى فى توزيعهـا أن تغطـى منـاطق           ج" التبين"شماال حتى   " قها"تبدأ من منطقة    
قاعدة بيانات مرجعيـة    " قها"وتمثل محطة   . الكثافة المرورية والسكنية والحضرية والصناعية    

وسـتوفر هـذه    . تسجل قياسات التلوث خارج نطاق تلوث الهواء على حدود القاهرة الكبرى          
عرض لها سـكان القـاهرة؛      المحطات قاعدة بيانات عن الرصاص والجسيمات العالقة التى يت        

  .وأكثرها تأثيرا على صحة اإلنسان
وتتعدد أشكال تعرض اإلنسان للتلوث بالرصاص، سواء عن طريق استنشاق الهواء أو            
تناول الطعام الملوث بالرصاص أو مشتقاته، وتتمثل أهمها فى استنشاقه على شكل جـسيمات              

صاص هذا العنصر السام فى دم اإلنـسان        عالقة فى الهواء أو الغبار، مما يؤدى إلى تراكم امت         
ويؤثر الرصاص على الجهاز العصبى وجهاز المناعـة والكلـى          . عن طريق الجهاز التنفسى   

والكبد واألوعية الدموية، كما ثبت أن أجسام األطفال تمتص الرصاص بنـسب أعلـى مـن                
نتيجة استنشاق  وسعيا إلى الحد من هذه المخاطر الصحية        . البالغين مما يعرضهم لمخاطر أكبر    

الهواء الملوث بالرصاص، أوصت منظمة الصحة العالمية بأال تزيد نـسب الرصـاص فـى               
  .الهواء المحيط عن ميكروجرام واحد للمتر المكعب

ويهدف برنامج مراقبة جودة الهواء فى المقام األول إلى تحديد شامل ودقيق لمـستويات              
ميكـرون  ٢,٥  التى يتراوح حجمها بين    الجسيمات العالقة والرصاص فى الهواء، وخاصة تلك      

وتستخدم هذه البيانات األساسية لتقييم كفاءة البرامج الفنيـة المزمـع تنفيـذها             .  ميكرون ١٠و
ويتمثل الهدف النهائى   . مستقبال لخفض نسب الجسيمات العالقة والرصاص فى الهواء المحيط        

التحسن الذى يطـرأ علـى      للبرنامج فى ضمان استمرارية جهود مراقبة الهواء لمعرفة مدى          
نوعيته نتيجة تطبيق برامج مكافحة تلوث الهواء المنفذة من خالل مـشروع تحـسين هـواء                

  .القاهرة وأجهزة الدولة، ممثلة فى جهاز شئون البيئة، وبالتعاون مع القطاع الخاص
ويهدف هذا التدريب إلـى     ". برنامج مراقبة جودة الهواء   "ويمثل التدريب أحد أهم أركان      

داد الهيئات والكوادر المحلية لتولى المسئولية الكاملة فى إدارة وتشغيل برنامج مراقبة جودة             إع
  .الهواء من كافة الجوانب
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وقد عقدت عدة دورات تدريبية لمجموعة من العاملين فى جهاز شئون البيئة، ومشروع             
.  المعنيـة  تحسين هواء القاهرة، وعدد من المشاركين من المعاهـد األكاديميـة والـصناعات            

وتناولت موضوعات التدريب طرق قياس نوعية الهواء المحـيط وقيـاس مـصادر انبعـاث               
ويتم تنفيذ برنامج التدريب فـى العـامين األولـين          . التلوث، وكيفية تقدير النسب الخاصة بها     

وخالل السنوات الثالث التالية سوف     . بالتعاون بين فريق المشروع والكوادر المحلية المختارة      
ى الخبراء المصريون مهمة تشغيل البرنامج مع العاملين بالمشروع الذين سـيقدمون لهـم           يتول

وبعد خمس سنوات تنتقل مسئولية المشروع بأكمله إلى الجهة الرسـمية           . العون عند الضرورة  
  .المناسبة التى تحددها حكومة جمهورية مصر العربية

  برنامج اختبار عوادم المرآبات: ثانيا

 القاهرة الكبرى حاليا أكثر من مليون مركبة، ويزداد هذا العدد بصورة            تسير فى شوارع  
 المعايير القياسية لعوادم المركبـات      ١٩٩٤لسنة  ) ٤(وقد حدد قانون البيئة رقم      . مطردة سنويا 

بهدف خفض األضرار الصحية المترتبة على انبعاث هذه العوادم التى تـشمل أول أوكـسيد               
 أخرى تسهم فى زيادة مستوى األوزون األرضى؛ وقد تـسبب           الكربون، وعدة إنبعاثات ضارة   

أمراضا صدرية خطيرة إلى جانب أمراض القلب والشرايين، وبخاصـة لـدى كبـار الـسن                
  . واألطفال

 إلى خفـض    - بمشروع تحسين هواء القاهرة    -وبهدف برنامج اختبار عوادم المركبات    
. ، وترشيد اسـتهالك الوقـود     اتوضبط ملوثات الهواء الضارة المنبعثة من محركات المركب       

 ومن خالل التعاون الفنى     -وتقوم حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى جهاز شئون البيئة         
.  بتصميم نظم الختبار وفحص عوادم المركبات فى القـاهرة الكبـرى           -مع خبراء المشروع    

ن نوعيـة   وبذلك سوف تنضم القاهرة إلى قائمة المدن التى نجحت بالجهود المخلصة فى تحسي            
  .الهواء المحيط بها عن طريق تطبيق برامج اختبار عوادم المركبات

وتتعدد حاليا أنواع برامج اختبار عوادم ومركبات المنفذة فى مختلف أنحاء العالم مـن              
وتعد أنواع وأعمار المركبات المزمع اختبارها من أهم العوامل التى          . حيث التصميم والتشغيل  
مـن  %) ٦٥(فقد وجد على سبيل المثال أن أعمـار         . مج فى أى دولة   تؤثر فى تنفيذ هذه البرا    

المركبات العاملة فى مصر تبلغ عشر سنوات فأكثر؛ مما يؤكد أهمية ضبط المحركات لضمان              
وقد كشف برنامج تجريبى الختبار عـوادم       . التزام السائقين بالمعايير القياسية النبعاث العوادم     

 أنه بعد ضبط للمحرك بتكلفة بـسيطة، حـدث          ١٩٩٥عام  المركبات نفذته الحكومة المصرية     
، وفى انبعاثات أول أوكسيد الكربون بنسبة       %٣٥انخفاض فى أنبعاثات الهيدروكربونات بنسبة      

  %.١٥، كما زادت كفاءة الوقود بنسبة %٦٢
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وتقوم حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى  جهاز شئون البيئة بتنفيـذ برنـامج               
 لضمان صالحية المركبات    - فى إطار مشروع تحسين هواء القاهرة      -مركباتاختبار عوادم ال  

 لسنة  ٤فى القاهرة الكبرى ومدى مطابقتها لمعايير انبعاث العوادم التى نص عليها القانون رقم              
وسوف يتم اختبار عوادم المركبات بالحاسب اآللى فى محطات الفحـص المعتمـدة             . ١٩٩٤

يتعاون فريق اختبار عوادم المركبات بجهاز شئون البيئـة         كما سوف   . لتحديد مدى صالحيتها  
  .مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى لضمان مدى التزام قائدى المركبات بقواعد االختبار

وسعيا لكسب تأييد الرأى العام وتوعيته بأهداف البرنامج، بادر جهاز شئون البيئة مـن              
كان أولهما برنـامج   . مجين على نطاق الحدود   بتقديم برنا " مشروع تحسين هواء القاهرة   "خالل  

، الذى استخدمت خالله أجهزة تحليل العوادم المتوفرة لدى جهاز شئون البيئة،            "البداية السريعة "
كما تم تدريب العاملين بهـذه      . حيث تم إعادة ضبطها وتوزيعها على عدد من محطات الوقود         

وة عامة للجمهـور لفحـص عـوادم        المحطات على كيفية اختبار العوادم، ووجهت أيضا دع       
، فـتم   "اختبار المركبات علـى الطريـق     "أما خالل البرنامج الثانى     . المركبات بهذه المحطات  

توزيع أجهزة تحليل العوادم على عدة نقاط تفتيش حول القـاهرة الختبـار المركبـات علـى                 
يـد الـسائقين    وبالتعاون مع إدارات المرور، يقوم مفتشى جهاز  شئون البيئـة بتزو           . الطريق

  . بالمعلومات الالزمة عن مستوى انبعاث العوادم من مركباتهم
  :وتتضمن األهداف العامة لبرنامج فحص عوادم المرآبات ما یلى

مـن  %٨٠ بخفض نسب انبعاث العوادم فى       - مع نهاية المشروع   -تحقيق االلتزام  •
  .المركبات فى القاهرة وفقا لمعايير قانون البيئة

  .فى المركبات بعد ضبط محركاتها% ١٠ بنسبة رفع كفاءة الوقود •
  برنامج الغاز الطبيعى المضغوط: ثالثا

يستخرج وقود الغاز الطبيعى من باطن األرض بعد تكونه نتيجة تراكمـات وتفـاعالت        
المواد العضوية عبر ماليين السنين؛ حيث يؤدى تفاعل الضغوط الهائلة فى صـخور الطبقـة               

 إلى تحويل المواد العضوية إلى وقود تحت سطح         -رة األرض    مع ارتفاع درجة حرا    -العليا  
ويتوفر الفحـم فـى شـكل صـلب،         . األرض يحتوى على الفحم، والبترول، والغاز الطبيعى      

ويتألف الغـاز   . والبترول فى شكل سائل؛ أما الغاز الطبيعى فيوجد فى شكل بخار مثل الهواء            
، ومن  %)٩٥إلى  % ٨٥سب تتراوح من    بن( الطبيعى من مجموعة غازات أهمها غاز الميثان        

: الهيدروكربونات مثل غاز اإليثان والبروبان والبيوتان، باإلضافة إلى غازات أخـرى، مثـل            
  .ثانى أوكسيد الكربون، والنيتروجين والهليوم
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. وفى مصر يتوفر الغاز الطبيعى فى مناطق الدلتا، والصحراء الغربية، وخليج السويس           
 بليون برميل،   ٦,٣٢وصل احتياطى الغاز الطبيعى إلى ما يعادل        ،  ١٩٩٧وبحلول أواخر عام    

  . بليون برميل فقط٣,٠٣فى حين وصل احتياطى البترول الخام إلى ما يعادل 
ويعد الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم فى تسيير المركبات من أنظف أنواع الوقـود             

  .القابل لالحتراق
 خطـرا يهـدد     -ة عن احتراق وقود البترول     والناتج -بينما تشكل الكربونات فى الهواء    

. الصحة العامة، حيث تؤدى إلى اإلصابة باألمراض الصدرية وانخفاض متوسط عمر اإلنسان           
وقد شهدت تقنيات نقل واستخدام وقود الغاز الطبيعى المضغوط تطورا كبيرا لضمان سـالمة              

لطبيعى يخزن وينقل تحت    والثابت علميا أن الغاز ا    . توريده وحتى تموينه على متن المركبات     
وتقل كثافة الغاز الطبيعـى     . ضغط أعلى بمراحل من تقنيات التعامل مع أنواع الوقود األخرى         

وتحقيقا ألغراض السالمة   . عن كثافة الهواء، ولذا يندفع ألعلى سريعا عند تحريره فى الهواء          
حيث أنه غاز عديم  تضاف إلى الغاز الطبيعى مادة ذات رائحة حتى يسهل تمييزه بحاسة الشم،             

وقد أظهرت األبحاث واالختبارات التى أجريت فى الواليـات المتحـدة األمريكيـة             . الرائحة
والبلدان األخرى أن أسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط المستخدمة فـى تـسيير المركبـات              
تتحمل ظروف تشغيل شاقة مشابهة لظروف التشغيل فى مصر، وتتحمل أيضا ارتفاع درجات             

  .رة والتعرض للغبار لفترات طويلة، كما أنه أقل تعرضا لالشتعال من البنزينالحرا
 والذى يتكلـف خمـسة آالف       -وقد ثبت أن التحول إلى نظام الغاز الطبيعى المضغوط        

 يخفض بالفعل من انبعاث العوادم      -جنية مصرى للمركبات الخفيفة المزودة بمحركات البنزين      
. من تكلفـة الوقـود    % ٤٠ للسائقين فى نفس الوقت حوالى       الضارة فى البيئة المحيطة، ويوفر    

ويتم سنويا تحويل آالف المركبات لنظام الغاز الطبيعى الجديد؛ ومعظمها من مركبات األجرة             
ومن المتوقع أن تنضم إليها مستقبال أعـداد أخـرى مـن            . والمينى باص فى القاهرة الكبرى    

 افتتاح المزيد من محطات تمـوين الغـاز         المركبات فى جميع أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع      
  .الطبيعى فى الوقت الحالى

وسعيا إلى تخفيض العوادم الضارة المنبعثة فى الهواء المحيط من أتوبيسات النقل العام             
 بمـشروع تحـسين     -التى تعمل بوقود الديزل، يركز فريق برنامج الغاز الطبيعى المضغوط         

غاز الطبيعى المضغوط فى أسطول أتوبيسات النقـل         جهوده على إدخال نظام ال     -هواء القاهرة 
وفـى  ". هيئة النقل العام بالقاهرة وشركة أتوبيس القاهرة الكبـرى        "العام بالتعاون مع كل من      

إطار هذا التعاون يساهم المشروع بتوفير شاسيهات كاملة على عجل مزودة بأحدث طراز من              
م إلكترونية، كما توفر نظام احتراق      محركات الغاز الطبيعى المضغوط، ومجهزة بوسائل تحك      



 ٤٢

وقد وجد أن هذه المحركات الحديثة تضارع محركات الديزل المستخدمة حاليـا            . فقير للوقود 
من حيث كفاءة األداء واستهالك الوقود، هذا فضال عن تميزها بانخفاض ملموس فى إنبعـاث               

  .العوادم
اء القاهرة بتقديم المـساعدة     وباإلضافة إلى المركبات الجديدة، يساهم مشروع تحسين هو       

الفنية لكل من هيئة النقل العام بالقاهرة وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى فى بناء جراجين لخدمة               
وسوف يزود الجراجين بمحطات لتموين المركبات بالغـاز        . أتوبيسات الغاز الطبيعى الجديدة   

ت الصيانة الالزمـة،    ، وبمعدا )عن طريق شركة مركبات الغاز الطبيعى     (الطبيعى المضغوط   
كمـا سـيتم    . باإلضافة إلى نظام متكامل إلدارة الصيانة وقطع الغيار باستخدام الحاسب اآللى          

توفير برنامج تدريب شامل على تشغيل المركبات ومنشآت صيانة الغـاز الطبيعـى الجديـدة               
ستـشارات  هذا إلى جانب تقديم اال    . بهدف إدخال أحدث نظم الصيانة واإلدارة ومراقبة الجودة       

  .   هيئة النقل العام باإلسكندرية: الفنية ألساطيل الشركات الخاصة وهيئات النقل األخرى، مثل
وسوف يقوم مشروع تحسين هواء القاهرة كذلك بتركيب معمل لقياس العـوادم مجهـز              

على . ١٩٩٩بأحدث تكنولوجيا داخل معامل شركة للبترول التابعة لوزارة البترول أواخر عام            
 بقيـاس أداء    - وبإشراف جهاز تخطيط الطاقـة بـوزارة البتـرول         -تص هذا المعمل  أن يخ 

  .  المحركات والعوادم المنبعثة من مركبات الغاز الطبيعى المضغوط ومركبات الديزل
. وفى إطار التعاون القائم بين مشروع تحسين هواء القاهرة وكل مـن وزارة البتـرول              

ى، يتم إعداد مسودة للمواصفات القياسـية المـصرية         ووزارة الصناعة، وهيئة التوحيد القياس    
للمركبات التى تعمل بنظام أسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط، على أن يتم مراجعتها بمعرفة             
اللجنة القومية لوسائل النقل بهيئة التوحيد القياسى تمهيدا العتمادهـا وتطبيقهـا كمواصـفات              

  .مصرية دقيقة لمركبات الغاز الطبيعى المضغوط
  :وتشمل خطة عمل برنامج الغاز الطبيعى المضغوط

 أتـوبيس تعمـل بنظـام الغـاز الطبيعـى          ٥٠توريد أسطول تجريبى مكون من       •
المضغوط، لتوزيعها بالتساوى بين كل من هيئة النقل العـام بالقـاهرة، وشـركة              

  .أتوبيس القاهرة الكبرى
عمل بوقـود الـديزل     إعداد خطة نموذجية طويلة األمد  لتحويل األتوبيسات التى ت          •

  .إلى نظام الغاز الطبيعى المضغوط
إعداد خطة طويلة األمد إلنشاء أسطول أتوبيسات تجارى مع توفير مصادر تمويل             •

  .دائمة
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تزويد معامل شركة مصر للبترول بمعمل مجهز بأحدث تكنولوجيا لقياس عـوادم             •
  .المركبات

ط واستخداماته فـى    إعداد مواصفات أمان تشمل مكونات الغاز الطبيعى المضغو        •
  .المركبات ومحطات التموين

إعداد برنامج تدريبى شامل الستخدامات الغاز الطبيعى المـضغوط فـى تـسيير              •
  .أسطول األتوبيسات

تقديم المساعدات واالستشارات الفنية ألساطيل الشركات الخاصة التى تطبق نظام           •
  .الغاز الطبيعى المضغوط

  اصبرنامج مكافحة التلوث بالرص: رابعا

يهدف برنامج مكافحة التلوث بالرصاص بمشروع تحسين هواء القاهرة إلى دعم تنفيـذ             
وقد أظهرت الدارسات البيئيـة     . التى أعدتها الحكومة المصرية   " خطة عمل مسابك الرصاص   "

ولـذلك  . الحديثة أن الرصاص عنصر أساسى من عناصر ملوثات الهواء فى القاهرة الكبرى           
وات إيجابية للحد من التلوث بالرصاص، ومنها صـياغة خطـة           تتخذ الحكومة المصرية خط   

عمل لهذه المسابك، وتوفير البنزين الخالى من الرصاص فى جميع أنحـاء الجمهوريـة، وإن               
كانت القطارات واألتوبيسات ووسائل النقل الثقيل مازال معظمها يستخدم الـديزل والـسوالر             

 عدم سقوط أمطار غزيرة بانتظام تعمل على        وعلى مر السنين تراكمت الملوثات نتيجة     . كوقود
  .غسلها واكتساحها

فالرصاص العـالق فـى الهـواء       . ويعد الرصاص بصفة خاصة ضار بصحة اإلنسان      
ويدخل الرصـاص إلـى     . يتسبب فى انخفاض مستوى الذكاء والقدرة على التعلم لدى األطفال         
رضة للرصاص الموجـود    جسم اإلنسان عن طريق الجهاز الهضمى مع الغذاء والسوائل المع         

فى الهواء والغبار، حيث يمكن أن تؤدى إلى اإلصابة بأمراض الكلى وتؤثر علـى الـصحة                
  .اإلنجابية لدى البالغين

وتعد مسابك الرصاص الموجودة فى القاهرة وما حولهـا مـصدرا رئيـسى لتعـرض      
لحـدود  اإلنسان للتلوث بالرصاص، حيث تجاوزت جسيمات الرصاص المنبعثة من المسابك ا          

ويتراوح إنتاج مـسابك الرصـاص فـى        . ٤/٩٤المسموح بها والتى حددها قانون البيئة رقم        
 ألف طن سنويا من الرصاص، حيث يقـوم القطـاع           ٥٥ ألف إلى    ٤٠القاهرة الكبرى ما بين     

  %.١٤من هذه الكمية، بينما يختص القطاع العام بإنتاج % ٨٦الخاص بإنتاج 



 ٤٤

لتعاون مع هيئة المعونة األمريكية بإعـداد خطـة عمـل           با" جهاز شئون البيئة  "وقد قام   
لمسابك الرصاص كجزء من خطة شاملة لمكافحة هذا التلوث الخطير ويقوم مشروع تحـسين              

  .هواء القاهرة بمساعدة القطاعين العام والخاص على تنفيذ هذه الخطة
لقـاهرة  وقد قام فريق برنامج مكافحة التلوث بالرصاص التابع لمشروع تحسين هواء ا           

بوضع تصميم نموذجى ألحد مسابك القطاع الخاص بأحدث التقنيات البيئية، علما بـأن هـذا               
كمـا يقـوم    . التصميم النموذجى يمكن تطبيقه بسهولة على المسابك األخرى المزمع إنشاؤها         

فريق البرنامج بتقديم المساعدة ألحد مسابك القطاع العام الكبرى على أعمال تحـديث طـرق               
وذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطة إلزالة أثار الرصاص المتراكمة من المسبك كما             . التشغيل

يقوم الفريق أيضا بصياغة خطوات محددة لتنفيذ خطة العمل ووضع حلـول طويلـة المـدى                
وقابلة للتنفيذ لمكافحة تلوث الرصاص فى القاهرة الكبرى ويشمل ذلك تقديم المساعدة للمسابك             

  .الصغيرة والمتوسطة
  :لمستهدف عند انتهاء األنشطة المتعلقة بخطة عمل مسابك الرصاص أن يتحقق اآلتىومن ا

  .من إنبعاثات الرصاص من المسابك فى بيئة العمل% ٩٥التخلص من 
ضمان استمرارية مراقبة اإلنبعاث من مسابك الرصاص، وبالتالى ضـمان اسـتمرار            

  .االلتزام بقوانين البيئة المصرية
ن كل مسابك الرصاص قد تم نقلها بعيدا عن األماكن األهلة           وخالل خمس سنوات ستكو   

  .بالسكان
  برنامج التوعية العامة واإلعالم: خامسا

بمشروع تحسين هواء القاهرة مهام إعداد وتنفيذ       " برنامج التوعية العامة واإلعالم   "يتولى  
ين الخطط التى تهدف إلى رفع مستوى الوعى العام بمشكالت تلـوث الهـواء وكيفيـة تحـس                

ويعمل البرنامج على دعم كافـة      . نوعيته، والتركيز على دور صانعى القرار فى هذا المجال        
أهداف وخطط العمل التى حددها مشروع تحسين هواء القاهرة عبر مختلف وسائل اإلعـالم،              

  .كما يحقق رؤيته من خالل تنظيم حمالت التوعية المتعددة
مدى تعرضهم يوميا الستنـشاق هـواء       لقد أصبح معظم سكان القاهرة الكبرى يدركون        

غير أنه قد ال    . ملوث، إذ يمكنهم أن يروا هذا التلوث رؤى العين أو يستشعروا وجوده بالفعل            
يدرك الكثيرين منهم حقيقة المخاطر الصحية الجسيمة لهذا التلـوث، أو ال يعلمـون إمكانيـة                

من هذا المنطلق يعمل فريـق      و. إسهامهم بدور ما فى تحسين نوعية الهواء فى البيئة المحيطة         
، مع كل الوحدات الفنية بمشروع تحسين هواء القاهرة، على          "برنامج التوعية العامة واإلعالم   "



 ٤٥

إشراك صانعى القرار وأفراد المجتمع فى دعم مبادرات المشروع بما يـساعد علـى تحقيـق         
  .أهدافه

 العـام بمـشاكل     وتعد وسائل اإلعالم واالتصال المباشر أدوات فعالة فى خلق الـوعى          
، مـع أقـسام التوعيـة العامـة         "برنامج التوعية العامة واإلعالم   " ولذا يتعاون فريق    . البيئة

واالتصاالت بكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تخطيط الطاقة، فى تخطيط وتنظيم سلسلة من              
روع حمالت التوعية لحشد التأييد الرسمى والشعبى، ونشر الوعى الالزم لتحقيق أهداف المـش            

  :التالية

تدعيم الوعى العام بقضايا البيئة وباألهداف المحـددة لمـشروع تحـسين هـواء               •
  .القاهرة

التأكيد على أهمية فحص وضبط عوادم المركبات بما يتفق مع معـايير قـوانين               •
  .البيئة

  .استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود صديق للبيئة •
  .حسن نوعيتهمراقبة جودة هواء القاهرة والتأكد من مدى ت •

ويساهم برنامج التوعية العامة واإلعالم أيضا فى دعم خطط الدولة لحماية البيئة؛ حيث             
. قام بتنظيم حمالت للدعاية عن أهمية ونجاح تعميم استخدام البنزين الخالى مـن الرصـاص              

وبالتعاون مع عدد من شركات البترول، قام البرنامج بتزويد جميع محطات تمـوين وخدمـة               
ات فى القاهرة الكبرى بمواد إعالمية وملصقات وكتيبات تتضمن معلومات عن مزايـا             المركب

  .الوقود الجديد وفوائد استخدامه
برنامج التوعية العامة   "وفى ظل االهتمام المتزايد بحماية البيئة فى مصر، يتعاون أيضا           

ومن خالل قيام   . يةمع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالتوعية البيئ       " واألعالم
مشروع تحسين هواء القاهرة بتنظيم االجتماعيات والمـؤتمرات الدوريـة وحلقـات النقـاش              
والتدريب، وبإصدار النشرات الفنية واإلعالمية، وتوفير مكتبة للمعلومات؛ أصبح يمثل مرجعا           

المانحة فـى   فنيا وإعالميا يقدم خدماته ألجهزة اإلعالم والهيئات الحكومية المصرية والهيئات           
  .إطار تنسيق أنشطتها نحو تحقيق هدف جليل يتمثل فى تحسين نوعية الهواء فى القاهرة

  ::وظيفة محطات الرصدوظيفة محطات الرصد
ال يملك أحد أن يصف هواء أى مدينة دون أن يملك أدوات رصد أمينة يتبع فيها أسلوبا                 

يـه توزيـع    علميا لرصد الهواء، وينهج أسلوبا حديثا فى جغرافية محطات الرصد، ويراعى ف           
والبد أن تتم معايرة محطات الرصد بدقـة، والتـى          . األنشطة الصناعية، والخدمية فى المدينة    



 ٤٦

وتسجل كل عناصر الهواء مـن أكاسـيد أزوتيـة وكربونيـة            . ساعة يوميا ) ٢٤(تعمل لمدة   
وكبريتية ورصاص وذرات دقيقة عالقة فى الهواء، وأبخرة وأتربة، وبحيـث تـتم عمليـات               

ة كاملة، لمقارنة كل شهور السنة بعضها البعض، وتحليـل أرقـام وبيانـات              الرصد لمدة سن  
  .الرصد أيام العطالت الرسمية واألعياد، صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا

  ::تقييم مشروع تحسين هواء القاهرة فى عامتقييم مشروع تحسين هواء القاهرة فى عام
واليوم، ما هى حالة هواء القاهرة، كما رصدته األجهزة األمريكية والدنماركية، وهـى             

  .ى تتولى المشاريع ضمن المنح المقدمة إلى جهاز شئون البيئةاألجهزة الت
محطة لرصد هواء   ) ٣٦ (- ضمن مشروع تحسين هواء القاهرة     -لقد أنشأ األمريكيون    

كما . القاهرة الكبرى، فوق أسطح ومبانى المدينة الكبيرة، ذات األربعة عشر مليونا من البشر            
وشوارع القاهرة، مـن التبـين وحتـى شـبرا          محطات تحتل ميادين    ) ٧(  أنشأ الدنماركيون   

  .ساعة يوميا) ٢٤(الخيمة، وتعمل 
وقد راعت خطة زرع هذه المحطات فـوق أسـطح المنـازل، التكـدس الـصناعى                
والمرورى، ومناطق مسابك الرصاص، بحيث يتم سحب الملوثات كل سادس يوم، ويتم بعـد              

شحات فى حامض نيتراك، وهذا     أما الرصاص فإن قياسه يتم بواسطة مر      . ذلك وزن الجزيئات  
  .)١(يتم تبعا لسرعة الرياح واتجاهاتها، ودرجات قياسات بارومترية، وقياس إشعاع الشمس

  :موقعا تشمل) ٣٦(وهذه قائمة بمواقع محطات رصد الهواء فى 

  مدينة العاشر من رمضان      ميدان القللى  )١
  بلبيس     شارع الجمهورية )٢
  المقطم        الوايلى )٣
  ا الخيمةشبر      مدينة نصر )٤
  الساحل      فم الخليج )٥
  المطرية       المعادى )٦
  الوايلى الكبير      جنوب التبين  )٧
  التبين      القاهرة القديمة )٨
  إمبابة      ميدان رمسيس )٩
  قها    المعادى القديمة )١٠
  مايو١٥       جيزه )١١

                                                 
 .٢٨ ص - م ٤/٩/٢٠٠٠ األثنين - ٤١٥٤٥ العدد -  جريدة األهرام )١(



 ٤٧

  ألماظة    الدرب األحمر )١٢
  البساتين     أكتوبر٦مدينة  )١٣
  زمالك    ميدان التحرير )١٤
  مسرة      حلوان )١٥
  ةعباسي      هليوبوليس )١٦

وهذه المحطات تتولى سحب هواء القاهرة، حيث يتم تحليل هذا الهواء فى معامل كليـة الهندسـة                 
وقد تم رصد هواء القاهرة وتقـدير نـسب الجزيئـات           . بجامعة القاهرة، وتخرج النتائج معلنة نسب التلوث      

  .العالقة والرصاص فى المواقع السابق ذكرها
فماذا تقول األرقام، وما هى     . م١٩٩٩ وحتى سبتمبر    م١٩٩٨وقد بدأت عمليات الرصد من أكتوبر       

فـى ظـل الظـروف    .. وما هى أكثر المناطق تلوثا وأقلهـا   .. وما هى شهور الذروة     .. درجات التحسن   
  .االقتصادية والصناعية المتسارعة والمتفاقمة

ميكروجـرام،  ) ١٠( للجزيئات العالقة ألكثـر مـن        - ألول مرة  -وتبوح أرقام الرصد    
ميكروجراما على المتر المكعب، وتصل إلـى  ) ٥٠٦(برا الخيمة أعلى نسبة إذ تصل       فتحقق ش 
ملليجرام ) ٢,٥(أما الجزيئات العالقة ألكثر من      . ملليجراما على المتر المكعب   ) ٧٨٥(أقصاها  

  .ملليجراما فى المتر المكعب) ٢٩٨(وأدناها ) ٣٤٤(فتصل إلى 
) ٤٣(وأدناهـا   ) ١٣٦(وأقصاها إلى   ) ٨٦( أكتوبر، فيصل المكون إلى      ٦أما فى مدينة    

  .ملليجرام) ٢,٥(ملليمترا فى المتر المكعب من الجزيئات العالقة فى الجو فى حجم 
ملليمتـرا  ) ٣٨٤(، وفى التبين    )٢٨٠(يلى شبرا الخيمة التبين ثم القللى حيث تصل إلى          

  .م١٩٩٨وهذا فى شهر أكتوبر لعام . فى المتر المكعب
يت القياسات، والتى أجراها المشروع األمريكى بأيدى خبراء        وفى أكتوبر الماضى أجر   
ملليتر فى المتر المربع، يليها     ) ٤٦٢(وسجلت شبرا الخيمة    . القللى مدربين ضمن المشروعات   

ملليجـرام  ) ١١١,٦( مايو، إذ سجلت     ١٥وكانت أقل المناطق هى     . مسرة فى شبرا، ثم القللى    
  . ثم مدينة نصرفى المتر المربع، يليها المعادى القديمة

وعن الرصاص، فقد سجلت محطات الرصد أعلى نسبة فى شـبرا الخيمـة إذ بلغـت                
ثم التبين وسـجلت    ) ٣٩,٩(ميكروجرام فى الملليمتر المكعب، يليها الساحل وسجلت        ) ٦٦,٧(
  .ميكروجراما فى الملليمتر المكعب) ٣٢(

 ميكروجرام، أما   ٠,١٨أكتوبر أقل نسبة من الرصاص وبلغت        ٦حققت مدينة           و
  .، على التوالى)٠,١٩(و) ٠,٨٧( فى المعادى وقها فقد بلغت 

  



 ٤٨

  
  

  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  

  مكافحة تلوث الهواءمكافحة تلوث الهواء



 ٤٩

  أهمية الهواءأهمية الهواء
 دعامة هامة من دعائم الحياة، بل بدونه تستحيل الحياة علـى            - فى الكون  –يمثل الهواء   

.  هناك رياح والأمطار والضباب     الهواء، ماكانت  -سبحانه وتعالى –فلو لم يخلق اهللا     . اإلطالق
 أشعة الـشمس  انكساروأكثر من ذلك، أن السماء تبدو سوداء فى النهار ألن زرقتها ناتجة عن    

  . المحيطة بالكرة األرضية عند اختراقها طبقة الهواء
أمكن سماع األصوات، ألن الهواء يعد الوسط الذى يـتم مـن             ولوال وجود الهواء  ما      

والهـواء  . ت الصوتية من مصادر الصوت إلى عضو السمع وهـو األذن          خالله انتقال الموجا  
يلطف من درجات الحرارة فى النهار إلى الدرجة التى تتحملها طبيعـة اإلنـسان وأجهزتـه                

وهو موزع جيد   . كذلك، فالهواء يعمل كعازل يقى األرض من أشعة الشمس الحارقة         . المختلفة
  . على سطح األرضأيضا، حيث أنه يقوم بعملية توزيع للحرارة

يعد كمظلمة تقى سطح األرض من تساقط الـشهب والنيـازك، إذ أن              اءهوال كذلك فإن 
احتكاكها بالهواء يقلل من سرعتها إلى درجة كبيرة بحيث تصل إلى األرض بـسرعة بطيئـة                

  .تجعلها التكاد تؤثر إال فى منطقة سقوطها
لى الرغم مـن أنـه أوفـر هـذه     وع. من أهم العناصر المكونة للبيئة يعد الهواء ولذلك  

  .العناصر وأرخصها إال أنه أثمنها وأغالها
وتكمن أهمية دور الهواء فى حياة اإلنسان والكائنات األخرى فى أنه يصعب التحكم فى              
اختيار النوعية التى تستنشق منه، وذلك على عكس الماء والغذاء اللذين يـسهل الـتحكم فـى                 

  .اختيار نوعيتهما
  ::واءواءمكافحة تلوث الهمكافحة تلوث اله

ومما الشك فيه أن المطالبة بهواء جوى نظيف هو مطلب ضرورى وعـادل لجميـع                 
ويمكن مكافحة التلوث الذى يصيب الهواء والحد منه وذلك باستخدام األساليب           . الكائنات الحية 

ة الممارسات والسلوكيات الخاطئـة الـصادرة عـن العديـد مـن             حوالتقنيات الحديثة، ومكاف  
  .التى تؤدى إلى تلوث الهواءاألشخاص فى مجتمعنا و

  :یلى عامة، فيما  بصفة ویمكن حصر بعد سبل مكافحة تلوث الهواء

تجريم إشعال الحرائق فى القمامة والمخلفات، وفرض العقوبات المناسبة على من  )١
  .يسلكون هذا السلوك الخاطئ



 ٥٠

ـ           )٢ ا توعية المواطنين، وبخاصة محدودى التعليم، بخطورة حرق المخلفات والقمامة، لم
تلـوث البيئـة وتـضر اإلنـسان        ) غازات وأدخنة ( من مواد تنتج عند حرقها       هتحوي

 .وصحته

ضرورة قيام إدارات األحياء بتوفير السيارات الالزمة لنقل القمامـة بـصفة دوريـة               )٣
ومستمرة، ومراعاة أن تكون هذه السيارات نظيفة ومطابقة للمواصفات ومزودة بغطاء           

  .ء نقلها أثنا المخلفات منهايمنع تطاير
تشديد الرقابة المرورية على السيارات والشاحنات وجميع المركبات، وضبط المخالف  )٤

ر فى الشوارع إال بعد أن يتم ضبط سيمنها وسحب تراخيصها، وعدم السماح لها بال
 .محركها لتقليل األثار التلويثية الناجمة عنها

تجاههم بما يضمن سحب رخص قيادة الشباب المستهتر، وعمل اإلجراءات الالزمة  )٥
 .حسن استخدامهم للسيارة مستقبال

تعميم استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والشاحنات والمركبات المختلفة، لما له  )٦
  .من آثار تلويثية تكاد تكون معدومة عند استخدامه

عدم استخدام وسائل التدفئة التى تعتمد عى الفحم أو الحطب فى تشغيلها، وبخاصة فى  )٧
 .لنوم، وفى األماكن المغلقةغرف ا

 .عدم المغاالة فى استخدام ملطفات الجو ومزيالت العرق )٨

تجنب استخدام األساليب الخاطئـة عنـد رش المبيـدات الحـشرية القاتلـة للـذباب                 )٩
كما يجب مراعاة عدم    . والحشرات، وتجنب رشها على المواد الغذائية بطريقة مباشرة       

نشاقه ولو بكميات قليلة، لما لها من آثار ضارة         التعرض لرذاذ هذه المبيدات وعدم است     
 .وخطيرة على الجهاز التنفسى والكبد، وأجهزة الجسم المختلفة بصفة عامة

تحريم إجراء التفجيرات والتجارب النووية على سطح األرض، لما لها من تأثيرات             )١٠
مجـارى  تتجاوز مناطق التجارب إلى جميع بلدان العالم، من خالل التيارات الهوائية و         

  .المياه
وجوب اتخاذ اإلجراءات الحازمة والدقيقة فى مناطق تشغيل المفـاعالت النوويـة             )١١

لتجنب حدوث تسربات إشعاعية منها، أو حدوث أى انفجار فى مثل تلك المتفاعالت،             
 .م١٩٨٦كما حدث فى محطة تشرنوبل السوفيتية عام 

جـراء  إ الصناعة، وعند    اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند استخدام النظائر المشعة فى        )١٢
 .كما يجب مراعاة الحذر عند استخدامها فى مجاالت العالج الطبى. العملية

الطاقة الشمسية والطاقة   : التوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل        )١٣
الفحـم  : الكهربائية فى جميع نواحى الحياة بدال من مصادر الطاقـة التقليديـة، مثـل           



 ٥١

تتميز المصادر النظيفة بكونها التنتج عنها أى ملوثات ضارة بالبيئـة           حيث  . والبترول
 أنـواع عديـدة مـن       - عند احتراقها  -بعكس المصادر التقليدية والتى تبث إلى البيئة      

  .الملوثات القاتلة والمدمرة لكل ماهو حى
القطـارات  : استخدام وسائل النقل العام التى تسير بالكهرباء على نطاق واسع، مثل           )١٤

ربائية، ومركبات الترام، والتروللى باس وغيرها، مما يساعد على تخفيف مشكلة           الكه
. فى المدن من جهة أخرى     ازدحام المواصالت من جهة، وتخفيف مشاكل تلوث الهواء       

 ويتم اآلن االنتهاء من تنفيذ المراحـل        -ويعد مشروع مترو األنفاق والذى  تم تشعيلة       
 أحد المشروعات العمالقة التى يـتم تنفيـذها         -برى فى مدينة القاهرة الك    -النهائية منه 

بـشكل فعـال    ويـسهم   ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين، حيث أنه ساهم          
وهـذا هـو    –وعملى فى مكافحة مشكلة المواصالت بالقاهرة الكبرى، كما أنه ساهم           

يـدار   بدرجة كبيرة فى تخفيف اآلثار التلوثية الضارة بالبيئة، وذلك حيث أنـه       -المهم
 .بالطاقة الكهربائية، والتى تعد من أنظف مصادر الطاقة

زام المصانع والورش بضرورة تركيب معدات خاصة مصممة للحد مـن كميـة             لإ )١٥
الملوثات المنبعثة منها، وذلك عن طريق معالجة الملوثات الناتجة عـن الـصناعات             

. يق أكسدتها مثال  المختلفة قبل انبعاثها وتحويلها إلى صور غير ضارة بالبيئة، عن طر          
 غاز أول أكسيد    - عند احتراقها  -ففى حالة المواد المستخدمة كوقود والتى ينطلق منها       

الكربون وبعض الهيدروكربونات، وهى مواد سامة، فإن هذه المركبات يمكن أكسدتها           
كسيد الكربون وبخار الماء، وهى مواد غيرسـامة مقارنـة          أوتحويلها إلى غاز ثانى     

  .بالمواد األولى
االهتمام بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء وبخاصة فى المدن المزدحمـة، حيـث             )١٦

تلعب األحزمة الخضراء فى المدن وحول المناطق الصناعية دورا هاما فـى تنقيـة               
كما تتصف بعـض النباتـات بقـدرتها        . ن الغبار المعلق والمثار مع الرياح      م الهواء

شف العلماء أن أوراق شـجرة عـود        فقد اكت . الكبيرة على امتصاص بعض الملوثات    
أكاسيد األزوت التـى يـصعب       األنبياء والشوفان والقمح والحمص تمتص من الهواء      

كما تمتص أشجار الحور كميات كبيرة من غاز ثانى أكـسيد           . احتجازها بوسائل تقنية  
 .الكبريت وذلك عند زراعتها فى المناطق المحيطة بالمصانع التى تطلق ذلك الغاز

 بنقل المصانع والورش إلى مناطق بعيدة عن مراكز التجمعات البـشرية،            المطالبة )١٧
وعدم الترخيص بإقامة مصانع جديدة وسـط       . وخاصة مصانع األسمنت والكيماويات   

  .المناطق السكنية



 ٥٢

ضرورة التغلب على المشاكل المرورية وماينتج عنهـا مـن تكـدس الـسيارات               )١٨
فـى  . لوثات والمواد السامة بنسب عالية الجوى الم  والشاحنات، والتى تبث إلى الهواء    

 .حين أن هذه الملوثات يقل تركيزها عند انسياب الحركة المرورية

رورة سن التشريعات والقوانين الخاصة بتحديد التراكيـز القـصوى للملوثـات            ض )١٩
  .المسموح بوجودها فى الهواء، سواء كان هواء المدن أو هواء المناطق الصناعية

  .للمرشحات لكل المنشآت الصناعيةاالستخدام اإلجبارى  )٢٠
يام التخطيط العلمى السليم على مستوى الدولة بالنسبة للمنشآت الصناعية الجديدة،           ق )٢١

وذلك بتصميم خريطة علمية جغرافية لتوزيع الصناعات الجديدة ذات الطبيعة الملوثة،           
  .وعالج أسباب التلوث فى المصانع، وإنشاء هيئة عامة للسالمة والصحة المهنية

تطبيق قوانين الترخيص والسالمة المهنية وصحة البيئة على المـصانع المطلـوب             )٢٢
 .إقامتها فى المناطق الحرة

 - عند استخدامها  -ضرورة إلزام السيارات بتركيب أجهزة تنقية العادم، والتى تؤدى         )٢٣
وأكاسيد النتـروجين بنـسبة     % ٩٣إلى خفض انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة         

٨٥.% 

عى البيئى بين المواطنين بما يؤدى إلى تعديل أنماط الـسلوكيات الخاطئـة             نشر الو  )٢٤
  .للسكان والتى تؤدى إلى تلويث الهواء



 ٥٣

  
  
  

  الفصل السادس الفصل السادس 
  

  مكافحة تلوث المياةمكافحة تلوث المياة



 ٥٤

  المياهالمياهأهمية أهمية 

ومن المؤكد أن الحياة اليمكـن      . الماء هو أصل الحياة، واليمكن أن تستمر الحياة بدونه        
 فجميع الكائنات الحية تحتاج إليه، بل إنه بدونـه تهلـك جميـع هـذه                أن تستقيم بدون الماء،   

  .الكائنات
فالمياه يرتـوى منهـا    .ونعتمد فى حياتنا على المياه فى مجاالت شتى وأغراض متعددة    

  .اإلنسان والحيوان، ويسقى منها النبات، كما تعد المياه مصدرا من مصادر الغذاء
لى اليابسة، فهى تساعد فى خفـض درجـات         والمياه عامل ملطف لدرجات الحرارة ع     

كما أن الماء يعد مذيبا جيدا، وهو يـدخل       . الحرارة المرتفعة ورفع درجات الحرارة المنخفضة     
فى تفاعالت كيميائية مهمة، منها ماله أهمية قصوى فى دورة الحياة كعملية التمثيل الـضوئى               

  .ية وأكسجينكسيد الكربون ليكون مواد عضوأللنبات، حيث يتحد مع ثانى 
كذلك تلعب المياه دورا فعاال فى عمليات االنتقال على سطح األرض، وذلك من خـالل               

  .بحار والمحيطات واألنهار كمجارى مائية تسير فيها السفن والقوارب وغيرهالاستغالل ا
ومن المؤكد أن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة والخطيرة التى يمارسها العديـد            

 بعض الدول والهيئات والمصانع أيضا، تسهم بشكل مباشر         -  بكل أسف  –ذلك،  وكمن األفراد   
  .وصارخ فى إحداث وزيادة تلوث المياه والمسطحات المائية بوجه عام

  ::مكافحة تلوث المياهمكافحة تلوث المياه
ومن هنا كانت أهمية وضرورة المحافظة على المياة وحمايتها من جميع أنواع صور               

  .وأشكال التلوث التى يمكن أن تصيبها
  :ویمكن تحقيق ذلك من خالل مایأتى

 الـشرب أو  مياهعمل االحتياطيات الالزمة لمنع تسرب مياه الصرف الصحى إلى       -١
كذلك عدم السماح بإلقـاء ميـاه الـصرف         .  األنهار :مصادر المياه الطبيعية، مثل   

  .الصحى فى مجارى المياه العذبة، وتحريم ذلك قانونا، وتجريم هذا السلوك
على عدم صرف مخلفات المصانع سواء كانت سائلة أم صلبة أم غازيـة             التشديد    -٢

إلى المسطحات المائية قبل معالجتها بطرق مناسبة، وذلك لإلقـالق مـن اآلثـار              
 .التلويثية لها على تلك المسطحات

عدم إلقاء القاذورات والمواد الصلبة والبالستيكية، وكذلك الحيوانات الميتـة فـى              -٣
  .اصة العذبه منهامجارى المياه وبخ



 ٥٥

عدم اإلسراف فى استخدام األسمدة الكيميائية، والتى ينتج عن استخدامها العديد من             -٤
 .اآلثار السلبية، ومن أهمها تلويث المياه

نشر الوعى الصحى بين الفالحين والمزارعين وجذب االنتباه إلى ضرورة عـدم              -٥
دة السيئة من أثر سـيئ فـى        تلويث مجارى المياه بفضالت اإلنسان، لما لهذه العا       

: تلوث المياه، وجعلها إحدى وسائل انتقال العدوى بـاألمراض الخطيـرة، مثـل            
 .البلهارسيا

االهتمام بتنقية مياه الشرب والمياه التى تخلط مع االغذية أثناء التصنيع، وحتميـة               -٦
مطابقتها للشروط الصحية فى هذا الشأن، وكذلك االهتمام بخزانات مياه الـشرب            

  .بأسطح المنازل من الناحية الصحية
: تحريم إلقاء الحيوانات الميتة فى مجارى المياه، وبخاصة العذبـة منهـا، مثـل               -٧

 .األنهار، وتجريم ذلك السلوك

 عليهم بضرورة عـدم غـسل آالت        هنشر الوعى الصحى بين المزارعين، والتنبي       -٨
 .ومعدات رش المبيدات الحشرية فى مياه الترع والقنوات

عمل االحتياطات الالزمة فى أثناء سير ناقالت البترول العمالقة فـى المجـارى               -٩
حـدى هـذه النـاقالت،      إالمائية، وسرعة التحرك فيما لو حدث تسرب نفطى من          

 الناشئة عن تلـوث الميـاه       -أو التقليل منها قدر اإلمكان    –لتالفى األخطار البيئية    
  .بالنفط

نحو تطبيق القانون الخاص بحماية المجارى المائية        الالزمة   اإلجراءاتاتخاذ كافة     -١٠
 .من التلوث، وبخاصة األنهار

إنشاء مراكز قياسات ثابتة على المجارى المائية، لمراقبة التلوث الذى يطرأ على              -١١
 .هذه المجارى

: ضرورة عمل صرف خاص بمخلفات المعامل العلمية وبعض المـصانع، مثـل             -١٢
 والبطاريات، حيث تجمع تلك المخلفات فـى أمـاكن          مصانع الكيماويات واألسمدة  

خاصة، ويتم معالجتها، ثم تصريفها إلى المناطق الصحراوية بعيدا عن مجـارى            
 .المياه الطبيعية

مكافحة جميع صور التلوث األخرى، فـالهواء الملـوث بأكاسـيد النيتـروجين               -١٣
وره فى تلويث   والكبريت مثال، يؤدى إلى تكوين المطر الحمضى، الذى يتسبب بد         

  .المسطحات المائية
تجريم ماتقوم به بعض الدول المتقدمة من إلقاء مخلفاتهـا الـصناعية والنوويـة                -١٤

 .بالقرب من سواحل بعض الدول النامية، وفى مياهها اإلقليمية



 ٥٦

لتنظيف الحيوانات وغسل   " كحمامات"االنهار  : تجريم استخدام مجارى المياه، مثل      -١٥
 .غرامات المناسبة على مرتكبى هذه السلوكياتأجسامها، وفرض ال

يجب عدم التبول أو التبرز أو الوضوء أو االستحمام أو غسل األوانى أو المالبس                -١٦
 .فى مياه الترع، كذلك يجب عدم السير حفاة األقدام فى أرض مروية بمياه الترع

ـ       -١٧ لوكيات عمل برامج وندوات لنشر التوعية الصحية بين المـواطنين وتحـسين س
  .المجتمع بوجه عام

تعميم استخدام مياه الشرب النقية الخالية من الطفيليـات والكيماويـات الـضارة               -١٨
وغيرها من الملوثات، مع وجوب احكام الرقابة على محطات تنقية مياه الـشرب             

 .الحالية وتحليل عينات منها على فترات منتظمة للتأكد من خلوها من الملوثات

مياه الشرب مصدرا مستمرا للتلوث بالحديد والرصـاص، وكـذلك          ) رمواسي(تعد    -١٩
 –بمكونات االسبستومن التى تصنع منها تلك المواسير، ولذلك فإنه قد تم االعتماد             

المصنوعة من البالستيك بديال صحيا عن تلك المـصنوعة         ) المواسير(حديثا على   
  .من الحديد أو الرصاص بصفة خاصة

اه الشرب باستعمال غاز األوزون أو األشعة فوق البنفـسجية          التوسع فى تطهير مي     -٢٠
بدال من استعمال غاز الكلور، حيث أن الكلور غاز سام يتفاعل مـع المركبـات               

 .العضوية الموجودة فى مياه الشرب، وقد تتكون مواد ضارة بالصحة العامة

 .سائل الميكانيكيةالتخلص من الطحالب والنباتات المائية الملوثة لمياه األنهار بالو  -٢١

استعمال الطرق والوسائل الميكانيكية لتجميع النفط الطـافى فـوق المـسطحات              -٢٢
 .المائية

إلزام المصانع بالعمل على وجود وحدات لمعالجة المخلفات السائلة أو الغازية أو              -٢٣
الصلبة وإمكانية إعادة استخدامها داخل المصانع مرة أخرى، ووضـع العقوبـات            

  .اط لمدة زمنية معينةشلمصانع المخالفة والتى قد تصل إلى إيقاف النالشديدة ل
تحرى الدقة فى اختيار أماكن تجميع المخلفات على أساس علمى يراعـى بعـدها                -٢٤

 .عن مصادر المياه، والمياه الجوفية

إدخال التغيرات فى التشريعات القانونية الخاصة بالبيئة فى المجاالت المختلفة بما             -٢٥
ها صيغة اإللزام، وخاصة فى المجال الصناعى، مع وضـع نظـام صـارم              يعطي

للرقابة والتقييم، وتوقيع العقوبات على المخالفين والتى تتجاوز الغرامة وتصل إلى           
إيقاف النشاط الصناعى المخالف بأكملـه فتـرة زمنيـة محـددة لحـين وضـع                

 .االشتراطات البيئية موضع التنفيذ



 ٥٧

منها والتأكد من إتباعهـا     ) الراسية(وبخاصة  ) العوامات(ات  مراقبة السفن والعائم    -٢٦
  .للوسائل السليمة والصحية للتخلص من مخلفاتها الصلبة والسائلة



 ٥٨

  
  

  

  الفصل السابعالفصل السابع
  

  مكافحة تلوث التربة الزراعيةمكافحة تلوث التربة الزراعية



 ٥٩

  أهمية التربة الزراعيةأهمية التربة الزراعية

ث الزالزل والبراكين قد تتسبب فـى تلـو       :  مثل ،على الرغم من أن الكوارث الطبيعية     
األراضى الزراعية إال أن اإلنسان يعد المسبب الرئيسى فى تلوثها، وبخاصـة فـى العـصر                

  .الحديث
 النتائج المباشرة للتدخل غير المدروس من جانب        ىعد تلوث األراضى الزراعية إحد    يو

 لزيـادة إنتاجيـة تلـك       – من خالل ممارسته وتقنياته الحديثة       –اإلنسان ومحاوالته المستمرة    
  .السيطرة على آفاتها وحشراتهااألراضى و

ومن المؤكد أن أساليب الزراعة الحديثة تؤثر فى تركيب التربة، وتضعف خـصوبتها،             
  .مما يؤدى إلى فسادها وهالك الحرث والنسل

وفى الحقيقة، فإن التلوث المستمر يتلف طبقة التربة الرقيقة الخصبة التى تغطى الكثيـر             
لقد استغرقت العمليات الطبيعية    . البيئة الصالحة للزراعة  من سطح الكرة األرضية، والتى تعد       

آالف السنين لتكوين هذه التربة الصالحة للزراعة، ولكن التعامل غير الحريص والممارسـات             
  .الخاطئة من اإلنسان، يمكن أن تتلف هذه التربة فى خالل سنوات قليلة

  ::مكافحة تلوث التربة الزراعيةمكافحة تلوث التربة الزراعية
ظة على التربة واألراضى الزراعية، وحمايتها من التلوث        ومن هنا، كانت أهمية المحاف    

  .الذى يتلفها ويدمرها
  :ویمكن تحقيق هذا الهدف من خالل ما یأتى

روث البهائم والماشية، فـى تـسميد       : العودة إلى استخدام األسمدة الطبيعية، مثل       -١
لتـى  بكميـات كبيـرة، وا    األراضى الزراعية بدال من استخدام األسمدة الكيميائية        

علـى  وحصر استخدام األسمدة    . أضرت بالتربة الزراعية والنباتات المزرعة فيها     
األراضى التى تحتاج إلى أنواع معينة من العناصر، أو حـسب نوعيـة التربـة               

  .الزراعية
استخدام تقنية الهندسة الوراثية فى إنتاج ما يسمى بالمبيدات البيولوجية، التـى ال               -٢

بالضرر ) اإلنسان والحيوان (يب التربة أو الكائنات الحية      تترك اية آثار جانبية تص    
  .عند استخدامها

استخدام التقنيات المختلفة للتغلب والتخلص مـن المخلفـات الـسامة والملوثـات               -٣
ونذكر هنا أنه قد تم استخدام تقنية الموجات الصوتية بنجاح فـى            . الضارة بالبيئة 

دة بالتربة، مما يعنـى أن فتـرة        خفض فترة نصف العمر لبعض المبيدات الموجو      
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بقاء المبيد فى التربة الزراعية يمكن أن تنخفض بدرجة كبيرة بواسطة اسـتخدام             
  .تقنية الموجات الصوتية

التوسع فى استخدام األعداء الطبيعيين للحشرات والديدان، وذلك بدال من استخدام             -٤
ونذكر هنا طائر   . نافعهاالمبيدات والمواد الكيميائية التى ثبت أن أضرارها تفوق م        

، والذى كان يعرف بصديق الفالح، حيث أنـه كـان يقلـب األرض              "أبو قردان "
ولكـن،  . بمنقاره الطويل، ويلتقط منها الديدان التى تضر بالنباتـات المزروعـة          

ونتيجة اإلفراط فى استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية، فقد أختفى هذا           
  .يدالطائر النافع والمف

ضرورة وجود نظام صرف جيد، حيث يؤدى عدم وجود صرف جيد لألراضـى               -٥
األمر يستدعى توفر طريقـة عمليـة       . الملحية إلى تراكم األمالح فى قطاع التربة      

التخلص من هذه األمالح، تتمثل فى صرف طبيعى فى األراضى الزراعية حتـى             
  .ال تتراكم األمالح فى منطقة الجذور

عالية باع طرق رى مالئمة عند استخدام مياه تحتوى على تراكيز           يجب اختيار وات    -٦
من الملوحة يتناسب مـع النبـات       من األمالح، حتى تحتفظ التربة بمستوى معين        

ومن أمثلة ذلك، يمكن استخدام الرى بالتنقيط عند استخدام         . المزروع ونوع التربة  
. تياجـات الغـسلية   مياه تحتوى على تراكيز مرتفعة من األمالح، مع إضافة االح         

نمـو  مـن   ويجب أن يكون الرى على فترات متقاربة خاصة فى المراحل األولى            
  .النباتات

. مكافحة السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى حدوث التلوث بكافة صوره وأشـكاله             -٧
: فلقد ثبت باألدلة القاطعة أن الملوثات التى تبث فـى الهـواء الجـوى، ومنهـا               

ال، فإنها تصل إلى التربة الزراعية، ومنها إلى النباتات         الرصاص على سبيل المث   
وتعد هذه صورة غير مباشرة إلمكانيـة إصـابة         . التى يتناولها اإلنسان والحيوان   

كذلك، فإن الهواء الملوث بأكاسيد النيتروجين والكبريـت        . اإلنسان بأخطار التلوث  
لمـسطحات  يؤدى إلى تكوين المطر الحمضى، الذى يتسبب بدوره فـى تلـوث ا            

  .المائية، ومنها إلى التربة الزراعية
التوسع فى عمل المصدات حول األراضى الزراعية القريبة من الصحارى، بهدف             -٨

منع وصوف التيارات الهوائية المحملة باألتربة والرمال والتى تعمل على تصحر           
  .األراضى الزراعية ودفنها
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إلى ابتكار طرق جديـدة وفعالـة       تشجيع وتمويل الدراسات واألبحاث التى تهدف         -٩
لتحويل النفايات التى تلوث األراضى والتربة الزراعية إلى وقود وأسمدة عضوية           

  .تفيد التربة وتخصبها
التوعية بترشيد استخدام المبيدات فى المكافحة مع مراعاة التطبيق الـسليم أثنـاء               -١٠

ات بطريقـة   استخدامها، وضرورة التخلص من عبوات وبقايا ومخلفـات المبيـد         
  .سليمة

القيام بحمالت توعية للمواطنين، وبخاصة المزارعين من خالل بعـض البـرامج              -١١
بعمل حلقات عن كيفية المحافظـة      " سر األرض "برنامج  : الريفية التليفزيونية، مثل  

  .على التربة الزراعية وحمايتها من التلوث
حراوية وإعـادة الغطـاء     تنفيذ مشروعات تثبت الكثبان الرملية فى المناطق الص         -١٢

  .النباتى الطبيعى
تنمية وابراز دور جهاز اإلرشاد الزراعى باعتباره أحد أهم المصادر األساسـية              -١٣

لنشر المعرفة والتى يمكن أن تسهم إلى أقصى درجة فى تشجيع القائمين بالتطبيق             
طرق على االستخدامات السليمة للمبيدات، والتوسع فى االعتماد على غيرها من ال          

 ،الطرق الحيويـة البيولوجيـة فـى المكافحـة        : الحديثة فى مكافحة اآلفات، مثل    
  .واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة، وغيره

ممـا يعمـل علـى             مكافحة ظاهرة قطع األشجار وممارسة الرعى الجائر،        -١٤
ها تدهور صفات األراضى الزراعية الفيزيائية والكيميائية واألحيائية بسبب تعرض        

سك العمليات االنجراف وزحف الرمال، باإلضافة إلى تأثير إزالة الجذور على تم          
  .التربة وكمية الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بها
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  الفصل الثامنالفصل الثامن
  

  مكافحة تلوث الغذاءمكافحة تلوث الغذاء
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  أهمية الغذاءأهمية الغذاء

الغذاء ضرورى جدا الستمرار حياة اإلنسان على األرض، فهو مصدر الطاقة الالزمـة             
  .اإلنسان بجميع أنشطته المختلفة، ويؤدى دوره فى إعمار األرضليقوم 

ولكى يستطيع اإلنسان ممارسة أعماله اليومية، البد أن يحصل على قدر مـن الطعـام               
وتعد كميـة الطاقـة     . بكميات تفى احتياجاته من الطاقة الحرارية والعناصر الغذائية األساسية        

وبتنويع مصادر حـصوله    . ةيتقدير احتياجاته الغذائ  الحرارية اليومية الضرورية للفرد أساسا ل     
عليها، يحصل الجسم على كل ما يلزمه من النيتـروجين واألمـالح المعدنيـة والفيتامينـات                

  .بأنواعها
وتتولد الطاقة الحرارية من التكسير الكيميائى لجزيئات  األغذية الدهنية والكربوهيدراتية           

دروجين واألكسجين يولدون الطاقة الالزمة الحتياجـات       فالكربون والهي . والبروتينية بأنواعها 
الفرد، فإذا زاد ما يتولد منهم عن هذه االحتياجات، يحولها الجسم إلى دهون تختزن فى أجزاء                

كذلك يختـزن الجـسم   . مختلفة منه، الستعمالها عند الحاجة فى توليد ما يحتاج إليه من الطاقة       
أما عنصر النيتروجين الموجـود فـى المـواد         . قليلةبعض أنواع الفيتامينات واألمالح بنسب      

البروتينية، فإن الجسم يمتص منه احتياجاته اليومية لتكوين الخاليا الجديدة الالزمـة لمرحلـة              
  .النمو أو لتعويض التألف منها، ويطرد الزائد من هذا العنصر مع البول يوميا

نية هى المحـور الرئيـسى       مصادر المواد البروتي   أنوهذا يفسر ويؤكد ضرورة اعتبار      
  .عند اختيار وتكوين الوجبات اليومية، بحيث تضمن حصول الفرد على احتياجاته منها يوميا

والغذاء الصحى هو ذلك الغذاء الذى يشتمل علـى جميـع العناصـر الغذائيـة                     
مـن  فإعتياد نوع واحـد     . الضرورية لإلنسان بالنسب المتوازنة التى ال تنتج عنها آثار سلبية         

الغذاء دائما، يعد من األنماط الغذائية الخاطئة، مثله تماما اإلفراط فى تناول كميات كبيرة مـن                
  .غذاء بذاته

والغذاء الصحى المتوزان يظهر أثره على اإلنسان فى صورة وجـه مـشرق متـدفق               
بالحيوية والدموية، وبدن سليم معاف يقاوم أية وعكة يتعرض لها، وذهن صاف متجدد الفكـر               

  .ضر البديهة، وإن اختلفت درجات هذه الصفات وتفاوتت من إنسان آلخرحا
    ::مكافحة تلوث الغذاءمكافحة تلوث الغذاء

وتعد مكافحة السلوكيات والممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى التلوث أهم وأجدى بكثير            
 والهـدف   ،"الوقاية خير من العـالج    : "القائلة   وذلك عمال بالحكمة    . من مكافحة التلوث نفسه   

  .صدده يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع حتى تأتى بالثمرة المطلوبةالذى نحن ب
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  : فيما یأتىئىویمكن إیجاز وسائل مكافحة التلوث الغذا

نشر الوعى الصحى بين كافة المواطنين، وحثهم على ضرورة العنايـة بالنظافـة               -١
الـذين  العامة وتوخيها فى كل تصرفاتهم ومعامالتهم، وبخاصة هـؤالء العمـال            

  .ن فى مجال األغذية الطازجةيعملو
مراقبة المجازر، واإلشراف الصحى الدقيق على كل المراحل التى تتم بـداخلها،              -٢

ابتداء من إحضار الماشية إلى المجازر وعمليات ذبحها وسلخها وتجزئتها ونقلهـا            
  .إلى خارج المجزر

 بضرورة وضع اللحوم فى ثالجات العـرض،      ) الجزارة(توعية أصحاب محالت      -٣
  .معرضة للهواء والميكروبات) تعليقها(وعدم 

لنقل اللحوم من المجازر إلى     ) الموتوسيكالت(عدم استخدام السيارات المكشوفة و        -٤
  ).الثالجات(محالت بيع اللحوم، بل يجب االستعانة بالسيارات المبردة 

ضرورة إجراء الكشف الطبى الدورى على جميع العـاملين فـى مجـال ذبـح                 -٥
ت وبيع لحومها، والتأكد من خلوهم من األمراض، وبخاصـة األمـراض            الحيوانا
  .المعدية

ته من التلـوث،    يالتى التلتزم بإجراء حفظ اللحم وحما     ) الجزارة(مقاطعة محالت     -٦
وعدم الشراء منها، ودعوة أهالى الحى لمقاطعة مثل هذه المحالت حتـى يلتـزم              

  .أصحابها بالشروط الصحية المقررة
قابة على المخابز الخاصة، والمخابز اآللية، وليس فقط على نوع الدقيق           إحكام الر   -٧

المستخدم، ووزن الرغيف، ولكن أيضا على مدى جودة الرغيـف وخلـوه مـن              
  .األحياء الدقيقة الممرضة

نشر الوعى بين العمال والخبازين، وتوخى النظافة العامة فى جميع المراحل التى              -٨
  .لخبزيتم من خاللها صناعة رغيف ا

 فى أثناء العمل داخـل      – بكافة صوره وأشكاله     –إصدار التعليمات بمنع التدخين       -٩
  .، ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات بجدية وصرامة)المخبز(

ضرورة إلزام أصحاب المخابز بعمل مراحيض صحية، تتوافر فيهـا اإلضـاءة              -١٠
الشخصية كالـصابون   والتهوية، والمساحة المناسبة، مع تزويدها بأدوات النظافة        

وخالفه، ومتابعة المحافظة على نظافة تلك المراحيض ورشها دائمـا بالـسوائل            
المطهرة والمعقمة، حتى التصبح هى نفسها مصدرا لألوبئة واألمراض، ومرتعـا           

  .للحشرات والميكروبات



 ٦٥

تزويد جميع المخابز بمخازن مناسبة، لحفظ الدقيق بعيدا عن متنـاول الحـشرات               -١١
متابعـة  ورض كالفئران، وضرورة توفر التهوية الجيدة فى تلك المخـازن،           والقوا

  .نظافتها وتأمينها من وصول القوارض إليها
ضرورة تعبئة المواد الغذائية المصنعة والمحفوظة فى عبوات من أصل طبيعـى              -١٢

نباتى، وعدم استخدام تلك العبوات المصنوعة من البالسـتيك أو غيـره، والتـى              
  . للتلوث عند تعبئته فيهاتعرض الغذاء

اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة عند تعبئة المواد الغذائية لتجنب تلوثها فى أثناء              -١٣
  .إعدادها أو تعبئتها أو تغليفها

ضرورة إجراء الكشف الدورى على مصانع األغذية ومراقبتها وأخذ عينات مـن              -١٤
فات القياسية المـسموح بهـا فـى         للمواص ا، والتأكد من مطابقته   اإنتاجها وتحليله 

مجاالت األغذية، والتأكد من عدم تجاوز نسب العناصر للحد المقرر، والتأكد من            
  .صحة هذه المواد الغذائية وصالحيتها لالستخدام األدمى

 ال تمـتص    – عند معالجة الحيوانـات      –استخدام أصناف من المضادات الحيوية        -١٥
  .تخدام أقل كميات ممكنة منها عند العالجواس. بسهولة من خالل جدار األمعاء

ضرورة نشر الوعى بين أصحاب مزارع التسمين، وذلك للحرص علـى عـالج               -١٦
  .الحيوانات بمضادات حيوية تختلف عن تلك التى يستخدمها اإلنسان

الدم والعظام  : منع استخدام العالئق المكونة من بقايا الكائنات الحية ومخلفاتها، مثل           -١٧
  .وإصدار القوانين الالزمة فى هذا الشأن. ، وتحريم ذلكوالجلود

ضرورة متابعة أخذ عينات من األغذية وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، والتأكـد              -١٨
من سالمتها وخلوها من األمراض وصالحيتها االستخدام اآلدمى، على أن يتم ذلك         

  .بصورة مستمرة ومفاجئة
  .، ومتابعة الشئون الصحية بهاإحكام الرقابة على مزارع األلبان  -١٩
الكشف الدورى على الحالبين والعاملين فى مجال األلبان، والتأكد من خلوهم من              -٢٠

  .األمراض، وإعطائهم شهادة صحية بذلك
إحكام الرقابة والتفتيش الدورى على مصانع منتجات األلبان، وإجـراء التحاليـل              -٢١

  .للمواصفات الصحيةالالزمة بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها 
التأكد من تواريخ صالحية منتجات األلبان قبل تناولها واسـتخدامها، ومـصادرة              -٢٢

  .الفاسد منها، وفرض الغرامات المناسبة
يجب استخدام األوانى التقليدية فى تناول جميع األطعمة والمـشروبات، وخاصـة              -٢٣

بالسـتيك فـى تنـاول      الساخنة منها أو شديدة الحرارة، فال تستخدم األكـواب ال         
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الشاى، وإنما تستخدم األكواب الزجاجية أو الخزفية أو        : المشروبات الساخنة، مثل  
  .الصينية

نشر الوعى الصحى بين الناس، وبخاصة فى األحياء الـشعبية، والمنـاداة بعـد                -٢٤
استخدام األكياس البالستيك لتعبئة ما يبيعه بعض الباعة من أطعمة ومـشروبات،            

وتوضيح خطورة ذلـك الـسلوك علـى        . المدمس واللبن والعرقسوس  الفول  : مثل
  .صحتهم وتعريضهم لإلصابة بالعديد من األمراض الخطيرة

 وعدم وضـع    ،يجب على ربات البيوت عدم استخدام األوانى البالسيتيكية الردئية          -٢٥
طعام أو شراب داخلها، حيث أن الحرارة الشديدة تتسبب فى ذوبان بعض المـواد              

 فى صناعة هذه األوانى إلى داخل األطعمة أو المشروبات، مما يكون لـه              الداخلة
كذلك يجب عليهن عدم ارتـداء المالبـس        . آثار ضارة وسيئة على الصحة العامة     

المصنوعة من البالستيك كالنايلون فى أثناء عملهن بجانب مصدر للحرارة، وذلك           
  .تجنبا للتعرض للحرائق

ة لتعبئة األغذيـة هـى تلـك المـواد المـصنعة مـن              إن أسلم المواد البالستيكي     -٢٦
ذات الكثافة العالية، التـى يـصنع منهـا         ) البولى إيثيلين : (الهيدروكربونات، مثل 

جراكن المياه وبعض العبوات البالستيك المستخدمة لتعبئة الجبن والحالوة والخل          
  .وغيرها

مله فى مـصنعه،    مراعاة بعض اإلجراءات التى تضمن سالمة العامل فى أثناء ع           -٢٧
وذلك بوقاية المكان الذى يعمل فيه من تصاعد األبخـرة الناتجـة عـن عمليـة                

ويمكن تحقيق ذلك بتركيب الشفاطات لـسحب وطـرد تلـك األبخـرة             . التصنيع
  .والغازات المتصاعدة بعيدا خارج مكان العمل

ته وحفظه فى   نشر المنافذ التى يتم من خاللها بيع الخبز للمواطنين، والعناية بتعبئ            -٢٨
  .أكياس مناسبة، ومنع بيعه على األرصفة

إلزام محالت بيع الخضروات والفاكهة بضرورة تغطية السلع التى يبيعونها بغطاء             -٢٩
  .مناسب يحفظها من األتربة والذباب

التنبيه إلى خطورة رش السلع الغذائية بالمبيدات الحشرية، لتجنب وقوف الـذباب              -٣٠
  .ذلك على صحة المواطنينعليها، وتوضيح خطورة 

نشر الوعى الصحى بين أصحاب المطاعم والعاملين بها، بضرورة عدم اسـتخدام         -٣١
  .الزيت المغلى بصفة مستمرة، بل يجب إبداله وعدم اإلضافة إليه

ضرورة المراقبة الطبية للمطاعم، وإجراء التحاليل الالزمة للتأكد مـن صـالحية              -٣٢
  .الزيت المستخدم



 ٦٧

وعى بين المواطنين باألضرار الناتجة عن تناول األطعمة تـستخدم فيهـا            نشر ال   -٣٣
  .زيوت القلى غير الصحية، وتوضيح األمراض الناتجة عن تناولها

توعية المواطنين بعدم استخدام أنواع الملح مجهولة المـصدر، لمـا تمثلـه مـن               -٣٤
 الملح على   فغالبا ما تحتوى هذه األنواع من     . خطورة شديدة على صحة المواطنين    

  .تركيزات عالية من العناصر الثقيلة، التى تضر جسم اإلنسان وأجهزته المختلفة
الـسردين  : (إحكام الرقابة على محالت تصنيع الفسيخ واألسماك المملحة، مثـل           -٣٥

  .، والتأكد من سالمة الملح المستخدم فى عمليات تمليحها، وكذلك تعليبها)والملوحة
 الالزمة للتأكد من سـالمة األسـماك المطروحـة للبيـع            ضرورة عمل التحاليل    -٣٦

  .للمواطنين وخلوها من المواد الضارة
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  الفصل التاسعالفصل التاسع
  

  مكافحة التلوث بالضوضاءمكافحة التلوث بالضوضاء



 ٦٩

  الضوضاءالضوضاء
الضوضاء أثر من األثار التى تصاحب وجود اإلنسان، ومحاوالته المـستمرة لتغييـر             

والـضوضاء ملـوث    . ة السهلة المريحة  أنماط الطبيعة بما يحقق له مزيدا من الرفاهية والحيا        
ويتعرض الناس فـى المـدن وبـالقرب منهـا          . مزعج وبوجه خاص فى المناطق الحضرية     

  .للضجيج العالى معظم األوقات
الطائرات والقطارات والشاحنات   : نقل والمواصالت، مثل  الوتأتى الضوضاء من وسائل     

  .ناء وتشغيل اآلالتوالسيارات والدراجات النارية، كما تسببها مشروعات الب
 ملوثا بموجات صوتية مزعجة، بسبب      – فى كل مكان     –لقد اصبح الهواء المحيط بنا        

تكدس الناس فى المدن، ولعب الكرة فى الشوارع وما يصاحبه من صراخ األطفال وهتـافتهم،   
  .وكذلك صياح الباعة الجائلين، وانتشار ورش تصليح السيارات وورش السمكرة

م بالضوضاء كإحدى الملوثات فى المجتمعات المعاصرة، حيـث تعـددت           ويزيد االهتما 
مصادره نتيجة للتقدم الصناعى وما صاحبه مـن إنتـاج اآلالت الميكانيكيـة، والمحركـات               
والمركبات والقاطرات وتعدد وسائل المواصالت، وظهور الطائرات النفاثة ووسائل اإلعـالم           

 فى ذات الوقت جعلت من الصعب على اإلنسان         راحته ورفاهيته، وهى  لالتى سخرها اإلنسان    
  .له األضرار واألمراض أن ينعم بالراحة والهدوء، بل وسببت
  :طرق مكافحة التلوث الضوضائى

 المقـروءة   –نشر الوعى بين المواطنين عن طريق وسـائل اإلعـالم المختلفـة               -١
لفـرد   والتوعية بأخطار الضوضاء، على الصحة العامة ل       –والمسموعة والمرئية   

  .وإنتاجيته، مما ينعكس على المجتمع كله وازدهاره
  .تجريم استخدام مكبرات الصوت واألجهزة ذات األصوات العالية فى المنازل  -٢
استخدام المواد العازلة للصوت فى بناء المنازل ومكاتب العمل والمدارس، لتقليل             -٣

  .الضوضاء المتسربة إليها
 خالل األفراد المثقفين فى المجتمع، للقضاء على         ضرورة القيام بحمالت توعية من     -٤

العادات والتقاليد البالية التى ال فائدة منها، وتوضيح اآلثـار الـسيئة والوخيمـة              
  .الناجمة عن هذه العادات

البنادق والمسدسات، لهـؤالء األشـخاص      : إلغاء تراخيص األسلحة النارية، مثل      -٥
 للقلق واإلزعاج، وحيـاتهم للخطـر       الذين يسيئون استخدامها، بما يعرض الناس     

  .والموت
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ومنع استخدام مكبرات الـصوت     " الكازينوهات"ضرورة مراقبة النوادى الليلية و        -٦
بها، واالكتفاء بالسماعات الداخلية فقط، حتى التتسبب فى نشر الـضوضاء فـى             

  .المناطق المحيطة
  .إغالق النوادى والمالهى المخالفة، وإلغاء تراخيصها  -٧
لتخطيط العمرانى السليم الذى يراعى فيه مواقع المدارس والمستشفيات، بحيـث           ا  -٨

  .تكون بعيدة عن الطرق السريعة، وتكون بعيدة عن مصادر الضوضاء
شاملة تدفق المرور وحركة الـسير بقـدر اإلمكـان،          تؤمن  وضع خطط مرورية      -٩

  .وتجنب االختناقات التى تعد من أهم أسباب ضوضاء الطرق
قيود مشددة الستخدام آالت التنبيه بوجه عام، مع تحريم استخدامها بالقرب           وضع    -١٠

  .من المستشفيات والمدارس
عدم التصريح بإقامة ورش تصليح السيارات أو ورش سمكرة الـسيارات أسـفل               -١١

العمارات أو بداخل المدن، بل يجب نقلها خارج المدن، وهذا ما حدث حاليا فـى               
، تم نقل جميع    "بمدينة الحرفيين "بـ  خصيص مدينة تعرف    مدينة القاهرة، حيث تم ت    

  .الورش إليها
نشر الوعى بين الشباب باألضرار الوخيمة التى تصيب جميع أجهزة أجـسامهم،              -١٢

نتيجة السلوكيات والممارسات الخاطئة التى يزاولها، وذلك من خالل اسـتخدامهم           
  .مالسئ ألجهزة الراديو والمسجالت المزودة بها سياراته

ضرورة مراقبة حركة المرور فى الشوارع، وضبط تلـك المواكـب المـصاحبة               -١٣
  .لألفراح، وإتمام اإلجراءات الالزمة لضمان القضاء على هذه الظاهرة السلبية

إبعاد خطوط السكك الحديدية ومحطات النقل العام عن قلب المدن والمناطق األهلة              -١٤
  . الجديدةبالسكان، ومراعاة ذلك عند إنشاء المدن

توفير أماكن كأسواق للباعة الجائلين فى األحياء والمناطق المختلفة، حتى تحمـى              -١٥
  .المواطنين من الضوضاء الصادرة عنهم فى أثناء اإلعالن عن سلعتهم
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  الفصل العاشرالفصل العاشر
  
  بصفة عامةبصفة عامة.. .. مواجهة التلوث مواجهة التلوث 
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  طرق مواجهة التلوثطرق مواجهة التلوث

ولوث كل  ..  أن اإلنسان قد أفسد كل شئ        وهكذا، وكما رأينا من خالل الفصول السابقة      
وكانت ذريعة اإلنسان فى ذلك أنه      . ولم يترك شئ إال وقد شابه شئ من التلوث والفساد         .. شئ  

يطور فى أنماط حياته ليحقق ما يصبو إليه من راحة ورفاهية مـن خـالل وتـسخير البيئـة              
 عز  -ة نواميس سنها الخالق     ومكوناتها، ولكنه نسى أو تناسى وهو فى سبيله لذلك، أن للطبيع          

 وأن اإلخالل بتلك النواميس يؤدى إلى حدوث تحوالت كبيرة فـى المنـاخ والطقـس                -وجل  
  .تنعكس آثارها على الكائنات الحية بصفة عامة

 ويدرك مخاطر ما أقترفه فى حق بيئته، وفى حـق           - اآلن   -وقد بدأ اإلنسان يستشعر     
  .لكون الفسيحالمخلوقات األخرى التى تشاركه فى ذلك ا

 ما استطاع اإلنسان من أن يحدد المشكلة وأبعادها الخطيرة، إال أنه مازال عاجزا              روبقد
  .عن مواجهتها أو الحد من خطورتها والتغلب عليها

فـنحن  .  سوى محاولة مكافحة ذلك التلوث والحد من خطورتـه         - اآلن   -وليس أمامنا   
هذه األرض، والتى تعـد وسـيلة سـفرنا     رفقاء سفر واحد على ظهر  - وهذا قدرنا    -جميعا  
. وأى عبث فى تلك الوسيلة يعرض الجميع ألخطار جسيمة، قد تؤدى لهالكنا جميعـا             . الطويل

 إال أن نعمل معا، ونتعاون سويا حتى نصل إلى غايتنا وقد            - شئنا أم أبينا     -ولذلك الخيار لنا    
  .استمتعنا برحلتنا، وحافظنا على وسيلتنا

  ::مواجهة التلوث إلى ثالث طرق، هىمواجهة التلوث إلى ثالث طرق، هىویمكن تقسيم طرق ویمكن تقسيم طرق 
  . طرق بديلة-٣   طرق عالجية-٢     طرق وقائية-١

  الطرق الوقائية: أوال

هى تلك الطرق التى يمكن من خاللها منع حدوث التلوث بأى صـورة مـن صـوره                 
وتعد الطرق الوقائية أهم طـرق مواجهـة التلـوث علـى            . المختلفة، اى تمنع وقوعه أصال    

  .ع حدوث التلوث هو الهدف الحقيقىاإلطالق، حيث أن من
وتشمل الطرق الوقائية مجموعة من التدابير التى تتفق عليها الدول فى شـكل أحكـام               
ولوائح وقوانين وتشريعات من خالل الهيئات والمنظمات الدولية، ومـن خـالل المـؤتمرات              

والندوات يـتم   ففى تلك المؤتمرات    . الدولية والندوات المحلية التى تعقد من أجل هذا الغرض        
مناقشة الدراسات واألبحاث التى تهتم بدراسة البيئة وما أصابها من خلل نتيجة التلوث النـاجم               
عن اإلنسان وتقنياته، حيث تصدر التوصيات بشأنها والتى تعد خالصـة مـا توصـل إليـه                 
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  عن كيفية مواجهة ذلك التلوث، والتدابير العمليـة لمنـع          - من خالل دراساتهم     -المجتمعون  
  .وقوعه وحدوثه أصال، أو كيفية مواجهة آثاره ومحاولة التقليل والحد من خطورتها

ويشكل التعاون الدولى أدة قيمة للمساعدة فى مكافحة التلوث، كما أنه يعد أحـد دعـائم                
ويتبلور التعاون الدولى على شكل عدد من الهيئات والمنظمات الدولية التـى            . الطرق الوقائية 
  :لتهتم بالبيئة، مث

  .اإلتحاد الدولى للحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية  -١
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 

  .اللجنة العلمية لهيئة األمم المتحدة لبحث آثار اإلشعاع الذرى  -٢
U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 

  .اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع  -٣
Commision International De Protection Radiologique. 

  .المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية  -٤
Regional   organization   for   the   Protection   of  the Marine Environment. 

  :وقد عقدت مؤتمرات خاصة بالبيئة والتلوث، مثل
 World). م١٩٨٧المؤتمر العالمى لحوادث الكيميائيات، الذى عقد فـى رومـا عـام      -١

Conference on Chemical Accidents)  
ام                 -٢ اريس ع د فى ب ذى عق م، تحت إشراف     ١٩٨٠مؤتمر سياسات خفت الضوضاء، ال

  (Noise Abatement Policies) .منظمة التعاون االقتصادى األوروبى
م، بحضور قادة الـدول     ١٩٩٦لنووى، الذى عقد فى موسكو فى عام        مؤتمر قمة األمان ا     -٣

  .)١(االقتصادية الكبرى السبع
المؤتمر الدولى المنعقد فى بروكسل حول مخاطر التقلبات المناخية وهو المؤتمر الـذى               -٤

  .)٢(بروكسل م فى ١٩٩٦انعقد فى عام 
ذى عقـد فـى جامعـة أسـيوط         المؤتمر الدولى األول عن البيئة والتنمية فى إفريقيا، ال          -٥

  .م١٩٩٥بجمهورية مصر العربية، فى اكتوبر ) اسيوط(
  .م١٩٦٧مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والذى عقد فى عام   -٦
  .م١٩٧٢مؤتمر ستوكهولم األول، الذى انعقد فى عام   -٧
م، وحضره  ١٩٩٢مؤتمر قمة األرض، الذى عقد فى ريو دى جانيرو بالبرازيل فى عام               -٨

  .مائة رئيس دولة) ١٠٠ (أكثر من
ومما الشك فيه أن تلك المؤتمرات تلعب دورا هاما فى مواجهة التلوث بكافـة أشـكاله                

  .وسوف نذكر بعض أهم القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات. وأنواعه

                                                 
 .خزون من األسلحة والمواد النووية فى العالم، وهى المسئولة عن أمنها وأمانها وهى الدول التى تملك أضخم م)١(
 . هى عاصمة االتحاد األوروبى)٢(
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مـن  ) قمة األمـان النـووى    (فبنظرة سريعة على أهم ما توصلت إليه قمة الدول التسع           
  :نتائج، يتبين ما يأتى

أتفق زعماء الدول الكبرى على السعى من أجل فرض حظـر شـامل علـى جميـع                  -١
وقد فازت الدول السبع فى هـذا       . التفجيرات والتجارب النووية بكل أشكالها وأحجامها     

  ".المساعى"من موسكو، التى أعلنت ألول مرة مساندتها لتلك " مهم"المضمار بتنازل 
ت جديدة للحفاظ على المواد النووية بعيدا عن        أتفق الزعماء على ضرورة اتخاذ خطوا      -٢

أيدى األنظمة الراديكالية واإلرهابيين الدوليين، والحيلولة دون تهريبها واالتجار غيـر           
  .المشروع فيها

دعا الزعماء إلى إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد النووية التى يمكـن تحويلهـا إلـى      -٣
  .أسلحة

  :عامة والهامة، وهىآذلك، یمكن ذآر بعض التوصيات ال
يجب أن تجرى قياسات منتظمة لعدد من المواد طويلة البقاء نسبيا فى الجو العام، وتشمل         -١

أول األكاسيد الكربون، والميثان، وثانى أكسيد الكربون، وأكاسـيد الكبريـت، وأكاسـيد             
  .النيتروجين

هواء علـى أسـاس     يجب أن يدرس بطريقة نظامية معدل زوال المواد الهامة الملوثة لل            -٢
  .استيفاء عناصرها الواحد تلو اآلخر

يجب أن تطور الحكومة والصناعة طرقا وأجهزة للتفتيش الدورى علـى نظـم الـتحكم                 -٣
  .المستعملة، وأن تبذل فى سبيل ذلك أقصى جهد ممكن

من الضرورى إنشاء معايير إتحادية لجودة الهواء ومراجعتها بصفة مستمرة على ضوء              -٤
  .البراهين الجديدةالحقائق و

يجب اإلسراع فى إبتكار أجهزة بسيطة رخيصة لمراقبة الهواء، وإيجاد الوسـائل لـدفع                -٥
  .األبحاث الصناعية فى هذا المجال

 عن تكنولوجيا معالجة مياه المجارى والـصناعة        - ونشرها   -ضرورة جمع المعلومات      -٦
  .لمستوى القومىلتسترشد بها الشركات والبلديات، على أن يتم ذلك على ا

ينبغى إجراء المزيد من البحوث حول التأثير السام للمبيدات عند دخولها فـى الجهـاز                 -٧
  .التنفسى، مقارنة بما يحدث عند التعرض لها عن طريق الجلد أو تناولها عن طريق الفم

سـبع  " كالوس نوبل "، حيث خصص    "نوبل لألرض "تم إنشاء جائزة عالمية باسم جائزة         -٨
  :ل عام ألفضل اإلنجازات فى ميدان البيئة والمحافظة عليها فى مجاالتجوائز ك

  . توفير المياه النقية الالزمة للشرب-
  . النمو السكانى-
  . نزع السالح-



 ٧٥

  . ميدان الغذاء-
  . الطاقة-
  . الحفاظ على البيئة-
  . أخالقيات األرض-

  الطرق العالجيةالطرق العالجية: : ثانياثانيا

لتلوث عقب حدوثه، وهى تستهدف اإلقـالل       وهى تشمل الطرق التى تستخدم لمواجهة ا      
ويتم من خالل هذه الطرق متابعة مصادر التلوث        . من تأثير ذلك التلوث ومخاطره على البيئة      

  . بجميع صوره ومحاولة التقليل من الملوثات الصادرة والناتجة حال انبعاثها
  .طرق العامةالطرق الكيميائية وال: وتتمثل الطرق العالجية فى قسمين رئيسيين، وهما

   الطرق الكيميائية-أ
معالجة اإلنبعاثات من تبخر الوقود، وذلك عن طريق تغيير مواصـفات البنـزين بإحـدى                -١

. تقليل درجة تطاير الوقود مما يقلل من الهيدروكربونات الكلية المنطلقـة          : طريقتين، أولهما 
أو الخمـس ذرات مـن      هو أن تستبدل الهيدروكربونات األوليفينية ذات األربـع         : وثانيهما

  .الكربون بهيدروكربونات أخرى أقل نشاطا من المجموعة البرافينية
الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون، تم     : لتحقيق المواصفات المطلوبة لغازات العادم، مثل      -٢

حقن الهواء فى مشعب العادم قريبا من صممات العادم، حيث تكون حرارة العادم عند أعلى               
ستحث عمليات األكسدة للمواد غير المؤكسدة أو المؤكسدة جزئيا، حيث تـضبط           درجة، مما ي  

  .، وتوقيت الشرر لتقليل المواد الملوثة المنبعثة)الكاربوراتير(عمليات المغذى 
نتاج مركبات من الباريوم تضاف إلى وقود الديزل بهدف تقليل الدخان المنبعـث عنـد               إتم   -٣

 من مركبات   -ومهمة هذه اإلضافات    . تقريبا% ٥٠لى  احتراق ذلك الوقود بنسب قد تصل إ      
 هى تقليل إنبعاث الدخان بمنعها إزالة الهيدروجين من الهيدروكربونات، فتتحـول  -الباريوم  

ويخرج الباريوم فى العادم على هيئة كبريتـات        . إلى جسيمات كربون فى عمليات االشتعال     
  .ة باإلنسانوهى مادة ال تقبل الذوبان، وهى غير ضار. الباريوم

ـ من إنبعاثات الجسيمات باستخدام و    % ٩٠تمكنت مصانع الورق من أن تمنع تدريجيا         -٤ ائل س
  .كالسيكلونات واألبراج المبللة، والمرسبات اإللكتروستاتيكية

تجرى مجموعة من البحوث والدراسات، وذلك إلزالـة أكاسـيد الكبريـت مـن الغـازات                 -٥
ى تدرس تفاعل أكاسيد الكبريت مع الحجر الجيـرى أو          فهناك بعض األبحاث الت   ). العادمة(
  . النتاج حمض الكبريتيك- عن طريق عامل حفاز-، أو تحويلها "الدولوميت"
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   الطرق العامة- ب
االهتمام بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء وخاصة فى المـدن المزدحمـة، حيـث تلعـب                -١

المناطق الصناعية دورا هامـا فـى      األحزمة الخضراء والمناطق المشجرة فى المدن وحول        
  .تنقية الهواء

ضرورة التغلب على المشاكل المرورية وما ينتج عنها من تكدس السيارات والشاحنات وما              -٢
فقد وجد أن هذه    . يصاحب ذلك من بث كميات كبيرة من الملوثات السامة إلى الهواء الجوى           

  .الملوثات يقل تركيزها عند إنسياب الحركة المرورية
ضرورة الصيانة الدائمة آلالت اإلحتراق، للتقليل من الغازات الملوثة السامة المنطلقة، كمـا              -٣

  .يحدث كثيرا فى حالة وسائل النقل ذات المحركات القديمة أو التالفة
وضع تشريعات ولوائح ومقاييس خاصة بالتراكيز القصوى للملوثات المسموح بوجودها فى            -٤

  .لمدن والمناطق الصناعيةالهواء، وبخاصة فى هواء ا
  الطرق البدیلة: ثالثا

وتشمل جميع الطرق التى يمكن استخدامها دون أن ينتج عنها أى ملوثات سواء كانـت               
فهى تشمل جميع مصادر الطاقة المتجـددة النظيفـة التـى يمكـن             . سائلة أم غازية أم صلبة    

لتى تتميز بتلويثها للبيئة عنـد      استخدامها بدال عن المصادر التقليدية المعروفة والمستحدثة، وا       
  . استخدامها

وتتميز المصادر المتجددة بإنعدام اآلثار التلويثية لها على البيئة، ممـا يجعلهـا آمنـة               
وأهـم  . االستخدام وغير ضارة باإلنسان أو الحيوان أو النبات، أو بأى من المكونـات البيئـة              

  .اقة المائية، وطاقة الرياحالطاقة الشمسية، والط: المصادر المتجددة والنظيفة هى
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  .م١٩٩٨ - دار النهضة العربية -فيروس العصر ..  التلوث البيئى - تةحمد شحاأحسن . د -١
 مكتبة الـدار    -السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها     :  تلوث البيئة    - ةحمد شحات أحسن  . د -٢

  .م٢٠٠٠ -العربية للكتاب 
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