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بــدأت مشــكلة تلــوث الرتبــة يف األراضــي الزراعيــة تظهــر 
نتيجــة اإلفــراط يف اســتعمال األمســدة الكيميائيــة، وبشــكل 
خــاص األمســدة اآلزوتيــة، وإن الســتخدام األمســدة الكيميائيــة 
املصنعــة الكثــر مــن اآلثــار الســلبية اخلطــرة علــى ســامة 
البيئــة وصحــة اإلنســان، فهــي تغســل بســهولة مــن الرتبــة 
لتتســرب إىل امليــاه اجلوفيــة أو ميــاه األهنــار والبحــرات، وتــؤدي 

إىل تعريــض الرتبــة للتعريــة الرحييــة واملائيــة، 
خاصــة مــع احملتــوى العضــوي املنخفــض 

الكائنــات  علــى  تقضــي  كوهنــا  للرتبــة، 
احليــة الدقيقــة املوجــودة فيهــا، األمــر 
بنيتهــا  إفقــار  إىل  يــؤدي  الــذي 
وبالتــايل  مســاميتها،  وإضعــاف 
كمــا  املتاحــة،  املغذيــات  اخنفــاض 
يــؤدي  عليهــا  االعتمــاد  ازديــاد  أنّ 
إىل زيــادة الكميــة املطلوبــة ســنوياً 
اإلنتاجيــة،  نفــس  علــى  للحصــول 

ذلــك إضافــة إىل األخطــاء الشــائعة 
نــوع  يف  كاخلطــأ  اســتخدامها  يف 

العناصــر املضافــة أو إضافــة كميــات زائــدة 
مــن األمســدة، ممــا يســبب اإلخــال يف تــوازن 

العناصــر املعدنيــة أو اخللــل يف امتصاصهــا، وذلــك 
خيفــض أو يفقــد إنتاجيــة الرتبــة.

 لذلــك كان مــن الضــروري التحــول حنو تبين اســرتاتيجيات 

حديثــة لإلقــال مــن اســتخدامها واســتبداهلا بأســاليب أخــرى 
آمنــة بيئيــاً، وإنّ اســتخدام فطــور امليكوريــزا أحــد أهــم التقنيــات 
البديلــة الســليمة والصديقــة للبيئــة مــن جهــة، وتــؤدي إىل 
زيــادة اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، فهــي بذلــك حتقــق إنتاجــاً 
يونانــي  أصــل  ذات  كلمــة   )Fungus-root( مســتدمياً. 
تعــين الفطــور اجلذريــة )Mycorrzhiae(، حيــث توجــد 
عاقــة املنفعــة التبادليــة بشــكل طبيعــي بــن 
الفطــور  العــامل، وهــذه  نباتــات  90 % مــن 
علــى  مســتعمراهتا  بإقامــة  متخصصــة 
اجلذريــة  الفطريــات  تــؤدي  اجلــذور. 
) امليكوريــزا ( وظيفتهــا مــن خــال 
شــبكة اخليــوط الفطريــة الدقيقــة، 
حيــث ترتبــط جهــة مــن هنايــات هــذه 
جــذور  أنســجة  وتدخــل  اخليــوط، 
النبــات، عندهــا جيــري التبــادل بــن 
النبــات وامليكوريــزا باملــواد األساســية، 
املعدنيــة  املغذيــات  يتلقــى  فالنبــات 
الداعمــة  املــواد  مــن  وغرهــا  واملــاء 
لنمــوه، والفطــر يتلقــى مــن النبــات الســكر 
ــات الازمــة لنمــوه، يف حــن أن اجلهــة  واملركب
األخــرى مــن هنايــات اخليــوط الفطريــة )امليســيليوم( 
متتــد وتتغلغــل ضمــن الرتبــة، حيــث توجــد املــواد الازمــة 
للنبــات. إنّ كمّيــة اخليــوط الفطريــة للميكوريــزا الــي توجــد يف 
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بــدأت مشــكلة تلــوث الرتبــة يف األراضــي الزراعيــة تظهــر 
نتيجــة اإلفــراط يف اســتعمال األمســدة الكيميائيــة، وبشــكل 
خــاص األمســدة اآلزوتيــة، وإن الســتخدام األمســدة الكيميائيــة 
املصنعــة الكثــر مــن اآلثــار الســلبية اخلطــرة علــى ســامة 
البيئــة وصحــة اإلنســان، فهــي تغســل بســهولة مــن الرتبــة 

ــاه األهنــار والبحــرات،  ــة أو مي ــاه اجلوفي لتتســرب إىل املي
وتــؤدي إىل تعريــض الرتبــة للتعريــة الرحييــة 

العضــوي  احملتــوى  مــع  خاصــة  واملائيــة، 
ــة، كوهنــا تقضــي علــى  املنخفــض للرتب

املوجــودة  الدقيقــة  الكائنــات احليــة 
إىل  يــؤدي  الــذي  األمــر  فيهــا، 
إفقــار بنيتهــا وإضعــاف مســاميتها، 
املغذيــات  اخنفــاض  وبالتــايل 
املتاحــة، كمــا أنّ ازديــاد االعتمــاد 
الكميــة  زيــادة  يــؤدي إىل  عليهــا 
املطلوبــة ســنوياً للحصــول علــى 
نفــس اإلنتاجيــة، ذلــك إضافــة إىل 

اســتخدامها  الشــائعة يف  األخطــاء 
كاخلطــأ يف نــوع العناصــر املضافــة أو 

إضافــة كميــات زائــدة مــن األمســدة، ممــا 
يســبب اإلخــال يف تــوازن العناصــر املعدنيــة 

أو اخللــل يف امتصاصهــا، وذلــك خيفــض أو يفقــد 
إنتاجيــة الرتبــة.

تبــي  حنــو  التحــول  الضــروري  مــن  كان  لذلــك   
اســرتاتيجيات حديثــة لإلقــال مــن اســتخدامها واســتبداهلا 
بأســاليب أخــرى آمنــة بيئيــاً، وإنّ اســتخدام فطــور امليكوريــزا 
للبيئــة  والصديقــة  الســليمة  البديلــة  التقنيــات  أهــم  أحــد 
مــن جهــة، وتــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، 
ــة  ــث توجــد عاق ــق إنتاجــاً مســتدمياً.  حي ــك حتق ــي بذل فه
ــن 90 % مــن  ــي ب ــة بشــكل طبيع ــة التبادلي املنفع
نباتــات العــامل، وهــذه الفطــور متخصصــة 
بإقامــة مســتعمراهتا علــى اجلــذور. تــؤدي 
 ) امليكوريــزا   ( اجلذريــة  الفطريــات 
وظيفتهــا مــن خــال شــبكة اخليــوط 
ترتبــط  الدقيقــة، حيــث  الفطريــة 
جهــة مــن هنايــات هــذه اخليــوط، 
النبــات،  جــذور  أنســجة  وتدخــل 
عندهــا جيــري التبــادل بــن النبــات 
وامليكوريــزا باملــواد األساســية، فالنبات 
يتلقــى املغذيــات املعدنيــة واملــاء وغرهــا 
والفطــر  لنمــوه،  الداعمــة  املــواد  مــن 
واملركبــات  الســكر  النبــات  مــن  يتلقــى 
الازمــة لنمــوه، يف حــن أن اجلهــة األخــرى 
مــن هنايــات اخليــوط الفطريــة )امليســيليوم( متتــد 
وتتغلغــل ضمــن الرتبــة، حيــث توجــد املــواد الازمــة للنبــات. 
ــي توجــد يف  ــزا ال ــة للميكوري ــوط الفطري ــة اخلي إنّ كمّي
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تعــد البيئــة الفراتيــة بيئــة غنيــة وفريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث التنوع 
احليــوي واجلمــال، حيــث تتداخــل فيهــا روعــة النهــر مــن جهــة وســحر 
الباديــة الــي تغنــى هبــا الشــعراء مــن جهــة أخــرى، وهــي مازالــت بقعــة 
بكــراً مل تأخــذ حقهــا مــن البحــث والدراســة، كمــا أن معظــم مفرداهتــا 
ــة  ــا اجلــزر النهري ــت خــارج االكتشــاف، ومنه ــة مازال ومكوناهتــا الطبيعي
الــي ال تعــد وال حتصــى، والــي تشــكل مــع النهــر تطريــزاً آخــر يف 
اجلمــال، ميتــد كقطــع ملونــة وســط الفــرات، منــذ دخولــه األراضــي 
ــد  ــراب يودعهــا يف البوكمــال عن ــى آخــر ذرة ت الســورية يف جرابلــس حت

ــة. احلــدود العراقي
واتفــق علــى تســمية اجلــزر النهريــة مبصطلــح )احلوائــج النهريــة(، 
ومفردهــا حوجيــة، توجــد يف داخــل هنــر الفــرات علــى امتــداد حمافظــة 
ــر،  ــة إىل حــرم النه ــزور، يصــل عددهــا إىل 77 حوجيــة، باإلضاف ــر ال دي
ــاً ســاحراً، ويصــل  ــة منظــراً مجالي ــات الطبيعي ــث شــكلت هــذه الغاب حي
إمجــايل مســاحتها إىل 3347 دومنــاً، وهــي عبــارة عــن غابــات بكــر كثيفــة 
مل متتــد إليهــا يــد اإلنســان، حماطــة بامليــاه مــن مجيــع اجلهــات، وتتشــكل 
مــن الرتبــة الــي ينقلهــا النهــر يف أثنــاء فيضانــه، حيــث تظهــر احلوائــج 
ــة  ــا فهــي غني ــا تربته ــاه وشــح األمطــار، أم ــد اخنفــاض منســوب املي عن

باملعــادن وصاحلــة للزراعــة.
وتزخــر هــذه احلوائــج بثــروة نــادرة مــن التنــوع احليــوي لكوهنــا 
ــة  ــات طبيعي ــز بنمــو أشــجار ونبات ــه، يتمي ــه خصوصيت ــاً ل ــاً بيئي جمتمع
تتميــز بكثافتهــا وبأوراقهــا الطويلــة والرفيعــة، ألهنــا ال تنمــو إال يف 
الفراتــي  كاحلــور  دائــم،  بشــكل  امليــاه  فيهــا  تتوافــر  الــي  األماكــن 
ــزل والســوس،  ــاء والعوســج وال ــون والطرف ــا والزيزف والصفصــاف والكين
ومــا يزيــد هــذه احلوائــج روعــة تلــك التشــكيلة الواســعة مــن احليوانــات 
الربيــة كالنمــر الفراتــي والغــزال الســوري وكلــب املــاء والســاحف النهرية 
والســاحف الفراتيــة والثعالــب واألفاعــي، كمــا أهنــا تعــد موائــل طبيعيــة 
للعديــد مــن الطيــور املســتوطنة )كاحلمــام الــربي والشــحرور واحلســون 
والطيــور  الــدوري(،  والعصفــور  والبــوم  والرمــادي  األبيــض  والبلشــون 
املهاجــرة )كالدرغــل والــزرزور والشــحرور واحلســون( وبعــض النســور 
كالعقــاب والبــاز. ومــن أهــم هــذه احلوائــج حوجيــة أبــو حــردوب وعيــاش 

والقصــي والتبــين وذيبــان والصاحليــة والدحلــة وقاطــع والصبحــة.
ــج  ــى هــذه احلوائ ــات واملمارســات الســلبية للســكان عل إال أن التعدي
الطبيعيــة مــن خــال الصيــد والقطــع اجلائــر أدت إىل انقــراض بعــض 
هــذه األنــواع وبعضهــا اآلخــر مهــدد باالنقــراض، وأدى ذلــك بشــكل كبــر 

إىل كســر يف نظامهــا البيئــي.
وإميانــاً مــن الدولــة بــأن هــذه اجلــزر كنــوز حتتــاج إىل احلمايــة 
فقــد أصــدرت العديــد مــن القــرارات حلمايتهــا، حيــث مت اعتبــار كل مــن 
حوجيــة أبــو حــردوب وعيــاش والصبحــة والدحلــة والصاحليــة حمميــات 

طبيعيــة بيئيــة.
تشــكل احلوائــج النهريــة أفقــاً مهمــاً لتطويــر الســياحة البيئية لروعة 
التكامــل البيئــي الطبيعــي فيهــا، كمــا أهنــا مقصــد ملراقــي الطيــور مــن 
الســياح األجانــب، ممــا يــؤدي إىل تشــجيع املشــاريع الســياحية البيئيــة، 
خاصــة  لســكان املنطقــة هربــاً مــن طبيعــة املنــاخ اجلــاف وللتمتــع 
باملناظــر اخلابــة، حيــث تعــدُّ احليــاة الربيــة يف وادي الفــرات -مبــا 
حتتويــه مــن نباتــات وحيوانــات وطيــور- مــن أهــم املــوارد الطبيعيــة الــي 
ــة. ــة احتياجــات اإلنســان احلياتي ــذ األزل دوراً أساســياً يف تلبي ــت من لعب
مديرية التوعية البيئية- م. شرين الرداوي
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  افتتــح معــاون وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس وضــاح 
قطمــاوي فعاليــات الــدورة التدريبيــة التاســعة إلعــداد خــرباء تقييــم 
األثــر البيئــي، وذلــك تنفيــذاً ملذكــرة التعــاون املوقعــة بــن وزارة اإلدارة 
احملليــة والبيئــة ونقابــة املهندســن الســورين للتعــاون فيمــا خيــص 
التدريــب والتأهيــل للكــوادر العاملــة يف جمــال البيئــة، وقــد مت تنفيــذ 
مثانــي دورات ســابقة ضمــن الربنامــج التدريــي لتأهيــل خــرباء يف 
جمــال تقييــم األثــر البيئــي وفــق املنهجيــة املتبعــة يف التعليمــات 
التنفيذيــة إلجــراءات تقييــم األثــر البيئي املعتمدة يف عام 2008، حيث 
ــة /20/ مشــاركاً يف كل دورة، أي مــا يعــادل /160/  ــم تدريــب قراب يت
خبــراً علــى مســتوى احملافظــات وجلميــع التخصصــات اهلندســية 
والعلميــة، وقــد مت منــح املشــاركن يف هــذا الربنامــج التدريــي لتأهيــل 
اخلــرباء شــهادة خبــر يف جمــال تقييــم األثــر البيئــي معتمــدة مــن 
الــوزارة ونقابــة املهندســن املركزيــة، وحرصــاً علــى تســهيل إجــراءات 
منــح املوافقــة البيئيــة للمشــاريع احلكوميــة خــال املرحلــة القادمــة، 
ــة بشــكل  ــات احلكومي ــة يف اجله ــوادر العامل ــه ســيتم إشــراك الك فإن
أكــرب يف الــدورات القادمــة ليتــم االعتمــاد علــى هــذه الكــوادر يف إعــداد 

دراســات تقييــم األثــر البيئــي للمشــاريع العائــدة لوزاراهتــم.

حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف مــع 
أعضــاء املكتــب التنفيــذي يف حمافظــة ريــف دمشــق ومديــري املؤسســات 
اخلدميــة آليــات رفــع مســتوى اخلدمــات للمواطنــن يف احملافظــة وســبل 
زيــادة املشــاريع االســتثمارية والتنمويــة فيهــا وتنميــة املناطــق احلرفيــة 

والصناعيــة مبــا يدفــع عمليــة اإلنتــاج إىل اإلمــام.
ــة  ــر عمــل اجملالــس احمللي ــى ضــرورة تطوي ــر عل وشــدد الســيد الوزي
املؤجــرة  واألمــاك  العقــارات  واســتثمار  دوري  بشــكل  أدائهــا  وتقييــم 
والتابعــة هلــا وتقديرهــا حبســب األســعار احلاليــة، مبــا يعــزز دعــم املــوارد 
املاليــة هلــذه اجملالــس ورفــع مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن 
أينمــا  وحماســبتهم  واملخالفــن  الفاســدين  اســتئصال  علــى  والعمــل 

وجــدوا.  
يف  واالســتثمارية  اخلدميــة  اخلطــط  تنفيــذ  نســب  واســتعرض 
اجملالــس احملليــة التابعــة للمحافظــة ومؤسســاهتا، مشــراً إىل أمهيــة 
ــوزارة  ــة احملــددة ليتســنى لل ــع اخلطــط ضمــن املــدد الزمني تنفيــذ مجي
تقديــم املزيــد مــن الدعــم للمجالــس والرتكيــز علــى إعــادة إعمــار املناطــق 
ــة  ــز اخلدم ــل مراك ــا، وتفعي ــش األمــن واالســتقرار إليه ــاد اجلي ــي أع ال

يف مجيــع مناطــق احملافظــة،  مبينــاً أنــه مت صــرف حنــو 100 مليــون 
ــرة للســيارات  ــون ل ــة ضاغطــات القمامــة و150 ملي ــرة ســورية لصيان ل
اهلندســية، ومت تقديــم ضاغطــات قمامــة للمحافظــة، وســيتم تقديــم 
املزيــد يف حــال توافــرت، الفتــاً لوجــود دراســة إلمكانيــة إقامــة شــركة 
نقــل داخلــي خاصــة باحملافظــة يف حــال كانــت حتقــق مصــاحل املواطنــن، 
وتضمــن احلفــاظ علــى اســتمرارية الشــركة، داعيــاً إىل دراســة املكتــب 
التنفيــذي للمشــاريع املقرتحــة بعنايــة كبــرة قبــل إرســاهلا للــوزارة لتتــم 

ــا.   املوافقــة عليه

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي املكتب التنفيذي حملافظة ريف دمشق..

علمــاً بأنــه قــد مت تدريــب الكــوادر العاملــة يف اجلهــات احلكوميــة 
األخــرى / مركــز حبــوث الطاقــة – وزارة الزراعــة / إضافــة إىل الكوادر 

العاملــة يف القطــاع اخلــاص ويف مديريــات البيئــة باحملافظــات.
ــه  مــن جهــة أخــرى، ويف ســياق الربنامــج التدريــي الــذي أطلقت
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، افتتــح املهنــدس قطمــاوي يف القصــر 
البلــدي حبلــب فعاليــات الــدورة التدريبيــة يف جمــال التفتيــش البيئــي 
الــي تقيمهــا الــوزارة بالتعــاون مــع حمافظــة حلــب لتدريــب الكــوادر 
علــى منهجيــة وآليــة وأســس التفتيــش البيئــي، وهــي الــدورة الرابعــة 
ــة،  ــوزارة يف احملافظــات بعــد محــص ومحــاة والاذقي الــي تقيمهــا ال
وتتضمّــن الــدورة حماضــرات حــول قانــون البيئــة رقــم /12/ لعــام 
2012 واخلــربات الواجــب توافرهــا يف املفتــش البيئــي وكيفيــة تأهيلــه 
وإعــداده وآليــة إعــداد اخلطــة الســنوية وتقاريــر التفتيــش البيئــي 
ومتطلبــات الصحــة والســامة للمفتشــن وأســاليب وتقنيــات املعاجلــة 
ــى  ــش عل ــة التفتي ــة وكيفي ــات الصناعي والتخلــص اآلمــن مــن النفاي
ــة، باإلضافــة إىل تدريــب عملــي  مســتودعات ختزيــن املــواد الكيميائي
ــار شــفهي الحــق  ــم اختب ــي ومــن ث ــار كتاب للمشــاركن وإجــراء اختب

ملنــح الناجحــن بطاقــة املفتــش البيئــي. 

  إعداد خرباء تقييم األثر البيئي 
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حــدد االجتمــاع النوعــي للجنــة إعــادة اإلعمــار برئاســة رئيــس 
جملــس الــوزراء املهنــدس عمــاد مخيــس معــامل اخلطــة الوطنيــة 
الشــاملة إلعــادة إعمــار ســورية والــي تنطلــق بالتــوازي مــع اســتمرار 
انتصــارات  ملواكبــة  وذلــك  اإلســعافية،  خطتهــا  بتنفيــذ  اللجنــة 
ــع  ــل مجي ــادة تأهي ــود إلع ــف اجله ــي الســوري، وتكثي ــش العرب اجلي
املناطــق الــي يعيــد اجليــش األمــن واالســتقرار إليهــا بعــد تطهرهــا 

مــن اإلرهــاب.
رئيــس جملــس الــوزراء أكــد أن قيــام الدولــة بإطــاق مشــروع 
مجيــع  علــى  لإلرهــاب  تتصــدى  مازالــت  وهــي  اإلعمــار،  إعــادة 
اجلبهــات، يأتــي انطاقــاً مــن الرؤيــة الثاقبــة واحلكيمــة للقيــادة 
بضــرورة إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة وتدويــر عجلــة اإلنتــاج، حبيــث 
تكــون مســتعدة لتلبيــة احتياجــات مرحلــة مــا بعــد احلــرب، مشــدداً 
علــى ضــرورة تكثيــف مجيــع اجلهــود لتأهيــل املناطــق احملــررة وإعــادة 
اخلدمــات الرئيســة وتوفــر مســتلزمات االســتقرار فيهــا، متهيــداً 
لعــودة املواطنــن إليهــا، موضحــاً أمهيــة وضــع رؤيــة جديــدة لعمــل 
جلنــة إعــادة اإلعمــار، هبــدف اســتثمار االنتصــارات الــي ختطهــا 
قواتنــا املســلحة علــى الوجــه األمثــل، حبيــث تنتقــل مــن النهــج 
اإلســعايف الــذي فرضتــه عليهــا ظــروف احلــرب إىل هنــج شــامل 
إلعــادة تأهيــل مفاصــل اإلنتــاج الرئيســة يف خمتلــف احملافظــات، 
وهــو مــا يتطلــب التشــبيك والتنســيق بــن مجيــع اجلهــات املعنيــة 

ــة قصــرة. ــوب خــال فــرتات زمني إلجنــاز العمــل املطل
ــدس  ــة املهن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــدم وزي ــاع ق وخــال االجتم
حســن خملــوف عرضــاً حــدد فيــه األعمــال الــي قامــت هبــا الــوزارة 
الســكنية  الوحــدات  وتشــييد  التحتيــة  البنــى  تأهيــل  جمــال  يف 

والقطــاع  احلكوميــة  املؤسســات  األضــرار يف  وحجــم  للمهجريــن 
اخلــاص وحجــم اإلنفــاق والتعويــض عــن األضــرار.

مبنــى  يف  عقــد  الــذي  االجتمــاع  خــال  اجملتمعــون  وخــرج 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة برؤيــة وطنيــة شــاملة إلعــادة إعمــار 
ــا مــن خــال قاعــدة  ــى حصــر األضــرار وتوصيفه ســورية تقــوم عل
بيانــات متكاملــة وحتديــد أولويــات العمــل، مبــا يســهم يف إعــادة 
ــة عــرب تشــكيل جلــان  ــة، ويعــزز صمــود الدول ــى التحتي ــل البن تأهي
متخصصــة تضــم كل املكونــات الوطنيــة لوضــع رؤيــة عمــل واضحــة 
وشــاملة، ودراســة ســبل تأمــن التمويــل الــازم ســواء عــن طريــق 
اســتقطاب القطــاع اخلــاص يف مشــاريع إعــادة اإلعمــار أم عــرب فتــح 
قنــوات مــع الــدول الصديقــة جلــذب االســتثمارات الفاعلــة وتطويــر 

ــة. ــة عمــل صحيحــة للجن ــي تؤمــن بيئ التشــريعات ال

وضع رؤية جديدة لعمل جلنة إعادة اإلعمار

كرّمــت حمافظــة الاذقيــة عشــر جلــان للتنميــة احملليــة مــن برنامــج )مشــروعي( التنمــوي التابــع لألمانــة 
الســورية للتنميــة تقديــراً جلهودهــا املبذولــة يف خدمــة املواطنــن ومتابعــة املشــاريع الــي مشلهــا الربنامــج منــذ 
انطاقتــه. حمافــظ الاذقيــة إبراهيــم خضــر الســامل لفــت إىل اجلهــود الــي تبذهلــا جلــان )مشــروعِيْ( جلهــة 
أداء عملهــا بشــكل تطوعــي ومســاعدة احملتاجــن علــى تأســيس عمــل يؤمّــن هلــم ســبل العيــش الكريــم، وعلــى 
ــوا أغلــى مــا لديهــم مــن أجــل الوطــن،  رأســهم جرحــى اجليــش العربــي الســوري وأســر الشــهداء الذيــن بذل
ــرة  ــت مدي ــن. وبيّن ــع اخلدمــي للمواطن ــا مــن شــأنه حتســن الواق ــم كل م ــداً اســتعداد احملافظــة لتقدي مؤك
مكتــب التنميــة احملليــة إهلــام األشــقر أن الربنامــج بــدأ العمــل يف الاذقيــة عــام 2014، ويســتهدف القــرى 
الفقــرة باحملافظــة، حيــث مت اســتهداف /205/ ُقــرى مببلــغ /450/ مليــون لــرة، وبلــغ عــدد املســتفيدين 
/4100/ مســتفيد. ولفتــت إىل وجــود خطــط مســتقبلية للتوســع باملشــروع ودعــم القــرى الــي مت اســتهدافها 
مــن خــال رفــع رصيدهــا، حيــث يتــم التنســيق بــن األمانــة الســورية للتنميــة ووزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة 
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حــدد االجتمــاع النوعــي للجنــة إعــادة اإلعمــار برئاســة رئيــس 
جملــس الــوزراء املهنــدس عمــاد مخيــس معــامل اخلطــة الوطنيــة 
الشــاملة إلعــادة إعمــار ســورية والــي تنطلــق بالتــوازي مــع اســتمرار 
انتصــارات  ملواكبــة  وذلــك  اإلســعافية،  خطتهــا  بتنفيــذ  اللجنــة 
ــع  ــل مجي ــادة تأهي ــود إلع ــف اجله ــي الســوري، وتكثي ــش العرب اجلي
املناطــق الــي يعيــد اجليــش األمــن واالســتقرار إليهــا بعــد تطهرهــا 

مــن اإلرهــاب.
رئيــس جملــس الــوزراء أكــد أن قيــام الدولــة بإطــاق مشــروع 
مجيــع  علــى  لإلرهــاب  تتصــدى  مازالــت  وهــي  اإلعمــار،  إعــادة 
اجلبهــات، يأتــي انطاقــاً مــن الرؤيــة الثاقبــة واحلكيمــة للقيــادة 
بضــرورة إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة وتدويــر عجلــة اإلنتــاج، حبيــث 
تكــون مســتعدة لتلبيــة احتياجــات مرحلــة مــا بعــد احلــرب، مشــدداً 
علــى ضــرورة تكثيــف مجيــع اجلهــود لتأهيــل املناطــق احملــررة وإعــادة 
اخلدمــات الرئيســة وتوفــر مســتلزمات االســتقرار فيهــا، متهيــداً 
لعــودة املواطنــن إليهــا، موضحــاً أمهيــة وضــع رؤيــة جديــدة لعمــل 
جلنــة إعــادة اإلعمــار، هبــدف اســتثمار االنتصــارات الــي ختطهــا 
قواتنــا املســلحة علــى الوجــه األمثــل، حبيــث تنتقــل مــن النهــج 
اإلســعايف الــذي فرضتــه عليهــا ظــروف احلــرب إىل هنــج شــامل 
إلعــادة تأهيــل مفاصــل اإلنتــاج الرئيســة يف خمتلــف احملافظــات، 
وهــو مــا يتطلــب التشــبيك والتنســيق بــن مجيــع اجلهــات املعنيــة 

ــة قصــرة. ــوب خــال فــرتات زمني إلجنــاز العمــل املطل
ــدس  ــة املهن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــدم وزي ــاع ق وخــال االجتم
حســن خملــوف عرضــاً حــدد فيــه األعمــال الــي قامــت هبــا الــوزارة 
الســكنية  الوحــدات  وتشــييد  التحتيــة  البنــى  تأهيــل  جمــال  يف 

والقطــاع  احلكوميــة  املؤسســات  األضــرار يف  وحجــم  للمهجريــن 
اخلــاص وحجــم اإلنفــاق والتعويــض عــن األضــرار.

مبنــى  يف  عقــد  الــذي  االجتمــاع  خــال  اجملتمعــون  وخــرج 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة برؤيــة وطنيــة شــاملة إلعــادة إعمــار 
ــا مــن خــال قاعــدة  ــى حصــر األضــرار وتوصيفه ســورية تقــوم عل
بيانــات متكاملــة وحتديــد أولويــات العمــل، مبــا يســهم يف إعــادة 
ــة عــرب تشــكيل جلــان  ــة، ويعــزز صمــود الدول ــى التحتي ــل البن تأهي
متخصصــة تضــم كل املكونــات الوطنيــة لوضــع رؤيــة عمــل واضحــة 
وشــاملة، ودراســة ســبل تأمــن التمويــل الــازم ســواء عــن طريــق 
اســتقطاب القطــاع اخلــاص يف مشــاريع إعــادة اإلعمــار أم عــرب فتــح 
قنــوات مــع الــدول الصديقــة جلــذب االســتثمارات الفاعلــة وتطويــر 

ــة. ــة عمــل صحيحــة للجن ــي تؤمــن بيئ التشــريعات ال

وضع رؤية جديدة لعمل جلنة إعادة اإلعمار
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ــوا أغلــى مــا لديهــم مــن أجــل الوطــن،  رأســهم جرحــى اجليــش العربــي الســوري وأســر الشــهداء الذيــن بذل
ــرة  ــت مدي ــن. وبيّن ــع اخلدمــي للمواطن ــا مــن شــأنه حتســن الواق ــم كل م ــداً اســتعداد احملافظــة لتقدي مؤك
مكتــب التنميــة احملليــة إهلــام األشــقر أن الربنامــج بــدأ العمــل يف الاذقيــة عــام 2014، ويســتهدف القــرى 
الفقــرة باحملافظــة، حيــث مت اســتهداف /205/ ُقــرى مببلــغ /450/ مليــون لــرة، وبلــغ عــدد املســتفيدين 
/4100/ مســتفيد. ولفتــت إىل وجــود خطــط مســتقبلية للتوســع باملشــروع ودعــم القــرى الــي مت اســتهدافها 
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بــدأت مشــكلة تلــوث الرتبــة يف األراضــي الزراعيــة تظهــر 
نتيجــة اإلفــراط يف اســتعمال األمســدة الكيميائيــة، وبشــكل 
خــاص األمســدة اآلزوتيــة، وإن الســتخدام األمســدة الكيميائيــة 
املصنعــة الكثــر مــن اآلثــار الســلبية اخلطــرة علــى ســامة 
البيئــة وصحــة اإلنســان، فهــي تغســل بســهولة مــن الرتبــة 
لتتســرب إىل امليــاه اجلوفيــة أو ميــاه األهنــار والبحــرات، وتــؤدي 

إىل تعريــض الرتبــة للتعريــة الرحييــة واملائيــة، 
خاصــة مــع احملتــوى العضــوي املنخفــض 

الكائنــات  علــى  تقضــي  كوهنــا  للرتبــة، 
احليــة الدقيقــة املوجــودة فيهــا، األمــر 
بنيتهــا  إفقــار  إىل  يــؤدي  الــذي 
وبالتــايل  مســاميتها،  وإضعــاف 
كمــا  املتاحــة،  املغذيــات  اخنفــاض 
يــؤدي  عليهــا  االعتمــاد  ازديــاد  أنّ 
إىل زيــادة الكميــة املطلوبــة ســنوياً 
اإلنتاجيــة،  نفــس  علــى  للحصــول 

ذلــك إضافــة إىل األخطــاء الشــائعة 
نــوع  يف  كاخلطــأ  اســتخدامها  يف 

العناصــر املضافــة أو إضافــة كميــات زائــدة 
مــن األمســدة، ممــا يســبب اإلخــال يف تــوازن 

العناصــر املعدنيــة أو اخللــل يف امتصاصهــا، وذلــك 
خيفــض أو يفقــد إنتاجيــة الرتبــة.

 لذلــك كان مــن الضــروري التحــول حنو تبين اســرتاتيجيات 

حديثــة لإلقــال مــن اســتخدامها واســتبداهلا بأســاليب أخــرى 
آمنــة بيئيــاً، وإنّ اســتخدام فطــور امليكوريــزا أحــد أهــم التقنيــات 
البديلــة الســليمة والصديقــة للبيئــة مــن جهــة، وتــؤدي إىل 
زيــادة اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، فهــي بذلــك حتقــق إنتاجــاً 
يونانــي  أصــل  ذات  كلمــة   )Fungus-root( مســتدمياً. 
تعــين الفطــور اجلذريــة )Mycorrzhiae(، حيــث توجــد 
عاقــة املنفعــة التبادليــة بشــكل طبيعــي بــن 
الفطــور  العــامل، وهــذه  نباتــات  90 % مــن 
علــى  مســتعمراهتا  بإقامــة  متخصصــة 
اجلذريــة  الفطريــات  تــؤدي  اجلــذور. 
) امليكوريــزا ( وظيفتهــا مــن خــال 
شــبكة اخليــوط الفطريــة الدقيقــة، 
حيــث ترتبــط جهــة مــن هنايــات هــذه 
جــذور  أنســجة  وتدخــل  اخليــوط، 
النبــات، عندهــا جيــري التبــادل بــن 
النبــات وامليكوريــزا باملــواد األساســية، 
املعدنيــة  املغذيــات  يتلقــى  فالنبــات 
الداعمــة  املــواد  مــن  وغرهــا  واملــاء 
لنمــوه، والفطــر يتلقــى مــن النبــات الســكر 
ــات الازمــة لنمــوه، يف حــن أن اجلهــة  واملركب
األخــرى مــن هنايــات اخليــوط الفطريــة )امليســيليوم( 
متتــد وتتغلغــل ضمــن الرتبــة، حيــث توجــد املــواد الازمــة 
للنبــات. إنّ كمّيــة اخليــوط الفطريــة للميكوريــزا الــي توجــد يف 
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املصنعــة الكثــر مــن اآلثــار الســلبية اخلطــرة علــى ســامة 
البيئــة وصحــة اإلنســان، فهــي تغســل بســهولة مــن الرتبــة 
لتتســرب إىل امليــاه اجلوفيــة أو ميــاه األهنــار والبحــرات، وتــؤدي 

إىل تعريــض الرتبــة للتعريــة الرحييــة واملائيــة، 
خاصــة مــع احملتــوى العضــوي املنخفــض 

الكائنــات  علــى  تقضــي  كوهنــا  للرتبــة، 
احليــة الدقيقــة املوجــودة فيهــا، األمــر 
بنيتهــا  إفقــار  إىل  يــؤدي  الــذي 
وبالتــايل  مســاميتها،  وإضعــاف 
كمــا  املتاحــة،  املغذيــات  اخنفــاض 
يــؤدي  عليهــا  االعتمــاد  ازديــاد  أنّ 
إىل زيــادة الكميــة املطلوبــة ســنوياً 
اإلنتاجيــة،  نفــس  علــى  للحصــول 

ذلــك إضافــة إىل األخطــاء الشــائعة 
نــوع  يف  كاخلطــأ  اســتخدامها  يف 

العناصــر املضافــة أو إضافــة كميــات زائــدة 
مــن األمســدة، ممــا يســبب اإلخــال يف تــوازن 

العناصــر املعدنيــة أو اخللــل يف امتصاصهــا، وذلــك 
خيفــض أو يفقــد إنتاجيــة الرتبــة.

 لذلــك كان مــن الضــروري التحــول حنو تبين اســرتاتيجيات 

حديثــة لإلقــال مــن اســتخدامها واســتبداهلا بأســاليب أخــرى 
آمنــة بيئيــاً، وإنّ اســتخدام فطــور امليكوريــزا أحــد أهــم التقنيــات 
البديلــة الســليمة والصديقــة للبيئــة مــن جهــة، وتــؤدي إىل 
زيــادة اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، فهــي بذلــك حتقــق إنتاجــاً 
يونانــي  أصــل  ذات  كلمــة   )Fungus-root( مســتدمياً. 
تعــين الفطــور اجلذريــة )Mycorrzhiae(، حيــث توجــد 
عاقــة املنفعــة التبادليــة بشــكل طبيعــي بــن 
الفطــور  العــامل، وهــذه  نباتــات  90 % مــن 
علــى  مســتعمراهتا  بإقامــة  متخصصــة 
اجلذريــة  الفطريــات  تــؤدي  اجلــذور. 
) امليكوريــزا ( وظيفتهــا مــن خــال 
شــبكة اخليــوط الفطريــة الدقيقــة، 
حيــث ترتبــط جهــة مــن هنايــات هــذه 
جــذور  أنســجة  وتدخــل  اخليــوط، 
النبــات، عندهــا جيــري التبــادل بــن 
النبــات وامليكوريــزا باملــواد األساســية، 
املعدنيــة  املغذيــات  يتلقــى  فالنبــات 
الداعمــة  املــواد  مــن  وغرهــا  واملــاء 
لنمــوه، والفطــر يتلقــى مــن النبــات الســكر 
ــات الازمــة لنمــوه، يف حــن أن اجلهــة  واملركب
األخــرى مــن هنايــات اخليــوط الفطريــة )امليســيليوم( 
متتــد وتتغلغــل ضمــن الرتبــة، حيــث توجــد املــواد الازمــة 
للنبــات. إنّ كمّيــة اخليــوط الفطريــة للميكوريــزا الــي توجــد يف 

الميكوريزا كسماد حيوي سليم 
بديل من أجل اإلنتاج الزراعي المستدام


