
وطن الياسمين

 نشرة شهرية تصدرها
وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

العدد 88 كانون أول 2018



وطن الياسمين
                              

مشاريع تنموية

2

الــازم  الدعــم  بتقديــم  والبيئــة  اإلدارة احملليــة  وزارة  تســتمر 
ملديريــات اخلدمــات الفنيــة باحملافظــات لتنفيــذ مشــاريعها اخلدميــة  
املقــررة لعــام 2018, ففــي حمافظــة القنيطــرة قامــت دائــرة أبنيــة 
التعليــم  يف مديريــة اخلدمــات الفنيــة باإلشــراف علــى املشــاريع 
ويف  واجلســور,  للطــرق  العامــة  الشــركة  تنفذهــا  الــي  املدرســية 
حمافظــة الســويداء قامــت مديريــة اخلدمــات الفنيــة باإلشــراف 
علــى تنفيــذ بنــاء مدرســة ملــح، وقامــت مديريــة اخلدمــات الفنيــة 
بإجنــاز جمموعــة مــن مشــاريع الطــرق يف مناطــق )شــهبا، ظهــر 
اجلبــل، عرمــان(, ويف حمافظــة محــص مت تنفيــذ جمموعــة مــن 

تتبع خدمات

اطلــع وزيــرا اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف ووزيــر 
املــوارد املائيــة املهنــدس حســن عرنــوس، وبرفقتهــم حمافــظ حلــب حســن 
ديــاب وممثلــون عــن خمتلــف القطاعــات واملؤسســات اخلدميــة، علــى  
خمتلــف احتياجــات ريــف حلــب اجلنوبــي- الشــرقي بعيــد جولتهمــا علــى 

مدينــة تــل الضمــان وناحيــة بــردة وعــدد مــن القــرى .
 كمــا قــام وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة يرافقــه حمافظــا دمشــق وريفها 
مــع االستشــارين والفنيــن املعنيــن جبولــة ميدانيــة لاطــاع علــى واقــع 
عمــل مشــروع مدخــل دمشــق الشــمايل وكــراج البوملانــات ومنطقــة القابــون 

واملتحلــق اجلنوبــي ومدينــة معــارض الســيارات يف الدويــر.

صحــي-  -صــرف  مــدارس  )طــرق-  والبيئيــة  اخلدميــة  املشــاريع 
نفايــات صلبــة(, كذلــك يف حمافظــة طرطــوس مت تنفيــذ جمموعــة 

مــن املشــاريع اخلدميــة )طــرق، تأهيــل  مــدارس( .

وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
يرتأس اجتماعًا

 يف حمافظة دمشق 

تركــز اجتمــاع الســيد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة 
املهنــدس حســن خملــوف حــول تتبــع تنفيــذ الدراســات 
التخطيطيــة ملناطــق القابــون وجوبــر وبــرزة يف حمافظــة 

دمشــق .
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لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية ((
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اجتماع فين 
مع برنامج املوئل

 يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 
كلــف رئيــس جملــس الــوزراء املهنــدس عمــاد مخيــس وزيــر اإلدارة 
قاعــدة  مــع حمافــظ دمشــق إلعــداد  بالتنســيق  والبيئــة  احملليــة 
بيانــات شــاملة تضــم مجيــع العقــارات واألمــاك العامــة واملشــاريع 
االســتثمارية يف حمافظة دمشــق وتصنيفها وفقاً لألشــكال املختلفة 
للملكيــة وصيــغ االســتثمار ونســب التنفيــذ واختــاذ مجيــع اإلجراءات 
القانونيــة لتصحيــح واقــع هــذه االســتثمارات وتصويبهــا مبــا حيقــق 
املصلحــة العامــة، وتشــكيل فريــق مــن املعنيــن يف احملافظــة لوضــع 
اخلطــط واملقرتحــات حــول مكامــن وفــرص االســتثمار املتاحــة يف 

احملافظــة، واقــرتاح الشــكل األمثــل الســتثمارها.

إعداد قاعدة بيانات شاملة 
للعقارات ولألمالك العامة واملشاريع 

االستثمارية يف دمشق

أطلقــت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة  دورة العمــل التدريبيــة 
املشــاريع  أولويــات  والتعــايف وحتديــد  لوضــع خطــط االســتجابة 

ملدينــة حلــب واملدينــة القدميــة وثــاث بلديــات يف الاذقيــة.

دورة تدريبية حول خطط 
االستجابة والتعايف وحتديد 

أولويات املشاريع

أكــد وزيــر اإلدارة احملّليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
بالــوزارة  املركزيــن  للمــدراء  توجيهيــاً  اجتماعــاً  ترؤســه  خــال 
حبضــور معاونــي الســيد الوزيــر أن املرحلــة القادمــة مرحلــة حتتــاج 
ــة  ــع بداي ــكل املفاصــل، خاصــة م ــع وب ــداً اســتثنائياً مــن اجلمي جه
الــدورة اجلديــدة جملالــس اإلدارة احملليــة، ومــا يرتتــب عليهــا مــن 
ــه  ــه وخدمت مســؤوليات، تأتــي يف مقدمتهــا احــرتام املواطــن وكرامت
وفــق توجيهــات قائــد الوطــن الســيد الرئيــس بشــار األســد خــال 

اجتماعــه األخــر مــع أعضــاء احلكومــة.

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يرتأس اجتماعًا للمدراء املركزيني بالوزارة

 مت خــال االجتمــاع مناقشــة املشــكات الــي تعانيهــا 
منطقــة الغوطــة الشــرقية جراء االعتــداءات اإلرهابية الي 
طالتهــا وتأثــر التغــر املناخــي وســبل دعــم هــذه املناطــق 
مــن خــال إعــداد مشــاريع تنميــة  حمليــة  تســتهدف 
هــذه الوحــدات تعــاجل آثــار هــذه التغــرات لعرضهــا علــى 
صنــدوق التكيــف مــع التغــرات املناخيــة وفــق اإلجــراءات 

القانونيــة املتبعــة .
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ــي لنظــام التخلــص  ــايل والبيئ هبــدف حتســن األداء التشــغيلي وامل
مــن النفايــات الصلبــة علــى مســتوى البلديــات يف حمافظــة القنيطــرة 
مــن خــال التوســع يف مطامــر النفايــات الصلبــة وتطويرهــا بيئيــاً كــي 
تفــي باحتياجــات املــدن بالتخلــص مــن النفايــات، مّت إنشــاء املركــز 
املتكامــل ملعاجلــة النفايــات الصلبــة يف »احللــس« بالقنيطــرة، حيــث 
متــت املباشــرة بتنفيــذه بتاريــخ 200٦/8/1٤، ووضــع بالتشــغيل التجريــي 
ابتــداءً مــن 201٥/٣/10، وقــد بــدأ مبعاجلــة حــوايل 20 طنــاً يوميــاً مــن 

مخــس وحــدات إداريــة .
معاجلــة  وقســم  ميكانيكيــة  معاجلــة  قســم  مــن  يتألــف  املركــز 
بيولوجية:معمــل الســماد، واملطمــر الصحــي، وأحــواض رشــاحة، إضافــة 
إىل املرافــق املخدّمــة لتلــك املنشــآت:كازية لآلليــات بســعة ٣0 ألــف ليــرت، 
وقبــان لــوزن كميــة النفايــات الــواردة للمركــز ومغســل آلليــات النظافــة 
واملعــدّات اهلندســية بســعة 2٦ برميــل وشــبكات تصريــف ميــاه، وبئــر ميــاه، 
وطــرق ختدمييــة، كذلــك شــبكة إطفــاء حريــق، ومولــد احتياطــي 2٥0ك 

ــة حــرّاس . . ف . أ،وشــبكة مانعــة صواعق،وغرف
يســتقبل املعمــل مــا بــن ٥0 إىل ٦0 طنــاً يوميــاً، علمــاً بــأن الطاقــة 
التصميميــة للمعمــل  ٥0طــن يوميــاً للورديــة الواحــدة، ويف املعمــل٣0 
عامــاً، وتبلــغ مســاحته 1٧٥ دومنــاً حيــث يتــم فــرز النفايــات واملــواد 
القابلــة إلعــادة التدويــر مــن ورق، وباســتيك، وزجــاج، وأقمشــة، وحديــد، 
واملــواد العضويــة، حيــث تشــّكل املــواد العضويــة حــوايل 1٥% مــن النفايــات 
الــواردة إىل املعمــل، ليتــم حتويلهــا إىل مســاد عضــوي، بطريقــة التخمــر 
ــد  ــات يف املطمــر الصحــي الــذي ميت ــي. كمــا تتــم معاجلــة النفاي اهلوائ
ملساحة 20 ألف م2، مت تكتيمه بطبقة من الغضار، باإلضافة إىل رقائق 
البــويل إيتلــن حلمايــة امليــاه اجلوفيــة لطمــر املرفوضــات، باإلضافــة إىل 
طبقــة إســفلتية جمهــزة بشــبكة أنابيــب لنقــل عصــارة النفايــات الشــديدة 
الســمية إىل أحــواض الرشــاحة وعددهــا حوضــان مســاحة كل حــوض )2 

دومن(، ويتــم التخلــص مــن هــذه العصــارة بطريقــة التبخــر.
ــات  ــل نقاطــاً وســيطة لنقــل النفاي ــدُّ حمطــات اجلمــع والرتحي وُتعَ
مــن الوحــدات اإلداريــة إىل املركــز املتكامــل ملعاجلــة النفايــات الصلبــة يف 
احللــس، حيــث إنّ النفايــات الــواردة مــن البلديــات يتــم تفريغهــا مباشــرة 
باحلاويــة املخصصــة لنقلهــا فــور امتائهــا إىل املركــز، واحلاويــات مغلقــة 
ــة  ــر كمي ــة ضغــط الســتيعاب أك ــزة بآلي ــا ٣0 م٣ وجمه ــاً، وحجمه متام
ممكنــة، وتوجــد ٣ حمطــات ترحيــل لــكل حمطــة حاويتــان توضعــان 
جانــب رمبــة خاصــة لســهولة تفريــغ ســيارات القمامــة للبلديــات يف 
ــز املعاجلــة بشــاحنات  ــات إىل مرك ــم نقــل احلاوي ــرة، ويت ــة الكب احلاوي

رافعــة خطافيــة، ويتوفــر شــاحنتان للمركــز.
أمّــا احملطــات الوســيطة فهــي حمطــة خــان أرنبــة مبســاحة ٣1 دومنــاً، 

حمطة أم باطنة مبســاحة 2 دومن، حمطة السويســة مبســاحة 2 دومن.
ــار احللــس كموقــع إلقامــة املركــز املتكامــل فيــه،  وحــول ســبب اختي
ــار وقــع لبعــد املوقــع عــن مركــز احملافظــة حبــدود 1٥ كــم،  فــإنّ االختي
ويف منطقــة صخريــة وبعيــدة عــن امليــاه اجلوفيــة، وترتبــط بــه٣ حمطــات 

نقــل موزعــة علــى كامــل احملافظــة، لتخــدم الوحــدات اإلداريــة.

املركز املتكامل ملعاجلة النفايات يف القنيطرة
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االحتبــاس  غــازات  مســتويات  ارتفــاع  إنّ  علمــاء:  قــال 
احلــراري ميكــن أن جتعــل النــاس يشــعرون بالتعــب والغبــاء، 
وميكــن أن يصبــح التعــب يف النصــف الثانــي مــن اليــوم، وهــو 
تراجــع األداء الــذي يعانــي منــه املوظفــون يف املكاتــب، مشــكلة 

عامليــة بســبب ارتفــاع مســتويات ثانــي أوكســيد الكربــون .
 وقالــت تقاريــر صحيفــة صنــداي تاميــز: إن مســتويات 
ثانــي أوكســيد الكربــون تكــون أعلــى يف أماكــن العمــل ســيئة 
التهويــة، مــا جيعــل املوظفــن يشــعرون باخلمــول مــع اخنفــاض 

ــة . الطاق
 ولكــن زيــادة مســتويات ثانــي أوكســيد الكربــون ال ميكــن أن 
تؤثــر فقــط علــى العاملــن يف املكاتــب، بــل علــى مجيــع الســكان 

حبلــول هنايــة القــرن، وفقــاً لعلمــاء يف جامعــة لنــدن.
 وتعــد هــذه الدراســة األوىل مــن نوعهــا يف جمــال التحذيــر 
مــن التأثــر الســام للغــازات املســببة لاحتبــاس احلــراري الــذي 

ميكــن أن يضــر بالبشــر .

ــا »بطاريــة  طــور باحثــو معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
الزائــدة  احلــرارة  ختزيــن  علــى  القــادرة  اجلذريــة،  املدينــة« 
يف الســيليكون املنصهــر، ويقــول الباحثــون: إنّ مــا يســمى بـــ 
»الشــمس يف صنــدوق« ميكــن أن ختــزن الطاقــة الزائــدة مــن 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وتعيدهــا علــى شــكل شــبكة 
كهربائيــة عنــد الطلــب، حيــث تتيــح البطاريــة إمكانيــة تزويــد 
املــدن بالطاقــة عندمــا تكــون الشــمس غائبــة، ولكــن علــى مــدار 
الســاعة، خيــزن التصميــم اجلديــد احلــرارة يف خزانــات كبــرة 
بعــد  وميكنــه  الســاخن،  األبيــض  املنصهــر  الســيليكون  مــن 
ذلــك حتويــل الضــوء مــن املعــدن املتوهــج إىل كهربــاء عنــد 
احلاجــة، يقــدر الباحثــون أن نظــام ختزيــن واحــد ميكــن أن 
ــزل، بالطاقــة  ــة صغــرة تضــم حــوايل 100 ألــف من ميــد مدين
املتجــددة بالكامــل، وســتكون البطاريــة املطــورة أرخــص بكثــر 
مــن بطاريــات أيونــات الليثيــوم الــي مت اقرتاحهــا كطريقــة 
جمديــة، وإن كانــت مكلفــة، لتخزيــن الطاقــة املتجــددة، ويقــدّر 
كميــة  نصــف  حــوايل  ســيكلف  النظــام  أن  أيضــاً  الباحثــون 
التخزيــن الكهرمائــي الــذي يتــم ضخــه، وهــو أرخــص شــكل 
الشــبكة حتــى اآلن، ويعتمــد  لتخزيــن الطاقــة علــى نطــاق 
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 وميكــن القــول: إنّ حــرق النفــط والفحــم والغــاز الطبيعــي هــي اال

األســباب الرئيســة النبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون الــي تقــود إىل 
تغــر املنــاخ .

 وكتــب العلمــاء يف الورقــة البحثيــة: »إن األداء املعــريف البشــري 
يرتاجــع مــع زيــادة ثانــي أوكســيد الكربــون، كمــا أن اآلثــار املباشــرة 
النبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون علــى األداء اإلدراكــي البشــري 

ميكــن أن يكــون مــن الصعــب جتنبهــا« .
ــي أوكســيد   وحتــذر الصحيفــة مــن أن املســتوى الطبيعــي لثان
الكربــون يف اهلــواء ســيكون أعلــى بأربــع أو مخــس مــرات حبلــول عــام 
2100. وحيــذر العلمــاء مــن أن االرتفــاع املفاجــئ يف املســتويات ميكــن 

أن يؤثــر يف الذاكــرة والرتكيــز واختــاذ القــرارات .
 وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة يف مراحلهــا املبكــرة، إال أهنــا 
وجدت أن لندن ستشــهد أكر زيادة يف مســتويات أعلى من املتوســط 

العاملــي، بســبب كميــة الوقــود األحفــوري الــي يتــم حرقهــا يوميــاً. 
املصدر:« جملة البيئة والتنمية«

نظــام التخزيــن اجلديــد علــى اســتخدام حقــول ممتــدة مــن 
املرايــا الضخمــة، لرتكيــز ضــوء الشــمس علــى بــرج مركــزي، 
حيــث يتــم حتويــل الضــوء إىل حــرارة، تتحــول يف النهايــة إىل 
كهربــاء، وختــزن حمطــات الطاقــة الشمســية املركــزة احلــرارة 
ــذي  ــر ال ــح املنصه ــوءة باملل ــرة ممل ــات كب الشمســية يف خزان
ــغ حــوايل ألــف  ــة، تبل ــم تســخينه إىل درجــات حــرارة عالي يت
درجــة فهرهنايــت، وعندمــا تكــون هنــاك حاجــة للكهربــاء يتــم 
ضــخ امللــح الســاخن مــن خــال مبــادل حــراري، ينقــل حــرارة 
امللــح إىل خبــار، ثــم حيــول التوربــن هــذا البخــار إىل كهربــاء. 
وحبــث الفريــق عــن وســيلة أخــرى غــر امللــح لتخزيــن احلرارة 
عنــد درجــات حــرارة أعلــى مــن ذلــك بكثــر، واســتقروا علــى 
الســيليكون، وهــو أحــد أكثــر املعــادن وفــرة علــى األرض، ميكــن 
أن يتحمــل درجــات حــرارة عاليــة بشــكل ال يصــدق، تتجــاوز 
٤ آالف درجــة فهرهنايــت، ويف العــام املاضــي طــور الفريــق 
مضخــة ميكنهــا حتمــل مثــل هــذه احلــرارة الشــديدة، وميكنهــا 
ختزيــن  نظــام  خــال  مــن  الســائل  الســيليكون  تضــخ  أن 
متجــدد، كمــا صنعــوا خزانــاً مصغــراً مــن الغرافيــت مت ملــؤه 

بالســيليكون الســائل الختبــار اخلطــة .
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حــددت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يــوم 11 كانــون األول 
»اليــوم العاملــي للجبــال«. ومنــذ 200٣ يُحتفــل هبــذا اليــوم كل عــام 
للتوعيــة حيــال أمهيــة اجلبــال يف احليــاة، وتســليط الضــوء علــى 
فــرص ومعوقــات التنميــة اجلبليــة، فضــاً عــن تشــكيل حتالفــات 
مــن شــأهنا أن تأتــي بتغيــرات إجيابيــة تصــب يف صــاحل شــعوب 
ــال حــول العامل.  وقــد اختــر  ــال والبيئــات احمليطــة باجلب اجلب
عنــوان »الثقافــات اجلبليــة« احتفــال بالتنــوع وترســيخ للهويــة 

لاحتفــال باليــوم العاملــي للجبــال هــذا العــام .
تغطــي اجلبــال 22% مــن مســاحة اليابســة علــى األرض، كمــا 
أهنــا موطــن لـــ 1٣% مــن ســكان العامل.يعتمــد 91٥ مليــون شــخص 
علــى اجلبــال يف معيشــتهم، كمــا أهنــا تفيــد إفــادة غــر مباشــرة 
مليــارات النــاس ممــن يعيشــون يف هنايــات جداوهلا.90%مــن ســكان 
اجلبــال يعيشــون يف الــدول الناميــة، ويعيــش معظمهــم حتــت 
خــط الفقــر، يف حــن يواجــه 1 مــن كل ٣ منهــم خماطــر غيــاب 

األمــن الغذائــي .
للجبــال أمهيــة خاصــة يف إتاحــة الطاقــة املتجــددة، وخباصــة 
الطاقــة املائيــة والطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح وطاقــة الغــاز 
احليوي.يعيــش مــا يقــرب مــن مليــار نســمة يف املناطــق اجلبليــة، 
ويعتمــد نصــف ســكان العــامل علــى اجلبــال للحصــول علــى امليــاه 
واألغذيــة والطاقــة النظيفــة. ولكــن اجلبــال عرضــة للضغــط، 
هتــدد  الطبيعيــة  والكــوارث  األراضــي  وتدهــور  املنــاخ  فتغــر 
رفاهيــة اجملتمعــات اجلبليــة وقــدرة البيئــات اجلبليــة علــى إتاحــة 

الســلع واخلدمــات الضروريــة الــي يؤمنهــا النظــام 
العواقــب احملتملــة  إاليكولوجــي إىل جانــب 

بعيــدة املــدى واجلســيمة الــي قــد تؤثــر يف 
العــامل بأســره .

ُتعــدُّ اجلبــال مؤشــراً مبكــراً لتغر 
االحــرتار  اســتمرار  ومــع  املنــاخ، 
العاملــي فــإن ســكان اجلبــال -األكثر 
جوعــاً وفقــراً- يواجهــون حتديــات 

كــرى مــن أجــل البقــاء. 
درجــات  ارتفــاع  فــإن  هلــذا 
األهنــار  أن  أيضــاً  يعــي  احلــرارة 

اجلليديــة اجلبليــة تــذوب مبعــدالت 
غــر مســبوقة، ممــا يؤثــر يف إمــدادات 

جمــرى امليــاه العذبــة يف اجتــاه املايــن 
مــن النــاس. غــر أن اجملتمعــات اجلبليــة 

واالســرتاتيجيات  املعــارف  مــن  ثــروة  ختتــزنُ 
اكتســبتها عــر األجيــال للتكيــف مــع تقلــب املنــاخ.

ويزيــد تغــر وتقلــب املنــاخ والكــوارث النامجــة عنــه، باإلضافــة 
إىل التهميــش السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي، مــن قهــر 
ســكان اجلبــال أمــام نقــص الغــذاء والفقــر املدقــع. يف حــن 
يواجــه 1 مــن كل ٣ منهــم خماطــر غيــاب األمــن الغذائــي .

ومــع ضعــف تزايــد ســكان اجلبــال، تــزداد اهلجــرة إىل املراكــز 
احلضريــة وخــارج البــاد. لكــن النســاء تبقــى لاعتنــاء باملــزارع 
رغــم قلــة متكنهــم مــن الوصــول إىل االئتمــان والتدريــب وحقــوق 
اجلبليــة  املناطــق  مــن  اخلارجيــة  اهلجــرة  األراضــي.  ملكيــة 
ســتؤدي إىل خســارة هائلــة فيمــا خيــص توفــر خدمــات النظــام 
التنــوع الثقــايف والتنــوع البيولوجــي  البيئــي واحلفــاظ علــى 
مــن  ختفــف  أن  والسياســات  لاســتثمارات  ميكــن  الزراعــي. 
وتعكــس  اجلبليــة  للمجتمعــات  القاســية  املعيشــية  الظــروف 
اجتاهــات اهلجــرة اخلارجيــة مــن املناطــق اجلبليــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذكرهــا يف جــدول أعمــال عــام 20٣0، ال تــزال اجلبــال يف 
طــي النســيان. ونظــراً إىل الــدور احلاســم الــذي تلعبــه يف توفــر 
منافــع وخدمــات النظــام اإليكولوجــي الرئيســية إىل كوكــب 
ــاخ،  ــة ضعفهــا يف مواجهــة تغــر املن األرض وقابلي
حنتــاج إىل زيــادة االهتمــام باجلبــال ولفــت 
االنتبــاه إليهــا. اجلبــال هــي »أبــراج امليــاه« 
يف العــامل، وتوفــر مــا بــن ٦0 و80 % من 
مجيــع مــوارد امليــاه العذبــة لكوكبنــا، 
جتــذب الوجهــات اجلبليــة حــوايل 
1٥إىل20 % مــن الســياحة العامليــة، 
ثقــايف  تنــوع  ذات  مناطــق  وهــي 
مهــم ومعرفــة وتــراث، وهــي مراكــز 
هامــة للتنــوع البيولوجــي الزراعــي، 
وتعــد موطنــاً لكثــر مــن األطعمــة 
الــي تأتــي إىل طاولتنــا، مثــل األرز 
والبطاطــا والطماطــم والشــعر، 
وتســتضيف العديــد مــن املناطــق اجلبليــة 
ــك  ــة القدميــة الــي متتل اجملتمعــات األصلي
وحتافــظ  واللغــات  والتقاليــد  القيمــة  املعرفــة 
عليهــا، ويوجــد نصــف أهــم مناطــق التنــوع البيولوجــي 
ــوع البيولوجــي  ــع التن ــال، وتدعــم حــوايل رب ــامل يف اجلب يف الع
علــى وجــه األرض. ســيكون اليــوم الــدويل للجبــال عــام 2018 
مناســبة إلطــاق حركــة اجتماعيــة واســعة ميكــن أن جتلــب 

ــى طــاوالت السياســين. ــال عل ــا اجلب قضاي
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الطبيعيــة  املســتودعات  تســمية  اجلبــال  علــى  يطلــق  مــا  كثــراً 
الكــرة  حــول  اهلــواء  حركــة  اجلبليــة  التكوينــات  تعــرتض  للمياه،حيــث 
األرضيــة وجتــره علــى الصعــود إىل أعلــى، إذ يتكثــف كغيــوم تســقط علــى 
هيئــة أمطــاٍر وثلــوج، كمــا ختتــزن اجلبــال امليــاه علــى شــكل ثلــوٍج وجليــد، 
لتنطلــق كميــاهٍ ذائبــة خــال فــرتات الــدفء الــي غالبــاً مــا ال تســقط فيهــا 
إال كميــاتٍ ضئيلــة مــن األمطــار، وهكــذا فليــس مــن الغريــب أن يأتــي ٧0 
إىل 90 % مــن كميــات امليــاه اجلاريــة يف األهنــار يف األقاليــم اجلافــة وشــبه 
اجلافــة مــن اجلبــال، بــل حتــى يف املناطــق املعتدلــة. ميكــن لنحــو ٣0 إىل 
٦0 % مــن امليــاه العذبــة أن تصــدر مــن مســاقط امليــاه الواقعــة يف املرتفعــات، 
ففــي حــوض هنــر الرايــن مثــاً، توفــر جبــال األلــب ٣1 % وترتفــع هــذه 
ــه ســنوياً،  ــاه املتدفقــة في ــر مــن ٥0 % مــن املي ــف إىل أكث النســبة يف الصي
رغــم أن هــذه اجلبــال ال تشــكل ســوى 11 % مــن مســاحة أراضــي هــذا 
احلــوض، واحلقيقــة أنّ مجيــع األهنــار الكــرى يف العــامل - مــن هنــر »ريــو 
غرانــدي« إىل هنــر النيــل - تقــع منابعهــا يف اجلبــال، كمــا يعتمــد واحــد من 
كل شــخصن علــى ظهــر هــذا الكوكــب، علــى ميــاه اجلبــال بشــكٍل أو بآخــر: 
للشــرب، وكمصــدٍر للطاقــة أو الدخــل، وإلنتــاج الغــذاء. علــى املســتوى 
العاملــي توفــر امليــاه العذبــة 12 % مــن أمســاك الطعــام، وهــي مســؤولة 
ــارب  ــا يق ــى دعــم م ــوم عل ــة، وتق ــة الكهربائي ــد 20 % مــن الطاق عــن تولي
٤0 % مــن إنتــاج الغــذاء واحملاصيــل مــن خــال الــري، إاّل أن قــوة األهنــار 
اجلبليــة ال يتــم تصديرهــا علــى الــدوام إىل املناطــق األقــل ارتفاعــاً، ففــي 
املناطــق الريفيــة مــن نيبــال علــى ســبيل املثــال، هنــاك حنــو 2٥000 عجلــةٍ 
تــدور بامليــاه، ومــا يزيــد علــى 900 توربــن صغــر يعمــل علــى املــاء - 
وهــي تقنيــة حديثــة نوعــاً مــا - توفــر مصــدراً هامــاً مــن مصــادر الطاقــة 

للمقيمــن يف املنطقــة، ومــا يتضــح علــى حنــٍو متزايــد أنــه 
بــا إيــاء عنايــةٍ أكــر لــإدارة املســتدمية هلــذا املــورد 

القابــل للنفــاد، فــإن مشــكات إمــدادات امليــاه 
اآلخــذة يف التفاقــم لــن تــزداد إال ســوءاً علــى 

ســوء - ومعهــا اآلثــار اخلطــرة املتوقعــة 
علــى الزراعــة واألمــن الغذائــي - خاصــًة 
يف العــامل النامــي، علــى النقيــض ممــا 
قــد يتصــور املــرء، فــإن اجلبــال عبــارة 
ــة  ــة . إذ إنّ الطبيع ــةٍ هشّ عــن نظــٍم بيئي
العموديــة للجبــال- خطوطها الكنتورية، 
 - ومســطحاهتا  وقممهــا  ونتوءاهتــا، 

أنّ  كمــا  مســتقر.  غــر  ســطحها  جتعــل 
تربــة اجلبــال الــي تتشــكل علــى حنــٍو بطِــيء 

بســبب االرتفاعــات الشــاهقة ودرجــات احلــرارة 
ــة الســن  ــاً مــا تكــون حديث األكثــر اخنفاضــاً، غالب

وضحلــًة وأقــل رســوخاً ممــا جيعلهــا عرضــًة للتعريــة 
التــوازن  تعــرض  أن  اإلنســانية  لألنشــطة  واالجنــراف، وميكــن 

الدقيــق للنظــم البيئيــة اجلبليــة لاختــال . فاجتثــاث الغابــات املرتفعــة، 
والتعديــن، والزراعــة غــر املســتدمية، والزحــف العمرانــي، وارتفــاع درجــات 
حــرارة األرض، تــرتك آثارهــا مجيعــاً - كل مــن ناحيتــه - علــى مســاقط 
الواقعــة يف املناطــق  البيئيــة  امليــاه اجلبليــة - وعلــى الســكان والنظــم 
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الســفلى، مــن خــال آثارهــا املتصلــة بامليــاه، وتؤكــد الدراســات يف هــذا 
الصــدد أن »أي حــدثٍ يقــع يف مســاقط امليــاه املرتفعــة ومســتجمعاهتا 
يُحــدث أثــراً جســيماً علــى املناطــق الواقعــة أســفل منــه، 
وتعتمــد صحــة مســقط امليــاه برمتــه يف كثــرٍ مــن 
تدهــوٍر  وقــوع  دون  احليلولــة  علــى  األحيــان 
بيئــٍي يف تلــك املناطــق” ، وتســاعد النظــم 
البيئيــة اجلبليــة الســليمة علــى منــع تعريــة 
واجنــراف الرتبــة، وحتــدّ مــن الرتســيب 
امليــاه، وختفــف مــن حــدة  يف خزانــات 
ــات،  ــة والفيضان ــات الطيني ــار االنزالق آث
وهــي عوامــل ميكنهــا مجيعــاً أن هتــدد 
إمــدادات امليــاه يف املناطــق الدنيــا. وتشــر 
الدراســات إىل أنّ ســكان املناطق اجلبلية 
مــع ذلــك يبقــون مــن بــن الفئــات األشــد 
فقــراً واألقــل حظــاً مــن الثــروة يف العــامل 
النامــي، فالفقــر، والعزلــة، والنمــو الســكاني، 
وحمدوديــة الوصــول إىل األراضــي جتــر الكثــر 
مــن املقيمــن يف املناطــق املرتفعــة علــى تبــي ممارســات 
ــه ال يكمــن  ــاءً علي ــة، وبن ــر البيئ ــاء تدم ــةٍ، وأســاليب للبق زراعي
التحــدي القائــم يف محايــة النظــم البيئيــة للجبــال فحســب، بل يف إشــراك 
ــة،  مــن خــال ســبل مائمــةٍ  ــة أيضــاً يف هــذه احلماي اجملتمعــات اجلبلي
ثقافيــاً واقتصاديــاً، إىل جانــب تعزيــز قــدرات هــذه اجملتمعــات علــى كســب 

أرزاقهــا علــى حنــو دائــم ومســتمرّ.
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