
العلمي  الــلــقــاء  ــال  أشــغ ــرا،  ــؤخ م الــربــاط،  مدينة  احتضنت 
والــغــابــات  للمياه  السامية  املــنــدوبــيــة  نظمته  ـــذي  ال الــثــالــث، 
ــة  ــع ــراب ــة ال ــوي ــســن ـــرى ال ـــذك ــتــصــحــر �ــنــاســبــة ال ومــحــاربــة ال
لــتــأســيــس الــحــديــقــة الــوطــنــيــة لــلــحــيــوانــات بــالــربــاط، تحت 
الـــربيـــة أي  ــات  ــوان ــي ــح ال املـــــرشوع يف  ــار "االتـــجـــار غـــ�  ــع ش
الــظــاهــرة،  ــل ملــحــاربــة هـــذه  ــائ لــلــحــ¢يــة، وأي وس اســرتاتــيــجــيــة 

وأي دور ملختلف املتدخل¤". 
ــة  ــي لــلــمــيــاه والـــغـــابـــات ومــحــارب ــام ــس ـــدوب ال ـــن ــــال امل وق
ــة املــغــرب  ــال ــوك ــح ل ــرصي الــتــصــحــر عــبــد الــعــظــيــم الـــحـــايف، يف ت
ــات  ــوان ــحــي ال يف  املــــرشوع  غــ�  ـــجـــار  االت إن  ــاء،  ــب ــألن ل الــعــر² 
ـــار يف  ـــج ــد االت ــع ـــا ب ـــي ــة دول ــث ــال ــث ــة ال ــب ــرت ـــربيـــة يــــأ³ يف امل ال
أورو،  مليار   15 يــفــوق  مــعــامــالت  بــرقــم  واألســلــحــة  املــخــدرات 
الــحــيــوانــيــة  ـــاف  ــقــا بــ¤ األصـــن ــي ــا وث ــاط ــب ــاك ارت ــن مــــربزا أن ه
من  البيئية  املــنــظــومــة  ــس  ¿ ــا  م ــل  ك وأن  الــبــيــئــيــة،  ــظــم  ــن وال
ـــاف الــحــيــوانــيــة  ـــن ــا، خــاصــة األص ــه ــات ــون ــك ـــالالت ¿ـــس م ـــت اخ

والنباتية.
للحديقة  الــعــام  املــديــر  والــرئــيــس  السامي  ــدوب  ــن امل وأضـــاف 
لتقييم  مناسبة  يشكل  الــلــقــاء  ــذا  ه أن  للحيوانات،  الوطنية 
الوطنية  ــة  ــجــي ــي االســرتات ـــول  ح األفـــكـــار  وتـــبـــادل  اإلنـــجـــازات 
ــة الــقــانــونــيــة الــخــاصــة  ــان ــرتس ـــذا املــجــال بــعــد تــأهــيــل ال يف ه

بظاهرة االتجار غ� املرشوع يف الحيوانات الربية.
ــتــجــاري  وال ـــايل  امل ــتــدبــ�  ال ــرة  ــدي م اســتــعــرضــت  جهتها،  ــن  م
سلمى  ــات  ــوان ــي ــح ــل ل ــة  ــي ــن ــوط ال ــقــة  ــحــدي ــال ب واالســـرتاتـــيـــجـــي 
حققتها  الــتــي  ــــازات  ــــج اإلن ـــل،  مـــ¢ث تــرصيــح  يف  ــ¢ن،  ــي ــل س
افتتاحها  مــنــذ  بــلــغ  ـــذي  ال ــــا  زواره عـــدد  حــيــث  ــن  م الــحــديــقــة 
ــر  زائ ــف  أل  612 بينهم  مــن  ـــر،  زائ و500  مليون¤   ،2012 سنة 
مع  ــة  ــارن ــق م ــة  ــائ ــامل ب  15 بــلــغ  ــاع  ــف ــارت ب  ،  2015 ســنــة  ـــالل  خ
الوجهة  تــعــد  الــوطــنــيــة  الــحــديــقــة  أن  إىل  مــشــ�ة   ،2014 ســنــة 
ــعــد صــومــعــة حــســان  ـــاط ب ـــرب ـــزوار بــالــعــاصــمــة ال ـــل ــة ل ــث ــال ــث ال

وقصبة األوداية.
ــتــنــوع  ــش وال ــي ــوح ــال ال ــج ـــدد مــن الـــخـــرباء يف م ونــاقــش ع
ــار  ــج ــاء الــعــلــمــي، إشــكــالــيــة االت ــق ــل الــبــيــولــوجــي خـــالل هـــذا ال
التنوع  ــىل  ع ــا  ــ�ه ــأث وت الـــربيـــة،  ــات  ــوان ــي ــح ال يف  ــــرشوع  امل ــ�  غ
تتمحور  وورشـــــات  ــد  ــوائ م خـــالل  ــن  م والــبــيــئــي  الــبــيــولــوجــي 
ــــرشوع يف الــحــيــوانــات  ــجــار غــ� امل ــالت ــــدويل ل حـــول الــوضــع ال
ــي مـــن أجــل  ــن ــوط ــط ال ــط ــخ ـــة، والــحــالــة الــراهــنــة وامل ـــربي ال
الحكومي¤  الــفــاعــلــ¤  ودور  املــــرشوع،  ــ�  غ االتــجــار  مــحــاربــة 

ومؤسسات املجتمع املدÒ يف مجال مكافحة الظاهرة.

رشاكــة  اتفاقيات  توقيع  اللقاء  ــذا  ه ــرف  ع أخـــرى،  جهة  مــن 
 Òــا ــث ــحــســن ال ــة ومــعــهــد ال ــســامــي ــة ال ــي ــدوب ــن ـــعـــاون بـــ¤ امل وت
تعزيز  حـــول  ــاط،  ــرب ــال ب العلمي  واملــعــهــد  والــبــيــطــرة  ــزراعــة  ــل ل
ــة  ــن وحــ¢ي ــوي ــك ــت ــعــلــمــي وال ــحــث ال ــب الــتــبــادل يف مــجــال ال

الحيوانات.
نظمت  لتأسيسها،  ــعــة  ــراب ال ــرى  ــذك ال تخليد  هــامــش  وعـــىل 
ــجــاري،  ال يناير   11 إىل   9 مــن  للحيوانات  الوطنية  الحديقة 
ــار  ــكــب وال ـــال  األطـــف ــدة  ــائ ــف ل وتــرفــيــهــيــة  تحسيسية  ــشــطــة  أن

للتحسيس بأهمية البيئة والوحيش.

> القدس املحتلة 

ــون  ــّي ــل ــي ــون إرسائ ــّي ــرب ــقــون ح ــّل ــع ُيـــشـــّدد ُم
بــالــحــرب  الــلــه"  "حــــزب  ــاَل  ــغ ــش ان أّن  عــىل 
غــ�  ــــــه  أّن ـــــــداً  أب يــعــنــي  ال  ســــوريــــا  يف 
ـــدة ضــــّد االحـــتـــالل  ــّد لـــحـــرب جـــدي ــع ــســت م
ـــك بـــأّنـــُه "ُيــواصــل  ـــيل، مــعــّلــلــ¤ ذل ـــي اإلرسائ
ــات حــربــّيــة ُتــتــيــح  ــوجــي ــول ــن ــك ــت د ب الــــتــــزوُّ
ــــداف  ـــــات مــوجــعــة أله ـــه تــســديــد رضب ل
األرايض  مــــن  انــــطــــالقــــاً  إرسائــــيــــلــــّيــــة، 
ُتلغي  ال  ــاً،  ــي ــال وت ــة".  ــورّي ــس ال أو  اللبنانّية 
ـــدالع  ــب مــن حــســابــاتــهــا إمـــكـــاَن ان ــي ـــّل أب ت
وقـــت،  أّي  يف  ــان  ــن ــب ل مـــع  جـــديـــدة  حـــرب 
ــحــرب  ال ــو  ــاري ــن ســي أّن  جـــيـــداً  تــعــلــم  ـــي  وه
الجنوَب  إنَّ  إذ  مــرعــبــاً،  املـــّرة  ــذه  ه سيكون 
ــّل  ــت ــح ــــســــورّي امل ــــجــــوالن ال الــلــبــنــاÒّ وال
ـــدة ãُــِطــر  ـــّرة جــبــهــًة واح ســُيــشــّكــالن هــذه امل

مدّمرة.  بصواريخ  املحتّل  الكيان 
ـــان  ـــــــق مــــصــــادر إرسائــــيــــلــــيــــة ف ووف
ــه"  ــل ــحــرب مــع "حــــزب ال ــل ـــعـــدادات ل االســـت
أبــيــب  ـــّل  ت ــات  ــاب ــس ـــومـــاً، وح ي ــف  ــَوقَّ ــت ت  æ
ــطــار،  ــقــن ال ــ�  ــم س ــال  ــي ــت اغ بــعــَد  ــّ�  ــغ ــت ت  æ
ــرار  ــق ــش اإلرسائــــيــــّيل ُيــــواِصــــل، ب ــي ــج ــال ف
ــامــ¤  ــي ــن ـــس الـــــــــوزراء ب ـــي صــــــارم مــــن رئ
ــة عىل  ــاعــيَّ بــنــاَء خــنــادق اصــطــن نــتــنــيــاهــو، 
ـــدرء  ل مــحــاولــة  يف  لــبــنــان،  ـــع  م ـــدود  ـــح ال

املحَتّل. الكيان  تطاول  قد  التي  األخطار 
ــّد  ــج ال مــحــمــل  عـــىل  ـــل  ـــي إرسائ تــأخــذ  وال 
ــا مــن  ــه ــل ــص ـــي ت ـــت ــات ال ــن ــي ــم ــط ــت بــعــض ال
يفتح  لــن  ــلــه"  ال "حـــزب  أّن  عــن  وهــنــاك  هنا 
املــرحــلــة، وهــي  ـــذه  ه ــوب يف  ــن ــج ال جــبــهــة 
يف  ــــروّيس  ال الـــوجـــوَد  أنَّ  ــك  ــذل ك ُتــصــّدق  ال 
ــاً  قــوّي ــول  ــدخ ال ــن  م ــزب  ــح ال سيمنع  ــا  ــوري س

يف أّي حرب.

تـــقـــريـــر  يف  جــــــاء  الـــــســـــيـــــاق،  ويف 
ــــــِرشت أجـــــزاٌء  ــــّيل ُن ــــي ـــارّي إرسائ اســـتـــخـــب
¿تلك  الـــلـــه  "حـــــزب  أّن  ـــاً،  ـــث حـــدي ــه  ــن م

ــه يف  ــي ــــة مـــّ¢ كــانــت عــل قـــذائـــف أكـــê دّق
ــــل عــىل  ــــي ــف بـــهـــا إرسائ ــص ــق ــي املــــــايض، س
ــــذه الــقــذائــف ُ¿ــكــنــهــا  ــو مــتــواتــر، وه ــح ن

العسكرّية  ــشــآت  ــن وامل ــ¤  ــّي ــدن امل ــداف  ــه اســت
ــاء  ــح أن ــــّل  ك يف  ـــة  ـــّي ـــاس األس ـــات  ـــدم ـــخ وال
ــزَب  ــح "ال أّن  الــتــقــريــر  وأضــــاف  ـــل".  ـــي إرسائ

رأس   1200 نـــحـــو  إطـــــالق  عــــىل  قــــــادٌر 
األرايض  ــو  ــح ن ـــد  ـــواح ال ـــوم  ـــي ال يف  حــــر²ّ 
ـــر، مــا  ـــقـــدي ــــة، عــــىل أقـــــّل ت اإلرسائــــيــــلــــيَّ

خسائر  ويـــوِقـــع  جسيمة  أرضاراً  ــلــِحــق  ســُي
الجيش  ــَن  يــتــمــكَّ أن  ــَل  ــب ق فــادحــة،  ــة  ــرشّي ب
ـــاســـه يف  ـــف ـــاط أن ـــق ـــت ـــــّيل مــــن ال ـــــي اإلرسائ

للَرّد".  محاولة 
ــل  ــي إرسائ ـــىل  "ع أّن  إىل  ــر  ــقــري ــت ال ــــار  وأش
حــزب  بــهــا  سيتسّبب  ــة  ــادح ف أرضار  ــع  ــوقُّ ت
ــي اّتــخــذتــهــا  ــت ــات ال ــاط ــي ــت ـــم االح الــلــه، رغ
ــا  ــة وســواه ــدي ــحــدي ــىل الــقــبــة ال ــا ع ــه ــال ــك واّت
العــــرتاض  ــة  ــم ــمَّ ــص امل ــــــَردع  ال أدوات  ـــن  م
أّن  إىل  الفـــتـــاً  ـــــدى"،  امل ــة  ــل طــوي ـــخ  صـــواري
أبيب  تـــّل  إىل  بالنسبة  ــر  ــط األخ "املــشــكــلــة 
ــي  ــت ال ـــة  ـــاصَّ ـــخ ال الــــقــــوات  يف  ــل  ــّث ــم ــت ــت س
ــوق يف صــفــوف  ــســب م غـــ�  تــدريــبــاً  ــى  ــّق ــل ــت ت
ــور إىل  ــعــب ــىل ال ـــادرة ع ـــق ـــزب الـــلـــه"، وال "ح
ـــدن  امل ــة  ــم ــاج ــه مل ـــة  ـــّي ـــل ـــي اإلرسائ األرايض 
ــ¤  ــرشاي ــطــع أوصــــال ال ــن وق ــائ ــره وخــطــف ال

اإلرسائيّيل". الش¢ل  يف  للنقل  الرئيسة 
تتمّثل  ُأخـــرى  مشكلة  "هــنــاك  أّن  وأردَف 
ــخ  ــواري ــص وال ــة  ــاك ــّت ــف ال ــف  ــذائ ــق ال وابــــل  يف 
ــزب  ــقــهــا ح ــطــل ـــد ُي قـــصـــ�ة املــــدى الـــتـــي ق
يف  ــب  ــب ــس ــت ال إىل  ـــهـــدف  ت ـــي  ـــت وال ـــه،  ـــل ال
املجتمعات  يف  ـــدمـــار  وال ــجــ¢عــي  ال املـــوت 
ــة  ــم ــاخ ــت ــــة امل ــــحــــدودي اإلرسائـــيـــلـــيـــة ال
ـــّم  "األه أّن  مــوضــحــاً  الــلــبــنــانــيــة"،  ــلــحــدود  ل
هو  اإلرسائــــيــــّيل  الـــَجـــيـــش  إىل  ــة  ــســب ــن ــال ب
ـــل وقــف  ـــب ـــب عـــىل ُس ـــدري ـــت ـــة ال ـــل ـــواص ُم
ــبــنــان، وَمــنــع  ــن جــنــوب ل ــخ م ــواري ـــالق ص إط
ـــة،  ـــّي ـــل ـــي اإلرسائ األرايض  إىل  الـــتـــســـّلـــل 
َوقـــٍت  أرسع  يف  الــحــدودّيــة  ـــدن  امل وإخــــالء 
يعد   æ ــه  ــل ال ـــزب  ح أّن  ــاً  ــوص ــص خ ــن،  ــك ــم ُم
إىل  ــل  ــل ــس ــت ــل ل ــــادق  خــــن إىل  ـــة  ـــاج ح يف 
ــداً  ــّي ج بــــون  ــــَدرَّ ُم عـــنـــارصه  ألّن  ـــل،  ـــي إرسائ
لتعزيز  ــا  ســوري يف  ــحــرب  ال ــن  م أفــــادوا  وقــد 

امليدانّية". خرباتهم  وتقوية  إمكاناتهم 
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املشكلة  الــســت  املقاطعات  مــن  يوميا  تجميعها  يتم  الــتــي  املنزلية  النفايات  كمية  تــقــدر 

لفاس  الــحــرضيــة  الــجــ¢عــة  مــســؤولــو  ـــد  وأك يــومــيــا.  ــن  ط و1000   700 ــ¤  ب ــا  � فـــاس  ملــديــنــة 

ــر  ــدي ــة وامل ــن ــدة املــدي ــم ــــي اإلدريـــــيس ع ــــس األزم ــ¤ إدري ــرا ب ــؤخ ــاء جــمــع م ــق ــش ل ــام ــىل ه ع

ــذي  ال املـــايل  ــغــالف  ال أن  املنزلية  الــنــفــايــات  لجمع  املــفــوض  بالتدب�  املكلفة  للرشكة  ــعــام  ال

درهـــم.  مــلــيــون  ـــــ138  ب ــدر  ــق ي شــخــصــا-   1160 ـــوايل  ح تشغل  ــي  ــت ال الــرشكــة-  مــنــه  تستفيد 

تتكلف  ــي  ــت ال ــة  ــرشك ال ــؤويل  ــس م ـــذا  وك الــحــرضيــة  الــجــ¢عــة  ــؤويل  ــس مل مناسبة  شــكــل  ــقــاء  ــل ال

بتطوير  الكفيلة  ــورات  ــص ــت ال مختلف  ــــة  ودراس بــحــث  أجـــل  ــن  م املــنــزلــيــة  الــنــفــايــات  بجمع 

عملية التجميع.

ــوس  ــــايض �ــنــطــقــة ل ـــوع امل ــة الــــطــــوارئ، األســـب ــال ــــة كــالــيــفــورنــيــا ح ــم والي ــاك ـــ�ي بـــــراون ح ــن ج ــل أع
من   êأكـــ طيلة  ــاء  ــي ــاإلع ب املــنــطــقــة  ــان  ســك أصـــاب  الطبيعي  لــلــغــاز  تـــرسب  حـــدوث  ــاب  ــق أع يف  انــجــلــيــس، 

شهرين ودعا اىل اللجوء إلجراءات بديلة لوقف ترسب الغاز تحت األرض يف حالة إخفاق الجهود الحالية.
غــاز  ـــرسب  ت ــة عــن  ــســؤول بــرئ م ــوىل تشغيل  ــت ت ــي  ــت ال  - الــطــبــيــعــي  لــلــغــاز  كــالــيــفــورنــيــا  ــوب  ــن ـــة ج وتــســعــى رشك
ــم ضخ  ث املــكــســور  ــاز  ــغ ال ــط  خ مــوقــع  اىل  تــصــل  تنفيس  ــرئ  ب حــفــر  خـــالل  ــن  م ــرسب  ــت ال لــوقــف  األرض-  تــحــت  املــيــثــان 

كميات كب�ة من السوائل والطمي اىل داخله.
أو  التنفيس  ــرئ  ب فشل  حــال  ــرسب  ــت ال وقــف  كيفية  يف  يبحث  ــق  ــرف امل إن  بــيــان  يف  ــة  ــوالي ال حــاكــم  مكتب  ـــال  وق

يف حالة تفاقم الترسب.
ــيــســو كــانــيــون  ــان �ــنــطــقــة ال ــث ــي ـــاز امل ــر املــــايض يف بـــرئ مــســتــخــدمــة لــتــخــزيــن غ ــوب ــت ــف الـــتـــرسب يف اك ــش ــت واك
اىل  الــســكــان  آالف  ــر  ــط واض نــســمــة.  ألـــف   30 ــن  م  êأكـــ يقطنه  ـــذي  ال انجليس  لـــوس  يف  ـــش  ران ــر  ــورت ب ــي  ح ـــارج  خ

النزوح عن املنطقة خالل عطلة عيد امليالد.

الصينية  الــعــاصــمــة  إن  بــكــ¤  بــلــديــة  مجلس  ــن  ع نــقــال  (شــيــنــخــوا)  ــدة  ــجــدي ال الــصــ¤  ــاء  ــب أن ــة  ــال وك قــالــت 
تعتزم إغالق 2500 مصنع صغ� ملوث للبيئة يف إطار جهود مكافحة التلوث.

من  ــاوف  ــخ م بسبب  عـــام  ــل  ك ــاجــات  ــج ــت االح آالف  ــالد  ــب ال تشهد  حــيــث  ــصــ¤  ال يف  حــســاســة  قضية  ــوث  ــل ــت وال
ترضر البيئة خاصة من املصانع.

ملزمة  ســتــكــون  ــام  ــع ال هـــذا  ــق  خــان ـــان  دخ ــن  م ــت  ــان ع ــي  ــت ال الــعــاصــمــة  يف  مــنــاطــق  ـــع  أرب إن  شينخوا  ــت  ــال وق
بإغالق 2500 رشكة بحلول نهاية العام مع االستعداد لغلق املزيد العام املقبل.

مثل  الــصــغــ�ة  الــتــلــوث  ــادر  ــص م أعــــداد  ــد  ــزاي ت إن  ــه  قــول هــويــتــه  ــن  ع تكشف   æ ــؤول  ــس م ــن  ع ــة  ــال ــوك ال ونــقــلــت 
مــصــادر  عـــدد  يف  تحقق  الـــذي  الــكــبــ�  ــاض  ــف ــخ االن أثـــر  تلغي  ــارات  ــي ــس ال ــظــار  ــت ان وســـاحـــات  ــادق  ــن ــف وال املــطــاعــم 

التلوث الكربى والرشكات املستهلكة للطاقة يف املدينة.
املدينة  ــخ  ــاري ت يف  نــوعــه  ــن  م  Òــا ــث ال وهــو  ــر"  ــم األح ــون  ــل ال اىل  ــتــأهــب  "ال حــالــة  بك¤  رفــعــت  ـــايض  امل الشهر  ويف 

واضطرت إلغالق املدارس وحظر البناء يف األماكن املفتوحة.

ــون  ــي ــول ــف ـــروف عــلــمــيــا بــاســم رام ـــع ـــوع امل ـــن ــرة مـــن ال ــغ ــص ـــاء، وهــــي نــســخــة م ـــحـــرب تــزهــو ال
وال  ــدة.  ــدي ش �ــذلــة  حــجــ¢  منها  أكـــرب  ــم  ه ــن  م تشعر  ــد  ق ــتــي  ال لسانها  ـــات  رضب بــقــوة  ســبــيــنــوســوس، 
الــقــوي.  الــطــويــل  الــلــســان  ــذا  ه مــرمــى  يف  تــكــون  ان  الــحــربــاء  عليها  تقتات  الــتــي  الكائنات  تلك  مــن  أي  تحب 
تحرج  لسانها  يف  املـــوجـــودة  األنــســجــة  بــهــا  تتميز  ــي  ــت ال والــرسعــة  املــرونــة  لــكــن  الــحــجــم  صــغــ�ة  فــالــحــربــاء 

أقاربها األكرب حج¢.
أن  ــاء  ــرب ــح ال ــن  م ــا  ــوع ن لــعــرشيــن  ــقــوت  ــت ال ــيــب  أســال ــن  ع العلمية  نيترش  ــــة  دوري يف  ــرش  ن بــحــث  ــر  ــه وأظ
ونصف  ــ¤  ــرت م حجمها  مــن  أطــــول  ليصبح  لــســانــهــا  تــطــيــل  أن  ¿كنها  ــن  ــائ ــك ال ـــذا  ه مــن  ــ�ة  ــغ ص أنـــواعـــا 
ســوى  عــلــيــهــا  ــوق  ــف ــت ي وال   Òالـــثـــا املـــركـــز  ــأ³ يف  ــت ف لــســانــهــا  أمـــا رسعـــة  الـــحـــظ.  ــدف يسء  ــه ــل ل ــدده  ــس ــت ل

السلمندر أو السمندل وهو االسم الشائع لفصيلة حية من الربمائيات املذنبة.
فعالة  ــا  طــرق وتــكــتــســب  تــتــطــور  أن  عليها  كـــان  كــلــ¢  ــاء  ــرب ــح ال حــجــم  صــغــر  كــلــ¢  ـــه  إن ـــدراســـة  ال ــول  ــق وت

تقتات بها حتى تعيش.

لسان الحرباء يح� العل�ءإغالق 2500 مصنع ملوث ببك� طوارئ يف كاليفورنيا بسبب ترسب غازي

دور الرتبية البيئية يف جهود التأقلم مع تغ� املناخ

االحتالل اإلرسائييل يرسم خططا مرعبة لحربه الجديدة مع «حزب الله»

عبد العظيم الحايف: االتجار الدويل يف الحيوانات الربية يحقق 

رقم معامالت بـ  15 مليار أورو

نظم  ــ¤،  ــي ــل ــح امل ــ¤  ــل ــاع ــف ال ـــــدرات  ق ــز  ــزي ــع ت إطــــار  يف 
ـــاخ يف حــوض  ـــن ـــع تــغــ� امل ــف م ــي ــك ــت ـــــرشوع بــحــث ال م
لفائدة  تكوينية  دورة  ــرا،  ــؤخ م  ،(GIREPSE) تانسيفت 
ــجــ¢عــات  ــال ــــــدارس االبــتــدائــيــة والــثــانــويــة ب مــــدريس امل
ــي فــاطــمــة" و"اوكـــا¿ـــيـــدن"، حول  ــت ــقــرويــة "اوريـــكـــا" و"س ال
مع  التأقلم  سبل  التالميذ  لــتــدريــس  البيداغوجية  ــطــرق  ال
وزارة  ــع  م بالتنسيق  ـــك  وذل املــنــاخــيــة،  ــغــ�ات  ــت ال تــأثــ�ات 
بع¢لة  ــة  ــي ــرتب ال ــة  ــي ــدوب ــن وم ــي  ــن ــه امل ــن  ــوي ــك ــت وال ــة  ــي ــرتب ال

الحوز بتحناوت.
البيداغوجية  ــل  ــوســائ ال تــوفــ�  إىل  املـــبـــادرة  هـــذه  ــو  ــرن وت
االبــتــدائــيــة  ــــدارس  امل يف  للتالميذ  البيئية  الــرتبــيــة  لــتــدريــس 
ــدد بــتــأثــ�ات  ــه ــا امل ــك ــأوري ــوض املــــاþ ب ــح ــة، يف ال ــوي ــان ــث وال
ــ�ا عــىل املــســتــوى  ــب تــغــ� املــنــاخ والــــذي يــشــهــد تـــدهـــورا ك
الــســنــوات  يف  املــتــطــرفــة  املــنــاخــيــة  لــلــظــواهــر  تبعا  الــبــيــئــي، 

األخ�ة.
ــر مــركــزي بــــوزارة  ــدي ــوري، م ــك ــن ــز ع ــزي ــع وأفــــاد عــبــد ال
ــي، مــكــلــف بــربنــامــج  ــن ــه ــن امل ــوي ــك ــت ــة وال ــي ــوطــن ــة ال ــي ــرتب ال
الجلسة  تـــرأس  الـــذي  املــســتــدامــة،  والتنمية  البيئية  الــرتبــيــة 
ـــدوش،  ـــت ح ــف أي ــوس ــة ي ــق ــذا الــتــكــويــن رف ــه االفــتــتــاحــيــة ل
بإقليم  ــة  ــي ــن ــوط ال ــة  ــي ــرتب ال لــــــوزارة  ــي  ــم ــي ــل اإلق ـــدوب  ـــن امل
املــــاþ الوريـــكـــا كــمــوضــوع  الــحــوض  ــار  ــي ــاوت، أن اخــت ــن ــح ت
يف  ــاخ  ــن امل تغ�  مــع  التكيف  بحث  ملـــرشوع  العلمي  للبحث 
اعتبارا  حكيم،  اخــتــيــار  هــو   (GIREPSE) ــت ــف ــســي ــان ت ــوض  ح
باملنطقة.  املتفشية  البيئية  والــقــضــايــا   الطبيعية  ملــــوارده 
مراكش  مدينة  ــدادات  ــع ــت اس ــع  م امللتقى  هــذا  يــتــزامــن  ــ¢  ك
 "22 "كـــوب  املــنــاخــيــة  لــلــتــغــ�ات  األطـــــراف  ــؤãــر  م لتنظيم 
املساهمة  املــنــاســب  فمن  وعليه  الــجــاري،  ــام  ــع ال أواخـــر  يف 
ــالــخــصــوص  ــاملــنــطــقــة، وب ب الــتــقــنــيــة  يف تــحــســ¤ املـــهـــارات 
واملــعــلــومــات  لــلــوســاطــة  أداة  تــعــد  ــي  ــت ال ــس  ــدري ــت ال هيئة 

والتوعية وعىل نطاق واسع ويف مختلف املجاالت. 
املغربية  الجمعية  ــس  ــي رئ ــا²،  ــط ــخ ال ــور  ــس ــربوف ال ـــال  وق
مــرشوع  إطـــار  يف  نــظــم   التكوين،  ــذا  ه إن  الجهوية  للعلوم 
تانسيفت  حــــوض  يف  ـــاخ  ـــن امل ــ�  ــغ ت ـــع  م ــف  ــكــي ــت ال ــث  ــح ب

مستوى  رفـــع  يف  للمساهمة  ــهــدف  ي وهـــو   ،(GIREPSE)
ـــوارد  م وخــاصــة  الــطــبــيــعــيــة،  ـــــوارد  امل إدارة  ـــول  ح الــوعــي 
شكره  عــن  وأعـــرب  ــاخ.  ــن امل لتغ�  ــحــايل  ال الــســيــاق  يف  ــاه،  ــي امل
الــتــدريــب،  هـــذا  تنظيم  لتسهيل  الــوطــنــيــة  الــرتبــيــة  ــــوزارة  ل
إىل  مــشــ�ا  الـــدعـــوة،  ــهــذه  ل الستجابتهم  الــلــمــشــاركــ¤  ـــذا  وك
ــدور  ل ــم  ث ــال،  ــج امل هــذا  يف  والتعليمي  ــوي  ــرتب ال املعلم  دور 

األطفال يف توعية الكبار بدورهم من أجل ح¢ية البيئة. 
لحلقات  تــبــعــا  ـــأ³  ت الـــورشـــة  ـــذه  ه أن  ــا²  ــخــط ال وأكــــد 
جهويا  األخـــــرى  ــات  ــاع ــط وق ــات  ــس ــؤس م مـــع  نــظــمــت  عــمــل 
املناخ  تغ�  مــع  التكيف  بحث  مـــرشوع  فــكــرة  وأن  ووطــنــيــا، 
لــتــطــويــر طــرق  تـــانـــســـيـــفـــت (GIREPSE)جـــاءت  ـــوض  يف ح
 (GIRE) ــاه  ــي امل ملـــوارد  املندمجة  اإلدارة  يف  النظر  إلعـــادة 
الخدمات  ــاج  ــت إن اســتــمــرار  ومــراعــاة  ــاخ،  ــن امل تغ�  ســيــاق  يف 
ـــدرة عـــىل الــتــكــيــف لـــدى الــســكــان  ـــق ــحــســ¤ ال الــبــيــئــيــة وت

يتحقق  وســــوف  ــة.  ــوجــي ــول ــك اإلي الــنــظــم  هــشــاشــة  وتــقــلــيــص 
املــنــاخ  إشــكــالــيــة  دمـــج  خـــالل  ــن  م ــا²،  ــط ــخ ال يضيف  ذلـــك، 
برنامج  وفـــق  االقــتــصــاديــ¤  ــ�  ــدب ــت وال التفك�  ــات  ــي آل ضــمــن 
ــــرشوع يــســتــهــدف ثــالث  ــوي، عــلــ¢ أن امل ــم ــن عــمــل بــيــئــي وت

ج¢عات هي "اوريكا" و"ستي فاطمة " و"اوكا¿يدن".
يتمثل  ــ¤  ــســي ــي رئ �ــشــكــلــ¤  املــنــاطــق  هــــذه  ــز  ــي ــم ــت وت
ــدرة  ن ــن  م عنها  ينتج  ومـــا  الــجــفــاف  ــن  م دورات  يف  ــ¢  ــه أول
والفيضانات  الــقــويــة  األمــطــار  ــات  ــوب ن يف  وثــانــيــهــ¢  املــيــاه، 
وتـــوزع  األحـــيـــان.  بــعــض  يف  املنطقة  تـــرضب  ــتــي  ال املــفــاجــئــة 
مجموعة  كــل  عــالــجــت  عــمــل  مــجــمــوعــات  عــرب  املــشــاركــون 
وما  املــدرســيــة  ــاة  ــحــي وال ــــدارس  امل ــىل  ع الفيضانات  ــ�ات  ــأث ت

يحدث يف املدرسة خالل فرتات األمطار القوية.
 (Diane Pruneau) بــريــنــو  ـــان  دي ــور  ــس ــربوف ال ــت  ــدم وق
ــئــة، واألســـتـــاذة  ــي ــب ــال ال ــج ــن يف م ــوي ــك ــت ــة وال ــي ــرتب ــ�ة ال ــب خ

ـــرشوع  ـــكـــة يف م (الـــرشي ــة  ــدي ــن ــك ال ــون  ــت ــك ــون ــة م ــع ــام ــج ب
لتطوير  املختلفة  ــب  ــي ــال األس حـــول  عــرضــا   ،('GIREPSE'
والتفك�  التفك�،  أنظمة  قبيل  مــن  التالميذ  ــدى  ل ــارات  ــه امل
ــجــي،  ــي االســرتات ــل  ــم ــع وال ــاطــر،  ــخ ــامل ب ــبــؤ  ــن ــت وال ـــــام،  األم إىل 
نــظــمــت جلسة  كـــ¢  ــفــكــ�.  ــت ال ــالت وتــصــمــيــم  ــك ــش امل ـــل  وح
الــجــديــدة  ـــارات  املـــه هـــذه  تعليم  طـــرق  الســتــكــشــاف  عــمــل 

للتالميذ. 
ــة يف  ــشــارك ــ� امل ــأث ــىل أن ت ــســور بــريــنــو ع ــي ــربوف وأكــــدت ال
تــؤدي  الــتــي  ــارات  ــه امل تنمية  يتيح  التالميذ  ــدى  ل بيئي  عمل 
أجل  مــن  ــغــال  واالشــت بالعلم  ــ¢م  ــت وااله البيئي،  ــوعــي  ال إىل 
الصحية،  الشخصية  ــات  ــالق ــع وال الـــــذات،  واحـــــرتام  الــبــيــئــة 
الهوية  وبـــلـــورة  ذا³  تــطــويــر  ــن  م ــضــا  أي يتيحه  ــ¢  ع فــضــال 
ــرارات  ــق ــل ــل ل ــض ـــو مــا يــســاهــم يف بــلــورة أف ــة، وه ــي ــاب ــج اإلي
الطبيعة،  يف  اإلجــــراء  تنفيذ  ــم  ت وإذا  الــالزمــة.  ـــــراءات  واإلج

والتعلم  الــطــبــيــعــة،  تــقــديــر  تنمية  ــن  م ـــك  ذل ¿ــكــن  ســـوف 
ــر املـــرونـــة ورسعــــة الــشــفــاء  ــطــوي ــعــاطــفــي وت ــي وال ــ¢ع ــت االج

عند األطفال ضحايا الكوارث املحتملة.
ما  مــنــهــا  ــاد  ــف ــت اس ــتــدريــبــيــة  ال الـــورشـــة  ـــذه  أن ه ــر  ــذك ي
اســتــحــســانــهــم  عـــن  ــــربوا  ع وأســــتــــاذة  ـــاذا  ـــت أس  25 ــز  ــاه ــن ي
األنشطة  لــتــطــويــر  ــرصــة  ف شكلت  حــيــث  ـــورشـــة،  ال ــة  ملــقــارب
ــول الـــدراســـيـــة ومــنــاقــشــة  ــص ــف ــام لــلــتــالمــيــذ يف ال ــق ــي ت ــت ال
عن  ــون  ــارك ــش امل األســـاتـــذة  وعـــرب  املــحــلــيــة.  البيئية  الــقــضــايــا 
الحلول  ــاد  ــج إلي الــتــالمــيــذ  ــع  م األنــشــطــة  بتنفيذ  الــتــزامــهــم 
التالميذ  لتعليم  الـــالزمـــة  ـــارات  ـــه امل ــر  ــوي ــط وت ــة،  ــاســب ــن امل
تـــم، يف  أنـــه  ــار  ــش ــاخ. وي ــن امل تــغــ�  ـــار  آث ــع  الــتــعــامــل م كيفية 
املــشــاركــ¤،  عــىل  بــيــداغــوجــي  دلــيــل  ــع  ــوزي ت ــب،  ــدري ــت ال نهاية 
التأقلم  مـــرشوع  إطـــار  يف  مختلفة  اســرتاتــيــجــيــات  ــاول  ــن ــت ي

.(ACCMA) مع التغ�ات املناخية

> رام الله 

ـــة، رئــيــس  ـــروان ــد الـــنـــارص ف ـــال عــب ق
ـــــدة الـــــدراســـــات والـــتـــوثـــيـــق يف  وح
ــو  ــض وع األرسى،  شـــــــؤون  هـــيـــئـــة 
الهيئة  شـــؤون  بــــإدارة  املكلفة  اللجنة 
األرسى  ــرار  ــم ــت اس أن  غــــزة،  ــاع  ــط ق يف 
اإلرسائــــيــــيل  ــــالل  ــــت االح ـــون  ـــج س يف 
تــهــريــب  و   Òاإلنــــســــا الـــتـــحـــدي  يف 
لهم  أطــفــال  وإنــجــاب  املنوية"  "النطف 
ـــم عـــرب "الــتــلــقــيــح  ـــ¢ؤه يــحــمــلــون أس
ــت إضـــــاءة مــرشقــة  ــل ــي" شــّك ــاع ــن ــص ال
ســــوداء  لــوحــة  ـــــ�ة يف  األس ــحــركــة  ــل ل

رسمها االحتالل ألحداث عام 2015.
رغــم  ــجــاحــات  ــن ال تــلــك  أن  ــــاف  وأض
ــد  ــؤب ـــحـــرمـــان وحــكــم امل ــن وال ــج ــس ال
ــم  ـــصـــارات اضــافــيــة رغ ـــت ــت ان ــل ــّك ش
ـــصـــارمـــة الـــتـــي يــفــرضــهــا  الـــقـــيـــود ال

واإلجــــــراءات  األرسى،  عــىل  االحـــتـــالل 
ادارة  تتبعها  الــتــي  ــددة  ــش امل األمــنــيــة 

السجون يف تعاملها معهم.
األرسى  أن  اىل  فــــروانــــة  ــــــار  وأش
ــــروف  ـــدوا قـــســـوة الـــســـجـــان وظ ـــح ت
ــة وتـــفـــوقـــوا عىل  ــري ــه ــق االحـــتـــجـــاز ال
ــة،  ــي ــل ــي تــكــنــولــوجــيــا املــراقــبــة اإلرسائ
القوي  ــــم  وارصاره الفائقة  بــقــدراتــهــم 
ــة ونــجــحــوا مـــرارا  ــوالذي ــف ـــم ال ـــه وارادت
واألســــــالك  الـــقـــضـــبـــان  ــي  ــط ــخ ت يف 
ــة  ــشــاهــق ـــــجـــــدران ال الــشــائــكــة وال
ـــة، وأنـــجـــبـــوا  ـــرشي ـــب والــــحــــواجــــز ال
ــكــت  ـــال بــطــريــقــة أرب ـــف ــــرشات األط ع

ادارة سجون االحتالل. 
أرسى،   (7) أن  ــــة  فــــروان ـــــر  وذك
فلسطينية  ــ¢ت  ــي ــظ ــن ــت ل ــون  ــم ــت ــن ي
 2015 ـــام  ع ـــالل  خ نــجــحــوا  مــخــتــلــفــة، 
املـــنـــويـــة"  "نــطــفــهــم  تـــهـــريـــب  يف 

األطــفــال،  مــن   (9) زوجــاتــهــم  ــاب  ــج وإن
أنجبوا  ــن  ــذي ال األطــفــال  عـــدد  لــ�تــفــع 
عـــرب تــهــريــب "الـــنـــطـــف املــنــويــة" 
من   êأكــــ اىل  الــســجــون  داخـــــل  مـــن 
ــراء  "ســف عليهم  ُيــطــلــق  ــال،  طــف  (40)

الحرية". واألرسى هم:
من  ـــقـــواســـمـــة،  ال ــــالح  ص ــــ¢د  ع  -
أطلق  طفلة  زوجــتــه  وأنــجــبــت  الخليل 
بتاريخ  ـــك  وذل  ، "جــلــنــار"  اســم  عليها 

2015-2-4
ــن طــولــكــرم  - فــــادي فــتــحــي مــطــر م
ــت  ــجــب ــة وأن ــي ــرب ــغ ــة ال ــف ــض شــــ¢ل ال
مجد  ـــه  واســـم ـــد  ـــا(ول ـــوأم ت ـــه  ـــت زوج

بتاريخ  ـــك  وذل جــنــى)  واســمــهــا  ــنــت  وب
2015-3-2

الــصــعــيــدي  مــحــمــد رضــــا  األســــ�   -
ـــرا  ـــه ذك ـــت ـــجـــب زوج ـــ�ة وأن ـــب ـــن ال م
-5-19 بتاريخ  وذلـــك  (أدهـــم)  اسمته 

2015
مدينة  مــن  السكني  أحــمــد  األســـ�   -
ــت زوجــتــه تــوأمــا (ولــد  ــجــب غــــزة، وأن
ـــوار)  ــت اســمــهــا س ــن واســمــه مــعــتــز وب

وذلك بتاريخ 2015-7-20
مــحــمــد رشيــتــح  ــح  ــش ــري م ــــ�  األس  -
رام  قــضــاء  الغربية  ــة  ــزرع امل قــريــة  مــن 
وأسمتها  طفلة  ــه  زوجــت أنجبت  ــه،  ــل ال

"ح¢م". وذلك بتاريخ 2015-8-31
ــ¤، من  ــس مــحــمــد ح األســــ� صـــالح   -
القدس"  ــرب  غ "شــ¢ل  دّقــو  بيت  بلدة 
أســمــتــه"عــيل).  طفل  ــه  زوجــت وأنــجــبــت 

وذلك بتاريخ 2015-11-5
ــد مــحــمــد عـــيل صــالح  ــائ - األســــ� س
ــت زوجــتــه  ــجــب ــ¤، وأن ــن مــن مــديــنــة ج
ــك  وذل ــم"  ــري ك "محمد  أسمته  ــود  ــول �

بتاريخ 2015-12-23
إنــجــاب  ــرة  ــك ف أن  فـــروانـــة  ــــح  وأوض
ــف  ــط ــن ــــال عــــرب تـــهـــريـــب "ال ــــف األط
ـــ¤ أوســــاط  ـــة"، قـــد ولــــدت ب ـــوي املـــن
يقضون  مــمــن  األرسى  ــن  م مــجــمــوعــة 

ــــل  ـــد أوائ ـــؤب ــن امل ــج ــس ــال أحـــكـــامـــاً ب
ــد  ـــرن املــــــايض، وق ـــق ــيــات ال ــن تــســعــي
بينهم  ــيــ¢  ف ــرة  ــك ــف ال ــك  ــل ت ــت  ــش ــوق ُن
ــق،  ضــي ـــــار  اط ويف  صـــامـــت  ــل  ــك ــش ب
ــوال لـــدى بــعــض الـــزوجـــات.  ــب والقـــت ق
قد  األرسى  مـــن  مـــحـــدود  عـــدد  وأن 
ــرة،  ــك ــف ال ــة  ــم ــرج ت حـــــاول الحـــقـــا يف 
أن  اىل  نـــجـــاح،  أي  يــســجــل  أن  دون 
ـــذي  ـــن" ال ـــزب جــــاء األســــ� "عــــ¢ر ال
ـــد 26  ـــؤب ــســجــن امل ــال ــ¢ ب ــك ــيض ح ــق ي
سبقوه  ــن  م خــطــى  ــىل  ع ــســ�  وي مـــرة، 
ـــجـــرأوا وحـــاولـــوا  مـــن زمـــالئـــه مــمــن ت
الصناعي  اإلخــصــاب  عمليات  إجــــراء 
ــوي"  ــن ــنــطــف امل ــن خـــالل تــهــريــب "ال م
ــــس2012  ــــط ــــس آب/أغ يف  ويــســجــل 
ــجــب  ــن ـــارا غــــ� مـــســـبـــوق وت ـــص ـــت ان
بذلك  ليشعل  "مــهــنــد"،  طفلها  زوجــتــه 
ــســجــون  ــة داخـــــل ال ــوجــي ــول ــي ثـــــورة ب

األرسى  مــــن  ــــرشات  ــــع ال ويــتــبــعــه 
 æـــــت تــلــك الـــثـــورة مــســتــمــرة و والزال
ــــصــــارات فـــرديـــة وا\ـــا  ــــت تــعــد االن
أصـــبـــحـــت ظــــاهــــرة جـــ¢عـــيـــة تــعــم 

السجون.
عرب  "اإلنـــجـــاب"  أن  ـــة  فـــروان ــــّ¤  وب
ـــازه  ــي"، حـــق أج ــاع ــن ــص ــتــلــقــيــح ال "ال
ُيعرف  ــات  ب مــا  ــق  ــي وف ــالم الـــرشع اإلس
ولكن  ـــــألزواج،  ل ــب"  ــي ــاب األن "بـــزراعـــة 
مع  تتطابق  وإجـــــراءات  لـــرشوط  وفــقــاً 
الــعــيــادات  وأن  ــة،  ــي ــالم اإلس الــرشيــعــة 
ـــرشة يف  ـــت ـــن املــتــخــصــصــة بــــذلــــك م
واألرسى  ـــعـــر²،  ال والـــوطـــن  فلسط¤ 
ــي،  ــ¢ع ــت ـــزء مـــن الــنــســيــج االج هـــم ج
التلقيح  ــرب  ع "اإلنـــجـــاب"  حقهم  ومــن 
ذلــك  مــن  ãــكــنــوا  مــا  اذا  ــاعــي"  ــصــن ال
والــــرشوط  اإلجــــــراءات  تــوفــرت  واذا 

املتطابقة مع الرشيعة اإلسالمية.

استمرار تهريب نطف األرسى الفلسطيني¤ 

موضوع ورشة تدريبية لألساتذة �راكش

تأكيد عىل أهمية وموقع الجامعة املغربية، كمنتج للمعرفة، يف عملية التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتعزيز القدرة عىل التكيف
ــســعــدي ومــجــلــس جهة  ــك ال ــال نــظــمــت جــامــعــة عــبــد امل
ـــوع املـــــايض �ــديــنــة  ـــب ــة، األس ــم ــحــســي ـــطـــوان ال طــنــجــة ت
ودور  املناخية  ــ�ات  ــغ ــت "ال حــول  علميا  منتدى  ــاز،  ــوغ ــب ال

البحث العلمي الجامعي واملجلس الجهوي".
ــدي حذيفة  ــع ــس ال املــالــك  عــبــد  جــامــعــة  ــس  ــي رئ وأكــــد 
حــول  ــتــدى  املــن تنظيم  أن  بــاملــنــاســبــة،  كلمة  يف  أمـــزيـــان، 
ومجلس  ــة  ــع ــام ــج ال بـــ¤  بــتــنــســيــق  ــة  ــي ــاخ ــن امل الــتــغــ�ات 
الرئيسية  ــات  ــس ــؤس وامل الـــخـــرباء  حــشــد  إىل  ــي  ــرم ي الــجــهــة 
املرتبطة  واملــخــاطــر  املناخية  الــتــغــ�ات  مــجــال  يف  العاملة 
ــادل نــتــائــج الــبــحــوث  ــب ــن أجـــل ت ــة، وذلــــك م ــجــه بــهــا يف ال
ــة ومــجــلــس  ــع ــام ــج ــود بـــ¤ ال ــه ــج ــنــســيــق ال والــــخــــربات وت
يف  للمساهمة  ــرتك  ــش م ــور  ــص ت ــاء  ــن ــب ل ــم  ــه ــائ ورشك ــجــهــة  ال

الحد من هذه الظاهرة.
التغ�ات  بــشــأن  طنجة  نـــداء  أن  الــســيــاق  ــذا  ه يف  ـــرز  وأب
ــك محمد  ــل امل ــة  ــجــالل ال ــب  ــاح الــــذي أطــلــقــه ص ــة،  ــاخــي ــن امل
ـــد يف  ـــوالن ـــســـوا ه ـــيـــس الـــفـــرنـــيس فـــران ـــرئ الــــســــادس وال
التي  الــرئــيــســيــة  ــقــة  ــي ــوث ال ــة  ــاب ــعــد �ــث ي املـــنـــرصم،  شــتــنــرب 
ــ�ات  ــغ ــت ـــاب وتــــأثــــ�ات ال تــوضــح مــعــاæ مــكــافــحــة أســـب

للعمل  املــلــحــة  ــة  ــاج ــح وال ـــــرضورة  ال وتــعــكــس  ــة،  ــاخــي ــن امل
ــه  ــة هــات ــح ــاف ــك ـــي" مل ـــ¢ع ــل ج ــك ــش ـــا ب ـــض "بــــرسعــــة، وأي
بتطوير  ــغــرب  امل ــزام  ــت الل ـــؤرخ  ت ــ¢  ك ــ�ات،  ــأث ــت وال ــاب  ــب األس
املرتبطة  لــلــقــضــايــا  مـــدروســـة  وعــلــمــيــة  ــة  ــال[ م ـــات  إجـــاب

بالتغ�ات املناخية.
مستمرا  ــتــزامــا  ال يشهد  ــرب  ــغ امل أن  إىل  ــان  ــزي أم وأشـــار 
ـــالل اســتــضــافــتــه �ــراكــش  ــــك مــن خ ــة، وذل ــئ ــي ــب بــقــضــايــا ال
ـــراره  وق ــع،  ــاب ــس ال املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال ملــؤãــر   2001 ســنــة 
واملـــؤãـــر  ـــجـــاريـــة  ال ــة  ــن ــس ال  "22 "كـــــوب  ــة  ــاف ــض ــت ــاس ب
ــوب"،  ــدك ــي ــة "م ــئ ــي ــب ــة وال ــاخــي ــغــ�ات املــن ــت ــل ــوســطــي ل املــت
الدولية  ــات  ــزام ــت االل مــع  ــدة  ــرائ ال مشاريعه  لجل  وتكييفه 
ــطــاقــات املــتــجــددة،  ــ¢د ال ــت ــرب األخــــرض، واع ــغ ــرشوع امل ــم ك
ــات  ــي وآل البيئة  ــؤون  ــش ب تعنى  منتدبة  وزارة  وإحــــداث 

قانونية مواكبة تستمد فلسفتها من دستور 2011.
ــة  ــي ــاد¿ واألك العلمية  أبــعــاده  يف  ــدى،  ــت ــن امل أن  ــرب  ــت واع
ــة ومـــوقـــع الــجــامــعــة  ــي ــم ــتــحــســيــســيــة، يــؤكــد عـــىل أه وال
من  الــتــخــفــيــف  عملية  يف  لــلــمــعــرفــة،  كمنتج  ــة،  ــي ــغــرب امل
ــدرة  ــق ــز ال ــعــزي ـــحـــراري وت ــاس ال ــب ــت ــــازات االح ــبــعــاثــات غ ان

أو  اإلقــلــيــمــي  أو  املــحــيل  املــســتــوى  ــىل  ع إن  الــتــكــيــف،  ــىل  ع
الوطني ونرش املعرفة الدقيقة بالوضع العام.

ـــس مــجــلــس  ـــي ومـــــن جــهــتــهــا، اعــــتــــربت نـــائـــبـــة رئ
ـــري أن  ـــوزك ــة، آســـيـــة ب ــم ــحــســي ـــطـــوان ال ــجــة ت ــة طــن ــه ج
ــي يــســائــل  ــم ــي ــل ـــــدويل واإلق ـــن ال ـــراه ــي ال ــئ ــي ــب ـــوضـــع ال ال
ــة  ــوي ــرتب ــة والــعــلــمــيــة وال ــادي ــص ــت جــمــيــع املــؤســســات االق
التغي�  تــحــقــيــق  يف  دورهـــــا  عـــن  وغـــ�هـــا  ــة  ــي ــن ــكــوي ــت وال
ــ�ات املــنــاخــيــة وآثــارهــا  ــغ ــت ــة ال ــود وتــقــيــيــم مــســأل ــش ــن امل
ــات الــنــشــطــة واألوســـــاط  ــاع ــط املــحــتــمــلــة عـــىل مــخــتــلــف ق
بتعميق  الكفيلة  ــل  ــوســائ ال لــبــلــورة  الــجــهــة،  يف  الطبيعية 
ــربات  ــخ ــاســم ال ــق ــــذا ت ــة الــعــلــمــيــة لــلــمــنــطــقــة، وك ــرف ــع امل
التكيف  ــات  ــجــي ــي اســرتات ــال  ــج م يف  ــدة  ــي ــج ال ـــات  ـــ¢رس وامل

القطاعية.
ــاون  ــع ــت ال مـــحـــاور  ــد  ــدي ــح ت رضورة  عـــىل  ــــدت  أك كـــ¢ 
املعني¤  ــ¤  ــدخــل ــت امل كـــل  بـــ¤  املـــجـــال  ـــذا  ه يف  ــوي  ــه ــج ال
ــوي،  ــه ــج وال ــيل  ــح امل ـــواقـــع  ال ـــق  وف ــة  ــدام ــســت امل بالتنمية 
كل  فيها  يــنــخــرط  تــشــاركــيــة  مــيــدانــيــة  مـــبـــادرات  وتــأســيــس 

الفاعل¤ املحلي¤.

الجهوي  ــرصــد  امل مــديــر   Ò¢التمس الــريــفــي  خــالــد  ـــد  وأك
أن  بالبيئة)  املكلفة  املــنــتــدبــة  لـــلـــوزارة  ــع  ــاب ــت (ال للبيئة 
ــات املــطــروحــة آنــيــا  ــدي ــح ــت ــة الــبــيــئــة ومــواجــهــة ال ــ¢ي ح
ومـــبـــادرات  محلية  مــعــرفــة  إنــتــاج  يتطلب  ومــســتــقــبــال، 
ــرار،  ــق ال وذوي  الساكنة  لــدى  ــي  ــوع ال ــرش  ن ـــذا  وك تنموية، 
املــجــالــس  يف  ــخــب  ــت املــن دور  ــر  ــوي ــط ت عـــىل  ــل  ــم ــع ال مـــع 
لتعامل  ــة  ــادي ــص ــت االق واملــؤســســات  ــة  ــوي ــه ــج وال املــحــلــيــة 

أنجع مع إشكالية التنمية يف إطار التغ�ات املناخية.
ــة  ــه ــواج م ــة  ــي ــؤول ــس م أن  ـــىل  ع  Ò¢ــ ــس ــم ــت ال ـــــدد  وش
مسؤولية  تعد  البيئة،  مسألة  تطرحها  الــتــي  الــتــحــديــات 
ــا  ــل فــيــهــا مـــا هـــو تـــربـــوي تــحــســيــيس وم ــداخ ــت ــة ي جــ¢عــي
ــن  ــرزي ال العلمي  ــنــقــاش  ال أن  ـــربزا  م  ،Òوقـــانـــو علمي  ــو  ه
وتقوية  العلمية  بالنتائج  للتعريف  أســاســيــة  آلــيــة  يعد 
للمعرفة  املــنــتــجــة  ــات  ــس ــؤس وامل الــجــامــعــة  عــمــل  فــعــالــيــة 

العلمية لصالح املجتمع.
خــرباء  قدمها  الــتــي  العلمي،  الــلــقــاء  ــالت  ــداخ م وهــمــت 
والتنمية،  ـــرض  االخ ــاد  ــص ــت واالق البيئة  مــجــال  يف  مــغــاربــة 
محليا  ــزة  ــج ــن امل ــوث  ــح ــب ال قــبــيــل  مــن  مــتــنــوعــة  ــع  ــي ــواض م

مختلف  يف  ـــحـــاث  األب ــربات  ــت ــخ وم مــجــمــوعــات  ــل  ــب ق مـــن 
ــج  ــائ ــت ــن ــدي وال ــســع ـــك ال ــد املـــال ــب ــة ع ــع ــام ــات ج مــؤســس
وقــضــايــا  املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال ــال  ــج م يف  محليا  املــحــصــلــة 
ــد مـــن الــتــخــصــصــات،  ــدي ــع ــوى ال ــســت ــ� املـــنـــاخ عـــىل م ــغ ت
ــ�ات  ــغ ــت ــل ل ـــوجـــي  ـــول ـــجـــي ال الــــتــــاريــــخ  ـــــك  ذل يف  ــــا  �
ــغــ� املـــنـــاخ الـــحـــايل بــاالعــتــ¢د عىل  ــــد ت ــة، ورص ــي ــاخ ــن امل

تكنولوجيات الفضاء واإلعالميات.
ـــ¢ تــنــاولــت املــــداخــــالت كــيــفــيــة رصــــد الــتــأثــ�ات  ك
ــة عىل  ــب ــرتت ـــــار امل ــة، وتــقــيــيــم اآلث ــي ــح ــات ال ــن ــائ ــك عـــىل ال
ــــوارد  امل إدارة  أدوات  ــر  ــوي ــط وت ــة،  ــاح ــي ــس وال ــل  ــاح ــس ال
تــأقــلــم النظم  ــن أجـــل تــقــويــة  الــعــمــيل م ــة، والــبــحــث  ــي ــائ امل
ــوان  ــط ت ــجــة  ــة طــن ــه ــة واإليــكــولــوجــيــة يف ج ــي ــ¢ع ــت االج

الحسيمة.
ــدى عـــرض مــقــاربــات أخـــرى  ــت ــن وتـــم عـــىل هــامــش امل
علمية  مــلــصــقــات  ــل  شــك يف  مــخــتــلــفــة  ــــاالت  ح ودراســــــة 
والطاقة  املناخية  للمعلومات  التاريخية  ــادر  ــص امل حــول 
ــغــ�ات  ــت ــكــيــف مـــع ال ــت ــة وال ــاش ــش ــه ـــــار وال ــة واآلث ــل ــدي ــب ال

املناخية.

«التغ�ات املناخية ودور الجامعة واملجلس الجهوي» محور منتدى علمي بطنجة

> محمد التفراو³

نتائج «جد إيجابية» ملرشوع «اإلنتاج املشرتك 

للنظافة» �راكش 
من  األوىل  ــة  ــن ــس ال ــج  ــائ ــت ن ــم  ــي ــي ــق "ت ـــوضـــوع  م ــل  ــك ش
ــاء تــواصــيل  ــق ــحــور ل ــرتك لــلــنــظــافــة" م ــش مـــرشوع اإلنـــتـــاج امل
بــاملــغــرب-  واألرض  الــحــيــاة  عــلــوم  ـــدريس  م جمعية  نظمته 
ــبــيــئــيــة بــهــذه  ـــش، مـــؤخـــرا �ــركــز الــرتبــيــة ال ـــراك فــــرع م

املدينة.
ـــذي أعــطــيــت انــطــالقــتــه بأحد  ــــرشوع، ال ــدف هـــذا امل ــه وي
إىل   ،2014 ــو  ــي ــون ي ــر  ــه ش يف  ـــش  ـــراك م ــة  ــن ــدي م ـــاء  ـــي أح
ــة  ــاة املــواطــنــ¤ وحــ¢ي ــي ــــودة ح املــســاهــمــة يف تــحــســ¤ ج
والرتبية  البيئي  التحسيس  طــريــق  ــن  ع الطبيعية  ــــوارد  امل

من أجل التنمية املستدامة.
ـــاء بــجــ¢لــيــة ونــظــافــة  ـــق ـــذا املــــرشوع االرت كــ¢ يــــروم ه
يف  للمساهمة  ومــحــيــطــهــا  والــتــمــدرس  الــعــيــش  فـــضـــاءات 
التضامن  قــيــم  وتــنــمــيــة  ــ¤،  ــن ــواط امل عــيــش  ظـــروف  تحس¤ 
ـــ¤ ســـكـــان الــحــي  ـــوار ب ـــج ـــشـــرتك وحـــســـن ال والــعــيــش امل
ــات الــتــعــلــيــمــيــة، وتــنــمــيــة مــجــاالت  ــس ــؤس ـــ¤ تــالمــيــذ امل وب
ــرز  ــة ف ـــ¢د ســلــســل ـــت ــــالل اع ـــن خ ـــصـــاد األخــــــرض، م االقـــت
واملــســاهــمــة  وتثمينها،  ــا  ــره ــدوي وت املــنــبــع  ــن  م ــنــفــايــات  ال
رشوط  تـــحـــرتم  خــــــرضاء"  "شـــغـــل  ــب  ــاص ــن م إحــــــداث  يف 
ــ¤ بـــأرضار  ــن ــواط ــن تــوعــيــة امل ــة، فــضــال ع ــي ــســان ــة اإلن ــرام ــك ال
ــوك إيــجــا²  ــل ــبــيــئــة واتـــخـــاذ س ــات عــىل الــصــحــة وال ــاي ــف ــن ال

للتقليص منها.
واألرض  ــاة  ــي ــح ال ــوم  ــل ع مــــدريس  جمعية  ــس  ــي رئ وقــــال 
ــم فـــاكـــهـــاÒ، يف  ــي ــحــل ــد ال ــب ـــش، ع ـــراك ــرب - فــــرع م ــغ ــامل ب
ــذه املــنــاســبــة،  ــه ــاء ب ــب ــألن ــر² ل ــع ــرب ال ــغ ــة امل ــال ــوك ــح ل ــرصي ت
االقــتــصــار  ــــرشوع  امل ـــذا  ه بــدايــة  يف  ــــأت  ارت الــجــمــعــيــة  إن 
�نطقة  الــرابــعــة  ـــوحـــدة  ال حـــي  عـــىل  األوىل  ــة  ــل ــرح امل يف 
ــاء  ــــات �ــقــاطــعــة جــلــيــز مـــن بـــ¤ الــخــمــســة أحــي ــــداودي ال
املقاطعات  إىل  واملنتمية  املـــبـــادرة  هـــذه  ستشملها  ــتــي  ال

الخمسة ملراكش.

املـــرشوع  هـــذا  ــن  م األوىل  ــة  املــرحــل حصيلة  أن  وأضــــاف 
األنشطة  مــن  مجموعة  تنظيم  وشملت  إيجابية،  جــد  كانت 
بــه،  ــدة  ــواج ــت امل التعليمية  وبــاملــؤســســة  ــحــي  ال هـــذا  ـــل  داخ
العاملة  الجمعيات  إحـــدى  ــرب  ع الساكنة  تعبئة  بينها  ــن  م
وتوعيتها  ــة،  ــاف ــظ ــن ال بــأهــمــيــة  وتــحــســيــســهــا  ــي  ــح ال ــذا  ــه ب
املــنــازل  داخـــل  للنفايات  األويل  ــفــرز  ال عملية  يف  لــالنــخــراط 
منها  ــــد  واح كـــل  يف  ـــاس،  ـــي األك مـــن  أنـــــواع  ــة  ــالث ث �ــنــحــهــا 
ــي تــوضــع  ــت ــة ال ــي ــزل ــات املــن ــاي ــف ــن ــه عــيــنــة مـــن ال ــي ــع ف ــوض ت

بدورها يف حاويات مخصصة لذلك.
ــازل وإنــجــاز  ــن امل ـــدران  ــالء ج ــذه األنــشــطــة ط كــ¢ شملت ه
من  أجــــزاء  تــوظــيــف  إعــــادة  خـــالل  ــن  م ــهــا،  ب معلقة  ــق  ــدائ ح
ــات  ــري ــزه ــد تــزيــيــنــهــا م ــع إطــــــارات الـــســـيـــارات لــتــصــبــح ب
الحي  ــىل  ع ــت  أضــف ــي  ــت ال مختلفة،  ــات  ــات ــب ن فيها  ــرســت  غ

رونقا وج¢لية.
املؤسسة  ــا،  ــض أي شــمــلــت،  األنــشــطــة  هـــذه  أن  إىل  وأشــــار 
ورشـــات  نظمت  حــيــث  ــي،  ــح ال بــهــذا  ــدة  ــواج ــت امل التعليمية 
املؤسسة  هـــذه  وبستنة  ــ¤  ــزي ت خــاللــهــا  ــن  م ــم  ت لــلــتــالمــيــذ، 
الـــجـــدران  الــبــالســتــيــكــيــة يف  الـــحـــاويـــات  ــض  ــع ــيــت ب ــب ــث وت
خــالل  مـــن  ـــه  أن ــذ  ــالمــي ــت ال لتحسيس  ــــك  وذل ــات،  ــري ــزه ــم ك

بعض األنشطة ¿كن املحافظة عىل البيئة.
املـــرشوع  هـــذا  ــن  م املــقــبــلــة  ــة  املــرحــل أن  ذكـــر  أن  ــد  ــع وب
ــحــي الــنــمــوذجــي،  ــهــذا ال ســتــعــرف مــواصــلــة هـــذه املـــبـــادرة ب
ـــاء األربــعــة  ـــي ــة إىل األح ــرب ــج ــت ال ــل هـــذه  ــق ن ــــالوة عـــىل  ع
 Òفــاكــهــا الــســيــد  أوضــــح  املـــــرشوع،  يشملها  ــي  ــت ال ــــرى  األخ
املــديــنــة،  بــهــذه  املــــرشوع  هـــذا  اســتــثــ¢ر  تــريــد  الجمعية  أن 
اتفاقية  يف  األطـــــراف  ــر  ãــؤ مل  22 الـــــدورة  ستحتضن  ــي  ــت ال
املقبل،  ــرب  ــون ن شــهــر  يف  ــاخ  ــن امل تــغــ�  ــشــأن  ب املــتــحــدة  ـــم  األم
لتوعية  كــوســيــلــة   Òاملـــد املــجــتــمــع  لــحــركــة  ــا  ــوذج \ لجعله 

الساكنة تجاه املخاطر البيئية.

املـــركـــزيـــة يف حــركــة  ــة  ــن ــج ــل ال ــو  ــض ــف ع ــش ك
ــراً  ــؤخ م ــة  ــرك ــح ال تــلــقــي  عــن  ز_،  ــاس  ــب ع ــح،  ــت ف
املتحدة  الــواليــات  ــن  م ــهــديــدات  ـــ“ت ب وصفها  ــا  م
ــهــا ووضــعــهــا عىل  ــب ـــالق مــكــات ـــإغ األمـــ�كـــيـــة ب
ـــال ãــت مــحــاكــمــة قــادة  ــة اإلرهـــــاب، يف ح ــا[ ق

إرسائيل أمام املحكمة الجنائية الدولية“.
ــان  ــرج ــه � لـــه  ــة  ــم ــل ك ــــالل  خ ز_  ــــــاف  وأض
السبت،  ــــاألردن  ب املــلــ@  الــثــقــافــة  ــرص  ق يف  ــقــد  ُع
الوطنية  ــورة  ــث ال ــطــالق  الن ــــ51  ال ــرى  ــذك ال ــاء  إلحــي

الفلسطينية.
الــجــاريــة  االنــتــفــاضــة  ــن  ويف مــعــرض حــديــثــه ع
 2016 ـــام  ع تــعــتــرب  ــح  ــت ف ”حـــركـــة  إن  ز_  ـــال  ق
وإعــادة  الوطنية  ــوحــدة  ال ــل  أج مــن  للعمل  عــامــاً 
عــدواً  باعتبارها  إرسائــيــل،  ــع  م بالعالقة  النظر 

بالغ يف جرا[ه“.
أساليب  يف  ــّوع  ــن ت لــديــهــا  ــة  ــرك ــح ”ال أن  إىل  ــت  ــف ول
تقديم  ــا  ــه ــن وم إرسائـــيـــل،  عـــىل  ــط  ــغ ــض وال املــقــاومــة 
ــل  ــي إرسائ ــــادة  ق ــحــق  ب الــجــنــائــيــة  للمحكمة  شـــكـــاوى 
ــم حـــرب وجــرائــم ضد  ــرائ ــام املــــايض، الرتــكــابــهــم ج ــع ال

اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية“.

ـــررت  ــــيل ق ــــي ــة االحــــتــــالل اإلرسائ ــوم ــك ـــت ح ـــان وك
ـــدات الــرضائــب  ـــائ ـــعـــام املــــايض تــجــمــيــد ع مــطــلــع ال
الفلسطيني  ــيــس  ــرئ ال لــتــوقــيــع  نتيجة  الفلسطينية، 
ــة،  ــي دول منظمة  لــعــرشيــن  االنـــضـــ¢م  ــاس  ــب ع مــحــمــود 
ãرير  فــشــل  بــعــد  ــة،  ــي ــدول ال الــجــنــايــات  محكمة  بينها 
ــاء  ــه ــإن ب ــيض  ــق ــس األمــــــن، ي ــل ــج ـــــرار يف م ـــــرشوع ق م

االحتالل خالل فرتة زمنية محددة.

الناطق  ــن  ــل أع املـــايض  ــل  ــري أب ــن  م األول  ويف 
ــة،  ــي ــدول ــم املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة ال ــاس ــرســمــي ب ال
رسمياً  انضمت  ”فلسط¤  أن  العبدالله،  فـــادي 
ــوق“،  ــق ــح ال ــل  ــام ك عــضــو  بــصــفــة  املــحــكــمــة  إىل 
ــب االنـــضـــ¢م مــلــفــات  ــق ـــت فــلــســطــ¤ ع ـــدم وق

جرائم الحرب واالستيطان.
الضفة  تشهد   ،2015 ــر   ــوب ــت أك مطلع  ــذ  ومــن
ــة الـــقـــدس املــحــتــلــتــ¤ وقــطــاع  ــن ــدي ــة وم ــي ــغــرب ال
وقـــوات  فلسطيني¤  ــان  شــب ــ¤  ب ــات  ــواجــه م غـــزة 
املتكررة  االقــتــحــامــات  بسبب  اندلعت  ــالل،  ــت االح
برفقة  املــســتــوطــنــ¤  قــبــل  ــن  م ـــىص  األق للمسجد 

وح¢ية ضباط بجيش ورشطة االحتالل.
ــاد 150  ــشــه اســت املـــواجـــهـــات عـــن  ـــرت  ـــف وأس
ــدات،  ــي س و7  ــًال  ــف ط  26 بــيــنــهــم  فــلــســطــيــنــيــاً، 
ــًة  ــاب إص  1663 مــنــهــم  فــلــســطــيــنــيــاً،   15078 وإصـــابـــة 
 Òاملــعــد ـــاص  ـــرص ـــال ب و3051  ـــي،  ـــح ال ـــاص  ـــرص ـــال ب
بــالــرضــوض  أصـــيـــبـــوا  و355  ـــاط،  ـــط ـــامل ب املــغــلــف 
اختناق  ــاالت  ــح ب و9971  ــروق،  ــح ــال ب و38  ــور،  ــس ــك وال
بيانات  ــق  وف لــلــدمــوع،  املسيل  ــغــاز  ال استنشاقهم  ــر  إث

وزارة الصحة الفلسطينية.

> القدس املحتلة  واشنطن تهدد حركة فتح بوضعها عىل قا[ة «اإلرهاب»

ــأت مــلــحــم عــالمــات فــارقــة يف  ــش ســجــل الــشــهــيــد ن
منهم  والــــهــــروب  اإلرسائــــيــــيل  ـــالل  ـــت االح ـــة  ـــراوغ م
تل  قلب  يف  مسلحة  عملية  تنفيذه  عقب  أيــام  لعدة 
يعمل  احــدهــم  إرسائــيــلــيــ¤  مقتل  عــن  ــرت  أســف ابــيــب 

يف جهاز املوساد.
الجمعة  ــحــم،  ــل م ــأت  ــش ن ـــــدام  إع عــمــلــيــة  ــد  ــع وب
اإلرسائـــيـــيل  ـــاك"  ـــاب ش  " ــاز  ــه ج أن  يــتــضــح  ـــــايض،  امل
يف  ملحم  إىل  ــلــوصــول  ل قــدراتــه  أقـــىص  بتفعيل  قـــام 
أن  يتضح  نفسه  ــت  ــوق ال ويف  مــمــكــن،  وقـــت  أرسع 
عىل  أخــــرى  ــال  ــق ــت اع ــالت  ــم ح لــشــن  مخططا  ــاك  ــن ه
مللحم  املــســاعــدة  ــدم  ق عمن  البحث  ــع  ــذرائ ب األبــــواب 
األمــن  يصفهم  مــن  عــن  ــحــث  ــب وال الــســالح  ولــجــمــع 

اإلرسائييل بـ 'متطرف¤' يف منطقة وادي عارة.
ــة  ــي ــل ــي اإلرسائ ــة  ــي ــن األم ـــزة  ـــه األج أن  يــتــضــح  كـــ¢ 
ــد قــبــضــتــهــا عىل  ــدي ــش ــت ــحــم ل ــل ــة م ــضــي ــغــل ق ــســت ت
ــع نــطــاق عــمــلــهــا يف  ــي ــوس ـــعـــرب يف الــــداخــــل، وت ال

املجتمع العر². 
ــه  ـــادات مــواطــنــ¤، أن ـــه ــ¤ أيـــضـــا، بــحــســب ش ــب وت
ــوحــدات  ال ولــكــن  حــيــا،  اعــتــقــال ملحم  بــاإلمــكــان  ــان  ك
اســتــهــدافــه برصاص  ــارت  ــت اخ ــن ذلــك  بــدال م الــخــاصــة 

متفجر يف الرأس.
سيدفن  ملحم  'نــشــأت  ــون  ك ــول  ح تـــردد  ملــا  وخــالفــا 
الـــوحـــدات  ــل  ــب ق مـــن  إعـــدامـــه  ــعــد  ب مـــعـــه'،  أرساره 
ــة  ــي ــن األم ــــزة  ــــه األج ـــارص يف  ـــن ع فــــإن  ـــة،  ـــاص ـــخ ال
قريبا،  ستضح  الــصــورة  أن  ــىل  ع تتفق  ــة  ــي ــل ــي اإلرسائ
التي  ــع  ــدواف ال قــاطــع،  بشكل  تــحــديــد،  ¿كن  وعــنــدهــا 
ويقتل  أبــيــب،  تــل  يف  الــنــار  يــطــلــق  مــلــحــم  جــعــلــت 
اللد،  ــن  م شعبان  أمــ¤  هــو  أحــدهــم  ــاص،  ــخ أش ثــالثــة 

وهو سائق سيارة أجرة.
ـــإن الــشــابــاك  ــة، ف ــي ــل ــي ــر اإلرسائ ــاري ــق ــت وبــحــســب ال
ــأن املــســاعــدة  ــش يــعــمــل عــىل اإلجـــابـــة عــىل أســئــلــة ب
ســاعــدوه  الــذيــن  هــم  ــن  'م بينها  نــشــأت،  تلقاها  الــتــي 
ــام  ــطــع ـــه ال ــرض ل ــح ــــان ي ــــن ك ـــاء؟ وم ـــب ـــت ـــىل االخ ع
إىل  مخبأ  ــن  م ــقــال  ــت االن ــن  م ãــكــن  وكــيــف  ــاب؟  ــي ــث وال

آخر دون أن ينكشف؟'.
كــان  مــلــحــم  أن  إىل  ــاك  ــاب ــش ال ــرات  ــدي ــق ت ــ�  ــش وت
تــعــبــ�ه،  حــســب  ــة'،  ــرف ــط ــت م ــمــضــامــ¤  ـــ'ـ ل منكشفا 
كان  (داعــــش)  اإلســالمــيــة'  ــة  ــدول 'ال تنظيم  أن  ــبــدو  وي

مله¢ له يف نشاطه، دون وجود بنية تنظيمية.
 ،Òــع 'والـــــال' اإللـــكـــرتو ــوق وجـــاء يف تــقــريــر نـــرشه م
هناك  أن  ـــن  األم ــزة  ألجــه تب¤  قص�  وقــت  'بــعــد  أنــه 
ــــل الـــدولـــة، وهــو  ــجــول يف داخ ــت مــســلــحــا خــطــ�ا ي
ـــرى،  أخ ــل  ــت ق عــمــلــيــة  لتنفيذ  ـــودة  ـــع ال عـــىل  ــــادر  ق
عمليات  ــة  ــرف غ بتفعيل  الــشــابــاك  ـــام  ق ــا  ــده ــن وع
ــىص  ــا بــتــفــعــيــل أق ــه ــالل ـــن خ ــث قــــام م ــي خـــاصـــة، ح
ــة،  رسي ــــدات  ووح عــمــالء  تفعيل  ــن  م ـــدءا  ب قـــدراتـــه، 
ــاالت،  ــق ــت واع ــورة،  ــط ــت م تحقيق  بــعــمــلــيــات  مــــرورا 

وانتهاء بعمليات احتيال ذكية'.

 محامي والد نشأت ملحم: 

أبلغت عن مكان تواجده

تنفيذ  أيــــام مــن  ــة  ــالث ث بــعــد  ـــه  إن الــتــقــريــر  وقــــال 
الــشــابــاك  ــــل  أبـــيـــب، وص تـــل  الـــنـــار يف  ـــــالق  إط
أبــيــب،  ــل  ت ــن  م خـــرج  ملحم  أن  مــفــادهــا  مــعــلــومــات 
الـــذي  الـــوقـــت  ويف  عـــــارة.  وادي  يف  يــخــتــبــئ  ــــه  وأن
ــة ،  ــي ــل ــي ــرشطــة االرسائ ــل ــش الـــعـــام ل ــت ــف ــه امل ــي دعـــا ف
للحياة  ـــعـــودة  ال إىل  املــركــز  ــان  ــك س ــخ،  ــي ــش أل  Òرو
والــشــابــاك  ــة  ــرشط ال ـــوات  ق اعتقلت  فــقــد  الطبيعية، 
من  لها  ـــ�ان  وج وأصــدقــاء  ملحم،  عائلة  مــن  أفــــرادا 
ــوا عىل  ــان ــن ر�ــا ك ــذي ــدات الــقــريــبــة، وال ــل ــب عــرعــرة وال
ــي حــصــل عليها  ــت ال الــنــتــائــج  مــعــه. وبــحــســب  ــال  ــص ات
أماكن  قــا[ــة  وضــع  ــم  ت فقد  التحقيق،  مــن  الــشــابــاك 

محتملة لوجود ملحم فيها.
ـــوع قــامــت  ـــب ــر أنــــه خــــالل األس ــري ــق ــت ـــــاف ال وأض
ك¢  عـــرعـــرة،  يف  مــواقــع  بتمشيط  االحـــتـــالل  قــــوات 
الفصل  جـــدار  ــاز  اجــت ــد  ق يــكــون  أن  إمكانية  فحصوا 

العنرصي باتجاه طولكرم
وادي  مـــن  مــعــ¤  'يشء'  عـــىل  ــول  ــص ــح ال ــد  ــع وب  .
ــووي  ــن ــحــمــض ال ــالص عــيــنــة مــن ال ــخ ــت عــــارة، تــم اس
تركيز  مــن  ــارات  ــب ــخ ــت االس ــارص  ــن ع ãــكــن   ،(DNA)
ــزم بأنه  ــج ال ــن  ــدهــا فــقــط ãــكــنــوا م ــم، وعــن ــوده ــه ج

يتواجد يف مسقط رأسه.
ــرشطــة يف  ــل ــت ل ــل ـــادات وص ـــه ــا أنـــه ش ــض ــم أي ــل وع
بــاقــة  يف  ــد  ــواج ــت ي أنــــه  إىل  ــ�  ــش ت ـــــ�ة  األخ ـــــام  األي
السلطة  إىل  الــتــوجــه  جـــرى  ــ¢  ك املــثــلــث.  يف  الــغــربــيــة 
باقة  ــجــاه  ــات ب الـــحـــدود  ــرب  ع أن  بــعــد  الفلسطينية، 
ــا اقــتــحــمــت قــــوات األمــــن مــواقــع  ــدم ــن ــة. وع ــي ــرشق ال

يرتدي  وهــو  ــرب  ــه ال ــن  م ãكن  املنطقة،  يف  مختلفة 
ثيابا سوداء.

أفــراد  ــن  م  800 نحو  ــرش  ن تــقــرر  فقد  التقرير  وبحسب 
طنجرة  'تــفــعــيــل  جـــرى  حـــ¤  يف  أبـــيـــب،  تـــل  يف  الـــرشطـــة 
ــي كــشــف فيها  ــت ال الــلــحــظــة  ــى  ــط' عـــىل عـــرعـــرة، حــت ــغ ض
ـــه 'عــنــدمــا  ــــاف الــتــقــريــر أن ـــه. وأض مــلــحــم يف بــيــت عــمــة ل
أطـــلـــق رصـــاصـــة واحـــــدة بــاتــجــاه قـــــوات األمـــــن، ãت 
املواطن¤  مــن  عـــددا  أن  إىل  اإلشــــارة  تــجــدر  هنا  تصفيته'. 

يؤكدون أنه كان باإلمكان اعتقاله حيا، وليس إعدامه.
موجة  إىل  ــنــضــاف  'ت ملحم  قضية  أن  الــتــقــريــر  وادعــــى 
ــــا  ــعــت يف الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروب عــمــلــيــات مــ¢ثــلــة وق
ـــن الـــحـــصـــول عىل  ـــان م وإرسائـــــيـــــل، حــيــث ãــكــن شـــب
ــاء من  ــح ــإي ــل ب ــت ــة، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ق ــول ــســه ــحــة ب أســل
إال  ــده،  ــوح ل نشط  ملحم  أن  ورغـــم  متطرفة.  أيديولوجية 
الجهاد  ــن  ع ســمــع  ــد  ق يــكــون  أال  تــخــىش  ـــن  األم ــزة  ــه أج أن 

العاملي من اإلنرتنت فقط'.
ــة  ــي ــل ــي اإلرسائ ــــن  األم أجـــهـــزة  أن  إىل  ــر  ــري ــق ــت ال ــ�  ــش وي
عمال  يتطلب  إرسائـــيـــل  يف  الــعــر²  'املــجــتــمــع  أن  تعتقد 
ــ¤  ــ�ت ــكــشــف يف الــســنــتــ¤ األخ ــث أنـــه تـــم ال أوســـــع، حــي
عــربوا  ــمــون،  مــعــل بينهم  ــا،  ــي ــرب ع  150 نــحــو  ــاط  ــش ن عــن 
للقتال  تــوجــهــوا  وآخــــرون  داعـــش،  ــار  ــك أف ــع  م ãاثلهم  ــن  ع
الــشــابــاك  ـــام  ق الــتــنــظــيــم. ولــذلــك  ــوف  ــف يف ســوريــة يف ص
ــعــد إطــــالق الــنــار يف تل  ــال ب ــق ــت والـــرشطـــة بــعــمــلــيــات اع
يف  أخـــرى  اعــتــقــاالت  حملة  تــجــري  أن  املــتــوقــع  ــن  وم ــيــب،  أب

وقت قريب'.
 æ ملحم  ــأت  ــش 'ن أن  ـــن  األم ــزة  ــه أج يف  ــارص  عــن ــي  ــدع وي
واملنطقة  ــرة  ــرع ع يف  الــعــمــل  يــجــب  ـــه  وأن لــوحــده،  ينشط 
أفــكــارا  تتبنى  عــنــارص  ــن  ع والــبــحــث  فــيــهــا،  ــالح  ــس ال لجمع 

متطرفة'.
العمليات  ــفــذي  مــن \ــــوذج  إن  ــي  ــن أم ــدر  ــص م ويــقــول 
ــه،  ــت شــخــصــي يف  ـــرب  ـــط ـــض 'م واضــــحــــا  ـــــات  ب ــــــــراد  األف
غسيل  ـــة  ـــدرج ل ــة  ــرف ــط ــت م اليــديــولــوجــيــة  ــف  ــش ــك ــن وم
يف  ــة  ــوب صــع ــاك  ــن ه أن  إىل  ــ�ا  ــش م والــــســــالح'،  الـــدمـــاغ، 
ــ�ة ومــتــطــرفــة عــىل شبكة  ــط ــاف ملــضــامــ¤ خ ــش ــك مــنــع االن
هــذا  يف  الحقيقي  الـــوقـــود  إىل  تــحــولــت  ــي  ــت ال ـــت،  ـــرتن اإلن

الشأن'.
تكتمل  'املهمة  إن  للرشطة  الــعــام  املفتش  ــال  ق جهته  مــن 
ــل بــحــزم  ــم ــع ـــة ال ـــرشط بـــعـــد، وســـيـــواصـــل الـــشـــابـــاك وال
ــع املـــتـــورطـــ¤ وتــقــد¿ــهــم  ــف جــمــي ــش ـــىل ك ــة ع ــهــجــي ومــن

للمحاكمة'.

كيف طارد االحتالل اإلرسائييل منفذ عملية تل أبيب حتى استشهاده؟ االحتالل اإلرسائييل يتبع مع أهايل الخليل آلية 

استخدمتها أملانيا النازية

إرسائيليون يجربون رشكة الط�ان اليونانية عىل إنزال عربي¤ 

من الطائرة وإلغاء رحلته¢

> القدس املحتلة  

ـــيل أســالــيــب  ـــي يــســتــخــدم جــيــش االحـــتـــالل اإلرسائ
الخليل  ــة  ــن مــدي أهــــايل  مـــع  تــعــامــلــه  يف  ــة  ــازي ــن ال

جنوب الضفة الغربية.
ـــوت“  ـــرون أح ”يـــديـــعـــوت  كــشــفــت صــحــيــفــة  و 
جيش  يتبعها  ــة  ــي آل عـــن  الــخــمــيــس  ــة  ــي ــل ــي اإلرسائ
ـــع ســكــان  م ــه  ــل ــام ــع ت ــــيل يف  ــــي االحــــتــــالل اإلرسائ
ــالل  ــل مـــن الــفــلــســطــيــنــيــ¤ مـــن خ ــي ــخــل ــة ال ــن ــدي م
يتم  تسلسلية  ـــا  ـــام أرق ــم  ــه ــائ ــط وإع ــم  ــه إحــصــائ

إلصاقها عىل هوياتهم الشخصية.
ـــه أقــــدم عـــىل هــذه  ـــالل أن ويـــزعـــم جــيــش االحـــت
ــاء“ عن  ــرب ــغ ــرص ومــعــرفــة ”ال ــن أجـــل ح الــخــطــوة م

منفذي  ــن  م كب�  عــدد  منها  انطلق  الــتــي  املــديــنــة 
ــة من  ــي ــاض ــة امل ــالث ــث ــور ال ــه ــش ـــالل ال الــعــمــلــيــات خ
ــر/ ــوب ــت ــــدأت يف أك ب الــتــي  ــة  ــي ــال ــح ال ــة  ــاض ــف ــت االن

ترشين األول املايض.
ـــالل  ـــت االح جـــيـــش  أن  ــة  ــف ــي ــح ــص ال وتــــوضــــح 
الخليل  إىل  ــ¤  ــل ــداخ ال ــان  ــك ــس ال ــاء  ــص ــإح ب ــوم  ــق ي
ــ¢  ـــل ســـاكـــن رق ــي ك ــط ــع ــا، وي ــه ــن ـــ¤ م ـــارج ـــخ وال

خاصا به.
سكان  غــضــب  أثــــار  اإلجـــــراء  ـــذا  ه أن  ــعــت  ــاب وت
نفس  يتبع  بــأنــه  ــالل  ــت االح اتــهــمــوا  ــن  ــذي ال الخليل 
قبل  ــنــازيــة  ال أملــانــيــا  تتبعها  كــانــت  الــتــي  الطريقة 

مئة عام سنة.
ســكــان  ـــد  ع عــمــلــيــة  أن  ــفــة  ــصــحــي ال ــــــارت  وأش

 600 اآلن  حتى  شملت  الفلسطيني¤  مــن  الخليل 
املستهدفة  ــة  ــن املــدي مــنــاطــق  إحــــدى  يف  يــســكــنــون 
بعض  أن  إىل  ــت  ــوه ون ـــيل،  ـــي اإلرسائ اإلجـــــراء  ــذا  ــه ب
إىل  ”تــحــويــلــهــم  يــتــم  أن  ــدة  ــش ب رفــضــوا  ــان  ــســك ال
من  ــوم  ــي ال حــتــى  ممنوع¤  ــوا  ــات ب ــك  ــذل ول أرقـــــام“، 
أو  املحافظة  داخـــل  سكناهم  ــن  ــاك أم إىل  ــول  ــوص ال

خارجها.
ــم جيش  ــاس ــحــدث ب ــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــت ون
ــرر  ق اإلرسائــــيــــيل  ــش  ــي ــج ال ”إن  قــولــه  ـــالل  ـــت االح
منطقة  الــخــلــيــل  يف  ــدة  ــي ــرم ال تــل  منطقة  إعــــالن 
عــســكــريــة مــغــلــقــة، يف أعـــقـــاب تـــزايـــد الــهــجــ¢ت 
ــاÒ يف  ــط ــي ــت ــحــي االس ــال الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــيــطــة ب

املدينة“.

القدس املحتلة 

«ريشيت  الــعــامــة  ــة  ــي ــل ــي اإلرسائ ــــة  اإلذاع ـــرت  ذك
م&  عــل  كــانــوا  ــ¤  ــّي ــل ــي إرسائ ـــا  ـــاًب رّك أّن  بــيــت»، 
ــة  ــّي ــان ــون ــي ــــ�ان ال ــــّط ــة لـــرشطـــة ال ــع ــاب ـــرة ت ـــائ ط
ــىل منع  ـــَة ع ـــّرشَك ــــربوا ال ــان، أج ــي ــج ــة، إي ــّي ــن ــوط ال
حين¢  ـــرة،  ـــائ ـــّط ال ذات  عـــىل  ــا  ــان ك ــ¤  ــن اث ــر  ســف

اكتشفوا أنه¢ عرّبيان من فلسط¤.
أحــد  ِعـــْلـــم  مـــن  ـــداًء  ـــت اب ـــــداث  األح تسلسلت 
ــرة، قبيَل  ــائ ــّط ال ــ&  ــىل م ــوا ع ــان ك ــن  ــذي ال ـــاب  ـــّرّك ال
جلسا  ـــ¤،  ـــب راك أّن  إرسائــــيــــل،  ــو  ــح ن إقــالعــهــا 
ــا، أحــــدهــــ¢ مــن  ــه ــم ــض ــع صــــدفــــًة بـــجـــانـــب ب

ليفتعل  املــحــتــلــة،  ــدس  ــق ال ــن  م  Òوالـــّثـــا الــشــ¢ل، 
ـــرون،  ــيــه رّكــــاب آخ ــّم إل ــض ــا ان ـــان م مــشــكــلــًة، رسع
تهديًدا  يــشــّكــالِن  العربي¤  ــ¤  ــب ــّراك ال أنَّ  عــَ¤  ُمــدَّ
ــاء  ــغ وإل بتفتيشه¢  ــالــقــيــام  ب ــطــالــبــ¤  ُم ــا،  ــي$ ــن أم

رحلته¢.
ـــًة، مــا الــّســَبــب  ـــداي ـــ�ان ب ـــّط ـــة ال æ تــــدرك رشك
افتعله  الــــذي  ــان  ــج ــي ــه ال هــــذا  وراء  الــكــامــن 

اإلرسائيلّيون!
بــالــوقــوف  ــوا  ــام ق ــن  ــذي ال ـــاب،  ـــّرّك ال إرصار  بــعــد 
يكن   æ إن  اإلقـــالع  ُ¿ــنــُع  إذ  الــّطــائــرة،  تقلع  ال  ــ@  (ل
ــام  ــاح أم ــت ــت امل ــوق ــا) ولــضــيــق ال ــوًس ــل الــجــمــيــع ج
ـــرتاح عىل  ـــاالق ـــــ�ُة ب ــت األخ ــام ـــة الـــّطـــ�ان، ق رشك

وعدته¢  أن  بعد  ــرة،  ــائ ــّط ال ــال  ــرتّج ي أن  الــعــربــّيــ¤ 
ــدق عـــىل حــســابــهــا.  ــن ـــًة يف ف ـــام بـــأن ãــنــحــهــ¢ إق
ــرة،  ــائ ــّط ــىل ال ــن ع ـــزول م ـــّن ــان ال ــّي ــرب ــع واضـــطـــّر ال

خضوًعا قرسي$ا لطلبات اإلرسائيلّي¤.
بــاألمــر،  يكتفوا   æ اإلرسائــيــلــّيــ¤  الــّرّكــاب  أّن  إّال 
أمتعة  بــتــفــتــيــش  ــوم  ــق ت أن  الــــّرشَكــــَة  وطــالــبــوا 
ــض من  ــرّف ــال ـــَل ب ـــوِب ــ¤، مـــا ق ــّي ــرب ــع ــ¤ ال ــن ــواط امل
ــة  الــيــونــانــّي ـــ�ان  ـــّط ال ـــة  ــ¤ يف رشك ــؤول ــس ــِل امل ــب ق
ــ¤ عىل  ــّي ــل ــي ــا، احــتــجَّ قــســم مــن اإلرسائ ــده ــن . وع
ــرة، إّال  ــائ ــّط ــىل ال ــن ع الـــرّفـــض، وطــلــبــوا الـــّنـــزول م
لن  أّنــهــا  الــقــيــادة  أعلمتهم  أن  بعد  تــراجــعــوا  أّنــهــم 

ãنحهم إقامة يف فندق عىل حسابها.

من مراسل بيان اليوم: وليد أبو رسحان 

تالميذ وأطر تربوية خالل ورشة توعية بأهمية املوارد املائية جانب من فعاليات الورشة


