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الـبحــــار

الف�صل 5

من  �أكرث  تغطي  و�ملحيطات  فالبحار  مائي.  عامل  يف  نعي�ش  �ننا 

و�لغذ�ء.  باملطر  متدنا  �ذ  �حلياة،  دعامة  وهي  �لأر�ش،  �سطح  ثلثي 

�لحتبا�ش  �أثر  من  �حلد  ويف  هو�ئنا  جتديد  يف  ت�ساعد  كما 

�حلر�ري �مل�سبب لتغري �ملناخ، لأن باليني �لنباتات �لدقيقة على �سطح 

�ملحيطات متت�ش ثاين �أوك�سيد �لكربون وتطلق �لأوك�سيجني. 

فال عجب �أن يعي�ش معظم �سكان �لعامل قرب �ملحيطات. ويقدر �أن 

�ستة من كل ع�سرة �أ�سخا�ش على �لأر�ش يعي�سون قرب �ل�ساطئ.

علينا جميعًا �أن نعامل �ملحيطات باأق�سى درجات �لحرت�م و�لعناية. 

نلوث، ون�سطاد بال حدود،  ما يح�سل. فنحن  لي�ش هذ�  ولالأ�سف، 

بامكاننا  �أن  ونفرت�ش  للنفايات،  كمكبات  �ملحيطات  ونعامل 

�ل�ستمر�ر يف ذلك بال خوف من �لعو�قب.

من  قرون  ثمن  ندفع  بد�أنا  وقد  بق�سوة،  تتج�سد  �لعو�قب  لكن 

�ل�ساءة �ىل هذ� �ملورد �ل�سخم. نحن بالغنا يف �سيد �لأ�سماك، حتى 

ب�سحارى  �أ�سبه  �أ�سبحت  �ملائية  باحلياة  تعج  كانت  مناطق  �أن 

�ىل  و�لأمو�ج  �لتيار�ت  حتملها  �لتي  �لنفايات  وق�س�ش  قاحلة. 

�لنفطية  �لت�سربات  كذلك  �سائعة،  �أخبارً�  �أ�سبحت  �ل�سو�طئ 

لل�سباحة.  �ملدمرة. وبات كثري من �سو�طئنا ملوثًا وغري �سالح 

�لبيئية  �لنظم  بتو�زن  �أخللنا  لقد  �أعظم:  �خلفية  و�لعو�قب 

للمحيطات.

و�أن  و�ملحيطات لكي نحميها،  �لبحار  �ىل  �أن نغري نظرتنا  يجب 

ندرك �أنها لي�ست مو�رد غري حمدودة ميكن �إ�ساءة ��ستعمالها �ىل 

ما ل نهاية. فهي مو�رد حمدودة حتتاج �ىل عناية خا�سة جدً�.

يعي�ش ثلثا �سكان �لعامل قرب �لبحار و�ملحيطات، ومياهها توؤوي 80% من �لأنو�ع �حلية، 

وتعتمد عليها دول كثرية يف �ل�سيد و�لتجارة و�ل�سياحة
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اأ�شرار البحار واملحيطات مل يكت�شف منها اإال القليل. فهي 

وغالبيتها  االأر�ض،  �شطح  من   %70 عن  يزيد  ما  تغطي 

املطلقة يزيد عمقها على 1.5 كيلومرت. وهي متد االإن�شان 

اأنها م�شكن ملجموعة  بالغذاء والطاقة واملعادن، ف�شاًل عن 

اأنواع النبات واحليوان. ويعي�ض نحو 60% من  وا�شعة من 

تعترب  وهي  قربها،  اأو  ال�شاحلية  املناطق  يف  العامل  �شكان 

املناطق  اأكرث  ومن  وجتارية،  و�شناعية  �شياحية  مناطق 

العامل  يف  ال�شمكية  الرثوة  فمعظم  اإنتاجية.  البحرية 

معظم  منها  وي�شتخرج  ال�شاحلية،  املناطق  يف  موجودة 

النفط والغاز الطبيعي. ويف بع�ض البلدان، تعد االأن�شطة 

القومي  الدخل  م�شدر  ال�شاحلية  املناطق  يف  الب�شرية 

الرئي�شي.

اإىل املحيطات والبحار على  النا�ض، عمومًا، ينظرون  لكن 

وتوفري  التلوث  ا�شتيعاب  على  قادرة  �شا�شعة  قفار  اأنها 

البحرية  واملوارد  االأ�شماك  من  لها  حدود  ال  حما�شيل 

م�شاع  وكاأنها  جائر،  ب�شكل  ا�شتغاللها  مت  هكذا  احلية. 

مفتوح للجميع.

اجليولوجية  الع�شور  مدى  على  البحار  ا�شتوعبت  لقد 

فاالأنهار  املختلفة.  القارات  من  اليها  الواردة  الت�شريفات 

املاء  من  طن  تريليون   35 نحو  البحار  اىل  �شنويًا  حتمل 

بليون(،  األف  )الرتيليون  والعالقة  الذائبة  باملواد  املحمل 

واجل�شيمات  الغازات  اجلوي  الغالف  اليها  ينقل  كما 

1. معلومات عامة

طوال  م�شتقرًا  وتكوينها  البحار  حجم  ظل  وقد  املختلفة. 

فرتات جيولوجية طويلة من خالل التوازن الطبيعي بني 

اأنظمة الكرة االأر�شية. غري اأن اأن�شطة االن�شان املتزايدة يف 

الرب والبحر اأحدثت اختالاًل وتغريًا يف هذا التوازن. 

الإ�شاءة  تعر�شًا  االأماكن  اأكرث  ال�شاحلية  املناطق  وتعترب 

من  املبا�شرة  الت�شريفات  ت�شتقبل  فهي  اال�شتعمال. 

امللوثات  خمتلف  ت�شتقبل  كما  املختلفة،  واملجاري  االأنهار 

العدد  هو  املياه  تلوث  م�شاكل  من  يزيد  وما  ال�شفن.  من 

املناطق  على  تقع  التي  البحر  مياه  حتلية  ملحطات  الكبري 

وت�شرف  العربية.  اخلليج  بلدان  يف  خ�شو�شًا  ال�شاحلية، 

هذه املحطات حملولها امللحي احلار يف البحار، مما يت�شبب 

يف ازدياد ملوحة املياه وارتفاع حرارتها، ويوؤثر على احلياة 

البحرية والتنوع البيولوجي يف املناطق ال�شاحلية.

تعر�شت ال�شواحل واجلزر اإىل تدهور بيئي ودمار للَمواطن 

احلية الرئي�شية، وذلك نتيجة ا�شت�شالح االأرا�شي واأعمال 

لتو�شع  املالزمة  والردم  اجَلْرف  واأعمال  املنظم  غري  البناء 

امل�شكلة  تفاقم  زاد  وما  ال�شياحية.  املرافق  وتطوير  املدن 

االفتقار اإىل التخطيط ال�شليم ال�شتغالل االأرا�شي، و�شوء 

بع�ض  يف  البيئي  التدقيق  جدوى  وعدم  املناطق،  تق�شيم 

البلدان خ�شو�شًا جلهة تطوير املدن والتو�شع ال�شناعي.

وغريها  والفريو�شات  اجلراثيم  تت�شبب  ال�شحة،  جهة  من 

 ،)ISAS( جمع تلميذ من املدر�صة الدولية للآداب والعلوم

العاملية  االدارة  حللول  اأكادمييا  موؤ�ص�صة  تديرها  التي 

 1600( اماراتي  درهم   6000 بقيمة  تربعات  )اأم�صي(، 

مبثابة  ت�صبح  ا�صمنتية  كتلة   20 اإغراق  لرعاية  دوالر( 

�صعاب ا�صطناعية، على بعد 100 مرت من �صاحل جبل علي 

وا�صتمتع  ال�صعاب«.  كرات  »موؤ�ص�صة  مب�صاعدة  دبي  يف 

امل�صروع.  هذا  تنفيذ  من  كجزء  الغو�ص  بتجربة  بع�صهم 

وت�صتعمل املوؤ�ص�صة تكنولوجيا »كرات ال�صعاب«، مرتافقة 

اجلمهور  وتثقيف  وا�صتزراعه  املرجان  الإكثار  تقنيات  مع 

املرجانية  ال�صعاب  بناء  على  املحليني  ال�صكان  وتدريب 

واحيائها وحمايتها.

ن�شاط مدر�شي منوذجي : تالميذ »اأم�شي« يقدمون �شعابًا مرجانية
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ال�شرف  مياه  مع  تت�شرب  التي  املمر�شة،  الكائنات  من 

اإ�شابة االإن�شان  اإىل البيئة البحرية ال�شاحلية، يف  ال�شحي 

امللوثة  البحر  مياه  يف  فال�شباحة  خمتلفة.  باأمرا�ض 

معوية  با�شطرابات  اال�شابة  اإىل  توؤدي  قد  املجاري  مبياه 

اأي�شًا  وهناك  واجللد.  التنف�شي  واجلهاز  االأذن  والتهابات 

عالقة وثيقة بني تناول املاأكوالت البحرية امللوثة واالإ�شابة 

باأمرا�ض خطرة، منها االلتهاب الكبدي الوبائي والكولريا. 

وحتمل مياه املجاري ومياه ال�شرف الزراعي كميات كبرية 

من النيرتوجني والفو�شفور )مكونات االأ�شمدة الكيميائية 

تنت�شر  التي  الطحالب  تغذية  على  ت�شاعد  واملنظفات( 

املناطق  بع�ض  يف  االأوك�شيجني  نفاد  اإىل  موؤدية  ب�شرعة، 

بع�ض  وتفرز  امليتة.  باملناطق  يعرف  ما  اإىل  وحتويلها 

الطحالب مواد �شامة تق�شي على اأ�شكال كثرية من احلياة 

البحرية اأو ترتكز يف بع�ض االأ�شماك وال�شدفيات، وت�شبب 

ت�شممًا لالإن�شان اإذا ما تناولها.

العربية،  الدول  معظم  عليها  تطل  التي  الثالثة  البحار 

مغلقة.  �شبه  بحار  كلها  واخلليج،  واالأحمر  املتو�شط  اأي 

طويلة.  عقود  منذ  امللوثات  واخلليج  املتو�شط  وي�شتقبل 

حني  م�شيا  عقدين  حتى  نقيًا  كان  فقد  االأحمر  البحر  اأما 

ن�شطت ال�شياحة وا�شتخراج النفط فتلوث بدرجة وا�شحة، 

لل�شياح  قبلة  جتعله  نادرة  مرجانية  �شعابًا  ي�شم  اأنه  علمًا 

من اأنحاء العامل. وثمة اتفاقيات دولية تنظم التعاون بني 

عملها  وخطط  الثالثة،  البحار  من  لكل  امل�شاطئة  الدول 

واملحافظة  ال�شواحل  وتطوير  الكيميائية  املخّلفات  ت�شمل 

لكن  البحرية،  البيئية  والنظم  والنباتات  احليوانات  على 

تنفيذها ي�شري ببطء �شديد.

البحر املتو�صط

مياهه  ان  ويقدر  مغلق،  �شبه  بحر  هو  املتو�شط  حو�ض 

امللوثات  تراكم  اأن  معناه  هذا  تقريبًا.  �شنة   80 كل  تتجدد 

مليون   150 نحو  ويعي�ض  كبرية.  بدرجة  بيئته  يهدد  فيه 

اإن�شان على اخلط ال�شاحلي للمتو�شط البالغ طوله 46.000 

املتو�شطية  العربية  الدول  يف  مليونًا   54 منهم  كيلومرت، 

ال�شبع. ويرتبط بهذا التو�شع احل�شري خطر يتهدد االأنواع 

وامَلواطن البيئية ناجم عن ا�شت�شالح االأرا�شي وتفريغ مياه 

ال�شرف واأعمال البناء. كما يزور منطقة املتو�شط �شنويًا ما 

يقارب 200 مليون �شائح، منهم 17 مليونًا يزورون البلدان 

 48 نحو  اإىل  عددهم  ي�شل  اأن  ويتوّقع  املتو�شطية  العربية 

لل�شياحة  ال�شلبية  االآثار  ومن   .2025 �شنة  �شائح  مليون 

وزيادة  التطوير  اأعمال  لتو�شع  نتيجة  بيئي  تدهور  حدوث 

اإجهاد  عوامل  وتفاقم  ال�شاحلية  املناطق  على  ال�شغط 

البيئة البحرية. وتقع على �شواحل البحر املتو�شط اأكرث من 

200 ُمن�شاأة برتوكيميائيات وطاقة ومواد كيميائية. ومتثل 
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يف  البيئة  على  املحافظة  اأمام  االأكرب  التحدي  االأرقام  هذه 

على  م�شادر  من  الناجت  التلوث  الأن  نظرًا  املتو�شط،  البحر 

الرّب يف احلو�ض كله هو بطبيعته خارق للحدود.

النقل  التلوث الربية، ت�شاهم حركة  باال�شافة اىل م�شادر 

جميع  من   %30 فنحو  املتو�شط.  البحر  تلوث  يف  البحري 

هذا  تعرب  العامل  يف  النفط  ناقالت  من  و%20  ال�شفن 

وو�شائله  ال�شمك  �شيد  يف  االإفراط  واأ�شبح  �شنويًا.  البحر 

االأ�شعار  ارتفاع  مع  خ�شو�شًا  متزايدة،  م�شكلة  املدمرة 

هذا  ويوؤدي  املن�شرمة.  الع�شر  ال�شنني  يف  الطلب  وزيادة 

االأ�شماك  اأنواع  من  للعديد  امل�شتدام  غري  اال�شتغالل  اإىل 

دولة   22 وبوجود  الطبيعية.  البيئية  َمواطنها  وتدمري 

متو�شطية، باالإ�شافة اإىل اأ�شاطيل �شيد اآ�شيوية تتناف�ض 

على موارد االأ�شماك نف�شها، حدث نق�ض حاّد يف كميات 

الطبيعية  امل�شتويات  من   %20 اإىل  هبطت  التي  االأ�شماك 

يف بع�ض املناطق.

ال�صاطئ  لتنظيف  الكبري«  »االأزرق  حملة  يف  ال�صحى  ثانوية  �صاركت 

اللبناين. فتوجه طلب من الثانوية مع اأ�صتاذ مرافق اإىل منطقة »�صان 

يف  االأهايل  معهم  تعاون  حيث  االأوزاعي،  حملة  يف  الواقعة  �صيمون« 

تنظيف ال�صاطئ.

لرفع  �صنة  كل  التطوعي  لبنان  �صباب  جتند  الكبري«  »االأزرق  حملة 

النفايات على طول ال�صاحل اللبناين. 

ن�شاط مدر�شي منوذجي: تنظيف ال�شاطئ

البحر االأحمر وخليج عدن

تتميز البيئة ال�شاحلية والبحرية يف منطقة البحر االأحمر 

البيولوجي  بالتنوع  غنية  فهي  فريد.  بو�شع  عدن  وخليج 

منظومات  لكرثة  االأوىل  بالدرجة  عائد  وذلك  البحري، 

ومنابت  املنغروف  اأ�شجار  مع  املتقاطعة  املرجانية  ال�شعاب 

ال�شاحلية  البيئية  امَلواطن  من  وغريها  البحرية  االأع�شاب 

تتدهور،  املرجانية  ال�شعاب  بع�ض  حالة  اأن  اإال  املتنوعة. 

عمليات  نتيجة  م�شر،  يف  الغردقة  منطقة  يف  خ�شو�شًا 

واملن�شاآت  ال�شياحية  القرى  الإن�شاء  والردم  التجريف 

واليخوت.  القوارب  اأر�شفة  مثل  بها  اخلا�شة  البحرية 

التنوع  �شعيد  على  هامة  ثروة  املرجانية  ال�شعاب  ومتثل 

با�شتغالل  املال  لك�شب  م�شدر  وهي  ال�شامل،  البيولوجي 

املرجانية  ال�شعاب  وتتدهور  وال�شياحة.  ال�شعاب  ثروات 

واالقتالع.  كاالإتالف  املدمرة  الب�شرية  املمار�شات  نتيجة 

ن�شبة  كارتفاع  املياه  نوعية  تبّدل  اأي�شًا  االأ�شباب  ومن 

واحلرارة،  امللوحة  درجة  وتغرّي  فيها  الغذائية  العنا�شر 

ويحتاج  املياه.  تيارات  وتغيري  ب،  الرت�شّ معدالت  وارتفاع 

منّو مرجان جديد اإىل وقت طويل واإىل التحرر من عوامل 

االإجهاد املزمنة.

االأحمر  البحر  اأ�شماك  من  �شخمة  كميات  ا�شتغالل  يتم 

املنطقة،  يف  القر�ض  اأ�شماك  بكرثة  وُت�شاد  عدن.  وخليج 

وقد  وال�شومال.  واليمن  وجيبوتي  ال�شودان  يف  خ�شو�شًا 

�شبب �شغط ال�شيد ال�شديد، باالإ�شافة اإىل تلوث املياه يف 

اآثارًا �شلبية على امل�شائد.  خليج ال�شوي�ض والبحر االأحمر، 

املياه  يف  بالكامل  ال�شمك  كميات  ا�شُتغّلت  ال�شودان  ويف 

يف  قول  وحممد  اجلنوب  يف  �شواكن  مليناء  املتاخمة 

املربحة  احلّبار  �شيد  �شناعة  فاإن  اليمن،  يف  اأّما  ال�شمال. 

دليل وا�شح على ال�شيد املفرط واالنخفا�ض الناجم عنه يف 

اجليدة،  م�شتوياتها  ال�شمك  كميات  فقدت  لقد  االأ�شماك. 

وما زالت دون اإمكانياتها البيولوجية.

اأن نحو 11% من نفط العامل املحمول بحرًا ُينقل عرب  ومع 

منطقة البحر االأحمر وخليج عدن، فلم تقع فيها ان�شكابات 

خطرية ناجتة من حوادث النقل البحري. لكن كثافة حركة 

كرات  �شكل  يف  مثاًل  يظهر  مزمن  تلوث  اإىل  توؤدي  النقل 

القطران التي ت�شل اإىل ال�شاطئ. وهذا يعود اإىل الت�شرب 

البحر  يف  خزاناتها  ف�شالت  ورمي  الناقالت  من  النفطي 

معدالت  اأن  املاء  جودة  درا�شات  اأظهرت  وقد  معاجلة.  بال 

هي  االأحمر  البحر  يف  امل�شجلة  املربع  الكيلومرت  يف  النفط 
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ال�صواطئ.  من  قريبًا  العامل  �صكان  من   %60 نحو  يعي�ص   •
وعليها يقع نحو 75% من املدن الكربى.

واملحيطات  البحار  على  �صخ�ص  بليني   3 من  اأكرث  يعتمد   •
لك�صب رزقهم وكم�صدر رئي�صي لطعامهم.

من  ياأتي  واملحيطات  البحار  يف  التلوث  اإجمايل  من   %80  •
ن�صاطات على الياب�صة.

برميل من النفط تت�صرب اإىل املحيطات  مليون   21 اأن  • يقدر 
كل �صنة من خلل مياه االأمطار املتدفقة من ال�صوارع، والنفايات 

ال�صائلة التي ت�صرفها امل�صانع، ومن ال�صفن التي تقوم بغ�صل 

خزاناتها.

• النفايات البل�صتيكية تقتل كل �صنة نحو مليون طائر بحري 
ومئة األف حيوان ثديي بحري وعدداً ال يح�صى من االأ�صماك.

املواد  من  طن  مليون   13500 نحو  العامل  بحار  تتلقى   •
االأ�صمدة واملبيدات، و300  االأنهار، ومنها  العالقة من ت�صريف 

مليون طن مواد عالقة من ال�صرف ال�صحي، و215 مليون طن 

ال�صاحلية،  املناطق  يف  احلفر  عمليات  نتيجة  الر�صوبيات  من 

و11 مليون طن نفايات �صناعية، و5.6 مليون طن قمامة.

املرجانية املتبقية يف العامل مهددة  ال�صعاب  من   %60 • قرابة 
جديًا بالزوال يف العقود الثلثة املقبلة.

تعاين  واملحيطات  البحار  يف  امليتة«  »املناطق  مئات  هناك   •
املياه،  يف  املغذيات  ن�صبة  ارتفاع  ب�صبب  االأوك�صيجني  نفاد  من 

خ�صو�صًا النيرتوجني.

اأ�صبحت  البحرية  االأ�صماك  م�صائد  من   %70 من  اأكرث   •
ال�صيد  اأ�صاطيل  ب�صبب  امل�صتدام  حدها  جتاوزت  اأو  م�صتنزفة 

التجاري املتنامية وممار�صات ال�صيد املدمرة.

• تقتل اأ�صاطيل ال�صيد البحري نحو 100 مليون �صمكة قر�ص 
كل �صنة من اأجل حلومها وزعانفها التي ت�صتعمل العداد ح�صاء 

ونزع  القر�ص  اأ�صماك  �صيد  اإىل  عادة  ال�صيادون  ويلجاأ  فاخر. 

زعانفها وهي حية ورميها يف املحيط حيث متوت غرقًا اأو نزفًا.

• ي�صكل التلوث واالأنواع احلية الغريبة وتغري املوائل ال�صاحلية 
االيكولوجية  والنظم  البحرية  الكائنات  على  متزايداً  خطراً 

املنغروف  وغابات  املرجانية  ال�صعاب  خ�صو�صًا  توؤويها،  التي 

وم�صطحات االأع�صاب البحرية.

العاملي. املحيطات  • 8 حزيران )يونيو( يوم 

حقائق عن البحار

ال�شعودي  وال�شاحل  اآخر.  اإقليمي  بحر  اأّي  يف  منها  اأعلى 

من جدة اإىل اليمن ملّوث يف عدة اأماكن، كما اأن ال�شاحل 

ال�شوي�ض  خليج  يف  البحرية  النفط  حقول  قرب  امل�شري 

متاأثر بتفريغات النفط.

وخليج  االأحمر  البحر  يف  للتلوث  الربية  امل�شادر  اأهّم  ومن 

عدن تفريغ مياه ال�شرف البلدية، الذي ميثل م�شكلة كربى 

البحر  يف  املجاري  تفريغ  م�شتويات  اأن  ومع  املنطقة.  يف 

االأحمر لي�شت خطرية جدًا باملقارنة مع مناطق اأخرى، نظرًا 

يف  العام  والنق�ض  ن�شبيًا  ال�شواحل  �شكان  عدد  ملحدودية 

املراكز ال�شكانية الكبرية قرب مناطق الت�شريف، فاإن نتائج 

التفريغ ترتاكم. ذلك باالإ�شافة اإىل ال�شرف ال�شناعي، ومن 

الكهرباء  حمطات  من  املالح  املاء  اأو  احلراري  التلوث  اأ�شكاله 

ال�شلبة والغبار املعدين من  التحلية، واجل�شيمات  ومعامل 

واملخلفات  الكيميائية  واملواد  واالإ�شمنت،  االأ�شمدة  م�شانع 

الع�شوية من م�شانع االأغذية واالأن�شجة.

بالغة  اأ�شرار  اإىل  املنظمة  غري  ال�شياحية  الن�شاطات  واأدت 

ال�شياحة  اآثار  اأن  ومع  الرئي�شية.  البيئية  للَمواطن  ودمار 

بارزة  غري  عـدن  وخليج  االأحمر  البحر  منطقة  جنوب  يف 

اال�شتثمارات  خطط  فاإن  والو�شط،  ال�شمال  يف  هـي  كما 

ال�شياحية املتزايدة فـي خمتلف بلدان هـذه املنطقة �شوف 

توؤدي فـي النهاية اإىل بروز اآثار بيئية �شلبية على م�شتوى 

اإقليمي �شامل.

بيئة اخلليج

جماري  من  بالغ  ب�شكل  العربية  اخلليج  �شواحل  تتاأثر 

م�شايف  من  خ�شو�شًا  ال�شناعي،  وال�شرف  البلديات 
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ا�شتنفاد  اإىل  ذلك  اأّدى  الكويت  خليج  ويف  )االإمارات(. 

االأوك�شيجني، ومع ارتفاع كميات كربيتيد الهيدروجني 

واالأمونيا وتفريغ كميات كبرية من مياه ال�شرف، ت�شبب 

حمطات  وت�شبب  االأ�شماك.  نفوق  من  موجات  عدة  يف 

حمطات  وتطلق  احلراري،  التلوث  الكهرباء  توليد 

مياه  يف  واحلرارة  املالح  واملاء  الكلور  اأحمال  التحلية 

البحر.

التلوث من امل�شادر الربية، خ�شو�شًا مياه  اأن  ويف حني 

هو  ال�شناعية،  واملخّلفات  املعاجلة  غري  املنزلية  املجاري 

يعترب  العربية،  البالد  يف  البحرية  للبيئة  عامة  م�شكلة 

منطقة  يف  خطرًا  اأ�شّد  البحرية  امل�شادر  من  التلوث 

البحرية  النفط  من�شات  تكرث  حيث  حتديدًا،  اخلليج 

ومن�شاآت التكرير وموؤانئ حتميل الناقالت وكثافة حركة 

النقل البحري للنفط. ويت�شّرب نحو مليوين برميل نفط 

حفظ  ومياه  للملوثات  الروتيني  الت�شريف  من  �شنويًا 

وغاز.  نفط  من�شة   800 نحو  ومـن  الناقالت  يف  التوازن 

العامل،  انحاء  يف  كربى  ان�شكاب  حادثة   20 بني  ومن 

املنطقة  يف  وتكرث  اخلليج.  يف  حوادث  �شّت  حدثت 

االأنابيب  تك�شر  مثل  االأب�شط،  النفطي  التلوث  حوادث 

املغمورة وثَوران االآبار.

عن  الناجت  البيئي  بالتدهور  االأ�شماك  �شيد  ويتاأثر 

اإزالة  اإىل  توؤدي  التي  ال�شاحلية،  املناطق  يف  الن�شاطات 

جتاريًا.  املهمة  واملحاريات  االأ�شماك  اأنواع  تفريخ  مناطق 

املعروفة  املرجانية  ال�شعاب  من   %8 نحو  املنطقة  وحتوي 

يف العامل، ونحو ثلثي هذه ال�شعاب م�شّنف باأنه معّر�ض 

للخطر. وتتعر�ض ال�شعاب املرجانية يف منطقة اخلليج 

الب�شرية.  والتاأثريات  الطبيعية  البيئي  االإجهاد  لعوامل 

وقد ذكرت تقارير اأن بع�ض ال�شعاب يف البحرين وُعمان 

وال�شعودية واالإمارات تعر�شت لالبي�شا�ض يف ال�شنوات 

االأخرية نظرًا الرتفاع درجات احلرارة.

على  موزعة  وال�شاحلية  البحرية  العربية  البيئة  اأن  مع 

عدة بحار اإقليمية، فاإنها تعاين من م�شاكل م�شرتكة ذات 

للحدود،  عابرة  بطبيعتها  امل�شاكل  هذه  وبع�ض  اأولوية. 

مثل التلوث واالإفراط يف ال�شيد. وقد و�شعت ت�شريعات 

والبحرية  ال�شاحلية  البيئات  ت�شمل  ووطنية  اإقليمية 

للبلدان العربية يف املناطق الثالث، لكن معظم البلدان 

واالأنظمة  القوانني  تطبيق  عدم  من  تعاين  زالت  ما 

ال�شارية وعدم كفاءة مراقبة التقّيد بها.

طبقات  منت  وقد  البرتوكيميائية.  وال�شناعات  البرتول 

ال�شاطئّي  النطاق  يف  اخل�شراء  الطحالب  من  كثيفة 

اإغناء  حدوث  على  يدل  مما  البحرين،  �شاحل  �شمال 

باملغذيات. كما اأن ت�شريف املجاري وال�شناعات الزراعية 

�شّبب فرط منّو الطحالب القاعية يف �شمال غرب منطقة 

فرط  على  دالئل  وظهرت  العرب.  �شط  قبالة  اخلليج 

ال�شاحلية  املياه  ويف  الكويت  خليج  يف  الطحالب  منو 

واأبوظبي  )ال�شعودية(  والظهران  )ُعمان(  م�شقط  يف 
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2. �شلوكيات �شخ�شية م�شوؤولة

�صوف تتدهور البيئة البحرية اىل حد كبري يف العقود 

ودولية  حملية  اجراءات  االآن  تتخذ  مل  ما  املقبلة 

قوية ومن�صقة. وميكن اأن يكون للت�صرفات الفردية 

الب�صيطة اأثر كبري يف حماية مواردنا البحرية. 

هنا بع�ص االأمثلة عما ميكنك اأن تفعل:

ا�شتعمل كمية اأقل من املاء لتقليل كمية املياه املبتذلة   •
ف غالبًا يف البحار. التي تنتجها والتي ت�شرَّ

�شاهم يف اإعادة تدوير البال�شتيك والنفايات االأخرى.   •
فكلما قلت كمية النفايات التي تنتجها، قلت الكمية التي 

تنتهي يف البحار واملحيطات.

• تخل�ض من الزيوت امل�شتعملة بطريقة �شحيحة. على 
املحركات  زيت  تبيع  التي  املحطات  بع�ض  املثال،  �شبيل 

ت�شرتجع الزيت امل�شتعمل العادة تدويره.

للتحلل  القابلة  واملنظفات  ال�شابون  اأنواع  ا�شتعمل   •
بيولوجيًا، لئال تلوث البحر حني ت�شل اليه.

الكيميائية  االأ�شمدة  من  اأقل  كميات  ا�شتعمل   •

واملبيدات. فالكميات الزائدة �شتنتهي غالبًا يف البحر عن 

طريق ال�شيول واالأنهار واملياه اجلوفية.

• حافظ على الطاقة. فكلما انخف�ض ا�شتهالكنا للطاقة، 
قلت االنبعاثات ال�شامة وامللوثات التي ينتهي بع�شها يف 

البحر.

ترم  ال  ولكن  ال�شاطئ،  على  وتنزه  بالبحر،  ا�شتمتع   •
النفايات هناك.

مهددة  بحرية  باأ�شناف  املطهو  الطعام  تطلب  ال   •
بالزوال، كح�شاء زعانف القر�ض.

• �شحح معلوماتك حول اأ�شماك القر�ض، فهي ال تهاجم 
هناك  ي�شتفزها.  وعندما  نادرة  حاالت  يف  اإال  االن�شان 

اأكرث من 400 نوع من القر�ض، وجميعها معر�شة لل�شيد 

املفرط.

الطرق  واكت�شف  البحري،  التلوث  اأ�شباب  اإىل  تعرف   •
وطالب  التلوث.  هذا  مكافحة  خاللها  من  ميكنك  التي 

مبعاقبة امل�شانع واملن�شاآت التي تت�شبب يف تلويث البحر 

وتخريب ال�شاطئ.
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3. اخترب معلوماتك حول البحار

ــــــــــــ   التخل�ض من النفايات باإلقائها يف البحر هو . 1

اجراء �شليم، مبا اأن النفايات �شتتحلل ب�شرعة.

تتدهور . 2 املتزايدة،  االن�شان  اأن�شطة  ب�شبب  ــــــــــــ   

كثرية  اأنحاء  يف  ب�شرعة  والبحرية  ال�شاحلية  املوارد 

من العامل.

ــــــــــــ  »املناطق امليتة« يف البحار واملحيطات هي . 3

ارتفاع  ب�شبب  االأوك�شيجني  نفاد  من  تعاين  مناطق 

ن�شبة املغذيات ومنو الطحالب.

املرجانية . 4 ال�شعاب  احلرارة  ارتفاع  ي�شاعد  ــــــــــــ  

على النمو.

الناجم . 5 التلوث  من  العربية  البحار  تعاين  ــــــــــــ  

والت�شريف  املبتذلة  واملياه  العمراين  الزحف  عن 

ال�شناعي والنقل البحري للنفط.

البحار . 6 يف  التلوث  اإجمايل  من   %80 ــــــــــــ 

واملحيطات �شببه الت�شربات النفطية من ال�شفن.

من . 7 كبرية  كميات  ا�شطياد  يف  م�شكلة  ال  ــــــــــــ 

االأ�شماك مهما يكن نوعها.

 ــــــــــــ  االأ�شمدة الكيميائية واملبيدات ال�شامة جتد . 8

طريقها اإىل البحر بوا�شطة االأنهار واملياه اجلوفية.

على . 9 توؤثر  ال  الهواء  يف  ال�شامة  االنبعاثات  ــــــــــــ 

مياه البحار واملحيطات.

البحار . 10 يف  التلوث  من  االأكرب  الن�شبة  ــــــــــــ   

واملحيطات تاأتي من ن�شاطات على الياب�شة.

1. خطاأ

2. �شح

3. �شح

4. خطاأ

5. �شح

6. خطاأ

7. خطاأ

8. �شح

9. خطاأ

10. �شح

االأجوبة ال�صحيحة: 

�صع علمة �صح )�( اأو خطاأ )x( اأمام اجلمل االآتية:
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4. ن�شاطات تطبيقية حول البحار

الن�شاط 1: اختبار ملعرفة ال�شرر الذي يحدثه النفط يف ري�ش الطيور 

2. ا�شكب قطرات من املاء على كل من الري�شتني، وانظر 

ماذا يحدث.

3.  قطرات املاء على الري�شة النظيفة تتدحرج الأن الري�شة 

يدمر  عليها  الزيت  من  كثري  وجود  ولكن  للماء.  مقاومة 

امللوثة  الري�شة  يف  ينتقع  املاء  فان  لذلك  للماء،  مقاومتها 

بالزيت وي�شوه �شكلها. 

للبحار،  امللوث  بالنفط  الطيور  ري�ض  يتبلل  عندما    .4

ما  و�شرعان  الغو�ض،  اأو  الطريان  على  قادرة  غري  ت�شبح 

متوت بردًا وجوعًا.

الن�شاط 2: ازالة ت�شربات النفط من املاء

الهدف:

اإطالع التالميذ على الطرق 

التي ميكن بها ازالة 

ت�شربات النفط من املياه.

ما حتتاج اليه:

• طا�ض
• ماء

طبخ • زيت 

الهدف:

الطيور  ري�ض  يف  النفط  يحدثه  الذي  ال�شرر  اإىل  التعرف 

البحرية.

ما حتتاج اليه:

• ري�شتان
• زيت دراجة اأو حمرك

• بع�ض كرات القطن

ماذا تفعل:

الزيت  من  قطرات  بب�شع  الري�شتني  احدى  ادهن   .1

م�شتعماًل كرات القطن.

ري�صة نظيفة

ري�صة ملوثة بالزيت
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�شغرية بي�شاء  • ورقة 
ال�شحون غ�شل  • �شائل 

ماذا تفعل:

زيت  من  قطرات  ب�شع  فيه  وا�شكب  باملاء  الطا�ض  امالأ   .1

م�شكاًل  املاء  �شطح  على  الزيت  يطفو  كيف  راقب  الطبخ. 

بقعًا �شغرية.

2. حّرك الزيت مبقب�ض ملعقة حتى ي�شكل بقعة واحدة. حاول 

تفكيك البقعة اىل اأجزاء، ومن ثم اجمعها معًا من جديد.

الحظ  الزيت.  يوجد  حيث  املاء  يف  الورقة  اأ�شقط  االآن   .3

لون  يتغري  وكيف  املاء  �شطح  عن  الزيت  يختفي  كيف 

الورقة تدريجيًا.

4. �شع ب�شع قطرات اأخرى من زيت الطبخ يف املاء. ثم اأ�شف 

قطرتني من �شائل غ�شل ال�شحون وانظر ماذا يحدث.

كيف حدث ذلك:

عن  الزيت  متت�ض  الورقة  املاء.  على  دائمًا  يطفو  الزيت 

�شطح املاء، ويتغري لونها كلما امت�شت مزيدًا من الزيت. 

بالطريقة ذاتها، عندما يت�شرب النفط من احدى الناقالت 

اىل البحر، تقوم فرق مكافحة التلوث بتعومي طبقات من 

مواد ما�شة على �شطح املاء لتمت�ض النفط.

تفكيك  على  ال�شحون،  غ�شل  ك�شائل  منظفات،  وتعمل 

املاء.  �شطح  على  رقيقة  طبقة  يف  وتن�شرها  النفط  بقعة 

يف  النفط  ت�شربات  لتنظيف  املنظفات  ا�شتعمال  وميكن 

البحر. لكنها، لالأ�شف، قد ت�شر اأي�شًا باالأحياء البحرية.

ازالة ت�صربات النفط من املاء

1

3

2

4
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الن�شاط 3: �شنع جهاز تقطري �شم�شي للمياه املاحلة

ا لهدف:

ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتخدام  كيفية  على  التالميذ  تعريف 

الإنتاج مياه عذبة من املياه املاحلة.

ما حتتاج اليه:

• دلو
• كاأ�ض

• ورقة بال�شتيك �شفافة
• �شريط ال�شق اأو رباط مطاطي )مّغاطة(

• ماء مالح
• ثقالن

ماذا تفعل:

و�شع  ال�شكل،  يف  كما  الدلو،  يف  ماحلًا  ماء  ا�شكب   .1

يكون  اأن  يجب  الثقلني.  باأحد  وثبتها  قعره  يف  الكاأ�ض 

اأدنى ثالثة �شنتيمرتات تقريبًا من حافة  املالح  املاء  �شطح 

الكاأ�ض.

2. تاأكد من اأن ورقة البال�شتيك تغطي اأعلى الدلو متامًا، 

اأن  يجب  مطاطي.  رباط  اأو  ال�شق  ب�شريط  حوله  وثبتها 

ن  لتكوِّ و�شطها  يف  االآخر  الثقل  و�شع  بعد  الورقة  تتدىل 

تاأكد  املفتوحة.  الكاأ�ض  نحو  نزواًل  يتجه  خمروطيًا  �شكاًل 

من اأن الورقة ال تالم�ض فتحة الكاأ�ض.

واتركه  ال�شم�ض،  حتت  �شنعته  الذي  »اجلهاز«  �شع   .3

لب�شع �شاعات.

طاقة 

�صم�صية

ورقة بل�صتيك �صفافة

ثقل

كاأ�ص

ماء مالح

ثقل

ماء مقطر عذب

�صريط 

ال�صق 

اأو رباط 

مطاطي

ورقة  انزع  التايل،  اليوم  يف  الدرا�شي  ال�شف  يف   .4

البال�شتيك عن الدلو وتذوق املاء الذي تقطر من املخروط 

وجتمع يف الكاأ�ض.

الن�شاط 4: تنظيف ال�شاطئ

الهدف:

خالل  من  التالميذ  لدى  امل�شوؤول  البيئي  احل�ض  تنمية 

بع�ض  هنا  ال�شاطئ.  لتنظيف  حملة  يف  م�شاركتهم 

التعليمات التي يجب اأخذها بعني االعتبار:

ت�صجيل اأ�صماء امل�صاركني

موقعًا  بامل�شاركة  اإذنًا  اأح�شر  تلميذ  كل  اأن  من  تاأكد   •
من ويل اأمره.

العمل يف فرق

ثالثة اأ�شخا�ض على االأقل. فريق  كل  • ي�شم 

لوازم التنظيف:  من  جمموعة  على  فريق  كل  • يح�شل 
كي�ض للقمامة، كي�ض للمواد التي ميكن اإعادة تدويرها، 

لكل  قفازان  ر�شا�ض،  قلم  مع  البيانات  لتدوين  بطاقة 

بيانات  كم�شجلي  االأدوار  تبادل  بامكانكم  �شخ�ض. 

التدوير  العادة  مواد  وحاملي  قمامة  اأكيا�ض  وحاملي 
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ما هي املواد التي يجب عدم جمعها؟

هو مبني يف تعليمات ال�شالمة، ال  كما  اخلطرة:  • املواد 
اجلروح  و�شمادات  احلادة  واالأ�شياء  واالإبر  احلقن  تلم�ض 

اأنت  �شيء  واأي  الثقيلة  واملواد  واالأ�شلحة  املهملة  واملواد 

من  بدائرة  االأ�شياء  هذه  موقع  حدد  منه.  متاأكدًا  ل�شت 

عن  اأو  ال�شاطئ  عن  امل�شوؤول  وبلغ  احلجارة،  اأو  االأوتاد 

حملة التنظيف. وعندما ت�شك يف اأي ج�شم، ال تلم�شه.

الطحالب  مثل  الطبيعية،  املواد  الطبيعية:  املواد   •
النظام  من  جزء  هي  واالأ�شداف،  البحر  وع�شب 

عدم  يجب  والذي  �شونه  على  نعمل  الذي  االيكولوجي 

واحليوانات  بالنباتات  االأذى  اإحلاق  جتنب  به.  امل�ض 

ومناطق الكثبان الرملية اله�شة.

بطاقات تدوين البيانات

القمامة.  جمع  يعيق  البيانات  تدوين  اأن  ت�شعر  قد   •
لكن من خالل جمع البيانات ميكن اأن ت�شاعد يف حتديد 

كثريًا  دائمة.  حلول  اليجاد  والعمل  التلوث  م�شادر 

على  املتطوعون  يجمعها  التي  املعلومات  ت�شتعمل  ما 

للتخل�ض  الوطنية  ال�شيا�شات  الإ�شالح  البيانات  بطاقات 

من النفايات البحرية، ولالرتقاء بالت�شريعات البيئية.

ن املواد يف الفئات املنا�شبة.  دوِّ البطاقات،  تعبئة  • عند 
ولدى انتهاء عملية التنظيف، �شجل املجموع يف خانة كل 

فئة.

ن  دوِّ »كثري«.  اأو  كبري«  »عدد  مثل  كلمات  تكتب  ال   •
فقط اأعداد املواد.

عند انتهاء مهمتك

العادة  ال�شاحلة  املواد  وكي�ض  القمامة  كي�ض  اأعد   •
احلملة  م�شوؤول  اىل  البيانات  تدوين  وبطاقة  التدوير 

لوزنها واإح�شائها.

االأكيا�ض وربطها باحكام. �شغط  • حاول 
م�شوؤول،  دون  من  التنظيف  باأعمال  تقوم  كنت  اذا   •
للنفايات  م�شتوعب  جانب  اىل  القمامة  اأكيا�ض  اترك 

لتجنب امتالئه.

تعليمات تتعلق بال�صلمة

افعل ما ياأتي:

يف  للم�شاركة  اأهلك  من  اإذنًا  اأح�شرت  اأنك  من  تاأكد   •
احلملة.

مقفاًل من االأمام يف جميع  حذاء  وانتعل  قفازين  • الب�ض 
االأوقات.

تذكروا  ممتعًا.  العمل  البقاء  التنظيف،  عملية  طوال 

ما  كثريًا  التي  ال�شغرية،  القمامة  قطع  حتى  جتمعوا  اأن 

تاأكلها احليوانات ظنًا اأنها طعام.

ما هي املواد التي يعاد تدويرها؟

قوارير  التنك،  علب  االألومنيوم،  علب  الزجاج،  نعم:   •
فارغة  تكون  اأن  يجب  املواد  هذه  البال�شتيكية.  املياه 

وجافة، وتو�شع يف الكي�ض اخلا�ض.

املواد  ال�شتريوفوم،  البال�شتيكية،  التغليف  اأوراق  ال:   •
القذرة. هذه تو�شع يف كي�ض القمامة.
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اأ�شعة ال�شم�ض. من  حتميك  ثيابًا  • ارتِد 
اأكرث. اأو  اأ�شخا�ض  ثالثة  من  فرق  �شمن  • ابَق 

حاالت  اأي  عن  احلملة  اأو  ال�شاطئ  عن  امل�شوؤول  • اأبلغ 
طارئة اأو حوادث.

الدراجات. م�شارات  من  • احرت�ض 

ال تفعل ما ياأتي:

م�شاب.  حيوان  نقل  حتاول  اأو  نافقًا  حيوانًا  تلتقط  • ال 
ا�شتدِع امل�شوؤول عن ال�شاطئ اأو احلملة.

و�شمادات  احلادة  واالأج�شام  واالإبر  احلقن  تلتقط  ال   •
بدائرة  املوقع  حدد  منه.  متاأكدًا  ل�شت  �شيء  واأي  اجلروح 

اأو  ال�شاطئ  عن  امل�شوؤول  واأبلغ  احلجارة،  اأو  االأوتاد  من 

احلملة بذلك.

جدًا. ثقيل  �شيء  اأي  ترفع  • ال 
تنظف قرب جمرور اأو م�شرف مياه. • ال 

اأ�شلحة. اأي  تلتقط  • ال 
• ال تذهب اىل اأماكن تبدو غري ماأمونة.

بال  عنهم  م�شوؤول  اأنت  اأطفااًل  اأو  قا�شرين  ترتك  ال   •
مراقبة.

احذر ما ياأتي:

واالإجهاد  ال�شم�ض  وحروق  املفرط  اجلهد  احذر   •
يف  عنه  بلغ  �شك،  ي�شاورك  وعندما  واجلفاف.  احلراري 

وقت مبكر. فاأن تكون اآمنًا اأف�شل من كل اأن تكون نادمًا.

اله�شة. الكثبان  اأماكن  • احذر 
• احذر االأمواج واملياه. ال تدخل املياه اأو تدر ظهرك للبحر 
اأنت م�شوؤول عنهم بال  اأو ترتك االأطفال القا�شرين الذين 

مراقبة.

• احذر االأرا�شي ال�شخرية اأو غري املاأمونة.

اإجراءات ا�صافية تتعلق بال�صلمة:

التنظيف  حملة  اأو  ال�شاطئ  عن  امل�شوؤول  من  ا�شتفهم   •
عن املواقع اخلطرة واالأماكن التي يجب اأن تتجنبها.

عملية التنظيف، واتفق على موعد  حدود  على  • تعّرف 
لعودة جمموعتك.

تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج االأمم املتحدة للبيئة ـ البحار االإقليمية:

www.unep.org/regionalseas/

اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار:

www.un.org/Depts/los

املنظمة البحرية الدولية:

www.imo.org

وكالة حماية البيئة االأمريكية ـ  البحار واملحيطات:

water.epa.gov/type/oceb/ 

النظم البحرية البيئية الكبرية يف العامل:

www.lme.noaa.gov/

احلياة البحرية:

marinebio.org 

رحلة »بل�صتيكي«:

www.theplastiki.com 

»اأنقذوا بحارنا«:

www.saveourseas.com

»اأنقذوا �صلحفاة البحر«:

savetheseaturtle.org

ن�صاطات مدر�صية للأطفال واالأ�صاتذة واالأهل: 

geology.com/teacher/water.shtml
kiddyhouse.com

مواقع مفيدة على االنرتنت
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