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                              :االنطالق  نصـ 

 ءمشكلة الما                               

إذ  ،عبر العالم الهيئاث السطميت والخاضتأغلب  اإلااء في العقىد ألاخحرة اهخمامى اطترعقد ل 

لىغع الدزاطاث  باألزجىخحن 7711اإلااء مىر مازض عقدث ألامم اإلاخحدة مؤجمساث دوليت حىل 

الطخعمال اإلاجزلي لأجل جأمحن اإلااء الطالح  الالشمت مًالخىضياث وإضداز واجخاذ الخطىاث 

 والصزاعي والطىاعي.

ال ًخعدي الىاحد في اإلاائت مً إن اإلااء في البيئت كثحر، ولكً الطالح مىه لالطخعمال 

شتى. وحشكل مخلفاث اإلاطاوع التي  ز مطادجخعسع للخلىث مً  العام، وحتى هره اليظبت هجمىعم

 أو جىقمعالجت جلقى في اإلاياه دون 
 
ت جيخقل إلى مسكباث طام  على ىي خإلالىثاث مخعددة جح يت مطدزا

 ر أكثكما أن كمياث الىفط اإلاطسوحت في البحاز واإلاحيطاث حعد  ،وخيمت عىاقبؤلاوظان وجؤدي إلى 

 اإلالىثاث 
 
  ،في العالمللبيئت  جدمحرا

 
ت ومىازدها مً الثروة إلاا حظببه مً  هظسا أغساز للبيئت البحٍس

مثل البحس ألابيؼ  هاجأثحر لى إ باإلغافت،الظمكيت اإلاباشس على الجاهب الظياحي والترفيهي... ٍو

ومً  .! ملىثت مخخلفت، وما أكثرها مىاد اإلاخىطط همىذجا حيا لخلىث اإلاياه هديجت ما ًلقى فيه مً

طسح فػالث اإلاجازي والىفاًاث الىاججت عً ألانهاز والبحاز،اء طاطيت لخلىث ماإلاطادز ألا 

  .البيئت تطالمو اإلاياه  ءالتي تهدد هقاىميت كاهيت الياليشاطاث الظ

ما وجهان إلاشكلت اإلااء الىدزة والخلىث هًجب أن وعي أن  ـ أبىاء العطس الحاليـ  هحًإهىا 

  اإلاعاضسة،
 
وحتى على أغساغه لى صحت ؤلاوظان وشزاعخه وضىاعخه،ع مما أضبح ٌشكل خطسا

 التروٍحيت التي ًحخاج إليها ليىال قظطا مً ا
 
 لساحت الال

 
  شمت حتى ًبقى مىخجا

 
  ومحافظا

 
صاهه على اج

ثهال حبرا و  ،اإلااء ءالحسص على هقا لظلىكا فىعمالبيىلىجي والىفس ي،   جبرًسه.و  جلٍى

    ـ بتصرف ـونا بعدها    031ص    22البيئة ونشكالتها، رشيد الحهد ونحهد سعيد صابريني ، سلسلة عالم الهعرفة ـ ع 
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!:  التعجب أسلىب  ـ 2 
ّ
 ما أكثرها
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