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 بقعة ضوء

 2017تطلعاتنا البيئية لعام 

 2017 يناير 4 تاريخنشر في جريدة أخبار الخليج ب

 زكريا خنجيبقلم الدكتور 

 

في استطالع للرأي قمنا به من خالل برنامجنا اإلذاعي األسبوعي 
لبعض األكاديميين والمختصين وغير المختصين « استديو البيئة»

المواطنين مهتمون بأمر البيئة،  في البيئة، تبين لنا أن كثيرين من
 .سواء كانت تختص بالشأن المحلي أو اإلقليمي أو حتى العالمي

ولكن معظم اآلراء والتطلعات كانت تخص الشأن المحلي، وسنحاول 
 :أن نلخص تلك التطلعات بقدر اإلمكان، وهي كالتالي

مثل عراد وسلماباد تحتاج إلى عناية خاصة،  ؛لمناطق الخدميةا •
ا للتلوث بكل صورة، فهي أنها مناطق أصبحت بؤرً وخاصة

 .مناطق يمكن أن يشب فيها حريق عندها ال ينفع الندم
المحافظة على الموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية التي  •

والمحافظة على البحر نفسه والتقليل من  ؛كادت تنقرض
عمليات الدفان، وكذلك المحافظة على مياه الشرب التي 

 .اني منها األمرينأصبحنا نع
 –حيث إن البحرين تزخر  ؛استحثاث ما يعرف بالسياحة البيئية •

 فإنه والبحر، الصحراء مثل الطبيعية المناطق ببعض – ما نوعًا
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 المشاريع ببعض للقيام الموارد هذه من االستفادة يمكن
 البيئية. بالسياحة المتعلقة

الحديثة التخطيط األخضر وخاصة للشوارع والمباني والمدن  •
 .ا عن كل المعايير البيئيةالتي تقام بعيدً

إيجاد فكرة ومصنع وثقافة إعادة تدوير المخلفات، فقد أصبح  •
الوضع بصورة عامة يحتاج إلى السير قدمًا والدفع نحو هذا 
التفكير في التخلص من المخلفات بدالً من االعتماد على دفنها، 

 .االفتراضيوخاصة ان المدافن قد تجاوزت عمرها 
ووضع  ؛التحكم في الملوثات الغازية التي تنبعث من المصانع •

شروط جادة لتغيير المصافي الموجودة على أنابيب نفث 
 .الغازات، هذا إن كانت هناك مصاف على تلك األنابيب

االسراع في تدشين قانون البيئة الجديد الذي ما زال يعاني  •
واب منذ عدة سنوات، األمرين وهو مركون في أدراج السادة الن

والخوف أنه عندما يظهر للنور، فإن العالم قد تغير وربما 
يحتاج إلى قوانين جديدة حيث يصبح القانون الصادر الجديد 

 .قديما وال ينفع
إذ ان معظم الدول  ؛التفكير الجدي في موضوع تغير المناخ •

اليوم تدرس هذا الموضوع وتراقب وتضع خططها على اعتبار 
مها أمواج المياه، فما بالنا ونحن دولة جزرية منخفضة، أال تداه

 .يمكن أن تغمرنا مياه البحر في أي لحظة
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، حيث عموًما، هذه بعض النقاط الجميلة وكل ما طرح كان جميالً
استمر حديثنا حوالي ساعة ونصف الساعة، وكنا فعالً نرجو أن 

نية ويقول يسمعنا أحد من اإلخوة المسؤولين من أجهزة الدولة المع
 .لنا كلنا آذان صاغية

 

 

 

 

 

 

 

 


