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 يوم البيئة العاملي واملزاج األخضر

 2021يونيو  13خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

 المغلق الفكر من البيئة على المحافظة فكرة نُخرج أن سنوات منذ نحاول

 البيئة على للمحافظة واالعتبارات اإلجراءات ببعض أصحابه ينادي الذي

 الجو على والمحافظة والبالستيك المخلفات من التخلص مثل والطبيعة

 وما والبحر البر في الحية الكائنات على والمحافظة والغازات التلوث من

 ينادي الذي الفكر إلى وضخمة كبيرة وموضوعات قضايا من ذلك إلى

 .األخضر والمزاج الخضراء الحياة بتبني

 البيئية، القضايا بعض يخص مؤتمر في كنا عربية دولة وفي مرة ذات

 البيئة حقل في العاملين من (متخصص 200 قرابة) كلهم الحضور وكان

 رائعة العمل أوراق وكانت الخاص، أو العام القطاع من سواء

 راسخة مازالت التي المؤتمرات من فعالً جميلة، المطروحة والموضوعات

 كانوا المشاركين من اعددً أن المؤتمر جو يعكر كان ما ولكن الذاكرة، في

 عمل، وأوراق بحوث مجرد قدموها التي العمل وأوراق البيئة أن يعتبرون

 ال البعض وجدنا فقد البيئة، عن والتحدث التصريح هي وظيفتهم وأن
 براميل في برميها االلتزام غير من وهناك هنا الورق محارم رمي عن يتورع

 عند كان بعضهم المؤتمر، مقر في بانتظام موزعة كانت التي القمامة
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 يتذوق البوفيه طابور في يقف كان وعندما الغداء أو اإلفطار وجبة تناول

 الطبق في يعيده أن يمكن ثم الطعام هذا بيده ويلمس الطعام هذا من

 إن أما البكتيري، التلوث من الغذاء سالمة موضوع يراعي أن غير من الكبير

 اكبيرً اعددً ولكن فيه، التحدث يصعب أمر فهذا التدخين عن نتحدث كنا
 والتدخين الشيشة جلسات لحضور الجلسات في يتسربون كانوا منهم

 ألبسط مخالفة األمور تلك كل أن نحدثهم كنا وعندما المقاهي، تلك في

 .يضحكون كانوا البيئة مبادئ

 يونيو، من الخامس في كعادته العالمي البيئة يوم جاء (2021) العام هذا

 ما منذ يعيشها زال ما التي الكارثة من الخروج يحاول والعالم جاء أنه إال

 لم لذلك ،(19-كوفيد)فيروس جائحة استمرار وهي كاملة سنة يقارب

 عن المسؤولة الجهات أن وحتى للبيئة، العالمي باليوم الناس يشعر

 اليوم هذا فمر االفتراضية، القاعات عبر لو حتى برنامج أي تقم لم البيئة

 .له قيمة ال يوم وكأنه

 ،(االستعادة اإلنشاء، إعادة التصور، إعادة) البيئة يوم شعار كان العام هذا
 االستثمار بأنه الشعار تفسير يمكن أنه إلى تشير التفسيرات كل وكانت

 البيئية، النُظم الستعادة المبادرات ببعض والقيام الطبيعة، في

 المساحات من لكثيرا – العالم مستوى لىع – يخسر بالفعل فاإلنسان

 الحيوانات ويخسر واألرض، والتربة السماء ويخسر والزرقاء، الخضراء

 أجل من هذا كل الطبيعة، موارد كل ويخسر الدقيقة، والكائنات والنباتات
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 وهي واحدة دائرة إلى يؤدي هذا كل التملك، في وشغفه أنانيته إرضاء

 إطار خارج يفكر ال اإلنسان فإن ولألسف تعاني، والبيئة الطبيعة تظل أن

 جزء أي وتخسر تعاني الطبيعة يجعل عندما ألنه رغباته وتحقيق أنانيته

 البيئي الثقل من صغيرة مساحة إال يشكل ال الجزء هذا كان وإن حتى منها

 انقرضت فلو نفسه، اإلنسان حياة على ذلك سينعكس حتمًا فإنه

 سينعكس هذا كل فإن ومشاكل إزعاج إلى تؤدي التي الذبابة أو البعوضة

 إذ عبثًا، كائن أي يخلق لم وتعالى سبحانه فاهلل اإلنسان، على يوم ذات

 أن ويمكن الطبيعة، في معين مكان حي غير مخلوق أو حي كائن لكل إن

 آخر، شيء أي أو شفائه أو غذائه في آخر كائن المخلوق هذا على يعتمد

 وهو اإلنسان، إلى النهاية في تصل حتى السلسلة تستمر وهكذا

 هذه كل من مخلوق أي اختفى أو اختل فإن شيء، لكل النهائي المستهلك

 ولألسف حياته، وتختل سيختل وبالتالي اإلنسان يبلغ ذلك فإن السلسلة

 .مكابر اإلنسان فإن

 كُلَّ ِإنَّا) 49 اآلية – القمر سورة في يقول تعالى اهلل فإن لذلك ومصداقًا

 الموجودات كل أن إال اآلية هذه تفسير يمكن وهل ،(بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَيْءٍ

 اواضحً انظامً تتبع األرضية الكرة وخارج األرضية الكرة في الموجودة
 في متكامل خلل إلى يؤدي أن يمكن النظام هذا في خلل أي وإن ا،ومحددً

 .األنظمة جميع
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 من مزاجنا ويتحول الخضراء الحياة نعيش فإننا الفكرة هذه نعيش عندما

 البيئي، الحقل في فحسب نعمل ال فنحن األخضر، المزاح إلى العادي المزاج

 الذهاب قرارنا أن لحظة فمنذ بيئية، حياة إلى كلها حياتنا نحول وإنما

 نسافر أن فكرنا وإن البيئي، التسويق نراعي أن يجب فإنه للتسوق

 وإن بيئية، بطريقة الموضوع هذا في نفكر أن الجميل من فإنه للسياحة

 من فإنه كهربائي غير أو كهربائي منتج أي أو سيارة نشتري أن فكرنا

 الخضراء، اإليجابية إلى ستتغير حياتنا فإن عندئذ بيئيًا، نفكر أن األفضل

 في يسهم ألنه إليه أيدينا نمد نأخذه حتى أيدينا نمد الذي فالمنتج

 البيئية والسيارة البيئية الثالجة لشراء فنذهب البيئية، حياتنا تحسين

 االستهالك أو اإلنتاج حيث من سواء البيئية، والمالبس البيئي والتليفون

 السهل من فإنه وقمامة مخلفات إلى المنتج هذا يتحول عندما وحتى

 الخضراء والحياة األخضر التفكير هو هذا بيئية، بطريقة منها التخلص

 فقط بأدائه نقوم وعمل وظيفة مجرد البيئة فليست األخضر، والمزاج

 .سنوات منذ به ننادي ما وهذا حياة هي وإنما

 فاصوليا علبة أشتري فكيف صعبة، حياة هذه إن :أحدهم يتساءل وقد

 ؟بيئية يد شنطة أشتري وكيف بيئية، مكياج علبة أشتري كيف أو بيئية،

 نمط هي وإنما بمكان، السهولة من ليست العملية أن معلومًا وليكن

 ومرورًا والحصاد الزراعة لحظة فمنذ الجميع، من متكامل وسلوك حياة

 واألسواق الفترينات في وعرضها المنتجات ووضع والتسويق بالتعبئة
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 بالنمط تتحلى أن يجب العالمي المستوى على الخطوات هذه كل فإن

 ولكن إنكارها، نستطيع ال حقيقة وهذه التنفيذ، يصعب فإنه وإال البيئي،

 العالم ألن كأفراد نحن نبدأ أال أبدا يعني ال هذا فإن أخرى جهة من

 أو كفرد فأنا حياة، كمنهج البيئة مع تتعامل ال والتجار والدول والمصانع

 هذه فكل والصانع، التاجر على رغباتي أفرض أن أستطيع كمستهلك

 استطاع فلو المستهلك، أجل من إال قامت ما التجارية والمحالت المصانع

 وإنتاجها زراعتها في يراعى ال التي القهوة شرب عن يمتنع أن المستهلك

 السيارات شراء عن امتنعت كمستهلك أني ولو البيئية، واألساليب الطرق

 الهاتف شراء عن وامتنعت الحسبان، في البيئية االعتبارات تأخذ ال التي

 تتوقف أن يمكن المصانع تلك كل فإن البيئة، في يفكر ال الذي الذكي

 فإن لألسف ولكن المرات، عشرات إنتاجها في النظر وتعيد العمل عن

 وإنما فحسب ذلك ليس المشكلة، هو وكزبون كمستهلك الفرد اإلنسان

 فلماذا ؟ نفسه اإلنسان أليس والبيع والتسويق اإلنتاج بعملية يقوم من

 االنتاج في يفكر عندما البيئية االعتباراتفي  – اإلنسان ذاه – يفكر ال

 ؟ فيه يعيش الذي والمحيط البيئة من جزء هو أليس ؟ والبيع والصناعة
 التي السامة والمخلفات مصانعه، أدخنة من المتصاعد الدخان هذا أليس

 هو معدته إلى فتصل األغذية بها تتلوث أن يمكن مصنعه من تنبعث

  ؟ أطفاله معدة أو

  ؟ الخلل أين إذن
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 رأسه يضع أين يعرف منا واحد فكل الخلل، أين يحدد من نحن لسنا

 نعرف فنحن بها، نقوم التي السلوكيات تلك كل يعرف منا وكل ورجله،

 تلك أو البيئية المفاهيم ينافي الذي السلبي السلوك نسلك كنا إن

 أننا أعتقد فال البيئي، المنهج مع تتوافق التي اإليجابية السلوكيات

 نغض أن ونحاول نتجاهل أننا بقدر نجهل ال نحن العكس، على بل نجهل،

 أن يمكن الذي ما أنفسنا؛ وبين بيننا ونقول الجانب، هذا من الطرف

 أن يمكن ماذا ؟ الشارع إلى السيارة نافذة من األوراق رمينا إن يحدث

 ماذا ؟ القمامة براميل في بالمخلفات يرموا أن أطفالنا نعلم لم إن يحدث

 ؟ إفريقيا أواسط في تدب التي الدودة تلك انقرضت إن يحدث أن يمكن
 أواسط من واألشجار الغابات تلك كل استهلكنا إن يحدث أن يمكن ماذا

  ؟ يحدث أن يمكن ماذا  ..؟ البرازيل

 وإنما سلبية، رسالة نرسل أن نريد وال ا،أحدً نتهم نأ نريد هنا ولسنا

 مركب في – يقال ماك – كلنا فنحن للجميع إيجابية رسالة نوجه دعونا

 هذه ولكن السفينة، هذه من مختلف مركز في منا شخص كل ولكن واحد،

 بالبيئة يهتم أن يجب والجميع الجميع، بقوة إال تسير ال السفينة

  .بأخرى أو بطريقة

 تحويل في التفكير نعيد عوناد – السادة يهاأ – العالمي البيئة يوم ففي

 المجتمع ومستوى الفرد مستوى على البيئي المزاج إلى ومزاجنا حياتنا

 في أعمل أكون أن يكفي فال العالمي، المستوى وبالتالي الدولة، ومستوى
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 وال بالبيئة عالقة لي ليس ولكن البيئي، الحقل في العاملة المؤسسة

 حياتنا تكون أن نريد وإنما العمل، ساعات بعد المصيرية قضاياها

 والطبيعة للبيئة نعيد حتى العام البيئي بالمزاج مرتبطة البسيطة

 .وتوازنها حياتها

 الذي سبحانه هلل وحمدنا شكرنا أدينا قد نكون فإننا هذا من تمكنا فإن

 غير من ونطورها لنبنيها األرض هذه في خلفاء وجعلنا األرض، هذه وهبنا

 ؟ ذلك نعي فهل وتدميرها، تحطيمها في نتسبب أن

 

 


