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 بٌئتً مسؤولٌتً.

خفى ونختبئ من مسؤولٌاتنا تجاه موطننا كالمعتاد,ال زلنا نت

نا نتهرب من واجباتنا,واجباتنا التً ٌجب ان وبٌئتنا,كل

تكون مترسخة وعالقة فً اذهاننا,عالقة كأسامٌنا بالضبط . 

ولألسف المقولة الشهٌرة التً سأتكلم عنها هً سبب 

المصائب التً فتكت بالبٌئة :"شو وقفت علً!" كلنا نرمً 

النفاٌات ونحن نردد هذه المقولة كاالالت وكأننا ال نملك 

فكر بها فنحن ال نفكر بمستقبلنا المجهول السائر عقول لن

نحرموا من لون الهالك ال نفكر بأوالدنا الذٌن سٌنحو 

السماء األزرق ولون البحر الصافً ونظافة التربة وهناك 

 العدٌد من الحٌوانات التً تموت وتختنق بكل ثانٌة جراء 

اكٌاس الناٌلون والبالستٌك التً  نرمٌها فً البحار 

واالنهار . لم أكن أعلم ان االنسان فتاك لهذه الدرجة 

.المؤذٌة  

 

 

 

  

 التخفً تحت المقولة الشهٌرة:"شو وقفت علً!"

 

كما نعلم أن البالستٌك هً مادة ٌتم صنعها من 

خالل عملٌات متعددة باستخدام المواد 

البتروكٌمٌائٌة.وبالطبع لدٌها اضرار عدٌدة  على 

تدوب  فً الغذاء  هً اوال والبٌئة منها: الصحة 

غٌر قابلة للتحلل وتسبب امراضا خطٌرة ,ثانٌا هً 

لهواء ,ثالثا تسبب تلوث ا وال تتم اعادة تدوٌرها 

والتربة والماء ,رابعا تشوه المناظر الجمالٌة 

 للبٌئة.أما االرشادات  التً علٌنا  اتباعها فهً

االبتعاد عن استخدام البالستٌك  والحد منشراء 

المواد الغذائٌة المعـأة فً البالستٌك وتناول جمٌع 

 انواع السوائل فً اكواب زجاجٌة.وعدم استخدامه

الماٌكرووٌف واخٌرا االطعمة فً عند تسخٌن 

االبتعاد عن االكواب البالستٌكٌة  عند تناول الوائل 

 الساخنة.

     "قلل من عدد االكٌاس التً تستخدمها"    

 

 

 محمٌة ارز الباروك

 محمٌة جبل موسى

 #اٌد_باٌد_منعمل_فرق

 اضرار البالستٌك على الصحة والبٌئة
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  الزوار مقصد لبنان كان هٌك الصافً،و غنى هٌك الحال من احلى شطحات راسمها هللا لوحات الها ما تانً عأرض سما قطعة لبنان

اختفت و غصت الجنة عكتف ناٌمه شطحة لهل و انسرقت الرب لوحة و اسودت سما هل لشطحة صار شو صار شو السٌاح، مرتع و  

وودٌانوا بجبالوا االخضر العذبة،لبنان المٌاه و الصالحة التربة و العلٌا النسمه لبنان . 

 ماتوا!!!! تغٌر شو بس فً نفتخر و نظٌف بلد هل لٌصٌر كتٌر حاربوا و تعبوا اجدادنا و جٌل الى جٌل من لتورثناه الحرٌة لبنان لبنان،

تعب هل كل راح اجدادنا !. 

جامعات ملوث،مدارس شارع ملوث، بحر كان ما وٌن تلوث تلوث. لورا ٌرجع عم مالو كل ٌتقدم عم لبنان ٌكون ما بدل . 

لورا ٌرجع عم لبنان و ٌتمٌزوا و ٌتطوروا عم الغرب لً طٌب . 

 من هٌدا. احفادنا و باوالدنا ٌفتك عم لً الخبٌث مرض بهل السرطان مرض و التلوث ناحٌة من عالمٌا الثالثه المرتبه احتل لبنان قال

السواحل و عالجبال المتفاقمة التلوث . 

بإٌدنا  بلدنا ندمر و نقتل عم نحنا سنه ال سنه من ٌتفاقم عم التلوث هٌدا . 

بٌئة هل لتدهور ادى لً هو اهمال هل بس كوكب عهل عاٌشٌن مش عأساس البٌئة قضاٌا مع العرب بٌتعاملوا لً سؤال عندي طٌب . 

 و البشر بٌن مسالمة مجرد بطل السالم. القبٌح الرجل بالتلوث نتغزل الزم صار هلق بس البٌئة بجمال تتغزل الفروسٌة كانت قدٌما

 ٌنقال النه التلوث هل  قتل على ونعمل بالمستقبل نفكر الزم. الحرب من اصعب و مئسات صارت البٌئة خساره ٌا االرض عبٌئة البشر

 التشوهات من خالً جدٌد جٌل ٌخلق حتى التلوث ونقتل الناس بٌن بالمحبه العالقه نقوي الزم والتطور التكنولوجٌا جٌل نحن انه

التلوث ندمر  حتى نكافح الزم ونحن دمرنا الحرب.  مجتمعه فً وسعٌد ... 

 ومثل ومتكامله نظٌفه بٌئه فً وٌعٌش نظٌف هواء ٌتنفس و نظٌفه ماء وٌشرب نظٌف  اكل ٌاكل انه طفل وكل انسان كل حق من الن

 وتقدمها االمم لرقً مقٌاس هً البٌئه على المحافظه النه عبٌئتنا لنحافظ كلنا نعمل باٌد اٌد سعاده كلها كالعاده النظافه المثل ٌقول ما

عنوانك والسر اخالقك على ٌدل النظٌف ومكانك . 

 مش االمر هٌدا هٌك كرمال للطهاره  ٌدعو وانه النظافه ٌحب و نضٌف الطٌب ٌحب طٌب الجمال ٌحب جمٌل وتعالى سبحانه هللا وان

.اجدادنا رمز بٌئتنا هٌدي شعار تحت هدفنا نحقق بنقدر وبالتعاون صافٌه وقلوبنا الوحده بدنا بٌكمل مستحٌل . 

 الروائع  عالمً.حولً تخٌلتها التً الزاهٌه االلوان تلك الى اعٌدونً عالمً, علٌها رسمت التً الورقه تلك الى اعٌدونً اعٌدونً

 وبٌاض الموت سواد عن بعٌدا لخضاره ابتسم دعونً عالمً الى اعٌدونً منظر كل ٌفوض طالق  بحري. ناظر  كل تسر مدٌنتً

 النفاٌات اكٌاس و. االطفال وامال تموت ومعها. آن   كل  تموت التً بٌئتنا عن طفل كل حال اللسان عن التحدث هاهنا اننً. المشافً

 فً. فقط الطٌور تمٌت ال المصانع الدخان ان كما االسماك تقتل ال  انهارنا فً المتصله الصحً الصرف مٌاه و  بحرنا فً  السابحه

 ٌنشر الذي االخضر الحلم مشروع اقدم ان لً اسمحوا... اطفالنا ٌؤذي فانه فحسب البٌئه ٌقتل ال التلوث ان كما الطموح موطن السماء

وشكرا جماال وٌزداد جمٌل كان كما االرز بلد  لٌعود مكان كل فً الخضار  . 

 جوٌل ناصر
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ناصر جوٌل  

 

 

 

ناصر جوٌل... البٌئه موضوع حول زافٌن االعالمً مع متداول حوار  

 

 جوٌل ناصر
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 نحو وطن صديق للبيئة

قبل ان نتكلم عن البٌئة، و عن ضرورة المحافظة علٌها ، علٌنا ان نفكر 

بصحتنا التً نستمدها من هذه البٌئة ، من خالل ما نرمٌه من مخلفات 

سٌئاتنا و هدرنا المفرط، علٌنا ان نحسن انفسنا كً تتحسن البٌئة التً نعٌش 

 ضمنها . 

طن صدٌق للبٌئة علٌنا فالبٌئة هً مناعة لصحتنا ، واجهة حٌاتنا . ونحو و

ان نربً انفسنا على حسن التصرف مع البٌئة، ان ال نعتبرها سلة مهمالت 

لنفاٌاتنا فالبٌئة الصحٌة هً صحتنا البٌئٌة ، والبٌئة الملوثة هً ما قد تؤثر 

 على صحتنا وصحة اوالدنا ومستقبلنا.

ث جمٌعنا ٌعلم ما هً اسباب التلوث ان كان على صعٌد تلوث الجو، تلو

المٌاه او تلوث التربة. من اهم هذه االسباب : الكثافة السكانٌة الهائلة و 

خاصة فً الدول النامٌة ، التطور الصناعً الذي ادى الى استخدام طاقات 

 هائلة، المبٌدات الكٌمائٌة و االسمدة غٌر الطبٌعٌة التً تستنزف البٌئة.
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بالنفاٌات والتلوث ان كان فً البر البحر الجو,والسؤال الذي ٌطرح  البٌئة فً لبنان تعانً تموت فهً ملٌئة

؟ام سننهزم امام هذا العمالق الذي احٌٌناه باهمالنا؟نفسه هل سنستطٌع معالجة التلوث  

بالطبع ٌمكننا ان نعالجه وان نخفف منه والطرٌقة هً ان كل فرد فً المجتمع ٌبدا من نفسه فالنفاٌات 

هً نفسها التً تتحول فً المستقبل الى جبل  !" تحت مقولة "شو وقفت علًالصغٌرة التً نرمٌها 

نفاٌات فً المستقبل .وٌجب علٌنا اٌضا اطفاء محرك السٌارة فً حال وجود زحمة سٌر خانقة.هذه كانت 

التدابٌر التً علٌنا اتباعها على الصعٌد الشخصً اما التدابٌر التً على الدولة اتباعها فهً وضع اجهزة 

ابة على المصانع ومعاقبتها بحال وجود مخالفة.رق  

وانتشرت فً االونة االخٌرة ظاهرة مؤسفة فً وطنً والتً اسمٌتها المجزرة فً حق البٌئة  والتً هً 

الٌجاد الحلول.المحارق  وبالطبع نحن كمواطنٌن واعٌٌن ٌجب ان نتحد ونتعاون   
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  شكرا لكم...
 البٌئة نعمة..حافظوا علٌها


