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  جبالنا، وطبيعتنا. الثلوج والرياضات 
الشتوية )كالزتلج وغريها( يف اجلبال. 

  القمامة يف كل مكان .

 األواسخ هي أذى جلمال جبالنا الطبيعي
 )التلوث البرصي(.

باإلضافة إىل تلوث الهواء، سيسّبب 
هذا األمر تلوًثا للمياه. فسوف تتفّكك 

القمامة وتتحّلل يف هناية المطاف 
وتترسب لتلّوث المياه اجلوفية حتت 

األرض، واليت تتكّون مهنا مياه الشفة اليت 
نرشهبا، مياه األهنر، اجلداول، الينابيع، 

والنوافري.

  ماذا رأيت يف بداية هذه 
الرسوم المتحركة؟

 ما الذي لم يعجبك؟ ولماذا؟

01
  كانت سلحفاة البحر تأكل كيس 

ية  البالستيك. تتغّذى السالحف البحر
عادة من أكل قناديل البحر. و بسبب 

تاشبه لون وشكل كيس البالستيك مع 
القنديل، فإهنا تعتقد أنه قنديل البحر 

 فتأكله!

 بعد ذلك سوف ميأل كيس البالستيك 
معدهتا، مما جيعلها ال تشعر باجلوع ولن 
تكون قادرة عىل تناول أي طعاٍم آخر. 

لذلك سوف متوت ببطء من اجلوع.

  وهذا يؤّدي إىل التغيري وعدم التوازن 
يف نظامنا البييئ: تزايد موت السالحف 
البحرية بطريقة غري طبيعية، يؤّدي إىل 

المزيد من قناديل البحر. ومن المعروف 
ان قنديل البحر يلدغ الناس أثناء 

ذ تكاثره. السباحة وليس ُمبَّ

  هل الحظت ماذا كانت تأكل 
سلحفاة البحر؟ ولماذا أكلته؟ 
ماذا سيحدث لسلحفاة البحر؟

  ما هي الماشكل األخرى اليت 
ستنتج عن هذا األمر؟

02



  إبتلعت السمكة قّنينة بالستيكية. 

  تأكل األسماك القمامة يف البحر. حسب 
نوعية الطعام الذي تأكله األسماك، 

ميوت البعض والبعض اآلخر تأكله 
األسماك الكبرية أو البرش. تقتل القمامة 

احليوانات أو تتسبب جبرحها. فالعديد من 
ّية الصغرية تزحف وتعلق  احليوانات البحر
داخل القناين أو اجلرار مما يؤدي إىل موهتا 

ببطء من اجلوع. وقد تعلق حيوانات أخرى 
بأكياس البالستيك وخمّلفات اإلناسن.

  سوف يأكل البرش األسماك الكربى اليت 
أكلت األسماك الصغرى مما ُيسّبب 

لهم المرض عىل الفور أو ترتاكم السموم 
 السيئة يف أجاسمهم ببطء...

سيصبح كل النظام البييئ ملّوثًا ويف الهناية 
كل ما رميناه سيعود إلينا، إّما يف الطعام 

الذي نأكله أو الماء اليت نرشهبا.

  هل الحظت ماذا ابتلعت 
األسماك اليت اصطادها 

الصيادون؟

  ماذا سيحدث لألسماك؟ 
واحليوانات البحرية األخرى؟

  ما هي الماشكل اليت ستنتج 
عن ذلك؟
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  جيب أن نأخذها معنا عندما ننهتي 

وذلك للتخلص مهنا بشكل صحيح. 
ال جيوز أن نرتكها يف الطبيعة. يرض رمي 

القمامة يف الطبيعة، النباتات والمناطق 
الطبيعية. مع مرور الوقت، سوف تتكرس 
القمامة إىل قطع صغرية مؤّلفة من المواد 

الكيميائية اليت تترسب إىل الرتبة وتلّوث 
المياه اجلوفية حتت األرض. هذه المياه 

 تتغلغل إىل الينابيع واألهنار، وتلّوهثا.

واإلستثناء الوحيد هو بقايا الطعام )مثل 
قشور الفاكهة واخُلضار( اليت ميكن أن 

ُترتك لتتحّول إىل سماد، إال أهنا حتتاج أن 
تكون خمفية حتت أو بني الصخور لتجنب 

المنظر القبيح، الرواحئ, واحلرشات.

  السجائر كأي نوع آخر من التلّوث 
)إهنا حتتوي عىل أكرث من 4000 مادة 

كيميائية!(. رمهيا يف الطبيعة عن طريق 
اخلطأ، ميكن أن يؤدي إىل حرائق الغابات.

  عندما نذهب للتخييم 
أو قضاء بعض الوقت يف 

الطبيعة، ماذا نفعل بالقمامة 
اليت خلفناها؟ ولماذا؟ 

  لماذا تشّكل السجائر أيضًا 
خطرًا عىل الطبيعة؟
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  كيف تؤثر السيارات عىل
بيئتنا وصّحتنا؟ 

  ما الذي ميكننا القيام به 
للتخفيف من استخدام 

السيارات؟

05
  ُتوّلد السيارات الكثري من تلوث الهواء 
من خالل دخان العادم: يسّبب تلوث 
الهواء ماشكل يف اجلهاز التنفيس مثل 
الربو، وأمراض صحية أخرى. كما أنه 
يؤثر عىل احليوانات والنباتات أيضًا. 

 
  علينا إستخدام واسئل النقل األخرى 
كّلما كان ذلك عمليًا )الميش، ركوب 

الدراجات، وواسئل النقل العام 
مثل احلافالت(. كما ميكننا أيضًا أن 

نتاشرك السيارة مع أشخاص آخرين 
)مثل أفراد من األرسة او األصدقاء( 

وذلك لتجنب استعمال سيارة 
واحدة لكل شخص يف الشوارع.

  يؤّدي تراكم القمامة إىل التسّبب 
باألمراض وتكاثر الفرئان واحلرشات 

)حتمل الفرئان دامئًا أنواعًا عديدة من 
 األمراض اخلطرية اليت قد تصيب البرش(.

   القمامة غري القابلة للتحلل )مثل 
البالستيك والنايلون واإلطارات، إلخ...( 

تنتج موادًا اسمة عندما تتحلل، ملّوثًة 
الهواء والماء. هذا يؤدي إىل أمراض يف 
اجلهاز التنفيس وأمراض صحية أخرى. 

كياس والمنتجات البالستيكية    األ
مستمّدة غالًبا من البرتوكيماويات 

)كالنفط والوقود األحفوري( مما جيعلها 
اسمة عند التخلص مهنا ولهذا السبب, 

من األفضل إعادة تدويرها!

  ما هو اخلطر الذي 
يسّببه تراكم القمامة؟ 

  ما هي المادة المصنوع 
مهنا البالستيك؟
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  ما هو الفرق بني الملكية 
اخلاصة والملكية العامة؟ 

  هل الحظت أي تناقض 
يف هذا التسلسل؟

07
  الملكية اخلاصة هي أرض أو ممتلكات 

ميلكها شخص أو أكرث لالستخدام 
احلرصي اخلاص هبم. الملكية العامة 

هي ملكية للحكومة لالستخدام 
العام كاحلدائق، الشوارع، المالعب 

العامة، الشواطئ، الخ.

  الشعب اللبناين عادًة نظيف ولكن 
فقط يف أماكنه اخلاصة: منازلنا 

نظيفة جدًا ولكن شوارعنا ممتلئة 
بالقمامة. سيارتنا نظيفة من الداخل 

ولكن العديد من الاسئقني يرمون 
القمامة من النافذة؛ سيدة مجيلة 

ونظيفة وحسنة المظهر ترمي 
السجائر خارجًا وكأهنا ليست قمامة.

  ماذا الذي لفت انتباهك أكرث 
يف الرسوم المتحركة هذه؟

  لماذا ربيع مغّطى بالكامل 
بالقمامة واألواسخ؟

08
  القمامــة يف كل مــكان! يف مجيــع األماكــن 

العامــة: يف الطبيعــة، يف اجلبــال، يف 
البحــر، يف األهنــار، يف الشــوارع ويف 

المناطــق العامــة.

  القمامة اليت نلقهيا ترتاكم برسعة كبرية 
وخصوصا عندما ال يتّم التخلص مهنا: 

فتؤّدي القمامة إىل المزيد من القمامة. 
فعندما ترتاكم القمامة عىل طول الطريق 
أو يف المجتمع، مييل الناس إىل اإلستمرار 

برمي النفايات. هذه النفايات تأخذ 
الكثري من الوقت لتتفّكك والبعض مهنا 
يأخذ مئات السنني ويلّوث خالل هذه 

الفرتة بكاملها!



  سوف يكون كل يش مغطى أو عائم 
بالقمامة وعندها لن يبقى لدينا أي جبل 

أخرض أو حبر وميط زرقاوان وصافيان. 
لكن القمامة ليست فقط مشكلة مجالية 
واضحة! أمنا تسّبب تلوث الماء، الرتبة، 
والغذاء، مما يؤّدي إىل أمراض وإنقراض 

لبعض أنواع احليوانات والنباتات يف 
بعض احلاالت القصوى.

يادة    هذا يعين أنه سيكون هناك ز
للماشكل الصحية، ولبنان قد خيرس كل 
ا  مجاله الطبيعي، الذي حنن فخورون جدًّ

به! وعندها سوف يقّل تدّفق السّواح 
اىل بلدنا بعد ان دّمرناه بالنفايات.

  ماذا سيحدث إذا واصلنا
 رمي كل ما لدينا من قمامة

يف الطبيعة؟ 

  ماذا تعين النفايات المرمية يف 
كل مكان لُقرانا ومدننا وبلدنا؟
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لألسف، العديد من الناس كاسىل. إذا لم 
يبة أو مستوعبات  يكن هناك حاويات قر

إلعادة التدوير، يكتفون برمي نفاياهتم عىل 
ماسفة قريبة مهنم. البعض مهنم ليس 

مستعد حىت لعبور الاشرع أو السري لبضعة 
أقدام للوصول إىل حاوية النفايات، أو 

أخذها معهم يف سياراهتم.

يقول بعض الناس أهنم ال يبالون. فهم 
مقتنعون أّن ”هناك شخص آخر سيلتقطها 
عين«. فيعتقد الكثري من الناس أن شخًصا 

واحًدا ال يستطيع أن ُيدث فرًقا. البعض 
يقول »شو وقفت عيّل؟ أنا وحدي ما 

بعمل فرق! الزبالة صارت وين ما كان“.

لماذا يرمي الناس القمامة؟
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إن الناس غري واعني أو عىل علم مبا فيه 
الكفاية حول ماشكل النفايات، وال يدركون 

عواقب أفعالهم.

الناس ليس لدهيم الشعور بالفخر أو احلّس 
مبلكّية األماكن العامة. هذا احلّس غري 

مزروع يف الثقافة اللبنانّية.

يظّن البعض أّن ما من مشكلة يف رمي 
النفايات بعيًدا عن أنظار اآلخرين )وهذا 

غري صحيح(.

يعتقد البعض أن هناك ماشكل أسوأ 
بكثري يف العالم )مثل احلرب والفقر(، 

ولذلك يعتربون مأسلة النفايات المرمّية 
ثانوّية وغري جديرة بالمعاجلة.

ما هي األسباب األخرى لرمي 
الناس للنفايات؟
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  العديد من الناس غري مدركني أنه حىت 

لو كانت منازلهم ومكاتهبم نظيفة، فإهنم 
سوف يتأثرون مبارشة من عدم النظافة 
يف اخلارج، من خالل التلّوث واألمراض. 
لذلك، هم مييلون إىل إهمال أو جتاهل 

نظافة ميط منازلهم.

  علينا النظر إىل األماكن يف اخلارج، 
الطبيعة، واألماكن العامة كمنازلنا الثانية 
– من أجل صاحلنا، علينا اإلهتمام هبذه 

األماكن واحلفاظ علهيا كما نفعل يف 
منازلنا. دعونا ال ننىس وطننا أيًضا!

  لماذا ال يفكر الناس باالهتمام 
باألماكن العامة؟

 لماذا القيام بذلك مهّم؟
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ماذا تعلمت من األطفال يف 
الرسوم المتحركة؟

13
حنن ال نريد أن نعيش يف بلد قذر، 

 فهذا بلدنا ويّق لكل لبناين أو مقيم أن
يعيش فيه. 

ال ينبغي أن نرمي أي يشء يف البحر أو 
األهنار، عىل الطريق، من نوافذ السيارة، 
يف الغابة، يف جبالنا، يف احلدائق العامة 

أو غريها من األماكن العامة.

علينا تنظيف القمامة من حولنا، 
 وخاصة يف الطبيعة والبحر واألهنار.

كل القمامة القابلة إلعادة التدوير 
جيب أن ُترمى يف حاويات إعادة 

التدوير المتاحة يف كل منطقة، وإاّل يف 
مستوعبات القمامة .

ماذا تعلمت أيضًا من األطفال يف 
الرسوم المتحركة؟
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علينا أن نقول للناس التوقف عن رمي 
القمامة حيث ال ينبغي، وعدم تلويث 

الطبيعة، والرشح لهم لماذا .

جيب علينا توعية الناس من حولنا حول 
3R (Reduce, Reuse, Recycle) قانون
ختفيف اإلسهتالك، إعادة اإلستعمال، 

وإعادة التدوير.

 أن نكون مثااًل ُيتذى به!
يف بعض األحيان نعتقد أن كبار السّن 
يعرفون أكرث مّنا ولكن يف الواقع لدهيم 

الكثري ليتعّلموه من األطفال: ميكن للطفل 
أن يكون مثااًل ألطفال آخرين، وللبالغني 
أيضًا. ال ختافوا من إجراء مادثات حول 

السلوك البييئ مع أي شخص طالما 
كنتم مهذبني وواثقني من معلوماتكم!



 ال ميكننا إقناع الناس بالرصاخ علهيم أو 
باستخدام طرق غري مهذبة، وبالتايل فمن 
األنسب الرّشح وإظهار ما هو صواب وما 

هو خطأ بطريقة مهذبة ومرتمة، وهي 
الطريقة الفّعالة لإلقناع.

كيف نرشح للناس عن التلّوث 
وعدم رمي النفايات؟
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 أنا رّح بّلش - ونعم وقفت عليي...

ال تنتظر اآلخرين أو احلكومة. ترّصف وحاول 
حىت ولو لم يفعل أحد آخر! إذا قال كل 

شخص أّن المحاولة ال تستحق العناء، فإّننا 
لن نرى تغيريًا! فالتفكري والترصف اإلجيايب 

ُمعدي ويؤدي إىل تغيري إجيايب أيًضا!

كل واحد منا يستطيع أن يفعل شيًئا، ومًعا 
ميكننا أن نقوم بأمور كثرية. أرشك عائلتك، 

أصدقاءك، مدرستك، وجمتمعك! 

كن خاّلقًا، إبدأ أنشطة جديدة، أحداث 
جديدة لرفع مستوى الوعي عند اجلميع 

بالنسبة لرمي النفايات والمخلفات وذلك 
بطريقة ممتعة.

16

ما هي الراسلة األهم اليت 
تعلمهتا من األطفال يف 
هناية الرسوم المتحركة؟



حنن ال نريد أن نعيش يف بلد قذر بعد اآلن.

 نريد أن نعيش حياة صحية، خالية من 
 األمراض الناجتة عن التلوث.

علينا أن حنافظ عىل نظافة األماكن العامة، 
فضاًل عن سطح البحر، واجلبال، واألهنار، 

 وطبيعتنا وكل بيئتنا اخلارجية ألهنا
بيتنا الثاين!

القمامة ليست مشكلة شخص واحد 
فحسب إمّنا مشكلة اجلميع، لذا علينا 

اإلحّتاد حلّلها.

 ميكن للناس أن يدثوا فرًقا والسيطرة
عىل القمامة...

”انا رح بّلش هّلق، رح تلحقوين؟“

لماذا من المهم الترصف 
عىل الفور؟

17
 ميكننا تنظيم وتنفيذ العديد من األنشطة 
يادة وعي  الرامية إىل احلّد من النفايات وز

الناس حول أهمية عدم رمهيا! 

يتنا، يف  يف الصف، يف المدرسة، يف قر
مدينتنا، يف جمتمعنا، ويف المزنل...

مع أصدقاءنا وعائلتنا!

أنا رح بّلش، رح تلحقوين؟

إذَا ما اخلطوة التالية اآلن؟
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ما هي األنشطة اليت ميكن أن 
نقوم هبا مع الطالب؟

عند القيام هبذه األنشطة ناقهشا يف المدرسة! وّثق 
الناشط بالصور والفيديو وانرشه يف واسئل التواصل 
االجتماعي وذلك لتحفزي اآلخرين وخصوصًا األطفال.

 ‹  تأليف أغنية ضد رمي النفايات وتعزيز موقف
أنا رّح بّلش.

‹  إعداد لوحات ابداعية ملونة يف المدرسة ُتظهر 
 نوايا أنا رّح بّلش، ثم عرضها يف المدرسة

والمجتمع.

‹  كتابة مرسحية لرشح ماشكل رمي لنفايات 
وكيفية التخفيض وإعادة االستخدام وإعادة 
التدوير )up-cycling/ حتويل النفايات إىل 

أشياء أخرى ميكننا االستفادة مهنا(. 

‹  إطالق ماسبقة تنافسية بني الطالب لرفع 
مستوى الوعي أو إجياد حلول لمشكلة تتعلق 

بالنفايات والقمامة.

‹  تنظيم up-cycling )حتويل النفايات ألشياء 
ميكن استخدامها( عىل سبيل المثال: حتويل 

قمصان قدمية إىل أكياس قابلة إلعادة االستخدام.

‹  غريها من األلعاب اليت ّتشّجع عىل السلوك 
 البييئ اإلجيايب:

 التاسبق يف الملعب اللتقاط أكرب قدر ممكن من 
 القمامة واإلرساع لفرزها وذلك إلعادة تدويرها.

ية   الذهاب إىل الاشطئ أو أي مكان عام يف القر
 وتنظيفه مع مجيع الطالب لرفع الوعي البييئ.

 إطالق منافسة بني الصفوف اليت ترمي اقّل 
 قمامة, وتقوم بالتدوير الصحيح.

ختصيص 10 دقائق يوميا للقيام بناشط عن 
الوعي البييئ: جلب ألعاب قدمية ومقايضهتا 

مع األصدقاء. إعادة تدوير الهواتف القدمية 
واإللكرتونّيات وتبادل الكتب، إلخ.



دليل تدريس لمكافحة القمامة

أنا رح بلش


