منتظمة السالم
األخضر
ظھرت جمعية السالم األخضرفي عام 1971م  ،حيث بدأت بمجموعة
صغيرة جمعتھا فكرة مضمونھا أن التغيير ممكن و أن العالم يستطيع أن

يصبح مكانا أفضل بتظافر الجھود.ھذه الجمعية تؤمن بأن العالقة بين
اإلنسان و الطبيعة ،ال بد أن تظل قائمة من أجل الحفاظ على التوازن
الطبيعي فھي تحارب تدخالت اإلنسان الھمجية و غير منتظمة التي تخل
بتوازن دورة الحياة و تعمل على نشر السلم و السالم  ،فھي منظمة دولية
ال تبغي الربح بل ھي توجد للدفاع من أجل البقاء و استمرار الحياة،
كما ال ننسى أن ھذه الجمعية لھا
مجموعة من األھداف التي ال تعد و ال
تحصى من أجل تغيير المواقف و السلوك
العام لحماية البيئة ،منھا ضمان قدرة
األرض على البقاء على حالتھا ،حيث
ركزت في حمالتھا على قضايا ذات أھمية
عالمية مثل ظاھرة االحتباس الحراري
التي تشكل آفة خطيرة في عصرنا،و
الصيد الجائر،و الصيد التجاري ...إضافة إلى الحفاظ على الكرة
األرضية من الجفاف والحرص على استمرارية الحياة ،أضف إلى ذلك
العمل على تحسيس الناس بمخاطر ھذه الظاھرة الخطيرة أال و ھي
التلوث بجميع أنواعه،عالوة على حماية الغابات القديمة المتبقية في العالم
و كذلك الحيوانات و النباتات و السكان .كما أنھا تعمل أيضا من أجل
نزع السالح و إحالل السالم من خالل تقليص االعتماد على الموارد
الطبيعية المحدودة.بصفة عامة تعمل ھذه الجمعية على خلق مستقبل خال
من السموم لصالح األجيال القادمة

منظمة السالم األخضر

التعريف :
إنھا منظمة عالمية و جمعية دولية غير حكومية تھدف إلى المحافظة على
البيئة و ھي قد تأسست سنة  1979و مقرھا الرئيسي يتواجد بالعاصمة الھولندية
أمستردام إضافة إلى أنھا تمتلك عدة مكاتب في أكثر من أربعين دولة.

الصعوبات و العراقيل التي واجھتھا ھذه المنظمة :
وقوف بعض الشركات في طريق نجاحھا حيث إنھا تقف في وجه
مصالحھم.
مشاكل مادية اثر توسع المنظمة على مستوى األعضاء.
حيث ھي تعتمد على الدعم الفردي.
تعريض حياتھم للخطر مقابل الوصول لھدفھم كحادثة السفينة رينيو.
صعوبة تغيير الرأي العام و األنماط المعيشية إلى ما ھو مصاحب للبيئة.

النتائج :
استطاعت المنظمة أن تؤثر على الرأي العام
نشطت المنظمة مع مر الزمن لتتوسع في العالم في كل من إسبانيا واليونان
و إيطاليا و فرنسا كما تطلبت الحاجة إلى إنشاء مكاتب في منطقة الحوض
الشرقي للبحر األبيض المتوسط لتنشئ مكاتب لمنظمة السالم األخضر في
مالطا ثم في تركيا
منظمة السالم األخضر
تعتبر منظمة السالم األخضر منظمة بيئية مھمة في العالم ،إذ تمكنت من
رفع مستوى المعرفة العامة في المجال البيئي ،و استطاعت أن تترك بصمة
على كل من القطاعين العام و الخاص.
كما تعتبر منظمة السالم األخضر مصدر جدل شاسع،ثم إن دوافعھا
الخاصة و نھج عملھا عرفت انتقادات عدة .و ھذه المنظمة تسھر على حماية
األرض من عدة مشاكل من بينھا :
 التلوث  :ھناك العديد من المشاكل التي باتت تشكل األرق و القلق للبشر،
نتيجة التطور الحضاري و التزايد السكاني المستمر ،فتسبب في العديد من
األمراض الجسدية و النفسية .و يمكن أن يؤدي إلحداث خلل في تكون
الجينات ،فضال عن أسرارھا التي ال تقتصر على اإلنسان وحده ،و إنما
تتعداھا إلى النبات و الحيوان ،و من أھم ھذه المشكالت المعاصرة للتلوث:
 االحتباس الحراري  :تنتج ھذه الظاھرة إثر ارتفاع في كمية ثنائي أكسيد
الكربون ،و ھذا االرتفاع ناتج عن الدخان و الغازات السامة التي تطرحھا
المصانع و من بينھا ثنائي أكسيد الكربون مما يؤدي إلى انخفاض في كمية
الغازات األخرى كاألكسيجين و األزوت و ھذا يحدث خلال في التوازن
الطبيعي.
 انخفاض نسبة الماء الصالح للشرب  :تطرح المصانع و المعامل عدة نفايات
و البقايا التي لن يحتاجوھا في مياه البحار و المحيطات ،و ھذا العمل يؤدي
إلى اتساخ المياه و نقص في المياه الصالحة للشرب.

نتائج التلوث:
o
o
o

o

o

إصابة اإلنسان بالعديد من األمراض المختلفة كاألنفلونزا و الحساسية و
التھابات العيون ،الصداع الذي يسبب التلوث الھوائي.
تعرض اإلنسان ألنواع مختلفة من السرطانات التي تنتج بشكل خاص من
التلوث اإلشعاعي.
إصابة الكائنات البحرية بالتسمم و موت بعضھا بسبب التلوث الذي يصيب
المحيطات و مياه البحار ،و الذي ينتقل بدوره إلى اإلنسان عن طريق تناوله
لبعض الكائنات البحرية ،و قد يسبب ھذا العديد من األمراض مثل  :التيفويد،
اإلسھال ،االستفراغ . . .
تعرض الجو لظاھرة االحتباس الحراري الذي ينتج عنه :ارتفاع درجات
الحرارة بشكل كبير و خلل في توازن الفصول و المواسم و خاصة في فصل
الشتاء و إصابة بعض المناطق بظاھرة التصحر و تناقص معدل األراضي
الخضراء.
تعرض اإلنسان للعديد من األمراض النفسية و األمراض المرتبطة بحاسة
السمع الناتجة عن التلوث الضوضائي.

التأسيس:
تأسست منظمة السالم األخضر سنة 1971م،حين وجدت أن كوكب األرض
يحتاج إلى صوت ،إلى حلول و إلى تغيير ،حين قامت الحكومة األمريكية برمي
نفايات المواد المشعة في جزيرة ماخيتكاـــ أالسكا .و ھذه المنظمة الدولية ال
يھمھا الربح و المال ،بل يھمھا الحفاظ على البيئة و نشر السالم .
" غرين بيس " ھي منظمة بيئية غير حكومية مقرھا الرئيسي في أمستردام
 ،و تملك العديد من المكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم .ھذه الجمعية
تتوفر على أكثر من  2400موظف و  15000متطوع .
تعتمد غرين بيس على مبادئ الالعنف و االستقاللية ،و تعتمد أيضا على
أفكار تقول>>:يحتاج ھذا الكوكب إلى شخص يعتني به كما ٱعتنى بالبشرية
طوال ھذه الماليير << من السنين.

األھداف:
تسعى منظمة السالم األخضر و تھدف إلى :
 ضمان قدرة األرض على حياة أفضل.
 الحفاظ على البيئة.
 ضمان قدرة األرض على تغذية الكائنات الحية بكافة تنوعھا.
 تكوين جيل يعطي قيمة للبيئة.
 بناء مستقبل تغيب عنه ٱلسموم.
 العمل من أجل عالم خال من ٱلتكنولوجيا ٱلنووية.
 نشر ٱلسالم و تغيير ٱلسلوكات ٱلعامة لحماية ٱلبيئة عن طريق تشجيع ٱستعمال
ٱلطاقة ٱلبديلة.
 الدفع نحو إحداث ثورة في مجال إنتاج و ٱستثمار ٱلطاقة من أجل مواجھة أكبر
خطر مھدد لوجودنا :تغير ٱلمناخ.
 حماية ٱلغابات ٱلقديمة و ٱلدفاع عن ٱلنباتات و ٱلحيوانات.

