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يقع الكتاب يف ضلو ( 054صفحة) من القطع ادلتوسط وحيتوي على بابني رئيسني يشكالن ستة
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البيئية ،والتعاون البيئي الكوييت
ويضم ثالثة فصول تتناول :تطور الفكر البيئى ادلعاصر وتفعيل التنمية
الدويل واإلقليمي والتنمية البيئية ،مث اذليئات وادلؤسسات الكويتية احلكومية واألىلية الداعية للتنمية
البيئية ،مع رؤية تقوديية جلهود تلك اذليئات يف زتاية البيئة ،باإلضافة إىل"تصدير" للكتاب ومقدمة
و"دتهيد" يعرض فيو ادلؤلفان دلفهوم البيئة مبعناىا العام ،الذي يعين "الوسط أو اجملال ادلكاين الذي يعيش

فيو اإلنسان يتأثر بو ويؤثر فيو" .
أما الباب الثاين" :حالة النظم البيئية الكويتية يف مطلع القرن (")12فيتناول ثالثة فصول أخرى ىي:
الفصل الرابع  :حالة النظام البيئي اذلوائي الكوييت  ،والفصل اخلامس حالة النظام البيئي البحري
والساحلي الكوييت ،والفصل السادس حالة النظام البيئي الصحراوي الكوييت.
ومن مث يناقش الكتاب – بتفصيل ووضوح – مسرية التنمية البيئية الكويتية ادلعاصرة مبنظور علمي
ورؤية حتليلية تقوديية تستعرض مرتكزات تطور الفكر البيئي الكوييت يف القرن ادلاضي وما قبلو  ،الذي
أصبح اليوم حقيقة ال تغيب عن ضمري الباحثني ادلعنيني وادلواطن ،وال تغفلها سياسات التنمية ادلستدامة
يف اجملتمع الكوييت.
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ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية – األمانة العامة لألوقاف .
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جغرافيا

مسرية الخنميت البيئيت ببلكويج
– دراست حتليليت حوثيقيت

تأليف :د .زين الدين عبد المقصود ،د.راشد مزيد الصانع
الناشر :مركز البحوث والدراسات الكويتية  150، 8002صفحة


عرض وتحليل  :السيد أحمد المخزنجي

يقع الكتاب يف ضلو ( 054صفحة) من القطع ادلتوسط وحيتوي على بابني رئيسني يشكالن ستة
فصول وخادتة  ،باإلضافة إىل ستة مالحق؛ الباب األول" :منظومة جهود تفعي التنمية البيئية الكويتية"،
ويضم ثالثة فصول تتناول :تطور الفكر البيئى ادلعاصر وتفعيل التنمية البيئية ،والتعاون البيئي الكوييت
الدويل واإلقليمي والتنمية البيئية ،مث اذليئات وادلؤسسات الكويتية احلكومية واألىلية الداعية للتنمية
البيئية ،مع رؤية تقوديية جلهود تلك اذليئات يف زتاية البيئة ،باإلضافة إىل"تصدير" للكتاب ومقدمة
و"دتهيد" يعرض فيو ادلؤلفان دلفهوم البيئة مبعناىا العام ،الذي يعين "الوسط أو اجملال ادلكاين الذي يعيش
فيو اإلنسان يتأثر بو ويؤثر فيو" .
أما الباب الثاين" :حالة النظم البيئية الكويتية يف مطلع القرن (")12فيتناول ثالثة فصول أخرى ىي:
الفصل الرابع  :حالة النظام البيئي اذلوائي الكوييت  ،والفصل اخلامس حالة النظام البيئي البحري
والساحلي الكوييت ،والفصل السادس حالة النظام البيئي الصحراوي الكوييت.
ومن مث يناقش الكتاب – بتفصيل ووضوح – مسرية التنمية البيئية الكويتية ادلعاصرة مبنظور علمي
ورؤية حتليلية تقوديية تستعرض مرتكزات تطور الفكر البيئي الكوييت يف القرن ادلاضي وما قبلو  ،الذي
أصبح اليوم حقيقة ال تغيب عن ضمري الباحثني ادلعنيني وادلواطن ،وال تغفلها سياسات التنمية ادلستدامة
يف اجملتمع الكوييت.


إدارة اإلعالم والتنمية الوقفية – األمانة العامة لألوقاف .
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حطور الفكر البيئي:
يوضح الكتاب أن ادلقصود بالفكر البيئي ىنا" :رلموعة األفكار واالجتاىات اليت تواجو أداء
السلوكيات البشرية وتضبطها يف إطارىا اآلمن بيئياً ،مبا حيمي البيئة ويصوهنا" .وقد بدأت إرىاصات
 ،)2125وبعد الطفرة

الفكر البيئي الكوييت يف فًتة ترجع إىل منتصف العقد الثاين من القرن ادلاضي (
اليت حدثت يف أعقاب اكتشاف النفط وانتاجو وتصديره ،وما واكب ذلك من منو سكاين ،شهدت
الكويت خاللو صحوة يف الفكر البيئي ؛
حيث بدأ االىتمام ألول مرة بقضية التلوث النفطي للبيئة البحرية ،اليت ظهرت مشكلة بيئية ملحة،
وىو ما تبلور يف صدور أول قانون بيئي كوييت حلماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت( ،القانون رقم
" "21لسنة 2190 ،بشأن منع تلوث ادلياه الصاحلة للمالحة بالزيت والقوانني ادلعدلة لو). 
وقد أسفر التطور يف توجهات الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر عن إنشاء العديد من ادلؤسسات
واإلدارات احلكومية ادلعنية بالبيئة ،وىو ما دتثل يف "رللس زتاية البيئة" و "إدارة زتاية البيئة" التابعني
لوزارة الصحة العامة.
ويف منتصف التسعينيات من القرن ادلاضي (  )2115توجت مسرية الفكر البيئي الكوييت بإنشاء
"اذليئة العامة للبيئة"  ،اليت تعترب نقلة نوعية متميزة يف أداء الفكر والعمل البيئي الكوييت ادلعاصر (ص
12من الكتاب).
وشلا دييز مسرية الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر أيضاً ،تنامي " الفكر البيئي التطوعي " وخاصة يف
أعقاب حترير الكويت من غزو النظام العراقي الغادر الذي أحدث تدمرياً كبرياً يف البيئة الكويتية .فقد
فجرت ىذه الكارثة البيئية الطاقات الكامنة لدى الشباب الكوييت الذي بدأ يتحرك متطوعاً بإجيابية
وفاعلية الحتواء تداعيات ىذه الكارثة واعادة تأىيل ادلناطق ادلتضررة.

مرحكزاث الفكر البيئي:
بالنسبة دلرتكزات الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر ،يشري الكتاب إىل أن ىذا الفكر أسهم يف بناء
فلسفتو عدد من ادلرتكزات اليت أثرتو وجعلت منو فكراً بيئياً وطنياً ومستنرياً ومسؤوالً يسري بالعمل البيئي
يف االجتاه اآلمن بيئياً وتنموياً ،كما جعلت منو فكراً منفتحاً يؤمن بأمهية التعاون الدويل واإلقليمي
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وفاعليتو دلصلحة القضايا البيئية الوطنية واحتواء تداعياهتا .وتتمثل تلك ادلرتكزات يف عدة نقاط أساسية،
ىي :القيادة السياسية وموقفها من الفكر البيئي الكوييت ؛ حيث اعتربت البيئة ومشكالهتا مبنزلة "قضايا
سياسية بالدرجة األوىل" (ص 40-02من الكتاب).
ويرصد الكتاب يف ىذا الصدد قيام دول رللس التعاون اخلليجي بإدراج مادة الًتبية البيئية يف رتيع
مراحل التعليم بدول اجمللس ،من منطلق أن الًتبية البيئية أداة مهمة لضبط السلوك اإلنساين جتاه البيئة،
إىل جانب تعميق الشعور باالنتماء البيئي لدى الطالب ،وأن زتاية البيئة وصيانتها واجب وطين وتوجو
إسالمي.
 ويعرض الكتاب بعد ذلك لدور رتعيات النفع العام الكويتية يف تفعيل الفكر البيئي واجياد وعي بيئي
مستنري جلميع شرائح اجملتمع ،وبعض ادلشروعات البيئية اليت تبنتها اجلمعية الكويتية حلماية البيئة.
ويركز الكتاب أيضاً على دور رللس األمة الكوييت يف دعم الفكر البيئي ،وخيلص من ذلك إىل أن
رللس األمة الكوييت قد حقق كثرياً من اإلصلازات البيئية على أرض الواقع على ادلستويني احمللي والدويل؛
شلا كان لو أكرب األثر يف إثراء الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر وتطويره دلصلحة البيئة والتنمية (ص 51من
الكتاب) 
الخعبون البيئي الكويخي الدويل واإلقليمي:
 يتحدث الكتاب بعد ذلك عن :التعاون البيئي الكوييت الدويل واإلقليمي والتنمية البيئية ،من خالل
تأكيد أن ىذا التعاون فيو زتاية للبيئة وصيانتها وتلبية االحتياجات البشرية األساسية ،من غذاء وكساء
ومسكن ،دون تدمري أو إفساد للبيئة ،وىو عمل مهم ومرغوب فيو دون شك.
ومن مث يعرض الكتاب لدور دولة الكويت وجهودىا يف رلال التعاون البيئي الدويل؛ حيث تبذل
الكويت  -حبكم كوهنا عضواً فاعالً وملتزماً يف ىيئة األمم ادلتحدة  -كل جهد شلكن لتفعيل التعاون
اإلجيايب مع منظمات األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلعنية بشؤون البيئة والتنمية لتحقيق أىداف اجملتمع الدويل
بأن ينعم العامل ببيئة صحية وتنمية مستدامة ،وقد دتثل ذلك يف مشاركة الكويت يف العديد من ادلؤدترات
 ،)11ومؤدتر
الدولية ،مثل مؤدتر األمم ادلتحدة للبيئة البشرية ،وكذلك مؤدترىاادلعين بالبيئة والتنمية (ريو 
 ،)1441ومؤدتر التصحر الدويل

 )2111ومؤدتر قمة األرض الثالث (

قمة األرض الثانية (ريو  -
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(1445م)  ،وكذلك كان للكويت دور يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ادلعنية بالبيئة ( 71-
.)241

ويعد ما ذكره ادلؤلفان حتت عنوان :التعاون الدويل واحتواء الكارثة البيئية النارتة عن الغزو العراقي،
الدليل ادلادي العملي على التعاون البيئي الكوييت الدويل الحتواء تلك الكارثة البيئية اليت ارتكبها النظام
العراقي البائد يف أغسطس عام  114 ،فقد حتركت ادلؤسسات واذليئات الدولية بالتعاون مع اجلهود
الوطنية يف التصدي ذلذه الكارثة البيئية غري ادلسبوقة ،من خالل القيام بإطفاء حرائق آبار البًتول
الكويتية ادلشتعلة (951بئراً)خالل فًتة زمنية قياسية بلغت 104يوماً فقط.
جملس الخعبون اخلليجي:
أما بالنسبة للتعاون البيئي اإلقليمي ،فيشري الكتاب إىل دعوة الكويت لدول رللس التعاون اخلليجي
حلماية البيئة اخلليجية البحرية ،إدياناً منها بأمهية التعاون البيئي اإلقليمي وحتميتو للتصدي للمشكالت
البيئية اإلقليمية واحتواء تداعياهتا ،حفاظاً على البيئة ودعماً لربامج التنمية .وقد كان من ذتار ذلك
اإلعالن عن إنشاء " ادلنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية ( ")ROPMEطبقاً للمادة ( )29من
اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون يف زتاية البيئة البحرية من التلوث لعام 2117م. 
 وكعادة ادلؤلفني يف هناية كل فصل يقدمان رؤية تقوديية للتعاون البيئي الكوييت الدويل واإلقليمي،
حيث خيلصان إىل القول :إن التعاون البيئي الكوييت الدويل واإلقليمي قد جتلى أثره يف دعم ادلسرية البيئية
الكويتية ادلعاصرة واعطائها بعداً دولياً وإقليمياً ،أكد تفعيل دورىا يف زتاية البيئة وصيانتها ،وذلك من
خالل التزام تنفيذ كل ما يصدر عن االتفاقيات والربوتوكوالت واالسًتاتيجيات الدولية واإلقليمية من
قوانني واجراءات على أرض الواقع (ص 217-211من الكتاب). 
أما الفصل الثالث من الكتاب "اذليئات وادلؤسسات الكويتية احلكومية واألىلية الداعمة للتنمية
البيئية" فهو ال يعدو أن يكون استعراضاً ببليوجرافياً دلسرية تطور الفكر البيئي ادلعاصر ،خالل النصف
الثاين من القرن ادلاضي ،الذي بلغ درجة عالية من النضج واإلحساس بادلسؤولية الوطنية؛ حيث أسهم
 حبق  -يف بناء  وتطوير الكثري من اذلياكل التنظيمية للهيئات وادلؤسسات احلكومية وغري احلكوميةادلعنية بشؤون البيئة وتفعيل دورىا دلصلحة اجملتمع وحلساب التنمية الشاملة.
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ومن مث قدم الكتاب حملة تعريفية هبذه اذليئات وادلؤسسات ،ودور كل منها يف تفعيل جهود تنمية
البيئة الكويتية وصيانتها ،وأىم ما حققتو من إصلازات وطموحات مستقبلية لتعزيز مسرية التنمية البيئية
الكويتية خالل القرن احلايل (ص 242-124من الكتاب). 
مث قدم ادلؤلفان رؤية تقوديية جلهود اذليئات وادلؤسسات احلكومية واألىلية يف زتاية البيئة
وامنائها؛حيث أكدا أن مسرية التنمية البيئية الكويتية قد شهدت يف النصف الثاين من القرن ادلاضي
حراكاً بيئياً نشطاً ومتصاعداً ومسؤوالً بصورة غري مسبوقة؛ إذ اتسعت دائرة ىذه اذليئات وادلؤسسات
وتنوعت رلاالهتا ،وأخذت تتعامل مع القضايا البيئية من منطلق كوهنا قضايا اسًتاتيجية معقدة
ومتداخلة ،وفق منظومة متكاملة وشاملة ،ويف ضوء رؤية آنية ومستقبلية؛ شلا أعطى العمل البيئي الكوييت
ادلعاصر دفعة قوية على الطريق الصحيح حلل ادلشكالت مستقبالً يف ظل ادلعطيات احلالية ،وىي بال

شك رؤية استشرافية اسًتاتيجية تصب يف صاحل األجيال القادمة.
النظم البيئيت يف القرن :12

وأما الباب الثاين من الكتاب فيتناول "حالة النظم البيئية الكويتية مع مطلع القرن احلادي
والعشرون"؛ حيث يتناول ادلؤلفان فيو ادلشكالت  -احللول  -ادلستقبل ،من خالل ثالثة فصول أخرى
ىي الرابع ،اخلامس ،والسادس ،اليت تعرض حلالة النظام البيئي اذلوائي ،البحري والساحلي ،والصحراوي
يف الكويت ،خالل القرن احلايل ،ويسعى ادلؤلفان يف الفصل الرابع من الكتاب إىل معاجلة "حالة النظام
البيئي اذلوائي الكوييت" من خالل الًتكيز على أن التلوث اذلوائي يعد أخطر أنواع التلوث البيئي
صالً ذلا ىناك (ص  129 - 141من الكتاب) ،وقد عرض الكتاب دلصادر
العتبارات عديدة فَ َّ
"أسباب" تدىور نوعية "جودة" النظام البيئي اذلوائي الكوييت ،اليت تنقسم إىل:مصادر بشرية ،ومصادر
أخرى "طبيعية" . 
ويشري ادلؤلفان يف هناية ىذا الفصل إىل اجلهود اليت بذلت لضبط التلوث البيئي ،حيث إن البيئة
اذلوائية حظيت باىتمام ادلسؤولني وصناع القرار يف تلك اذليئات وادلؤسسات احلكومية وغري احلكومية
ادلعنية بالبيئة الكويتية ،وىو ما دتثل يف صدور العديد من القوانني واإلجراءات رمت إىل ضبط التلوث
اذلوائي ،كما أهنا وضعت عدة خطط واسًتاتيجيات استهدفت "ضبط" انبعاث ادللوثات اذلوائية جبميع
أنواعها " الغازية والصلبة والسائلة " من أجل خلق بيئة ىوائية صحية حتقق للمواطنني وادلقيمني األمان
الصحي ىناك (ص 144-109). 
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ويرى ادلؤلفان يف "رؤية استشرافية حلالة النظام البيئي اذلوائي الكوييت" أنو لتحقيق درجة كبرية من
ضبط التلوث اذلوائي وحتسني نوعية "جودة " اذلواء بصورة مستدامة خالل القرن احلايل ،ال بد من إنشاء
"منطقة عازلة خضراء  "Green Buffer Zoneحول كل منطقة صناعية...وكذلك وقف أي توسع
أو زحف عمراين مستقبلي (أي إنشاء مناطق سكنية) يف اجتاه ادلناطق الصناعية ،جتنباً ألي تالحم
بينهما؛ مبا يقلل من حدة التلوث. 
الخجمعبث العمرانيت:
ينتقل ادلؤلفان يف الفصل اخلامس من الكتاب للحديث عن "حالة النظام البيئي البحري والساحلي
الكوييت يف مطلع القرن  ، "12فيوضحان أن البيئة البحرية والساحلية الكويتية ىي جزء من البيئة
البحرية اخلليجية األم ،حيث تعاين تلك البيئة حالة إرىاق بيئي نظراً لتمركز معظم التجمعات العمرانية
اليت تضم أكثر من %14من رلموع السكان ومعظم األنشطة الصناعية النفطية. 
 ومن مث يعرض الكتاب حلالة النظام البيئي البحري والساحلي الكوييت من خالل ثالثة أمور جتسد
مظاىر تدىور ىذا النظام ،وىي :مصادر "أسباب" ىذا التدىور ،مث اجلهود ادلبذولة حلماية النظام البيئي
البحري والساحلي واعادة تأىيلو (ص  157 - 444من الكتاب) ،ومن أبرز مظاىر تدىور النظام
البيئي البحري والساحلي الكوييت اليت يعرض ذلا الكتاب ،مشكلة نفوق األمساك وحوادثها ادلتكررة (ص
110-174من الكتاب). 
 وينتقل الكتاب بعد ذلك للحديث عن اجلهود ادلبذولة حلماية النظام البيئي البحري والساحلي
الكوييت ،وذلك على ادلستويني احلكومي واألىلي ،وىو ما دتثل يف إنشاء أول سفينة متخصصة يف
مكافحة التلوث البحري يف منتصف عام  1442م ،واصدار القانون رقم ( )21لسنة  2190م
وتعديالتو بالقانون رقم (245)لسنة  ، 2119والقانون رقم ()2لسنة  ،2174لتفعيل دور الضبطية
القضائية للحد من التلوث النفطي،مث إنشاء "زلطة مركزية دلعاجلة مياه الصرف الصناعي مبنطقة الشعيبة
الصناعية" عام  1449  ،إىل جانب جهود بعض الشركات لضبط ادللوثات يف مياه الصرف الصناعي
اخلاصة هبا. مث التعاون اإلقليمي اخلليجي حلماية البيئة البحرية والساحلية الكويتية ،وذلك من خالل
اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون حلماية البيئة من التلوث يف  10إبريل 2117م ،وأيضاً الربوتوكوالت
اليت صدرت عن ادلنظمة اإلقليمية يف رلال "التعاون اإلقليمي يف مكافحة التلوث بالزيت وادلواد الضارة
.)2117 

األخرى"  ،وىي ثالثة بروتوكوالت صدرت يف أعوام (،2114 ،2171
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وخيلص ادلؤلفان من دراستهما للجهود اليت بذلتها اجلهات احلكومية واألىلية والتطوعية إىل أنو:
"بالرغم شلا أحدثتو تلك اجلهود من انطالقة وحراك يف مسرية العمل البيئي الكوييت فإهنا ال تزال ناقصة
ودون طموحات الدولة يف زتاية البيئة البحرية وصيانتها؛ إذ ال تزال الكثري من التجاوزات وادلخالفات
البيئية اليت تعد  -يف رأي ادلؤلفني  -خطيئة كربى ال تغتفر يف حق البيئة البحرية وحق التنمية ادلستدامة
وحق األجيال القادمة" (ص 444من الكتاب). 
ومن مث صلد الكتاب ينهي ىذا الفصل مبجموعة من "ادلطالبات" أو "التوصيات" بضرورة إلزام رتيع
ادلصانع وزلطات الطاقة وحتلية ادلياه إنشاء زلطات خاصة دلعاجلة مياه الصرف الصناعي لضبط الكثري
من ادللوثات الكيميائية والعضوية وغريىا شلا يلوث البيئة البحرية ،وكذلك تدعيم جهاز الرقابة والتفتيش
بكوادر وطنية متخصصة ومؤىلة تأىيالً جيداً ،فنياً وتوعوياً تؤمن بأمهية دورىا الرقايب يف زتاية البيئة
البحرية بوصف ذلك واجباً وطنياً وتوجيهاً إسالمياً ،وأن تعطى حق الضبطية القضائية يف ىذا الشأن.

أما الفصل السادس واألخري من الكتاب فيعرض دلظاىر تدىور النظام البيئي الصحراوي الكوييت،
حيث تعاين البيئة الصحراوية الكويتية بدورىا حالة تدىور كبرية دلواردىا احليوية " البيولوجية " وانتشار
حالة من التصحر الشديد ، severe desertification :ومن أبرز مصادره الطبيعية والبشرية تلك
الظروف ادلناخية اخلاصة هبذه البيئة ،وكذلك الرعي اجلائر "ادلفرط"  ،والصيد اجلائر ،واستغالل ادلواد
احملجرية "الصلبوخ والرمال" ودفان النفايات ادلنزلية والتجارية والصلبة ،وسليمات الربيع واألنشطة البشرية
ادلصاحبة ذلا ،باإلضافة إىل أسباب أخرى ،منها غياب أو عدم االىتمام بإجراء دراسات تقومي ادلردود
البيئي جلميع ادلشروعات التنموية ادلقامة يف البيئة الصحراوية؛ شلا يصعب معو معرفة األضرار البيئية
ادلستقبلية الناجتة من تنفيذ تلك ادلشروعات ( 445-450من الكتاب). 
 وقد عرض الكتاب بعد ذلك للجهود اليت بذلت حلماية النظام البيئي الصحراوي الكوييت وتنميتو،
وىو ما دتثل يف :االسًتاتيجية الوطنية دلكافحة التصحر ،وأيضاً صون التنوع البيولوجي ،واحملميات

الطبيعية الربية ودورىا يف مكافحة التصحر ،واخلطة الوطنية للتخضري وجتميل ادلدن ( 2115-1425
م) والتأىيل البيئي دلواقع دفان النفايات ادلنزلية والتجارية الصلبة ،واعادة تأىيل قيعان البحريات النفطية،
مث التشريعات واالشًتاطات وادلعايري البيئية اليت اختذت بشأن زتاية البيئة الصحراوية وصون تنوعها
البيولوجي (ص  475 - 414من الكتاب).وخيتتم ادلؤلفان ىذا الفصل برؤية تقوديية استشرافية حلالة
 ،)12حيث اتسمت تلك الرؤية بتقدمي رلموعة من
النظام البيئي الصحراوي الكوييت يف القرن ( 
التوصيات اليت تطمع يف حتقيق احللم الكوييت يف "بناء الكويت اخلضراء ".
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مالحظبث نقديت:
الشك أن كتاب (مسرية التنمية البيئية بالكويت )...الذي تناولناه بالعرض والتحليل جهد علمي
جدير بالتقدير واالحتفاء ،ومع ذلك توجد بعض ادلالحظات النقدية (الشكلية وادلوضوعية) اليت تتعلق
"مبنهج" تأليفو ،وىي ال تقلل من قيمة الكتاب ،وإمنا تسعى بو للوصول إىل الكمال ادلنشود يف ىذا
الصدد .ونوجز تلك ادلالحظات يف اآليت:
* يف الفصل األول من الكتاب ،يالحظ وقوع خطأ يف (ص 91)؛ فالفقرة اليت بعنوان "رؤية تقوديية
للفكر البيئي الكوييت ادلعاصر" مكاهنا ادلناسب ىو بعد (ص  14من الكتاب)؛ ألن ذلك يتفق مع
التسلسل ادلنطقي لًتتيب موضوعاتو ،فبعد حديث ادلؤلفني عن تطور الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر يف
مقدمة الفصل وحىت كالمهما عن الفكر البيئي الكوييت ادلعاصر والتنمية ادلستدامة ،جتيء "رؤية تقوديية "
ذلذا الفكر يف موضعها ادلناسب من تلك الصفحات ،حيث ال يعقل أن يقدم الكتاب الرؤية التقوديية
ىذه ،مث يعاود ادلؤلفان الكالم مرة أخرى عن الفكر البيئي ادلعاصر والتنمية ادلستدامة ،فهذا خلل
واضطراب يف "منهج " التناول ،ولرمبا يكون ذلك راجعاً إىل خطأ فين يف الطباعة ،نأمل تداركو يف طبعة
أخرى للكتاب.
كذلك ما أورده الكتاب حتت عنوان "أعالم البيئة الكويتيون ادلعاصرون وتطوير الفكر البيئي" نرى أن
مكانو ادلناسب ىو "ملحق " الكتاب يف اجملال الببليوجرايف  /التوثيقي) فيمكن للمؤلفني أن جيعال ىذا
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اجلزء (الصفحات من  91 -أول ص  91)ضمن مالحق الدراسة ،وليكن ادللحق رقم ( 1)يف
الكتاب ،فهذا يتناسب مع "منهح" الدراسة (التحليلي  /التوثيقي). 
يف "اخلادتة" وحتت عنوان :نتائج الدراسة وتوصياهتا ،قال ادلؤلفان "  ...ونستطيع أن نوجز ىذه
التوصيات فيما يلي :أوآل :توصيات عامة (ص 417وما بعدىا"ومل يشريا إىل "ثانياً" والظاىر أنو سقط
عنوان فرعي لعلو "توصيات أخرى" ،وىي ادلوجودة يف (ص  044وما بعدىا يف الكتاب) ،كما لوحظ
)24اليت يطالبان فيها باستحداث"وسام بيئي أمريي أو
وجود نربة عاطفية شديدة يف التوصية رقم ( 
جائزة بيئية باسم راعي مسرية التنمية البيئية الكويتية مسو الشيخ جابر األزتد الصباح ،طيَّب اهلل ثراه،
دينح لشخصية كويتية أو خليجية لدورىا ادلتميز يف خدمة البيئة الكويتية أو اخلليجية " وىذا االقًتاح أو
" التوصية" ال غبار عليها ،ولكن التساؤل  -من وجهة النظر ادلوضوعية احملايدة  -ىو:ىل للمؤلفني
احلق يف حتديد " اسم "ادلستحق ذلذا الوسام أو اجلائزة..-حيث ذكراه حتديداً يف (ص 041)-أو
إن ذلك يًتك للجهة أو اذليئة ادلعنية الىت تتوىل تفعيل ىذه "التوصية"؟ .
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