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هــذا ال�شهـــر

النفط م�صدر رئي�صي تقليدي للطاقة وثروة طبيعية تنعم بها عدة بلدان عربية. وال�صم�س م�صدر متجدد 

للطاقة تزخر به جميع البلدان العربية، بانتظار ا�صتغالله كما يجب. ولكن ثمة م�صدر غري تقليدي يتوافر يف 

بلدان العامل قاطبة وميكن ت�صخريه لتلبية جزء مهم من احلاجات الطاقوية: النفايات، اإنها اأوفر م�صدر للطاقة 

الطاقة  لتوليد  حديثة  تكنولوجيات  يعر�س  الغالف  مو�صوع  والرياح.  ال�صم�س  بعد  الأر�س  على  املتجددة 

من النفايات، ميكن ا�صتخدامها يف البلدان العربية. ومن �صاأن هذا التدبري تخفيف فاتورة الوقود وتقلي�س 

العاملية  القمة  لنعقاد  ا�صت�صرافًا  العدد  هذا  افتتاحية  اإليها  تطرقت  التي  العربية،  للدول  البيئية  الب�صمة 

اإىل  حول تغري املناخ يف الدوحة يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( املقبل. ومن جتارب ال�صني يف مكافحة الت�صحر، 

تكنولوجيا »�صندوق املاء« التي تتيح زراعة املحا�صيل يف ال�صحراء، مناذج للتطبيق املجدي بيئيًا واقت�صاديًا 

يف املنطقة العربية. وكما يف كل عدد، رحلتان اإىل موقعني فريدين يف اأهميتهما الطبيعية: وادي احليتان يف 

م�صر و�صحراء امللح يف بوليفيا. يف اأجيج الثورات والأحداث العربية، توا�صل »البيئة والتنمية« تاأدية ر�صالتها 

يف اإي�صال املعارف والتكنولوجيات البيئية اإىل القراء العرب، لأن العلم ينري طريق امل�صتقبل.

''البيئة والتنمية''
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ح�صة العرب من »�صرائب املناخ«        

جنيب �سعب

بوغو�ص غوكا�سيان طاقة من النفايات   

تكنولوجيات ميكن ا�شتخدامها يف العامل العربي 

�سكيب بنمو�سى القت�صاد الأخ�صر يف املغرب 

ب�سام القنطار ال�صيد يف لبنان 

هل ُي�شمح به هذه ال�شنة؟

تالميذ قطر ي�صتك�صفون غابات املنغروف

ر�شم خرائط ملواقعها على �شواحل البالد

نبيل زغدود حمميات مائية يف تون�س 

35 منطقة رطبة حتميها اتفاقية رام�شار

نداء هالل وادي احليتان 

اأ�شرار يف حمى ال�شحراء امل�شرية

هلن بوبر �صحراء امللح يف بوليفيا 

 بحرية جافة �شنفت مق�شدًا �شياحيًا عامليًا 

مكافحة الت�صحر

اأ�رشف اأمني  م�صروع �صيني جنح اقت�صاديًا  

ك يف تغري املناخ ارتداد م�صكِّ

املناخ يتغري والب�شر هم ال�شبب

»الإيكولوجي�صت« بيعت بجنيه!

نهاية جملة بيئية رائدة

فانغ يان �صيارات كهربائية لكنها لي�صت خ�صراء  

�شناعة غري �شرعية يف اأرياف ال�شني

كمال مريزا �صندوق املاء 

تكنولوجيا حتاكي الطبيعة لزراعة ال�شحراء

40

البيئة 2012: الب�صمة البيئية

املوؤمتر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

�صورة الغالف

حمطة حلرق النفايات املنزلية

يف جنوب �صوي�صرا )رويرتز(



ح�ضة العرب من »�ضرائب املناخ«

ت�شرين  في  الدوحة  في  المناخ  تغير  حول  العالمية  القمة  انعقاد  اإن 
في  فاعاًل  دورًا  لتلعب  العربية  للدول  فر�شة  ي�شكل   2012 )نوفمبر(  الثاني 

المفاو�شات، كما يحّملها م�شوؤولية في العمل من اأجل اإنجاح القمة وو�شولها 

الى نتائج اإيجابية واتفاقات عادلة وفعالة.

اأن  عن  فعدا  العربية.  للدول  حقيقية  �شرورة  هو  بل  فقط،  واجبًا  لي�س  هذا 

الأية  �شتكون  المناخ،  تغّير  اآثار  من  المت�شررين  اأكثر  من  هي  الدول  هذه 

االأحفوري  الوقود  ا�شتعماالت  على  قيود  لو�شع  عليها  االتفاق  يتم  قد  تدابير 

تنح�شر  ال  بما  للبترول،  المنتجة  الدول  اقت�شادات  على  مبا�شرة  م�شاعفات 

اآثاره داخل هذه الدول، بل تنعك�س على برامج التنمية في المنطقة العربية 

حول  والتنمية،  للبيئة  العربي  المنتدى  يعده  الذي  التقرير  ويظهر  كلها. 

الب�شمة البيئية والموارد الطبيعية في الدول العربية، ويتزامن �شدوره مع 

قمة الدوحة، اأن جميع الدول العربية تعاني عجزًا في الموارد المتجددة التي 

توفر م�شادر الحياة، وهي ت�شتهلك �شعفي ما هو متوافر محليًا، خا�شة في 

ت�شدير  عائدات  من  اأ�شا�شي،  ب�شكل  العجز،  هذا  تغطية  ويتم  الغذاء.  مجال 

النفط. لذا يجب التح�شير الدقيق لمرحلة انتقالية ا�شتعدادًا النخفا�س اأكيد 

في ح�شة الفرد الحقيقية من دخل النفط.

�شلبية  �شيا�شة  النفطية  الدول  معظم  انتهجت  التحدي،  هذا  مواجهة  في 

التاأجيل  بمحاولة  تميزت  االأخيرة،  ال�شنوات  خالل  المناخ  مفاو�شات  في 

اأن  غير  وبدائل.  اإيجابية  مقترحات  تقديم  دون  من  التعطيل،  طريق  عن 

تاأجيل الم�شكلة ال يوؤدي اإلى حلها اأو اإلغاء وجودها. فاالنخراط االيجابي في 

اتفاقات  اإلى  للو�شول  االأف�شل  الطريق  هو  المفاو�شات 

تدعم حقوق الدول العربية النفطية في تحول �شل�س 

لمواجهة  توؤهلها  كما  الكربون،  قليل  اقت�شاد  اإلى 

تحديات تغّير المناخ.

وخا�شة  الموثوقة،  الدرا�شات  جميع  اأظهرت  فقد 

العربي  المنتدى  اأ�شدره  الذي  العلمي  التقرير 

للبيئة والتنمية عام 2009، اأن البلدان العربية هي 

من المناطق االأكثر تعر�شًا لتاأثيرات تغير المناخ 

وتراجع  المائي،  االإجهاد  واأبرزها  المحتملة، 

وتردي  البحار،  م�شتوى  وارتفاع  الغذاء،  اإنتاج 

ال�شحة الب�شرية. ولكي ت�شتفيد الدول العربية 

تحتاج  الذي  والمالي  التقني  الدولي  الدعم  من 

اليه للتكيف مع اآثار تغير المناخ، عليها اأن تلعب دورًا اإيجابيًا للم�شاهمة في 

العمل الدولي للو�شول الى اتفاقات جدية.

االآن  وتنفذ  تطور  النامية  الدول  من  وكثير  تقريبًا  ال�شناعية  الدول  جميع 

خططًا وطنية لكفاءة ا�شتخدام الطاقة. على الدول العربية اأن تكون جزءًا من 

هذا التوجه العالمي، فت�شع اأهدافًا لتر�شيد اإنتاج الطاقة وا�شتهالكها، مرتبطة 

بجدول زمني محدد. يمكن للدول العربية مثاًل و�شع هدف لتح�شين كفاءة 

الطاقة بما ال يقل عن 20 في المئة مع حلول �شنة 2020، بمعدل 2% �شنويًا، 

والعمل لجعل هذا هدفًا دوليًا متفقًا عليه.

عن  ال�شائعة  الفكرة  من  الرغم  فعلى  المتجددة،  بالطاقات  يتعلق  ما  في  اأما 

اأ�شرع القطاعات تطورًا في العالم،  اأنها اليوم واحدة من  اإال  اأنها غالية الثمن، 

بحيث و�شلت اال�شتثمارات فيها الى 256 بليون دوالر عام 2011، وهذا يوازي 

�شتة اأ�شعاف ما كانت عليه عام 2004 على الم�شتوى العالمي. وقد ت�شاعفت 

عام  العالمي  اال�شتهالك  من   %16.7 الى  لت�شل  المتجددة  الطاقة  اإمدادات 

2010، وفي نهاية عام 2011 ازدادت بن�شبة 8% عن عام 2010. وفي دول االتحاد 

االأوروبي، كانت ح�شة الطاقة المتجددة 71% من مجموع الزيادة في اإمدادات 

اإمدادات  من  المتجددة  للطاقة  العامة  الن�شبة  جعل  ما   ،2011 عام  الكهرباء 

وخدمات  ب�شائع  اليوم  تبيع  التي  االأعمال  وقطاعات   .%31 تتجاوز  الكهرباء 

»اأقل كربونًا« تحقق اأرباحًا تتجاوز قطاعي الف�شاء والت�شلح مجتمعين. وقد 

والهند  وال�شين  االأوروبي  االتحاد  فيها  بما  ونامية،  �شناعية  دول  و�شعت 

اأهدافًا العتماد الطاقة المتجددة بن�شبة تتراوح بين 15 و20% مع  والبرازيل، 

حلول �شنة 2020.

الدول العربية لي�شت غريبة عن هذا التوجه، بل لديها 

قمة  في  عنها  تتحدث  اأن  يمكن  كثيرة  نجاح  ق�ش�س 

الدوحة. فال�شعودية اأعلنت عن خطة طموحة الإنتاج 

�شنة  بحلول  ال�شم�شية  الطاقة  من  جيغاواط   41

هذا  في  تقدمًا  الدول  اأكثر  تناف�س  يجعلها  ما   ،2032

الدوالرات  بباليين  ا�شتثمارات  بداأت  وقد  المجال. 

الإقامة عدة محطات �شم�شية تنتج ما بين 60 و600 

والجزائر  وُعمان  والكويت  االمارات  في  ميغاواط 

واالأردن والمغرب وتون�س. والتزمت م�شر باإنتاج 

20% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 

�شنة 2020، بينها 7200 ميغاواط من الرياح.

بقلــم جنيـب �صعـب
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ت�شير جميع التوقعات اإلى اأن ح�شة الطاقة المتجددة �شت�شل الى 50% عالميًا 

اأن  للبترول  الم�شدرة  العربية  الدول  على  اأنه  ننكر  اأن  يمكن  وال   .2050 �شنة 

تكون م�شتعدة للتعامل مع هذا الو�شع، الذي �شينتج عنه انخفا�س في ح�شة 

الفرد الفعلية من دخل البترول. فما هو المطلوب من هذه الدول لكي تحافظ 

على م�شتوى الئق من الحياة ل�شعوبها، وتفي بالتزاماتها بدعم برامج التنمية 

اإلى  االتفاقات  تعطيل  في  الم�شاهمة  �شيا�شة  توؤدي  وهل  عامة؟  المنطقة  في 

نتائج مفيدة؟

الكامل  �شبه  االعتماد  لتخفيف  اقت�شاداتها  تنويع  اأواًل،  النفطية:  الدول  على 

يتم  تكنولوجيا  الى  اليوم  المرتفع  النفط  دخل  تحويل  ثانيًا،  البترول.  على 

جاهزة.  معدات  �شكل  على  ا�شتيرادها  ولي�س  محليًا،  وامتالكها  تطويرها 

بل  فقط  المحلي  لال�شتهالك  لي�س  المتجددة،  الطاقة  في  اال�شتثمار  ثالثًا، 

للت�شدير اأي�شًا.

العربية  الدول  على  التمويل،  من  �شخم  حجم  الى  تحتاج  البرامج  هذه  والأن 

انتقالية  مرحلة  خالل  تفاو�س  اأن  نامية،  دول  وجميعها  للبترول،  الم�شدرة 

للح�شول على ح�شة من اأية »�شرائب مناخية« يتم فر�شها على البترول في 

مخ�ش�س  مناخي  �شندوق  في  الح�شة  هذه  وا�شتخدام  الم�شتهلكة،  الدول 

لتمويل برامج التحول الى اقت�شاد اأقل كربونًا في الدول النفطية. فلي�س من 

المناخ«  الدول الم�شتهلكة على كامل الدخل من »�شرائب  اأن تح�شل  العدل 

وا�شتثناء اأطراف االنتاج.

كما اأن على الدول والمجموعات االقليمية العربية تطوير قدراتها الذاتية في 

التكنولوجيا والبحث العلمي في المجاالت المناخية. ومن ال�شروري اأن تدعم 

تفعيل تعهدات الموؤتمرات ال�شابقة لتاأمين تمويل كاف لتطوير التكنولوجيا 

هذا  في  كبيرة  مبادرات  اأي�شًا  العربية  الدول  ولدى  القدرات.  وبناء  ونقلها 

المجال يمكن اأن تفتخر بها في قمة الدوحة، من مركز الملك عبدالـله للطاقة 

المتجددة في ال�شعودية الى معهد م�شدر للطاقة المتجددة في اأبوظبي.

ما  في  المنخرطة  النامية،  الدول  جميع  اعتبار  في  اال�شتمرار  يمكن  ال  لكن 

فبعد  نف�شها.  ال�شروط  عليها  تنطبق  واحدة  كتلة  الـ77،  مجموعة  ي�شمى 

تحّول االقت�شادات ال�شاعدة مثل ال�شين والهند والبرازيل وجنوب اأفريقيا الى 

الم�شدر االأكبر النبعاثات ثاني اأوك�شيد الكربون في العالم، اأ�شبح من الواجب 

اعتماد ثالثة م�شارات: اأواًل، الدول ال�شناعية المتقدمة الم�شوؤولة تاريخيًا عن 

لتخفيف  و�شريعة  طموحة  اأهداف  بتنفيذ  فورًا  تلتزم  الكربونية  االنبعاثات 

االنبعاثات وم�شاعدة الدول االأخرى على االنتقال الى اقت�شاد قليل الكربون. 

تلتزم  م�شتقلة،  مجموعة  ال�شاعدة  االقت�شادات  ودول  ال�شين  ُتعتبر  ثانيًا، 

بتخفي�س االنبعاثات تدريجًا وفق جدول زمني واأهداف محددة، ويتم منحها 

النامية  الدول  بقية  تعطى  ثالثًا،  �شنوات.  وع�شر  خم�س  بين  ما  �شماح  فترة 

فترة �شماح اأطول ت�شل الى ع�شرين �شنة، مع حوافز مالية وتكنولوجية تزداد 

قيمتها مع ت�شريع االلتزام بتخفي�س االنبعاثات.

كلنا اأمل اأن تكون قمة الدوحة حول تغّير المناخ فر�شة الإثبات الح�شور العربي 

االإيجابي الفاعل، فنكون، كاأ�شحاب م�شلحة، �شركاء في �شنع القرار ال�شائب.
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ر�سائـــل

ن�س  اعُتمد  لبنان،  يف  العامة  الثانوية  ال�صهادة  امتحانات  يف  ال�صنة،  هذه  اأخرى  مرة 

بيئي ماأخود من جملة »البيئة والتنمية« يف م�صابقة الرتبية الوطنية والتن�صئة املدنية. 

وهي املرة العا�صرة التي ُتعتمد فيها ن�صو�س من »البيئة والتنمية« يف هذه المتحانات 

الر�صمية منذ العام 2000، وذلك يف م�صابقات الرتبية والأدب العربي وغريها.

هنا الن�س الذي ت�صمنته م�صابقة 2012:

فهو  البيئة،  رعاية  يف  الفّعالة  للم�شاركة  اجلمهور  حتفيز  اإىل  اأ�شا�شًا  البيئي  االإعالم  يهدف 

يف  اجلمهور  م�شاركة  توؤدي  كما  القرار.  واّتخاذ  التخطيط  عملّية  يف  االنخراط  اإىل  يدفعه 

امل�شوؤولني  وُتعطي  الطبيعة،  موارد  على  للحفاظ  البيئّي  الوعي  تعميم  اإىل  البيئّي  احلوار 

�شورة وا�شحة عن اهتمامات الراأي العام.

االإعالم  هي:  منطلقات  اأربعة  من  املو�شوع  مع  البيئّي  لالإعالم  الوطنّية  ال�شيا�شة  تتعاطى 

كو�شيلة الإي�شال احلقائق واملعلومات البيئية املوثوقة اإىل اجلمهور، وو�شيلة ينقل من خاللها 

اجلمهور  الإبالغ  و�شيلة  كونه  عن  ف�شاًل  معهم،  ويتحاور  امل�شوؤولني  اإىل  اآراءه  اأي�شًا  اجلمهور 

عن ال�شيا�شات احلكومّية، و�شرح املخّططات والتدابري املتعّلقة بالبيئة، واأداة الإحداث تغيري 

يف �شلوك النا�س وتفاعلهم مع البيئة. ويتحّدد دور االإعالم البيئّي من خالل مراحل ال�شيا�شة 

والدعم  االنتباه  ا�شتقطاب  يف  وامل�شاعدة  البيئية  امل�شكالت  تعيني  مرحلة  باالآتي:  البيئّية 

لق�شايا حمّددة، واإقامة حوار مع امل�شوؤولني وقادة الراأي، ثم مرحلة االتفاق على ال�شيا�شات 

البيئية وتنفيذها، حيث ي�شاعد االإعالم على فهم اأف�شل لدوافع ال�شيا�شات البيئية وخلفّياتها 

وي�شّهل اإقرارها ر�شمّيًا وقبولها �شعبيًا، ويطّور مواقف �شخ�شّية وجمتمعّية مالئمة للتعامل 

مع التدابري البيئية، كما يعمل على ا�شتمرار التزام النا�س بهذه املواقف اجلديدة.

ن�ضو�ص من »البيئة والتنمية« يف االمتحانات الر�ضمية

عدد  كل  يف  والتنمية«  »البيئة  جملة  تطلعنا 

البيئية  التجارب  من  اأكرث  اأو  جتربة  على 

النتقال  هدف  حتت  املندرجة  العربية 

التجارب  هذه  بني  ومن  ال�صتدامة.  نحو 

الأخ�صر  احلي  احل�صر:  ل  الذكر  �صبيل  على 

يف  ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع  لبنان،  يف 

للهواء  املطهرة  اجلدران  واملغرب،  تون�س 

»غابة  ال�صعودية،  يف  �صركة  ابتكرتها  التي 

التجارب  من  وغريها  قطر،  يف  ال�صحراء« 

الناجحة والهامة.

والالفت لالنتباه هو قيام املجلة بتف�صري هذه 

الوقت  يف  هو  دقيقًا،  علميًا  تف�صرياً  التجارب 

يف  يجعله  مما  مبهم،  وغري  مب�صط  نف�صه 

متناول جميع امل�صتويات العلمية للقراء.

فماذا لو وقع تطبيق هذه التجارب يف جميع 

جتارب  من  وحتويلها  العربي،  العامل  بلدان 

منوذجية اىل جتارب معممة؟

خ�صراء  العربية  الأحياء  اأ�صبحت  لو  تخيلوا 

على غراء التجربة اللبنانية، والطاقة العربية 

يف  كما  والرياح  ال�صم�س  طاقة  على  تعتمد 

تون�س واملغرب، وال�صحارى العربية خ�صراء 

الدورة القت�صادية على  منتجة وم�صاركة يف 

األن يكون ذكر عاملنا  القطرية.  التجربة  غرار 

العربي مرتافقًا مع ال�صتدامة باملفهوم ال�صامل 

تقل�س  �صافية،  مياه  نقي،  هواء  للكلمة؟ 

متجددة...  طاقة  الدفيئة،  غازات  انبعاث 

ومن ثم حت�صني فر�س بقائنا يف عاملنا العربي 

والتخفيف من ب�صمتنا اليكولوجية.

لي�س  التجارب  هذه  مثل  تطبيق  طبعًا، 

بالأمر ال�صهل. لكن اإذا ما احتدنا نحن العرب، 

تخطيطًا  وخططنا  البيئية  خرباتنا  وتبادلنا 

�صليمًا لنقاذ بيئتنا، ل�صهل علينا الأمر.

واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  نتحد  مل  اإن  رمبا 

فالفر�صة اأمامنا لالحتاد بيئيًا وامل�صي بعاملنا 

العربي نحو ال�صتدامة واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 

قبل فوات الأوان.

�صفيان املقراين

تون�ص

حد من اأجل عامل عربي م�ضتدام لنتَّ

جنيب �صعب، »البيئة والتنمية« )بت�رشف(

بيروت تختنق

التنظيم  عن  اأ�شمع 

منذ  لبنان  في  المدني 

حركة  واأتابع  زمن، 

البالد  في  العمران 

اأقف  علني  با�شتمرار 

التنظيم  من  �شيء  على 

»جبرت  وقد  اأجده.  فال 

اآب  تموز/  عدد  في  والتنمية«  »البيئة  مجلة  خاطري« 

في  البناء  فو�شى  الى  تطرقت  اإذ  اأغ�شط�س(،  ـ  )يوليو 

لبنان باعتبارها تحديًا للتنظيم المدني والبيئي في اآن. 

وخير دليل على ذلك، طبعًا، العا�شمة بيروت التي تكاد 

ال�شوارع  وزحمة  ال�شاهقة  االأبنية  اكتظاظ  من  تختنق 

ال�شيقة بال�شيارات التي تنفث الملوثات في كل اتجاه.

�صامر ي�صوعي

بيروت، لبنان

كهرباء �ضم�ضية لل�ضعودية!

الحمدالـله! ال�شعودية، الدولة ذات االحتياط االأكبر من 

و�شعت  التي  الدولة  اأي�شًا  هي  العالم،  في  الخام  النفط 

تنتج  اأن  العالم:  في  طموحًا  االأكثر  ال�شم�شية  الخطة 

بحلول  ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهربائية  حاجتها  ثلث 

�شنة 2032.

وقد  المتحدة.  الواليات  في  حاليًا  مقيم  �شعودي  اأنا 

الملك  مدينة  اأعلنتها  التي  الخطة  هذه  عن  �شمعت 

اأ�شهر.  قبل  والمتجددة  الذرية  للطاقة  عبدالـله 

)يوليو/  اآب   / تموز  عدد  في  تفا�شيلها  قراأت  لكنني 

اأر�شله  الذي  والتنمية«،  »البيئة  مجلة  من  اأغ�شط�س( 

اإلي �شديق لي في جدة.

اأن  النفطية،  فيها  بما  جميعًا،  العربية  للبلدان  حان 

ت�شتغل ثروتها ال�شم�شية في اإنتاج الطاقة.

عبد المح�صن عبدالـله

وا�سنطن، الواليات المتحدة

يمن بال قات!

�شورة  �شدمتني 

اليمني  القات  ن«  »مخزِّ

اآب  تموز/  عدد  في 

اأغ�شط�س(  )يوليو/ 

والتنمية«،  »البيئة  من 

هذا  يتعاطون  الذين  عن  �شيئ  انطباع  من  تحمله  لما 

المو�شوع  هذا  تناول  في  الجدية  لفتتني  كما  النبات. 

بكل تفا�شيله، خ�شو�شًا ما ت�شببه زراعة القات وم�شغه 

اليمنيين  وجيوب  الجوفية  للمياه  ا�شتنزاف  من 

ووقتهم و�شحتهم. لكن �شرني انطالق بع�س الحمالت 

يعطي  ما  اليمن،  في  زراعته  لوقف  ال�شبابية  والدعوات 

بع�س االأمل في مكافحة هذه االآفة.

جمانة الأحمدي

االإ�سكندرية، م�سر



هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. للمّرة الأولى، يعر�س في الموؤتمر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية 

من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. 

والعمل على  الإيكولوجية  الح�شابات  ي�شاعد في ترويج مفهوم  العربية �شوف  البلدان  ال�شتدامة في  البقاء وخيارات  »اأفد« حول فر�س  موؤتمر 

دمجها في �شنع القرار، وذلك لعر�س الحقائق كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعّو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •
هل باإمكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال
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بع�ض �لمتحدثين في م�ؤتمر »�أفد« 2012
Annual Conference of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED)
Beirut, 29-30 November 2012

فر�ص البقـاء

في البلدان العربية

الم�ؤتمر  م��ض�ع  ه�  العربية«  البلدان  في  البقاء  فر�ص  البيئية:  »الب�ضمة 

اإلى  الم�ؤتمر  يهدف   .2012 ل�ضنة  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�ضن�ي 

الخدمات  وتقييم ما تقدمه من  العربية،  للمنطقة  بيئي  تقديم ك�ضف ح�ضاب 

ال��م���ارد  لت�فير  العالمي،  الحي�ي  ال��غ��اف  على  بالطلب  ومقارنته  البيئية 

ال��ذي  التقرير  ي�ضاعد  اأن  الم�ؤمل  وم��ن  ���ض���اء.  ح��د  على  النفايات  وا�ضتيعاب 

يعده المنتدى ح�ل خيارات اال�ضتدامة في الدول العربية على تعزيز مفه�م 

الح�ضابات البيئية والتحرك نح� التكامل في عملية �ضنع القرار.

كلف »اأفد« �ضبكة الب�ضمة العالمية )GFN( اإعداد اأطل�ص الب�ضمة البيئية للدول 

العربية، ا�ضتناداً اإلى اأحدث البيانات. و�ض�ف يعر�ص هذا االأطل�ص درا�ضة الم�ارد 

ال�ضكان  ع��دد  اأ�ضا�ص  على  اال�ضتدامة  خ��ي��ارات  وتحليل  بلد،  ك��ل  ف��ي  الطبيعية 

وم�ضت�يات االإنتاج واال�ضتهاك واأنماط التنمية المختلفة. ويجري حالياً و�ضع 

�ضيناري�هات تجمع بين االأقاليم الفرعية والعالم العربي كله، لدرا�ضة النتائج 

المحتملة للتعاون والتكامل في اإدارة الم�ارد.

الب�صمة
البيئيـة
الب�صمة
البيئيـة

ي�ضرف على التقرير الذي يعلن عنه في الم�ؤتمر فريق من كبار الخبراء والعلماء 

والباحثين و�ضانعي ال�ضيا�ضات، لتط�ير اال�ضتنتاجات والت��ضيات التي يمكن اأن 

ت�ضمن ا�ضتمرارية المجتمعات العربية، وفي بع�ص الحاالت تاأمين فر�ص البقاء 

 ،GFN نف�ضها، وذلك بناًء على نتائج اأطل�ص الب�ضمة البيئية العربية الذي اأعدته

با�ضراف رئي�ص ال�ضبكة وم�ؤ�ض�ص »الب�ضمة البيئية العالمية« ماتي�ص واكرناغل. 

وي�ضتفيد التقرير من النتائج التي ت��ضلت اإليها تقارير »اأفد« ال�ضن�ية عن و�ضع 

البيئة العربية. ين�ضق عمل الفريق نجيب �ضعب، اأمين عام »اأفد«،  وت�ضم اللجنة 

العليا الدكت�ر م�ضطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي ال�ضابق لبرنامج االأمم 

المتحدة للبيئة، والدكت�ر محمد الع�ضري، الرئي�ص التنفيذي ال�ضابق لمرفق 

البيئة العالمي، والدكت�ر عدنان بدران، رئي�ص  وزراء االأردن ال�ضابق، والدكت�ر 

عبد الرحمن الع��ضي، المدير التنفيذي للمنظمة االإقليمية لحماية البيئة 

البحرية ووزير ال�ضحة ال�ضابق في الك�يت. وي�ضمل فريق الخبراء العاملين 

البيئية في  االإدارة  ابراهيم عبدالجليل، مدير برنامج  الدكت�ر  التقرير  على 

جامعة الخليج العربي، والدكت�رة اأ�ضماء القا�ضمي، مديرة االأكاديمية العربية 

للمياه، والدكت�ر عبد الكريم �ضادق، من كبار الم�ضت�ضارين االقت�ضاديين في 

ال�ضندوق الك�يتي للتنمية االقت�ضادية العربية، وب�ضار زيت�ن مدير البرامج 

في »اأفد«.

الموؤتمر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   

بيـروت، 29 ـ 30 ت�شـرين �لثـاني/ ن�فمبـر 2012

ج�ليا ل�فيفر

المديرة العامة،  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

�أ�ش�ك خـ��شال

رئي�س نادي روما

ر��شد بن فهد

وزير البيئة والمياه،  االإمارات

�شليمان �لحرب�ض
المدير العام

�صندوق اأوبك للتنمية الدولية

رز�ن �لمبارك
االأمين العام  

هيئة البيئة اأبوظبي

ماتي�ض و�كرناغل
الرئي�س

�صبكة الب�صمة العالمية

محمد �لع�شري
رئي�س �صبكة الطاقة المتجددة 21

الرئي�س ال�صابق، مرفق البيئة العالمي

�أ�شماء �لقا�شمي
 رئي�صة كر�صي "المياه والمراأة 

 وقوة القرار"، اليون�صكو

يا�شين خياط
وزير البيئة

االأردن

عدنان بدر�ن
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء االأردن ال�صابق

خ��شيه ماريا فيغيري�ض
رئي�س غرفة العمليات الكربونية، 

رئي�س جمهورية كو�صتاريكا ال�صابق

ريم�ن ع�دة
رئي�س مجل�س االإدارة

مجموعة بنك عودة �صرادار
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اخلمي�س  29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

Registration
Opening Ceremony
 - Curtain - Raiser: Survival Options (Documentary)
 - Welcome Word: AFED
 - Overview AFED 2012 Report
 - Official Sponsor Statement: EAD   
 - Keynote Address - Julia Matron-Lefévre, Executive  Director, 
  International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

Patron Address

Coffee Break-Networking

REPORT PRESENTATION
Ecological Footprint and Sustainability
Options in Arab Countries
 - Najib Saab, AFED Secretary General and report editor -  
  AFED Report Results 
 - Dr. Mathis Wackernagel, President, Global Footprint  
  Network (GFN) - Global Perspective: Footprint versus GDP

PANEL I 
Sustainable Energy
 Chairman: Suleiman Al-Herbish, Director General, OFID
 - Dr. Ibrahim Abdelgelil, Director, Environment Management  
 Program, Arabian Gulf University, Manama
 - Dr. Adnan Shihabeldin, Director General, Kuwait Foundation  
 for the Advancement of Science (KFAS), Former Secretary General, OPEC
 - Majid Jaafar, CEO, Crescent Petroleum
 
General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies) 

GLOBAL FOOTPRINT – THE PRINCIPLES AND THE UAE EXAMPLE
Presentation by Environment Agency-Abu Dhabi and Global  Footprint Network
 
VOICES OF THE YOUTH 
Arab youth speak out on the right of future generations to resources 

PANEL II 
Food, Water and Patterns of Production and Consumption
 Chairman: H.E. Dr. Abdelrahman Al-Awadi, Executive Director, 
 ROPME
 - Dr. Abdulkarim Sadik, Senior Economist, Kuwait Fund 
 - Bashar Zeitoon, Program Director, AFED
 - Dr. Asma El-Kasmi, UNESCO Chair, Water, Women and Decision

MINISTERIAL PANEL
Sustainability Options: Policies for Survival and Growth
Round Table with 4 ministers (Economy, ِEnvironment, Water, Planning)

FRIDAY 30 NOVEMBER 2012
SPECIAL DEBATE BEYOND: RIO, TOWARDS COP18
 - Dr. Ashok Khosla, President, Club of Rome
 - Dr. Mohamed El-Ashry, President, REN 21, Former CEO,GEF
 Including: Video Link with COP 18 negotiators in Doha

PANEL III
 Role of Business in Reducing Ecological Footprint
 - Dr. Talal Shair, CEO, Cristal Global, Saudi Arabia
 - Maroun Semaan, President, Petrofac, UAE
 - Pierre Doumet, CEO, Cementerie National, Lebanon
 - Raji Hattar, DG, CSR, ARAMEX, Jordan (Moderator)

Coffee Break-Networking

PANEL IV
Green Economy and Footprint
 - H.E. José Maria  Figueres, Chairman, Carbon War Room,  
  Former President, Costa Rica
 - H.E. Raymond Audi, CEO, Bank Audi
 - Steven Stone, Chief, Economy and Trade, UNEP
 
General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies). 

IUCN REGIONAL PARTNERS PLATFORM 
Working for a better resource management in the Arab countries 

EDUCATION & RESEARCH TO ACHIEVE SUSTAINABILITY & GROWTH 
Presidents of Arab universities and research centers present their vision

HIGH LEVEL PANEL  and Closing Plenary 
Ministers and Corporate Leaders: Concluding debate and Recommendations

09:00 - 08:00
10:00 - 09:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

17:00 - 16:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

الت�شجيل
حفل االفتتاح

فيلم وثائقي: فر�س البقاء ــ   

كلمة االفتتاح: اأفد ــ    

عر�ض عام: تقرير اأفد 2012 ــ   

كلمة: هيئة البيئة ـ اأبوظبي ــ    

IUCN كلمة رئي�سية: جوليا لوفيفر، املديرة العامة ـ االحتاد الدويل حلماية الطبيعة ــ    

كلمة راعي احلفل  

ا�شرتاحة

تقدمي التقرير  
الب�شمة البيئية وفر�س البقاء يف العامل العربي

جنيب �شعب، االأمني العام، املنتدى العربي للبيئة والتنمية، املحرر الرئي�سي ـ   ــ   
نتائج تقرير اأفد 2012   

د. ماتي�س واكرناغل، الرئي�ض، �سبكة الب�سمة البيئية العاملية ــ نظرة �ساملة: ــ   
الب�سمة البيئية مقابل الناجت املحلي االإجمايل    

اجلل�شة االأوىل
الطاقة امل�شتدامة

رئي�ض اجلل�سة: معايل �شليمان احلرب�س، املدير العام، �سندوق اأوبك للتنمية  
الدولية )اأوفيد(    

د. ابراهيم عبداجلليل، مدير برنامج االإدارة البيئية، جامعة اخلليج العربي، املنامة ــ   
د. عدنان �شهاب الدين، املدير العام، موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، االأمني العام ال�سابق، اأوبك ــ   

جميد جعفر، رئي�ض جمل�ض االإدارة، نفط الهالل، ال�سارقة ــ   

نقا�س

غداء وجل�شات ت�شاورية 

)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

الب�شمة البيئية العاملية ـ املبادئ ومثال دولة االإمارات العربية املتحدة
عر�ض هيئة البيئة ــ اأبوظبي و�سبكة الب�سمة البيئية العاملية 

اأ�شوات ال�شباب
ال�سباب العربي يتحدثون عن احلق باملوارد لالأجيال القادمة 

اجلل�شة الثانية
الغذاء واملاء واأمناط االنتاج واال�شتهالك

رئي�ض اجلل�سة: معايل د. عبدالرحمن العو�شي، املدير التنفيذي،  

املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية )رومبي(    

د. عبد الكرمي �شادق، كبري االقت�ساديني، ال�سندوق الكويتي للتنمية  ــ   

ب�شار زيتون، مدير الربامج، املنتدى العربي للبيئة والتنمية ــ   

د. اأ�شماء القا�شمي، رئي�سة كر�سي “املياه واملراأة وقوة القرار”، اليون�سكو ــ   

جل�شة وزارية 
خيارات اال�شتدامة: �شيا�شات البقاء والنمو

طاولة م�ستديرة مب�ساركة 4 وزراء )االقت�ساد، البيئة، املياه، التخطيط(

اجلمعة  30 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

COP 18 حوار خا�س: ما بعد قمة ريو، نحو موؤمتر تغري املناخ
د. اأ�شوك خو�شال، رئي�ض نادي روما، رئي�ض منظمة بدائل التنمية  ــ   

GEF ،الرئي�ض التنفيذي ال�سابق ،REN21 د. حممد الع�شري،  رئي�ض ــ    

  تت�سمن اجلل�سة: و�ضلة بالقمار ال�ضطناعية مع املفاو�ضني يف قمة الدوحة

اجلل�شة الثالثة
دور قطاع االأعمال يف خف�س الب�شمة البيئية

د. طالل ال�شاعر، رئي�ض جمل�ض االدارة، كري�ستال العاملية،اململكة العربية ال�سعودية ــ   

مارون �شمعان، الرئي�ض، برتوفاك، ال�سارقة، االمارات العربية املتحدة ــ   

بيار و�شومط، رئي�ض جمل�ض االدارة، �سركة الرتابة الوطنية، لبنان ــ   

راجي حرت، مدير عمليات التنمية امل�ستدامة، اأرامك�ض، االأردن )مدير اجلل�سة( ــ   

ا�شرتاحة

اجلل�شة الرابعة:
االقت�شاد االأخ�شر والب�شمة البيئية

فخامة خو�شيه ماريا فيغريي�س، رئي�ض غرفة العمليات الكربونية،  ــ   

رئي�ض جمهورية كو�ستاريكا ال�سابق   

معايل رميون عوده، رئي�ض جمل�ض االدارة، بنك عوده  ــ   

�شتيفن �شتون، رئي�ض �سعبة االقت�ساد والتجارة، يونيب ــ   

مناق�شة عامة

غداء وجل�شات ت�شاورية
)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

 

IUCN منرب ال�شركاء االقليميني لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
العمل على اإدارة اأف�سل للموارد يف البلدان العربية

الرتبية والبحوث لتحقيق اال�شتدامة والنمو 
روؤ�ساء اجلامعات العربية ومراكز البحوث يقدمون روؤيتهم

جل�شة رفيعة امل�شتوى واجلل�سة اخلتامية

وزراء وروؤ�شاء �شركات: مناق�سة ختامية وتو�سيات

THURSDAY 29 NOVEMBER 2012
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الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيروت، 29 ـ 30 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2012

Accommodation

Arrangements for accommodation should directly be 
made by the participants, at their own expense. We 
strongly urge you to make your booking soonest in order 
to secure a room. For convenience, the Secretariat has 
made arrangements with some hotels in Beirut for the 
conference participants, as per the list below:

Conference Venue
PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL - Ms. Karen Madi
Tel: 961-1-369100 •  Fax: 961-1-369101
E-mail: phoenicia@phoenicia-ic.com
www.phoenicia-beirut.com
Minimum rate: USD 225

Other Hotels:

MONROE HOTEL - Ms. Beatrice Habchi
Tel: 961-1-371122 •  Fax: 961-1-371112
E-mail: Beatrice.Habchi@monroebeirut.com
www.monroebeirut.com
Minimum rate: USD 115

RADISSON BLUE MARTINEZ HOTEL - Ms. Rania Franjieh
Tel: 961-1-368111 •  Fax: 961-1-367205
E-mail: rania.franjieh@radissonblu.com
www.radissonblu.com
Minimum rate: USD 120

PALM BEACH HOTEL - Mr. Hussam Ghalayini
Tel: 961-1-372000 •  Fax: 961-1-369109
E-mail: reservation@palmbeachbeirut.com
www.palmbeachbeirut.com
Minimum rate: USD 130

RAMADA BEIRUT HOTEL - Mr. Alfred Haddad
Tel: 961-1-990299 •  Fax: 961-1-990399
E-mail: ahaddad@ramadalebanon.com
www.ramadalebanon.com
Minimum rate: USD 125

Special conference rates are valid for reservations until 15 November 
2012, subject to availability.
For reservations: reference to AFED Conference

Registration Fees
• Normal fee per person: USD 1500
• Academia and students fee: USD 250
• AFED Members : Please  check AFED website
www.afedonline.org for special rates

Note: Registration Fees cover attendance, conference material, coffee breaks and
light snacks. They do not include travel and accommodation, which should be
arranged by the participant at his/her sole responsibility
Method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX
Or Bankers Check drawn to the order of Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form Send not later than 5 Novemver 2012
Please send the completed form by post or fax

to the address of AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,
Tel: +961 1 321800,  Fax: +961 1 321 900

Or you may send it by email to: info@afedonline.org
You may also book online on www.afedonline.org

FULL NAME: 

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE Mailing ADDRESS: 

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

حال  في  والتاأ�شيرة  الإقامة  ترتيبات  يتوّلى  اأن  الم�شترك  على 

الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها،  الحاجة 

اتفقت  وقد  غرفة.  لت�أمين  �سريعً�  ب�لحجز  الم�س�ركين  نن�سح 

�شكرتارية الموؤتمر مع عدد من الفنادق لتاأمين اأ�شعار مخف�شة 

للم�شاركين في الموؤتمر، كما هو وارد في الالئحة اأدناه:

ا�سـتمـــارة الـت�سجيــل للإر�سال قبل 5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2012
يرجى ار�سال الق�سيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

المنتدى العربي للبيئة والتنمية، �س.ب: 5474-113، بيروت، لبنان

هاتف:  321800 1 961 +،  فاك�س:  321900 1 961 +   

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

www.afedonline.org :كما يمكنكم تعبئة ال�ستمارة على الموقع الإلكتروني

ال�سم وال�سهرة:

المن�سب:

ا�سم ال�سركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�سال الفاتورة:

ال�سم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�سوم الت�سجيل

- ر�سم الت�سجيل لل�سخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�سم الت�سجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�سخ�س الواحد

- لأع�ساء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني

  للمنتدى www.afedonline.org للح�سول على التعرفة الخا�سة

ملحظة: ر�شم الت�شجيل ي�شمل ح�شور جميع الجل�شات، الح�شول على التقارير

والمن�شورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�شتراحات.

ال ي�شمل ر�شم الت�شجيل م�شاريف ال�شفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�ساب المنتدى:

اأو بوا�شطة �شيك م�شرفي باإ�شم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�شطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز





�أيلول 2012 چهللا 12

البيئــة يف �شهــر

لبنان

تلوث �ساحلي

التلوث  عن  تقريرًا  غرينبي�س  منظمة  اأ�صدرت 

فريق  عمل  خال�صة  هو  لبنان،  في  ال�صاحلي 

المنظمة في »مهمة �صرية« كما �صمتها، بالتعاون 

مع جامعة اإك�صيتير البريطانية.

جاء في التقرير اأن نتائج فح�س عينات المياه التي 

وجود  الى  اأ�صارت  �صاحلية  مواقع  عدة  من  اأخذت 

مئات الأنواع من المواد الكيميائية الخطيرة، التي 

الن�صان  �صحة  على  بالغًا  �صررًا  ت�صكل  اأنها  ثبت 

والخا�س  العام  القطاعين  اأن  على  و�صدد  والبيئة. 

يتقا�صمان الم�صوؤولية على حّد �صواء.

ال�صرف  مياه  معالجة  م�صوؤولية  تتحمل  فالحكومة 

الى  مبا�صرة  المجارير  مياه  توجيه  ووقف  ال�صحي 

ثورة  يحدث  جديد  قانون  اإقرار  من  بد  ول  البحر. 

حقيقية في قطاع النفايات ال�صلبة الذي يعاني من 

بالن�صبة  اأما  الحديثة.  وال�صوابط  القواعد  غياب 

الم�صوؤولية  التقرير  فحّمل  الخا�س،  القطاع  اإلى 

معظم  اأن  الى  م�صيرًا  ال�صناعي،  للقطاع  الكبرى 

عينات المياه احتوت على اآثار وبقايا مواد ت�صتخدم 

اإلزام  �صرورة  على  و�صدد  ال�صناعي.  النتاج  في 

الموؤ�ص�صات ال�صناعية في لبنان التحكم بالنبعاثات 

الناتجة عن عملها وال�صتثمار في تطوير عملياتها 

ال�صناعية وتركيب الفالتر المطلوبة.

في  الأعلى  هي  التلوث  ن�صبة  اأن  التقرير  ووجد 

المدن الرئي�صية الثالث: �صيدا وطرابل�س وبيروت 

ومحيطها.

الأردن

احتياط ال�سخر الزيتي 70 بليون طن

اأفادت درا�صات عن وجود نحو 70 بليون طن من خام ال�صخر الزيتي في الأردن، وفق وزير 

الطاقة عالء البطاينة، الذي اأ�صار اإلى اأن الحكومة الأردنية تقوم بجهود ل�صتغالل هذا المخزون 

ال�صتراتيجي من الخام لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية. وكانت الدرا�صات ال�صابقة اأ�صارت اإلى 

احتياط مقداره نحو 40 بليون طن من ال�صخر الزيتي، لكن درا�صات حديثة اأثبتت وجود مكامن 

عميقة اإ�صافية.

ورجح البطاينة اأن تبداأ بالده اإنتاج الكهرباء من ال�صخر الزيتي عبر الحرق المبا�صر بحلول �صنة 

2016، واإنتاج النفط بالحرق العميق لل�صخر الزيتي بين 2020 و2023. واأ�صاف اأن �صت �صركات 

عالمية تدر�س الجدوى القت�صادية  لإنتاج النفط في جنوب الأردن.

وي�صتورد الأردن نحو 97 في المئة من احتياجاته من الوقود. وهو يعاني من اأزمة طاقة، خ�صو�صًا 

بعد النقطاعات المتتالية للغاز الم�صري بفعل تفجير الخط الناقل للغاز على الأرا�صي الم�صرية، ما 

حّمل الحكومة الأردنية خ�صائر يقدرها م�صوؤولون بنحو خم�صة ماليين دولر يوميًا.

من �سكان الأهوار

التنقيب عن ال�سخر الزيتي يف الأردن )برت�(

محميات و�سياحة »بيئية« في اأهوار العراق

ي�صعى العراق اإلى ال�صتثمار في بادية 

ال�صماوة، المحاذية لل�صعودية، وتحويلها 

اإلى محمية طبيعية للطيور. وكان خبراء 

من ايطاليا والوليات المتحدة اأجروا م�صحًا 

لمناطق في العراق، حّددت على اأ�صا�صه 

بع�س المواقع التي ت�صلح لتكون محميات 

طبيعية، منها الأهوار التي ر�صحت لتكون 

منطقة تنوع اأحيائي عالمي ومركزاً دوليًا 

لبحوث البيئة والطيور.

وقال وزير ال�صياحة والآثار لواء �صمي�صم 

ان »�صيا�صات النظام ال�صابق بتجفيف 

الأهوار اأجبرت الطيور على التحول من 

اأهوار العراق اإلى م�صطحات مائية في 

دول اأخرى«، م�صيراً الى الإقبال ال�صديد 

للخليجيين، من هواة ال�صيد عمومًاً 

وال�صيد بال�صقور خ�صو�صًا، على العراق 

في موا�صم معينة. و»لأن هذه العملية غير 

منظمة تجدهم يلجاأون اإلى �صيوخ ع�صائر 

واأ�صخا�س من اأع�صاء نادي ال�صيد العراقي 

لتاأمين المناطق ومرافقتهم، و�صنعمل على 

تنظيم هذه ال�صياحة لتكون ذات منفعة 

اقت�صادية«.

وكانت الحكومة العراقية قّررت اإحالة 

مناطق وا�صعة في اأهوار العراق اإلى 

ال�صتثمار الأجنبي، بعدما تقّدمت �صركات 

ايطالية واأوروبية بطلبات لتحويلها اإلى 

حدائق طبيعية �صياحية واإن�صاء فنادق 

حديثة وتاأمين الخدمات فيها.
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عّمان

�صادرت عنا�صر الجمارك وحماية البيئة 

في الأردن ثالثة قرود مهددة بالنقرا�س 

على م�صتوى العالم من اأحد المحالت في 

مدينة العقبة، على اأن تعاد اإلى مواطنها 

الطبيعية. كما �صادرت �صقرًا حوامًا 

مهاجرًا من اأحد متاجر عمان، على اأن 

يطلق في محمية طبيعية.

دبي

قدرت �صركة »بوز اأند كو« اأن ت�صل قيمة 

الإنفاق على قطاع الطاقة في ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا حتى �صنة 

2020 اإلى 1.1 تريليون دولر، اأي ربع 

ال�صتثمار العالمي في القطاع .

تون�س

اأعلن وزير ال�صناعة التون�صي محمد 

اأمين ال�صخاري اأن بالده حققت اكتفاءها 

الذاتي من الغاز الطبيعي، وح�ّس 

على تطوير الطاقات البديلة باعتبارها 

الو�صيلة الوحيدة لال�صتجابة للطلبات 

المتزايدة على الطاقة �صنة 2030.

الكويت

اأفادت م�صادر في وزارة الكهرباء والماء 

الكويتية اأن المباني والعقارات المخالفة 

لنظم وقواعد تو�صيل التيار الكهربائي 

ت�صتنزف 20 في المئة من الطاقة 

الإجمالية المنتجة. وهي غير موجودة 

على خريطة وزارة الكهرباء وت�صتهلك 

كميات �صخمة من الكهرباء من دون دفع 

مقابل لها.

اأبوظبي

زودت مختبرات وزارة البيئة والمياه 

في الإمارات بجهاز لتحليل متبقيات 

المبيدات في الأغذية، يمكنه الح�صول 

على نتائج دقيقة في جزء من البليون من 

عينات الخ�صر والفواكه.

المنامة

تنفذ وزارة الداخلية في البحرين تجربة 

اإطالق منطاد لر�صد ن�صبة اأ�صكال التلوث 

ولقيا�س اأي م�صتويات اإ�صعاعية �صارة. 

وذلك في اإطار الخطة الوطنية للتعامل 

مع الحوادث الإ�صعاعية، ولر�صد 

الإزدحامات المرورية التي ت�صهدها 

ال�صوارع.

نقو�س �سخرية للتراث العالمي في ال�سعودية

طلبت الهيئة العامة لل�صياحة والآثار 

في ال�صعودية من منظمة الأمم المتحدة 

للعلوم والتربية والثقافة )يون�صكو( اإدراج 

الر�صوم والنقو�س ال�صخرية التي تت�صمن 

اأ�صكاًل للب�صر والحيوانات في موقع جبة 

وال�صويم�س في منطقة حائل �صمال 

الريا�س �صمن قائمة التراث العالمي. وقال رئي�س الهيئة الأمير �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اإن »الهيئة �صتعكف على اإعداد ملف عن الموقع بالتعاون مع فريق من خبراء 

مركز التراث العالمي، لتقديمه خالل دورة �صنة 2014«.

يذكر اأنه تم اإدراج مدائن �صالح، �صمال المدينة المنورة، على قائمة التراث العالمي عام 

2008، بالإ�صافة اإلى مدينة الدرعية التاريخية عام 2010.

والمتجددة«  الجديدة  الطاقة  »هيئة  وقعت 

اتفاقًا  الخا�س  القطاع  �صركات  واإحدى  الم�صرية 

خليج  في  الرياح  بطاقة  كهرباء  محطة  لإن�صاء 

مليون   180 بنحو  تقدر  با�صتثمارات  ال�صوي�س 

ب�صبكة  الجديدة  المحطة  و�صتو�صل  دولر. 

ال�صركة الم�صرية لتوزيع الكهرباء.

وتبلغ   .2014 �صنة  الم�صروع  ت�صغيل  بدء  يتوقع 

الطاقة الكهربائية المتوقع اإنتاجها من المحطة 530 

توفير  في  ت�صاهم  �صنويًا،  �صاعة  كيلوواط  مليون 

110 اآلف طن نفط �صنويًا، كما تحد من انبعاث 290 

األف طن من ثاني اأوك�صيد الكربون �صنويًا.

من  م�صاهمات  �صل�صلة  باكورة  التفاق  ويعتبر 

ال�صم�س  طاقة  م�صاريع  تنفيذ  في  الخا�س  القطاع 

من  الكهرباء  انتاج  ن�صبة  رفع  بهدف  والرياح، 

�صنة  بحلول  المئة  في   20 اإلى  المتجددة  الطاقة 

ن�صبة  ت�صل  اأن  على  ميغاواط،   7200 اأي   ،2020

م�صاركة القطاع الخا�س في هذه الم�صاريع اإلى 67 

في المئة.

م�سر

محطة كهرباء رياحية في خليج ال�سوي�س

ترزح العا�صمة المغربية الرباط تحت 

اأطنان من النفايات المنت�صرة في عدد 

من الأحياء وال�صواحي، عقب قرار �صركة 

»فيوليا« الفرن�صية الن�صحاب من اإدارة 

خدمات جمع النفايات في عدد من المدن 

المغربية والعربية، ب�صبب اأو�صاعها 

المالية ال�صعبة. وخلف القرار تذمراً 

وا�صحًا لدى ال�صكان ب�صبب عجز البلدية 

عن تنظيف العا�صمة التي غرقت في 

النفايات في وقت ح�صا�س تزامن فيه �صهر 

رم�صان والعطل ال�صيفية وارتفاع درجات 

الحرارة.

وانتقد نواب في البرلمان طريقة اإدارة 

خدمات المدن التي اأ�صندت اإلى �صركات 

متعددة الجن�صيات في اإطار ما يعرف 

بنظام »التدبير المفو�س« الموقع مع 

�صركات فرن�صية واإ�صبانية العقد الما�صي، 

ولم تف تلك ال�صركات بالتزاماتها 

القانونية ب�صبب �صعف المراقبة 

والحوكمة. وثمة تقديرات اأن ال�صركات 

الفرن�صية حققت اأرباحًا �صنوية بنحو 

بليون يورو من عملها في تدبير خدمات 

الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات 

في عدد من مدن المغرب.

وقال عمدة الرباط اإن مجل�س المدينة 

يدر�س �صيغًا جديدة لمواجهة م�صكلة 

النفايات، منها التدبير المبا�صر اأو اإ�صناد 

تلك الخدمات اإلى �صركات ت�صارك البلدية 

في راأ�صمالها، ب�صيغة موؤ�ص�صات تجمع 

بين القطاعين العام والخا�س.

المغرب

�سكان الرباط ي�سكون تراكم النفايات
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»اأزهرت« �صنغافورة هذا ال�صيف اأ�صجاراً ا�صطناعية 

با�صقة ت�صرف على واحة مدينية �صا�صعة.

تنت�صب هذه الأ�صجار العمالقة، التي ت�صّغل وُتنار 

لياًل بالطاقة ال�صم�صية، في حديقة باي �صاوث العامة 

التي فتحت اأبوابها للجمهور في 29 حزيران )يونيو( 

الما�صي. وهي جزء من م�صروع »حدائق على الخليج« 

الذي �صيحتل م�صاحة مليون متر مربع وتزرع فيه 

نباتات تجلب من الخارج، بحيث ي�صبح مق�صداً عالميًا 

لل�صياحة البيئية.

ت�صم هذه الغابة الميكانيكية 18 �صجرة عمالقة هي 

بمثابة حدائق عمودية، تولد الكهرباء من الطاقة 

ال�صم�صية، وتكيف هواء بيتين زجاجيين مجاورين، 

وتجمع مياه الأمطار. ولتوليد الكهرباء، تم تزويد 11 من 

هذه الأ�صجار بنظم فوتوفولطية �صم�صية توفر ال�صاءة 

وت�صغل تكنولوجيا مائية في البيتين الزجاجيين.

يتراوح ارتفاع كل �صجرة بين 25 و50 متراً. وتنبت 

فيها اأزهار ا�صتوائية واأنواع مختلفة من ال�صرخ�س 

الذي يت�صلق هياكلها الفولذية. وهي تمت�س الحرارة 

وت�صتتها وتوفر لل�صائرين تحتها حماية من مناخ 

�صنغافورة الحار. واأقيمت ج�صور معلقة للم�صاة ت�صل 

بين الأ�صجار، ما يمكن الزائرين من التجول وال�صتمتاع 

بمنظر من الأعالي يخطف الأنفا�س.

البيتان الزجاجيان في هذه الجنة الأر�صية، اللذان 

يتم التحكم بمناخيهما، هما »غابة ال�صحاب« و»قبة 

الزهور«. وقد ا�صتوحي ت�صميمهما من �صكل زهرة 

الأوركيديا، وتعادل م�صاحتهما اأربعة مالعب كرة قدم، 

و�صوف يكونان موئاًل لنحو 220 األف نبتة من جميع 

القارات. ومن الميزات الم�صتدامـة في قبة الزهور اأن 

الف�صالت الزراعية تغذي توربينًا بخاريًا �صخمًا يولد 

الكهرباء للحفاظ على البرودة داخلها.

لكن الأ�صجار العمالقة والبيتين الزجاجيين ل ي�صكالن 

اإل خم�صة في المئة من هذا الم�صروع ال�صخم الذي كلف 

ماليين الدولرات وفازت به �صركة »غرانت« البريطانية 

لهند�صة المناظر. و�صوف تكون بقية حديقة باي �صاوث 

معر�صًا للتركيبة العرقية في �صنغافورة. ففي »حدائق 

التراث« ي�صتك�صف الزائر الأجنحة ال�صينية والمالوية 

والهندية وال�صتعمارية، ويتعرف على الروابط بين 

النباتات وتاريخ �صنغافورة.

جبابرة �سنغافورة

م�ساة على ج�سر معلق بني الأ�سجار العمالقة. 

ويبدو البيتان الزجاجيان يف اخللفية

اأ�سجار ا�سطناعية عمالقة تولد الكهرباء 

وبيوت زجاجية تحت�سن نباتات من 

جميع القارات
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تروي�س الدانوب: »اأمازون اأوروبا« في خطر

ت�صارك دول اأوروبية في م�صروع كبير 

لتروي�س نهر الدانوب، بهدف »ت�صحيح« 

تعرجاته ليتبع م�صاراً م�صتقيمًا ي�صهل 

المالحة التجارية باتجاه البحر الأ�صود.

ويحيط بالنهر، الذي يو�صف بـ»اأمازون 

اأوروبا« ويربط غرب القارة ب�صرقها، حزام 

اأخ�صر ت�صل م�صاحته اإلى 800 األف هكتار. 

وهو ي�صكل محمية طبيعية فريدة في 

الأرا�صي الرطبة، تعتبر موطنًا لثلث اأنواع 

النباتات في المنطقة ون�صف الأ�صماك و63 

في المئة من الطيور.

لكن العتبارات التجارية تهدد كل ذلك، 

حيث ان الدول الع�صر المحيطة بالنهر 

)األمانيا، النم�صا، �صلوفاكيا، هنغاريا، 

كرواتيا، �صربيا، رومانيا، بلغاريا، 

مولدافيا، اأوكرانيا( ت�صتغله كو�صيلة 

رخي�صة لنقل الب�صائع. وقد تزايدت حركة 

النقل التجاري على النهر بن�صبة 27 في 

المئة في العامين الما�صيين.

وت�صعى الدول اإلى »ت�صويب« التدفق 

البطيء للدانوب عبر بناء حواجز لالأمواج 

لل�صيطرة على تعرجاته، بالإ�صافة اإلى 

اإن�صاء جزر رملية في و�صطه. لكن من �صاأن 

مثل هذه الأ�صغال اأن تغير النظام البيئي 

في المنطقة ب�صكل كامل، اإذ يحذر خبراء 

البيئة من اأن الطيور والأ�صماك وغيرها من 

الحيوانات �صتفقد بيئتها الطبيعية وتهاجر 

اأو تموت.

الوليات المتحدة

تموز الأعلى حرارة في التاريخ الم�سجل

المعطيات  بجمع  البدء  منذ  حراً  الأ�صد  )يوليو(  تموز  �صهر  ال�صيف  هذا  المتحدة  الوليات  �صهدت 

الخا�صة بالأر�صاد الجوية في 1895، مع موجة جفاف طالت 63 في المئة من الأرا�صي. واأفادت الوكالة 

الأميركية للدرا�صات الخا�صة بالمحيطات والغالف الجوي اأن متو�صط الحرارة و�صل اإلى 25.3  درجة، 

اأي اأنه كان اأعلى بـ 1.8 درجة من المتو�صط الم�صجل في القرن الع�صرين. وكان تموز )يوليو( الأ�صد 

حراً يعود اإلى 1936، مع متو�صط حرارة بلغ 25.2 درجة.

اأوباما ان موجة الجفاف التي ت�صرب الوليات المتحدة هي الأ�صد منذ  واإكد الرئي�س الأميركي باراك 

ن�صف قرن، وتت�صبب في تقّل�س اإنتاج المحا�صيل والما�صية في البالد.

نهر الدانوب يعرب بوداب�ست عا�سمة هنغاريا

اأو�ستراليا

�سريبة على انبعاثات الكربون

التنفيذ  حّيز  الكربون«  �صريبة  »قانون  دخل 

تبداأ  اأن  على  )يوليو(،  تموز  في  اأو�صتراليا  في 

طن  كل  على  اأو�صتراليًا  دولرًا   23 دفع  ال�صركات 

من النبعاثات الكربونية. وتن�صم اأو�صتراليا بذلك 

�صريبة  تفر�س  التي  الدول  من  متزايد  عدد  اإلى 

القانون ب�صكل مبا�صر في  على الكربون. و�صيوؤثر 

تهدف  بينما  اأخرى،  و�صركات  كهرباء  �صركة   294

النبعاثات  تقلي�س  اإلى  الفيديرالية  الحكومة 

الكربونية 5 في المئة بحلول 2020.

اأو�صتراليا  اإن  غيالرد  جوليا  الوزراء  رئي�صة  وقالت 

اأوك�صيد  ثاني  غاز  من  �صخمة  انبعاثات  تولد 

الكربون، علمًا اأن المحطات الكهربائية المحلية ل 

تزال ت�صتخدم الفحم وقودًا لتوليد الطاقة. واأملت 

اأن يفكر اأ�صحاب الموؤ�ص�صات ال�صناعية بعد فر�س 

بديلة  م�صادر  اإلى  النتقال  في  عليهم  ال�صريبة 

للطاقة.

 160 اأو�صتراليا  انبعاثات  بتخفي�س  الخطة  وتعد 

مليون   45 اإخراج  يعادل  ما  �صنويًا،  طن  مليون 

�صيارة من الطرق.



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

العـالـم  يف  الأوىل  والطبيعــة  البيئـة  جملـة  هي   
العربي. انها جملة الراأي احلر التي تعطيك �صورة ثاقبة عن كل ما 

يوؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. 

اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�صورة ال�صيقة.

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف  لـمدة 36 �ضهراً

وذلك ب�ضعر 24 �ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
	 اال�سم:	

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان	

الرمز	الربيدي: �سندوق	الربيد:	

فاك�س: هاتف:	

الربيد	االلكرتوين:

�أمريكيًا دوالر�ً   150 �الأخرى  �لدول  	 	 		�لدول �لعربية 100 دوالر �أمريكي  		لبنان 120.000 ل.ل. 

		نقدًا     		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلغ

		ب�ا�سطة	بطاقة	االئتمان:

الت�قيع 	 التاريخ	

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين

   Visa  Master Card  Amex 

Card # Expiry Date

Email:

envidev@mectat.com.lb      ـ   �ص.ب. ٥٤٧٤ـ  ١١٣، بريوت، لبنـان ـ   فاك�ص: ٣٢١9٠٠-١-96١ ـ  جملة "البيئة والتنمية"     هاتف:  ٣٢١8٠٠-١-96١  ـ 
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البيئــة يف �شهــر

الأمم المتحدة

مبادرة لحماية المحيطات

مبادرة  عن  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  اأعلن 

المفرط  وال�صيد  التلوث  من  المحيطات  لحماية 

لالأ�صماك وارتفاع من�صوب المياه الذي يهدد مئات 

لجنة  اإن�صاء  المتوقع  ومن  الأ�صخا�س.  ماليين 

رفيعة الم�صتوى ل�صوغ خطة عمل.

اليابان

تحّور فرا�سات فوكو�سيما

من  المئة  في   12 اأن  يابانيون  باحثون  اكت�صف 

محطة  محيط  في  تعي�س  �صغيرة  زرقاء  فرا�صات 

للن�صاط  تعر�صت  المنكوبة  النووية  فوكو�صيما 

الكارثة  خالل  يرقات  كانت  بينما  الإ�صعاعي 

النووية التي هزت اليابان في اآذار )مار�س( 2011، 

حجمًا  اأ�صغر  اأجنحة  اأبرزها  بت�صوهات  فاأ�صيبت 

وت�صّوه في العينين.

ايطاليا

ف�سالت الطعام 

تكفي 44 مليون �سخ�س

في  النظر  يعيدون  الإيطاليين  من  المئة  في   51

طريقة ا�صتهالك المواد الغذائية على خلفية الأزمة 

في  الطعام  ف�صالت  اأن  تبين  بعدما  القت�صادية، 

بليون   37 بـ  ال�صنوية  قيمته  ُتقدر  ما  تهدر  بالدهم 

يورو يمكن اأن تطعم 44 مليون �صخ�س اآخرين.

اأو�ستراليا

تغير المناخ يقل�س اأوراق النبات

اأن  اأو�صتراليا  في  اأديليد  جامعة  من  باحثون  وجد 

نباتات  اأوراق  جعل  الأر�س  حرارة  درجة  ارتفاع 

 130 نحو  قبل  كانت  مما  عر�صًا  اأقل  ت�صبح  معينة 

المناخي  التغير  اإلى  التقل�س  هذا  وعزوا  عامًا. 

المناطق  في  الحرارة  درجة  متو�صط  اأن  م�صيفين 

بواقع   1950 عام  منذ  ارتفع  الدرا�صة  �صملتها  التي 

1.2 درجة مئوية.

ال�صجر  اأوراق  في  ال�صيق  هذا  اإن  الباحثون  وقال 

الجافة:  الظروف  مع  التكيف  اأ�صكال  من  �صكل 

كمية  كانت  عر�صًا،  اأقل  ال�صجر  ورق  كان  »فكلما 

الماء الذي يفقده اأقل«.

ابتكرت مجموعة من المزارعين 

المك�صيكيين، بالتفاق مع وزارة البيئة 

الإقليمية، نظام مقاي�صة جديداً، يكمن 

في تلقي كميات من النفايات المنزلية 

مقابل الح�صول على قيمتها التقديرية من 

الخ�صر.

يقام »�صوق المقاي�صة« في اأول يوم اأحد 

من كل �صهر في ولية ت�صابولتيبيك دي 

بو�صكي غرب العا�صمة مك�صيكو. وهناك 

20 �صوقًا مماثلة اأ�صبحت الآن تتبع نظام 

المقاي�صة الذي ي�صجل �صعبية متزايدة.

الآلية ب�صيطة. ففي خيمة بي�صاء كبيرة، 

يتلقى عاملو وزارة البيئة ومتطوعون من 

الأهالي نفايات الم�صتهلكين على طاولت 

كبيرة، فيقومون بوزنها وي�صلمون مقابلها 

بطاقات ورقية يذهب بها الزبائن اإلى 

اأك�صاك ت�صلمهم »في�صات« بال�صتيكية 

بح�صب النقاط الم�صتحقة لهم. وبهذا 

»المال« الفترا�صي، يتوجهون اإلى مواقع 

بيع المنتجات الزراعية حيث ي�صترون 

الب�صائع مقابل هذه النقاط. و»ال�صعر« 

ب�صيط الحت�صاب اأي�صًا. فمثاًل، يعادل 

كيلوغرام الألومنيوم 16 نقطة، والورق 

المقوى اأو الزجاج ثالث نقاط. وينطبق 

هذا النظام على الخ�صر التي يت�صلمونها 

في المقابل، فيمكن �صراء كيلوغرام من 

البندورة اأو البطاطا مقابل 40 نقطة.

يذكر اأن عمليات اإعادة تدوير النفايات 

في المك�صيك ل تزال تتركز في �صركات 

اأو جمعيات �صغيرة. وهكذا يجري اإعادة 

تدوير 15 في المئة فقط من اأ�صل اأكثر 

من 40 مليون طن من النفايات المتولدة 

�صنويًا في البالد.

ويوؤّمن نظام مقاي�صة النفايات بالخ�صر 

للمزارعين المك�صيكيين بيع �صلعهم 

والح�صول على دخل كاف تدفعه لهم وزارة 

البيئة. وفي الوقت ذاته، ي�صتفيد قطاع 

اإعادة تدوير النفايات اأي�صًا. وتفيد بيانات 

وزارة البيئة باأن الم�صروع كان ناجحًا منذ 

تاأ�صي�صه، واأن عدد زوار ال�صوق بلغ اأكثر 

من 20 األف �صخ�س.

المك�سيك: قمامة في مقابل خ�سر وفواكه

مقاي�سة النفايات مبنتجات زراعية

كوارث الكتظاظ ال�سكاني في مدن اآ�سيا

تواجه مدن اآ�صيوية كثيرة في�صانات مّدمرة واأعطاًل كهربائية وزحمة �صير خانقة و�صغوطًا 

كبيرة اأخرى ناجمة عن تنمية اقت�صادية �صريعة واأحوال جوية قا�صية ونزوح من الأرياف. 

ووفق الخبراء، باتت المدن الآ�صيوية الكبيرة والمكتظة بال�صكان معر�صة في �صكل كبير 

لأخطار التغير المناخي ب�صبب النق�س في التخطيط وفي ال�صتثمارات الخا�صة بالبنى 

التحتية والف�صاد وغياب الرادة ال�صيا�صية.

في تايالند مثاًل، تغرق العا�صمة بانكوك تدريجيًا، وقد ت�صبح تحت �صطح البحر بعد 

خم�صين �صنة، ب�صبب الفراط طوال �صنوات في ا�صتخراج المياه الجوفية من اأجل 

الم�صاريع العقارية وتوفير المياه لل�صكان البالغ عددهم 12 مليون ن�صمة. لكن قطاع 

ن ال�صريع الذي يعيق  العقارات م�صتمر في ال�صعود، على رغم التحذيرات. ويعتبر التمدُّ

قنوات المياه الطبيعية من الأ�صباب التي توؤدي الي الفي�صانات المدمرة التي ت�صـرب 

العا�صـمه الفيليبينية مانيال كل �صنة.

لكن الهند هي البلد الذي يواجه اأكبر التحديات. فقد غرق اأكثر من 600 مليون �صخ�س في 

الظلمة في اأواخر تموز )يوليو( 2012 ب�صبب عطل كهربائي لم ي�صبق له مثيل. ويتوقع اأن 

يرتفع ال�صغط على �صبكة الكهرباء. واأظهر تقرير لالأمم المتحدة  عام 2011 اأن عدد �صكان المدن 

في الهند قد يرتفع من 30 الى 60 في المئة بحلول �صنة 2030 لي�صل الى 606 ماليين ن�صمة.
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طاقة حرارية 

من النفايات

حمطة هوك�ست لتوليد الطاقة من 

حرق النفايات، وهي اأكرب حمطة 

من نوعها يف اأملانيا، اإذ لها قدرة على 

)حرق( 675 األف طن يف ال�سنة

80 مليون طن من النفايات املنزلية 

ينتجهـا العــامل العـربي كـل �سنـة 

وميكن حتويلها اإىل كهرباء
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ي�ستك�سف العلماء حول 

العامل و�سائل جديدة 

لتلبية الطلب املتنامي 

على الطاقة مع تخفيف 

االنبعاثات الكربونية 

بهدف مكافحة تغري 

املناخ. وي�سكل حتويل 

النفايات اىل طاقة 

منوذجًا الإدارة م�ستدامة 

للنفايات مع توليد 

طاقة متجددة. وهناك 

م�ساريع ناجحة موؤكدة 

من هذا القبيل يف بلدان 

كثرية. وبا�ستثناء 

طاقة ال�سم�س والرياح، 

ت�سكل النفايات 

البلدية ال�سلبة املختلطة 

وخملفات املزارع 

وال�سناعات الغذائية 

اأوفر م�سدر للطاقة 

املتجددة على االأر�س
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بوغو�ص غوكا�سيان

هو  ته،  ربحيَّ يثبت  قطاع  حاليًا  العالم  في  يزدهر 

تكنولوجيات  بوا�سطة  طاقة  الى  النفايات  تحويل 

وقودًا  اأو  حيويًا  وقودًا  اأو  حرارة  اأو  كهرباء  منها  د  تولِّ

ا�سطناعيًا. وهذا التحويل ال يعني الحرق فقط، كما اأن اختيار 

ازدادت  فكلما  النفايات.  خليط  على  يعتمد  التكنولوجيات 

المواد الع�سوية ون�سبة الرطوبة في النفايات انخف�ست كفاءة 

الحرق مثاًل.

حرارية  فئتين:  في  الحديثة  التكنولوجيات  هذه  ت�سنف 

خالل  من  مبا�سرة  الكهرباء  تولد  وغالبيتها  حرارية.  وغير 

الميثان  مثل  لالحتراق  قاباًل  وقودًا  تنتج  اأو  االحتراق، 

الوقود  من  واأنواع  والهيدروجين  وااليثانول  والميثانول 

المتطورة،  العمليات  بهذه  العالم  ثقة  وتزداد  اال�سطناعي. 

مع  تتما�سى  بة  ومجرَّ ماأمونة  متجددة  طاقات  توفر  الأنها 

المعايير البيئية ال�سارمة.

كبيرة  محطة   600 من  اأكثر  هناك  كان   ،2007 العام  في 

وتعالج  العالم.  حول  بلدًا   35 في  طاقة  الى  النفايات  لتحويل 

بلد  اأي  في  يعالج  ما  تفوق  نفاياتها  من  ن�سبة  حاليًا  الدنمارك 

تحويل  محطات  الى  منها  المئة  في   54 نحو  يذهب  اإذ  اآخر، 

النفايات الى طاقة. وتعالج ال�سويد وبلجيكا واألمانيا وهولندا 

واإ�سبانيا وفرن�سا واليابان اأكثر من ثلث نفاياتها في محطات 

مماثلة، بالمقارنة مع 14 في المئة في الواليات المتحدة.

حمطة تغويز يف ال�سني الإنتاج غاز ا�سطناعي من النفايات البلدية وا�ستخدامه يف توليد الكهرباء

وحدة الإنتاج البيوغاز من النفايات الزراعية واحليوانية يف مزرعة قرب بلدة فوكن�ستاين يف 

اأملانيا. يتم ه�سم املواد الع�سوية الهوائيًا الإنتاج الغاز احليوي الذي ي�ستخدم لتوليد الطاقة

طاقة  اإلى  النفايات  لتحويل  الحرارية  العمليات  وت�سمل 

 )incineration( الحرق  هي:  رئي�سية  تكنولوجيات  ثالث 

اإلى  التحويل  اأو  والتغويز   )pyrolysis( الحراري  واالنحالل 

.)gasification(  غاز

الحرق واالنحالل الحراري

حرق النفايات ال�سلبة يحولها الى رماد مع ا�سترجاع الطاقة، 

النفايات الى طاقة �سيوعًا في  اأكثر تكنولوجيات تحويل  وهو 

محطات  جميع  وت�ستوفي  والحرارة.  الكهرباء  وينتج  العالم، 

االقت�سادي  التعاون  منظمة  بلدان  في  الجديدة  الحرق 

وتخف�ض  ال�سارمة،  االنبعاثات  معايير   )OECD( والتنمية 

حجم النفايات االأ�سلية بن�سبة تترواح بين 95 و96 في المئة، 

اأو 75 في المئة من وزنها.

وقد ازدادت قدرات الحرق العالمية بن�سبة 3 في المئة �سنويًا 

خالل الفترة من 2005 الى 2010. وتعالج اليابان 40 مليون طن 

وبذلك  الحرارية،  بالطرق  ال�سلبة  البلدية  نفاياتها  من  �سنويًا 

بالحرق  النفايات  معالجة  لكن  عالميًا.  االأولى  المرتبة  تحتل 

ت�سمل  وعمومًا،  العالم.  حول  مكثف  جدل  مو�سوع  هي 

للهواء،  ملوثات  اإنتاج  المحارق  بت�سغيل  المتعلقة  المخاوف 

والديوك�سينات  الثقيلة  والمعادن  الدقيقة  الج�سيمات  مثل 

جدًا  منخف�سة  االنبعاثات  هذه  تكن  واإن  الحم�سية،  والغازات 

في المحارق الحديثة. واإلى ذلك، فاإن غالبية المحارق الحالية 

بكفاءة  تت�سف  التي  البخار،  دورة  خالل  من  الكهرباء  تولد 

وُت�ستعمل  المئة،  في  و28   14 بين  تتراوح  منخف�سة  كهربائية 

بقية الطاقة المنتجة كحرارة اأو ال ت�ستعمل اأبدًا.

بين  ما  تولد  قد  النفايات،  محارق  مثل  البخارية،  النظم 

450 و550 كيلوواط �ساعة من الكهرباء لكل طن من النفايات 

ثاني  من  واحد  طن  نحو  اأي�سًا  تطلق  التي  ال�سلبة،  البلدية 

اأوك�سيد الكربون في الغالف الجوي.

قليل  االأخرى  الحرارية  والعمليات  المحارق  ا�ستعمال 

نفايات  حرق  على  هو  االأكبر  والتركيز  العربية،  المنطقة  في 

والمغرب،  لبنان  مثل  البلدان،  بع�ض  ولدى  الم�ست�سفيات. 

اأو  �سبعينات  منذ  مركبة  ال�سلبة  البلدية  للنفايات  محارق 

اإيقافها ب�سبب معار�سة  الع�سرين. ولكن تم  القرن  ثمانينات 

في  المئة(  في   70( الرطوبة  محتوى  وارتفاع  المواطنين 

النفايات ما جعل حرقها �سعبًا ومكلفًا.

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  يتنامى  لكن 

تكنولوجيات  ذلك  في  بما  المتجددة،  الطاقة  باأن  االإدراك 

العمل  ميدان  تكون  اأن  يجب  طاقة،  الى  النفايات  تحويل 

�سوق  في  التناف�سية  ازدياد  فان  ذلك،  الى  واإ�سافة  المقبل. 

ينتج  وما  الكهربائية  لل�سغوط  الت�سدي  في  والف�سل  النفط، 

للتقيد  المبذولة  والجهود  التيار،  انقطاعات  ازدياد  من  عنها 

عمليات  تجعل  الكربونية،  االنبعاثات  تخفيف  باأهداف 

ولدى  المنطقة.  في  جذابًا  خيارًا  طاقة  الى  النفايات  تحويل 

االمارات خطط الن�ساء محطات حرارية لهذا الهدف.

فيها  ت�ستخدم  اأخرى  تكنولوجيا  الحراري  االنحالل 

المواد  لتفكيك  االأوك�سيجين،  غياب  في  الفائقة  الحرارة 

م�سادر  من  اأنواع  ثالثة  واإنتاج  بالكربون  الغنية  الع�سوية 

�سائل  وزيت  وزنًا،  المئة  في   35 بن�سبة  �سلب  فحم  الطاقة: 

هو  ا�سطناعي  وغاز  المئة،  في   40 بن�سبة  حيوي(  )وقود 

خليط من اأول اأوك�سيد الكربون والهيدروجين وثاني اأوك�سيد 
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يف  املولدة  املنزلية  النفايات  جمموع  يقدر 

طن  مليون   80 من  باأكرث  العربية  البلدان 

�سنويًا. واملكبات املك�سوفة هي الو�سيلة الأكرث 

يف  حديثًا  بداأ  لكن  منها.  للتخل�ص  انت�ساراً 

لتحويل  م�ساريع  على  العمل  البلدان  بع�ص 

النفايات اىل طاقة.

دولة المارات مهتمة بتكنولوجيات اإنتاج 

اأول  اإقامة  دبي  وتعتزم  النفايات.  من  طاقة 

خالل  املنطقة  يف  الغر�ص  لهذا  كبرية  حمرقة 

هذه ال�سنة. تقع املحطة يف الورزان، و�ستكون 

النفايات  من  طن   6500 معاجلة  على  قادرة 

انتاجها  املتوقع  الطاقة  ال�سلبة يوميًا، وتقدر 

بنحو 150 ميغاواط.

للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  ووقعت 

اأبوظبي  يف  النفايات  اإدارة  ومركز  )طاقة( 

لتحويل  حرارية  حمطة  لبناء  تفاهم  مذكرة 

ميغاواط،   100 قدرتها  طاقة،  اىل  النفايات 

و�ستكون   .2016 ـ   2015 بحلول  اأبوظبي  يف 

اىل  ت�سل  كمية  معاجلة  على  قادرة  املحطة 

مليون طن من النفايات البلدية �سنويًا.

ويف البحرين، يتم تطوير حمطة حرارية يف 

قرية ع�سكر قرب املنامة، قادرة على معاجلة 

�سنويًا  املنزلية  النفايات  من  طن  األف   390

وتوليد 25 ميغاواط من الكهرباء التي تغذي 

ال�سبكة العامة.

الر�سيفة قرب  الأردن، هناك يف مطمر  ويف 

عمان حمطة لتحويل النفايات اىل غاز حيوي 

من خالل اله�سم الالهوائي، قدرتها ميغاواط 

وقد   .1999 منذ  بنجاح  تعمل  وهي  واحد، 

بيع  من  �سافيًا  �سنويًا  ربحًا  امل�سروع  حقق 

األف دولر. وتبذل  الكهرباء مقداره نحو 100 

جهود لزيادة قدرة املحطة اىل 5 ميغاواط.

لتحويل  جتريبية  حمطة  تون�ص  ويف 

النفايات اىل غاز حيوي لهوائيًا.

ويف لبنان، ُركبت يف مدينة �سيدا عام 2005 

اأول حمطة بيو ـ ميكانيكية لتحويل النفايات 

لتخمري  منف�سلة  مرحلة  وت�سم  طاقة،  اىل 

الآن  حتى  ت�سغل  مل  لكنها  لهوائيًا  النفايات 

ب�سبب م�ساكل تقنية.

م�ساريع لتحويل النفايات اىل طاقة يف العامل العربي

قابالن  االأوالن  المنتجان  المئة.  في   10 بن�سبة  الكربون 

للتخزين، اأما الغاز فيحرق في عملية االنحالل الحراري التي 

هي اأكثر اأمانًا واأقل تلويثًا من الحرق.

للمنتجات.  المبا�سر  اال�ستعمال  الحراري  االنحالل  يتيح 

وهناك اتجاه حديث لتحويل البال�ستيك المتخلف بعد اعادة 

تدويره الى نفط اأو غاز، وهذا يولد 1،8 الى 3،6 مليون وحدة 

وتبلغ  البال�ستيك.  من  طن  لكل   )Btu( بريطانية  حرارية 

في  الطريقة  بهذه  ال�سلبة  البلدية  النفايات  معالجة  كلفة 

البلدان ال�سناعية نحو 50 دوالرًا للطن.

هناك عدة محطات حول العالم ت�ستخدم عملية االنحالل 

المثال،  �سبيل  على  البلدية.  النفايات  لتفكيك  الحراري 

بين  بريطانيا  في  والطاقة  المواد  ال�ستعادة  محطة  تجمع 

هذه  في  ال�سماد.  واإنتاج  التدوير  واإعادة  الحراري  االنحالل 

المحطة، التي تبلغ قدرتها 200 األف طن من النفايات �سنويًا، 

من  ميغاواط   18.3 نحو  لتوليد  طن  األف   118 ا�ستعمال  يتم 

الكمية  وتذهب  طن،  لكل  �ساعة  كيلوواط   155 اأي  الكهرباء، 

المتبقية البالغة 82 األف طن العادة التدوير والت�سميد.

البلدان  واإيطاليا  و�سوي�سرا  وبريطانيا  األمانيا  وتعتبر 

التي  الحراري  االنحالل  تكنولوجيا  في  ن�ساطًا  االأكثر 

ال�سماد.  الإنتاج  والت�سبيخ  التدوير  اإعادة  عمليتي  ترافق 

اإنتاجًا  اأقل  اأنها  التكنولوجيا  لهذه  الرئي�سية  الح�سنات  ومن 

اإنتاج الطاقة من  لالنبعاثات الملوثة للهواء، واأكثر كفاءة في 

الحرق )70% في مقابل 40%(. اأما ال�سيئة الرئي�سية فهي اأنها 

قد تولد مخلفات �سامة مماثلة لتلك التي تولدها المحارق.

غاز من النفايات

تعتبر تكنولوجيا التغويز و�سيلة كفوءة لتحويل اأنواع منخف�سة 

القيمة من الوقود والمخلفات الى غاز ا�سطناعي. ويمكن تغويز 

اأنواع كثيرة من اللقائم، مثل النفايات البلدية ال�سلبة، والوقود 

تدويره،  يعاد  ال  الذي  والبال�ستيك  النفايات،  من  الم�ستق 

ومخلفات ال�سناعة الزراعية، وحماأة ال�سرف ال�سحي المجففة، 

يحتوي  ا�سطناعي  غاز  الى  اللقائم  هذه  تحويل  ويتم  والفحم. 

من  والهيدروجين،  الكربون  اأوك�سيد  اأول  على  رئي�سي  ب�سكل 

خالل تفاعلها بال احتراق مع كمية م�سبوطة من االأوك�سيجين 

وتبلغ  مئوية.  درجة   700 على  تزيد  عالية  حرارة  في  البخار  اأو 

القيمة الحرارية لخليط الغاز اال�سطناعي الناتج 10 اإلى 15 في 

المئة من قيمة الغاز الطبيعي.

 180 على  يزيد  ما  منذ  ت�ستعمل  قديمة  تقنية  والتغويز 

حرق  من  الغاز  لتوليد  اأ�سطوانية  براميل  وكانت  عامًا. 

لت�سغيل  المركبات  في  ت�ستعمل   )Gasogene( الخ�سب 

محركاتها. وفي العام 1945 كان هناك اأكثر من ت�سعة ماليين 

في  التغويز  بوا�سطة  تعمل  زراعي  وجرار  وحافلة  �ساحنة 

اأوروبا وخارجها.

اال�سطناعي  الغاز  ي�ستعمل  الكبيرة،  المحطات  في 

جذابًا  يعتبر  ما  الحرارة،  واإنتاج  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 

الغاز  تحويل  ويمكن  والبيئية.  االقت�سادية  الناحيتين  من 

اأو  ا�سطناعي،  وبنزين  واأمونيا  ميثانول  الى  اال�سطناعي 

مزجه  وحتى  الطبيعي،  للغاز  كبديل  مبا�سرة  ا�ستعماله 

بالغاز الطبيعي في �سبكة االإمداد بالغاز.

وبالمقارنة مع االإر�سال اإلى المطامر، يوفر تغويز النفايات 

البلدية ال�سلبة ما بين 7 و14 مليون وحدة حرارية بريطانية 

لكل طن، و0.33 الى 0.66 طن من انبعاثات مكافئ الكربون 

البلدية  النفايات  معالجة  كلفة  وتبلغ  النفايات.  من  طن  لكل 

ال�سلبة بوا�سطة تكنولوجيات التغويز نحو 50 دوالرًا للطن. 

التغويز  محطات  في  متعددة  تكنولوجيات  حاليًا  وتتوافر 

العك�سية  الثابتة  الطبقة  منها  التجارية،  لال�ستعماالت 

الهابط  الهوائي  والتيار   )counter-current fixed bed(

 )fluidized bed( المميعة  والطبقة   )down draft(

والتاأين العالي )plasma( و�سواها.

على  متفوقًا  النفايات  تغويز  تجعل  التي  الح�سنات  اأهم 

المحركات  في  الكهربائية  الطاقة  توليد  اإمكانية  هي  الحرق 

والتوربينات الغازية، وهذا اأرخ�ض كثيرًا واأكثر كفاءة من دورة 

كما  اأقل،  االنبعاثات  وتكون  الحرق.  في  الم�ستعملة  البخار 

يمكن اإطالق الرماد )2%( في �سكل زجاجي وم�ستقر كيميائيًا، 
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يتم حرق النفايات البلدية 

في مكبات مك�سوفة 

في اأنحاء العالم العربي. 

هكذا ُتهـدر ثـروة يمكن 

ا�ستخدامها كمادة اأولية 

لتوليد الطاقة  

ز
رت

ي
و

ر

الى  النفايات  مجرى  من  المئة  في   98 الى  ي�سل  ما  وتحويل 

طاقة. وقد تولد التوربينات الغازية في محطات التغويز، خالل 

دورة م�ستركة، ما بين 900 و1200 كيلوواط �ساعة من الكهرباء 

لكل طن من النفايات البلدية ال�سلبة، اأي �سعفي ما يتحقق في 

الدورة البخارية الم�ستخدمة في نظم الحرق.

خالل العقد االأخير، باتت تكنولوجيا التغويز اأكثر انت�سارًا 

ومعتمدة في محطات كبيرة حول العالم. ومنذ العام 2009، 

المتحدة  الواليات  اأنحاء  في  البلدية  النفايات  تغويز  يتو�سع 

لتحويلها الى طاقة، كما يتم تغويز اأ�سكال منخف�سة النوعية 

من الوقود االأحفوري، مثل الفحم، على نطاق �سناعي.

واعدة،  ال�سلبة  البلدية  النفايات  تغويز  عمليات  وتعتبر 

ت�سلمها  لقاء  اأجورًا  تتقا�سى  التغويز  فمحطة  معقدة.  لكنها 

النفايات، ثم تجني دخاًل من بيع الكهرباء المنتجة. وتعتبر 

الكهرباء المنتج الرئي�سي حاليًا لمحطات التغويز، لكن يمكن 

الطبيعي  والغاز  والهيدروجين  ال�سائل  الوقود  اإنتاج  اأي�سًا 

اال�سطناعي.

وي�سكل فرز النفايات البلدية ال�ستخال�ض المواد ال�سالحة 

القيمة،  العالي  والبال�ستيك  المعادن  مثل  التدوير،  الإعادة 

االإ�سافية  الثانوية  الدخل  م�سدرًا ثالثًا للدخل. ومن م�سادر 

الترميد(  اأو  الحرق  عمليات  عن  الناجم  )الرماد  الخبث  بيع 

 )rock wool( ال�سخري  ال�سوف  مثل  للبناء  مواد  الإنتاج 

يتم  كما  �سماد.  الإنتاج  الكبريت  وبيع  والبالط،  والقرميد 

تجنب نفقات اإ�سافية بعدم اإر�سال النفايات اإلى المطامر. وقد 

يزداد الدعم الحكومي للطاقة المتجددة واعتمادات الكربون 

في الم�ستقبل، واإن يكن من ال�سعب التكهن بذلك االآن.

طنًا   680 بقدرة  النفايات  لتغويز  محطة  اإن�ساء  كلفة  تقدر 

في اليوم، تنا�سب مدينة �سغيرة اأو مجموعة قرى، بنحو 150 

كل  اأ�سعار  لتحديد  فائقة  عناية  تتطلب  وهي  دوالر.  مليون 

ال�سالحة  والمواد  الكهرباء  واأ�سعار  التفريغ  فر�سوم  عملية، 

الإعادة التدوير واأ�سعار الفائدة وال�سرائب تتفاوت كثيرًا.

النفايات  تغويز  عملية  اقت�ساديات  اأن  بالذكر  وجدير 

مثل  الع�سوية،  غير  فالمواد  التدوير.  الإعادة  اأف�سلية  تعطي 

البال�ستيك  واأنواع  وبيعها.  جمعها  يتم  والزجاج،  المعادن 

تدويرها  ويعاد  ب�سهولة  فرزها  يتم  القيمة  العالية  والورق 

نحو  تدر  البال�ستيك  اأنواع  فبع�ض  ا�ستهالكية.  �سلع  الإنتاج 

دوالرًا   65 نحو  الورق  اأنواع  بع�ض  ويدّر  للطن،  دوالرًا   220

للطن. وللمقارنة، قد ينتج كل طن من النفايات 0.8 ميغاواط 

من الكهرباء، ما يعادل نحو 63 دوالرًا لكل ميغاواط. وهكذا، 

من  اأكبر  هي  للبيع  ك�سلع  المواد  هذه  قيمة  اأن  الوا�سح  من 

قيمتها كوقود.

عمليات غير حرارية

هناك عدد من التكنولوجيات الحديثة القادرة على اإنتاج طاقة 

من النفايات واأنواع اأخرى من الوقود من دون حرق مبا�سر. 

وكثير من هذه التكنولوجيات تنتج طاقة كهربائية من كمية 

االحتراق  بوا�سطة  اإنتاجه  يمكن  مما  اأكبر  ذاتها  النفايات 

اأن  الحرارية  غير  التكنولوجيات  بع�ض  وبامكان  المبا�سر. 

تحول النفايات بكفاءة الى وقود �سائل اأو غازي.

تحويل  في  عالية  بامكانية  البيولوجي  اله�سم  يتميز 

النفايات الى طاقة. وهو عملية بيولوجية تتفكك فيها النفايات 

الع�سوية بفعل البكتيريا )اأو االنزيمات( الى جزيئات ب�سيطة، 

اإما الهوائيًا واإما هوائيًا. ويتم اإنتاج اأنواع وقود متجددة.

بكتيريا  على  الحيوية  للكتلة  الالهوائي  اله�سم  يعتمد 

غياب  في  للتحلل  القابلة  النفايات  تفكك  الهوائية 

هي  ثانوية،  منتجات  ثالثة  عن  ي�سفر  وهو  االأوك�سيجين. 

الع�سوي  الليفي  وال�سماد  الحيوي  وال�سائل  الحيوي  الغاز 

)كومبو�ست(. الغاز الحيوي هو خليط غازي يتكون من 60 

الكربون،  اأوك�سيد  ثاني  المئة  في   40 ونحو  ميثان  المئة  في 

مع كميات �سئيلة جدًا من كبريتيد الهيدروجين واالأمونيا. 

لتوليد  الداخلي  االحتراق  محركات  في  ا�ستعمالـه  ويمكن 

الع�سوي  وال�سماد  الحيوي  ال�سائل  اأما  والحرارة.  الكهرباء 

فيمكن ا�ستعمالهما لتح�سين خ�سوبة التربة.

ويتيح اله�سم الالهوائي وفورات طاقوية، وهو عملية اأكثر 

ا�ستقرارًا لمعالجة النفايات ال�سائلة المتو�سطة والعالية القوة. 

ومن ح�سناته االأخرى: توليد طاقة متجددة في �سكل كهرباء 

طرح  وعدم  الهواء،  في  واالنبعاثات  الروائح  وتجنب  وحرارة، 

ا�ستعمال  اإعادة  حال  في  تلوث  يحدث  فال  ال�سائلة  النفايات 

مياه المعالجة، وتخفي�ض حجم النفايات بن�سبة 85 في المئة، 

وتدني كلفة المعالجة التي ال تتعدى 12 دوالرًا للطن، وتقليل 

محطات  مع  بالمقارنة  والت�سغيلية  الراأ�سمالية  التكاليف 

الالهوائي  لله�سم  الرئي�سية  ال�سيئة  اأما  الهوائية.  المعالجة 

قد  ما  اله�سم،  عملية  في  �سيئ  لقيم  ا�ستعمال  عند  فتحدث 

ي�سفر عن منتجات ثانوية غير �سالحة لال�ستعمال.

على  فتعتمد  التخمير،  اأو  الهوائي  اله�سم  تكنولوجيا  اأما 

بكتيريا هوائية تحلل الكتلة الحيوية في وجود االأوك�سيجين 

اأخرى،  ومنتجات  اإثيلي(  )كحول  اإيثانول  الى  وتحولها 

عملية  واأثناء  ع�سوية.  مواد  اأو  �سلولوزية  نفايات  با�ستعمال 

لت�سريع  اأنزيمات  ا�ستعمال  يمكن  حيث  البكتيري،  التخمير 

اأوك�سيد  ثاني  الى  النفايات  في  ال�سكر  يتحول  العملية، 

الكربون واإيثانول.

اآخر  مثااًل  غذائية  محا�سيل  من  االيثانول  اإنتاج  ويعتبر 

ق�سب  من  تنتجه  مثاًل،  فالبرازيل،  الهوائي.  اله�سم  على 

الذرة،  من  تنتجه  المتحدة  والواليات  عقود،  منذ  ال�سكر 
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م�سنع �سركة »بالكهوك« 

يف والية اإيلينوي االأمريكية 

حيث يتم اإنتاج وقود 

االيثانول من الذرة

هذه  لكن  لل�سيارات.  وقودًا  وي�ستعمل  بالبنزين  يمزج  وهو 

اأنحاء العالم لت�سببها في  العمليات تلقى معار�سة عارمة في 

اإنتاج  اإلى  هو  اليوم  واالتجاه  الغذائية.  المواد  اأ�سعار  ارتفاع 

االإيثانول، اأو الوقود الحيوي، من محا�سيل غير غذائية اأو من 

الف�سالت الزراعية.

ويمكن اأي�سًا اإنتاج االيثانول من النفايات البلدية ال�سلبة. 

االأميركية  بيواإنرجي«  »فولكروم  �سركة  ذلك،  على  ومثال 

نيفادا  والية  في  كبيرة  تخمير  محطة   2010 عام  بنت  التي 

ليتر  مليون   40 تنتج  بحيث  طاقة،  الى  النفايات  لتحويل 

اإيثانول �سنويًا من 90 األف طن من النفايات البلدية ال�سلبة.

طاقة  الإنتاج  اأخرى  عملية  هي  البيوكيميائية  المعالجة 

من النفايات البلدية ال�سلبة من دون احتراق. ومن اأ�سكالها 

 )Dendro Liquid Energy( »الحديثة تكنولوجيا »دندرو

»�سفر  تكنولوجيا  من  والقريبة  العالية  االإمكانات  ذات 

المختلطة،  النفايات  جميع  تعالج  الحالة،  هذه  في  نفايات«. 

مفاعل  في  الكبيرة،  الخ�سبية  والكتل  البال�ستيك  فيها  بما 

الإنتاج اأول اأوك�سيد الكربون والهيدروجين اللذين هما وقودان 

االألمانية  ال�سركة  وتوؤكد  الكهربائية.  الطاقة  لتوليد  نظيفان 

مرات  اأربع  كفاءة  اأكثر  اأنها  دندرو  تكنولوجيا  تطور  التي 

محطاتها  تنتج  وال  الطاقة.  توليد  في  الالهوائي  اله�سم  من 

انتهاء  وعند  اإزعاجًا.  ت�سبب  وال  �سائلة  نفايات  اأو  انبعاثات 

العملية، يتبقى 4 الى 8 في المئة من المخلفات الهامدة، مثل 

الطرق.  ور�سف  الردم  في  ت�ستعمل  التي  والح�سى،  الرمل 

المدن  في  النفايات  اإدارة  م�ساألة  التكنولوجيا  هذه  وتحّل 

والمزارع، كما ت�ساهم في �سلة الطاقات المتجددة للبلدان.

ومن الح�سنات الخا�سة لتكنولوجيا دندرو: اإقامة وحدات 

احتراق  حدوث  وعدم  الكلفة،  منخف�سة  �سغيرة  المركزية 

لنيل  وموؤهلة  كربونيًا  محايدة  وكونها  انبعاثات،  انطالق  اأو 

العالية  الطاقوية  وكفاءتها  النظيفة«،  التنمية  »اآلية  �سهادة 

اإذ تحول النفايات الى طاقة بن�سبة 80 في المئة، والمتطلبات 

و250   150 بين  تتراوح  حرارة  ت�ستلزم  اإذ  للمعالجة  المعتدلة 

درجة مئوية وفقًا لنوع اللقيم، و�سمولها ت�سكيلة وا�سعة من 

نظيف  ا�سطناعي  غاز  والح�سيلة  والرطبة،  الجافة  اللقائم 

القطران  من  خال  والهيدروجين(  الكربون  اأوك�سيد  )اأول 

طن  األف   30 بقدرة  عادية  محطة  وباإمكان  والج�سيمات. 

من  طن  األف   80 نحو  يعادل  جاف  لقيم  اأ�سا�ض  )على  �سنويًا 

�ساعة  كيلوواط  مليون   53 اإنتاج  ال�سنة(  في  الرطبة  النفايات 

من الكهرباء في ال�سنة. وهذا يحتاج الى ا�ستثمار 17.5 مليون 

دوالر.  مليون   2.1 بنحو  �سنوية  ت�سغيلية  وتكاليف  دوالر 

وتبلغ العائدات االجمالية ال�سنوية للمحطة نحو 20.5 مليون 

وتحقق  واحد  عام  خالل  كلفتها  ت�سترد  اأنها  يعني  ما  دوالر، 

اأرباحًا مرتفعة طوال عمرها الذي يزيد على 15 عامًا.

مراكز  في  �سائعة  طريقة  فهي  الميكانيكية  المعالجة  اأما 

�سكل  في  وقودًا   تنتج  وهي  البلدية.  النفايات  تدوير  اإعادة 

حبيبات ت�ستعمل في ت�سغيل المحارق ومحطات التغويز.

الى  النفايات  الإدارة  الحالية  االتجاهات  ت�سير  عمومًا، 

الطمر،  اأو  الحرق  مثل  التقليدية،  االأحادية  الحلول  عن  تحول 

طاقة،  الى  النفايات  لتحويل  متطورة  تكنولوجيات  دمج  الى 

تقليل  ت�سمل  وهذه  المعالجة.  لطرق  االأولويات  تحديد  مع 

المفيدة، واإنتاج  المواد  النفايات، واإعادة تدويرها، وا�سترجاع 

ال�سماد، واإنتاج الغاز الحيوي، وا�سترجاع الطاقة من حبيبات 

الوقود المنتجة ميكانيكيًا، وطمر المخلفات المتبقية. وتدعم 

وانحالل  ترميد  من  الحرق،  تكنولوجيات  دمج  المقاربة  هذه 

■ حراري وتغويز، النتاج الطاقة �سمن خطة متكاملة. 
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ات�ضمت ال�ضنوات الع�ضر الما�ضية بتالحق مجموعة 

وعي  بروز  اإلى  اأدت  التي  العالمية  الأزمات  من 

الأ�ضل  ذات  والمحروقات  الطاقة  اأ�ضعار  ارتفاع  بحتمية  دولي 

على  المناخية  للتغيرات  الكارثية  وبالم�ضاعفات  الأحفوري، 

ن�ضوب  ب�ضبب  خ�ضو�ضًا  البيولوجي،  التنوع  وعلى  الإن�ضان 

الأنظمة  اأزمة  بتفاعل  الراهن  الوقت  وفي  المائية،  الموارد 

البنيوي  ال�ضعف  تعك�س  التي  العالمية  والقت�ضادية  المالية 

للنماذج القت�ضادية الحالية.

في  التفكير  اإلى  الدول  من  مجموعة  دفعت  الظرفية  هذه 

ت�ضمن  الثروات  ولإنتاج  القت�ضادي  للنمو  جديدة  رافعات 

لإقالع  ت�ضور  و�ضع  طريق  عن  وذلك  م�ضتدامة.  تنمية 

اقت�ضادي مبني على ا�ضتراتيجية النتقال الى اقت�ضاد اأخ�ضر، 

اأ�ضعار  وارتفاع  الطاقة  اأزمة  هي:  اأ�ضا�ضية  عنا�ضر  اأربعة  في 

مهددة  مخزوناته  اأ�ضبحت  الذي  الم�ضتورد  الأحفوري  الوقود 

ال�ضتثمارات  وتوظيف  القت�ضادية  والأزمة  بالن�ضوب، 

الخ�ضراء كو�ضيلة لالإنعا�س القت�ضادي، و�ضيا�ضات التخفيف 

الحراري،  لالحتبا�س  الم�ضببة  الدفيئة  غازات  انبعاث  من 

جديد  نموذج  و�ضع  ب�ضرورة  الدول  لبع�س  القوية  والقناعة 

للتنمية الم�ضتدامة المرتكزة على تغيير �ضلوكيات الم�ضتهلك 

والنماذج الت�ضويقية الحالية.

و�ضعت  التي  الدول  تجارب  مقارنة  تبين  ذلك،  على  بناء 

ا�ضتراتيجيات لالنتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر اأن هذا النموذج 

مقابل  في  الق�ضير،  المدى  على  مهمة  ا�ضتثمارات  يتطلب 

البعيد.  المدى  على  اإل  عليها  الح�ضول  يمكن  ل  مردودية 

من هنا، فاإن التحدي الذي يواجهه الفاعلون ال�ضيا�ضيون هو 

كيفية تحقيق التوازن بين منطق المدى الق�ضير الذي يحكم 

ومنطق  الملحة،  الجتماعية  والنتظارات  النتخابية  الوعود 

اإلى  لالنتقال  الإيجابية  النتائج  يعلل  الذي  البعيد  المدى 

اقت�ضاد اأخ�ضر.

و�ضرح  لتقريب  وا�ضعة  تح�ضي�ضية  حملة  اإنجاز  ويتوجب 

اأبعاد القت�ضاد الأخ�ضر وتداعياته للراأي العام. ول بد هنا من 

للبيئة  العربي  المنتدى  يلعبه  الذي  الطالئعي  بالدور  التنويه 

والتنمية منذ تاأ�ضي�ضه، من اأجل ت�ضجيع المجتمعات والدول 

للموارد  الر�ضيد  وال�ضتخدام  البيئة  حماية  على  العربية 

مقاربة  خالل  من  الم�ضتدامة،  التنمية  وتحقيق  الطبيعية 

والمجتمع  الأعمال  ورجال  القرار  �ضانعي  بين  ت�ضاركية 

المدني والموؤ�ض�ضات الأكاديمية.

ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة

تعرفها  التي  والديموغرافية  الجتماعية  المتغيرات  ظل  في 

م�ضل�ضل  باإطالق  عديدة  �ضنين  منذ  المغرب  قام  منطقتنا، 

بقيادة  عميقة  واجتماعية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  اإ�ضالحات 

الملك محمد ال�ضاد�س، تكللت عام 2011 بو�ضع د�ضتور جديد 

للمملكة اأكد على تر�ضيخ قيم المجتمع المت�ضامن الذي يكفل 

للمواطنين الأمن والحرية وت�ضاوي الفر�س واحترام الكرامة 

و�ضع  تم  كما  نظيفة.  بيئة  في  والحق  الجتماعية  والعدالة 

ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ضتدامة بداأ تفعيله من خالل 

برامج قطاعية ور�ضد اعتمادات مالية مهمة. و�ضيتيح تحويل 

اإدماجًا ر�ضميًا  اإطار  خالل �ضنة 2012  اإلى قانون  هذا الميثاق 

القت�ضادية  الوطنية  ال�ضيا�ضات  جميع  في  البيئي  للبعد 

والجتماعية والثقافية.

وي�ضطلع المجل�س القت�ضادي والجتماعي في المغرب، 

لدى  ا�ضت�ضارية  بمهمات  م�ضتقلة،  د�ضتورية  هيئة  وهو 

على  اإليه  ويعهد  والم�ضت�ضارين،  النواب  ومجل�ضي  الحكومة 

الخ�ضو�س القيام بما ياأتي: الإدلء براأيه في التوجهات العامة 

القت�ضادية  الظرفية  وتحليل  والتكوين،  الوطني  لالقت�ضاد 

وتقديم  والدولية،  والإقليمية  الوطنية  والبيئية  والجتماعية 

بالأن�ضطة  المرتبطة  الميادين  مختلف  في  اقتراحات 

الم�ضتدامة.  والتنمية  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية 

الفرقاء  بين  والحوار  والتعاون  الت�ضاور  خالل  من  وذلك 

بمعالجة  المجل�س  قام  وقد  والجتماعيين.  القت�ضاديين 

وتوفير  الثروة  خلق  اإمكانيات  الأخ�ضر:  »القت�ضاد  مو�ضوع 

فر�س العمل«، باعتباره نموذجًا جديدًا للتنمية القت�ضادية 

التي  الق�ضايا  بين  الأولوية  ومنحه  الم�ضتدامة،  والب�ضرية 

تحلياًل  ي�ضمل  تقرير  اإعداد  عبر  وذلك  درا�ضتها.  على  يكب 

خلق  اإمكانات  وتقييم  القت�ضادي،  النموذج  لهذا  ا�ضتراتيجيًا 

فر�س للعمل والثروة على ال�ضعيد الوطني في اأربعة قطاعات 

المتجددة،  الطاقات  وهي:  الأخ�ضر،  لالقت�ضاد  اأ�ضا�ضية 

النفايات  وتدبير  ال�ضرف،  مياه  ومعالجة  الطاقة،  وكفاءة 

ال�ضلبة.

خالل  اإطالقها  تم  التي  البيئية  الدينامية  �ضاهمت  لقد 

القت�ضادية،  القطاعات  مختلف  في  الأخيرة  الع�ضر  ال�ضنين 

والتنمية  للبيئة  الوطني  الميثاق  تفعيل  برنامج  عبر 

وتر�ضيد  المائية  الموارد  تعبئة  وا�ضتراتيجية  الم�ضتدامة، 

ا�ضتعمال الماء في المجال الزراعي، وحماية الغابات والتنوع 

رئي�س  هو  بنمو�ضى  �ضكيب 

والجتماعي  القت�ضادي  املجل�س 

يف املغرب.

بقلــم �سكيب بنمو�سى

�سيتيح حتويل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة اإىل قانون 

اإطار  خالل �سنة 2012 اإدماجًا ر�سميًا للبعد البيئي يف جميع ال�سيا�سات 

الوطنية االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

القت�ضاد الأخ�ضر يف املغرب
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وكفاءة  المتجددة  الطاقات  تنمية  ومخططات  البيولوجي، 

تدبر  وتح�ضين  ال�ضرف،  مياه  معالجة  وتقوية  الطاقة، 

للزراعة  م�ضتدامة  تنمية  برامج  وو�ضع  ال�ضلبة،  النفايات 

النتقال  يتيح  اإيجابي  مناخ  اإر�ضاء  في  وال�ضيد،  وال�ضياحة 

بالقت�ضاد الوطني نحو اقت�ضاد اأخ�ضر. 

من اأجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، 

ميغاواط(   2000( ال�ضم�ضي  المغربي  المخطط  �ضيعبئ 

ا�ضتثمارات  ميغاواط(   2000( الريحي  المغربي  والبرنامج 

تتجاوز 100 بليون درهم )نحو 11 بليون دولر(، كما �ضيوفران 

فائ�ضًا بقيمة 2.5 مليون طن معادل للبترول، مما �ضيمكن من 

الكربون  اأوك�ضيد  ثاني  غاز  من  طن  مليون   9.5 انبعاث  تالفي 

يمكن  التي  العمل  فر�س  خلق  اإمكانات  وتقدر  ال�ضنة.  في 

 27 من  باأكثر  خلقها  المغرب  في  المتجددة  الطاقات  لم�ضالك 

األف فر�ضة في اأفق �ضنة 2020. وت�ضعى ال�ضتراتيجية الوطنية 

تقلي�س  اإلى  والنقل  وال�ضناعة  البناء  قطاع  في  الطاقة  لكفاءة 

فاتورة الطاقة بنحو 15 في المئة بحلول �ضنة 2030، الأمر الذي 

اأكثر من 228 جيغاواط في ال�ضنة ويتطلب  �ضيمكن من توفير 

ا�ضتثمارًا يفوق 21 بليون درهم )2.4 بليون دولر(، مع اإمكان 

خلق 40 األف فر�ضة عمل في هذا القطاع في اأفق �ضنة 2020.

المياه  وت�ضفية  ال�ضائل  للتطهير  الوطني  المخطط  اأما 

بليون   4.8( درهم  بليون   43 ميزانيته  تبلغ  الذي  العادمة، 

الربط  حجم  رفع  اإلى   2020 �ضنة  اأفق  في  ي�ضعى  فاإنه  دولر(، 

اإلى 80 في المئة في الو�ضط الح�ضري، ورفع  ب�ضبكة التطهير 

ت�ضجيع  مع  المئة،  في   60 الى  العادمة  المياه  ت�ضفية  ن�ضبة 

اأكثر  خلق  و�ضيتيح  الم�ضفاة.  العادمة  المياه  ا�ضتعمال  اإعادة 

من 10 اآلف فر�ضة عمل مبا�ضر، زيادة على الفر�س المتوقعة 

في الم�ضلك ال�ضناعي المتعلق باإنتاج المعدات.

تح�ضين  المنزلية  للنفايات  الوطني  البرنامج  وي�ضتهدف 

تجميع هذه النفايات والحد المنا�ضب منها، وتاأهيل المكبات 

م�ضالك  وت�ضجيع  مراقبة،  جديدة  مكبات  واإقامة  الموجودة، 

الفرز، واإعادة ال�ضتعمال، وتدوير النفايات. وتقدر الميزانية 

باليين   4( درهم  بليون   37 بنحو  البرنامج  لهذا  الإجمالية 

دولر( على مدى 15 �ضنة، ومن �ضاأنه اأن ينتج 11 األف فر�ضة 

عمل مبا�ضر.

تو�سيات لنموذج اقت�سادي جديد

بالتنمية  يتعلق  ما  في  الوطنية  الدينامية  تحويل  اإن 

اقت�ضادي  نموذج  خالل  من  تنزيلها  يقت�ضي  الم�ضتدامة 

جديد يحافظ على الراأ�ضمال الطبيعي وي�ضمن اأعلى م�ضتوى 

المجل�س  اقترح  الغر�س،  ولهذا  الجتماعي.  الن�ضجام  من 

تتمحور  بتدابير  ميدانية  تو�ضيات  والجتماعي  القت�ضادي 

حول �ضتة مرتكزات كبرى، هي الآتية:

تحديد ا�ضتراتيجية �ضاملة ونمط حوكمة فعلي لالنتقال   .1

والقليمي،  الوطني  ال�ضعيدين  على  اأخ�ضر  اقت�ضاد  اإلى 

القطاعية.  والبرامج  ال�ضتراتيجيات  مختلف  اإدماج  تعتمد 

عليا  مركزية  لجنة  بو�ضع  المجل�س  يو�ضي  ذلك،  اأجل  من 

من  يكون  الوزارات،  جميع  بين  م�ضتركة  الأخ�ضر  لالقت�ضاد 

التتبع  و�ضمان  ال�ضتراتيجية،  التوجيهات  اقتراح  مهماتها 

وتقييم  المعتمدة،  البرامج  لمختلف  الم�ضتمر  والتح�ضين 

نتائجها القت�ضادية والجتماعية والبيئية.

للم�ضالك  داعمة   وتنمية  فعلي  �ضناعي  اندماج  �ضمان   .2

من  يمكن  تحليل  اإنجاز  عبر  وذلك  الوطنية.  الخ�ضراء 

مع  المتالئمة  الجديدة  ال�ضناعية  الم�ضالك  ت�ضخي�س 

مخطط  وو�ضع  للبالد،  والب�ضرية  الطبيعية  الإمكانات 

لم�ضاريع تطوير المقاولت ال�ضغرى والمتو�ضطة الوطنية في 

هذه الميادين. ويتعين كذلك اإعطاء الأولوية للبرامج الوطنية 

مياه  ومعالجة  والريحية  ال�ضم�ضية  الطاقات  بتنمية  الخا�ضة 

النفايات ال�ضلبة المنزلية، بهدف رفع ن�ضبة  ال�ضرف وتدبير 

خلق  عبر  الموظفة،  الهامة  ال�ضتثمارات  عن  الناتجة  الفائدة 

فر�س عمل وتطوير الخبرة المغربية.

الحاجات  ا�ضتباق  اأجل  من  عملي  مخطط  و�ضع   .3

الوطني  البرنامج  تنا�ضب  التي  الكفاءات  من  الم�ضتقبلية 

مختلف  مع  بتن�ضيق  خ�ضراء،  �ضناعية  م�ضالك  لتطوير 

مع  والأكاديميين،  والقت�ضاديين  الجتماعيين  ال�ضركاء 

ت�ضجيع  يتعين  كما  القليمي.  البعد  اإدماج  على  الحر�س 

التكنولوجي  والبتكار  والتطوير  العلمي  البحث  مبادرات 

الم�ضالك  مجموع  ت�ضمل  التي  الختراع،  لبراءات  المنتج 

اإدماج  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  الأخ�ضر.  لالقت�ضاد  ال�ضناعية 

بمختلف  التعليم  وفي  التربوية  البرامج  في  البيئي  البعد 

وتكييف  البيئية  المواطنة  تعزيز  من  �ضيمكن  اأ�ضالكه 

ال�ضلوكيات واأنماط ال�ضتهالك الم�ضتقبلية.

اإطار  في  الجتماعي  وال�ضلوك  الجتماعي  البعد  تطوير   .4

الجتماعي«  »الميثاق  على  الرتكاز  مع  الأخ�ضر،  القت�ضاد 

كمرجعية  والجتماعي  القت�ضادي  المجل�س  اأعده  الذي 

اأ�ضا�ضية. وكذلك و�ضع تدابير فعالة لتعميم اآليات الم�ضوؤولية 

الجتماعية والبيئية داخل المقاولت.

بو�ضع  الموجودة  البيئية  القانونية  التر�ضانة  تفعيل   .5

»الملوث  مبداأ  وتطبيق  المنا�ضبين،  والتتبع  للمراقبة  و�ضائل 

للبيئة  الوطني  بالميثاق  المتعلق  القانون  واإ�ضدار  يدفع«، 

والتنمية الم�ضتدامة.

�ضيغ  عبر  الخا�س  ـ  العمومي  التمويل  اآليات  تعزيز   .6

تف�ضيلية لتخ�ضير مختلف القطاعات القت�ضادية، خ�ضو�ضًا 

اإدماج  اأن  كما  والمتو�ضطة.  ال�ضغرى  المقاولت  الى  بالن�ضبة 

تقييم الأخطار البيئية والجتماعية في �ضروط منح القرو�س 

واللتزامات  القوانين  فر�س  من  �ضيمكن  الم�ضارف  من 

البيئية والجتماعية في المراحل الأولى لكل ال�ضتثمارات.

تو�ضيات  والجتماعي  القت�ضادي  المجل�س  اقترح  وقد 

فيها  بما  الأخ�ضر،  القت�ضاد  قطاعات  بكل  خا�ضة  عملية 

ال�ضرف،  مياه  ومعالجة  الطاقة،  وكفاءة  المتجددة،  الطاقات 

خالل  من  عليها  الطالع  ويمكن  ال�ضلبة.  النفايات  وتدبير 

■  www.ces.ma  الموقع الإلكتروني

�لر�سم خا�ّص

بـ»�لبيئة و�لتنمية«©

من لو�سيان دي غروت



ب�سام القنطار )بيروت(

ُيتوقع اأن ي�ضدر المجل�س الأعلى لل�ضيد البري في 

البري ل�ضنة 2012،  لبنان قرارًا بفتح مو�ضم ال�ضيد 

بناء على تو�ضية من وزير البيئـة ناظم الخـوري. وذلك بعد 

اأن ا�ضتكمل المجل�س اإ�ضدار المرا�ضيم التطبيقيـة والقرارات 

هذا  البري.  بال�ضيد  المتعلق   580 الرقم  للقانون  التنظيمية 

لأ�ضبـاب  يطبق  لم  لكنه   ،2004 عـام  النـور  اأب�ضـر  القـانون 

لحوم  وتجـار  والذخيرة  ال�ضالح  تجار  ا�ضتفادة   اأهمها  عدة، 

اأنواع  لجميع  الع�ضوائي  ال�ضيد  فو�ضى  من  البرية  الطيور 

لدى  الجدي  القرار  وغياب  والمهاجرة،  المقيمة  الطيور 

ال�ضابطة العدليـة المكلفـة تطبيق قـانون ال�ضيـد في القيـام 

بمهماتها.

الوزراء  مجل�س  قرار  على  بناء  لبنان  في  ال�ضيد  وُيمنع 

الرقم 37 ال�ضادر عام 1997. لكن ال�ضيد الع�ضوائي الى تزايد 

�ضياد،  اعتقال  يتم  اأن  ويندر  والف�ضول.  الموا�ضم  جميع  في 

يت�ضببون  الذين  ال�ضيادين  بتوقيف  الدرك  مخافر  وتكتفي 

وكان  الطيور.  على  النار  اإطالق  نتيجة  قتله  اأو  اأحدهم  بجرح 

ي�ضتهلك  لبنان  اأن  اأظهر   2009 عام  �ضدر  ر�ضمي  غير  اإح�ضاء 

�ضنويًا ما يزيد على 25 مليون طلقة �ضيد، تنتج نحو 600 طن 

من الر�ضا�س. وتزخر اأعداد »الجريدة الر�ضمية« التي ت�ضدر 

اأ�ضبوعيًا برزمة من القرارات التي ت�ضدر عن وزيري الداخلية 

وذخائرها  ال�ضيد  باأ�ضلحة  التجار  رخ�س  بمنح  والدفاع 

ورخ�س بيع »البارود« بالتجزئة.

تراخي�ص جديدة

اتخذت  حال  في  البيئة  وزارة  ينتظر  جدي  ا�ضتحقاق 

من  العديد  اعترا�س  بالطبع  �ضيلقى  الذي  الجريء،  القرار 

الجمعيات البيئية الراف�ضة لفكرة ال�ضيد من اأ�ضا�ضه، اأو تلك 

اأن يكون قرار فتح مو�ضم ال�ضيد متالزمًا مع  التي ت�ضر على 

رخ�س  اإعطاء  عدم  اأهمها  التنفيذية،  الخطوات  من  العديد 

ال�ضيد في لبنان

ال�سيد الربي ممنوع 

يف لبنان منذ العام 

1997. فهل ت�سمح 

به وزارة البيئة هذه 

ال�سنة كخطوة يف 

اجتاه ت�سريع ال�سيد 

امل�ستدام؟ العربة يف 

مالحقة املخالفني 

لالمتحان  خ�ضعوا  للذين  اإل  ال�ضالح  حمل  ورخ�س  ال�ضيد 

الإلزامي في نوادي الرماية المتخ�ض�ضة. 

غ�ضن   فايز  الدفاع  وزير  عن  �ضدر  الذي  القرار  ويعتبر 

الحربية  الأ�ضلحة  حمل  لتراخي�س  جديدة  نماذج  باعتماد 

القوى  الثاني من �ضنة 2012، خطوة مهمة تمكن  الن�ضف  في 

كل  وتوقيف  مالحقة  من  اللبناني  الجي�س  �ضيما  ول  الأمنية 

وزارة  عن  �ضادر  ترخي�س  دون  من  �ضيد  �ضالح  يحمل  من 

ال�ضالح  تراخي�س  يبرز  هوؤلء  من  كبير  عدد  وكان  الداخلية. 

الحربي اأثناء الخ�ضوع للتفتي�س في النقاط الأمنية، ما ي�ضهل 

في  وخ�ضو�ضًا  ال�ضيد  اأماكن  الى  بالمئات  انتقالهم  عملية 

منطقة البقاع.

ال�ضالح  حمل  تراخي�س  من  الجديدة  الن�ضخة  وتت�ضمن 

البري  ال�ضيد  اأ�ضلحة  لنقل  ا�ضتعمالها  يمنع  تحذيرًا  الحربي 

وا�ضتخدامها. ويقّدر عدد تراخي�س حمل ال�ضالح الحربي التي 

�ضتة  كل  تجدد  وهي  الآلف،  بع�ضرات  الدفاع  وزارة  ت�ضدرها 

اأ�ضهر.

المهاجرة،  الطيور  حماية  م�ضروع  ا�ضتكمل  المقابل،  في 

البيئة  وزارة  في  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  ينفذه  الذي 

الدليل  اإنجاز  لبنان،  في  الطبيعة  حماية  جمعية  مع  بالتعاون 

المدير  واأكد  �ضيدها.  الم�ضموح  الطيور  باأنواع  المتعلق 

ع في تو�ضيف  التنفيذي للجمعية اأ�ضعد �ضرحال اأن الدليل تو�ضَّ

اأن  لل�ضياد  يمكن  طريدة   14 تتجاوز  ل  التي  الطرائد  هذه 

با�ضطيادها.  الم�ضموح  الكمية  تحديد  الى  اإ�ضافة  ي�ضطادها، 

واأمل �ضرحال، وهو اأي�ضًا ممثل الجمعيات البيئية في المجل�س 

ي�ضمح  التي  الأماكن  تحديد  يتم  اأن  البري،  لل�ضيد  الأعلى 

لأن  البيئة،  وزارة  عن  �ضي�ضدر  الذي  القرار  في  فيها  بال�ضيد 

البلدية  وال�ضرطة  الأحراج  حرا�س  يتمكن  اأن  الم�ضتحيل  من 

والقوى الأمنية من �ضبط عمليات ال�ضيد على جميع الأرا�ضي 

هناك  اأن  حين  في  المحمية،  المناطق  في  خ�ضو�ضًا  اللبنانية، 

العديد من المناطق المعروفة جيدًا من قبل ال�ضيادين والتي 

تتميز باأنها مناطق عبور للطيور الم�ضموح ب�ضيدها.

هل ُيفتح المو�سم هذه ال�سنة؟
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يو�ضح مدير م�ضروع الطيور المحلقة والمهاجرة �ضليم حمادة 

اأن حق تنظيم محا�ضر �ضبط للمخالفين يعود اإلى قوى الأمن 

الداخلي، وحرا�س الأحراج وال�ضيد التابعين لوزارة الزراعة، 

وحرا�س المحميات الطبيعية �ضمن نطاق المحميات. ولقد 

خ�ضع هوؤلء اإلى ور�س تدريب لكي يتمكنوا من التمييز بين 

اأنواع الطيور عند قيامهم بمهّماتهم و�ضبط المخالفات.

بما  لبنان  في  عددهم  يقّدر  الذين  بال�ضيادين،  ويفتر�س 

يزيد على 500 األف �ضياد، اأن يحوزوا 

وزارة  عن  �ضادرة  �ضيد  رخ�ضة 

اأحد  في  امتحان  على  بناًء  البيئة، 

الوزارة،  من  المجازة  الرماية  نوادي 

ال�ضيد  �ضالح  حمل  رخ�ضة  جانب  اإلى 

وبولي�ضة  الداخلية،  وزارة  عن  ال�ضادرة 

قد  التي  الأ�ضرار  ل�ضمان  اإلزامية  تاأمين 

تلحق بالغير من جراء ممار�ضة ال�ضيد.

ويلفت حمادة الى اأن نوادي الرماية يجب 

من  كبيرة  اأعداد  ل�ضتقبال  جاهزة  تكون  اأن 

لمتحان  بالخ�ضوع  يرغبون  الذين  ال�ضيادين 

حيازة رخ�ضة ال�ضيد، اآماًل اأن تجري هذه العملية 

اأنواع  على  ال�ضياد  يتعرف  بحيث  الأ�ضول  وفق 

وعلى  �ضيدها  الم�ضموح  الطرائد 

حال  في  به  �ضتلحق  التي  العقوبة 

نوعية  لجهة  ال�ضيد،  قانون  خالف 

اأ�ضول  اإلى  اإ�ضافة  كميتها،  اأو  الطرائد 

الأمان  معايير  �ضمن  ال�ضالح  ا�ضتخدام 

الإ�ضابات  عدد  من  للتخفيف  والحماية، 

وكثير  لبنان  في  جدًا  مرتفعة  تعتبر  التي 

اأح�ضت محا�ضر قوى  اإ�ضابات قاتلة. وقد  منها 

الأمن الداخلي عام 2009 ما يزيد على 400 اإ�ضابة 

وع�ضرات  وفّيات  ثالث  منها  نتجت  �ضيد،  بطلقات 

الإ�ضابات بعطل دائم.

التاأمين  »بولي�ضة  بتحديد  المتعلق  المر�ضوم  ويحدد 

للتغطية  الأعلى  ال�ضقف  �ضياد،  لكل  الإلزامية  الغير«،  �ضد 

دولر(.  األف   50( لبنانية  ليرة  مليون   75 بـ  الوفاة   حال  في 

 50( ليرة  األف  بـ75  البولي�ضة  هذه  �ضعر  يحدد  اأن  ويتـوقع 

اأن  واأعلنت  �ضبق  التاأمين  �ضركات  جمعية  لكن  دولرًا(. 

لتحديد  الطبي  التقرير  اإلى  ت�ضتند  �ضوف  التاأمين  »�ضركات 

الناتجة  الإ�ضابات  تغطي  لن  البولي�ضة  لأن  الإ�ضابة،  نوعية 

من بندقية حربية، حتى لو ا�ضتخدمت في عملية ال�ضيد«.

وت�ضاءل  �ضرحال: »ما الذي يمنع قوى الأمن من مالحقة 

ال�ضيادين التجار والذين ي�ضتخدمون اآلت الت�ضجيل والدبق 

وغيرها من الأ�ضاليب ال�ضائنة، في حال فتح مو�ضم ال�ضيد اأو 

الع�ضوائي  ال�ضيد  وا�ضتمرار  حالها  على  الأمور  بقاء  حال  في 

كما في كل عام؟« واأ�ضف لل�ضور التي يتم ن�ضرها عبر موقع 

فاي�ضبوك وتظهر طرائد تم ا�ضطيادها في مو�ضمي التزاوج 

بالنقرا�س  مهددة  اأنواع  ا�ضطياد  عن  عدا  والتفقي�س، 

■ ول �ضيما الحبارى. 

امل�سموح وغري امل�سموح

ال�سيد  ت�ستند م�سودة م�سروع قرار فتح مو�سم 

ل�سنة 2012 اىل جمموعة من القوانني واالتفاقيات 

الالئحة  واىل  لبنان،  وّقعها  التي  الدولية 

حلماية  الدويل  االحتاد  عن  ال�سادرة  احلمراء 

املهددة  والطيور  باحليوانات  واملتعلقة  الطبيعة 

باالنقرا�ض.

�سي�سمح  التي  الطيور  القرار  هذا  ويحّدد 

ال�سمن،  املطوق،  الرتغل،  وبينها:  ب�سيدها، 

باأ�سمائها  �سّميت  وقد  والتيان،  ال�سلنج،  الفري، 

ال�سعبية املتداولة ال باأ�سمائها العلمية. اأما الطيور 

التي ال ي�سمح ب�سيدها، فيحددها القرار باأ�سمائها 

العلمية ومنها: العوي�سق، القطقاط االجتماعي، 

ال�سنقب،  املخطط،  ال�سر�سري  الرمادية،  الدر�سة 

اجلهلول الكبري، جلم املاء الفاحم، ال�سلوى.

�سبتمرب 2012
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م�ؤ�ش�شة قطر الدولية ت�شرك 

تالميذ املدار�س يف م�شروع 

لر�شم خرائط م�اقع اأ�شجار 

املنغروف على �ش�احل البالد

تالميـذ قطــر ي�شتك�شفون

غابات المنغروف
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الدكت�رة ليا كارير

ت�شاعد الطالبني عمر �شيف

واأحمد الفاحت على اإدخال 

البيانات اإىل برنامج خرائط 

املنغروف على الآيباد

امل�قع الإلكرتوين

لر�شم خرائط املنغروف

الدوحة ـ  »البيئة والتنمية«

ورفقاوؤه  ال�سيد  ح�سام  القطري  الفتى  يكن  مل 

يعرفون ما هو الأطوم، اأو بقرة البحر، على رغم اأن 

اخلليج.  مياه  يف  تعي�ش  الثديية  احليوانات  هذه  من  املئات 

لكنهم يف نهاية ذلك ال�سبت املوافق 21 ني�سان )اأبريل( باتوا 

قادرين على التعرف اإىل الأطوم وكائنات كثرية اأخرى، بعد 

غابة  يف  تعي�ش  التي  والنباتات  احليوانات  عن  بيانات  جمع 

املنغروف يف الذخرية على ال�ساحل ال�سرقي لقطر، وهي اأكرب 

غابة من نوعها يف البالد.

من  جمموعة  قامت  الأر�ش«،  »يوم  ن�ساطات  من  كجزء 

اأداة  لختبار  ميدانية  برحلة  الدوحة  يف  الثانويني  الطالب 

جديدة على النرتنت ُت�ستخدم يف م�سروع ر�سم خرائط ملواقع 

الدولية  قطر  ملوؤ�س�سة  عاملية  مبادرة  يف  املنغروف،  اأ�سجار 

الإيكولوجية  للنظم  البيولوجي  التنوع  ا�ستك�ساف  بهدف 

ال�ساحلية ورفع الوعي اجلماهريي حول هذا املوئل احليوي. 

»كونزرفي�سن  منظمة  فيها  �ساركت  التي  الرحلة،  وبعد 

اأن »من املهم  اأ�سبح ح�سام قادرًا على ال�سرح  اإنرتنا�سونال«، 

املهاجرة  للطيور  مالذ  لأنها  املنغروف  اأ�سجار  حماية  جدًا 

حتمي  وهي  الأخرى،  املائية  والأحياء  لالأ�سماك  وح�سانة 

والرملية.  البحرية  العوا�سف  اأثر  من  وتخفف  ال�سواطئ 

اأن تربتها وجذورها حتتجز الكربون، وبذلك نتمكن من  كما 

تخفيف الحتبا�ش احلراري«.

هوؤلء التالميذ هم جميعًا م�ساركون يف برنامج التبادل 

با�ستعمال  ا�ستمتعوا  وقد  الدولية.  قطر  ملوؤ�س�سة  الثقايف 

يف  الرتبية  تكنولوجيا  م�ست�سار  طورها  التي  اجلديدة  الأداة 

الذين  للم�ستخدمني  ت�سمح  فهي  دوبيا.  كري�ش  املوؤ�س�سة 

لديهم اأجهزة »لبتوب« اأو »اآيباد« اأو هواتف ذكية بتحميل 

اجلغرافية،  املواقع  لتحديد   GPS نظام  من  خمتارة  بيانات 

اجلغرافية  والإحداثيات  الفيديو  واأفالم  ال�سور  مثل 

اخلا�ش  الإلكرتوين  املوقع  يف  واإدخالها  والن�سو�ش، 

التلميذ  ويقول   .mappingthemangroves.qfi.org
اإىل العامل ما  اأحمد حيا�سات: »تعلمت تطبيقًا جديدًا ينقل 

تعلمناه عن مواقع اأ�سجار املنغروف واأعدادها. هذه التجربة 

ل تقدر بثمن!«

العلوم  برنامج  مديرة  كارير،  ليا  الدكتورة  ونوهت 

البحرية يف »كونزرفي�سن اإنرتنا�سونال«، بحما�سة التالميذ 

كثريًا  مهتمني  »كانوا  وقالت:  امليداين،  العلمي  البحث  يف 

ال�ساحلية.  اليكولوجية  النظم  لفهم  به  نقوم  الذي  بالعمل 

وبدوا متلهفني حقًا للتعرف على بع�ش النظم الإيكولوجية 

الأع�ساب  م�سطحات  مثل  بلدهم،  يف  باحلياة  الناب�سة 

البحرية وغابات املنغروف التي زرناها«.

تنفذه  الذي   TweetChat برنامج  يف  اجلميع  و�سارك 

حول  وحقائق  �سور  اإر�سال  خالل  من  الدولية،  قطر  موؤ�س�سة 

غابات املنغروف اىل املتتبعني حول العامل.

قطر  موؤ�س�سة  اأعلنت  احلافل،  النهار  ذلك  نهاية  ويف 

م�سرتكة  مبادرة  عن  اإنرتنا�سونال«  و»كونزرفي�سن  الدولية  

والوليات  قطر  من  والبيئة«  للعلوم  �سباب  »�سفراء  لتدريب 

املتحدة والربازيل، من اأجل تعزيز معرفتهم بالق�سايا البيئية 

والعاملية احلرجة كي ي�ساهموا يف نه�سة جمتمعاتهم املحلية. 

ومت اختيار اأربعة طالب قطريني، تلقوا تدريبًا و�ساركوا على 

اأثره يف قمة الأر�ش التي انعقدت يف 20 ـ 22 حزيران )يونيو( 

املوؤمتر  يف  ي�ساركون  و�سوف  بالربازيل.  جانريو  دي  ريو  يف 

ت�ست�سيفه  الذي  املناخ  تغري  اتفاقية  لأطراف  ع�سر  الثامن 

■ الدوحة يف كانون الأول )دي�سمرب( 2012.  

ال�سور:

م�ؤ�س�سة قطر الدولية
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ال�سورة فوق:

املرفاأ الأثري يف غار امللح، 

وهي بحرية �شاحلية على 

البحر املت��شط حيث تلتقي 

املياه املاحلة مع املياه العذبة 

يف دلتا نهر جمردة. البحرية 

مهمة للطي�ر والأ�شماك 

املهاجرة، ويعي�س كثري من 

�شكانها على �شيد الأ�شماك

م�ائل مائية عذبة وماحلة ت�ؤوي تن�عًا بي�ل�جيًا غنيًا وتعترب 

مالذات وم�شادر غذاء لطي�ر مهاجرة وحي�انات ونباتات برية ومائية

نبيل زغدود )تون�ش(

 15 تر�سيم  موؤخرًا  التون�سية  الزراعة  وزارة  اأعلنت 

الدولية،  »رام�سار«  اتفاقية  �سمن  رطبة  منطقة 

التفاقية  هذه  يف  امل�سّجلة  التون�سية  املناطق  عدد  لريتفع 

من  هكتار،  األف   800 تبلغ  اجمالية  مب�ساحة  منطقة   35 اىل 

اأ�سل 256 منطقة رطبة يف البالد. وتقع غالبية هذه املناطق 

بحماية  »رام�سار«  وتعنى  ال�ساحل.  من  قريبًا  ال�سمال  يف 

طريق  عن  العقالين،  ا�ستغاللها  وت�سجيع  الرطبة  الأرا�سي 

اجلهود الوطنية والتعاون الدويل.

الرباق  �سيدي  هي  �سدود  �سبعة  اجلديدة  القائمة  ت�سم 

وعبدالرحمن  الأحجار  ووادي  الليل  ومرق  �سعد  و�سيدي 

وخليج  القطار  �سط  ت�سمل  كما  الرمل.  ووادي  وعبداملوؤمن 

دكوك  ووادي  طوزة  وقرعة  والثاجلة  قرقنة  وجزر  بوغرارة 

و�سبختي حلق املنزل و�سيدي الهاين.

اأنها  خ�سو�سًا  البيولوجي،  بتنوعها  املناطق  هذه  تتميز 

تختلف  طبيعية  ومناظر  الطيور  من  نادرة  اأنواعًا  توؤوي 

باختالف املناخ من ال�سمال اىل اجلنوب. وترتاوح املياه فيها 

نادرة  اأ�سناف  لتع�سي�ش  موائل  يوفر  ما  واملالح،  العذب  بني 

الربية  احليوانات  من  كثرية  لأنواع  وماأوى  الطيور،  من 

واملائية والنباتات.

ل�سون  العاملي  ال�سندوق  ق  من�سّ املعموري،  فوزي  ويقول 

من  كبرية  اأهمية  الرطبة  »للمناطق  تون�ش:  يف  الطبيعة 

للعلماء.  بحث  خمتربات  تكون  اأن  وميكن  العلمية،  الناحية 

الن�ساط  تعزيز  يف  وت�ساهم  الفي�سانات،  من  حتّد  اأنها  كما 

الزراعي، خ�سو�سًا ال�سدود. ومتثل ال�سباخ والبحريات موائل 

للطيور املهاجرة والرثوة ال�سمكية«.

حمافظة  يف  �سعد  �سيدي  �سّد  ميتاز  املثال،  �سبيل  على 

باإنتاجه   ،1981 عام  اإن�ساوؤه  مت  الذي  تون�ش،  و�سط  القريوان 

مكعب  مرت  مليون   200 تخزينه  طاقة  وتبلغ  لل�سمك.  الوفري 

من املياه، ت�ستغل اأ�سا�سًا يف الزراعة وتربية الأ�سماك.

ويعترب �سد �سيـدي الرباق، يف مدينـة نفزة على بعد 70 

كيلومرتًا من العا�سمـة تون�ش، من اأكرب ال�سدود يف اأفريقيـا، 

وهو  مكـعب.  متـر  مليـون   264 ا�ستيعابـه  طاقـة  تبلـغ  اإذ 

حمرك رئي�سي للتنمية يف املنطقة، فهو يخزن مياه الأمطار 

ويزود العا�سمة مبياه ال�سرب، كما يتم ا�ستخدامه يف تربيـة 

الأ�سمـاك التي اأ�سبحت مـوردًا رئي�سيًا ملدينة نفزة.

اأما قرعة طوزة، التي متتّد على 1400 هكتار يف اجلنوب 
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منطقة الثاجلة الرطبة امتداد جلبال الف��شفات

�شد �شيدي �شامل

قرعة ط�زة

بها  حتيط  املو�سمية  العذبة  املياه  من  بحرية  فهي  الغربي، 

جتعلها  خالبة،  طبيعية  مناظر  وفيها  اجلبال.  من  �سل�سلة 

من  وهي  ال�سحراء.  يف  البيئية  لل�سياحة  مثاليًا  موقعًا 

املتمّثل  الزراعي  بالن�ساط  تتاأثر  مل  التي  الرطبة  الأرا�سي 

اأ�سا�سًا يف غر�ش اأ�سجار النخيل.

من  كيلومرتًا   25 بعد  على  الهاين  �سيدي  �سبخة  وتقع 

اكرب  من  وتعترب  هكتارًا،   8732 وم�ساحتها  �سو�سة،  مدينة 

مائي،  طائر  الف   200 نحو  فيها  الرطبة.  التون�سية  املناطق 

عميقة،  مياهها  الطيور.  لتع�سي�ش  مالئمًا  ف�ساء  وتوّفر 

خ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء، لكنها تتبّخر يف ال�سيف وت�سبح 

كثرية امللوحة واأحيانًا مغطاة بطبقة من امللح.

 75 من  اأكرث  عام  كل  تون�ش  يف  الرطبة  املناطق  وت�ستقبل 

خمتلف  من  البط  من  األف  و400  )فالمنغو(  نحام  طائر  األف 

املائية الأخرى لق�ساء ف�سل ال�ستاء  اآلف الطيور  الأنواع ومئات 

اأو لال�سرتاحة اأثناء هجرتها اأو للتع�سي�ش. كما تعي�ش فيها اأنواع 

■ نادرة من احليوانات والنباتات املتوطنة يف البيئة املائية. 
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
الـمـرجـع املوثــوق عن و�شــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

هدية مع كل تقرير: فيلم وثائقي عن مو�شوع التقرير

االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل  التحول  حول  وخمت�ص  م�ضتقل  �ضامل  تقرير 

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد. يغطي التقرير، الذي 

املياه،  الطاقة،  قطاعات:  ثمانية  خبري،  مئة  من  اأكرث  اإعداده  يف  �ضارك 

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�ضناعة،  واملوا�ضالت،  النقل  الزراعة، 

ال�ضياحة.

املياه: اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ص )2010(

امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ص  يف  للم�ضاهمة  التقرير  هذا  ت�ضميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي.  العامل  يف  املائية  للموارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من 

يف  م�ضتدام  مائي  قطاع  لتطوير  والدارة  ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم 

على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ض�ص جناح وف�ضل، لتعميم الفائدة. �ضاهم هذا  التقرير  يف فتح حوار حول 

اىل  و�ضوًل  موؤ�ض�ضاتية،   ا�ضالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�ضتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة  وال�ضبل 

وهو  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف 

حماولة  ويف  الن�ضان.  على  هذا  واأثر  املناخ،  تغريرّ  جتاه  الطبيعية  الأنظمة 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 

بعد  ملا  دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

البيئة  حول  وم�ضتقل  �ضامل  تقرير  العام  النقا�ص  قيد  يو�ضع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�ضتنادًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

التنمية امل�ضتدامة،  اأهداف  اإذًا، يجري تقييمًا للتقدم احلا�ضل يف حتقيق 

ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ضًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي 

وحلوًل  بديلة  �ضيا�ضات  التقرير  يقرتح  املح�ضلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

عملية لال�ضالح.

English Edition

English Edition

English Edition

English Edition
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يف موؤمتره �ل�سنوي »�لبيئة 2012«

»اأفد« ي�صتعد الطالق اأطل�س الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

يتم و�سع �للم�سات �لأخيرة على �أول 

�لبلد�ن  �لبيئية في  للب�سمة  �أطل�س 

للمنتدى  �أعدته  �لذي  �لعربية، 

)�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي 

�لعالمية  �لبيئية  �لب�سمة  �سبكة 

�لمجال.  هذ�  في  �لر�ئدة   )GFN(

�لبقاء  خيار�ت  �لأطل�س  ي�ستك�سف 

ومحدوديات  �لعربية،  �لبلد�ن  في 

�لمو�رد من منظور �لقدرة �لتجددية 

للطبيعة على �أ�سا�س م�سح للمو�رد 

)�لقدرة  �لمتو�فرة  �لمتجددة 

)�لب�سمة  و�ل�ستهالك  �لحيوية( 

�لإيكولوجية(.

ت�سمل �لدر��سة �لدول �لـ22 �لأع�ساء 

كدول  �لعربية،  �لدول  جامعة  في 

و�لمنطقة  فرعية  ومناطق  منفردة 

�إجر�ء  يتيح  ما  مجتمعة،  �لعربية 

 1961 من  �لفترة  وتغطي  مقارنات. 

�إلى 2008، وهي �ل�سنة �لأخيرة �لتي 

تتو�فر فيها �لبيانات.

توفير  �إلى  �لبيئية  �لب�سمة  تهدف 

للمنطقة  بيئي«  م�سرفي  »ك�سف 

�لخا�سة  وديعتها  م  يقيِّ �لعربية، 

هذه  ويقارن  �لبيئية،  بالخدمات 

��ستغاللها  م�ستوى  مع  �لوديعة 

من  �لعالمي،  �لحيوي  للغالف 

�لمو�رد  تاأمين  على  �لقدرة  حيث 

�أن  ويوؤمل  �لنفايات.  و��ستيعاب 

في  �لعربية  �لبلد�ن  �لتقرير  ي�ساعد 

�لبيئية  �لح�سابات  مفهوم  ترويج 

و�لعمل على �إدخالها في �سنع �لقر�ر.

وقد عقد »�أفد« في ني�سان )�أبريل( 

ت�ساورية  �جتماعات  )مايو(  و�أيار 

وبيروت  �لقاهرة  في  �إقليمية 

�لأولية  �لنتائج  لبحث  وعّمان، 

من  مجموعة  �أعدتها  �لتي  للتقرير 

�لجتماعات  وكانت  �لخبر�ء.  �أبرز 

ومحرريه  �لتقرير  لموؤلفي  فر�سة 

مع  �أبحاثهم  نتائج  لمناق�سة 

مجموعة من �لخبر�ء.

�لمنطقة  �أن  بو�سوح  �لتقرير  يظهر 

�لعربية تقترب �سريعًا من حالة عدم 

و�لطلب  �لعر�س  بين  خطير  تو�زن 

�لبيئية،  �لخدمات  على  �لمحلي 

في  و�لرفاه  �لنمو  يعوق  حد  �إلى 

جد�ول  �لأطل�س  ويقدم  �لم�ستقبل. 

مف�سلة بالمو�رد و�ل�ستهالك، مبينًا 

خالل  �لحا�سلة  و�لتغير�ت  �لعجز 

�ل�ستينات  بد�ية  من  عقود  خم�سة 

�لأطل�س  على  وعمل  �ليوم.  حتى 

�سبكة  في  �لمتو�سط  منطقة  مدير 

غالي،  �ألي�ساندرو  �لعالمية  �لب�سمة 

مور  د�يفيد  �لباحث  بم�ساركة 

ماتي�س  �ل�سبكة  رئي�س  و�إ�سر�ف 

و�كرناغل.

في  للتقرير  �لنهائية  �لنتائج  تعلن 

�لعربي  للمنتدى  �ل�سنوي  �لموؤتمر 

في  يعقد  �لذي  و�لتنمية،  للبيئة 

�لثاني  ت�سرين   30 ـ   29 في  بيروت 

عدد  بم�ساركة   ،2012 )نوفمبر( 

كبير من �لهيئات �لعربية و�لدولية، 

�أبوظبي  ـ  �لبيئة  هيئة  طليعتها  في 

كما  ر�سميًا.  �لموؤتمر  ترعى  �لتي 

 500 من  �أكثر  �لموؤتمر  في  ي�سارك 

�لأعمال  وقادة  �لم�سوؤولين  كبار  من 

�لمتحدثين  وبين  و�لباحثين، 

�لرئي�سيين رئي�س نادي روما �آ�سوك 

لالتحاد  �لعامة  و�لمديرة  خو�سال 

جوليا  �لطبيعة  ل�سون  �لدولي 

لوفيفر.

ويخ�س�س �لموؤتمر جل�سة حول تغّير 

�إلى  �لو�سول  في  للم�ساهمة  �لمناخ، 

تغّير  قمة  في  موحد  عربي  موقف 

هذه  تعقد  �لتي  �لعالمية  �لمناخ 

�ل�سنة في �لدوحة، بعد موؤتمر »�أفد« 

�لقادة  بع�س  �أن  وُعلم  �أيام.  باأربعة 

في  »�أفد«  موؤتمر  في  �سي�ساركون 

بيروت في طريقهم �إلى قمة �لدوحة.
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الموؤتمر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2012

�لعامل  يف  �لعامة  »�ل�سحة  كتاب 

عن  حديثًا  �ل�سادر  �لعربي«، 

كامربيدج،  جامعة  من�سور�ت 

�ملخاوف  ويحلل  ي�ستعر�س 

ذ�ت  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل�سحية 

و�لثقافية  �جلغر�فية  �مليز�ت 

وقد  �ملعقدة.  و�لدميوغر�فية 

خرب�ء  جمموعة  فيه  �ساهمت 

متعددي  ودوليني  �إقليميني 

مو��سيع  تناولو�  �لخت�سا�سات 

�ملحدد�ت  بينها  معا�سرة، 

جمموعات  يف  لل�سحة  �لجتماعية 

حتريره  وتوىل  خمتلفة.  �سكانية 

ومرو�ن  جقمان  وريتا  جبور  �سامر 

خو�جا و�إميان نويه�س.

�لعربي  �ملنتدى  تقارير  وكانت 

مرجعًا  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة 

خ�سو�سًا  للكتاب،  رئي�سيًا 

 )2008( �مل�ستقبل«  »حتديات 

و»�ملياه«   )2009( �ملناخ«  و»تغري 

�ملثال،  �سبيل  فعلى   .)2010(

�لبيئة:  »تدهور  ف�سل  ��ستند 

حتدي �حلفاظ على �حلياة« �إىل 50 

مرجعًا، بينها 10 من تقارير »�أفد«.

تكت�سب  »�أفد«  تقارير  باتت  لقد 

�لن�سر  دور  ثقة  متز�يد  ب�سكل 

متتاز  ملا  �لعامل،  �أنحاء  يف  �لعلمية 

وتنوع  �لتحليل  �سدقية  من  به 

وحمرريها  موؤلفيها  �خت�سا�سات 

و�سعة خربتهم.

ال�صحة العامة يف العامل العربي
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مو�سى  جبل  حماية  جمعية  �أ�سدرت 

لل�سغار  م�سّورة  رو�ية   )APJM(

طب�سون«  »طب�سون  بعنو�ن 

م�ستوحاة من �أحد �حليو�نات �لنادرة 

�للبنانية،  �ملحمية  يف  �ملوجودة 

ب�سرورة  �لأطفال  توعية  �ىل  وتهدف 

�حلفاظ على �ملو�قع �لطبيعية.

�سل�سلة  من  �لأوىل  هي  �لرو�ية 

»مغامر�ت طب�سون« �لتي �ست�سدر 

من  وهي  تباعًا،  منها  �أخرى  �أجز�ء 

تاأليف جنيب ق�سار ور�سوم جوزف 

�أ�سطو�نة  بالكتاب  و�أرفقت  حد�د. 

مدجمة تروي �لق�سة بال�سوت.

�لثدييات  من  حيو�ن  و�لطب�سون 

ف�سيلة  �إىل  ينتمي  �ل�سغرية، 

�بن  �أنه  �لعلماء  ويعتقد  �لظلفيات 

عم قدمي للفيل. وهو يعي�س �سمن 

جمموعات ت�سل �ىل 70 فرد�ً يقودها 

�سبيهة  جماعات  ويوؤلف  بالغ،  ذكر 

يف ت�سرفها بخلية �لنحل، ولديه 21 

�سرخة خمتلفة.

�سبّي  ي�سادف  �مل�سورة،  �لرو�ية  يف 

يف  طبا�سني  عائلة  »قائد«  �سغري 

يطمئن  �أن  وبعد  مو�سى.  جبل 

�ل�سبّي،  �إىل »ح�سن نية«  �لطب�سون 

يحّوله  عائلته،  يوؤذي  لن  �أنه  و�إىل 

�سحرية،  بحركة  �حلجم  �سغري 

�لكنوز  ملعاينة  جولة  يف  وي�سحبه 

�لطبيعية يف جبل مو�سى.

موقعًا  �جلمعية  خ�س�ست  وقد 

 www.tabsoun.com �إلكرتونيًا 

»في�سبوك«  موقع  على  و�سفحة 

 www.facebook.com/tabsoun
على  �لإطالع  من  �لر�غبني  لتمكني 

�سور �لطب�سون يف جبل مو�سى. 

مو�سى  جبل  حماية  جمعّية  وكانت 

»جبل  بعنو�ن  �أول  كتابًا  �أ�سدرت 

من  و�لأ�سطورة  �لو�قع  بني  مو�سى 

خالل 22 �سهادة«.

جمعّية حماية جبل مو�ضى ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»طب�صون طب�صون« رواية م�صورة لل�صغار 
م�صت�صار لال�صتدامة

يف قطر للبرتول

ال�ضحة  اأنظمة  �ضوؤون  اإدارة  اأعلنت 

للبرتول«  »قطر  يف  والبيئة  وال�ضالمة 

 Sustainability �ضركة  تعيني  عن 

اال�ضت�ضارية،  للخدمات   Excellence
العاملية  م�ضت�ضاريها  بخربات  املعروفة 

التعاون  جمل�س  دول  يف  واملحلية 

ا�ضرتاتيجي  كم�ضت�ضار  اخلليجي، 

فريق  و�ضيقوم  لل�ضركة.  لال�ضتدامة 

الن�ضح  بتقدمي  امل�ضت�ضارين  من 

والدعم الفني لفريق التنمية امل�ضتدامة 

تقرير  حت�ضري  اأجل  من  االإدارة  يف 

اال�ضتدامة 2011.

الفني  املدير  الكواري  عبدالـله  وقال 

التنمية  وم�ضت�ضار  واالإ�ضراف 

تقرير  »اإن  االإدارة:  يف  امل�ضتدامة 

م�ضوؤولياتنا  اأحد  هو   2011 اال�ضتدامة 

حتقيق  اإىل  ونطمح  العملية، 

م�ضوؤوليات  بني  ملمو�ضة  روابط 

االزدهار  يف  املتمثلة  الثالث  ال�ضركة 

االجتماعي  والرفاه  االقت�ضادي 

وحماية البيئة يف قطر«.

 ،2011 للعام  اال�ضتدامة  تقرير  ي�ضكل 

للبرتول  قطر  من  م�ضتمرة  مبادرة 

التي تهدف اإىل اإ�ضدار تقارير ا�ضتدامة 

وا�ضحة ومتنا�ضقة، االأمر الذي ي�ضاعد 

�ضلبة  قاعدة  توفري  يف  ال�ضركات 

م�ضاركة  وحتقيق  االأداء  لتح�ضني 

منتجة ب�ضكل اأف�ضل.

قطر للبرتول ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة تلبي حاجات  ف�صل ال�صيف

لتحلية  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  و�جهت 

�ملياه  على  �لطلب  �ملاحلة  �ملياه 

يف  �لكهربائية  و�لطاقة  �ملحالة 

طاقتها  فو�سلت  �ل�سيف،  ف�سل 

�لإنتاجية �إىل 2.8 مليون مرت مكعب 

و1812  �ملحالة  �ملياه  من  يوميًا 

يف  �لكهربائية  �لطاقة  من  ميغاو�ط 

�ىل  بالإ�سافة  وذلك  كافة.  حمطاتها 

�خلا�س  �لقطـاع  من  ت�سلمه  يتم  ما 

وتو�سعة   3 ـ  �ل�سعيبة  حمطات  يف 

و�لبارجتني   2 ـ  و�ل�سقيق  �ل�سعيبة 

جمموعه  ي�سل  ما  مر�فق،  و�سركة 

من  مكعب  مرت  مليون   1.8 �ىل 

عرب  نقلها  يتم  يومياً،  �ملحالة  �ملياه 

�لكمية  لت�سل  �ملوؤ�س�سة،  خطوط 

�لإجمالية �إىل 4.6 مليون مرت مكعب 

يف �ليوم من �ملياه �ملحالة.

�لدكتور  �ملوؤ�س�سة  حمافظ  و�أو�سح 

�إبر�هيم  �آل  حممد  بن  عبد�لرحمن 

م�سبقًا  خطتها  بد�أت  �ملوؤ�س�سة  �أن 

�لدورية يف ف�سل  �ل�سيانة  بعمليات 

�ل�ستاء، بالتز�من مع �إعمار �ملحطات 

وح�سد �جلهود �لفنية لزيادة �لإنتاج 

�ملوؤ�س�سة  خّز�نات  من  و�ل�ستفادة 

�أعطال  �أو  توقفات  وجود  حال  يف 

�ملعد�ت  جتهيز  مت  كما  مفاجئة. 

وو�سع  و�ملوؤهلة  �ملدّربة  و�لكو�در 

بت�سديرها  �ستلتزم  �لتي  �لكمّيات 

للجهات �مل�ستفيدة. 

املوؤ�ض�ضة العامة لتحلية املياه املاحلة ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�لبيئة  �لكويتية حلماية  �لغو�س يف �جلمعية  فريق  �أنهى 

تبديل و�سيانة 12 مربطًا بحريًا حول �سعاب جزيرة كرب 

و�سخرة تيلر.

وقال في�سل �حلربان م�سوؤول �لعملية �إن �لفريق م�ستمر 

و�ل�سعاب  �جلزر  حول  �لبحرية  �ملر�بط  و�سيانة  بتبديل 

�ملو�قع من هو�ة  �ملرجانية ملو�كبة ن�ساطات مرتادي هذه 

�لبحرية هو  �ملر�بط  �أن م�سروع  و�أو�سح  �لبحر و�لغو�س. 

حلماية �ل�سعاب �ملرجانية من �لتدمري �أثناء �إلقاء �ملر��سي �مل�ستخدمة لتثبيت �لقو�رب يف �لبحر. 

وت�ستخدم �ملر�بط �لبحرية لتثبيت �لقو�رب من دون ��ستخد�م �أدو�ت �لر�سو �ملدمرة لل�سعاب.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مرابط بحرية حلماية ال�صعاب املرجانية
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�لطبيعة  حلماية  �إب�سار  مركز  نّظم 

يف  م�ستد�م،  م�ستقبل  �أجل  من 

�جلامعة �لأمريكية يف بريوت، معر�س 

لالحتفال  �ل�ساد�س  �ل�سنوي  »�إبد�ع« 

�لبيولوجي.  للتنوع  �لعاملي  باليوم 

بتنّوع  �ل�سنة  هذه  معر�س  ومتّيز 

للطالب  �لأكادميية  �لخت�سا�سات 

وقال  �إبد�عاتهم.  وتعّدد  �مل�ساركني 

رئي�س �ملعر�س �لدكتور حممد �أبي�س: 

فر�سة  للطالب  �ملعر�س  هذ�  »يقّدم 

تعاون  يف  و�مل�ساركة  و�لبحث  �لإبد�ع 

حلول  لتقدمي  �لخت�سا�سات  متعدد 

ت�سّجع �ل�ستد�مة وحماية �لبيئة«.

طارد�ً  �ملعرو�سة  �لخرت�عات  �سملت 

ج�سيكا  قالت  للح�سر�ت  طبيعيًا 

�حللبي �لع�سو يف �لفريق �لذى �خرتعه 

مزيج  وقو�مه  �لبيئة  يوؤذي  ل  �إنه 

ي�سم زيوتًا خمتلفة ومعطر�ً  للجو. 

كما �سّمت �لخرت�عات نافذة زجاجية 

خالل  كعازل  تعمل  �لألو�ح  مزدوجة 

�لنهار وم�سدر ماء خالل �لليل. وقال 

�إنه  ربيع حامو  �جلهاز حممد  خمرتع 

جندي   ق�سة  من  �لفكرة  ��ستنبط 

ح�سل على �ملياه من حفرة يف �لرمال 

غطاها بالنيلون فتكثفت �ملياه عليها 

بعد �أن كانت بخار�ً.

�لكيمياء  طالب  من  فريق  وقام 

باخرت�ع قّنينة �ساحلة لالأكل وميكنها 

ومنع  ب�سهولة  ونقلها  �ملياه  تخزين 

�أحد  حطب  �أبو  �أن�س  وقال  تبّخرها.  

متت  عدة  مو�د  �ن  �لفريق  �أع�ساء 

بدء�ً  �لقنينة،  ل�سناعة  جتربتها 

ب�سهولة  يتفتت  �لذي  باجليالتني 

و�نتهاء بال�سوكولتة �لد�كنة.

وقام طالب باخرت�ع طريقة لتو�سيب 

�سالحيته  مدة  تطيل  �لطعام 

مغطاة  خ�سبية  علبة  با�ستعمال 

)بيكنغ  �لعجني  نفخ  مب�سحوق 

ع�سو  وقال  �لكّتان.  وزيت  باودر( 

»�إن  ��سماعيل:  �ملخرتع  كرمي  �لفريق 

�سيوؤدي  �خل�سر�ء  �مل�ساحات  ت�ساوؤل 

وقلة  �لزر�عي  �ملح�سول  تناق�س  �ىل 

�ست�سمح  �لطريقة  وهذه  �لغذ�ء، 

ملدة  �ساحلة  بحالة  �لطعام  بتخزين 

طويلة«.

حول  �أُخرى  م�ساريع  ومتحورت 

م�سنوع  ورذ�ذ  �لطاقة،  توفر  �ستائر 

�لنباتات  يجعل  �ل�سنوبر  زيت  من 

مكافحة  ومادة  �أكرث،  مياهًا  تت�سّرب 

للعث.

�أكرث من 150 طالبًا  �سارك يف �ملعر�س 

وبر�مج  دو�ئر  ع�سر  من  وطالبة 

من  �أجنزوه  ما  مع  �جلامعة،  يف 

و�لق�س�س  و�لت�ساميم  �ملل�سقات 

وملخ�سات  �لتعليمية  و�ملن�سور�ت 

على  �حلفاظ  �إىل  �لر�مية  �لأبحاث 

بذلك  مربزين  �لبيولوجي،  �لتنوع 

�لدور �لر�ئد و�خلالق للجامعة يف هذ� 

ُوّزعت  �لحتفال  نهاية  ويف  �ملجال. 

�جلو�ئز على �لطالب �ملبدعني.

اجلامعة االأمريكية يف بريوت ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اإبداع«  يف اليوم العاملي   للتنوع البيولوجي

»الزهرة« يعرب اأمام ال�صم�س

ظاهرة  )�ل�سوف(،  �لدّبية  يف  حرمها  يف  �لعربية  بريوت  جامعة  و�كبت 

�ملجهز  مر�سدها  خالل  من  �ل�سم�س،  قر�س  �أمام  �لزهرة  كوكب  مرور 

بالتل�سكوب. وبح�سب �ملر�سد، فقد مت عند �ل�ساد�سة �إل ربعًا من �سباح 

�ل�سم�س،  قر�س  �أمام  �لزهرة  كوكب  عبور  ر�سد   2012/6/6 �لأربعاء 

�لأر�س  وعن  كيلومرت  مليون  مئة  �ل�سم�س  حول  مد�ره  يف  يبعد  وهو 

�لكلف  ت�سوير  من  �جلامعة  فريق  ومتكن  كيلومرت.  مليون  خم�سني 

�ل�سم�سي مع �أربع بقع �سود�ء.

نادرة، حدثت  و�لأر�س ظاهرة فلكية  �ل�سم�س  �لزهرة بني  ويعد عبور 

�آنذ�ك،  �جلامعة  مر�سد  ور�سدها   ،2004/6/8 يف  �أعو�م  ثمانية  قبل 

و�ستتكرر �سنة 2117.

جامعة بريوت العربية ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جامعة  يف  �لأردين  �ملخرتع  تو�سل 

�ملنا�سرة  ماهر  �لدكتور  �لبرت�ء 

�إ�سمنتية  مادة  �خرت�ع  �إىل 

عالية  عاملية  مبو��سفات  جديدة 

�جلودة، ُتعد ثورة يف عامل �لبناء 

و�لإن�ساء�ت.

�أهمية  »�إن  �ملنا�سرة:  وقال 

تكمن  �جلديدة  �لإ�سمنت  مادة 

زخرفية  بخو��س  متتاز  �أنها  يف 

وديناميكية عالية، وهي رخي�سة 

�لألو�ن  �إ�سافة  وميكن  �لثمن، 

�لذي  �لأمر  خلطها،  �أثناء  �إليها 

يف  �لدهان  ��ستخد�م  عن  يغني 

مقاومة  �نها  كما  �جلدر�ن.  طالء 

�ملن�ساآت  لبناء  وت�سلح  لالأمالح، 

�لبحار  �سو�طئ  على  �لو�قعة 

فتزيد من عمرها �لفرت��سي«.

و�أو�سح �أن �خرت�عه يقلب �ملفاهيم 

�لإ�سمنت  بنظريات  �خلا�سة 

ومعادلته وتركيباته وحمتوياته 

�لذري  و�لتكوين  �لكيميائية، 

لعنا�سر �ملو�د �لد�خلة يف �لتفاعل، 

ويتم ت�سنيعه دون �للجوء �إىل �أي 

ومن  معقدة،  كيميائية  عمليات 

�لطبيعة،  مو�د متوفرة بكرثة يف 

ليتم خلط هذ� �لنوع من �لإ�سمنت 

مبياه �لبحر.

�لتوثيقية  �ملوؤ�س�سة  منحت  وقد 

�لدكتور  �لأردن  يف  �لوطنية 

�ملنا�سرة �سهادة لقب �لعامل ودرع 

على  له  تكرميًا  و�لإبد�ع،  �لعطاء 

هذ� �لخرت�ع �لذي �أطلق عليه ��سم 

كرب�ءة  و�سجله  �لبحر«  »�إ�سمنت 

�خرت�ع يف �لأردن ولبنان ورو�سيا.

جامعة البرتاء ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اإ�صمنت البحر« من جامعة البرتاء

طوب من �إ�سمنت �لبحر
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�أخبار

حماية النعار ال�صوري يف حممية �صانا

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  �ضرعت 

طائر  على  للمحافظة  م�ضروع  تنفيذ  يف 

النعار ال�ضوري يف حممية �ضانا للمحيط 

املهددة  الطيور  اأنواع  من  كونه  احليوي، 

باالنقرا�س يف االأردن.

امل�ضروع  من�ضق  وفق  اجلمعية،  بداأت 

املجتمعات  على  للمحافظة  االإر�ضادية  اخلطوط  تو�ضح  عمل  خطة  باإعداد  عيد،  اإيهاب 

الدرا�ضات  اإجراء  على  امل�ضروع  وي�ضتمل  اململكة.  يف  ال�ضوري  النعار  لطائر  املتبقية 

واالأبحاث حول هذا الطائر، وحمالت التفتي�س املكثفة من قبل اجلمعية واالإدارة امللكية 

حلماية البيئة ووزارة الزراعة يف املنطقة ملنع اأي ممار�ضات مهددة لهذا النوع، اإ�ضافة اإىل 

حمالت التوعية والتثقيف بني اأبناء املجتمع املحلي باأهمية احلفاظ على النعار ال�ضوري.  

تقل�ضت م�ضاحة توزيع  النعار ال�ضوري يف االأردن 25 يف املئة منذ عام 1996. ويقدر حجم 

جمتمعاته بني 500 و700 زوج عام 2011. وهو يندرج �ضمن فئة االأنواع ال�ضعيفة بح�ضب 

من  االأول  امللحق  يف  اإدراجه  مت  كما  الطبيعة،  حلماية  الدويل  لالإحتاد  احلمراء  الالئحة 

اتفاقية بون للطيور املهاجرة.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

دبي  �ضركة  قامت 

»دوبال«  لالأملنيوم 

�ضحة  »ا�ضتبيان  بتنفيذ 

النباتات 2012« يف موقع 

عملياتها وهو اال�ضتبيان 

نوعه،  من  الرابع 

االآثار  درا�ضة  وي�ضتهدف 

النباتية  احلياة  على  للفلورايد  ال�ضارة 

وتقييم  ال�ضناعية،  االنبعاثات  عرب 

مدى فاعلية مبادرات دوبال البيئية يف 

تقلي�س هذا االأثر.

اآالن  الربوف�ضور  اال�ضتبيان  نفذ 

جامعة  يف  الفخري  االأ�ضتاذ  ديفي�ضون، 

العامليني  اخلرباء  اأف�ضل  واأحد  نيوكا�ضل 

يف جمال تاأثري غازات الفلورايد الناجمة 

م�ضاهر  جممعات  عن 

احلياة  على  االألومنيوم، 

النباتية.

اأن  عام  ب�ضكل  وتبني 

للنباتات  املمتازة  ال�ضحة 

انخفا�س  نتيجة  حتققت 

معدالت الغازات املت�ضربة 

اإىل الهواء، واال�ضتثمار يف تنفيذ عمليات 

للنباتات.  الفاعلة  واالإدارة  الب�ضتنة، 

على  الفلورايد  غازات  اأ�ضرار  واقت�ضرت 

املواقع القريبة جدًا من غرف االإنتاج، كما 

مت�ضارع  ب�ضكل  الغازات  تلك  انخف�ضت 

يف هذه املناطق.

دوبال ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�صحة النباتات تعك�س ا�صتدامة دوبال

قطاع الطاقة يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا ينفق 1.1 تريليون دوالر حتى عام 2020

امل�ضاريع  من  موجة  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  بلدان  يف  الطاقة  قطاع  ي�ضهد 

ت�ضـل  اأن  كـو«  اأنـد  »بـوز  �ضـركة  وقّدرت  املقبل،  العقد  خالل  الكربى  الراأ�ضمالية 

قيمة االإنفاق اإىل 1.1 تريليون دوالر، اأي ربـع اال�ضتثمـار العاملي يف القطاع حتى �ضنة 

.2020

البلدان امل�ضدرة للنفط »حققت  اأن  اإىل  ولفت خرباء يف �ضركة اال�ضت�ضارات العاملية 

خطوات مهمة يف تعزيز موقعها يف االأ�ضواق النفطية والتو�ضل اإىل موقع ريادي يف 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأن  اإىل  لل�ضركة  تقرير  واأ�ضار  جديدة«.  مت�ضلة  قطاعات 

»باتت اأحد اأكرب الفاعلني يف �ضوق البرتوكيماويات مع �ضركتها الوطنية »�ضابك«، 

املا�ضي،  العقد  خالل  العامل  يف  امل�ضال  الطبيعي  للغاز  ر  م�ضدِّ اأكرب  قطر  واأ�ضبحت 

وكانت االإمارات رائدة يف تطوير الغاز الطبيعي امل�ضال«.

واأ�ضار التقرير اإىل اأن �ضركات الطاقة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا »متلك 

واإدارتها وتنفيذها«،  الراأ�ضمالية  امل�ضاريع  اليوم فر�ضة نادرة ملراجعة طريقة تطوير 

هند�ضية  معايري  بو�ضع  يق�ضي  بنجاح  امل�ضاريع  لت�ضليم  الرئي�ضية  العنا�ضر  اأحد  واأن 

داخلية ورفع م�ضتويات التوحيد. ومتثل هذه املعايري اأف�ضلية وحتقق منافع، تتمثل 

بخيارات  والتحكم  التب�ضيط  عرب  االإجمالية  الكلفة  وتقلي�س  االأعمال  فاعلية  بزيادة 

وال�ضالمة  بال�ضحة  اخلا�س  االأداء  وحت�ضني  الفنية،  ال�ضالمة  وتعزيز  الت�ضميم، 

واالأداء البيئي، وحت�ضني املعرفة الفنية.

»بوز اأند كو« ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

�لغربية  �ملنطقة  بلدية  مب�ساركة 

حول  عمل  ور�سة  �لعني  وبلدية 

�لإنارة  ��سرت�تيجية  تطبيق 

عنو�ن  حتت  �أبوظبي،  يف  �مل�ستد�مة 

»�ملو��سفات �لفنية وبر�مج �لتنفيذ«.

�ملدير  �ل�سام�سي  عبد�لـله  وقال 

�لتحتية  �لبنية  لقطاع  �لتنفيذي 

مهمة  خطو�ت  خطت  �لإمار�ت  �ن 

�ملو�رد  على  �حلفاظ  جمال  يف 

�إطالق �لعديد  �لطبيعية، من خالل 

�أكرث  �قت�ساد  لرت�سيخ  �ملبادر�ت  من 

�لبيئية  �لب�سمة  كمبادرة  ��ستد�مة، 

و�أ�سار  �لأخ�سر.  �لقت�ساد  ومبادرة 

�أبوظبي �لتزمت  �أن بلدية مدينة  �ىل 

حياة  م�ستوى  �سمان  روؤيتها  يف 

ل�سكان  م�ستد�مة  وبيئة  �أف�سل 

مدينة �أبوظبي.

�لإنارة  ��سرت�تيجية  تنفيذ  �أن  و�أكد 

من  �لعديد  حتقيق  يف  �سي�ساهم 

تخفي�س  مقدمتها  ويف  �لفو�ئد، 

 40 بنحو  �لإجمالية  �لكلفة  فاتورة 

�لع�سرين  �ل�سنو�ت  خالل  �ملئة  يف 

�ملقبلة مقارنة باملعايري �ل�سابقة. كما 

بيئات  �أف�سل  �ل�سيا�سة  حتقق هذه 

�لعاملي،  �مل�ستوى  على  �لإ�ساءة 

��ستخد�م  تخفي�س  يف  وت�ساهم 

�ملئة،  يف   60 تتجاوز  بن�سبة  �لطاقة 

�وك�سيد  ثاين  �نبعاثات  وتقلي�س 

وكذلك  �ملئة،  يف   75 بنحو  �لكربون 

و�ل�سيانة  �لتجهيز�ت  �أعمال  تقليل 

ما بني 40 و80 يف �ملئة يف �مل�ستقبل.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

تطبيق ا�صرتاتيجية االإنارة العامة امل�صتدامة يف اأبوظبي
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وادي احليتان
اأ�صرار يف حمى ال�صحراء امل�صرية
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ند�ء هالل )الفيوم( 

ثالث »ثقافات« تقيم في الطريق من العا�صمة 

الم�صرية القاهرة اإلى وادي الحيتان في محافظة 

الفيوم: ثقافة التمدن الدائم االزدحام المو�صوم غالبًا 

بعفوية الم�صريين و»�صقاوتهم« اأحيانًا، ثقافة الفالحين 

وال�صيادين الطيبين في ريف الفيوم الزراعي وبحيرة قارون 

ال�صا�صعة، وثقافة »البادية« الحذرة المترقبة متمثلة باأهل 

�صحراء تبدو المتناهية.

ع�صرات الكيلومترات قطعتها حافلة تقّلنا على طريق 

غير معبدة �صوى بح�صى ر�صفتها الطبيعة بع�صوائية 

وبع�ض الكثيبات الرملية. كان عليها اأن ت�صير ب�صرعة 

كبيرة متحايلة على عثرات الطريق �صبه الخالية من 

مظاهر الحياة. وكان علينا، نحن ركاب الحافلة، اأن نتحمل 

االرتجاجات الناجمة عن ذلك الأكثر من �صاعة ون�صف 

�صاعة، علمًا اأننا اإذا ق�صنا تلك االرتجاجات على مقيا�ض 

ريختر للزالزل فقد تفوق �صبعًا اأو حتى ثماني درجات!

و�صلنا. الفتة ترحيب بمحمية وادي الحيتان تبدو رمال 

ال�صحراء الغربية م�صتلقية عليها منذ عقود. تمتد المحمية 

على م�صاحة 400 كيلومتر داخل وادي الريان الذي تبلغ 

م�صاحته 1759 كيلومترًا مربعًا. ب�صعة مبان طينية �صغيرة 

ت�صم ا�صتراحة مفتوحة للزوار. قيظ �صديد، درجة الحرارة 

تناهز خم�صًا واأربعين مئوية. بعد مفاو�صات �صاقة مع �صائق 

»بيك اآب« في المحمية كتبت عليه عبارة »رئا�صة مجل�ض 

الوزراء«، وافق على اأن يقلنا اإلى منطقة المتحف المفتوح 

للبقايا االأحفورية لحيتان منقر�صة، التي ي�صتغرق الو�صول 

اإليها �صيرًا نحو �صاعة.

هناك، ممرات رملية خا�صة تر�صمها اأوتاد �صغيرة، تر�صد 

الزوار من بقايا حوت اإلى اأخرى. بقايا تو�صف بالنفي�صة 

الأنها تمثل »اإحدى اأبرز محطات تطور الحيتان من ثدييات 

برية اإلى بحرية«، وفق منظمة االأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يون�صكو(. فالموقع نال ت�صنيف محمية عام 

2005 كـ »اأهم موقع في العالم ي�صرح اأحد التغيرات البارزة 

التي ت�صكل �صجل الحياة على االأر�ض: تطور الحيتان«. 

وتعتبر اليون�صكو اأن قيمة الموقع تفوق قيمة �صواه من 

المواقع الم�صابهة لناحية عدد البقايا االأحفورية وتركزها 

ونوعيتها، اإ�صافة اإلى اإمكان الو�صول اإليها وموقعها في 

جزء من العمود الفقري لحوت  Basilosaurus isisمكان جذاب ومحمي.

فقرة متحجرة من ظهر حوت

هي رحلة �صاقة و�صائقة بعيدًا عن �صو�صاء 

القاهرة اإلى رحاب �صحراء تزورها قلة من 

ال�صياح الوافدين اإلى م�صر والذين بلغ عددهم 

العام الما�صي ع�صرة ماليين. هنا وادي 

الحيتان، حيث ا�صتراحت بقايا اأحفورية 

ماليين ال�صنين اإلى اأن اكت�صف اأولها قبل 

اأكثر من قرن لتنطلق م�صيرة تق�صي اأ�صرار 

جيولوجية لطالما حيرت العلماء

وفد من ال�صحافيني العلميني يزور وادي احليتان
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الم�صريون ال يعرفون! 

ت�صل جولتنا اإلى مرتفع يظهر م�صهدًا بانوراميًا للوادي 

يفوق الو�صف. م�صاحات رحبة مما ي�صمى حاليًا �صحراء 

م�صر الغربية، تزينها نتوءات �صخرية نحتها الزمان 

بدقة بالغة ذكرتني اإلى حد كبير بـ »غراند كانيون« في 

�صحراء اأريزونا جنوب غرب الواليات المتحدة. خالجني 

ال�صعور ذاته برهبة المكان وعظمة تكوينه. فهنا كان بحر 

تيث قبل نحو 40 مليون �صنة ممتدًا   من �صمال اأفريقيا 

اإلى المحيط الهندي، قبل اأن ينح�صر لي�صبح البحر 

المتو�صط. وهنا عا�صت وتكاثرت اآالف االأنواع من الكائنات 

الحية. لم ُيكت�صف من اأثرها حتى اليوم �صوى 400 هيكل 

لحيتان معظمها من ف�صيلة »با�صيلو�صور�ض اإيزي�ض« 

)Basilosaurus isis( التي ي�صل طولها اإلى 18 مترًا، وفق 

مدير المحمية الجيولوجي اأحمد عو�ض.

اأربعة في المئة فقط هي الم�صاحة المتاحة للزوار في 

متحف م�صرع على عوامل الطبيعة كلها، ا�صتغرق تجولنا 

فيه ب�صع �صاعات، بينما تبقى الم�صاحة الباقية حكرًا على 

العلماء. فمنذ اكت�صاف اأولى البقايا االأحفورية عام 1903، 

تداأب اأجيال متعاقبة من الباحثين على �صبر اأغوار هذه 

المحمية. فهي بالن�صبة اإليهم تخفي اأ�صرار ع�صر »اإيو�صين« 

)الع�صر الحديث ال�صابق(. وهي ال�صاهد الحي االأبرز، وربما 

االأوحد، على تحول الحيتان وكائنات اأخرى منها اأ�صماك 

القر�ض من حيوانات برية اإلى بحرية. يقول عو�ض اإن البقايا 

االأحفورية ك�صفت اأن اأ�صل الحوت حيوان ثديي ذو اأربع قوائم 
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كان يعي�ض على الياب�صة، ثم انتقل اإلى البحر بعد ارتفاع 

حرارة االأر�ض. ويو�صح اأن الهياكل المكت�صفة من بقايا 

االأ�صابع وعظام ال�صاق والقدم ال تتنا�صب مع طول الحيتان 

المكت�صفة ووزنها، ما يظهر عدم قدرتها على الم�صي.

لم نكن وحدنا في المحمية، كان هناك بع�ض الزوار 

االأجانب. وكان بع�صهم اأكثر ن�صاطًا من مجموعتنا، حيث 

تجولوا �صيرًا على االأقدام رغم القيظ. بدا الفتًا اأن نلتقي 

زوارًا اأجانب هنا، في مكان يقول كثير من الم�صريين الذين 

التقيناهم في القاهرة اإنهم لم يزوروه قط، حتى اأن جلهم 

ا�صتغرب اهتمامنا بزيارته. لعلهم ال يعرفون اأن هذا الموقع 

ي�صتقطب نحو ثالثين األف زائر �صنويًا، يقول عو�ض اإن 70 

في المئة منهم اأجانب. ر�صم دخول هوؤالء ال يتجاوز ثالثة 

دوالرات، واأقل من دوالر واحد )5 جنيهات( للم�صريين. 

لكن هذه التعرفة مر�صحة للزيادة، بتو�صية من الم�صرفين 

على المحمية بهدف زيادة اإيراداتها. وذلك �صمن خطة 

لتنمية المنطقة وتحويلها اإلى متحف طبيعي مفتوح 

فريد من نوعه في ال�صرق االأو�صط والعالم، يجعلها وجهة 

لل�صياحة البيئية والعلمية.

ويو�صح عو�ض اأن الخطة ت�صم اإن�صاء مركز اأبحاث في 

وادي الحيتان، بالتن�صيق مع م�صروع التعاون االإيطالي 

وجامعة مي�صيغن االأميركية، ممثلة باأحد اأبرز باحثي 

الثدييات البحرية في العالم البروف�صور فيليب غينغريت�ض، 

وبموجب بروتوكول موقع مع المتحف الجيولوجي ووزارة 

�صوؤون البيئة الم�صرية. هذا البروتوكول اأتاح للباحث 

�صخور ومتحجرات

على الرمال
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منغروف متحجر

�صلحفاة بحرية متحجرة
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غينغريت�ض نقل هياكل عظمية للحيتان اإلى جامعة 

مي�صيغن، حيث خ�صعت الأبحاث حددت ف�صيلتها وعمرها،  

قبل اإعادتها اإلى القاهرة مع نماذج م�صنعة ت�صل كلفة 

الواحد منها اإلى نحو 70 األف دوالر. 

لكن اإقامة المتحف المن�صود تبقى رهن القرار الر�صمي 

في م�صر. فوزارة البيئة ر�صدت �صابقًا نحو ن�صف مليون 

دوالر �صنويًا )3 ماليين جنيه(، »لكن الميزانية تقل�صت 

بعد ثورة كانون الثاني )يناير( 2011 اإلى نحو 29 األف دوالر 

)175 األف جنيه(«، وفق عو�ض. هو ينا�صد ب�صرورة توفير 

التمويل الالزم للم�صروع الطموح، الذي »�صي�صم بقايا 

اأحفورية ت�صتخرج من منطقة جبل قطراني �صمال محمية 

قارون«. فهناك توجد »بقايا اأ�صباه االإن�صان االأول  وهياكل 

اأ�صالف االأفيال  والحيوان الثديي الثنائي القرون المعروف 

با�صم اأر�صينوثيريوم )arsinoitherium(«. وثمة خطة 

لجعل تلك المنطقة محمية  منف�صلة  اأ�صوة بوادي الحيتان، 

علمًا اأن طبيعة هذا الوادي اأ�صاًل ت�صتقطب حيوانات مهددة 

باالنقرا�ض، منها الغزال االأبي�ض والغزال الم�صري وثعلب 

الفنك وثعلب الرمل والذئب، اإلى جانب طيور مهاجرة نادرة 

مثل �صقر ال�صاهين و�صقر الغزال.

اأهل البادية يحمونها

العامل المادي لي�ض وحده ما يوؤرق الم�صرفين على وادي 

الحيتان. واإن كانت ال�صم�ض والرياح واالأمطار توؤتمن جزئيًا 

على كنوز اأ�صطورية غير قابلة للتجدد كالتي يحويها، 

فاإن االإن�صان قد ال يوؤتمن اأبدًا. يذكر عو�ض حادثة قبل 

نحو عقد، حين دمرت �صيارة دفع رباعي تابعة لل�صفارة 

البلجيكية هيكاًل عظميًا، ما ا�صتدعى تغريمها نحو 325 

األف دوالر. وهو يعتقد اأن عدم تعبيد طريق المحمية 

باالإ�صفلت يحميها اإلى حد ما من العبث وحركة الوافدين. 

وال يبدو اأن ال�صكان المحليين م�صتاوؤون من ذلك، حيث 

اآلفتهم طبيعة ال�صحراء الى حد التجان�ض. ويعتبر بع�صهم 

�صون المحمية ومحيطها �صونًا لرزقهم، ال �صيما اأولئك 

الذين يعتا�صون منها ومن ال�صياحة الرديفة لها مثل 

ال�صفاري والمقاهي المتوا�صعة واالأك�صاك. ولذلك يبدون 

تعاونًا كبيرًا في حمايتها، ي�صل اإلى حد مرافقة الحافالت 

وال�صيارات المتوجهة اإليها مرافقة تبدو كحرا�صة اأمنية.

في اال�صتراحة الوحيدة داخل المحمية، يتحلق رجال 

محليون احتماء من القيظ ل�صاعات، ي�صربون ال�صاي 

االأ�صود ويتحادثون مع الزوار بود، اإن بادر هوؤالء. على 

مالمحهم لفحات ال�صحراء وب�صاطة العي�ض وربما �صظفه. 

ب�صرات �صمراء داكنة، وخطوط اأقل ا�صمرارًا. عيون متنقلة 

بين تاريخ غابر، وحا�صر ملبد بهزات �صيا�صية ال تنموية، 

وم�صتقبل ي�صت�صرفونه من الزوار ال�صبان وال�صابات 

بف�صول م�صتتر وترقب حذر لطالما ميز اأهل البادية. 

ق�ص�ض مقت�صبة مكررة عن المحمية ويومياتهم، اإن 

و�صت ب�صيء فببخل ال�صحراء عليهم وتق�صف ال�صلطات، 

وفوق كل ذلك بحكمة تقدير االإرث الطبيعي الثقافي وعدم 

االكتراث بما دونه.   ■ 



كتــاب الطبيعــة

بحيرة جافة في بوليفيا
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هلن بوبر )اأويوني، بوليفيا( 

على حافة اأكبر �صحراء ملحية في العالم، ي�صع 

قرويون متفائلون الفتات تحمل عبارة »ملح 

للبيع« على جدران بيوتهم المبنية بطوب الطين. وفي 

�صاحاتهم الخلفية تتكوم جبال من الملح مثل ثلج تذروه 

الرياح على مدار ال�صنة.

لكن تجميع الملح لم يعد الو�صيلة الوحيدة لك�صب الرزق 

في هذه الزاوية الباردة القاحلة من جنوب غرب بوليفيا. 

فقد اأ�صبحت �صحراء »�صاالر دي اأويوني« مق�صدًا لل�صياح 

المغامرين الذين ياأتون اإلى اأميركا الجنوبية، ما يعد 

بانت�صال بع�ض �صكان قرية كول�صاني الفقيرة من العوز.

قال لي المواطن فرمين فيلكا: »ال يوجد هنا �صيء غير 

الملح. كان ال�صياح ياأتون وال ي�صترون �صيئًا، لذلك فكرنا 

كيف ن�صتطيع تح�صين االأو�صاع«. وهو االآن يبيع مناف�ض 

وتماثيل �صغيرة لحيوانات الالما نحتت من اأحجار الملح.

توؤوي هذه ال�صحراء، التي تمتد بين قمم جبال االأنديز 

كب�صاط اأبي�ض متالألئ، طيور الفالمنغو الوردية وطيورًا 

�شحراء الملح



�صياح يقفزون على امللح
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طنانة نادرة و�صّبارًا عمره 100 عام وفنادق بنيت بكاملها من 

»اأحجار« الملح.

 Rough Guides  في العام 2007، اأدرج دليل ال�صفر

�صحراء �صاالر �صمن »عجائب العالم« الـ25 االأوائل، الى 

جانب معالم معروفة اأكثر مثل تاج محل وغراند كانيون 

و�صور ال�صين العظيم. ويزور هذا الم�صطح المالح، الذي تبلغ 

م�صاحته 11 األف كيلومتر مربع، نحو 65 األف �صائح كل �صنة، 

ويقول م�صوؤولون محليون اإن اأعدادهم ترتفع باطراد.

ف�صاًل عن البرودة ال�صديدة لياًل و�صم�ض ال�صحراء الالفحة 

نهارًا، على الزائرين اأن يتحملوا رحلة مرهقة على طرق غير 

معبدة للو�صول الى �صاالر، التي يبلغ ارتفاعها 3653 مترًا 

فوق �صطح البحر وتبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العا�صمة 

�صورة ف�صائية تظهر �صاالر دي اأويوني، اأكبر م�صطح 

ملحي على االأر�ض بم�صاحة 11 األف كيلومتر مربع، قرب 

المنطقة البركانية في �صحراء اأتاكاما في بوليفيا
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فندق مبني بطوب الملح

غرفة في الفندق، جدرانها 

واأ�صّرتها ومقاعدها من الملح

كتــاب الطبيعــة
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تذكارات محلية من كتل الملح

ا�صتخراج الملح في 

�صاالر دي اأويوني

ال باز قرب الحدود مع ت�صيلي. قبل نحو 40 األف �صنة، 

كانت هذه ال�صحراء جزءًا من بحيرة غطت رقعة كبيرة من 

مرتفعات االأنديز. واأرا�صيها القاحلة ال�صبيهة ب�صطح القمر 

هي جزء مما تبقى عندما جفت البحيرة، وتحوي باالإ�صافة 

الى الملح اأكثر من ن�صف احتياطات العالم من الليثيوم الذي 

يجري التح�صير ال�صتخراجه.

في بلدة اأويوني المجاورة، و�صع ال�صكان والم�صوؤولون 

المحليون خططًا طموحة لم�صتقبل �صاالر كمق�صد �صياحي، 

وقد نمت ال�صياحة ب�صرعة ف�صبقت تربية الالما وزراعة 

الكينوا اللتين كانتا الن�صاط االقت�صادي الرئي�صي في هذه 

المنطقة الفقيرة. وفي بداية م�صروع ل�صق طريق تربط 

اأويوني بمدينة بوتو�صي، قال الحاكم االقليمي اإنه يريد اأن 

ت�صبح اأويوني »اأهم مدينة �صياحية في العالم«.

واقترح بع�ض الم�صوؤولين اأي�صًا اإن�صاء �صكة حديد عالية 

ال�صرعة با�صتعمال اأرباح �صناعة تعدين الف�صة التي يعاد 

اإحياوؤها في المنطقة. لكن مع االنقطاع المتكرر للتيار 

الكهربائي ونق�ض ماء ال�صرب وعدم وجود فنادق »عادية«، 

تبقى الطريق اإلى قمة ال�صياحة طويلة و�صعبة. اأما ال�صياح 

الذين يودون المكوث في �صاالر فيمكنهم النزول في 

فنادق مبنية بطوب الملح، بما في ذلك االأ�صرة والكرا�صي 

والطاوالت. وقال عامل البناء بول غار�صيا وهو يم�صغ اأوراق 

الكوكا: »يريد بع�صهم التاأكد من اأن الفندق م�صنوع من 

الملح، فيلعقون الجدران«.

المنظر من نوافذ الفندق �صهل اأبي�ض، تحوطه قمم 

الجبال في االأفق تحت �صماء زرقاء. ال يخرق �صكون ال�صحراء 

اإال هدير �صيارات الدفع الرباعي وهي تمر م�صرعة بين الحين 

واالآخر ناقلة ال�صياح.

قال مدير ال�صياحة اأوفيديو كوبا وهو يجل�ض تحت �صجرة 

�صبار عالية: »ال�صحراء تفتن الزائرين ب�صكونها. جمالها 

الباطني هو الذي يجذبهم«.   ■

طيور الفالمنغو على �صفة البحيرة
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�أ�شرف �أمين )�شي فونغ( 

اللون  وا�شتعادة  الت�شحر  محاربة  حقًا  يمكن  هل 

الرمل  اأكلها  الأرا�شي  من  م�شاحات  على  الأخ�شر 

�شحافيًا   15 عا�شها  التي  والتجربة  ال�شوؤال  كان  ذلك  الأ�شفر؟ 

من دول اآ�شيا وال�شرق الأو�شط على مدى ثالثة اأيام في مدينة 

وذلك  ال�شين.  في  الداخلية  منغوليا  اإقليم  في  فونغ  �شي 

الت�شحر  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  اأمانة  من  بدعوة 

.)UNCCD(

المتحدة  الأمم  وخبراء  ال�شحافيين  بين  النقا�ش  بدا 

الأو�شاع  ظل  في  الأهمية،  بالغ  اأمرًا  ال�شينيين  والخبراء 

الإيكولوجية وال�شيا�شية التي يمر بها العالم ومحاولة البحث 

عن نماذج م�شيئة لمحاربة الت�شحر. وقد اأثبت ال�شينيون اأن 

ا�شتعادة اللون الأخ�شر اأمر ممكن ولي�ش م�شتحياًل.

طبقًا لالإح�شاءات الدولية لدى اتفاقية مكافحة الت�شحر، 

جديدًا،  فردًا   150 العالم  �شكان  اإلى  ي�شاف  دقيقة  كل  في 

ويموت ب�شبب الجوع 16 فردًا منهم 12 طفاًل، ويفقد 23 هكتارًا 

ب�شبب  هكتارات  و10  الت�شحر  عوامل  ب�شبب  الأرا�شي  من 

وقد  والأ�شجار.  الغابات  من  هكتارًا  و25  التربة  نوعية  تدهور 

التفاقية،  في  الإعالم  م�شوؤولة  موانجي،  واجاكي  عددت 

تحديات يواجهها العالم خالل العقود المقبلة. فمن المتوقع 

بحلول  ن�شمة  باليين   9 الى  الأر�ش  �شكان  تعداد  ي�شل  اأن 

2050، واأن يزيد الطلب على الغذاء بن�شبة 50 في المئة بحلول 

2030 مقارنة بما هو متوفر الآن، واأن يزيد الطلب على الطاقة 

بن�شبة 45 في المئة، وعلى المياه بن�شبة 35 في المئة.

ومن اأجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، يجب زراعة 

يعادل  ما  الأرا�شي،  من  اإ�شافية  هكتار  مليون   120 نحو 

فاإن  الراهن،  الوقت  وفي  افريقيا.  جنوب  مثل  دولة  م�شاحة 

1.5 بليون ن�شمة يت�شببون من خالل قطع الأ�شجار في تهديد 

المحلية  ال�شيا�شات  ب�شبب  العالمي  والغذائي  المائي  الأمن 

الخاطئة، ما ي�شاعف المخاطر البيئية التي تهدد العالم.

في  ال�شينية  التجربة  على  التعرف  المهم  من  كان  لذلك 

محاربة الت�شحر، باعتبار اأن اآ�شيا تعد اأكثر قارات العالم تاأثرًا 

بالظاهرة ول �شيما في منطقتها الو�شطى.

�سيا�سة غير م�سبوقة

على مدى خم�شة عقود، و�شعت ال�شين برنامجًا وطنيًا للحد 

لو�شط  المقابل  ال�شمالي  الإقليم  في  خ�شو�شًا  الت�شحر،  من 

اآ�شيا حيث تاأثرت الأرا�شي ب�شكل كبير.

لمحاربة  الوطني  المكتب  مدير  نائب  كينج،  كزو  يقول 

تجربة فذة لمكافحة 

الت�سحر وزيادة االنتاج 

الزراعي وتح�سين 

الم�ستوى المعي�سي 

والبيئي في اإقليم 

منغوليا الداخلية

م�سروع لتثبيت رمال ال�سحراء في اإقليم منغوليا ال�سمالية

مكافحــة الت�صحــر
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مزارع خ�سراء بعد �سنوات من مكافحة الت�سحر

تحمل  البالد  �شمال  في  عدة  م�شاريع  هناك  اإن  الت�شحر، 

الت�شحر  عوامل  من  للحد  الأخ�شر«  ال�شور  »م�شروع  ا�شم 

من  وذلك  والغابات.  المزارع  في  الإيكولوجية  والتغيرات 

بين  والمزج  للمزارعين،  والتوعية  التثقيف  برامج  خالل 

وال�شتعانة  الزراعة،  في  والتقليدية  الحديثة  التقنيات 

وظروف  المياه  نق�ش  تقاوم  وراثيًا  معدلة  نباتية  ب�شاللت 

جامعة  مع  بالتعاون  الم�شروع  وينفذ  ال�شحراوي.  المناخ 

�شيول وهيئة الغابات في كوريا الجنوبية والعديد من الدول. 

واأو�شح كزو اأن نتائج العمل الدوؤوب بداأت تت�شح في ال�شنوات 

رقعة  وازدادت  الت�شحر  معدلت  انخف�شت  حيث  الأخيرة، 

الأرا�شي الزراعية بن�شبة 10 في المئة. ومن المتوقع تقل�ش 

بحلول  ال�شين  �شمال  في  كبير  ب�شكل  ال�شحراوية  الأرا�شي 

�شنة 2020.

الم�شوؤولون  اأو�شح  تايبنجدي،  مزارع  اإلى  زيارة  خالل 

وجدوا  الت�شحر  محاربة  م�شروع  بداأوا  عندما  اأنهم  المحليون 

واحد.  وقت  في  وق�شايا  ملفات  لعدة  يتطرقون  اأنف�شهم 

فمحاربة الت�شحر تعني بالتبعية محاربة الفقر والحفاظ على 

مكتب  مديرة  جزياوجزيا،  جيا  وتقول  البيولوجي.  التنوع 

الت�شحر  اإن  الداخلية،  منغوليا  اإقليم  في  الت�شحر  محاربة 

المزارعين  من  العديد  هجرة  في  ت�شبب  الإقليم  �شرب  الذي 

المياه  نق�ش  ب�شبب  الموا�شي  نفوق  الى  اإ�شافة  قراهم،  من 

للمواطنين  ت�شمح  ل  ال�شينية  القوانين  لأن  ونظرًا  والغذاء. 

غير  جديدة  �شيا�شة  ال�شين  طرحت  فقد  الأرا�شي،  بامتالك 

م�شبوقة لت�شجيع المزارعين على اقتحام الجبال ال�شحراوية 

معهم  مقاولة  اتفاقات  عقد  خالل  من  بالمزارع،  المحيطة 

لت�شجير ال�شحراء وتثبيت التربة في مقابل المال، اإ�شافة الى 

منحهم حق امتالك الأر�ش وتوريثها لأولدهم.

�شيوعية  دولة  في  المنفتحة  القت�شادية  ال�شيا�شات  تلك 

المزارعين  اآلف  دفعت  التي  المثلى  الحلول  اأحد  كانت 

المالية  ظروفهم  وتح�شين  الت�شحر  م�شكلة  مع  للتعامل 

ال�شنوي  الدخل  اأن  ذلك  على  يوؤكد  ومما  والجتماعية. 

 10 الى   1990 عام  دولرًا(   50( يوان   300 من  ارتفع  للمزارع 

ب�شكل  انعك�ش  ما  وهو   ،2010 عام  دولر(   1700( يوان  اآلف 

المزارعين  لأ�شر  وال�شحي  التعليمي  الم�شتوى  على  اإيجابي 

ونوعية حياتهم. اإ�شافة اإلى ذلك، تحولت ال�شحراء الى مزارع 

لإنتاج الفواكه. اأما على الم�شتوى البيئي، فقد �شاهمت زراعة 

الأ�شجار في اإبطاء �شرعة الرياح بن�شب تتراوح بين 40 و54 في 

المئة، اإ�شافة الى زيادة معدلت الرطوبة بن�شبة 7 في المئة، 

بعدما  المنطقة  الى  البيولوجي  التنوع  عودة  في  �شاهم  مما 

انخف�ش بفعل عوامل الت�شحر.   

م�صروع �صيني نجح اقت�صاديًا
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وينجنيوت  منطقة  في  الت�شحر  مكافحة  لم�شروع  وطبقًا 

الأرا�شي  من  هكتار  األف   400 مدى  على  الممتدة  ال�شمالية 

تطلبت  مرحلتين.  الى  العمل  تق�شيم  تم  ال�شحراوية، 

المحيطة  ال�شحراوية  المناطق  اإلى  الخروج  الأولى  المرحلة 

المزارعين  على  التربة«  »تثبيت  م�شاريع  وطرح  بالمزارع، 

اأنواع من النباتات وال�شجيرات  حيث يتولى كل مزارع زراعة 

ال�شغيرة على هيئة مربعات.

وت�شيف جيا جزياوجزيا اأنه، على م�شتوى ال�شين، تعد 

م�شاريع محاربة الت�شحر في اإقليم منغوليا الداخلية الأنجح، 

والخبراء  المزارعين  بين  الم�شترك  والعمل  للتوافق  نظرًا 

من  العديد  تكريم  تم  الأخيرة  ال�شنوات  وفي  والتقنيين. 

مزارعي �شي فونغ على الم�شتوى القومي، ومنهم ت�شين هوا 

تجربته  عن  والخبراء  ال�شحافيين  ندوة  خالل  تحدث  الذي 

ال�شخ�شية على مدى عقدين، وتحوله من مزارع ب�شيط الى 

رمز ال�شين في الت�شدي للت�شحر.

تح�سين نوعية الحياة

الت�شحر،  مكافحة  اتفاقية  من  دياي،  من�شور  الدكتور  يقول 

الت�شحر  من  ت�شررًا  العالم  قارات  اأكثر  هي  اآ�شيا  قارة  ان 

الجور  ب�شبب  وذلك  والجفاف.  والغابات  الأرا�شي  وتدهور 

اأوك�شيد  ثاني  انبعاثات  وزيادة  الزراعية  الأرا�شي  على 

دقيقة.  كل  اإ�شافي  طن   6000 بمعدل  تقدر  التي  الكربون 

والتاأمل،  بالتقدير  جديرة  فونغ  �شي  اإقليم  تجربة  فاإن  لذلك 

الت�شحر  محاربة  اإمكانية  في  الأمل  تبعث  اأنها  خ�شو�شًا 

لق�شايا  والت�شدي  واقت�شادية،  اجتماعية  فوائد  وتحقيق 

اأخرى مثل الفقر والمر�ش وخ�شارة التنوع البيولوجي ونق�ش 

الغذائي  الكتفاء  من  مقدار  وتحقيق  الخ�شراء  الم�شاحات 

لالأجيال القادمة.

اأخرى  دول  اإلى  ال�شينية  التجربة  نقل  �شعوبة  رغم  على 

اأنها  اإل  نظرًا لطبيعة النظام ال�شيا�شي والجتماعي لل�شين، 

اأنه  اأثبتت  فقد  ودوليًا.  محليًا  الم�شيئة  النقاط  اإحدى  تعد 

يمكن تحقيق ربح اقت�شادي من الم�شاريع البيئية وتح�شين 

نوعية الحياة لآلف المزارعين. وهذا يتوافق مع ما تم طرحه 

في قمة ريو +20 من اتفاقات لمحاربة الت�شحر، ومنها خف�ش 

معدلت الت�شحر وتدهور الأرا�شي والغابات الى �شفر بحلول 

وتبادل  الوطنية  الم�شاريع  ت�شجيع  خالل  من   2030 �شنة 

التنمية  اأهداف  الى  اإ�شافة  الدول،  بين  التقنية  الخبرات 

ومنها  البيئة  لق�شايا  الت�شدي  ب�شاأن   21 واأجندة  الم�شتدامة 

■ ق�شية مكافحة الت�شحر. 

المزارع ت�سين هوا يحكي 

تجربته في محاربة الت�سحر

ال�سحافيون الم�ساركون في ور�سة العمل يزورون اأحد م�ساريع مكافحة الت�سحر
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املناخ  تغري  يف  امل�شككني  العلماء  اأبرز  اأحد  اعرتف 

الن�شاط  اأن  له  ثبت  بعدما  خطاأ،  على  كان  باأنه 

الفيزياء  عامل  اإنه  الأر�ش.  �شخونة  يزيد  الذي  هو  الب�شري 

الربوف�شور ريت�شارد مولر، موؤ�ش�ش »م�شروع بريكلي لدرجة 

يف  له  مقال  يف  اأعلن  وقد   .)BEST( الأر�ش«  �شطح  حرارة 

�شحيفة »نيويورك تاميز« اأنه بات »م�شككًا مرتّدًا« واأن اآراءه 

»تغريت كليًا« يف وقت ق�شري.

خالل  مئوية  درجة   1.5 الأر�ش  بّر  حرارة  ارتفعت  لقد 

الأرجح«  على  ال�شبب  هم  »والب�شر  املا�شية،  الـ250  ال�شنوات 

اأ�شاًل  بريكلي  م�شروع  بها  قام  حديثة  علمية  درا�شة  بح�شب 

حدوث  يف  امل�شككني  نظريات  �شحة  مدى  اإظهار  بهدف 

فوجئ  اإنه  مولر  وقال  ب�شرية.  ن�شاطات  نتيجة  عاملي  احرتار 

بنتائج الدرا�شة التي غريت معتقداته : »مل نكن نتوقع هذا، 

ولكن من واجبنا كعلماء اأن ندع الدليل يغري اآراءنا«.

اليها  تو�شلنا  التي  النتائج  »تظهر  مقاله:  يف  جاء  ومما 

درجة   2.5 ارتفع  الأر�ش  �شطح  حرارة  درجة  معدل  اأن 

الـ250  ال�شنوات  خالل  مئوية(  درجة   1.5 )نحو  فهرنهايت 

املا�شية، منها زيادة 1.5 درجة فهرنهايت )0.8 مئوية( خالل 

قد  الزيادة  هـذه  كل  اأن  ويبدو  الأخرية.  اخلم�شني  ال�شنوات 

ت�شببها  التي  الدفيئة  غازات  انبعاث  من  اأ�شا�شًا  ناجتة  تكون 

ن�شاطات ب�شرية«.

»اأف�سل تف�سري وجدناه«

جامعة  يف  ومقره  الدرا�شة،  اأجرى  الذي  اخلرباء  فريق  قام 

عن  نة  بيِّ مليون   14.4 ودمج  بجمع  بريكلي،  يف  كاليفورنيا 

يعود  العامل،  اأنحاء  يف  موقعًا   44.455 من  احلرارة  درجات 

تاريخها من اليوم اإىل العام 1753. وباملقارنة، فان جمموعات 

الأمريكية  الف�شاء  وكالة  جمعتها  التي  ال�شابقة  البيانات 

اأبحاث  ووحدة  اجلوية  لالأر�شاد  الأمريكية  والدارة  )نا�شا( 

اأوا�شط  اأنغليا يعود تاريخها فقط اىل  املناخ يف جامعة و�شت 

من  العدد  هذا  ُخم�ش  وا�شتخدمت  ع�شر  التا�شع  القرن 

دعمًا  الدرا�شة  م�شروع  تلقى  وقد  اجلوية.  الأر�شاد  حمطات 

يف  الدويل  العمل  لكبح  ت�شغط  منظمات  متّول  م�شادر  من 

مكافحة تغري املناخ.

يف درا�شة بريكلي، مل تتم مواءمة بيانات درجات احلرارة 

درا�شات  يف  ح�شل  كما  ب�شري،  بجهد  امل�شادر  املتنوعة 

من  بدًل  املناخ.  تغري  يف  امل�شككون  ينتقده  اأمر  وهو  �شابقة، 

من  للتقليل  كليًا  الح�شائي  التحليل  »اأمتتة  متت  ذلك، 

النحياز الب�شري«.

اأي�شًا اإىل البحث عن �شبب ارتفاع  وتوجه حتليل البيانات 

حرارة الأر�ش، من خالل و�شع ر�شم بياين ت�شاعدي لدرجات 

الأثر  حتليل  ومت  بها.  م�شتبه  موؤثرة«  »قوى  مقابل  احلرارة 

يف  امل�شككون  به  يتذرع  الذي  ال�شم�شي  للن�شاط  الحرتاري 

ريت�سارد مولر: املناخ يتغري 

والب�سر هم ال�سبب

اأنا 
ك  م�صكِّ
مرتّد!

كًا  ادعوين م�سكِّ

مرتّدًا. قبل ثالث 

�سنوات، وجدُت يف 

الدرا�سات املناخية 

نواق�ص اأثارت يف راأيي 

�سكوكًا حول وجود 

احرتار عاملي. ويف 

العام املا�سي، بعد اأبحاث 

مكثفة قام بها ع�سرة 

علماء، ا�ستنتجت 

اأن االحرتار العاملي 

حقيقي وحا�سل، واأن 

التقديرات ال�سابقة 

لوترية االحرتار 

كانت �سحيحة. اأنا 

االآن اأتقدم خطوة 

اأخرى: الب�سر هم 

ال�سبب كله تقريبًا

ريت�شارد مولر 

)نيويورك تاميز(
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ال�شنوات  خالل  ال�شم�ش  م�شاهمة  اأن  تبني  لكن  املناخ،  تغري 

الـ250 املا�شية كانت �شفرًا. وتبني اأن ثوران الرباكني ت�شبب 

ب�شقطات ق�شرية يف ارتفاع درجة احلرارة خالل الفرتة 1750ـ 

1850، و�شقطات �شعيفة خالل القرن الع�شرين.

BEST  من اأن �شطح الأر�ش �شي�شخن  وحذرت تحليالت 

لكن  المقبلة،  الخم�شين  ال�شنوات  خالل  مئوية  درجة   1.5

وا�شتعمالها  ال�شريع  القت�شادي  نموها  ال�شين  وا�شلت  اإذا 

 20 من  اأقل  في  ذاتـه  الحترار  يحدث  ف�شوف  للفحم  الكثيف 

عامًا.

قال مولر يف مقاله: »ما فاجـاأين كثريًا اأن اأف�شل مواءمة 

اجلوي،  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  �شجل  يف  اأتت  الطالق  على 

يف  املحتجز  الهواء  ومن  جوية  عينات  من  قيا�شه  مت  الذي 

عن  ناجت  العاملي  الحرتار  اأن  يثبت  ل  هذا  القطبي.  اجلليد 

حاليًا  لكنه  ب�شرية،  ن�شاطات  من  املنبعثة  الدفيئة  غازات 

تو�شل  التي  النتائج  اأن  اىل  واأ�شار  وجدناه«.  تف�شري  اأف�شل 

الأخري  التقرير  من  اأقوى  وكانت  اأكرث  تعمقت  فريقه  اليها 

.)IPCC( للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

تغري  يف  امل�شككني  ل�شرت�شاء  معتادة  غري  خطوة  ويف 

املناخ باعتماد »�شفافية تامة«، ُن�شرت النتائج على الإنرتنت 

البحاث  جملة  قبل  من  حمّكمة  ملراجعة  تخ�شع  اأن  قبل 

.)Journal of Geophysical Research( اجليوفيزيائية

هجمة املنكرين

متت  املا�شي،  العام   BEST م�شروع  انطالق  عن  ُعلن 
اأ عندما 

حول  وات�ش  اأنطوين  املناخ  تغري  يف  البارز  امل�شكك  ا�شت�شارة 

لقبول  م�شتعد  »اأنا  حينه:  يف  قال  وهو  العمل،  منهجية 

افرتا�شاتي  اأن  اأثبتت  لو  حتى  اليها،  يتو�شلون  نتيجة  اأي 

خاطئة«. لكن ح�شلت بعد ذلك توترات بني وات�ش ومولر.

ويبدو اأن امل�شككني يف تغري املناخ لن يتقبلوا متامًا نتائج 

وهي  كوري،  جوديث  الربوف�شورة  وبينهم  الأخرية.  الدرا�شة 

عاملة مناخ يف جامعة جورجيا للتكنولوجيا وع�شو ا�شت�شاري 

يف  اعتمدت  التي  الطريقة  اأن  اعتربت  اإذا   ،BEST فريق  يف 

وغري  كثريًا  »مب�شطة  هي  ب�شرية  بانبعاثات  الحرتار  ربط 

مقنعة يف راأيي«.

املناخات  يف  باحث  وهو  مان،  مايكل  الربوف�شور  اأما 

املناخ  تغري  يف  امل�شككني  من  عنيف  لهجوم  تعر�ش  القدمية 

الهوكي«  بـ»ع�شا  املعروف  ال�شهري  البياين  ر�شمه  ب�شبب 

القرن  خالل  احلرارة  درجات  يف  �شريعًا  ارتفاعًا  يظهر  الذي 

الع�شرين، فرحب بنتائج الدرا�شة التي »اأثبتت مرة اأخرى ما 

عرفه العلماء مع درجة معينة من ال�شك منذ عقدين«. واأثنى 

على مولر وزمالئه »لت�شرفهم كاأي علماء جديني، �شالكني 

اإليها حتليالتهم من دون اللتفات اىل  الطريق التي تقودهم 

�شيتعر�شون  اأنهم  والأكيد  املحتملة.  ال�شيا�شية  امل�شاعفات 

لهجوم من منكري تغري املناخ املحرتفني«.

ال�شيق  النطاق  ذلك  هو  »العلم  مقاله:  يف  مولر  كتب 

يف  انطلقُت  لقد  املبداأ.  حيث  من  عامليًا  املقبول  املعرفة  من 

يف  تتم  مل  اأ�شئلة  عن  لأجيب  التحليلي  البحثي  امل�شروع  هذا 

على   BEST حتليل  ي�شاعد  اأن  واآمل  عنها.  الجابة  راأيي 

واأ�شبابه  العاملي  الحرتار  حول  العلمي  للجدل  نتيجة  اإر�شاء 

الب�شرية. بعد ذلك ياأتي اجلزء ال�شعب: التفاق عرب الطيف 

ال�شيا�شي والديبلوما�شي على ما ميكن وما يجب فعله«.   ■

املجموعة الكاملة ملن�صورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

للكتب  �لكاملة  �ملجموعة  على  �حل�شول  ميكن  �لآن 

و�لتنمية«،  »�لبيئة  جملة  من�شور�ت  عن  �ل�شادرة 

من  �لقدمية،  و�لعد�د   ،١٩٩٦ �شنة  منذ  �ملجلة  وجملد�ت 

مكتبات مت �ختيارها يف جميع �ملحافظات �للبنانية.

بادر �ىل زيارة جناح �لبيئة يف �ملكتبات �لتالية:

اجلنوب
مكتبة �لحتاد

�شارع ريا�ش ال�شلح، حي ال�شت نفي�شة، �شيدا

هاتف: 07-720251

جبل لبنان
�ملكتبة �لعلمية

�شارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-559566

معر�ض �ل�شوف �لد�ئم للكتاب

طريق عني وزين، بقعاتا، ال�شوف 

هاتف: 05-507576

مكتبة غاندي

مقابل ال�شراي، عاليه 

هاتف: 05-557199

مكتبة زياد

اجلديدة، �شارع احلكمة

هاتف: 01-892721

مكتبة معو�ض

بناية معو�ش، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال
مكتبة د�ر �ل�شمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�ش

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�شية �شمري بّري

جالل ـ �شتورة

هاتف: 08-541115

مكتبة �أنطو�ن بجميع فروعها
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نهاية مجلة بيئية رائدة

»الإيكولوجي�صت« 

 ن�سخ ممزقة من عدد بيعت بجنيه!

اأيلول )�سبتمرب( 1998 من 

االيكولوجي�ست، الذي مت 

اإتالفه واأعيدت طباعته، وقد 

خ�س�ص لك�سف ممار�سات 

�سركة »مون�سانتو«
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البيئية،  ال�شحافية  الريادة  من  عامًا   42 بعد 

عمالقة  �شركات  مع  المحاكم  في  ومواجهات 

للممار�شات  وترويج  النووية،  الطاقة  �شد  وحمالت  ملوثة، 

زاك  باع  كثير،  ذلك  وغير  ال�شليمة،  وال�شحية  البيئية 

غولد�شميث مجلة Ecologist بجنيه ا�شترليني واحد )نحو 

1.5 دولر(.

عن  توقفت  التي  المرموقة،  البريطانية  المجلة  هذه 

ال�شدور ورقيًا عام 2009 وباتت ت�شدر اإلكترونيًا فقط، عادت 

البيئية   Resurgence مجلة  من  كجزء  مطبوعة  لت�شدر 

البريطانية التي ترقى اإلى العام 1966 وت�شدر كل �شهرين.

الجديدة  المجلة  من  �شفحات   10 اإلى   8 �ش 
َّ
تكر �شوف 

الإيكولوجي�شت،  لموا�شيع   Resurgence & Ecologist
ثنايا  جميع  في  تتف�شى  �شوف  اليكولوجي�شت  »نكهة  لكن 

ري�شورجن�ش« بح�شب رئي�ش التحرير �شاتي�ش كومار.

وقد  بالماليين،  خ�شائر  تعاني  الإيكولوجي�شت  كانت 

دعمتها عائلة غولد�شميث ماليًا منذ تاأ�شي�شها. وحتى بعد 

فقط،  اإلكترونيًا  و�شدورها  مطبوعة  كمجلة  ن�شرها  وقف 

األف   500 نحو  عليها  ينفق  غولد�شميث  زاك  وارثها  كان 

تحريرها  رئا�شة  ت�شلم  وهو  �شنويًا.  دولر(  األف   750( جنيه 

»�شمانًا   2007 عام  المن�شب  هذا  ترك  اآثر  لكنه   ،1997 عام 

ل�شتقالليتهـا« عندما اأ�شبح نائبًا في البرلمان البريطاني.

 ،1970 عام  اليكولوجي�شت  غولد�شميث  اإدوارد  اأ�ش�ش 

موؤتمر  الى  قادت  التي  العالمية  الوعي  موجة  غمرة  في 

كر�ش  وهو   .1972 عام  الإن�شانية  البيئة  حول  ا�شتوكهولم 

للبقاء«  »خطة  لم�شروعه   1972 )يناير(  الثاني  كانون  عدد 

طريقة  في  الرئي�شي  »العيب  الآتية:  بالفقرة  بداأت  التي 

غير  اأنها  هو  التو�شع  الى  ونزعتها  ال�شناعية  العي�ش 

الدافع  وكانت  ككتاب،  لحقًا  الخطة  ون�شرت  م�شتدامة«. 

الملهم لتاأ�شي�ش حزب »ال�شعب« الذي اأ�شبح لحقًا »حزب 

الخ�شر« البريطاني ويعتبر اأول حزب بيئي في العالم.

اليكولوجي�شت  لتحرير  رئي�شًا  غولد�شميث  اإدوارد  ظل 

�شهريًا  ن�شخة   400 من  انت�شارها  فنما   .1990 اإلى   1970 من 

البيئية  المجالت  اأهم  اإحدى  لت�شبح  ن�شخة،  األف   20 اإلى 

وانخرطت  الجدية  �شمعتها  على  حافظت  وهي  العالم.  في 

مثاًل،   ،1998 )�شبتمبر(  اأيلول  ففي  عنيدة.  حمالت  في 

خ�ش�شت عددًا كاماًل لك�شف ممار�شات �شركة »مون�شانتو« 

خطرة  مبيدات  ا�شتخدامها  خ�شو�شًا  الزراعية،  لل�شناعة 

وزراعة محا�شيل معدلة وراثيًا. لكن المطبعة اأتلفت الن�شخ 

الـ14 األفًا جميعها خوفًا من دعاوى ق�شائية تقيمها ال�شركة 

العمالقة، فاأعيد طبع العدد في مطبعة اأخرى واأ�شبح العدد 

الأكثر مبيعًا في تاريخ المجلة.

الإيكولوجي�شت  ن�شرت  الأخيرة  ال�شنوات  وخالل 

في  والبي�ش  الألبان  م�شانع  تجاوزات  ف�شحت  تحقيقات 

للعمالة  »كوكاكول«  �شركة  وا�شتغالل  المتحدة،  الوليات 

المهاجرة الرخي�شة في اإيطاليا ما تحول اإلى ق�شية عالمية، 

والتجارة،  ال�شناعة  في  والحيوان  الإن�شان  حقوق  وانتهاك 

المجلة  موقع  ن�شر  وموؤخرًا  متنوعة.  خطيرة  وممار�شات 

الطبيعية،  الر�شاعة  حول  مقالت  �شل�شلة  النترنت  على 

وكان ي�شتقبل نحو 200 األف راأي وتعليق كل �شهر.

 2012 اأكتوبر(  )�شبتمبر/  الأول  ت�شرين  اأيلول/  عدد 

وياأمل   .Resurgence & Ecologist من  الأول  العدد  هو 

المجلتين:  لدى  ما  اأف�شل  الدمج  يجمع  اأن  كومار  �شاتي�ش 

و�شيا�شة  حمالت  مع  ري�شورجن�ش  وقوة  »روحانية 

اليكولوجي�شت«.

خالل  الإيكولوجي�شت  تحرير  رئي�شة  توما�ش،  بات  لكن 

الفترة 2008 ـ 2009، لي�شت بهذا التفاوؤل. وهي تقول: »هذا 

النهاية.  في  ينجح  قد  الدمج  اأن  مع  حقًا،  محزن 

في  كان  الإيكولوجي�شت  قوة  من  جزءًا  اإن  خ�شارة! 

■ ا�شتقالليتها«. 

مجلة Environment من �سهرية اإلى �سهَرْينية

لي�ض �شهاًل ��شتمر�ر مجلة بيئية.

مة في �لوليات �لمتحدة. بد�أ �إ�شد�رها عام  خم�شون عامًا م�شت على Environment، �أبرز �لمجالت �لبيئية �لمحكَّ

١٩٦2 كمجلة �شهرية، وفي 2007 �أ�شبحت ت�شدر كل �شهرين. باعها نا�شرها  Heldref عام 200٩ �لى د�ر �لن�شر 

Taylor & Francis �لتي ما ز�لت ت�شدرها ٦ مر�ت في �ل�شنة.

العدد االأول  من جملة  

ري�سورجن�ص ـ اإيكولوجي�ست: 

اأيلول/ت�سرين االأول 

)�سبتمرب/اأكتوبر( 2012
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فانغ يان )طوكيو(

�شني  يقودها  التي  ال�شغرية  الكهربائية  ال�شيارة 

زيانبينغ اىل العمل على الطرق الريفية الوعرة يف 

اإقليم �شاندونغ حتكي الكثري عن العقبات التي تواجه جهود 

ال�شني لرتويج ال�شيارات الكهربائية وجهود كربيات �شركات 

�شنع ال�شيارات لبيعها.

جميلة،  لي�شت  وهي  »�شيفنغ«،  طراز  من  ال�شيارة  هذه 

نحو  الق�شوى  و�شرعتها  ميني«،  »فيات  ب�شيارة  �شبيهة  بل 

ف�شعرها  كبرية،  ميزة  لها  لكن  ال�شاعة.  يف  كيلومرتًا   50

الكهربائية  ال�شيارة  من  كثريًا  اأرخ�ش  اأي  فقط،  دولر   5000

الأكرب حجمًا  e6 التي تنتجها �شركة BYD يف ال�شني ويبلغ 

ل  احلكومة  اأن  هو  ي�شاعد  وما  دولر.  األف   59 نحو  �شعرها 

�شيارته  يقود  وهو  �شني  وقال  حقيقية«.  »�شيارة  تعتربها 

عائدًا اىل املنزل من املدر�شة القروية التي يعلم فيها: »فكرت 

رخ�شة  اىل  حتتاج  لكنها  بالبنزين،  تعمل  �شيارة  �شراء  يف 

قيادة و�شهادة تاأمني«.

با�شرت ال�شني انطالقة غري م�شجعة نحو هدفها الطموح 

على  وكهربائية  )هايربيد(  هجينة  �شيارة  األف   500 باإنزال 

خم�شة  من  اأكرث  اىل  لتزداد   ،2015 �شنة  نهاية  مع  طرقها 

�سناعة غري �سرعية يف اأرياف ال�سني

�صيـارات كهربائيـة

لكنها لي�صت »خ�صراء«

 8159 بيعت   2011 العام  ففي   .2020 �شنة  بحلول  ماليني 

فيها  مبا  البالد،  اأنحاء  يف  التوجه  هذا  �شمن  فقط  �شيارة 

التاك�شي  مثل  حكومية  جتريبية  لربامج  خم�ش�شة  �شيارات 

التي  الكهربائية  ال�شيارات  لأن  ذلك  الكهربائية.  واحلافالت 

تروجها احلكومة باهظة الثمن. فحتى بعد الدعم احلكومي 

 BYD e6  ال�شخي الذي يبلغ 19 األف دولر، يبقى �شعر �شيارة

حمطات  ندرة  اأن  كما  ال�شنوي.  �شني  ب  مرتَّ اأ�شعاف  �شبعة 

مبيعات  بطء  يف  �شاهما  البطاريات  اأ�شعار  وارتفاع  ال�شحن 

ال�شيارات الكهربائية ذات الأداء العايل.

و�شركات  ال�شيا�شة  �شانعو  ي�شكو  حني  يف  لكن 

فـان  الو�شع،  هـذا  من  والهجينة  الكهربائية  ال�شيـارات 

عددًا من امل�شتثمـرين ال�شغـار غري املرخ�ش لهـم يقطفـون 

ل  املنخف�ش،  الدخل  فذوو  لل�شوق.  احلقيقية  الثمار 

التخلي  يريدون  الذين  هم  الو�شطى،  الطبقة  من  البيئيون 

عجالت  باأربع  �شيارة  على  واحل�شول  دراجاتهم  عن 

ي�شتطيعون احتمال نفقاتها. وت�شري بع�ش التقديرات اإىل 

يعتمدون  زالوا  ما  ال�شني  يف  �شخ�ش  مليون   260 نحو  اأن 

على الدراجات الهوائية والآلية كو�شيلة نقل رئي�شية، وهم 

زبائن حمتملون.

ال�شيارات  �شانعي  جمعية  عام  اأمني  زوكينغ،  واي  قال 

ال�شغرية  الكهربائية  ال�شيارات  »تك�شب  �شاندونغ:  يف 

�شيارة  يريدون  املزارعني  لأن  الريفية،  املناطق  يف  �شعبية 

ما  فالكثريون  نفقاتها.  احتمال  وي�شتطيعون  فيها  يتنقلون 

زالوا ياأخذون اأولدهم اىل املدر�شة على الدراجات الهوائية اأو 

اأو حتى يف العربات الزراعية الثالثية العجالت، وهي  الآلية 

لي�شت اآمنة ول مريحة«.

الأمر  اىل  ينظرون  التقليديني  ال�شيارات  �شانعي  لكن 

»�شانغان«،  جمموعة  يف  املدراء  اأحد  وقال  خمتلفة.  نظرة 

»هذه  ال�شني:  يف  ال�شيارات  �شنع  �شركات  كربى  رابعة 

على  ت�شري  اأن  يجوز  ول  اآمنة،  وغري  قانونية  غري  ال�شيارات 

اأن  احلكومة  على  الفكرية.  امللكية  حقوق  وهناك  الطرق. 

تفعل �شيئًا اإزاء هذا الأمر«.

ك�سب �سريع

تطوير  لأبحاث    Lojo EV �شركة  موؤ�ش�ش  جياتونغ،  لو 

الذين  ال�شغار  امل�شتثمرين  مثال  هو  الكهربائية،  ال�شيارات 

ال�شيارات  على  ال�شابق  تركيزه  حول  فقد  القطاع.  دخلوا 

اأن  اكت�شافه  بعد  الأداء،  والعالية  الثمن  الباهظة  الكهربائية 

�سعرها 5000 دوالر 

وتنتجها »�سركات« 

غري مرخ�سة ت�ستغل 

ت�ساهل احلكومة 

وتعرث �سوق ال�سيارات 

الكهربائية الر�سمية 

وحاجة �سكان 

االأرياف الفقراء اإىل 

�سيارات رخي�سة

�سيارات كهربائية �سينية 

ال�سنع داخل �سالة بيع يف 

اإقليم �ساندونغ 
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حاجات  تلبية  يف  تتمثل  ال�شريع  للك�شب  احلقيقية  الفر�ش 

امل�شتهلكني الريفيني.

تعاون لو مع يانغ هوايو، وهو �شاحب م�شروع �شناعي يف 

اإقليم �شاندونغ بداأ ينتج �شيارات كهربائية �شغرية عام 2011، 

»على  لو:  يقول  يوميًا.  �شيارات  اأربع  اأو  ثالث  يبيع  وبات 

الكهربائية  ال�شيارات  ف�شوق  ال�شوق.  جتاري  اأن  التكنولوجيا 

ال�شريعة مل تنطلق بعد، لكن الطلب على ال�شيارات الكهربائية 

املنخف�شة ال�شرعة يتنامى«.

وعلى بعد نحو 300 كيلومرت من م�شنع يانغ يف مقاطعة 

غوتانغ، يقع م�شنع التجميع اجلديد التابع ملجموعة »�شيفنغ« 

على  العمال  ينتج  حيث  دولر،  مليون   76 كلفته  بلغت  الذي 

هي  و»�شيفنغ«  يوميًا.  �شغرية  كهربائية  �شيارة   100 عجل 

 50 نحو  ح�شتها  تبلغ  اإذ  ال�شينية،  ال�شوق  يف  الأول  الالعب 

يف املئة. فقد زودت 200 متجر لبيع ال�شيارات يف اأنحاء البالد 

بنحو 30 األف �شيارة عام 2011. وقد ت�شل مبيعاتها هذه ال�شنة 

 ،2008 عام  كانت  عما  �شعفًا   13 بزيادة  �شيارة،  األف   50 اىل 

ال�شركة  رئي�ش  نائب  وقال  للمبيعات.  كامل  عام  اأول  وهو 

األف �شيارة �شنويًا،  لني ليانهوا: »لدينا قدرة على �شنع 100 

وبامكاننا ت�شريع وترية النتاج اذا دعت احلاجة«. وهو ينتقل 

بني منزله وعمله يف �شيارة كهربائية زرقاء منذ نحو �شنتني.

بني  تتبخرت  التي  ال�شغرية  الكهربائية  ال�شيارات  هذه 

الريفية  الطرق  على  الزراعية  واملركبات  والفانات  ال�شاحنات 

ويقول  الكربى.  العاملية  ال�شركات  انتباه  لفتت  �شاندونغ  يف 

من  م�شوؤولني  اإن  ال�شيارات،  �شانعي  جمعية  من  واي، 

بهدف  �شاندونغ  زاروا  و«ميت�شوبي�شي«  »تويوتا«  �شركتي 

تق�شي احلقائق عنها.

لي�ست �سيارات »خ�سراء«

ال�شغرية،  الكهربائية  ال�شيارات  هذه  جاذبية  تو�شيع  بهدف 

اإنتاجًا جتريبيًا لن�شخة معدلة،  بداأ لني وفريقه يف »�شيفنغ« 

وكفاءتها  الداخلي  ت�شميمها  على  حت�شينات  باإدخال 

العمال  من  مزيد  لتوظيف  ا�شتعداده  يانغ  واأبدى  الطاقوية. 

عن  يف�شحان  ل  لكنهما  الطلب.  ارتفاع  لتلبية  م�شنعه  يف 

اأهدافهما املتعلقة باملبيعات على املدى الطويل، اإذ يدركان اأن 

اأي حتول يف �شيا�شة احلكومة قد يغري الو�شع فجاأة.

وكما يف »�شيفنغ«، يعمل ع�شرات ال�شانعني ال�شغار يف 

هذا القطاع من دون تراخي�ش ر�شمية، ما يجعل ا�شتدامتهم 

ـ  الر�شا�ش  بطاريات  عن  احلديث  ويتنامى  �شك.  مو�شع 

وت�شبب  �شياراتهم  ت�شغل  التي  الثمن  الرخي�شة  احلم�ش 

تلوثًا اأثناء اإنتاجها وعند التخل�ش منها، الأمر الذي ل يعك�ش 

اأن  احلكوميون  امل�شوؤولون  ياأمل  التي  »اخل�شراء«  ال�شورة 

هذه  وت�شكل  ال�شني.  يف  الكهربائية  ال�شيارات  قطاع  ينقلها 

الكهربائية  لل�شيارات  الجمالية  الكلفة  ثلث  نحو  البطاريات 

ـ  احلديد  ـ  الليثيوم  بطاريات  ت�شكل  حني  يف  ال�شغرية، 

الفو�شفات يف �شيارات e6 نحو ثلثي الكلفة. ويقول م�شت�شار 

كهربائية  �شيارات  لي�شت  بالتاأكيد  »اإنها  غاو:  بول  ال�شيارات 

حقيقية، ويعتمد م�شتقبلها على �شيا�شة احلكومة«.

»�شيفنغ«  جمموعة  كانت  عندما   ،2008 العام  اأواخر  يف 

بيجينغ  من  قانونيون  م�شوؤولون  زارها  النتاج،  لزيادة  تعّد 

يف  الراهن  الو�شع  حتدي  بعدم  ويانغ  لو  ال�شريكني  ون�شحوا 

قد  الكهربائية  ال�شيارات  اأن  من  البع�ش  خ�شي  فقد  ال�شوق. 

يف  ح�شتها  املماثلة  الأ�شعار  ذات  البنزين  �شيارات  ت�شلب 

الزيارة، توقف خط التجميع يف »�شيفنغ«  ال�شوق. بعد تلك 

�شغوط  بعد  اإل  العمل  ُي�شتاأنف  ومل  �شنة.  ن�شف  الإنتاج  عن 

املحلي.  القت�شاد  حتفيز  بهدف  معنية  �شلطات  من  م�شنية 

احلكومة  يف  الوزراء  اأحد  من  �شاندونغ  اىل  الر�شالة  وكانت 

ل  لكن  ال�شوق،  يف  طلب  هناك  كان  اذا  ا�شتمروا  املركزية: 

ت�شموها »�شيارات خ�شراء«.

قرية  يف  بّقال  وهو  وجنون،  يانغ  ويقول  تتدفق.  الطلبات 

كهربائية:  ب�شيارة  الآلية  دراجته  ا�شتبدال  يريد  جماورة 

اأ�شدقائي  اأزور  اأن  »لقد راأيتها ت�شري هنا وهناك. �شيء جميل 

واأقاربي يف �شيارة باأربع عجالت«.  ■

ز
رت

ي
و

ر

هياكل لل�سيارات الكهربائية 

داخل م�سنع يف وايهاي

يف اإقليم �ساندونغ
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نوعني  زراعة  اإمكانية  مع  واخل�شر،  وال�شجريات  املثمرة 

ومع  واحد.  مائي  �شندوق  با�شتخادم  ال�شتول  من  خمتلفني 

اأنها  اإل  والطاقة،  املاء  ا�شتهالك  يف  هائل  بتوفري  تتميز  اأنها 

نظام  هي  بل  للبع�ش،  يتبادر  قد  كما  للري  نظامًا  لي�شت 

منذ  للنبات  املثالية  البيئة  توفري  على  يعمل  للزراعة  متكامل 

من  مرحلة  بلوغ  اإىل  و�شوًل  الأوىل،  العقلة  اأو  البذرة  مرحلة 

الطبيعية  البيئة  يف  ال�شتمرار  من  متكنه  ال�شحيح  النمو 

اعتمادًا على قدراته الذاتية.

التي  الرئي�شية  الثالثة  للهواج�ش  التقنية  هذه  تت�شدى 

وهي:  العربية،  املنطقة  يف  زراعي  وم�شروع  مزارع  اأي  توؤرق 

املياه، النجاح وال�شتمرارية، الكلفة املادية. وهي ت�شتمل على 

�صندوق الماء؟

»غرو ـ اأوي�سي�ص«: حماكاة الطبيعة لزراعة ال�سحراء

توفر هذه التقنية 

البيئة املثالية خالل 

الفرتة االأوىل من عمر 

النبات، من حيث الري 

والرطوبة بوا�سطة 

ال�سندوق املائي، الذي 

ي�سقي ويجمع مياه 

املطر والندى، فتتيح 

الزراعة يف املناطق 

ال�سحراوية وال�سخرية

كمال مريز� )عّمان(

على  احل�شول  كيفية  حول  ال�شوؤال  يكون  عندما 

النبات املثايل، فماذا هناك غري حماكاة الطبيعة؟

ملخرتعها   Groasis تقنية  عليه  تقوم  الذي  املبداأ  هو  هذا 

وهي  برو«.  »اأكوا  �شركة  موؤ�ش�ش  هوف  بيرت  الهولندي 

الأ�شجار  لزراعة  مثاليًا  حاًل  متثل  بيولوجية  حماكاة  تقنية 

يف املناطق ال�شحراوية واجلافة وال�شخرية من خالل تقليد 

 Water( املائي  ال�شندوق  ا�شتعمال  يتيح  اإذ  الطبيعة.  عمل 

Boxx( بيئة مثالية خالل الفرتة الأوىل من عمر النبات.
وغري  املثمرة  الأ�شجار  زراعة  اأوي�شي�ش  ـ  غرو  تقنية  تتيح 
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املائي،  ال�شندوق  الكرتوين،  القمع  متكاملة:  عنا�شر  ثالثة 

واحلفار امليكانيكي.

اجلذر هو االأ�سا�ص

يف  الأ�شا�ش  هو  و�شليم  وقوي  �شحي  اأ�شا�شي  جذر  امتالك 

وال�شتمرار  العي�ش  على  القادر  املثايل  النبات  على  احل�شول 

مغلوط  ت�شور  وهناك  عالية.  وجودة  اإنتاج  معدلت  واإعطاء 

لدى الكثريين باأنه كلما ازدادت كثافة اجلذور وات�شعت �شبكة 

تفرعاتها الأفقية قرب �شطح الرتبة، فاإن ذلك اأف�شل من اأجل 

الذي  هو  املثايل  اجلذر  اأن  الأمر  وحقيقة  وقوته.  النبات  منو 

الرتبة،  داخل  اأعمق  ويتغلغل  الأ�شفل،  نحو  عموديًا  ميتد 

حتى يف الرتبة ال�شخرية، و�شوًل اإىل م�شادر املياه اجلوفية 

التي تتيح للنبات تاأمني حاجته من دون احلاجة اإىل م�شدر 

دائم ملياه الري.

وتظهر الدرا�شات اأن نحو 99.9 يف املئة من ال�شتول املبيعة 

حول العامل تعاين من نظام جذري �شعيف اأو تالف. فيكون 

اجلذور  من  كثيفة  �شبكة  اإىل  منق�شمًا  اإما  الرئي�شي  اجلذر 

واإما  دائم،  ري  دون  من  العي�ش  ت�شتطيع  ل  التي  ال�شطحية 

الت�شتيل  وعاء  قاع  اإىل  و�شوله  بعد  الأعلى  اإىل  ارتد  قد  يكون 

ومل يحافظ على اجتاه منوه ال�شحيح نحو الأ�شفل.

اأوي�شي�ش  ـ  غرو  تقنية  يف  امل�شتخدمة  الكرتونية  الأقماع 

الأوىل  اللحظة  منذ  الرئي�شي  اجلذر  منو  مب�شار  التحكم  تتيح 

رئي�شي  جذر  على  احل�شول  ي�شمن  مبا  والإنبات،  للت�شتيل 

الأقماع  حتتاج  ول  الأ�شفل.  نحو  عموديًا  ميتد  و�شليم  قوي 

بالرتبة  مُتالأ  اإذ  خا�شة،  تركيبات  اأو  اأ�شمدة  اإىل  الكرتونية 

الطبيعية التي ينمو فيها النبات، اأو برتبة ماأخوذة من املكان 

�شعة  وتبلغ  الت�شتيل.  بعد  النبات  �شيزرع  حيث  اخلارجي 

القمع الواحد نحو 50 مليليرتًا من الرتاب.

من  الت�شتيل  تربة  حمتوى  بزيادة  املزارع  يرغب  وقد 

العنا�شر  تثبيت  يف  ت�شاعد  فطريات  وهي  امليكورايزا، 

الغاية  ولهذه  النبات.  تغذية  اأجل  من  الرتبة  يف  الطبيعية 

يكفي اأخذ كمية من الأوراق والأغ�شان من حتت نبات بالغ من 

و�شرعان  الت�شتيل،  برتاب  وخلطها  ت�شتيله،  يتم  الذي  النوع 

واملواد  امليكورايزا  اأبواغ  من  حاجتها  لل�شتلة  موفرة  تتحلل  ما 

الع�شوية املطلوبة.

و�شهولة  حجمها،  ب�شغر  الكرتونية  الأقماع  ومتتاز 

ممكن  عدد  اأكرب  على  احل�شول  يتيح  الذي  الأمر  ترتيبها، 

مرتفعة  تو�شع  وهي  ممكنة.  م�شاحة  اأقل  يف  ال�شتول  من 

عن �شطح الأر�ش اأو الطاولة اأو اأي �شطح اآخر يحملها، ب�شكل 

عن  اجلذر  يتوقف  بحيث  القمع،  حتت  الهواء  مبرور  ي�شمح 

بعد  للهواء،  ومالم�شته  القمع  نهاية  اإىل  و�شوله  عند  النمو 

اأن ي�شل اإىل الطول املثايل )نحو 10 �شنتيمرتات(، من دون 

الأعلى  اىل  يرتد  اأو  اأفقيًا،  اأو  القمع،  خارج  ع�شوائيًا  ميتد  اأن 

بخالف امل�شار الطبيعي املطلوب.

ل  كي  منه  ال�شتلة  اإخراج  دون  من  القمع  يوؤخذ  ذلك  بعد 

حيث  اخلارجية،  الرتبة  يف  هو  كما  ويزرع  للتلف،  تتعر�ش 

يتحلل طبيعيًا لكونه م�شنوعًا من مواد ع�شوية طبيعية معاد 

تدويرها. وهذا يجعل تقنية الأقماع ذات جدوى اقت�شادية، اإذ 

ل يتجاوز �شعرها ربع دولر تقريبًا لكل ع�شرة اأقماع.

بيئة مثالية

يف  خا�ش،  بت�شميم  بال�شتيكي  وعاء  املائي  ال�شندوق 

منت�شفه فتحة تتيح زراعة �شتلتني )قمعني( من النوع نف�شه 

اأو من نوعني خمتلفني. وهو يوفر بيئة مثالية لل�شتول خالل 

اخلارجية،  الطبيعية  الرتبة  يف  منوها  من  الأوىل  املراحل 

رطوبة  على  احلفاظ  اأو  املياه،  اإىل  حاجتها  حيث  من  �شواء 

�شطح الرتبة، اأو حمايتها من اأ�شعة ال�شم�ش املبا�شرة.

مُيالأ ال�شندوق باملاء مرة واحدة فقط عند الزراعة، بنحو 

با�شتخدام  اإجراوؤها  مت  التي  الزراعات  اأثبتت  وقد  ليرتًا.   16

ال�شناديق املائية اأن هذه الكمية املحدودة تكفي حاجة النبات 

حتى يف اأكرث موا�شم ال�شيف حرارة. ويقوم ال�شندوق بتزويد 

النبات باملياه من خالل فتيل من الن�شيج ميتد من اأ�شفله اىل 

تفّقد اجلذور بعد 6 اأ�سابيع 

على الزرع. الفتيل يف 

ال�سندوق يو�سل القليل 

الكايف من املاء اىل اجلذور. 

وقطعة الكرتون

حتت ال�سندوق حتفظ  

رطوبة الرتبة

ال�سندوق املائي Water Boxx يتيح الزراعة يف اأر�ص �سخرية
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حتميه  املياه  من  بكمية  النبات  تزويد  في�شمن  الرتبة.  داخل 

من العط�ش واجلفاف، مع املحافظة على ن�شاط اجلذر واجتاه 

منوه عموديًا داخل الرتبة بحثًا عن م�شادر املياه الذاتية، من 

دون اأن يعرتيه اخلمول اأو التكال على ما ميده به ال�شندوق.

وقد �شمم الغطاء العلوي لل�شندوق املائي بطريقة ت�شمح 

بتجميع زخات عابرة للمطر، وجتميع قطرات الندى املتكونة 

ـ  )�شرق  فتحته  اجتاه  ويتيح  وامل�شاء.  الفجر  �شاعات  يف 

غرب( للنبات التعر�ش لأ�شعة ال�شم�ش اخلفيفة يف �شاعات 

ال�شوئي  التمثيل  عمليات  اأجل  من  الظهر،  وبعد  ال�شباح 

اأ�شعة  من  وحمايته  تظليله  نف�شه  الوقت  ويف  الغذاء،  واإنتاج 

ال�شم�ش ال�شديدة املبا�شرة يف �شاعات الظهرية. وعلى غطاء 

ال�شندوق  ي�شع  كي  املزارع  ت�شاعد  لبو�شلة  نق�ش  ال�شندوق 

املائي يف الجتاه ال�شحيح عند تثبيته يف الرتبة.

ا�شتخدام  فرتة  طوال  عموديًا  بالمتداد  اجلذر  ي�شتمر 

كثيفة،  واأغ�شان  اأوراق  تكوين  دون  من  املائي،  ال�شندوق 

للحفاظ  تكفي  ال�شندوق  يزودها  التي  املياه  كمية  لأن  وذلك 

اإنتاج  النبات  بدء  وعند  واجلفاف.  العط�ش  من  النبات  على 

اأن  على  موؤ�شر  فذلك  الرتبة،  خارج  كثيفة  واأغ�شان  اأوراق 

وبداأ  الرتبة،  داخل  للمياه  ذاتي  م�شدر  اإىل  و�شل  اجلذر 

املائي.  ال�شندوق  يزوده  مما  اأكرث  كميات  على  باحل�شول 

توؤهله  والثبات  النمو  من  مرحلة  بلغ  قد  النبات  فيكون 

الذاتية.  قدرته  على  بالعتماد  والنمو  العي�ش  ملوا�شلة 

وميكن عندئذ اإزالة ال�شندوق املائي ب�شهولة ل�شتخدامه يف 

مو�شع اآخر.

وعلى غرار الأقماع الكرتونية، ميكن تعزيز حمتوى تربة 

الزراعة اخلارجية من امليكورايزا من خالل فر�ش نحو ن�شف 

ليرت من تربة الت�شتيل )التي �شبق �شرح طريقة اإعدادها( يف 

قاع حفرة الزراعة حتت ال�شندوق.

وحمدودية  القت�شادية  باجلدوى  املائي  ال�شندوق  ميتاز 

فعمر  الأمد.  الطويل  ال�شتثمار  اإىل  اأقرب  وهو  الكلفة، 

على  �شعره  وبتق�شيم  �شنوات،  ع�شر  حتى  ميتد  ا�شتخدامه 

وهي  �شنويًا،  دولرين  تتعدى  ل  كلفته  اأن  جند  املدة  هذه 

اإمكانية  اأن  كما  الأخرى.  الزراعة  باأنظمة  مقارنة  زهيدة 

اجلدوى  تزيد  واحد  �شندوق  يف  خمتلفتني  �شتلتني  زراعة 

التي  الأ�شجار،  �شتول  زراعة  عند  مثاًل  فيمكن  القت�شادية. 

اإىل دورة زراعية ت�شل حتى عام كامل، زراعة �شتول  حتتاج 

ودورة  والغذائي  املادي  مردودها  من  لال�شتفادة  خ�شار 

اإنتاجها الق�شرية اإىل حني و�شول �شتول الأ�شجار اإىل مرحلة 

النمو املطلوبة.

ال�شناديق  حتققه  الذي  الكبري  الوفر  ذلك  كل  اإىل  ي�شاف 

ليرت   700 مقابل  يف  ليرتًا   20( الري  مياه  ا�شتهالك  يف  املائية 

الالزمة  الطاقة  اأثمان  توفري  وكذلك  النباتات(،  اأنواع  لبع�ش 

لت�شغيل م�شخات الري.

للم�شاريع  وخا�شة  للمزارعني،  اأوي�شي�ش  ـ  غرو  وتتيح 

امليكانيكي  احلّفار  تقنية  من  ال�شتفادة  الكبرية،  الزراعية 

كلفة  وتوفري  الإجناز  وترية  لت�شريع   )Capillary Drill(

تثبيته  ميكن  ميكانيكي  جهاز  احلفار  وهذا  العاملة.  الأيدي 

على اأي جرار زراعي، ويعمل اعتمادًا على قوة حمرك اجلرار. 

يف  الزراعة  عند  حتى  عمودي  حفر  اجتاه  على  يحافظ  وهو 

املطلوب  العمودي  الجتاه  ي�شمن  الذي  الأمر  املائلة،  الأر�ش 

الرتبة  حتى  الرتبة،  خوا�ش  على  يحافظ  كما  النبات.  لنمو 

ال�شخرية، ول يعر�شها اأثناء عملية احلفر اىل ثقل و�شغط قد 

يوؤديان اإىل ر�شها، وبالتايل اإغالق امل�شام واملمرات ال�شعريية 

ال�شرورية لتهوئتها وحمايتها من العفن.

ي�شتطيع  اإذ  ال�شتخدام،  �شهلة  اأوي�شي�ش  ـ  غرو  تقنية 

العامل العادي تعلم ا�شتعمال الأقماع الكرتونية وال�شناديق 

»اأكادميية  برو  اأكوا  �شركة  اأن�شاأت  وقد  دقائق.  خالل  املائية 

مبنح  ت�شت�شيف  حيث  هولندا،  ومقرها  اأوي�شي�ش«  ـ  غرو 

من  متدربني  رمزية  ر�شوم  مقابل  يف  اأو  جمانية  �شنوية 

هذه  با�شتخدام  ترغب  اأو  ت�شتخدم  التي  العامل  دول  جميع 

بيوت  با�شتخدام  الزراعة  على  تدريبًا  تقدم  وهي  التقنية. 

طالبها  ومتنح  التطوير،  قيد  الزراعية  اأوي�شي�ش  ـ  غرو 

هذه  على  معتمدين  مدربني  يكونوا  اأن  تخولهم  �شهادات 

التقنية يف بلدانهم.     ■

م�سروع جتريبي يف االأردن

ملكة هولندا بياتريك�ص تزور م�سروعًا  جتريبيًا يف ُعمان يعتمد تقنية غرو ــ اأوي�سي�ص.  ويبدو 

ويل العهد االأمري فيليم خلفها اإىل الي�سار وزوجته االأمرية ماك�سيما اإىل اليمني

تقنية  عن  املعلومات  من  ملزيد 

وم�شاريع  اأوي�شي�ش«  ـ  »غرو 

والربامج  العامل  حول  اعتمادها 

التدريبية التي تقدمها الأكادميية 

ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين 

www.groasis.com 
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عامل العلوم

نوافذ تولد الكهرباء

طّور باحثون في جامعة كاليفورنيا في  لو�س 

�أنجل�س خلية �سم�سية �سفافة بن�سبة 70 في 

�لمئة، يمكنها توليد �لكهرباء عن طريق 

�مت�سا�س �أ�سعة �ل�سم�س من خالل فتحة مزودة 

بزجاج من دون �لتاأثير على �لروؤية عبرها.

هذه �لخلية تولد �لطاقة با�ستخد�م مادة 

بال�ستيكية تتفاعل مع �ل�سوء. وتقوم 

بامت�سا�س �لأ�سعة تحت �لحمر�ء وتوليد 

�لكهرباء با�ستغالل هذه �لأ�سعة �لتي ل تر�ها 

�لعين �لب�سرية. ويمكن ��ستخد�م هذه �لخاليا 

�ل�سفافة كنو�فذ تولد �لكهرباء.

بطارية قابلة للطي

�خترع �لبروف�سور كيون جاي لي في �لمعهد 

�لكوري للعلوم و�لتكنولوجيا �أول بطارية مرنة 

قابلة للطي من دون �سياع في م�ستوى �لطاقة. 

وبا�ستخد�م �سا�سة مرنة وبدن طري يمكن 

�إنتاج هاتف �أو كومبيوتر لوحي قابل للطي.

قمي�ص ذكي

بد�أت �سركة Cute Circuit ت�سنيع قمي�س 

�إلكتروني قابل للبرمجة، يت�سمن �سا�سة 

عر�س وكامير� وميكروفونًا و�سماعات، يتم 

�لتحكم بها عن طريق هاتف ذكي. وي�ستطيع 

�لقمي�س عر�س ر�سائل »تويتر« وت�سغيل 

ملفات �لمو�سيقى و�لفيديو، بالإ�سافة �إلى 

�لتقاط �ل�سور و�إر�سالها، ما يمكن �أن يفعله 

�لهاتف �لذكي.

منزل يتغير ح�سب الطق�ص

�بتكرت مجموعة من �لمهند�سين �لمعماريين 

في لندن طر�زً� من �لمنازل �أكثر تكيفًا مع 

�لطق�س، عن طريق تحويل �سكله �إلى �أنماط 

مختلفة وفقًا لدرجة �لحر�رة و�أ�سعة �ل�سم�س 

وعو�مل مناخية �أخرى.

وتقوم فكرة بناء Dhouse على تق�سيمه �إلى 

�أجز�ء، يتم �لربط بينها بمف�سالت ودعامات 

�أ�سا�سية، وهي موجودة على ق�سبان ليتم 

تحريكها ب�سهولة. ويمكن تق�سيم �لمنزل �إلى 

�أ�سكال ل ح�سر لها.

و�سل �مل�سبار �لف�سائي »كيوريوزيتي« �إىل �سطح �ملريخ، بعد هبوط تاريخي على �أر�ض حو�ض قدمي 

ي�سمى »فوهة جيل«. وهو مبثابة عربة ب�ست عجالت، و�سوف يبحث عن دليل على �أن �لكوكب رمبا 

كان يحوي يف وقت من �لأوقات �ملقومات �لأ�سا�سية للحياة. وقد دخل �مل�سبار �لغالف �جلوي �لرقيق 

للكوكب ب�سرعة تعادل 24 مرة �سرعة �ل�سوت وبجاذبية �أكرب من جاذبية �لأر�ض بو�قع 11 مرة.

كيوريوزيتي ي�ستك�سف املريخ

عامًا(   16( عبد�حلميد  عزة  �لطالبة  فازت 

م�سابقة  يف  �خلا�سة  �لتحكيم  جلنة  بجائزة 

عن  �ل�سباب،  للعلماء  �لأوروبي  �لحتاد 

�حليوي  �لإيثانول  وقود  لنتاج  م�سروعها 

�لبال�ستيكية  �ملخلفات  تك�سري  طريق  عن 

با�ستخد�م مادة حفازة منخف�سة �لكلفة.

من  وطالبة  طالبًا   130 من  �أكرث  تناف�ض  وقد 

هل�سنكي  يف  �أقيمت  �لتي  �مل�سابقة  يف  بلد�ً   37

يف  م�سروعًا   87 قدمو�  حيث  فنلند�،  عا�سمة 

و�لبيئة  و�لكومبيوتر  و�لكيمياء  �لأحياء  علم 

و�لريا�سيات و�لهند�سة و�لطب.

�لبال�ستيكية  �ملخلفات  تك�سري  �إن  عزة  قالت 

نوع  لكن  جديدة،  فكرة  لي�ض  و�لبوليمر�ت 

�ملادة �حلفازة �مل�ستعملة هو �لذي �أعطى �لفكرة 

جهودي  �أتابع  »�سوف  و�أ�سافت:  �أهميتها. 

عن  مل�سروعي  �خرت�ع  بر�ءة  على  للح�سول 

�لفكرة  �مل�سري، وروؤية  �لرب�ء�ت  طريق مكتب 

تتج�سد م�سروعًا ملمو�سًا على �لأر�ض«.

به  تتقدم  يف م�سروع  كثري�ً  �أنها فكرت  وذكرت 

�ل�سكندرية.  مكتبة  نظمتها  علمية  مل�سابقة 

طالبة م�سرية تفوز بجائزة الحتاد الأوروبي للعلماء ال�سباب

كيوريوزيتي يفتت �شخرة ب�أ�شعة ليزر
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جديد العلم والتكنولوجي�

طالب جزائري يكت�سف نظرية جديدة يف الريا�سيات

�لريا�سيات تتعلق  له يف  ثانية  �لدين بن عي�سة )18 عامًا( نظرية  �لطالب �جلز�ئري جمال  �كت�سف 

ب�سبه �ملنحرف، وقد �أقرها �أ�ساتذة جامعيون و�عتربت �كت�سافًاجديد�ً. وقال �إن نظريته �لأوىل �ملتعلقة 

�ل�سغرى و�لكربى لل�سكل  �لقاعدتني  �لبحث يف ح�ساب  �إىل  �ملرة  �ملثلث دفعته هذه  بح�ساب م�ساحة 

�لهند�سي �ملعروف با�سم �سبه �ملنحرف �نطالقًا من قطريه و�سلعيه غري �ملتو�زيني.
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ولفت �نتباهها �هتمام �لعامل �ملتز�يد مبو�سوع 

�حليوي،  و�لوقود  �حلر�ري  �لحتبا�ض 

�ملخلفات  �لوقود من  ففكرت يف �حل�سول على 

و�لبيوت.  �ل�سو�رع  متالأ  �لتي  �لبال�ستيكية 

وبالرغم من وجود �لعديد من �لأبحاث �ل�سابقة 

�إل  للح�سول على هذ� �لوقود بالطريقة ذ�تها، 

�أنها كانت تقابل د�ئمًا بارتفاع �لتكاليف. لذلك 

�ملحفز�ت،  من  رخي�سًا  نوعًا  عزة  ��ستخدمت 

ثم  �ملكتبة.  م�سابقة  يف  �لأول  باملركز  ففازت 

تر�سحت مل�سابقة �لحتاد �لأوروبي وفازت بها.

وهما  �لإجناز،  هذ�  يف  �أبويها  دور  �إىل  ولفتت 

بناتهما  تربية  قرر�  �إنهما  �إذ  عاديان،  موظفان 

�مل�ستقبل.  يف  عاملات  لي�سبحن  �لثالث 

�لبحرية  منطقة  من  جميعًا  �نتقلو�  وهم 

مكتبة  جو�ر  يف  للعي�ض  �ل�سكندرية  �إىل 

نادي  �ىل  �لأبو�ن  �ن�سم  ثم  �لإ�سكندرية. 

�أ�سدقاء �ملكتبة، و�أحلقا بناتهما �لثالث بنادي 

��ستك�ساف �لعلوم فيها.

ون�سف  �سنة  ��ستغرق  بحثها  �إن  عزة  قالت 

و�لديها  من  مكون  »فريق«  و�ساعدها  �سنة، 

�ىل  حتتاج  كانت  و�إذ  هند.  �لتو�أم  و�سقيقتها 

خمترب�ت وجتهيز�ت خا�سة مل تكن موجودة 

معها  تنتقل  �لأ�سرة  فكانت  �لإ�سكندرية،  يف 

بحوث  معهد  يف  بتجاربها  للقيام  �لقاهرة  �إىل 

�لبرتول، متحملة نفقات �ل�سفر و�لإقامة.

�لهند�سة  بكلية  تلتحق  �أن  تريد  فهي  �لآن  �أما 

وتدر�ض �لبرتوكيمياء.

اكت�ساف »هيغز بو�سون«؟

فيزياء  يف  �لأوروبي  �لأبحاث  مركز  من  علماء  �أكد 

�كت�سفو�  �أنهم  �سوي�سر�  يف  )�سرين(  �جل�سيمات 

يكون  �أن  يحتمل  جديدً�،  ذري  دون  ج�سيمًا 

حيوية  �أد�ة  يعد  �لذي  بو�سون«  »هيغز  �جل�سيم 

وهو  �لكون.  لت�سكيل  �لأ�سا�سية  �لنو�ة  معرفة  يف 

يف�سر كيفية تكتل �جل�سيمات يف ت�سكيل �لنجوم 

و�لكو�كب و�حلياة على �لكرة �لأر�سية، ومن دونه 

تبقى �جل�سيمات �لتي ت�سكل �لكون �سائلة. ويعترب 

بعد  يكت�سف  مل  �لذي  �لأخري  �جلزء  �جل�سيم  هذ� 

يف �لنموذج �ملعياري لكيفية ت�سكل �لكون.
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بداأت وزارة النقل البريطانية ر�شميًا ت�شغيل 

نهر  عبر  الجديد  الإمارات«  طيران  »تلفريك 

ير�شخ  باأن  توقعات  و�شط  لندن،  في  التايمز 

ا�شتقطابًا  المعالم  اأكثر  �شمن  �شريعًا  مكانته 

للزوار في العا�شمة البريطانية.

العالمة  يحمل  الذي  التلفريك،  وي�شكل 

نوعية  اإ�شافة  الإمارات،  لطيران  التجارية 

و�شيلة  يعتبر  لندن، حيث  في  النقل  ل�شبكة 

مثيرة لعبور نهر التايمز على ارتفاع 90 متراً 

غرينيت�ش  �شاحيتي  بين  ربطه  خالل  من 

اأ�شهر  على  رائعة  اإطاللة  يوفر  كما  ونيوهام. 

وارف  كناري  ذلك  في  بما  المدينة،  معالم 

والحديقة  التاريخية  غرينيت�ش  و�شاعة 

الأولمبية.

للتلفريك  ر�شمية  رحلة  اأول  متن  على  وكان 

وعمدة  الإمارات،  طيران  رئي�ش  كالرك  تيم 

في  النقل  ومفو�ش  جون�شون،  بوري�ش  لندن 

»يدعم  جون�شون:  وقال  هندي.  بيتر  لندن 

هذا الم�شروع المتميز خططنا لتحويل �شرق 

بالحياة  ناب�شة  �شياحية  منطقة  اإلى  لندن 

وتجذب  العمل  فر�ش  من  المزيد  تخلق 

ال�شركات وال�شتثمارات«.

طيران  تلفريك  ا�شتخدام  للجميع  ويمكن 

بين  تربط  عربة،   34 ي�شم  الذي  الإمارات 

الإمارات  »طيران  هما  رئي�شيتين  محطتين 

الإمارات  و»طيران  بنين�شول«  غرينيت�ش 

رويال دوك�ش«. ويف�شل بين كل عربة واأخرى 

نحو 30 ثانية، في حين ت�شتغرق مدة الرحلة 

10 دقائق.

ت�شرين  في  وقعت  الإمارات  طيران  وكانت 

موؤ�ش�شة  مع  اتفاقية   2011 )اأكتوبر(  الأول 

نظام  اأول  لرعاية   TfL للموا�شالت  لندن 

عربات كهربائية )تلفريك( لعبور نهر التايمز 

بقيمة 204 ماليين درهم )55 مليون دولر(. 

المملكة  في  رعاية  اأكبر  ال�شفقة  هذه  وتمثل 

المتحدة منذ قيام طيران الإمارات عام 2004 

برعاية نادي اأر�شنال لكرة القدم.

و�شيلة  يوفر  الذي  التلفريك،  خط  و�شيعمل 

»جوبلي  مترو  رحالت  بين  حيوية  ات�شال 

لين« ورحالت ال�شكك الحديد في دوكالندز، 

�شراء  للركاب  ويمكن  الأ�شبوع.  مدار  على 

بيع  اأو مكاتب  البيع  اآلت  التلفريك من  تذاكر 

التذاكر في كلتا المحطتين.

الأ�شواق  اأكثر  المتحدة  المملكة  وت�شكل 

التي  الإمارات،  طيران  �شبكة  �شمن  اأهمية 

ت�شغل ثماني رحالت يوميًا اإلى لندن وتخدم 

ونيوكا�شل  ومان�ش�شتر  بيرمنغهام  من  كاًل 

وغال�شكو.

تلفريك طريان الإمارات يعرب نهر التاميز يف لندن
تلفريك طريان الإمارات عرب نهر التاميز

اإعادة تدوير الإطارات يف العني

هناك ماليني االطارات القدمية يف االمارات، كما يف جميع البلدان العربية، والكثري منها يف مطامر 

ع�سوائية. ومع ارتفاع خطر حدوث حرائق، ت�سكل هذه االطارات تهديدًا ل�سحة االن�سان وللبيئة.

م�سنع اإعادة تدوير االإطارات يف مدينة العني يف اأبوظبي يعالج ما ي�سل اإىل 8000 كيلوغرام من االإطارات 

امل�ستعملة يف ال�ساعة، وينتج حبيبات مطاطية يرتاوح قطرها بني ن�سف مليمرت و4 مليمرتات. يف هذا 

ع االإطارات امل�ستعملة وتعالج الإنتاج حبيبات  امل�سنع الذي افتتح يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2011، تقطَّ

خالية من الفوالذ والن�سيج بن�سبة 99.9 يف املئة. وذلك، متهيدًا لبيعها وا�ستعمالها يف �سنع منتجات 

اأخرى، مثل اأر�سيات للمالعب الريا�سية، ومواد عازلة لل�سجيج، واأنابيب لري املزروعات حتت �سطح 

الرتبة، ومادة ت�ساف اإىل اأ�سفلت ر�سف الطرق.
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ال�شنغافورية  »بيوماك�ش«  �شركة  اأطلقت 

واحللول  بالأبحاث  املتخ�ش�شة 

لله�شم    Biomax تقنية  البيوتكنولوجية 

مفاعل  قوامها  ال�شريع.  الهوائي  احلراري 

 Closed( مغلق  متطور  بنظام  ها�شم 

تو�شع   )Controlled Biomixer Digester
فيه املواد الع�شوية مثل النفايات واملخلفات 

الزراعية،  املحا�شيل  عن  الناجتة  النباتية 

وبقايا  احليوانات،  وروث  امل�شالخ،  ونفايات 

الزيتون،  وجفت  الغذائية،  ال�شناعات 

وبقايا  الأخ�شاب،  ون�شارة  املوز،  واأ�شجار 

اأ�شواق اخل�شار، وكذلك املواد الع�شوية بعد 

فرز النفايات املنزلية.

بيولوجيًا  اأنزمي حفاز  املواد  اىل هذه  ي�شاف 

نباتية  عنا�شر  من  موؤلف   ،BM1 يدعى 

اأ�شيفت اإليها  بكترييا غري �شارة وغري معدلة 

الع�شوية  املواد  بتفكيك  فيقوم  وراثيًا. 

ويق�شر فرتة التخمري.

امل��واد  خا�شة  بتقنية  مي��زج  النظام  ه��ذا 

اأنزمي  مع  واحليوانية  النباتية  الع�شوية 

BM1 بوجود الهواء )الأوك�شيجني(. فينتج 
عن العملية �شماد ع�شوي 100 يف املئة عايل 

�شاعة فقط، ومن  اجلودة، وذلك خالل 24 

ومن  الهوائي،  لله�شم  نظراً  رائحة  دون 

دون بقايا اأو خملفات تر�شل اىل املطمر. هذا 

الأع�شاب  وبذور  اجلراثيم  من  خال  ال�شماد 

احلية، كونه ناجتاً عن حرارة 70 � 80 درجة 

م�شببات  بكل  تفتك  وهي  �شاعة،   24 ملدة 

الأمرا�ش وبيو�ش احل�شرات ويرقاتها. وهو 

تخفيف  خالل  من  الرتبة  خ�شوبة  يح�شن 

ي�شاعد  كما  الغذائية،  العنا�شر  ت�شرب 

لنمو  املالئمة  ال�شحية  البيئة  توفري  على 

ميكروبات الرتبة.

مواد  على  الع�شوي  ال�شماد  هذا  يحتوي 

ع�ش�وي�ة تف�وق 70%، ونيرتوج�ني بن�شب�ة  

2� 3%، وفو�شفور 2 � 3%، وبوطا�ش 1 � %2. 

العاملية  املعايري  مع  موا�شفاته  وتتما�شى 

لت�شجيل وبيع الأ�شمدة الع�شوية.

والتعاونيات  البلديات  باإمكان  اأ�شبح  هكذا 

املوا�شي والطيور واأ�شحاب  واأ�شحاب مزارع 

الأ�شمدة  ت�شوق  التي  وال�شركات  امل�شالخ 

�شماد  اإنتاج  وامل�شتثمرين،  الع�شوية 

 Greenlabel �شهادة  على  حائز  ع�شوي 

ومنها  البلدان  كل  اىل  با�شترياده  وي�شمح 

الوليات املتحدة.

على  ال�شرر  تخفيف  النظام  هذا  اأهمية 

اإنتاج  زيادة  يف  وامل�شاعدة  العامة،  ال�شحة 

فاتورة  من  والتقليل  الع�شوية،  الزراعة 

ا�شترياد الكيماويات، وتخفي�ش النعكا�شات 

ال�شلبية ل�شتعمال الكيماويات على البيئة.

�شركة  مع  »بيوماك�ش«  �شركة  وتتعاون 

على  لبنان  يف  والتجارة«  للزراعة  »جنار 

ال�شرق  يف  التكنولوجيا  هذه  ون�شر  تطوير 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

ملزيد من املعلومات ميكن الت�شال عرب 

 .najjarag@dm.net.lb الربيد الإلكرتوين

نظام »بيوماك�س« لله�سم احلراري ال�سريع

نفايات اىل ثروات خالل 24 �ساعة

نزاع �سم�سي بين ال�سين واأوروبا
ال�سينية  التجارة  غرفة  في  م�سوؤولون  اأعلن 

الكهربائية  والمنتجات  االآالت  وت�سدير  ال�ستيراد 

اإغراق«  »دعوى  على  ترد  اأن  يمكن  ال�سين  اأن 

�سم�سية  طاقة  �سركات  �سد  االأوروبي  االتحاد  من 

�سينية، في نزاع طويل االأمد حول وحدات الطاقة 

ال�سم�سية ال�سينية الرخي�سة.

في  الغربية  ال�سم�سية  الطاقة  �سركات  دخلت  وقد 

خالفات مع نظيراتها ال�سينية منذ �سنوات، مدعية 

ائتمانية  ت�سهيالت  تتلقى  ال�سينية  ال�سركات  اأن 

تكافح  بينما  اأرخ�ص  باأ�سعار  وحدات  الإنتاج  �سخية 

ال�سركات االأوروبية للح�سول على تمويل.

»خيما�سولر« اأول محطة �سم�سية

تولـد الطاقـة لياًل

محطة الطاقة »خيما�سوالر« التي افتتحت موؤخرًا 

محطة  اأول  هي  اإ�سبانيا  جنوب  في  اإ�سبيلية  قرب 

�سم�سية في العالم لها القدرة على توليد الكهرباء 

مراآة   2600 من  اأكثر  تنت�سر  هنا  الليل.  اأثناء  حتى 

على  المركز،  متحدة  يجعلها  و�سع  في  مرتبة 

فتركز  الريفية.  االأرا�سي  من  هكتار   185 م�ساحة 

يحوي  الو�سط  في  خزان  باتجاه  ال�سم�سية  الطاقة 

ملح حم�ص النتريك المذاب.

نقطة  عند  ال�سم�سية  اال�سعاعات  التقاء  لدى 

درجة   900 من  اأكثر  حتى  الملح  ي  تحمِّ مركزية، 

ويدير  يغلي  الخزان  حول  الماء  يجعل  ما  مئوية، 

ن  تخزَّ ذلك،  على  وعالوة  البخارية.  التوربينات 

داخل  النهار  اأثناء  تتولد  التي  الفائ�سة  الحرارة 

حرارية  كبطارية  يعمل  وهذا  الم�سال.  الملح 

الملبدة  االأيام  وفي  لياًل  التوربينات  تدير  عمالقة 

بالغيوم حتى 15 �ساعة حين ينعدم �سوء ال�سم�ص. 

ولها  دوالر،  ماليين   410 المحطة  كلفة  بلغت 

القدرة على اإنتاج 20 ميغاواط، لكنها ت�سغل حاليًا 

باأدنى من هذه القدرة. وياأمل م�سوؤولون اأن ت�سل 

الى 70 في المئة من قدرتها هذه ال�سنة. وهي اأكبر 

محطة طاقة �سم�سية من نوعها في اأوروبا، ويبلغ 

جيغاواط   110 ال�سنوية  االنتاجية  قدرتها  مجموع 

بالكهرباء  منزل  األف   25 لتزويد  يكفي  ما  �ساعة، 

باأكثر  الكربون  اأوك�سيد  ثاني  انبعاثات  وتخفي�ص 

من 30 األف طن �سنويًا.

للطاقة  اأبوظبي  �سركة  بين  م�سترك  الم�سروع  هذا 

)م�سدر( و�سركة »�سينير« الهند�سية اال�سبانية.
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اأهلية  اأحداث  عقب 

عام  لبنان  �شهدها 

تالها  وما   ،1958

الدولة  توجه  من 

الريف  اإنماء  نحو 

موجة  ووقف 

والنزوح  الهجرة 

تم  المدن،  اإلى 

»الم�شروع  اإن�شاء 

الأخ�شر« لالهتمام بالقطاع الزراعي. وذلك عن 

ودرا�شة  بالمزارعين  المبا�شر  الت�شال  طريق 

اأرا�شيهم  ا�شت�شالح  لجهة  وتلبيتها،  حاجاتهم 

الخدمات  وتوفير  اإليها  الموؤدية  الطرق  و�شق 

الزراعية المختلفة.

»الم�شروع  اختار  �شرارة  وا�شف  الموؤلف 

عمل  رافق  اإنه  اإذ  لكتابه،  عنوانًا  الأخ�شر« 

الم�شروع طوال 17 عامًا، فكان �شاهداً على دوره 

المزارع  وم�شاعدة  الريفية  التنمية  تحقيق  في 

اللبناني في ا�شتثمار اأر�شه والبقاء فيها.

حققت  التي  الم�بادرة  هذه  الكت�اب  يتناول 

الم�شكلة  اإلى  ويلفت  لبنان.  في  نوعيًا  نج�احًا 

يتطلب  التي  البالد،  في  المتنامية  المائية 

ال�شتهالك  تر�شيد  ثقافة  ن�شر  لها  الت�شدي 

المزارعين  لدى  المائي  الوعي  وتعزيز 

اإن�شاء  �شرورة  عن  ف�شاًل  والم�شتهلكين، 

ال�شغيرة  وال�شدود  الجبلية  والبحيرات  البرك 

لال�شتفادة من كل قطرة ماء.

ويعالج الكتاب م�شكلة الت�شحر في البالد، التي 

توؤدي الى تغيرات في اأحوال الطبيعة والن�شان 

وال�شحي  البيئي  التدهور  اأن  ويرى  والقت�شاد. 

الزراعية،  للرقعة  مبا�شراً  تهديداً  ي�شكل 

التي  »الرئة  هي  التي  ال�شجرة  اأن  خ�شو�شًا 

يتنف�ش منها المجتمع« تقطع با�شتمرار نتيجة 

والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية  الفو�شى 

الزراعة  اأن  الى  ي�شير  كما  لبنان.  بها  يمر  التي 

الع�شوية اأ�شبحت �شرورة لزمة.

التي  التلوث  م�شكلة  الكتاب  ي�شتثني  ول 

على  توؤثر  التي  الظروف  اأخطر  »من  يعتبرها 

والحجر  الب�شر  الى  خطرها  وي�شل  البيئة 

فان  لذلك  والهواء«.  والمياه  وال�شرع  والزرع 

معالجة هذه الم�شكلة ل يمكن اأن تكون معالجة 

معالجة  تكون  اأن  يجب  بل  فح�شب،  مو�شعية 

الطبيعة هو حفاظ  الحفاظ على  لأن  �شيا�شية، 

على حركة الم�شتقبل.

التنمية  يف  دوره  الأخ�ضر:  امل�ضروع 
امل�ضتدامة واحلفاظ على البيئة

وا�سف �سرارة. 240 �سفحة. بريوت، 2012

زوروا ت�ضرينوبيل امل�ضم�ضة
Visit Sunny Chernobyl

Andrew Blackwell. 320 pages. Rodale Books, 2012  ISBN: 978 _ 1605294452

يعني ال�سفر، بالن�سبة اىل كثريين، زيارة اأجمل االأماكن 

على االأر�ص. ونادرًا ما ي�سرتي اأحدهم بطاقة �سفر ليزور 

ت�سبه  االأر�ص  حيث  كندا  يف  النفطية  الرمال  مناجم 

�سطح القمر اخلايل من احلياة، اأو مدينة لينفن ال�سينية 

التي تو�سف باأنها االأكرث تلوثًا يف العامل. لكن يف كتاب 

واملخرج  ال�سحايف  يدعو  امل�سم�سة«  ت�سرينوبيل  »زوروا 

ال�سينمائي االأمريكي اأندرو بالكويل اإىل نوع خمتلف من 

ال�سفر: رحالت اإىل االأماكن االأكرث تلوثًا على االأر�ص.

من املتاجر والبيوت املهجورة يف ت�سرينوبيل املنكوبة اإ�سعاعيًا، اىل املياه »املقد�سة« 

امللوثة يف الهند، اإىل اأماكن اأخرى حول العامل ملّوثة ومدمرة بيئيًا اإىل حد خميف، 

ميزج املوؤلف التحقيق ال�سحايف امل�سوق مع النقد والتحليل.

ولدت  معه  ث.  ملوَّ كوكب  اىل  حّب  ر�سالة  امل�سم�سة«  ت�سرينوبيل  »زوروا  كتاب 

»�سياحة التلوث«: نوع جديد من ال�سفر للمغامرين املهتمني بالبيئة.

فتى الأمن
عن  ال�سادرة  ال�سهرية،  »االأمن«  جملة  مع  ي�سدر 

ملحق  لبنان،  يف  الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  املديرية 

توعيتهم  بهدف  ال�سغار،  اىل  املوجه  االأمن«  »فتى 

ال�سلوكيات  موا�سيعه  وتتناول  معارفهم.  وزيادة 

يف  ورحالت  ق�س�ص  مع  والريا�سة،  والعلوم  وال�سحة 

الفتية  فيها  يعر�ص  ومواهب«  »بريد  و�سفحات  لبنان، 

والفتيات مواهبهم يف الر�سم. 

يعتمد  اجلميلة«  »بيئتنا  بعنوان  ق�سمًا  امللحق  وي�سم 

على معلومات من جملة »البيئة والتنمية«.

املكتبــة اخل�ســراء

احلياة من حولنا
رجب �سعد ال�سيد. 196 �سفحة. مركز االأهرام للن�سر والرتجمة والتوزيع، القاهرة،2012

كمياء الثورة
ISBN: 9789770276288   2012 ،رجب �سعد ال�سيد. 128 �سفحة. دار املعارف، القاهرة

�شدر حديثًا كتابان للباحث امل�شري 

بعنوان  الأول  ال�شيد.  �شعد  رجب 

اأن  يرى  حولنا«وفيه  من  »احلياة 

يكمن  الأر�ش  على  احلياة  توازن 

احلية.  الأنواع  خمتلف  وجود  يف 

فعلى �شبيل املثال، انقرا�ش نبات ما 

يعني غياب دواء حمتمل ملر�ش معني، وانقرا�ش اأحد اأنواع احليوانات يعني 

اختالًل يف النظام البيئي وافتقاد ثروة معرفية ل نزال جنهل الكثري عنها.

توؤرخ  مقالت  جمموعة  فهو  الثورة«،  »كيمياء  بعنوان  الثاين  الكتاب  اأما 

لثورة كانون الثاين )يناير( 2011 يف م�شر، يلقي املوؤلف من خاللها مزيداً 

من ال�شوء على اأ�شباب قيام الثورة وعالقتها التاريخية مع ثورات اأخرى، 

ويف�شح قواها امل�شادة التي حتاول اأن تعرقل م�شريتها، ويحاول ا�شت�شراف 

م�شتقبلها مبا يتفق مع الروح اجلديدة التي جاءت لتبثها يف ج�شد م�شر.



ميكن طلب هذه املن�شورات من جملـة »البيئـة والتنميـة« / املن�شورات التقنية 

  envidev@mectat.com.lb   :س.ب. ٥٤٧٤ ـ ١١٣، بريوت، ٢٠٤٠  ١١٠٣، لبنان.  فاك�س: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١+( بريد الكرتوين�

عربــي بلــد  اأي  يف  اخلــا�ص  عنوانــك  اىل  بالربيــد  البيئيــة  املكتبــة 

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚60 ل.ل.    

خارج لبنان: 50 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

جملدات جملة

»البيئة والتنمية«

املجلد الواحد:

 لبنان: 000‚100 لرية لبنانية

الدول العربية:  100 دوالر اأمريكي

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات هللا

العنوان 	 	 	 	 	 اال�سم

الهاتف �سندوق	الربيد	 	البلد	 الرمز	الربيدي	 املدينة	

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجموع ال�سعر	االفرادي	 عدد	الن�سخ	 	 ا�سم	الكتاب	

ح�شــم ٢٠٪ لأع�شــاء »املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة«  وامل�شرتكني يف جملة »البيئة والتنمية«

املجمـوع العـام 	 	 	 	 	 	

}		نقدًا									}		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلـغ	

}		بوا�سطة	بطاقة	االئتمان:

التوقيع 	 	 التاريخ	

Card # Expiry Date  Visa    Master Card    Amex 

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد
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املفكـرة البيئيــة

�أيلول )�سبتمرب( 2012

 12
 Solar Energy in the Near and

Middle East
موؤمتر الطاقة ال�شم�شية يف ال�شرق 

الأدنى والأو�شط

االأدنى  لل�سرق  االأملانية  اجلمعية  تنظيم 

واالأو�سط.  اإرفوت، اأملانيا.

www.numov.de

12 ــ 14
Clean Energy

  Expo Asia 2012 
املوؤمتر واملعر�ش الآ�شيوي للطاقة 

النظيفة

بانكوك، تايالند.

www.cleanenergyexpoasia.com

12 ــ 14
موؤمتر اإدارة �شالمة العمليات 

يف ال�شناعات الكيميائية 

والبرتوكيميائية والتكريرية

هيو�سنت، تك�سا�ص، الواليات املتحدة.

www.marcusevans.com

12 ــ 14
ICBR 2012

املوؤمتر الدويل لتدوي�ر البطاريات

اأم�سرتدام، هولندا.

www.icm.ch 

16
اليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون

16 ــ 18
موؤمتر ومعر�ش وقود من النفايات

مي�ستيك، كونتيكت، الواليات املتحدة.

http://waste-to-fuels.org

24 ــ 27
معر�ش الزراعة ال�شعودي 2012

تنظيم �سركة معار�ص الريا�ص. 

�ص.ب 56010، الريا�ص 11554، 

ال�سعودية.  هاتف: 1-2295604)966+( 

فاك�ص: 1-2295612)966+(

www.saudi-agriculture.com

ت�سرين �لأول )�أكتوبر( 2012

2 ــ 4
Future Cities

موؤمتر ومعر�ش مدن امل�شتقبل

دبي، االإمارات. 

www.futurecitiesevent.com

8 ــ 10
Power + Water Middle East 2012

معر�ش كهرباء ومياه ال�شرق 

الأو�شط 2012

اأبوظبي، االإمارات.  

www.powerandwaterme.com

14
يوم البيئة العربي

15 ــ 17
Green Middle East

موؤمتر ومعر�ش اإدارة وتكنولوجيا 

البيئة

ال�سارقة، االإمارات.

www.green-middleeast.com

 30 ــ 31
Carbon Forum Asia 2012

منتدى ومعر�ش مقاي�شة النبعاثات 

بانكوك، تايالند.

 www.koelnmesse.com.sg/shows/
carbonforumasia

�لبيئة 2012: �ملوؤمتر �ل�سنوي للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

29 - 30 ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 2012، بريوت،  لبنـان.
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�لدوحة
�ملنتدى �ل�سنوي للبحوث

اأنحاء  من  العرب  العلماء  كبار  من  عدد  يجتمع 

ال�سنوي  املنتدى  يف  للم�ساركة  الدوحة  يف  العامل 

قطر  موؤ�س�سة  ت�ست�سيفه  الذي  للبحوث،  الثالث 

مع  باال�سرتاك  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية 

 23 اإىل   21 من  املغرتبني،  العرب  العلماء  �سبكة 

ت�سرين االأول )اأكتوبر( 2012.

اإطالق  على  ال�سنة  هذه  منتدى  يتمحور 

حيث  للبحوث،  الوطنيـة  قطـر  ا�سرتاتيجية 

بحوث  تقدمي  يف  بارزون  عرب  علماء  ي�سارك 

وهي:  قطر،  يف  االأولوية  ذات  املجاالت  يف 

علوم  والبيئة،  الطاقة  احليوي،  والطب  ال�سحة 

الفنون  املعلومات،  وتكنولـوجيا  الكومبيوتر 

واالن�سانية،  واالجتماعية  ال�سلوكية  والعلوم 

والدرا�سات االإ�سالمية.

بريوت
منتجات جبل مو�سى

�لغذ�ئية و�حلرفية

يف  احتفااًل  مو�سى  جبل  حماية  جمعية  اأقامت 

منتجات  �سل�سلة  الإطالق  الك�سروانية  غبالة  بلدة 

منطقة  يف  واحلرفية  الغذائية  مو�سى  جبل 

م�سروع  �سمن  وذلك  احليوي.  املحيط  حممية 

االأغذية  اإنتاج  يف  ال�سغرية  املبادرات  »دعم 

الريفية«  املناطق  يف  اليدوية  واحلرف  التقليدية 

ال�سرق  االأمريكية  ال�سراكة  مبادرة  من  املمّول 

اأو�سطية.

واأو�سح رئي�ص اجلمعية بيار �سومط اأن 37 �سيدة 

تعزيز  مت  اذ  امل�سروع،  من  ا�ستفدن  املنطقة  من 

املنزلية.  منتجاتهن  تبني  خالل  من  دورهن 

هدفت  اجلمعية  اأطلقتها  التي  املبادرة  اأن  و�سرح 

اإىل »توفري قناة لت�سويق هذه املنتجات، �سعيًا اىل 

تفعيل ال�سياحة البيئية يف املنطقة«.

�لرباط
دورة تدريبية لل�سحافيني �ل�سباب

البيئة  حلماية  ال�ساد�ص  حممد  موؤ�س�سة  نظمت 

امل�ستدامة  التنمية  حول  بعد  عن  تدريبية  دورة 

متحور  اأفريقيا.  �سمال  يف  �سباب  ل�سحافيني 

املتجددة  والطاقة  املناخ  تغري  حول  التدريب 

وا�ستخدم  للغابات،  االإيكولوجية  النظم  واأهمية 

باالإعالميني.  اخلا�ص  اليون�سكو  دليل  فيه 

يف  متخ�س�سون  مدربون  الدورة  يف  و�سارك 

ذات  علمية  جلنة  من  بدعم  بعد،  عن  التوا�سل 

منطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية  جمال  يف  خربة 

البحر املتو�سط.

لربنامج  العا�سرة  ال�سنة  يف  الدورة  جاءت 

الذي  البيئة«،  اأجل  من  ال�سباب  »ال�سحافيون 

ينفذ ب�سراكة مع مركز التعاون من اأجل املتو�سط 

الذي يجمع املغرب واجلزائر وتون�ص.



جمّلـة متجددة لع�صر جديد

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل  

وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكّت�ب

حتّول الهّم البيئي اىل اهتم�م يومي

مع                         اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

العربية املكتب�ت  يف  �ضهر  كل  مطلع 

�ص.ب ٥٤٧٤ ـ ١١٣ بريوت ٢٠٤٠ ـ ١١٠٣، لبنان

www.mectat.com.lb   )+هاتف: ٣٢١٨٠٠ ـ ١ )٩٦١+(، فاك�ص: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١
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الأهرام )م�ضـر(

ال�صـــرق )قطــر( 

اخلليج )الم�رات العربية املتحدة(

الو�صـط )البحريــن(

القبـــ�س )الكويــت(

الوطن )�ضلطنة عمـ�ن(

الد�صتـــور )الردن(

املغربية )املغـرب(

ال�صبـاح )تون�س(

الزمان )العراق(

دايلي �صتـــار )لبنــ�ن(

تلفزيون امل�ضتقبل )ف�ض�ئي(

اإذاعة مونت كارلو الدولية )ب�ري�س(
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هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

�سليمان الحرب�ش

�لمدير �لعام

�سندوق �أوبك للتنمية �لدولية

جوليا لوفيفر

�لمديرة �لعامة

�التحاد �لدولي لحماية �لطبيعة

اأ�سوك خـو�سال

رئي�س نادي روما

رئي�س منظمة بد�ئل �لتنمية

رزان المبارك

�الأمين �لعام

هيئة �لبيئة  ـ �أبوظبي

ماتي�ش واكرناغل

�لرئي�س

�سبكة �لب�سمة �لعالمية

عدنان بدران

رئي�س جامعة �لبتر�ء 

رئي�س وزر�ء �الأردن �ل�سابق
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