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استطالع البيئة العربية شارك
يف

تستهلك البلدان العربية ضعفي ما يمكن ألنظمتها الطبيعية إنتاجه وتجديده. ولسد العجز 
تعتمد ىلع االستيراد وتستنزف املوارد الطبيعية املحلية بما يفوق قدرتها ىلع التجدد

الجوائز
6 بطاقات سفر

لحضور مؤتمر »أفد« السنوي
مع اإلقامة لثالثة أيام

يتم اختيار الرابحين بالقرعة من بين املشاركين يف االستطالع 
والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوي  املؤتمر  لحضور 
األول  تشرين  يف  االستطالع  ونتائج  التقرير  فيه  يقدم  الذي 

)أكتوبر( 2015.
يمكن املشاركة حتى 15 أيار )مايو( 2015

تعبئة االستمارات عبر برنامج خاص ىلع اإلنترنت من خالل:

www.afedmag.com

رعاية املوارد بتعديل أنماط االستهالك

الذي  العام  الرأي  استطالع 
»البيئة  جملة  مع  باال�شرتاك  »اأفد«  ينظمه 

والتنمية« وجمموعة من اأبرز و�شائل االإعالم 

ا�شتعداد  مدى  معرفة  اإىل  يهدف  العربية،  

من  اال�شتهالكية،  عاداته  لتبديل  اجلمهور 

اأجل اإدارة متوازنة للموارد، وحت�شني نوعية 

احلياة، مع حفظ حق االأجيال املقبلة.

النتائج،  حتليل  اخلرباء  من  فريق  يتولى 
التي تعلن يف املوؤمتر ال�شنوي للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية  الذي يقدم فيه التقرير  ونتائج 

اال�شتطالع يف ت�شرين االأول )اأكتوبر( 2015.

املياه،  من  الفرد  ا�شتهالك  معدالت 
هي  جفافًا،  االأ�شد  املنطقة  بلدان  بع�ض  يف 

املياه  ن�شف  من  واأكرث  العامل.  يف  االأعلى 

حني  ويف  هدرًا.  تذهب  للري  امل�شتخدمة 

بع�ض  يف  الطاقة   ا�شتهالك  كثافة  تتجاوز 

البلدان املعدالت العاملية باأ�شعاف، يفتقر 50 

وتقل  الكهرباء.  اإمدادات  اإىل  عربي  مليون 

عن  العربية  املنطقة  يف  االأرا�شي  اإنتاجية 

ع  التو�شّ مع  بالتوازي  العاملي،  املعدل  ن�شف 

تتطلب  وحيوانية  زراعية  منتجات  يف 

العرب  وي�شتورد  املياه.  من  كبرية  كميات 

ن�شف حاجتهم من الغذاء.

املنتدى  اأ�شدرها  التي  التقارير 
و�شع  عن  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

عادات  تعديل  اأن  اأظهرت  العربية  البيئة 

اإدارة  اأجل  من  حتمي  خيار  اال�شتهالك 

على  املياه  ا�شتخدام  من  للموارد:  متوازنة 

امل�شتوى ال�شخ�شي اأو ال�شناعي اأو الزراعي، 

وقد  والوقود.  الكهرباء  ا�شتهالك  كفاءة  اإىل 

الغذائي  االأمن  حول  االأخري  التقرير  تو�شل 

تبديل  اأن  اإىل   www.afedonline.org
وذلك  �شروري،  الغذاء  ا�شتهالك  عادات 

بالتحول اإىل اأ�شناف تعطي القيمة الغذائية 

املطلوبة وحتتاج اإىل مياه اأقل.
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هذا الشهر
»حقل« من الألواح ال�سم�سية فوق نهر بيروت 

لبنان  منزل.  اآلف  لع�سرة  الكهرباء  �سيوؤمن 

ال�سم�سية  طاقته  ا�ستغالل  في  كثيراً  تاأخر 

اإل  يولد  ل  اإذ  الطاقوي«  »فقره  رغم  الوافرة، 

ن�سف حاجته من الكهرباء، ورغم اأن م�ساريع 

كثيرة حول العالم اأثبتت اأن الطاقة ال�سم�سية 

الوقود  طاقة  من  اأرخ�ص  اأ�سبحت  التجارية 

م�سجعة،  اأولى  خطوة  لكنها  الأحفوري. 

ويخل�ص مو�سوع الغالف اإلى اأن زمن التجارب ولى، والمطلوب حاليًا هو 

تحفيز ال�ستثمار التجاري في هذا القطاع، عبر تعديل لل�سيا�سات ي�سمح 

للقطاع الخا�ص باإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لل�سبكة العامة.  

ويتعرف القارئ على تجارة »المياه الفترا�سية« حيث ت�ستورد البلدان 

الفقيرة مائيًا �سلعًا يتطلب اإنتاجها كميات كبيرة من المياه، وهذا بديل 

مالئم للمنطقة العربية. ويحفل العدد بموا�سيع تطرح ق�سايا مقلقة لكنها 

تظهر الحلول والمبادرات الواعدة، من النزاعات العربية و�سبل تخفيف 

وم�ساريع  المغربية  الواحات  احت�سار  اإلى  الغذائي،  الأمن  على  تاأثيرها 

اإعادة تاأهيلها، اإلى قرية اأردنية مهجورة عاد اإليها �سكانها ليحولوها قرية 

اأ�سوك خو�سال، رئي�ص منظمة »بدائل التنمية«،  بيئية �سياحية. وكتب 

اأما  التنمية.  و�سيا�سات  م�ساريع  في  وال�سلطوية  الخا�سة  الم�سالح  عن 

اأوت�سوكا فخ�ّص »البيئة والتنمية«  ال�سفير الياباني في بيروت �سيت�سي 

ن�ساطات  وتعددت  لبنان.  طبيعة  على  الحفاظ  حول  واآرائه  بم�ساهداته 

الما�سيين،  ال�سهرين  خالل  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

وموؤتمر  الم�ستقبل،  وطاقة  للمياه  اأبوظبي  قمة  في  الم�ساركة  ومنها 

مالطا،  في  المتو�سط  البحر  لحو�ص  الم�ستدامة  التنمية  ا�ستراتيجية 

وموؤتمر من�سة المعرفة حول النمو الأخ�سر في البندقية، اإلى منحه �سفة 

ا�ست�ساري في المجل�ص القت�سادي والجتماعي لالأمم المتحدة. واأطلق 

»اأفد« ا�ستطالعًا للراأي العام حول اأنماط ال�ستهالك في البلدان العربية، 

 www.afedmag.com والدعوة مفتوحة للجميع للم�ساركة عبر الموقع

لح�سور  م�ساركين  ل�ستة  واإقامة  �سفر  بطاقات  �ست  تقديم  يتم  و�سوف 

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى في ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2015.

»البيئة والتنمية«

3660
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چهللا 4

دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبدالرحمن  د.  	 املجل�س،  رئي�س  )الأردن(  بدران	 عدنان  د. 

العو�سي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد الع�سري 

�سعب	 جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رص/ 

)لبنان( الأمني العـام، �سامر يون�ص )الأردن / الكويت( رئي�س 

جلنـة املوارد، اأدوني�ص ن�سر	)لبنان / المارات( م�سوؤول ال�سوؤون 

املاليـة، 	�سعد احلريري	)لبنان(،	حممد البواردي	)الإمارات(،  

 / )لبنان  �سمعان	 م��ارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ص  د. 

جعفر  جميد  ــارات(،  الم  / )لبنان  حبايب	 نبيل  ــارات(،  الم

)العراق / الإمارات(،  اأكرم مكنا�ص )لبنان / البحرين(، رامي 

خالد الرتكي	)ال�سعودية(، د. عدنان �سهاب الدين	)الكويت(، 

خالد الإيراين	)الأردن(

غري	 اإقليمية	 منظمة	 )اأفد(	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	 املنتدى	

حكومية	ال	تتوخى	الربح،	مقّرها	بريوت.	تقوم	على	الع�شوية	

هو	 للمنتدى	 الرئي�شي	 املنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�شفة	 وتتمتع	

تقرير	�شنوي	عن	حال	البيئة	العربية،	يتابع	التطورات	ويقرتح	

مبادرات	 ومن	 البيئية.	 امل�شاكل	 ملعاجلة	 و�شيا�شات	 تدابري	

وادارة	 االأعمال،	 لقطاع	 البيئية	 امل�شوؤولية	 برنامج	 املنتدى	

الطاقة	واملياه،	وبناء	قدرات	هيئات	املجتمع	االأهلي،	والتوعية	

يف	 مراقب	 ع�شو	 ب�شفة	 املنتدى	 يتمتع	 البيئية.	 والرتبية	

والهيئة	 العربية	 الدول	 وجامعة	 للبيئة	 املتحدة	 االأمم	 برنامج	

املنظمات	 من	 وكثري	 املناخ	 بتغري	 املعنية	 الدولية	 احلكومية	

للدرا�شات	 عربي	 مركز	 وكاأبرز	 االأخرى.	 والدولية	 االإقليمية	

يف	 رئي�شيًا	 دورًا	 املنتدى	 يلعب	 البيئية،	 ال�شيا�شات	 و�شنع	

واملنظمات	 للحكومات	 امل�شورة	 ويقدم	 الدولية	 املفاو�شات	

واالقت�شاد	 املناخ	 تغري	 اتفاقات	 جماالت	 يف	 خا�شة	 االقليمية،	

االأخ�شر	والتنمية	امل�شتدامة.

أهداف »أفد«
يف	البلدان	العربية	 البيئة والتنمية  املهتمني ب�سوؤون  جمع 

و�شع	 يف	 وامل�شاعدة	 والوطنية	 االإقليميـة	 امل�شاكـل	 ملناق�شـة	

ال�شيا�شات	املالئمة	من	اأجل	الت�شدي	للتحديات.

واال�شتخدام	 البيئة	 حماية	 على	 العربية  املجتمعات  ت�سجيع 

الر�شيد	للموارد	الطبيعية	وحتقيق	اأهداف	التنمية	امل�شتدامة،	

القرار	 و�شانعي	 املخططني	 بني	 االإيجابي	 التفاعل	 عرب	

وغريهم	 االإعــالم	 وو�شائل	 املدين	 واملجتمع	 االأعمال	 ورجال	

�شنع	 يف	 وامل�شاهمة	 والتنمية،	 البيئة	 ب�شوؤون	 املهتمني	 من	

ال�شيا�شات	البيئية	املالئمة.

البيئية	 الرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 البيئي	 الوعي  ن�سر 

يف	 النا�شطة	 احلكوميـة	 غري	 واملنظمـات	 البيئي	 واالإعـالم	

جمـال	البيئة.

www.afedonline.org

اأبوظبي،	 يف	 امل�شتقبل	 لطاقة	 العاملية	 القمة	 اأمام	 االفتتاحية	 كلمته	 في	
م�شدر،	 �شركة	 ورئي�س	 االإماراتي	 الدولة	 وزير	 اجلابر،	 �شلطان	 الدكتور	 قال	

حتولت	 وهي	 م�شتدام،	 م�شتقبل	 لبناء	 اأ�شا�شي	 عن�شر	 املتجددة	 »الطاقة	 اإن	

كان	 اليوم،	 ذلك	 يف	 مناف�شة«.	 تكنولوجيا	 اىل	 الكلفة	 عايل	 بديل	 من	 اليوم	

�شعر	برميل	النفط	الم�س	االأربعني	دوالرًا،	هابطًا	من	120	دوالرًا	قبل	�شهور	

قليلة،	بعدما	كان	و�شل	اىل	حدود	150	دوالرًا.	حني	ياأتي	هذا	الكالم	يف	ذلك	

الوقت	بالذات،	من	وزير	يف	دولة	نفطية	رئي�شية،	فهو	يعرّب	عن	تبدل	جذري	

يف	اأ�شواق	الطاقة.	الطاقات	املتجددة	خرجت	من	اأحالم	الطفولة	اىل	مرحلة	

الن�شوج،	واأ�شبحت	جزءًا	ال	ميكن	التخلي	عنه	يف	مزيج	الطاقة،	بغ�س	النظر	

عن	تقلبات	اأ�شعار	النفط.

	1978 عام	 كتبته	 الذي	 التقرير	 اجلابر،	 كالم	 اىل	 اأ�شتمع	 واأنا	 تذّكرت،	

حول	ا�شتخدامات	الطاقة	ال�شم�شية،	مع	بدء	عملي	يف	برنامج	االأمم	املتحدة	

للبيئة.	ففي	زيارة	اىل	ال�شعودية	والكويت،	كانت	مهمتي	مناق�شة	ا�شتخدام	

للتحلية	 �شغرية	 حمطات	 اعتماد	 خالل	 من	 املياه،	 لتحلية	 ال�شم�شية	 الطاقة	

املناخ	 تغرّي	 يكن	 مل	 الوقت	 ذلك	 يف	 ال�شم�شية.	 بالتكنولوجيا	 ت�شغيلها	 ميكن	

من	 ينطلق	 ال�شم�شية	 للطاقة	 الرتويج	 كان	 بل	 العاملي،	 االأعمال	 جدول	 على	

يف	 حدود،	 بال	 ا�شتثمارها	 وميكنه	 العربي	 العامل	 ميلكها	 متجددة	 ثروة	 اأنها	

عليها	 احلفاظ	 يجدر	 والتي	 للن�شوب،	 املعر�شة	 االأحفورية	 امل�شادر	 مقابل	

ال�شتخدامها	بكفاءة،	لي�س	يف	اإنتاج	الطاقة	فقط	بل	الإنتاج	اآالف	املواد	املفيدة	

االأخرى.

الطاقة	 يف	 بحثية	 برامج	 املنطقة	 بلدان	 بع�س	 بداأت	 الوقت،	 ذلك	 منذ	

اأن	 اعتبار	 على	 التجريبي،	 االإطار	 يف	 احلاالت	 معظم	 يف	 ظلت	 ال�شم�شية،	

املخاطر	 واأ�شهل.	 اأرخ�س	 حمليًا	 املتوفر	 النفط	 من	 الطاقة	 على	 احل�شول	

املتجددة،	 الطاقات	 اأعطت	 الكربونية	 االنبعاثات	 ب�شبب	 املناخ	 لتغرّي	 اجلدية	

و�شهدت	 االأخريين.	 العقدين	 خالل	 قويًا	 زخمًا	 والرياح،	 ال�شم�س	 خا�شة	

خالل	 من	 بالركب	 العربية	 الدول	 بع�س	 التحاق	 االأخرية	 اخلم�س	 ال�شنوات	

برامج	الإنتاج	الكهرباء	من	الطاقة	ال�شم�شية	جتاوزت	مرحلة	التجارب،	خا�شة	

يف	االإمارات	وال�شعودية	واملغرب.

اأ�شعار	 اأن	اال�شتثمارات	يف	الطاقات	املتجددة	كانت	ترتفع	مع	ارتفاع	 غري	

النفط،	على	اعتبار	اأنها	اأ�شبحت	جمدية	اقت�شاديًا،	وتنخف�س	مع	انخفا�شه.	

انهار	 التي	 املتجددة،	 الطاقة	 �شركات	 اأ�شهم	 اأ�شعار	 على	 هذا	 انعك�س	 وقد	

اأن	 اإذ	 املفارقة،	 تكمن	 وهنا	 	.2008 عام	 النفط	 اأ�شعار	 هبطت	 حني	 بع�شها	

الهبوط	الدراماتيكي	يف	اأ�شعار	النفط	مل	ينعك�س	�شلبيًا	هذه	املرة	على	االلتزام	

اأننا	مل	 اأبرز	معامله	 اإىل	بزوغ	ع�شر	جديد،	من	 بالطاقة	املتجددة.	وهذا	يوؤ�شر	

نعد	نتحدث	عن	»الطاقة	البديلة«	التي	كان	الفكر	البيئي	يحلم	يف	بداياته	اأن	

تلغي	م�شادر	الطاقة	التقليدية،	بل	عن	»الطاقة	املتجددة«	التي	هي	جزء	من	

واالقت�شادية	 البيئية	 االعتبارات	 احل�شبان	 يف	 ياأخذ	 للطاقة،	 متوازن	 مزيج	

واالجتماعية.

هذا	الواقع	اجلديد	اأكدته	مداوالت	الدورة	اخلام�شة	للوكالة	الدولية	للطاقة	

املتجددة	)اأيرينا(،	التي	التاأمت	يف	اأبوظبي	اأي�شًا،	مب�شاركة	150	دولة.	فقد	

املتجددة	 الطاقة	 من	 الكهرباء	 اإنتاج	 كلفة	 اأن	 للوكالة	 ال�شنوي	 التقرير	 اأظهر	

من	 اأقل	 اىل	 البلدان	 بع�س	 يف	 و�شلت	 اأنها	 حتى	 االنخفا�س،	 يف	 ت�شتمر	

اأ�شعار	الطاقة	التقليدية.	وقد	انخف�شت	كلفة	االألواح	ال�شم�شية	الفوتوفولطية	

حجم	 لقاء	 اأكــرب	 باإنتاج	 �شمح	 مما	 و2014،	 	2010 عامي	 بني	 الن�شف	 اىل	

الشمس هنا لتبقى
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جملة عربية ت�سدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اال�شتثمارات،	التي	و�شلت	اىل	اأرقام	غري	م�شبوقة	يف	كثري	من	البلدان.	فقد	

اأ�شل	 من	 دوالر،	 بليون	 	56 من	 اأكرث	 	2013 عام	 ا�شتثمرت	 اأنها	 ال�شني	 اأعلنت	

الفرتة	 يف	 العامل	 م�شتوى	 على	 املتجددة	 الطاقات	 يف	 ا�شتثمرت	 بليونًا	 	214

يف	 ال�شني	 اأدخلتها	 التي	 املتجددة	 الطاقة	 اإنتاج	 قدرة	 وجتــاوزت	 نف�شها.	

الوقود	 من	 الطاقة	 الإنتاج	 اجلديدة	 م�شاريعها	 اإنتاج	 جممل	 فقط	 ال�شنة	 تلك	

االأحفوري	واملحطات	النووية	جمتمعة.

يف	عام	2014	كانت	الطاقة	املتجددة	اأكرث	م�شادر	الطاقة	منوًا	يف	العامل،	

اإذ	ح�شدت	ا�شتثمارات	و�شلت	اإىل	310	باليني	دوالر.	وكان	هذا	النمو	نتيجة	

على	 العاملي	 الطلب	 ارتفاع	 مع	 بالتوازي	 وفرتها،	 التي	 التجارية	 للفر�س	

املئة	 الكهرباء.	هذا	ما	جعل	ح�شة	الكهرباء	من	الطاقة	املتجددة	تبلغ	22	يف	

ع�شر	 خالل	 املئة	 يف	 	32 اإىل	 و�شواًل	 اليوم،	 ال�شني	 يف	 الطاقوي	 املزيج	 من	

�شنني.	ويف	املك�شيك	بلغت	ح�شة	الكهرباء	من	الطاقة	املتجددة	15	يف	املئة،	

و�شواًل	اإىل	35	يف	املئة	�شنة	2024.

وتتالت	ق�ش�س	النجاح	يف	اجتماع	»اأيرينا«،	التي	مل	تكن	املنطقة	العربية	

�شركة	 مع	 عقد	 توقيع	 عن	 دبي	 ومياه	 كهرباء	 هيئة	 اأعلنت	 فقد	 عنها.	 غائبة	

»اأكواباور«	ال�شعودية	لبناء	حمطة	�شم�شية	تنتج	200	ميغاواط	من	الكهرباء.	

من	 بحتة،	 جتارية	 اأ�ش�س	 على	 �شتعمل	 املحطة	 هذه	 اأن	 املو�شوع	 يف	 املثري	

اأي	دعم،	وتبيع	الكهرباء	ب�شعر	يقل	عن	6	�شنتات	لكل	كيلوواط	�شاعة.	 دون	

باملقارنة،	ت�شل	كلفة	االإنتاج	من	املحطات	العاملة	بالوقود	التقليدي	يف	معظم	

كانت	 اذا	 ما	 حول	 �شوؤال	 على	 وجوابًا	 املبلغ.	 هذا	 �شعفي	 اإىل	 املنطقة	 دول	

يف	 املذهل	 االنخفا�س	 بعد	 امل�شروع	 هذا	 ب�شبب	 االنهيار	 من	 تتخوف	 ال�شركة	

اأ�شعار	النفط،	اأجاب	الرئي�س	التنفيذي	بادي	بادماناتان:	»نعدكم	اأننا	�شنتابع	

بناء	حمطات	تبيع	الكهرباء	ال�شم�شية	ب�شعر	ينخف�س	�شنة	بعد	�شنة«.	وكانت	

عقدًا	 وقعت	 اأنها	 اأعلنت	 ال�شعودية	 يف	 املاحلة	 املياه	 لتحلية	 العامة	 املوؤ�ش�شة	

األف	 	60 اإىل	 قدرتها	 ت�شل	 ال�شم�شية	 بالطاقة	 البحر	 مياه	 لتحلية	 حمطة	 لبناء	

مرت	مكعب	يوميًا،	كبداية	لتعميم	هذه	التكنولوجيا.	واإذ	اأعلنت	املوؤ�ش�شة	يف	

املوؤمتر	اأنها	تعترب	اال�شتمرار	يف	االعتماد	الكامل	على	النفط	للتحلية	انتحارًا،	

قال	رئي�شها:	»اأنا	فخور	اأن	اأكون	جزءًا	من	ع�شر	الطاقة	املتجددة«.

املوؤمتر	 خالل	 اأعلنت	 »اإيكيا«	 العاملية	 املنزلية	 واالأدوات	 املفرو�شات	 �شركة	

وم�شتودعات	 عر�س	 �شاالت	 من	 مواقعها	 كل	 يف	 الكهرباء	 ــدادات	 اإم اأن	

�شطوحها.	 على	 مركبة	 �شم�شية	 األواح	 من	 م�شتمدة	 	2020 �شنة	 قبل	 �شتكون	

كما	اأنها	�شتبيع	يف	جميع	خمازنها	اأنظمة	الإنتاج	الكهرباء	من	ال�شم�س	جاهزة	

اليوم	 امل�شتهلك	 فيها	 يجمع	 التي	 نف�شها	 بال�شهولة	 ال�شطوح،	 على	 للرتكيب	

اأو	طاولة	ا�شرتاها	من	»اإيكيا«.	وكما	غريت	»اإيكيا«	قواعد	اللعبة	يف	 �شريرًا	

جتارة	املفرو�شات	خالل	العقود	االأخرية،	باإي�شالها	اإىل	جميع	النا�س	بنوعية	

جيدة	واأ�شعار	مقبولة،	يتوقع	كثريون	اأن	تلعب	دورًا	حموريًا	يف	تغيري	قواعد	

لعبة	الطاقة	املتجددة.

بقناعة	 خرجوا	 و»اأيرينا«	 »م�شدر«	 اجتماعات	 يف	 �شاركوا	 الذين	

مهما	 �شروريًا،	 اقت�شاديًا	 وخيارًا	 واقعًا	 اأمرًا	 اأ�شبحت	 املتجددة	 الطاقة	 اأن	

اأ�شعار	النفط،	الأن	اال�شتثمار	يف	الطاقة	املتجددة	ثابت	 اأو	ارتفعت	 انخف�شت	

ومردوده	ال	يتبدل	مع	تقلبات	ال�شوق.

نجي��ب �سع��ب

nsaab@afedonline.org 
www.najibsaab.com   
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رسائل

نجوم هوليوود أصوات الطبيعة
كانون	 عدد	 في	 مقال	 اإلى	 االإ�شارة	 اأود	

»نجوم	 بــعــنــوان	 )يــنــايــر(	 الــثــانــي	

هوليوود	اأ�شوات	الطبيعة«.	وهو	مثال	

على	التنوع	الذكي	للمادة	المقدمة	على	

�شفحات	»البيئة	والتنمية«.

من	وجهة	نظري،	اأرى	اأن	ق�شايا	البيئة	

لنجوم	 خطابًا	 لي�شت	 ال�شياق	 هذا	 في	

لجمهور	 ق�شية	 هــي	 بــل	 هــولــيــوود،	

بمحتواه	 فالفيلم	 العالمية.	 ال�شينما	

من	 �شكل	 هــو	 االإعــالمــيــة	 ور�شالته	

التوعية	البيئية	على	نطاق	جماهيري،	

ال�شيناريو	 جانب	 من	 تلقينًا	 ولي�س	

الــــدور. بت�شخي�س	 ــوم	 ــق ي ـــن	 	وم

تف�شيل	 �شرد	 براأيي	 االأن�شب	 من	 لذا	

الر�شائل	 ذات	 االأفالم	 لق�ش�س	 م�شوق	

لها	 باب	 تخ�شي�س	 خالل	 من	 البيئية،	

اأفتخر	 التي	 الرائعة	 المجلة	 هذه	 في	

باأنني	واحد	من	قرائها.

مهند م�سيمي

عمان، الأردن

 تكامل عربي
يف إنتاج الغذاء

أفكار شبابية

أندية بيئية ملدارس فلسطين
محيطه	 يكون	 منزل	 اأو	 تجاري	 محل	 اأي	 العرب	 عوا�شم	 بلديات	 تعاقب	 ال	 لماذا	

مت�شخًا	ومليئًا	بالنفايات؟

ولماذا	ال	توزع	مل�شقات	)�شتيكر(	�شغيرة	ممغنطة	تل�شق	على	الثالجات	وعليها	

ر�شم	توعوي	بيئي	يحمل	عبارة	مثل	»بيئة	م�شابة		ـ		بيئة	�شليمة«	كالر�شوم	التي	

تو�شع	على	علب	ال�شجائر	)رئة	م�شابة		ـ		رئة	�شليمة(؟

ولماذا	ال	نرى	الفتات	في	ال�شوارع	تعبر	عن	النظافة؟	مثاًل:	ميزان،	في	اإحدى	كفتيه	

نقود	وفي	الكفة	االأخرى	كومة	نفايات،	والكفتان	مت�شاويتان.

ولماذا	ال	تكتب	على	عبوة	المياه	المعدنية	عبارة	مثل:	»تحتاج	بذرة	النبات	للنمو	اإلى	

ن�شف	كاأ�س	ماء	�شغير.	ال	ت�شرف	بالماء،	وكل	ما	يزيد	عن	حاجتك	اإزرع	به	بذرة«.

اأعلم	اأن	اأوطاننا	تمر	بمراحل	ع�شيبة،	ولكن	ذلك	ال	يبرر	كثرة	اللطم	وقلة	التدبير.

م�سطفى �سوي�سة

ان، الأردن
ّ
عم

المنتدى	 لن�شاطات	 ت�شفحي	 خــالل	

تن�شيط	 في	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	

بهذا	 و�شررت	 انبهرت	 البيئية،	 االأندية	

رئي�شًا	 اأعمل	 فاأنا	 االإبــداعــي.	 النجاح	

المدر�شية	 والبيئة	 ال�شحة	 لق�شم	

العالي	 والتعليم	 التربية	 وزارة	 في	

الفل�شطينية،	واأ�شرف	على	137	مدر�شة	

وقد	 خا�شة.	 مدر�شة	 و90	 حكومية	

اأر�شلت	هذه	ال�شنة	اإلى	جميع	المدار�س	

مدر�شي.	 بيئي	 ناد	 بت�شكيل	 	تعميمًا	

من	 اال�شتفادة	 في	 ــل	 االأم ويحدوني	

فل�شطين	 من	 مدار�س	 وربط	 خبراتكم	

المنتدى	 مع	 المتعاونة	 بالمدار�س	

والمجلة.

محمد اأبو اذريع

ال�سفة الغربية، فل�سطين
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تكنولوجيا شمسية
من »مصدر« إلى بلدان نامية

سيارات خضراء
كهربائية وهيدروجينية

جزر القمر
أرخبيل العطور

تغير المناخ
يقلِّص ماعز الشاموا

البحر ُيطعم العرب
تعديل أنماط االستهالك لرعاية البيئة

مؤتمر »أفد« يف عّمان:
األمن الغذائي

طريق االستقرار السياسي

)يناير(	 الثاني	 كانون	 عدد	 في	 الغالف	 مو�شوع	

الثروة	 قطاع	 تعزيز	 اأهمية	 على	 العيون	 يفتح	

الرئي�شية	 العلة	 العربية.	 المنطقة	 في	 ال�شمكية	

البلدان	 بين	 والتكامل	 التن�شيق	 انعدام	 في	 تكمن	

لنق�س	 اال�شتيراد	 على	 يعتمد	 فبع�شها	 العربية،	

االنتاج	المحلي،	رغم	اأنها	مجتمعة	تحقق	فائ�شًا	في	الت�شدير.

الثاني	 ت�شرين	 عدد	 في	 جاء	 ما	 يكّمل	 المو�شوع	 هذا	 اأن	 خا�س	 ب�شكل	 واأعجبني	

العربية	 المنطقة	 في	 الغذائي	 االكتفاء	 في	 الكبير	 الق�شور	 يبّين	 الذي	 )نوفمبر(،	

لواردات	 المرتفعة	 الكلفة	 اأذهلتني	 وقد	 الغذائية.	 حاجاتها	 ن�شف	 ت�شتورد	 التي	

الغذاء	اإلى	المنطقة	التي	ناهزت	56	بليون	دوالر	في	ال�شنة.

الى	 التي	تفتقر	 الغنية	 العربية	 البلدان	 اأن	تعمد	 الفكرة	المطروحة،	 وقدرُت	كثيرًا	

ولكن	 غنى	 االأقل	 البلدان	 مع	 التعاون	 الى	 المائية	 واالإمدادات	 الزراعية	 االأرا�شي	

تتوافر	فيها	هذه	الموارد،	�شمن	ا�شتراتيجية	تكاملية	تعزز	االأمن	الغذائي	للجميع.

محمد الكعكي

جدة، ال�سعودية

في  نوعه  الأول من  في حدث هو 

لبنان، افتتح في مبنى ال�سوديكو 

ف���ي ب���ي���روت م��ط��ع��م ن��ب��ات��ي 

الماأكولت  اأ�سهى  يقدم  �سرف 

فيها  بما  والعالمية،  اللبنانية 

والفطائر  والجبنة  ال�ساورما 

والم�سروبات  الحلويات  وحتى 

نباتية  بنكهة  ولكن  الطبيعية، 

�سرف ل تت�سمن اأيًا من المكونات 

والبي�ص  كاللحوم  الحيوانية 

وال��ح��ل��ي��ب وم�����س��ت��ق��ات��ه. وه��و 

ي�ستخدم بدائل نباتية عنها مثل 

من  )جبنة  والتوفو  ال�سويا  فول 

الكينوا وحليب  ال�سويا( وحبوب 

جوز الهند وحليب الرز.

الزيتون«  »�سجرة  مطعم  يهدف 

منافع  ح��ول  النا�ص  توعية  اإل��ى 

توؤمن  التي  النباتية،  الحمية 

وفي  و�سهيًا  �سحيًا  غذاء  للمرء 

قتل  دون  ت��ح��ول  عينه  ال��وق��ت 

توؤمن  كما  تعذيبه.  اأو  الحيوان 

من  و�سيانتها  البيئة  حماية 

اإزال��ة  اإن  اإذ  الإن�����س��ان،  تعديات 

الغطاء النباتي العالمي تتم غالبًا 

الأبقار  وتربية  ال��م��زارع  لإن�ساء 

النباتية  والحمية  وال��دواج��ن. 

توفر لالن�سان غذاء �سحيًا خاليًا 

من الأمرا�ص، وتعيده الى م�ساف 

الإن�����س��ان��ي��ة ع��ب��ر ال�����س��ع��ور مع 

دورة  في  دوره  وتقدير  الحيوان 

ويو�سع  ُيذبح  الذي  هو  الحياة، 

لمواجهة  التعذيب  اأقفا�ص  في 

المزيد  امتنع  فكلما  ال�سكين. 

اللحوم  ت��ن��اول  ع��ن  النا�ص  م��ن 

تناق�ست  الحيوان،  ومنتجات 

ت الوح�سية  الحاجة اإلى قتله وخفَّ

وممار�ساته  الإن�سان  �سلوك  في 

الحياتية.

وي���دع���و ال��ق��ي��م��ون ع��ل��ى ه��ذا 

هذه  كاتب  فيهم  بمن  المطعم، 

بحقيقة  التفكير  اإل��ى  ال�سطور، 

العقلية  وتغيير  النباتية  الحمية 

اأنها  عنها  المغلوطة  ال�سائدة 

حمية غذائية خالية من الملذات. 

الغذاء  ت��وؤم��ن  كونها  ع��ن  فعدا 

اأي�سًا  فهي  وال�سحي،  ال�سهي 

واأ�سلوب  بيئية  اإن�سانية  عقيدة 

ح��ي��اة ي��دع��و اإل���ى ال�����س��الم بين 

التي  الكائنات،  وبقية  الن�سان 

الحاجة  عند  لم�ساعدته  ُخلقت 

ج�سعه.  فري�سة  لتكون  ولي�ص 

له دور  الكوكب  فكل حيوان على 

البيئية  المنظومة  حيوية  في 

مخلوق  والإن�����س��ان  المتكاملة، 

نباتي بتكوينه وطبيعته.

النباتية،  الحمية  �سبيل  ب�سلوك 

الأ�سهل  الخطوة  الإن�سان  يخطو 

ا���س��ت��ع��ادة روح  والأه�����م ن��ح��و 

وهجران  والمحبة،  الإن�سانية 

بالتوازن  اأخلت  التي  الوح�سية 

لنف�سه  الإن�سان  اأجاز  منذ  البيئي 

الحيوانية  الأجنا�ص  باإبادة  الحق 

»ح��اج��ة  ���س��م��اه  م��ا  �سبيل  ف��ي 

غذائية«.

�سعيد عبدالباقي

بيروت، لبنان

 الحمية النباتية
ليست خالية من امللذات
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أقوال وأرقام

1313
عدد	اأنواع	الطيور	املهاجرة،	اأي	13%	من	اأنواع	

الطيور	املعروفة	البالغة	نحو	10.000	نوع.

70.000 كلم
الرحلة	ال�شنوية	للخر�شنة	القطبية	

)arctic tern(	من	غرينالند	اإىل	

القارة	القطبية	اجلنوبية،	ذهابًا	

واإيابًا،	هي	اأطول	هجرة	معروفة.	

وخالل	حياتها	التي	قد	متتد	اأكرث	من	30	

عامًا،	ميكن	اأن	جتتاز	اخلر�شنة	ما	يعادل	

ثالث	رحالت	اإىل	القمر	ذهابًا	واإيابًا.

96 كلم/ ساعة
)great snipe(	الكبري	ال�شّكب	شرعة�	

اأ�شرع	الطيور	املهاجرة	عرب	م�شافة	6700	

كيلومرت.	اأما	اأطول	رحلة	متوا�شلة	

فهي	لطائر	البقويق	املخطط	الذيل	

)bartailed godwit		يف ال�سورة(	

الذي	يجتاز	11.000	كيلومرت	

بال	توقف	خالل	ثمانية	اأيام.

20 ـ %30
ن�شبة	الطيور	الفتّية	التي	تبقى	حية	بعد	

هجرتها	االأوىل.	وترتب�س	بالطيور	املهاجرة	

خماطر	كثرية،	من	العوا�شف	واملفرت�شات	

واختفاء	اأماكن	اال�شرتاحة،	اإىل	ال�شيد	

والتلوث	واملبيدات	وتغري	املناخ.

%200
ت�شاعف	بع�س	الطيور	وزنها	قبل	هجرتها	

الطويلة.

9 ـ 10/ 5/ 2015
اليوم	العاملي	للطيور	املهاجرة.	ي�شادف	ثاين	

�شبت	ـ	اأحد	من	اأيار	)مايو(	كل	�شنة.

	»الطاقة المتجددة تحولت من بديل باهظ الكلفة 

إلى خيار تكنولوجي قادر على المنافسة« 
1 �سلطان الجابر،	وزير	الدولة	االإماراتي	ورئي�س	جمل�س	اإدارة	»م�شدر«،	ردًا	على	املخاوف	من	اأن	يوؤثر	هبوط	

اأ�شعار	النفط	�شلبًا	على	برامج	الطاقة	املتجددة.	واأ�شاف	اأمام	اجلمعية	العامة	للوكالة	الدولية	للطاقة	املتجددة	

)اأيرينا(:	»لقد	تطور	م�شهدنا	الطاقوي	ب�شكل	يتخطى	قدرة	اأ�شعار	النفط	على	حتديد	م�شري	الطاقة	النظيفة«.

»ال نفايات نووية مدفونة في األردن«
2 د. طاهر ال�سخ�سير،	وزير	البيئة	يف	االأردن،	خالل	حما�شرة	يف	جامعة	ال�شرق	االأو�شط	يف	عّمان.	وقال	

اإن	الوزارة	تعّد	تعليمات	للتخل�س	من	النفايات	االإلكرتونية	بالتعاون	مع	�شركات	االت�شاالت،	الفتًا	اإىل	اأن	

»البريوقراطية	تت�شبب	يف	هروب	امل�شتثمر	من	االنخراط	يف	م�شاريع	التخل�س	من	النفايات،	ومنها	الطبية«.

»االحتياجات تفوق بشكل كبير الموارد المتاحة
في هذه األزمة العظمى«

3  اأنجلينا جولي،	النجمة	ال�شينمائية	و�شفرية	النيات	احل�شنة	للمفو�شية	العليا	ل�شوؤون	الالجئني،	خالل	

زيارة	اإىل	خميم	لالجئني	ال�شوريني	والعراقيني	يف	كرد�شتان	العراق.	واأ�شافت:	»املجتمع	الدويل	اليوم	يف	

حالة	اختبار.	وعلى	رغم	اجلهود	الهائلة	والنيات	احل�شنة،	فاإن	هذا		املجتمع	يف�شل«.

»سمكة من كل خمس سمكات في العالم
يتم اصطيادها بطريقة غير مشروعة«

4 طوني لونغ،	مدير	حملة	منظمة	»بيو«	على	ال�شيد	غري	امل�شروع،	يف	مقابلة	حول	فر�س	االحتاد	االأوروبي	

حظرًا	على	ا�شترياد	االأ�شماك	من	�شري	النكا	لتقاع�شها	عن	مكافحة	ال�شيد	غري	امل�شروع.

»عندما أفكر في أوالدي وكم سيكون مستقبلهم مختلفاً 

نتيجة تغير المناخ، يزداد تصميمي على فعل شيء ما«

5 ديفيد هاروود،	املمثل	الربيطاين،	يف	حملة	»عربوا	عن	احلب«	التي	�شارك	فيها	جنوم	للتوعية	مبخاطر	

تغري	املناخ،	داعني	النا�س	اىل	التعبري	عن	حبهم	لكوكب	االأر�س	يف	عيد	احلب	يوم	14	�شباط	)فرباير(.
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تجارة بديلة في الخليج

نهر الشمس
فوق نهر بيروت شمسية

هدية العدد
الخضراء  الجريدة 

من كتّاب 
املوقع

www.afedmag.com

أشوك خوسال
نجيب صعب

ماتيس واكرناغل
فاروق الباز

محمد العشري
ابراهيم عبد الجليل
عبد الهادي النّجار

رجب سعد السيد

مستقبل
البيئة العربية

الصحف املتعاونة

املوقع املتجدد ملجلة

عشرات آالف الصفحات من
املعلومات البيئية ألول مرة بالعربية

www.afedmag.com



بقلم أشوك خوسال

أي حقيقة 
هي األهّم؟

بدائل التنمية

ي�شتخدمون	 اأ�شخا�س	 طويل	 وقت	 منذ	 العامل	 يدير	

ال�شلطة	بالطريقة	التي	توؤمن	م�شاحلهم	على	اأف�شل	

وجه.	وكثريًا	ما	نن�شى	نحن	اأن	لي�س	لهم	احلق	يف	ذلك.

االفرتا�س	 �شرك	 يف	 غالبًا	 يقعون	 املحكومني	 اأن	 واالأ�شواأ	

وحتى	 احلايل	 الو�شع	 اإدامة	 يف	 تكمن	 املجتمع	 م�شلحة	 باأن	

تقويته.	وهكذا	حتدث	املفارقة	ال�شائعة،	حيث	اأ�شحاب	امل�شالح	

املتعار�شة	ي�شعون	لتحقيق	االأهداف	االجتماعية	ذاتها.

املجموعة	 اأو	 الفاحت	 يكتبه	 الذي	 وحده	 هو	 التاريخ	 ولي�س	

املوؤرخ	 بنّي	 كما	 الذين،	 ُنخباته	 لن	 اأي�شًا	 العلم	 امل�شيطرة.	

يوؤخروا	 اأن	 ميكن	 واآخرون،	 كون	 توما�س	 االأمريكي	 والعامل	

طوياًل	قبول	اأفكار	جديدة،	حتى	لو	كانت	االأدلة	الدامغة	ت�شري	

امل�شالح	 اأن	 احلديث	 التاريخ	 اأظهر	 وقد	 التغيري.	 �شرورة	 اإىل	

يف	 حتى	 مرموقني،	 اأفراد	 �شلوك	 حتدد	 اأن	 ميكن	 املكت�شبة	

املهن	العلمية.	لكن	كون	العلماء	غري	مع�شومني	عن	اخلطاأ	

ال	يقلل	بال�شرورة	من	�شحة	العلم.

االأعرا�س	 هذه	 من	 وتطبيقاتها	 التنمية	 نظريات	 تعاين	

الربيطاين	 الباحث	 ويبني	 التخ�ش�شات.	 معظم	 من	 اأكرث	

هي		 حقيقة	 »اأي	 الرائع	 االأخــري	 كتابه	 يف	 ت�شامربز	 روبــرت	

اأن	ي�شلطوا	عقلياتهم	 االأهّم«؟	كيف	ي�شتطيع	باحثون	غرباء	

واأفكارهم	امل�شبقة	على	ت�شميم	برامج	اإمنائية،	اأكرث	كثريًا	مما	

ومن	 معهم	 يعملون	 الذين	 املحليون	 االأ�شخا�س	 ي�شتطيعه	

اأجلهم.

)وهو	 املدقع	 الفقر	 لي�س	 املناخ.	 تغري	 هي	 اليوم	 احلقيقة	

كالرثاء	 مدمرًا	 لي�س	 بالطبع	 لكنه	 املناخ	 تغري	 اأ�شباب	 اأحد	

احلية.	 لــالأنــواع	 املت�شارع	 االنقرا�س	 ولي�س	 الفاح�س(.	

م�شائد	 انهيار	 ولي�س	 للمحيطات.	 اخلطري	 التحم�س	 ولي�س	

واملائي،	 الغذائي	 االأمن	 تهدد	 التي	 املخاطر	 ولي�س	 االأ�شماك.	

خ�شو�شًا	يف	الدول	الفقرية.	يجب	اأن	يرتكز	كل	االنتباه	االآن	

على	تغري	املناخ.

وعقليات	 وتطلعات	 ت�شورات	 بني	 املوجود	 االختالف	

جماهري	التنمية	هو	بالطبع	يف	�شلب	التعفن	النظامي	الذي	

يقلق	الكثري	من	جمتمعاتنا	اليوم.	ال�شركات	تنتج	مزيدًا	من	

اإليها	يف	الواقع.	 ال�شلع	وتبيعها	اإىل	م�شتهلكني	ال	يحتاجون	

وتخلق	احلكومات	املهيمنة	�شيا�شات	لتح�شني	اأو�شاع	الفقراء	

من	 املزيد	 االأكادمييون	 وي�شتنبط	 االأغنياء.	 باإفادة	 فتنتهي	

فاأكرث	 اأكرث	 مبتعدين	 املبهمة،	 االأبحاث	 وطرق	 النظريات	

اأو�شاعهم	 فهم	 اإىل	 ي�شعون	 الذين	 اأولئك	 حياة	 حقائق	 عن	

حلقيقة	 تفهمًا	 اأكرث	 التطوعي	 القطاع	 يكون	 وقد	 ودعمهم.	

�شعفه	 بحقيقة	 يقّر	 ال	 غالبًا	 لكنه	 معهم،	 يعمل	 الذين	 النا�س	

يحتاجها	 التي	 املــوارد	 وح�شد	 وامل�شاءلة	 ال�شفافية	 اأمور	 يف	

الإحداث	تاأثري	كبري.

ال�شلطة	 يف	 البقاء	 ال�شلطة	 يف	 هم	 من	 يوا�شل	 هكذا،	

واتخاذ	القرارات	»خلري	اجلميع«.

ــّم؟	 االأه هي	 حقيقة	 اأي	 وملــن؟	 اخلــري؟	 من	 نوع	 اأي	 لكن	

و�شعهم	 يخولهم	 الذين	 النا�س	 من	 املئة	 يف	 الع�شرة	 حقيقة	

االقت�شادي	احل�شول	على	جميع	منافع	امل�شاركة	يف	اقت�شاد	

حتى	 يعرفون	 ال	 الذين	 املئة	 يف	 ال�شتني	 حقيقة	 اأم	 معومل،	

يقتنون	 الذين	 املئة	 يف	 الواحد	 حقيقة	 االقت�شاد؟	 هذا	 هو	 ما	

املئة	 يف	 الثمانني	 اأم	 ال�شريعة،	 الطرق	 ويريدون	 ال�شيارات	

اإىل	 ويحتاجون	 ــة	 دراج من	 اأكــرث	 اإىل	 يطمحون	 ال	 الذين	

م�شارات	للدراجات؟	حقيقة	القلة	الذين	ال	يقدرون	على	�شراء	

نظيفة	 مياهًا	 يريدون	 الذين	 الكرثة	 اأم	 معباأة،	 معدنية	 مياه	

حقيقة	 العمال؟	 اأم	 العمل	 اأ�شحاب	 حقيقة	 ال�شنبور؟	 من	

قاطعي	اأ�شجار	الغابات	اأم	القبائل؟	حقيقة	الذين	ياأكلون	جيدًا	

اأم	اجلياع؟	حقيقة	ال�شيادين	اأم	الطرائد؟

العمل،	 �شاحب	 دائمًا:	 الرابح	 هو	 االأول	 كان	 االآن،	 حتى	

قاطع	االأ�شجار،	من	ياأكل	جيدًا،	ال�شياد...	ووجهة	نظر	الرابح	

لهذا	 املجتمع.	 يف	 القرار	 اتخاذ	 عمليات	 تدفع	 التي	 دائمًا	 هي	

ال�شبب	ن�شتثمر	يف	م�شاريع	كبرية	ومركزية	وذات	تكنولوجيا	

عالية،	بداًل	من	بناء	موؤ�ش�شات	جمتمعية	ميكنها	ايجاد	حلول	

ال�شبب	 ولهذا	 اليومية.	 للم�شاكل	 وحملية	 �شغرية	 اإن�شانية	

اآخر.	 بنظام	 اإقطاعيًا	 نظامًا	 ا�شتبدلت	 للحوكمة	 طرقًا	 تبنينا	

معاجلتها،	 علينا	 التي	 امل�شكلة	 تعريف	 عند	 ال�شبب،	 ولهذا	

ن�شتبعد	امل�شاكل	االأخرى	التي	تهدد	الغالبية	اأي�شًا.

اأن	املو�شع	الذي	يقف	فيه	املرء	 اأن	نرى	 لي�س	من	ال�شعب	

يف	هذا	النقا�س	يعتمد	ب�شكل	كبري	على	املو�شع	الذي	يجل�س	

فيه.	لكن	نظرًا	اإىل	التفكك	ال�شريع	ملجتمعنا،	وتدمري	بيئتنا،	

بداأوا	 ُي�شادون	 والذين	 ي�شخن.	 املقعد	 بداأ	 قيمنا،	 نظم	 وزوال	

هم	 ي�شبحون	 �شوف	 وقريبًا	 النف�س.	 عن	 دفاعًا	 يقاتلون	

ي�شطروا	 اأن	 قبل	 ميلكون،	 للذين	 معدودة	 االأيام	 ال�شيادين.	

اأو	 طوعًا	 �شواء	 ميلكون،	 ال	 من	 مع	 اأمالكهم	 م�شاركة	 اإىل	

■ بالقوة.	

ــس	 ــ� ــي اأ�ـــــشـــــوك	خـــو�ـــشـــال	رئ

التنمية«	 ـــل	 ـــدائ »ب مــنــظــمــة	

	Development Alternatives
االحتاد	 رئي�س	 وكان	 الهند.	 يف	

ورئي�س	 الطبيعة	 حلماية	 الدويل	

تقديرات	 نــال	 وقــد	 ــا.	 روم ــادي	 ن

�شا�شاكاوا	 جائزة	 بينها	 عاملية،	

الدولية	 ــد	 زاي وجــائــزة	 البيئية	

�شل�شلة	 يكتب	 وهـو	 	 للبيئة.	

»البيئة	 بـمجلة	 خا�شـة	 مقاالت	

والتنمية«.	
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الإعدادية،  النيل  مدر�سة  ناظر  ��ى،  متَّ الأ�ستاذ  دخل 

حجرة الدرا�سة. وقال اإن تالميذ املدر�سة �سيخرجون 

بعد قليل، متوجهني اإىل �ساطئ ترعة املحمودية، على 

ال�سفن  لتحية  وذلك  املدر�سة.  من  قليلة  اأمتار  بعد 

النهرية الآتية من ميناء الإ�سكندرية البحري، حاملة 

مولدات كهرباء ال�سد العايل املر�سلة من رو�سيا بحراً، 

لتنتقل بها عرب الرتعة، فتدخل اإىل جمرى نهر النيل، 

متوجهة نحو موقع ال�سد قرب اأ�سوان.

جند  مل  اأننا  جماًل  يزيدها  مذهلة،  مفاجاأة  كانت 

م�ساركني من املدار�ص الأخرى يف املنطقة، مما يعني 

ى،  اأن الفكرة جاءت مببادرة �سخ�سية من الأ�ستاذ متَّ

الذي كان يعتزُّ بي لأنني حققت للمدر�سة املركز الأول 

يف م�سابقة »امليثاق الوطني«، الذي كنت اأحفظ ن�سه 

عن ظهر قلب.

اأجل  من  املحمودية  ترعة  اأن�ساأ  با�سا  علي  حممد  كاأن 

العايل.  ال�سد  بناء  يف  ت�ساهم  اأن  فقط:  املهمة  تلك 

اىل  الوايل قد عهد بت�سميم عمليات حفرها  وكان ذلك 

»امل�سيو  با�سم  تاريخها  يف  يعرف  فرن�سي  مهند�ص 

كو�ست«. فلما مت حفرها افتتحها يف 24 كانون الثاين 

جهوداً  الرتعة  هذه  حفر  اقت�سى  وقد   .1820 )يناير( 

هائلة ومتاعب ج�سيمة و�سحايا كثرية. ويذكر موؤرخ 

»امل�سيو ماجنان«،  له  الع�سر، يقال  فرن�سي من ذلك 

اأنه قد مات من الفالحني الذين ا�ستغلوا يف حفر ترعة 

واأنهم  اأ�سهر،  ع�سرة  مدة  يف  األفًا  ع�سر  اإثنا  املحمودية 

الذي  الرتاب  اأكدا�ص  حتت  الرتعة  �سفتي  على  دفنوا 

يف  ا�ستغلوا  من  عدد  واأن  قاعها،  من  يرفعونه  كانوا 

حفرها جتاوز الثالثمئة األف.

جهة  فمن  عظيمة.  بثمرات  الرتعة  هذه  اأتت  وقد 

املوا�سالت، �سارت جتري فيها ال�سفن بني الإ�سكندرية 

والداخل، حتمل حا�سالت البالد اأو وارداتها فات�سعت 

الرتعة  مياه  اأن  كما  فيها.  والعمران  التجارة  حركة 

الأ�سجار  وغر�ص  الزراعة  يف  التو�سع  على  �ساعدت 

ترعة المحمودية 
التاريخية صارت 

مكبَّ نفايات
واحلدائق يف �سواحي املدينة، فات�سع نطاق العمران، 

وبنى الأغنياء الق�سور واأن�ساأوا الب�ساتني على �سفاف 

الرتعة يف جهات كانت من قبل مقفرة جرداء. 

عن  اجلربتي  عبدالرحمن  امل�سري  املوؤرخ  ويحدثنا 

يومًا  ذهبت  »واإذا  يقول:  زمنه،  يف  للرتعة  م�ساهدته 

د الذي ي�سل  اىل دمنهور متخذاً الطريق الزراعي امُلعبَّ

تن�ساب  املحمودية  ترعة  راأيت  الإ�سكندرية،  اإىل  بك 

مبنظرها البديع ومائها الرقراق، بني بلدات عامرة، 

با�سقة،  واأ�سجار  ن�سرة،  ومزارع  غناء  وحدائق 

فوق  تغرد  اأو  ال�سماء  يف  زرافات  حتلق  وطيور 

الأغ�سان املتهدلة على جانبي الطريق، ووجدت على 

و�سروراً.  بهجة  النف�ص  متالأ  مناظر  الب�سر  امتداد 

املراكب  عبور  فيها  ينقطع  ل  ذاتها  الرتعة  وترى 

وال�سنادل والبواخر حاملة التجارة، ذاهبة واآتية بني 

الإ�سكندرية ودمنهور«.

وااأ�سفاه! ترعة املحمودية يف الإ�سكندرية �سارت مكبًا 

للنفايات!

أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

رجب �سعد ال�سيد �  اال�شكندرية

عبدالهادي النجار �  حم�س

قطار 
للعرب 

إلى 
العالم

اأنظر	في	هذه	الكلمات	جيدًا	وحاول	اأن	تتخيل	معي:	

موازيًا	 وي�شير	 البي�شاء،	 الدار	 من	 ينطلق	 قطار	

العربية	 العوا�شم	 بمعظم	 مارًا	 المتو�شط،	 ل�شاحل	

مدينة	 باتجاه	 �شيناء	 ليعبر	 اأفريقيا،	 �شمال	 في	

في	 اأو	 االأحمر	 البحر	 فوق	 ج�شر	 طريق	 عن	 جّدة	

ال�شمال	 لخط	 موا�شالت	 عقدة	 في�شكل	 تحته.	 نفق	

القادم	من	اأوروبا،	مارًا	با�شطنبول	ودم�شق،	متابعًا	

وعدن،	 المكّرمة	 مّكة	 باتجاه	 الجنوب	 نحو	 �شيره	

الكويت	 في	 ليالقي	 ال�شرق	 نحو	 جّدة	 من	 متجهًا	

االآ�شيوي	 الحرير	 طريق	 وخط	 الخليج	 خط	 تقاطع	

القادم	من	الهند	وال�شين.

الفكرة	طموحة،	األي�س	كذلك؟	لكنها	لي�شت	جديدة	

»قطار	 م�شروع	 اأفكار	 من	 خليط	 اأنها	 اإذ	 بالمطلق،	

العالمية	 الحرب	 اأنهته	 الذي	 ال�شريع«	 ال�شرق	

الحجازي«	 الحديدي	 »الخط	 وم�شروع	 االأولى،	

العثمانية،	 االإمبراطورية	 تداعي	 مع	 توّقف	 الذي	

العربي«	 الحديدي	 »الخط	 م�شروع	 اإلى	 باالإ�شافة	

الذي	بقيت	اأفكاره	في	معظمها	حبرًا	على	ورق	بعد	

تنفيذ	اأجزاء	منه	في	بع�س	الدول	العربية.

ت�شبح	 كي	 االأفكار	 خليط	 اأو	 الفكرة	 هذه	 لنطور	

اأو	 بالطائرة	 ال�شفر	 يعتبر	 لمن	 جاذبية	 اأكثر	 النتائج	

من	 و�شرعة	 راحة	 اأكثر	 االأخرى	 الموا�شالت	 و�شائل	

بزيادة	 �شتكون	 االأولى	 والخطوة	 بالقطار.	 ال�شفر	

�شرعة	القطار	من	80	كيلومترًا	في	ال�شاعة	اإلى	500	

هذه	 م�شتقباًل.	 للزيادة	 قابلة	 ال�شاعة	 في	 كيلومتر	

ال�شرعة	يمكن	تحقيقها،	اإذ	ت�شير	قطارات	»تي	جي	

اليابان	 في	 �شنكن�شين	 وقطارات	 فرن�شا	 في	 في«	

ال�شاعة	 ب�شرعة	فعلية	تقترب	من	300	كيلومتر	في	

	500 عن	 كثيرًا	 فتزيد	 النظرية	 �شرعتها	 اأما	 حاليًا،	

كيلومتر	في	ال�شاعة.

لنرتق	بهذه	الفكرة	قلياًل	ونجعل	هذا	القطار	�شديقًا	

المتجددة	 الطاقات	 على	 باالعتماد	 وذلك	 للبيئة،	

جميع	 لمعالجة	 منظومة	 مع	 ال�شم�شية،	 �شيما	 وال	

االنبعاثات	والمن�شرفات.	

اأواًل	 فنقوم	 الم�شافر،	 على	 االإجراءات	 ط	 لنب�شّ

»الفيزا«	 الدخول	 �شمة	 منح	 طريقة	 بتعديل	

قطع	 منظومة	 على	 تعتمد	 موؤتمتة	 فنجعلها	

التي	 االإلكترونية	 ال�شفر	 وجوازات	 االآلية	 التذاكر	

)البيومترية(	 الحيوية	 المعلومات	 على	 تحتوي	

م�شابه	 ب�شكل	 طًا	 مب�شّ التنقل	 وليكن	 للم�شافرين.	

»�شنغن«	 اتفاقية	 منطقة	 في	 الحال	 هي	 لما	

االأوروبية.	اأين	اأ�شبحت	فكرتنا	االآن؟	اآه،	لقد	اأ�شبح	

ع�شرات	 بين	 بحرية	 يتنقلون	 االأر�س	 �شكان	 ن�شف	

الدول	خالل	ب�شع	�شاعات!

�شتكون	 كيف	 ولنت�شور	 لمخيلتك	 العنان	 اأطلق	

القاهرة،	 في	 اأقيم	 طبيب	 عمرو	 بن	 زيد	 اأنا	 النتائج:	

عملي	 اإلى	 اإ�شافة	 جّدة	 في	 الخا�شة	 عيادتي	 ولدي	

االأ�شبوع	 نهاية	 الدوحة.	 م�شت�شفيات	 اأحد	 في	

اأم�شيها	مع	اأ�شرتي	على	�شواطئ	طنجة،	اأو	مت�شّوقًا	

في	بيجينغ،	من	دون	اأن	اأن�شى	بالطبع	زيارة	االأهل	

واالأ�شدقاء	في	حلب.
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عواصف ثلجية
اجتاحت الشرق األوسط

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  �سهدت 

ب�سمة  تركت  قوية  ثلجية  عوا�سف 

قوية على �سورية والأردن وفل�سطني 

حتى  الثلوج  �سقطت  حيث  ولبنان، 

ورافقتها  �ساحلية،  مناطق  على 

موجات برد قا�سية واأمطار غزيرة. 

واأقفلت املدار�س وعزلت قرى جبلية 

ووفيات،  حوادث  و�سجلت  كثرية 

بخ�سائر  الزراعات  بع�س  واأ�سيبت 

الالجئني  معاناة  وازدادت  فادحة. 

ال�سوريني ب�سكل خا�س. لكن احلال 

بدت طبيعية ل�سكان القرى اجلبلية 

الأحوال  هذه  مع  للتعامل  املجهزين 

اجلوية. ونتيجة الثلوج اأي�سًا خريات 

املا�سية،  اجلفاف  �سنة  بعد  مائية 

اللبنانيون  اإليه  ا�ستاق  تزلج  ومو�سم 

خ�سو�سًا )ال�صورة(.

طاقة للشعب المصري
عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  ق��ال 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإن  ال�سي�سي 

تنويع  ت�سمل  م�سر  يف  للطاقة 

ال�ستخدام  ذلك  يف  مبا  م�سادرها، 

النووية،  والطاقة  للفحم  النظيف 

والنفط،  الطبيعي  الغاز  اإىل  اإ�سافة 

كفاءة  حت�سني  على  العمل  م��ع 

القمة  اأمام  كلمة  يف  واأكد   الطاقة. 

اأبوظبي  يف  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية 

العتماد  يف  التو�سع  حتمية  على 

املتجددة،  الطاقة  م�سادر  على 

وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  خ�سو�سًا 

املئة  يف   20 من  اأكرث  لت�سكل  الرياح، 

يف مزيج الطاقة بحلول �سنة 2020.

قوارير  يحملن  م�رصيات  ن�صاء  ال�صورة: 

يف  توزيع  حمطة  يف  لتعبئتها  غاز 

القاهرة، و�صط اأ�صواأ اأزمة طاقة ت�صهدها 

م�رص منذ عقود.

حكومة الجزائر تواجه 
احتجاجات غير مسبوقة 

ضد الغاز الصخري
بليون   70 ل�ستثمار  اجلزائر  تخطط 

من  ال�سخري  الغاز  ل�ستخراج  دولر 

اأجل زيادة مداخيلها من املحروقات.

يف  الطاقة  وزارة  اعالن  منذ  ولكن 

جتريبية  بئر  اأول  حفر   2014 اأواخ��ر 

للغاز ال�سخري، اندلعت احتجاجات 

يف  ال�سحراوية  املناطق  يف  لل�سكان 

جنوب البالد حيث غالبية احتياطات 

هذه املحروقات غري التقليدية. 

الثالثة  املرتبة  يف  اجلزائر  وتعترب 

الغاز  احتياطات  حيث  من  عامليًا 

وفقًا  لال�ستخراج،  القابل  ال�سخري 

وقدرت  للطاقة.  الأمريكية  للوكالة 

»�سوناطراك«  والغاز  النفط  �سركة 

بليون  األف   20 ب�  الحتياطيات  هذه 

مرت مكعب.

بطاقة اقتصاد الوقود 
للسيارات السعودية

األزمت ال�سلطات ال�سعودية ال�سركات 

امل�سنعة لل�سيارات اخلفيفة والوكالء 

»بطاقة  بو�سع  العر�س  و�سالت 

التي  للمركبات«،  الوقود  اقت�ساد 

كل  يف  الوقود  ا�ستهالك  مدى  تظهر 

تقطعها  التي  )الكيلومرتات  طراز 

اقت�ساد  وت�سنف  بالليرت(  ال�سيارة 

ممتاز،  م�ستويات:  �ستة  يف  الوقود 

�سيئ،  متو�سط،  جيد،  ج��دًا،  جيد 

ال�سعودي  املركز  واأطلق  جدًا.  �سيئ 

لكفاءة الطاقة حملة لتوعية اجلمهور 

الوقود.  اقت�ساد  بطاقة  دللت  حول 

 12 نحو  ال�سعودية  ط��رق  وجت��وب 

مليون مركبة ت�ستهلك نحو 811 األف 

والديزل،  البنزين  من  يوميًا  برميل 

ال�ستهالك  من  املئة  يف   23 بن�سبة 

الإجمايل للطاقة.
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اإلمارات أكبر مانح 
للمساعدات اإلنمائية في العالم

مانح  اأك���رب  مرتبة  على  الإم�����ارات  ح�سلت 

كن�سبة  اخلارجية  الر�سمية  الإمنائية  للم�ساعدات 

من الدخل القومي، من جلنة امل�ساعدات الإمنائية 

والتنمية.  القت�سادي  التعاون  ملنظمة  التابعة 

الإم��ارات  م�ساعدات  اأن  اإىل  اللجنة  تقرير  ولفت 

املتحدة  الأمم  من  امل�ستهدفة  الن�سبة  »تخطت 

واملقدرة ب� 0.7 يف املئة للعام 2013، اإذ بلغت 1.34 

 5.4( اإماراتي  درهم  بليون   20 وقيمتها  املئة،  يف 

تاريخي  »اإجناز  ذلك  اأن  واعترب   دولر(«.  بليون 

مل حتققه اأي دولة ع�سو يف اللجنة منذ 50 �سنة«.

وحلت الرنوج يف املرتبة الثانية، مانحة م�ساعدات 

اإمنائية ن�سبتها 1.07 يف املئة، تلتها ال�سويد بن�سبة 

1.01 يف املئة ولوك�سمبور بن�سبة واحد يف املئة، ثم 

بن�سبة  وبريطانيا  املئة،  يف   0.85 بن�سبة  الدمنارك 

0.71 يف املئة، ثم هولندا بن�سبة 0.67 يف املئة.

حمطة للطاقة �ل�سم�سية يف �أرخبيل تونغا

يف �ملحيط �لهادئ نفذتها »م�سدر« �لإمار�تية

سباق ُعمان للدراجات الهوائية
»ُطواف  الهوائية  الدراجات  �سباقات  ع�ساق  تابع 

ال�ساد�سة،  ن�سخته  يف   »2015 للدراجات  عمان 

قطع امل�ساركون خالله 989 كيلومرتًا خالل الفرتة 

17 �  22 �سباط )فرباير(. �سم ال�سباق، الذي تنظمه 

ُعمان  طبيعة  عرب  مراحل  �ست  م�سقط،  بلدية 

وقراها، �سملت الطرق الطويلة التي تعانق �ساحل 

يف  النحدار  ال�سديدة  اجلبلية  والت�ساري�س  البحر 

عمان«  »طواف  ت�سجيل  مت  وقد  الأخ�سر.  اجلبل 

للدراجات  �سباقات  ع�سرة  اأف�سل  قائمة  �سمن 

عددًا  ال�سنة  هذه  وا�ستقطب  العامل،  يف  الهوائية 

العامل.  اأنحاء  من  فريقًا  و18  الدراجني  اأ�سهر  من 

وفاز بكاأ�سه الدراج الإ�سباين رافاييل فال�س.

معظم الوقود األحفوري
منعاً لالحترار يبقى تحت األرض  يجب أن 

من نفط الشرق األوسط إلى فحم أميركا وأوستراليا والصين

اأكرث من 80 يف املئة من احتياطات الفحم و50 

يف املئة من احتياطات الغاز و30 يف املئة من 

تبقى  اأن  يجب  العامل  يف  النفط  احتياطات 

الأقل،  على   2050 �سنة  حتى  الأر�س  حتت 

يتعدى  ل  مبا  العاملي  الحرتار  ح�سر  اأردنا  اإذا 

اأجرتها  درا�سة  وفق  مئويتني،  درجتني 

يف  ون�سرت  لندن  يف  كولدج  يونيفري�سيتي 

جملة »نيت�سر«.

حرق  اأن  ا�ستنتجت  �سابقة  اأبحاث  وكانت 

العامل  يف  الأحفوري  الوقود  موارد  جميع 

ثالث  تزيد  الكربون  من  كمية  يطلق  �سوف 

�سمن  الحرتار  لإبقاء  مطلوب  هو  عما  مرات 

يعترب  الذي  املئويتني  الدرجتني  هدف 

»عتبة« التغري املناخي اخلطري.

ي�سكل  املوارد  لهذه  املتفاوت  التوزيع  لكن 

ا�ستغالل  تريد  التي  للبلدان  كربى  مع�سالت 

الدولية  امل�ساعي  و�سط  الطبيعية،  ثرواتها 

لإبرام اتفاقية جديدة ب�ساأن تغري املناخ.

اأن  يجب  الدرا�سة،  بح�سب  الأو�سط،  ال�سرق 

املئة  يف  و60  نفطه  من  املئة  يف   40 نحو  يبقي 

من غازه حتت الأر�س. وهذا اأي�سًا �ساأن غالبية 

ورو�سيا  ال�سني  يف  الهائلة  الفحم  احتياطات 

حظر  ويتعني  واأو�سرتاليا.  املتحدة  والوليات 

مثل  التقليدي،  غري  الغاز  موارد  ا�ستغالل 

الغاز ال�سخري، يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، 

يف  جدًا  �سغرية  كمية  ا�ستغالل  اإمكانية  مع 

التقليدي،  غري  النفط  اأما  وال�سني.  الهند 

مثل الرمال القطرانية )tar sands( يف كندا، 

فيجب اإبقاوؤها خارج نطاق ال�ستغالل.

الكربون  احتجاز  عمليات  اأن  الدرا�سة  وترى 

على  ن�سبيًا«  قليل  »اأثر  لها  �سيكون  وتخزينه 

كمية الوقود الأحفوري التي ميكن ا�ستعمالها 

هذه  كلفة  ارتفاع  ب�سبب  خماطرة،  دون  من 

العمليات وتاأخر اعتمادها.

التوزع اإلقليمي لالحتياطات التي تدعو الدراسة إلى عدم حرقها لتفادي 
تجاوز درجات الحرارة العالمية »العتبة المأمونة« المقدرة بدرجتين مئويتين 

)Nature  قبل سنة 2050  )امل�صدر: جملة
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كانت 2014 ال�سنة الأكرث �سخونة يف التاريخ 

متغري  م��ن��اخ  م��ع  »متما�سية«  امل�سجل، 

اجلوية،  للأر�ساد  العاملية  املنظمة  بح�سب 

التي اأفادت اأن متو�سط درجات حرارة الهواء 

العاملية كان خلل ال�سنة املا�سية اأعلى 0.57 

املدى  الطويل  املتو�سط  من  مئوية  درج��ة 

املرجعية  الفرتة  يف  مئوية  درجة   14 البالغ 

املنظمة  ع��ام  اأم��ن  وق��ال   .1990  �  1961

الأكرث   15 ال�  من  عامًا   14« ج��ارو:  مي�سال 

القرن  خ��لل  حدثت   1850 منذ  �سخونة 

كل  اأن  يعني  وه��ذا  والع�سرين«،  احل��ادي 

�سنة منذ العام 2000 كانت بن الأ�سخن منذ 

منت�سف الثورة ال�سناعية.

ترافق   ،2014 العام  »خلل  جارو:  واأ�ساف 

اأمطار غزيرة وفي�سانات  القيا�سي مع  احلر 

يف بلدان كثرية ومع موجات جفاف يف بلدان 

مبناخ  التوقعات  مع  يتما�سى  ما  اأخ��رى، 

متغري«.

ال��دول  اج��ت��م��اع  الإع����لن قبيل  ج��اء ه��ذا 

)ف��راي��ر(  �سباط  يف  جنيف  يف  الأع�����س��اء 

اتفاق مناخي عاملي  املحادثات حول  ملوا�سلة 

يوؤمل  الدفيئة،  غ��ازات  انبعاثات  من  للحد 

توقيعه خلل موؤمتر باري�س يف كانون الأول 

)دي�سمر( املقبل، بهدف ح�سر الحرتار مبا 

ل يتعدى درجتن مئويتن فوق م�ستويات 

العلماء  لكن  ال�سناعية.  ال��ث��ورة  قبل  ما 

يحذرون من اأن جو الأر�س مهياأ مل�ساعفة هذا 

الحرتار، يف �سيناريو قد يكون كارثيًا.

واجلو  للمحيطات  الوطنية  الدارة  وكانت 

 2014 اأن  �سابقًا  اأعلنت  املتحدة  الوليات  يف 

كانت الأ�سخن عامليًا منذ بدء ال�سجلت.

ال�صورة:  �أغنام ترعى على �ضفة قناة جافة 

كانت جتري فيها معظم �ل�ضنة مياه نبع 

طبيعي، قرب قرية �لعوجة �لفل�ضطينية يف 

�ل�ضفة �لغربية. وكان �ضتاء 2013 - 2014 �لأكرث 

جفافًا يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط منذ عقود، 

فبارت �ملحا�ضيل و�نقطعت �أرز�ق �ملز�رعني.

)رويرتز، 2014/7/3(

2014
سخونة  األكثر 

في التاريخ
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أكبر حشرة في العالم
نيوزيلندا  جزر  اإح��دى  يف  تعي�س 

العامل  يف  وزن���ًا  الأك���رب  احل�سرة 

يزيد  اإذ  العمالقة«،  »ويتا  وتدعى 

يعادل  ما  اأي  غرامًا   70 على  وزنها 

وزن ثالثة فئران جمتمعة.

جزيرة  على  العمالقة  ويتا  تعي�س 

تقّل  حيث  املنعزلة  ب��اري��ر  ليتل 

املفرت�سات. وهي من اأنواع احل�سرات 

ت�سبه  بالنقرا�س.  واملهّددة  النادرة 

 17 على  طولها  ويزيد  الليل،  �سّرار 

احل�سرات  على  وتتغّذى  �سنتيمرتًا، 

ال�سغرية وبع�س اخل�سار والفاكهة.

حملة في الهند 
الستخدام المراحيض

نارندرا  الهند  وزراء  رئي�س  اأطلق 

حلفز  الإنرتنت  على  برناجمًا  مودي 

املواطنني على ا�ستخدام املراحي�س، 

ال�سحية.  للنظافة  حملته  �سياق  يف 

اأكرث  الهند  املراحي�س  ويكلف نق�س 

ب�سبب  �سنويًا،  دولر  بليون   50 من 

املرتبطة  الوفاة  وح��الت  الأمرا�س 

وخ��دم��ات  النظافة  ت��واف��ر  ب��ع��دم 

درا�سة  بح�سب  ال�سحي،  ال�سرف 

 626 نحو  اأن  علمًا  ال��دويل،  للبنك 

مليون هندي يتربزون يف اخلالء.

حديقة فوق نهر تايمز
نهر  على  حديقة  �سكل  يف  للم�ساة  ج�سرًا  �ست�سيد  اأنها  لندن  بلدية  اأعلنت 

تاميز، ميتد 366 مرتًا، وي�سم ف�سحة عامة وحديقة مع 270 �سج�رة و�سجي�رة 

حتى  �سباحًا  ال�ساد�س�ة  من  اأبوابها  احلديقة  و�ستفتح  مت�سلقة.  ونباتات 

منت�سف الليل.

اجلديد  بري�دج«  »غ�اردن  ج�سر  اإن  جون�سون  بوري�س  البلدية  رئي�س  وقال 

رائعًا  جديدًا  معلم�ًا  �سي�سكل  ق�دم  كرة  ملعب  م�ساحة  م�ساحته  توازي  الذي 

يف لندن، مع دعم التحريج والنمو القت�س�ادي على �سفَتي النه�ر. و�سيكون 

واحة من الهدوء يف قلب املدينة ويحفز املبادرة الرامية اإىل ت�سجيع امل�سي يف 

العا�سمة الربيطانية.

دولر(،  مليون   270( ا�سرتليني  جنيه  مليون   175 ب�  امل�سروع  كلف�ة  تقدر 

يربط  الذي  ع�سر  التا�سع  اجل�سر  �سيكون  وهو   ،2018 �سنة  اإجن��ازه  ويتوقع 

�سفَتي نهر تاميز يف العا�سمة الربيطانية.
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املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  ال��دول  وافقت 

حلماية  اتفاقية  حول  املفاو�سات  بدء  على 

البيول�وج�ي يف املحيطات خارج املياه  التن�وع 

وال�سيد  التلوث  من  خ�سو�سًا  القليمية، 

اجلائر والحرتار العاملي.

التي  البلدان  م��ن  �سغرية  جمموعة  لكن 

يف  والتنقيب  الأ���س��م��اك  �سيد  مت��ار���س 

زمني  ج��دول  اإق��رار  دون  حالت  املحيطات 

املتحدة  الوليات  بينها  التفاقية،  لهذه  اأ�سرع 

ورو�سيا وكندا واأي�سلندا واليابان.

و�سوف ت�سمل التفاقية مناطق دولية ت�سكل 

يف   43 اأي  العامل،  حميطات  من  املئة  يف   64

املئة من م�ساحة كوكب الأر�س.

اخلطوط  و�سع  حت�سريية  جلنة  و�ستبداأ 

وتقدم   ،2016 �سنة  لالتفاقية  العري�سة 

اأيلول  يف  العمومية  اجلمعية  اىل  تو�سياتها 

موؤمتر  عقد  اىل  و�سوًل   ،2017 )�سبتمرب( 

حكومي دويل بهذا ال�ساأن.

اتفاقية لحماية التنوع البيولوجي في المحيطات

�سغار �ل�سالحف �خل�سر�ء تزحف �ىل �لبحر بعدما فق�ست من بيو�سها

 نيويورك تحظر
البالستيك الرغوي

ولية  يف  م��دن  اإىل  نيويورك  مدينة  ان�سمت 

والأغلفة  العبوات  ا�ستعمال  حظرت  كاليفورنيا 

الرغوية. و�سي�سبح هذا املنتج البال�ستيكي ال�سائع 

حمظورًا   EPS املمدد  بالبولي�ستريين  املعروف 

واملحالت  الغذائية  واملواد  اخلدمات  �سركات  على 

التجارية وامل�سانع ابتداء من مطلع متوز )يوليو( 

.2015

وكانت ادارة اخلدمات ال�سحية يف مدينة نيويورك 

لإعادة  �سالح  غري  الرغوي  البال�ستيك  ان  اعتربت 

التدوير واأن ل �سوق لتدوير خملفاته. وهو ي�سكل 

يتفكك  لأنه  البحرية،  الأحياء  على  كبريًا  خطرًا 

البحرية  احليوانات  تبتلعها  قد  �سغرية  قطع  اىل 

متوهمة اأنها طعام.

2015 السنة الدولية للتربة

والألياف  والوقود  الغذاء  اأ�سا�س  ال�سليمة  الرتبة 

وحتى الأدوية، هذا ما اأكدت عليه منظمة الأغذية 

للرتبة  العاملية  ال�سنة  اإطالق  يف  )فاو(  والزراعة 

�سحية«.  حلياة  �سحية  »تربة  �سعار  حتت   2015

يتدهور  العامل  يف  الأتربة  ثلث  اأن  الفاو  وتقدر 

الت�سريف  ومنع  والن�سغاط  التعرية  ب�سبب 

واملغذيات  الع�سوية  امل��واد  وا�ستنزاف  والتملح 

ت�سببها  اأخ��رى  وعمليات  والتلوث  والتحم�س 

مل  وما  الأرا�سي.  لدارة  م�ستدامة  غري  ممار�سات 

من  الفرد  ح�سة  فان  جديدة،  اأ�ساليب  اعتماد  يتم 

�سنة  العامل  يف  للزراعة  وال�ساحلة  املنتجة  الأر�س 

2050 �ستكون ربع ما كانت عام 1960.

اأعلنت  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأن  يذكر 

للرتبة،  عامليًا  يومًا  )دي�سمرب(  الأول  كانون   5

واحتفل به للمرة الأوىل عام 2014.

أوروغواي تخطط لتوليد كل كهربائها من الرياح

اأنها  علمًا  الرياح،  طاقة  من  بالكامل  الكهربائي  اإنتاجها  توليد  تريد  اأنها  اأوروغ��واي  اأعلنت 

تخ�س�ص �سنوياً ثالثة يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل مل�ساريع ت�سمن ا�ستقالليتها يف جمال 

الطاقة خالل نحو 20 عامًا.

وي�سم هذا البلد ال�ساحلي يف اأمريكا اجلنوبية، البالغة م�ساحته 176 األف كيلومرت مربع، 20 

جممعًا لالأبراج الهوائية، و12 جممعًا اآخر قيد االإعداد. وتاأمل اأوروغواي اإنتاج 1.2 جيغاواط 

من طاقة الرياح مع نهاية هذه ال�سنة، اأي نحو 30 يف املئة من طاقتها الكهربائية االإجمالية 

البالغة 4 جيغاواط.
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كهرباء لـ10،000 بيت من ألواح شمسية فوق نهر بيروت

لبنان ينتج نصف حاجته من الكهرباء. ومع أنه يتمتع بـ300 يوم مشمس سنويًا، فالطاقة الشمسية 
تقتصر ىلع 1 يف املئة من مزيجه الطاقوي. ويكلف إنتاج الكيلوواط ساعة يف لبنان 23 سنتًا ويباع 

بـ10 سنتات، يف حين وصلت كلفته بالطاقة الشمسية إلى 10 سنتات يف مشاريع كثيرة حول العالم. 
املطلوب: تعديل يف السياسة يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة املتجددة وبيعها للشبكة العامة
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حقل على نهر! لكنه لي�س لإنتاج اخل�ضار والثمار، 

�ضم�س  من  كهرباء  لإنتاج  لقطات  حقل  هو  بل 

لبنان.

بريوت  نهر  يغطي  ال�ضم�ضية  اللوحات  من  اأزرق  امتداد 

حمود.  برج  منطقة  يف  يريفان  وج�ضر  اأرمينيا  ج�ضر  بني 

الآن بقدرة ميغاواط واحد، وميكنه  ال�ضم�ضي هو  هذا احلقل 

حاجة  تكفي  �ضنويًا،  �ضاعة  كيلوواط  مليون   1.6 نحو  تاأمني 

من  مكافئ  طن  األف  نحو  يوفر  اأن  ر  ويقدَّ منزل.  األف  نحو 

انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون �ضنويًا.

�ضم�ضية  لوحة   3600 النهاية:  �ضارفت  التنفيذية  الأعمال 

مركزة على هيكل من عوار�س خر�ضانية ممتدة على عر�س 

النهر مع دعامات فولذية، بطول 325 مرتًا وعر�س 32 مرتًا، 

النهر.  ملجرى  اعرتا�س  اأي  دون  من  معلقًا«  »ج�ضرًا  ي�ضكل 

ويتوقع ربط احلقل ال�ضم�ضي بال�ضبكة العامة يف اأيار )مايو( 

اأولوية  و�ضتكون  تخزين.  دون  ومن  حمّول  خالل  من   ،2015

ال�ضتفادة لأهل برج حمود، هكذا ي�ضعرون مبيزة »امتالك« 

طاقة نظيفة مميزة ينتجها �ضطح النهر العابر يف منطقتهم.

للطاقة  بريوت  نهر  »م�ضروع  من  الأوىل  املرحلة  لكنها 

بريوت  نهر  »ثعبان  بالإنكليزية  �ضمي  الذي  ال�ضم�ضية«، 

ال�ضم�ضي« )Beirut River Solar Snake(، وهو جزء من 

اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي عمل عليها املركز اللبناين 

حلفظ الطاقة ووافق عليها جمل�س الوزراء يف ت�ضرين الثاين 

)نوفمرب( 2011. والهدف النهائي للم�ضروع اإنتاج 10 ميغاواط 

كيلومرتات   6 نحو  امتداد  على  ال�ضم�ضية  الطاقة  حقول  من 

فوق جمرى النهر خالل نحو خم�س �ضنوات، تكفي حاجة نحو 

10 اآلف منزل. وقد اأمنت وزارة الطاقة واملياه متويل املرحلة 

الأوىل بنحو ثالثة ماليني دولر. ويوؤمل بدء املرحلة الثانية 

امليزانية،  بح�ضب  ميغاواط،  و2   1 بني  ما  لإنتاج   2015 خالل 

املراحل  يف  الكهرباء  اإنتاج  قيمة  من  ل  متوَّ مرحلة  كل  اإن  اإذ 

ال�ضابقة.

 الحقل ال�سم�سي فوق

نهر بيروت، 2015/2/14 

)بعد�ضة حممد عزاقري(
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تحرّك السوق الشمسية
لبنان، بلد الـ300 يوم م�ضم�س يف ال�ضنة، يتفاخر مبيغاواط 

واحد من الكهرباء ال�ضم�ضية؟

يقول املهند�س بيار اخلوري، مدير املركز اللبناين حلفظ 

ال�ضم�ضية  للطاقة  بريوت  نهر  م�ضروع  اأهمية  اإن  الطاقة، 

لل�ضوق  حتريكه  يف  بل  فقط،  املــاديــة  قيمته  يف  لي�ضت 

مت   ،2013 العام  ــر  اأواخ يف  تنفيذه  بدء  فمنذ  ال�ضم�ضية. 

اإجمالية  بقدرة  لبنان  اأنحاء  يف  فوتوفولطية  اأنظمة  تركيب 

من  اخلا�س،  القطاع  موؤ�ض�ضات  يف  ميغاواط   30 اىل  ت�ضل 

ر�ضا  حني  ويف  وغريها.  وم�ضت�ضفيات  ومدار�س  م�ضانع 

تقدم  الذي  اأ�ضاكو«  ـ  »فينيك�س  حتالف  على  امل�ضروع  تنفيذ 

بال�ضعر الأدنى، فاإن ال�ضركات الثنتي ع�ضرة التي �ضاركت يف 

الفوتوفولطية  الالقطات  تركيب  على  حاليًا  تعمل  املناق�ضة 

يف املناطق لإنتاج الكهرباء بالطاقة ال�ضم�ضية.

اإ�ضافية  توقع اخلوري تركيب ما بني 200 و300 ميغاواط 

بحلول �ضنة 2020 اإذا ُفتح للقطاع اخلا�س باب اإنتاج الكهرباء 

اأقر  فقد  لبنان.  كهرباء  موؤ�ض�ضة  ب�ضبكة  وربطها  ال�ضم�ضية 

تعمل   ،2014 )اأبريل(  ني�ضان  يف  قانونًا  النواب  جمل�س 

باإعطاء  للحكومة  ي�ضمح  تنفيذه،  اآليات  اإعداد  على  احلكومة 

رخ�س لإنتاج الكهرباء بناء على اقرتاحي وزارة الطاقة واملياه 

يف  حاليًا  يناق�س  وهو  القرتاح،  تقدمي  مت  وقد  املال.  ووزارة 

جمل�س الوزراء.

من  ال�ضم�ضية  الألواح  تنظيف  فيها  ما  فاأهم  ال�ضيانة  اأما 

الغبار، وهو �ضيتم با�ضتخدام خراطيم املياه، ف�ضاًل عن تغيري 

اأمتار  ثالثة  بعلو  �ضياج  ويقام  ما.  ل�ضبب  تنك�ضر  التي  الألواح 

على �ضفتي النهر ملنع الو�ضول اإىل الألواح، مع حرا�ضة دائمة 

وكامريات مراقبة على امتداد احلقل ال�ضم�ضي.

ياأمل  بل  فقط،  الكهرباء  لإنتاج  يكون  لن  ال�ضم�ضي  النهر 

عرب  وذلك  مدين«.  تنظيم  »واحة  يكون  اأن  عليه  القائمون 

ترويج  على  تركز  عامة  حديقة  تت�ضمن  م�ضتقبلية  خطة 

للعبور  ممر  واإقامة  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  مفاهيم 

بريوت  بني  يف�ضل  الذي  ال�ضم�ضي«  »اجل�ضر  على  م�ضيًا 

ج�ضر  اأعر�س  ويعترب  حمود  برج  منطقة  يف  لبنان  وجبل 

تظهر  املارة  يراها  اإعالمية  لوحة  و�ضتقام  لبنان.  يف  نهري 

كمية الكهرباء املنتجة يف الأوقات املختلفة، وكمية النبعاثات 

الكربونية التي يتم تفاديها، والفوائد البيئية للم�ضروع.

اأول  اأنه  اأي�ضًا  امل�ضروع  »قيمة  باعتزاز:  اخلوري  اأ�ضاف 

اأقيم  وقد  نهر«.  جمرى  فوق  يقام  العامل  يف  �ضم�ضي  حقل 

كما  العقبة،  يف  قناة  على  النوع  هذا  من  م�ضروع  الأردن  يف 

تنفذ الهند خطة طموحة لإقامة حقول �ضم�ضية على قنواتها 

منطقة  يف  �ضم�ضي  حلقل  و�ضيك  م�ضروع  اىل  واأ�ضار  املائية. 

الزهراين، حيث حمطة »تابالين« لتكرير النفط املتوقفة عن 

لتخزين  ت�ضتعمل  هناك  املن�ضاآت  طويلة.  �ضنني  منذ  العمل 

الوقود، وثمة م�ضاحة وا�ضعة من الأر�س تابعة لوزارة الطاقة، 

ميكن اإقامة حقل �ضم�ضي عليها بتمويل من من�ضاآت النفط. 

والهدف اإنتاج ميغاواط واحد يف املرحلة الأوىل، ي�ضاف اإليها 

لبنان.  كهرباء  موؤ�ض�ضة  �ضبكة  على  الربط  بعد  ميغاواط   2

املنفذة  ال�ضركة  اختيار  ويتوقع  عرو�س،  ت�ضعة  تقدمي  مت  وقد 

قريبًا وبدء العمل يف اأيار )مايو( 2015. و�ضتكون الكلفة اأقل 

اإذ �ضيقام احلقل  اأ�ضرع مما يف م�ضروع نهر بريوت،  والتنفيذ 

فوق  ج�ضور  مد  اإىل  حاجة  دون  من  الأر�س  على  ال�ضم�ضي 

املياه، وميكن اإجناز املرحلة الأوىل قبل نهاية 2015.

فقر الطاقة
لكن  املزمنة.  الكهربائية  القّلة  حياة  اعتاد  لبنان  يف  املقيم 

تقنني  حتت  يرزح  الإ�ضعاع«  »بلد  اأن  ي�ضدق  ل  يكاد  الزائر 

معظم  يف  التيار  تاأمني  يقت�ضر  حيث  مزمن،  كهربائي 

املناطق على 12 �ضاعة يوميًا اأو اأقل، و�ضوًل اإىل ال�ضفر اأحيانًا 

يف  كبرية  مولدات  على  ال�ضكان  ويعتمد  املناطق.  بع�س  يف 

يزيد  �ضهري  ا�ضرتاك  طريق  عن  بالكهرباء  تزودهم  الأحياء 

كهرباء  ملوؤ�ض�ضة  يدفعونها  التي  الر�ضمية  الفاتورة  قيمة  على 

�ضغرية.  منزلية  مبولدات  البع�س  يكتفي  حني  يف  لبنان، 

والنتيجة كلفة مزدوجة وتلويث كبري للهواء.

على  �ضنويًا  دولر  بليون   1.6 نحو  الدولة  خزينة  وتتكلف 

عجز  بلغ  وقد  النفط.  �ضعر  بح�ضب  تنق�س  اأو  تزيد  الكهرباء، 

موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان نحو 30 بليون دولر منذ العام 1992. 

يف   40 اإىل  ت�ضل  املنتجة  الكهرباء  يف  كبرية  خ�ضارة  وت�ضجل 

حمطات  كفاءة  تدين  ب�ضبب  تقني«  »هدر  عن  ناجمة  املئة، 

الإنتاج والتحويل والكابالت و»هدر غري تقني« بفعل ال�ضرقة 

وعدم القدرة الكاملة على اجلباية.

حمطتا  هي:  لبنان  يف  الطاقة  لإنتاج  حمطات  اأربع  هناك 

الذوق واجلية اللتان مت بناوؤهما يف ال�ضتينات وكان مفرت�ضًا 

يف  البداوي  وحمطتا  �ضنني،   10 قبل  العمل  عن  تتوقفا  اأن 

ال�ضمال والزهراين يف اجلنوب اللتان اأن�ضئتا يف العام 1998. 

 2000 بني  لبنان  يف  الطاقة  على  الطلب  يــراوح  حني  ويف 

املحطات  لهذه  الق�ضوى  القدرة  تتعدى  ل  ميغاواط،  و2800 

عيد  هما  فقط  يومني  يف  تبلغها  ميغاواط،   1850 جمتمعة 

بني  فترتاوح  الأيام  بقية  يف  اأما  ال�ضنة.  راأ�س  وعيد  امليالد 

لزيادة  خطة  الطاقة  وزارة  ولدى  ميغاواط.  و1500   1300

لزيادة  جديدة  حمطات  واإ�ضافة  القائمة  املحطات  يف  الإنتاج 

القدرة بنحو 800 ميغاواط.

اإنارة بالطاقة ال�سم�سية

على طريق الدورة

LC
EC
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من  املئة  يف  و7   5 بني  ما  حاليًا  املتجددة  الطاقة  وت�ضكل 

املئة،  يف   6 ـ   4 املياه  توؤمن  حيث  لبنان،  يف  الطاقوي  املزيج 

والطاقة ال�ضم�ضية نحو 1 يف املئة كلها تقريبًا لت�ضخني املياه. 

وقد جاء يف بيانات وكالة الطاقة الدولية للعام 2012 اأن لبنان 

املياه  �ضخانات  تركيب  �ضوق  يف  العامل  يف  دول   10 اأول  بني 

ال�ضم�ضية بالن�ضبة اإىل عدد �ضكانه. و�ضاهم يف ذلك »م�ضروع 

بني  بال�ضراكة  لبنان«  يف  ال�ضم�ضية  ال�ضخانات  �ضوق  دعم 

منذ  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  واملياه  الطاقة  وزارة 

برتكيب  يتمثل  ا�ضرتاتيجيًا  هدفًا  حدد  الذي   ،2009 العام 

مليون مرت مربع من ال�ضخانات ال�ضم�ضية بحلول �ضنة 2020. 

على  ال�ضم�ضية  بالطاقة  ال�ضوارع  لإنارة  اأجهزة  تركيب  ومت 

تقدمها  طلبات  على  بناء  لبنان  اأنحاء  يف  عمود   3000 نحو 

معلقة  والآمال  الطاقة.  حلفظ  اللبناين  املركز  اإىل  البلديات 

يف  و3   2 بني  ما  توؤمن  الرياح  لطاقة  م�ضتقبلية  م�ضاريع  على 

القائمة  الكهرمائية  املحطات  تاأهيل  باإعادة  وعود  وثمة  املئة. 

على ال�ضدود وم�ضاقط املياه، وتنفيذ م�ضروع منوذجي لتوليد 

الكهرباء على جماري الأنهر اجلبلية ال�ضغرية وال�ضريعة يف 

ر�ضميا وقادي�ضا وتنورين.

ح�ضة  رفع  هو  احلكومة  اأعلنته  الذي  الإجمايل  الهدف 

املنتجة  الطاقة  جمموع  من  املئة  يف   12 اإىل  املتجددة  الطاقة 

اللبناين  واملركز  الطاقة  وزارة  بني  بالتعاون  لبنان،  يف 

لبنان  م�ضرف  �ضيما  ول  املعنيني،  وال�ضركاء  الطاقة  حلفظ 

»الآلية  لبنان  م�ضرف  ويدعم  املانحة.  الدولية  واملوؤ�ض�ضات 

املتجددة«  والطاقات  الطاقة  كفاءة  م�ضاريع  لتمويل  الوطنية 

)NEEREA( منذ 2010، وهي متنح القرو�س لهذه امل�ضاريع 

مبعدلت فائدة ت�ضل اإىل ال�ضفر وبفرتة �ضماح متتد حتى 14 

عامًا.

الكهرباء  تعرفة  يف  النظر  اإعــادة  من  اأي�ضًا  بد  ل  ولكن 

اأ�ضعارها بنحو 1.6 بليون دولر �ضنويًا.  التي تدعم احلكومة 

مقابل  يف  �ضنتًا،   23 �ضاعة  الكيلوواط  اإنتاج  كلفة  بلغت  فقد 

اأ�ضعار  مع  تتغري  الإنتاج  كلفة  اأن  علمًا  للمبيع،  �ضنتات   10

املحروقات.

 

افتحوا الباب للقطاع الخاص!
جتاريًا  قطاعًا  �ضارت  ال�ضم�ضية  الطاقة  كثريًا.  تاأخر  لبنان 

اإنتاج  كلفة  و�ضلت  التجارب.  مرحلة  وجتاوزت  العامل،  يف 

يف  �ضنتات   10 اإىل  ال�ضم�ضية  بالطاقة  �ضاعة  الكيلوواط 

لبنان  يف  اإنتاجه  كلفة  ن�ضف  من  اأقل  اأي  كثرية،  م�ضاريع 

بالوقود الأحفوري. من ذلك اأن �ضركة »اأكواباور« ال�ضعودية، 

الرائدة عامليًا يف الطاقات املتجددة، �ضتبني حمطة للكهرباء 

الكيلوواط  وتبيع  ميغاواط   200 بقدرة  دبي  يف  ال�ضم�ضية 

جتاري  اأ�ضا�س  على  دبي،  حلكومة  �ضنت   5.8 ب�ضعر  �ضاعة 

�ضرف ومن دون دعم مايل.

لكن  املتاحة،  الأرا�ضي  قلة  لبنان  يف  امل�ضكلة  تكون  قد 

هناك اأماكن عامة ميكن اإقامة حقول �ضم�ضية عليها. ل يجوز 

اأن تبقى النظرة اإىل البلد كاأنه عقار للبيع ممنوع ا�ضتخدامه 

ل  النا�س  لإفادة  امل�ضاعات  ا�ضتعمال  يجب  العامة.  للم�ضلحة 

الطوائف واأ�ضحاب النفوذ.

يف  لال�ضتثمار  م�ضتعدة  واإقليمية  وطنية  �ضركات  هناك 

كهربائها.  بيع  فر�ضة  لها  اأعطيت  اإذا  ال�ضم�ضية  الطاقة  قطاع 

اأنظمة  برتكيب  واملوؤ�ض�ضات  للمواطنني  ال�ضماح  يجب  كما 

ت�ستك�سف الهند مواقع جديدة لإن�ساء حمطات طاقة �سم�سية، مبا يف ذلك �سطوح 

القنوات، يف اإطار خطتها لزيادة ال�ستثمار يف هذا القطاع. وقد د�سن الأمني العام 

للأمم املتحدة بان كي مون من�ساأة �سم�سية فوق قناة يف منطقة ولية غوجارات 

غرب الهند يف كانون الثاين )يناير( 2015، وقال: »راأيت األواحًا رائعة، وم�ستقبل 

املحطة  وبداأت  متطورة«.  وتكنولوجيا  للهند  م�سرقاً  اإبداعًا  راأيت  وعاملنا.  الهند 

البالغة قدرتها ع�سرة ميغاواط توليد الطاقة يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2014، 

وقد بنيت عرب م�سافة 3.6 كيلومرت فوق قناة للري، وفيها 33800 لوح �سم�سي 

ُن�سبت على �سقالت فولذية.

ويحدد اخلرباء ميزتني رئي�سيتني يف بناء حمطات للطاقة ال�سم�سية فوق القنوات 

والأنهار، وهما ال�ستخدام الفعال والرخي�ض للأر�ض، وخف�ض تبخر املياه حتتها.

امل�سادر  من  الطاقة  اإنتاج  يف  بالتو�سع   2015 مطلع  جديتها  الهند  اأظهرت  وقد 

ال�سم�سية  الطاقة  يف  ال�ستثمار  مودي  ناريندرا  الوزراء  رئي�ض  رفع  اإذ  املتجددة، 

وحدها اإىل 100 بليون دولر، معلنًا اأن الهند »�ستزيد ن�سبة الطاقة ال�سم�سية اإىل 

اأكرث من 10 يف املئة من مزيج الطاقة بحلول �سنة 2022«.

ويف هذا الإطار تخطط وزارة الطاقة اجلديدة واملتجددة لتوليد ما يزيد على 100 

ميغاواط من ال�سبكات ال�سوئية ال�سم�سية التي تبنى فوق القنوات وعلى �سفافها 

مع نهاية خطة خم�سية �سنة 2017. و�ستقدم الوزارة دعمًا بن�سبة 30 يف املئة من 

النفقات املقدرة بنحو 154 مليون دولر. 

قنوات الهند محطات شمسية

ال�ضبكة  اإىل  الفائ�س  وبيع  ال�ضطوح  على  ال�ضم�ضية  الطاقة 

ال�ضم�ضية تزدهر يف بلد  العامة، وهذا متامًا ما جعل الطاقة 

هذا  يف  مرموق  مكان  اأي  اإىل  ي�ضل  لن  لبنان  اأملانيا.  مثل 

ي�ضمح  ال�ضيا�ضات  يف  حقيقي  تعديل  يح�ضل  مل  ما  املجال 

للقطاع اخلا�س ببيع الكهرباء املتجددة لل�ضبكة العامة.

واإن  بريوت،  نهر  على  ال�ضم�ضي  احلقل  الأحوال،  كل  يف 

للمواطنني  مرئي  منوذج  هو  وحمدودة،  متاأخرة  خطوة  كان 

م�ضادر  توفرها  التي  املحدودة  غري  بالإمكانات  يهتموا  كي 

يحجب  لعله  ذلك،  واإىل  ال�ضم�س.  �ضيما  ول  املتجددة  الطاقة 

من  املنبعثة  الكريهة  والروائح  الب�ضعة  املناظر  من  جــزءًا 

املجرى امللوث مبياه املجارير والذي يجف معظم اأيام ال�ضنة، 

مظهرًا  ي�ضفي  جتميلي  حل  اأنه  كما  ال�ضيف.  يف  خ�ضو�ضًا 

■ ح�ضنًا وع�ضريًا وتكنولوجيًا على نهر العا�ضمة اللبنانية. 
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موضوع الغالف

ح�سان حراجلي

والطاقة  الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  دعم  م�ضروع  بداأ 

املتجددة )CEDRO( يف لبنان عام 2007، مبنحة 

وتوىل  دولر،  ماليني  ع�ضرة  بقيمة  اإ�ضبانيا  حكومة  من 

مل  الوقت،  ذلك  يف  الإمنائي.  املتحدة  الأمم  برنامج  تنفيذه 

تكن نظم الطاقة ال�ضم�ضية �ضائعة يف لبنان، با�ضتثناء اأجهزة 

ت�ضخني املياه بالطاقة ال�ضم�ضية يف الأبنية ال�ضكنية.

الأوىل  الثالث  مراحله  يف  »�ضيدرو«  برنامج  ا�ضتهدف 

من 2007 اإىل 2013 تنفيذ اأكرث من 100 م�ضروع منوذجي يف 

املتجددة،  الطاقة  �ضوق  لرتويج  وذلك  العام.  القطاع  مرافق 

وتعزيز الثقة بالنظم ال�ضم�ضية كو�ضيلة ل�ضد جزء من العجز 

الكهربائي، وتخفي�س الب�ضمة البيئية لقطاع الطاقة، والعمل 

ال�ضم�ضية  الطاقة  م�ضاريع  تعيق  التي  احلواجز  اإزالــة  على 

بال�ضبكة  لربطها  مثاًل  التمهيد  خالل  من  اخلا�س  للقطاع 

العامة بحيث ت�ضبح جمدية اقت�ضاديًا.

املياه  لت�ضخني  نظامًا   16 برتكيب  »�ــضــيــدرو«  ــام  ق

�ضطوح  على  الكبري  التجاري  احلجم  من  ال�ضم�ضية  بالطاقة 

ترتاوح  و�ضجون،  ع�ضكرية  وثكنات  حكومية  م�ضت�ضفيات 

�ضعة كل منها بني 2000 و32.000 ليرت )باملقارنة، تبلغ �ضعة 

جهاز الت�ضخني ال�ضم�ضي املنزيل بني 150 و300 ليرت(. وهي 

املياه  لت�ضخني  الديزل  ا�ضتهالك  يف  �ضنوية  وفورات  حتقق 

تراوح بني 60 و65 يف املئة.

ويف جمال توليد الكهرباء بالطاقة ال�ضم�ضية، قام »�ضيدرو« 

 1.2 بني  ترتاوح  بقدرات  فوتوفولطيًا  نظامًا   70 نحو  برتكيب 

 كهرباء شمسية مضمونة

لقرى ومؤسسات يف لبنان

مشاريع »سيدرو«
تروِّج سوق

الطاقة الشمسية

كيلوواط و2.7 كيلوواط، يف مدار�س حكومية ومباين بلديات 

اأدخلت  النظم  هذه  اأن  والواقع  خمتلفة.  اجتماعية  ومراكز 

هو  ال�ضم�ضية،  الطاقة  تكنولوجيا  على  ن�ضبيًا  جديدًا  مفهومًا 

ينا�ضب  الذي   )dual mode system( ــزدوج«  امل »الو�ضع 

يومي  حدث  الكهربائي  التيار  انقطاع  حيث  اللبنانية  احلالة 

متكرر. ولذلك زودت النظم الفوتوفولطية ببطاريات للت�ضغيل 

الطاقة  ت�ضدير  ميكنها  كما  الكهربائية،  النقطاعات  اأوقات  يف 

اإىل ال�ضبكة العامة عندما ي�ضبح ذلك متاحًا.

الأ�ضلي  »�ضيدرو«  برنامج  من  الأخرية  املرحلة  وركزت 

ملعظم  مطلب  وهي  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  ال�ضوارع  اإ�ضاءة  على 

موثوقة.  كهربائية  �ضبكة  غياب  يف  اللبنانيـة  البلديات 

املركزية  والإنارة  امل�ضتقلة،  الإنارة  اأعمدة  امل�ضاريع  و�ضملت 

لل�ضوارع كالتي اعتمدت يف مرفاأ البرتون حيث ت�ضغل حمطة 

عمودًا   80 من  اأكرث  كيلوواط   8 بقدرة  �ضغرية  فوتوفولطية 

مـزودة مب�ضابيـح LED املقت�ضدة بالطاقة.

التي  املوؤ�ض�ضات  لدى  كبريًا  تقديرًا  امل�ضاريع  هذه  لقيت 

وتوفري  نظيفة  اإ�ضافية  طاقة  تاأمني  جلهة  منها،  ا�ضتفادت 

اأي�ضًا  �ضاهمت  لكنها  التقليدية.  الطاقة  تكاليف  من  جزء 

هذه  بفوائد  الوعي  ــع  ورف ال�ضم�ضية  للطاقة  الرتويج  يف 

وخف�س  لل�ضركات،  ا�ضتثمار  فر�س  وخلق  التكنولوجيات، 

اأ�ضعار النظم ال�ضم�ضية ب�ضبب ازدياد املناف�ضة وبناء القدرات 

ال�ضم�ضية  الفوتوفولطية  النظم  كلفة  وتبلغ  القطاع.  هذا  يف 

هبوط  نتيجة  فقط  لي�س   ،2008 عام  كلفتها  ثلث  نحو  حاليًا 

دراماتيكي،  ب�ضكل  الفوتوفولطية  للوحات  الدولية  الأ�ضعار 

انخف�ضت  وقد  املحلية.  ال�ضوق  خ�ضائ�س  ب�ضبب  اأي�ضًا  اإمنا 

م�ضروع  مدير  حراجلي  ح�ضان 

الطاقة  ــاءة  ــف ك حت�ضني  دعـــم 

لبنان  لنهو�س  املتجددة  والطاقة 

)CEDRO(
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اإىل  ال�ضم�ضية  بالطاقة  املياه  لت�ضخني  التجارية  النظم  كلفة 

ناجم  النخفا�س  هذا  ومعظم   ،2008 بالعام  مقارنة  الن�ضف 

عن منو ال�ضوق املحلية.

املرحلة احلالية من »�ضيدرو« للفرتة 2014 ـ 2016 ميولها 

للنظم  هو  الأول  جمالني.  على  وتركز  الأوروبـــي  ــاد  الحت

 100 على  تزيد  باأحجام  وال�ضناعية،  التجارية  الفوتوفولطية 

كيلوواط وت�ضل اىل 300 كيلوواط اأو اأكرث. لكن تخزين الطاقة 

يف بطاريات مكلف جدًا يف هذه النظم ب�ضبب ال�ضعة الكبرية 

بحيث  الفوتوفولطي  النظام  تركيب  ينبغي  ولذلك  املطلوبة، 

ال�ضبكة  كهرباء  تكون  عندما  الديزل  مولدات  مع  يتزامن 

العامة مقطوعة، ويتزامن مع ال�ضبكة عندما تكون كهرباوؤها 

اأنحاء خمتلفة من لبنان  متاحة. ومت اختيار �ضبعة مواقع يف 

اىل  كبرية  م�ضانع  اأربعة  وهي  النظم،  هذه  من  لال�ضتفادة 

كبرية.  جتارية  و�ضوق  تعليميتان  وموؤ�ض�ضتان  متو�ضطة 

وتغطي  التكاليف  من  املئة  يف   50 »�ضيدرو«  ميول  و�ضوف 

املوؤ�ض�ضات امل�ضتفيدة البقية. ويتوقع اأن تبلغ القدرة الجمالية 

نحو 1.5 ميغاواط، واأن متهد هذه امل�ضاريع النموذجية الطريق 

ملئات التطبيقات املماثلة يف القطاع اخلا�س.

ال�ضغرى  ال�ضبكة  مفهوم  اإي�ضاح  فهو  الثاين  املجال  اأما 

جنوب  يف  قربيخا  قرية  يف  جار  والعمل   .)micro grid(

الآن  وت�ضغل  وامتلكت  وركزت  البلدية  نظمت  حيث  لبنان 

ديزل  مولدا  يغذيها  التي  اخلا�ضة  الكهربائية  �ضبكتها 

كبريان، وذلك لتاأمني التيار خالل �ضاعات طويلة من انقطاع 

مفهوم  لختبار  مثايل  و�ضع  وهذا  العامة.  ال�ضبكة  كهرباء 

للطاقة  �ضغري  حقل  اإن�ضاء  الأمر  ويتطلب  ال�ضغرى،  ال�ضبكة 

مع  تزامنًا  بالتيار  القرية  ميد  ال�ضم�ضية،  الفوتوفولطية 

مولدي الديزل عندما ل تتوافر كهرباء ال�ضبكة العامة، ومن 

ثم يتحول اإىل ال�ضبكة عند توافر التيار.

لبنان  كهرباء   موؤ�ض�ضة  تقبل  اأن  التجربة  جناح  ويتطلب 

اإجمالية  فاتورة  للبلدية  فتحرر  واحد،  كزبون  القرية  اعتبار 

البلدة،  ميد  الذي  الرئي�ضي  الكهربائي  املغذي  من  حتت�ضب 

نطاق  �ضمن  الإداري  والتنظيم  الفواتري  جمع  للبلدية  وترتك 

عملها.

يعاين  الذي  اللبناين،  الكهربائي  للنظام  ال�ضيء  الو�ضع 

واحد  وقت  يف  اأوجد  التيار،  وانقطاع  املوثوقية  انعدام  من 

يف  هي  الفر�س  ال�ضم�ضية.  الطاقة  ــام  اأم وعوائق  فر�ضًا 

ا�ضتهالك  تخفي�س  خالل  من  التكاليف  تقلي�س  اإمكانات 

الديزل وتخفي�س التلوث. اأما العوائق فهي يف تعقيدات دمج 

ال�ضبكة  ـ  يف  ـ  والطاقات املتجددة الأخرى  ال�ضم�ضية  الطاقة 

�ضّباقًا  »�ضيدرو«  برنامج  وكان  احلالية.  باأو�ضاعها  العامة 

املوجه  الدعم  من  ملزيد  الطريق  ممهدًا  القطاع،  هذا  دفع  يف 

الآلية  ح�ضاب  من  مي�ضرة  قرو�س  يف  حاليًا  واملتمثل  جتاريًا 

املتجددة  والطاقات  الطاقة  كفاءة  م�ضاريع  لتمويل  الوطنية 

وامل�ضرف  واملياه  الطاقة  وزارة  تديره  الذي   )NEEREA(

القرو�س  وهــذه  الطاقة.  حلفظ  اللبناين  واملركز  املركزي 

�ضرورية ل�ضمان القبول الوا�ضع للطاقة املتجددة.

يف بلد ينفق نحو ثلث ناجته املحلي الإجمايل على توفري 

الطاقة، من غري املقبول عدم العتماد اأكرث فاأكرث على الطاقة 

للر�ضاميل  ال�ضخمة  اخل�ضارة  هذه  لتخفي�س  ال�ضم�ضية 

■ واملوارد.  

 األواح فوتوفولطية لإنتاج كهرباء �سم�سية

على �سطح مبنى بلدية جب جنين في البقاع الغربي

 تركيب �سخانات �سم�سية للمياه على �سطح

م�ست�سفى ك�سروان الحكومي ت�سخن 6000 ليتر
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أخبار  أفد
آذار ـ نيسان / مارس ـ أبريل 2015

»أفد« يف قمة أبوظبي العاملية للمياه وطاقة املستقبل

جنيب �سعب، اأمني عام اأفد، يدير اجلل�سة احلوارية  حول ترابط املياه والطاقة يف الغذاء

للبيئة  ال��ع��رب��ي  ال��م��ن��ت��دى  ق���دم 

الأمن  حول  تقريره  )اأفد(  والتنمية 

للمياه   العالمية  القمة  اإلى  الغذائي 

التي ا�صت�صافتها »م�صدر«   )IWS(

)يناير(  الثاني  كانون  و22   19 بين 

في اأبوظبي. 

ح��واري��ة  جل�صة  المنتدى  ون��ظ��م 

تحت  التقرير  لمناق�صة  رئي�صية 

والطاقة  المياه  »ت��راب��ط  ع��ن��وان 

كبار  خاللها  تحدث  ال��غ��ذاء«،  في 

تقرير  ف��ي  الم�صاركين  ال��خ��ب��راء 

�صادق  عبدالكريم  الدكتور  »اأف��د«، 

وكبير  للتقرير  الم�صارك  المحرر 

القت�صاديين في ال�صندوق الكويتي 

العربية،  القت�صادية  للتنمية 

بلقا�صم  اأولد  ع��زي��ز  وال��دك��ت��ور 

المن�صق القليمي في المركز الدولي 

المناطق  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  للبحوث 

الزيودي  ثاني  والدكتور  الجافة، 

مدير الطاقة وتغير المناخ في وزارة 

والدكتورة  الإماراتية،  الخارجية 

العلوم  كلية  عميدة  ح��وّل  نهلة 

الجامعة  في  والغذائية  الزراعية 

والدكتور  بيروت،  في  الأميركية 

التنفيذي  الرئي�س  عبدالل�ه  كامل 

لمجموعة   Exeed لالإنتاج الزراعي 

ابراهيم  وال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي،  ف��ي 

الطاقة  برنامج  مدير  عبدالجليل 

واأدار  »اأف���د«.   في  المناخ  وتغير 

نجيب  »اأف���د«  ع��ام  اأمين  الجل�صة 

�صعب.

اأربع  الرئي�صية  الجل�صة  عقدت بعد 

حول  الأول���ى  م�صتديرة.  ط��اولت 

التالزمية  والعالقة  المناخ  تغير 

اأدارها  بين المياه والطاقة والغذاء، 

عبدالجليل.  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 

البيئية  ال�صتدامة  حول  والثانية 

للزراعة  والجتماعية  والقت�صادية 

في المناطق القاحلة، اأدارها الدكتور 

حول  والثالثة  عبدالل�ه.  ك��ام��ل 

الفترا�صية  والمياه  الغذاء  ا�صتيراد 

المحلي،  الن��ت��اج  م��ع  بالمقارنة 

�صادق.  عبدالكريم  الدكتور  اأدارها 

الزراعية  الأ�صاليب  عن  والرابعة 

الغذائية،  العادات  وتغيير  البديلة 

اأدارتها الدكتورة نهلة حوّل.

المناق�صات  نتائج  تقديم  وتولت 

يو�صف  عائ�صة  العامة  الجل�صة  اإلى 

التنوع  ق�صم  م��دي��رة  البلو�صي 

هيئة  ف��ي  ال��ب��ح��ري  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

اأبوبكر  ون��دى  اأبوظبي،   � البيئة 

 Isle Utilities مديرة الت�صويق في

الو�صترالية لخدمات المياه.

من اأبرز ما تم مناق�صته اآفاق تعزيز 

تاأثير  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 

الإم���دادات،  على  الأ�صعار  تقلبات 

البحث  دور  الإقليمي،  ال��ت��ع��اون 

والغذائي،  المائي  الأمن  في  العلمي 

الزراعي، هل  الإنتاج  اإمكانات زيادة 

يحاّل  اأن  وال��دج��اج  لل�صمك  يمكن 

بال�صافة  الحمراء،  اللحوم  محل 

البديل،  الغذاء  اإنتاج  اأ�صاليب  الى 

وكيف يمكن اأن تواجه دول مجل�س 

الأم��ن  تحدي  الخليجي  التعاون 

الغذائي.

اليوم  في  �صعب  نجيب  اأدار  كذلك 

عن  جل�صة  المياه  قمة  من  الأول 

تحقيق  اأجل  من  القليمي  التعاون 

في  تحدث  كما  المياه،  ا�صتدامة 

بين  الم�صتركة  الختامية  الجل�صة 

الم�صتقبل  طاقة  وقمة  المياه  قمة 

اللتين ا�صت�صافتهما »م�صدر«. 

تلفزيونية  مقابالت  اإج���راء  وت��م 

م��ب��ا���ص��رة م��ع ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور 

نهلة  والدكتورة  �صادق  عبدالكريم 

عبدالجليل  ابراهيم  والدكتور  حول 

�صكاي  قنوات  على  �صعب  ونجيب 

كما  والعرب،  والحّرة  عربية  نيوز 

نتائج  ع��ن  خا�صة  حلقة  �صجلوا 

تقرير »اأفد« عبر راديو دبي.

الأمين  »اأفد«، �صم  و�صارك وفد من 

برنامج  ومدير  �صعب  نجيب  العام 

اإبراهيم  الدكتور  والمناخ  الطاقة 

الجمعية  اجتماع  في  عبدالجليل، 

للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة 

المتجددة التي �صبقت قمتي المياه 

والطاقة في اأبوظبي.

اجتماع لجنة »أفد« التنفيذية يف البحرين 

المنامة  في  اجتماعًا  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

عا�ضمة البحرين، في 10 �ضباط )فبراير( 2015، ب�ضيافة ع�ضو مجل�س الأمناء اأكرم 

مكنا�س. تراأ�س الجتماع رئي�س اللجنة الدكتور عبدالرحمن العو�ضي.

اأع�ضاء  داعيًا  تحقيقها،  في  المنتدى  نجح  التي  بالإنجازات  العو�ضي  الدكتور  نّوه 

اللجنة التنفيذية ومجل�س الأمناء اإلى بذل مزيد من الجهود لدعم الأمانة العامة على 

المنطقة.  بها  تمر  التي  الع�ضيبة  الظروف  في  المنتدى  مهمات  بتنفيذ  ال�ضتمرار 

كمنظمة  المنتدى  يواجهها  التي  لل�ضعوبات  �ضعب  نجيب  العام  الأمين  وعر�س 

اإقليمية تعمل في منطقة متفجرة بال�ضراعات، لكنه �ضدد على �ضرورة الحفاظ على 

المنتدى  اأعمال  جدول  تفا�ضيل  على  اللجنة  واتفقت  المنتدى.  اأطلقه  الذي  الزخم 

ل�ضنة 2015، يت�ضمن خطة لتنمية الموارد.
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ا�ضتطالعًا  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  ُيجري 

العربية،  البلدان  في  ال�ضتهالك  اأنماط  حول  العام  للراأي 

يركز على ثالثة موارد رئي�ضية هي الطاقة والمياه والغذاء.

نتائج  عن  خا�ضة  درا�ضة  الخبراء  من  فريق  يعد  و�ضوف 

النتائج الإقليمية  اإلى  اإ�ضافة  ال�ضتطالع في كل بلد عربي، 

للمنتدى،  الثامن  ال�ضنوي  التقرير  مع  �ضتن�ضر  التي 

واأثرها  العربية  البلدان  في  ال�ضتهالك  اأنماط  ومو�ضوعه 

على الموارد والبيئة.

�ضوف يتم تقديم �ضت بطاقات �ضفر واإقامة ل�ضتة م�ضاركين 

للمنتدى  ال�ضنوي  الموؤتمر  لح�ضور  بالقرعة  اختيارهم  يتم 

 14 من  اأكثر  تقوم  كما   .2015 )اأكتوبر(  الأول  ت�ضرين  في 

منظمة وو�ضيلة اإعالمية في جميع اأنحاء المنطقة بالترويج 

النتائج  تحليل  و�ضيتم  والمتابعين.  القراء  بين  لال�ضتطالع 

والدرا�ضات  للبحوث  العربية  الموؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 

ويتوقع  العالمية.  »غالوب«  مقايي�س  ح�ضب  ال�ضت�ضارية 

اأن ي�ضتقطب ما بين 150 و200 األف م�ضارك.

يهدف ا�ضتطالع الراأي العام العربي حول اأنماط ال�ضتهالك 

عاداته  لتبديل  الجمهور  ا�ضتعداد  م��دى  معرفة  اإل��ى 

توازنًا  اأكثر  اإدارة  في  الم�ضاهمة  اأجل  من  ال�ضتهالكية، 

للموارد، وتح�ضين نوعية الحياة في الحا�ضر، مع حفظ حق 

الأجيال المقبلة. 

اأيار   15 حتى  للجمهور  مفتوحة  ال�ضتطالع  في  الم�ضاركة 

 www.afedonline.org   :مايو(  2015، عبر الموقعين( 

www.afedmag.com و

استطالع الرأي العام العربي حول أنماط االستهالك

www.afedonline.org
P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon • Tel: (+961)1-321800 • Fax: (+961)1-321900 • info@afedonline.org

 »أفد« ُيمنح صفة استشاري
يف املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

�صفة  )اأف��د(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  منح  على  الموافقة  تمت 

ا�صت�صاري في المجل�س القت�صادي والجتماعي )ECOSOC(  التابع لالأمم 

المتحدة. وتم اتخاذ هذه التو�صية، التي ي�صري مفعولها في تموز )يوليو( 

المتحدة  الأمم  مقر  في  المجل�س  للجنة  العادية  الدورة  افتتاح  في   ،2015

القرار  اأن  للمجل�س  بيان  اأفاد  �صارمة،  اإج��راءات  نهاية  وفي  نيويورك.  في 

المر�صحة واأهدافها وم�صتوى  المنظمة  اُتخذ »بناء على معايير مثل مهمة 

حوكمتها ونظامها المالي«.

ح�صور  بحق  يتمتع  ا�صت�صارية،  �صفة  ذات  كمنظمة  »اأف��د«،  بات  لقد 

ممثلين  وتعيين  المجل�س،  جل�صات  في  البيانات  واإ�صدار  الجتماعات 

يحملون اإذنًا �صنويًا للدخول اإلى مباني الأمم المتحدة، خ�صو�صًا مقراتها في 

نيويورك وجنيف وفيينا والبعثات الإقليمية. وهذا ي�صهل الم�صاركة الفعالة 

في الجتماعات الحكومية الم�صتركة والخا�صة. وقد منح »اأفد« �صابقًا �صفة 

ع�صو مراقب في برنامج الأمم المتحدة للبيئة )يونيب( والهيئة الحكومية 

اللجنة  في  ا�صت�صاري  بو�صع  يتمتع  وهو  المناخ،  بتغير  المعنية  الدولية 

القت�صادية والجتماعية لجامعة الدول العربية.

اأفد  يعطي  الجديد  التقدير  »ه��ذا  �صعب:  نجيب  »اأف��د«  عام  اأمين  وق��ال 

اآفاقًا جديدة لأع�صائه من جميع  منبراً دوليًا اأو�صع لتاأدية ر�صالته، ويفتح 

التنمية  ق�صايا  يخ�س  ما  في  الم�صتويات  اأعلى  على  للتفاعل  القطاعات 

الم�صتدامة«.

 دليل »أفد« 
 لكفاءة املياه

 إلى أعضاء شبكة 
AWARENET

تم توزيع دليل كفاءة 

اأنتجه  ال��ذي  المياه، 

ال��م��ن��ت��دى ال��ع��رب��ي 

والتنمية  للبيئة 

)اأف������د( ب��ال��ت��ع��اون 

م����ع اأك������واب������اور، 

ك��ك��ت��اب اإل��ك��ت��رون��ي 

على   )E-Book(

العربية  ال�صبكة  اأع�����ص��اء  جميع 

المائية  للموارد  المتكاملة  ل��الإدارة 

 .)AWARENET(

لموؤ�ص�صات  اإقليمي  تجّمع  وال�صبكة 

غير  والمنظمات  والتدريب  الأبحاث 

الحكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  الحكومية 

والخبراء في مجال اإدارة موارد المياه، 

 يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

ي��م��ك��ن ت��ن��زي��ل ال��دل��ي��ل م���ن خ��الل 

الرابطين:

www.afedonline.org/ انكليزي: 

WEH2014/eng/english.html
www.afedonline.org/ عربي: 

WEH2014/ar/arabic.html

دليل
كفاءة
المياه

فرص زيادة كفاءة
استعمال المياه في الصناعة 

واألبنية والزراعة في البلدان العربية

أحد منتجات مبادرة االقتصاد العربي األخضر من المنتدى العربي للبيئة والتنمية

2014

اه
مي

 ال
ءة

فا
 ك

يل
دل



اآذار/ني�سان 2015 چهللا 28

أمين عام »أفد« املتحدث الرئيسي يف مؤتمر االستراتيجية املتوسطية

عربي  لربيع  الأخ�صر  »القت�صاد 

الكلمة  م��و���ص��وع  ك���ان  حقيقي« 

الرئي�صية التي األقاها نجيب �صعب، 

للبيئة  العربي  المنتدى  عام  اأمين 

موؤتمر  افتتاح  في  )اأفد(،  والتنمية 

خطة  نظمته  مالطا  ف��ي  اإقليمي 

برنامج   � المتو�صط  البحر  عمل 

لمراجعة  للبيئة،  المتحدة  الأم��م 

الم�صتدامة  للتنمية  ا�صتراتيجية 

في البلدان المتو�صطية ال�صتة ع�صر 

الأع�صاء في اتفاقية بر�صلونة.

قال �صعب اإن التغيير يجب األ يوؤدي 

ال�صعار  ه��ذا  رف��ع  لكن  دم��ار،  اإل��ى 

تبرر  خفية  اأجندة  يغطي  األ  يجب 

يمكن  ل  فال�صتدامة  ال�صطهاد. 

التغيير  بين  مقاي�صة  تكون  اأن 

بين  ه��و  الخيار  حيث  وال��ح��ري��ة، 

مع  وال�صتقرار  جهة  من  الفو�صى 

واأك��د  اأخ��رى.  جهة  من  ال�صطهاد 

اقت�صاد  ال��ى  التحول  اأهمية  على 

التحول  ه��ذا  اأن  مو�صحًا  اأخ�صر، 

يدمج الم�صاواة والحرية الإجتماعية 

وينتج  للموارد  ال�صليمة  ب��الدارة 

مكا�صب اقت�صادية م�صتدامة. 

مدير  اأي�صًا  الموؤتمر  ح�صر  وق��د 

برنامج القت�صاد الأخ�صر في »اأفد« 

ح�صين اأباظة، الذي �صاهم في و�صع 

م�صودة القرارات.

تو�صيات  من  الكثير  الموؤتمر  تبنى 

�صعب،  كلمة  ت�صمنتها  التي  »اأفد« 

بالأمن  المتعلقة  تلك  خ�صو�صًا 

ال��غ��ذائ��ي، وال��م��ي��اه، وال���زراع���ة 

والثروة  المناخ،  المتكيفة مع تغير 

المباني  كفاءة  وتح�صين  ال�صمكية، 

ف��ر���س عمل  ال��ق��ائ��م��ة، وخ��ل��ق 

لل�صباب. 

مالحظة  ع��ل��ى  ال��م��وؤت��م��ر  وواف����ق 

�صعب اأن »التدفق الحالي لمهجري 

الحروب من الجهة العربية لحو�س 

هو  اأوروب���ا  ال��ى  المتو�صط  البحر 

مقارنة  ب��ح��ر  ف��ي  نقطة  م��ج��رد 

المناخ  لمهجري  الجماعي  بالتدفق 

من  الم�صتقبل،  ف��ي  المتوقعين 

في  ال�صرقية  الجنوبية  المناطق 

اإلى  الجفاف  تعاني  التي  الحو�س 

المناطق ال�صمالية الغربية«.

في  التعاون  اأن  اإلى  �صعب  وخل�س 

اأن  يجب  المناخ  تغير  مع  التكيف 

البحر  حو�س  ل��دول  اأولوية  يكون 

ا�صتراتيجية  اأي  واأن  المتو�صط، 

للتنمية الم�صتدامة ل يمكن اأن تثمر 

ما لم تترافق مع حوكمة �صليمة.

»أفد« يف ضيافة 
 الرابطة النسائية

يف الجامعة األميركية

بدعوة من الرابطة الن�ضائية في الجامعة 

عام  اأمين  األقى  بيروت،  في  الأميركية 

اأثر  حول  محا�ضرة  �ضعب  نجيب  »اأفد« 

الفردية في  تعديل الأنماط ال�ضتهالكية 

على  وركز  البيئة.   ورعاية  الموارد  اإدارة 

في  المراأة  تلعبه  الذي  الأ�ضا�ضي  الدور 

هذا ال�ضدد من خالل موقعها كاأم وزوجة 

وم�ضوؤولة عن الإدارة العائلية.

مالأن  اللواتي  الحا�ضرات  ال�ضيدات  اأبدت 

حول  بالنقا�س  كبيرًا  اهتمامًا  القاعة 

تقرير  من  ن�ضخة  تقديم  وتم  المو�ضوع. 

مكتبة  اإلى  الغذائي  الأم��ن  حول  »اأف��د« 

الرابطة.

»أفد« يف املؤتمر السنوي ملنصة املعرفة حول النمو األخضر

للبيئة  العربي  المنتدى  ح�صر 

الموؤتمر  ف��ي  )اأف����د(  والتنمية 

المعرفة  لمن�صة  الثالث  ال�صنوي 

 )GGKP( الأخ�صر  النمو  ح��ول 

ممثاًل بكبير م�صت�صاريه لالقت�صاد 

عقد  وقد  اأباظة.  ح�صين  الأخ�صر 

و30   29 في  البندقية  في  الموؤتمر 

كانون الثاني )يناير(.

مندوب   200 نحو  الجتماع  ح�صر 

الأكاديمي  والو�صط  الحكومات  عن 

والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث. 

رئي�صيتين  جل�صتين  وت�صمن 

حول  الأول��ى  الم�صتوى،  رفيعتي 

التي  الأخ�صر  المالية للنمو  الأدوات 

�صرائب  ف��ر���س  م��ن  اأب��ع��د  ت��ذه��ب 

ال�صيا�صات  حول  والثانية  بيئية، 

لالإ�صالح  التكميلية  الهيكلية 

المجتمعون  واتفق  الفعال.  المالي 

اأم��ام  الرئي�صية  العوائق  اأن  على 

ت�صمل  اأخ�صر  اقت�صاد  الى  التحول 

القت�صاد ال�صيا�صي، ودعم الأ�صعار 

�صنع  عن  والق�صور  بيئيًا،  الموؤذي 

ف�صاًل  المتكاملة،  ال�صيا�صات 

الى  التحول  فوائد  اإدراك  عدم  عن 

اقت�صاد اأخ�صر.

ان�����ص��م ع���ام 2014  وك���ان »اأف����د« 

المعرفة  »من�صة  ف��ي  ك�صريك 

 Green Growth( »للنمو الأخ�صر

وهي   ،)Knowledge Platform
التعاون  منظمة  ي�صم  تحالف 

القت�صادي والتنمية والبنك الدولي 

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أخبار أفد
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تعاون إقليمي بين »أفد« واملركز الدولي للدراسات الزراعية يف املتوسط

البحر  لمنطقة  المتقدمة  الزراعية  للدرا�صات  الدولي  المركز  مع  »اأفد«  اتفق 

الغذائي  الأم��ن  ب�صاأن  مبادرات  مجموعة  على   )CIHEAM( المتو�صط 

»موؤ�صرات  حول  مطبوعة  لإنتاج  المركز  مع  »اأفد«  ويتعاون  وال�صتدامة. 

ني�صان  في  ت�صدر  المتو�صط«  حو�س  في  الغذائي  لالأمن  اإبداعية  ومبادرات 

)اأبريل(.

حول  »اأفد«  تقرير  خال�صة  لتقديم  �صعب  نجيب  »اأفد«  عام  اأمين  دعي  وقد 

الأمن الغذائي خالل اجتماع المركز في بر�صلونة في 18 اآذار )مار�س(. و�صوف 

ي�صاهم المركز في تقرير »اأفد« ل�صنة 2015 حول ال�صتهالك الم�صتدام.

والمركز الدولي للدرا�صات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتو�صط هو منظمة 

حكومية م�صتركة ت�صم في ع�صويتها 13 دولة هي اإ�صبانيا، األبانيا، اإيطاليا، 

 البرتغال، تركيا، تون�س، الجزائر، فرن�صا، لبنان، مالطا، م�صر، المغرب، اليونان 

)www.ciheam.org(

التطبيقية  الأب��ح��اث  معهد  ا�ضتقبل 

�ضركة  م��ن  وف���دًا  )اأري����ج(   ال��ق��د���س   �

للبدء  الكندية  ال�ضت�ضارية  »اأركادي�س« 

م�ضادر  وتحديد  »م�ض�ح  م�ضروع  بتنفيذ 

الغربية«،  ال�ضفة  في  ال�ضناعي  التلوث 

مع  بالتعاون  بتنفيذه  المعهد  يقوم  الذي 

�ضمن  الفل�ضطينية،  البيئة  جودة  �ضلطة 

المعرفة«  وتوليد  »الحكم  م�ضروع   اإطار 

العالمي  البيئة  مرفق  قبل  من  الممول 

ومن خالل البنك الدولي والمنفذ من قبل 

برنامج »بالن بلو«.

 يتمثل الم�ضروع في اإدماج الق�ضايا البيئية 

اإعطاء  مع  القطاعية،  ال�ضيا�ضات  في 

اأولوية للقطاع ال�ضناعي ب�ضبب م�ضاهمته 

الفل�ضطينية.  البيئة  تلويث  في  الكبيرة 

لبع�س  ميدانية  جولت  الزيارة  وتخللت 

ورام  لحم  بيت  محافظتي  في  الم�ضانع 

المن�ضاآت  اإدارة  واقع  على  لالطالع  الل�ه 

ال�ضناعية في ال�ضفة الغربية. 

من�ضاأة   600 الميداني  الم�ضح  ي�ضمل   

وتطوير  الغربية،  ال�ضفة  في  �ضناعية 

بالمن�ضاآت  خ��ا���ض��ة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

ال�ضاخنة  المواقع  وتحديد  ال�ضناعية، 

وتحتاج  كبير  تلويث  م�ضدر  ت�ضكل  التي 

الناجم  التلوث  من  للحد  تدخالت  اإل��ى 

عنها.

 معهد اأريج ع�ضو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

معهد أريج: مسح وتحديد مصادر التلوث 
الصناعي يف الضفة الغربية

بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى املحافظة 
ىلع املظهر الحضاري للمدينة

اأف��راد  بجميع  اأبوظبي  بلدية  اأهابت 

على  الحفاظ  في  للم�ضاهمة  المجتمع 

بالتخل�س  للمدينة  الح�ضاري  المظهر 

خ�ضو�ضًا  الم�ضوهات  اأنواع  جميع  من 

ع�ضوائيًا  تنت�ضر  التي  الالقطة  الأطباق 

ت�ضوه  ب�ضورة  المباني  �ضطوح  على 

المظهر العام.

ت�ضتمر  للمدينة،  العام  المظهر  على  الحفاظ  في  البلدية  ل�ضتراتيجية  وتطبيقًا 

اأن تكتمل بن�ضبة 100  اإلى  اأيلول )�ضبتمبر( 2014   جولتها التفتي�ضية التي بداأت في 

ال�ضكان  الزائدة عن حاجة  اللواقط  اأبوظبي خالية تمامًا من  في المئة وت�ضبح مدينة 

التي ت�ضوه ال�ضطوح وواجهات الأبنية. وذلك من خالل ا�ضتخدام طبق لقط مركزي 

واحد، اأو اأكثر بما ل يتعدى اأربعة اأطباق لكل بناء، يغني قاطنيه عن ع�ضرات اللواقط 

الموزعة ع�ضوائيًا.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�ضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

للبيئة  العربي  املنتدى  ينظم 

»فيديو  م�صابقة  )اأفد(  والتنمية 

ال��ب��ي��ئ��ة« ب��ال��ت��ع��اون م��ع جملة 

»البيئة والتنمية«. وهي مفتوحة 

البلدان  جميع  م��ن  لل�صبيبة 

التالميذ،  خ�صو�صًا  العربية، 

كل  امل�صابقة  مو�صوع  ويتغري 

اأربعة اأ�صهر.

والقت�صاد  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

م�صابقة  م��و���ص��وع  ب��ال��ط��اق��ة 

ني�صان   � الثاين)يناير(  كانون 

)اأبريل(2015.

�ص�ك��ل:  يف  امل�ص����ارك�ات  ت�ق��دم 

● م�صرحية ق�صرية )ا�صكت�س( اأو  

● فيلم وثائقي ق�صري اأو  ● اأغنية 

ورة. م�صّ

مي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ���ص��روط 

ال�صفحة  يف  واجل��وائ��ز  امل�صابقة 

ال��ع��دد م��ن جملة  59  م��ن ه��ذا 

تر�صل  وال��ت��ن��م��ي��ة«.  »ال��ب��ي��ئ��ة 

.2015  /4  /15 قبل   امل�صاركات 

زيارة  ميكن  املعلومات  من  ملزيد 

املوقع الإلكرتوين:

www.afed-ecoschool.org 

والتنمية«  »البيئة  بمجلة  الخا�صة  الفي�صبوك  �صفحة  توا�صل 

ناهز  الذين  المتابعين  من  المزيد  اج��ت��ذاب  »اأف���د«  ي�صدرها  التي 

باللغة  �صعبية  الأك��ث��ر  ال�صفحة  وه��ي  متابع.  األ��ف   700 ع��دده��م 

الإلكتروني الموقع  في  �صواء  بيئية،  موا�صيع  تتناول  التي   العربية 

  facebook/afedmag اأو على الفي�صبوك www.afedmag.com

 AFEDmag فيسبوك 
يجتذب 700 ألف متابع



اآذار/ني�سان 2015 چهللا 30

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن 

�صركة  تقوده  الذي  التحالف  فوز 

لم�صاريع  ال��رائ��دة  ب���اور«  »اأك���وا 

ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه ب��ال��ت��ع��اون مع 

في  الرائدة  الإ�صبانية   TSK �صركة 

اإن�صاء  بمناق�صة  الهند�صة،  مجال 

وتطوير وت�صغيل محطة م�صتقلة 

اإنتاجية  بقدرة  ال�صم�صية  للطاقة 

الألواح  تبلغ 200 ميغاواط بتقنية 

الكهر�صوئية.

المرحلة  �صمن  الفوز  هذا  وياأتي 

محمد  ال�صيخ  »مجمع  من  الثانية 

للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 

يعتبر  الذي  دبي  في  ال�صم�صية« 

المتجددة  للطاقة  م�صروع  اأ�صخم 

في الخليج.

كلفة  الم�صروع  ه��ذا  �صيخّف�س 

 20 من  اأكثر  ال�صم�صية  الكهرباء 

ت�صعير  �صيتم  حيث  المئة،  في 

 5.84 بقيمة  �صاعة  الكيلوواط 

عقد  فترة  خالل  اأميركية  �صنتات 

�صراء الطاقة الذي ي�صتمر 25 عامًا 

ابتداًء من 2017 وهو ال�صعر الأدنى 

الإنتاجية  ال��ق��درة  تبلغ  عالميًا. 

للمحطة 200 ميغاواط، وهي الأكبر 

عليها  التعاقد  يتم  التي  العالم  في 

و�صيغطي  واح���دة.  مرحلة  ف��ي 

الموّلدة  الكهرباء  م��ن  اإنتاجها 

 30 الكهر�صوئية  الأل��واح  بتقنية 

قيمة  ر  وتقدَّ ع��ام.  كل  منزل  األ��ف 

الكربون  انبعاثات  في  التخفي�س 

بنحو  الم�صروع  �صيحققها  التي 

470 األف طن مكافئ ثاني اأوك�صيد 

الكربون �صنويًا.

 اأكوا باور ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أكوا باور تفوز بعقد املرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

أخبار أفد

نفط الهالل: إجراءات لدعم االستقرار 
االقتصادي يف الشرق األوسط

الرئي�س  ج��ع��ف��ر،  مجيد  دع���ا 

الهالل،  نفط  ل�صركة  التنفيذي 

اجتماع  في  الحا�صرين  القادة 

العالمي  القت�صادي  المنتدى 

ق�صية  و�صع  اإل��ى  داف��و���س  ف��ي 

ال�صتقرار القت�صادي في منطقة 

ال�صرق الأو�صط على راأ�س جدول 

الأعمال.

»خطة  عنوان  تحت  كلمته  وفي 

األقاها  التي  العربي«  ال�صتقرار 

موؤتمر  من  الأولى  الجل�صة  خالل 

م�صكلة  جعفر  تناول  دافو�س، 

البطالة بين ال�صباب في المنطقة 

المعدلت  اأعلى  اأنها  اإل��ى  لفتًا 

م�صتوى  على  ن��م��واً  واأ�صرعها 

في   30 ن�صبة  تتجاوز  اإذ  العالم 

المئة طبقًا لأرقام البنك الدولي.

»اأدت  جعفر:  كلمة  ف��ي  وج��اء 

تراجع  اإلى  الأخيرة  ال�صطرابات 

العديد  وحرمان  ال�صتثمارات 

من  المنطقة  اق��ت�����ص��ادات  م��ن 

ال�صيا�صية  الجهود  واإلى  النمو. 

اإلى اتخاذ  المبذولة كافة، نحتاج 

�صريعة  اقت�صادية  اإج����راءات 

البطالة  وعاجلة لمواجهة ق�صية 

النمو  في  الآخ��ذة  ال�صباب  بين 

�صعف  اأدى  فقد  المنطقة.  في 

المنطقة  في  القت�صادي  النمو 

اإلى ت�صخم معدلت البطالة بين 

بع�س  في  ت�صل  التي  ال�صباب، 

وقد  المئة،  في   60 اإلى  المناطق 

اأزمة  اإلى  التحول  على  اأو�صكت 

طويلة  وديموغرافية  اقت�صادية 

الأجل«.

من   40 م��ن  اأك��ث��ر  اإجتمع  وق��د 

اإلى  والحكومات  ال��دول  روؤ�صاء 

جانب 2500 من القادة في قطاع 

الدورة  في  والمجتمع،  الأعمال 

45 للمنتدى القت�صادي العالمي 

الثاني  ك��ان��ون   24 اإل��ى   21 م��ن 

)يناير( 2015 في مدينة دافو�س 

ال�صوي�صرية.

نفط الهالل ع�ضو في المنتدى العربي 

للبيئة والتنمية

 قطر للبترول: الحاجة إلى تقديم
خبرات عملية للمهندسين الشباب

نائب  الرميحي،  �ضعيد  خ��ال��د  اأك���د 

التطوير  ل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س 

والتنقيب في �ضركة قطر للبترول خالل 

للرفع  الأو�ضط  ال�ضرق  لمنتدى  افتتاحه 

المهند�ضين  اأع��داد  اأن  ال�ضطناعي، 

قبل  عليه  كانت  عما  اليوم  تزايدت  قد 

ثالثين عامًا، اإل اأن هذا ل يعد كافيًا. ما 

نحتاجه هو تقديم خبرات عملية لهوؤلء 

التعليم  جانب  اإلى  ال�ضباب  المهند�ضين 

النظري الأكاديمي.

تقديم  هو  نحتاجه  الرميحي:»ما  وقال 

المهند�ضين  ل��ه��وؤلء  عملية  خبرات 

النظري  التعليم  جانب  اإل��ى  ال�ضباب 

في  وا�ضحة  فجوة  هناك  الأكاديمي. 

هو  وما  مطلوب  هو  ما  بين  المواهب 

متوفر، وعلينا العمل لردم هذه الهوة«.

الأن�����ض��اري،  خالد  اأك��د  جانبه،  م��ن 

للرفع  الأو�ضط  ال�ضرق  منتدى  رئي�س 

حقل  في  التطوير  ومدير  ال�ضطناعي 

على  للبترول  قطر  �ضركة  في  دخ��ان 

والمعارف  البتكار  توظيف  اأهمية 

اأزمة  على  للتغلب  ك��اأدوات  الوا�ضعة 

الطاقة، وهو ما تحّول اإلى واجب اأخالقي 

تجاه الأجيال القادمة.

 قطر للبترول ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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أفيردا تطبق أول نظام يف السعودية لجمع النفايات تحت األرض

لإدارة  �صركة  اأكبر  اأف��ي��ردا،  تعمل 

ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ال�����ص��رق الأو���ص��ط 

اأول  تركيب  على  اأفريقيا،  و�صمال 

في  الأر�س  تحت  للنفايات  حاويات 

للمناطق  �صتوفر  وهي  ال�صعودية. 

الريا�س  مثل  بال�صكان،  المكتظة 

اأنظمة  اأكفاأ  اأح��د  والجبيل،  وج��دة 

الحاويات  وتوفر  النفايات.  جمع 

اقت�صاديًا  مجديًا  حاًل  الأر�س  تحت 

اأن  علمًا  وجماليًا،  بيئيًا  ومقبوًل 

ال�صعودية تنتج نحو 12 مليون طن 

من النفايات ال�صلبة �صنويًا.

بالتخل�س  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ي�صمح 

ال�صكنية  النفايات  م��ن  ال�صحي 

با�صتعمال  وال��ع��ام��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

الخزان  ب��دل  بال�صتيكية  ح��اوي��ة 

تحت  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��خ��ر���ص��ان��ي 

ال�صعة  تو�صيع  خالل  ومن  الأر�س. 

اأمتار مكعبة  الى خم�صة  التخزينية 

الأر�س، تنخف�س وتيرة جمع  تحت 

بالم�صتوعبات  مقارنة  النفايات 

ال�صغيرة التقليدية.

وقد �صممت حاويات النفايات تحت 

المعماري  الأ�صلوب  وف��ق  الأر���س 

باأجهزة  مزودة  وهي  المواقع.  في 

ا�صت�صعار تعطي فريق الجمع اأحدث 

امتالئها  درج��ة  ح��ول  المعلومات 

اأن  بالذكر  وجدير  تفريغها.  واأوان 

يوفر  الأر�س  تحت  النفايات  تخزين 

عاماًل تبريديًا طبيعيًا يقلل انبعاث 

الروائح الكريهة وتكاثر البكتيريا.

مدير  فن�صنت،  ج��ي��روي��ن  وق���ال 

لمنطقة  اأف���ي���ردا  ف��ي  الت�صغيل 

الخليجي:  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل�����س 

يوفر  الأر�س  تحت  النفايات  »جمع 

مع  ق�صوى  تخزينية  �صعة  للمدن 

الم�صاحة.  من  اأدنى  حد  ا�صتخدام 

الفعالة  النظيفة  التكنولوجيا  هذه 

وجدة  الريا�س  مدن  لأحياء  توفر 

اأقل  وحلوًل  اأنظف  بيئات  والجبيل 

كلفة«.

ب��ال���ص��اف��ة ال��ى ن��ظ��ام ال��ح��اوي��ات 

خدمات  اأفيردا  تقدم  الأر�س،  تحت 

متكاملة لإدارة النفايات في الريا�س 

التنظيف  تت�صمن  والجبيل،  وجدة 

والمعالجة  والتخل�س  وال��ج��م��ع 

اأي�صًا  ال�صركة  وتدعم  وال�صترداد. 

البالتينية   LEED �صهادة  برنامج 

للعلوم  عبدالل�ه  الملك  لجامعة 

الإدارة  خدمات  بتقديم  والتقنية، 

للنفايات  الم�صتدامة  المتكاملة 

كما   .2010 ال��ع��ام  منذ  وال��م��وارد 

ن��ورا  الأم��ي��رة  جامعة  م��ع  عملت 

العام  منذ  مماثلة  خدمات  لتقديم 

2011. ومنذ ت�صرين الأول )اأكتوبر( 

التنظيف  خ��دم��ات  ت��ق��دم   2014

الملك  لمدينة  ال��ن��ف��اي��ات  وج��م��ع 

عبدالل�ه القت�صادية.

اأفيردا ع�ضو  في 

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية

هيئة البيئة ـ أبوظبي تراقب ري الغابات

عزمها  اأبوظبي   � البيئة  هيئة  ك�ضفت 

ذكي  ور���ض��د  مراقبة  نظام  تطبيق 

لإ�ضرافها،  تخ�ضع  ال��ت��ي  للغابات 

وتغطي م�ضاحة 228 األف هكتار، وذلك 

العالمية  القمة  في  م�ضاركتها  خالل 

الثاني  كانون  في  اأقيمت  التي  للمياه 

)يناير( في اأبوظبي.

وكانت هيئة البيئة  �  اأبوظبي قد اأعلنت 

ا�ضتهالك  من  للتقليل  توجهاتها  عن 

المئة  في   80 بن�ضبة  الجوفية  المياه 

بحلول �ضنة 2030. وهي تقوم بالتو�ضع 

في درا�ضة نموذج الري الذكي المعتمد 

في غابة خب الده�س، واإجراء درا�ضات 

لأ�ضجار  المائية  الحتياجات  ح��ول 

تدفق  قيا�س  تقنيات  با�ضتخدام  الغاف 

اإلى  الدرا�ضات،  هذه  وتهدف  الن�ضغ. 

للزراعة  الدولي  المركز  درا�ضات  جانب 

جديدة  معايير  و�ضع  اإل��ى  الملحية، 

اأبوظبي.  في  والغابات  الزراعة  لإدارة 

با�ضتخدام  الغابات  ري  حاليًا  ويتم 

نحو  ت�ضتهلك  حيث  الجوفية،  المياه 

المائية  الميزانية  من  المئة  في   11

واأ�ضارت  اأبوظبي.  في  المخ�ض�ضة 

المياه  ا�ضتنفاد  اإلى  الهيئة  درا�ضات 

خالل  لال�ضتخدام  ال�ضالحة  الجوفية 

ا�ضتخراجها  ا�ضتمرار  حال  في  عامًا   50

وا�ضتهالكها من دون مراقبة.

الأمينة  المبارك،  خليفة  رزان  وقالت 

ل�ضمان  »ن�ضعى  للهيئة:  العامة 

تدويرها  المعاد  المياه  ا�ضتخدام 

المزروعة  والأرا���ض��ي  الغابات  ل��ري 

على  المحافظة  بهدف  اأبوظبي،  في 

الجوفية.  للمياه  الطبيعية  مواردنا 

تعاوننا  ونعزز  حاليًا  جهودنا  ونكر�س 

لتطوير  المعنية  والهيئات  الجهات  مع 

المعاد  المياه  لتوزيع  تحتية  بنية 

التحلية  محطات  بين  تربط  تدويرها 

والغابات في الإمارة«.

 هيئة البيئة  �  اأبوظبي ع�ضو في  

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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تعزيز  على  اأرامك�س  �صركة  تعمل 

من  الإنترنت  عبر  ال�صراء  عمليات 

جديدة  اإي�صال  خدمة  اإطالق  خالل 

للطرود بعنوان »ا�صغط وا�صتلم«، 

في  الطرود  ل�صتالم  طريقة  توفر 

والمكتب.  المنزل  عناوين  غير 

 30 بتركيب  اأرام��ك�����س  و�صتقوم 

�صندوق اأمانات في دبي هذه ال�صنة 

في  اأخرى  مواقع  في  �صندوقًا  و20 

عنه  ك�صفت  ما  بح�صب  الإم���ارات، 

خالل موؤتمر لمناق�صة الداء المالي 

لل�صركة.

و�صيتمكن الزبائن من اختيار موقع 

قائمة محالت ومحطات  من �صمن 

والطرود  الب�صائع  ا�صتالم  يمكنهم 

منها بعد �صرائها عبر الإنترنت.

اأرامك�س ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اضغط واستلم« من أرامكس

دبلوم يف األمن الغذائي من الجامعة األميركية يف بيروت

اعلنت الجامعة الأميركية في بيروت 

اطالق اأول برنامج لدبلوم الدرا�صات 

العليا في الأمن الغذائي في منطقة 

اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

في  و�صيعطى   .2015 �صيف  ف��ي 

الزراعية والغذائية في  العلوم  كلية 

الدرا�صة  ت�صتغرق  حيث  الجامعة 

اأ�صابيع.  �صبعة  عليه  للح�صول 

الحاملين  للطالب  متاحًا  و�صيكون 

ذي  حقل  في  بكالوريو�س  �صهادة 

كفاءة  مع  الغذائي،  بالأمن  ال�صلة 

عالية في اللغة النكليزية. و�صيزيد 

الزراعة  في  العاملين  خبرات  من 

الطبيعية  الموارد  واإدارة  والتغذية 

متعلقة  اأخرى  ومجالت  والقت�صاد 

لحمل م�صوؤولية �صنع  ويعدهم  بها 

الغذائي.  الأمن  وبرامج  ال�صيا�صات 

في  متمر�صون  اأ�صاتذة  و�صيقوم 

الغذائية  وال�صحة  الزراعية  النظم 

وال�صيا�صات  التنمية،  واقت�صاديات 

والبرمجة بتقديم خبراتهم العميقة 

الدبلوم  ط��الب  اإل��ى  المنطقة  ف��ي 

الجديد. يبداأ اإعطاء مقررات الدبلوم 

)يونيو(  حزيران  اأول  في  الجديد 

المقبل. وبداأ قبول طلبات النت�صاب 

تقديم  مهلة  وتنتهي  البرنامج  اإلى 

)اأبريل(  ني�صان  اأول  في  الطلبات 

المقبل.

العلوم  كلية  ع��م��ي��دة  واأ����ص���ارت 

نهال  الدكتورة  والغذائية  الزراعية 

الأميركية  »الجامعة  اأن  اإل��ى  حول 

الزراعية  العلوم  وكلية  بيروت  في 

في  �صباقتين  كانتا  فيها  والغذائية 

منذ  المنطقة  في  التعليم  مجال 

رائدتين  وت�صتمران  قرن،  من  اأكثر 

في تقديم برامج درا�صية و�صهادات 

والبيئة. ومع  والتغذية  الزراعة  في 

الجديد  ال��دب��ل��وم  برنامج  اإط���الق 

التزامنا  نر�صخ  الغذائي،  الأمن  في 

التي  التعليمية  البرامج  بتقديم 

الهتمام  ذات  الق�صايا  ت��ت��ن��اول 

في  وت�صاهم  والإقليمي  العالمي 

م�صتقبل المنطقة«.

الجامعة الأميركية في بيروت ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

حملة »حزام األمان« 
من قافكو

الكيماوية  لالأ�ضمدة  قطر  �ضركة  اأجرت 

في  الآم��ن��ة  للقيادة  حملة  »قافكو« 

رفع  بهدف  ال�ضناعية،  م�ضيعيد  مدينة 

الأم��ان.  ح��زام  ا�ضتخدام  تجاه  الوعي 

عائالت  تلقت  فقد  اآخ��ر  �ضعيد  وعلى 

حول  توعوية  ور���س  ال�ضركة  موظفي 

ال�ضالمة المنزلية وال�ضالمة في المطبخ 

ا�ضتخدام  وكيفية  الأولية  والإ�ضعافات 

ال�ضحة  برامج  وتعتبر  الحريق،  طفايات 

وال�ضالمة المهنية للموظفين والعاملين 

في ال�ضركة من الأولويات في قافكو. 

قافكو ع�ضو في  المنتدى العربي للبيئة والتنمية

الخرايف لصيانة 
التكييف يف مصايف 

البترول الوطنية

المركزية  المناق�ضات  لجنة  اأر���ض��ت 

الكويت  في  الوطنية  البترول  ل�ضركة 

مناق�ضة خدمات �ضيانة اأنظمة التكييف 

والتبريد والتهوئة والتدفئة في م�ضافيها 

نا�ضيونال  الخرافي  �ضركة  على  الثالث 

لمدة 63 �ضهرًا.

 الخرافي نا�ضيونال ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

أخبار أفد
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شراكة بين بتروفاك وسوناطراك

الحكومية  النفط  �صركة  وقعت 

اتفاقية  »�صوناطراك«  الجزائر  في 

البريطانية  المجموعة  مع  �صراكة 

�صركة  باإن�صاء  تق�صي  »بتروفاك« 

مختلطة في مجال المحروقات.

التفاقية  اأن  �صوناطراك  وذك��رت 

تاأتي في اإطار البرنامج ال�صتثماري 

الوزراء  رئي�س  اأعلنه موؤخراً  الذي 

�صالل  ع��ب��دال��م��ال��ك  ال��ج��زائ��ري 

 70 مبلغ  ال�صركة  ل��ه  ور���ص��دت 

لرفع  اأم��ي��رك��ي،  دولر  م��ل��ي��ون 

القدرات ال�صتك�صافية والإنتاجية 

ف��ي م��ج��ال ال��م��ح��روق��ات وال��غ��از 

وال�صخري  التقليدي  الطبيعي 

خالل الفترة 2015  � 2020. 

و�صتتولى ال�صركة الجديدة القيام 

واإنجاز  الهند�صية  بالدرا�صات 

م�صاريع الطاقة.

بن�صبة  »�صوناطراك«  وتحتفظ 

ال�صركة  اأ�صهم  من  المئة  في   51

المئة  ال� 49 في  فيما توؤول ن�صبة 

الباقية ل�»بتروفاك«.

 بتروفاك ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

جنرال إلكتريك إلنتاج وقود نظيف

اإن�����ص��م��ت ج��ن��رال اإل��ك��ت��ري��ك اإل��ى 

الحيوية  الطاقة  اأبحاث  »م�صروع 

معهد  اأ�ص�صه  ال��ذي  الم�صتدامة«، 

والتكنولوجيا  للعلوم  م�����ص��در 

التحاد  مع  بالتعاون  اأبوظبي  في 

وهانيويل،  وب��وي��ن��غ،  للطيران، 

الطيران  قطاع  التزام  تعزيز  بهدف 

الم�صتدامة  الأع��م��ال  بممار�صات 

الالزمة  التقنيات  تطوير  خالل  من 

المبادرة  النظيف.  الوقود  لإنتاج 

غير الربحية التي تهدف اإلى تطوير 

اإن��ت��اج  على  ت�صاعد  تكنولوجيا 

الطاقة الحيوية الم�صتدامة.

الرئي�صة  ر���ص��ت��م،  ران��ي��ا  وق��ال��ت 

جنرال  ف��ي  لالبتكار  التنفيذية 

تجاه  التزامنا  »ي�صتند  اإلكتريك: 

اأهمها  اأ�صا�صية،  ركائز  اإلى  المنطقة 

مجال  في  التعاون  وتعزيز  تحفيز 

متطورة  حلول  وتقديم  البتكار  

لدعم التنمية الم�صتدامة. 

مع  ���ص��راك��ت��ن��ا  ع��ب��ر  تمكنا  وق���د 

الإبداع  مركز  افتتاح  من  »مبادلة« 

مدينة  في  الما�صي  العام  البيئي 

البحث  جهود  دع��م  بهدف  م�صدر 

مجال  ف��ي  المحلية  وال��ت��ط��وي��ر 

الطاقة«. 

يعمل  التي  الواعدة  الأبحاث  ومن 

الطاقة  اأب��ح��اث  م�����ص��روع  عليها 

نظام  اإن�صاء  الم�صتدامة،  الحيوية 

بمياه  وال��زراع��ة  للطاقة  متكامل 

على  النظام  ه��ذا  وي��ق��وم  البحر. 

ال�صاحلية  البحر  مياه  ا�صتخدام 

لأغرا�س  والروبيان  الأ�صماك  لتربية 

على  المياه  هذه  وتحتوي  غذائية. 

المغذية  ال��م��واد  من  كبيرة  كمية 

الأ���ص��م��اك  مخلفات  ع��ن  الناتجة 

ي�صمح  ال���ذي  الأم���ر  وال��روب��ي��ان، 

با�صتخدامها لري وتخ�صيب المروج 

التي  بالزيوت  الغنية  والنباتات 

يمكن ح�صادها لإنتاج وقود حيوي 

الم�صروع  هذا  وي�صمح  للطيران. 

المناطق  ف��ي  ال��ن��ب��ات��ات  بتنمية 

عذبة  مياه  اإلى  حاجة  دون  القاحلة 

وبعدها  للزراعة.  �صالحة  اأرا�س  اأو 

المانغروف  غابات  اإلى  الماء  يتدفق 

للعنا�صر  كم�صفاة  تعمل  ال��ت��ي 

وكم�صرف  المتبقية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

للكربون.

 جنرال اإلكتريك ع�ضو في

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

شركة الترابة الوطنية احتفلت بعيد الشجرة

قامت  حيث  ال�ضجرة،  بعيد  ال�ضبع(  )اإ�ضمنت  الوطنية  الترابة  �ضركة  احتفلت 

بالتعاون مع اأهالي وبلدية عف�ضديق في ق�ضاء الكورة �ضمال لبنان وجمعية الأر�س 

»الحزام  م�ضروع  من  الثانية  المرحلة  �ضمن  با�ضمك«،  �ضجرة  »اإزرع  بحملة  لبنان 

الأخ�ضر«. تم خالل الحملة زرع 2000 �ضجرة �ضرو اأ�ضيفت الى اأ�ضجار المرحلة الولى 

لت�ضكل حزامًا اأخ�ضر يهدف اإلى تح�ضين نوعية الحياة في المنطقة من خالل زيادة 

الم�ضاحات الخ�ضراء والحد من تاأثير عمليات المقلع على البلدة.

�ضركة الترابة الوطنية ع�ضو  في المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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بيروت  ـ  »البيئة والتنمية«

على  و�أثرها  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �ال�ستهالك  �أمناط 

�ملو�رد و�لبيئة هي مو�سوع �لتقرير �ل�سنوي �لثامن 

للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد(، �لذي بد�أت جمموعة 

ت�سرين  يف  الإ�سد�ره  عليه  �لعمل  �لعرب  �خلرب�ء  من  كبرية 

�ال�ستهالك  �أمناط  على  يركز  و�سوف   .2015 )�أكتوبر(  �الأول 

و�الإنتاج لثالثة مو�رد رئي�سية يف �ملنطقة �لعربية، هي �لطاقة 

و�ملياه و�لغذ�ء، �لتي هي على عالقة تالزمية مع تغري �ملناخ.

�أظهرت �لتقارير �ل�سبعة �ل�سابقة عن و�سع �لبيئة �لعربية، 

�لر�سيدة  �الإد�رة  �أن   ،2008 �لعام  منذ  �ملنتدى  �أ�سدرها  �لتي 

�أمناط  يف  �أ�سا�سيًا  تعدياًل  تتطلبان  �لبيئة  ورعاية  للمو�رد 

�سمويل،  ب�سكل  و�حللول  �مل�ساكل  حددت  وهي  �ال�ستهالك. 

و��ستهالك  �إنتاج  لرت�سيد  �ال�ستثنائية  �الأهمية  على  و�تفقت 

�لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء. و�سوف يعتمد تقرير 2015 على نتائج 

هذه �لتقارير �ل�سابقة، ويركز على »كيف نحل �مل�سكلة« بداًل 

من »ما هي �مل�سكلة«.

�سيت�سمن تقرير »�أفد« ل�سنة 2015 ��ستطالعًا للر�أي �لعام 

�لعربي حول �أمناط �ال�ستهالك. وقد �أعد فريق من �لباحثني 

��ستمارة �ال�ستطالع، �لذي ُيجرى بالتعاون مع و�سائل �العالم 

�الأع�ساء يف »�أفد«، مع ��ستخد�م و�سائل �لتو��سل �الجتماعي 

حتليل  و�سيتم  �مل�ساركني.  من  ــدد  ع ــرب  �أك ال�ستقطاب 

هل اأنت على ا�ستعداد

لتغيري عاداتك الغذائية

من اأجل توفري الطاقة واملياه؟

مثاًل: اأكل البا�ستا بداًل

من الرز، اأو ال�سمك والدجاج

بداًل من اللحم االأحمر؟

و�لدر��سات  للبحوث  �لعربية  �ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �لنتائج 

�لعاملية.  »غالوب«  مقايي�س  ح�سب   )PARC( �ال�ست�سارية 

و�سوف يعد فريق �خلرب�ء در��سة خا�سة عن نتائج �ال�ستطالع 

�ستن�سر  �لتي  �الإقليمية  �لنتائج  �إىل  �إ�سافة  عربي،  بلد  كل  يف 

مع �لتقرير �ل�سنوي للمنتدى.

ملجلة  �الإلكرتوين  �ملوقع  عرب  �ال�ستطالع  ��ستمارة  تعباأ 

و�سوف   .www.afedmag.com و�لتنمية«  »�لبيئة 

يتم  م�ساركني  ل�ستة  و�إقامة  �سفر  بطاقات  �ست  تقدمي  يتم 

يف  للمنتدى  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  حل�سور  بالقرعة  �ختيارهم 

ت�سرين �الأول )�أكتوبر( 2015.

)يناير(  �لثاين  كانون   15 يف  �ال�ستطالع  حملة  بــد�أت 

وت�ستمر حتى 15 �أيار )مايو( 2015.

السلوك االستهالكي العربي
و�لهجرة  �ل�سريع  �ل�سكاين  �لنمو  �أدى  �الأخرية،  �لعقود  خالل 

لالأ�سعار،  �ل�سخي  �حلكومات  ودعم  �ملدن  �ىل  �الأريــاف  من 

�ملحدودة  و�ملو�رد  و�لغذ�ء  و�ملياه  �لطاقة  على  �لطلب  رفع  �إىل 

�ال�ستهالك  �أمنــاط  و�سهدت  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �الأخــرى 

وتقدم  �قت�سادي  بنمو  مدفوعة  در�ماتيكية،  تغري�ت 

من  كثري  ويف  و�جتماعية.  ثقافية  وعو�مل  تكنولوجي 

�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  خ�سو�سًا  �لعربية،  �لبلد�ن 

�الإجاز�ت  �سفر�ت  وتزد�د  �لطرق،  على  �ل�سيار�ت  عدد  يزد�د 

استطالع »أفد« 
للرأي العام العربي

حماية البيئة بتعديل أنماط االستهالك



35چهللامار�س/�أبريل 2015

يجري املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
استطالعًا للرأي العام يف البلدان 

العربية لتقييم أنماط االستهالك يف 
الطاقة واملياه والغذاء، بالتعاون مع 

وسائل اإلعالم األعضاء يف »أفد«. 
املشاركة مفتوحة للجمهور

 www.afedmag.com عبر املوقع
وسيتم تقديم ست بطاقات سفر 

وإقامة لستة مشاركين يتم اختيارهم 
بالقرعة لحضور مؤتمر »أفد« السنوي

و�الأعمال، ويتنامى �قتناء �الأجهزة �ملنزلية و�أجهزة �الت�سال.

ولكن ثمة تباينات كبرية بني �لبلد�ن يف �أ�ساليب �ملعي�سة 

و�أمناط �ال�ستهالك. كذلك ثمة تباينات بني �الأغنياء و�لفقر�ء، 

»�أفد«  تقرير  وبح�سب  و�حل�سرية.  �لريفية  �ملجتمعات  وبني 

ل�سنة 2013، تعاين �ملنطقة �لعربية من نق�س كبري يف �لقدرة 

و�ملو�رد  �ملنتجة  �الأر��سي  ندرة  ب�سبب  �لبيولوجية  �الإنتاجية 

�ملائية �ملتجددة، وهذ� و�سع �سيتفاقم نتيجة تغري �ملناخ.

�ىل  يحتاج  �ال�ستد�مة  لتعزيز  �ال�ستهالك  عاد�ت  تغيري 

بني  �جلمع  ي�سمل  وهذ�  �لعامة.  للتوعية  م�ستمرة  جهود 

�سيا�سات �حلكومات و��سرت�تيجيات قطاع �الأعمال، وت�سجيع 

�ملدين  �ملجتمع  و�إ�ــســر�ك  و�ملجتمعية،  �لفردية  �ملــبــادر�ت 

على  �العالنات.  وقطاع  �الإعالم  وو�سائل  �الأكادميي  و�لو�سط 

معي�ستهم  و�أ�ساليب  �ال�ستهالكية  عاد�تهم  تغيري  �الأفــر�د 

مبادئ  يتبنى  �لذي  فالفرد  ��ستد�مة.  �أكرث  �سلوكيات  باجتاه 

�ال�ستد�مة ي�ستهلك طاقة وماء �أقل، ويولد نفايات و�نبعاثات 

�جتماعية  بعو�مل  يتاأثر  �ال�ستهالك  لكن  �أقــل.  كربونية 

ندرة  �ىل  ــارة  ــس �الإ� ــدر  وجت كثرية.  وثقافية  و�قت�سادية 

�لبلد�ن  يف  �ال�ستهالكي  �ل�سلوك  حول  �لتطبيقية  �لدر��سات 

�لعربية، وهذه فجوة يجب ردمها.

�سوف يجمع تقرير »�أفد« ل�سنة 2015 بيانات قطاعية حول 

�أمناط �ال�ستهالك و�الإنتاج يف �ملحاور �لثالثة �لتي يركز عليها، 

وهي �لطاقة و�ملياه و�لغذ�ء، من خالل ��ستطالعات ودر��سات 

ميد�نية. و�سيتم حتليل �أمناط �ال�ستهالك و�الإنتاج يف كل من 

هذه �ملحاور، وحتديد �لعقبات �لتي تعيق ��ستد�متها. و�سوف 

�لالزمة  و�ل�سيا�سات  �الإجــر�ء�ت  �لتقرير  تو�سيات  تت�سمن 

لردم �لفجوة �حلالية بني �أمناط �ال�ستهالك و�جتاهات �الإنتاج 

و�ل�سيا�سات �حلالية للحكومات، و�سواًل �إىل رفع �لوعي �لعام 

�ال�ستهالك  �أهمية  حول  �ملعرفة  على  مبني  نقا�س  و�إطالق 

و�الإنتاج �مل�ستد�مني، كخطوة ��سرت�تيجية نحو حتقيق تنمية 

م�ستد�مة من خالل �لتحول �ىل �قت�ساد �أخ�سر.

��ستطالع �لر�أي �لعام �لعربي حول �أمناط ��ستهالك �لطاقة 

م�سمم  وهو  عمومًا.  �جلمهور  ي�ستهدف  و�لغذ�ء  و�ملياه 

للتوعية �ل�سعبية بكيفية تاأثري تغيري �أمناط �ال�ستهالك على 

 150 بني  ما  يجتذب  �أن  ويتوقع  �لبيئة.  وحماية  �ملو�رد  كفاءة 

و200 �ألف م�سارك.

ومن �الأ�سئلة �لتي يت�سمنها �ال�ستطالع وتتم �الإجابة عنها 

بنعم �أو ال: هل تعلم �أن �ال�ستهالك �لفردي للمياه و�لطاقة يف 

بع�س �لدول �لعربية هو بني �الأعلى يف �لعامل؟ هل ت�ستخدم 

�أجهزة لتوفري �ملياه يف �لبيت؟ هل تقبل �أن تدفع �سعرً� �أعلى 

بتقدميات  عنه  �لتعوي�س  مت  �ذ�  و�لوقود،  و�لكهرباء  للمياه 

نهاية  تعوي�س  تعليم،  �سحي،  )�سمان  مبا�سرة  �جتماعية 

بيتك؟  يف  للطاقة  موّفرة  م�سابيح  ت�ستخدم  هل  خدمة(؟ 

مرة  كم  �مل�ستوردة؟  �أو  �ملحلية  �لغذ�ئية  �ملنتجات  تف�سل  هل 

��ستعد�د  على  �أنت  هل  �سهر؟  كل  �سريعة  ماأكوالت  ت�سرتي 

�أكل  )مثاًل  و�ملياه  �لطاقة  لتوفري  �لغذ�ئية  عاد�تك  لتغيري 

�للحم  من  بداًل  و�لدجاج  �ل�سمك،  �أو  �لرز،  من  بداًل  �لبا�ستا 

�الأحمر(؟

و�إ�سافة �إىل ��ستطالع �لر�أي �لعام، �سيتم �إجر�ء ��ستطالع 

لتقييم  �ل�سناعات  من  خمتارة  جمموعة  ي�سمل  حم�سور 

�جتاهات �الإنتاج �حلالية، ومدى �لتز�مها ب�سروط �ال�ستد�مة 

باال�ستخد�م �ملتو�زن للمو�رد يف عمليات �لت�سنيع.

و�سوف يعتمد تقرير »�أفد« ل�سنة 2015 ب�سكل رئي�سي على 

تقارير  �أوردتها  �لتي  �ملعلومات  وعلى  �ال�ستطالعني،  نتائج 

�ال�ستعمال،  وكفاءة  �لطلب  حمركات  حول  �ل�سابقة  »�أفد« 

�ملناخ.  وتغري  و�لغذ�ء  و�ملياه  �لطاقة  بني  �لتالزمية  و�لعالقة 

وذلك لتحديد �سيا�سات وتد�بري للتحول �ىل ��ستهالك م�ستد�م 

■ ودور �جلهات �ملعنية �ملختلفة يف هذ� �لتحول. 

تقارير »أفد« 
مرجع للبيئة 

العربية

اأ�صبحت التقارير 

ال�صنوية للمنتدى 

العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( مرجعًا رئي�صيًا 

لو�صع البيئة العربية 

وحمركًا اأ�صا�صيًا 

للتغيري يف �صيا�صات 

البلدان العربية. 

وتوزعت موا�صيع 

التقارير على النحو 

الآتي: حتديات 

امل�صتقبل )2008(، تغري 

املناخ )2009(، املياه 

)2010(، القت�صاد 

الأخ�صر )2011(، 

الب�صمة البيئية 

)2012(، الطاقة 

امل�صتدامة )2013(، 

الأمن الغذائي )2014(. 

وقد برزت فيها اأهمية 

العالقة التالزمية بني 

الطاقة واملياه والغذاء، 

خ�صو�صًا مع تاأثريات 

تغري املناخ. واأو�صحت 

مدى احلاجة اىل اأمناط 

ا�صتهالك واإنتاج اأكرث 

ا�صتدامة، واأهمية 

تعزيز كفاءة ال�صتهالك 

وتخفي�ض النفايات.

هل ت�صتخدم م�صابيح موفرة للطاقة يف بيتك؟ 

اال�صتهالك الفردي للطاقة يف بع�ض الدول العربية 

هو بني االأعلى يف العامل

 هل ت�صتخدم اأجهزة 

لتوفري املاء يف البيت؟ 

املنطقة العربية هي االأفقر يف 

العامل مبوارد املياه الطبيعية
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فيتو اإنتيني

ومن  �لغذ�ئي.  �الأمن  على  ّهد�مة  �آثار  للنز�عات 

و�ملعد�ت،  �لتحتية  �لبنية  تدمري  �ملبا�سرة  تاأثري�تها 

�ملنتجني  ومنع  �لزر�عية،  �الأر��سي  و�إتالف  �ملو��سي،  ونفوق 

�أنها  كما  �الأ�سو�ق.  �إىل  �لو�سول  من  و�مل�ستهلكني  و�ملوزعني 

يف  �ملنتج  �ال�ستثمار  هروب  �إىل  مبا�سر  غري  ب�سكل  توؤدي 

�حلكومة  حترم  وهي  �لغذ�ء.  تو�فر  تخف�س  وبذلك  �لزر�عة، 

من �لعائد�ت �ل�سريبية، ما مينع �إقامة �سبكات �أمان �جتماعي 

تعزز �الأمن �لغذ�ئي. و�لعو�قب �ل�سيا�سية و�القت�سادية للنز�ع 

خارج حدوده �جلغر�فية هي �أي�سًا نتائج �سلبية غري مبا�سرة، 

�ال�ستثمارية  �ملناخات  وتدهور  �لالجئني  نزوح  يف  تتجلى 

�الإقليمية. 

�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي هو م�سدر للنز�ع ونتيجة له يف �آن. 

�لفقر،  منها  للنز�ع،  متنوعة  حمركات  �لباحثون  حدد  وقد 

وبطالة �ل�سباب، و�لتفاوت يف �لدخل، و�لو�سول �إىل �الأر��سي 

و�خل�سائ�س  �ل�سكانية،  و�ل�سغوط  �لطبيعية،  و�ملو�رد 

�ل�سعيفة.  و�حلوكمة  �لطبيعية،  �ملو�رد  وتو�فر  �جلغر�فية، 

من  للحّد  قليلة  �آليات  هناك  �أن  �حلوكمة  نظم  �سعف  ويعني 

باجر�ء�ت  ترتبط  �أعلى  وتكاليف  و�إد�رتها،  �لنز�عات  عو�قب 

جماعية، مما يزيد خطر حدوث نتائج عنيفة.

مت �عتبار �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي موؤخرً� باأنه م�سدر للنز�ع، 

متز�منة  و�جتماعية  �قت�سادية  عو�مل  وجود  يف  خ�سو�سًا 

�الأفقي  و�لتفاوت  �القت�سادي،  �لنمو  توقف  مثل  معينة، 

وتبني  »�سبابي«.  �نتفاخ  ووجود  �جلماعات،  بني  �ملرتفع 

��سطر�بات  حدوث  خطر  كثريً�  يزيد  �لغذ�ء  �أ�سعار  �رتفاع  �أن 

�ملتعلقة  �ل�سغب  �أعمال  حتدث  ما  فغالبًا  ونز�عات.  �سيا�سية 

م�سر  يف  حدث  كما  �أ�سعاره،  الرتفاع  فعل  كرد  بالغذ�ء 

�لثمانينات  خالل  و�ملغرب  �الأردن  ويف  �ل�سبعينات  خالل 

�لعاملية  �لغذ�ء  �أزمة  و�أثارت  �ملا�سي.  �لقرن  من  و�لت�سعينات 

خالل �لفرتة 2007 ـ 2008 �أعمال �سغب يف 48 بلدً�. وقبل وقت 

و�ليمن  �لبحرين  �سهدت  �لعربية،  �النتفا�سات  من  ق�سري 

و�الأردن وم�سر و�ملغرب عام 2008 تظاهر�ت تتعلق بالغذ�ء. 

ورمبا كان النعد�م �الأمن �لغذ�ئي دور يف �ندالع �أزمة د�رفور.

�نعد�م  يعمل  �لعربية،  �ملنطقة  يف  خ�سو�سًا  عمليًا،  لكن 

�إ�سافة  خالل  من  للخطر«،  »م�ساعف  كـ  �لغذ�ئي  �الأمن 

�سغط على �ل�سكان �لذين يعانون �أ�ساًل من بطالة وتهمي�س 

�لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  �أن  ومع  �لنز�عات.  من  وتاريخ  وكبت 

فاإن  �ملنطقة،  يف  للنز�عات  �لرئي�سي  �مل�سدر  تاريخيًا  يكن  مل 

لتخفي�س  فعال  برنامج  من  كجزء  �أكرب،  غذ�ئي  �أمن  توفري 

وطاأة �لفقر، ميكن �أن يكون و�سيلة لتخفيف حدة �لنز�عات.

ثالثية النزاع والفقر
وانعدام األمن الغذائي

يف �ل�سنو�ت �الأخرية، و�جهت �ستة بلد�ن عربية �سل�سلة من 

�لنز�عات �مل�سلحة و�لعنف �ل�سيا�سي �أثرت مبا�سرة على �الأمن 

و�ل�سود�ن  وفل�سطني  ولبنان  و�سورية  �لعر�ق  وهي  �لغذ�ئي، 

و�ليمن. وثبت �أن �لو�سع خطري، خ�سو�سًا يف �أماكن خمتلفة 

من فل�سطني و�ل�سود�ن و�ليمن، حيث �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي 

�سورية  تتحول  �لقائم،  للنز�ع  ونتيجة  �أحيانًا.  ومعتاد  �سائع 

�سائع  �نعد�م  �إىل  �لغذ�ئي  لالأمن  حاد  �نعد�م  من  باطر�د 

النزاعات العربية 
والالجئون 

وأزمة الرغيف
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ومعتاد. وتعر�س �لعر�ق مل�ساكل حادة يف نقاط معينة ت�سهد 

�إن�سانية  كارثة  �الآن  لبنان  ويو�جه  �لتدهور.  من  مزيدً�  حاليًا 

بلد�ن  تتعر�س  كما  �ل�سورية،  �الأزمة  ب�سبب  م�سبوقة  غري 

ب�سكل  �لغذ�ئي  �الأمن  النعد�م  �الأردن  مثل  �ملنطقة  يف  �أخرى 

متز�يد نتيجة لالأزمة �ل�سورية.

قوية  �لغذ�ئي  �الأمن  و�نعد�م  و�لفقر  �لنز�ع  بني  �لعالقة 

جدً� يف �ملنطقة. يف �ليمن و�ل�سود�ن و�سورية، متثل �لزر�عة 

ويف  �لريفيني.  �ل�سكان  لغالبية  �لرئي�سية  �لعي�س  و�سيلة 

�ال�ستهالكية  �الأ�سعار  موؤ�سر  وفق  �لت�سخم  �رتفع  �ليمن، 

بن�سبة 22.7 يف �ملئة عام 2011، مدفوعًا بارتفاع �أ�سعار �لغذ�ء 

 10.5 مع  باملقارنة  كبري،  �سيا�سي  ��ستقر�ر  عدم  خ�سّم  يف 

�الأزمة  نتيجة  تطرفًا  �أكرث  منط  و�ت�سح   .2010 عام  �ملئة  يف 

عام  و��ستمر  �ملئة،  يف   32 �لت�سخم  فبلغ   ،2012 عام  �ل�سورية 

�أ�سعار �لغذ�ء فاقمتها ��سطر�بات  2013. هذه �الرتفاعات يف 

�لبنى  وتاآكل  �الأمنية  �ملخاوف  نتيجة  و�لتوزيع  �لنقل 

و�لدخن  �ل�سرغوم  �أ�سعار  ز�دت  �ل�سود�ن،  ويف  �لتحتية. 

خالل �لربع �الأول من �لعام 2014 باأكرث من 100 يف �ملئة من 

نتيجة  �ملا�سية،  �خلم�س  �ل�سنو�ت  ملعدل  �لت�ساعدي  �خلط 

�ل�سود�ين  �جلنيه  قيمة  و�نخفا�س  بالعر�س  تتعلق  م�ساكل 

ورفع �لدعم عن �أ�سعار �لوقـود. وقدر �أن نحو 30 يف �ملئة من 

�لتفتي�س  حو�جز  على  نفقت 
ُ
�أ �ل�سود�ن  يف  �لغذ�ء  تكاليف 

�أن  �أفيد  وقد  متفاوت.  ب�سكل  �ل�سغار  �لتجار  وتاأثر  و�لنقل. 

�أ�سعار �لدخن و�ل�سرغوم يف د�رفور هي من �الأعلى يف �لبالد. 

ب�سبب  حاد  ب�سكل  لالرتفاع  مهياأة  �لعر�ق  يف  �لغذ�ء  و�أ�سعار 

�لتدهور �الأمني �خلطري. وت�ساعد �لت�سخم يف بع�س �لبلد�ن 

�لتي تاأثرت بالثور�ت �لعربية، كما هي �حلال يف م�سر حيث 

جتاوز 18 يف �ملئة يف كانون �الأول )دي�سمرب( 2013.

 45 �ليمن  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  �سمل  لذلك،  نتيجة 

عام  �ملئة  يف   32 مع  باملقارنة   ،2011 عام  �ل�سكان  من  �ملئة  يف 

فيهم  مبن  �ملئة،  يف   42 حول  تاأرجح   2013 �لعام  ويف   .2009

�أ�سو�أ  و�لو�سع  �خلام�سة.  �سن  حتت  �الأطفال  من  �ملئة  يف   47

يف �ل�سود�ن، حيث �حلال �إىل مزيد من �لتدهور. كما ت�سري 

�لبلد�ن  من  كثري  يف  �لفقر  م�ستويات  على  �الأولية  �الأدلة 

تقرير  �أثبته  ما  وفق  تدهورية،  نزعة  �ىل  بالثور�ت  �ملتاأثرة 

�ملئة  يف   25.2 �أن  �ىل  �أ�سار  م�سر  حول  �لعاملي  �لغذ�ء  لربنامج 

من �ل�سكان كانو� حتت خط �لفقر عام 2011 باملقارنة مع 21.6 

يف �ملئة عام 2009.

ويو�جه �لنازحون د�خليًا و�لالجئون �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي 

�الأكرث تطرفًا، وفق ما تو�سحه �أمثلة من فل�سطني و�ل�سود�ن 

�لقوى  �أو  �حلكومات  �أعاقت  �حلاالت،  بع�س  ويف  و�سورية. 

فاقم  ما  �لنز�ع،  مناطق  يف  �الن�سانية  �لعمليات  �ملتمردة 

و�سع �ملدنيني وز�د عدد �لنازحني و�لالجئني. ووفق بيانات 

�ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئني �لتابعة لالأمم �ملتحدة للعام  

�لالجئني  ن�سف  من  الأكرث  وم�سيف  م�سدر  �ملنطقة   ،2014

ما  �أ�سل  من  مليون   8.8 �أي  �لعامل،  يف  ر�سميًا  �مل�سجلني 

جمموعه 16.7 مليون، ونحو 40 يف �ملئة من �لنازحني حمليًا 

يف  مليون   24 نحو  �أ�سل  من  مليون   9.7 نحو  �أي  �لعامل،  يف 

�الأطفال.  من  هم  تقريبًا  �لالجئني  ون�سف  �لعامل.  �أنحاء 

من  �أكرث  �ليوم،  حتى  وحدها،  �ل�سورية  �الأزمة  �أفرزت  وقد 

وخالل  �سخ�س.  مليون   6.5 نحو  وهجرت  نازح  ماليني   3

�أدت �الأزمة �لعر�قية �ىل  �أ�سابيع يف حزير�ن )يونيو( 2014، 

�الإد�رة  ق�سم  رئي�س  �إنتيني  فيتو 

و�لتخطيط يف �الإ�سكو�.  

نزوح �أكرث من مليون �سخ�س. وتوحي �لتوقعات ل�سنة 2014 

بزيادة �إ�سافية الأعد�د �الجئني و�لنازحني حمليًا يف �ملنطقة. 

وقد �أظهرت �إح�ساء�ت �ملفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئني 

�أيار )مايو( 2014 �أن لبنان ي�ست�سيف 37 يف �ملئة من  يف 31 

جممل �لنازحني �ل�سوريني يف �ملنطقة، �أي نحو 1.4 مليون، 

قدرت  كما  �سكانه،  جمموع  من  �ملئة  يف   29 نحو  ي�سكل  ما 

يوؤوي  وبذلك   .2014 نهاية  مع  مليون   1.8 �إىل  �لعدد  و�سول 

دون  من  حتى  �لعامل،  يف  �لالجئني  من  ن�سبة  �أعلى  لبنان 

�ملرتبة  يف  �الأردن  وياأتي  �لفل�سطينيني.  �لالجئني  �حت�ساب 

�لثانية عامليًا بن�سبة 8.7 يف �ملئة وفق بيانات �ملفو�سية �لعليا 

�حت�ساب  دون  من  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �لالجئني  ل�سوؤون 

�لالجئني �لفل�سطينيني �لد�ئمني �ملقيمني يف �لبلد. 

حلول من الداخل
حتركت �مل�ساعد�ت �الن�سانية ب�سكل متز�يد لت�سهيل �لتكيف 

�عتمد  �ملثال،  �سبيل  على  بالنز�عات.  �ملتاأثرة  �ملناطق  يف 

مع  قيد،  �سند�ت  وفق  تعطى  ق�سائم  �لعاملي  �لغذ�ء  برنامج 

تو�سيع �مل�ساعد�ت �مل�ستندة �ىل �ل�سوق يف د�رفور ولالجئني 

للق�سائم  موؤخرً�  �العتماد  خالل  )من  �الأردن  يف  �ل�سوريني 

�الإلكرتونية(. هذ� مهم ب�سكل خا�س نظرً� �إىل �أن �مل�ساعد�ت 

من  كثري  يف  �الإجمالية  �مل�ساعد�ت  معظم  متثل  �لغذ�ئية 

�حلاالت �لطارئة �الإن�سانية يف �ملنطقة، كما يف �ل�سود�ن.

يف كثري من هذه �الأو�ساع، يبدو �أن �أحد �لنماذج �ل�سائعة 

هو تدهور �حلوكمة، على �الأقل كما ي�سعر عموم �ل�سكان. يف 

�ليمن، على �سبيل �ملثال، �لثقة مبعظم موؤ�س�سات �لدولة هي 

�أدنى من 40 يف �ملئة وفق �إح�ساء »غالوب« عام 2011. وتتمتع 

�لثقة.  من  �أعلى  مب�ستويات  و�لدينية  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سات 

�لطائفية  �لنز�عات  بتطور  �حلوكمة  نظم  �سعف  ي�سمح  وقد 

�ىل نز�عات مدنية، كما يف حالتي د�رفور و�لعر�ق، خ�سو�سًا 

عندما يبدو �أن �حلكومات توؤيد جمموعة طائفية معينة.

من  كثريً�  �لعربية  �ملنطقة  تتقا�سم  �خلال�سة،  يف 

ذلك  يف  مبا  �مل�ستقبلية،  و�لتحديات  �مل�سرتكة  �لتهديد�ت 

�لطبيعية،  �ملو�رد  و��ستنز�ف  �لنازحني،  وتدفق  �ملناخ،  تغري 

فاإن  لذلك  �القت�سادي.  و�لتحديث  و�لت�سحر،  و�لهجرة، 

توفري فر�س �قت�سادية جديدة و�أمن غذ�ئي يجب �أن ياأتي من 

د�خل �ملنطقة. لكن لدى �ملنطقة �لعربية �أحد �أدنى م�ستويات 

�لتكامل �الإقليمي يف �لعامل. و�إ�سافة �ىل �لنز�ع، ميكن ن�سبة 

ذلك �ىل غياب �ال�ستثمار يف تطوير �أ�سو�ق �إقليمية.

�أجل  من  لوج�ستية  حتتية  بنية  �ىل  �ملنطقة  تفتقر  ماديًا، 

ربط �الأ�سو�ق. وموؤ�س�سيًا، تفتقر �إىل �إطار م�سرتك لل�سيا�سات 

من �ساأنه تخفي�س تكاليف �ملعامالت. 

تتجاوز  تنمية  بر�مج  يف  �ال�ستثمار�ت  لهذه  جماالت  ثمة 

م�ساريع  متويل  تتوىل  �إقليميًا،  ممولة  �لوطنية،  �حلدود 

جديدة.  مالية  و�أدو�ت  �لتجارة،  وتكامل  �لزر�عي،  �لتحديث 

للمنطقة  ت�سمن  �سوف  للم�ساكل  �الإقليمية  �حللول  �أواًل، 

�حللول  و�أفكار  و�ملخاوف  �الأ�سو�ت  ثانيًا،  �حلل.  ملكية 

مل�ساكل �ملنطقة ُت�سمع بو�سوح �أكرب �أثناء تطور �حللول. ثالثًا، 

�لقدرة �ملوؤ�س�سية تبنى يف �ملنطقة.

لكن من �أجل �النتقال �ىل تن�سيق �إقليمي �أوثق، ال بد من 

�إ�سالحات جوهرية للحوكمة مبنية على �مل�ساركة و�ملحا�سبة 

■ و�ل�سفافية وحكم �لقانون. 

مبادئ 
لسياسات 

األمن الغذائي

ينبغي اأن تتوجه 

برامج الأمن الغذائي 

اىل تقوية مرونة 

اجلماعات املحلية 

واملوؤ�ص�صات الوطنية 

وقدرتها على التحمل 

والتعـايف. وهـذا 

ميكـن حتقيقه من 

خالل املبادئ الآتية 

لتنفيذ ال�صيا�صات 

والربامج: 

●  البدء بتقييم عادل 

ونزيه لالقت�صاد 

ال�صيا�صي.

●  ت�صميم برامج 

ب�صيطة ذات نتائج 

وا�صحة وميكن 

قيا�صها.

●  الرتكيز على بناء 

قدرة املوؤ�ص�صات 

الوطنية، مبا فيها 

اجلماعات ال�صكانية 

املحلية ومنظمات 

املجتمع املدين.

●  مراقبة وحتليل 

الآثار املبا�صرة وغري 

املبا�صرة لتنفيذ 

ال�صيا�صات والربامج.

●  الرتكيز على 

الربامج التي تربط 

بني القطاعات.
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وليد خليل الزباري

�أدخل عامل �جلغر�فيا �لربيطاين طوين �ألن مفهوم 

�لقرن  ت�سعينات  �أو�ئل  يف  �الفرت��سية«  »�ملياه 

حتقيق  يف  �ملفهوم  هذ�  باأهمية  �الإقر�ر  �أن  غري  �لع�سرين. 

�الأمن �ملائي �الإقليمي و�لعاملي ��ستغرق نحو عقد من �لزمن. 

ويعّرف حمتوى »�ملياه �الفرت��سية« يف �سلعة ما باأنه حجم 

�أو  �إنتاجها،  موقع  يف  ُمقا�سًا  �إنتاجها  يف  �مل�ستخدمة  �ملياه 

ُمقا�سًا يف موقع ��ستهالكها.

بلد  يف  �الفرت��سية  �ملياه  و�رد�ت  �أن  �إىل  ي�سار  ما  وغالبًا 

�ملائية،  مو�رده  على  �ل�سغط  تخّفف  �أن  ميكن  �ملياه  �سحيح 

يف  كاأد�ة  ت�ستخدم  و�أن  للمياه،  بدياًل  موردً�  تعترب  و�أن 

�إىل  ينظر  �أن  ميكن  كما  و�إد�رتها.  �ملائية  �ملو�رد  تخطيط 

جتارة �ملياه �الفرت��سية بني �لبلد�ن �أو يف د�خلها كبديل عن 

نقل �ملياه بني �الأحو��س �ملائية. وي�سري خرب�ء �إىل �أن �الإنتاج 

�الأمثل لي�س فقط يف �ختيار حكيم ملو�قع �الإنتاج، و�إمنا �أي�سًا 

�لتغّلب  حماولة  ميكن  وهكذ�  لالإنتاج.  �ملالئم  �لتوقيت  يف 

�الفرت��سي،  �سكلها  يف  �ملياه  بتخزين  �ملياه  �سّح  فرت�ت  على 

مثل تخزين �لغذ�ء. وقد يكون ذلك طريقة �أكرث كفـاءة و�أكرث 

مالءمة للبيئة للتعامل مع فرت�ت �جلفاف، من بناء �ل�سدود 

�ل�سخمة للتخزين �ملوّقت للمياه على �سبيل �ملثال.

وفقًا  �الفرت��سية،  �ملياه  جتارة  خلف  �القت�سادية  �حلّجة 

ت�سّدر  �أن  �لبلد�ن  على  �أن  هي  �لدولية،  �لتجارة  لنظرية 

�ملنتجات �لتي متتلك �أف�سلية ن�سبية يف �إنتاجها، و�أن ت�ستورد 

�إنتاجها.  على  �لقدرة  يف  ن�سبيًا  نق�سًا  تعاين  �لتي  �ملنتجات 

�أد�ة  �لبلد�ن  بني  �الفرت��سية  �ملياه  جتارة  تكون  �أن  وميكن 

�لزباري  خليل  وليد  �لدكتور 

�ملائية  �ملو�رد  �إد�رة  برنامج  من�سق 

يف  �لعليا  �لدر��سات  كلية  يف 

جامعة �خلليج يف �لبحرين.

املياه االفتراضية
تجارة بديلة لبلدان الخليج

كمية املياه الضرورية إلنتاج سلع مختلفة  )بالليترات(
�مل�صدر: دليل كفاءة �ملياه، �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد(

تفاحة

كيلوغرام حلم معزى

كيلوغرام رز

كيلوغرام حلم بقر كيلوغرام حلم غنم

ليرت حليب

�صطرية همربغر

70L

4000L

3400L

15000L

كيلوغرام قمح

1300L

6100L

1000L

2400L
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توفر واردات الغذاء يف البلدان الخليجية ما ال تستطيع املنطقة إنتاجه بسبب 

شح موارد املياه، وهي جزء متمم لصيغة األمن الغذائي. ويمكن إدراج 

مفهوم »املياه االفتراضية« كأداة ضمن السياسات املائية والزراعية والغذائية  

إذ يساعد يف توفير املعلومات عما يجب أن ينتج داخليًا وما يجب أن يستورد 

مع أخذ العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية يف الحسبان

من  �ملنطقي  فمن  للمياه.  �لعاملي  �ال�ستخد�م  كفاءة  لزيادة 

منظور �قت�سادي �إنتاج �ل�سلع �لكثيفة �ال�ستهالك للمياه يف 

�الأماكن  تلك  يف  فاملياه  مائية.  بوفرة  تتمّتع  �لتي  �الأماكن 

ال�ستخد�مها  �ل�سلبية  �خلارجية  و�الآثار  ن�سبيًا،  مكلفة  غري 

وهكذ�  �أقل.  �ملنتج  يف  �لالزمة  �ملياه  تكون  ما  وغالبًا  �سئيلة، 

مائية  �نتاجية  ذي  بلد  من  �الفرت��سية  �ملياه  جتارة  فاإن 

تعني  ن�سبيًا  منخف�سة  مائية  �إنتاجية  ذي  بلد  �إىل  مرتفعة 

�سمنًا حتقيق وفور�ت مائية عاملية حقيقية.

�أنه ي�سمل جممل  تكمن قوة مفهوم �ملياه �الفرت��سية يف 

ال�ستخد�م  �أعمق  فهمًا  ويتيح  حو�س،  �أو  بلد  يف  �ملياه  �إد�رة 

�لنظام  تو�سيف  خالل  من  �ملثال،  �سبيل  على  وذلك،  �ملياه. 

�لغذ�ئي �أو �لتوزيع �الأمثل للمياه بني خمتلف �ال�ستخد�مات، 

من  خارجية  مائية  مو�رد  �إىل  �لو�سول  �إتاحة  طريق  عن 

باعتباره  �ملفهوم  هذ�  يقّدم  �الفرت��سية.  �ملياه  جتارة  خالل 

�لتحليل  لت�سمل  تو�سيعها  ميكن  لل�سيا�سات  عملية  �أد�ة 

ل الإد�رة مو�رد �ملياه، باالإ�سافة �إىل �ل�سيا�سات �لبيئية  �ملف�سّ

و�لزر�عية و�لتجارية. لقد مت حل �لعديد من �مل�ساكل جتريبيًا 

من خالل �ل�سيا�سات و�ال�سرت�تيجيات �لغذ�ئية �ملنطقية يف 

�لعديد من بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لبلد�ن �لعربية 

خلف�س  �سيا�سات  �الأردن  �ختار  �ملثال،  �سبيل  على  �الأخرى. 

�لكثيفة  �ملحا�سيل  من  �ملحلية  �ملنتجات  �سادر�ت  وقف  �أو 

حما�سيل  زر�عة  �أو  بالو�رد�ت  و�إبد�لها  للمياه،  �ال�ستخد�م 

ذ�ت عو�ئد عالية الإتاحة �ال�ستخد�م �الأمثل للمياه.

�ملنطقة،  يف  �الفرت��سية  �ملياه  تبادل  ��ستمر�ر  رغم  على 

وبني  بينها  �أو  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بلد�ن  بني  �سو�ء 

من  �عتباره  فينبغي  و�لعامل،  �الأخرى  �لعربية  �لبلد�ن 

�حل�س�س  وتوزيع  �ملياه  ملو�رد  �لتخطيط  �سيا�سات  خيار�ت 

�ملائية.

قيود ومخاطر
بنحو  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بلد�ن  يف  �لزر�عة  ت�ستاأثر 

�أ�سا�سًا  �مل�ستخرجة  �ملياه،  ��ستهالك  �إجمايل  من  �ملئة  يف   85

مل  فاإنها  ذلك  ومع  �ملتجّددة.  غري  �جلوفية  �لطبقات  من 

�لفجوة  �ت�ساع  �إىل  �أدى  ما  �لغذ�ء،  على  �ملتز�يد  �لطلب  جتاِر 

�عتماد  فاإن  لذ�  بالو�رد�ت.  تغطيتها  يتم  �لتي  �لغذ�ئية 

بلد�ن �خلليج على �ملنتجات �لغذ�ئية �مل�ستوردة هو يف تز�يد 

م�ستويات  ن  وحت�سّ لل�سكان  �ل�سريع  �لتز�يد  نتيجة  م�ستمر، 

�ملعي�سة و�لتنمية �القت�سادية و�ل�سناعية �مل�ستمرة من جهة، 

وحمدودية  �لطبيعية  �ملائية  �ملو�رد  ��ستنز�ف  �أو  وحمدودية 

�الأر��سي �لزر�عية من جهة �أخرى. كما يتوقع �أن يكون لتغرّي 

�ملناخ تاأثري كبري على �الإنتاج �لزر�عي يف �ملنطقة.

�خلليج  بلد�ن  يف  �الفرت��سية  �ملياه  جتارة  حركة  بلغت 

خالل �لعقد بني 1996 و2005 نحو 33 بليون مرت مكعب يف 

وكانت  �ل�سنة.  يف  للفرد  مكعب  مرت   1100 نحو  �أي  �ل�سنة، 

�حل�سة �لكربى للتجارة �لدولية يف �ملنتجات �ملت�سلة بالزر�عة 

�لتي ��ستاأثرت بنحو 96 يف �ملئة، يف حني مّثلت �لتجارة يف 

ال�صادراتالوارداتالإنتاجن�صبة الكتفاء الذاتي٪ املادة الغذائية

15.92,509.313,798.0547.6�حلبوب )�إجمايل( 

1.72.2147.321.6�لبقول )�إجمايل(

70.33,421.71,664.5198.9�خل�رض )�إجمايل(

65.12,794.01,8521.0351.3�لفاكهة )�إجمايل(

44.4857.81,153.075.9�للحم )�إجمايل(

81.7376.9202.6118.4�ل�صمك

89.6232.859.932.9�لبي�ض

25.11,229.85,052.61,382.8منتجات �حلليب و�لألبان

Khouri, et al., 2013( التوازن الغذائي يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي)2008( باآلف الأطنان املرتية )معّدل نقاًل عن 

 .100 x )لإنتاج �ملحلي /)�لإنتاج �ملحلي – �ل�صادر�ت + �لو�رد�ت� = (SSR) ن�صبة �لكتفاء �لذ�تي  



اآذار/ني�سان 2015 چهللا 40

�حل�سبان  يف  �أخذ  و�إذ�  �ملتبقية.  �لن�سبة  �ل�سناعية  �ملنتجات 

�أن �لبلد�ن �خلليجية تقع دون عتبة �ل�سّح �ملائي �حلاّد �لبالغة 

500 مرت مكّعب للفرد يف �ل�سنة، حيث ح�سة �لفرد فيها 155 

يف  �الفرت��سية  �ملياه  �أهمية  فاإن  ط،  �ملتو�سّ يف  مكّعبًا  مرتً� 

جتارة  �إجمايل  قّدر  �ملقابل،  يف  جدً�.  و��سحة  ت�سبح  �ملنطقة 

�ملياه �الفرت��سية بني �لبلد�ن �خلليجية بنحو 1.1 بليون مرت 

مكّعب عام 2006. وي�سري هذ� �الختالف �لكبري بني �لرقمني 

�أن  ميكن  ال  �لبلد�ن  هذه  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  �أن  �إىل  بو�سوح 

يتحّقق عرب �لتكامل بينها يف �الإنتاج �لزر�عي فقط، �إذ لي�س 

ي�سري  كما  �لزر�عي.  �الإنتاج  يف  ن�سبية  �أف�سلية  منها  الأي 

د�ئرتي  وحتديدً�  للتكامل،  �أكرب  دو�ئر  يف  �لنظر  �سرورة  �إىل 

�لعامل �لعربي و�لعامل �الإ�سالمي.

�لقيود  من  �لعديد  �الفرت��سية  �ملياه  لتجارة  �أن  غري 

جمل�س  فمنطقة  �الأ�سعار.  تقّلب  �أهمها  �مل�ساحبة،  و�ملخاطر 

�الأ�سعار  يف  �حلادة  لالرتفاعات  معّر�سة  �خلليجي  �لتعاون 

�لعاملية لل�سلع �لغذ�ئية، باعتبارها منطقة م�ستوردة للغذ�ء، 

تاأثري  �الأ�سعار  يف  �لزيادة  لتلك  وكان   .2008 عام  حدث  كما 

قوي على �ل�سيا�سة �لغذ�ئية و�لزر�عية للمنطقة، و�سي�ستمر 

يف  �ل�سكان  عدد  �رتفاع  وي�سري  �الآتية.  �لعقود  يف  تاأثريها 

�ملنتجات  ��ستري�د  على  �العتماد  تز�يد  �إىل  �ملجل�س  بلد�ن 

 18 من  و�رد�تها  ترتفع  �أن  يتوّقع  �لتي  �الأ�سا�سية،  �لغذ�ئية 

بليون دوالر عام 2007 �إىل 53 بليون دوالر يف 2020، بن�سبة 8 

يف �ملئة من جممل �لو�رد�ت من حيث �لقيمة. ويعترب �سمان 

تو�فر �لو�رد�ت �لغذ�ئية باأ�سعار ميكن حتملها من �الأولويات 

�ال�سرت�تيجية �لرئي�سية للمجل�س.

جمل�س  حكومات  در�ست  �لغذ�ء،  �أ�سعار  �أزمة  �أعقاب  يف 

بديلة  طرقًا  �ملنطقة  يف  و�مل�ستثمرون  �خلليجي  �لتعاون 

م�سدر  يف  �لتحّكم  طريق  عن  �لغذ�ئية  �لو�رد�ت  ل�سمان 

�سر�ء  على  �لرئي�سية  �ال�سرت�تيجيات  وتقوم  �لتوريد. 

من  طويل  الأمد  ��ستئجارها  �أو  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �الأر��سي 

ويجري  �لت�سدير.  نحو  �ملوّجهة  للزر�عة  ��ستخد�مها  �أجل 

حاليًا در�س م�ساريع زر�عية �أو �لتفاو�س عليها �أو تنفيذها يف 

�لو�سطى،  و�آ�سيا  �ل�سحر�ء،  جنوب  و�أفريقيا  �أفريقيا،  �سمال 

�ل�سود�ن  ذلك  يف  مبا  �ل�سرقية،  و�أوروبا  �آ�سيا،  وجنوب 

هذه  �أن  غري  �أخرى.  وبلد�ن  و�إندوني�سيا  وباك�ستان  وكينيا 

وتتطّلب  �ملخاطر،  من  �لعديد  على  تنطوي  �ال�سرت�تيجية 

الإجمايلال�صناعة  املحا�صيل

الزراعية

الرثوة 

احليوانية

 واردات املياه

/�صنة/ن�صمة(
3
)م

1,082.3280.7127.71,490.7

 �صادرات املياه

/�صنة/ن�صمة(
3
)م

267.150.980.5398.5

الر�صيد

/�صنة/ن�صمة( 
3
)م

815.2229.847.21,092.2

املياه الفرتا�صية يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي )1996 – 2005(

Mekonnen and Hoekstra, 2011 :مل�صدر�

يف  �جلانبني  ��سرت�ك  و�سمان  وم�ستمرة  حري�سة  �إد�رة 

خلف�س  �ملقرتحة  �الأخرى  �ال�سرت�تيجيات  ومن  �ملنافع. 

�الحتياطيات  خماطر  �إد�رة  �ل�سوق  �أ�سعار  لتقّلبات  �لتعّر�س 

�لغذ�ئية �ال�سرت�تيجية �الإقليمية ونهج �ل�سر�ء �الإقليمي.

غري �أن ��ستري�د �لغذ�ء يجب �أال يكون �لنهج �لوحيد �ملتاح 

�لغذ�ئي.  �الأمن  لتحقيق  �ملياه  �ل�سحيحة  �خلليجية  للبلد�ن 

على  �ملحافظة  يف  حيويًا  دورً�  توؤّدي  �لكفوءة   �لري  فاأنظمة 

�لغذ�ء  �إنتاج  ��ستد�مة  عن  ف�ساًل  و��ستد�متها،  �ملياه  مو�رد 

�إىل  �النتقال  من  بّد  وال  �مل�ستقبل.  يف  �لزر�عية  و�لتنمية 

�إد�رة �لطلب، لزيادة  �أ�ساليب �لري و�لزر�عة �حلديثة و�أدو�ت 

�الإنتاجية �لزر�عية و�ملحافظة على �ملياه. كما �أن زيادة كفاءة 

��ستخد�م �ملياه و�إد�رة �لطلب وتد�بري �ملحافظة على �لبيئة يف 

�ملائية  �ملو�رد  من  ن�سبة  �أكرب  ي�ستهلك  �لذي  �لزر�عي،  �لقطاع 

وتنخف�س فيه كفاءة �لري، توؤدي �إىل وفور�ت فّعالة وحقيقية 

يف �ملياه. ويجب �أن يتو�زى ذلك مع تعزيز �الإنتاج �لزر�عي عن 

طريق �لبحث �لعلمي و�لتطوير �لزر�عي يف �ملنطقة.

ترابط الطاقة واملاء والغذاء
�ملياه  ��سرت�تيجية  تكون  �أن  وجوب  هو  هنا  طرحه  يتم  ما 

�الفرت��سية جزءً� متممًا �سمن �الإد�رة �ملتكاملة ملو�رد �ملياه، 

و�أن ُتدمج �ل�سيا�سات �لزر�عية مع �ل�سيا�سات �ملائية لتحقيق 

�الأمن �لغذ�ئي و�ملائي على حد �سو�ء. ويت�سح هنا �أي�سًا �لبعد 

و�لغذ�ء.  �ملاء  بني  �ملتد�خلة  �لعالقة  يف  بالطاقة  �ملتعلق 

فبا�ستري�د �ملحا�سيل �لكثيفة �ال�ستهالك للمياه ال نوّفر �ملياه 

فح�سب، و�إمنا نوّفر �لطاقة �أي�سًا عن طريق خف�س ��ستخر�ج 

يف  مهم  �أمر  وهذ�  �لعميقة.  �ملائية  �ملكامن  من  �لري  مياه 

�جلوفية  �ملياه  ��ستخر�ج  فيها  يكرث  �لتي  �خلليجية  �لبلد�ن 

�لكثيف �ال�ستهالك للطاقة.

خيارً�  باعتباره  �الفرت��سية،  �ملياه  مفهوم  �إدخال  �أن  غري 

و�ملنطقة  �خلليجية  �لبلد�ن  يف  �ل�سيا�سات  خيار�ت  من 

�لعربية عمومًا، ما ز�ل بحاجة �إىل حتقيقات و��سعة و�أبحاث 

�ملياه  ��ستري�د  �أن  رغم  وعلى  للجدوى.  وتقييم  معّمقة 

فاإن  �لوطنية،  �ملياه  مو�رد  عن  �ل�سغط  يخّفف  �الفرت��سية 

من  مزيدً�  يتطّلب  �سيا�سي  كخيار  �جلديد  �ملفهوم  هذ�  �إدر�ج 

�الجتماعي  �ملحلي  �لو�سع  على  �لتاأثري�ت  وفهم  �الأبحاث 

و�القت�سادي و�لبيئي و�لثقايف و�لطبيعي و�ل�سيا�سي.

�خلليجية  �لبلد�ن  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  حتقيق  ميكن 

و�ملتو�زنة،  �ملتّممة  �لزر�عية  �ل�سيا�سات  من  مزيج  باعتماد 

حمدودية  �حل�سبان  يف  تاأخذ  �لتي  �ملحلية  �لزر�عة  بني 

و�ال�ستثمار  �لغذ�ئية،  و�لو�رد�ت  �ملنطقة،  يف  �ملائية  �ملو�رد 

ومن  �ال�سرت�تيجية.  �لغذ�ئية  �ل�سلع  يف  �خلارج  يف  �لزر�عي 

جميع  توفري  ت�ستطيع  ال  �لعربية  �لبلد�ن  غالبية  �أن  �لو��سح 

�حتياجاتها �لغذ�ئية ب�سبب نق�س �لقدرة �لزر�عية فيها. غري 

�أن �الأمن �لغذ�ئي �لعربي ميكن �أن يتحّقق من خالل �لتكامل 

للبلد�ن  �لن�سبية  �مليز�ت  يجمع  �لذي  �الإقليمي  �لزر�عي 

�لب�سرية،  و�ملو�رد  �ملائية،  و�ملو�رد  �الأر�س،  مثل  �لعربية، 

مناذج  خالل  من  �لعربية  �لبلد�ن  وت�ستطيع  �ملالية.  و�ملو�رد 

يف  معًا  جتتمع  �أن  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة 

للمنطقة  �لغذ�ئي  �الأمن  حتقيق  �إىل  تهدف  زر�عية  م�ساريع 

�لبحث  يدعمها  متقّدمة  زر�عية  �أ�ساليب  با�ستخد�م  باأ�سرها 

■ �لعلمي و�لتطوير �لفاعل يف �الإنتاج �لزر�عي. 

يجب أن تكون 
استراتيجية املياه 

االفتراضية جزءًا 
متممًا ضمن 

اإلدارة املتكاملة 
ملوارد املياه، 

وأن تُدمج 
السياسات الزراعية 

مع السياسات 
املائية لتحقيق 

األمن الغذائي 
واملائي ىلع حد 

سواء. وباستيراد 
املحاصيل 

الكثيفة 
االستهالك 

للمياه ال نوفّر 
املياه فحسب، 
وإنما نوفّر أيضًا  

الطاقة الضرورية 
للتحلية أو ضخ 
املياه الجوفية 

للري



 أثر تغير املناخ
ىلع الزراعة
يف ثمانية

بلدان عربية
فيديل بريينغريو

�ملنطقة  يف  �لزر�عة  على  �ملناخ  تغري  يوؤثر  �أن  ُيتوقع 

�لعربية بطريقة �أو �أخرى.

تخفي�س  �ىل  �ملناخ  تغري  يوؤدي  �أن  ُيتوقع  مثاًل،  م�سر  يف 

�لغالل �لزر�عية ملعظم �ملحا�سيل، و�أن تكون غالل �لقمح �أدنى 

�ملئة  يف   20 وبنحو   2030 �سنة  بحلول  �ملئة  يف   9 �ىل  ي�سل  مبا 

م�ستويات  يف  �النخفا�س  هذ�  رغم  وعلى   .2060 �سنة  بحلول 

�لغالل، يتوقع �أن يرتفع �لدخل �ل�سامل للمز�رع نتيجة لالرتفاع 

منه  ي�ستفيد  �سوف  �لذي  لل�سلع،  �لعاملية  �الأ�سعار  يف  �ملتوقع 

مز�رعي  و�سع  ي�سوء  فيما  �ل�سوق،  على  �ملعتمدون  �ملز�رعون 

�لكفاف وفقر�ء �ملدن و�لو�سع �ل�سامل لالأمن �لغذ�ئي يف م�سر.

يف �الأردن، يتوقـع �رتفاع م�ستويات ��ستهالك �ملياه بحلول 

�سنة 2030 نتيجة �لنمو �ل�سكاين. لكن هذ� �لبلد هو من �الأكرث 

حمـدود  �لري  يف  �لتو�سع  فاإن  ولذلك  �لعامل،  يف  باملياه  �سحًا 

مثل  للمياه،  جديدة  م�سـادر  تطوير  يتم  مل  ما  كبري  ب�سكـل 

�لغالل  �أن  ومع  �ملاحلة.  �ملياه  وحتلية  �ملبتذلة  �ملياه  معاجلـة 

الزدياد  �الإيجابية  �لتاأثري�ت  ب�سبب  قلياًل  ترتفع  قد  �لزر�عية 

�ل�سارمة  �ملائية  �لقيود  فاإن  �لكربون،  �أوك�سيد  ثاين  تركيز 

�أن �الأردن  �لزر�عي، خ�سو�سًا  �لرئي�سي لالإنتاج  �ستكون �ملحدد 

�حلديثة  �لنظم  �أن  �ىل  نظرً�  �لتكنولوجية  قدرته  حّد  فعاًل  بلغ 

�ملكيفة �ل�سغط مت تركيبها يف جزء كبري من م�ساحته �ملروية.

وتنخف�س  �حلر�رة  درجات  ترتفع  �أن  يتوقع  لبنان،  يف 

حدوث  يزيد  قد  ما  �لثلجي،  �لغطاء  ويرت�جع  �ملت�ساقطات 

على  �سلبًا  توؤثر  �سوف  وهذه  وحر�ئق.  وحر  جفاف  موجات 

�نخفا�سات  �لتقييمات  بع�س  حتدد  حيث  �لزر�عية،  �لغالل 

�ملحا�سيل  خ�سو�سًا  �ملئة،  يف   80 �إىل  ت�سل  �لغالل  بع�س  يف 

لكن  و�لعنب،  و�لكرز  �ل�سكري  �ل�سمندر  مثل  ه�سا�سة  �الأكرث 

�نقطاع  �ىل  �حلر�رة  درجات  �رتفاع  يوؤدي  وقد  �لقمح.  �أي�سًا 

�لتي �ستحل مكانها حما�سيل  �ملعتدلة  �ملناطق  �إنتاج حما�سيل 

��ستو�ئية.

يف �ملغرب، تظهر �لتقييمات �أن تغري �ملناخ �سيعدل �ىل حـد 

كبري �أمناط �الإنتـاج �الإقليمي ويحدث �سـدمات للغـالل، غالبًا 

�أن ينخف�س  �أ�سعار �ل�سلع. ويتوقع  ما تكون �سلبية، فيما يرفع 

�أ�سو�أ �سيناريو.  �إىل 5 يف �ملئة يف  �الإنتاج �لزر�عي بن�سبة ت�سل 

يف  �لري  قدر�ت  ن�سف  يحوي  �لذي  �لربيع،  �أم  نهر  حو�س 

�إنتاج 60 يف �ملئة من �ل�سمندر �ل�سكري و40  �ملغرب وحيث يتم 

يف �ملئة من �لزيتون و40 يف �ملئة من �حلليب، يعاين فعاًل من 

هطور �أمطار �أدنى من �ملتوقع منذ عقد �أو �أكرث، ما خف�س �ملياه 

�ملخ�س�سة للري مبقد�ر �لن�سف. ونتيجة لذلك، بلغ �سخ �ملياه 

�جلوفية �أعلى م�ستوى، ما خف�س من�سوب �ملياه مبا يزيد على 

5 �أمتار.

على  كبري  �أثر  �ملناخ  لتغري  يكون  �أن  يتوقع  �ل�سعودية،  يف 

�نخفا�س  كبري  حد  �ىل  ذلك  و�سبب  �لغذ�ئي،  و�الإنتاج  �لزر�عة 

�رتفاع  �ملناخ من خالل  �أثر تغري  �أن يتجلى  �ملياه. ويتوقع  تو�فر 

معدالت �حلر�رة، بزيادة ت�سل �إىل 3 درجات مئوية مع حلول 

م�ستوى  و�رتفاع  �الأمطار  هطول  تقلبية  و�زدياد   ،2040 �سنة 

�لزر�عي  �الإنتاج  على  در�ماتيكيًا  هذه  توؤثر  �أن  ويتوقع  �لبحر. 

منا�سيب  بانخفا�س  كبري  حد  �إىل  فعاًل  يتاأثر  �لذي  و�لغذ�ئي، 

�ملياه �جلوفية. وعندما يكون هناك �نخفا�س يف �ملت�ساقطات، 

غالبًا ما جتف �الآبار م�سببة تقلبًا كبريً� يف �لغالل �لزر�عية.

�إنتاج  يف  �أكرب  تقلبية  �ىل  �لتوقعات  ت�سري  �ل�سود�ن،  يف 

عن  ف�ساًل  �ملناخ،  لتغري  متنوعة  �سيناريو�ت  وفق  �لقمح 

�حلر�رة  درجات  �رتفاع  نتيجة  �ملزروعة  �مل�ساحة  يف  �نخفا�س 

زياد�ت  �ىل  ذ�تها  �لتوقعات  ت�سري  ولكن  �ملياه.  �سح  و�زدياد 

حمتملة يف �إنتاج �لدخن و�ل�سرغوم )نبات كالذرة(. لذلك، فاإن 

�الأثر على �الأمن �لغذ�ئي �ل�سامل يف �ل�سود�ن �سيكون خمتلطًا 

يف �أح�سن �الأحو�ل.

تغري  نتيجة  �لغذ�ء  �أ�سعار  تزد�د  �أن  �ملتوقع  من  �سورية،  يف 

�الأ�سعار  هذه  �أن  رغم  على  �لزر�عي،  �لقطاع  ُيفيد  ما  �ملناخ، 

�ملرتفعة �سوف تعوق �لنمو �القت�سادي �ل�سامل. لكن يف �ملدى 

�لطويل، يرجح �أن يبدي معدل �لنمو �لزر�عي �جتاهًا تر�جعيًا، 

النخفا�س  �مل�سرتك  �الأثر  �ىل  كبري  �سكل  يف  ذلك  ويعود 

�ملت�ساقطات و�رتفاع درجات �حلر�رة، ما يوؤثر �سلبًا على �لغالل 

�لزر�عية حتى مع �لتقليل من �أهمية تاأثري �لنز�ع �لد�ئر.

�إذ �إن �نخفا�سًا  ويف �ليمن، ي�سكل تغري �ملناخ قلقًا حقيقيًا، 

للخطر  �لبعلية  �لزر�عة  �سيعر�س  �ملت�ساقطات  م�ستوى  يف 

تتفاوت  �أن  ويتوقع  فعاًل.  �ملتقلقل  �لغذ�ئي  �الأمن  و�سع  ويفاقم 

يف  و�لدخن  �ل�سرغوم  غالل  فتزد�د  �ملناخ،  تغري  ب�سبب  �لغالل 

لتغري  �ل�سامل  �الأثر  لكن  و�لقمح.  �لذرة  غالل  تنخف�س  حني 

�إيجابيًا  �سيكون  �لزر�عي  �ملحلي  �الإجمايل  �لناجت  على  �ملناخ 

معظم  �أن  مع  �لعاملية،  �الأ�سعار  يف  �ملتوقع  �الرتفاع  ب�سبب 

الأنهم  �ملرتفعة  �الأ�سعار  هذه  من  ي�ستفيدون  ال  قد  �ملز�رعني 

■ لي�سو� مرتبطني بال�سوق. 

ف��ي��دي��ل ب��ري��ن��غ��رو م�����ص��وؤول 

�لإ�صكو�،  يف  �لقت�صادية  �ل�صوؤون 

بروت
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أبناء قرية 

املعطن 

املهجورة 

يعودون 

إلحيائها بعد 

النزوح عنها 

بسبب الجفاف 

والتلوث

عزة عبدالمجيد )عّمان(

�إىل  و�حلنني  بالذكريات  ممزوجة  كثرية  ــور  �أم

�الأر�س تدفع باأبناء قرية �ملعطن �الأردنية الإحيائها. 

تر�بًا  بعثها  ور�ء  فيه  �حلياة  وذ�كــرة  �ملكان  ع�سق  يكون  قد 

�لقرية ال  �آمال و��سعة باحلفاظ على تر�ثها. لكن  وبيوتًا، مع 

تز�ل �ساخمة مبوقعها وباألق �لطبيعة وتنوعها وما �سنعته يد 

�الإن�سان فيها على مر �لع�سور.

�سحيق  و�د  على  تطل  ه�سبة  على  �لر�ب�سة  �لقرية،  تقع 

وغابات طبيعية، يف حمافظة �لطفيلة يف �جلنوب �الأردين. 

�أن�سئت يف نهاية �لع�سر �لعثماين على  وهي من �لقرى �لتي 

�الأدومي  �لع�سر  من  �ملكان،  على  تعاقبت  ح�سار�ت  �أنقا�س 

ثم  �ململوكي  وخا�سة  �الإ�سالمي  �لعربي  و�لع�سر  فاالأنباط 

يف  �الأدوميني  لعا�سمة  مبتاخمته  �ملوقع  ويتميز  �لعثماين. 

وقد  �أجز�ئه  معظم  تهدمت  �لذي  رم�سي�س  وق�سر  ب�سري�، 

خلفه �لفر�عنة يف حمالتهم دعمًا لالأدوميني.

قرية أيام زمان
منتجع بيئي أهلي يف األردن

تطل  �لذي  �لهيج  و�دي  مميزً�  طابعًا  �ملنطقة  مينح  وما 

�سديد  عموديًا  �سخريًا  مقطعًا  ي�سكل  �إذ  عليه،  �لقرية 

�النحد�ر، مع تركيبة رملية، �إىل جانب كونه كثري �لكهوف.

نزوح السكان
وزر�عيًا  جتاريًا  ن�ساطًا  تاريخها  عرب  �ملعطن  قرية  �سهدت 

�أدى  وقد  �ملياه.  وم�سادر  �الأمن  عن�سر  تو�فر  ب�سبب  كبريً�، 

�الأ�سجار  جانب  فاإىل  طبيعتها.  ــر�ء  �إث �إىل  �ملناخي  �لتنوع 

و�للوز،  و�لتني  و�خلروب  و�لبطم  و�لوعر  كاللز�ب  �حلرجية 

و�لعليق  و�لعلندة  كالرمت  �ل�سجري�ت  من  �أ�سناف  هناك 

ويزخر  و�لبابوجن.  و�لزعرت  كال�سيح  و�الأع�ساب  و�حللفا، 

و�لذئاب  كال�سباع  �لربية  �حليو�نات  من  بالعديد  حميطها 

�ل�سنار  مثل  و�ملقيمة  �ملهاجرة  و�لطيور  �آوى،  و�بن  و�لثعالب 

و�لعقبان  كالن�سور  �حلو�مة  و�لطيور  و�ليمام،  و�حلجل 

و�ل�سقور.

لتغري  �ملا�سي  �لقرن  منت�سف  منذ  تعر�ست  �ملنطقة  لكن 
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يف  �لنا�سطني  �أبنائها  �أحد  �ل�سباطات،  حممد  ح�سني  و�سفه 

و�لطبيعة«.  �الإن�سان  بفعل  »كارثي  باأنه  تطويرها،  جمال 

حما�سة  مع  يرت�فق  �لكارثية  �الأو�ساع  تلك  عن  حديثه  لكن 

كبرية الإحياء �لقرية كمنتجع بيئي ي�ساهم �أبناوؤها يف ترميم 

بيوته.

حياة  على  طر�أ  �لذي  �لكبري  �لتحول  �إن  �ل�سباطات  يقول 

�لقرية و�سكانها جاء نتيجة جلفاف ينابيعها �لتي مل يبق منها 

�الأمطار،  و�نحبا�س  �ملناخ  تغري  �إىل  باالإ�سافة  �ثنني،  �سوى 

�لت�سعينات  مطلع  يف  �الأردن  له  تعر�س  �لذي  �لزلز�ل  �أثر  ثم 

م�سنع  �أن  وي�سيف  �الأر�س.  جوف  يف  �لينابيع  مياه  فغارت 

كيلومرت�ت،  ثمانية  من  �أكرث  يبعد  ال  �لبالد،  جنوب  �إ�سمنت 

بالغطاء  �أ�سر  غبار  من  �أثاره  مبا  للمنطقة  بيئية  كارثة  �سكل 

على  للح�سول  �حلجارة  مقلع  يف  �لتفجري�ت  و�أدت  �لنباتي. 

يف  �ساهمت  ��سطناعية  »زالزل«  �إحــد�ث  �إىل  �جلري  حجر 

�الأ�سجار،  ويب�ست  �لزر�عة  وتال�ست  �لينابيع.  مياه  �سياع 

وخا�سة �لزيتون �لذي يعترب ثروة وطنية، و�نتهى بها �ملطاف 

وقودً� يف مد�فئ �لبيوت.

متامًا  مهجورة  �لقرية  �أ�سبحت  �ل�سبعينات،  نهاية  يف 

بعدما �نتقل معظم �سكانها �إىل مدينة عني �لبي�ساء �ملجاورة.

بيوت عتيقة صديقة للبيئة
عرب  �أطالاًل  و�لطني  باحلجارة  �ملبنية  �لقرية  بيوت  حتولت 

ترت�وح  �لتي  منها،  �لكثري  جدر�ن  �أن  �إال  �ملا�سية.  �ل�سنو�ت 

�سماكتها بني 70 �سنتيمرتً� ومرت، بقيت �سامدة تعطف على 

ذكريات �أ�سحابها. كان �سقف �لبيت مغطى باأخ�ساب �للز�ب 

�ل�سعر  من  بحبال  ببع�س  بع�سها  ُيربط  للت�سو�س،  �ملقاومة 

لتاأتي  �لبالن،  �سجري�ت  من  �آخر  غطاء  يو�سع  ثم  و�ل�سوف، 

و�ل�سل�سال  �الأ�سفر  �لطني  من  �الأخــرية  �لطبقة  ذلك  بعد 

�ملمزوج بالتنب، ب�سماكة ال تقل عن خم�سة �سنتيمرت�ت، وهو 

�ل�سقوف  �أن  �إال  ت�سققه.  وعدم  �لطني  متا�سك  على  يعمل  ما 

�الأبو�ب  �أما  �الأقل.  على  عامني  كل  �سيانة  �إىل  حتتاج  كانت 

فكانت ت�سنع �أي�سًا من خ�سب �للز�ب.

�لبيوت،  د�خــل  �حلطب  ي�سعلون  �لقرية  ــايل  �أه وكــان 

خ�سب  على  عازلة  �سبه  طبقة  �ملت�ساعد  �لدخان  في�سكل 

�لطني،  طبقة  �أ�سفل  �مل�ستخدمة  �لق�سب  ــو�د  و�أع �ل�سقف 

�لبيوت  هذه  طبيعة  �إن  �ل�سباطات  ويقول  عمرها.  من  فيزيد 

»هي بالتاأكيد �سديقة للبيئة، فهي د�فئة �ستاء وباردة �سيفًا، 

ب�سبب �أ�سلوب �لعزل و�ملو�د �مل�ستخدمة يف �لبناء«.

�لربيطاين  �ملعهد  من  فريقًا  دفع  ما  هو  ذلك  كان  رمبا 

يف  �مل�ستخدمة  �ملو�د  لدر��سة  منوذجًا  �لقرية  الختيار  لالآثار 

�لع�سر  حتى  �حلجري  �لع�سر  منذ  �لعمر�ين  وتطورها  بنائها 

�لعثماين.

املشاركة إلعادة التأهيل
عام  ت�سكلت  �لتي  �لتعاونية،  �ل�سياحية  �لبقيع  جمعية  بد�أت 

2007 من بع�س �أبناء �لقرية برئا�سة �ل�سباطات، ترميم بع�س 

من املباين املرممة يف قرية املعطن

بيت تقليدي 

من الداخل

قبل اإعادة تاأهيله

�ل�صور:

Matan Eco-Village
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تاأهيل  �إعادة  م�سروع  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �لقدمية  �لبيوت 

�الأردنية  �ل�سياحة  وز�رة  مع  بالتعاون  ينفذ  �لذي  �ملنطقة، 

وبع�س �ملوؤ�س�سات �لدولية.

للزو�ر  مماثلة  بيوت  بناء  �إىل  �أي�سًا  �جلمعية  و�جتهت 

�لبناء  حجارة  ��ستخد�م  و�إعــادة  حملية  مــو�د  با�ستخد�م 

�لتحتية  �لبنية  توفري  جرى  �لعمل،  �نطالق  ولدى  �لقدمية. 

مزود  لــلــزو�ر  مركز  ـــد�د  و�إع ومــاء،  وكهرباء  طريق  من 

برج  �أن�سئ  كما  �لتقليدية،  عر  �ل�سَّ بيوت  و�أقيمت  باخلدمات. 

�أمتار يتيح للزو�ر �ال�ستمتاع بطبيعة  م�ساهدة بارتفاع ت�سعة 

�ملنطقة.

�لبيئي  �ملعطن  نـزل  �إن�ساء  �أي�سًا  �الأوىل  �ملرحلة  ت�سمنت 

من  �لبقيع  جمعية  وتهدف  �لتخييم.  يف  �لر�غبني  خلدمة 

خالل �إحياء �لقرية �إىل دعم �سياحة �لبيئة و�ملغامرة و�مل�سار�ت 

الإطالع  �لرب�مج  �سياحة  على  �لرتكيز  مع  �لطيور،  وم�ساهدة 

يف  �سائدة  كانت  �لتي  �ملختلفة  �حلياة  �أمنــاط  على  �ل�سائح 

�ملكان.

�لقرية  هذه  ل�سكان  ميكن  هل  هو:  �ملطروح  �ل�سوؤ�ل  لكن 

�إن  �ل�سباطات  يقول  �مل�سروع؟  ��ستكمال  بعد  �إليها  �لعودة 

ترميم  خاللها  يجري  ثانية،  مرحلة  يت�سمن  �لذي  �لعمل 

لتاأهيل  �ملجتمعية  �مل�ساركة  على  يعتمد  �لبيوت،  من  مزيد 

دور�ت  عقد  جانب  �إىل  �ل�سياحي،  للعمل  �لالزمة  �لعنا�سر 

�لنول  با�ستخد�م  �لن�سيج  كغزل  قدمية  حرف  على  للتدريب 

و�سناعة �لفخار من �ل�سل�سال.

�ملهن  هــذه  منتجات  بت�سويق  �جلمعية  تقوم  و�سوف 

يقول  كما  وهذ�،  و�لزر�عية.  �حليو�نية  و�ملنتجات  �لتقليدية 

�القت�سادي  �لو�قع  حت�سني  على  »�سينعك�س  �ل�سباطات، 

قد  مما  و�لفقر  �لبطالة  من  و�لتخفيف  لالأفر�د  و�الجتماعي 

■ ي�سمح لهم بالعودة �إىل �حلياة يف �لقرية«. 

تربية املاعز ن�ساط تقليدي اأبناء القرية يعيدون بناء ما تهدم

يف حميط قرية املعطن اجلبلية كهوف ميكن اأن جتتذب هواة الت�سلق وجماعات ال�سياحة البيئية
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شملت فعاليات 
أسبوع أبوظبي 

لالستدامة
القمة العاملية 

لطاقة املستقبل، 
والقمة العاملية 
للمياه، واجتماع 
الجمعية العامة 
للوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة 
)ايرينا(، ومعارض 

ونشاطات متفرقة

�أبوظبي  ـ  »البيئة والتنمية«

�نتحاري«،  عمل  �لنفط  على  �العتماد  »��ستمر�ر 

ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سيخ  �آل  عبد�للـه  قال 

تبني  بالده  �أن  م�سيفًا  �ل�سعودية،  يف  �ملتقدمة  �ملياه  تقنية 

�ستنتج  �لتي  �ل�سم�سية  بالطاقة  �ملياه  لتحلية  �الأوىل  حمطتها 

جاء  �سنتني.  بعد  يوميًا  �ملحالة  �ملياه  من  مكعب  مرت  �ألف   60

حتقيق  �أجل  من  �الإقليمي  �لتعاون  عن  جل�سة  خالل  كالمه 

�أبوظبي،  يف  للمياه«  �لعاملية  »�لقمة  خالل  �ملياه،  ��ستد�مة 

�لعربي  للمنتدى  �لعام  �الأمني  �سعب  جنيب  �جلل�سة  و�أد�ر 

للبيئة و�لتنمية )�أفد(.

�الإد�رة  لتحقيق  �قت�ساديًا  و�ملجدية  �لكفوءة  �لتقنيات 

كانت  عليها  �ملتز�يد  �لطلب  وتلبية  �ملياه  ملو�رد  �مل�ستد�مة 

حمورً� رئي�سيًا يف �لقمة �لعاملية للمياه، خالل �أ�سبوع �أبوظبي 

�لثاين  كانون  و24   17 بني  �لفرتة  يف  �أقيم  �لذي  لال�ستد�مة 

�ملتعددة  �أبوظبي  مبادرة  »م�سدر«،  �سيافة  يف  )يناير( 

و�أ�سحاب  �سيا�سيني  جمع  وقد  �ملتجددة.  للطاقة  �الأوجــه 

�أعمال و�أكادمييني ومنظمات دولية و�إقليمية، بهدف ت�سريع 

�ملرت�بطة  للتحديات  �لت�سدي  يف  ت�ساهم  جتارية  حلول  ن�سر 

�ملناخ  تغري  تد�عيات  من  و�حلد  و�ملياه  �لطاقة  �أمن  ل�سمان 

ون�سر حلول �لطاقة �ملتجددة.

 تحديات الطاقة
وأمن املياه

�ملياه أسبوع أبوظبي لالستدامة ��ستد�مة  »تعزيز  �سعار  �ل�سنة  هذه  �لقمة  حملت 

�ملياه  بني  �لتالزمية  �لعالقة  وتناولت  �جلافة«،  �ملناطق  يف 

و�لطاقة وتاأثري�تها �لبعيدة �ملدى على �الأمن �لغذ�ئي �الإقليمي 

منطقة  يف  �حلكومات  فيه  تنفذ  وقت  يف  و�أتــت  و�لعاملي. 

�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا م�ساريع طموحة لزيادة قدرة 

معظم  �أن  �خلرب�ء  و�أكد  �ملتز�يد.  �لطلب  لتلبية  �ملياه  حتلية 

�ال�ستهالك،  تر�سيد  يف  يكمن  �ملائي  �الأمــن  ل�سمان  �حلل 

�ل�سم�سية،  �لطاقة  فيها  مبا  جديدة،  تقنيات  ن�سر  �إىل  �إ�سافة 

مياه  ملعاجلة  �لالزمة  �لطاقة  وتخفي�س  �لتحلية  قدرة  لزيادة 

�لبحر وحتويلها �إىل مياه �ساحلة لل�سرب.

جل�سة  �أيام  �أربعة  د�مت  �لتي  �لقمة  خالل  »�أفد«  ونظم 

�لغذ�ء«،  يف  و�لطاقة  �ملياه  »تر�بط  بعنو�ن  رئي�سية  حو�رية 

�لعربية.  �لبلد�ن  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  حول  تقريره  ملناق�سة 

تغري  حول:  م�ستديرة  طاوالت  �أربع  �جلل�سة  بعد  وعقدت 

و�لــغــذ�ء،  و�لطاقة  �ملياه  بني  �لتالزمية  و�لعالقة  �ملناخ 

يف  للزر�عة  و�الجتماعية  و�القت�سادية  �لبيئية  �ال�ستد�مة 

باملقارنة  �الفرت��سية  و�ملياه  �لغذ�ء  ��ستري�د  �لقاحلة،  �ملناطق 

مع �الإنتاج �ملحلي، �الأ�ساليب �لزر�عية �لبديلة وتغيري �لعاد�ت 

�لغذ�ئية. )تفا�سيل �جلل�سة يف �ل�سفحة 26 من هذ� �لعدد(.

القمة العاملية لطاقة املستقبل
مناق�سات  مــد�ر  كانت  �لطاقة  لتحديات  �لت�سدي  حلول 

�سمن  �أي�سًا  عقدت  �لتي  �مل�ستقبل«  لطاقة  �لعاملية  »�لقمة 

حماورها  ومن  �أبوظبي.  يف  �ال�ستد�مة  �أ�سبوع  فعاليات 

�لنظيفة،  �لطاقة  مل�ساريع  �ملبتكرة  �لتمويل  �آليات  �لرئي�سية 

�لقطاعني  بني  �ل�سر�كات  �إىل  �خل�سر�ء«  »�ل�سند�ت  من 

�أبو�ب  لفتح  �ملتاحة  �جلديدة  و�ملنهجيات  و�خلا�س  �لعام 

روؤو�س �الأمو�ل، خ�سو�سًا يف فرت�ت �لتباطوؤ �القت�سادي.

و�سدد �لدكتور �أحمد عبد�للـه بالهول، �لرئي�س �لتنفيذي 

�ملتجددة  بالطاقة  �ملتز�يد  �الهتمام  على  »م�سدر«،  ل�سركة 

حلولها  »تطور  �إىل  الفتًا  �الأو�ــســط،  �ل�سرق  منطقة  يف 

حتى  �لتكاليف،  و�نخفا�س  �لكفاءة  حيث  من  وتقنياتها 

وزير الدولة االإماراتي �سلطان اجلابر والرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي  افتتاح قمة طاقة امل�ستقبل

اأمام جناح »م�سدر« يف املعر�س املرافق



47چهللامار�س/�أبريل 2015

�أ�سبحت مناف�سًا جديًا للطاقة �لتقليدية يف كثري من مناطق 

�لعامل«.

مو�جهة  يف  �لذكية«  »�ملدن  م�ساهمة  �مل�ساركون  وناق�س 

�لتحديات �ملرت�بطة للمياه و�لطاقة وتغري �ملناخ، مع حفز �لنمو 

�القت�سادي يف �لوقت نف�سه. وقال �أنطوين مالو�س مدير �إد�رة 

مدينة م�سدر يف �إحدى �جلل�سات: »تت�سبب �ملدن يف 75 يف 

وال  �لعامل.  يف  �لكربون  �أوك�سيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  من  �ملئة 

�سك يف �أن �لتحديات �حلالية كبرية، خا�سة يف ظل �لتوقعات 

باأن 60 يف �ملئة من �سكان �لعامل �سيعي�سون يف �ملدن بحلول 

5 باليني ن�سمة«. وتعترب مدينة م�سدر  �أي نحو   ،2030 �سنة 

وت�ست�سيف  ��ستد�مة،  �لعامل  مدن  �أكرث  �إحدى  �أبوظبي  يف 

�لتي  )�أيرينا(  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لرئي�سي  �ملقر 

عقدت �جتماعها �خلام�س قبل قمتي �لطاقة و�ملياه.

�ملتجددة  �لطاقة  جمــال  يف  �سر�كات  مناق�سة  ومتــت 

و�ال�ستد�مة، بينها م�سروعان يف �الإمار�ت. �الأول هو م�سروع 

ــوك(  )�أدن �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �سركة  بني  »�لريادة« 

�قت�سادية  جــدوى  ذي  نظام  لتطوير  »م�سدر«،  و�سركة 

و��ستخد�مه  وحجزه  �سناعية  من�ساآت  من  �لكربون  اللتقاط 

�لطاقة  �أبحاث  مركز  هو  و�لثاين  �لنفط.  ��ستخر�ج  تعزيز  يف 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�سدر  معهد  بني  �مل�ستد�مة  �حليوية 

حيوي  وقود  الإنتاج  بوينغ،  و�سركة  للطري�ن  �الحتاد  و�سركة 

�ملياه  ��ستهالك  ومعدالت  �لغذ�ء  �أمن  على  �سلبًا  يوؤثر  ال  بديل 

يف �لري.

وُعقدت جل�سة ختامية م�سرتكة بني قمة طاقة �مل�ستقبل 

وقمة �ملياه.

ابتكارات ومعارض
تز�من �نعقاد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة مع بد�ية �سنة 2015 

وجذب  �الإمار�ت  يف  �البتكار  لت�سجيع  �سنة  �إعالنها  مت  �لتي 

�ملتجددة  �لطاقة  بينها  رئي�سية  قطاعات  �إىل  �ال�ستثمار�ت 

�الأ�سبوع تقدمي مناذج مميزة  و�لنقل و�ملياه و�لتعليم. و�سهد 

لطائرة  �لتجريبي  �لتحليق  ذلك  من  �لتكنولوجي.  لالبتكار 

و�ستقوم  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  �لتي   »2 �إمبال�س  »�سوالر 

كما  �أبوظبي.  من  �نطالقًا  وقود  دون  من  �لعامل  حول  برحلة 

�أقيم �سباق لل�سيار�ت �ل�سم�سية على م�سافة 1200 كيلومرت يف 

�إمارة �أبوظبي، �سارك فيه 14 فريقًا جامعيًا من دول خمتلفة، 

�ملرتبة  �أبوظبي �لذي حل يف  بينها فريق �ملعهد �لبرتويل يف 

�لثانية بعد فريق جامعة والية مي�سيغان �الأمريكية.

�مل�ستقبل،  لطاقة  �لعاملية  للقمة  مر�فق  معر�س  و�أقيم 

معر�س  �إىل  �إ�سافة  للمياه،  �لعاملية  للقمة  مر�فق  ومعر�س 

للنفايات  �مل�ستد�مة  �الإد�رة  بنظم  �ملتخ�س�س  وي�ست«  »�إيكو 

و�إعادة تدويرها.

ومت تكرمي �لفائزين بجائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل يف دورتها 

�ل�سابعة. و�سملت قائمة �لفائزين، �لذين نال كل منهم جائزة 

نقدية هي 1.5 مليون دوالر، �سركة »بانا�سونيك« و�سركة »�إم 

كوبا �سوالر« ومنظمة »ليرت �أوف اليت«. وفاز نائب �لرئي�س 

�الأمريكي �الأ�سبق �آل غور عن فئة �أف�سل �إجناز لالأفر�د لدوره 

يف رفع �الهتمام �لعاملي بق�سية تغري �ملناخ. كما فازت خم�س 

مد�ر�س ثانوية من �أنحاء �لعامل، ح�سلت كل منها على جائزة 

�ملقرتحة  م�ساريعها  لتمويل  دوالر  �ألف   100 بقيمة  نقدية 

■ ال�ستخد�م �لطاقة �ملتجددة. 

للوكالة  الــعــامــة  اجلمعية  عــقــدت 

)اأيرينا(  املتجددة  للطاقة  الدولية 

 17 من  اأبوظبي  يف  اخلام�ض  اجتماعها 

اىل 18 كانون الثاين )يناير(، قبل قمتي 

عن  ممثلني  بح�صور  واملياه،  الطاقة 

نحو 150 دولة.

ومت تقدمي تقرير »اأيرينا« عن تكاليف 

 ،2014 �صنة  املتجددة  الطاقة  توليد 

احلديثة  التقنيات  كلفة  اأن  اأظهر  الذي 

مع  كبري  ب�صكل  انخف�صت  لإنتاجها 

يف  ليدخل  اخلــا�ــض  القطاع  ت�صجيع 

ــاج هذه  ــت ال�ــصــتــثــمــارات املــتــاحــة لإن

الكهرباء  كلفة  انخف�صت  فقد  الطاقة. 

اإىل  فوتوفولطية  خاليا  من  املنتجة 

و2014.   2010 عامي  بــني  الن�صف 

�صنتات   8 امل�صاريع  بع�ض  يف  وبلغت 

دعم  دون  من  �صاعة  للكيلوواط  فقط 

من  كثري  ينتجه  مما  اأرخ�ض  اأي  مايل، 

بالوقود  العاملة  الــطــاقــة  حمــطــات 

الطاقة  اأن  التقرير  يف  وجاء  الأحفوري. 

املائية وطاقة ال�صم�ض والرياح والطاقة 

على  ــادرة  ق كلها  الأر�صية  احلــراريــة 

والنفط  الفحم  طــاقــة  مــع  املناف�صة 

القطاع  هي  املتجددة  والطاقة  والغاز. 

الأ�صرع منواً، وقد ازدادت ال�صتثمارات 

فيها 16 يف املئة عام 2014 فبلغت اأكرث 

من 310 باليني دولر، نتيجة للفر�صة 

بتنامي  مقرونة  لها،  املتاحة  التجارية 

الطلب العاملي على الكهرباء.

وزير  اجلابر،  �صلطان  الدكتور  وقــال 

اإدارة  الإماراتي ورئي�ض جمل�ض  الدولة 

عن�صر  املتجددة  الطاقة  اإن  »م�صدر«، 

»وقد  م�صتدام،  م�صتقبل  لبناء  حا�صم 

حتولت من بديل باهظ الكلفة اإىل خيار 

تكنولوجي قادر على املناف�صة«.

عن  تــقــريــراً  »اأيــريــنــا«  ــدرت  ــص اأ� كما 

والطاقة  املياه  بني  التالزمية  العالقة 

و�صول  اأن  فيه  جــاء  وممــا  والــغــذاء. 

اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 

و�صعتها  التي  املتجددة  الطاقة  اأهداف 

املياه  كمية  من  املئة  يف   20 �صتخف�ض 

عمليات  يف  التربيد  لأغرا�ض  الالزمة 

واأطلقت  التقليدية.  الطاقة  توليد 

الإلــكــرتوين  البحث  موقع  »اأيــريــنــا« 

اخلا�ض   www.resourceirena.org
الطاقة  حــول  واملعلومات  بالبيانات 

املتجددة.

قرو�ض  تــقــدمي  الجــتــمــاع  يف  ــن  واأعــل

مي�صرة بقيمة 57 مليون دولر لتمويل 

يف  املتجددة  للطاقة  م�صاريع  خم�صة 

واإيــران  وكوبا  والأرجنتني  موريتانيا 

الكاريبي،  البحر  يف  غرينادين  وجــزر 

بني  امل�صرتك  التمويل  برنامج  مبوجب 

للتنمية.  اأبوظبي  و�صندوق  »اأيرينا« 

لهذه  الإجمالية  ال�صتطاعة  وتبلغ 

و�صت�صمن  ميغاواط،   35 امل�صاريع 

لأكرث  الطاقة  من  م�صتدامة  اإمــدادات 

املناطق  يف  �صخ�ض  ـــف  األ  280 ــن  م

الطاقة  خدمات  اىل  تفتقر  التي  الريفية 

الع�صرية.

وقال املدير العام للوكالة عدنان اأمني، 

�صنوات  لأربـــع  انتخابه  اأعــيــد  الــذي 

تراجع  اللعبة.  تغريت  »لقد  اأخــرى: 

فر�صة  خلق  املتجددة  الطاقة  اأ�صعار 

نظيف  طاقة  نظام  لبناء  تاريخية 

وم�صتدام ويجنب كارثة تغري املناخ«.

اجتماع »أيرينا«: الطاقة املتجددة 
أرخص من الطاقة التقليدية
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طبيعة لبنان
بعين يابانية

كتاب الطبيعة

 اأرزات عتيقة

 في محمية اأرز ال�شوف
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مشاهدات لسفير اليابان يف لبنان
حول حماية الغابات وإعادة تشجيرها

وصون الحيوانات البرية، واعتماد نهج 
»الحمى« الذي كان سائدًا يف القدم

اليابان  �سفري  اأوت�سوكا  �سيت�سي 

املقال  هذا  كتب  وقد  لبنان،  يف 

لـ»البيئة والتنمية«

�سيت�سي �أوت�سوكا

ينعم لبنان وبلدان �سرق البحر املتو�سط، مهد 

احل�سارات، بطبيعة متنوعة غنية. لكن هذه 

�سة للخطر.
َّ
الطبيعة معر

نالحظ اليوم اأن معّدلت منو اأ�سجار الأرز يف لبنان 

ت�ساءلت ب�سكل كبري جدًا. ولقد ا�ستهر اأرز لبنان تاريخيًا 

كمورد ثمني يف �سناعة ال�سفن اخل�سبية التي ا�سُتخدمت 

للتجارة البحرية الفينيقية. لهذا ال�سبب، يعترب احلفاظ 

على الأرز اللبناين �سروريًا، لي�س للبنان وح�سب، بل 

للعامل كله، لأّنه يعد تراثًا م�سرتكًا.

راأيُت غابات الأرز يف لبنان للمرة الأوىل عندما 

زرت حممّية الباروك الطبيعية يف جبال ال�سوف �سيف 

2012. اأر�سدين يف زيارتي للمحمية النائب وليد جنبالط 

وعقيلته، اللذان طاملا �سعيا للحفاظ على جبال ال�سوف. 

لدينا نحن اليابانيني فكرة عن اأ�سجار الأرز يف جبال 

هيماليا، التي تنمو عموديًا. اأما الأرز اللبناين فيلقي 

بظالل فريدة من نوعها، اإذ متتد اأغ�سانه اأفقيًا، وتبدو هذه 

ال�سجرة املميزة ر�سيقة وقوية وجليلة. ويتجاوز عمر بع�س 

اأ�سجار الأرز الألف �سنة، ورمبا �سهدت حملة ال�سليبيني 

يف املنطقة. لذلك، تقع على جيلنا م�سوؤولية العناية ب�سجرة 

الأرز واحلفاظ عليها يف حالة جيدة. عندما كنت اأعي�س 

يف فانكوفر يف كندا قبل عقد من الزمن، راأيت اأ�سجار 

الأرز اللبناين تنمو بحيوية يف حديقة امللكة اإليزابيث. 

كانت اجلالية اللبنانية هناك تهتم بها وترعاها، وقد تاأّثرنا 

مبحبتهم لهذه ال�سجرة.

تعّرفُت يف لبنان اإىل عدد كبري من اجلمعيات والهيئات 

التطوعية والبلديات التي تتوىل رعاية الأرز اللبناين. 

وبعد ا�ست�سارتي خرباء يف الغابات، اأدركت اأن العنا�سر 

الأ�سا�سية للحفاظ على الغابات هي: اأوًل، الوقاية من 

احلرائق. ثانيًا، حت�سني �ستول الأ�سجار لتكون اأكرث تكيفًا 

مع البيئة. وثالثًا، تدابري احلماية �سّد الرعي اجلائر. 

وتت�سّدر هذه الأولويات اإجراءات الوقاية من احلرائق 

يف اجلبل، لأن احلرائق مبجّرد حدوثها ت�سبب خ�سائر 

هائلة يف املوارد الطبيعية. وحتدث حرائق الغابات بفعل 

جمموعة متنوعة من اأن�سطة يقوم بها الإن�سان، كالنريان 

غري املراقبة واأعقاب ال�سجائر وتعرية الأرا�سي الزراعية 

ه اجلميع لهذه  التي تفاقمت يف الآونة الأخرية. لكن اإذا تنبَّ

ب حرائق الغابات. الأن�سطة، فيمكننا جتنُّ

يف اإطار اإجراءات الوقاية من احلرائق يف اجلبال، 

تربعت ال�سفارة اليابانية باأجهزة ومعدات اإطفاء لحتاد  Sh
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بلديات الفيحاء يف �سمال لبنان عام 2009، وجلمعية الرثوة 

احلرجية والتنمية يف جبل لبنان عام 2010. اأما العن�سران 

الآخران فيتطلبان ا�سرتاتيجية متو�سطة اأو طويلة الأمد.

كانت احلكومة اللبنانية اأطلقت حملة تهدف اإىل زرع 

40 مليون �سجرة يف اأنحاء البالد، وقامت بتعبئة البلديات 

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س لهذا الغر�س. 

وميكن لهذه احلملة اأن ت�سبح اأكرث ت�سجيعًا وفعالية اإذا 

واكبتها اإجراءات لرفع ن�سبة جناح ا�ستنبات هذه الأ�سجار 

وحماية منوها. يذكر اأن منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

لالأمم املتحدة )فاو( بداأت موؤخرًا العمل على ا�ستنبات 

اأ�سجار هجينة جديدة مقاومة لالأمرا�س املعدية واجلفاف 

وتغريُّ املناخ.

يف اإطار هذه احلملة، تتطلب اإعادة التحريج ا�ستثمارات 

�سخمة يف مرافق الرّي واإن�ساء اأ�سوار احلماية التي توؤمن 

منوًا �سليمًا لالأ�سجار. اإل اأن هذه ت�سطدم مباأزق امليزانية 

و�سعوبة تاأمني التمويل املطلوب. لهذا ال�سبب، ت�سّب 

اجلهود حاليًا لتخفي�س كلفة اإعادة التحريج، من خالل 

تعزيز جودة ال�ستول وقدرتها على مقاومة الظروف 

املعاك�سة، واختبار اأ�ساليب الري املقت�سد باملياه، اأو حتى 

اإعادة التحريج من دون ري على الإطالق.

الحياة البرية املهددة باالنقراض
ي�سهد العامل اليوم خطر انقرا�س اأنواع حية ترتاجع اأعدادها 

ب�سورة حادة، ول بد من اتخاذ تدابري عاجلة لإنقاذها. 

وهذا اخلطر ل ي�ستثني لبنان. ويعمل مركز »التعرف على 

احلياة الربية« يف عاليه، وهو منّظمة غري حكومّية، على 

دة بالنقرا�س. اإنقاذ احليوانات املهدَّ

�س هذا املركز  زرُت الدكتور منري اأبي �سعيد، موؤ�سِّ

وهو طبيب بيطري ونا�سط بيئي. فاأخربين اأن املركز 

افتتح عام 1993 لأغرا�س تعليمية متعلقة بالأنواع الربية 

والتنوع البيولوجي يف لبنان، خ�سو�سًا الثدييات والطيور 

والزواحف والربمائيات، اإ�سافة اىل رعاية احليوانات الربية 

امل�سابة واإطالقها بعد تعافيها. وت�ساعده زوجته ديانا يف 

ن�ساطات املركز. فاملناهج الدرا�سية يف لبنان ل تركز على 

الأنواع احلية التي تعي�س يف طبيعته، على رغم اأن لبنان 

يتمتع بتنوع وفري من النباتات واحليوانات.

يفاجاأ زوار هذا املركز بروؤية زوجني من الدببة البنية مت 

تروي�سهما ب�سكٍل جيد، فيكت�سفون اأن الدببة البنية كانت 

تعي�س يف �سمال لبنان حتى اأوائل الت�سعينات. كما كانت 

ال�سباع املخططة ت�ساهد بالقرب من املناطق املاأهولة. وهي 

معر�سة خلطر النقرا�س، اإ�سافة اإىل الثعالب احلمراء 

وبنات اآوى وغريها، نظرًا للظروف غري املوؤاتية.

ل حتظى هذه احليوانات الربية باحلماية اإل من قبل 

ب�سعة اأ�سخا�س مندفعني بروح التطوع. لكن مبادراتهم 

تبقى بعيدة عن تاأمني م�ستوى احلماية املطلوب. فهل 

ميكن دعمها من قبل �سناديق وموؤ�س�سات عامة؟ عندما 

كنت اأعمل كديبلوما�سي يف اململكة العربية ال�سعودية، 

كنت اأعجب للحما�سة واملثابرة اللتني تبديهما احلكومة 

ال�سعودية يف حماية احلياة الربية. النمر العربي مثاًل 

حيوان نادر يحظى بحماية �سديدة لأنه يو�سك على 

النقرا�س ب�سبب ال�سيد غري امل�سروع.

تبداأ حماية احلياة الربية اأوًل بال�سيطرة على ال�سيد 

غري امل�سروع. وغني عن القول اأن التنمية املفرطة وتو�سع 

نطاق التح�سر ي�سكالن تهديدًا لبقاء احلياة الربية. فاإذا 

تخطى ال�سيادون م�ستوى معينًا يف قتل الطيور وغريها 

من احليوانات ال�سغرية، يوؤّدي ذلك ل حمالة اإىل تعري�س 

احليوانات املتو�سطة والكبرية احلجم التي تتغذى بها 

للخطر. على عك�س ذلك، يف اليابان، �ساهمت احلماية 

املفرطة للحيوانات الربية يف ارتفاع عدد اخلنازير الربية 

والغزلن ب�سكل هائل، مما زاد خطر مهاجمتها للب�سر 

�ل�سفير �أوت�سوكا )اإلى الي�سار( 

�أمام م�ستنقع كفرزبد

لقالق مهاجر يم�سي ��ستر�حة في حمى كفرزبد

كتاب الطبيعة
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واحليوانات الأليفة واإحلاق الأذى. بعبارة اأخرى، يجب اأن 

نحدد الأعداد املقبولة لكل نوع حي من اأجل �سون النظام 

البيئي.

اإ�سافة اإىل ذلك، على ال�سيادين اأن ميتثلوا للقوانني 

املنظمة لل�سيد. ويف هذا الإطار، اأفاد وزير البيئة حممد 

امل�سنوق عام 2014 اأن معدلت ال�سيد غري امل�سروع 

انخف�ست. ولقد اطلعُت �سخ�سيًا على دليل ال�سيادين 

الذي اأ�سدرته وزارة البيئة، وهو يف غاية الو�سوح ويت�سّمن 

�سورًا اإي�ساحية، ول بّد من تقدير مثل هذه اجلهود.

نهج »الحمى« للحفاظ ىلع البيئة
ال�سيد من اأجل املتعة لي�س مقبوًل يف ظل تعّر�س العديد 

من الأنواع احلية الربية للخطر. رمبا اأفكر بهذه الطريقة 

لأنني اأحتّدر من �سعب زراعي. وحتدد وزارة البيئة اأربعة 

خماطر تهّدد الطيور املهاجرة يف لبنان، وهي: ال�سيد، 

اخلطوط الكهربائية العالية التوتر، املبيدات امل�ستخدمة يف 

املزارع، والنفايات.

ت�سّنى يل موؤخرًا التعاون مع جمعية حماية الطبيعة يف 

لبنان )SPNL( لتنفيذ م�سروع حماية نبع يف كفرزبد يف 

البقاع الأو�سط. وت�ستهر هذه املنطقة بينابيعها الطبيعية 

التي تغذي نهر الليطاين وجتذب الطيور املهاجرة.

يف منت�سف كانون الأول )دي�سمرب( 2014، زرت موقع 

امل�سروع يف كفرزبد مع فريق من جمعية حماية الطبيعة. 

ها يد  اجتزنا م�سافة من الأجمات اخلفي�سة التي مل مت�سّ

التخريب قبل اأن ن�سل اإىل النبع.

كان امل�سهد رائعًا. راأيت طيور احلداأة حتوم يف ال�سماء 

ثم تنق�ّس نحو الأر�س، وطيورًا مائية ا�سطّفت يف طابور 

على �سطح املياه. اأمام هذا امل�سهد، الذي يجمع بني امل�ستنقع 

والغابة املتوا�سعة واجلبل ال�سامخ يف اخللفية، يخال املرء اأنه 

يف جنة عدن.

قال يل رمزي ال�سعيدي، من جمعية حماية الطبيعة، 

اإن هذه املنطقة الرطبة مالذ لطائر النعار ال�سوري املهددة 

بالنقرا�س، واحلفاظ على املياه النظيفة يف ذلك املوقع 

كفيل باإنقاذه. ول تنح�سر فائدة مياه النبع بالطيور، 

بل ت�سمل الإن�سان اأي�سًا لأنها �ساحلة لل�سرب. وقد اأتاح 

م�سروعنا توفري مياه ال�سرب للزوار من خالل تاأمني نقاط 

جمهزة بحنفيات )�سنابري(.

واأكد ال�سعيدي �سرورة احلفاظ على توازن الأنظمة 

البيئية، ولذلك تعتمد اجلمعية نهجًا جمتمعيًا للحفاظ 

على املواقع والأنواع احلية واملوائل والنا�س، بهدف حتقيق 

ال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية. ويطلق على هذا 

النهج ا�سم »احلمى«، وهو كان �سائدًا يف �سبه اجلزيرة 

العربية. ولدينا يف اليابان، مفهوم مماثل لإدارة الأنظمة 

البيئية، فنحن ل نوؤمن باأن الطبيعة والإن�سان هما يف حالة 

عداء، بل يف حالة تعاي�س. فاإذا اأن�ساأ املجتمع نظامًا لإدارة 

املوارد الطبيعية ب�سكل م�ستدام، فيمكنه تعزيز ال�ستفادة 

منها. هذا النظام يجب اأن يكون ح�سن الت�سميم والإدارة 

واأن ي�سونه ال�سكان.

�سعت جمعية حماية الطبيعة لإحياء مفهوم احلمى، 

وطبقته يف مناطق حمددة بالتعاون مع البلديات وال�سكان. 

ومت ت�سنيف حمى اإبل ال�سقي وحمى كفرزبد وحمى عنجر 

وحمى القليلة ـ املن�سوري البحري كمناطق بيئية حممية، 

وتعمل اجلمعية على تر�سيخ هذا النهج.

تعاين منطقة �سهل البقاع حاليًا من تلوث املياه والرتبة. 

ويكاد نهر الليطاين يغ�ّس مبياه ال�سرف ال�سحي وال�سناعي 

والزراعي امللّوثة التي ت�سب فيه بال هوادة. ول يغطي 

امل�سروع الذي بادرنا فيه اإل رقعة �سغرية من اأرا�سي البقاع 

ع نطاق هذه الرقعة لي�سمل  ال�سا�سعة. لهذا علينا اأن نو�سّ

املنطقة باأكملها.

■ ليتنا ناأخذ بحكمة اأجدادنا فنطّبق تدابري مثل احلمى. 

 �سبع مخطط

في مركز �لتعرف

على �لحيو�نات �لبرية
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هي أيضًا 
مهددة 
باالنقراض

أقبح الحيوانات

سولينودون 
كوبا

)Cuban solenodon(

حيو�ن ثديي م�سلح باأ�سنان 

حادة و�سموم قوية في لعابه 

ي�ستخدمها ل�سل حركة 

فري�سته. هناك عدد قليل 

جدً� من �لثدييات �ل�سامة، 

وقد ق�ست م�ساريع �لتنمية 

على معظم �لمو�ئل �لغابية 

لل�سولينودون. ونظرً� لبطء 

حركته وعدم ر�ساقته فهو 
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ال ميكننا كلنـا �أن نكون دببة باند�! هذ� ل�سان حـال حيو�نات مهددة 

باالنقر��ض، ال تلقى �الهتمام �لكايف الأنها... قبيحة.

�لعب�سة �ملرتهلة و�لتك�سرية �ملرعبة و�لبطن �ملنتفخ ال تخولها �لفوز يف 

م�سابقات �جلمال. لكن هذه �حليو�نات »�ملقززة« باتت جنمات كتاب جميل 

يتوخى �إنقاذها من خطر �النقر��ض.

ي�سّم كتاب »حيو�نات قبيحة: ال ميكننا كلنا �أن نكون دببة باند�« 60 �سورة 

ملا ُيعترب �أقبح �حليو�نات �ملهددة باالنقر��ض يف �لعامل. و�ملوؤلف �ساميون و�ت 

عامل �أحياء وحما�سر ومقدم بر�مج تلفزيونية عن �لطبيعة وحماية �حليو�نات 

�لربية. وهو موؤ�س�ض ورئي�ض »جمعية �حلفاظ على �حليو�نات �لقبيحة« �لتي 

تد�فع عن �لكائنات �ملهددة باالنقر��ض �لتي ال �أ�سدقاء لها.

تعليقًا على �لكتـاب، قال �لربوف�سور بريان كوك�ض �لباحث يف �جلمعية 

�مللكية �لربيطانية: »كثريون يحاولون �إنقاذ حيو�نات جميلة، ويتلقون دعمًا من 

�جلهات �ملانحة و�هتمامًا من و�سائل �العالم. لكن �حليو�نات �لقبيحة ت�ستحق 

�الهتمام �أي�سًا وحتتاج �إىل دعم �أكرب«.

وقد ح�سلت »�لبيئة و�لتنمية« على حقوق ن�سر هذه �ل�سور �ملختارة من 

�لكتاب. 

The Ugly Animals: We Can’t All Be Pandas
By Simon Watt
144 pages, The History Press, 2014
ISBN: 978-0750960588
Kindle edition, ASIN: BOOJDO9NI8

السمكة الفقاعة 
ت�سدرت �ل�سمكة �لفقاعة )blobfish( غالف كتاب »حيو�نات قبيحة«. وقد باتت معر�سة 

لالإنقر��ض نتيجة �ل�سيد �لعميق ب�سباك �لجّر في مو�ئلها قبالة �سو�طئ �أو�ستر�ليا وجزيرة 

ت�سمانيا. وحين تقع في �سباك �ل�سيادين يعيدونها ميتة �إلى �لمحيط

الضفدع األرجواني
�ل�سفدع �لأرجو�ني �لخنزيري �لخطم ممتلئ �لج�سم ويعي�ض تحت �سطح �لأر�ض. وهو 

�لناجي �لوحيد من مجموعة برمائيات �ختفت و�حدة تلو �لأخرى. لكن �أعد�ده هو �أي�سًا 

في �نخفا�ض خطير ب�سبب تدمير �لغابات في مو�ئله في �سبه �لقارة �لهندية لزر�عة �لبن 

ومحا�سيل �أخرى، وقد تم ت�سنيفه في خانة �لأنو�ع �لمهددة بالنقر��ض
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أبو منجل األصلع الشمالي 
 )Northern bald ibis(

طائر مهاجر مهدد بالنقر��ض بدرجة حرجة. 

ينح�سر �نت�ساره حاليًا في �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا، خا�سة في �سورية و�لجز�ئر 

و�لمغرب وتركيا

55چهللا مار�س/اأبريل 2015



كتاب الطبيعة

األكزولوتل 
)axolotl(

 

�لأكزولوتل �أو �ل�سمندل �لمك�سيكي �أ�سبه 

بوح�ض مائي يم�سي على قو�ئم. هو حيو�ن 

برمائي، له رئتان لكنه ل ي�ستخدمهما، مف�ساًل 

�سحب �لأوك�سيجين عبر خيا�سيمه �أو حتى 

عبر جلده. لكن �إذ� جّف موئله، فيمكنه 

�لتحول للم�سي في �لبر بحثًا عن موئل جديد
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المبري املحيط 
الهادئ

)Pacific lamprey(

�سمكة �سبيهة باأنبوب 

مكن�سة كهربائية ذي 

�أ�سنان، تنت�سب �إلى �سنف 

�لالفّكيات agnatha �لذي 

يعني »قبل �لفّكين«
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كتاب الطبيعة

السلحفاة الضخمة الرأس
)big-headed turtle(

 ل ت�ستطيع �إدخال ر�أ�سها د�خل قوقعتها لالحتماء. وهي تعي�ض 

في كمبوديا و�ل�سين ولو�ض وميانمار وفيتنام وتايالند، 

لكنها معر�سة للخطر، خ�سو�سًا نتيجة �رتفاع �لطلب عليها 

©كحيو�ن �أليف �أو لأكل لحمها.
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السمك العفريتي 
)hagfish(

 مفتر�ض بحري ي�سبه �لإنقلي�ض. له �أ�سنان تقع في �سفين 

مخيفين، ولي�ض له فكان. ولالإفالت من �لمفتر�سات �لأخرى، 

يفرز مادة لزجة تمكنه من �لفر�ر. حتى �أنه طور قدرة على 

�لعط�ض لتنظيف خيا�سيمه من هذه �لمادة �للزجة
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البابيروزا 
)babirusa(

 قبيح �إلى حد �أن �سكان جزيرة �سولويزي �لإندوني�سية، �لذين 

يدعونه »�لغز�ل �لخنزير«، ي�سنعون �أقنعة مخيفة تحاكي 

وجهه. له �أنياب علوية غريبة تنمو �إلى خارج خطمه وترتّد 

د�ئريًا نحو جبهته
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كوندور 
كاليفورنيا 

ن�سر يعتبر �أكبر طائر في 

�أميركا، �إذ يبلغ باع جناحيه 

�ل�سخمين نحو ثالثة �أمتار. 

كان على حافة �لنقر��ض 

في ثمانينات �لقرن �لع�سرين. 

لكن بف�سل جهود �لحماية 

و�لإكثار و�لإطالق في 

�لبرية، فق�ض عام 2002 �أول 

فرخ كوندور بري منذ 

�أكثر من عقدين وباتت 

©�أعد�ده في �زدياد
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السعدان 
الخرطومي 
)proboscis monkey(

 يتميز باأطول �أنف بين �أنو�ع 

�ل�سعادين. يتدلى �أنفه فوق 

فمه وقد ينمو �إلى ربع طول 

ج�سمه. �نخف�ست �أعد�ده 

ب�سكل حاد خالل �ل�سنو�ت 

�لأربعين �لما�سية نتيجة 

�سيده وتدمير مو�ئله في 

جزيرة بورنيو
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محمد التفراوتي )الرباط(

اإال  لكم  ولي�س  وراءك��م،  والفيايف  اأمامكم  القفار 

االجتماعية  واله�شا�شة  الطبيعة  ق�شاوة  مع  التاأقلم 

الواحات  م�شهد  يلخ�س  تعبري  اأقرب  ذلك  العي�س.  و�شنك 

املغربية.

تبقى  كي  بها  ي�شفع  يعد  مل  املغرب  يف  الواحات  جمال 

مرتبعة على عر�س امل�شهد الطبيعي، فهي يف تقهقر واأفول 

يزحفان على خمتلف معاملها.

تختزن  وهي  الت�شحر.  اأمام  منيع  درع  املغربية  الواحات 

االجتماعية  احلياة  وحتفظ  رائعًا،  فريدًا  بيولوجيًا  تنوعًا 

العريقة، وتوفر نتاجًا زراعيًا مهمًا. ويقدر عدد �شكانها بنحو 

مليوين ن�شمة، اأي 5.3 يف املئة من �شكان البالد.

م�شارف  على  املوجودة  املغربية  الواحات  م�شاحة  تقدر 

جمموعات  اأربع  يف  مربع  كيلومرت  األف   115 بنحو  ال�شحراء 

درعة،  ما�شة  �شو�س  جنوب  الواقعة  الواحات  ت�شمل:  كربى 

وادي  وواحات  طاطا،  وواحات  ال�شغري،  االأطل�س  وجنوب 

درعة )ورزازات، زاكورة، فم اأزكبد، اأكدز، داد�س(، وواحات 

تنجداد،  ال�شريف،  علي  موالي  )الر�شيدية،  زيز  حو�س 

ن�شبة  جافة،  مناطق  ُت�شّنف  وهي  فكيك.  وواحة  كلميمة(، 

املائية  مواردها  يجعل  مما  �شعيفة،  املطرية  ت�شاقطاتها 

املائية  املوارد  وتتكون  ا�شتثنائي.  ب�شكل  اإال  تتجدد  ال  املحلية 

البعيدة،  اجلبال  من  االآتية  ال�شطحية  املياه  من  للواحات 

بالعوامل  تتاأثر  التي  الوديان  يف  اجلوفية  املياه  عن  ف�شاًل 

املناخية.

هموم إلى اإلعالم
من  الواحات  �شريط  عربت  الدفع  رباعية  �شيارات  خم�س 

اجلزائرية،  املغربية  احلدود  اإىل  ال�شغري  االأطل�س  �شل�شلة 

امل�شاهد  من  عددًا  ر�شدوا  االإعالميني  من  جمموعة  ت�شم 

تلك  وامل�شتقبل.  املاآل  عن  االأه��ايل  حديث  وعاينوا  املحزنة 

الوزارة  مبادرة  انطالق  بعد  كليًا،  من�شية  تعد  مل  املناطق 

بالتعاون  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  للبيئة  املنتدبة 

الثانية  املرحلة  اإطار  يف  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  مع 

من الربنامج االأفريقي للتكيف مع التغريات املناخية.

املتحدة  االأمم  برنامج  م�شت�شار  العبدالوي،  يا�شر  واأكد 

 إنقاذ
 الواحات
املغربية

هجرها أهلها 

لكنهم يعودون

إذا توافرت لهم 

سبل العيش الكريم
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منذ  الربنامج  اهتمامات  �شمن  هي  الواحات  اأن  االإمنائي، 

اإع��ادة  بغية  دوالر  مليون   30 لها  خ�ش�س  حيث   ،2005

اإحيائها، الأن اندثارها خ�شارة تاريخية وح�شارية. واأكد على 

�شرورة ر�شد اأو�شاع الواحات واإدماج ُبعد التغري املناخي يف 

على  ال�شديدة  اآثاره  من  للتخفيف  اال�شرتاتيجية  املخططات 

حياة ال�شكان املحليني.

أين التماسيح؟ وأين الناس؟
اإىل  اأدى  والت�شحر،  اجلفاف  جراء  من  جدًا،  املقلق  الو�شع 

املياه  من�شوب  وتراجع  النخيل  اأ�شجار  من  العديد  تلف 

التي  االأدوية  في�شانات  عن  الناجت  الرتبة  واجنراف  اجلوفية 

ال�شكان  ببع�س  حدا  وهذا  ال�شفاف.  على  املزروعات  جترف 

اإىل الهجرة، بل الفرار اأحيانًا، نحو املدن.

يف  الواحات  لو�شع  منوذج  اأ�شواأ  »تانزي�شا«  واحة  ولعل 

املغرب، حيث باتت مقربة للنخيل واملوا�شي النافقة، ومل يعد 

باحلياة  تنب�س  كانت  بعدما  اأ�شر  خم�س  �شوى  فيها  يقطن 

�شديدة،  املكان  وح�شة  ونخيلها.  حقولها  بخريات  وتتوهج 

الوفد الإعالمي مع �ضكان حمليني يف واحة تانزي�ضاواأطالل العمران حمزنة، وقيظ املكان خانق. ا�شطف �شيوخ 
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 واحة النخيل يف مراكش 
مشروع لحمايتها وتنميتها

االأ�شر املتبقية منتظرين الزوار � نحن االإعالميني � لعل ب�شائر 

الفرج تاأتي من خالل اإبراز ماآ�شيهم يف و�شائل االإعالم.

عهد  اإىل  عمرانها  اأق��دم  يعود  التي  القرية،  مدخل  يف 

ال�شم�س،  لهيب  وحتت  ع�شر،  احلادي  القرن  يف  املرابطني 

املكيفة  ال�شيارات  من  مرتجاًل  اخلطى  االإعالمي  الوفد  ع  �شرَّ

نحو بقايا نخيل للتفيوؤ بظاللها العنيدة.

يتذكر االأهايل اأن منطقتهم كانت تختال بني �شتة عيون 

�شكان  اأحد  حممد،  ال�شيخ  وقال  متنار.  نهر  �شفة  على  ماء 

عدة  ي�شم  ال��وادي  هذا  كان  �شنة  خم�شني  »قبل  الواحة: 

ال�شنوات  مدى  على  لكن  عيني«.  باأم  �شاهدتها  متا�شيح 

املتوالية اأخذت العيون جتف واحدة تلو االأخرى، حتى جفت 

اآخر عني قبل �شنتني، وغارت حتت طمي تراب النهر بعمق 

مرتين.

اأن  اإىل  احل�شن،  فم  جماعة  رئي�س  حممد،  اأودور  واأ�شار 

»هذه املنطقة هي يف عمق تاريخ املغرب، و�شكانها مرتبطون 

باأر�شهم وحقولهم. وعلى رغم هجرة معظمهم، فمن املمكن 

عودة كثريين اإذا توافرت �شبل العي�س الكرمي«. واأ�شاف اأن 

من  تعاين  التي  تانزي�شا  واحة  اإحياء  الإعادة  م�شروعًا  هناك 

ب�شراكة  املناخ،  وتغري  الرمال  وزحف  املائية  الفر�شة  جفاف 

مع وكالة اجلنوب وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

واأكد حمم�د نبو، مدير الدرا�ش�ات والتخطيط والتوقعات 

و�شع  حت�شني  اأن  والبيئة،  املياه  ل�شوؤون  الدولة  كتابة  يف 

تثمن  التي  املمار�شات  ت�شجيع  يتطلب  املغربية  الواحات 

ال�شكان  وتوعية  املزروعات،  ري  يف  خا�شة  املاء،  اقت�شاد 

االإعالم  اإ�شراك  مع  املائية،  للموارد  املعقلنة  االإدارة  باأهمية 

■ واملجتمع املدين. 

بيوت تقليدية يف الواحة

تنظيف بئر لإعادة تاأهيلها

النخيل«  بني  وريدة  يا  مراك�ش  »يا 

مطلع اأغنية �شهرية يتغنى بها املغاربة.

يف  مميز  جزء  مراك�ش  يف  النخيل  واحة 

احلمراء.  التاريخية  املدينة  ف�شاءات 

ن�شاأت  اأنها  اإىل  تاريخية  م�شادر  ت�شري 

حلول  مع  ع�شر،  احلادي  القرن  قرابة 

وهي  اجلنوب.  من  اآتني  املرابطني 

متتد اليوم على م�شاحة 12 األف هكتار 

مت  وقد  نخلة.  األف  مئة  نحو  وت�شم 

باأمر  حممي  موقع  مبثابة  ت�شجيلها 

�شدر عام 1929.

ينع�شها  التي  الواحة،  هذه  لكن 

قدميًا  نظامًا  وت�شّم  تان�شيفت  نهر 

تدهورت  »اخلّطارات«،  يدعى  للري 

وطالتها  اخلاطئة  املمار�شات  جراء  من 

بالواحات  حّلت  التي  الأ�شرار  خمتلف 

املغربية عمومًا. وتعمل موؤ�ش�شة حممد 

تنفيذ  على  البيئة  حلماية  ال�شاد�ش 

برنامج حلماية الواحة وتنميتها. وذلك 

منظومتها  ت�شكيل  اإعادة  طريق  عن 

املائية،  املوارد  اإدارة  وحت�شني  البيئية، 

والتخفيف من وطاأة الزحف العمراين، 

مع اإ�شراك ال�شكان املحليني.

من خالل هذا الربنامج، اأقيم م�شتل 

ال�شنة.  يف  ف�شيلة  األف   80 نحو  ينتج 

غر�ش  مت  �شنوات،  �شبع  مرور  وبعد 

األف   80 و�شيانة  ف�شيلة،  األف   542

نخلة كبرية، واإزالة 15 األف نخلة ميتة، 

�شمن  مثمرة،  نخلة   8000 وغر�ش 

للكربون«  الطوعي  »التعوي�ش  برنامج 

الذي تعتمده املوؤ�ش�شة.

مبياه  الأغرا�ش  لري  م�شروع  وينفذ 

الت�شفية  حمطة  من  املعاجلة  ال�شرف 

جديدة  بئراً   14 حفر  ومت  مراك�ش.  يف 

باللوحات  تزويدها جميعًا  يتم  اأن  على 

ال�شم�شية ل�شخ املياه بطاقة نظيفة.

ت�شنيف  يف  املوؤ�ش�شة  �شرعت  وقد 

كمنطقة  )الوجلة(  الواحة  م�شتنقع 

وبيئية.  بيولوجية  اأهمية  ذات  رطبة 

الثدييات  من  نوعاً   15 ت�شم  وهي 

من  نوعًا  و49  الزواحف  من  نوعًا  و24 

مثل  جداً  نادر  هو  ما  منها  الطيور، 

واأبو  ال�شراطني  اآكل  الأحمر  البل�شون 

منجل.

من  »تـربـويـة«   م�شـالـك  واأقـيمت 

اجلوار  و�شكان  الزوار  حت�شي�ش  اأجل 

تربز  وهي  الواحة،  احرتام  ب�شرورة 

الآبار  ودور  فيها  البيولوجي  التنوع 

واخلطارات يف الري وعملية منو النخل 

وا�شتخدام ال�شماد الطبيعي.

دور  تعزيز  اإىل  الربنامج  وي�شعى 

النخيل،  واحة  يف  العاملني  املزارعني 

القدمي  الن�شاط  هذا  على  للحفاظ 

وال�شروري للمنظومة البيئية.

م. ت.
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جلميع  منا�شبًا  منزاًل  بريطانيان  معماريان  �شمم 

ف�شول ال�شنة، يغري �شكله تلقائيًا تبعًا لتغري درجة 

احلرارة.

ولف�شون  ودانيال  غرونربغ  ديفيد  املهند�شان  ا�شتوحى 

من   D*Dynamic ا�شم  علي�ه  اأطلق�ا  ال�ذي  املنزل  فك�رة 

ابتكارعامل الريا�شيات الربيطاين هرني دودين الذي تو�شل 

اإىل  االأ�شالع  املت�شاوي  املثلث  لتقطيع  طريقة  اإىل   1903 عام 

اأربع قطع واإعادة تركيبها على �شكل مربع.

اأن  اأي  باأنه قادر على طي نف�شه،  املنزل  ي�شف امل�شممان 

تتحول  واالأبواب  خارجية،  جدرانًا  ت�شبح  الداخلية  اجلدران 

مع  التاأقلم  على  قادر  وهو  اأبواب.  اإىل  والنوافذ  نوافذ،  اإىل 

ف�شول  مدار  على  احلرارة  درجات  وتغريات  املحيطة  البيئة 

ال�شنة.

يف ف�شل ال�شيف مثاًل، تواجه غرفتا النوم جهة ال�شرق، 

وتالحقان �شروق ال�شم�س بوا�شطة اأجهزة ا�شت�شعار. وعندما 

يتعر�شوا  كي  تلقائي  ب�شكل  املنزل  يتحرك  النيام،  ي�شتيقظ 

توليد  يتم  نف�شه  الوقت  ويف  ال�شباحية.  ال�شم�س  الأ�شعة 

الطاقة الكهربائية بوا�شطة اخلاليا ال�شم�شية.

بنوافذ  مربع  اإىل  املنزل  �شكل  يتحول  ال�شتاء،  ويف 

�شغرية وكتلة حرارية عالية، كاأنه »يعانق نف�شه« كما يقول 

االأزهار،  تتفتح  كما  ينفتح  الف�شول،  تبدل  ومع  امل�شممان. 

لي�شمح لل�شوء والهواء باخرتاقه اإىل الداخل وت�شكيل مناظر 

بانورامية تعك�س حميطه اخلارجي.

مفتوحة  جلو�س  وغرفة  نوم  غرفتي  من  املنزل  يتاألف 

معي�شية  اأو�شاع  مع  ليتنا�شب  تعديله  ميكن  لكن  وحّمام، 

خمتلفة. ويبقى اجلزء االأكرب منه ثابتًا على اأ�شا�شات �شلبة، 

حيث متتد اأنابيب املياه وال�شرف ال�شحي واأ�شالك الكهرباء. 

وتو�شيع  ال�شوء  من  مزيد  لتوفري  حتركه  اىل  وباال�شافة 

جمال الروؤية، مت ت�شميمه  لتوفري تكاليف التدفئة ومنع هدر 

الطاقة.

جنيه  مليوين  �شيكلف  املنزل  اإن  امل�شممان  يقول 

ا�شرتليني ) نحو 3 ماليني دوالر(، ويف حال متكنا من اإنتاج 

ينخف�س  اأن  فيمكن  الفريد،  الت�شميم  هذا  من  كبرية  اأعداد 

دوالر(.  مليون   1.2( جنيه  األف   800 اإىل  الواحد  املنزل  �شعر 

ويعّد فريق العمل حاليًا ت�شميمًا الأول منزل من هذا الطراز 

■ يف مقاطعة كيمربيدج �شاير الربيطانية. 

بيت لجميع الفصول
يبدل شكله تلقائيًا بحسب الطقس
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اجتاحت فيضانات وانزالقات ترابية مدمرة منطقة سياحية 

يف شمال الهند، فقتلت 6000 شخص وخلفت أرامل 

تقطعت بهن السبل، تعمل منظمة خيرية ىلع تعليمهن 

حرفًا إلعالة أسرهن

قرية األرامل

واد  يف  منزلها  يف  طفلتها  �شرير  ديفي  دانيتا  تهز 

اإنها  وتقول  الهندية،  هماليا  جبال  و�شط  بعيد 

زوجها  مات  فقد  اأ�شرتها.  بقاء  اأجل  من  الكفاح  على  عازمة 

وانزالقات  في�شانات  اكت�شحت  عندما  اآخرين  اآالف  مع 

ترابية جارفة �شفوح اجلبال يف والية اأوتاراخند ال�شمالية يف 

حزيران )يونيو( 2013.

ولي�س  دخ��ل،  بال  وحيدة،  ال�شابة  االأم  هذه  اأ�شبحت 

الثالثة  اأطفالها  الإعالة  زهيدة ال تكفي  مدخرات  �شوى  لديها 

وحماتها العجوز. لكنها تقول اإنها �شتبذل كل ما يف و�شعها 

»مل  وت�شيف:  البوؤ�س.  نحو  اأ�شرتها  انزالق  دون  للحوؤول 

اأعمل من قبل، زوجي هو الذي كان يعمل. لكنه مل يعد هنا 

ليعتني بنا، وعلي اأن اأكون اأنا رب االأ�شرة«.

االأنهار  في�شانات  اجتاحت  عندما  بكاملها  قرى  ُدمرت 

مبكرة،  مو�شمية  اأمطار  اأحدثها  التي  الرتابية،  واالنزالقات 

 6000 نحو  فقتلت  الدينية،  بال�شياحة  املعروفة  املنطقة  هذه 

�شخ�س يف ذروة املو�شم ال�شياحي. تركز االهتمام االإعالمي 

�شحايا  ذهبوا  الذين  الهندو�س  احلجاج  اآالف  على  حينذاك 

اإذ  اأي�شًا،  ق�شوا  املحليني  ال�شكان  من  كثريًا  لكن  الكارثة. 

حقوا حتت االأبنية وال�شخور املنهارة.
ُ

جرفتهم املياه اأو �ش

كانت ديفي بني 34 امراأة من قرية واحدة مل يعد اأزواجهن 

واأبناوؤهن من بلدة كيدارناث ال�شياحية املجاورة، حيث كانوا 

الن�شوة  هوؤالء  تخ�شر  مل  الكارثة.  تركزت  وحيث  يعملون 

الوحيد،  دخلهن  م�شدر  اأي�شًا  خ�شرن  بل  فقط،  اأحباءهن 

وباتت قريتهن ديويل بهانيغرام تدعى »قرية االأرامل«.

قرار ديفي عدم اال�شت�شالم وجد دعمًا من منظمة خريية 

حملية بداأت تعليم الن�شاء اخلياطة و�شنع ال�شموع ومبادئ 

القراءة  تعليمهن  عن  ف�شاًل  اأخرى،  ومهارات  الكومبيوتر 

والكتابة مل�شاعدتهن يف ك�شب الرزق. قالت ديفي: »�شاأتعلم 

اأ�شرتي.  اأعالة  يف  ي�شاعدين  ما  كل  �شاأتعلم  اخلياطة، 

م�شتقبل اأطفايل بني يّدي االآن«.

يقول موؤ�ش�س املنظمة اخلريية بيند�شوار باثاك اإنه حترك 

»�شوالبه  وملنظمته  القرية.  حمنة  عن  قراأ  بعدما  للعمل 

اإنرتنا�شونال« تاريخ يف مّد يد العون اىل االأرامل الهنديات، 

اآب )اأغ�شط�س( 2013 وبداأت تقدم  القرية يف  ت«  وهي »تبنَّ



65چهللامار�س/�أبريل 2015

امراأة  لكل  دوالرًا(   32( روبية   2000 مقدارها  �شهرية  اإعانة 

واألف روبية )16 دوالرًا( لكل طفل.

املداخيل  عن  كثريًا  تقل  لكنها  ترحيبًا،  االإعانة  لقيت 

كان  دوالر،  و2400  دوالرًا   650 بني  راوحت  التي  ال�شهرية 

اأو  الطريق  على  مطاعم  ت�شغيل  لقاء  القرية  رجال  يك�شبها 

كاأدالء لهداية احلجاج اىل املعابد النائية يف حميط كيدارناث.

تبعها  اأوىل،  خطوة  كانت  املالية  امل�شاعدة  اإن  باثاك  يقول 

على  النهاية  يف  يعتمدن  »لكي  للن�شاء  التدريبي  الربنامج 

اأنف�شهن«.

املك�شوة  اجلبال  بني  الواقعة  القرية،  ن�شاء  تتجمع 

بالثلوج، حول 22 ماكينة خياطة و12 جهاز كومبيوتر تربعت 

بها املنظمة. وقد اأبدين عزمًا على تعلم و�شائل متكنهن من 

اإعالة اأ�شرهن، لكن �شدمة فقدان االأحباء ما زالت طاغية.

دوا�شة  ت�شارع  وهي  عامًا(   33( �شوكال  بينيتا  قالت 

ماكينات اخلياطة: »كيف ميكنني اأن اأتعلم �شيئًا جديدًا يف 

هذه ال�شن واأن اأك�شب مااًل كافيًا الإعالة ولدّي؟«

يخ�شني  اإذ  بناتهن،  م�شتقبل  على  اأي�شًا  قلقات  الن�شاء 

العجز عن تاأمني مهر لهن للزواج، وهذا تقليد قدمي مت حظره 

اإحداهن  وت�شاءلت  وا�شع.  نطاق  على  ميار�س  زال  ما  لكنه 

م�شرية اىل ابنتها املراهقة اجلال�شة بجانبها: » كم �شاأك�شب 

بالنقود  �شيتزوجها  ومن  ال�شموع؟  �شنع  اأو  اخلياطة  من 

القليلة التي �شاأح�شل عليها؟«

يخطط باثاك لتوظيف خبري يتوىل ت�شويق املنتجات التي 

ت�شنعها ن�شاء القرية واإقناع التجار ببيعها يف املدن الهندية. 

لن  امل�شروع،  جنح  لو  حتى  الن�شاء،  اأرباح  باأن  يعرتف  لكنه 

تكون كافية.

انهارت  فقد  ببطء.  املنطقة  اإعمار  اإعادة  جتري  حاليًا، 

احلكومة  وقدمت  اجل�شور.  الفي�شانات  وجرفت  االأبنية 

بال  باتوا  الذين  وللناجني  ال�شحايا  الأ�شر  مالية  م�شاعدات 

عمل، لكن الكهرباء واملياه ومرافق اأخرى مل تعد اإىل و�شعها 

ال�شابق حتى االآن.

عما  ويت�شاءلون  املنطقة  م�شتقبل  حول  قلقون  ال�شكان 

حلت  التي  الكبرية  الكارثة  بعد  �شيعودون  ال�شياح  كان  اإذا 

■ بها. 

دانيتا ديفي يف دورة تدريبية 

على اخلياطة.

ويف ال�ضورة اىل اليمني

جانب من بلدة كيدارناث

التي اجتاحها الفي�ضان 

والنزلقات الرتابية
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الربازيل  يف  القدم  لكرة  العامل  بطولة  انتهاء  منذ 

للوفاء  ت�شتعد  اأن  رو�شيا  على  بات   ،2014 �شيف 

ويف   .2018 العامل  كاأ�س  ال�شت�شافة  اال�شتدامة  مبعايري 

من  �شتة  تبنى  للبالد،  التنموية  ال�شورة  لتح�شني  حماولة 

املالعب اجلديدة وفق معايري االأبنية امل�شتدامة.

البيئي  التقييم  منهجية  وفق  ال�شتة  املالعب  تقييم  يتم 

ملوؤ�ش�شة اأبحاث البناء BREEAM املعرتف بها دوليًا. وت�شمل 

امليزات الت�شميمية املقرتحة اإ�شاءة مقت�شدة بالطاقة بن�شبة 

روسيا تبني
6 مالعب مستدامة

كأس العالم 2018

40 يف املئة عما يف مالعب مماثلة، و�شنابري وتركيبات اأخرى 

املفروزة،  النفايات  تدوير  الإعادة  ومرافق  باملياه،  مقت�شدة 

امل�شجعني  مل�شاعدة  العام  بالنقل  خا�شة  معلومات  ومراكز 

درا�شات  جترى  و�شوف  ا�شتدامة.  اأكرث  ب�شكل  التنقل  على 

التنوع  لتعزيز  اإج��راءات  اتخاذ  مع  البيئة  حماية  �شبل  حول 

البيولوجي املحلي.

معايري  تطبيق  يف  امل�شت�شارة  اأغابوفا،  ك�شينيا  وقالت 

اإن هذه املالعب  BREEAM يف ثالثة من املالعب اجلديدة، 
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 Populous العاملية  املعمارية  الهند�شة  �شركة  الرو�شية  احلكومة  فو�شت 

رو�شتوف.  مدينة  قرب  ال�شتدامة  مبادئ  يراعي  قـدم  كرة  ملعب  ت�شميم 

امللعب ب�شكل  القدمية، حيث يرتفع  املدافن  فا�شتوحى امل�شممون �شكل ه�شبات 

دوامة من الأر�ش متناغمًا مع امل�شهد املحيط.

وي�شكل ملعب رو�شتوف، الذي �شي�شت�شيف عدداً من مباريات كاأ�ش العامل 

الأرا�شي  حماية  على  الرتكيز  مع  حوله،  تقام  خ�شراء«  »مدينة  من  جزءاً   ،2018

الرطبة يف املنطقة من م�شاريع التنمية املكثفة.

ملعب روستوف
رو�شيا.  يف  م�شتدامة  اإن�شائية  مل�شاريع  الطريق  متهد  �شوف 

واأ�شافت: »اأنظمة البناء االأخ�شر لي�شت �شائعة هنا، واحلوافز 

تنفيذ  اإىل  نتطلع  نحن  خ�شراء.  تكنولوجيات  لتنفيذ  قليلة 

ناجح يزيد الوعي اجلماهريي للبناء االأخ�شر، فهذه املالعب 

جتتذب كثريًا من االهتمام«.

مالعب  ال�شتيعاب  االأدن��ى  احلد  اأن  اإىل  النقاد  وي�شري 

كاأ�س العامل هو 45 األف �شخ�س، يف حني اأن معدل احل�شور 

ويقول  فقط.  األفًا   12 هو  املمتاز  الرو�شي  الدوري  مباريات  يف 

املدن  اإح��دى  مثاًل  »�شاران�شك  رابيرن:  اإيغور  ال�شحايف 

األف ن�شمة، وال  امل�شيفة لدورة 2018، يبلغ عدد �شكانها 300 

حتتاج اإىل ملعب ي�شتوعب 45 األف كر�شي. لذلك علينا اتباع 

بع�س  تفكيك  مت  حيث  �شاوباولو،  يف  كورنثيانز  حلبة  مثال 

املدرجات بعد انتهاء دورة كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل«.

الثاين  الرئي�شي  الريا�شي  احلدث  هو   2018 العامل  كاأ�س 

الذي ت�شت�شيفه رو�شيا خالل اأربع �شنوات، بعد دورة االألعاب 

موؤكدًا  ويبدو  املا�شي.  العام  �شوت�شي  يف  ال�شتوية  االأوملبية 

الريا�شة  وزير  قال  اإذ  التاريخ،  يف  كلفة  االأعلى  �شتكون  اأنها 

بليون   40 اإىل  ت�شل  قد  موازنتها  اإن  موتكو  فيتايل  الرو�شي 

دوالر.  بليون   19 بنحو  �شابق  وقت  يف  قدرها  بعدما  دوالر، 

التي  الربازيل  يف   2014 دورة  كلفة  باأ�شعاف  يتجاوز  وهذا 

بلغت نحو 12 بليون دوالر.

اال�شتدامة  لربامج  حقًا  �شد 
ُ

�شري الباليني  هذه  من  فكم 

■ وحماية البيئة؟ 

ال�صورة: دراجون يعربون اأمام ه�ضبات مدافن قدمية 

يف بلدة �ضرتايا لدوغا، يف �ضمال غرب رو�ضيا، كالتي 

ا�ضتوحت منها �ضركة »بوبولو�س« ت�ضميم ملعب رو�ضتوف
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جون ماثيوز )�شيدين(

العامل  يف  والطاقة  واملياه  الغذاء  مل�شاكل  الت�شدي  مت  لو  ماذا 

الكل  وجتعل  التكاليف  تخف�س  بطريقة  جمتمعة، 

اأكرب من جمموع االأجزاء؟

هذا  ب�شلوك  ويعد  اأو�شرتاليا  يف  يتبلور  م�شروع  هناك 

خ�شر  اإنتاج  على  ويقت�شر  حاليًا،  جدًا  �شغري  اإنه  النهج. 

التي  ال�شالت  بف�شل  كبرية  اإمكانات  ُيظهر  لكنه  طازجة، 

يقيمها بني املياه والطاقة والغذاء.

يف  اأوغو�شتا  بورت  مدينة  قرب  �شبن�شر،  خليج  اأعلى  يف 

ومياه  ال�شم�س  �شوء  حتّول  ثورية  مزرعة  اأو�شرتاليا،  جنوب 

البحر اإىل مياه عذبة وحما�شيل غذائية داخل بيوت حممية.

يف  ماج�شتري  على  حائز  م�شريف  خبري  �شومويرب  فيليب 

ترويها مياه البحر 

التي تحلّيها 

الطاقة الشمسية

فتنتج املحاصيل 

يف املناطق 

الصحراوية

فكرة  اأعجبته  االأمريكية.  هارفرد  جامعة  من  االأعمال  اإدارة 

طريقة  عن  كثريًا  خمتلفة  بطريقة  اإنتاجه  يجب  الغذاء  اأن 

كبري  ب�شكل  حاليًا  تعتمد  الزراعات  فغالبية  اليوم.  اإنتاجه 

على ا�شتعمال النفط وا�شتهالك املياه العذبة، وهما من اأكرث 

املفرط  اال�شتعمال  عن  ف�شاًل  االأر�س،  على  ح�شا�شية  املوارد 

التي  واالأع�شاب،  احل�شرات  ومبيدات  الكيميائية  لالأ�شمدة 

تلحق �شررًا وا�شعًا بالبيئة.

ويتج�شد ت�شديه لهذه امل�شكلة يف Sundrop Farms اأي 

»مزارع قطرات ال�شم�س«. والفكرة هي حتويل �شوء ال�شم�س 

املزرعة  هذه  يف  نظيفة.  وطاقة  ومياه  غذاء  اإىل  البحر  ومياه 

مياه  لتحلية  ت�شتعمل  حرارة  الإنتاج  ال�شم�س  طاقة  ت�شخر 

بالكهرباء  وتزويده  العذبة،  باملياه  حممي  بيت  واإمداد  البحر 

احلرارة  واإنتاج  املركزة،  ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  طريق  عن 

مزرعة »�ضن دروب« 

يف جنوب اأو�ضرتاليا

مزارع البحر 
والشمس 

والصحراء

تنتج  الخضر والفواكه
بال مياه عذبة وال وقود
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املكونات  هذه  ربط  خالل  ومن  وتربيده.  لتدفئته  الالزمة 

املختلفة ميكن التغلب على تكاليفها االإفرادية.

املحا�شيل الغذائية التي يتم اإنتاجها بهذه الطريقة نظيفة 

الأن  املبيدات،  من  اأدنى  حلد  اإال  تتعر�س  وال  النوعية  وجيدة 

تدفق الهواء املعقم يخف�س غزو االآفات، كما اأن موقع امل�شروع 

االأخرى  الزراعية  الن�شاطات  عن  بعيدة  قاحلة  منطقة  يف 

يقلل خطر الغزو.

 0.2 م�شاحتها  حممية  بيوتًا  دروب«  »�شن  مزرعة  ت�شم 

واخليار  )الطماطم(  البندورة  من  طنًا   150 تنتج  هكتار، 

�شغريًا  زال  ما  امل�شروع  اأن  حني  ويف  �شنويًا.  والفليفلة 

جنوب  يف  املتاجر  من  قلة  ي��زود  اإذ  التجارية،  باملقايي�س 

عالية  اإنتاجيته  اإن  اإذ  واعدة،  بداية  يعترب  فهو  اأو�شرتاليا، 

وتعادل 750 طنًا يف الهكتار �شنويًا.

جممعًا  لي�شم  �شعف   100 امل�شروع  تو�شيع  حاليًا  يتم 

نظم  من  يلزمه  ما  مع  هكتارًا،   20 م�شاحته  املحمية  للبيوت 

من  طن  األف   15 الإنتاج  املركزة  ال�شم�شية  والطاقة  التحلية 

املحا�شيل الطازجة �شنويًا.

اأوغو�شتا  بورت  مدينة  جمل�س  اإىل  طلب  تقدمي  مت  وقد 

لتطوير امل�شروع الذي تبلغ كلفته 100 مليون دوالر اأو�شرتايل 

الطاقة  متويل  موؤ�ش�شة  وتقدم  اأمريكي(.  دوالر  مليون   90(

اأو�شرتايل  دوالر  مليون   40 بقيمة  قر�شًا   )CEFC( النظيفة 

كجزء من اال�شتثمار.

مثل هذا امل�شروع لن يكون بالطبع بدياًل من مزارع القمح 

اأو البطاطا الوا�شعة، اأو مزارع تربية املوا�شي. لكن من املرجح 

ثم  ومن  الطازجة،  اخل�شر  زراعة  يف  كبريًا  جناحًا  يحقق  اأن 

الزهور، ورمبا على املدى البعيد مزارع االأ�شماك. ما يثبته هو 

االإدارة  اأ���ش��ت��اذ  م��اث��ي��وز  ج��ون 

الدرا�شات  كلية  يف  اال�شرتاتيجية 

يف  م��اك��اري  بجامعة  االإداري����ة 

اأو�شرتاليا.

املياه  ندرة  مثل  �شعبة،  مل�شاكل  واأن�شب  اأذكى  حلواًل  ثمة  اأن 

والزراعة يف املناطق القاحلة.

ميكن اإقامة مزارع مماثلة اأينما وجد خط �شاحلي قاحل: 

واجلنوبية  الو�شطى  اأمريكا  اأو  االأو�شط  ال�شرق  اأو  اأفريقيا  يف 

اأو اآ�شيا. وقد تقام قرب مدن متنامية حيث تتوافر مياه البحر 

واأ�شعة ال�شم�س.

لكن ما زالت هناك بع�س التحديات الكربى، منها تكاليف 

امل�شروع  يكون  ولكي  ال�شوق.  اىل  نقلها  وتكاليف  املحا�شيل 

اأن تتوافر مراكز رئي�شية قريبة للبيع  قاباًل لال�شتمرار، يجب 

بالتجزئة، مثل حمالت ال�شوبرماركت.

ال يوجد جواب واحد لتلبية االحتياجات الغذائية العاملية. 

الإع��ادة  متنوعة  واأب��ح��اث  هائلة  حتديات  هناك  زال��ت  وم��ا 

هناك  لكن  بال�شكان.  مكتظ  عامل  يف  الغذاء  اإنتاج  »اخرتاع« 

اأي�شًا فر�شًا ا�شتثمارية �شخمة. ومن منظور اأو�شرتايل، جتدر 

■ مراقبة النجاح الذي يحققه منوذج مزارع »�شن دروب«. 

ع للطاقة ال�ضم�ضية  جممَّ

املركزة يزود البيت الزراعي 

املحمي بالكهرباء 

البندورة )الطماطم(

 داخل البيت الزراعي
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كري�ش ييت�ش

ازدياد  مع  المعادن  على  العالمي  الطلب  يتنامى 

اأعداد �شكان العالم، ومع ازدياد الت�شنيع والتو�شع 

الطلب،  هذا  ولتلبية  والهند.  ال�شين  في  خ�شو�شًا  الح�شري 

ت�شطر �شناعة المعادن الدولية للبحث عن موارد اإ�شافية في 

ا�شتك�شاف  من  مفر  ال  اأن  ويبدو  العالم.  من  جديدة  مناطق 

المحيطات التي تغطي ثالثة اأرباع كوكبنا، ال�شتغالل ثرواتها 

المعدنية. وهذه م�شاألة وقت لي�س اإال.

في  والمغمورة  البارزة  البركانية  الجزر  اأن  خبراء  يقدر 

غرب المحيط الهادئ تحوي ر�شوبيات غنية بخامات النحا�س 

قاع  في  المعادن  هذه  وتترافق  والف�شة.  والذهب  والزنك 

المحيط مع ما يدعى »مداخن �شوداء«، وهي ينابيع بركانية 

معادن األعماق

»مدخنة �ضوداء« يف قاع املحيط الأطل�ضي، 

وحولها ديدان اأنبوبية وجهاز لر�ضد الأ�ضوات 

وم�ضبار لقيا�س احلرارة ون�ضبة الهيدروجني.

الينابيع الربكانية احلارة حتت املياه تنفث 

ر�ضوبيات حتتوي على معادن يزيد تركيزها 

ع�ضرة اأ�ضعاف عن تلك التي على الرب

تلفظ موائع حم�شية حارة غنية بالمعادن والكبريت.

الباردة،  المياه  مالم�شتها  فور  ب�شرعة  الموائع  هذه  تبرد 

قاع  على  بالمعادن  غنية   )sulphides( كبريتيدات  ب 
ِّ

وتر�ش

البحر اأو تحته مبا�شرة. وغالبًا ما يكون محتوى المعادن في 

االأقل مما في  اأ�شعاف على  اأعلى ع�شرة  القاع هذه  ر�شوبيات 

النحا�س  الى  بالن�شبة  خ�شو�شًا  البر،  على  مماثلة  ر�شوبيات 

والذهب.

العميق  البحري  للتعدين  االقت�شادية  اجلدوى  تتوقف 

اأن  مع  القاع،  يف  الكربيتيد  خلامات  العالية  القيمة  على 

مق�شورًا  التعدين  جتعل  احلالية  التكنولوجية  املحدوديات 

على  التعدين  اأن  حني  يف  مبا�شرة،  حتته  اأو  البحر  قاع  على 

وينتج  اأكرث.  اأو  كيلومرت  عمق  على  يحدث  اأن  ميكن  االأر�س 

كل طن من اخلام امل�شتخرج من قاع البحر معادن تزيد كثريًا 

استشكاف 

املعادن يف 

أعماق البحار 

واملحيطات مهيأ 

ليصيح قطاعًا 

عامليًا رئيسيًا ىلع 

رغم القلق من 

تأثيراته البيئية

ثروات غير مستكشفة يف املحيطات
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كتلة من خامات 

الكربيتيد املعدنية

يف قاع املحيط الهادئ

عما يف الر�شوبيات االأر�شية، ومن دون نفايات تذكر.

اإ�شافة اإلى ذلك، وبخالف التعدين االأر�شي، ال حاجة في 

وخطوط  الطرق  مثل  تحتية  بنى  الإن�شاء  البحري  التعدين 

�شيترك  اأنه  منا�شروه  يعتبر  لذلك  والموانئ،  الحديد  ال�شكك 

البيئي  االأث��ر  حيث  من  منخف�شة«  اإيكولوجية  »ب�شمة 

ال�شامل، بالمقارنه مع العمليات على البر.

ثروات محتملة
الهادئ  المحيط  غرب  في  الُجُزرية  ال��دول  من  كثير  لدى 

معدنية  م��وارد  تحوي  االأرا���ش��ي  من  �شغيرة  م�شاحات 

اإمكانات  �شحيحة، ولكن لديها مناطق بحرية �شخمة تحوي 

االقت�شادي  الجاذب  يف�شر  وهذا  م�شتك�شفة.  غير  معدنية 

الذي يدفع هذه البلدان الى خو�س �شناعة التعدين البحري 

العميق النا�شئة. وت�شعى حكومة بابوا نيوغينيا، على �شبيل 

على  المحتملين  البحر  قاع  ني  معدِّ ت�شجيع  الى  المثال، 

ا�شتك�شاف مياهها، اآملة اأن يجلب النجاح ثروة ويوؤمن فر�س 

عمل لمواطنيها.

اأكثر من مليون كيلومتر  اأن  يقدر باحثون في هذا المجال 

مربع من قاع البحر في منطقة اآ�شيا � الهادئ خا�شعة لرخ�س 

تعدين.  اإلى  دائمًا  يوؤدي  ال  اال�شتك�شاف  لكن  اال�شتك�شاف. 

م�شروع   100 نحو  كل  من  واح��د  م�شروع  ي�شفر  البر،  على 

ا�شتك�شافي عن اإقامة منجم، لكن �شناعة التعدين العميق في 

المحيط حديثة جدًا وال تتوافر عنها اإح�شاءات من هذا القبيل.

�شركة  لكن  االآن،  حتى  تذكر  خ��ام��ات  ت�شتخرج  ل��م 

من  تتخذ  والتي  كندا  في  الم�شجلة  مينيرالز«  »نوتيلو�س 

خامات  ال�شتخراج  موافقة  على  ح�شلت  لها  مقرًا  اأو�شتراليا 

نحا�س وذهب عالية الجودة من ر�شوبيات محيطية في موقع 

»�شولوارا 1« بين جزيرتي نيو بريتن ونيو اأيرالند التابعتين 

لدولة بابوا نيوغينيا، على عمق 1600 متر تحت �شطح المياه. 

ولدى ال�شركة اأي�شًا اأكثر من ن�شف مليون كيلومتر مربع من 

اإما  وتونغا،  نيوغينيا  وبابوا  ونيوزيلندا  فيجي  في  البحر  قاع 

قيد اال�شتك�شاف واإما بانتظار الموافقة على اإ�شدار الرخ�س.

لم يتاأكد تاريخ بدء التعدين في »�شولوارا 1«، نظرًا اإلى اأن 

المدفوعات مع  �شركة »نوتيلو�س« هي حاليًا في نزاع ب�شاأن 

حكومة بابوا نيوغينيا الم�شاركة في الم�شروع.

تأثيرات غير معروفة
بيئية  مخاوف  الى  العميق  البحري  التعدين  معار�شو  ي�شير 

مثل  القائمة  البحرية  بال�شناعات  االإخالل  منها  واجتماعية، 

بطين  المحيط  لمياه  المحتمل  والتلوث  االأ�شماك،  �شيد 

الحفر الغني بالمعادن، والتدمير المبا�شر للنظم البيولوجية 

ال�شوداء«  »المداخن  فتحات  حول  تعي�س  التي  الفريدة 

الن�شطة.

الحفر  ون�شاطات  ال�شطحية  العينات  اأخذ  اأن  ن 
َّ
تبي لكن 

واجتذبت  القاع.  في  الحرارة  تنفي�س  تجدد  على  حفزت 

لذلك  حولها.  حيوانية  حياة  »اال�شطناعية«  الفتحات 

بقاع  االخالل  خالل  من  الهامدة  الفتحات  تنتع�س  اأن  يتوقع 

الخامات  تكون  تجدد  الى  يوؤدي  ما  الر�شوبيات،  تحت  البحر 

تزدهر  التي  البيولوجية  للنظم  المتجدد  والظهور  الكبريتية 

على الفتحات النا�شطة.

الخامات  اأن  اإلى  ال�شريع  النمو  ي�شير  قد  ذلك،  الى  اإ�شافة 

يمكن  مربح  ب�شكل  معادن  الى  للتحول  القابلة  الكبريتية 

اأمام  الباب  يفتح  ما  عقود،  اأو  �شنوات  خالل  تت�شكل  اأن 

اإمكانية اعتبار هذه الر�شوبيات موردًا متجددًا. وقد تبين اأن 

ع�شرات  وطولها  �شنتيمترين  قطرها  يبلغ  �شغيرة  تكوينات 

اأكبر  تكوينات  اأن  علمًا  دقائق،  خالل  تت�شكل  ال�شنتيمترات 

اأطنانًا  �شبيهة باالأ�شجار تنمو �شنويًا ع�شرات االأمتار وتحوي 

غير  كثيرة  م�شائل  هناك  زال��ت  ما  ولكن  الكبريتيد.  من 

مح�شومة تتعلق باالأثر االجتماعي والبيئي، ف�شاًل عن تقبل 

اأبحاث  الى  تحتاج  م�شائل  وهي  العميق.  البحري  التعدين 

جيولوجية وبيولوجية واجتماعية بداأ اإجراوؤها.

منظمة  مثل  منظمات  تجريها  التي  االجتماعية  االأبحاث 

الكومنولث لالأبحاث العلمية وال�شناعية )CSIRO( ووكالة 

العلوم الوطنية في اأو�شتراليا، تظهر قلقًا لدى الجمهور حيال 

االأثر المحتمل للتعدين في قاع البحر، ورغبة في االطالع على 

مزيد من المعلومات المكت�شبة قبل انطالق ال�شناعة.

العمل في البحر مكلف، ولعل التمويل واإمكانية الو�شول 

في  ي�شاع�دان  قد  المع�ادن  م�شتك�شف�و  يوف�رهم�ا  اللذين 

موقع  »ن�وتيلو�س«  تطور  وفيما  وافي�ة.  اأبحاث  اإج��راء 

»�شولوارا 1«، تراقب �شناعة المعادن ما يحدث. واإذا نجحت 

الذي  البحري،  للتعدين  يكون  فقد  م�شعاها،  في  ال�شرك�ة 

المعادن  ا�شتك�شاف  قطاع  من  ي�شيرًا  ج��زءًا  حاليًا  ي�شكل 

بغرب  بدءًا  رئي�شية،  عالمية  �شناعة  ي�شبح  باأن  اأمل  عالميًا، 

■ المحيط الهادئ. 
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طيران اإلمارات

اجلوية  الناقالت  الإم��ارات  طريان  ت�صدرت 

لعام  ناقلة  اأف�صل  بلقب  وف��ازت  العاملية، 

اأجرتها  �صنوية  ل��درا���ص��ة  وف��ق��ًا   ،2014

خدمات  �صركات  اأكرب  اإحدى   E-Dreams
ال�صفر الإلكرتونية يف اأوروبا.

اأكرث من 90  اآراء  الدرا�صة ا�صتطالع  �صملت 

طلب  حيث  العامل،  اأنحاء  من  عميل  األف 

املوقع  عرب  حجزوا  الذين  امل�صافرين  من 

خمتلفة.  فئات  على  الت�صويت  ال�صبكي 

هذه  معظم  الإم����ارات  ط��ريان  وت�صدرت 

درجات،   5 اأ�صل  من   4.24 بنتيجة  الفئات 

حيث  من  الأعلى  الت�صنيف  على  وح�صلت 

النظافة العامة، وحداثة الطائرات، واأف�صل 

خدمات،  اأطقم  واأف�صل  الأج��واء،  يف  ترفيه 

واأف�صل  خا�صة،  انتظار  �صالت  واأف�صل 

مناولة اأمتعة.

وتلتزم ال�صركة اأف�صل املمار�صات البيئية يف 

عملياتها واأ�صطولها الذي ي�صم 224 طائرة 

واأداء موظفيها الذين يزيد عددهم على 75 

األف موظف.

مكتوم،  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  وقال 

الرئي�س الأعلى والرئي�س التنفيذي لطريان 

ي�صافر  »عندما  وامل��ج��م��وع��ة:  الإم����ارات 

على  يح�صلون  الإمارات  طريان  مع  الركاب 

م�صتويات  اأدنى  اأحد  على  خمتلف،  �صيء 

فمتو�صط  الطريان«.  قطاع  يف  النبعاثات 

فقط،  �صنوات   6.2 الناقلة  طائرات  عمر 

الناقالت  لأ�صاطيل  �صنة   11.7 مقابل  يف 

اجلوي  للنقل  ال��دويل  الحت��اد  يف  الأع�صاء 

اأف�صل  الوقود  ا�صتهالك  وكفاءة  )اأياتا(. 

اأ�صاطيل  مع  مقارنة  املئة  يف   14.5 بن�صبة 

بقية اأع�صاء »اأياتا«.

 اسكوتلندا تبني أكبر محطة 
لتوليد الطاقة من املد والجزر

غرفة نوم »مدمَّجة« للبيوت الصغيرة

 أصداف القشريات
بديل من البالستيك

تدعى  لدائنية  مادة  اأن  اإ�سبانيا  يف  باحثون  اأعلن 

الروبيان  ق�سور  من  ت�سنيعها  مت  �سيتوزان، 

التغليف  اإىل  احلاجة  من  حتد  قد  تدويرها،  املعاد 

اخل�سر  على  للحفاظ  بالبال�ستيك  التقليدي 

املتاجر.  يف  الأطعمة  عر�ض  فرتة  واإطالة  طازجة 

ميكن  الع�سوي«  »البال�ستيك  هذا  اأن  واأو�سحوا 

ت�سويقه حني ت�سبح تقنيات ت�سنيعه ذات مردود 

اقت�سادي.

ه��ارف��ارد  جامعة  يف  وي�����ض  معهد  ذك��ر  وق��د 

اأن الب�سر ينتجون نحو 300 مليون طن  الأمريكية 

يف  ثالثة  نحو  تدوير  يعاد  �سنويًا،  البال�ستيك  من 

املئة منها فقط.

اأكرب  ا�سكوتلندا  يف   MeyGen حمطة  �ستكون 

العامل  يف  واجلزر  املد  من  الطاقة  لتوليد  حمطة 

ال�سركة  وتبني   .2016 �سنة  ت�سغيلها  بدء  عند 

الأو�سرتالية »اأتالنتي�ض« هذه املحطة يف امل�سيق 

ا�سكوتلندا،  �سرق  و�سمال  �سرتوما  جزيرة  بني 

التدفق  ذات  املياه  من  مربع  كيلومرت   3.5 لت�سمل 

ال�سريع بني فرتتي املد واجلزر.

وعندما يكتمل امل�سروع �سي�سم 296 توربينة تولد 

398 ميغاواط من الطاقة النظيفة، وتنتج كهرباء 

كافية لت�سغيل 175 األف منزل ا�سكوتلندي.

ت�سميمًا  الداخلية  للهند�سة  �ستاين  فان  �سركة  ابتكرت  وقد  املدن.  يف  �سائعة  ال�سغرية  ال�سكنية  ال�سقق 

غري عادي يوفر ف�سحة يف غرفة النوم: جدار من خزائن اأحلق بها ركن مريح لفرا�ض مزدوج، مع م�سابيح 

ورفوف عملية، ودرجة ُت�سحب لل�سعود اىل الفرا�ض.

طول  على  طاولة  ومتتد  املكان.  ت�سّيق  واأ�سّرة  ومنا�سد  خزائن  من  الأثاث  قطع  عن  الت�سميم  هذا  يغني 

اجلدار اخلارجي حتت النافذة، موفرة حيزًا وافرًا للعمل، مع حّيز اإ�سايف لالأدوات.

سوق البيئة

أفضل ناقلة للعام 2014 يف استطالع املسافرين
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المكتبة الخضراء

الحدائق العربية
Gardening in Arabia

 ISBN: 978-9948208846.2014 ،سعاع عبدالل�ه ال�سادة. 304 �سفحات. بالعربية والإنكليزية. اأكاديا بر�ض�

 جزيرة تحترق:
قصة بركان غّير العالم

اأكثر من 50 نبتة مو�سمية تنمو في منطقة الخليج موثقة في دليل عملي ي�ساعد 

محبي الزهور في المنطقة على زرع حديقتهم الخا�سة وتن�سيقها. وت�ستند الموؤلفة 

ال�سخ�سية،  تجربتها  اإلى  العربية«  »الحدائق  كتابها  في  ال�سادة  عبدالل�ه  �سعاع 

حيث قامت بزرع جميع هذه الزهور في حديقتها قبل تدوين نوع الزهرة ومو�سم 

تفتحها وكيفية العناية بها ومعلومات اأخرى.

تقول: »هدفي م�ساعدة كل بيت وكل �سخ�ض في اإن�ساء حديقة رائعة، �سواء كانت 

الرائعة،  المخلوقات  هذه  معرفة  خالل  فمن  عامة.  اأو  خا�سة  �سغيرة،  اأو  كبيرة 

اإل  تحتاج  ل  مكان،  كل  في  خ�سراء  م�ساحة  هناك  تكون  وخ�سائ�سها،  اأ�سمائها 

لقطرات ماء وقب�ض من ال�سوء، فتمنح الجمال وتريح العين«.

الكتاب بالعربية والإنكليزية، وهو يوثق النباتات ح�سب ترتيبها الأبجدي با�سمها 

الورقة  و�سكل  النت�سار  ونطاق  النباتي  الت�سنيف  مثل  �سروحات  مع  الالتيني، 

ونوعها واأ�سولها.

والمادية  الثقافية  الأهمية  في  غاندي  ماثيو  ينظر  الف�ساء«،  »ن�سيج  كتاب  في 

للمياه من خالل تجارب �ستة مدن هي باري�ض وبرلين ولغو�ض ومومباي ولو�ض 

اأنجل�ض ولندن. ويتتبع تطور العالقات بين الحداثة والطبيعة والإبداع الح�سري 

من وجهات نظر مختلفة وخالل فترات مختلفة، م�ستخدمًا المياه كعد�سة ي�ساهد 

من خاللها غمو�ض الطبيعة وحدودها.

لها  �سور  على  وقع  التي  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  باري�ض  بمجارير  غاندي  بداأ 

وانتقل  الأر�ض.  تحت  باري�ض  اإعمار  وا�سفًا  نادار،  الفوتوغرافي  الم�سور  التقطها 

الى برلين في عهد جمهورية فايمار التحادية، وحمايتها حق و�سول عامة النا�ض 

الى البحيرات لل�سباحة وجهود اإعادة و�سل المدينة بالطبيعة. وتطرق اإلى خطر 

المالريا الذي واجهته لغو�ض، عا�سمة نيجيريا ال�سابقة، حيث اأدى تغير الظروف 

اأربعينات القرن  الجيو�سيا�سية الى تجفيف الم�ستنقعات على نطاق وا�سع خالل 

تفاوت  عن  مومباي  في  للمياه  التحتية  البنية  اختالل  يعبر  كيف  وبّين  الما�سي. 

الإ�سمنتية  الجدران  وا�ستك�سف  ال�ستعمار.  بعد  مدينة  في  فا�سح  اجتماعي 

المتنافرة لنهر لو�ض اأنجل�ض. واأخيرًا، عبر �سيناريو خيالي للندن الغارقة جزئيًا، 

راح ي�ستق�سي التهديدات المائية الفعلية التي تواجه المدينة.

االنقراض السادس
The Sixth Extinction Elizabeth Kolbert. 336 pages. Henry Holt and Co., 2014.  ISBN:978-0805092998

انقرا�سات  خم�سة  العلماء  �سجل 

مليون  ال�����500  خ���الل  جماعية 

تنوع  تقل�ض  حيث  الما�سية،  �سنة 

وب�سكل  فجاأة  الأر���ض  على  الحياة 

حول  علماء  ويراقب  دراماتيكي. 

العالم حاليًا »النقرا�ض ال�ساد�ض«، 

دم��ارًا  الأكثر  يكون  اأن  متوقعين 

يعتقد  الذي  الكويكب  �سقوط  منذ 

الدينو�سورات.  على  ق�سى  اأن��ه 

هو  المرة  هذه  الكارثة  �سبب  لكن 

الإن�سان.

ال�ساد�ض«  »النقرا�ض  كتاب  في 

كولبرت  اإليزابيث  الكاتبة  تعتمد 

على عمل ع�سرات الباحثين في �ستة 

منهم  كثيرين  مرافقة  اخت�سا�سات، 

جيولوجيون  الميداني:  عملهم  في 

علماء  المحيطات،  اأعماق  يدر�سون 

وهو  الأ�سجار  خط  يتتبعون  نبات 

الأنديز،  جبال  في  �سعودًا  يزحف 

يغو�سون  بحريون  بيولوجيون 

في  العظيم  المرجاني  الحاجز  قبالة 

اأو�ستراليا، وغيرهم.

الكائنات  من  اأنواع  اإلى  تعرفنا  وهي 

البع�ض  فيما  بع�سها،  انقر�ض  التي 

�سردًا  وتقدم  النقرا�ض.  �سفير  على 

تحدث  التي  الختفاء  لحالت  موؤثرًا 

النقرا�ض  م�سيرة  وتتابع  حولنا، 

ك��م��ف��ه��وم، 

اأو�سحه  منذ 

ج�����������ورج 

في  كوفييه 

حتى  الفرن�سية  الثورة  اأيام  باري�ض 

النقرا�ض  اأن  وترى  الحا�سر.  وقتنا 

الب�سري  الجن�ض  �سيجبر  ال�ساد�ض 

معنى  ف��ي  التفكير  اإع����ادة  على 

الن�سانية.

نسيج الفضاء: املياه والحداثة والخيال املديني
The Fabric of Space: Water, Modernity, and the Urban Imagination

Mathew Gandy, 350 pages. MIT Press, 2014. ISBN:978-0262028257

 ،1786 العام  في 

ث�����ار ال���ب���رك���ان 

الأي�������ص���ل���ن���دي 

وكانت  »لك���ي«، 

كارثية.  عواقبه 

الرماد  غطى  فقد 

ن�صف  معظم  الأج��واء  في  نفثه  ال��ذي 

حجبت  ب�صحابة  ال�صمالي  ال��ك��رة 

اأق�صى  اأح��د  م�صببة  ال�صم�س،  اأ�صعة 

كثيرون  اأنا�س  وتجمد  ال�صتاء.  ف�صول 

وذوت  اأوروب��ا،  اأنحاء  في  الموت  حتى 

المحا�صيل، ما اأدى الى مجاعات. وفي 

اأفريقيا، لم تهب الرياح المو�صمية ولم 

عر�س  مما  كالمعتاد،  النيل  نهر  يف�س 

ودفع  للمجاعة  م�صر  �صكان  �صد�س 

وبلغت  البالد.  مغادرة  الى  بع�صهم 

الح�صيلة الر�صمية للوفيات في جزيرة 

اأي�صلندا نحو 9000، لكن بع�س الخبراء 

اأن عدد الوفيات حول العالم  يعتقدون 

ب�صبب البركان كان اأكبر بكثير.

ويتزي  األك�صندرا  ال�صحافيان  ي��روي 

العلمية  ال��ق�����ص��ة  ك��ان��ي��ب  وج��ي��ف 

ل  وهما  »لك��ي«.  للبركان  والب�صرية 

اأن  الى  نظراً  مماثاًل،  حدثًا  ي�صتبعدان 

الى   200 كل  يحدث  الحجم  بهذا  ثورانًا 

500 �صنة في اأي�صلندا.

Island on fire: The extraordinaty 
story of a forgotten volcano that 
changed the world
Alexandra Witze and Jeff Kanipe,  
224 pages. Pegasus Books, 2015.  
ISBN: 978-1605986746
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The Cancer Atlas. American Cancer Society, 2014

22 مليون حالة جديدة كل سنة بحلول 2030
التدخين السبب الرئيسي ونسبة الوفيات انخفضت

أطلس السرطان

م���ع ت��وق��ع ازدي�����اد احل���الت 

اأك��رث  ال��ع��امل  يف  ال�صرطانية 

�صنة  بحلول  املئة  يف   50 م��ن 

دوليون  باحثون  تعاون   ،2030

لقادة  جديدة  اأداة  ل�صتنباط 

ال��ع��امل ك��ي ي��ح��ددوا اإج���راءات 

لل�صيطرة على ال�صرطان ب�صكل 

اأف�صل.

»اأط��ل�����س ال�����ص��رط��ان«، ال��ذي 

جمعية   2014 نهاية  يف  ن�صرته 

طبعة  يف  الأمريكية  ال�صرطان 

ث��ان��ي��ة، ���ص��در ه���ذه امل����رة يف 

تفاعلي  اإلكرتوين  وموقع  كتاب 

 .)canceratlas.cancer.org(

خبرياً   60 م��ن  اأك��رث  حلل  وق��د 

اأح�����دث ب��ي��ان��ات ال�����ص��رط��ان 

لتقييم  بلداً،   184 من  املتوافرة 

العاملية  ال�صرطانية  الجتاهات 

والإق��ل��ي��م��ي��ة وج��م��ع ال����روؤى 

وذلك  الوطني.  امل�صتوى  على 

ال�صحة  منظمة  مع  بالتعاون 

الدويل  والحت��اد  ال�صرطان  لأبحاث  الدولية  والهيئة  العاملية 

لل�صيطرة على ال�صرطان.

يف  اجلديدة  ال�صرطانية  للحالت  ال�صنوي  العدد  ازدياد  يتوقع 

اأنحاء العامل من 14 مليونًا عام 2012 اىل نحو 22 مليونًا بحلول 

على  تتوقف  خمتلفة  حتديات  بلد  كل  لدى  لكن   .2030 �صنة 

واأمناط  اخلطر  وعوامل  ال�صكانية  والرتكيبة  التنمية  م�صتوى 

احلياة.

اأحمدين جمال، املوؤلف الرئي�صي لالأطل�س ونائب  وقال الدكتور 

وازدهار  الدول  منو  »مع  الأمريكية:  ال�صرطان  جمعية  رئي�س 

ونوعية  التدخني  مثل  اخلطر  عوامل  ت��زداد  فيها،  ال�صناعة 

املتوقع،  العمر  متو�صط  وي��زداد  اجل�صدي،  واخلمول  الطعام 

لإ�صابتهم  كافية  مديدة  حياة  يعي�صون  النا�س  يجعل  ما 

بال�صرطان«.

ال�صابة  خطر  من  اأعلى  م�صتوى  املتقدمة  البلدان  ت�صهد  وفيما 

بال�صرطان، فاإنها �صهدت اأي�صًا انخفا�صًا يف معدل الوفيات الناجتة 

وي�صري  املبكرين.  والعالج  الكت�صاف  يف  التقدم  بف�صل  عنه، 

بال�صرطان  وفاة  مليون   1.3 من  اأكرث  جتنب  »مت  اأنه  اىل  جمال 

على  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 

ال�صنوات  خالل  املثال،  �صبيل 

وت�صتاأثر  املا�صية«.  الع�صرين 

مثل  اقت�صاديًا،  نامية  بلدان 

اأخرى  وبلدان  وال�صني  الهند 

بنحو  اآ�صيا،  وو�صط  �صرق  يف 

والوفيات  الإ���ص��اب��ات  ن�صف 

ال�صرطانية اجلديدة يف العامل.

وق����ال ك��ري�����ص��ت��وف��ر واي��ل��د، 

لأبحاث  الدولية  الوكالة  مدير 

الر�صالة  »ل��ع��ل  ال�����ص��رط��ان: 

الأكرث تاأثرياً يف اأطل�س ال�صرطان 

الو�صول  قدرة  يف  التفاوت  هي 

التي  امل��ب��ك��رة  ال��ت��دخ��الت  اىل 

ميكنها منع املر�س اأو معاجلته 

بفعالية.  عليه  وال�صيطرة 

فيه  ت��ع��ي�����س  ال����ذي  امل���ك���ان 

تعر�صك  م��دى  يف  مهم  عامل 

تعاي�صك  وكيفية  لل�صرطان، 

معه، وما اإذا كنت �صتنجو منه 

يف النهاية«.

ومن النتائج الأخرى التي اأوردها اأطل�س ال�صرطان:

●  ي�صبب التدخني اأكرث من 16 نوعًا خمتلفًا من ال�صرطان، وهو 

م�صوؤول عن 20 يف املئة من جميع الوفيات ال�صرطانية العاملية.

●  يت�صبب تلوث الهواء الداخلي الناجت عن حرق الوقود ال�صلب 

بنحو 2.5 مليون وفاة كل �صنة يف البلدان النامية، اأي نحو 4.5 يف 

املئة من الوفيات العاملية �صنويًا.

●  لدى 137 بلداً خطة وطنية لل�صرطان.

احلليمي  الورم  فريو�س  لقاح  الآن  حتى  بلداً   129 يعتمد  مل    ●

بع�س  ومن  اللتهابات  من  يقي  قد  ال��ذي   )HPV( الب�صري 

التي  البلدان )45(  اأ�صعاف عدد  اأي نحو ثالثة  ال�صرطان،  اأنواع 

اعتمدت اللقاح.

● جنا اأكرث من 32 مليون مري�س بال�صرطان على م�صتوى العامل 

بحلول عام 2012.

حالة  مليون   19 ت�صخي�س  مت  �صيكون   ،2025 �صنة  بحلول   ●

�صرطان جديدة بناء فقط على تغريات دميوغرافية متوقعة.

ومن املقرر اأن ت�صدر خالل هذه ال�صنة طبعات مرتجمة لأطل�س 

ال�صرطان بالعربية والإ�صبانية والفرن�صية وال�صينية والرو�صية.
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 وزارة التربية في لبنان تدعو جميع المدارس
للمشاركة في مسابقة »فيديو البيئة«

 أسبوع االستدامة
ملدارس أبوظبي

لبنان  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  دعت 

جميع املدار�ض والثانويات الر�سمية واخلا�سة اإىل 

امل�ساركة يف م�سابقة »فيديو البيئة« التي ينظمها 

»البيئة  وجملة  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

العربية.  البلدان  جميع  يف  لل�سبيبة  والتنمية« 

�سباط   19 يف  ال�سادر   26 رقم  التعميم  يف  وجاء 

)فرباير( عن املديرية العامة للرتبية:

والثانويات  املدار�ض  عن  امل�سوؤولني  جميع  »اىل 

الر�سمية واخلا�سة، ملا كان املنتدى العربي للبيئة 

ينظمان  والتنمية«  »البيئة  وجملة  والتنمية 

ومبا  البيئة«،  »فيديو  بعنوان  للتالمذة  م�سابقة 

الهتمام  على  التالمذة  حتفز  امل�سابقة  هذه  اأن 

وميكن  الطبيعة،  وحماية  البيئية  بالق�سايا 

فيلم  اأو  ق�سرية  متثيلية  بتقدمي  فيها  امل�ساركة 

الطالع  ميكن  وحيث  اأغني�ة،  اأو  ق�سري  وثائقي 

الإلكرتوين:  املوق�ع  عرب  امل�سابق�ة  تفا�سيل  على 

www.afed-ecoschool.org
املدار�ض  عن  امل�سوؤولني  جميع  ندعو  لذلك، 

ت�سجيع  اإىل  واخلا�سة  الر�سمية  والثانويات 

امل�سابقة،  هذه  يف  امل�ساركة  على  وحثهم  التالمذة 

على  عملي،  بيئي  كن�ساط  جمموعات،  اأو  اأفرادًا 

مدر�ض  مع  بالتن�سيق  ال�سحي  املر�سد  يتوىل  اأن 

هذه  يف  امل�ساركة  متابعة  والفنون  اجلغرافية 

امل�سابقة«.

 17 من  لال�ستدامة«،  اأبوظبي  »اأ�سبوع  ا�ستقطب 

اإىل 24 كانون الثاين )يناير(، نحو 3000 تلميذ من 

»اأ�سبوع  مبادرة  اإطار  يف  وذلك  الإمارات.  مدار�ض 

التالميذ  وعي  لتعزيز  املدار�ض«،  يف  ال�ستدامة 

امل�ستدامة  التنمية  جمالت  يف  معرفتهم  وتعميق 

بدرا�سة  اهتماماتهم  وتو�سيع  النظيفة،  والطاقة 

تخ�س�سات يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

لطاقة  العاملية  »القمة  معر�ض  التالميذ  وزار 

اطلعوا  حيث  »م�سدر«،  نظمتها  التي  امل�ستقبل«، 

والتكنولوجيا  الطاقة  اأنظمة  اأحدث  على  كثب  عن 

اأ�سبوع  وتزامن  تطويرها.  يجري  التي  النظيفة 

ال�ستدامة مع بداية »�سنة البتكار 2015« يف دولة 

الإمارات بهدف حتفيز روح البتكار، خ�سو�سًا يف 

قطاعات الطاقة املتجددة والنقل واملياه والتعليم.

وقد اأتيحت للتالميذ فر�سة التعرف على اأ�سا�سيات 

الطاقة  وا�ستخدامات  كفاءتها  وتعزيز  الطاقة  اإنتاج 

عملية.  تدريب  م�ساريع  تنفيذ  خالل  من  املتجددة 

�سديق  ملنزل  منوذج  بناء  كيفية  على  مثاًل  فتعرفوا 

للبيئة لعائلة مكونة من خم�سة اأ�سخا�ض، ومنوذج 

ل�سيارة تعمل بالطاقة ال�سم�سية.

لكل ربيع زهرة يف قطر

 لواء املدارس اإليكولوجية
يرفرف يف جنوب املغرب

يف  زه���رة«  ربيع  »لكل  رح��الت  توا�سلت 

ال�سنة  هذه  والحتفاء  قطر،  يف  اخلور  منطقة 

املحلية.  البيئة  نباتات  اإحدى  »الذنون«  بنبتة 

مع  والطالبات  الطالب  مئات  فيها  و�سارك 

م�سرفني ومعلمني. وي�سمل برنامج الرحالت 

والطيور  واحل�سرات  والرتاث  والزهور  الزراعة 

وتدوير  وامل��اء  الكهرباء  وتر�سيد  والنباتات 

النفايات والغو�ض وغري ذلك.

زيادة  اإىل  زهرة«  ربيع  »لكل  برنامج  ويهدف 

ودوره  النباتي  الغطاء  باأهمية  املجتمع  وعي 

والت�سحر  التدهور  م��ن  البيئة  حماية  يف 

والتعريف  عليها،  واجلمال  البهجة  واإ�سفاء 

واحلث  للنباتات  والطبية  الإقت�سادية  بالفوائد 

اإيجابي  �سلوك  وبناء  ا�ستغاللها،  ح�سن  على 

وتوثيق  الن�ضء،  لدى  الطبيعية  البيئة  جتاه 

املعلومات عن نباتات البيئة القطرية يف قاعدة 

ت�سجيع  خالل  من  القاعدة  هذه  واإثراء  بيانات 

البحث العلمي.

األوان  ترتاوح  ع�سرييًا،  نباتًا  »الذنون«  ويعد 

على  يتطفل  والبنف�سجي،  الأ�سفر  بني  زهوره 

جذور بع�ض النباتات، وينمو يف الرتبة الرملية 

والأرا�سي امللحية وال�ساحلية.

نشاطات مدرسية

»املدار�ض  بربنامج  اخلا�ض  الأخ�سر  اللواء  رفرف 

التابعة  »كم«  مدر�سة  مبنى  فوق  الإيكولوجية« 

ورزازات  اإقليم  يف  تارميكت  القروية  للجماعة 

التميز  جنوب املغرب. وح�سلت املدر�سة على هذا 

والهيئة  الإدارة  تبذلها  التي  امل�ساعي  نتيجة 

ال�سركاء  من  وعدد  والأهايل  والتالميذ  التعليمية 

ا�ستهالك  وح�سن  النفايات،  بتدوير  يتعلق  ما  يف 

والعناية  امل��ي��اه،  ا�ستعمال  وتر�سيد  الطاقة، 

بامل�ساحات اخل�سراء، والتغذية اجليدة.

مدينة  يف  املن�سور  يعقوب  مدر�سة  وح���ازت 

تازناخت على ال�سارة الف�سية، وجمموعة مدار�ض اإندري يف اأ�سكورة على ال�سارة الربونزية.

ووزارة  البيئة  حلماية  ال�ساد�ض  حممد  موؤ�س�سة  بني  ال�سراكة  اتفاقية  اإطار  يف  »التتويج«  هذا  ويندرج 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني يف برنامج املدار�ض الإيكولوجية.

نبتة الذنون ال�صحراوية

يف معر�ض القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل
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جوائز كل 4 أشهر
فيديو البيئة

 ينظم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 )اأفد( م�سابقة »فيديو البيئة« بالتعاون

مع مجلة »البيئة والتنمية«. وهي مفتوحة 

 لل�سبيبة من جميع البلدان العربية،

خ�سو�سًا التالميذ، الذين تتراوح اأعمارهم

 بين 13 و18 �سنة. ويتغير مو�سوع

الم�سابقة دوريًا.

تقدم الم�ساركات في �سكل: 

 ●  تمثيلية قصيرة )اسكتش(
 ●  فيلم وثائقي قصير

●  أغنية

 ال�ستلهام اأفكار حول الم�سابقة

يمكن زيارة موقع »اأفد« للتربية البيئية

 www.afed-ecoschool.org
 وموقع مجلة »البيئة والتنمية«

www.afedmag.com

 الجائزة األولى
مناصفة بين:

أغنية »نقطة مي« اإعـداد »نادي 
البيئة« ـ  مدر�سة دار احلنان للأيتام، 

 املنارة، البقاع، لبنان.

فيلم وثائقي »قناة امللك عبداهلل« 
ت�سوير الطالب �سامر عبداخلالق نواف 

علي  ـ  مدر�سة معدي الثانوية للبنني، 

البلقاء، الأردن.

الجائزة الثالثة:  
أغنية »بالليل والنهار«  اإعداد الطالب 

ع�سام فيا�ض ـ مدر�سة �سانت فاميل، عكار.

جائزة تقديرية:  
Life in a Drop :فيلم وثائقي

ا نويه�ض، اأ�سيل اأبواحل�سن،  اإعداد اإلي�سّ

كرمي نويه�ض ـ مدر�سة املنار احلديثة،

راأ�ض املنت، لبنان.

مالحظة: حجبت اجلائزة الثانية لعدم توافق ن�صبة امل�صاهدات مع عدد الأ�صوات

 www.afed-ecoschool.org  :ميكن م�صاهدة جميع الأفالم والأغنيات امل�صاركة عرب املوقع

الفائزون يف مسابقة املياه

موضوع املسابقة
حتى نيسان )أبريل( 2015

االقتصاد يف  الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة
الطاقة

 شروط االشتراك

واأن  دقائق،   3 على  ال�سريط  مدة  تزيد  ●  األ 

يكون  العمل  املقدم من ابتكار امل�سارك.

اأو   فيديـو  كامريا  بوا�سطة  الت�سويـر  ●  ميكـن 

كامريا  فوتوغرافية  اأو هاتف ذكي  اأو �سواها. 

●  تعباأ ا�ستمارة امل�ساركة التي ميكن تنزيلها من 

املوقع الإلكرتوين:

 w w w .a f e d -e c o s c h o o l .o r g   

الإلكرتوين    الربيد  اإىل  الفيديو  مع  وتر�سل 

  v i d e o b i a a @ a f e d o n l i n e .o r g
 www.wetransfer.com با�ستعمال

●  تر�سل امل�ساركات قبل 15/ 4/ 2015.

القيمة  الإبـــداع،  )الأ�سالة،  املحتوى  وفق 

)النوعية،  والتقنية  الت�سلية(  التثقيفية، 

ال�سوت، التاأثريات(.

●      يتم اإعلن الفائزين يف اأيار )مايو( 2015.

  الجوائز

اجلائزة الأوىل:  200 دولر + ا�سرتاك جماين 

ل�سنة واحدة يف جملة »البيئة والتنمية«.

اجلائزة الثانية:  100 دولر + ا�سرتاك جماين 

ل�سنة واحدة يف جملة »البيئة والتنمية«.

ل�سنـة  ا�ستـراك   + دولرًا   50 الثالثة:   اجلائزة 

واحـدة يف جملـة »البيئة والتنمية«.

يف  واحـدة  ل�سنـة  ا�ستـراك  تقديرية:   جوائز 

جملـة »البيئة والتنمية«.

  التحكيم

ت�صويت اجلمهور

املوقع    على  الت�سويت  عملية  اجلمهور  يتوىل   ●

 www.afed-ecoschool.org
اىل  ن�سبة  امل�ساهدات  عدد  العتبار  يف  يوؤخذ   ●

امل�ساهدة  ن�سبة  كانت  كلما  الأ�سوات.  عدد 

اأعلى ح�سل امل�ساركون على علمات اأف�سل.

الثاين  كانون   15 يف  اجلمهور  تقييم  ــداأ  ب  ●

)يناير( وينتهي يف 20 ني�سان )اأبريل(. 

جلنة التحكيم

امل�ساركات  تقييم  املحرتفني  من  جلنة  ●  تتوىل 

من  عدد  باأكرب  حظيت  التي  الأوائــل  الع�سر 

امل�ساهدة،  من  ن�سبة  واأعلى  اجلمهور  اأ�سوات 
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سعودي يقاتل البكتيريا املتفوقة

كل يوم مي�سيه ح�سام زواوي يف خمتربه يجعله 

�سريعة  طريقة  اإىل  التو�سل  على  اإ�سرارًا  اأكرث 

حالت  يف  املنا�سب  احليوي  امل�ساد  لتحديد 

اللتهابات اخلطرة.

الأحياء  بعلم  الدكتوراه  �سهادة  لنيل  اأبحاثه  يف 

الدقيقة يف جامعة كوينزلند الأو�سرتالية، يدر�ض 

البكترييا  اكت�ساب  طريقة  ال�سعودي  ال�ساب  هذا 

)اأنتيبيوتيك(،  احليوية  للم�سادات  مقاومة 

اأمرا�ض  من  ال�سفاء  على  النا�ض  م�ساعدة  بهدف 

مت  ولقد  الرئوي.  اللتهاب  مثل  للحياة  مهددة 

التعرف على كثري من �ساللت البكترييا املقاومة 

مثل  الدقيقة  الأحياء  علماء  لكن  معني،  مل�ساد 

جلميع  ح�سينة  �ساللت  يكت�سفون  باتوا  زواوي 

عليها  اأطلقت  بحيث  املعروفة،  احليوية  امل�سادات 

 .)superbugs( املتفوقة«  »اجلراثيم  ت�سمية 

اأمرا�ض  من  ميوتون  مر�سى  زواوي  ويدر�ض 

يف  وهي  البولية،  امل�سالك  التهابات  مثل  �سائعة، 

اأج�سامهم  يف  لأن  وذلك  للمعاجلة،  قابلة  العادة 

بكترييا مقاومة للم�سادات احليوية.

بطيئة  حاليًا   املعتمدة  الت�سخي�سية  الختبارات 

ي�ستغرق  اإذ  املقاومة،  البكترييا  ك�سف  يف  جدًا 

مدة  وهذه  �ساعة.  و72   48 بني  ما  نتائجها  ظهور 

يحتاجون  الذين  املر�سى  من  لكثري  جدًا  طويلة 

اىل معاجلة �سريعة، ولذلك يعتمد الأطباء طريقة 

وقد  نافع.  حيوي  م�ساد  لتحديد  واخلطاأ  التجربة 

طور زواوي اختبارًا �سريعًا للجراثيم املتفوقة تظهر 

نتائجه خالل ثالث اىل اأربع �ساعات فقط، لتمكني  

الأطباء من ا�ستخدام امل�ساد احليوي املنا�سب.

البكترييا  يف  جينات  عن  يبحث  زواوي  اختبار 

متكن  التي  لكتاماز،   � بيتا  اأن��زمي��ات  ت�سنع 

امل�سادات  من  رئي�سي�ة  فئة  تدمي�ر  من  البكتريي�ا 

اأن  قبل  والكاربابينيم  البن�سيلني  ت�سم  احليوية 

لأن  عاملية،  اأهمي�ة  ذو  اأمر  وهذا  فعلها.  تفعل 

ت�ستعمل  ما  ك�ثريًا  الك�اربابينيم  مثل  اأدوي��ة 

كمالذ اأخري. ويطور زواوي اختبارًا ثانيًا  لك�سف 

مقاومة  لتطوير  جدًا  امليالة  البكتريي�ا  من  عائل�ة 

الختبارين  كال  ويتطلب  احليوية.  للم�سادات 

معدات علمية متطورة.

يهتم زواوي ب�سكل خا�ض بكيفية تف�سي اجلراثيم 

ال�سعودية  اأي  اخلليجية،  البلدان  يف  املتفوقة 

والبحرين.  وقطر  وُعمان  والكويت  والإم��ارات 

اأخرى  مناطق  يف  كما  الدول،  هذه  من  كثري  ففي 

و�سف  يف  خاطئة  ممار�سات  ت�سيع  العامل،  من 

الأدوية وبيع امل�سادات احليوية من دون و�سفات 

يتناولون  كثريين  اأنا�سًا  اأن  يعني  ما  طبية، 

حالة  يف  كم�ا  �سرورية،  غري  اأو  خاطئة  م�سادات 

ا�ستعمال  اإ���س��اءة  اإن  الفريو�سية.  اللتهابات 

املقاومة  تعزز  النحو  هذا  على  احليوية  امل�سادات 

جزء  ي�ستمل  لذلك  كبري،  حد  اىل  البكتريية 

العام  الوعي  رفع  على  زواوي  م�سروع  من  رئي�سي 

بهذه امل�ساألة.

ومبا اأن البكترييا املقاومة للم�سادات ميكنها عبور 

اأو احليوانات،  النا�ض  احلدود ب�سهولة عن طريق 

مقاومة  ملراقبة  اإقليمي  نظام  باإقامة  زواوي  اهتم 

للدكتوراه  حت�سريه  لكن  احليوية.  امل�سادات 

اإن  يقول  وه��و  اأو�سرتاليا،  يف  من�سغاًل  يبقيه 

طويلة  وليايل  اأيامًا  »تطلب  ال�سبكة  تاأ�سي�ض 

ل  اإلكرتونية  ر�سائل  وتوجيه  كومبيوتري،  اأمام 

حت�سى، واإقناع امل�ست�سفيات بامل�ساركة«.

�سبكة  الآن  لديه  فباتت  زواوي،  جهود  اأثمرت 

منطقة  يف  م�ست�سفيات  �سبعة  من  متعاونة 

حول  بياناتها  م�ساركة  على  وافقت  اخلليج، 

البكترييا املقاومة للم�سادات احليوية.

احلملة هي الأوىل من نوعها يف املنطقة. و�سوف 

اإعالمية  ون�سرات  وثائقية  اأف��الم  على  ت�ستمل 

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  مع  بيانية،  ور�سوم 

وي�ست�سري  ويوتيوب.  تويرت  مثل  الجتماعي 

تلفزيونية  مواد  لإنتاج  اإعالميني  خرباء  زواوي 

املعلومات  نقل  اإن  يقول  وهو  و�سحافية.  واإذاعية 

العلمية ل ينجح اإل بتكييفها مع العادات والأ�سول 

الثقافية والجتماعية. وي�سيف: »ح�سنة حملتنا 

اأنها ذات منظور حملي ل غربي، وجميع البيانات 

بلدان  يف  اأبحاثنا  من  هي  احل��الت  ودرا���س��ات 

مع  التفاعل  يف  النا�ض  �سي�ساعد  وهذا  اخلليج. 

هذه امل�سائل«.

مقاومة البكترييا للم�صادات احليوية 

تهديد عاملي ل�صحة الب�صر. ويخو�ض 

الباحث ال�صعودي ح�صام زواوي هذه 

املعركة بهدف تطوير وت�صويق اأ�صرع 

اختبار لهذه املقاومة، واإي�صال املعلومات اإىل 

اجلمهور والعاملني يف الرعاية ال�صحية، 

خ�صو�صـًا يف دول اخلليج. وهو فاز 

بجائزة رولك�ض للمبادرات الطموحة 

عام 2014 يف فئة ال�صباب. و�صوف 

ي�صتخدم املكافاأة املادية للجائزة، وقيمتها 

50 األف دوالر، للم�صي يف م�صروعه 

وتنفيذ حملة اإقليمية لتوعية اجلمهور 

باأخطار اال�صتعمال املفرط للم�صادات 

احليوية و�صوء ا�صتخدامها

فاز حسام زواوي بجائزة رولكس للمبادرات الطموحة
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تجارب إماراتية  الستخالص 
املياه من رطوبة الهواء

عقدًا  الإم���ارات  يف  واملياه  البيئة  وزارة  وّقعت 

جترب�ة  لتنفي�ذ  العاملية  ه�ورين  �سركة  م��ع 

يف  وذلك  الهواء،  رطوبة  من  املياه  ل�ستخال�ض 

الزراعية  والبتكارات  التقنيات  ا�ستخدام  اإطار 

مياه  م�سادر  ل�ستغالل  العلمي  والبحث  احلديثة 

للقطاع  املائية  الحتياجات  توفر  تقليدية  غري 

الزراعي.

البتكار  »مركز  اأه��داف  �سمن  اخلطوة  تاأتي 

وبعد  موؤخرًا.  ال��وزارة  افتتحته  الذي  الزراعي« 

ومالءمتها  كفاءتها  وثبوت  التقنية  هذه  تطبيق 

�سيتم  الإمارات،  يف  ال�سائدة  الطبيعية  للظروف 

لتعميمها  للمزارعني  اإر�سادية  برامج  ت�سميم 

ودجمها يف منظومة الإنتاج الزراعي.

روبوسيميان »رجل« الكوارث

وكالة  يف  النفاث  الدفع  خمترب  علماء  يعمل 

رج�ل  م�سروع  على  )نا�سا(  الأمريكية  الف�ساء 

ل�ستخدام�ه  بالقردة  �سبيه  »روب��وت«،  اأو  اآيل، 

عند الكوارث.

ويتمت�ع »روبو�سيميان« باأربعة اأط�راف ت�س�اعده 

مزود  وهو  والوعرة.  اجلبلية  املناطق  ت�سلق  على 

بعجالت للتح�رك �سريع�ًا على ال�سط�وح املمه�دة، 

وب�سب�ع كامريات يف الراأ�ض تق�وم بدور العينني. 

وكالة  تنظمها  التي  املناف�سة  يف  يدخل  و�سوف 

ملدة  )داربا(  الدفاعية  املتقدمة  الأبحاث  م�ساريع 

لال�ستخدام  الروبوتات  اأف�سل  لختيار  �سهرًا   27

على  خطرًا  ت�سكل  التي  الك�وارث  ح��الت  يف 

رجال الإغاث�ة الب�سر، كالكوارث النووية والزلزل 

والفي�سانات.

ولية  جامعة  مع  بالتعاون  »نا�سا«  فريق  ويعمل 

هذا  �سرعة  لزيادة  »كالتيك«،  و�سركة  كاليفورنيا 

الرجل الآيل كونه الأبطاأ بني مناف�سيه.

 حذاء يولّد الطاقة
يف  تو�سع  �سغرية  اأج��ه��زة  اأمل��ان  باحثون  ابتكر 

وميكن  امل�سي.  حركة  من  الطاقة  فتح�سد  الأحذية 

اأجهزة  لت�سغيل  التكنولوجيا  ه��ذه  ا�ستعمال 

ا�ست�سعار اإلكرتونية من دون حاجة اىل بطاريات.

�سدمات«  »حا�سد  منف�سلني:  جهازين  احلذاء  يحوي 

تاأرجح«  و«حا�سد  الأر�ض،  القدم  كعب  يالم�ض  عندما  الطاقة  يولد 

ينتج الطاقة عند حترك القدم خالل امل�سي. وهما يولدان الكهرباء با�ستغالل 

احلقل املغناطي�سي ملغناطي�ض متحرك قرب �سريط ملتّف )coil(. لكن الطاقة املولدة ما زالت �سغرية 

ن�سبيًا، يف حدود 4 مليواط، ول تكفي ل�سحن هاتف ذكي يحتاج عادة اىل نحو 2000 مليواط. لكنها 

تكفي لت�سغيل اأجهزة ا�ست�سعار اأو اإر�سال �سغرية، ما يفتح الباب اأمام تطبيقات جديدة.
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عالم العلوم

 ما مدى خطورة 
الذكاء االصطناعي؟

بيل  »مايكرو�سوفت«  �سركة  موؤ�س�ض  اأعلن 

غيت�ض قلقه من اآفاق تطور الذكاء ال�سطناعي. 

وقال: »قد تقوم الروبوتات اأوًل باأداء بع�ض املهام 

بدًل منا، �سرط األ متتلك عقاًل ا�سطناعيًا خارقًا. 

وهذا جيد اإذا اأجدنا التحكم فيها. لكن بعد مرور 

اىل  ال�سطناعي  العقل  �سيتطور  عقود  ب�سعة 

درجة تثري القلق«.

»تي�سال«  �سركة  موؤ�س�ض  ي�ساطر  اأن��ه  واأك��د 

لل�سيارات الكهربائية اآلون ما�سك وعامل الفيزياء 

خماوفهما.  يف  هوكينغ  �ستيفن  النظرية 

تطور  اأن  �سابق  وقت  يف  اأعلن  هوكينغ  وك��ان 

خطرًا  ي�سكل  ال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيات 

ت�سنيع  من  خماوفه  عن  واأعرب  الب�سرية،  على 

تتقدم  ا�سطناعي  عقل  ومنتجات  روب��وت��ات 

الذكاء  فو�سف  ما�سك  اأما  ذهنيًا.  الإن�سان  على 

 MIT جامعة  يف  عقد  موؤمتر  يف  ال�سطناعي 

باأنه ي�سكل خطورة وجودية رئي�سية.

بصمات اإلجرم ىلع ريش الطيور

من  الربيطانية  اأبرتي  جامعة  يف  باحثون  متكن 

جارحة  طيور  ري�ض  على  ب�سرية  ب�سمات  ك�سف 

درا�ستهم:  يف  وذكروا  قن�سًا.  اأو  ت�سممًا  ق�ست 

»اإذا مت مل�ض الطائر النافق، فان الب�سمات ت�سكل 

اأدلة حا�سمة لتحديد امل�ستبه بهم«.

رفع  الإمكان  يف  اأن  الأوىل  للمرة  الدرا�سة  بينت 

بيو�سها،  اأو  الطيور  ري�ض  من  جرمية  عالمات 

با�ستعمال م�سحوق فلوري يتوهج اإذا و�سع حتت 

اأ�سعة ليزر، فتربز الب�سمة بو�سوح.

واعتربت الدرا�سة »خطوة اىل الأمام« يف تطوير 

تقنيات ال�ستق�ساء الق�سائي.
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يوم بال مركبات يف دبي

بال  »يوم  ال�سنوية  مبادرتها  دبي  بلدية  نظمت 

يوم  مع  تزامنًا  )فرباير(،  �سباط   4 يف  مركبات« 

النقل  ا�ستخدام  حتفيز  بهدف  الوطني،  البيئة 

املدينة  يف  ال�سيارات  انبعاثات  وتخفي�ض  العام 

وتقلي�ض الب�سمة الكربونية.

ال�سركات  ع�سرات  امل��ب��ادرة  يف  �ساركت  وق��د 

عن  امتنعت  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  واملدار�ض 

ا�ستخدام اأكرث من 7000 مركبة.

يذكر اأن دبي ت�ستثمر يف نظام �سخم للنقل العام، 

يفرت�ض  املرتو  خطوط  من  كيلومرتًا   420 فيه  مبا 

اكتمالها �سنة 2030.

ندوة حول التفجيرات النووية 
الفرنسية يف الجزائر

اجلزائر � من ريا�س �صعباين

ك�سف امل�ساركون يف الندوة التي احت�سنتها ولية 

مترنا�ست يف جنوب اجلزائر، وخ�س�ست للحديث 

ال�سحراء  يف  الفرن�سية  النووية  التجارب  عن 

اأم��را���ض  م��ن  ن��وع��ًا   14 ظهور  ع��ن  اجل��زائ��ري��ة، 

هذه  اج��راء  منذ  املنطقة  يف  انت�سرت  ال�سرطان 

التجارب يف ال�ستينات، مع ت�سجيل انت�سار حالت 

النزيف والإجها�ض لدى الن�ساء احلوامل، وفقدان 

واإعاقات  خلقية  ت�سوهات  جانب  اإىل  الب�سر، 

وحالت عقم.

�سارك يف الندوة موؤرخون وخرباء، وكانت فر�سة 

على  التجارب  لهذه  املدمرة  النعكا�سات  لك�سف 

وال��رثوات  والبيئة  لل�سكان  ال�سحية  اجلوانب 

اجلزائر  جامعة  يف  التاريخ  اأ�ستاذ  واأكد  الزراعية. 

النووية  التجارب  هذه  اأن  زغيدي  حل�سن  الدكتور 

الإ�سعاع  وت�سبب  الطبيعية  اخلريات  على  »ق�ست 

والنخيل  احلبوب  زراعة  م�ست  اأ�سرار  يف  النووي 

التي اأ�سيبت باأمرا�ض غري ماألوفة«.

القانونية  الج��راءات  اتخاذ  اإىل  امل�ساركون  ودعا 

الالزمة لتجرمي هذه التفجريات وتعوي�ض الأهايل 

احلرب  جرائم  �سمن  واإدراجها  منها،  املت�سررين 

�سد الن�سانية.

المفكرة البيئية

آذار )مارس( 2015

3
اليوم العاملي للحياة الربية

www.wildlifeday.org

11-9
املوؤمتر الدويل لتخزين الطاقة املتجددة

دو�سلدورف، اأملانيا.

www.energystorageconference.org

22
يوم املياه العاملي

�سعاره هذه ال�سنة »املياه والتنمية امل�ستدامة«

26-23
Envirotec 2015

معر�س تكنولوجيا امل�صتقبل البيئية

www.enviro-show.com   .دبي، الإمارات

27-25
املوؤمتر الدويل لإعادة تدوير ال�صيارات

www.icm.ch/iarc-2015     .برلني، اأملانيا

28
�صاعة الأر�س

 اإطفاء الأنوار من 8:30 – 9:30 م�ساء 

بالتوقيت املحلي، كمبادرة رمزية للتوعية 

 باأخطار تغري املناخ وامل�ساهمة 

يف مكافحته.

www.earthhour.org

نيسان )أبريل( 2015

9-8
املوؤمتر واملعر�س الكويتي

لإدارة النفايات

فندق رادي�سون بلو، الكويت.

www.kuwaitwaste.com

21-20
املوؤمتر الدويل الرابع لل�صطوح اخل�صراء

ا�سطنبول، تركيا.

www.greenroofworld.com

29-28
قمة اململكة لطاقة امل�صتقبل

الريا�ض، ال�سعودية

www.besummits.com 

أّيار )مايو( 2015

2015 10/31 - 5/1
Expo Milano 2015
اإك�صبو ميالنو 2015

معر�ض دويل ي�ستمر 184 يومًا حتت �سعار 

»اإطعام الكوكب  �  طاقة للحياة«.

ميالنو، اإيطاليا.

www.expo2015.org

6-5
املوؤمتر اخلليجي ملياه ال�صرف والتحلية

اأبوظبي، الإمارات.

www.fleminggulf.com

13-11
Saudi Energy

املعر�س ال�صعودي الدويل للكهرباء  والطاقة 

البديلة وتقنيات املياه

الريا�ض، ال�سعودية.

www.recexpo.com

15-11
دورات تدريبية حول امل�صاكل البيئية 

املرتبطة باإنتاج وا�صتعمال البرتول

جامعة نيوكا�سل، بريطانيا.

www.ncl.ac.uk

28-26
 Carbon Expo

معر�س وموؤمتر ال�صوق العاملية للكربون 

بر�سلونة، اإ�سبانيا.

www.carbonexpo.com

حزيران )يونيو( 2015

5-2
Project Lebanon 2015

م�صروع لبنان 2015

املعر�ض التجاري الدويل الع�سرون ملواد 

ومعدات الن�ساء والبناء والتكنولوجيا البيئية.

تنظيم ال�سركة الدولية للمعار�ض. مركز 

بريوت الدويل للمعار�ض )بيال(، لبنان.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�ض: 5-959888)961+(

www.projectlebanon.com

5
يوم البيئة العاملي

يف قطار مرتو دبي
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بقلم عبدالهادي النجار

تقريرين  اأ�سابيع  قبل  دوليتان  منظمتان  ن�سرت 

لتوليد  العاملية  بالجتاهات  يتعلقان  منف�سلني 

الأول  التقرير  املتجددة.  امل�سادر  على  اعتمادًا  الكهرباء 

قطاع  لبناء  ال�ستثمارات  جذب   � الكهرباء  »م�ستقبل  بعنوان 

العاملي  القت�سادي  املنتدى  عن  �سادر  وهو  الغد«  كهرباء 

توليد  »تكاليف  بعنوان  الثاين  والتقرير  دافو�ض(،  )منتدى 

الدولية  الوكالة  عن  �سادر  وهو   »2014 عام  املتجددة  الطاقة 

للطاقة املتجددة »اأيرينا« ومقرها يف اأبوظبي.

اأن  اإل  واحدًا،  مو�سوعًا  تناول  التقريرين  اأن  رغم  على 

على  العتماد  جدوى  حول  اأورداها  التي  والنتائج  الأرقام 

ومن  لفت.  ب�سكل  متباينة  كانت  املتجددة  الطاقة  م�سادر 

املده�ض اأن تقرير اأيرينا الذي �سدر ب�سكل متزامن مع تقرير 

التي  الفقرات  بع�ض  ت�سّمن  العاملي  القت�سادي  املنتدى 

ا�ست�سرفت حمتوى تقرير املنتدى و�سككت يف غاياته.

�سيغ  املنتدى  عن  ال�سادر  الكهرباء«  »م�ستقبل  تقرير 

بطريقة ل تخلو من الت�سكيك بجدوى ال�ستثمار يف م�سادر 

تقديراته  دّعم  وقد  البعيد.  املدى  على  املتجددة  الطاقة 

اأحدها  اأظهر  البيانية،  املخططات  من  مبجموعة  املت�سائمة 

)ال�سكل 8 يف التقرير( اأن توليد ميغاواط واحد من الكهرباء 

دولرًا   80 بحدود   2016 �سنة  �سيكلف  املتحدة  الوليات  يف 

�ستنخف�ض  الكلفة  هذه  واأن  الطبيعي،  الغاز  على  بالعتماد 

بحدود 10 دولرات يف ال�سنة التالية، ثم ترتفع ب�سكل طفيف 

لتعود اإىل القيمة ذاتها �سنة 2030.

اللواقط  على  بالعتماد  واحد  ميغاواط  توليد  كلفة  اأما 

ال�سم�سية )الألواح الكهر�سوئية( فهي تبداأ بحدود 200 دولر 

�سنة 2017، وتنخف�ض ب�سكل حاد اإىل 125 دولرًا �سنة 2019، 

وتتابع النخفا�ض ب�سكل طفيف حتى 120 دولرًا �سنة 2030. 

من  كلفة  اأقل  يبقى  الطبيعي  بالغاز  الكهرباء  توليد  اأن  اأي 

توليدها باخلاليا الكهر�سوئية حتى بعد 15 عامًا.

تقرير »تكاليف توليد الطاقة املتجددة« الذي ن�سرته اأيرينا 

واملثري  املتجددة.  الطاقة  مل�ستقبل  متامًا  مغايرة  نظرة  عك�ض 

اأنه مل يعر�ض توقعات كما فعل تقرير املنتدى، بل قّدم اأرقامًا 

تاأ�سريية بالعتماد على م�ساريع منفذة واأخرى قيد التنفيذ.

الكهر�سوئية  الألواح  اأ�سعار  اأن  »اأيرينا«  تقرير  بنّي  لقد 

عام  نهاية  يف  اأ�سعارها  من  املئة  يف   75 اأقل  كانت   2014 عام 

نظم  تعتمد  التي  التناف�سية  امل�ساريع  اأ�سبحت  وقد   .2009

الألواح الكهر�سوئية توّلد الكهرباء حاليًا يف مقابل 80 دولرًا 

 140 اإىل   45 مع  باملقارنة  حكومي،  دعم  دون  من  للميغاواط 

الأحفوري.  الوقود  با�ستخدام  امليغاواط  توليد  كلفة  دولرًا 

ومن املتوقع اأن تزداد تناف�سية وجدوى العتماد على امل�سادر 

التطور  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  الكهرباء  توليد  يف  املتجددة 

عن  البعيدة  الأماكن  يف  اأما  املجال.  هذا  يف  املت�سارع  التقني 

نقل  كلفة  ترتفع  حيث  اأو  كاجلزر،  العامة،  الكهرباء  �سبكة 

الوقود، فقد اأثبت توليد الكهرباء من امل�سادر املتجددة جدواه 

القت�سادية.

دوليتني.  منظمتني  عن  �سادرين  تقريرين  اأمام  نحن 

الأول يقول اإن توليد امليغاواط الواحد من الكهرباء بالعتماد 

على اخلاليا الكهر�سوئية يكّلف 200 دولر، اأما الثاين فيقول 

اإن الكلفة هي 80 دولرًا فقط. فاأيهما ن�سّدق؟

قبل اأيام، اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فوز التحالف 

»اأكوا  واملياه  الطاقة  مل�ساريع  الرائدة  ال�سركة  تقوده  الذي 

باملرتبة  والتنمية(  للبيئة  العربي  املنتدى  يف  )ع�سو  باور« 

الأوىل بني املتقدمني ملناق�سة اإن�ساء وتطوير وت�سغيل حمطة 

بتقنية  ميغاواط   200 با�ستطاعة  ال�سم�سية  للطاقة  م�ستقلة 

الألواح الكهر�سوئية. وقد مّت ت�سعري �سراء ميغاواط الكهرباء 

ي�ستمر  الذي  الطاقة  �سراء  عقد  فرتة  خالل  دولرًا    58 مببلغ 

ملدة 25 عامًا اعتبارًا من 2017.

تقرير  يف  جاءت  التي  والتقديرات  الأرقام  اأن  الوا�سح  من 

اأورد  وكما  جدًا.  م�سللة  كانت  العاملي  القت�سادي  املنتدى 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، فاإن معلومات كهذه، 

املتجددة  الطاقة  توليد  تقنيات  تناف�سية  عدم  على  ت�سر 

مل  قدمية  معلومات  تقدير  اأف�سل  يف  »هي   كلفتها،  وارتفاع 

ب�سكل  خادعة  معلومات  تقدير  اأ�سواأ  يف  اأو  قيمة،  ذات  تعد 

■ خطري«. 

رأي

معركة
على الشمس

بين دافوس
وأبوظبي

الر�سم خا�ّض  ب��»البيئة والتنمية«©

من لو�سيان دي غروت
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