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هذا الشهر
للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  على  »نتمنى 

خطة  و�سع  في  ي�سارك  �أن  و�لتنمية 

وطنية لقطاع �لطاقة في كل بلد عربي«. 

م�ساركون  طرحه  �لذي  �لقتر�ح،  هذ� 

�ل�سارقة،  في  �ل�سنوي  »�أفد«  موؤتمر  في 

هذه  بدور  �لمتنامية  �لثقة  مدى  يعك�س 

�لمنظمة �لإقليمية �لتي �أخذت على عاتقها 

�لبيئية  و�لبر�مج  �ل�سيا�سات  »دعم  مهمة 

��ستناد�ً  �لعربي  �لعالم  لتنمية  �ل�سرورية 

�إلى �لعلم و�لتوعية«. وقد �أ�سبحت تقارير »�أفد« مرجعًا رئي�سيًا لأ�سحاب 

�لعدد  �لعربية. يت�سمن هذ�  للبلد�ن  �لبيئية  �ل�سيا�سات  �لقر�ر في تطوير 

عر�سًا �ساماًل لموؤتمر »�أفد« �ل�سنوي �ل�ساد�س، �لذي نوق�ست خالله نتائج 

جمع  وقد  �لعربية.  �لمنطقة  في  �لم�ستد�مة  �لطاقة  حول   2013 تقرير 

�لموؤتمر نخبة من �لم�سوؤولين �لحكوميين ورجال �لأعمال و�لخت�سا�سيين 

�إطار  في  عربية  جامعة   26 من  طالب  �إلى  �إ�سافة  �لعرب،  �لقر�ر  و�سانعي 

�أما مو�سوع �لغالف فهو عن  مبادرة »منتدى قادة �لم�ستقبل �لبيئيين«. 

�لعالم  في  �لغذ�ء  و�أمن  �لطاقة  و�أمن  �لمياه  �أمن  بين  �لتالزمية  �لعالقة 

ر، ويركز على �أهمية �لحفاظ على �لمو�رد �لمائية و�لوقودية  �لعربي �لمتغيِّ

�لمهددة بالن�سوب، و��ستهالكها بحر�س وكفاءة، مع تعزيز �لبحث �لعلمي 

لعتماد خيار�ت تكنولوجية م�ستد�مة. وي�ستنتج �أن �لأمن �لغذ�ئي �لعربي 

قابل للتحقيق من خالل �لتكامل �لزر�عي �لإقليمي، �لذي يجمع �لمقومات 

و�لماء،  �لأر�س  مو�رد  مثل  �لعربية،  �لبلد�ن  في  �لمتو�فرة  �لمختلفة 

و�لمو�رد �لب�سرية، و�لمو�رد �لمالية. و�إلى مو��سيع بيئية عربية وعالمية 

كمال  م�سطفى  �لدكتور  مذكر�ت  من  �لثانية  �لحلقة  �لعدد  ي�سم  متنوعة، 

�لأمم �لمتحدة للبيئة  �لبيئة �لعالمية �لذي تر�أ�س برنامج  طلبه، مهند�س 

)يونيب( لمدة 17 عامًا، وقد خ�ّس بها مجلة »�لبيئة و�لتنمية«.

»�لبيئة و�لتنمية«
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبد�لرحمن  د.  	 املجل�س،  رئي�س  )الأردن(  ب��در�ن	 عدنان  د. 

�لعو�سي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�سري 

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

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

)لبنان / المارات( م�سوؤول ال�سوؤون  �أدوني�س ن�سر	 جلنـة املوارد، 

املاليـة، �سليمان �حلرب�س	)ال�سعودية(،	�سعد �حلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�سودان(،  عثمان	 �سالح  )الإمـــارات(،  �لبو�ردي	 حممد 

المارات(،   / )لبنان  �سمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�س 

 / )لبنان  حبايب	 نبيل  	 )�لبحرين(،	 �لنعيمي  �سالح  �أحمد 

مكنا�س  �أكرم  ــارات(،   الإم  / )العراق  جعفر  جميد  المــارات(، 

)لبنان / البحرين(، ر�مي خالد �لرتكي	)ال�سعودية(، د. من�سور 

�أ�سماء  د.  )قطر(،  �حلج�ري	 �سيف  د.  )البحرين(،  �جلمري	

خالد  )الكويت(،  �لدين	 �سهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  �لقا�سمي	

�لإير�ين	)الأردن(

غري	 �إقليمية	 منظمة	 )�أفد(	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	

حكومية	ال	تتوخى	�لربح،	مقّرها	بريوت.	تقوم	على	�لع�شوية	

هو	 للمنتدى	 �لرئي�شي	 �ملنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�شفة	 وتتمتع	

تقرير	�شنوي	عن	حال	�لبيئة	�لعربية،	يتابع	�لتطور�ت	ويقرتح	

مبادر�ت	 ومن	 �لبيئية.	 �مل�شاكل	 ملعاجلة	 و�شيا�شات	 تد�بري	

و�د�رة	 �الأعمال،	 لقطاع	 �لبيئية	 �مل�شوؤولية	 برنامج	 �ملنتدى	

�لطاقة	و�ملياه،	وبناء	قدر�ت	هيئات	�ملجتمع	�الأهلي،	و�لتوعية	

يف	 مر�قب	 ع�شو	 ب�شفة	 �ملنتدى	 يتمتع	 �لبيئية.	 و�لرتبية	

و�لهيئة	 �لعربية	 �لدول	 وجامعة	 للبيئة	 �ملتحدة	 �الأمم	 برنامج	

�ملنظمات	 من	 وكثري	 �ملناخ	 بتغري	 �ملعنية	 �لدولية	 �حلكومية	

للدر��شات	 عربي	 مركز	 وكاأبرز	 �الأخرى.	 و�لدولية	 �الإقليمية	

يف	 رئي�شيًا	 دورً�	 �ملنتدى	 يلعب	 �لبيئية،	 �ل�شيا�شات	 و�شنع	

و�ملنظمات	 للحكومات	 �مل�شورة	 ويقدم	 �لدولية	 �ملفاو�شات	

و�القت�شاد	 �ملناخ	 تغري	 �تفاقات	 جماالت	 يف	 خا�شة	 �القليمية،	

�الأخ�شر	و�لتنمية	�مل�شتد�مة.

أهداف »أفد«
يف	�لبلد�ن	�لعربية	 �لبيئة و�لتنمية  �ملهتمني ب�سوؤون  جمع 

و�شع	 يف	 و�مل�شاعدة	 و�لوطنية	 �الإقليميـة	 �مل�شاكـل	 ملناق�شـة	

�ل�شيا�شات	�ملالئمة	من	�أجل	�لت�شدي	للتحديات.

و�ال�شتخد�م	 �لبيئة	 حماية	 على	 �لعربية  �ملجتمعات  ت�سجيع 

�لر�شيد	للمو�رد	�لطبيعية	وحتقيق	�أهد�ف	�لتنمية	�مل�شتد�مة،	

�لقر�ر	 و�شانعي	 �ملخططني	 بني	 �الإيجابي	 �لتفاعل	 عرب	

وغريهم	 �الإعــالم	 وو�شائل	 �ملدين	 و�ملجتمع	 �الأعمال	 ورجال	

�شنع	 يف	 و�مل�شاهمة	 و�لتنمية،	 �لبيئة	 ب�شوؤون	 �ملهتمني	 من	

�ل�شيا�شات	�لبيئية	�ملالئمة.

�لبيئية	 �لرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 �لبيئي	 �لوعي  ن�سر 

يف	 �لنا�شطة	 �حلكوميـة	 غري	 و�ملنظمـات	 �لبيئي	 و�الإعـالم	

جمـال	�لبيئة.

www.afedonline.org

�ل�شهر	 غرقت	 �لتي	 �لعّبارة	 �شحايا	 بني	 كانو�	 �للبنانيني	 من	 ع�سر�ت	
�ملا�شي	وهي	يف	طريقها	من	�إحدى	جزر	�إندوني�شيا	بحثًا	عن	حياة	جديدة	يف	

�أو�شرت�ليا.	و�إذ�	كان	�لفينيقيون	��شتهرو�	بال�شفر	و�لرتحال	و�شق	عباب	�لبحار،	

فاأحفادهم	 �لعامل،	 �أ�شقاع	 يف	 �ملتاجرة	 ور�ء	 و�ل�شعي	 �ملغامرة	 روح	 حتدوهم	

�ل�شور	 و�أمام	 و�ال�شتقر�ر.	 �لعي�س	 لقمة	 عن	 بحثًا	 متدهور	 و�قع	 من	 يهربون	

�ملفجعة	للماآ�شي،	يتكرر	�ل�شوؤ�ل	�لدهري:	من	جر	على	�شعبي	هذ�	�لويل؟

�ل�شمالية،	 �أفريقيا	 من	 �ملهاجرين	 �آالف	 ق�شى	 �إندوني�شيا،	 عّبارة	 حادثة	 قبل	

جزيرة	 �ىل	 متجهني	 مهرتئة	 �شفنًا	 يركبون	 وهم	 �لعرب،	 من	 كثري	 بينهم	

من	 جهتهم	 على	 و�ملجاعات	 �لنز�عات	 من	 هربًا	 �يطاليا،	 جنوب	 المبيدو�شا	

�لفيليبني،	 يف	 �إن�شان	 �آالف	 ع�شرة	 ق�شى	 باأ�شابيع	 وبعدها	 �ملتو�شط.	 �لبحر	

�إىل	 �إ�شارة	 وحّدتها	 تكر�رها	 �إن	 �لعلماء	 يقول	 و�أعا�شري	 لفي�شانات	 نتيجة	

بد�يات	�الآثار	�لكارثية	لتغرّي	�ملناخ.

غالبًا	 �الإن�شان،	 حقوق	 �أب�شط	 من	 ُحرمو�	 لب�شر	 تتكرر،	 مفجعة	 م�شاهد	 �إنها	

بلد�نهم.	 يف	 �لالئقة	 �حلياة	 فر�س	 على	 ق�شت	 �لتي	 �لعبثية	 �لنز�عات	 ب�شبب	

�لت�شلط	 �شطوة	 حتت	 �لزمن	 من	 عقود	 مر	 على	 وقعت	 �لبلد�ن	 هذه	 من	 وكم	

ميتهنون	 �لذين	 �لل�شو�س	 من	 حفنة	 �لطبيعية	 ثرو�تها	 فنهبت	 و�لف�شاد،	

�ل�شيا�شة	و�لتجارة.

مهاجرو	�لنز�عات	و�حلروب،	�أكانو�	�إىل	�أو�شرت�ليا	عرب	�إندوني�شيا	�أو	�إىل	�أوروبا	

عرب	المبيدو�شا،	�أو	�أي	من	حميطات	�لعامل،	لي�شو�	�إال	نقطة	يف	بحر	�لهجرة	

�جلماعية	من	�جلنوب	�ىل	�ل�شمال	حني	ت�شرب	�الآثار	�ملنتظرة	لتغرّي	�ملناخ.	

عندها	لن	ت�شتطيع	كل	�أ�شاطيل	�لعامل	منع	مئات	ماليني	�جلياع	من	�لهرب	

�إىل	�أي	مكان،	�أكان	يف	�أوروبا	�أو	�أو�شرت�ليا	�أو	�أمريكا،	بحثًا	عن	ماأكل	وم�شرب	

وماأوى.

هل	ميكن	�أن	نت�شور	ما	هو	م�شري	�شكان	�لبلد�ن	�ملعر�شة	الزدياد	�جلفاف	

�شر�عات	 من	 �ليوم	 عليه	 هي	 ما	 على	 �أو�شاعها	 ��شتمرت	 �إذ�	 �ملياه	 ون�شوب	

وحروب	د�خلية	عبثية؟	فبدل	�أن	يهتم	حكامها	و�شعوبها	بتطوير	وتطبيق	

بر�مج	 وتطوير	 �الأفظع،	 لالآتي	 حت�شبًا	 �ملو�رد	 الإد�رة	 ر�شيدة	 �أنظمة	

من	 تقوم	 �شر�عات	 يف	 �لوقت	 يهدرون	 �الإقليمي،	 للتعاون	

ناحية	على	�مل�شالح	�ل�شخ�شية	و�لقبلية،	ومن	ناحية	�أخرى	

حروبًا	 با�شمها	 ويخو�شون	 ور�ئية.	 ما	 معتقد�ت	 على	

يعتربونها	»�إلهية«،	حتى	ليكاد	�شر�عهم	على	�ل�شماء	

يفقدهم	�أب�شط	�شروط	�حلياة	على	�الأر�س.

لن	ن�شتطيع،	مهما	فعلنا،	�لهرب	من	مو�جهة	حتديات	

تغرّي	�ملناخ.	فلنفتكر	ونعترب:	حني	�شدر	قبل	�أ�شابيع	

لتغرّي	 �لدولية	 �حلكومية	 �لهيئة	 عن	 �الأخري	 �لتقرير	

�ملناخ،	وقرر	فيه	�لعلماء	من	جميع	�لدول،	باالإجماع،	

�أن	�ملناخ	يتغرّي	بال	�شك	على	نحو	�شريع	بفعل	�لن�شاط	

�لذهاب	 �لربيطانية	 �الإذ�عة	 هيئة	 على	 كان	 �لب�شري،	

�شخ�شًا	 لتجد	 �أو�شرت�ليا	 يف	 معزولة	 جامعة	 �إىل	 بعيدً�	

نتائج	 لرف�س	 ��شتعد�د	 على	 كان	 علمي	 لقب	 لديه	 و�حدً�	

�شد	 كربى	 حملة	 قامت	 فقط	 �شنو�ت	 ثالث	 قبل	 �لتقرير.	

بالتزوير	 �أع�شاءها	 متهمة	 �ملناخ،	 تغرّي	 لهيئة	 �ل�شابق	 �لتقرير	

�الألقاب	 حاملي	 من	 كبري	 عدد	 فيها	 �شارك	 �الأرقـــام،	 و�ختالق	

�لعلمية.	�لكثري	تغري	يف	�شنو�ت	ثالث.	حتى	�أن	بع�س	�لدول	��شطرت	

الجئو المناخ: اآلتي أعظم
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جملة عربية �سهرية ت�سدر عن 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

�لدولية	 �لقمة	 يف	 �ملناخية	 �ملباحثات	 يف	 �مل�شككني	 مفاو�شيها	 تغيري	 �إىل	

�الأخرية	يف	و�ر�شو،	معتمدة	نهجًا	جديدً�		ُيقّر	بالو�قع	وب�شرورة	�الن�شمام	�إىل	

�مل�شاعي	�لدولية	ملجابهة	�لتحديات	�ملناخية.

�شيزد�د	 حيث	 �ملناخ،	 بتغرّي	 تاأثرً�	 �لعامل	 مناطق	 �أكرث	 من	 �لعربية	 �ملنطقة	

�الأوىل.	 �ل�شحية	 �شيكون	 �لغذ�ئي	 �الأمن	 �لبحار.	 وترتفع	 �ملياه	 وتقل	 �جلفاف	

الإد�رة	 وفاعلة	 عاجلة	 تد�بري	 �لعربية	 �لدول	 �تخذت	 �إذ�	 �ليد،	 يف	 �حللول	 لكن	

�ملرتقبة.	 �ملناخية	 �لتغري�ت	 مع	 للتكّيف	 �لتنموية	 بر�جمها	 وتطوير	 مو�ردها	

و�ملاء	 و�لغذ�ء	 �لطاقة	 ق�شايا	 فيها	 ترتبط	 �لعامل	 يف	 �أخرى	 منطقة	 توجد	 وال	

وتختلط	كما	يف	�ملنطقة	�لعربية.	لهذ�	ت�شدى	�لتقرير	�الأخري	عن	و�شع	�لبيئة	

�لعربية،	�لذي	�أ�شدره	�ملنتدى	�لعربي	للبيئة	و�لتنمية،	ملو�شوع	�لطاقة	كجزء	

متكامل	يف	منظومة	�لتنمية	�مل�شتد�مة،	مبا	فيها	�إد�رة	�ملياه.	وقد	وجد	�لتقرير	

�أن	معظم	�إنتاج	�لكهرباء	يف	بع�س	�لدول	�لعربية	يتم	��شتهالكه	لتحلية	�ملياه،	

بينما	تقل	كفاءة	��شتخد�م	�ملياه	الأغر��س	�لري	عن	40	يف	�ملئة،	ما	يعني	هدرً�	

للطاقة	و�ملياه	يف	وقت	و�حد.	كما	�أن	كفاءة	�نتاج	وتوزيع	و��شتهالك	�لكهرباء،	

و�لطاقة	عامة،	ال	تتجاوز	50	يف	�ملئة،	�أي	�أن	�لن�شف	يذهب	هدرً�.	هذ�	بالتاأكيد	

ال	ين�شجم	مع	�أي	تخطيط	ملو�جهة	حتديات	تغرّي	�ملناخ.

من	 للتخفيف	 بجدية	 �لعمل	 �إىل	 �ل�شيا�شات	 �شانعي	 �ملنتدى	 تقرير	 دعا	 وقد	

م�شببات	تغرّي	�ملناخ	و�لتكّيف	مع	تاأثري�ته	يف	قطاع	�لطاقة،	عن	طريق	تقييم	

�الآثار	 مع	 �لتكّيف	 على	 قدرتها	 ل�شمان	 منهجي	 ب�شكل	 �لطاقة	 �أنظمة	 ور�شد	

كاأحد	 عليها	 �لطلب	 و�إد�رة	 �لطاقة	 كفاءة	 تد�بري	 وتنفيذ	 �ملناخ،	 لتغرّي	 �ملتوقعة	

�إجر�ء�ت	�لتكّيف،	وتطوير	مقاربة	تكاملية	جديدة	للعمل	على	�أ�شا�س	�لرت�بط	

بني	�لطاقة	و�ملياه	و�ملناخ	يف	�ملنطقة	�لعربية.

بع�س	�لدول	حتاول	�ال�شتعد�د	لالآتي	عن	طريق	معاندة	�لطبيعة.	فتبحث	عن	

�أية	و�شائل	لزيادة	�إنتاج	�لغذ�ء	و�لكهرباء،	بدل	�لبحث	عن	�إد�رة	�لطلب	وو�شع	

رفع	 �أن	 �إىل	 �ملجال	 هذ�	 يف	 �الإ�شارة	 ويكفي	 �ال�شتد�مة.	 ت�شمن	 �إمنائية	 خطط	

كفاءة	�لطاقة	و�ملياه	يوؤدي	�إىل	توفري	56	يف	�ملئة	من	�ال�شتهالك،	مع	�حلفاظ	

�لكفاءة	 وتد�بري	 نف�شها.	 و�ل�شناعي	 �لغذ�ئي	 �الإنتاج	 م�شتويات	 على	

وحتلية	 �لكهرباء	 الإنتاج	 جديدة	 قدر�ت	 بناء	 من	 كثريً�	 �أرخ�س	

�ملياه.	غري	�أن	�أنظمة	دعم	�لطاقة	و�ملياه	�ملعمول	بها	حاليًا	يف	

�إىل	 فو�ئدها	 معظم	 تذهب	 و�لتي	 �لعربية،	 �لدول	 معظم	

�الأبو�ب	 وفتح	 �لكفاءة	 ت�شجيع	 على	 ت�شاعد	 ال	 �الأغنياء،	

فيها	 مبا	 �لطاقة،	 �أنــو�ع	 جلميع	 �لعادلة	 �ملناف�شة	 �أمام	

�ل�شم�س	و�لرياح.

للحزب	 �ل�شيا�شي	 �ملكتب	 قرر	 �شنو�ت	 خم�س	 قبل	

�لفوتوفولطية	 �لالقطات	 �عتماد	 �ل�شني	 يف	 �ل�شيوعي	

جعل	 ما	 هذ�	 ��شرت�تيجي.	 كخيار	 �لكهرباء	 الإنتاج	

�لالقطات	 �شناعة	 يف	 �لعامل	 تقود	 �ليوم	 �ل�شني	

بب�شاعتها	 و�أمــريكــا	 �أوروبـــا	 وتغرق	 �لفوتوفولطية	

�أعلى	 على	 �شيا�شيًا	 قــر�رً�	 يتطلب	 �لتغيري	 �ل�شم�شية.	

�أن	 �حلكومات	 على	 �أي�شًا.	 �لعربية	 �لدول	 يف	 �مل�شتويات،	

تر�شل	��شار�ت	و��شحة	يف	�شيا�شاتها	ت�شجع	�لقطاع	�خلا�س	

على	�ال�شتثمار	يف	�لكفاءة	و�لطاقات	�لنظيفة	و�ملتجددة.

نجي��ب �سع��ب

nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com
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أقوال وأرقام

1.3 بليون طن
كمية	�لنفايات	�ل�شلبة	�لتي	ينتجها	نحو	3	

باليني	ن�شمة	من	�شكان	�ملدن	يف	�لعامل	كل	

�شنة،	مبعدل	1.2	كيلوغر�م	لل�شخ�س	يوميًا.

%16
معدل	كلفة	�لتغليف	و�لتو�شيب	يف	فاتورة	

م�شرتياتك،	وهي	مو�د	تذهب	�إىل	�لنفايات.

%70
مقد�ر	�لطاقة	�لتي	نوفرها	يف	�إعادة	تدوير	

�لورق	باملقارنة	مع	�شنعه	من	�ملو�د	�خلام،	

�إ�شافة	�إىل	تخفيف	تلوث	�لهو�ء	نحو	73	يف	

�ملئة	يف	�شناعة	�لورق.

%100
ميكن	�إعادة	تدوير	�لزجاج	مئة	يف	�ملئة	

وتكر�رً�.	�أما	�إذ�	و�شل	�إىل	مطمر	�لنفايات	

فلن	يتحلل	�أبدً�.

5000 ساعة
مدة	ت�شغيل	جهاز	تلفزيون	بالطاقة	�ملنتجة	

من	ملء	�شلة	نفايات	عادية	خالل	�شنة.

٪20406080100

ال

نعم

»ما يدّمرنا اآلن هو الدعم. علينا ببساطة 
رفع أسعار الوقود والكهرباء.

هذه جريمة حقيقية. يجب ارسال إشارة 
الى جيوب المواطنين«

1 محمد بن حمد �لرمحي،	وزير	�لنفط	و�لغاز	�لُعماين،	يف	كلمة	�أمام	موؤمتر	�أبوظبي	�لدويل	للبرتول	يف	10	ـ	13	

ت�شرين	�لثاين	)نوفمرب(	2013.	وهو	�أو�شح:	»نحن	نهدر	�لكثري	من	�لطاقة	وهذ�	ي�شكل	خطرً�	على	منطقتنا	

حتديدً�.	�لكهرباء	يف	بع�س	بلد�ننا	جمانية	ونرتك	�ملكّيفات	ت�شتغل	عندما	نغادر	بيوتنا	يف	�لعطلة	�ل�شيفية«

»نريد أن نبني أسساً لدفع الناس إلى استخدام السيارات الخضراء«

2 �لبارونة �سوز�ن كر�يمر،	وزيرة	�لنقل	يف	بريطانيا،	خالل	�فتتاح	نادي	تاأجري	�ل�شيار�ت	�لكهربائية	يف	لندن	

�أو�خر	ت�شرين	�الأول	)�أكتوبر(.

»نحن مستعدون لبدء إنتاج الغاز الصخري
في السنوات القليلة المقبلة«

3 خالد �لفالح،	�لرئي�س	�لتنفيذي	لـ	»�أر�مكو	�ل�شعودية«	�أكرب	�شركة	م�شدرة	للنفط	يف	�لعامل،	بعد	�كت�شاف	

�لغاز	غري	�لتقليدي	يف	�ملنطقة	�ل�شمالية	من	�ل�شعودية.	و�شوف	يخ�ش�س	�لغاز	لتطوير	حمطة	كهرباء	يف	

جاز�ن	بقدرة	1000	ميغاو�ط.

»االعتماد األقل على النفط العربي، الذي تحقق بتنويع مصادر الطاقة، 
هو أحد أهم التغييرات في بالدنا منذ سبعينات القرن العشرين«

4 �إرن�ست مونيز، وزير	�لطاقة	�الأمريكي،	يف	منا�شبة	ذكرى	�الأربعني	حلظر	ت�شدير	�لنفط	�إىل	�لواليات	

�ملتحدة	يف	ت�شرين	�لثاين	)نوفمرب(	1٩73.	وهو	�أ�شاف:	»ف�شاًل	عن	�لنفط	و�لغاز	و�لطاقة	�لنووية	وطاقة	

�لرياح	و�ل�شم�س	وغريها	من	�لطاقات	�ملتجددة،	�أ�شبح	�لوقود	�حليوي	ميثل	10	يف	�ملئة	من	�إمد�د�ت	�لطاقة«.

»قيل إن كفاءة الطاقة وقود خفي، لكنها 
في الحقيقة الوقود األول في العالم«

5 ماريا فان در هوفن،	�ملديرة	�لتنفيذية	لوكالة	�لطاقة	�لدولية،	يف	حفل	�إطالق	»تقرير	�شوق	كفاءة	�لطاقة«	

�ل�شادر	حديثًا	عن	�لوكالة.

استطالع
تشرين الثاني )نوفمبر( 

2013 على موقع 
www.afedmag.com

هل تعرف ما معنى 
الطاقة المتجددة؟

نعم ٪75 	●

ال ٪25 	●
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البيئة في شهر

البحرين: مدافن عمرها 4000 عام
يهددها الزحف العمراني

الدولة  هذه  منت  قرن،  ن�صف  فخالل  بطيئة.  البحرين  يف  التنمية  تكن  مل 

اإىل  ن�صمة  األ��ف   143 يقطنها  �صحراوية  اأر���ض  من  ال�صغرية  اخلليجية 

كان  الرئي�صية  التغيريات  اأحد  لكن  مقيم.  مليون   1.2 ي�صم  مكتظ  بلد 

طوبوغرافيًا.

العامل  يف  جمموعة  باأكرب  البالد  احتفظت  الع�صرين،  القرن  �صتينات  حتى 

من املدافن التي تعود اإىل ما قبل التاريخ، وبلغ عددها نحو 76 األف مدفن،  ما 

التي يعود تاريخها  اأثرية �صمدت منذ ح�صارة دملون القدمية  اأعجوبة  �صكل 

�صحية  منها  املئة  يف   90 ذهب  التالية،  العقود  خالل  ولكن  �صنة.   4000 اإىل 

امل�صاريع ال�صكنية والبنى التحتية.

وتعود اأقدم هذه املقابر اإىل العام 2050 قبل امليالد، عندما كانت دملون �  وهو 

القبائل،  من  جمموعة  جمرد    � البالد   على  ال�صومريون  اأطلقه  الذي  اال�صم 

موؤثرة  اقت�صادية  قوة  اإىل  حتولت  عندما  امليالد  قبل   1750 العام  اإىل  و�صواًل 

يف املنطقة.

جمموع�ة  عن  التنقيب  يت�وىل  اآث�ار  ع�امل  وهو  ل�ور�صن،  �صتيفن  يق�ول 

»مدافن ملكية« يف منطقة عايل ال�صمالية: »حياة النا�ض وتطور جمتمعهم 

باتت  حتى  اآخر،  مكان  اأي  يف  روؤيته  متكن  ال  ب�صكل  املدافن  هذه  يف  جتمدا 

حقًا  اإنها  القدمي.  التاريخ  يف  االجتماعي  التق�دم  لدرا�صة  فريدًا  خمتربًا 

اأر�صيف مهم«.

اليمن: »الحوار 
الوطني«  يوصي 

بتقليص زراعة القات
املنعقد  الوطني  احلوار  موؤمتر  اأو�صى 

من  جمموعة  باتخاذ  �صنعاء  يف 

»القات«  نبتة  ملواجهة  االإج���راءات 

واجتماعية.  اقت�صادية  كظاهرة 

حما�صيل  زراع���ة  بفر�ض  وط��ال��ب 

زراعة  م�صاحة  جتاوز  وعدم  اأخ��رى، 

باملحا�صيل  املزروعة  امل�صاحة  القات 

الغذائية. واقرتح فر�ض بع�ض املعايري 

وترويجه،  القات  بيع  يف  والقيود 

قبل  القات  بغ�صل  املزارعني  واإل��زام 

بيعه لتنظيفه من املبيدات.

من  املئة  يف   10 يف  القات  وي�صاهم 

نحو  ويعمل  االإجمايل،  املحلي  الناجت 

33 يف املئة من القوى العاملة الزراعية 

ي�صتنزف  »اإدمانه«  لكن  زراعته.  يف 

معظم  وي�صتهلك  اليمنيني،   جيوب 

املياه امل�صتخدمة يف الزراعة.

السعودية: مفقودون 
وناجون في »عقدة 

المطر« السنوية
م�صاء  ال�صعودية  العا�صمة  عا�صت 

16� 17 ت�صرين الثاين )نوفمرب( ليلة 

لالأمطار.  غزير  هطول  مع  عا�صفة، 

املياه  وغ��م��رت  ال�����ص��وارع  ففا�صت 

و�صقط  ال�صري  حركة  و�صلت  االأنفاق 

املطر«  »عقدة  وجت��ددت  �صحايا، 

لدى �صكان الريا�ض. 

االأمري  الريا�ض  منطقة  اأمري  وعقد 

خالد بن بندر بن عبدالعزيز اجتماعًا 

لعر�ض  املنطقة،  يف  للم�صوؤولني 

االأعمال امليدانية للجهات املعنية يف 

ت�صريف مياه االأمطار وال�صيول التي 

ت�صهدها املنطقة خالل هذه االأيام.

اأمطارًا  تكرارًا  ال�صعودية  وت�صهد 

وكانت  ال�صتاء.  ف�صل  يف  غزيرة 

اإىل  اأدت   2009 عام  ال�صيول  كارثة 

وفاة 120 �صخ�صًا.
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م�صر،  يف  البيئة  ل�صوؤون  الدولة  وزيرة  ا�صكندر،  ليلى  الدكتورة  اأكدت 

�صرورة اإزالة جميع العوائق املوؤ�ص�صية واملالية للتو�صع فى ا�صتخدام طاقة 

الع�صوية.  للمخلفات  ال�صليمة  البيئية  االإدارة  �صمن  احليوية،  الكتلة 

البرتولية،  املنتجات  ا�صتهالك  تقليل  على  �صي�صاعد  ذلك  اأن  واأو�صحت 

املك�صوف.  احلرق  من  واحلد  الدفيئة  غازات  انبعاثات  خف�ض  اإىل  اإ�صافة 

يف  )بيوغاز(  احليوي  الغاز  الإنتاج  وحدة   100 تنفيذ  بدء  اإىل  واأ�صارت 

الفيوم، �صمن م�صروع الإقامة 1000 وحدة يف اأنحاء م�صر.

امل�صتدامة  احليوية  الطاقة  م�صروع  مدير  مدحت،  اأحمد  املهند�ض  وقال 

متتلك  م�صر  اإن  ل��ل��وزارة،  التابع 

 7.5 منها  ما�صية،  راأ�ض  مليون   8.5

اأن  ميكن  الفالحني  ل��دى  ماليني 

مكعب  مرت  ماليني   3.8 روثها  ينتج 

من الغاز احليوي يوميًا، ما يعادل 13 يف املئة من ا�صتهالك م�صر املقدر 

ب�360 مليون اأنبوبة غاز �صنويًا. ويف حال تعميم امل�صروع على حمافظات 

دوالر،  مليون   360 بقيمة  �صنويًا،  اأنبوبة  مليون   360 �صيوفر  م�صر 

باالإ�صافة اإىل خلق فر�ض عمل لل�صباب و�صركات املقاوالت.

الوزيرة ليلى اسكندر لتوسيع مشروع البيوغاز في مصر

الصومال 
مئة قتيل في عاصفة استوائية

لقي قرابة 100 �صخ�ض م�صرعهم من جراء عا�صفة 

دمرت قرى كاملة يف �صمال �صرق ال�صومال، 

وفق ما ذكرت �صلطات منطقة بونتالند. واأعلنت 

احلكومة املحلية اأن العا�صفة جرفت اآالف روؤو�ض 

املا�صية، واأنها تخ�صى على مئات االأ�صخا�ض 

املفقودين، بعدما »ت�صببت عا�صفة ا�صتوائية 

يف املوت والدمار وحملت اأمطارًا غزيرة �صببت 

في�صانات مباغتة«.

لبنان
ثعلب الماء في عنجر ـ كفرزبد

�صوهد ثعلب املاء املهّدد باالنقرا�ض عامليًا يف مواقع 

البقاع  �صهل  يف  كفرزبد  عنجر�  حمى  من  خمتلفة 

يف  الطبيعة  حماية  جمعية  و�صعت  وقد  اللبناين. 

امل�صامك  واأ�صحاب  عنجر  بلدية  مع  خطة  لبنان 

وينطلق  مب�صاحلهم.  االإ�صرار  دون  من  حلمايته 

امل�صروع من بحث علمي يحدد مواقع هذه احليوانات 

وعددها وكيفية عي�صها. و�صيتم و�صع اأجهزة ملعرفة 

حتركاتها، واإن�صاء برك خا�صة لها يف احلمى.

وال�صالحف  وال�صفادع  االأ�صماك  املاء  ثعلب  وياأكل 

ويهاجم  ال�صغرية،  املائية  احليوانات  من  وغريها 

اأحيانًا بحثًا عن الطعام، ما  االأ�صماك  مزارع تربية 

كبريًا  دورًا  له  لكن  اأ�صحابها.  مع  ملواجهة  يعر�صه 

يف توازن االأنواع.
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البيئة في شهر

اأعد معهد بالك�صميث االأمريكي لالأبحاث البيئية بالتعاون مع 

منظمة غرين كرو�ض ومقرها جنيف قائمة باأكرث االأماكن تلوثًا 

يف العامل. ويقول اخلرباء الذين اأجروا درا�صات يف 49 بلدًا اإن 

املواقع الع�صرة االأكرث تلوثًا تتوزع على ثماين دول، منها ثالث 

اأفريقية.

ففي غانا، تعّر�ض الكميات الهائلة من النفايات االإلكرتونية 

يف �صواحي العا�صمة اأكرا �صحة 40 األف �صخ�ض خلطر التلوث 

بالر�صا�ض والزئبق والكادميوم. ويف دلتا النيجر ونيجرييا، 

يعاين ال�صكان من التلوث الناجم عن ا�صتخراج النفط. ويعاين 

�صكان كابوي يف زامبيا من بقايا الر�صا�ض الناجت من ا�صتغالل 

املناجم.

وت�صم القائمة ال�صوداء منطقتني يف اإندوني�صيا، حيث 

يتعر�ض خم�صة ماليني �صخ�ض ب�صكل غري مبا�صر و500 األف 

ب�صكل مبا�صر ملواد كيميائية تلقيها امل�صانع يف نهر �صيتاروم 

قرب جاكرتا. ويف اإندوني�صيا اأي�صًا، يهدد الزئبق الناجم عن 

ا�صتخراج الذهب يف جزيرة بورنيو �صحة 225 األف �صخ�ض. 

ويف بنغالد�ض، يقع 160 األف �صخ�ض �صحية التلوث مبادة 

الكروم ب�صبب املدابغ وال �صيما يف هازاريباغ.

ويتعر�ض 300 األف �صخ�ض يف مدينة دزيرزينغ ال�صناعية 

يف رو�صيا لبقايا 190 مادة كيميائية �صامة. ويف نوريل�صك يف 

�صيبرييا ت�صفر الن�صاطات املنجمية ل�صركة نوريل�صك نيكل عن 

تعر�ض ال�صكان الأخطار �صديدة تطاول 135 األف �صخ�ض.

ويف القائمة اأي�صًا منطقة ت�صرنوبيل االأوكرانية، حيث وقعت 

الكارثة النووية ال�صهرية قبل عقود وما زالت تلقي بظاللها 

اخلطرة على �صحة ع�صرة ماليني �صخ�ض، ومنطقة حو�ض 

نهر ماتينزا ريات�صويلو يف االأرجنتني حيث تلقي خم�صة اآالف 

م�صنع نفاياتها.

10 مواقع 
األكثر تلوثاً 
في العالم

حرق الأجهزة الإلكرتونية يف غانا 

ل�ستخراج النحا�س ومعادن اأخرى، فينبعث

دخان اأ�سود واأبخرة �سامة تلوث الأجواء
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مرايا تمد قرية نروجية 
بضوء الشمس

يف  رج��وك��ان  قرية  اجلبال  تطوق 

 3500 يقطنها  التي  ال��روج  جنوب 

نور  تاريخها  يف  ت��َر  ومل  �صخ�ض، 

)�صبتمرب(  اأي��ل��ول  ب��ني  ال�صم�ض 

لكن  �صنة.  كل  من  )مار�ض(  واآذار 

حتقيق  مع  االآن  انتهى  الواقع  هذا 

فكرة قدمية، وهي تثبيت مرايا على 

ال�صم�ض  �صوء  تعك�ض  جماورة  تلة 

م�صمم  ويقول  القرية.  �صاحة  اىل 

»كلما  اأندر�صن:  مارتن  امل�صروع 

اخل��روج  علينا  يتعني  ال�صتاء  حل 

اأ�صعة  على  للح�صول  قريتنا  من 

ال�صم�ض، لذلك قلت يف نف�صي: ملاذا 

ال جنلب اأ�صعة ال�صم�ض اإلينا بداًل من 

اأن نذهب نحن اإليها«.

عن  امل��راي��ا  ب��ه��ذه  التحكم  ي��ج��ري 

طريق جهاز كومبيوتر، فتتبع م�صار 

ال�صم�ض لتعك�ض نورها.

أهل نابولي يتظاهرون 
ضد مكبات المافيا

مدينة  يف  االآالف  ع�صرات  تظاهر 

املا�صي،  ال�صهر  االيطالية  نابويل 

انبعاث  م�صوؤولية  املافيا  حمملني 

املكبات  مئات  م��ن  �صامة  اأدخ��ن��ة 

بع�صهم  ورف���ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  غ��ري 

من  ماتوا  اإنهم  قالوا  الأقرباء  �صورًا 

ال�صرطان.

نابويل  عمدة  املتظاهرين  بني  وكان 

و�صخ�صيات.  بيئية  ومنظمات 

اأنه  ليغامبينتي  منظمة  وذك��رت 

موؤ�ص�صة   440 اأقدمت  عامًا   22 خالل 

طمر  على  اإيطاليا  و�صمال  و�صط  يف 

النفايات  من  طن  ماليني   10 نحو 

ال�صناعية يف املنطقة.

بني  املنطقة  على  حمليون  ويطلق 

نابويل وكا�صريتا ا�صم »اأر�ض النار« 

االأدخنة  ب�صبب  امل��وت«  »مثلث  اأو 

ال�صامة الناجتة عن حرق النفايات.

اإلعصار األقوى في 
التاريخ خيَّم على

مؤتمر وارسو
اأكرث من ع�صرة اآالف قتيل و500 األف 

هي  مت�صرر  ماليني  و4.5  م�صرد 

»هايان«،  اإع�صار  ال�صوبر  ح�صيلة 

الذي حما قرى بكامل�ها عن خريطة 

االإع�صار  اأجواء  وخيمت  الفيليبني. 

املناخ،  لتغري  وار�صو  موؤمتر  على 

الذي جمع ممثلي اأكرث من 195 بلدًا  

 2015 ل�صنة  مناخي  ات�فاق  الإر�ص�اء 

خلف�ض انبعاثات غ�ازات الدفيئة. 

ا�صتمر  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  واأط���ل���ق 

اجلديدة«  وار�صو  »اآلية  ا�صبوعني 

التغلب  يف  النامية  الدول  مل�صاعدة 

الناجمة  واخل�صائر  االأ���ص��رار  على 

ع���ن م���وج���ات احل����ر واجل��ف��اف 

والفي�صانات، على رغم رف�ض الدول 

بليون   100 من  باأكرث  التعهد  الغنية 

دوالر مزمع دفعها �صنويًا بعد 2010.

مرض غامض »يذيب« 
نجم البحر في أميركا

يكافح علماء اأمريكيون ملعرفة �صبب 

»خميف«،  ب��اأن��ه  و�صفوه  مر�ض 

البحر  جنم  من  هائلة  اأع��دادًا  يدمر 

املتحدة  الواليات  �صاحل  امتداد  على 

اإذ يفقدها اأطرافها ويحولها  الغربي، 

اإىل مادة لزجة يف غ�صون اأيام. تبداأ 

تقرحات  بظهور  االإ�صابة  عالمات 

تنت�صر  البحر  جنم  اأذرع  على  بي�صاء 

احليوان  حتلل  وت�صبب  الداخل  اإىل 

بالكامل يف اأقل من اأ�صبوع.

حزيران  منذ  اإ�صابة  حاالت  ظهرت 

امل��واق��ع  ع�����ص��رات  يف  )ي��ون��ي��و( 

�صرق  جنوب  من  ب��دءًا  ال�صاحلية، 

يف  اأوراجن  مقاطعة  وحتى  اأال�صكا 

كاليفورنيا. ويف اإحدى برك املد التي 

اأن  تبني  كروز  �صانتا  يف  فح�صها  مت 

يف   95 بنحو  فتك  الغام�ض  املر�ض 

املئة من جنوم البحر.

البيئة في شهر
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نيوزيلندا
طالب لجوء ألسباب مناخية

جزيرة  يف  يعي�ض  رجل  طلب  عاملية،  �صابقة  يف 

حمكمة  من  الهادئ  املحيط  جنوب  يف  كرييباتي 

نيوزيلندا  اإىل  باللجوء  له  ال�صماح  نيوزيلندا  يف 

من  اخلال�ض  يحاول  فهو  »مناخية«.  الأ�صباب 

التي  البيئية  واملخاطر  البحر  مياه  م�صتوى  ارتفاع 

ي�صببها االحتبا�ض احلراري يف بالده.

األف   100 على  الدولة   � اجلزيرة  �صكان  عدد  ويزيد 

ن�صمة. ونظرًا الرتفاعها عن م�صتوى �صطح البحر 

مبا ال يتجاوز معدله املرتين، فهي واحدة من اأكرث 

الدول عر�صة خلطر ارتفاع م�صتوى البحار وغريه 

من اآثار التغري املناخي.

وطلب ايوان تيتيوتا )37 عامًا( من املحكمة العليا 

اأوكالند يف نيوزيلندا ال�صماح له بتقدمي طلب  يف 

ا�صتنادًا  اللجوء  حق  منحه  رف�ض  بعد  ا�صتئناف، 

مثل  القانونية  املعايري  مع  يتفق  ال  طلبه  اأن  اإىل 

اخلوف من اال�صطهاد اأو تعر�ض حياته للخطر.

الصين
الموقف قبل السيارة 

في بيجينغ

اإمكانية  بيجينغ  ال�صينية  العا�صمة  بلدية  تدر�ض 

فر�ض �صرط ملزم جلميع املواطنني الذين يريدون 

�صراء �صيارة، وهو امتالك مكان خم�ص�ض لركنها، 

يف  ال�صيارات  ع��دد  خلف�ض  حماولة  يف  وذل��ك 

العا�صمة املزدحمة.

ال�صيارات  ت�صجيل  كثافة  تقليل  البلدية  وتعتزم 

اجلديدة بن�صبة 37.5 يف املئة بدءًا من �صنة 2014، 

اجلديدة،  الطاقة  ل�صيارات  اأكرب  ح�صة  واإعطاء 

خ�صو�صًا الكهربائية والهجينة )هايربيد(، كجزء 

وحددت  الهواء.  تلوث  من  للحد  جهودها  من 

 �  2013( النظيف  الهواء  ملبادرة  اخلم�صية  اخلطة 

2017( العدد االإجمايل للمركبات يف املدينة بنحو 

 5.4 هناك  اأن  علمًا   ،2017 نهاية  بحلول  ماليني   6

ماليني مركبة م�صجلة حاليًا يف بيجينغ.

تتجه جزيرة نفايات عائمة، حتمل اأكرث من 5 ماليني طن من النفايات، اإىل والية كاليفورنيا االأمريكية، 

بعد اأن قطعت طريقها من اليابان عرب �صمال املحيط الهادئ يف اأعقاب موجات الت�صونامي التي اجتاحت 

�صواحل اليابان عام 2011.

اأنقا�ض  بريطانيا،  م�صاحة  اأ�صعاف  بثالثة  م�صاحتها  ُقدرت  التي  ال�صخمة،  العائمة  النفايات  رقعة  حتمل 

تتحطم  اأن  ينتظر  الت�صونامي،  كارثة  خملفات  من  معظمها  بال�صتيكية،  ونفايات  و�صفن  و�صيارات  مبان 

اإىل قطع اأ�صغر يف دّوار املحيط الهادئ وتنجرف باجتاه �صواحل كاليفورنيا.

وتر�صد اأقمار ا�صطناعية م�صار رحلة جزيرة النفايات العائمة.

جزيرة نفايات عائمة تهدد كاليفورنيا
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�إلى  ليقدم  وطني  تقرير  م�سودة  مناق�سة  �أث��ن��اء 

بدعم  �لعالمية،  �لبيئية  �التفاقيات  �إحدى  �سكرتارية 

مبرر  ب�سكل  �لتقرير  حظي  �لمتحدة،  �الأم���م  م��ن 

قبل  �لم�سمون.  في  خلل  نتيجة  �لفني  �لنقد  ببع�ض 

يده  �لحكوميين  �لم�سوؤولين  �أحد  رفع  �لور�سة  نهاية 

للحديث، وقال �إنه ع�سو في �للجنة �لمكلفة بتح�سير 

�للحظة وال يتحمل  �لتقرير، ولكنه لم يره حتى تلك 

�لغريب،  �لت�سريح  هذ�  �أمام  فيه!  ورد  ما  م�سوؤولية 

للتو�سيح  م�سطر�ً  �إال  نف�سه  �لم�سروع  مدير  يجد  لم 

للم�ساركين باأن �لم�سوؤول �لحكومي لم ي�ستجب الأي 

�الجتماعات  لح�سور  �إليه  وجهت  �لتي  �لدعو�ت  من 

فعله  ما  ومر�جعته.  �لتقرير  وكتابة  �لتح�سيرية 

معًا:  و�الآخ��رة  �لدنيا  لك�سب  محاولة  كان  �لم�سوؤول 

من  �لعمل  لفريق  مخ�س�سة  مكافاأة  على  �لح�سول 

م�سوؤولية  من  �لتن�سل  وكذلك  جهد�ً،  يبذل  �أن  دون 

تدني نوعية �لتقرير.

في جميع �لموؤتمر�ت وور�ض �لعمل �لبيئية في �لعالم 

�لم�ساركين،  من  �أن��و�ع  ع�سرة  نحو  هناك  �لعربي، 

�سبعة منهم من �الأنو�ع �لغازية �لتي تنت�سر ب�سرعة، 

وثالثة منهم من �الأنو�ع �لمهددة باالنقر��ض. وفي ما 

ياأتي نبذة عن هذه �الأنو�ع، بدء�ً باالأنو�ع �لغازية:

1. �لمنتقد: ي�سر د�ئمًا على �نتقاد كل ما هو مطروح 

وم�سود�ت  ودر��سات  عمل  �أور�ق  من  �لموؤتمر  في 

باتر محمد علي وردم  �  عّمان

األنواع الغازية والمهَدّدة
في المؤتمرات البيئية العربية 

�أنه لو كان موجود�ً في  تقارير و�أعمال بحثية، موؤكد�ً 

�لفرق �لتي �أعدت �لتقارير � مدفوعة �الأجر طبعًا � لما 

�أال  وقعت هذه �الأخطاء. �لمنتقد �سخ�ض ال ي�ستطيع 

�أن ينتق�ض من جهد �الآخرين ويروج لنف�سه في �إطار 

مزعج من �لغرور و�ال�ستعالء، وال يقدم �أية م�ساهمة 

معرفية مفيدة لالآخرين.

�لموؤتمر�ت  �لنوع  هذ�  ي�ستغل  بالما�سي:  �لحالم   .2

عن  يعو�ض  �لذي  �لتليد  ما�سيه  عن  للحديث  �لبيئية 

وجهود  و�أبحاث  در��سات  عن  يتحدث  �لمرير.  حا�سره 

قام بها منذ 30 �سنة وكاأنها ما ز�لت �سالحة حتى �ليوم. 

تقدم  وال  و�لجهد  للوقت  �إ�ساعة  �لمد�خالت  معظم 

جديد�ً بل تعيد تكر�ر مفاهيم �نتهت منذ فترة طويلة.

3. �لباحث عن مكان: ي�ستعد هذ� �لنوع للقفز في 

�أي مركب من �لم�ساريع و�لبر�مج �لتي يتم تنفيذها �أو 

رجب �سعد �ل�سيد �  اال�صكندرية

�لطبيعية،  �لم�و�رد  نهب  �سي�رة  من  ف�س�ل  هذ� 

�الإمبريالي،  �لع�سر  ذروة  ��ان  �إبَّ �أح��د�ث��ه  ج��رت 

�لم�ستغلين  �أحد  �الأح��د�ث  تلك  خلق  في  و�ساعد 

بالعلم، وال نقول عالمًا. 

من  �أكثر  يكن  لم  م��ور�ي  ج��ون  و��سمه  فالرجل، 

�لبحر  �إلى  �تجه  ��سكوتلن�دي متعثر،  طالب ط��ب 

بوظيفة  ور�س��ي  �أم��و�ج��ه،  بين  ف�سله  ليدفن 

بعد  �لحيتان.  ل�سيد  �سفينة  متو��سعة على متن 

متن  على  فني  م�ساعد  وظيفة  على  ح�سل  ذلك، 

�أربع  لمدة  �ل�سهيرة »ت�سالنجر«،  �الأبحاث  �سفينة 

برو��سب  كبيرة  خبرة  خاللها  له  توفرت  �سنو�ت، 

قاع �لمحيط و�ل�سعاب �لمرجانية.

ولم تلبث �أن �أخذت �هتمامات �لتاجر و�لمغامر في 

�لطارئة  �لعلمية  �الهتمامات  تز�حم  مور�ي  جون 

�الهتمامات  تلك  تركزت  وق��د  �الأ�سيلة.  وغير 

جزيرة  وه��ي  �ل��ه��ادئ،  �لمحيط  ج��زر  �إح��دى  في 

�لتي تقع على م�سافة 300 كيلومتر  كري�سم�ا�ض، 

�لهندي.  �لمحيط  في  ج��اوة  جزيرة  �ساحل  من 

عند  �لمحيط  قاع  ر�سوبي�ات  من  نماذج  وكانت 

وج�د  �إذ  م��ور�ي،  جون  نظر  لفتت  �لجزيرة  تلك 

من  مكونة  �ل�سخ��ور  من  �سغيرة  كت���اًل  بينها 

فو�سفات �لكال�سيوم �لنق��ي. هن��ا، �كتملت مالمح 

من�اج�م  ��س���تغ�الل  �أحالمه:  يد�عب  كان  م�سروع 

�لفو�س�فات ف��ي جزي�رة ك�ري�س�ما�ض.

�لجدير بالذكر �أن هذه �الأحد�ث ج�رت في ثمانين��ات 

�كت�س���اف  �س��هد  �لذي  ع�س���ر،  �لتا�س��ع  �لقرن 

�الأ�س���مدة �لفو�س��فاتية ورو�جها. وكانت �لواليات 

و�لمملكة  �الأ�سمدة،  هذه  �سناعة  تحتكر  �لمتحدة 

هذه  وكانت  م�س����تورديه��ا.  �أكبر  من  �لمتحدة 

�لمالب�س����ات ه��ي �لد�ف��ع �لذي فت�ح �سهية جون 

مور�ي �القت�س��ادية، وهي �لتي جعلت كل �الإد�ر�ت 

�لحكومية �لر�سمية ت�ستجيب لكل طلباته.

م�سروعه،  لتاأ�س��ي�ض  �لعملية  خطو�ته  بد�ية  في 

فوجئ جون مور�ي باأن ج�زيرة كري�سم�ا�ض ال تدخل 

في نطاق »ملكية« �الإمبر�طورية �لبريطانية، �لتي 

فا�س�تغل  �أمالكه�ا.  عن  تغرب  �ل�سم�ض  تكن  لم 

�س�الته �الجتماعية، و��س�تجابت حكومته لتو�سية 

منه باحتالل جزيرة كري�س�ما�ض و�إعالنها جزء�ً من 

ممتلك�ات بريطانيا!

كري�سما�ض  جزيرة  �سركة  تاأ�س�ست  ما  و�سرعان 

وبد�أت  نف�سه.  مور�ي  جون  وتر�أ�سها  للفو�سفات، 

كانت   ،1911 وف�ي   .1899 عام  �لتعدي�ن  �أعمال 

رت مليون طن من فو�سفات �لجزيرة،  �ل�سركة �س�دَّ

وهي كمية �سخمة جد�ً بمقايي�ض تقنيات �لتعدين 

وو�سائل �لنقل �لمعروفة في ذلك �لوقت. فاأين ذلك 

من فكرة »�ال�ستد�مة« �لتي يجري �لترويج لها في 

�أيامنا ه�ذه؟

نعود �إلى ق�سة جون مور�ي، �لذي ق�سى نحبه في 

يخلدو�  �أن  في  فكرو�  �أبناء  وخلفه  �سيارة،  حادث 

ورثوها  �لتي  ثرو�ته  بع�ض  فوظفو�  �أبيهم،  �سيرة 

بعث�ة  مول�و�  �أن  فكان  نف�سه؟  �لم�سار  في  عنه 

متن  على  م��ور�ي  جون  �لر�حل  �الأب  ��سم  حملت 

و�هتمت  »مباحث«،  هي  م�سري�ة  �أبحاث  �سفينة 

كانت  �لهن�دي  �لمحيط  من  مناطق  با�ستك�ساف 

جانب��ًا  و�أولت  �لبحار،  عل�وم  في  مجهول�ة  تز�ل  ال 

ربما  �لمحيط،  هذ�  بقاع  �هتماماتها  من  كب�ير�ً 

بحث��ًا عن ثرو�ت خبيئة، ل�م يج�دوه�ا!

أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

الِعلْم
في 

خدمة 
النهب!
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�لتخطيط لها. ي�ستعر�ض نف�سه و�آر�ءه �أمام �لجميع، 

الإقناعهم  �لمانحة،  و�لجهات  �لممولين  وخا�سة 

�إليها.  ي�سبو  �لتي  �لم�ساريع  في  وج��وده  ب�سرورة 

�أكثر  �لذي يهتم  �لنوع  �أ�سا�ض ح�سور هذ�  �لذ�تية هي 

باإن�ساء �لعالقات في فتر�ت �لغد�ء و��ستر�حات �لقهوة 

بداًل من �ال�ستفادة من �لحدث.

دوره  حكومي  موظف  �أو  م�سوؤول  �لمخبر:   .4

�الأ�سا�سي ت�سجيل �لنقد �لموجه لموؤ�س�سته �أو مديره 

�لمدير،  �إلى  �لمعلومات  تلك  ونقل  �لعمل  ور�سة  في 

�للوج�ستية  و�لتفا�سيل  �لغد�ء  نوعية  مر�قبة  وكذلك 

بمجريات  مف�سل  تقرير  الإعد�د  �الأ�سخا�ض  ولقاء�ت 

�لور�سة.

 

و��ستر�حات  �الفتتاح  فترة  في  يح�سر  �لجائع:   .5

م�ساهمة  وال  م�ساركة  له  تجد  وال  و�لغد�ء  �لقهوة 

�إي��ج��اب��ي��ة ط���و�ل �ل��ور���س��ة. وغ��ال��ب��ًا م��ا ي��ك��ون من 

دفاتر  في  ي�سجلون  �لذين  �لحكوميين  �لم�سوؤولين 

و�لغذ�ء  للت�سلية  �لموؤتمر�ت  مو�عيد  مالحظاتهم 

�لمجاني، تمامًا كما في بيوت �لعز�ء.

ح�ساب  لديه  �سخ�ض  �لح�سابات:  م�سفي   .6

في  و�لم�ساركين  �لمحا�سرين  �أح��د  م��ع  �سابق 

�لموؤتمر وي�سعى للح�سول على حق �لكالم لتوجيه 

�لجميع  م��ر�أى  �أم��ام  �ل�سخ�ض  لذلك  مخ�س�ض  نقد 

وم�سمعهم، وذلك ت�سويهًا ل�سمعته و�النتقام منه.

لي�ض  �سخ�ض  �لموؤ�مرة:  نظرية  �ساحب   .7

ولكنه  رئي�سي  ب�سكل  �لبيئية  بالق�سايا  مخت�سًا 

ح�سور  ويع�سق  �ل��م��وؤ�م��رة  ب��ن��ظ��ري��ات  م��وؤم��ن 

�لموؤتمر�ت للترويج لنظرياته �لوهمية، �لتي تبد�أ من 

عدم وجود تغير مناخي وتنتهي بالموؤ�مرة �لدولية 

لحرمان �لدول �لنامية من حق �لتنمية بحجة حماية 

�لبيئة. 

مهددة  �أن���و�ع  ثالثة  هناك  �الآخ���ر،  �ل�سعيد  على 

باالنقر��ض بات من �ل�سعب وجودها في �لموؤتمر�ت 

�لبيئية:

1. �لخبير �لمفيد: �ل�سخ�ض �لذي يعتبر مرجعية 

علمية حقيقية في خبرته ومعرفته وتتم �ال�ستعانة 

به لتقديم �لر�أي �لنهائي �أو �الأكثر �إقناعًا في �لق�سايا 

عبد�لهادي �لنجار �  حم�ض

تعطيل  اإلى  اأّدت  التي  الميزانية  اأزمة  انتهاء  بعد 

ع�صر  �صتة  المتحدة  للواليات  الفدرالية  الحكومة 

يومًا، عر�صت ال�صيدة جينا ماكارثي مديرة وكالة 

المخاطر  مجموعة   EPA االأميركية  البيئة  حماية 

فترة  خالل  االأميركيون  لها  تعّر�ض  التي  البيئية 

التعطيل.

من  المئة  في   94 نحو  ح�صول  اأن  ماكارثي  بّينت 

في  ت�صبب  قد  ق�صرية  اإجازة  على  الوكالة  موّظفي 

اإيقاف برامج مراقبة تلوث الهواء والماء، باالإ�صافة 

والكيماويات  المبيدات  تقييم  اإجراءات  توّقف  اإلى 

ال�صناعية، وتعّطل اأعمال تنظيف مواقع النفايات 

الخطرة، ومجموعة من االأ�صرار االأخرى وال �صيما 

والمنح  المركبات  �صير  باإجازات  المتعّلقة  تلك 

البيئية والم�صاعدات الخا�صة بال�صناعات النا�صئة.

الم�صرعين  م��ن  ع��دد  يخِف  ل��م  المقابل،  ف��ي 

الذي  الموّقت  بالتعطيل  �صعادتهم  االأميركيين 

اإليها  ينظرون  فهم  البيئة.  حماية  وكالة  طال 

اأن  حين  في  حليبًا  يدّر  ال  الذي  الثور  باعتبارها 

الت�صريعات  بفعل  وح��ّدة،  طواًل  ي��زدادان  قرنيه 

الموؤ�ص�صات  �صد  تعتمدها  التي  ال�صارمة  البيئية 

العاملة  تلك  خا�ض  وب�صكٍل  المنتجة  وال�صركات 

في قطاع النفط والغاز، مما يت�صّبب في قتل فر�ض 

العمل ورفع اأ�صعار حوامل الطاقة.

الكثيرون،  يرف�صه  المجحف  التو�صيف  ه��ذا 

البيئية  بت�صريعاتها  الوكالة  اأن  اإلى  ي�صيرون  بل 

االأميركيين  حياة  نوعية  تح�صين  في  �صاهمت 

ويعتبرون  العمل.  فر�ض  من  المزيد  وخلقت 

الم�صّرعين  بع�ض  من  تلقاه  الذي  العداء  هذا  اأن 

ال�صركات  تنفقه  الذي  ال�صيا�صي  المال  بفعل  هو 

ال�صناعية الكبرى للهيمنة على �صناعة القرار في 

الكونغر�ض االأميركي.

رغم 
ُ
اأ اإذا  العجائب  بالد  في  �صيح�صل  ماذا  ُترى 

الثور  المبداأ،  حيث  من  ق�صرية؟  اإجازة  على  ثورها 

الجدل  يثير  ال  وديع  كائن  هو  العجائب  بالد  في 

ت�صذيبهما  تّم  فقرناه  �صام.  العم  بالد  في  كالثور 

وحّفهما، حتى اأن نطحة من اأ�صغر جدي في بالد 

العجائب قادرة اأن تفعل فعلها في ج�صد هذا الثور 

بنطحة  الرد  من  يتمّكن  اأن  دون  من  الم�صكين 

مماثلة.

عن  من�صلخ  م�صالم  كائن  العجائب  بالد  في  الثور 

من  اإنه  يقول  والبع�ض  الهيبيز.  هم  كما  واقعه، 

ا�صة وعلفه  جماعة »االإيمو«، نظرًا لنف�صيته الح�صّ

يطير  اأو  الخارج  من  اإليه  ي�صل  الذي  الم�صتورد 

اأن  حتى  واق،  الواق  بالد  في  كان  لو  حتى  اإليه  هو 

بثور  خا�ض  طائرات  مهبط  اإن�صاء  اقترح  اأحدهم 

بالد العجائب لكثرة رحالته و�صفراته.

يح�صل  الذي  النوعي  العلف  هذا  كل  رغم  على 

التي  االأجنبية  الغذائية  واالأنظمة  الثور  هذا  عليه 

من  تمنعه  مفرطة  تخمة  من  يعاني  فهو  يتبعها، 

الحركة والقيام بعمل مفيد، �صاأنه �صاأن بقية قطيع 

وخراف  اأبقار  من  بالده  في  المترّهلة  الموا�صي 

وتما�صيح!

ق�صرية؟  اإجازة  على  الثور  رغم 
ُ
اأ اإذا  �صيح�صل  ماذا 

في  كان  ولد  منذ  فهو  كارثي،  �صيء  يح�صل  لن 

ينتمي  التي  االأبقار  حظيرة  في  ق�صرية  اإج��ازة 

فيه  ُيح�صر  الذي  المجاور  الدجاج  قن  في  اأو  اإليها 

المزرعة  نفقات  اأن  هي  بب�صاطة  االإجابة  اأحيانًا. 

�صتجتر  الخراف  واأن  معتبر،  ب�صكل  �صتنخف�ض 

الثور  يزعجها  اأن  دون  من  ب�صعادة  الع�صب 

بخواره.

�لتي يتم �لجد�ل حولها، ويحظى باحتر�م �لم�ساركين 

بل  باالقتحام  �الآخرين  على  نف�سه  فر�ض  يحاول  وال 

يفر�ض نف�سه بالوقار و�الحتر�م و�لخبرة.

 

�إليه  تحتاج  �لذي  �ل�سخ�ض  �لد�فعة:  �لقوة   .2

�لموؤتمر�ت كافة الإبقاء �لزخم م�ستمر�ً في �لنقا�سات 

�ل�سلبية  �إل��ى  �نحر�فها  ع��دم  و�سمان  وتنظيمها 

و�لذ�تية وتنظيم �لنقا�ض و�الإ�سر�ر على �لو�سول �إلى 

نهاية �إيجابية ومفيدة للموؤتمر.

�لذي يبقى �سامتًا  �ل�سخ�ض  3. �ساحب �لحلول: 

عندما تكون �لمد�والت و�لنقا�سات ت�سير في �التجاه 

الإيجاد  �لحاجة  عند  فقط  يتدخل  ولكنه  �ل�سحيح 

�زد�دت  حال  في  كافة  �الأطر�ف  تر�سي  �لتي  �لحلول 

تثير  �لتي  �لق�سايا  في  و�الخ��ت��الف  �لنقا�ض  ح��دة 

�ل�سخ�ض  عادة  يكون  �لحلول  �ساحب  �الإ�سكالية. 

�لذي يحدث �لفرق بين موؤتمر ناجح و�آخر فا�سل.

�لمهددة  �لثالثة  �الأنو�ع  تكونو� جميعًا من  �أن  �أتمنى 

باالنقر��ض، الأن وجودها و�لحفاظ عليها باتا في غاية 

�الأهمية.

  www.afedmag.com  »المجموعة الكاملة للمقاالت في سلسلة » أليس في بالد العجائب« على موقع مجلة »البيئة والتنمية

تعطيل الحكومة الفدرالية في بالد العجائب
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يعتبر الت�شدي لم�شكلة ندرة المياه، 

الناجمة من اأ�شباب طبيعية اأو ب�شرية، 

من التحديات التي تواجه البلدان 

العربية. وينتظر اأن يتعاظم هذا 

التحدي مع الزمن ب�شبب العديد من 

القوى المحّركة ال�شاغطة، بما في 

ذلك النمّو ال�شكاني، والطلب على 

الغذاء، والموارد المائية الم�شتركة 

الم�شّي�شة والتي لم ُيبّت فيها، وتغّير 

المناخ، وكثير غيرها. وهذا يجبر 

مزيدًا من البلدان على اللجوء اإلى م�شادر 

مائية اأكثر كلفة، مثل تحلية مياه 

البحر، لزيادة اإمداداتها المحدودة من 

المياه العذبة. لذا فاإن التكاليف المالية 

واالقت�شادية والبيئية واالجتماعية 

الثقيلة واالأعباء التي يتعين تحملها 

كبيرة جدًا.

ويزداد تحدي ندرة المياه تعقيدًا 

بترابطه مع مختلف القطاعات 

التنموية، مثل ترابط الماء بال�شحة 

الب�شرية، والماء بالبيئة، والماء بالغذاء، 

والماء بالطاقة، وكثير من اأوجه 

الترابط االأخرى التي تحمل معها ق�شايا 

متقاطعة مثل حقوق االإن�شان والم�شائل 

االجتماعية واالقت�شادية والقانونية 

والتقنية وال�شيا�شية واالأمنية. 

لذا من المهم مقاربة االرتباطات 

المختلفة لقطاع المياه بقطاعات 

اأخرى مثل الطاقة والغذاء وال�شحة 

والتنمية االقت�شادية ككل. وعلى 

المتخ�ش�شين في جميع القطاعات 

التفكير والعمل اأبعد من حدود 

قطاعهم لتحقيق التخطيط واالإدارة 

الفعالين والمتكاملين للموارد

مزرعة رّز ل�شركة »�شتار« ال�شعودية يف اإثيوبيا.

وت�شجع ال�شعودية على اال�شتثمار الزراعي يف بلدان نامية

حتظى باملوارد املائية، بدل اإقامة مزارع يف ال�شعودية

ت�شتنزف املياه اجلوفية املحدودة  )اأ ف ب(
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وليد خليل الزباري

وما  ال�سكاني  للنمّو  الراهنة  االتجاهات  على  بناء 

يترتب عليها من طلبات على الماء والغذاء والطاقة 

في  المياه  من  المئة  في   85 بنحو  الزراعي  القطاع  ي�ستاأثر 

الطاقوي  واالأم��ن  المائي  االأمن  يترابط  العربية.  المنطقة 

اأي  في  مما  اأكثر  ربما  معّقدًا،  وثيقًا  ترابطًا  الغذائي  واالأمن 

منطقة اأخرى من العالم. وللإجراءات التي تتخذ في اأحد هذه 

فاإن  ثم  ومن  االأخرى.  المجاالت  على  قوي  تاأثير  المجاالت 

نهج التلزم الذي يدمج االإدارة والحوكمة عبر هذه القطاعات 

�ساأنه  ومن  الثلثي.  االأمن  ق�سايا  ن  يح�سّ اأن  يمكن  الثلثة 

اأخ�سر يهدف، في ما يهدف  اإلى اقت�ساد  اأي�سًا دعم االنتقال 

اإليه، اإلى كفاءة ا�ستخدام الموارد وان�سجام ال�سيا�سات.

ال�سيا�سات  تطوير  القرار  ل�سناع  الترابط  هذا  فهم  ويتيح 

اأوجه  ال�ستك�ساف  الملئمة  واال�ستثمارات  واال�ستراتيجيات 

اأهداف  بين  التوازن  وتحديد  وا�ستغللها،  والتعاون  التاآزر 

التنمية المتعلقة باأمن المياه والطاقة والغذاء. كما اأن منظور 

الترابط يزيد من فهم االعتماد المتبادل بين هذه القطاعات 

الثلثة، ويوؤّثر في ال�سيا�سات المتعلقة بمجاالت اأخرى مثيرة 

للقلق، مثل تغّير المناخ والبيئة.

ترابط الماء والطاقة
التلزم  العربية  البلدان  في  المتبادل  االعتماد  اأوجه  اأهم  من 

التنمية  قطاعات  جميع  تعتمد  حيث  والطاقة،  الماء  بين 

بهذين  الم�ستدام  االإم��داد  على  االقت�سادية   � االجتماعية 

واال�ستراتيجية  المركزية  اأهميتهما  عن  وف�سًل  الموردين. 

للمنطقة، فاإنهما مترابطان بقوة، ويزداد ت�سابكهما مع تزايد 

اأجزاء  جميع  في  مطلوبة  الطاقة  المنطقة.  في  المياه  ندرة 

تقريبًا  مرحلة  كل  في  وت�ستخدم  للماء،  القيمية  ال�سل�سلة 

من مراحل دورة الماء: اال�ستخراج من تحت االأر�ض، تغذية 

محطات التحلية بمياه البحر اأو المياه الممولحة واإنتاج المياه 

مياه  تجميع  وتوزيعها،  ونقلها  العذبة  المياه  �سّخ  العذبة، 

اإلى جانب المعالجة واإعادة اال�ستعمال. فمن دون  ال�سرف، 

نظم  وتتوّقف  المياه  تتوافر  ال  الكهرباء،  خ�سو�سًا  الطاقة، 

االإي�سال والخدمات االإن�سانية.

تتطّلب  العربية  البلدان  معظم  في  الماء  دورة  اأن  ويقّدر 

للكهرباء،  الوطني  اال�ستهلك  من  االأقل  على  المئة  في   15

في  المثال،  �سبيل  على  االرتفاع.  في  م�ستمرة  الن�سبة  وهذه 

المئة  في   9 من  اأكثر  اأن  يقّدر  ال�سعودية،  العربية  المملكة 

اإجمالي الطاقة الكهربائية ال�سنوية ي�ستهلك الإنتاج الماء  من 

فقط، اأي ا�ستخراج المياه الجوفية والتحلية. ي�ساف اإلى ذلك 

واإعادة  ومعالجتها  وتوزيعها  المياه  نقل  الحقًا  ي�ستهلكه  ما 

ا�ستعمالها.

من ناحية اأخرى، المياه الزمة الإنتاج الطاقة، واإن بكثافة 

والمحطات  الكهرمائية  الطاقة  م�ساريع  خلل  من  اأق��ل، 

والأغرا�ض  المياه،  وتحلية  الكهرباء  الإنتاج  الم�ستركة 

وتكريرها  واإنتاجها  الطاقة  موارد  عن  وللتنقيب  التبريد، 

وعمليات ا�سترجاع النفط المعّززة، باالإ�سافة اإلى العديد من 

التطبيقات االأخرى.

عّززت ندرة المياه العذبة في المنطقة العربية تكنولوجيا 

الدكتور وليد خليل الزباري مدير 

في  المياه  م��وارد  اإدارة  برنامج 

جامعة الخليج العربي، البحرين.

A
FP

نافورة ماء

يف �شاحة االحتاد

يف اأبوظبي
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في  خ�سو�سًا  والماء،  للكهرباء  الم�سترك  واالإنتاج  التحلية 

�سيما  ال  التحلية،  وتعتبر  الخليجي.  التعاون  مجل�ض  بلدان 

المياه،  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  الم�ستركة  المحطات  في 

حجم  �سخامة  اإلى  ونظرًا  للطاقة.  اال�ستهلك  كثيفة  عملية 

العربية،  المنطقة  في  للتحلية  اال�ستراتيجي  والدور  ال�سوق 

االإجمالي  اال�ستهلك  �سيزيد  جديدة  ق��درات  تركيب  فاإن 

الوقود  على  اأ�سا�سًا  يقوم  الطاقة  اإنتاج  اأن  وبما  للطاقة. 

االأحفوري، وهو م�سدر محدود، فمن الوا�سح اأن هناك حاجة 

اإلى تطوير م�سادر الطاقة المتجّددة لتزويد محطات التحلية 

المتعّلقة  المخاوف  ولمعالجة  ذلك،  غ�سون  وفي  بالطاقة. 

ع  تو�سّ اأي  ربط  العربية  الحكومات  على  الكربون،  بانبعاثات 

م�سادر  في  باال�ستثمارات  التحلية  ق��درات  في  م�ستقبلي 

الطاقة المتجّددة المتوافرة بغزارة في المنطقة.

العربية  البلدان  بين  التعاون  اإل��ى  ملّحة  حاجة  وثمة 

والتطوير  االأبحاث  مجال  في  واال�ستثمار  التن�سيق  لتعزيز 

امتلك  و�سي�ساعد  والمعالجة.  التحلية  تكنولوجيات  في 

وزيادة  كلفتها  تخفي�ض  في  وتوطينها  التكنولوجيات  هذه 

اإلى  الم�سافة  قيمتها  ورف��ع  للمياه،  كم�سدر  موثوقيتها 

البيئية.  اآثارها  تخفيف  اإلى  باالإ�سافة  البلدان،  اقت�سادات 

ويجب اإيلء اهتمام خا�ض لم�سادر الطاقة المتجّددة والماأمونة 

هائلة  اإمكانيات  تحمل  التي  ال�سم�سية  الطاقة  واأهمها  بيئيًا، 

»الحزام  �سمن  تقع  العربية  المنطقة  معظم  اأن  اإلى  نظرًا 

ال�سم�سي« للعالم. ويقّدر اأن البلدان العربية، لو ا�ستخدمت 5 

في المئة من �سحاريها الإقامة محطات طاقة �سم�سية مرّكزة، 

ت�ستطيع تلبية احتياجات العالم كله من الطاقة.

المطلوب تخطيط وأبحاث
بين  التلزم  تناول  يتم  لم  القوية،  العلقة  هذه  رغم  على 

المياه والطاقة اأو اأخذه في االعتبار ب�سكل واف في التخطيط 

العربية.  البلدان  من  العديد  في  واإدارتهما  الموردين  لهذين 

ولكن مع تزايد ندرة المياه، بداأت بلدان عربية كثيرة تدرك 

بوؤرة  االآن  اأ�سبحت  التي  العلقة  لهذه  المتزايدة  االأهمية 

اهتمام، �سواء في تحديد الم�سكلة اأو في البحث عن حلول عبر 

االخت�سا�سات والقطاعات.

في  العلمية  والدرا�سات  االأبحاث  في  وا�سحة  ندرة  هناك 

االعتماد  واأوجه  والطاقة  المياه  بين  التلزمية  العلقة  مجال 

في  فجوة  اأحدث  ما  الم�ستركة،  وقيمتهما  بينهما  المتبادل 

معظم  وتترّكز  المنطقة.  في  العلقة  هذه  ب�ساأن  المعرفة 

ناحية  من  التحلية  كلفة  تخفي�ض  على  المتوافرة  االأبحاث 

بال�سيا�سات  تتعلق  محدودة  اأبحاث  وثمة  الطاقة،  ا�ستهلك 

والتخطيط واالإدارة.

بين  التلزم  من  �سمني  جزء  المناخ  تغّير  اأن  اإلى  ونظرًا 

التلزم  هذا  حول  العلمية  االأبحاث  ف��اإن  والطاقة،  المياه 

اأن  اأن ترتبط باالآثار الم�ستقبلية لتغّير المناخ. والواقع  يجب 

الخطاب المتعلق باالحترار العالمي هو الذي فتح العيون على 

جانب كبير من ال�سلت المتلزمة بين هذين الموردين.

والجامعات  االأبحاث  موؤ�س�سات  ت�سجيع  ال�سروري  ومن 

واالعتماد  التلزم  اأوج��ه  فهم  نحو  برامجها  توجيه  على 

ه
ىل امليا

جة اإ
حلا

ا

غذاء
ج ال

لإنتا

غذائية
املواد ال

�ضية
رتا

لف
ه ا

ل امليا
تنق

ه
يا

امل
ىل 

ة اإ
ج

حلا
ا

قة
طا

ال
د 

لي
تو

ل
قة

طا
ال

ىل 
ة اإ

ج
حلا

ا

ه
يا

امل
ني 

م
تاأ

ل

ميكن ا�ضتعمال الغذاء 

يف اإنتاج الطاقة

احلاجة اإىل الطاقة

لإنتاج الغذاء

المياه

الطاقةالغذاء

العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغذاء

يحتاج اإنتاج كل كيلوغرام 

من لحم البقر اإلى نحو 15.000 

ليتر من المياه. لذا ين�شح 

الخبراء با�شتيراد اللحوم

بدل تربية الموا�شي في 

البلدان العربية، وهذا مثال 

على المياه االفترا�شية

امل�سدر:

جامعة الأمم املتحدة، 2013
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المتبادل واالرتباطات البينية. فمن دون توافر هذه االأبحاث 

التلزمية  العلقة  تحديات  مواجهة  يمكن  ال  والدرا�سات، 

اإلى  التحديات  هذه  تحويل  يمكن  وال  لها،  فّعال  حّل  واإيجاد 

فر�ض في مجاالت مثل زيادة كفاءة ا�ستخدام المياه والطاقة، 

وزيادة  التكنولوجية،  الخيارات  حول  المعلومات  وتوفير 

التوافق بين �سيا�سات المياه والطاقة، وتفّح�ض تلزم االأمن 

المائي والطاقوي.

ترابط الماء والغذاء
في  اأخرى  تلزمية  علقة  والغذاء  الماء  بين  الترابط  يمّثل 

البلدان العربية. وفي ظل الو�سع الحالي غير الم�ستقر للأمن 

المحا�سيل،  و�سعف  الطاقة،  اأ�سعار  تقّلب  )حيث  الغذائي 

الوقود  وا�ستخدام  ال�سكاني،  النمّو  نتيجة  الطلب  وارتفاع 

االأ�سعار(،  ارتفاع  اإلى  اأدت  كلها  ال�سادرات،  وحظر  الحيوي، 

تواجه قدرات البلدان العربية على اإطعام �سكانها المتزايدين 

تحديًا �سديدًا نتيجة التناف�ض على م�سادر المياه المتناق�سة.

بين  التناف�ض  نتيجة  عوائق  حاليًا  ال��زراع��ة  وت�سهد 

القطاع  وي�ستاأثر  المتوافرة.  المياه  م�سادر  على  القطاعات 

المنطقة  في  العذبة  المياه  من  المئة  في   85 بنحو  الزراعي 

وال  المئة.  في   40 عن  تقل  بكفاءة  ت�ستخدم  حيث  العربية، 

تتوقف اأهمية هذا القطاع على اإنتاج الغذاء، واإنما يوظف قوة 

م�ساهمة  فاإن  ذلك  ومع  الريفيين.  ال�سكان  من  كبيرة  عاملة 

تتعالى  لذلك  ج��دًا.  منخف�سة  المحلي  الناتج  في  الزراعة 

االأ�سوات الداعية اإلى تحويل موارد المياه عن الزراعة لتلبية 

لمقولة  تبعًا  والبلدي،  ال�سناعي  للقطاعين  الملّحة  الطلبات 

تبعات  ولذلك  قطرة.  كل  مقابل  في  مرتفعة  اإنتاجية  تحقيق 

�سلبية وا�سحة جدًا على القطاع الزراعي وال�سكان الريفيين. 

غير اأن تح�سين كفاءة الري يمكن اأن يحّرر الماء ال�ستخدامات 

تقرير  في  بالتف�سيل  الق�سايا  هذه  جميع  ُبحثت  وقد  اأخرى. 

م�ستدامة  اإدارة  »المياه:  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

لمورد متناق�ض« حول المياه في المنطقة العربية.

عن  بعيدة  هي  منعزلة،  ككيانات  العربية،  البلدان  اإن 

امتلك ما يكفي من المياه لزراعة االأغذية االأ�سا�سية الكافية. 

لذلك جرى التخّلي عن فكرة االكتفاء الذاتي باأي كلفة، التي 

فهذه  الع�سرين.  القرن  وثمانينات  �سبعينات  في  �سادت 

الفكرة لم تعد عقلنية اأو م�ستدامة، بل اإن المنطقة ت�ستورد 

مزيدًا من االأغذية لتلبية احتياجاتها. وجاء في تقرير للبنك 

ن�سف  من  اأكثر  ت�ستورد  المنطقة  اأن   2009 عام  الدولي 

هذه  واأن  ت�ستهلكها،  التي  )كالوري(  الحرارية  ال�سعرات 

الن�سبة �سترتفع اإلى 64 في المئة خلل العقدين المقبلين.

الع�سرين  القرن  ت�سعينات  منت�سف  في  درا�سة  وكانت 

 83 تعادل  كانت  االأغذية  من  المنطقة  واردات  اأن  ك�سفت 

بليون متر مكعب من المياه االفترا�سية، اأو نحو 12 في المئة 

وك�سفت  المنطقة.  في  ال�سنوية  المتجّددة  المياه  موارد  من 

بلدان  في  كثيرًا  اأعلى  المئوية  الن�سبة  اأن  نف�سها  الدرا�سة 

مختارة: الجزائر 87 في المئة، م�سر 31 في المئة، االأردن 398 

في المئة، ليبيا 530 في المئة، ال�سعودية 580 في المئة. ومع 

المرء  يتوّقع  المعي�سة،  اأنماط  وتح�سن  ال�سكان  اأعداد  ارتفاع 

اأن تكون هذه االأرقام اأعلى بكثير اليوم.

نحو أمن غذائي عربي
هي  الوطني  الغذائي  االأم��ن  لمقاربة  اأف�سل  �سيا�سة  ثمة 

تح�سين االإنتاج الزراعي، وتعظيم اإنتاجية المياه، واالعتماد 

الغذائية.  ال���واردات  في  االفترا�سية  المياه  تجارة  على 

فبا�ستيراد المحا�سيل الم�سرفة في ا�ستهلك الماء، ال تتحقّق 

وفورات في المياه المحلية فح�سب، واإنما وفورات في الطاقة 

المكامن  من  الري  مياه  �سحب  تخفي�ض  خلل  من  اأي�سًا 

العميقة. وهذا مهم لكثير من البلدان العربية التي ت�ستخدم 

مجل�ض  بلدان  مثل  الجوفية،  المياه  ل�سحب  كثيفة  طاقة 

التحديات  هذه  حدة  تخفيف  ويمكن  الخليجي.  التعاون 

بتعزيز التعاون االإقليمي العربي في اإنتاج الغذاء.

التكامل  خلل  من  للتحقيق  قابل  العربي  الغذائي  االأمن 

المقارنة  الن�سبية  المزايا  يجمع  الذي  االإقليمي  الزراعي 

لجميع البلدان العربية، مثل موارد االأر�ض والماء، والموارد 

زراعية  م�ساريع  تنفيذ  ويمكن  المالية.  والموارد  الب�سرية، 

باأكملها،  للمنطقة  الغذائي  االأمن  تحقيق  اأجل  من  م�ستركة 

اأ�ساليب زراعية متقّدمة، مدعومة ببرامج البحث  با�ستخدام 

والتطوير الفاعلة في االإنتاج الزراعي، باالإ�سافة اإلى الحوكمة 

الفعالة للأرا�سي والمياه.

لمعالجة  موّحد  م�سعى  في   ،2008 ني�سان)اأبريل(  في 

»اإعلن  العربية  البلدان  اأ�سدرت  الراهنة،  الغذائية  االأزمة 

الغذاء  اأزم��ة  لمواجهة  العربي  التعاون  لتعزيز  الريا�ض 

الزراعية.  للتنمية  العربية  المنظمة  خلل  من  العالمية« 

ويدعو االإعلن اإلى خطط تجارية وا�ستثمارية �سليمة لتعزيز 

االأمن الغذائي على المديين الق�سير والطويل، عبر �سراكات 

الزراعية  التجارة  وتعزيز  والخا�ض  العام  القطاعين  بين 

العربية البينية. 

للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�سنوية  التقارير  تو�سلت  وقد 

 )2011( االأخ�سر  واالقت�ساد   )2010( المياه  ب�ساأن  والتنمية 

فوائد  ب�ساأن  مماثلة  خل�سة  اإلى   )2012( البيئية  والب�سمة 

مع  بالترافق  المحا�سيل،  اإنتاجية  وزيادة  الري،  كفاءة  رفع 

■ التعاون االإقليمي، كو�سيلة لتعزيز االأمن الغذائي.  

اجتماع  ختام  ف��ي  االإع���لن  ه��ذا  �سدر 

الذي  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة 

 .2008 عام  ال�سعودية  العا�سمة  في  عقد 

التعاون  بتعزيز  االل��ت��زام  على  و���س��ّدد 

العربي من خلل اإجراءات واآليات ت�سمل:

عربي  »برنامج  م��ب��ادرة  اإط���لق   ●

طارئ للأمن الغذائي«.

العام  القطاعين  همم  ا�ستنها�ض   ●

العرب  واالأعمال  المال  ورجال  والخا�ض 

الزراعية  الم�ساريع  ف��ي  لل�ستثمار 

الم�ستركة.

العربية  ال��دول  حكومات  ال��ت��زام   ●

الزراعية  للم�ساريع  الم�ست�سيفة 

الت�سهيلت  بمنح  الم�ستركة  العربية 

واالمتيازات وال�سمانات الم�سجعة.

تبني برنامج غذاء عربي.  ●

الإع��داد  وال��م��وارد  الطاقات  تعبئة   ●

البرامج والم�ساريع الوطنية والم�ستركة 

اأه���داف  تحقيق  ف��ي  ت�ساهم  ال��ت��ي 

العربية  الزراعية  التنمية  ا�ستراتيجية 

الم�ستدامة.

زمني  وبرنامج  عمل  خطة  اإع��داد  	●

ال�سيا�سات  لتن�سيق  االآج���ال  محدد 

الزراعية.

ال��م��ط��ال��ب��ة ب��و���س��ع ال�����س��واب��ط   ●

ال�ستخدام  المقننة  والت�سريعات 

اإنتاج  في  والعلفية  الغذائية  المحا�سيل 

الوقود الحيوي.

إعالن الرياض للتعاون العربي
في مواجهة أزمة الغذاء العالمية

موضوع الغالف
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مجلس أمناء »أفد« ُيقرّ برنامج العمل لسنة 2014

ورشة عمل اإلعالميين

عقد مجل�س اأمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( اجتماعه ال�شنوي في ال�شارقة 

بدران  عدنان  الدكتور  دولة  المجل�س  رئي�س  برئا�شة  )اأكتوبر(،  الأول  ت�شرين   27 في 

الدكتور  معالي  برئا�شة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  هذا  و�شبق  ع�شوًا.   19 وم�شاركة 

عبدالرحمن العو�شي. وقد وافق المجل�س على ميزانية �شنة 2012 المدققة كما قدمتها 

بجهود  ونوه   2013 ل�شنة  الموقتة  الميزانية  على  واطلع  تو�س«،  اند  »ديلويت  �شركة 

وبعدما  الميزانية.  في  النق�س  من  الرغم  على  البرنامج  تنفيذ  عن  اأثمرت  التي  الأمانة 

قدم الأمين العام نجيب �شعب برنامج العمل والموازنة ل�شنة 2014، اأجازها المجل�س مع 

تو�شيات ب�شاأن تنفيذها. كما انتخب المجل�س لجنة تنفيذية جديدة لثالث �شنوات تبداأ 

في 2014/1/1 من: الدكتور عبدالرحمن العو�شي، نجيب �شعب، خالد الإيراني، �شامر 

نجيب  وانتخب  حبايب.  نبيل  جعفر،  مجيد  �شمعان،  مارون  ن�شر،  اأدوني�س  يون�س، 

�شعب اأمينًا عامًا للفترة نف�شها.

التمويل  حول  تدريبية  دورات  على   2014 ل�شنة  اإقراره  تم  الذي  العمل  برنامج  وي�شتمل 

انكليزية  طبعتين  في  المياه  كفاءة  دليل  وانتاج  والمياه،  الطاقة  وكفاءة  الأخ�شر 

كما  المياه.  لكفاءة  اإلكترونية  بوابة  واإطالق  المخت�شة،  الهيئات  على  لتعميمه  وعربية 

يت�شمن تو�شيعًا للتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث باإقامة ندوات علمية م�شتركة 

الم�شتقبل  قادة  »منتدى  وتحويل  زمالة  برامج  في  جامعيين  طالب  �شت  وا�شت�شافة 

المواقع  وتطوير  زمالة،  برامج  في  �شحافيًا   18 وا�شت�شافة  دائم،  برنامج  الى  البيئيين« 

الإلكترونية و�شفحات التوا�شل الجتماعي للمنتدى ومجلة »البيئة والتنمية«، وتعزيز 

وفي  عربية.  جريدة   12 مع  بالتعاون  تن�شر  التي  الم�شتركة  البيئية  ال�شفحات  محتوى 

طبعات  واإ�شدار  التربوي  برنامجه  انت�شار  تو�شيع  المجل�س  قرر  البيئية  التربية  مجال 

محلية من »دليل البيئة في المدر�شة« بالتعاون مع الوزارات المعنية.

واختار المجل�س مو�شوع »الأمن الغذائي« لتقرير المنتدى ال�شنوي ل�شنة 2014.

لموؤتمر  ال�شابق  ال��ي��وم  ف��ي  عقدت 

في  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

لالإعالميين  عمل  ور�شة  ال�شارقة 

حول  »اأف��د«  تقرير  ومناق�شة  لتقديم 

الطاقة الم�شتدامة.

عن  موجزًا  عر�شًا  �شعب  نجيب  قدم 

ثم   .2013 �شنة  واأعماله  »اأفد«  برامج 

محمد  الدكتور  التقرير  محررا  عر�س 

الع�شري والدكتور ابراهيم عبدالجليل 

تقرير  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأبرز 

القرار  �شانعي  اإلى  وتو�شياته  »اأفد« 

الم�شتدامة  الطاقة  اإلى  التحول  ب�شاأن 

في المنطقة العربية.

تبع ذلك نقا�س حول م�شمون التقرير. 

ا�شتعداد  بمدى  خا�س  اهتمام  وكان 

الطاقة  لخيار  العربية  المنطقة 

النووية، خ�شو�شًا من ناحية ال�شالمة 

الربيع  خ�شم  في  ال��راه��ن  والو�شع 

الت�شنيع  م�شاحبة  و�شرورة  العربي، 

ال�شم�شية،  الطاقة  لتو�شع  المحلي 

وم�شاريع الوقود غير التقليدي كالنفط 

الأن�شب  والتنويع  ال�شخريين،  والغاز 

اأن  البع�س  واقترح  الطاقة.  لخليط 

وطنية  خطة  و�شع  في  »اأفد«  ي�شاهم 

لقطاع الطاقة في كل بلد عربي.

�شبل  في  اآراءه��م  الم�شاركون  وق��دم 

الطاقة  وممار�شات  مفاهيم  ترويج 

الإع���الم  و���ش��ائ��ل  ف��ي  الم�شتدامة 

العربية.

�شارك في الور�شة �شحافيون من بع�س 

»اأفد«،  في  الأع�شاء  الإع��الم  و�شائل 

»القب�س«  من  حمزة  و�شيم  وه��م: 

من  ال�����ش��ف��ار  محمد  )ال��ك��وي��ت(، 

مغربي  اأحمد  )البحرين(،  »الو�شط« 

من  ع��ازار  با�شكال  »ال��ح��ي��اة«،  من 

»النهار« )لبنان(، ح�شان التليلي من 

الحميدي  طارق  كارلو،  مونت  راديو 

من«الراأي« )الأردن(، فاطمة يا�شين 

�شارة  )المغرب(،  »المغربية«  من 

)لبنان(،  »الم�شتقبل«  م��ن  مطر 

خ�الد  »الحي�اة«،  من  اأمين  اأ�ش��رف 

اأب�و �شقرا من تلفزيون الم�شتقبل.

وزير الزراعة امل�سري الدكتور اأمين اأبوحديد �سيفًا على املجل�س  )ال�سف اخللفي يف الو�سط(جمل�س الأمناء جمتمعًا برئا�سة الدكتور عدنان بدران
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�شعب  نجيب  »اأف��د«  عام  اأمين  األقى 

الدولي  الموؤتمر  في  الفتتاحية  الكلمة 

الذي  الم�شتدامة«،  »الأبنية  ح��ول 

ت�شرين   7  �  6 ف��ي  ال��ق��اه��رة  ف��ي  عقد 

لأهم  عر�شًا  وق��دم  )نوفمبر(.  الثاني 

ا�شتنتاجات تقرير المنتدى الأخير حول 

الطاقة الم�شتدامة.

»اأف��د«  ع��ام  اأمين  �شعب،  نجيب  ق��دم 

ال�شنوي،  للتقرير  الم�شارك  والمحرر 

الطاقة  حول  التقرير  نتائج  لأبرز  عر�شًا 

ال�شنوي  الموؤتمر  في  وذلك  الم�شتدامة، 

الذي  النظيفة  الطاقة  �شناعات  لمجل�س 

عقد في دبي. وقد �شارك في الجل�شة بادي 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بادماناتان 

الرئي�س  ليبريخ،  ومايكل  اأك��واب��اور، 

التنفيذي ل�شركة بلومبرغ لتمويل الطاقة 

المديرة  ماكال،  وباتري�شيا  الجديدة، 

رئي�س  وركز  التوازن.  لبرنامج  التنفيذية 

ال�شعيدي  نا�شر  ال��دك��ت��ور  المجل�س 

تنويع  اأهمية  على  ترحيبية  كلمة  في 

ال�شتمرار  وعدم  العربية  القت�شادات 

النفط  على  الكامل  �شبه  باعتمادها 

والغاز. و�شدد اأمين عام المجل�س الأعلى 

على  المحيربي  اأحمد  دبي  في  للطاقة 

الطاقة  لدعم  التدريجي  الرفع  �شرورة 

والمياه، كما فعلت دبي، لأنها »الطريقة 

وت�شجيع  ال�شتهلك  لتر�شيد  الأن��ج��ح 

ال�شتثمار في الطاقات النظيفة«.

تقرير »أفد« 
يف مؤتمر األبنية 

املستدامة

تقرير »أفد« يف مجلس صناعات الطاقة النظيفة

»أفد« وهيئة البيئة – أبوظبي

المنتدى  عام  اأمين  �شعب  نجيب  قدم 

عر�شًا  )اأف��د(  والتنمية  للبيئة  العربي 

مجل�س  من  بدعوة  المنظمة،  لأعمال 

�شوؤون  عن  الم�شوؤولين  العرب  ال��وزراء 

الثاني  ت�شرين   7 في  انعقد  الذي  البيئة، 

العربية  الدول  جامعة  مقر  في  )نوفمبر( 

وال��م��وارد  البيئة  وزي��ر  ال��ق��اه��رة.  ف��ي 

ح�شن  الدكتور  ال�شوداني  الطبيعية 

الحالي  الرئي�س  وهو  هالل،  عبدالقادر 

المتحدة  الأمم  لبرنامج  العالمية  للدورة 

العر�س:  عقب  كلمة  في  ق��ال  للبيئة، 

والتنمية  للبيئة  العربي  »المنتدى 

�شعب  ونجيب  والتنمية  البيئة  ومجلة 

الم�شتوى،  رفيعة  بيئية  ثقافة  اأطلقوا 

التي  البيئية  والمفاهيم  المفردات  �شكلت 

ودعا  المجال«.  هذا  في  �شائدة  اأ�شبحت 

 2013 ل�شنة  تقريره  تقديم  اإلى  المنتدى 

حول »الطاقة الم�شتدامة« في الخرطوم.

لبرنامج  التنفيذي  المدير  نائب  وك��ان 

�شاو  اإبراهيم  للبيئة  المتحدة  الأم��م 

اأم��ام  الفتتاحية  كلمته  في  ا�شت�شهد 

بمقاطع  مرات  خم�س  الوزاري  المجل�س 

البيئية  الب�شمة  حول  »اأفد«  تقريري  من 

تقارير  اإن  وق��ال  الم�شتدامة.  والطاقة 

»اأفد« اأ�شبحت مرجعًا موثوقًا للمهتمين 

باأو�شاع البيئة العربية.

»أفد« يف مجلس وزراء البيئة العرب

الأمينة  المبارك،  خليفة  رزان  ال�شيدة  مع  �شعب  نجيب  »اأف��د«  عام  اأمين  بحث 

العامة لهيئة البيئة  � اأبوظبي في تطوير مجالت التعاون ل�شنة 2014. وتم التفاق 

للمنتدى  ال�شنوي  التقرير  اإعداد  في  العلمية  بخبراتها  البيئة  هيئة  م�شاهمة  على 

المدار�س  باأ�شماء  لئحة  مبارك  اإلى  �شعب  وقدم  الغذائي.  الأمن  حول   2014 ل�شنة 

الإماراتية الفائزة في الم�شابقة البيئية المدر�شية على في�شبوك، التي �شاركت هيئة 

و�شلت  وقد  برامجها.  في  الم�شاركة  المدار�س  على  الإمارات  في  بتعميمها  البيئة 

العربية  المدار�س  بين  منها  اثنتان  كانت  الت�شفيات،  الى  اإماراتية  مدار�س  �شت 

الهيئة  تقيمه  حفل  في  الإماراتية  المدار�س  تكريم  و�شيتم  الفائزة.  الأولى  الع�شرة 

اأوائل المتعاونين مع  � اأبوظبي من  بم�شاركة »اأفد«. وجدير بالذكر اأن هيئة البيئة 

المنتدى وداعمي برامجه.

في  الموؤ�ش�س  الع�شو  البواردي،  محمد  معالي  مع  اأبوظبي  في  اجتمع  �شعب  وكان 

المنتدب  والع�شو  التنفيذي  المجل�س  في  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  الأمناء،  مجل�س 

لهيئة البيئة في اأبوظبي، حيث بحثا برنامج المنتدى ل�شنة 2014. وجدير بالذكر اأن 

حكومة الإمارات قررت الخف�س التدريجي للدعم عن المحروقات والماء، مع البدء 

بزيادة 15 في المئة على الأ�شعار، وذلك لتر�شيد الإ�شتهالك  وت�شجيع ال�شتثمار في 

تطوير م�شادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق ما اأكد البواردي.

أخبار
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دائرة النقل تبدأ تجربة أول حافلة كهربائية يف أبوظبي

الت�شغيل  اأبوظبي  في  النقل  دائرة  بداأت 

بالطاقة  تعمل  حافلة  لأول  التجريبي 

مدى  على  �شتقوم  حيث  الكهربائية، 

في  تجريبية  رحالت  بعدة  اأ�شهر  �شتة 

العا�شمة و�شواحيها في اأوقات مختلفة.   

الحافلة،  هذه  اأن  الدائرة  واأو�شحت   

تعمل  »اأنكي«،  طراز  من  �شينية  وهي 

خالل  من  فقط  الكهربائية  بالطاقة 

الخيار  يعد  وه��ذا  البطارية،  �شحن 

حلول  مع  بالمقارنة  عمليًا  الأف�شل 

اأو  البطارية  بتغيير  متمثلة  اأخ��رى 

تغيير م�شار الحافلة. وت�شتهلك بطارية 

من  المئة  في   80 اإلى  ي�شل  ما  الحافلة 

قدرتها خالل ثالث �شاعات واإلى 99 في 

وت�شتطيع  �شاعات،  اأربع  خالل  المئة 

قطع م�شافة 200 كيلومتر تقريبًا عندمًا 

تكون م�شحونة بالكامل.

في  البري  النقل  قطاع  م�شت�شار  واأكد   

الهاملي  فا�شل  محمد  �شعيد  الدائرة 

الحافلة  لهذه  التجريبي  الإط��الق  اأن 

ا�شتراتيجية  مع  يتما�شى  الكهربائية 

الم�شتدام،  النقل  ف��ي  النقل  دائ���رة 

ويهدف اإلى التعرف عن كثب على عائد 

والوقوف  للم�شروع،  الإجمالية  الكلفة 

للجمهور  تقدمها  التي  المنافع  على 

تقييم  وكذلك  الخدمة،  م�شتخدمي  من 

تالئم  التي  والتقنيات  الخيارات  اأف�شل 

طبيعة واأبوظبي.

الحافالت  من  النوع  هذا  اأن  واأ�شاف   

با�شتثناء  العادية،  الحافالت  ي�شبه 

وتولت  ال�شو�شاء.  عديمة  كونها 

الخا�س  والوكيل  الم�شنعة  ال�شركة 

�شائقين  اأربعة  تدريب  المارات  في  بها 

لقيادة الحافلة في �شيناريوهات مختلفة 

المتكررة  والتحرك  التوقف  حالت  من 

داخل المدينة والرحالت في ال�شواحي، 

مكيف  ت�شغيل  تاأثير  معرفة  اإلى  اإ�شافة 

الهواء على ا�شتهالك البطارية.

 دائرة النقل في اأبوظبي ع�شو في المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية

خريجو الجامعة اللبنانية األميركية
يزرعون بذور األمل

البيئة  لحماية  الكويتية  الجمعية  اأنهت 

الوعي  تنمية  ببرنامج  الخا�س  تقريرها 

المناخي  التغير  مجال  ف��ي  البيئي 

الأول  الوطني  البالغ  بنتائج  للتعريف 

وذلك  الكويت،  في  المناخي  للتغير 

المتحدة  الم��م  برنامج  اإل��ى  لتقديمه 

للبيئة.

للجمعية  الم�شاعد  العام  الأمين  وقال 

متطوعين  اإن  ال��ج��زاف  الأم��ي��ر  عبد 

تراوحت اأعمارهم ما بين 8 �شنوات و36 

بالتعاون  العمل  ور�س  في  �شاركوا  �شنة 

مع 20 موؤ�ش�شة �شريكة.

�شخ�س   7000 حوالى  ا�شتفادة  واأك��د 

خالل  من  مبا�شر  ب�شكل  البرنامج  من 

الفعاليات، التي تجاوزت هذه ال�شريحة 

من  المجتمع  فئات  عموم  الى  العمرية 

في  ونتائجه  التقرير  مفاهيم  ن�شر  خالل 

والم�شموعة  المقروءة  العالم  و�شائل 

التوا�شل  و�شائل  عن  ف�شاًل  والمرئية 

الجتماعي المتعددة.

الجمعية الكويتية لحماية البيئة ع�شو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

تقرير جمعية حماية البيئة
حول تغير املناخ يف الكويت

جنرال إلكتريك تعرض حلولها
إلنارة مستدامة 

لأنظمة  اإلكتريك  جنرال  �شركة  �شّلطت 

الإنارة ال�شوء على الدور الحيوي الذي 

لل�شوء  الباعثة  الديودات  حلول  تلعبه 

)LED(  في دعم ا�شتراتيجيات الإنارة 

في  المنطقة،  لحكومات  الم�شتدامة 

اإطار م�شاركتها في قمة ال�شرق الأو�شط 

عقدت  التي  والطاقة  الذكية  لالإ�شاءة 

الثاني  ت�شرين   12  �  11 في  اأبوظبي  في 

)نوفمبر(.

متنوعة  باقة  ال�شركة  محفظة  وت�شم 

التي  الم�شتدامة،  الإنارة  منتجات  من 

اإنارة الطرق ال�شريعة وم�شابيح  ت�شمل 

اإنارة  ونظم  لل�شوارع،  التزيينية  الإنارة 

منتجات  عن  ف�شاًل  والأنفاق،  الالفتات 

تتميز  التي  العاملة،  الداخلّية  الإن��ارة 

ما  والزئبق،  الر�شا�س  من  بخلوها 

عجلة  دف��ع  ف��ي  محوريًا  دورًا  يلعب 

ال�شتدامة البيئية.

العاملة  الخارجية  الإن��ارة  نظم  وتعد 

من  لل�شوء  الباعثة  الديودات  بتقنية 

جنرال  تقدمها  التي  الرائدة  الحلول 

اإلكتريك في مجال الإنارة الخارجية منذ 

عام 2009. وتتيح هذه الحلول تخفي�س 

مع  الطاقة  ا�شتهالك  من  المئة  في   60

افترا�شي  وعمر  مح�شنة  اإن��ارة  توفير 

اأطول مقارنة بم�شابيح  التقليدية.

جنرال اإلكتريك  ع�شو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اللبنانية  الجامعة  في  المتخرجون  الطالب  اأظهر  التوالي،  على  الثانية  لل�شنة 

الأميركية اأن جذور عالقتهم بجامعتهم تمتد عميقًا. فقبيل نهاية ال�شنة الجامعية 

تبرعات  تقديم  الى  المغادرين  الطالب  الجامعة  في  التنمية  مكتب  دعا  الما�شية، 

�شغيرة لتخليد �شنة تخرجهم من خالل زراعة اأ�شجار زيتون.

�شفك«  �شجرة  »ازرع  �شعار  تحت  التخرج  حفلة  في  �شنويًا  تقليدًا  اأ�شبح  ما  وفي 

ا�شتجاب 559 خريجًا للطلب انطالقًا من كلمات ال�شاعرة الأميركية لو�شي لر�شون 

»من يزرع �شجرة يزرع اأماًل«.

بيروت  في  الجامعة  حرمي  في  �شجرتين  لغر�س  فقط  المال  يخ�ش�س  ولن   

المحتاجين  للطالب  الجامعية  المنح  برامج  اإلى  اأي�شًا  يذهب  �شوف  بل  وجبيل، 

والم�شتحقين.

اجلامعة اللبنانية الأمريكية ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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�سوناطراك  مع �سركة  وبوناتي  بتروفاك  البريطانيان  ال�سريكان  وقع 

بقيمة  الجزائر  في  الغاز  ل�سغط  وحدة  لإنجاز  عقد  على  الجزائرية 

اإجمالية تقدر بنحو 668 مليون دولر.

للإنتاج  الحالي  الم�ستوى  على  الحفاظ  اإلى  الجديدة  الوحدة  تهدف 

الغاز  اإلى 24 مليون متر مكعب من  الغازية والذي ي�سل  المن�ساآت  في 

الغاز  معالجة  طاقة  برفع  الوحدة  �ست�سمح  كما  اليوم.  في  الطبيعي 

تهيئة  اإعادة  العقد  يت�سمن  كما  م�ستوى.  اأعلى  اإلى  المكثف  الطبيعي 

م�سنع لمعالجة الغاز.

برتوفاك ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بتروفاك:
توقيع عقد وحدة ضغط غاز يف الجزائر 

»نظفوا العالم« يف محمية اليرموك

لحماية  الملكية  الجمعية  نظمت 

في  الأردن��ي��ة  الفعاليات  الطبيعة 

 2013 ال��ع��ال��م«  »ن��ظ��ف��وا  حملة 

محمية  في  الخام�سة  بن�سختها 

في  وي�سارك  الطبيعية.  اليرموك 

نحو  ع��ام  ك��ل  العالمية  الحملة 

العالم  ح��ول  �سخ�ص  مليون   35

من  البيئة  حماية  في  للم�ساهمة 

النفايات والتلوث.

�سملت حملة هذه ال�سنة في الأردن 

ال�سوء  �سلطت  جديدة  ن�ساطات 

واإع���ادة  ال�ستدامة  مفهوم  على 

الم�ستهلكة  الإط���ارات  ا�ستخدام 

�سملت  كما  منها.  حاويات  و�سنع 

ور�سة »فنون المخلفات« للتوعية 

المخلفات  ا�ستخدام  اإع��ادة  حول 

التي تم جمعها اأثناء حملة النظافة، 

تفاعلية  وور�سة  تفاعلية،  واألعابًا 

�سنع  كيفية  الم�ساركين  لتعليم 

حاويات للنفايات من النفايات.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ع�شو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

لتنفيذ  فيليب�س  و�شركة  القت�شادي  دبي  مجل�س  بين  ا�شتراتيجية  �شراكة  اإبرام  تم 

اإلى  تهدف  الطرفين  بين  تفاهم  مذكرة  ووقعت   دبي.  في  البتكار«  »روح  مبادرة 

توفير اإطار لالتفاق على ا�شتراتيجية طويلة المدى وبرنامج عمل متكامل بم�شاركة 

جميع القطاعات القت�شادية. وذلك لتحقيق ما يغطي الجوانب المتعلقة بالبتكار، 

القدرات  بناء  مجال  في  فيليب�س  ل�شركة  العريقة  الخبرات  من  ال�شتفادة  خالل  من 

البتكارية لدول العالم، خ�شو�شًا في مجالت حيوية كال�شحة والطاقة.

فيليب�س ع�شو في  المنتدى العربي للبيئة والتنمية

بجائزة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ف��ازت 

عن  اإقليمية«  ا�شتدامة  مبادرة  »اأف�شل 

الم�شتدامة،  العامة  الإنارة  ا�شتراتيجية 

ال�شرق  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل  �شمن 

في  اأقيم  الذي   2013 الأخ�شر  الأو�شط 

مركز ال�شارقة للمعار�س.

البنية  لقطاع  التنفيذي  المدير  واأك��د 

المهند�س  البلدية  واأ���ش��ول  التحتية 

البلدية  ف��وز  اأن  ال��م��زروع��ي  عي�شى 

وتنفيذ  لت�شميم  تتويجًا  ياأتي  بالجائزة 

اأبوظبي،  في  العامة  الإن��ارة  �شيا�شة 

الطرق  ج��وان��ب  لمختلف  و�شمولها 

والمرافق  والحدائق  والأنفاق  والج�شور 

ال�شرق  جوائز  اأن  اإلى  واأ�شار  العامة. 

الجوائز  من  تعد  البيئي  للتميز  الأو�شط 

ويعتبر  المنطقة،  في  الرئي�شية  البيئية 

ال�شتدامة  ف��ي  روادًا  بها  ال��ف��ائ��زون 

والتميز البيئي.

تحقيق  اإل��ى  اأبوظبي  بلدية  وتتطلع 

 350( درهم  بليون   1.3 بنحو  وف��ورات 

اإن���ارة  تكاليف  ف��ي  دولر(  مليون 

ال�شوارع، مع الحد من ا�شتهالك الطاقة 

انبعاثات  وخف�س  المئة،  في   60 بن�شبة 

في   75 بن�شبة  الكربون  اأوك�شيد  ثاني 

ال�شيانة  عمليات  وتقلي�س  المئة، 

بن�شبة تتراوح بين 40 و80 في المئة.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�شو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

شراكة فيليبس ومجلس دبي االقتصادي 

بلدية أبوظبي تفوز بجائزة
أفضل مبادرة استدامة إقليمية

رحالت استكشافية جديدة
مع مركز أصدقاء البيئة

قطر  في  البيئة  اأ�شدقاء  مركز  اإفتتح 

في  زهرة«  ربيع  »لكل  برنامج  رحالت 

الرحلة  في  �شارك  وقد  الخور.  مدينة 

مدار�س  من  الطالب  ع�شرات  الأول��ى 

الم�شاركون  وا�شتمتع  مختلفة. 

بعرو�س الطيران ال�شراعي التي اأبدعت 

بطلعات جوية فوق موقع الرحلة.

واأكد رئي�س مجل�س اإدارة مركز اأ�شدقاء 

اأن  الحجري  �شيف  الدكتور  البيئة 

�شهدت  العام  لهذا  البرنامج  رح��الت 

المدار�س  مختلف  من  كبيرًا  اإق��ب��اًل 

على  ال�شنة  هذه  التركيز  وتم  القطرية، 

نبتة »�شويدة«، وهي  النبتة رقم 16 بعد 

مرور 15 �شنة على البرنامج.

مركز  يبذلها  التي  الجهود  اأن  يذكر 

»ح�شرات  برنامج  في  البيئة  اأ�شدقاء 

ح�شرة   16 باكت�شاف  تكللت  قطر« 

تعرف لأول مرة على �شعيد العالم، وتم 

العالمية  البحثية  المراكز  في  ت�شجيلها 

باأ�شماء قطرية. 

اأن برنامج »لكل ربيع  وك�شف الحجري 

زهرة« ي�شتهدف خالل الأعوام الخم�شة 

المقبلة زراعة 100 األف نبتة في مناطق 

الدولة المختلفة.

مركز اأ�شدقاء البيئة ع�شو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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الجامعة األميركية يف بيروت
تركض يف املاراتون

وما�ٍس  ع���ّداء   600 م��ن  اأك��ث��ر  ���ش��ارك 

الأميركي�ة  الجامعة  م��ن  ومتطوع 

بي�روت  م���ارات���ون  ف��ي  ب��ي��روت  ف��ي 

�شعار ح�املين   ،2013 ل�شنة  الدولي 

.»Run AUB Run 2013«

دع�����م ف���ري���ق ال���ج���ام���ع���ة اأرب�����ع 

ال�شجاع  القلب  ���ش��ن��دوق  ق�شايا: 

ي�شاعد  الذي   )Brave Heart Fund(

م�شابين  يولدون  اأطفال  معالجة  في 

باأمرا�س قلبية، ومركز حماية الطبيعة 

 )Nature Conservation Center(

ال�����ذي ي��ن�����ش��ط ل��ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع 

م�شتدامة،  بيئة  وتعزيز  البيولوجي 

المتعدد  الأن�شجة  ت�شلب  و�شندوق 

الذي   )Multiple Sclerosis Fund(

العالجية  الخيارات  حول  الوعي  يرفع 

التوعية  و���ش��ن��دوق  ال��م��ر���س،  ل��ه��ذا 

 Embrace Fund( العقلية  ال�شحية 

 )for Mental Health Awareness
اللعنة والخجل  الذي ي�شجع رفع �شبغة 

من المر�س العقلي والم�شاكل النف�شية 

والبحث عن عالج منا�شب لها.

تناف�س  للبنان«  »ارك�س  �شعار  تحت 

هذه ال�شنة اأكثر من 35 األف م�شارك في 

عام  بداأ  الذي  الدولي،  بيروت  ماراتون 

اللبنانيين.  بين  الوحدة  لتعزيز   2003

رك�س  على  اأي�شًا  الحدث  وا�شتمل 

اأطفالهن، و�شباق لأ�شخا�س  اأمهات مع 

من ذوي الإحتياجات الخا�شة.

للجامعة  الأرب��ع��ة  الأه���داف  وك��ان��ت 

ملهمة  ب���ي���روت  ف���ي  الأم��ي��رك��ي��ة 

دعم  ح��ول  الوعي  برفع  للم�شاركين 

للعالج  القابلة  الأم��را���س  م�شابي 

ومنا�شرة البيئة.

هيئة البيئة – أبوظبي
تراقب قطاع الخرسانة الجاهزة 

عن  اأبوظبي   � البيئة  هيئة  اأعلنت 

التي  البيئية،  »التزام«  حملة  اطالقها 

الجاهزة  الخر�شانة  قطاع  ت�شتهدف 

تركيز  م��ع��دل  خف�س  على  وت��رك��ز 

في  الم�شتن�شقة  العالقة  الج�شيمات 

المن�شاآت  اأن�شطة  عن  والناتجة  الهواء 

العاملة في هذا القطاع وهي  ج�شيمات 

اأو  �شلبة  م��واد  �شكل  على  مجهرية 

ومحطات  المركبات  من  تنبعث  �شائلة 

الطاقة والمواقع ال�شناعية وتعتبر من 

ملوثات الهواء ال�شارة بال�شحة.

ن�شر  اإل���ى  »ال��ت��زام«  حملة  ت��ه��دف 

م�شتويات  من  الحد  ب�شرورة  الوعي 

الأج��واء،  في  الج�شيمات  هذه  اإطالق 

القطاعات  مختلف  التزام  من  والتاأكد 

ول  البيئية،  بال�شروط  ال�شناعية 

الجاهزة.  الخر�شانة  قطاع  �شيما 

الهيئة  تخطط  التي  القطاعات  ومن 

الأل��ي��اف  ت�شنيع  ل���ش��ت��ه��داف��ه��ا 

الكيميائية  المواد  وتخزين  الزجاجية، 

ومزجها، وت�شنيع المعادن.

هيئة  �شتعمل  الحملة،  ه��ذه  خ��الل 

من�شاأة،   160 مع  اأبوظبي   � البيئة 

بالتراخي�س  الخا�شة  ال�شروط  فت�شع 

خا�س  ب�شكل  ت�شتهدف  والتي  البيئية 

الج�شيمات  تركيز  ن�شبة  من  التقليل 

�شناعة  مخلفات  اإحدى  الم�شتن�شقة، 

الخر�شانة ال�شمنتية في الهواء. 

هيئة البيئة � اأبوظبي ع�شو في المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�شو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»طاقة تضيء املستقبل«
وثائقي من  »أفد«

الفيلم  ال�سارقة  في  ال�سنوي  موؤتمره  خلل  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأطلق 

الوثائقي »طاقة ت�سيء الم�ستقبل«، الذي يقدم عر�سًا لو�سع الطاقة في المنطقة العربية، 

ويقترح خطوات لتعزيز م�ساهمة هذا القطاع في التنمية الم�ستدامة.

يدعو الوثائقي الى خيارات ا�ستراتيجية تجمع بين توفير فر�ص النمو القت�سادي و�سمان 

الإدارة الم�ستدامة للموارد، مثل تح�سين كفاءة الطاقة، وا�ستخدام النفط والغاز باأ�ساليب 

اأنظف واأكثر جدوى، وال�ستفادة من فائ�ص دخل ت�سديرهما لبناء قدرات محلية واإقليمية 

في تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وهو يو�سي بتعزيز التعاون الإقليمي في 

مجال الطاقة.

مّدة الوثائقي �ست دقائق، وهو ال�ساد�ص في �سل�سلة الأفلم الوثائقية البيئية التثقيفية 

التي اأنتجها المنتدى، وتت�سمن: »�سهادة بيئية على الع�سر« عام 2008، »البحر وال�سحراء« 

عام 2009، »القطرة الأخيرة« عام 2010، »التغيير الأخ�سر« عام 2011، »لتكون لهم حياة« عام 

2012. ويمكن تنزيل جميع اأفلم »اأفد« الوثائقية عبر موقع »يوتيوب«.
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وجدي اأحمد ولنا ال�سعار

اهتمام  موؤّخرًا  الذكية  ال�شبكة  تكنولوجيا  اجتذبت 

ويرجع  �شواء،  حدٍّ  على  العامة  واملرافق  احلكومات 

القت�شادات  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  اإىل  ذلك 

جميع  الكهربائية  الطاقة  توليد  قطاع  يت�شّدر  العاملية. 

يليه  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  يف  م�شاهم  كاأكرب  القطاعات 

قطاع النقل. ومن طرق خف�س النبعاثات الناجمة عن توليد 

املوّزعة،  املتجّددة  الطاقة  م�شادر  اإدخال  الكهربائية  الطاقة 

الطاقة.  مزيج  اإىل  ال�شم�شية،  والطاقة  الرياح  طاقة  مثل 

املعلومات  تكنولوجيا  على  طراأ  الذي  التقّدم  وبا�شتخدام 

والت�شالت، ميكن رفع »ذكاء« ال�شبكة وخف�س النقطاعات 

التي قد تطراأ.

باإدخال  املجتمعات  من  العديد  �شرع  نف�شه،  الوقت  يف 

نوعية  لتح�شني  فيها  النقل  اأنظمة  اإىل  الكهربائية  املركبات 

سيارات 
كهربائية

لبلدان الخليج
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مدير  اأحمد  وجدي  الدكتور 

جن�رال  يف  التقنية  احللول  ق�شم 

الرقمية.  الطاقة   � اإلك�رتيك 

مديرة  ال�شعار  لنا  والدكتورة 

اإلك�رتيك،  جن�رال  يف  اإنتاج  خط 

جن�رال  الطاقة.  توليد  خدمات 

اإلك�رتيك ع�شو يف املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية.

اأثر  ال�شكان  عدد  ازدياد  اأن  كما  الكربون.  انبعاثات  ارتفاع 

التي  ال�شيارات  عدد  بزيادة  النقل،  قطاع  على  كبريًا  تاأثريًا 

اأن  ويقّدر  الدفيئة.  غازات  من  مزيدًا  وت�شدر  الطرقات  متالأ 

بلدان  يف  النقل  قطاع  عن  الناجمة  النبعاثات  تت�شاعف 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  فيها  مبا  الأو�شط،  ال�شرق 

بحلول �شنة 2030.

اإنتاج  كيفية  عن  اأو�شح  �شورة  لإعطاء  الآتي  املثال  لناأخذ 

كمية  كانت  اإذا  الكربون:  انبعاثات  التقليدية  ال�شيارات 

من  واحد  ليرت  اإح��راق  عن  الناجتة  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

جتتاز  ال�شيارة  كانت  واإذا  ليرت،  لكل  كيلوغرام   2.3 الوقود 

كمية  متو�شط  فاإن  باملتو�شط،  ال�شنة  يف  كيلومرت  األف   20

لذلك  تقريبًا.  ليرتًا   1428 يبلغ  ال�شنة  يف  امل�شتخدم  الوقود 

 3284 بنحو  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  اإجمايل  يقّدر 

كيلوغرامًا لكل �شيارة. واإذا مت حتويل 10 اآلف �شيارة عادية 

يف  طن  األف   33 مقداره  ما  ا�شتبعاد  فيمكن  كهربائية،  اإىل 

هذه  اأن  بالذكر  جدير  الكربون.  اأوك�شيد  ثاين  من  ال�شنة 

اأو »من  العادم،  اأنبوب  النبعاثات ت�شيع ت�شميتها بانبعاثات 

الحرتاق  عن  الناجمة  النبعاثات  اأي  العجلة«،  اإىل  اخلزان 

انبعاثات  الكهربائية  لل�شيارات  لي�س  املحركات.  يف  الداخلي 

الطاقة  ت�شتمد  كهربائية  حمركات  بقدرة  تندفع  لأنها  عادم، 

عادم  »اأنبوب  الكهربائية  لل�شيارات  اأن  غري  البطاريات.  من 

التي  الطاقة  حمطة  اإىل  امل�شافة  كل  ميتد  جمازيًا،  طويل«، 

عملية  وترتبط  البطاريات.  ل�شحن  الالزمة  الكهرباء  تولد 

التي  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  بانبعاث  الكهرباء  هذه  توليد 

ت�شيع ت�شميتها بالنبعاثات »من البئر اإىل اخلزان«. ولتقليل 

هذه النبعاثات، ل بد من ا�شتخدام م�شادر الطاقة اخل�شراء 

النظيفة لتوليد الكهرباء الالزمة ل�شحن البطاريات.

ل�شحن  املتجّددة  الطاقة  ا�شتخدام  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

البئر  من  اأي  النبعاثات،  اإجمايل  يلغي  الكهربائية  ال�شيارات 

جمل�س  ملنطقة  كبرية  فر�شة  الواقع  يف  وهذه  العجلة.  اإىل 

التعاون اخلليجي، ب�شبب وفرة الطاقة ال�شم�شية املتاحة التي 

مل ت�شتغّل على نطاق وا�شع حتى الآن.

فر�شة  اخلليجي  التعاون  التعاون  جمل�س  منطقة  متتلك 

ا�شتخدام  طريق  عن  اخل�شراء  �شورتها  لتح�شني  ذهبية 

ت�شتطيع  اأنها  كما  وا�شع.  نطاق  على  الكهربائية  ال�شيارات 

اأن هذه املركبات  اإىل  اأكرث نظافة وهدوءًا ، نظرًا  حتقيق بيئة 

فال  املحّرك،  خ�شائ�س  من  متحّررة  وهي  �شو�شاء،  ت�شدر  ل 

امللحوظ  التكّرر  ومع  منه.  والتخّل�س  الزيت  تغيري  تتطلب 

ا�شتخدام  ميكن  اخلليج،  منطقة  يف  �شيفًا  الطلب  ل��ذروة 

ال�شيارات الكهربائية مبثابة م�شدر للطاقة ي�شاعد يف املوازنة 

بني العر�س والطلب خالل �شاعات حمل الذروة، عن طريق 

.)V2G( ما ي�شمى اإمدادات الطاقة من ال�شيارة اإىل ال�شبكة

ثمة اإمكانات كبرية اأمام منطقة جمل�س التعاون اخلليجي 

ال�شبكة  تكنولوجيا  اعتماد  خالل  من  ال�شتدامة  لتحقيق 

ومن  النقل.  نظام  يف  الكهربائية  ال�شيارات  ودمج  الذكية 

�شاأن ا�شتغالل الطاقة ال�شم�شية ل�شحن ال�شيارات الكهربائية 

وامل�شاعدة  كبري،  ب�شكل  الكربونية  النبعاثات  تخفي�س  يف 

ا�شتخدام  اأن  غري  الكربون.  املنخف�س  القت�شاد  دعم  يف 

ال�شيارات الكهربائية على نطاق وا�شع يتطلب روؤية وا�شحة، 

و�شيا�شة للحوافز، ووعيًا عامًا، وتعزيزًا لل�شبكة، وبنية حتتية 

■ لل�شحن، وحاًل ذكيًا لإدارة اأن�شطة ال�شحن. 

الهواء بخف�س النبعاثات. ووفقًا لدرا�شة اأعدها معهد بحوث 

يف  الطبيعية  املوارد  عن  الدفاع  وجمل�س  الكهربائية  الطاقة 

الوليات املتحدة، فاإن املركبات الكهربائية، مقارنة بتلك التي 

غازات  خف�س  ت�شتطيع  الداخلي،  الحرتاق  حمّرك  ت�شتخدم 

الكهرباء  ا�شُتمّدت  اإذا  املئة  يف   34 اإىل  ت�شل  بن�شبة  الدفيئة 

من حمطة توليد تعمل بالفحم، وبن�شبة 60 يف املئة اإذا كانت 

املحطة تعمل بالغاز الطبيعي.

التعاون  جمل�س  لبلدان  جّذابة  اخل��ي��ارات  ه��ذه  تبدو 

ثاين  انبعاثات  من  فيها  الفرد  ن�شيب  يعّد  التي  اخلليجي 

النمّو  اأدى  فقد  العامل.  يف  الأعلى  بني  من  الكربون  اأوك�شيد 

الطق�س  اإىل  بالإ�شافة  البلدان،  هذه  يف  وال�شناعي  ال�شكاين 

اأنظمة  ا�شتخدام  يف  الإف��راط  اإىل  يدفع  الذي  الرطب  احلار 

تكييف الهواء غري املركزية، اإىل زيادة حاّدة يف الطلب على 

الكهرباء، ومن ثم اإىل ارتفاع حاّد يف توليد الطاقة الكهربائية 

اإىل  بدوره  اأدى  ما  الأحفوري،  الوقود  اأنواع  على  بالعتماد 
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راغدة حداد  )ا�شطنبول(

على  والم�شرفون  والمقاولون  البلديات  »فلتعرف 

هذا  القتل«.  اإلى  يرقى  اإهمالهم  اأن  البناء  ور�س 

التهام وجهه رئي�س الوزراء التركي رجب طيب اأردوغان في 

 7.2 بقوة  زلزال  وقوع  يوم   ،2011 )اأكتوبر(  الأول  ت�شرين   23

مقتل  اإىل  اأدى  تركيا،  �شرق  يف  ريخرت  مقيا�س  على  درجات 

 6017 اأ�شبح  مبنى   11232 وت�شرر   4152 وجرح  اأ�شخا�س   604

منها غري �شالح لل�شكن.

لم يكن النا�س نائمين، اإذ حدث الزلزال ع�شرًا، ومع ذلك 

المتعددة  ال�شكنية  الأبنية  انهيار  نتيجة  �شحقًا  المئات  مات 

عن  الكبيرة  الأ���ش��رار  نجمت  وقد  ث��وان.  خالل  الطبقات 

وطرق  الوافية،  وغير  المنا�شبة  غير  البناء  مواد  ا�شتخدام 

وعدم  المتينة،  غير  والأ�شا�شات  ال�شحيحة  غير  البناء 

وتجاهل  العظيم،   1999 زلزال  من  ال�شابقة  الأ�شرار  اإ�شالح 

اآنذاك:  اأردوغان  وقال  زلزالية.  خطوط  على  المنطقة  كون 

المواد  نوعية  �شيئة  هي  كم  نرى  الأنقا�س  اإلى  ننظر  »عندما 

الم�شتعملة. نرى اأن النا�س يدفعون اأرواحهم ثمن الإ�شمنت 

الذي تحول اإلى رمل«.

ال�شتعداد للزلزل كان منطلقًا لبرنامج »نموذج الزلزل 

عام  بو�شر  الذي   )EMME( الأو�شط«  ال�شرق  منطقة  في 

الأولية  نتائجها  واأُعلنت  �شنوات  اأربع  دامت  بدرا�شة   2009

�شارك  وقد  ا�شطنبول.  في   2013 )اأكتوبر(  الأول  ت�شرين  في 

ب��اإدارة  واخل��رباء،  الأكادمييني  من  مئة  نحو  الدرا�شة  يف 

مر�شد كانديلي ومعهد اأبحاث الزلزل يف ا�شطنبول واملعهد 

من  وبتمويل  زوريخ،  يف  للتكنولوجيا  ال�شوي�شري  الفدرايل 

�شركة JTI  اليابانية.

�شمن  والقوقاز،  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  الدرا�شة  �شملت 

الم�شاركون  وو�شع  الهند.  اإلى  تركيا  من  يمتد  زلزالي  خط 

المدن  ت�شيب  قد  التي  الزلزل  مع  للتعامل  �شيناريوات  فيها 

يريفان  باك�شتان،  في  كرات�شي  اإي��ران،  في  م�شهد  الآتية: 

زلزال
يف

املدينة
اأبنية منهارة ومئات ال�سحايا يف مدينة اإرجي�س يف �سرق تركيا اإثر زلزال 2011

�شور  الأردن،  في  اإربد  جورجيا،  في  تبلي�شي  اأرمينيا،  في 

التحتية،  البنية  حول  بيانات  تجميع  بعد  وذلك  لبنان.  في 

من  وغيرها  التربة،  وحالة  ال�شكاني،  والتوزيع  والأبنية، 

للزلزل  ال�شتعداد  قدرات  رفع  في  ت�شاهم  التي  المعلومات 

واإدارة الأزمات.

كانديلي  مر�شد  مدير  اإردي��ك،  م�شطفى  الدكتور  وقال 

تن�شيق  يتولى  الذي  ا�شطنبول  في  ال��زلزل  اأبحاث  ومركز 

اإن�شان  مليون   2.5 نحو  قتل   1900 العام  »منذ  البرنامج: 

القت�شادية  الخ�شائر  وناهزت  العالم،  حول  الزلزل  نتيجة 

3000 بليون دولر. وتم ت�شجيل ق�شم كبير من هذه الخ�شائر 

تقاطع  عند  تقع  التي  والقوقاز،  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  في 

ما  اآ�شيوية،   � والأورو  والعربية  الأفريقية  التكتونية  ال�شفائح 

يوؤدي اإلى ن�شاط زلزالي قوي في هذه المنطقة«.

لحدوث  مرتفع  احتمال  من  الخطر،  عنا�شر  تجمع  مع 

ا�شتراتيجيات  وغياب  ال�شعيفة،  البناء  ومعايير  ال��زلزل، 

المناطق  من  هو  الأو�شط  ال�شرق  فان  المخاطر،  من  الحد 

زلزال  ح�شول  حال  وفي  الزلزل.  اآثار  على  انك�شافًا  الأكثر 

اآلف  �شقوط  اإلى  مجتمعة  العنا�شر  هذه  توؤدي  فقد  مدمر، 

في   EMME لبرنامج  المدى  البعيد  الدور  ويتمثل  ال�شحايا. 

تحقيق مقاربة اأكثر تنظيمًا لمخاطر الزلزل و�شبل الحد من 

اآثارها، ما يوؤدي اإلى تقلي�س الخ�شائر الب�شرية والمادية.

جامعة  في  الأ�شتاذ  ج��رادات،  ر�شيد  الدكتور  ويتولى 

في  المدن  �شيناريوات  برنامج  تن�شيق  الأردن،  في  اليرموك 

البرنامج. وهو اأو�شح ل�»البيئة والتنمية« اأن للدرا�شة خم�شة 

التي  للزلزل  بيانات  قاعدة  اإع��داد  اأوًل،  رئي�شية:  اأه��داف 

وقوتها  مواقعها  ذلك  في  بما  التاريخ،  عبر  المنطقة  �شهدتها 

الفوالق  جميع  م�شح  ثانيًا،  اأحداث.  من  وتالها  رافقها  وما 

الزلزالية في المنطقة ومعدلت الحركة عليها. ثالثًا، نمذجة 

الحركة الزلزالية، اأي كيفية تال�شي قوة الزلزال حين يح�شل، 

ال�شلوك  درا�شة  رابعًا،  اأقل.  اأو  اأكثر  به  تتاأثر  قد  مدن  واأي 

الهند�شي للمباني و�شعف الح�شانة الزلزالية. خام�شًا، و�شع 

تسببت الزالزل 
منذ العام 1900 
بنحو 2,5 مليون 

قتيل وخسائر 
اقتصادية 

بنحو 3000 
بليون دوالر 

حول العالم. 
وتستهدف 

 EMME دراسة
تقييم 

االستعدادات 
واألضرار 

املحتملة إذا 
ضرب زلزال كبير 
منطقة الشرق 

األوسط

نماذج لبلدان
الشرق األوسط
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الإقليمية  الدرا�شات  هذه  اأخذ  طريق  عن  للمدن  �شيناريوات 

الأ�شرار  حجم  عن  فكرة  يعطي  ما  المدينة،  على  وتطبيقها 

على الأبنية والبنى التحتية والأعداد المحتملة لل�شحايا.

سيناريو مدينة صور
التي  ال�شت  المدن  اإحدى  هي  لبنان  جنوب  في  �شور  مدينة 

فوالق،  ثالثة  من  لقربها  وذلك  الميدانية،  الدرا�شة  �شملتها 

عام  اأقواها  كان  التاريخ  عبر  كبرى  زلزل  �شتة  �شهدت  وقد 

اأر�س  1202 بقوة 7.5 درجات. وهي في معظمها مبنية على 

غرينية، حيث الطبقات الرملية م�شبعة بمياه البحر اأو المياه 

يجعلها  ال�شاحلي  موقعها  اأن  كما  العميقة.  غير  الجوفية 

عر�شة لأمواج ت�شونامي في حال ح�شول زلزال قوي في البحر 

المتو�شط، كما ح�شل عام 551 حين اكت�شحت الأمواج العالية 

طرابل�س.  الى  �شور  من  فينيقيا  �شاطئ  معظم  المدمرة 

جيارديني  دومينيكو  البروف�شور  قال  كما  ذلك،  اإلى  واإ�شافة 

هناك  والتنمية«،  ل�»البيئة  زوريخ  معهد  في  الزلزل  خبير 

اأبنية معر�شة لالنهيار في الزلزل ب�شبب ت�شررها من اأعمال 

الق�شف.

تولى اأبحاث درا�شة EMME في لبنان فريق من الجامعة 

لال�شت�شارات  الخوري  رفيق  و�شركة  بيروت  في  الأميركية 

الفريق  وقام  نموذجًا.   1202 زلزال  اعتماد  فتم  الهند�شية. 

نفت في 10 فئات وفقًا لدرجة  بم�شح 2663 مبنى في �شور �شُ

الخطر  لتقييم  بيانات  قاعدة  وو�شعت  المحتمل.  تاأثرها 

بيانات  واأدخلت  للفوالق،  خريطة  واأنجزت  المنطقة،  في 

 .)GIS( الجغرافية  المعلومات  نظام  على  وال�شكان  الأبنية 

وذلك لإنتاج ال�شيناريو الأكثر احتماًل الذي يمكن اأن تعي�شه 

تنفيذ  وتم  درج��ات.   7.5 بقوة  زل��زال  �شربها  اإذا  المدينة 

خا�س  كومبيوتري  برنامج  بوا�شطة  الزلزالي  ال�شيناريو 

بتحليل المخاطر.

في  الجيوفيزيائية  العلوم  اأ�شتاذ  عطا،  اليا�س  الدكتور 

الجامعة الأميركية الذي �شارك في الدرا�شة، اأو�شح ل� »البيئة 

�شتتعر�س  الأبنية  من  المئة  في  و20   5 بين  ما  اأن  والتنمية« 

الذي  ال�شيناريو  بح�شب  لموقعها،  وفقًا  كلي،  اأو  �شديد  لدمار 

تم اإعداده لمدينة �شور.

من  بد  ل  »كان  دب��وق:  ح�شن  �شور  بلدية  رئي�س  وقال 

درا�شة كهذه لكي نتمكن من تحديد نقاط ال�شعف ومكامن 

الخلل، ونرفع جهوزيتنا للتعامل مع الزلزل ومواجهة اآثارها 

اأكثر  ب�شكل  المعنية  الأجهزة  مع  والتن�شيق  اأدائنا  وتح�شين 

فعالية، خ�شو�شًا في عمليات الإنقاذ«.

ً اسطنبول نموذجا
�شهدت ا�شطنبول خالل ال�شنوات ال�1500 الما�شية ما معدله 

زلزال كبير كل قرن، كان اآخرها الذي �شرب بحر مرمرة في 

17 اآب )اأغ�شط�س( 1999 بقوة 7.6 درجات وت�شبب في مقتل 

ال��دولرات.  بباليين  اأ�شرارًا  وخلف  �شخ�س  األف   17 نحو 

فهي  ت�شررًا،   الأكثر  ا�شطنبول  في  اأفجيالر  منطقة  وكانت 

مبنية على خط الفوالق الممتد عبر بحر مرمرة.

اإرديك: »في ا�شطنبول نحو مليون مبنى،  قال م�شطفى 

اأن  نتوقع  درجات،   7 قوته  تفوق  كبير  زلزال  ح�شول  وعند 

فادحة  تكون  منها،  المئة  في   50 اإلى   40 بنحو  اأ�شرار  تلحق 

قد  ما  كليًا،  مبنى   5000 نحو  وينهار  المئة،  في   4 اإلى   3 في 

اأعمال  و�شتكون  �شخ�س.  األف   300 اإلى   200 بحياة  يودي 

البحث والإنقاذ �شعبة جدًا«. وهو واثق من اأن معظم الأبنية 

لمقاومة  عالية  معايير  وفق  بنيت  ا�شطنبول  في  الحديثة 

عدم  وفي  القديمة  الأبنية  في  هي  الم�شكلة  لكن  ال��زلزل، 

تقيد بع�س المقاولين باأنظمة البناء. واأكد على وجوب اتخاذ 

ثالثة اإجراءات: »يجب اأوًل اعتماد الهند�شة الحترافية، ففي 

يريده.  م�شروع  اأي  توقيع  حاليًا  متخرج  مهند�س  اأي  اإمكان 

مع  ترخي�س  على  المقاولين  ح�شول  فر�س  يجب  ثانيًا، 

مراقبة  هي  الثالثة  والخطوة  الممار�شة.  �شوء  يغطي  تاأمين 

نوعية البناء«.

 1999 زل��زال  على  �شنوات  اأرب��ع  بعد   ،2003 العام  في 

للزلزل.  التوجيهي  مخططها  ا�شطنبول  اأطلقت  الكارثي، 

ا�شتراتيجية   2012 عام  التركية  الحكومة  و�شعت  ولحقًا، 

وخطة عمل وطنية للزلزل حتى �شنة 2023، ت�شمل جوانب 

ال�شتعداد للكوارث وتح�شين مقاومة الأبنية. وجرى تدريب 

فرق  وتزور  محترفة.  اإنقاذ  فرق  وت�شكيل  المتطوعين  اآلف 

بعربة  م�شحوبة  المدار�س  التركية  ال��زلزل  موؤ�ش�شة  من 

ماذا  التالميذ  تعليم  بهدف  الزلزل،  لمحاكاة  بجهاز  مزودة 

يجب اأن يفعلوا عند حدوث زلزال، كاأن يختبئوا تحت طاولة 

بعيدًا عن الخزائن التي قد تهوي اأر�شًا.

ا�شتعداداتها،  �شاعفت  اأنها  ا�شطنبول  بلدية  وتوؤكد 

لوج�شتيًا  ومركزًا  للكوارث  احتياطية  مخزونات  فاأن�شاأت 

وحدة  واأحدثت  يوميًا،  بالطعام  �شخ�س  األف   250 لإمداد 

نحو  وبنت  الطوارئ،  حالت  في  ال�شحية  للرعاية  خا�شة 

مجموعة  اإعداد  وتم  الهليكوبتر.  لطائرات  جديد  مهبط  مئة 

متنوعة من خرائط المخاطر ونظام ات�شال بوا�شطة الأقمار 

ال�شطناعية. والعمل جار على تقوية الج�شور والقناطر.

الزلزل،  ل  الأبنية،  لكن  اإنذار.  دون  من  تحدث  الزلزل 

قد  تاأهيلها  عن  والتقاع�س  ال�شحايا،  معظم  تقتل  التي  هي 

الأبنية  تاأهيل  �شاأن  ومن  كارثية.  تداعيات  عليه  تترتب 

ور�شد  البناء  في  المح�شنة  الممار�شات  واعتماد  القديمة 

المواقع التي يحتمل ت�شررها تقلي�س الخ�شائر ب�شكل فعال. 

برنامج  نتائج  من  الحكومية  ال�شيا�شات  ت�شتفيد  اأن  ويوؤمل 

■ EMME فتبنى على اأ�ش�س اأقوى من الوعي والمعرفة. 

زلزل ع�سرية مت ر�سدها اآليًا

اخلطر الزلزايل يف منطقة �سور

فوالق رئي�سية ن�سطة

80 كلم

زلزل مر�سودة اآليًا وتاريخيًا قبل 1998
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مصطفى كمال طلبه

�س مفهوم »ديبلوما�سية البيئة«.  م�سطفى كمال طلبه هو موؤ�سّ

عمل مع موري�س �سرتونغ على تاأ�سي�س برنامج الأمم املتحدة 

للبيئة )يونيب( عام 1973، ليتوىل قيادته كمدير تنفيذي 

حتى عام 1992.

عامل ح�سل على الدكتوراه من »اإمبرييال كولدج« يف جامعة 

لندن عام 1949، و�سغل منا�سب اأكادميية و�سيا�سية رفيعة يف 

م�سر، منها وزارة ال�سباب ورئا�سة الأكادميية امل�سرية للبحث 

العلمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بـ»يونيب«. وهو كان 

الرئي�س الأول ملجل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، 

وله امل�ساهمة الكربى يف حتديد توجهاته. عكف الدكتور 

طلبه خالل ال�سنتني املا�سيتني على كتابة مذّكراته، التي 

ُن�سر جزء منها حول ال�سق امل�سري وال�سيا�سي يف �سل�سلة »كتاب 

اليوم« لدار الأخبار امل�سرية. وهو خ�س قراء »البيئة والتنمية« 

باجلزء حول البيئة، الذي نن�سره ح�سريًا يف حلقات.

السياسة واالقتصاد والتكتالت 
يف عمل »يونيب«

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
»يونيب« عمل  في  اإلقليمية  والتكتالت  واالقتصاد  السياسة  الثانية:  الحلقة 
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م�صطفى كمال طلبه

الكينية  احلكومة  اأن  ال�سابقة  احللقة  يف  ذك��رُت 

لربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر  اق���راح  على  واف��ق��ت 

اإيجار  يف  ن�سيبها  بدفع  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم 

يف  حبًا  هذا  يكن  مل  مقدمًا.  الباقية  الثالث  لل�سنوات  املقر 

هناك  اأن  ت�سعر  بداأت  كينيا  لأن  بل  الوليدة،  املنظمة  عمل 

مناورات لإثبات اأن اختيار هذا املقر البعيد غري منا�سب لعمل 

وا�ستعدادها  لعمله  تاأييدها  تبدي  اأن  ف��اأرادت  »يونيب«، 

لت�سهيل اأن�سطته.

ثالث،  ب�سنوات  للمنظمة  تنفيذيًا  مديرًا  انتخابي  بعد 

قد  كنت  عملي.  يف  عا�سفة  �سيا�سية  م�سكلة  اأول  قابلت 

واجلنوب  ال�سمال  بني  ال�سديدة  اخلالفات  على  تعودت 

ملدير  نائبًا  عينت  منذ  عام  كل  ومتويله  املنظمة  برنامج  حول 

املنظمة. ولكن خالل عامي 1978 و1979 واجهتني م�سكلة ل 

عالقة لها بالربنامج اأو التمويل اأو ق�سايا البيئة عمومًا، واإمنا 

م�سكلة حكمتها ال�سيا�سة والتكتالت الإقليمية.

عام 1978، اأثارت الدول النامية ق�سية املبنى يف نريوبي. 

ذكروا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأنه من غري املعقول 

يكون  ل  النامي  العامل  يف  ين�ساأ  املتحدة  لالأمم  مبنى  اأول  اأن 

ميزانيتها  من  املتحدة  الأمم  كلفته  تدفع  لئق  م�ستوى  على 

مرة  لأول  املتحدة  الأمم  متثيل  ي�ستمر  اأن  ميكن  ول  العادية، 

يف الدول النامية بهذا املبنى الب�سيط الذي اأن�سئ يف نريوبي. 

وافقت اجلمعية العامة عام 1978 على اإدراج 41 مليون دولر 

املتحدة  الأمم  ومركز  »يونيب«  من  لكل  كامل  مبنى  لإن�ساء 

عام  اأن�سئ  كان  الذي   )Habitat( الب�سرية  للم�ستوطنات 

1978، ومعهما مكاتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والبنك 

الوطنية  واملكاتب  للطفولة  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الدويل 

املتحدة  الأمم  ول��وك��الت  الإع��الم��ي  املتحدة  الأمم  لق�سم 

املتخ�س�سة املوجودة يف كينيا.

�سركة  من  الأدن��ى  العر�ض  وج��اء  املناق�سة،  طرحنا 

كينيا  يف  تعمل  كانت  لأنها  الإ�سرائيلية،  بونيه«  »�سوليل 

ومعداتها كانت موجودة هناك. كان العر�ض اأقل من ال�سركة 

التالية � ال�سينية �  مببلغ مليوين دولر.

ين�ض نظام املناق�سات يف الأمم املتحدة على اأنه، عندما 

عالية،  كلفة  اأو  معني  �سيا�سي  و�سع  ذو  ن�ساط  هناك  يكون 

نائب  اأقدم  من  العطاءات  لفح�ض  جلنة  العام  الأمني  ي�سكل 

 � الن�ساط  فيها  يوجد  التي  املنطقة  يف  مقيم  العام  لالأمني 

كنت اأنا يف ذلك الوقت �  ومعه نائب الأمني العام لالإمدادات 

ونائب الأمني العام امل�ست�سار القانوين لالأمم املتحدة، وتقدم 

تو�سياتها اإىل الأمني العام وهو الذي يبت يف الأمر.

وحتيط  عالية  اجلديد  املبنى  كلفة  لأن  اللجنة،  ت�سكلت 

هو  عطاء  اأقل  اأن  وا�سحًا  كان  �سائكة.  �سيا�سية  اأو�ساع  به 

علم  بذلك.  تو�سيتنا  رفعنا  الإ�سرائيلية.  ال�سركة  عطاء 

�سفراوؤهم  وقال  العرب  فغ�سب  نيويورك،  يف  ال�سفراء  بها 

تذهب  اأن  يقبلون  ل  اإنهم  العام  لالأمني  املتحدة  الأمم  لدى 

اإىل  املتحدة  الأمم  موازنة  يف  الر�سمية  الدولة  م�ساهمات 

احلذو  الأفريقية  الدول  حذت  ذلك  بعد  اإ�سرائيلية.  �سركة 

نف�سه وكررت له ذاك الكالم.

و�سول  بعد  يومًا  وع�سرين  ت�سعة  العام  الأمني  �سمت 

تو�سية اللجنة. وفجاأة حدثني نائبه لل�سوؤون املالية والإدارية 

جتدد  مل  اإن  �سي�سقط  العطاء  اإن  وقال  نيويورك،  من  هاتفيًا 

عرو�سها  الكلفة  عرو�ض  اأدنى  قدمت  التي  الثالث  ال�سركات 

»يونيب«  يف  الإدارية  ال�سوؤون  مدير  اأر�سلُت  اآخر.  �سهر  ملدة 

التمديد  على  وح�سل  لياًل  ال�سركات  هذه  ممثلي  على  ليمر 

وجدت  اأيام  اأربعة  اأو  بثالثة  ذلك  بعد  �سهر.  ملدة  كتابة  منهم 

على  نيويورك  من  اأخرى  مرة  يحدثني  العام  الأمني  نائب 

نريوبي  يف  الليل  منت�سف  بعد  الثالثة  ال�ساعة  الهاتف 

اإن الأمني العام ح�سل  )ال�سابعة م�ساء يف نيويورك(. وقال 

لي�ض  باأنه  فتوى  على  املتحدة  لالأمم  القانوين  امل�ست�سار  من 

الأمني  نائب  م�سوؤولية  واأنها  العطاء،  هذا  يف  بالبت  خمت�سًا 

العام املكلف من اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة لالإ�سراف 

بهذا  تلك�ض  اإيل  �سري�سل  اأنه  واأخطرين  املبنى.  اإن�ساء  على 

املعنى يف �سباح اليوم التايل.

العرب  هم  املعر�سني  لأن  ذل��ك،  ح��دوث  اأتوقع  كنت 

العام  الأمني  األقى  وبالتايل  اأفريقي.  عربي  واأنا  والأفارقة، 

الكرة يف ملعبي.

موافقة مع الشكر
املتحدة  الأمم  وبرنامج  الدويل  للبنك  املحلية  املكاتب  كانت 

ذكرت  كما   � املتحدة  الأمم  منظمات  من  اآخر  وعدد  الإمنائي 

مديري  �ساألت  اجلديد.  املبنى  اإىل  معنا  تنتقل  اأن  مقررًا   �

املبنى  اىل  النتقال  يف  جادين  كانوا  اذا  عما  املكاتب  هذه  كل 

مهندس البيئة العالمية يكتب تاريخ البيئة حصرياً في »البيئة والتنمية« 

طلبة يف موؤمتر »ا�ستوكهومل +10« عام 1982 مبنا�سبة مرور 10 

�سنوات على تاأ�سي�س »يونيب«، واإىل ي�ساره موبوتو �سي�سي �سيكو 

رئي�س زائري )الكونغو الدميوقراطية حاليًا(

طلبه ووزيرة البيئة الهولندية 

مارغاريتا دي بوير خالل 

اجتماع جلنة التنمية 

امل�ستدامة يف الأمم املتحدة يف 

نيويورك عام 1997 حت�سريًا 

ملراجعة »قمة الأر�س +5«

ال�سورة يف ال�سفحة املقابلة: 

طلبه يف موؤمتر

الراأي العام العربي والبيئة

عام 2006  يف بريوت، الذي 

�سهد ولدة املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية
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اجلديد، وجاء الرد بالنفي من غالبيتهم، لأن املكان بعيد وهم 

طلبت  معها.  يتعاملون  التي  الوزارات  بجوار  البقاء  يريدون 

اأن  قبل  الردود  وو�سلتني  كتابة،  الردود  هذه  اإر�سال  منهم 

يح�سل الأمني العام على الفتوى القانونية. عندما و�سلتني 

وهاجت  بالكامل.  املناق�سة  باإلغاء  قرارًا  اتخذت  الفتوى  تلك 

الدنيا، وهاجمتني كل ال�سحف الغربية، وخا�سة الربيطانية 

باأنني  وت�سفني  تهاجمني  كاماًل  �سهرًا  ظلت  والأمريكية. 

واأنني  املتحدة  الأمم  بحياد  له  عالقة  ل  �سيا�سيًا  قرارًا  اتخذت 

متحيز �سد اإ�سرائيل.

اخلا�سة  ال�ست�سارية  اللجنة  يف  الأع�ساء  الدول  طلبت 

ت�سم  )التي  املتحدة  الأمم  يف  والإداري���ة  املالية  بال�سوؤون 

دول  وكلها   � واأملانيا  املتحدة  والوليات  بريطانيا  ممثلي 

لأو�سح  اأمامهم  اأمثل  اأن  اإ�سرائيل(  مل�سلحة  جدًا  متع�سبة 

اتخذت  اأنني  واأو�سحت  لقاءهم،  ح�سرت  القرار.  هذا  اأ�سباب 

برنامج  مكتبي  لأن  واإمنا  �سيا�سية  اأ�سباب  لأي  لي�ض  القرار 

النتقال  يف  يرغبان  ل  الدويل  والبنك  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

اىل املبنى الذي �سيعد. وقلت اإن املبنى اجلديد م�سمم لي�سم 

موظفي مكاتب البنك الدويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

واملكاتب املحلية الأخرى لالأمم املتحدة بال�سافة اىل موظفينا 

وموظفي املنظمة اجلديدة »هابيتات«. ولكن عددًا كبريًا من 

وبرنامج  الدويل  البنك  رف�ض  ب�سبب   � يتواجد  لن  املوظفني 

يف  املتحدة  الأمم  مكاتب  من  وعدد  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

مربر  هناك  يعد  فلم   � اجلديد  املبنى  اىل  النتقال  نريوبي 

اخت�سارها  ويلزم  املقررة،  ع�سرة  الثنتي  الوحدات  لإن�ساء 

يعد  مل  ذلك،  اىل  بال�سافة  الأكرث.  على  وحدات  ثماين  اىل 

اإن  اإذ  اجلديد،  املبنى  يف  للموؤمترات  مركز  لبناء  مربر  هناك 

كاًل من »يونيب« و »هابيتات« يعقد اجتماعًا واحدًا ملجل�ض 

اأن البنك  اإن�ساء هذا املركز  اأ�سا�ض  حمافظيه يف ال�سنة. وكان 

اجتماعات  يعقدان  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الدويل 

من  لكل  املحافظني  جمل�ض  اأن  وذكرُت  العام.  طوال  كثرية 

»يونيب« و »هابيتات« ميكن اأن يعقد اجتماعه ال�سنوي يف 

مركز كينياتا للموؤمترات.

ثم  ذكرت.  ما  كل  يف  يناق�سونني  كاملني  يومني  ظلوا 

اأ�سدروا قرارًا ين�سح اجلمعية العامة باملوافقة على قرار مدير 

وطرح  جديدة  ت�ساميم  واإع��داد  املناق�سة  باإلغاء  »يونيب« 

مناق�سة جديدة. واقرحوا اأن اأقدم الت�ساميم اجلديدة خالل 

�سهر � عمليات تعجيز! اأ�سدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

ل�»يونيب«،  التنفيذي  املدير  اقراح  على  باملوافقة  قرارها 

لأنني  بال�سكر  م�سحوبة  املوافقة  تكون  اأن  على  واأ�سررت 

القرار  فت�سمن  دولر.  ماليني  ثمانية  املتحدة  لالأمم  وفرت 

�سكر املدير التنفيذي.

»الخرايف« تنشئ املقر
بعد �سدور القرار، اأثار مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم املتحدة 

يف  وجوده  و�سرورة  املوؤمترات،  مركز  ق�سية  نيويورك  يف 

كل  اإليه  وان�سمت  نامية.  دولة  يف  املتحدة  لالأمم  مبنى  اأول 

الدول العربية والأفريقية، وتلتها بقية الدول النامية. طالبوا 

اجلديد،  املبنى  يف  للموؤمترات  مركز  اإقامة  ب�سرورة  جميعًا 

ووافقت اجلمعية العامة على ذلك. فكان اأن اخت�سرنا املباين 

من اثني ع�سر مبنى � كل مبنى عبارة عن طابقني � �ستة يف 

كل جانب � اىل ثمانية، اأربعة يف كل جانب.

وال�سعودية  الكويت   � عربية  دول  ثالث  زرت  ذلك  بعد 

اأن لي�ض هناك اأي �سمان  �  واأعلمت امل�سوؤولني فيها  والعراق  

األ تخف�ض ال�سركة الإ�سرائيلية عر�سها اأكرث يف املرة املقبلة. 

اأي  لدي  تكون  فلن  احل��ل،  جت��دوا  اأن  »عليكم  لهم:  قلت 

�سركات  اأربع  تقدمت  اأخرى«.  مرة  املناق�سة  لإلغاء  مربرات 

 � والأفارقة  العرب  غري  من   � املنظمة  ممثلي  وبعثُت  عربية. 

ليزوروا هذه ال�سركات. وكانت منها �سركة اخلرايف الكويتية، 

فانبهروا مبا راأوه لديها من م�ستوى عاٍل يف الكفاءة والإدارة، 

وقالوا اإنه �سيء غري ماألوف يف كثري من الدول ال�سناعية.

من  اأق��ل  وكانت  عرو�سها،  العربية  ال�سركات  قدمت 

وبالفعل  دولر.  ماليني  باأربعة  الإ�سرائيلية  ال�سركة  عر�ض 

الكويتية.  اخلرايف  عبداملح�سن  �سركة  على  املناق�سة  ر�ست 

مت كل هذا بعد حمادثات اتفاقية ال�سالم التي وقعها الرئي�ض 

املعاهدة  تلك  مبا�سرة،  اإ�سرائيل  مع  ال�سادات  اأنور  امل�سري 

العربية  اجلامعة  يف  م�سر  ع�سوية  تعليق  اىل  اأدت  التي 

الرئي�ض  اإىل  اإ�سرائيل  اأر�سلت  تون�ض.  اىل  مقرها  ونقل 

للعرب  متحيز  طلبه  م�سطفى  اإن  فيها  قالت  ر�سالة  ال�سادات 

بني  للعالقة  وي�سيء  اإ�سرائيل،  و�سد  ال�سادات  �سد  الآخرين 

اإحدى  اأثناء  الرئا�سة  من  هاتفيًا  حدثوين  واإ�سرائيل.  م�سر 

زياراتي للقاهرة، وقالوا اإن ال�سيد ح�سني مبارك نائب رئي�ض 

الرئي�ض  اإن  يل  وقال  قابلته،  يقابلني.  اأن  يريد  اجلمهورية 

اإ�سرائيل.  من  ورد  ما  له  اأف�سر  اأن  منه  طلب  وقد  م�سر  خارج 

بهذا.  ال�سادات  الرئي�ض  واأبلغ  كاملة،  الق�سة  عليه  �سردت 

كانوا يريدون اإحداث وقيعة بيني وبني ال�سادات. مل ينجحوا.

مرشح اإلجماع
النتخاب  موعد  وكان  و1979،   1978 عامي  يف  ذلك  حدث 

الأمني  كان   .1980 عام  التنفيذي  »يونيب«  ملدير  اجلديد 

اأنني  على  معتمدين  كله  والغرب  فالدهامي  ك��ورت  العام 

اإ�سرائيل  مع  �سالم  اتفاقية  على  وقعت  م�سر  ولأن  م�سري، 

ف�ستعر�ض جميع الدول العربية على تر�سيحي مرة اأخرى، 

يف  م�سر  ع�سوية  تعليق  قررت  العربية  ال��دول  اأن  خا�سة 

اجلامعة العربية كما ذكرت. فوجئ فالدهامي بجميع ال�سفراء 

م�سر،  عدا   � املتحدة  الأمم  لدى  الدائمني  املندوبني   � العرب 

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
»يونيب« عمل  في  اإلقليمية  والتكتالت  واالقتصاد  السياسة  الثانية:  الحلقة 

ال�سري اإغرتون ريت�سارد�سون، 

مندوب جامايكا يف الأمم 

املتحدة، يوقع مع م�سطفى 

كمال طلبه اتفاقية اإقامة 

مقر وحدة تن�سيق خطة عمل 

الكاريبي التابعة لـ »يونيب« 

يف جامايكا عام 1983
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العربية  املجموعة  مر�سح  اأن  اليه  وينقلون  مقابلته  يطلبون 

كل  اأي�سًا  ووجد  فالدهامي،  يد  يف  اأ�سقط  طلبه.  م�سطفى  هو 

وحده.  ا�سمي  تقدمي  اىل  فا�سطر  ذلك،  توؤيد  النامية  الدول 

اإ�سرائيل  موقف  رغم  على  بالإجماع   1980 عام  وانتخبت 

اأو  بالعرا�ض  الت�سويت  يف  ت�ساركا  مل  املعادي.  واأمريكا 

المتناع، بل �سمتتا.

يف منت�سف العام 1984 كنا قد انتهينا من املبنى اجلديد 

اأيار  يف  وافتتحناه  ب�ساأنه،  �سادفتني  التي  امل�ساكل  كل  بعد 

)مايو( من ذلك العام اأثناء اجتماع ملجل�ض املحافظني ح�سره 

كينيث  الزامبي  والرئي�ض  منريي  جعفر  ال�سوداين  الرئي�ض 

نهاية  يف  اأعلنت  موي.  اأراب  دانيال  الكيني  والرئي�ض  كاوندا 

امل�سوؤولية  حتمل  من  اأعوام  ت�سعة  بعد  اأرهقت  اأنني  الجتماع 

عملي.  يف  ال�ستمرار  اأريد  ول  »يونيب«  ل�  تنفيذي  كمدير 

اإن  رغم  املتحدة،  الوليات  راأ�سها  وعلى  ذلك  الدول  رف�ست 

عالقاتي بها مل تكن على ما يرام. ولكن القلق على ا�ستمرار 

امل�سكالت  من  عدد  حول  بداأتها  قد  كنت  التي  املفاو�سات 

العليا  الأوزون  طبقة  حماية  مقدمتها  ويف  العاملية،  البيئية 

�سرورة  على  ي�سممون  جعلتهم  اخلطرة،  النفايات  وانتقال 

ا�ستمراري. وا�ستمر عملي مع الأمم املتحدة حتى 1992.

بين مطرقة االستخبارات
وسندان إسرائيل

اأي�سًا    وراءه��م��ا  كانت  لحقًا  اأخ��ري��ان  م�سكلتان  قابلتني 

ال�سيا�سة ل غري. الأوىل عام 1987، وكانت احلرب الباردة على 

اأخطرين  ال�سوفييتي.  والحتاد  املتحدة  الوليات  بني  اأ�سدها 

املندوب الأمريكي الدائم لدى »يونيب« يف نريوبي اأن البيت 

الوليات  تقدمه  الذي  الطوعي  الدعم  اإلغاء  يطلب  الأبي�ض 

اإىل »يونيب« ومقداره ع�سرون مليون دولر )متثل  املتحدة 

�سندوق  يف  الطوعية  امل�ساهمات  من  املئة  يف   20 من  اأكرث 

ال�ستخبارات  لرجال  مفتوحة  املنظمة  اأترك  لأنني  الربنامج( 

اأمرًا  ال�سوفييت كي ينقلوا كل �سيء اىل حكومتهم. كان هذا 

كان  الربنامج  عمل  بدء  فمنذ  الباردة.  احلرب  ولكنها  غريبًا، 

الكب�رى الأمريكي بير ثات�سر، الذي كان  معن�ا يف املنا�سب 

اأثناء   )CIA( الأمريكية  ال�ستخبارات  وكالة  يف  اأ�ساًل  يعمل 

فرة رئا�سة جورج بو�ض الأب عندما كان رئي�سًا لتلك الوكالة، 

والرو�سي ايفتييف. وكلنا كان يعلم اأن الر�سيح لأي من�سب 

كبري يف الأمم املتحدة من قبل الحتاد ال�سوفييتي مل يكن يتم 

اإل اإذا كان للمر�سح و�سع خا�ض مع ال�ستخبارات ال�سوفييتية 

.)KGB(

مل يكن هذا يقلق موري�ض �سرونغ اأو يقلقني، اإذ مل يكن 

لدى الربنامج اأي اأ�سرار ل يعرفها كل مندوبي الدول الدائمني 

املعتمدين لديه يف اللقاءات ال�سهرية التي كنا نعقدها معهم. 

مت،  مبا  اأخطرتهم  التايل  الدائمني  املندوبني  اجتماع  ويف 

واأنني  ل�»يونيب«  اأو  لنف�سي  اأقبلها  ل  اإهانة  هذه  اأن  وذكرت 

�سوف اأتعامل مع املو�سوع. نقل املندوب الأمريكي ما دار يف 

اجتماع ال�سفراء اىل وزارة اخلارجية الأمريكية يف وا�سنطن، 

وعلى اأثر ذلك طلب نائب وزير اخلارجية الأمريكية مقابلتي. 

وعندما كنت يف زيارة اإىل وا�سنطن زرته يف مكتبه، واأعدت 

هناك  اأن  بد  ل  قال  نريوبي.  يف  الدول  ل�سفراء  قلته  ما  عليه 

اإيل،  نقل  ما  اأن�سى  اأن  مني  وطلب  املو�سوع،  يف  فهم  �سوء 

امللف.  اأغلق  اأن  و�ساألني  ن�سيبها،  املتحدة  الوليات  و�ستدفع 

املو�سوع  لأن  امللف،  اأغلق  اأن  اأ�ستطيع  ل  اإين  وقلت  �سكرته 

على  اأح�سل  اأن  بد  ول  نريوبي  يف  ال�سفراء  اجتماع  يف  طرح 

خطاب من املندوب الأمريكي الدائم يلغي ما قيل عن اأ�سباب 

�سحب امل�ساهمة، لعر�سه على ال�سفراء. وقد مت هذا فعاًل.

امل�سكلة الثانية واجهتني عام 1991. تلقيت ر�سالة موقعة 

يذكرون  الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ض  يف  اأع�ساء  خم�سة  من 

فيها اأنهم ب�سدد مناق�سة م�ساهمة الوليات املتحدة الطوعية 

يف موازنة »يونيب« يف املجل�ض، وطلبوا اإجابات عن الأ�سئلة 

الثالثة الآتية وكلها خا�سة باإ�سرائيل:

موظف  اأي  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  اأعني  مل  ملاذا   .1

من اإ�سرائيل؟

ال�ست�سارية  الأن�سطة  يف  اإ�سرائيل  من  اأحدًا  اأعني  مل  ملاذا   .2

الكثرية يف »يونيب«؟

3. ملاذا مل اأزر اإ�سرائيل طوال 18 عامًا على رغم اأنني زرت اأكرث 

من ثمانني دولة وذهبت اإىل بع�سها مرات عديدة؟  كان نوابي 
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رئي�س اجلمهورية اللبنانية 

العماد مي�سال �سليمان 

م�ستقباًل وفدًا من جمل�س 

اأمناء »اأفـد« وكبـار 

امل�ساركني يف موؤمتر »اأفد« 

ال�سنوي عام 2010. ويبدو 

الدكتور طلبه يف الو�سط

اإىل ميني الرئي�س �سليمان
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م�سروعًا   للمجل�ض  وقدمنا  التنفيذي،  للمجل�ض  الأول 

لربنامج عمل ال�سنة التالية. بداأ اخلالف منذ اليوم الأول بني 

الدول ال�سناعية والدول النامية حول الأولويات يف الربنامج. 

على   � الر�سمية  غري  امل�ساورات  اىل  نلجاأ  اأن  �سرونغ  واقرح 

هذه  اأنا  اأتوىل  اأن  على   � ا�ستوكهومل  يف  اليه  جلاأ  الذي  النحو 

امل�ساورات.

الدول ال�سناعية ع�سرة ممثلني والدول  اأن تختار  طلبنا 

تلك  فيها  عقدت  التي  القاعة  دخلُت  اأي�سًا.  ع�سرة  النامية 

خليطًا  اأجد  اأن  ذهنيًا  مهياأ  وكنت  الر�سمية،  غري  امل�ساورات 

باأن  فوجئت  ولكني  املائدة.  حول  اجلانبني  من  املمثلني  من 

كل ممثلي الدول ال�سناعية يف جانب من املائدة وعلى راأ�سهم 

ممثلي  وكل  املتحدة،  اململكة  من  هوجليت  مارتن  �سديقي 

وعلى  للمواجهة  ا�ستعدادًا  املقابل  اجلانب  يف  النامية  الدول 

راأ�سهم �سديق اآخر هو تاجي فارفر من اإيران.

مل يكن هناك ا�ستعداد من اأي من اجلانبني للتحرك من 

موقفه.

ال�ستخدام  على  الركيز  على  ت�سر  النامية  الدول  كانت 

اأن�سطتها  متويل  وعلى  الطبيعية  ال��رثوة  مل�سادر  الر�سيد 

على  ال�سناعية  الدول  اأ�سرت  بينما  اإليها،  التكنولوجيا  ونقل 

الركيز على تلوث الهواء واملياه.

ا�ستمر الأمر على هذا املنوال يومني متتالني حتى ما بعد 

واملوازنة  الربنامج  عن  امل�سوؤول  كان  يوم.  كل  م�ساء  العا�سرة 

املقدمة اأمريكيًا )بير ثات�سر الذي اأ�سرت اليه من قبل(. كان 

موؤمتر  �سكرتارية  يف  ذلك  قبل  �سرونغ  موري�ض  مع  يعمل 

الأمم املتحدة للبيئة. كان ينقل اىل �سرونغ مرتني على الأقل 

يوميًا كل ما يجري، وكان يعود ليقول يل اإن �سرونغ م�سمم 

على ال�ستقالة لأنه ل ي�ستطيع التعامل مع مثل هذه املواقف.

يف نهاية اليوم الثاين، وكانت املواقف ل تزال متحجرة، 

قلت اإن �سرونغ هدد بال�ستقالة اأكرث من مرة خالل اليومني 

اأ�ستطع  مل  واأن��ا  ال�سناعية،  ال��دول  ميثل  وهو  ال�سابقني، 

اقراح  وعندي  النامية،  الدول  اأمثل  واأنا  املواقف  اأحرك  اأن 

عند  جميعًا  لنلتقي  الربنامج  اأولويات  يف  حمددة  بتعديالت 

التنفيذي  املجل�ض  وجنح  اجلميع،  وافق  الطريق.  منت�سف 

بعد ف�سل حمقق.

الأمم  يف  تنفيذي  موقع  من  جتاربي  اأوىل  هذه  كانت 

■ املتحدة، وتوالت املواقف الأ�سد �سعوبة والأ�سد حدة. 

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
»يونيب« عمل  في  اإلقليمية  والتكتالت  واالقتصاد  السياسة  الثانية:  الحلقة 

طوال فرة رئا�ستي للمنظمة من الوليات املتحدة، اأختارهم 

اأنا، وعادة يكون من اأختاره غري من تر�سحه وا�سنطن. طلبت 

واأخربته  مان�سفيلد،  ويليام  الوقت  ذلك  يف  الأمريكي  نائبي 

هو  الأ�سا�سي  املحرك  اأن  اأعلم  اإنني  وقلت  اخلطاب،  بفحوى 

فالن )واحد من اخلم�سة( لأنه م�سايع جدًا لإ�سرائيل. رجوت 

نائبي اأن ينقل ردي اليه بالهاتف وي�ساأله اذا كانوا يريدون ردًا 

مكتوبًا.

كان ردي الذي نقله نائبي هو:

بناء  يتم  التعيني  اأح��دًا.  يعني  ل  املنظمة  مدير  اإن    ●

ثالثة  اأف�سل  تختار  التي  العاملني،  �سوؤون  جلنة  اقراح  على 

التنفيذي لالختيار من بينهم.  مر�سحني تقدمهم اىل املدير 

مل تقدم اللجنة اأي ا�سم من اإ�سرائيل، وهذا يعني اأن اإ�سرائيل 

ل تر�سح اإل من هم يف م�ستوى متوا�سع من القدرة العلمية ل 

يرقى اىل م�ستوى املناف�سة مع مر�سحي الدول الأخرى.

مكتب  يف  م�ست�سارًا  الإ�سرائيليني  اأحد  عينت  اإنني    ●

يف  عمل  اأثينا.  يف  املتو�سط  البحر  حلماية  بر�سلونة  اتفاقية 

مع  التاأقلم  ي�ستطع  مل  لأنه  وا�ستقال  معدودة،  لأ�سهر  املكتب 

زمالئه يف املكتب.

وزير  وكان   � البيئة  وزير  من  بدعوة  الدول  اأزور  اإنني    ●

واذا   � ال��وزراء  رئي�ض  هو  الوقت  ذلك  يف  الإ�سرائيلي  البيئة 

فاإنني  الوزراء(  )رئي�ض  املخت�ض  الوزير  من  دعوة  اإيل  وردت 

لدي  ولكن  الدعوة.  ورود  من  اأ�سبوع  خالل  يف  اإ�سرائيل  اأزور 

تقريرًا  له  اأقدم  باأن  »يونيب«  ل�  التنفيذي  املجل�ض  من  قرار 

فل�سطني،  من  املحتلة  الأرا�سي  يف  البيئة  حالة  عن  �سنويًا 

اأق�سي يومًا يف الأرا�سي املحتلة  اأن  اإ�سرائيل فال بد  فاإذا زرت 

لالطالع على الأو�ساع البيئية.

مكتوبًا  �سيئًا  نريد  ل  التعقيب:  وكان  بالهاتف،  الرد  نقل 

و�سوف نوافق على امل�ساهمة.

ولكن  كفاءته،  اأو  »يونيب«  بعمل  عالقة  اأي  لهذا  يكن  مل 

الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ض  بدعم  مرتبطًا  كله  الأم��ر  كان 

لإ�سرائيل.

الخالف بين الشمال والجنوب
جاءت جتربتي الثانية مع اخلالف بني الدول النامية والدول 

من  �سهر  من  اأقل  بعد   � ا�ستوكهومل  جتربة  بعد   � ال�سناعية 

الجتماع  موعد  حل  حيث  جنيف،  يف  »يونيب«  ب�  التحاقي 

طلبه مرتئ�سًا جل�سة عالية 

امل�ستوى حول تالزم الفقر 

والبيئة، يف موؤمتر الأمم 

املتحدة حول الت�سحرعام 

2002. واإىل ي�ساره اأدامو ناماتا 

وزير املياه والبيئة ومكافحة 

الت�سحر يف النيجر، واأربا ديالو 

اأمني عام اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة الت�سحر
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صالح العفيفي

اأ�ستاذ اجلراحة ال�سابق يف  املرحوم الدكتور �سالح العفيفي، 

الثانوية  اخلام�سة  ال�سنة  يف  زميلي  كان  القاهرة،  طب  كلية 

التوجيهية  على  ح�سلنا  واح��د.  مقعد  على  جنل�ض  وكنا 

)الثانوية العامة الآن( وكان ترتيبي فيها على م�ستوى م�سر 

متقدمًا جدًا، وكان ترتيبه متاأخرًا عني كثريًا.

عمري  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  �ساب  واأنا  اأملي  كل  كان 

بعد  الآن(  احلربية  )الكلية  احلربية  املدر�سة  اأدخ��ل  اأن 

�سديقًا  وكان  خايل،  مع  اتفقت  التوجيهية.  على  ح�سويل 

امللك  لديوان  رئي�سًا  كان  عندما  با�سا  ماهر  لعلي  �سخ�سيًا 

معروفًا  كان  فقد  تو�سية،  بطاقة  منه  يل  يح�سر  اأن  فاروق، 

يف  ي�سمونه  كانوا  كما  الهيئة  )ك�سف  القدرات  اختبار  اأن 

وتقدمت  فعاًل،  هذا  مت  التو�سيات.  اختبار  هو  الوقت(  ذلك 

الطبي  الك�سف  يف  جنحت  احلربية.  املدر�سة  اىل  باأوراقي 

ظهور  وعند  الهيئة«.  »ك�سف  وح�سرت  التو�سية  وقدمت 

ذهبت  املدر�سة.  يف  املقبولني  بني  ا�سمي  اأجد  مل  النتيجة 

املدر�سة  قانون  لأن   
ً
خطاأ قبلت  اأوراقي  اإن  فقال  امل�سوؤول،  اىل 

عامًا  ع�سر  �سبعة  الطالب  عمر  يكون  اأن  على  ين�ض  احلربية 

اأيلول )�سبتمرب( من ال�سنة التي يتقدم فيها لدخول  اأول  يف 

املدر�سة، ويجوز لوزير احلربية اأن ي�ستثني من هذا ال�سرط يف 

حدود ثالثة اأ�سهر. وكان عمري عند دخول املدر�سة � يف اأول 

اأيلول )�سبتمرب( 1939 � �ستة ع�سر عامًا وثمانية اأ�سهر وثالثة 

اأ�سابيع، اأي اأقل من احلدود الق�سوى ل�ستثناء وزير احلربية 

كانون  دفعة  يف  »عد  امل�سوؤول:  ذلك  يل  وقال  اأيام.  ب�سبعة 

الثاين )يناير( 1940 و�ستقبل مبا�سرة«.

يجل�ض  ال��ذي  واإذ  ال��رام،  وركبت  املدر�سة  من  خرجت 

كنت،  اأي��ن  �ساألني  العفيفي.  �سالح  زميلي  هو  ب��ج��واري 

»كيف  وقال:  با�ستغراب  ايل  نظر  حدث.  ما  عليه  فق�س�ست 

ميكن ل�سخ�ض ترتيبه بهذا التقدم يف البكالوريا اأن يدخل اإىل 

احلربية؟« �ساألته ماذا فعل هو. قال: »تقدمت اىل كلية الطب، 

العلوم  كلية  اىل  باأوراقك  تقدم  نف�سه.  ال�سيء  تفعل  اأن  بد  ول 

الطب«.  كلية  يف  الإعدادية  ال�سنة  طالب  فيها  يدر�ض  التي 

و�سحبت  لراأيه  ارحتت  العلوم.  كلية  اىل  اأ�سل  كيف  يل  و�سرح 

اأوراقي من املدر�سة احلربية وقدمتها اإىل كلية العلوم.

فلم  الطب،  كلية  يف  املقبولني  ك�سوف  ملراجعة  ذهبت 

اأجد ا�سمي بينهم، ووجدت ا�سم زميلي �سالح العفيفي �سمن 

الأ�ستاذ  الكلية  �سجل  حافظ  اإىل  وذهبت  عجبت  القائمة. 

با�ستمارة  تقدمت  هل  �ساألني  حدث؟  ماذا  �ساألته  عمر.  زكي 

التي  اأذكر لون ال�ستمارة  اأكن  ، فلم  اأم حمراء؟ �سمتُّ بي�ساء 

مالأتها، ومل اأكن اأعرف اأ�ساًل اأن لال�ستمارات األوانًا خمتلفة. 

بي�ساء  با�ستمارة  تقدمت  لقد  بني،  »يا  وقال:  ملفي  طلب 

لدخول كلية العلوم«. كنت ل اأعرف الفرق بني كلية العلوم 

مدر�سًا  اأك��ون  اأن  اأري��د  »ل  قائاًل:  فانفجرت  العلوم،  ودار 

العلوم  كلية  نظام  بهدوء  الرجل  يل  �سرح  العربية«.  للغة 

بد  »ل  فقال:  الطب.  كلية  اأريد  اأنني  ردي  وكان  بالتف�سيل. 

اأن تبحث عن زميل ُقبل يف اإعدادي الطب ويريد التغيري اىل 

كلية العلوم وتتبادل معه«. مل اأبذل اأي جهد يف هذا ال�ساأن، 

وقبلت بالأمر الواقع.

وهكذا دخلت كلية العلوم عن طريق اخلطاأ.

ذلك  يف  التوجيهية  يف  الأوائل  من  �ستة  اأن  فوجئت  وقد 

العام، مبن فيهم الأول والثاين واخلام�ض وال�سابع والعا�سر، 

كانوا معي يف كلية العلوم. وكان التناف�ض �سديدًا.

حسين سعيد

كان الدكتور ح�سني �سعيد مدّر�سي يف ال�سنة الأوىل يف كلية 

 � كلنا   نحبه  وكنا  كامربيدج،  من  لتوه  عائدًا  وكان  العلوم. 

تالميذه  �  حبًا جارفًا.

املاج�ستري.  درجة  على  للح�سول  ر�سالتي  على  اأ�سرف 

الدكتوراه،  على  ح�سويل  بعد  القاهرة  اىل  عدت  وعندما 

التي  الدكتوراه  ُبني،  »يا  وق��ال:  املعهود  بوده  ا�ستقبلني 

جمرد  اإنها  نهايتها،  ولي�ست  املعرفة  بداية  هي  عليها  ح�سلت 

دليل على اإتقانك لأ�سلوب البحث العلمي. عليك اأن تبداأ فورًا 

واإل  البحوث،  قيادة  لتتعود  اثنني  اأو  باحث  على  الإ�سراف 

�سوف ت�سداأ مثل الباقني.

قال:  احلق.  الأ�ستاذ  خلق  على  اإل  يدل  ل  بعمل  قام  ثم 

يف  اخلا�سة  للدرجة  يدر�ض  �سقيقته(  )ابن  جنيب  »اأحمد 

تقومون  اخلا�سة  الدرجة  يف  اأنكم  تعلم  واأنت  النبات،  علم 

بحث يقوم  اأحمد نقطة  اأعطيت  �سغري للتدريب. وقد  ببحث 

نقطة  له  حتدد  اأن  اأنت  وعليك  منه،  �ساأ�سحبها  ولكنني  بها، 

بحث يف املو�سوع الذي در�سته للدكتوراه. وهناك معمل فارغ 

ميكنك ا�ستخدامه و�سراء ما حتتاج اإليه من اأجهزة«.

شخصيات يف حياتي
مر بي يف حياتي آالف من البشر من مختلف الجنسيات واملستويات. أعتقد أنه يصعب ىلع أي 

إنسان أن يذكر كل من قابله، خاصة اذا تعرض مثلي للعمل الدولي لفترة طويلة وزار والتقى 
علماء ومحامين ومسؤولين يف أكثر من ثمانين دولة.

لكن هناك أسماء تركت موقعًا خاصًا يف نفسي، وهناك مواقف مع أشخاص بعينهم ال 
تمحى من ذاكرتي. وسيتم نشرها بالتوالي شهريًا  ىلع حلقات من فترات زمنية متنوعة.

مصطفى كمال طلبه
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مذكرات مصطفى كمال طلبه  

ذلك.  مت  وقد  العمل.  بهذا  تاأثري  مدى  اأ�سرح  اأن  اأ�ستطيع  ل 

وثمان  للماج�ستري  ر�سائل  ت�سع  على  اأ�سرفت  اأث��ره  وعلى 

كلهم  املتميزة.  العلمية  مدر�ستي  يل  واأ�سبحت  للدكتوراه، 

كل  وخلق  خمتلفة،  م�سرية  جامعات  يف  اأ�ساتذة  اأ�سبحوا 

العلمية، ون�سرت معهم جميعًا بحوثًا علمية  منهم مدر�سته 

العامل،  دول  من  كثري  يف  عاملية  علمية  جمالت  يف  كثرية 

اإدارة  يف  كثريًا  و�ساعدين  العلمي  م�ستواي  اأكد  الذي  الأمر 

»يونيب«.

عصام الحناوي

وهو  العلوم،  كلية  اأبناء  من  احلناوي  الدين  ع�سام  الدكتور 

 � »يونيب«  يف  ُعنينِّ  للبحوث.  القومي  املركز  يف  اأ�ستاذ  الآن 

و�سوؤون  الطاقة  ل�سوؤون  مديرًا   � به  معرفتي  اأول  هذه  وكانت 

قدم  العامل.  يف  البيئة  حالة  عن  ال�سنوية  التقارير  اإع��داد 

تقارير  واأعد  وكرامته،  بعلمه  يعتز  الذي  الفذ  للعاملمِ  منوذجًا 

لإعداد  من�سقًا  كان  اجلودة.  من  م�ستوى  اأعلى  على  �سنوية 

و1982،   1972 عامي  بني  العامل«  يف  البيئة  »حالة  تقرير 

الذي   »1992  �  1972 البيئة  »حالة  تقرير  اإعداد  يف  وا�سرك 

م�سودة  منفردًا  اأعد  كما  الأر�ض،  قمة  موؤمتر  مبنا�سبة  ن�سر 

كتابي الوحيد باللغة العربية »اإنقاذ كوكبنا«.

عاد ع�سام اىل املركز القومي للبحوث قبل تركي ملن�سبي 

والتنمية  للبيئة  الدويل  املركز  اأن�سئ  وعندما  »يونيب«.  يف 

عاد ليعمل معي حتى الآن. ع�سام قيمة علمية اأعتز بها، وهو 

اىل  الطمئنان  كل  واأطمئن  معهم  عملت  الذين  القالئل  من 

اأدائه الدقيق واأمانته العلمية املتميزة.

أسرتي الصغيرة الجديدة

زكي  �سنية  املرحومة  الأوىل  زوجتي  من  ب��اأولد  اأرزق  مل 

التخطيط  اأ�ستاذة  البطران،  منال  الدكتورة  وتزوجت  لبيب. 

يف  والإ�سكان  البناء  لبحوث  القومي  املركز  يف  العمراين 

قبوًل  لقَيْت  رائعة.  زوجة   � تزال  ول   � منال  كانت  القاهرة. 

يف  جميعًا  ت�سغرنا  اأنها  رغم  على  اأ�سدقائي  كل  من  وا�سحًا 

ال�سن. وهبها ال�له قبوًل كبريًا لدى كل من تلقاه. ال�له يرعاها 

ويوفقها. ق�سينا قرابة اأربع �سنوات من دون اأولد وقدرنا اإن 

ال�له،  كرم  من  في�ض  اأتى  ثم  اأولد.  يل  يكون  األ  الل�ه  اأراده 

 � وابراهيم  كامل   � بتواأمني  رزقنا  بطفل  يرزقنا  اأن  من  وبدًل 

يف 24 اأيار )مايو( 2005، ميالآن حياتنا بهجة و�سجة.

هذان الطفالن غريا بالكامل نظرتنا اإىل احلياة. اأ�سبحت 

حياة منال وحياتي مرتبطتني متامًا بهما.

موؤهلة  اآن�سة  جند  اأن  م�سكلتنا  كانت  ولدتهما  بعد 

املتميزات  املمر�سات  اإحدى  اإقناع  يف  منال  وافقت  ترعاهما. 

متت  حيث  اأكتوبر  �ستة  مدينة  يف  الفوؤاد  دار  م�ست�سفى  يف 

جامعة  يف  التمري�ض  كلية  خريجات  اإحدى  وهي  ال��ولدة، 

معنا  عا�ست  دائمة.  اإقامة  يف  معنا  تعمل  اأن  قبلت  القاهرة. 

من  عدد  بعدها  علينا  تردد  تزوجت.  حتى  �سنتني  جنالء 

يف  منها  كثريًا  اأقل  كّن  جميعًا  ولكنهن  املقيمات،  املربيات 

م�ستوى الأداء. جنالء �سيدة كرمية ل تزال حتى الآن تت�سل 

مبنال هاتفيًا لالطمئنان على كامل وابراهيم.

عن  لهما  نبحث  بداأنا  �سنتني  اىل  عمرهما  و�سل  عندما 

ثم  منزلنا.  من  قريبة  اأملانية  ح�سانة  اىل  ووفقنا  ح�سانة، 

القاهرة  يف  الدولية  الركية  الدين  �سالح  مبدر�سة  التحقا 

العام  يف  ودخال  فيها  الأطفال  رو�سة  مرحلة  اأنهيا  اجلديدة. 

الدرا�سي 2011 � 2012 ال�سف الأول البتدائي.

اأ�سبحت مواعيد اإجازاتهما هي التي تتحكم يف اإجازاتنا، 

واأ�سبح الهتمام بحاجاتهما و�سحتهما وواجباتهما املدر�سية 

اليومية �سغلنا ال�ساغل.

اأ�سد  معتز  لأنني  اأجنبية،  مدار�ض  ولدينا  لدخول  حزنُت 

املدار�ض  يف  التعليم  م�ستوى  ولكن  مب�سريتي.  العتزاز 

خا�سة  مدار�ض  اىل  اأجلاأ  اأن  علي  فر�سا  وتهالكها  احلكومية 

اأجنبية. اخرنا املدر�سة الركية لأنها تهتم بتعليمهما الدين 

واللغة العربية والأخالق والرتباط مبجتمعهما امل�سري.

الل�ه  رزقنا  اأن  بعد  متامًا  زوجتي  وحياة  حياتي  تغريت 

لهما.  امل�ستقبل  من  معقول  قدر  بتاأمني  نهتم  بداأنا  هديته. 

نحن نثق متامًا باأن م�ستقبلهما يف يد ال�له �سبحانه وتعاىل، 

طريق  عن  امل�ستقبل  ذلك  نحو  واجبنا  لنوؤدي  ن�سعى  ولكننا 

اجلهد والعرق والك�سب احلالل.

اأدعو ربي اأن يتقبلهما بقبول ح�سن وينبتهما نباتًا ح�سنًا، 

الآخرين.  وحب  والقناعة  والر�سا  الل�ه  خمافة  على  في�سّبان 

الدرب  على  ال�سري  اىل  ال�له  يهديهما  اأن  لهما  الدائم  دعائي 

 � عليه  و�سالمه  ال�له  �سلوات   � الكرمي  ر�سولنا  ر�سمه  الذي 

حني قال »اأحب النا�ض اىل ال�له اأنفعهم، واأحب الأعمال اىل 

كربه  عنه  تك�سف  اأو  م�سلم  على  تدخله  �سرور  وجل  عز  ال�له 

اأخي  اأم�سي مع  اأو تطرد عنه جوعًا. ولأن  اأو تق�سي عنه دينًا 

�سهرًا.  امل�سجد  يف  اعتكف  اأن  من  اإيل  اأحب  حاجة  يف  امل�سلم 

ومن كف غ�سبه �سر ال�له عورته. ومن كظم غيظًا � ولو �ساء 

ومن  القيامة.  يوم  ر�سى  قلبه  ال�له  مالأ   � اأم�ساه  مي�سيه  اأن 

ال�له  اأثبت  له  يثبتها  حتى  حاجته  يف  امل�سلم  اأخيه  مع  م�سى 

تعاىل قدمه يوم تزل الأقدام«.

اأمامي  ماثل  ال�سريف  النبوي  احلديث  وهذا  دائمًا  اأعي�ض 

واأحمله يف حافظتي. واأرجو الل�ه اأن ي�سري ابناي يف الطريق 

■ نف�سه. 

»يونيب« عمل  في  اإلقليمية  والتكتالت  واالقتصاد  السياسة  الثانية:  الحلقة 
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لندن  � »البيئة والتنمية«

من قرد هبت عليه عا�سفة ثلجية، اىل دب قطبي 

يرب�ض يف مياه جليدية ل�سطياد فري�سة، اىل 

بومة تنق�ّض لختطاف فاأر، �سور معربة فازت يف م�سابقة 

م�سوري احلياة الفطرية لهذه ال�سنة يف فئاتها املختلفة.

لكن الفائز بلقب »اأف�سل م�سور ل�سنة 2013« هو غريغ دي 

توا من جنوب اأفريقيا، الذي اقرب من فيلة اأفريقية جتمعت 

حول جب ماء �ساكنة وانعك�ست خيالتها على �سفحتها، 

فالتقط لها �سورة يف حلظة اندفاع اأحد ال�سغار اأمامه.

وفاز بجائزة فئة ال�سبيبة الفتى الهندي اأودايان راو باوار 

)14 عامًا( عن �سورة لأنثى مت�ساح وقد اعتلت فراخها راأ�سها 

فبدت مثل تاج �سنع من �سغار متا�سيح.

هذه امل�سابقة ال�سنوية، التي ينظمها متحف التاريخ 

الطبيعي يف لندن وجملة BBC للحياة الفطرية منذ 49 

عامًا، ا�ستقطبت هذه ال�سنة نحو 43 األف �سورة من 96 بلدًا. 

وقد نظرت فيها جلنة حمكمني حمرفني. وُتعر�ض يف 

متحف التاريخ الطبيعي اأجمل 100 �سورة م�ساركة متثل 

التنوع يف الطبيعة، من 18 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2013 اإىل 

23 اآذار )مار�ض( 2014. ومن ثم يجول املعر�ض يف اأنحاء 

بريطانيا وعدد من بلدان العامل.

تقبل امل�ساركات يف دورة 2014، وهي ال�سنة اخلم�سون 

للم�سابقة، ابتداء من 9 كانون الأول )دي�سمرب( 2013. وهي 

مفتوحة للم�سورين الهواة واملحرفني يف بلدان العامل 

اأجمع. وميكن الطالع على التفا�سيل من خالل املوقع 

www.nhm.ac.uk/wildphoto   :الإلكروين

تاج أّم التماسيح
أودايان راو باوار، الهند )أفضل مصور يف فئة الشبيبة(

م باوار قرب م�ستعمرة لتما�سيح الغاريال على �سفة نهر  في اإحدى الليالي، خيَّ

�سامبال. كانت هناك مجموعتان، ت�سم كل منهما اأكثر من 100 فرخ فق�ست 

حديثًا. قبل بزوغ الفجر، زحف واختباأ خلف ال�سخور قرب ال�سغار. يقول: 

»كنت اأ�سمع اأ�سواتها الخافتة. و�سرعان ما ظهرت اأنثى كبيرة على �سطح الماء 

قرب ال�سفة لتتفقد �سغارها. ف�سبحت بع�س الفراخ نحوها، وت�سلقت راأ�سها، ربما 

ن اأنها الأنثى »الزعيمة« في المجموعة، وهي ترعى جميع  لت�سعر بالأمان«. وتبيَّ

الفراخ. وراأى باوار اإناثًا اأخرى وذكرًا، لكنها لم تقترب.

كانت تما�سيح الغاريال في الما�سي تعي�س باأعداد كبيرة في اأنهار �سبه القارة 

الهندية. اأما الآن فلم يبق اإل نحو 200 من التما�سيح البالغة المتزاوجة، تعي�س 

في 2 في المئة فقط من نطاقها ال�سابق. يقول باوار: »نهر �سامبال هو اآخر معقل 

لتما�سيح الغاريال، لكنه مهدد با�ستخراج الرمال وال�سيد غير القانونيين«. U
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جوهر الفيلة
غريغ دي توا، جنوب أفريقيا 

)أفضل مصور للحياة الفطرية 2013(

منذ التقط غريغ دي توا الكاميرا للمرة 

الأولى وهو ي�سور الفيلة الأفريقية يقول: 

»اأردت اأن اأخلق �سورة تبين طاقة الفيلة 

وحالة الوعي التي اأ�سعر بها عندما اأكون 

معها. وهذه ال�سورة هي الأقرب اإلى ذلك«. وقد 

التقطها عند جّب ماء في محمية تولي في 

بوت�سوانا، من مخباأ )م�ستوعب �سحن اأُغرق 

في الماء( وّفر له روؤية على م�ستوى الأر�س. 

اختار ا�ستعمال �سرعة اإغالق بطيئة لعد�سة 

الكاميرا »لت�سوير هذه العمالقة الوديقة 

بطريقة تظهرها كاأ�سباح«. وا�ستعمل عد�سة 

wide-angle مائلة اإلى اأعلى لت�سخيم اأي فيل 
يدخل مقدمة ال�سورة. واختار فتحة �سيقة 

تعطي عمقًا وا�سعًا للحقل بحيث تكون الفيلة 

التي في الخلفية �سمن نطاق التركيز.

اأمل دي توا اأن تجيء الفيلة قبل الفجر، لكنها 

و�سلت بعد �سروق ال�سم�س. ومن اأجل اإبراز 

»الطبيعة الغام�سة« لهذه الكائنات، رّكب 

ر ميزانه على درجة  فلتر ا�ستقطاب وعيَّ

حرارة باردة. اأما عن�سر الحظ الذي اأ�ساف 

اللم�سة الأخيرة الى ا�ستعداده فكان الفيل 

ال�سغير، الذي اندفع في محاذاة المخباأ، قريبًا 

من الم�سور حتى كاد يلم�سه.

�سرعة الإغالق البطيئة نقلت الحركة، واأدت 

وم�سة فال�س ق�سيرة اإلى تجميد تفا�سيل 

�سريعة الزوال.

Wildlife Photographer of the Year 
is owned by the Natural History 

Museum and BBC Worldwide

G
reg du Toit  / W

ildlife Photographer of the Year 2013
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كتاب الطبيعة

لحظة الثلج
جاسبر دويست، هولندا )الفائز يف فئة الرؤى املبدعة(

�سّور دوي�ست قردة المكاك اليابانية ال�سهيرة قرب الينابيع الحارة في 

جيغوكوداني، و�سط اليابان. وفتنته التاأثيرات »ال�سوريالية« التي يحدثها هبوب 

ريح باردة. اأحيانًا، تهب ع�سفة ريح عبر البخار المت�ساعد من البرك، واإذا كان 

الثلج يت�ساقط تكون النتيجة ت�سكيلة مذهلة من البخار المدّوم ورقع الثلج، 

تلتف حول القرود الم�ستدفئة في البرك. انتظر دوي�ست في الثلج حتى ظهر 

قرد بالغ وقفز الى �سخرة في و�سط البركة، »وعندما بداأت اأنف�س الثلج، علمت 

اأن اللحظة حانت«.
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دب يف املاء
بول ساودرز، الواليات املتحدة )الفائز يف فئة سلوك الحيوانات يف بيئتها(

معظم �سور الدببة القطبية تظهرها على الجليد ول تظهر �سلوكها. اأخذ �ساودرز قاربه اإلى خليج هاد�سن في كندا خالل ف�سل ال�سيف. هناك اأم�سى ثالثة اأيام وهو 

يبحث عن دب على الجليد. اأخيرًا لمح هذه الدبة على بعد 50 كيلومترًا من ال�ساطئ. قال: »اقتربت منها ببطء �سديد، ثم جرفني التيار. وبقينا على هذه الحال 

كما في لعبة القط والفاأر. كنت اأ�سمع زفيرها البطيء وهي تراقبني بف�سول من تحت �سطح الماء، و�سهيقها عندما ت�سعد اإلى ال�سطح. كان الو�سع ا�ستثنائيًا«. 

وكانت �سم�س منت�سف الليل تت�سلل عبر دخان حرائق الغابات الم�ستعرة بعيدًا اإلى الجنوب، اإ�سارة اإلى ظاهرة ارتفاع الحرارة في منطقة القطب ال�سمالي.

جبل النار
سيرغي غورشكوف، 
روسيا )الفائز يف فئة 

املشاهد الطبيعية(

�سورة غور�سكو هي الفائزة 

الوحيدة التي ل يظهر فيها 

حيوان. في 29 ت�سرين 

الثاني )نوفمبر( 2012 

�سمع اأن بركان بلو�سكي 

في ه�سبة تولبا�سنيك 

البركانية بداأ يثور. ركب 

طائرة هليكوبتر لي�سور 

الحدث. لكن �سحابة الرماد 

والدخان المنبعثة كانت 

�سميكة جدًا الى حّد اأنه 

لم يتمكن من روؤية فوهة 

البركان. وعلى رغم الهواء 

ال�ساخن الذي لف الطائرة، 

اأوثق غور�سكو ج�سده ببابها 

المفتوح وراح يلتقط ال�سور.
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كتاب الطبيعة

مسار البوم
كونور ستيفانيسون، 

كندا  )الفائز بجائزة إريك 
هوسكينغ ملجموعات 

الصور(

يتخذ البوم المخطط من 

منطقة برنابي في بريت�س 

كولومبيا )كندا( موئاًل 

له. راقب �ستيفاني�سون هذه 

الطيور الليلية لبع�س الوقت، 

حتى تعرف على م�سارات 

طيرانها، كي ي�سهل عليه 

ت�سويرها. ثبت الكاميرا 

في المكان المنا�سب، وو�سع 

فاأرًا نافقًا على من�سة فوقها 

منتظرًا و�سول البومة. قال: 

»اختطفت البومة الفاأر، 

وعادت الى مجثمها، واأخذت 

تنادي رفيقها. اإنها من 

ال�سيحات الأكثر اإثارة التي 

يمكن �سماعها في البرية«.

الغّواص
لويس خافيير ساندوفال، املكسيك 

)الفائز يف فئة الحيوانات
ذوات الدم البارد(

�سواطئ �سبه جزيرة يوكاتان في 

المك�سيك، قرب كانكون، مواقع تع�سي�س 

تقليدية لل�سلحفاة الخ�سراء المعر�سة 

لالنقرا�س، وهي تجتذب ال�سياح. قال 

�ساندوفال: »ال�سالحف معتادة على روؤية النا�س 

في الماء، حتى اأنها تظنهم جزءًا من البيئة. 

هذه الأنثى التي يبلغ طولها مترًا كانت 

تقتات على الأع�ساب البحرية. وهي لم تعر 

وجودي اأي انتباه، با�ستثناء اإلقاء نظرات 

عجلى اإلى اأعلى«.

C
onnor Stefanison / W

ildlife Photographer of the Year 2013
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غَزَل خشن
جو ماكدونالد، الواليات املتحدة )الفائز يف فئة سلوك الثدييات(

كانت منطقة بانتانال البرازيلية م�سرحًا لمنازلة بين فهد وفهدة من نوع الجاغوار. فقد ظهر الذكر، واقترب من الأنثى التي كانت م�ستلقية في و�سع اأ�سبه 

بمحاولة اإغراء. لكنها نه�ست غا�سبة، مهمدرة، وهجمت عليه فجاأة وهي تكيل له ال�سربات. تراجع الذكر متالفيًا مخالبها الم�سلطة. وقبل اأن يختفيا داخل الغابة 

ل�ستئناف مغازلتهما الخ�سنة، تمكن ماكدونالد من التقاط هذه ال�سورة المعبرة.

وضع شائك
إيزاك بريتوريوس، جنوب أفريقيا

)الفائز يف فئة سلوك الطيور(

في اأيار )مايو( من كل �سنة تحط طيور النودي البحرية على 

الياب�سة للتزاوج. ويتزامن و�سولها اإلى جزيرة كوزين ال�سغيرة 

في اأرخبيل �سي�سيل مع اكتمال �سباك العناكب الذهبية ذات 

القوائم الحمراء. تن�سج اإناث هذه العناكب، التي تنمو حتى 

حجم اليد، �سباكًا �سخمة ي�سل قطرها اإلى متر ون�سف متر، 

تتجمع فيها الذكور ال�سغيرة، وتعلق فيها الع�سافير العابرة. 

وت�ستطيع طيور النودي عادة اختراق ال�سباك، لكن هذا 

الطائر كان منهكًا فعلق في ال�سبكة. قال بريتوريو�س: 

»التقطت له �سورة قبل اأن اأحرره من قدر م�سوؤوم«.
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كتاب الطبيعة

عوني �صّريف

»�سو َلْون، �سو َغْيم، �سو كروم عم تلمع«! كلمات 

فريوز التي ت�سف بها ربوع ديار حبيبها ت�سف 

بدقة حدائق ونرتور يف �سمال ولية ديالوير الأمريكية، 

منت�سف الطريق بني نيويورك ووا�سنطن. اأعترب منطقة 

وادي ديالوير وبراندي واين، ال�سهرية بتاللها املتدحرجة 

التي تظهر يف ر�سوم اآندرو وايث، جزيرتي اخلا�سة. فهي 

تبدو معزولة عن العامل، �سواطئها �سبكات الطرق الرئي�سية 

املزدحمة وال�ساخبة. وما اأن تدخل حدائق ونرتور، اأو 

حدائق لونغوود القريبة  �  وكلتاهما من هبات عائلة دوبونت 

الرثية للمنطقة  �  فاأنت فعاًل يف جنتني يحج اإليهما النا�ض 

من جميع اأنحاء العامل.

منذ تقاعدت، اأ�سبحت زياراتي اإىل ونرتور ولونغوود 

اأ�سبوعية، وعند تغري الف�سول يومية، كي ل يفوتني التغري 

املثري يف الألوان، خ�سو�سًا يف ف�سلي الربيع واخلريف. 

فالألوان  �  يف روؤية املوؤ�س�ض هرني فران�سي�ض دوبونت 

)1880 � 1969( كما لو كان يردد كلمات فريوز  �  اأهم من اأي 

�سيء اآخر!

ألوان 
الخريف
يف حدائق ونترتور

تحملني 

الذكريات 

إلى جوالتنا 

الدراسية في 

حرم الجامعة 

األميركية في 

بيروت مع  

أستاذ تصنيف 

النباتات الراحل 

شارل أبوشعر
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كتاب الطبيعة

تبلغ م�ساحات ممتلكات ونرتور 3.84 كيلومرمربع، 

وفيها طرق وممرات تزيد جمتمعة على 3 كيلومرات. ويف 

اأكرث من 240 األف مر مربع ُنظمت النباتات وال�سجريات 

بطرق تبدو لعني الناظر »طبيعية«، فتمتزج األوان 

الزهور خالل الربيع واألوان الأوراق املتغرية واملت�ساقطة 

يف اخلريف. لكن هذا ل يعني اختفاء الألوان يف ال�ستاء اأو 

ال�سيف. فلكل ف�سل األوانه و�سحره اخلا�ض.

حتوي حدائق ونرتور ما يزيد على 7500 نوع من 

النباتات، منها اأرز لبنان!

يبداأ الربيع فعاًل يف الأ�سبوع الثاين من اآذار )مار�ض(، 

عندما ُتفر�ض التالل املتدحرجة ب�سجاد اأزرق، �سرعان ما 

ر الأ�سجار العديدة  يختفي، يتابعه بانتظام خمطط َتَزهُّ

والنباتات الربية املوزعة يف اأنحاء اجلنائن، وت�سل قمته 

يف اأيار )مايو( عندما تزهر �سجريات الأزاليا باألوانها 

املتعددة.

ويف ف�سل اخلريف يبداأ تغري األوان ورق اأ�سجار معينة، 

مثل الدوغوود واملايبل )القيقب( يف منت�سف اأيلول 

)�سبتمرب(. وما اأن ياأتي كانون الأول )دي�سمرب( حتى 

تكون معظم الأ�سجار عارية من الورق.

ونرتور لي�ست جمرد جنائن، ففيها غابة »م�سحورة« 

لالأطفال، وق�سر ومتحف خمت�ض باحل�سارة الأمريكية 

املبكرة والأثر الأوروبي عليها، ومراكز علمية وبيئية وثقافية. 

وحتوي مكتبتها اآلف املخطوطات والكتب يف علوم 

النباتات والجتماع والفن الأمريكي، وتعترب مرجعًا 

عامليًا مهمًا للعامل والطالب والهاوي على حد �سواء.

اأختتم بنقطتني: اأوًل، من املمكن حماية البيئة 

واحلفاظ على الراث الطبيعي والثقايف و�سط 

املدينة ال�ساخبة حيث التلوث وال�سجيج. وهذا 

ما يجعل اأماكن مثل ونرتور و�سنرال بارك 

يف نيويورك ومتنزهات لندن وباري�ض 

وبروك�سل وغريها من املدن اأماكن ُترعى 

ويحافظ عليها.

ثانيًا، عندما اأ�سري يف ونرتور اأو 

لونغوود، �سواء لوحدي اأو مع �سديق، 

حتملني الذكريات اإىل معقل اآخر، حرم 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وجولتنا 

الدرا�سية مع الراحل الربوف�سور �سارل اأبو 

�سعر، اأ�ستاذ ت�سنيف النباتات، وهو يعرفنا 

على كنوز احلرم اجلامعي من نبات واأ�سجار. فاإىل 

■ ذكراه اأهدي هذا املقال. 

ال�سور:

عوين �صّريف
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عبق التاريخ الروماني
يف عاصمة املغرب القديم

محمد التفراوتي )الرباط(

غرب  �شمال  يف  رائعة  اأثرية  جمموعة  وليلي  موقع 

قدمية.  حقبة  من  مبانيه  �شموخ  ي�شتمد  املغرب 

يبعد 30 كيلومرتًا �شمال مدينة مكنا�س و60 كيلومرتًا غرب 

مدينة فا�س، وميتد فوق ه�شبة عند �شفح جبل زرهون على 

م�شاحة 42 هكتارًا.

اأو فوليبيلي�س بالالتينية، اإىل اللغة  تعود ت�شمية وليلي، 

الأمازيغية الأ�شلية، ومعناها نوع من الزهر. وتدل اآثار املوقع 

اإىل  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  من  ح�شارات،  عدة  تعاقب  على 

ح�شارة  على  خا�س  ب�شكل  ت�شهد  وهي  الإ�شالمي.  العهد 

من  ابتداء  املنطقة،  يف  طوياًل  عمرت  التي  الرومانية  املدينة 

 788 عام  الأدار�شة  دولة  قيام  وحتى  امليالد  قبل  الثالث  القرن 

بعد امليالد.

مولي  ملدينة  املقابلة  التلة  على  بجالل  جاثمًا  املوقع  يبدو 

اإدري�س زرهون، وهي اأول مدينة اإ�شالمية يف �شمال اأفريقيا، 

وليلي
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جعلها موؤ�ش�س الدولة الإدري�شية اإدري�س الأول عا�شمة له.

الطنجية«،  »موريتانيا  عا�شمة  وليلي  مدينة  كانت 

خ�شبة  زراعية  باأرا�س  متيزت  للمغرب.  القدمي  ال�شم  وهو 

وموارد مائية وافرة، خ�شو�شًا من نهري اخلمان وفرطا�شة، 

زرهون.  جبل  حماجر  توفرها  التي  البناء  مواد  عن  ف�شاًل 

ا�شتوطنها الرومان خالل احتاللهم �شمال اأفريقيا، بعد قيام 

الإمرباطور كاليغول بقتل بتوليمي ابن امللك الأمازيغي يوبا 

الثاين. ويك�شف املوقع عن م�شهد فني بديع ي�شم الف�شيف�شاء 

)موازييك( ومتاثيل الرخام والأعمدة والنقو�س الرائعة التي 

تعك�س الثقافة الرومانية وثقافة ال�شكان الأ�شليني.

حمامات  من  عمومية،  ومرافق  اأبنية  املدينة  وت�شم 

املخ�ش�س  الكابيتول  معبد  عن  ف�شاًل  وخمابز،  ودكاكني 

خلفها  التي  الآثار  ومن  وميرنفا.  وجينون  زحل  للثالوث 

الرومان اأي�شًا مطاحن احلبوب ومعا�شر الزيتون والأقوا�س، 

ومنها قو�س الن�شر الذي يحمل ا�شم الإمرباطور كركال الذي 

تعود  قدمية  وثائق  على  اعتمادًا   1930 عام  ترميمه  اأعيد 

ثمانية  تتخلله  دفاعي  �شور  خملفات  وتبدو   .1821 العام  اإىل 

اأبواب واأبراج للمراقبة، ميتد على م�شافة كيلومرتين، �شيده 

الإمرباطور ماركو�س اأوريليو�س.

مبوقع  �شمعوا  املغرب  خارج  قليلني  اأنا�شًا  اأن  املوؤ�شف 

اليون�شكو  لئحة  على   1997 عام  اإدراجه  مت  الذي  وليلي، 

ال�شياحية  ال�شلطات  من  ي�شتحق  وهو  العاملي.  الرتاث  ملواقع 

اإن  بل  الزوار.  من  اأكرب  اأعدادًا  اإليه  يجلب  ترويجًا  املغرب  يف 

عربية  بلدان  يف  كثرية  داخلية  ومواقع  املوقع،  هذا  تطوير 

اأمرًا  �شيكون  البحرية،  ال�شياحية  املراكز  على  حاليًا  تعتمد 

املنتدى  تقرير  نبه  وقد  الداهم.  املناخي  التغري  مع  حيويًا 

العربي للبيئة والتنمية عن اأثر تغري املناخ على الدول العربية 

�شيوؤثران  البحار  م�شتويات  وارتفاع  ال�شواطئ  تاآكل  اأن  اإىل 

يف  الأوىل  وبالدرجة  ال�شاحلية،  ال�شياحية  املراكز  على 

اإىل  ودعا  ولبنان.  والأردن  و�شورية  وتون�س  واملغرب  م�شر 

ا�شتك�شاف خيارات ل�شياحة داخلية بديلة تكون اأقل تعر�شًا 

■ لتاأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك ال�شياحة الثقافية. 
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ح�سام خنكار

والتقنية  للعلوم   عبدالعزيز  امللك  مدينة  تتوىل 

تعمل  حتلية  حمطة  اأكرب  �شتكون  ما  بناء  حاليًا 

بالطاقة ال�شم�شية يف العامل، يف مدينة اخلفجي على �شاحل 

اخلليج يف ال�شعودية قرب احلدود مع الكويت. يجري العمل 

يف هذا امل�شروع منذ العام 2011  ا�شتجابة ملبادرة امللك عبدالـله 

لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�شية، التي تهدف اىل تلبية جميع 

متطلبات التحلية اجلديدة يف اململكة بالطاقة املتجددة.

الع�شرين  ال�شنوات  خالل  �شخمًا  حتديًا  ال�شعودية  تواجه 

مرات  ثالث  الكهرباء  على  طلبها  �شيت�شاعف  اإذ  املقبلة، 

تقريبًا. وهناك دافع رئي�شي لزدياد الطلب على النفط املحلي 

هو ازدياد الطلب على املياه العذبة، التي تتطلب بناء حمطات 

املياه  حتلية  حمطات  من�شاآت  اأكرب  ال�شعودية  ولدى  حتلية. 

العاملي.  الإنتاج  من  املئة  يف   18 من  اأكرث  ميثل  ما  العامل،  يف 

وي�شتخدم يوميًا ما يقارب 1.5 مليون برميل من النفط حمليًا 

هذا  ومن  اململكة.  اأنحاء  يف  املحالة  واملياه  الكهرباء  لإنتاج 

املحلي  ال�شتهالك  لتلبية  املئة  يف   11 نحو  ي�شتخدم  املجموع، 

وال�شناعي للمياه. اأما املياه التي ت�شتعمل للري فتاأتي اأ�شا�شًا 

من الأحوا�س اجلوفية. ويعترب القت�شاد يف ا�شتهالك النفط 

من اأجل ت�شديره ق�شية حيوية لل�شعودية.

اأن�شاأت ال�شعودية مدينة امللك عبداللـه  اإدراكًا للتحديات، 

هذين  انت�شار  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  واملتجددة،  الذرية  للطاقة 

�شناعة  توطني  الكربى  الأهداف  ومن  الطاقة.  من  النوعني 

القيمة  مبعظم  الحتفاظ  ــل  اأج من  الرئي�شية  املكونات 

املحققة داخل البالد. لكن خلق �شناعة حقيقية يتطلب نقل 

التكنولوجيا والتعليم وزيادة الوعي اجلماهريي، على �شبيل 

املثال ل احل�شر.

اخل�شائ�س الطبيعية واجلغرافية لل�شعودية جعلتها من 

اأف�شل املناطق يف العامل من حيث كمية الإ�شعاع ال�شم�شي. 

فان  )نا�شا(،  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  بيانات  على  وبناء 

قوة  حيث  من  ــس  الأر� على  الثاين  »املكان  هي  ال�شعودية 

وي�شل  ت�شيلي،  يف  اأتاكاما  �شحراء  بعد  ال�شم�شي«  ال�شطوع 

للبحر  ال�شاحلي  اخلط  على  ال�شم�شي  ال�شعاع  م�شتوى 

املربع  املرت  على  �شاعة  كيلوواط   8.6 اإىل  جدة  �شمال  الأحمر 

ل�شمان  مهمة  هذه  املرتفعة  ال�شعاع  م�شتويات  اليوم.  يف 

يف  باحث  خنكار  ح�شام  الدكتور 

مدينة  يف  الطاقة  بحوث  معهد 

والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

الريا�س، ال�شعودية.

التحلية الشمسية
يف الخفجي السعودية
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داخل حمطة لتحلية

مياه البحر بتكنولوجيا

التنا�سح العك�سي 

)Reverse Osmosis(

وتهدف  ال�شم�شية.  الطاقة  ل�شتخدام  القت�شادية  اجلدوى 

مبادرة امللك عبداللـه اإىل اإنتاج مياه عذبة بكلفة تقل عن 1.5 

اأقل من ن�شف  اأي  ريال �شعودي )0.4 دولر( للمرت املكعب، 

اأو  الديزل  بحرق  حراريًا  العذبة  املياه  لإنتاج  احلالية  الكلفة 

لذلك   .)Reverse Osmosis( العك�شي  التنا�شح  بطريقة 

حتلية  قدرة  لزيادة  خ�شراء  تكنولوجيا  اىل  التحول  ي�شكل 

املياه انطالقة ا�شرتاتيجية مل�شتقبل البالد.

هو   ،2014 �شنة  بحلول  اإجنازه  املتوقع  اخلفجي،  م�شروع 

املرحلة الأوىل من مبادرة امللك عبداللـه لتحلية املياه. وبقدرة 

اأكرب  هذه  �شتكون  اليوم،  يف  املياه  من  مكعب  مرت  األف   30

و�شوف  العامل،  يف  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  حتلية  حمطة 

من  اخلفجي  مدينة  يف  مقيم  األف   100 نحو  احتياجات  تلبي 

األواح  الأوىل،  تكنولوجيتني:  امل�شروع  يجمع  العذبة.  املياه 

املتعدد  ال�شيليكون  من  م�شنوعة  م�شطحة  فوتوفولطية 

البلورات، مركبة على اأجهزة تتبع مزدوجة املحور لزيادة اإنتاج 

مركبة  الرتكيز،  فائقة  فوتوفولطية  األواح  والثانية،  الطاقة. 

ال�شيليكون  األواح  املحور.  مزدوجة  تتّبع  اأجهزة  على  اأي�شًا 

�شوف  تكنولوجيا،  واأر�شخ  اأقدم  هي  التي  البلورات،  املتعدد 

على  ميغاواط،   10 قدرتها  تبلغ  التي  املن�شاأة  معظم  ت�شكل 

الرتكيز  الفائقة  الفوتوفولطية  الألواح  نظم  بع�س  تن�شر  اأن 

مدينة  يف  ال�شيليكون  األــواح  وت�شنع  اختبارية.  لأغرا�س 

يف  ت�شتخدم  حني  يف  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 

مت  تكنولوجيا  اأحدث  الرتكيز  الفائقة  الفوتوفولطية  الألواح 

والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  قبل  من  تطويرها 

هايت  يوركتاون  يف  اإم  بي  اأي  ل�شركة  التابع  الأبحاث  ومركز 

ال�شيليكون  األواح  كفاءة  وتبلغ  الأمريكية.  نيويورك  بولية 

الفوتوفولطية  الألــواح  كفاءة  تبلغ  حني  يف  املئة،  يف   14

ا�شتعمال  اأ�شباب  واأحد  ال�شعفني.  من  اأكرث  الرتكيز  الفائقة 

اأن  هو  امل�شروع  يف  الكهرباء  معظم  لتوليد  ال�شيليكون  األواح 

ال�شم�شي  الإ�شعاع  من  اأكرب  بكمية  يتمتع  اخلفجي  موقع 

ال�شم�شي  الإ�شعاع  من  منخف�س  وم�شتوى  العاملي،  الأفقي 

اأن  الرتكيز  الفائقة  الفوتوفولطية  الألواح  وباإمكان  املبا�شر. 

األواح  حتول  حني  يف  فقط،  املبا�شر  ال�شم�شي  الإ�شعاع  حتول 

من  مزيج  هو  الذي  العاملي  ال�شم�شي  الإ�شعاع  ال�شيليكون 

الإ�شعاع املبا�شر والإ�شعاع املنت�شر.

�شوف ي�شتخدم م�شروع اخلفجي الكهرباء الفائ�شة املولدة 

يتم  الليل،  ويف  الكهرباء.  �شبكة  لتغذية  النهار  يف  �شم�شيًا 

هناك  تكون  لن  وبذلك  ال�شبكة.  من  الكهرباء  على  احل�شول 

حاجة اإىل تخزين الطاقة، كما اأن الختالف يف اإنتاج الكهرباء 

ب�شبب تقلبات اأحوال الطق�س اأثناء النهار لن يوؤثر يف ت�شغيل 

نحو  ي�شتعمل  و�شوف  القت�شادي.  و�شعها  يف  اأو  املحطة 

تعيري  يتم  حيث  ال�شم�شية،  الألواح  حتمل  تتبع،  جهاز   1500

قيا�شية.  اختبار  ظروف  يف  واط   240 على  �شم�شي  لوح  كل 

الرتخي�س  متطلبات  هذه  ال�شيليكون  األــواح  ا�شتوفت  وقد 

تتعر�س  اأن  على  �شنة،   25 لتدوم  م�شممة  وهي  ال�شرورية، 

املحلية  احلــرارة  تــرتاوح  ظروف  يف  الــرتدي  من  اأدنــى  حلد 

اأثناءها بني 40 درجة حتت ال�شفر و90 درجة مئوية. وتو�شل 

من  املولد  املبا�شر  التيار  لتحويل  مركزية  مبحولت  الألــواح 

الألواح اىل تيار مرتدد ميكن تغذية ال�شبكة به.

�شوف تتم حتلية املياه من خالل تنفيذ تكنولوجيا نانوية 

عبدالعزيز  امللك  مدينة  طورتها  العك�شي  للتنا�شح  متقدمة 

اإم.  بي  اأي  ل�شركة  التابع  الأبحاث  ومركز  والتقنية  للعلوم 

هذه التكنولوجيا تقاوم ب�شكل كبري تر�شب الكلور والن�شداد 

امللحي والدفق العايل وتراكم البكترييا. ومتت ت�شمية الغ�شاء 

اجلديد »i-Phobe« لرتكيبته الكيميائية الفريدة املكونة من 

عندما  جذريًا  تتغري  اأن  من  ميكنها  ما  للماء،  نابذة  اأيونات 

ت�شتعمل يف ظروف خمتلفة، فتتحول اىل اأيونات تاألف املاء. 

املاء بكفاءة  النانوي اجلديد لكي ينقي  الغ�شاء  وقد مت تطوير 

مقاومة  اإىل  اإ�شافة  عال،  بدفق  ال�شامة  واملواد  الأمالح  من 

تر�شب الكلور ومنع تراكم البكترييا.

توفر املرحلة الثانية من م�شروع التحلية بالطاقة ال�شم�شية 

ويجري  اليوم.  يف  العذبة  املياه  من  مكعب  مرت  األف   300

الرتكيز  الفائقة  الفوتوفولطية  الألواح  واختبار  املوقع  اختيار 

ال�شم�شي  الإ�شعاع  حيث  لل�شعودية،  الغربي  ال�شاحل  يف 

العايل هو اأكرث جدوى لهذا النظام. و�شتنفذ التحلية بالطاقة 

املقرر  ومن  اململكة.  اأنحاء  يف  كامل  نطاق  على  ال�شم�شية 

تكون  و�شوف   ،2032 �شنة  والثالثة  الثانية  املرحلتني  اإجناز 

النجاح  مفتاح  الأول  امل�شروع  من  امل�شتفادة  والدرو�س  اخلربة 

لهذه املبادرة الطموحة.

يف  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتغالل  اإىل  الهادفة  الــروؤيــة 

اإىل  اللجوء  اأن  املياه هي موؤ�شر وا�شح على  ال�شعودية لتحلية 

احللول اخل�شراء وامل�شتدامة اأ�شبح حاجة عاملية ملحة، حتى 

■ يف البلدان الغنية بالنفط. 
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قرب منتجع اإ�شباين معروف، حيث تنت�شر مالعب 

اأن�شئ  بالأ�شجار،  املحفوفة  وال�شواطئ  الغولف 

اجلاذبة  عنا�شره  اإىل  اأخ�شر  َمْعلمًا  اأ�شاف  جديد  موقع 

للزوار: حمطة تنتج من مياه ال�شرف ال�شحي طاقة نظيفة.

هذه املحطة، التي اأقيمت يف بلدة �شيكالنا دي ل فرونتريا 

مياه  ت�شتخدم  لإ�شبانيا،  الغربي  اجلنوبي  الطرف  على 

وقودًا  منها  تنتج  طحالب  لإنبات  ال�شم�س  و�شوء  ال�شرف 

مليون   16 كلفته  م�شروع  �شمن  وذلك  )بيوفيول(.  حيويًا 

النفط  على  العتماد  وتخفي�س  بديلة  طاقات  لتوفري  دولر 

الأجنبي.

ا�شتخدام  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  و�شف  لقد 

بع�س  لكن  امل�شتقبل«،  »وقود  باأنه  حيوية  ككتلة  الطحالب 

من  الكبرية  الكميات  اأن  معتربين  قيمتها،  من  قللوا  النقاد 

الطاقة واملياه واملواد الكيميائية الالزمة لإنتاج هذه الطحالب 

طاقة من مياه املجاري

الباحثان ماريا لوريانو وميالد مراد، ياأخذان عينتني

من مياه ال�سرف املنبتة للطحالب يف حمطة �سيكالنا

يف   All-gas حمطة  لكن  م�شتدامة.  غري  العملية  جتعل 

خا�شة  �شركة  اأكرب  ثالث  »اأكواليا«  متلكها  التي  �شيكالنا، 

اأول  باتت  فقد  العك�س.  اإثبات  اإىل  ت�شعى  العامل،  يف  للمياه 

الطحالب  ت�شتخدم  ال�شرف  مياه  ملعاجلة  بلدية  حمطة 

املزروعة كم�شدر لإنتاج الوقود احليوي.

احليوي  الغاز  تنتج  وغريهما  والورق  للجعة  م�شانع  ثمة 

لكن اخلا�شـة،  الطاقويـة  لحتياجاتهـا  ال�شرف  مياه  من 

بوا�شطة  الطحالب  ُينبت  الذي  الأول  امل�شروع  هو   All-gas
مياه ال�شرف لإنتاج طاقة حيوية تفي�س عن حاجاته، مبا يف 

ذلك وقود حيوي لل�شيارات.

لإنتاج  املحطة  يف  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  غاز  ُي�شتخدم 

الكتلة احليوية الطحلبية، ويتم حتويل احلماأة اخل�شراء اىل 

و�شاحنات  احلافالت  يف  ا�شتعماله  ي�شيع  نظيف  حيوي  غاز 

■ النفايات لأنه اأقل تلويثًا. 

بلدة إسبانية تنتج طحالب للوقود من مياه الصرف



ن مزاج ال�شعوديني يف �شكل كبري خالل الأيام  حت�شّ

اأن الدولة مل ترفع رواتبهم، ومل  الأخرية، على رغم 

تنجز اأي م�شروع �شكني من بني ع�شرات امل�شاريع التي وعدت 

بها قبل ثالثة اأعوام، وحتى اأ�شعار الأرا�شي اخلام التي تفي�س 

بها �شحراوؤهم مل تنخف�س على رغم اأنها امل�شبب الأول لرتفاع 

الت�شخم وكلفة املعي�شة. كل ما ح�شل اأن �شوارع مدنهم باتت 

جادة  حملة  وال�شبب  ازدحامها،  خّف  بعدما  احتماًل  اأكرث 

اأو�شاعها  ت�شوِّ  مل  التي  العمل  لنظام  املخالفة  العمالة  لرتحيل 

خالل مدة ال�شماح التي انتهت الأ�شبوع املا�شي.

هذه احلقيقة الب�شيطة تعني اأن اأعداد العمالة »مليونية«، 

وقد األقت بثقلها على البنية التحتية فزادتها عبئًا على عبء، 

فما اإن تزحزحت قلياًل حتى تنف�شت ال�شعداء ومعها مواطن 

�شعودي يبحث حائرًا عن حياة اأف�شل.

بعدما  العمل  �شوق  تنظيم  هو  املعلن  العمل  وزارة  هدف 

�شاعت فيه الفو�شى بحمل كل من ا�شتقدم عاماًل، باأن ُي�شغل 

عامله اأو تنقل كفالته اإىل من هو بحاجة اإليه اأو يرحله، ولكنها 

اأن يعي�س ذلك العامل يف فو�شى، يتنقل من وظيفة  ل تقبل 

دفع  تريد  اإنها  عقود.  اأو  ثبوتية  اأوراق  دون  من  اأخرى  اإىل 

وفق  حت�شب  م�شاحة  وهو  الأخ�شر«،  »النطاق  نحو  اجلميع 

حل�شاب  اآخر  اإىل  جتاري  قطاع  من  تختلف  ريا�شية  معادلة 

عنها،  واملر�شي  املتحققة  الوظائف(  )توطني  ال�شعودة  ن�شبة 

ومن يدخله فهو اآمن من الغرامات والإغالق، وله اأن ي�شتقدم 

الأقل  النطاقات  اأ�شحاب  من  عمالة  ينقل  اأو  اأجنبية،  عمالة 

حظًا )الأ�شفر والأحمر( ممن عجز عمدًا اأو ك�شاًل عن توظيف 

عدد كاٍف من ال�شعوديني وال�شعوديات الذين بات توظيفهم 

يف �شدارة اأولويات احلكومة.

�شمن  يدخل  اأن  يجب  اآخر  »اأخ�شر«  هدفًا  ثمة  ولكن 

وهو  عمومًا،  ال�شعودية  واحلكومة  العمل  وزارة  ح�شابات 

ينهمر  الذي  الأجنبية  العمالة  بطوفان  عالقة  وله  »البيئة«، 

منذ  احلدودية  اململكة  منافذ  عرب  توقف  دون  ومن  يوم  كل 

م�شتقاًل   كوكبًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  كانت  فلو  عقود. 

»الب�شمة  فبح�شاب  �شكانه.  ولهلك  بيئية  كارثة  فيه  حل�شلت 

البيئية« للمملكة فاإنها حتتاج اإىل اأن تكون مواردها الطبيعية 

من  ولكن  تعي�س.  اأن  ت�شتطيع  كي  الآن  عليه  هي  ما  �شعفي 

ينق�شها  ما  فعو�شت  منعزًل،  كوكبًا  لي�شت  اأنها  حظها  ح�شن 

با�شترياده من »الكواكب« الأخرى.

اأي  ـ  امل�شتدام  باحلل  لي�س  هذا  اإن  يقولون  اخلرباء  اأن  غري 

وكاتب  اإعالمي  خا�شقجي  جمال 

مقالته  ن�شرت  وقــد  �شعودي. 

يف  »احلياة«  �شحيفة  يف  هذه 
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بقلم جمال خاشقجي

سعادة السعوديين... 
الحياة في »األخضر«

اأو  كاحلروب  ال�شترياد  حرية  من  حتد  قيود  فثمة  ـ  امل�شمون 

املتاحة  املادية  القدرة  اأن  كما  التكاليف،  ارتفاع  اأو  املجاعات 

اإذ  امل�شتقبل،  يف  الأخرى  هي  م�شمونة  لي�شت  لال�شترياد 

ين�شح  الذي  احلل  النفط.  واأ�شعار  الزمان  تقلبات  حتكمها 

واملوارد  ال�شكان  عدد  بني  توازن  اإحالل  هو  به  البيئة  خرباء 

القدرة  كرفع  معقدة،  منظومة  ذلك  يف  وتدخل  املتاحة. 

وا�شتخدام  والتدريب،  التعليم  خالل  من  للفرد  الإنتاجية 

فاإننا  وبالطبع  الإنفاق.  يف  تر�شيد  مع  املتاحة  للموارد  اأف�شل 

يف اململكة ل نفعل �شيئًا من هذا، واإن فعلنا بع�شه فال نح�شنه. 

ذلك اأننا م�شابون بلعنة النفط التي ت�شعرنا باطمئنان زائف، 

للعمالة  ال�شريح  الت�شيب  حال  اإهمالنا  يف  ال�شبب  هو  وكان 

الأجنبية، وال�شماح لقت�شادنا باأن يدمن عليها.

م�شلحة  يف  ي�شب  ل  موازيًا  اقت�شادًا  خلق  ما  وهو 

امل�شروعة  غري  للهجرة  مغرية  البالد  وجعل  القومي،  الناجت 

ال�شعفني،  اإىل  البالد  �شكان  ارتفع  حتى  اجلائر،  وال�شتقدام 

اأحدث  ما  وهو  بقليل،  الن�شف  من  اأقل  منهم  الأجانب  ف�شكل 

حاًل غري طبيعية اقت�شادًا  وبيئة.

اجلائر  ال�شتهالك  نهمل  ـ  نزال  ول  ـ  جعلتنا  نف�شها  اللعنة 

زراعية  م�شاريع  يف  املاء  واأولها  املحدودة،  الطبيعية  ملواردنا 

اأكرب  بوجود  والفخر  القمح،  زراعة  مثل  مر�شدة  وغري  عبثية 

�شحيح  �شحراوي  بلد  يف  الألبان  واإنتاج  املا�شية  لرتبية  مزارع 

مبياهه. اأما يف جمال النفط فنحن من اأكرب الدول ا�شتهالكًا له 

بالن�شبة اإىل عدد ال�شكان، فمدننا تعمي اأب�شار الطائرات التي 

ت�شلها لياًل، فيتعجب راكبوها من اإ�شاءتها املبالغ فيها، بينما 

ندعم اأ�شعار البنزين والديزل ليكون الأرخ�س حول العامل.

م�شتقبل  اإىل  تر�شدنا  اأن  ميكن  البيئية«  »الب�شمة  نظرية 

اإنني  وحيث  فيه.  احلياة  م�شمون  الأقل  على  اأو  اأف�شل، 

فذهلت  البيئة،  يف  خبري  ب�شديق  ا�شتعنت  بها،  �شليع  غري 

العربي  املنتدى  عن  �شدرت  درا�شة  يف  قراأته  الذي  بالقليل 

اأكرث من لقاء  اأن نعقد  اإيّل، وت�شتحق  اأر�شلها  للبيئة والتنمية 

اأن تلجه وزارة  حولها. فهي املجال الأخ�شر التايل الذي يجب 

البو�شلة  توجيه  يف  جناحًا  حققت  بعدما  ال�شعودية،  العمل 

الأجنبية  العمالة  يف  الفائ�س  هذا  اعتبار  نحو  احلكومية 

اإزالة  اأعوام من جتاهلها، وهي مل تنجح بعد يف  م�شكلة، بعد 

امل�شكلة، واإمنا بداأت يف ذلك.

باأن  املواطنني  قبل  امل�شوؤولني  اإقناع  هو  املقبل  التحدي 

اأف�شل«. وهذا ل يكون  النه�شة هي يف حتقيق »نوعية حياة 

مكتفية  اأنيقة  مبدن  واإمنا  بنيانًا،  واأعلى  ات�شاعًا  اأكرث  مبدن 

بحياتها،  �شعيدة  الطبيعية،  ومواردها  الأ�شليني  ب�شكانها 

كلفًة  اأقل  املدن  هذه  تكون  قد  بل  طرقها.  يف  ازدحامًا  واأقل 

ت�شيريًا و�شيانة، فلو اأدخل مفهوم التوازن البيئي اإىل تخطيط 

املقا�س  اإىل  ولنكم�شت  متامًا،  لتغريت  ال�شعودية  املدن 

ال�شحيح الذي كان ينبغي اأن تتوقف عنده.

الأ�شبوع،  هذا  ال�شعودي  املواطن  ه  اأح�شَّ لذيذ  �شعور  اإنه 

من  ال�شارع  ات�شع  مزدحمة.  غري  طرق  يف  �شيارته  يقود  وهو 

فكيف  معتادة،  بليونية  تكاليف  ذات  تو�شعة  م�شاريع  دون 

مع  جتربته  ولكن  احلياة؟  مناحي  كل  لي�شمل  ذلك  ات�شع  لو 

حما�شتها  تفقد  التي  واحلكومة  العنيدة  الأجنبية  العمالة 

ب�شرعة جتعالنه ي�شك يف اأن يكتمل م�شروع املدينة ال�شعودية 

وارتفعت  وظائفها،  توطنت  وقد  باكرًا،  ترتاح  التي  ال�شعيدة 

مداخيل اأهلها. اإنها عودة ال�شعودية اإىل حياتها الطبيعية. ■

رأي
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التحكم بالبصمة البيئية من أجل »نوعية حياة أفضل«

نظرية 
»البصمة البيئية« 

يمكن أن ترشدنا 
إلى مستقبل 

أفضل، أو على األقل 
مضمون الحياة فيه. 

وحيث إنني غير 
ضليع بها، استعنت 

بصديق خبير في 
البيئة، فذهلت 

بالقليل الذي قرأته 
في دراسة صدرت 

عن المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية 

أرسلها إلّي، 
وتستحق أن نعقد 

أكثر من لقاء حولها
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ركز املؤتمر السنوي السادس للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية )أفد( ىلع أنه يمكن للمنطقة العربية تخفيض 

استهالك الطاقة إلى النصف، مع الحفاظ ىلع 
مستويات اإلنتاج نفسها، وذلك عن طريق تحسين 
الكفاءة فقط. وأكد ىلع أهمية التعاون اإلقليمي 

يف إنتاج الطاقة وتوزيعها. وخلص إلى أنه إذا التزمت 
البلدان العربية بسياسات واستثمارات مالئمة، يمكنها أن 
تكون عضوًا رائدًا يف مجتمع الطاقة النظيفة العاملي، 
فتخلق فرص عمل حقيقية ملواطنيها، وتصّدر الطاقة 

املتجددة إضافة الى النفط والغاز

مؤتمر املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013

دعوة للتحول إلى قطاع            طاقة عربي مستدام
راغدة حداد )ال�شارقة(

على  يح�شلون  ال  عربي  مليون   50 من  اأكرث  هناك 

خدمات طاقة حديثة، وب�شكل خا�ص الكهرباء، مع 

يف  االأعلى  بني  هي  العربية  املنطقة  يف  اال�شتهالك  كثافة  اأن 

العامل.

خ�شو�شًا  املتجددة،  الطاقة  م�شادر  بوفرة  املنطقة  وتنعم 

والأ�شعار  للوقود  املن�شبط  غري  الدعم  لكن  والرياح.  ال�شم�ص 

التطوير  مينع  اأحيانًا،  املئة  يف   95 اإىل  ي�شل  الذي  الكهرباء، 

ا�شتثمارات  ي�شجع  وال  املتجددة،  للطاقة  النطاق  الوا�شع 

التي  الطاقة  كفاءة  حت�شني  دون  يحول  كما  اخلا�ص،  القطاع 

يبلغ معدلها يف املنطقة اأقل من 50 يف املئة.

ال�شنوي  املوؤمتر  الواقع كانت مو�شوع  الت�شدي لهذا  �شبل 

ال�شاد�ص للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي عقد 

�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي، وحوله )من اليمني( مالك الكباريتي، اأمين اأبو حديد، عبد الرحمن العو�سي، اأحمد العو�سي، حميد جعفر، مارون �سمعان
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دعوة للتحول إلى قطاع            طاقة عربي مستدام
االأمريكية  اجلامعة  يف  )اأكتوبر(  االأول  ت�شرين  و29   28 يف 

يف ال�شارقة. ونوق�شت خالله نتائج تقرير املنتدى ل�شنة 2013 

بعنوان »الطاقة امل�شتدامة«.

الطاقة،  كفاءة  حت�شني  اإىل  العربية  ال��دول  املوؤمتر  دعا 

وا�شتغالل االإمكانات غري امل�شتثمرة يف موارد الطاقة املتجّددة، 

وا�شتخدام احتياطات النفط والغاز باأ�شاليب اأنظف، وتوظيف 

تطوير  يف  االإقليمية  القدرات  لبناء  النفط  ت�شدير  اإي��رادات 

واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة. وتوجه اإىل �شانعي ال�شيا�شات 

ا�شتمرار  من  وحتريرها  املنطقة  اقت�شادات  تنويع  على  للعمل 

العوامل  واإر�شاء  الوقود،  من  واحد  نوع  على  املفرط  االعتماد 

املالئمة مل�شاهمة القطاع اخلا�ص يف ا�شتثمارات البنية التحتية 

الإمدادات الطاقة، والت�شدي لفقر الطاقة.

اأ�شعار  دعم  �شيا�شات  يف  النظر  باإعادة  املوؤمتر  واأو�شى 

الطاقة واإ�شالح �شيا�شات الت�شعري، من اأجل حتفيز االنت�شار 

وتقنيات  للطاقة  االأمثل  واال�شتخدامات  للكفاءة،  ال�شريع 

تقييم  اإدخال  �شرورة  على  واأكد  واملتجددة.  النظيفة  الطاقة 

اخلا�شة  البيئي  االأثر  تقييم  تقارير  يف  املناخية  التاأثريات 

بخطط تو�شيع نظم الطاقة، والعمل على اأ�شا�ص الرتابط بني 

ت�شجيع  اإىل  العربية  احلكومات  ودعا  واملناخ.  واملياه  الطاقة 

ت�شنيع  يف  االبتكار  ودعم  امل�شتدامة  الطاقة  تكنولوجيات 

الربامج واالأجهزة ون�شرها على نطاق وا�شع يف املنطقة.

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  وح�شور  برعاية  املوؤمتر  ُعقد 

ال�شارقة  وحاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن 

نحو  فيه  و�شارك  ال�شارقة.  يف  االأمريكية  اجلامعة  ورئي�ص 

من  واأجنبية،  عربية  دولة   52 من  واخت�شا�شي  م�شوؤول   600

ومراكز  واجلامعات  وال�شركات  العام  والقطاع  احلكومات 

االأبحاث واملنظمات االإقليمية والدولية، اإ�شافة اإىل ممثلي 80 

و�شيلة اإعالمية عربية واأجنبية.

جل�سة االفتتاح، من اليمني: جميد جعفر، توما�س هو�ستيتلر، عدنان بدران، 

الوزير را�سد اأحمد بن فهد، �سليمان احلرب�س، وجنيب �سعب متحدثًا

ال�سور: حممد عزاقري 

ميكن تنزيل �سور املوؤمتر 

وعرو�ض املحا�رضين من موقع 

»اأفد« الإلكرتوين

www.afedonline.org/
conference
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وكان بني احل�شور رئي�ص وزراء االأردن ال�شابق الدكتور 

الدكتور  االإمارات  يف  واملياه  البيئة  ووزير  بدران،  عدنان 

الدكتور  م�شر  يف  الزراعة  ووزي��ر  فهد،  بن  اأحمد  را�شد 

يف  العامة  واالأ�شغال  املياه  جلنة  وع�شو  اأبوحديد،  اأمين 

الطخي�ص،  علي  الدكتور  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�ص 

ومالك  االإيراين  خالد  االأردن  يف  ال�شابقان  الطاقة  ووزيرا 

حلماية  االإقليمية  للمنظمة  التنفيذي  واالأمني  الكباريتي، 

واملدير  العو�شي،  عبدالرحمن  الدكتور  البحرية  البيئة 

العام ل�شندوق االأوبك للتنمية الدولية �شليمان احلرب�ص، 

املتجددة     الطاقة  �شيا�شات  ل�شبكة  التنفيذية  واملديرة 

االإقليمي  واملمثل  واملدير  لين�ص،  كري�شتني   RENZI
لربنامج االأمم املتحدة للبيئة الدكتور اإياد اأبومغلي.

�شناديق  من  ووف��ود  عربية  نيابية  وف��ود  وح�شرت 

ورجال  الديبلوما�شيني  من  كبري  وعدد  العربية،  التنمية 

املنتدى  يف  االأع�شاء  والهيئات  ال�شركات  وروؤ�شاء  االأعمال 

 26 من  وطالب  اأ�شاتذة  و�شارك  والتنمية.  للبيئة  العربي 

جامعة عربية.

بن فهد: تنويع مزيج الطاقة 
وكفاءة استخدامها

االإم���ارات  يف  وامل��ي��اه  البيئة  وزي��ر  ه  ن��وَّ

كلمته  يف  فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور 

حول  اأورده  ما  خ�شو�شًا  »اأف��د«،  بتقرير 

ا�شتخدامها،  وكفاءة  الطاقة  مزيج  تنويع 

والرتابط بني ق�شايا الطاقة واملياه والغذاء، 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  وال�شراكة 

يف هذا املجال. واأ�شار اىل اعتماد االإمارات 

ال�شنة  هذه  فتم  املتجددة،  الطاقة  خيار 

 100 بطاقة   »1 »�شم�ص  حمطة  افتتاح 

جممع  يف  االأول  امل�شروع  وافتتاح  ميغاواط 

ال�شم�شية  للطاقة  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

الطاقة  خيار  االإم��ارات  تبنت  كما  ميغاواط.   13 بطاقة 

اأربع  الإن�شاء  العمل  وب��داأت  ال�شلمية  لالأغرا�ص  النووية 

و�شتوفر  و2020   2017 بني  تباعًا  ت�شغيلها  �شيبداأ  حمطات 

ربع احتياجات البالد اىل الكهرباء. وتعمل االإمارات حاليًا 

فيها  مبا  املتجددة،  الطاقة  من  اأ�شكال  ا�شتك�شاف  على 

حتويل النفايات اىل طاقة.

هوستيتلر: التقدم العلمي
طريق لتطوير املجتمع

كلمة اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة، التي 

توما�ص  الدكتور  األقاها  املوؤمتر،  ا�شت�شافت 

هو�شتيتلر مدير اجلامعة بالوكالة. فرحب 

ع�شو  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شريًا  باحل�شور، 

اأ�شاليب  اعتماد  اإىل  وت�شعى  »اأف��د«  يف 

التقدم  تعزيز  على  وتعمل  اال�شتدامة، 

تطوير  اإىل  طريقًا  تعتربه  ال��ذي  العلمي 

بكالوريو�ص  �شهادة  متنح  وهي  املجتمع. 

طالبها  وي�شارك  البيئية،  العلوم  يف  علوم 

خالل  من  »اأف��د«  ن�شاطات  يف  با�شتمرار 

منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني.

صعب: الثورات ليست بديالً 
عن التنمية املستدامة

جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأم��ني  قدم 

جاء  ومما   .2013 ل�شنة  املنتدى  اأعمال  عن  تقريرًا  �شعب 

يف  رئي�شية  كمراجع  ا�شُتخدمت  »اأف��د«  تقارير  اأن  فيه 

و�شاهم   ،2013 �شنة  خالل  تنفيذيًا  برناجمًا   32 من  اأكرث 

ودوليًا،  اإقليميًا  وبرناجمًا  وتقريرًا  اجتماعًا   42 يف  املنتدى 

تغريرُّ  حول  العاملية  املفاو�شات  يف  فاعاًل  �شريكًا  كان  كما 

االأخ�شر  االقت�شاد  حول  »اأفد«  مبادرة  اعتماد  ومت  املناخ. 

لتطوير ا�شرتاتيجيات تنمية يف كثري من البلدان العربية. 

اأنحاء العامل  وانت�شر دليل »البيئة يف املدر�شة« يف معظم 

الدليل  ا�شتخدام  على  االأ�شاتذة  اآالف  تدريب  فتم  العربي، 

واملوقع االإلكرتوين املرافق. كما ُو�ش�ع كام�ل اأر�شيف جملة 

االإنرتنت،  على  جم�انًا  �شن�ة   17 لفرتة  والتنمية«  »البيئة 

االإلكرتوين  العنوان   www.afedmag.com املوقع  وبات 

املرجعي االأول بالعربية. اأما �شفحة الفي�شبوك للمجلة فقد 

ا�شتقطبت مئتي األف ع�شو و12 مليون زيارة خالل ع�شرة 

اأ�شهر.

بع�ص  يف  بامل�شتحيل  �شبيهًا  بدا  »لقد  �شعب:  وقال 

يواجه  منطقة  يف  بيئية  اأجندة  تنفيذ  حماولة  االأحيان 

النزاعات  كل  بعد  لكن  وانتفا�شات.  ثورات  �شكانها  ن�شف 

�شيبقى النا�ص بحاجة اإىل حماية الراأ�شمال الطبيعي، الأن 

الثورات لي�شت بدياًل عن التنمية امل�شتدامة«.

بدران: دعم الطاقة واملياه 
يعيق كفاءة االستهالك

عر�ص رئي�ص جمل�ص اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

عن  املنتدى  تقرير  يف  جاء  ما  اأبرز  بدران  عدنان  الدكتور 

الطاقة. ومن ذلك اأن حتلية املياه اأو ا�شتخراج املياه اجلوفية 

�سارك يف رعاية املوؤمتر اجلامعة 

االأمريكية يف ال�سارقة ونفط 

الهالل وبرتوفاك و�سندوق 

اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد( 

وهيئة البيئة-اأبوظبي وموؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي والبنك 

االإ�سالمي للتنمية واخلرايف 

نا�سيونال واأفريدا وم�سدر وجرنال 

اإلكرتيك واأرامك�س واأم�سي 

وبيئة وبنك البحر املتو�سط. اأما 

ال�سركاء االإعالميون فهم جملة 

»البيئة والتنمية« وتلفزيون 

امل�ستقبل و�سركة ويبري 

�ساندويك للعالقات العامة وجمالت 

اأراب اآد وليبانون اأوبورت�سونيتيز 

ومونت كارلو الدولية و�سحف 

النهار واحلياة وال�سرق والو�سط 

ودايلي �ستار واملدى والقب�س 

واملغربية والزمان واخلليج.
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البلدان  بع�ص  يف  الطاقة  اإجمايل  من  املئة  يف   50 ت�شتهلك 

العربية، ومع ذلك فاإن كفاءة الري يف املنطقة العربية ككل 

ال تتعدى 40 يف املئة، فيما يبلغ معدل كفاءة الطاقة اأقل من 

للطاقة  املقيد  غري  الدعم  اأن  التقرير  وجد  وقد  املئة.  يف   50

يف  ملمو�شة  نتائج  حتقيق  اأمام  الرئي�شية  العقبة  هو  واملياه 

كفاءة ا�شتهالك الطاقة واملياه.

عن  اأعلنت  كثرية  عربية  بلدانًا  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

يف  املتجددة  الطاقة  وفرة  ال�شتغالل  و�شيا�شات  م�شاريع 

املنطقة، وبلغ جمموع اال�شتثمارات اجلديدة يف هذا القطاع 

اأ�شعاف  �شتة  يوازي  ما  دوالر،  بليون   1.9 نحو   2012 عام 

التقرير  ا�شتنتج  كما   .2004 العام  يف  اال�شتثمارات  جمموع 

التحدي  هو  الكربونية  االنبعاثات  تخفي�ص  كان  اإذا  اأنه 

واالأمن  ال�شالمة  فاإن  الوقود،  حرق  يواجه  الذي  الرئي�شي 

للنفايات  الدائم  والتخزين 

التحديات  ه��ي  امل�شعة 

الطاقة  خيار  تواجه  التي 

النووية.

الحربش: 
متّحدون 
ضد الفقر

االفتتاح  جل�شة  تخللت 

ك��ل��م��ت��ان رئ��ي�����ش��ي��ت��ان. 

فتحدث �شليمان احلرب�ص، 

)اأوفيد(  الدولية  للتنمية  االأوب��ك  ل�شندوق  العام  املدير 

الطاقة  ب�شاأن  امل�شتوى  الرفيعة  املتحدة  االأمم  جلنة  وع�شو 

لتحقيق  البرتول  دخل  ا�شتخدام  عن  للجميع،  امل�شتدامة 

النامية  الدول  ودعم  املنتجة  الدول  يف  امل�شتدامة  التنمية 

ولفت  م�شرتكة.  امل�شوؤولية  اأن  باعتبار  اأي�شًا  الهدف  لهذا 

اإىل �شعار اأوفيد »متحدون �شد الفقر«، موؤكدًا على �شرورة 

اعتبار الق�شاء على الفقر اإىل م�شادر الطاقة الهدف التا�شع 

من اأهداف االألفية، وم�شريًا اإىل اأن جمل�ص وزراء »اأوفيد« 

لهذا  اأدن��ى  كحد  دوالر  بليون  تخ�شي�ص   2012 عام  قرر 

الهدف. وقد ارتفع ن�شيب الطاقة يف عمليات »اأوفيد« من 

اإىل 30 يف املئة خالل العامني املا�شيني، ووقع  19 يف املئة 

يف العام املن�شرم اأكرث من 30 اتفاقًا مل�شاريع تتعلق بالطاقة، 

ثلثها على االأقل يف الطاقة املتجددة.

من  حترم  اأال  »ينبغي  النامية  الدول  اأن  احلرب�ص  وراأى 

م�شادر  تتمكن  اأن  انتظار  يف  التقليدية  الطاقة  م�شادر 

الطاقة املتجددة من االأخذ بزمام ال�شوق ب�شكل كامل«. 

جعفر: النفط والغاز ودعم األسعار

الرئي�ص  جعفر،  جميد  تناول  الثانية  االفتتاحية  الكلمة  يف 

اأهمية  املوؤمتر،  تنظيم  يف  امل�شاركة  الهالل  لنفط  التنفيذي 

االنبعاثات  وتخفيف  الطاقة  مزيج  تنويع  يف  العربي  الغاز 

الهامة  اجلهود  رغم  »على  اأن��ه  اإىل  واأ�شار  الكربونية. 

اإمداد الطاقة يف املنطقة، كالطاقة ال�شم�شية  لتنويع موارد 

بالن�شبة  جّدًا  مهّمًا  والغاز  النفط  قطاع  �شيبقى  والنووية، 

اأن ياأتي حتقيق  القت�شاد املنطقة. ومن هذا املنطلق، يجب 

راأ�ص  يف  الكلفة  خف�ص  على  احلفاظ  مع  اإنتاج  اأق�شى 

اأولوياتنا«.

واأكد على اأهمية تعزيز القطاع اخلا�ص وت�شجيعه للعب 

احلكومات  مع  بالتعاون  الطاقة،  م�شاريع  يف  اأكرب  دور 

اال�شتثمارات  تنفيذ  اأجل  من  الوطنية،  النفط  و�شركات 

الالزمة يف جماالت قطاع النفط. ولفت اإىل �شرورة »درا�شة 

م�شاألة دعم اأ�شعار الطاقة، الذي ي�شتهلك 240 بليون دوالر 

من املوارد املالية للحكومات يف منطقة ال�شرق االأو�شط كّل 

عام، وفقًا ل�شندوق النقد الدويل«.

اأنتجه  وثائقي  فيلم  عر�ص  االفتتاحية  اجلل�شة  يف  ومت 

ت�شيء  »طاقة  بعنوان  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

امل�شتقبل«. كما األقى تالميذ مدار�ص »اأم�شي« يف االإمارات 

■ تعهدًا �شبابيًا بيئيًا الأجل امل�شتقبل. 

اأع�ساء يف جمل�س اأمناء »اأفد« 

يقدمون تقرير »الطاقة 

امل�ستدامة« اإىل �سمو ال�سيخ 

�سلطان بن حممد القا�سمي

من اليمني: حميد جعفر 

)رئي�س جمل�س امناء اجلامعة 

االأمريكية يف ال�سارقة(، 

مارون �سمعان، خالد االإيراين، 

عدنان بدران، عبد الرحمن 

العو�سي، �سليمان احلرب�س، 

جنيب �سعب، جميد جعفر
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الكفاءة والطاقة النظيفة
ناقشت جلسات 

مؤتمر »أفد« 
السنوي السادس 

تقرير »الطاقة 
المستدامة«. 

وأصدر المؤتمر، 
عقب مناقشات 

مستفيضة، 
مجموعة من 

التوصيات 
للمساهمة في 

التحّول إلى 
قطاع طاقة 

عربي ُمستدام، 
وبالدرجة األولى 

َحّث صانعي 
السياسات 

على القيام 
قة  بجهود منسَّ

في مختلف 
االتجاهات، كما 

يلي:

توصيات املؤتمر السنوي السادس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

القدرة  في  كافية  ا�شتثمارات  ر�شد  ال�شيا�شات  �شانعي  على   .1

المنتجين  طليعة  في  المنطقة  مكانة  على  للمحافظة  االإنتاجية 

عائدات  ا�شتخدام  فعالية  وزيادة  المقبلة،  العقود  خالل  العالميين، 

النفط والغاز لتنويع اقت�شادات المنطقة وتحريرها من دون االعتماد 

على م�شدر واحد، واإدارة العر�ص والطلب المحليين على الطاقة.

اآليات ت�شعير الغاز ومنتجات  اإ�شالح  2. على �شانعي ال�شيا�شات 

للطاقة  نظام  اإل��ى  التحّول  تدفع  بطريقة  ال�شلة،  ذات  الطاقة 

في  اأعظم  دور  الطبيعي  للغاز  يكون  اأن  يمكن  حيث  الم�شتدامة، 

التحّول الطاقوي العربي والتنمية االقت�شادية في الم�شتقبل.

العوامل  اإر�شاء  العربية  المنطقة  في  ال�شيا�شات  �شانعي  على   .3

التحتية  البنية  ا�شتثمارات  في  الخا�ص  القطاع  لم�شاهمة  المالئمة 

الإمدادات الطاقة، بما في ذلك ال�شيا�شات الوا�شحة المحّددة واالإطار 

منتجي  نموذج  اأ�شا�ص  على  البناء  ويمكنهم  ال�شليم.  التنظيمي 

الطاقة الم�شتقلين المتعارف عليه، مع بع�ص التعديالت لمواجهة 

عدد من المعوقات الرئي�شية. وعن طريق اإر�شاء اإدارة ر�شيدة بعيدة 

تنظيمية  موؤ�ش�شات  واإن�شاء  الحكومية،  المالية  لاللتزامات  المدى 

الم�شاريع،  مناق�شات  الإج��راء  منهجية  عمليات  واتباع  موؤهلة، 

ت�شتطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة 

فتجذب ا�شتثمارات كبيرة من القطاع الخا�ص.

تمويل  ت�شهيل  على  ال�شيا�شات  �شانعو  يعمل  اأن  ينبغي   .4

�شناديق  اإن�شاء  دعم  خالل  من  المحلية  والديون  اال�شتثمارات 

مثل  مرونة  اأكثر  قانونية  اآليات  وتطوير  ثالث،  طرف  ا�شتثمار 

البنية  تطوير  �شركات  ومنح  البيع،  اإيجار  وعقود  البيع  �شراكات 

ال�شركات  �شندات  اأ�شواق  اإلى  للو�شول  اأف�شل  فر�شًا  التحتية 

وال�شكوك االإ�شالمية.

اإتاحة  الناظمة  والهيئات  ال�شيا�شات  �شانعي  من  المطلوب   .5

اأ�شا�ص  على  والبلدان،  الم�شاريع  بين  المقارنات  اإج��راء  مجال 

اال�شتثمار،  قرارات  على  الموؤثرة  العوامل  خ�ّص  ما  في  ال�شفافية، 

اإمدادات  �شات  ومخ�شّ المتوّقعة،  اال�شتثمارات  خطط  ذلك  في  بما 

الوقود، واآليات التعوي�ص.

التدريجي  التوقيف  اإلى  المبادرة  ال�شيا�شات  �شانعي  على   .6

اأ�شعار الطاقة، واإ�شالح �شيا�شات ت�شعيرها، من اأجل تحفيز  لدعم 

وتقنيات  للطاقة  االأمثل  واال�شتخدامات  للكفاءة  ال�شريع  االنت�شار 

الإ�شالح  الت�شدي  يتطلب  وه��ذا  والمتجّددة.  النظيفة  الطاقة 

الطاقة  اأ�شعار  دعم  ب�شاأن  المعتمدة  الت�شعير  واأنظمة  ال�شيا�شات 

للهدر  حد  و�شع  اإلى  يوؤدي  مما  واال�شتهالك،  االإنتاج  تر�شيد  بغية 

اأف�شل  اأنظمة  اعتماد  اأن  كما  الكفاءة.  من  اأعلى  م�شتوى  وتحقيق 

للت�شعير ي�شجع على اال�شتثمار في قطاع الطاقة، مع اأخذ تح�شين 

االأو�شاع االجتماعية ورعاية الفقراء في االإعتبار.

7. على �شانعي ال�شيا�شات اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة فقر الطاقة 

الذي ي�شيب اأكثر من 50 مليون عربي، بتاأمين اإي�شال طاقة م�شمونة 

وماأمونة اإليهم، مع التركيز على التعاون االإقليمي في هذا المجال.

اال�شتر�شادي  االإطار  تنفيذ  ال�شيا�شات  �شانعي  على  يتوجب   .8

العام  في  المعتمد  ا�شتهالكها  وتر�شيد  الطاقة  لكفاءة  العربي 

ذات  الطاقة  لكفاءة  وطنية  ا�شتراتيجيات  بو�شع  وذلك   ،2010

وعلى  داعمة.  و�شيا�شات  زمنية  وجداول  كّمّيًا  محّددة  اأهداف 

الحكومات كذلك العمل على ن�شر الوعي وتقديم الحوافز لت�شجيع 

االأو�شاع  اأخذ  مع  الطاقة،  كفاءة  وممار�شات  تكنولوجيات  اعتماد 

لمواجهة  اجتماعية  تدابير  حزمة  واعتماد  االعتبار  في  المحلية 

الفقر.
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اجلل�سة اخلتامية من اليمني اإىل الي�سار:  د. ابراهيم عبداجلليل، 

مالك الكباريتي، د. علي الطخي�س، د. عدنان بدران، جنيب �سعب، 

د.ب�سام  فتوح، خالد االإيراين، جميلة مطر. ويبدو اىل اليمني طالب 

جامعيون �ساركوا يف »منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني« 

جنيب �سعب وحممد الع�سريعدنان بدران و عبد الرحمن العو�سي

مارون �سمعان وجميد جعفرغالدا الهن و مالك الكباريتي

عدنان بدران وجنيب �سعبعدنان بدران وخالد االإيراين

جنيب �سعب و�سليمان احلرب�سعلي الطخي�س و�سليمان احلرب�س

9. المطلوب من �شانعي ال�شيا�شات، عند مقاربة �شبل التخفيف 

من م�شببات تغّير المناخ والتكّيف مع تاأثيراته في قطاع الطاقة، 

القيام بالخطوات االآتية:

تقييم ور�شد اأنظمة الطاقة ب�شكل منهجي ل�شمان قدرتها على   ●

التكّيف مع التاأثيرات المتوّقعة لتغير المناخ.

اإدخال تقييم التاأثيرات المناخية في تقارير تقييم االأثر البيئي    ●

)EIA( وتقارير التقييم البيئي اال�شتراتيجي )SEA( الخا�شة 

بالخطط الجديدة لتو�شيع نظم الطاقة.

معالجة فقر الطاقة كجزء ال يتجّزاأ من ا�شتراتيجيات التكّيف.   ●

الطاقة  الإمدادات  المركزية  اأنظمة  اعتماد  نحو  التحّول  تعزيز    ●

المتجددة في المناطق النائية واالأرياف.

تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة واإدارة الطلب كاأحد اإجراءات التكّيف.   ●

تطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على اأ�شا�ص الترابط بين   ●

الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية.

الطاقة  تكنولوجيات  ت�شجيع  ال�شيا�شات  �شانعي  على    .10

الم�شتدامة المتطورة كو�شيلة لتحقيق قفزة اقت�شادية وتنموية، 

ودعم البحث العلمي واالبتكار في عالم االأعمال وت�شنيع البرامج 

واالأجهزة، والعمل على انت�شارها الوا�شع في المنطقة.

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  المجتمعون  �شكر 

محمد القا�شمي على رعايته، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية 

في  االأميركية  والجامعة  الموؤتمر،  وتنظيمه  الهام  لتقريره 

وبتروفاك  الهالل  نفط  و�شركتي  اأعماله،  ال�شت�شافتها  ال�شارقة 

للتنمية  اأوبك  �شندوق  �شكروا  كما  التنظيم.  في  لم�شاركتهما 

الكويت  وموؤ�ش�شة  للتنمية  اال�شالمي  والبنك  )اأوفيد(  الدولية 

للتقدم العلمي وهيئة البيئة في اأبوظبي وجميع الجهات الراعية 

■ لدعمها. 
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نحن الشباب نطالب بحقنا
يف موارد طاقة املستقبل

�سارك يف موؤمتر »اأفد« طالب من 26 جامعة عربية يف اإطار مبادرة »منتدى 

املوؤمتر،  خالل  جانبيتني  جل�ستني  عقدوا  وهم  البيئيني«.  امل�ستقبل  قادة 

ناق�سوا خاللهما املوا�سيع املطروحة يف تقرير »اأفد« حول الطاقة امل�ستدامة، 

»اأفد«  يف  اأع�ساء  جامعات  من  طالبية  جمموعات  قدمتها  التي  واالأفكار 

اّطلعت م�سبقًا على ف�سول التقرير وتداولت ما جاء فيها خالل االأ�سابيع التي 

�سبقت املوؤمتر.

�سملت االأوراق التي قدمها الطالب: 

- النفط، بول اأبي عاد من جامعة الروح القد�س يف الك�سليك، لبنان.

- الغاز الطبيعي، فادي يغمور من اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة.

- الطاقة املتجددة، فادي كفوري من اجلامعة االأمريكية يف دبي.

- الطاقة النووية، �ساره العوابدة من جامعة ال�سارقة.

- كفاءة الطاقة، ليال عبدالـله من جامعة بريوت العربية.

- التخفيف من م�سببات تغري املناخ، �سادي عدي�س من جامعة البرتاء، االأردن.

اخلليج  جامعة  من  العجمي  اأماين  املناخ،  تغري  مع  الطاقة  قطاع  تكّيف   -

العربي، البحرين.

- متويل الطاقة امل�ستدامة، �سماء الكعبي من جامعة االإمارات.

االأمريكية يف بريوت وجامعة  االإعداد طالب من اجلامعة  و�سارك يف 

امللك خالد يف ال�سعودية.

اإعالنًا �سبابيًا م�سرتكًا �سّمنوه  العمل  اأوراق  واأعد الطالب بعد مناق�سة 

اأفكارهم، قدمته الطالبة ريتا نعوم من اجلامعة اللبنانية االأمريكية يف 

اجلل�سة اخلتامية للموؤمتر. هنا ن�س االإعالن:

الوقود  اأن��واع  على  كبري  ب�شكل  العربية  املنطقة  تعتمد 

واجتماعيًا  اقت�شاديًا  م�شتدام  غري  نحو  على  االأحفوري، 

للدخل  الرئي�شي  امل�شدر  النفط  عائدات  زالت  وما  وبيئيًا. 

بنيتها  لتحديث  ت�شتخدمها  هي  املنطقة،  بلدان  غالبية  يف 

التحتية وخلق فر�ص عمل جديدة.

العربية  املنطقة  تواجه  التي  امل�شرتكة  البيئية  التحديات 

الهواء،  وتلوث  املياه،  موارد  �شح  اأ�شدها  ومن  قليلة.  لي�شت 

وتدهور االأرا�شي، والت�شحر، وتلوث املناطق ال�شاحلية، وما 

يرافق ذلك من م�شاكل انخفا�ص االإنتاجية.

لنعلن  املوؤمتر  هذا  يف  ن�شارك  ال�شاعد،  اجليل  نحن، 

طاق�ة  م�����وارد  يف  امل�شروع  بحقن�ا  ونطالب  خماوف�نا 

الطاقة  موارد  اإدارة  اإىل  ال�شيا�ش�ة  �شانعي  ندعو  امل�شتقب�ل. 

بكف�اءة وبعي�دًا عن الهدر، مبا ال يف�شي اإىل تده�ور نوعي�ة 

م�شتدامة  بتنمية  نطالب  كما  االأرا�شي.  اأو  املياه  اأو  الهواء 

�شلبًا  توؤثر  اأن  دون  من  احلا�شر  جيلنا  حلاجات  ت�شتجيب 

ونري�د  حاجاته�ا.  تلبي�ة  على  القادمة  االأجيال  قدرات  يف 

ت�دابي�ر  اتخ�اذ  على  الن�ا�ص  ت�شج�ع  واأنظم�ة  ق��وانني 

�شديق�ة للبيئ�ة.

اجلهد  من  مزيدًا  يبذلوا  اأن  ال�شيا�شة  �شانعي  ن�شاأل 

العلمية  االأبحاث  ملراكز  االأم��وال  من  مزيدًا  ويخ�ش�شوا 

من��اذج  تطوير  تبا�شر  لكي  التعليمية،  واملوؤ�ش�شات 

إعالن منتدى قادة املستقبل البيئيين يف مؤتمر »أفد«:

من جل�سات قادة امل�ستقبل البيئينيريتا نعوم تتلو البيان ال�سبابي اخلتامي
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حتقيق  اإىل  ت��وؤدي  عملية  حتتية  وبنى  وتكنولوجيات 

يهتم  م�شتدام  جمتمعي  وعي  تنمية  اإىل  وندعو  اال�شتدامة. 

االأجيال  ق��درات  يف  اإيجابًا  ويوؤثر  الراهن  اجليل  بحاجات 

املوؤ�ش�شات  اأهمية  على  ونوؤكد  حاجاتها.  تلبية  على  القادمة 

االأكادميية يف بناء القدرات.

نظيفة  طاقة  مب�شادر  العربية  املنطقة  على  نعم 
ُ
اأ لقد 

الرياح.  وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  مقدمتها  يف  ومتجددة، 

اأ�شكال  ال�شتغالل  اإمكانات  العربية  البلدان  بع�ص  ولدى 

حرارة  وطاقة  املائية  كالطاقة  املتجددة،  الطاقة  من  اأخرى 

اال�شتخدام  منقو�شة  وهي  معينة،  مواقع  يف  االأر�ص  جوف 

ونظيفة  ماأمونة  طاقة  اعتماد  خالل  من  بعيد.  حد  اإىل 

ال�شيا�شة  ل�شانعي  ميكن  للبيئة،  �شديقة  وتكنولوجيات 

يخلق  ا�شتدامة،  اأكرث  طاقوي  م�شتقبل  وت�شج�يع  تنويع 

الهواء  نوعية  ويح�شن  الطاقة،  اأمن  ويعزز  واأعمااًل،  وظائف 

وال�شحة العامة، ويخفف اأثر تغري املناخ.

ي�شجع  وع��ي  تطوير  يف  مب�شوؤوليته  جيلنا  يعرتف 

من  طاقويًا،  كفوءة  تكنولوجيات  اعتماد  على  امل�شتهلكني 

خالل امل�شاركة يف حمالت واالنخراط اأكرث يف هذا امل�شمار. 

مب�شتقبل  ومطالبتنا  امل�شتدامة  بالتنمية  التزامنا  جندد  اإننا 

واأجيالنا  لكوكبنا  وبيئيًا  واجتماعيًا  اقت�شاديًا  م�شتدام 

■ احلالية والقادمة. 
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مؤتمر »أفد«: 
محاضر

الجلسات

بحثت جلسات املؤتمر يف املسائل 
التي تناولها تقرير »أفد« حول 
الطاقة املستدامة، إضافة إلى 

مبادرات وبرامج ومشاريع يف هذا 
اإلطار تنفذ يف املنطقة العربية. 

تضمنت كل جلسة عروضًا وتعقيبات 
من متخصصين وصانعي قرار، 

واختتمت بنقاش مع الحضور. هنا 
عرض لجلسات املؤتمر

الطاقة املستدامة
يف املنطقة العربية

»الطاقة  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  تقدمي  مت 

الدكتور  التقرير  حمررو  فيها  �شارك  جل�شة  يف  امل�شتدامة« 

اإبراهيم عبداجلليل اأ�شتاذ كر�شي ال�شيخ زايد للطاقة والبيئة 

يف جامعة اخلليج العربي، والدكتور حممد الع�شري الرئي�ص 

التنفيذي ال�شابق ملرفق البيئة العاملي، واأدارها جنيب �شعب 

اأمني عام »اأفد«.

الثمانية  التقرير  ف�شول  عن  موجزًا  عبداجلليل  عر�ص 

الغاز  واملحلي،  العاملي  ال�شياق  يف  العربي  النفط  وهي: 

الطبيعي والتحول يف قطاع الطاقة العربية، الطاقة املتجددة، 

التخفيف  خيارات  الطاقة،  كفاءة  النووية،  الطاقة  خيار 

للطاقة  قطاع  اإىل  احلاجة  الطاقة،  قطاع  يف  املناخ  تغري  من 

القطاع  ودور  الطاقة  اإمدادات  متويل  املناخ،  لتغري  ي�شتجيب 

والطاقة  املاء  بني  العالقة  عن  ملحق  اإىل  اإ�شافة  اخلا�ص، 

راأي،  مقاالت  و4  حتقيقًا،  و19  العربية،  املنطقة  يف  والغ�ذاء 

و24 جدواًل، و21 ر�شمًا بيانيًا .

وقدم الع�شري موجزًا عن النتائج التي تو�شل اإليها التقرير 

املنطقة  يف  ال�شيا�شات  �شانعي  اإىل  املوجهة  تو�شياته  واأهم 

املوؤمتر.  خالل  التو�شيات  هذه  مناق�شة  متت  وقد  العربية. 

هذا  من  و61   60 ال�شفحتني  يف  للتو�شيات  النهائية  ال�شيغة 

العدد(.

مداخلة  فكانت  اأعمال.  وقادة  وزراء  النقا�ص  يف  �شارك 

طرح  الذي  م�شر،  يف  الزراعة  وزير  اأبوحديد،  اأمين  للدكتور 

االكتفاء  م�شاعي  يف  واملائي  الطاقوي  اال�شتنزاف  م�شكلة 

يف  العربية.  املنطقة  يف  املكثفة  والزراعة  الغذاء  يف  الذاتي 

املحلي  لال�شتهالك  كافيًا  الطبيعي  الغاز  كان  مثاًل،  م�شر 

عليه  الطلب  ازداد  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  ويف  والت�شدير، 

ل�شناعة االأ�شمدة، ما اأوجب ا�شترياد الغاز. ثم اإن حتلية مياه 

ا�شتخداماتها  معظم  ولكن  كبرية،  طاقة  اإىل  حتتاج  البحر 

دعم  اإىل  وتطرق  كفوءة.  غري  ري  اأنظمة  اعتماد  مع  زراعية 

اال�شتهالك  يف  امل�شرفة  الغنية  للطبقات  الكهربائية  الطاقة 

ذكي«  »دعم  اإىل  داعيًا  �شواء،  حد  على  الفقرية  وللطبقات 

للطاقة. ولفت اإىل ممار�شات خاطئة يف �شيا�شة اإنتاج الوقود 

حما�شيل  الإنتاج  العذبة  املياه  ا�شتعمال  خ�شو�شًا  احليوي، 

ينتج منها وقود، وما ينجم عن ذلك من ا�شتنزاف املياه ورفع 

اأ�شعار الغذاء.

الوطنية  الكهرباء  �شركة  رئي�ص  الكباريتي،  مالك  واعترب 

من اليمني: غالدا الهن،

مالك الكباريتي، حممد 

الع�سري، جنيب �سعب، 

اإبراهيم عبد اجلليل،

اأمين اأبوحديد 



65چهللادي�سمرب  2013

اأن  من  اأثمن  النفط  اأن  االأردن،  يف  ال�شابق  الطاقة  ووزير 

ا�شتخدام  اإىل  كفاية  ت�شعى  ال  العربية  الدول  واأن  ُيحَرق، 

اأكرب  هي  بل  الطاقة  كفاءة  وحت�شني  املتجددة  الطاقات 

والكهرباء  الوقود  الأ�شعار  املطلق  الدعم  اأن  موؤكدًا  امل�شرفني، 

عن  وت�شاءل  العربية.  املنطقة  يف  املعتمدة  التدابري  اأ�شواأ  هو 

مع  النووية  الطاقة  يف  وم�شر  واالإمارات  االأردن  رغبة  �شبب 

ت�شمن  وكيف  هائلة،  ورياحية  �شم�شية  بقدرات  تنعم  اأنها 

ف�شلت  حني  يف  و�شيانتها  النووية  التكنولوجيا  �شالمة 

يف  واليابان  ت�شرنوبيل  يف  رو�شيا  مثل  نوويًا  متقدمة  دول 

فوكو�شيما. ونّوه بتقرير »اأفد« داعيًا اجلامعات العربية اإىل 

اعتماده كتابًا مرجعيًا يف مناهجها.

يف  هاو�ص  ت�شاتهام  من  الهن،  غالدا  اعتربت  كذلك 

املنطقة  يف  االأمام  اإىل  قفزة  هو  »اأفد«  تقرير  اأن  بريطانيا، 

مقاربته  و�شفافية  ا�شتقالليته  لناحية  خ�شو�شًا  العربية، 

لقطاع الطاقة احل�شا�ص. فال بد من تقييم علمي واقت�شادي 

والوطني،  الفردي  امل�شتوى  على  امل�شتهلكة  الطاقة  ملقادير 

اإىل  للتحول  املعامل  وا�شحة  �شريحة  ا�شرتاتيجيات  وو�شع 

قطاع طاقة م�شتدام.

الطاقة واملياه والغذاء

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  رئي�ص  االإيراين،  خالد  اأدار 

ووزير الطاقة والبيئة ال�شابق يف االأردن، اجلل�شة املخ�ش�شة 

للطاقة واملياه ومبادرات امل�شتقبل.

اإن  اأبوحديد  اأمين  الدكتور  م�شر  يف  الزراعة  وزير  قال 

وحتلية  التكنولوجيا.  تطورت  مهما  باملاء  اإال  ينتج  ال  الغذاء 

من  بد  ال  لذا  املنطقة،  يف  للطاقة  اأ�شا�شي  م�شتخدم  املياه 

مبا  بالطاقة،  اقت�شادًا  االأكرث  التحلية  تكنولوجيا  اعتماد 

باعتماد  خ�شو�شًا  املياه،  ا�شتخدام  وتر�شيد  ال�شم�شية،  فيها 

التي  املحا�شيل  وزراعة  اجلاذبية  اأو  بالتنقيط  الري  تقنيات 

حتتمل امللوحة واجلفاف. ودعا اإىل التعاون الزراعي العربي 

والدويل. على �شبيل املثال، متتلك دول حو�ص النيل اأرا�شي 

وثروات  ب�شرية  خربات  لديها  لي�ص  ولكن  وافرة،  زراعية 

التعاون  �شاأن  ومن  الزراعة،  يف  ا�شتثمارها  ميكن  نفطية 

اأمين اأبوحديد

حلقة نقاش مع صندوق األوبك للتنمية الدولية

الطاقة يف خدمة التنمية املستدامة

حول  »اأفد«  موؤمتر  يف  خا�شة  جل�شة  )اأوفيد(  الدولية  للتنمية  االأوبك  �شندوق  نظم 

م�شاهمة قطاع الطاقة يف دعم التنمية امل�شتدامة. فعر�شت �شهاد خري�شات، م�شوؤولة 

وحدة الهبات، مناذج من م�ش�اريع »اأوفيد« التي مت تنفيذها لتعزيز القدرات والبنى 

التحتية يف البلدان النامية، علمًا اأن 22 يف املئة منها يف البلدان العربية. وقد بلغت 

التقليدية  الطاقة  كفاءة  ذلك  يف  مبا  عملياته،  من  املئة  يف   30 الطاقة  قطاع  ح�شة 

وم�شاريع الطاقة املتجددة.

امل�شتدامة  التنمية  اإىل  »اأوفيد«  توجه  عن  البحوث،  مدير  ح�شن،  فار�ص  وحتدث 

وتعزيز كفاءة ا�شتخدام املوارد، مبا يف ذلك متويل م�شاريع تلحظ العالقة التالزمية 

بني الطاقة واملاء والغذاء.

»اأوفيد«  م�شاريع  من  مناذج  الهبات،  وحدة  رئي�ص  �شريف،  بن  ر�شيد  وقدم 

الطاقوية يف البلدان العربية. ففي ال�شودان، �شاهم يف زيادة �شعة �شد الرو�شري�ص، 

�شّد  مبياه  املروية  االأرا�شي  م�شاحة  وتو�شيع  الكهرباء  توليد  قدرة  ورفع  اإىل  اإ�شافة 

عتربة. ويف اليمن، �شارك بتمويل مزرعة رياح يف منطقة املخا بقدرة 60 ميغاواط، 

االأخرى  امل�شاريع  ومن  و�شيانتها.  وتركيبها  ال�شم�شية  ال�شخانات  �شناعة  ودعم 

بقدرة  م�شر  يف  م�شاريع  وجمموعة  ميغاواط،   117 بقدرة  االأردن  يف  رياح  مزرعة 

موريتانيا،  يف  �شم�شية  باإنارة  ريفية  مدار�ص  وتزويد  ميغاواط،   6250 تبلغ  اإجمالية 

وطاقة �شم�شية ملدار�ص وم�شتو�شفات يف قطاع غزة، واإعادة تاأهيل حمطة كهرباء يف 

جيبوتي، وامل�شاهمة يف م�شروع اأنبوب الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي من م�شر اإىل 

�شورية عرب االأردن.

وحتدثت الدكتورة ليلى داغر، اأ�شتاذة اقت�شاد الطاقة يف اجلامعة االأمريكية يف 

بريوت، عن دور املراأة الرئي�شي يف تاأمني وقود الطبخ والتدفئة يف االأرياف العربية. 

على  بالتدريب  خ�شو�شًا  اأف�شل،  خيارات  لتوفري  الن�شاء  دعم  �شرورة  على  واأكدت 

وت�شهيل  ال�شم�شية،  والطاقة  الكفوءة  كاملواقد  للبيئة  �شديقة  تقنيات  ا�شتخدام 

ح�شولهن على قرو�ص �شغرية مي�شرة، واإ�شراكهن يف تخطيط �شيا�شات الطاقة.

من اليمني:  را�سد بن �سريف، �سهاد خري�سات، ليلى داغر، فار�س ح�سن

والتبادل بني الدول حت�شني اأمنها الغذائي.

املياه  جلنة  ع�شو  الطخي�ص،  علي  الدكتور  وعر�ص 

واالأ�شغال العامة يف جمل�ص ال�شورى ال�شعودي، و�شع املياه 

العذبة يف بالده، حيث ياأتي 55 يف املئة من التحلية و45 يف 

القطاع  اإىل  املئة  يف   85 ويذهب  اجلوفية،  الطبقات  من  املئة 

الزراعي، ومع ذلك مل يتحقق اأمن مائي وال اأمن غذائي. ولفت 

البحر  مياه  اأن  علمًا  للتحلية،  العالية  الطاقوية  الكلفة  اإىل 

ُت�شخ اأحيانًا اإىل ارتفاع اأكرث من 2000 مرت فوق �شطح البحر، 
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وعك�ص اجلاذبية، و�شواًل اإىل الريا�ص على بعد 500 كيلومرت 

اإىل  واأ�شار  ال�شم�شية.  بالطاقة  للتحلية  بخطط  منوهًا  مثاًل، 

مدعومة  املياه  اأ�شعار  حيث  املتدنية  والتعرفة  الكبري  الهدر 

اال�شتهالك  بني  التفريق  اإىل  داعيًا  املئة،  يف   90 من  اأكرث 

حت�شل  مثاًل  االألبان  اإنتاج  ف�شركات  والتجاري.  ال�شكني 

على دعم كبري، علمًا اأن كل ليرت حليب يحتاج اإىل األف ليرت 

عبدال�له  امللك  مببادرة  ونوه  العلف.  الإنتاج  معظمها  ماء 

اجلنوبية  اأمريكا  بلدان  يف  اخلارج،  يف  الزراعي  لال�شتثمار 

ذات  املحا�شيل  وتوريد  املياه،  تتوافر  حيث  واأفريقيا  واآ�شيا 

املياه  ا�شتهالك  لتخفيف  ال�شعودية،  اإىل  العايل  اال�شتهالك 

وراأى  للطاقة.  ا�شتهالك  من  يرافقه  وما  واملحالة  اجلوفية 

�شرورة اإعادة النظر ب�شيا�شات الدعم احلالية، مبا يوؤدي اإىل 

تر�شيد اال�شتهالك ووقف الهدر.

اإدارة موارد املياه يف  الزباري، مدير برنامج  وتناول وليد 

بني  الوثيقة  العالقة  البحرين،  يف  العربي  اخلليج  جامعة 

حيث  العربية،  املنطقة  يف  خ�شو�شًا  والغذاء،  والطاقة  املاء 

بكفاءة  العذبة  املياه  من  املئة  يف   85 نحو  الزراعة  ت�شتهلك 

نهج  اعتماد  اإىل  ودعا  املئة.  يف   40 عن  تقل  الري  يف  متدنية 

القطاعات  هذه  عرب  واحلوكمة  االإدارة  يدمج  الذي  التالزم 

والطاقوي  املائي  االأمن  ق�شايا  حت�شني  اأجل  من  الثالثة، 

والغذائي معًا. واأكد على اأهمية االأبحاث والدرا�شات العلمية 

االأمن  ملقاربة  الف�شلى  ال�شيا�شة  اأن  واعترب  املجال.  هذا  يف 

واإنتاجية  الزراعية  االإنتاجية  حت�شني  هي  الوطني  الغذائي 

الواردات  يف  االفرتا�شية  املياه  جتارة  على  واالعتماد  املياه، 

الغذائية، وتنفيذ م�شاريع زراعية م�شرتكة بني الدول جتمع 

موارد االأر�ص واملاء واملوارد الب�شرية واملوارد املالية. وراأى اأن 

توفري كل وحدة ماء يعني توفري وحدة طاقة.

الطاقة املتجددة
والنووية والكفاءة

والتنمية.  الطاقة  حول  جل�شة  الع�شري  حممد  الدكتور  اأدار 

فتحدثت كري�شتني لن�ص، املديرة التنفيذية ل�شبكة �شيا�شات 

الطاقة املتجددة REN21 عن التطور ال�شريع يف حقل الطاقة 

املتجددة التي باتت ت�شكل نحو 22 يف املئة من الكهرباء املولدة 

عامليًا. ولدى 20 بلدًا عربيًا من اأ�شل 22 �شيا�شات ذات اأهداف 

حمددة يف هذا املجال، خ�شو�شًا ال�شعودية واالإمارات وم�شر 

يف  اجلديدة  اال�شتثمارات  جمموع  وبلغ  وتون�ص.  واملغرب 

الطاقة املتجددة يف البلدان العربية عام 2012 نحو 1.9 بليون 

اأ�شعاف  �شتة  اأي  عامليًا(،  دوالر  بليون   244 اأ�شل  )من  دوالر 

الثاين  املركز  الرياح  طاقة  وحتتل   .2004 عام  اال�شتثمارات 

يف  م�شر  وتاأتي  واحد،  غيغاواط  بقدرة  املائية،  الطاقة  بعد 

الطليعة بقدرة 550 غيغاواط، تليها املغرب وتون�ص. وتتقدم 

وقد  املركزة،  ال�شم�شية  الطاقة  يف  اأي�شًا  الثالثة  البلدان  هذه 

التي   »1 »�شم�ص  مبحطة   2013 �شنة  االإمارات  اإليها  ان�شمت 

العربية  اخلطط  وت�شتهدف  ميغاواط.   100 قدرتها  تبلغ 

توليد ما جمموعه 46 غيغاواط من الطاقة املتجددة غري املائية 

بحلول �شنة 2020، و104 غيغاواط بحلول 2030، مقارنة بنحو 

1.4 غيغاواط حاليًا.

لق�شم  ال�شابق  الرئي�ص  روغرن،  هان�ص  الدكتور  وحتدث 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  النووية  الطاقة  تخطيط 

النووية،  املفاعالت  ا�شتخدام  يف  املا�شية  العاملية  الفورة  عن 

وطويلة  االإنتاج  وم�شمونة  ت�شغياًل  اأرخ�ص  باعتبارها 

الكربونية.  االنبعاثات  ومنخف�شة  عامًا(   60  �  40( العمر 

علي الطخي�س متحدثًا 

واإىل ي�ساره خالد االإيراين، 

اأمين اأبوحديد، وليد الزباري

من اليمني: �سائد دبابنة، 

ثاين الزيودي، طارق اأمطرية، 

حممد الع�سري، هولغر 

روغرن، كري�ستني لين�س
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من اليمني: حبيب االأندل�سي، اإميانويل برغا�س، غالدا الهن، روال جمدالين، ماهر عزيزبدرو�س، جميلة مطر، مانفرد هافرن

اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية  املتحدة  االأمم  جلنة  ا�ست�سافت 

التي  التحديات  ناق�ست  »اأفد«،  م�ؤمتر  اأثناء  خا�سة  جل�سة  )االإ�سك�ا( 

ت�اجه قطاع الطاقة العربي، خ�س��ساً يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 

وتركزت على كثافة الطاقة كاأداة ملراقبة اأداء القطاعات املنتجة.

قدمت امل��س�ع الدكت�رة روال جمدالين، مديرة ق�سم الطاقة امل�ستدامة 

منهم  رئي�سي�ن،  حماورون  اجلل�سة  يف  و�سارك  االإ�سك�ا.  يف  واالإنتاجية 

اأ�ستاذ �سيا�سات الطاقة الدولية يف جامعة ج�نز ه�بكنز،  مانفرد هافرن 

عزيز  وماهر  العربية،  الدول  جامعة  يف  الطاقة  مديرة  مطر  وجميلة 

بدرو�س وكيل وزارة الطاقة ال�سابق يف م�سر، وغالدا الهن زميلة بح�ث 

يف ق�سم الطاقة والبيئة وامل�ارد يف ت�ساتهام هاو�س يف بريطانيا، واميان�يل 

الفرن�سية،  التنمية  وكالة  يف  الدولية  الطاقة  �سيا�سات  خبري  برغا�س 

وحبيب االأندل�سي رئي�س �سعبة الطاقة يف االإ�سك�ا.

والبنية  والغاز،  النفط  اقت�سادات  املتحاورين  مناق�سات  �سملت 

الطاقة  و�سيا�سات  الطاقة،  اأمن  وخماطر  والطاقة،  للكهرباء  التحتية 

لال�سرتاتيجية  االإقليمي  واملنظ�ر  الطاقة،  كفاءة  وم�ؤ�سرات  امل�ستدامة، 

اجلل�سة  وبحثت  الطاقة.  وكفاءة  املتجددة  بالطاقة  اخلا�سة  العربية 

والغاز  النفط  وت�فري  العربية،  البلدان  يف  الطاقة  لقطاع  الراهن  ال��سع 

لال�سرتاتيجية  االإقليمي  واملنظ�ر  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  يف 

البلدان  يف  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  بتط�ير  اخلا�سة  العربية 

كاأداة  ي�ستعمل  وملاذا  الطاقة  كثافة  مفه�م  اإىل  تطرقت  كما  العربية. 

يف  مفيدة  اأداة  الطاقة  كثافة  كانت  اإذا  وما  امل�ستدامة،  الطاقة  لربامج 

التخطيط واملراقبة، والقي�د اجل�هرية التي تفر�سها على ترويج الطاقة 

امل�ستدامة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، وبدائل كثافة الطاقة، وما 

للمنطقة  املنا�سبة  امل�ؤ�سرات  الطاقة، وما هي  كثافة  لتجاوز  ال�سبيل  ه� 

العربية. وبحث املتحاورون كيف ميكن لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

وتدابري  تعاونية  كفاءة  خالل  من  الطاقة  وف�رات  لت�سريع  تتعاون  اأن 

اأن  الطاقة  �سيا�سات  �سياغة  يف  تكاملية  ملقاربة  ميكن  وكيف  متجددة، 

تخف�س اال�ستهالك وتزيد االنتاج ال�سامل يف قطاعات رئي�سية القت�سادات 

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.

ومت يف اجلل�سة عر�س الأبرز ما ت��سل اإليه تقرير حديث اأعده »ت�ساتهام 

احل�افز  غياب  اأن  وجد  اخلليج،  دول  يف  الطاقة  �سيا�سات  عن  هاو�س« 

اال�ستهالك  يف  املتعاظمة  وللزيادة  للهدر  الرئي�سي  ال�سبب  ه�  والروادع 

اأ�سعار  ت�حيد  ودر�س  الت�سعري،  يف  جذرية  اإ�سالحات  اإىل  ودعا  املحلي. 

التعامل  ميكن  ال  اأنه  اإىل  اأ�سار  واإذ  اخلليج.  دول  بني  والكهرباء  ال�ق�د 

امل�ست�ردة  للدول  نف�سه  باالأ�سل�ب  للنفط  املنتجة  الدول  يف  االأ�سعار  مع 

للنفط، اأو�سح اأن على الدول املنتجة درا�سة الكلفة الكاملة للنفط والغاز، 

وتغريرّ  ال�سحة  على  واالأثر  ال�طنية  امل�ارد  احتياطي  هدر  كلفة  فيها  مبا 

املناخ، وهذا قد ي��سل الكلفة املحلية اإىل اأعلى من ال�سعر العاملي.

جمل�س  بلدان  يف  امل�ستدامة  الطاقة  �سيا�سات  ح�ل  اآراء  وُعر�ست 

الطاقة  ل�سيا�سات  طريق  خريطة  و�سع  وامكانية  اخلليجي،  التعاون 

اأثر  اأي�سًا  اجلل�سة  وتناولت  اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

كاأداة  الطاقة  كثافة  وناق�ست  الطاقة،  كفاءة  لتح�سني  متكاملة  مقاربة 

التعاون اخلليجي. كما تداولت م�سائل  التقدم يف بلدان جمل�س  لقيا�س 

االإقليمي  التعاون  لتعزيز  واأفكاراً  الطاقة،  كثافة  حمددات  يف  رئي�سية 

العربية.  املنطقة  وبقية  اخلليج  يف  للطاقة  م�ستدامة  �سيا�سة  لتحقيق 

ـ  اجتماعية  متكاملة  ال�سرتاتيجيات  احلاجة  اإىل  اجلل�سة  وخل�ست 

اقت�سادية واأخذ العالقة بني الطاقة واملناخ يف االإعتبار لن�سر كفاءة الطاقة 

والطاقات املتجددة واأول�يات ال�سيا�سات التي ينبغي تنفيذها.

»اإلسكوا«: كثافة الطاقة يف دول الخليج
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اإىل  البلدان  من  كثريًا  دفع   2011 عام  فوكو�شيما  حادث  لكن 

العربية  البلدان  و�شعت  وقد  النووية.  �شيا�شاتها  حتويل 

قدرتها  لكن  تنفيذها،  بع�شها  وبداأ  النووية،  للطاقة  خططًا 

يتعلق  ما  خ�شو�شًا  القطاع،  هذا  اإدارة  يف  م�شمونة  غري 

اال�شتثمارية  والكلفة  النووية.  النفايات  وتخزين  بال�شالمة 

لكل  دوالر   6500 تبلغ  اإذ  جدًا،  عالية  النووية  الطاقة  يف 

الطاق�ة  مناف�شة  ت�شتطيع  الت�شغيل  عند  لكنها  كيلوواط، 

للربميل.  دوالرًا   50 فوق  النفط  اأ�شعار  دامت  ما  التقليدية 

وهو دعا الدول العربية اإىل التب�شر جيدًا يف املخاطر واملنافع 

ت�شتحق  الفوائد  كانت  اإذا  لتقرر  النووية  بالطاقة  املرتبطة 

املخاطرة.

كلم�ة  مو�ش�وع  كان  االأردن  يف  النووية  الطاقة  �شجال 

البلق�اء  جامع�ة  يف  النووية  الفيزياء  اأ�شتاذ  دبابنة،  �شائد 

طاقته  من  املئة  يف   98 نحو  ينتج  فاالأردن  التطبيقية. 

احتياطات  وفيه  امل�شتوردين،  والغاز  النفط  با�شتخدام 

دبابنة  لكن  وافية.  تكون  اأن  يوؤمل  كان  اليورانيوم  من 

املرتفعة،  اال�شتثمارية  الكلفة  خ�شو�شًا  عقبات،  من  حذر 

احتياطات  كانت  لو  حتى  املخ�شب  الوقود  ا�شترياد  وفر�ص 

الب�شرية  القدرات  كفاية  وعدم  حمليًا،  متوافرة  اليورانيوم 

املفاعالت  و�شيانة  ونقل  لبن�اء  املحلية  والتقنية  واالإدارية 

وهناك  ال�شالمة.  عن�شر  و�شمان  املخلفات  واإدارة  النووية 

من  قريب�ًا  يكون  النووي  للمفاعل  موقع  اختيار  م�شكلة 

ج�شم م�ائي للتربيد، واملوقع الوحيد املنا�شب هو يف العقبة، 

ا�شتيفاء  �شرورة  على  واأكد  زلزايل.  فالق  فوق  تقع  لكنها 

واال�شتعداد  ال�شفافية  اإىل  اإ�شافة  املذكورة،  امل�شتلزمات  كل 

للحاالت الطارئة، قبل ال�شروع يف مثل هذا امل�شروع.

طارق  الدكتور  حديث  حمور  كانت  الطاقة  كفاءة 

امطرية، املدير التنفيذي للمركز االإقليمي للطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة يف القاهرة، الذي اعترب اأن دعم اأ�شعار الوقود 

الطاقة،  ا�شتخدام  كفاءة  عدم  يف  رئي�شي  عامل  والكهرباء 

اإىل 95 يف املئة. وتفتقر  البلدان العربية  اإذ ي�شل يف بع�ص 

البنية التحتية للكهرباء اإىل الكفاءة، فمتو�شط فق�د الطاقة 

مقابل  يف  املئة،  يف   19.4 يبلغ  والتوزيع  والنقل  التوليد  يف 

يف   10 اإىل  الفق�د  مق�دار  خف�ص  واإذا  عاملي�ًا.  املئة  يف   8.3

املئة يف جميع بل�دان املنطق�ة، اأمكن توفي�ر 7300 ميغاواط 

اال�شتثمارات  من  دوالر  بليون   5.5 ي�شاوي  ما  الطاقة،  من 

اجلديدة.

الدكتور ثاين الزيودي، مدير اإدارة �ش�وؤون الط�اقة وتغري 

اأهمية  عن  تكلم  االإمارات،  يف  اخلارجي�ة  وزارة  يف  املناخ 

كفاءة الطاقة يف االإمارات واخلليج عمومًا، حيث اال�شتهالك 

 10 بزيادة  البحر،  مياه  وحتلية  التكييف  يف  جدًا  كثيف 

يف  املبادرات  ومن  العامل.  يف  االأعلى  �شنويًاهي  املئة  يف 

�شارمة  معايري  يفر�ص  الذي  »ا�شتدامة«  برنامج  االإمارات 

يف   30 الكفاءة  لرفع  دبي  وخطة  اأبوظبي،  يف  االأبنية  على 

املئة بحلول �شنة 2030، وكفاءة ا�شتهالك الوقود يف اأ�شطول 

وخف�ص  الطاق�ة  م�زيج  تنويع  اإىل  وتطرق  اجلوي.  النقل 

الطاقة  يف  اال�شتثمار  طريق  عن  الكربونية،  االنبعاثات 

اأكرب  وتنفي�ذ  م�ش�در،  مب�ادرة  عرب  خ�شو�شًا  ال�شم�شية، 

االأر�ص  حتت  وتخزينه  الكربون  لتجميع  العامل  يف  م�شروع 

اإن�شاء حمطات  اإىل  وا�شتخدامه يف ا�شتخراج النفط والغاز، 

يف  االأخ�شر  النمو  ا�شرتاتيجية  اإىل  واأ�شار  النووية.  للطاقة 

االإمارات التي �شتقدم اأواخر هذه ال�شنة.

االإدارة االأكفاأ للموارد ومبادرات اال�شتدامة كانت 

حمور جل�شة اأدارها الدكتور اإياد اأبومغلي، املدير 

للبيئة  املتحدة  االأمم  لربنامج  االإقليمي  واملمثل 

يف غرب اآ�شيا.

عام  مدير  العبادي،  نايف  الدكتور  عر�ص 

)كفاءة(،  الطاقة  لكفاءة  ال�شعودي  املركز 

تخفي�ص  مهمة  اإليه  عهدت  الذي  املركز  م�شاعي 

وهو  ال�شعودية.  يف  الطاقة  ا�شتهالك  كثافة 

يعمل على اإعداد برنامج طموح لتح�شني الكفاءة 

الطاقوية يف ثالثة قطاعات رئي�شية، هي االأبنية 

والنقل وال�شناعة، التي متثل نحو 90 يف املئة من 

ا�شتهالك الطاقة يف اململكة.

وقدمت يا�شمني الرا�شدي، مديرة التخطيط 

يف برنامج »اإ�شتدامة«، توجهات وم�شاعي هذه 

للتخطيط  اأبوظبي  جمل�ص  يتوالها  التي  املبادرة 

للعا�شمة  منوذج  اإىل  اأبوظبي  لتحويل  العمراين 

تتبنى  وهي   .»2030 »روؤية  وفق  امل�شتدامة 

اأ�شلوب املباين اخل�شراء وتخطيط البنى التحتية 

الطبيعية  واملوارد  البيئة  على  يحافظ  ب�شكل 

ومن  ممكن.  حد  اأق�شى  اإىل  الرتاثي  والطابع 

الالآلئ«  ت�شنيف  »نظام  الرئي�شية  عنا�شرها 

مبادرات يف االستدامة

من اليمني:  فرا�س عرقجي،  روب ماكنتاير، مايكل نايت�س، الرب�ست كاوب، اإياد اأبو مغلي، يا�سمني الرا�سدي، نايف العبادي
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مستقبل النفط والغاز

متغري  عامل  يف  التقليدية  غري  الوقود  واأنواع  والغاز  النفط 

الرئي�ص  براي�ص،  فارن  بيل  اأدارها  جل�شة  حمور  كانت 

التنفيذي ل�شركة ال�شيا�شات البرتولية.

وال�شرق  النفط  برنامج  مدير  فتوح،  ب�شام  الدكتور  عر�ص 

توجيه  يف  النفط  دور  الطاقة،  لدرا�شات  اأك�شفورد  معهد  يف 

االقت�شاد  �شميم  يف  وو�شعه  العربي  العامل  يف  التنمية  دفة 

اإىل  الفتًا  العاملية،  االإمدادت  ثلث  نحو  ي�شكل  اإذ  العاملي، 

والتنويع.  االقت�شادية  التنمية  منط  تطوير  يف  تق�شريه 

ويوؤدي ارتفاع الطلب املحلي على الطاقة، مع اال�شتهالك غري 

اإنتاج  ا�شتنزاف  اإىل  املتجددة،  الطاقات  ح�شة  و�شاآلة  الكفوء 

منه.  اأكرب  كمية  ت�شدير  فر�شة  وتفويت  املنطقة  يف  النفط 

اال�شتثمارات  زيادة  اإىل  للنفط  املنتجة  العربية  الدول  ودعا 

اخلا�ص  للقطاع  حوافز  اإيجاد  اأجل  من  اجلهود  وم�شاعفة 

االأخرى  وال�شناعات  النفط  �شناعة  غري  اأن�شطة  يف  للدخول 

امل�شرفة يف ا�شتهالك الطاقة، وذلك �شمن مزيج طاقة اإقليمي 

اأكرث تنوعًا. كما اأكد على اأهمية اإ�شالح �شيا�شات الت�شعري مبا 

يعطي حوافز لال�شتثمار والكفاءة معًا.

الرئي�ص التنفيذي ل� »نفط الهالل« جميد جعفر اعترب اأن 

مفهوم اال�شتدامة ال يعني فقط دوام االإمدادات واالعتبارات 

البيئية، بل يتعداها اىل الكلفة. والحظ اأن دبي هي الوحيدة 

ومن  املدى.  بعيدة  طاقوية  ل�شيا�شة  هيئة  خ�ش�شت  التي 

من  املئة  يف   40 نحو  متتلك  العربية  املنطقة  اأن  املفارقات 

املنطقة  يف  بلد  كل  لكن  املوؤكدة،  الطبيعي  الغاز  احتياطات 

يواجه نق�شًا يف الغاز. وهذا يعني اأن ثمة خطاأ يف الت�شعري، 

اإىل  اإ�شافة  الغاز،  اكت�شاف  كلفة  اأي�شًا  يعك�ص  اأن  يجب  الذي 

عوامل  من  اأن  واأكد  االأ�شعار.  لدعم  حمددة  اأهداف  و�شع 

االإدارة  يف  خ�شو�شًا  اخلا�ص،  القطاع  دور  تعزيز  النجاح 

برنامج  وهو  والفيالت،  واملباين  للمجتمعات 

اختياري ي�شتهدف ا�شتدامة دورة احلياة الكاملة 

للتطوير العمراين.

امل�شت�شار  كاوب،  األرب�شت  الدكتور  وحتدث 

 ،GIZ االأول يف املوؤ�ش�شة االأملانية للتعاون الفني 

املمولة  املتو�شطية  ال�شم�شية  الطاقة  خطة  عن 

طريق  خريطة  لو�شع  االأوروبي،  االحتاد  من 

املنا�شبة  الهيكلية  تطوير  اأجل  من  م�شرتكة 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  لن�شر 

منطقة  يف  وم�شتدام  وا�شع  نطاق  على  الطاقة 

الهيكلية  تطوير  تت�شمن  وهي  املتو�شط.  البحر 

ونقل  اال�شتثمار،  ودعم  والتنظيمية،  القانونية 

املعرفة وبناء القدرات، واإعداد �شيا�شة م�شتدامة 

للطاقة، واإجناز م�شتلزمات البنية التحتية.

االجتماعية  امل�شوؤولية  مدير  نايت�ص،  مايكل 

يف »اأكواباور«، عر�ص مبادرات لل�شركة الرائدة 

البحر  مياه  وحتلية  الكهرباء  توليد  م�شاريع  يف 

وهي  وتركيا.  واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  يف 

من  الطاقة  من  املئة  يف   10  �  5 اإنتاج  ت�شتهدف 

وحتقيق   ،2030 �شنة  بحلول  متجددة  موارد 

حزمة م�شاريع بقدرة 1500 ميغاواط من الطاقة 

عن  وحتدث   .2017 �شنة  نهاية  مع  املتجددة 

ومنها  املجال،  هذا  يف  ال�شركة  م�شاريع  من  عدد 

بقوة  املركزة  ال�شم�شية  للطاقة   »1 »نور  حمطة 

التي  املغرب،  يف  ورزازات  يف  ميغاواط   160

ت�شرتك اأكواباور يف تطويرها مع الوكالة املغربية 

ب�شعر  الكهرباء  �شتبيع  وهي  ال�شم�شية،  للطاقة 

من  االإنتاج  كلفة  يناف�ص  وهو  �شنت/دوالر،   18

الطاقة  قطاع  تطوير  اأن  واأكد  االأحفوري.  الوقود 

وفر�ص  حملية  ل�شناعة  بابًا  �شيفتح  املتجددة 

عمل جديدة يف املنطقة.

تتخذ  التي  غلوبال«،  »كري�شتال  �شركة 

مادة   ابتكرت  لها،  مقرًا  ال�شعودية  يف  جدة  من 

الهواء  ملوثات  تفكك  التي   CristalACTIV
احلفازة  املعاجلة  طريق  عن  �شارة  غري  وجتعلها 

وميكن   ،TiO2 التيتانيوم  اأوك�شيد  بثاين  �شوئيًا 

واال�شمنت  الدهانات  اإنتاج  يف  ا�شتخدامها 

تخفيف  يف  للم�شاهمة  والزجاج  والبال�شتيك 

ماكنتاير،  روب  الدكتور  وعر�ص  الهواء.  تلوث 

مدير االأداء يف ال�شركة، م�شروعًا جتريبيًا يف حي 

كامدن يف لندن حيث مت طالء جدار بهذه املادة، 

فتبني اأن ن�شبة الغبار وملوثات الهواء يف حميط 

اجلدار هبطت بن�شبة ملحوظة عن م�شتواها يف 

TiO2 �شيكون عن�شرًا اأ�شا�شيًا  املنطقة. وقال اإن 

الفوتوفولطية  اخلاليا  من  املقبل  اجليل  يف 

يجعلها  الأنه  الثمن،  والرخي�شة  الكفاءة  العالية 

االقطات  زجاج  بها  طلي  فاإذا  التنظيف،  ذاتية 

ال�شم�شية ال تلت�شق به االأو�شاخ والغبائر، ما يحل 

هذه امل�شكلة خ�شو�شًا يف املنطقة العربية.

قدمها  النفايات  حللول  »اأفريدا«  م�شاريع 

اأن  اأو�شح  الذي  عرقجي،  فرا�ص  العام  مديرها 

�شخ�ص  مليون  و7.5  جهة   2000 تخدم  ال�شركة 

يف 16 مدينة عرب ثالث قارات، وجتمع ما معدله 

 8000 طريق  عن  يوميًا  النفايات  من  طن   7000

م�شتوعب.  األف  و72  �شاحنة  و1200  موظف 

تقوم  التي  النفايات  اإدارة  مناذج  بع�ص  وعر�ص 

بها »اأفريدا« يف بلدان مثل االإمارات وال�شعودية 

اإىل  و�شواًل  واملغرب،  وقطر  وعّمان  ولبنان 

واإعادة  النفايات  جمع  ذلك  يف  مبا  اإيرلندا، 

يف  حرقها  اأو  وطمرها،  ومعاجلتها  تدويرها 

بع�ص احلاالت الإنتاج الطاقة. واأ�شار اإىل م�شاعي 

ال�شركة لتطوير اإنتاج وا�شتغالل الغاز من مطامر 

النفايات.

ب�سام فتوح متحدثًا

وعلى املنرب من اليمني:

روبني ميلز، حبيب االأندل�سي، 

بيل فارن براي�س،

جميد جعفر
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وتنفيذ امل�شاريع، وهذا ما ثبت جناحه يف قطاع االت�شاالت.

واأورد احلبيب االأندل�شي، رئي�ص ق�شم الطاقة يف االإ�شكوا، 

هي   22 اأ�شل  من  بلدًا   16 حيث  العربية،  املنطقة  من  اأرقامًا 

يف  االأوائل  الع�شرة  بني  بلدان  و4  الغاز،  اأو  للنفط  منتجة 

الغاز  الإمدادات  رئي�شية  اأنابيب   6 وثمة  العاملية،  الطاقة  اإنتاج 

الدول  ت�شتطيع  والغاز،  النفط  �شادرات  وبف�شل  الطبيعي. 

املنتجة اال�شتثمار يف الطاقة املتجددة.

منار  يف  اال�شت�شارات  رئي�ص  ميلز،  روبني  وحتدث 

البلدان  يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  حمالت  عن  اأبوظبي، 

اإ�شالح  دون  من  تنجح  اأن  ميكن  ال  اأنها  معتربًا  العربية، 

�شاعفت  التي  دبي  جتربة  اإىل  ولفت  الت�شعري.  �شيا�شات 

اإىل  اأدى  ما  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  الكهرباء  ت�شعرية 

انخفا�ص ملحوظ يف اال�شتهالك.

تمويل الطاقة املستدامة

دور القطاع اخلا�ص وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص 

التنفيذي  الرئي�ص  حبايب،  نبيل  قدمها  جل�شة  مو�شوع  كانا 

وتركيا،  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  اإلكرتيك  جلرنال 

احلكومية  ال�شوؤون  ق�شم  رئي�ص  ريت�شاردز  تيم  واأدارها 

جرنال  مبادرة  عن  حتدث  الذي  ال�شركة،  يف  وال�شيا�شة 

يف  للبيئة  ال�شديقة  لالبتكارات   Ecomagination اإلكرتيك 

جمال االقت�شاد بالطاقة واإيجاد فر�ص عمل لل�شباب.

اأو�شح  الربعي  �شهاب  كو«  اآند  »بوز  يف  االأول  امل�شت�شار 

تبلغ  العربية  البلدان  يف  الطاقة  لتوليد  املركبة  القدرة  اأن 

منو  ومع  العاملية.  القدرة  من  املئة  يف   4 اأي  غيغاواط،   202

يتوجب  املقبل،  العقد  خالل  �شنويًا  املئة  يف  و8   4 بني  الطلب 

تركيب 24 غيغاواط �شنويًا، وهذا يتطلب ا�شتثمارات تتجاوز 

املحلي  الناجت  من  املئة  يف   1.5 اأي  �شنويًا،  دوالر  بليون   31

البنية  لتنمية  الالزمة  واالأموال  العربية.  للبلدان  االإجمايل 

التحتية �شوف تتجاوز قدرات القطاع العام، ما يوجب اجتذاب 

اإدارة  يقت�شي  وهذا  اخلا�ص.  القطاع  من  �شخمة  ا�شتثمارات 

متويل  وت�شهيل  احلكومية،  املالية  لاللتزامات  ر�شيدة 

واإ�شالح  ثالث،  طرف  �شناديق  اإن�شاء  لدعم  اال�شتثمارات 

للتوليد  االقت�شادية  الكلفة  تعك�ص  بحيث  الكهرباء  تعرفات 

التي  دبي  يف  الكهرباء  ت�شعرية  باإ�شالح  ونوه  واالإي�شال. 

باتت تعك�ص الكلفة االقت�شادية، معتربًا اأن خطوة ا�شتثنائية 

من  �شيا�شي  التزام  هي:  رئي�شية  �شروط  ثالثة  تتطلب  كهذه 

راأ�ص الهرم، اعتماد ا�شرتاتيجية لكفاءة الطاقة بحيث يت�شح 

حوافز  وحزمة  اجلدي،  العمل  تق�شد  احلكومة  اأن  لل�شوق 

حتقق االقت�شاد يف ا�شتهالك الطاقة والوقود.

طاهر دياب، مدير اال�شرتاتيجية والتخطيط يف املجل�ص 

االإمارات  جلائزة  العام  واالأمني  دبي  يف  للطاقة  االأعلى 

العربية  املنطقة  يف  الطاقة  اأ�شعار  دعم  اأن  الحظ  للطاقة، 

ُيعترب من �شمن اخلدمات االجتماعية. واعترب اأن االقت�شاد 

يف االإنارة لي�ص كافيًا، بل يجب فر�ص معايري لكفاءة االأدوات 

عن�شرًا  دائمًا  �شتظل  ال�شم�شية  الطاقة  اأن  وراأى  الكهربائية. 

مكماًل يف مزيج الطاقة ل�شرورة تنظيف االأجهزة من الرمال 

عن  تدريجيًا  الدعم  رفع  يف  دبي  جتربة  اإن  وقال  والغبار. 

دول  يف  تكرارها  ميكن  جناح  ق�شة  والكهرباء  املياه  اأ�شعار 

اأخرى.

الدكتور مانفرد هافرن، رئي�ص جمل�ص اإدارة اإنرتنا�شونال 

يف  الدولية  الطاقة  درا�شات  واأ�شتاذ  كون�شلتن�ص  اإنرجي 

اأهمية  على  اأكد  املتحدة،  الواليات  يف  هوبكنز  جونز  جامعة 

على  اخل�شارة  انعك�شت  واإال  للطاقة  ال�شحيح  الت�شعري 

بع�ص  يف  التيار  انقطاع  احتماالت  ازدياد  مع  االقت�شاد، 

البلدان. وذّكر باأن م�شت�شاري احلكومات يف املنطقة العربية 

الطاقة،  تعرفة  اإال  االأمور  كل  اإىل  يتطرقون  املا�شي  يف  كانوا 

دعم  املمكنة  اال�شرتاتيجيات  ومن  االآن.  يتغري  ذلك  لكن 

معينة،  عتبة  �شمن  للكهرباء،  االأ�شا�شي  اال�شتهالك  اأ�شعار 

يجب  ولكن  اال�شتهالك.  ازدياد  مع  الت�شعرية  تزداد  اأن  على 

تو�شيح ذلك متامًا للمواطنني، كما ح�شل يف االأردن. اأما اإذا 

بقيت احلال على ما هي، فال ميكن لتدابري الكفاءة اأن ت�شبح 

فّعالة، كما ميكن للطاقة املتجددة اأن تناف�ص الطاقة التقليدية 

املدعومة.

البحر  بنك  يف  االقت�شاديني  كبري  �شويد،  مازن  الدكتور 

املتو�شط يف بريوت، قال اإن التزام مبادئ اال�شتدامة وحماية 

والحظ  االأعمال.  قطاع  يف  ال�شريع  النمو  يناق�ص  ال  البيئة 

اأن هناك عائقني رئي�شيني هما املديونية العاملية حول العامل 

اأن  واعترب  املتجددة.  الطاقة  يف  الكايف  غري  واال�شتثمار 

عن  الدعم  برفع  مرهون  املتجددة  الطاقة  متويل  يف  النجاح 

الدعم  هذا  من  املئة  يف   80 نحو  اأن  خ�شو�شًا  الطاقة،  اأ�شعار 

اأفادت  الدويل  للبنك  درا�شة  اإىل  ولفت  االأغنياء.  اإىل  يذهب 

اأن الدعم العاملي الأ�شعار الطاقة يبلغ 485 بليون دوالر، ونحو 

اإىل قرار �شيا�شي بتقلي�ص  ال�شرق االأو�شط، داعيًا  ن�شفه يف 

■ دعم االأ�شعار تدريجيًا مع هدف اإلغائه يف النهاية. 

نبيل حبايب مقدمًا جل�سة 

متويل الطاقة امل�ستدامة، 

وعلى املنرب من اليمني:

مانفرد هافرن، مازن �سويد، 

تيم ريت�ساردز، طاهر دياب،

�سهاب الربعي
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تعهد شبابي بيئي ألجل املستقبل

اإمّنا  اأ�شالفنا،  من  االأر�َص  نِرُث  ال  »نحن  ُيقال: 

َتعريها من اأطفالنا«. َن�شْ

يف  البيئة  نادي  واأع�شاَء  طالَب   � هنا  نحن 

مل  العامل،  اأطفاِل  كلِّ  عن  بالّنيابة   �  AMSI
جئنا  بل  فح�شب،  لنا  بحقوٍق  نطالَب  كي  ناأت 

اإحداث  يف   
ِ
امل�شاركة يف  بحقنا  اأي�شًا  نطالُب 

يتعّلق  عندما  م�شوؤولون  اأْي�شًا  فنحن  الّتغيري. 

االأمر باحلفاظ على ا�شتمرارية احلياِة من اأجل 

االأجيال القادمة.

اإىل  لقد انطلقنا من ف�شولنا الدرا�شية واأتينا 

هنا اليوَم لنقوَل لكم: يجُب علينا جميعًا اأن نغرّي 

منط حياتنا... االآن وقبل فواِت االأوان... احلياة 

هنا  نحن  اأجلها.  من  نكافح  اأْن  تحق  وَت�شْ جميلٌة 

ال�شتثارة املخاوف الكامنة يف داخل كل �شخ�ص 

اإعادة  على  َدكم 
ِ

ون�شاع ُنْلهَمكم،  وكي  منا، 

الّتوا�شِل مع االأر�ص والطبيعة، م�شتلهمني روؤيَة 

AMSI »البيئَة اخل�شراء« التي �شكلت مّنا قادة 

�شبابًا يريدون اأن يحدثوا فرقًا!

كرتنا  يف  الب�شر  تدّخل  يكن  مل  االآن،  حتى 

اإّن  الطبيعية.  ملواردها  ا�شتنزافًا  اإال  االأر�شية 

حيث  ملحة،  �شرورة  بات  حياتنا  اأ�شلوِب  تغيرَي 

 يف االنتخاباِت 
ٍ
نا لي�ص كهزمية

ِ
اأّن فقداَن م�شتقبل

االأ�شهم...  �شوق  يف  نخ�شرها  نقاط  كب�شِع  اأو 

احليواناِت  من  كبرية  قطعاٍن   
ِ
بروؤية حلْمنا  لقد 

الربّية، اأدغال وغابات خ�شراء، طيور وفرا�شات، 

حتى  موجودًة  �شتبقى  هل  نت�شاَءل  االآن  لكّننا 

هذه  حوَل  قلٌق  اأنتم  انتابكم  هل  اأطفالنا؟  يراها 

االأموِر عندما كنتم يف مثِل عمرنا؟

اأعيِننا،  اأمام  َيْحُدُث  البيئي  الّنزف  هذا  كّل 

ّرف كما لو اأّن اأمامنا  لكّننا حتى االآن ما زلنا نَت�شَ

مت�شعًا من الوقت، اأو كاأّننا منلك حلواًل �شحرية 

جلميع هذه امل�شاكِل واملخاطر. واالأ�شواأ من ذلك 

االعرتاف  ويرف�ُص  ينكُر  منا  البع�ص  اأن  كّله 

جمرُد  نحن  خطرية.  بيئية  م�شكلة  بوجود 

لكن  احللول،  كّل  لدينا  ولي�ص  و�شباب،  اأطفال 

متلكون  ال  اأنكم  اأي�شًا،  اأنتم  تدركوا  اأن  نريدكم 

من  حلواًل  تعرفون  ال  كنتم  واإذا  احللول!  هذه 

ال  ف�شلكم  فمن  املخاطر،  هذه  تعالَج  اأْن  �شاأِنها 

تزيدوا من هذه املخاطر!

اأو  حكوماِتكم،  عن  مندوبني  هنا  اأنتم 

اأو  مرا�شلني،  اأو  منّظمني،  اأو  اأعماٍل،  رجاَل 

�شيا�شيني... لكنكم اأي�شًا جميعًا اآباٌء واأمهات، 

نوَع  تقّررون  اّلذين  واأنتم  واأخوات...  اإخوة 

العامل الذي �شنكرُب ونرتّبى فيه... والدي يقول 

تقوله!«  ما  ولي�ص  تفعله،  ما  »اأنَت  دائمًا:  يل 

تعربِّ  اأعماَلكم  ترتكوا  اأن  اأحّثكم  اإيّن  واليوم 

من  اأعلى  ب�شوت  ت�شدُح  اأفعاَلكم  دعوا  عنكم. 

كلماتكم!

وكما قال غاندي: »االأر�ص تعطي ما يكفي 

ما  تعطي  ال  لكّنها  اإن�شان،  كّل   
ِ
حاجة الإ�شباِع 

يكفي طَمعه«.

تالميذ »اأم�سي« يتلون التعهد البيئي مرتافقًا مع لوحة تعبريية متحركة

 AMSI أعد تالميذ مدارس

يف اإلمارات تعهدًا شبابيًا 

بيئيًا ألقوه يف الجلسة 

االفتتاحية بالنيابة عن 

أطفال العالم الحاملين 

بمستقبل أفضل، هنا نّصه:
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رافق املوؤمتر معر�س ل�سركات 

وهيئات بيئية اأع�ساء يف املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية. وقد 

جال امل�ساركون يف املوؤمتر 

على اأجنحة املعر�س واأطلعوا 

على اخلدمات والتكنولوجيات 

البيئية املعرو�سة.

جناح »اخلرايف نا�سيونال« جناح »البيئة والتنمية«

جناح »برتوفاك«

جناح »هيئة البيئة ـ اأبوظبي«

جناح »اآم�سي« جهاز اأفريدا الإعادة تدوير العبوات جناح »موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي«

جناح »اأرامك�س« جناح »م�سدر« جناح »بيئة«جناح »جرنال اإلكرتيك«

معرض البيئة 
والتكنولوجيا
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تمثل ق�سية الطاقة واحدة من الق�سايا اال�ستراتيجية 

وال�طني،  العالمي  الم�ست�يين  على  االأول�ية  ذات 

وبق�سايا  ال�سكان،  بحياة  وال�ثيق  المبا�سر  الرتباطها  نظراً 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية، وبظاهرة تغير المناخ.

الطاقة  خدمات  �سهدته  الذي  التح�سن  من  الرغم  وعلى 

والنم�  ال�سكانية  الزيادة  اأن  اإالرّ  الما�سيين،  العقدين  في 

االقت�سادي خالل الفترة نف�سها اأ�سهما في الحد من تاأثير هذا 

التح�سن، بل وفي تراجع النم� في معدالت اإمكانية الح�س�ل 

الطاقة  لمبادرة  العالمي  التتبع  الإطــار  وفقًا  الطاقة  على 

الم�ستدامة للجميع.

ال�سكان  احتياجات  لتلبية  الكافية  الطاقة  ت�فير  ولي�س 

ي�اجه  الذي  ال�حيد  التحدي  المت�قع ه�  االقت�سادي  والنم� 

المجتمع الدولي، بل هناك العديد من التحديات االأخرى، لعل 

اأبرزها خف�س االنبعاثات الكرب�نية الناجمة عن قطاع الطاقة 

واإبقاء ارتفاع درجة حرارة االأر�س �سمن عتبة الدرجتين، وه� 

لم  ما  اآخر  بعد  ي�مًا  تحقيقه  اإمكانية  في  ال�سك�ك  تزداد  اأمر 

يتم، في اأ�سرع وقت ممكن، اتخاذ اإجراءات جريئة واإ�سالحات 

جذرية في قطاع الطاقة على الم�ست�يين العالمي وال�طني.

الطاقة  ب�ساأن  المتحدة  االأمم  مبادرة  اأهداف  تحقيق  اإن 

االإطارية  المتحدة  االأمم  اتفاقية  واأهداف  للجميع  الم�ستدامة 

حد  اإلى  مره�ن  العربية،  المنطقة  في  المناخ  تغير  ب�ساأن 

ال�ستدامة  ال�اقع  اأر�ــس  على  ــراءات  اإج من  نتخذه  بما  كبير 

قطاع الطاقة. وهي م�س�ؤولية كبيرة وثقيلة بالنظر اإلى واقع 

الطاقة في ال�طن العربي، اإذ ال تزال اأنظمة و�سيا�سات الطاقة، 

والنم�  ال�سكان  باحتياجات  ال�فاء  عن  قا�سرة  عام،  ب�سكل 

االقت�سادي المطرد، وقا�سرة في ال�قت نف�سه عن الم�ساهمة 

في التخفيف من تغير المناخ.

وعلى الرغم من ال�سغ�ط والتحديات التي ي�اجهها قطاع 

الفر�س  من  العديد  هناك  فــاإن  العربي،  ال�طن  في  الطاقة 

هذا  ا�ستدامة  اأجــل  من  ا�ستغاللها  يمكن  التي  والخيارات 

القطاع الحي�ي وتعزيز قدرته، لي�س فقط على مجاراة النم� 

قدرته  تعزيز  بل  م�ستقباًل،  المت�قع  واالقت�سادي  ال�سكاني 

واأكثر قدرة على  ا�ستدامة  اأكثر  النم� وجعله  على قيادة هذا 

فًا . اال�ستجابة لتغير المناخ، تخفيفًا وتكيرّ

الطاقة،  م�سادر  تن�يع  في  الخيارات  تلك  اأهم  وتتمثل 

واعتماد اأ�سكال جديدة من الطاقة النظيفة كالطاقة المتجددة، 

التي  واالإمكانات  الظروف  يمتلك  العربي  ال�طن  اأن  خا�سة 

واال�ستفادة  المتجددة  الطاقة  �سناعة  في  لالنخراط  ت�ؤهله 

من الف�ائد االقت�سادية واالجتماعية والبيئية التي ت�فرها.

قبل  اعتمدت  المتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  وكانت 

لتن�يع  �سيا�ستها  اإطار  في  المتجددة  الطاقة  خيار  �سن�ات 

الطاقة  الطلب على  المطرد في  النم�  وتلبية  الطاقة  م�سادر 

بذلتها  التي  الجه�د  اأثمرت  وقد  المناخ.  لتغير  واال�ستجابة 

اأوائل  في   »1 »�سم�س  محطة  افتتاح  عن  ال�قت  ذلك  منذ 

2013 بطاقة تبلغ 100 ميغاواط، لتك�ن بذلك اأكبر م�سروع 

اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  في  ال�سم�سية  للطاقة 

ال�سيخ  مجمع  في  االأول  الم�سروع  افتتاح  م�ؤخراً  و�سهدنا 

محمد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية بطاقة تبلغ 13 ميغاواط.

المتجددة،  الطاقة  تقنيات  بن�سر  االهتمام  جانب  والى 

وتط�ير  النا�سئة  ال�سناعة  هذه  ت�طين  على  االإمارات  تعمل 

معهد  ــالل  خ مــن  واالبــتــكــار،  االإبــــداع  وت�سجيع  تقنياتها 

لطاقة  زايد  جائزة  خالل  ومن  والتكن�ل�جيا  للعل�م  م�سدر 

الم�ستقبل. 

والغاز،  النفط  وبالتحديد  االأحف�ري،  ال�ق�د  �سيظل 

وفي  المنظ�ر.  الم�ستقبل  في  الطاقة  مزيج  على  مهيمنًا 

عف م�ساهمة اأ�سكال الطاقة االأخرى في مزيج الطاقة  ظل �سُ

اإنتاج النفط والغاز كم�سدر رئي�سي  العربي، واالعتماد على 

قطاع  تح�سين  فاإن  العربية،  الدول  من  العديد  في  للدخل 

تاأثيراته  من  والتقليل  وا�ستهالكًا،  اإنتاجًا  والغاز،  النفط 

ال�سلبية، خا�سة ذات ال�سلة بتغير المناخ، يجب اأن يحظيا 

بالكثير من االأهمية.

وقد اتخذت دول المنطقة خط�ات مهمة في هذا المجال. 

من  مجم�عة  باعتماد  النفط  اإنتاج  قطاع  بداأ  االمارات  ففي 

االإنتاج  كا�ستراتيجية  المتط�رة،  واال�ستراتيجيات  النظم 

الكرب�ن  التقاط  وتقنيات  ال�سفري،  والحرق  االأنــظــف، 

وتخزينه لتعزيز االإنتاج المح�سن للنفط.

الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  تعزيز  يلعب  ال�سياق  هذا  وفي 

ال�سادر عن  الم�ستدامة  الطاقة  لتقرير  دوراً مح�ريًا. ووفقاً 

الحالية  االتجاهات  فاإن  والتنمية،  للبيئة  العربي  المنتدى 

في  العربية  االقت�سادات  ت�سع  الطاقة  ا�ستهالك  الأنماط 

م�ساف االقت�سادات االأقل كفاءة على ال�سعيد العالمي، حيث 

بلغ الطلب على الطاقة �سعفي مت��سط نم� الناتج المحلي 

االإجمالي، مما ي�سع المنطقة العربية اأمام تحديات جدية.

ومن هنا فاإنني اأ�سدد على �سرورة االهتمام بتعزيز كفاءة 

ا�ستخدام الطاقة وتر�سيد ا�ستهالكها، واعتباره من الق�سايا 

ذات االأول�ية في ال�طن العربي لم�اجهة تحديات الطاقة.

لم�اجهة  جدية  خط�ات  باتخاذ  االمـــارات  ــداأت  ب وقــد 

�سبيل  على  منها  اأ�سير  الطاقة،  لم�ارد  المفرط  اال�ستهالك 

معايير  وتبني  البيئية،  الب�سمة  مــبــادرة  ــى:  ال المثال 

الم�ستدام،  والنقل  االأنظف،  واالإنتاج  الخ�سراء،  العمارة 

ال�طنية  القيا�سية  الم�ا�سفات  من  مهمة  مجم�عة  واإ�سدار 

لتر�سيد  م�سروع  واإعداد  الكهربائية،  الطاقة  كفاءة  لتعزيز 

ا�ستهالك الطاقة والمياه، وتطبيق التعرفة الت�ساعدية على 

اال�ستهالك  تر�سيد  باأهمية  الت�عية  وحمالت  اال�ستهالك، 

وتعزيز الكفاءة.

ا�ستراتيجية  وفق  االأخ�سر،  االقت�ساد  نهج  اعتماد  وجاء 

لكل  وطنية  مظلة  لي�سكل  الخ�سراء،  للتنمية  االإمـــارات 

�سبيل  في  االإمــارات  تتبناها  التي  وال�سيا�سات  المبادرات 

الخ�سراء  الطاقات  وتمثل  الم�ستدامة.  التنمية  تحقيق 

التغير  وم�اجهة  االأخ�سر  واال�ستثمار  الخ�سراء  والتقنيات 

المناخي اأهم م�سارات هذه اال�ستراتيجية ال�طنية الطم�حة، 

ب�س�رة  مــ�اردنــا  اإدارة  على  قــدرة  اأكثر  �ستجعلنا   التي 

م�ستدامة وبناء اقت�ساد وطني متط�ر ومنخف�س الكرب�ن.■

مقتطفات 
من كلمة 
وزير البيئة 

واملياه يف 
اإلمارات 

الدكتور راشد 
أحمد بن فهد 

يف الجلسة 
االفتتاحية 

ملؤتمر »أفد«

الطاقة: تنويع املصادر
وتحسين الكفاءة

بقلم راشد أحمد بن فهد

رأي



مؤتمر     الطاقة املستدامة

كانون الأول  2013 چهللا 74

آراء املشاركين يف املؤتمر

ال�شامل  التقرير  على  التهاين  اأطيب 

اأفكارًا ونقا�شات مل  واملوؤمتر الذي اأطلق 

نعهدها من قبل يف جمال الطاقة.

اإميان�يل برغا�س

م�ست�سار �سيا�سات الطاقة

الوكالة الفرن�سية للتنمية

م�شتوى  والتقرير  املوؤمتر  يف  وجدت 

من  جمموعة  على  وتركيزًا  رفيعًا 

التحديات مت اختيارها بعناية. 

تيم ريت�ساردز

جرنال اإلكرتيك، دبي

املجموعة  بهذه  »اأفد«  موؤمتر  فاجاأين 

جمال  يف  الباحثني  اأف�شل  من  الكبرية 

الطاقة، الذين طرحوا موا�شيع مل يعتد 

بحثت  فقد  اإثارتها.  على  العربي  العامل 

مثل  مهمة  ق�شايا  وجدية  ب�شفافية 

بالتنمية  البيئة  وعالقة  االأ�شعار  دعم 

النفط  ت�شعري  و�شيا�شات  االقت�شادية 

اأن  الحظت  اأن  �شرين  وقد  والغاز. 

اإعالمية  تغطية  لقيا  والتقرير  املوؤمتر 

وا�شعة ي�شتحقانها.

روبن ميلز

رئي�ض ال�ست�سارات، �رضكة منار

مل�ساريع الطاقة، اأبوظبي

�شامل  تقرير  على  والتهنئة  ال�شكر 

م�شتقبل  على  اآفاقًا  فتح  وموؤمتر  ممتاز 

للتعاون  ا�شتعداد  على  نحن  الطاقة. 

يف برامج اأخرى.

جميلة مطر

رئي�سة اإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية

واأناق�ص  األتقى  اأن  كبرية  فر�شة  كانت 

اخلرباء.  من  املمتازة  املجموعة  هذه 

اجتماعات  تنظيم  يف  جتربتي  ومن 

»اأفد«،  موؤمتر  من  بكثري  اأ�شغر 

الذي  اجلهد  مدى  اأدرك  اأن  اأ�شتطيع 

بذلتموه لعقد هذا املوؤمتر بنجاح. 

غالدا الهن

ت�ساتهام هاو�ض، بريطانيا

بالفوائد  مليئًا  كان  »اأفد«  موؤمتر 

التنظيم  ح�شن  ب�شبب  اأي�شًا،  وباملتعة 

لقد  واملوا�شيع.  املتحدثني  واختيار 

تعلمت منه الكثري.

د. األرب�ست كاوب

م�ست�سار اأول يف ال�سالمة النووية

وزارة البيئة الأملانية

االإقليمي  املوؤمتر  هذا  لتنظيم  �شكرًا 

بحث  الذي  الهامة،  باملو�شوعات  املليء 

ونظرة  باإيجابية  الكربى  التحديات 

م�شتقبلية. 

جنيفر جانانا

كاتبة اقت�سادية، جملة »ذي غلف« 

البحرين

وكثري  ال�شكر  بخال�ص  منكم  اأتقدم 

التقدير ملا متدوننا به من اأوراق وتقارير 

الوطن  يف  البيئة  عن  علمية  وكتب 

وقد  فيه.  هام  جزء  وال�شودان  العربي، 

بيئية  وثقافة  تربية  املراجع  هذه  حوت 

رفيعة امل�شتوى �شكلت املفردات البيئية 

التي اأ�شبحت لغة �شائدة يف هذا املجال. 

الذي  ال�شودان،  من  �شكر  �شوت  هذا 

يدعوكم لزيارته يف القريب العاجل.

ح�سن عبدالقادر هالل

وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية 

ال�سودان

الأول مرة ا�شتطعنا اأن نتفهم التحوالت 

يف  الطاقة  م�شتقبل  اىل  النظر  يف 

فهم  لنا  اأتيح  كما  العربية،  املنطقة 

خرباء  من  املنطقة  اأهل  تطلعات 

اأن  نتمنى  و�شيا�شيني.  اأعمال  ورجال 

ت�شجيع  فيه  ملا  بيننا  التعاون  ي�شتمر 

م�شتوى  على  اخلربات  وتبادل  احلوار 

املوؤ�ش�شات.

�ستيفانيا رومان�

رئي�سة �سندوق الوديعة الإيطايل

وزارة اخلارجية، اإيطاليا

متتعنا مبوؤمتر »اأفد« املمتاز يف حمتواه 

وحجم ح�شوره، وهذا يعود بالتاأكيد اإىل 

النجاح.  على  واالإ�شرار  القيادة  ح�شن 

على  الأ�شكركم  الفر�شة  هذه  اأغتنم 

للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  التعاون 

ملجل�ص  والع�شرين  اخلام�شة  الدورة  يف 

حيث  القاهرة،  يف  العرب  البيئة  وزراء 

وفرت تقارير »اأفد« مادة ممتازة لعملنا. 

د. اإياد اأب�مغلي

املدير واملمثل الإقليمي

برنامج الأمم املتحدة للبيئة، البحرين

مبتحدثيه  الرائع  »اأفد«،  موؤمتر 

يف  لي�ص  االأثر  �شديد  كان  وتنظيمه، 

امل�شاركني  العربية  املنطقة  اأبناء  نفو�ص 

فقط، بل يف الفر�شة الفريدة التي اأتاحها 

للخرباء االأجانب ملناق�شة موا�شيع كانوا 

يعتقدونها حمظورة يف ال�شابق.

د. مانفرد هافرن

اأ�ستاذ درا�سات الطاقة الدولية

جامعة جونز هوبكنز، الوليات املتحدة

املوؤمترات  من  كان  »اأفد«  موؤمتر 

الدعامات  نوق�شت  حيث  اال�شتثنائية، 

والغذاء  املاء  وهي  لال�شتدامة،  الثالث 

والطاقة، لتحديد حاجات امل�شتقبل.

د. علي طخي�س

ع�سو جمل�ض ال�سورى، ال�سعودية

جميع  راأي  عن  اأعرب  اأنني  اأعتقد 

تنظيمكم  على  اأثني  حني  امل�شاركني 

الطاقة  م�شتقبل  حول  اإقليمي  حلوار 

يف  وعمقًا  وجراأة  �شراحة  االأكرث  هو 

املحتوى. اإن امل�شتوى الرفيع يف التقرير 

حتدي  اأمام  ي�شعنا  للمنتدى  ال�شاد�ص 

جتاوز احلدود يف ال�شنة املقبلة.

د. �سهاب الربعي

م�ست�سار اأول، بوز اأند كو

واإجنازات  جديدة،  مرة  جبار  عمل 

متر  التي  الظروف  اأ�شعب  يف  ملمو�شة 

بها املنطقة العربية.

خالد ف�ؤاد جنار

بريوت، لبنان

اأثار انتباهي واإعجابي م�شتوى امل�شاركة 

جميع  من  موؤمتركم  يف  اجلدية 

العربية.  البلدان  يف  املعنية  القطاعات 

وقد وجدت اأن تقرير »اأفد« حول الطاقة 

من  وا�شعة  مروحة  يغطي  امل�شتدامة 

التحديات والفر�ص، ويوفر حتلياًل راقيًا 

املطلوبة  اخلطوات  نحو  االأنظار  يوجه 

ملواجهة التحديات. 

طاهر دياب

مدير اإدارة ال�سرتاتيجية والتخطيط 

والأمني العام جلائزة الإمارات للطاقة

املجل�ض الأعلى للطاقة، دبي

التخطيط  اجليد  املوؤمتر  على  اأهنئكم 

لنقا�شات  املجال  اأتاح  الذي  والتنظيم، 

ح�شا�شة  ق�شايا  حول  و�شجاعة  هامة 

ت�شعري  مثل  العربية،  املنطقة  تواجه 

وخيار  االأ�شعار  ودعم  والغاز  النفط 

مليئًا  حدثًا  كان  لقد  النووية.  الطاقة 

باخلربات والتجارب. 

روال جمدالين

مديرة ق�سم التنمية امل�ستدامة والإنتاج

الإ�سكوا

أفضل ما قرأت عن الطاقة

خالل حياتي املهنية اطلعت على تقارير كثرية تعنى ب�س�ؤون النفط والغاز 

املنتدى  اأم�راً جديدة حني دعاين  اأجد  اأن  اأنتظر  لذا مل  املتجددة.  والطاقة 

يف  امل�ستدامة  الطاقة  ح�ل  تقريره  مناق�سة  اإىل  والتنمية  للبيئة  العربي 

اأف�سل  التقرير ه�  اأنني كنت على خطاأ، الأن هذا  اأعرتف  ال�سن�ي.  م�ؤمتره 

امللخ�س  اأما  و�سامل.  و�سريح  ودقيق  مبا�سر  فه�  الطاقة.  عن  قراأت  ما 

التنفيذي، الذي يحتل ثماين �سفحات فقط، فقد ا�ستغرقت يف قراءته ي�مني 

مة وحتليل دقيق وا�ستنتاجات ت�سيء  كاملني، ملا احت�اه من معل�مات قيرّ

الطريق اأمام تط�ير �سيا�سات مالئمة. وقد متيز التقرير ب�سجاعة فريدة يف 

مقاربته مل��س�ع دعم اأ�سعار املحروقات، الذي يذهب يف معظمه اإىل االأغنياء 

ر الطبيعي الأ�س�اق الطاقة  بدل م�ساعدة الفقراء واملع�زين، ويعرقل التط�رّ

الطاقة  م��س�ع  يف  والعاملني  امل�س�ؤولني  جميع  اأن�سح  اأ�سكالها.  بجميع 

ن، على االأقل امللخ�س التنفيذي الذي  ب�سكل خا�س بقراءة هذا التقرير بتمعرّ

يحت�ي على زبدة حمت�ياته. كما اأدع� اجلامعات اإىل اعتماد التقرير ككتاب 

درا�سي ومرجع علمي. هذا التقرير من�ذج يف الدقة والت�ازن وال�سراحة.

مالك الكباريتي

رئي�ض ال�رضكة الوطنية للكهرباء ووزير الطاقة �سابقًا، الأردن
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هذا  للقاء  الفر�شة  لنا  تتاح  ما  نادرًا 

العدد الكبري من اخلرباء وقادة االأعمال 

يف  معهم  واالنخراط  وال�شيا�شيني، 

نقا�شات �شريحة ومفتوحة.

د. ب�سام فت�ح

مدير برنامج النفط وال�رضق الأو�سط، معهد 

اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة، بريطانيا

اأهنئكم على تقريركم اجلديد حول الطاقة 

الذي  ال�شارقة،  يف  الناجح  وموؤمتركم 

العامل  اأنحاء  جميع  اإىل  اأ�شداوؤه  و�شلت 

املنتدى  تقارير  اأي�شًا.  واملك�شيك  العربي، 

مرجعنا الرئي�شي حول البيئة العربية.

خ�رخي األفاريز

�سفري املك�سيك يف م�رض والأردن

ال�شنوي  »اأفد«  موؤمتر  يف  م�شاركتنا 

تنظيم  من  به  ات�شم  ملا  مميزة،  كانت 

وح�شور جلميع االأطراف املعنية بق�شية 

خا�ص  ب�شكل  اأعجبتني  وقد  الطاقة. 

ا�شت�شافهم  الذين  الطالب  م�شاركة 

امل�شتقبل  قادة  »منتدى  �شمن  »اأفد« 

بنقا�شاتهم  متيزوا  والذين  البيئيني«، 

اجلل�شة  يف  القوية  وكلمتهم  اجلدية 

يف  موفقًا  خياركم  كان  وقد  اخلتامية. 

النووية  والطاقة  املتجددة  الطاقة  بحث 

والكفاءة يف جل�شة واحدة.

كري�ستني لين�س

املديرة التنفيذية، �سبكة �سيا�سات الطاقة 

املتجددة )REN21(، باري�ض

للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�سدر 

ال�سن�ي  تقريره  )اأفد(  والتنمية 

ال�ساد�س ح�ل حالة البيئة العربية، 

الذي  ال�سن�ي  امل�ؤمتر  خالل  وذلك 

اأ�سب�ع.  قبل  ال�سارقة  يف  اأقامه 

ح�ل  متح�ر  اجلديد  التقرير 

اأهم  من  ك�احد  امل�ستدامة  الطاقة 

وال�سيا�سية  التنم�ية  القطاعات 

والبيئية يف العامل، وقدم ت�سخي�سًا 

وحل�اًل متميزة ملن يرغب من �سناع 

لقد  ال�عي.  اأ�سحاب  ال�سيا�سات 

اأ�سبحت تقارير »اأفد« مبثابة م�عد 

ون�سطاء  خرباء  ينتظره  �سن�ي 

العربي بلهفة، فما  العامل  البيئة يف 

ه� ال�سر يف هذا النجاح؟

للتقارير  حثيثة  متابعة  خالل  من 

هذه   ،2008 العام  منذ  ال�سادرة 

التقارير  الع�سر الإعداد  ال��سايا  هي 

درو�سًا  ت�ستخدم  اأن  ميكن  والتي 

م�ستفادة للم�ؤ�س�سات االأخرى:

واأهم  اأكرب  مثابراً:  كن   .1

ه�  »اأفد«  تقارير  حققته  اإجناز 

اال�ستمرارية، ولي�س بالن�عية ذاتها 

فقط بل بتح�سن كبري مع ال�سن�ات. 

ال�سم�لية  التقارير  جميع  م�سكلة 

يف  م�ؤ�س�سات  عدة  ت�سدرها  التي 

العامل العربي هي اأنها تت�قف عند 

عليه  تطلق  الذي  االأول،  التقرير 

تفخيمه  ويتم  عظيمة  األقابًا  عادة 

االإعداد،  من  �سن�ات  اإىل  ويحتاج 

ي�ساهد  ال  الثاين  التقرير  ولكن 

من  انتقلت  »اأفد«  تقارير  الن�ر. 

االأول، الذي �سكل مرجعية  التقرير 

للقطاعات كافة، لرتكز على قطاعات 

معينة يف ال�سن�ات الالحقة. القيمة 

االأوىل للنجاح هي اال�ستمرارية. 

تقارير  تكتف  مل  مبدعًا:  كن   .2

البيئي  ال�اقع  بعر�س  »اأفد« 

قدمت  بل  تقليدية،  بطريقة 

العميق  التحليل  يف  من�ذجًا 

املختلفة،  القطاعات  على  والرتكيز 

وقدمت معل�مات للمرة االأوىل ح�ل 

والب�سمة  املناخ  تغري  مثل  قطاعات 

مل  االأخ�سر  واالقت�ساد  البيئية 

العامل  يف  �سابقًا  اإليها  التطرق  يتم 

العربي.

»اأفد«  تقارير  عميقًا:  كن   .3

ال�سطحي  العر�س  جتاوزت  جميعًا 

اإىل  ودخلت  التقليدية  للمعل�مات 

التي  للق�سايا  التحليلية  االأعماق 

مب�سم�ن  ومتيزت  تناولها،  مت 

ولكنه  امل�ست�ى  عايل  وتقني  علمي 

يتمتع  اأن  ي�سمن  باأ�سل�ب  م�ساغ 

املخت�سني.  غري  حتى  اجلميع  به 

»ثقيلة«  معل�مات  »اأفد«  تقاير  يف 

مقدمة  لكنها  عميقة،  ومرجعية 

يف  وجذابة  �سل�سة  مبنهجية 

الت�سميم والعر�س.

4. كن م�ؤثراً: حازت تقارير »اأفد« 

اهتمام  من  جداً  عالية  ن�سبة  على 

القرار  و�سناع  والباحثني  ال�سا�سة 

والفئات امل�ستهدفة يف العامل العربي 

يف  منها  االقتبا�س  يتم  وخارجه. 

دولية  ودرا�سات  علمية  دوريات 

حمكمة ومن قبل م�ؤ�س�سات كبرية، 

تقرير  يك�ن  االأحيان  معظم  ويف 

يتم  التي  االأوىل  املرجعية  ه�  »اأفد« 

ح�ل  املتعمق  للبحث  ا�ستخدامها 

العربي.  العامل  يف  البيئية  الق�سايا 

دقة  اإىل  فقط  لي�س  يع�د  هذا 

اإىل  اأي�سًا  ولكن  وثرائه،  امل�سم�ن 

جناح ال�سيا�سة واخلطط الرتويجية 

التقرير،  ترافق  التي  واالت�سالية 

وخا�سة انعقاد امل�ؤمتر ال�سن�ي.

ال�طنية:  ا�ستعن باخلربة   .5

جداً،  قليلة  حاالت  با�ستثناء 

»اأفد« على اخلربات  تقاير  اعتمدت 

رئي�سي،  ب�سكل  وال�طنية  العربية 

العالية  القدرة  اإظهار  من  ومتكنت 

لهذه اخلربات وتعريف العامل بها، 

الباحثني  بقدرة  الثقة  يعزز  مما 

املهنية  التقارير  اإ�سدار  على  العرب 

اال�ستعانة  متت  امل�ست�ى.  العالية 

معينة  حاالت  يف  دولية  بخربات 

نتيجة عدم ت�افر اخلربات العربية 

ولكنها  مثااًل(،  البيئية  )الب�سمة 

�ساهمت يف بناء القدرات العربية يف 

هذه الق�سايا.

تقارير  جتاوزت  اإيجابيًا:  كن   .6

يف  التقليدي  البيئي  ال�سياق  »اأفد« 

وقرع  والتحديات  امل�ساكل  اإظهار 

للقارئ  وقدمت  االإنذار،  اأجرا�س 

ال�سيا�سات  و�سانع  والباحث 

البديلة  اخليارات  من  منظ�مة 

من  ميكن  التي  االإيجابية  واحلل�ل 

تقارير  احلايل.  ال�اقع  تغيري  خاللها 

اأف�سل جمم�عة من  »اأفد« تت�سمن 

نح�  للتح�ل  العملية  الت��سيات 

العربي،  العامل  يف  م�ستدامة  تنمية 

ال�سيا�سية  االإرادة  �س�ى  تبقى  وال 

اإىل قرارات  لتح�يل هذه الت��سيات 

م�ؤثرة.

تقارير  تتميز  عملك:  اأتقن   .7

العالية  العلمية  بالدقة  »اأفد« 

وامل�سطلحات  الكلمات  وا�ستخدام 

على  ال�سديد  واحلر�س  ال�سحيحة 

الدوؤوب  والبحث  الرتجمة  ن�عية 

ت�ساهي  بحيث  العلمية،  املراجع  يف 

الدولية  الهيئات  تقارير  ن�عية 

املخت�سة التي ال تدع جمااًل للظن�ن 

الدقة  بل  الكتابة،  يف  واالفرتا�سات 

حتى  العمل  يف  واالإتقان  املتناهية 

الت��سيحية  والر�س�م  اجلداول  يف 

وال�س�ر.

تخ�سع  االآخرين:  �سارك   .8

من  دقيقة  ملراجعة  »اأفد«  تقارير 

قبل  وخمت�سني  باحثني  قبل 

�سدورها، ويتم تنظيم عدة لقاءات 

الأخذ  العربية  الدول  يف  ت�ساورية 

النظر كافة بعني االعتبار.  وجهات 

ب�سكل  كتابتها  تتم  ال  »اأفد«  تقارير 

اأفراد،  باحثني  قبل  من  منف�سل 

ال�ساأن  اأ�سحاب  ملراجعة  تخ�سع  بل 

ال�سم�لية  ل�سمان  واالخت�سا�س 

ودقة املعل�مة. تقارير »اأفد« متاحة 

عرب االإنرتنت جمانًا جلميع الراغبني 

ا�ستخدامها  يتم  وال  واملهتمني، 

خالل  من  الربح  جلني  و�سيلة 

البيع.

تقارير  تتعامل  �ساماًل:  كن   .9

»اأفد« مع جميع تفا�سيل القطاعات 

بحيث  عليها،  الرتكيز  يتم  التي 

اأو  بالطاقة  اخلا�س  التقرير  يك�ن 

وقادراً  �سم�ليًا  املناخ  تغري  اأو  املياه 

على تك�ين ال�س�رة الكبرية ولي�س 

وي�سبح  ال�سغرية،  التفا�سيل  فقط 

مكانة  �ساحب  بالتايل  تقرير  كل 

يف  ومتكاماًل  ومرجعية  متميزة 

طرحه من دون نق�س تلزم تغطيته 

يف تقارير الحقة.

10. كن جريئًا: ال تخ�سع تقارير 

التي  التجميلية  للم�ساحيق  »اأفد« 

الر�سمية  التقارير  منها  تعاين 

اللهجة«  »تخفيف  وحماوالت 

ثمة  كانت  اإذا  ال�سيا�سيني.  الإر�ساء 

م�ساكل، تتم االإ�سارة اإليها، حتى ل� 

اإىل اإغ�ساب بع�س اجلهات  اأدى ذلك 

الر�سمية، الأن م�س�ؤولية »اأفد« هي 

م�ث�ق  م�ستقل  تقرير  تقدمي  يف 

عن  ويتغا�سى  ال�اقع  يجمل  ال 

التحديات و�س�ء االإدارة يف كثري من 

احلاالت.

اإعداد  ميكن  الع�سر  ال��سايا  بهذه 

التي  املتميزة،  البيئية  التقارير 

ومرتبطة  نادرة  ه�ية  اأ�سبحت 

باملنتدى العربي للبيئة والتنمية.

الوصايا العشر إلعداد تقرير بيئي    باتر حممد علي وردم �  عّمان، االأردن
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جديد الصحة

الرّمان يحمي القلب
وجد باحثون يف معهد كاتالينا 

لعلوم القلب وال�شرايني يف 

اأ�شبانيا اأن الرمان قد يق�شي 

على بع�ض ال�شرر الذي 

تخّلفه املاأكوالت ال�شريعة، 

في�شاعد يف احلماية من 

ت�شلب ال�شرايني واالأزمات 

القلبية وال�شكتات الدماغية.

البقدونس لتقوية املناعة
اأظهرت درا�شة يابانية واأخرى اأمريكية اأن 

البقدون�ض يحتوي على مادة االإبيجينني 

امل�شادة لالأك�شدة، لذلك فهو م�شاد لاللتهابات 

وللتقل�شات وميكن اأن يحمي من ال�شرطانات 

ويوقف اإنتاج حم�ض اليوريك ويوؤخر ال�شيخوخة 

واالأمرا�ض املزمنة.

الشوكوالتة الداكنة صديقة القلب
ا�شتنتجت درا�شة يف جامعة كامربيدج 

الربيطانية اأن االأ�شخا�ض الذين يتناولون 

ال�شوكوالتة الداكنة بانتظام تنخف�ض لديهم 

احتماالت االإ�شابة بال�شكتة الدماغية بن�شبة ال 

تقل عن 29 يف املئة، فيما تقل اإ�شابتهم باأمرا�ض 

القلب بن�شبة 37 يف املئة.

وف�شر الباحثون ذلك باأن ال�شكوالتة غنية 

مبركبات الفالفونويد، املوجودة اأي�شًا يف ال�شاي 

والقهوة، وتعمل كم�شاد لالأك�شدة، وتخل�ض 

اجل�شم من اجلذور احلرة ال�شارة التي تت�شبب 

يف تلف اخلاليا.

الجبن يطرد 
الكوابيس؟

اأفادت درا�شة 

بريطانية اأن تناول 

اجلنب يجعلك حتلق 

يف �شماء االأحالم 

اجلميلة ويبعد عنك 

الكوابي�ض.

املشروبات والخبز األبيض
طريق إلى السكري؟

اأكدت درا�شة اأملانية اأن تقليل الكميات التي 

نتناولها من امل�شروبات الغازية واخلبز االأبي�ض 

يجعلنا اأقل عر�شة لالإ�شابة مبر�ض ال�شكري. 

�شملت الدرا�شة اآالف امل�شاركني من �شبع دول 

اأوروبية.

عالم العلوم

حممد  ال�شعودي  والتخطيط  االقت�شاد  وزير  �شدد 

ال�شعودي  االقت�شاد  حتويل  اأهمية  على  اجلا�شر 

االإب��داع  يحركه  املعرفة  على  مبني  اقت�شاد  اإىل 

اإنفاق  زيادة  اإىل  واأ�شار  االأعمال.  وريادة  واالبتكار 

 0.4 من  والتطوير  العلمي  البحث  على  ال�شعودية 

اإىل  يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل عام 2010 

عربيًا.  االأوىل  لت�شبح   ،2012 عام  املئة  يف   3.4

براءات  عدد  يف  عربيًا  االأوىل  املرتبة  احتلت  كما 

من  املئة  يف   45 ة  بح�شّ عامليًا،  امل�شجلة  االخرتاع 

جممل براءات االخرتاع يف العامل العربي.

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�ض  واأك��د 

اأن  ال�شويل  ابراهيم  بن  حممد  الدكتور  والتقنية 

»اأعمال البحث والتطوير يف املدينة تعدت مراحل 

مراحل  اإىل  النظري  االأكادميي  والبحث  التنظري 

اأولوية  ذات  ا�شرتاتيجية  لتقنيات  متقدمة  تطوير 

بع�ض  اإىل  م�شريًا  وبيئتها«،  اململكة  القت�شاد 

اإجنازات التطوير التي اأخذت طريقها اإىل ال�شوق، 

ال�شم�شية،  بالطاقة  التحلية  تقنية  تطوير  مثل 

الأنظمة  اآيل  حتكم  نظام  وتطوير  وت�شميم 

الطريان، واإنتاج ثالثة اأنواع طائرات من دون طيار 

اإىل  اإ�شافة  وكهربائية،  احلجم  و�شغرية  متو�شطة 

ت�شنيع واختبار االأقمار اال�شطناعية، وفك �شيفرة 

قدرات  بناء  من  عنها  نتج  وما  والنخيل  اجلمال 

لدرا�شة الت�شل�شل الوراثي.

السعودية األولى عربيًا
يف اإلنفاق ىلع البحث العلمي

شوارع الغد املضيئة

مدينة للمستقبل تحت املاء

فوق  »ج�شيمات  حتوي  مبادة  تاريخي  ممر  بتغطية  بريطانيا  يف  كامربيدج  مدينة  بلدية  جمل�ض  قام 

بنف�شجية« تتحول اإىل اللون االأزرق بعد مغيب ال�شم�ض. واأطلق على التقنية امل�شتخدمة ا�شم طريق 

النجوم Starpath حيث تقوم بامت�شا�ض ال�شوء خالل �شاعات النهار لتطلقه م�شاء.

اأقل كلفة وموّفرة للطاقة  ال�شوارع، باعتبارها  االإنارة يف  التقنية لتحل حمل  اأن ُت�شتخدم هذه  وينتظر 

ب�شكل كبري. اأما اجلهة امل�شوؤولة عن تطوير هذه التقنية فهي �شركة »بروتيك �شورفي�شينغ« الربيطانية 

املتخ�ش�شة يف تعبيد الطرق.

ويتم خالل العملية ن�شر اجلزيئات الالمعة على املمر، ثم ر�شها مبادة حلمايتها واملحافظة على بريقها. 

واأفادت ال�شركة اأنها قد تعمد اإىل ا�شتخدام األوان اأخرى.

ك�شف امل�شمم الربيطاين فيل بويل عن ت�ش�وره ملدينة حتت املاء، �شتتيح للنا�ض العي�ض مع االأ�شم�اك 

حتت االأمواج م�شتقباًل. و�شوف تزود تلك املدين�ة التي اأطل�ق عليه�ا ا�شم Sub-Biosphere 2  بثماين 

»قباب حيوية«، ويبلغ عر�شها 340 مرتًا.

وغرفة  مركزي،  حيوي  دعم  حميط  من  يتاألف  �شوف  للمدينة  امل�شغر  النموذج  »هذا  بويل:  يقول 

مراقبة وغرف اإقامة ت�شت�شيف ما ي�شل اإىل 100 �شخ�ض«. وهي جمهزة لتاأمني الهواء والغذاء واإنتاج 

العادية. وميكن حتريكها �شعودًا  املاء يف االأوقات  املاء العذب وتوليد الكهرباء. و�شيكون ن�شفها فوق 

وهبوطًا، مما يجعلها اآمنة خالل العوا�شف.
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أردنية تفوز بجائزة »املواهب الخضراء« 
اآ�شال  االأردنية  الباحثة  اأملانيا  يف  العلمي  والبحث  الرتبية  وزارة  اختارت 

ا�شتعمال  لدعم  اخل�شراء«  »املواهب  مب�شابقة  الفائزين  قائمة  �شمن  ابراهيم 

الطاقات البديلة. و�شوف ت�شتفيد من منحة درا�شية ومن مرحلة تدريب يف 

معاهد وجامعات اأملانية لالطالع على التجربة االأملانية يف هذا املجال.

»تطوير  اإىل  م�شروعها  خالل  من  ت�شعى  اأنها  االأردنية  الباحثة  واأو�شحت 

عد�شات الإنتاج الطاقة ال�شم�شية بدل املراآة امل�شتخدمة يف ذلك اإىل االآن«.

تحليق فوق فوجي

ي يف �شماء  اإيف رو�شّ حّلق »ال�شوي�شري الطائر« 

رو�شي  ودار  لليابان.  رمزًا  يعد  الذي  فوجي  جبل 

بركان  حول  مرات  ت�شع  �شنة   54 العمر  من  البالغ 

فوجي، موثقًا اىل جناح يبلغ وزنه 60 كيلوغرامًا، 

تدفعه اأربعة حمركات �شغرية ب�شرعة و�شلت اإىل 

300 كيلومرت يف ال�شاعة.

طيران اإلمارات
 تبني طائرة بأيد إماراتية

االأ�شرع  الدولية  الناقلة  االإمارات،  طريان  ك�شفت 

جاءت  التي  اجلديدة  اخلفيفة  طائرتها  عن  منوًا، 

الدوام  اأوق��ات  خارج  العمل  �شاعات  اآالف  ثمرة 

برناجمها  �شمن  العاملني  ال�شبان  من  ملجموعة 

اخلا�ض بتدريب املهند�شني املواطنني وتاأهيلهم.

مواطنًا  متدربًا  اأربعون  جنح  عامني،  مدى  على 

يف الدائرة الهند�شية لطريان االإمارات يف جتميع 

11 األف قطعة �شكلت يف نهاية املطاف اأول طائرة 

من  اجلديدة  والطائرة  االإمارات.  طريان  تبنيها 

 6 اإىل  طولها  وي�شل  مقعدين  ذات   RV12 طراز 

وتزن  واحد،  مروحي  مبحرك  تعمل  وهي  اأمتار. 

 8.1 جناحيها  امتداد  ويبلغ  كيلوغرامًا،   335

وت�شل  كيلومرت،   1000 نحو  مداها  ويبلغ  اأمتار. 

بحيث  ال�شاعة،  يف  كيلومرتًا   217 اإىل  �شرعتها 

ميكنها الطريان اإىل الدوحة يف قطر اأو �شاللة يف 

ُعمان اأو الريا�ض يف ال�شعودية.

برنامج  لرتويج  الطائرة  ا�شتخدام  املقرر  ومن 

املهند�شني  بتدريب  اخلا�ض  االإم��ارات  طريان 

املواطنني وتاأهيلهم.

© GRAPHIC NEWS

ناسا ترسل املسبار مايفن
لدراسة الغالف الجوي للمريخ

أطلقت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) مركبتها الفضائية «مايفن»
يف مهمة إلى املريخ مدتها سنة كاملة يف محاولة ملعرفة 

السبب الذي أدى إلى فقدان الكوكب األحمر غالفه الجوي الذي 
كان يف السابق كثيفًا ومشبعًا باملياه  
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سوق البيئة

الربيطانية  العا�شمة  �شكان  مبقدور  �شي�شبح 

لندن ا�شتئجار ال�شيارات الكهربائية للمرة االأوىل، 

ال�شيارات  لهذه  نوعه  من  ناد  اأول  اإط��الق  بعد 

يف  الراغبني  على  النادي  وفر�ض  بريطانيا.  يف 

 50 مقداره  ر�شمًا  الكهربائية  �شياراته  ا�شتئجار 

اإىل  لالنت�شاب  دوالرًا(   80( ا�شرتلينيًا  جنيهًا 

ع�شويته، و5،5 جنيهات مقابل ال�شاعة الواحدة.

»أنف« إلكتروني  يكشف املبيدات يف الغذاء

سيارات كهربائية
لإليجار يف لندن

حذاء ونظارات لشحن هاتفك

ابتكرت �شركة InStep NanoPower يف الواليات 

من  واط   20 احتجاز  ميكنها  حذاء  ح�شوة  املتحدة 

بطارية،  يف  وتخزينها  الن�شط  امل�شي  اأثناء  الطاقة 

واأدوات  ذكي  هاتف  �شحن  يف  الحقًا  ال�شتخدامها 

اإلكرتونية اأخرى.

�شايايل  امل�شمم  ل  حوَّ فلوريدا،  بوالية  ميامي  ويف 

بان«  »راي  طراز  من  �شم�شية  نظارات  كالو�شكار 

لوحات  باإ�شافة  خليوي،  هاتف  ل�شحن  جهاز  اإىل 

تكفي  طاقة  تنتج  وهي  جانبيها.  على  �شم�شية 

ل�شحن هاتف ذكي.

قبعات مبردة بالطاقة 
الشمسية لعمال نظافة دبي

عمال  على  دبي  بلدية  يف  النفايات  اإدارة  وزعت 

بالطاقة  تعمل  م���ربدة  قبعة   3000 النظافة 

اأثناء  اخلارج  يف  االأجواء  حر  لتخفيف  ال�شم�شية، 

ت�شغلها  �شغرية  مبروحة  م��زودة  وهي  العمل. 

لوحتان �شم�شيتان على مقدم القبعة.

إميكول: موقف سيارات يولد طاقة شمسية

)اإميكول(  للتربيد«  »االإمارات  �شركة  اأعلنت 

بدء  عن  املناطق،  تربيد  خدمات  تقدم  التي 

ال�شم�شية  للطاقة  املركزية  حمطتها  ت�شغيل 

دبي  »جممع  �شمن  الرئي�شي  مقرها  يف 

لال�شتثمار«.

بطريقة  ال�شم�شية  الطاقة  حمطة  دمج  مت 

ال�شيارات  م��واق��ف  هيكل  �شمن  مبتكرة 

اخل��ا���ض ب��� »اإم��ي��ك��ول« م��ن خ��الل مظلة 

يف  وتقوم  للمركبات  الظل  توفر  �شم�شية 

وتبلغ  النظيفة.  الطاقة  بتوليد  نف�شه  الوقت 

 101 للمحطة  ال�شنوية  التوليدية  ال��ق��درة 

تكفي  النظيفة،  الكهرباء  من  �شاعة  ميغاواط 

لتلبية جميع متطلبات الطاقة ملقر »اإميكول« 

اإطالق  تفادي  يف  ت�شاهم  و�شوف  الرئي�شي. 

الكربون  اأوك�شيد  ثاين  غاز  من  طنًا   50 نحو 

�شنويًا.

لتحديد  اإلكرتوين  حت�ش�ض  جهاز  االأمريكية   ieCrowd �شركة   ت�شّوق 

كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  ره  طوَّ الغذاء،  يف  املبيدات 

نانوية  اأنابيب  بوا�شطة  يعمل  وهو  ريفر�شايد.  يف 

ال�شعرة  من  مرة  األف   100 اأرفع  كربونية 

م�شتوى  على  ال�شموم  لك�شف  الب�شرية 

ال��ب��ل��ي��ون. وت��ت��ي��ح ه��ذه  اأج����زاء يف 

وناقالت  �شموم  ك�شف  التكنولوجيا 

اأمرا�ض يف ال�شل�شلة العاملية لالإمدادات الغذائية.

املبيدات  »�شم«  ت�شتطيع  مماثلة  من��اذج  تطوير  مت  ذل��ك،  اإىل  باال�شافة 

واالأ�شلحة البيولوجية وت�شربات الغاز وروائح م�شرة اأخرى. حاليًا، يبلغ طول

»االأنف االإلكرتوين« 17 �شنتيمرتًا وعر�شه 10 �شنتيمرتات، ويعمل املطّورون

على ت�شغريه اإىل حجم بطاقة ائتمان.
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املحررين«  خيار  »جائزة  على  الإمارات  طريان  جمموعة  ح�صلت 

يف  لنجاحها  دبي،  ومقرها   ،CPI للن�صر  الدولية  املوؤ�ص�صة  من 

 HP مع  بالتعاون  متخ�ص�صة  اأعمال  تطبيقات  جمموعة  تطوير 

على  القائم  اجلوية  اخلدمات  نظام  �صّمـتها  ومايكرو�صوفت 

.)Knowledge-driven Inflight Service-  KIS ( املعلومات

الإمارات تطبيق  اأطقم رحالت طريان  امل�صرفون على  وي�صتخدم 

اجلوية  اخلدمات  فريق  لإطالع  املحمولة  التابلت  واأجهزة   KIS
على ملخ�ص املعلومات عن الركاب قبل كل رحلة، لكي يتعرفوا 

على املطلوب منهم لتلبية الحتياجات اخلا�صة بكل راكب وتقدمي 

اأف�صل خدمة �صخ�صية. ومينح التطبيق الطاقم الفر�صة لإجراء 

عمليات الرتقية من الدرجة ال�صياحية اإىل درجة رجال الأعمال اأو 

الدرجة الأوىل لأع�صاء �صكاي واردز طريان الإمارات، وهو برنامج 

مكافاأة ولء امل�صافرين الدائمني، بالإ�صافة اإىل ت�صجيل مالحظات 

للناقلة  الرئي�صي  املقر  اإىل  الفور  على  اإر�صالها  يتم  التي  الركاب 

مبجرد الهبوط على الأر�ص.

برنامج  الإمــارات،  طريان  واردز  �صكاي  اأعلن  اأخــرى،  جهة  من 

مكافاأة ولء امل�صافرين الدائمني، اأ�صماء الفنانني الأربعة الفائزين 

الربنامج  ينظمها  التي   2013 امل�صتقبل«  »فناين  م�صابقة  يف 

لكت�صاف املواهب الفنية الواعدة. والأعمال الأربعة الفائزة هي: 

»فر�صة اأخرى« للفنان ليوناردو بيغناتارو من الوليات املتحدة، 

اأعمق«  الهند، و»نظرة  اأر�صد من  �صيد  للفنان  و »عامل مغلف« 

�صيفا  للفنان  و»متّيز«  البحرين،  من  اأحلوات  �صانديب  للفنان 

نوري من اإيران.

�صمن  املر�صحة  ــال  ــم الأع باختيار  خمت�صة  جلنة  وقــامــت 

وطلب  مقدم،  عمل   3300 من  اأكــر  بني  من  ق�صرية،  قائمة 

عليها.  الت�صويت  الإمـــارات  طــريان  ورادز  �صكاي  اأع�صاء  من 

ع�صو  األــف   85 على  باأ�صواتهم  ـــوا  اأدل الــذيــن  عــدد  زاد  وقــد 

امل�صتقـبل فناين  مب�صابقة  خا�ص  �صبكي  موقع  خــالل  من 

www.ekskywardsfutureartists.com 

�صنة  واردز  �صكاي  بطاقات  على  الفائزة  الأعمال  تظهر  و�صوف 

مالية  جائزة  على  الأربعة  الفائزين  من  كل  ح�صل  كما   ،2014

قدرها 5000 دولر اأمريكي. ويوفر برنامج فناين امل�صتقبل فر�صة 

اإىل  اإبداعية على جمهور عاملي عري�ص ي�صل  اأعمال فنية  لعر�ص 

نحو ع�صرة ماليني من اأع�صاء �صكاي ورادز.

طيران اإلمارات تفوز بجائزة تكنولوجيا املعلومات
وتعلن نتائج مسابقة فناني املستقبل

»عامل مغلف« للفنان الهندي

�سيد اأر�سد الفائز يف م�سابقة 

»�سكاي واردز« لفناين امل�ستقبل

ا�ستخدام تطبيق KIS يف الرحالت اجلوية
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نظمت جائزة زايد لطاقة الم�شتقبل في اأبوظبي حفاًل الإطالق كتاب »العالم الذي 

�شنعناه« لموؤلفه جوناثون بوريت، اأحد اأبرز النا�شطين الدوليين في مجال البيئة 

والمدير الموؤ�ش�ض لمنتدى »من اأجل الم�شتقبل« وع�شو لجنة الجائزة.

يقدم الكتاب روؤية عن �شنة 2050 من خالل رواية م�شوقة ي�شردها مدّر�ض تاريخ، 

القرارات  اتخذنا  حال  في  عقود  اأربعة  بعد  العالم  عليه  �شيكون  ما  حول  تدور 

اأبحاث ميدانية، يتناول الكتاب انعكا�شات االبتكارات  اليوم. وبناء على  المنا�شبة 

الطاقة  حلول  تطبيق  نحو  ودفعه  العالم  على  الحياة  اأنماط  وتطور  التكنولوجية 

المتجددة وخلق مجتمع م�شتدام ناب�ض بالحياة. ولتي�شير اإي�شال االأفكار المبتكرة 

التي يت�شمنها الكتاب، تمت اال�شتعانة ب�شور خيالية للم�شتقبل ور�شوم بيانية.

العالم الذي صنعناه
The World We Made

By Jonathon Porrit. 320 pages. Phaidon Press, 2013.  ISBN 978-0714863610

تقرير تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية يف املنطقة العربية
Arab Millennium Ecosystem Assessment – Synthesis Report

UNEP, CEDARE. 202 pages.  2013.  ISBN: 978-9280733099

لالإقليم  والتنمية  البيئة  ومركز  )يونيب(  للبيئة  المتحدة  االأمم  برنامج  اأ�شدر 

المنطقة  في  لالألفية  االيكولوجية  النظم  تقييم  تقرير  )�شيداري(  واأوروبا  العربي 

العربية، الذي ركز على ثالثة مواقع تمثل هذه النظم، وهي �شبه جزيرة �شيناء في 

م�شر وواحة تافياللت في المغرب ومتنزه ع�شير الوطني في ال�شعودية.

اله�شة،  االأرا�شي  على  بقوة  ت�شغط  ال�شريعة  ال�شكانية  الزيادة  اأن  التقرير  يرى 

ويوؤثر التدهور البيئي وتقل�ض خدمات النظم االيكولوجية ب�شكل كبير على الرفاه 

يمثل  حين  وفي  الحياة.  نوعية  وتردي  للت�شحر  مبا�شرًا  �شببًا  وي�شكالن  الب�شري 

عدد ال�شكان في المنطقة العربية 5 في المئة من �شكان العالم، فهي م�شدر الأقل 

و�شوء  المتزايد  المائي  والعجز  المتجددة،  العذبة  المياه  من  المئة  في  واحد  من 

نوعية المياه يعر�شان االأمن الب�شري للخطر.

من  قيمة  مجموعة  توفير  على  وقدرتها  المحلية  المعرفة  على  اأمثلة  التقرير  يقدم 

القا�شية  الطبيعية  الظروف  مقاومة  على  النا�ض  قدرة  تعك�ض  التي  المعلومات 

العالم  في  حدثت  التي  الكثيرة  االيجابية  بالتطورات  ويقر  البيئي.  ال�شرر  واإ�شالح 

التعاون  مجل�ض  بلدان  اأن  يتوقع  لكنه   ،1972 عام  ا�شتوكهولم  موؤتمر  منذ  العربي 

الخليجي وحدها قد تحقق االأهداف االنمائية لالألفية بحلول �شنة 2015.

هي  البيئة  ا�شتدامة  باأن  جديد  مبداأ  اعتناق  الى  الحاجة  على  التقرير  وي�شدد 

اأ�شا�ض �شحة االقت�شاد. ويقترح تدخالت في ثالثة مجاالت عمل: تجديد النظام 

االيكولوجي، وتطوير الموارد الب�شرية، واال�شالحات الموؤ�ش�شاتية. ويخل�ض اإلى 

اأن التقدم نحو تنمية م�شتدامة يعتمد على �شنع �شيا�شات �شليمة وتنفيذها.

 قصة املياه يف سنغافورة:
التنمية املستدامة

يف دولة ـ مدينة

The Singapore Water Story: 
Sustainable Development in an 

Urban City-State
By Cecilia Tortajada, Yugal Kishore 

Joshi, Asit Biswas. 288 pages. 
Routledge, 2013. ISBN 978-0415657839

�شنغافورة  رح��ل��ة 

خ���الل ال�����ش��ن��وات 

الما�شية  ال�����45 

على  م��ه��م  م��ث��ال 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اأن 

ال����واق����ع����ي����ة، 

الطويل  والتخطيط  الوا�شحة،  والروؤى 

النظرة  ذات  واال�شتراتيجيات  االأج��ل، 

ف�شاًل  ال�شيا�شية،  واالإرادة  اال�شتباقية، 

رغم  التح�شين،  على  يلين  ال  حافز  عن 

اأ�ش�شًا  تر�شي  اأن  يمكن  العقبات،  بع�ض 

قوية للتنمية الم�شتدامة.

ي�����ش��ف ك��ت��اب »ق�����ش��ة ال��م��ي��اه في 

�شنغافورة« رحلة التنمية في هذه الدولة  

اأدته  ال��ذي  االأ�شا�شي  وال��دور  المدينة 

المياه في ت�شكيلها. 

في  �شنغافورة  تجربة  ف��رادة  وتكمن 

بالمياه  ذات��ي  اكتفاء  عن  البحث  اأن 

كان  التغير  �شريع  ح�شري  �شياق  في 

�شيا�شات  تخطيط  في  حا�شمًا  عن�شرًا 

ال�شنين.  م��ّر  على  التنمية  واأج��ن��دات 

وال�شيا�شات،  الخطط،  الموؤلفون  ويحلل 

واالأنظمة،  والقوانين  والموؤ�ش�شات، 

وال��ت��زوي��د،  الطلب  وا�شتراتيجيات 

في  االقت�شاد  واعتبارات  المياه  ونوعية 

ا�شتهالكها، وال�شراكات، واأهمية و�شائل 

جميع  تطورت  كيف  مون  ويقيِّ االإعالم. 

هذه االأمور ا�شتجابة للحاجات الدينامية 

للدولة �  المدينة.

ي�شعى  كيف  �شنغافورة  درا�شة  تظهر 

من  التنمية  اإل��ى  ديناميكي  مجتمع 

في  البيئة.  على  تركيزه  يفقد  اأن  دون 

االهتمامات  اأدت  المدينة،   � الدولة   هذه 

المائية  واالهتمامات  عمومًا،  البيئية 

في  تدابير  من  رافقها  وم��ا  خ�شو�شًا 

دورًا  اال�شتهالك،  وكفاءة  الموارد  حماية 

العالم  في  بلد  من  تحّولها  في  رئي�شيًا 

الثالث الى بلد في العالم االأول.

أطلس املوائل البحرية للبحر األحمر السعودي
بن  خالد  موؤ�ش�شة  عن  ال�شعودي«  االأحمر  للبحر  البحرية  الموائل  »اأطل�ض  من  العربية  الن�شخة  �شدرت 

البحرية،  للموائل  وخرائط  وتو�شيفًا  درا�شات  مت�شمنة  المحيطات،  في  الحياة  على  للمحافظة  �شلطان 

وتقييم اأهم مكونات النظم البيئية لل�شعاب المرجانية ال�شحلة على طول ال�شاحل ال�شعودي المطل على 

البحر االأحمر. وقد تم ا�شتخدام �شفينة االأبحاث التابعة للموؤ�ش�شة، اإ�شافة اإلى ال�شفينة التي تحمل ا�شم 

»العين  البرمائية  الطائرة  وكذلك  االأربع،  البحث  لفرق  بحثية  كمن�شة  ا�شتخدمت  التي  الذهبي«  »الظل 

الذهبية« التي �شاهمت في الم�شوحات الطيفية الفائقة. كما اعتمدت تقنية اال�شت�شعار عن بعد للح�شول 

على ال�شور واإعداد الخرائط.

والمناطق  ق�شبة  وراأ�ض  فر�شان  جزر  على  واالأبحاث  الحقلية  والتحقيقات  الم�شوحات  في  التركيز  وتم 

البيئات  اإلى  البحرية االأكثر تعقيدًا في المنطقة، باالإ�شاف�ة  البيئات  التي تمثل  البحرية في ينبع والوجه 

ال�شحل�ة على امت�داد 3 �  100 كيلومتر عن ال�شاطئ.
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كانون األول )ديسمبر( 2013

4 - 2
موؤمتر اأنواع الوقود املتجددة

مونريال، كندا.

www.greenfuels.org

6 - 3
Pollutec Horizons 2013

املعر�ص واملوؤمتر الدويل لالبتكارات 

والتكنولوجيات واحللول البيئية

باري�ض، فرن�شا.

www.pollutec.com

5 - 4
موؤمتر ومعر�ص الكويت 

لتكنولوجيا املياه

الكويت.

www.promediakw.com/2012/water

11 - 9
املوؤمتر واملعر�ص الأول لإدارة الطاقة

تنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية 

املهند�شني البحرينية وجامعة اخلليج العربي.

املنامة، البحرين. بالتعاون مع »اأفد«.

www.energymanagement.bh

11
يوم اجلبال العاملي

19 - 18
WTR India 2013

موؤمتر ومعر�ص حتويل النفايات اإىل موارد

مومباي، الهند.

http://radeecal.in/WTR-india-2013.html

كانون الثاني )يناير( 2014

 24 -  22
IERC 2014

املوؤمتر الدويل لإعادة تدوير الإلكرتونيات

www.icm.ch               .شالزبورغ، النم�شا�

28 - 27
SolarTech Turkey 2014

موؤمتر تكنولوجيا الطاقة ال�صم�صية

ا�شطنبول، تركيا.

www.greenworldconferences.com

30 - 28
Green Building Expo 2014

معر�ص الأبنية اخل�صراء

www.greenbuildingexpo.org     .الدوحة، قطر

شباط )فبراير( 2014

13 - 11
موؤمتر كهرباء ال�صرق الأو�صط

دبي، االإمارات.

www.middleeastelectricity.com

13 -  11
E-World Energy & Water 2014

معر�ص اقت�صادات الطاقة واملياه

www.e-world-essen.com           .اإ�شن، اأملانيا

26 - 24
Petro Environment

موؤمتر ومعر�ص التكنولوجيات البيئية 

يف �صناعة البرتول والبرتوكيماويات

اخلرب، ال�شعودية.

www.petroenvironment.com

آذار )مارس( 2014

7 - 5
معر�ص جنوب �صرق اأوروبا لكفاءة الطاقة 

والطاقة املتجددة

�شوفيا، بلغاريا.

www.eeandres.viaexpo.com

12 - 11
Zero Waste Management Summit

قمة اإدارة »�صفر نفايات«

م�شقط، عمان.

www.nispana.com/zerowastemanagement

22
يوم املياه العاملي

www.unwater.org/wwd2014.html

29 - 27
MIECF 2014

موؤمتر ماكاو للتعاون البيئي الدويل

ي�شتهدف اإقامة �شراكات بني اإقليم ماكاو 

ال�شيني واالأ�شواق الدولية.

ماكاو، ال�شني.

www.macaomiecf.com

الكويت
ورشة عمل مكافحة

جرائم الحياة البرية
التعاون  تعزيز   « عمل  ور�شة  الكويت  يف  عقدت 

يف  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  ج��رائ��م  ملكافحة  االإقليمي 

العامة  الهيئة  برعاية  اآ�شيا«،  غ��رب  بلدان 

لربنامج  اآ�شيا  غرب  مكتب  مع  وبالتعاون  للبيئة 

التفاقية  العامة  واالأمانة  للبيئة  املتحدة  االأمم 

الدويل  االجت��ار  بتنظيم  اخلا�شة  »�شايت�ض« 

باحليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا�ض.

من  امل��ق��رتح��ات،  م��ن  بعدد  الور�شة  خرجت 

خا�شة  اإقليمية  �شبكة  الإن�شاء  اآلية  اقرتاح  بينها 

اأنها  بحكم  الكويت،  مقرها  يكون  باالتفاقية 

التفاقية  الدائمة  اللجنة  يف  اآ�شيا  الإقليم  املمثل 

جامعة  يف  لالتفاقية  العام  واملن�شق  �شايت�ض 

الدول العربية، وت�شارك يف ع�شويتها ال�شعودية 

متطلبات  تنفيذ  ملتابعة  وذلك  واليمن.  واالأردن 

االتفاقية يف بلدان املنطقة.

عّمان 
مشاريع تنموية للبادية األردنية

لتنفيذ  اتفاقات  االأردنية  البيئة  وزارة  وقعت 

م�شاريع ون�شاطات اإعادة تاأهيل االأنظمة البيئية 

واأرا�شي املراعي وموارد املياه يف البادية االأردنية 

معي�شة  م�شتوى  وحت�شني  اإنتاجيتها  وزي��ادة 

مربي االأغنام فيها. وذلك من �شمن خطة العمل 

املواَفق  البيئية  التعوي�شات  لربنامج  املجتمعية 

عليها من جلنة التعوي�شات يف االأمم املتحدة.

لزراعة  م�شاريع  بتنفيذ  االت��ف��اق��ات  تق�شي 

ورفع  االأمطار  مياه  وح�شاد  الرعوية  ال�شجريات 

كفاءة اال�شتفادة منها باإن�شاء ال�شدود واحلفائر، 

مياه  ومعاجلة  بتحليتها  املياه  نوعية  وحت�شني 

املوا�شفات  �شمن  واإدراجها  االأرت��وازي��ة  االآب��ار 

االأردنية ملياه ال�شرب. ُت�شاف اإىل ذلك حزمة من 

احلوافز االقت�شادية واالجتماعية.

الدوحة
ورشة IUCN: 7% من أنواع 

أسماك الخليج معرضة لالنقراض
القائمة  »تقييم  عمل  ور�شة  بيانات  ك�شفت 

ل�شون  ال��دويل  لالحتاد  االإقليمية«  احلمراء 

املئة  يف   7 اأن  الدوحة  يف  نظمت  التي  الطبيعة 

اخلليج  يف  تعي�ض  التي  االأ�شماك  اأن���واع  من 

معر�شة خلطر االنقرا�ض اإقليميًا. ومن االأ�شباب  

انخفا�ض الرثوة ال�شمكية ب�شبب ا�شتغالل البيئة 

وتدهور  التجارية،  ال�شيد  الأغرا�ض  البحرية 

ال�شخمة  والتغيريات  املرجانية  ال�شعاب  موائل 

والتنمية  التلوث  خ�شو�شًا  تواجهها،  التي 

ال�شاحلية.
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