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هذا الشهر
�لطاقة �لمتجددة، �لمياه، �لثروة �لنباتية 

و�لحيو�نية، �لت�شحر، تغير �لمناخ، تلوث 

من  هذه  �لنفايات،  و�لتربة،  و�لماء  �لهو�ء 

مجلة  تتناولها  �لتي  �الأ�شا�شية  �لق�شايا 

مثل »�لبيئة و�لتنمية«. لكن ظاهرة �شاذة 

مت علينا لفت  تجتاح �لمنطقة �لعربية حتَّ

»دكاترة  ��شتفحالها.  خطورة  �إلى  �الأنظار 

من  جديدة  ف�شيلة  �لمزيفون  �لبيئة« 

�لذين يح�شلون على �شهاد�ت  »�لدكاترة« 

ي�شتغلونها  �الخت�شا�شات،  مختلف  في  وهمية  جامعات  من  مزورة 

ي�شكل  ما  مع  مرموقة،  و�شيا�شية  وعلمية  �أكاديمية  مر�تب  �لى  للو�شول 

ذلك من خطر �إذ� تبو�أو� مر�كز ح�شا�شة. لذ� جعلناهم مو�شوع غالف هذ� 

�لعدد، لتنبيه �لر�أي �لعام و�لم�شوؤولين �إلى هذه �لظاهرة �لم�شتفحلة �لتي 

�أهملتها و�شائل �الإعالم. 

و�أمر��ض  �لخلقية  للت�شوهات  �لحقيقية  �الأ�شباب  على  �لتعتيم  وو�شط 

حول  در��شة  عن  �الإفر�ج  �إلى  دعوة  �لعر�ق،  في  �لم�شت�شرية  �ل�شرطان 

�لو�شع �أجرتها منظمة �ل�شحة �لعالمية ووز�رة �لبيئة �لعر�قية ولم تعلن 

نتائجها بعد. وفي عالم متعط�ض �إلى م�شادر �لطاقة، �إ�شاءة على م�شادر 

�لزيتي  �ل�شخر  هي  حديثة،  »فورة«  ت�شكل  و�لغاز  للنفط  تقليدية  غير 

و�لرمال �لقطر�نية و�لغاز و�لنفط �ل�شخريان، مع ما تثيره من �حتجاجات 

بها  ت�شمع  ربما  مختلفة  مو��شيع  �إلى  �لعدد  ويعرّفك  �لبيئية.  �لجماعات 

�لكربون،  �ل�شمك و�مت�شا�ض  �الأولى، من ت�شميد �لمحيطات الإكثار  للمرة 

�الأ�شلية  لل�شعوب  و�جتماع  �لمتحدة،  �لواليات  في  �شيار�ت  بال  ومدينة 

في �لنروج، �إلى موقعين مميزين بيئيًا هما و�حة �شيوة في م�شر وغابات 

كو�شتاريكا �لتي تعتبر �لمكان �الأكثف بيولوجيًا على �الأر�ض.

»�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�شي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�شري 

�شعب	 جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رش/ 

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

)لبنان / المارات( م�شوؤول ال�شوؤون  �أدوني�ض ن�شر	 جلنـة املوارد، 

املاليـة، �شليمان �حلرب�ض	)ال�شعودية(،	�شعد �حلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�شودان(،  عثمان	 �شالح  )الإمـــارات(،  �لبو�ردي	 حممد 

المارات(،   / )لبنان  �شمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ض 

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

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

)لبنان / البحرين(، ر�مي خالد �لرتكي	)ال�شعودية(، د. من�شور 

�أ�شماء  د.  )قطر(،  �حلج�ري	 �شيف  د.  )البحرين(،  �جلمري	

خالد  )الكويت(،  �لدين	 �شهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  �لقا�شمي	

�الإير�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�شوؤون  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�شجيع 

�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�شر 

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

جمـال	�لبيئة.

www.afedonline.org

�إدغار	�شويري،	عامل	�لفيزياء	يف	جامعة	برين�شتون	�الأمريكية،	ت�شاءل	
كيف	ميكن	للعرب	�أن	ي�شريو�	�شركاء	كاملني	ومت�شاوين	مع	�أولئك	�لذين	

م�شتهلكني	 جمرد	 بقو�	 �ذ�	 وم�شتقبله،	 و�أمنه	 �لعامل	 �قت�شاد	 ير�شمون	

للعلوم	و�لتكنولوجيا	ال	منتجني	لها.	ورّد	على	�لذين	يتبجحون	بامل�شاهمات	

�لفيزيائية	 للعلوم	 �لقدمية	 �لعربية	 �حل�شار�ت	 قدمتها	 �لتي	 �لكبرية	

عليه	 عفا	 قدمي	 تاريخ	 �ىل	 يعود	 ذلك	 باأن	 و�لفلك،	 و�لريا�شيات	 و�الأحيائية	

�ملناه�س	 �لفكر	 هيمنة	 ومع	 ع�شر،	 �لثاين	 �لقرن	 منذ	 �أنه	 »و�لو�قع	 �لزمن،	

يف	 �ليوم	 �شار	 حتى	 باالنهيار،	 �لعلمي	 �لعربي	 �الإرث	 بد�أ	 و�لعقل،	 للعلم	

و�شع	حمزن	للغاية«.	و�أ�شار	�شويري	�إىل	�أنه	يف	�لعديد	من	مناطق	�لعامل	

�لعربي	�ليوم	»هناك	تقدير	للمنجمني	�أكرث	من	علماء	�لفلك«،	حمذرً�	من	

ال	 الأن	 �حلديثة،	 �لتو��شل	 و�شائل	 م�شتخدمي	 عدد	 �رتفاع	 وهم	 يف	 �لوقوع	

فائدة	من	��شتخد�م	�النرتنت	و�لتكنولوجيا	لن�شر	�أفكار	�لع�شور	�لو�شطى.

كان	 �الأ�شل،	 �للبناين	 �شويري،	 �إدغار	 �لف�شائية	 �لفيزياء	 هند�شة	 عامل	

مبنا�شبة	 �للبنانية	 �الأمريكية	 �جلامعة	 �أقامته	 لتكرميه	 حفل	 يف	 يتحدث	

جنوم	 من	 باملنجمني	 يهتمون	 فعاًل	 �لعرب	 نيويورك.	 يف	 لها	 فرع	 �فتتاح	

وليلى	 قباين	 وجنالء	 �ل�شارين	 وح�شن	 حايك	 مي�شال	 �أمثال	 �ل�شا�شات،	

�هتمامهم	 من	 �أكرث	 و�الأوهــام،	 �الأمنيات	 يبيعونهم	 �لذين	 عبد�للطيف،	

مثل	 حقيقيني	 فلك	 بعلماء	

ـــري	فـــــاروق	 ـــش ـــ� �مل

ومو�طنته	 �لــبــاز	

العرب ال يقرأون...

ت�رشين الأول  2013
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جملة عربية �شهرية ت�شدر عن 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

و�للبناين	 �حلّبال	 �شادية	 و�ل�شورية	 �لنعيمي	 حميد	 و�لعر�قي	 عبدو	 ود�د	

»�لبيئة	 ن�شرته	 مقال	 يف	 �لنجار	 عبد�لهادي	 الحظ	 ولقد	 �شويري.	 �إدغار	

و�لتنمية«	بعنو�ن	»�لفلك	من	خر�فة	�لتنجيم	�ىل	علوم	�لف�شاء«	�أن	معظم	

هوؤالء	�لعلماء	�ملرموقني	ت�شبق	��شمهم	�شفة	»�الأمريكي	من	�أ�شل	عربي«.	

فكاأن	ال	مكان	من	�ملحيط	�ىل	�خلليج	يّت�شع	للمبدعني.

�حلقائق	موجعة.	خالل	ع�شرين	�شنة،	�شدرت	3٧0	بر�ءة	�خرت�ع	لباحثني	

�ألف	بر�ءة	�خرت�ع	لكوريا	�جلنوبية،	�لتي	 يف	�لدول	�لعربية	يف	مقابل	16	

�لعامل	�لعربي.	ويف	حني	جتاوز	عدد	 يبلغ	عدد	�شكانها	ُع�شر	عدد	�شكان	

�لذين	 عدد	 يتجاوز	 ال	 مليون،	 	400 �لعربي	 �لعامل	 يف	 �ملحمولة	 �لهو�تف	

يقر�أون	كتابًا	و�حدً�	يف	�ل�شنة،	عد�	�لكتب	�ملدر�شية،	�لع�شرين	مليونًا،	�أي	

و�أمل	 بح�شرة	 �خلال	 يو�شف	 �ل�شاعر	 كتب	 وقد	 �لعرب.	 من	 �ملئة	 يف	 خم�شة	

منذ	خم�شني	عامًا	�أن	»�لعرب	ال	يقر�أون،	و�إذ�	قر�أو�	ال	يفهمون...«

يبلغ	 �لعربي،	 �لفكر	 موؤ�ش�شة	 ت�شدره	 �لذي	 �لثقافية،	 �لتنمية	 تقرير	 وفق	

	200 مقابل	 يف	 �شنويًا،	 دقائق	 	6 �لعربي	 للمو�طن	 �لكتب	 قر�ءة	 معدل	

�شاعة	يف	�لغرب.	ويف	حني	يقر�أ	كل	20	عربيًا	كتابًا	و�حدً�	يف	�ل�شنة،	يبلغ	

�أمريكي	 كل	 �أن	 �أي	 كتب.	 	٧ و�لربيطاين	 كتابًا	 	11 �الأمريكي	 قر�ءة	 معدل	

ي�شاوي	220	عربيًا	وكل	بريطاين	ي�شاوي	140	عربيًا،	قيا�شًا	بقر�ءة	�لكتب.	

قر�ءة	 عن	 �لنا�س	 توقف	 حيث	 �الإنرتنت،	 ع�شر	 يف	 باأننا	 �لبع�س	 يرّد	 قد	

�لكتب	�ملطبوعة.	لكن	�أرقام	تنزيل	�لكتب	عرب	�الإنرتنت	يف	�لعامل	�لعربي	

�إلقاء	 ويكفي	 معدومة.	 تكون	 تكاد	 حتى	 ــالق،	 �الإط على	 م�شّجعة	 غري	

�لتو��شل	 وو�شائل	 �ملدونات	 عرب	 �لعربية،	 �لنقا�شات	 على	 �شريعة	 نظرة	

جمهور	 معظم	 بها	 يهتم	 �لتي	 �ملو��شيع	 �شحالة	 لنكت�شف	 �الإجتماعي،	

م�شتخدمي	�ل�شبكة	�الإلكرتونية.

حتديات	 ملجابهة	 فعلو�	 ماذ�	 �لعلم؟	 يحكمه	 جديد	 ع�شر	 من	 �لعرب	 �أين	

�لعلماء	 �أجنز	 وماذ�	 �ملتجددة؟	 و�لطاقة	 �لغذ�ء	 و�إنتاج	 �لعذبة	 �ملياه	 تاأمني	

�أن	 �ملوؤ�شف	 �شعوبه؟	 ولفائدة	 �لعربي	 �لعامل	 د�خل	 �لعرب	 و�لباحثون	

�ملمار�شة	�ل�شائدة	ما	ز�لت	تقوم	على	��شتري�د	�لتكنولوجيات	و�الآالت،	مع	

فال	 �لبطاطا،	 ��شتري�د	 ممكنًا	 كان	 و�إذ�	 و�شيانتها.	 لت�شغيلها	 �لفنيني	

ميكن	��شتري�د	�لعلم،	الأن	هذ�	ال	يـوؤدي	�إال	�إىل	تعميم	�لبالدة	�لفكرية	

و�لعقـم	�لعقـلي.

طبيب،	 ل�شناعة	 يكفي	 ال	 �لعقاقري	 الئحة	 كتابة	 م	 تعلُّ �أن	 كما	

فلقب	»دكتور«	ال	ي�شنع	عاملًا.	ذلك	�أن	�لعلم	�لذي	ال	ي�شاهم	

يف	دفع	�لب�شرية	�ىل	�الأمام	هو	علم	ال	ينفع،	ويت�شاوى	يف	

يك�شفه	 فما	 �الأدهى	 �أما	 ي�شّر.	 ال	 �لذي	 �جلهل	 مع	 ذلك	

�لعدد	�الأخري	من	جملة	»�لبيئة	و�لتنمية«	من	ف�شيحة	

مدّوية	عن	�آالف	�لعرب	�لذين	��شتح�شلو�	على	�شهاد�ت	

مزيفة	من	جامعات	وهمية،	متنح	لقب	دكتور	لقاء	مئة	

مل	 ما	 و�الأدب	 �لفن	 يف	 وال	 �لعلم	 يف	 نتقدم	 لن	 دوالر.	

بالعالقات	 �الهتمام	 من	 ونتحول	 �الألقاب	 عقدة	 من	 نتحرر	

�لعامة	�ىل	�لعمل	�جلدي	يف	�الإبد�ع	و�ال�شتك�شاف.

نجي��ب �شع��ب

nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com

اأكتوبر 2013
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أقوال وأرقام

30.000
عدد	�أنو�ع	�لنحل	�ملعروفة	يف	�لعامل.	

�لنحلة	هي	�حل�شرة	�لوحيدة	�لتي	تنتج	غذ�ء	

لالإن�شان.

ُعشر ملعقة صغيرة
كمية	�لع�شل	�لتي	تنتجها	�لنحلة	�لعاملة	

طو�ل	حياتها.	و�لع�شل	غذ�ء	�شبه	كامل،	

يحوي	فيتامينات	ومعادن	و�أنزميات	وماء.

200
عدد	خفقات	�أجنحة	�لنحلة	يف	�لثانية،	وهذ�	

م�شدر	�أزيزها.	تطري	�لنحلة	ب�شرعة	ت�شل	

�إىل	25	كيلومرتً�	يف	�ل�شاعة،	وتزور	ما	بني	

50	و100	زهرة	يف	جولة	و�حدة.	و�لنحل	�أهم	

ملّقحات	�لنباتات	و�الأ�شجار	�ملزهرة.

130.000 كيلومتر
متو�شط	�مل�شافة	�لتي	تقطعها	نحالت	�لقفري	

لتنتج	كيلوغر�مًا	من	�لع�شل،	�أي	نحو	ثالث	

دور�ت	حول	�الأر�س.	ويحوي	�لقفري	ما	بني	

15	و50	�ألف	نحلة،	وملكة	و�حدة	تبي�س	نحو	

2500	بي�شة	يوميًا	يف	مو�شم	�ل�شيف.

1100
عدد	ل�شعات	�لنحل	�لتي	يقّدر	�أنها	قاتلة.

استطالع
أيلول )سبتمبر( 2013 

على موقع 
www.afedmag.com

هل ترى من الضروري 
إعادة تدوير النفايات مثل 

الورق والزجاج والمعادن؟

نعم ٪86 	●

كال ٪0 	●

ال أعرف ٪14 	●

»الفرصة ضئيلة لتجنب قنبلة ديموغرافية 
موقوتة اذا لم تتم إعادة تقييم

النهج الحالي المتبع«
1 �الأمير �لح�شن بن طالل،	متحدثًا	يف	عّمان	يف	منتدى	�لبيئة	�الأملاين	�لعربي	حول	�أثر	�لالجئني	و�لنز�عات	

على	�لبيئة.	وهو	�أ�شاف:	»�ذ�	مل	ن�شتطع	كاإقليم	تطوير	�شيا�شة	ت�شمن	�لتكافل	و�لتعا�شد	يف	مو�شع	

�لتنمية	و�مل�شاعد�ت	�الإن�شانية،	فاإننا	لن	نتمكن	من	حتقيق	�لتكامل	يف	تنمية	�ملو�رد	�القت�شادية	و�لب�شرية	

و�جلغر�فية	ملو�جهة	هذه	�ملاأ�شاة	من	�لنزوح	�الإن�شاين«.

»العرب يقّدرون المنجمين أكثر من علماء الفلك، ورجال الدين 
يستخدمون اإلنترنت والتكنولوجيا لنشر أفكار العصور الوسطى«

2 �إدغار �شويري،	عامل	�لفيزياء	�للبناين	�الأ�شل	يف	جامعة	برين�شتون	�الأمريكية.	وهو	ت�شاءل:	»كيف	ميكن	

للعرب	�أن	ي�شريو�	�شركاء	كاملني	ومت�شاوين	مع	�أولئك	�لذين	ير�شمون	�قت�شاد	�لعامل	و�أمنه	وم�شتقبله،	�إذ�	

بقو�	جمرد	م�شتهلكني	للعلوم	و�لتكنولوجيا	ال	منتجني	لها«.

»نريد حقاً التحرك سريعاً لحل هذه المسألة«
3 كاثرين �آ�شتون،	وزيرة	خارجية	�الحتاد	�الأوروبي،	مبدية	��شتعد�د	�الحتاد	»للتفاو�س	�شريعًا«	مع	�إير�ن	

ب�شاأن	برناجمها	�لنووي،	بعد	�نتخاب	�لرئي�س	ح�شن	روحاين	وتعيني	جو�د	ظريف	�لذي	در�س	يف	�لغرب	

وزيرً�	للخارجية	ومفاو�شًا	رئي�شيًا	يف	هذ�	�مللّف.

»هذا يذكرنا بأن أمم العالم قادرة على التعاون من أجل الصالح 
العام حينما تواجه أخطاراً تهدد وجودها«

4 بان كي مون،	�الأمني	�لعام	لالأمم	�ملتحدة،	منوهًا	بنجاح	بروتوكول	مونرتيال	

للتخل�س	من	�ملو�د	�مل�شتنفدة	لطبقة	�الأوزون.

»في أساس التجارة غير المشروعة بالحياة البرية 
الطلب على منتجات تستوجب قتل عشرات آالف 
الحيوانات كل سنة، ما يدفعها أكثر نحو االنقراض«

5 �الأمير وليم،	�بن	ويل	عهد	بريطانيا،	متخليًا	عن	دوره	كطيار	�إنقاذ	يف	�ل�شالح	�جلوي	�مللكي

لين�شرف	�إىل	حماية	�الأنو�ع	�حلية	�ملهددة	باالنقر��س.

020406080100

نعم

ال أعرف

كال
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جاسوس في مصر... القصة الكاملة

�ل�شلط�ات  �أط�لقت  تتكرر،  م�ا  ن���ادر�ً  ح��ادث��ة  ف��ي 

�أ�شول  من  جا�شو�ض  �شر�ح  �لما�شي  �ل�شهر  �لم�ش�رية 

�لط�ائر«  �لحركي »�لج�ا�ش�و�ض  �أوروبية ُع�رف با�شمه 

�أجهزة  على  معه  �لعثور  رغم  على   ،)Spy Duck(

�إر�شال ف�شائي، وذلك بعد تو�شط �إحدى وز�ر�ت �لدولة 

في ظروف لم ُتعرف مالب�شاتها ب�شكل كامل.

�لح�شول  من  و�لتنمية«  »�لبيئة  مجّلة  تمكنت  وقد 

جمعية  بين  �ت�شاالت  بوجود  �أفادت  معلومات  على 

�لم�شرية،  �لوطنية  �لجمعيات  و�إح��دى  هنغارية 

و�شط تاأكيد�ت باأن عمل هذ� �لجا�شو�ض ال يتناق�ض 

�لحكومة  عليها  وقعت  �لتي  �لدولية  �لمو�ثيق  مع 

بل  �عتقاله  ي�شتوجب  ال  �ل��ذي  �الأم��ر  �لم�شرية، 

ي�شتدعي �إطالق �شر�حه على �لفور، من دون قيد �أو 

�شرط.

تاأتي هذه �الأخبار و�شط معلومات غام�شة ت�شير �إلى 

في  عليه  �لقب�ض  �ألقي  �لذي  �لجا�شو�ض،  �إطالق  �أن 

ين«  مدينة قنا �لم�شرية، هو في �إطار �شفقة »رّد �لدَّ

)Pay Back Deal( مع �شلطات �الحتالل �الإ�شر�ئيلي 
عام  وبالتحديد  قليلة،  �شنو�ت  قبل  �أطلقت  �لتي 

من  قادمة  كانت  �أنها  تاأكد  جا�شو�شة  �شر�ح   ،2006

�أر��شي �لجمهورية �لعربية �ل�شورية.

�لبحر  عبرت  �أنها  ثبت  �لتي  �ل�شورية،  �لجا�شو�شة 

�شباحًة في رحلة �أ�شبه بالمعجزة، �نطلقت من مدينة 

�الأر��شي  في  حيفا  مدينة  حتى  �ل�شورية  �لالذقية 

�لمحتلة. و�ألقت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية �لقب�ض عليها 

وبعد  ف�شائي.  �ت�شال  �أجهزة  �أي�شًا  حوزتها  وفي 

�عتقال د�م عدة �أيام تم �إطالق �لجا�شو�شة �ل�شورية، 

�إلى �لمو�ثيق ذ�تها �لتي �عتمدتها �ل�شلطات  ��شتناد�ً 

�لم�شرية في �إطالق �لجا�شو�ض �لهنغاري الحقًا.

جونا�ض  بمر��شلها  و�لتنمية«  »�لبيئة  �ت�شلت  وقد 

عن  لال�شتف�شار  �شوي�شر�،  في  �لمقيم  فيدر�شبيل، 

ين«،  �لدَّ »رّد  �شفقة  عليها  قامت  �لتي  �لمو�ثيق 

�لهنغاري  �لجا�شو�شين  �شر�ح  �إطالق  �إلى  �أّدت  و�لتي 

و�ل�شوري بهذ� �ل�شكل �لمريب من دون �أّية �إي�شاحات.

مرتبطة  تكون  قد  �ل�شفقة  هذه  �أن  مر��شلنا  و�أف��اد 

�لبيولوجي،  �لتنوع  لحماية  �لدولية  باالتفاقية 

�ل��م��ه��اج��رة من  �الأن����و�ع  �ل��ح��ف��اظ على  وم��ع��اه��دة 

�لحيو�نات �لفطرية، و�التفاقية �لخا�شة بالحفاظ على 

طيور �لماء �لمهاجرة �الأفريقية �الأورو�آ�شيوية، �إ�شافًة 

�إلى �تفاقية »�شايت�ض« حول �لتجارة �لدولية باالأنو�ع 

�لمهددة باالنقر��ض من �لحيو�نات و�لنباتات �لبرية.

�ألقي  �لتي  �ل�شورية  �لجا�شو�شة  �أن  ذك��ره  �لجدير 

نوع  من  هي  �لمحتلة  �الأر����ش��ي  في  عليها  �لقب�ض 

كيف تفقد 
سالحفك... 

وكيف 
تستردها

من  جماعة  �أن  �لمنق�شي  �ل�شيف  �أو�خ��ر  في  حدث 

�إلى  �لنزول  لهن  يحلو  �لالتي  �لم�شطافات  �ل�شيد�ت 

�ل�شاطئ  يزدحم  �أن  قبل  �لباكر،  �ل�شباح  في  �لبحر 

�الإ�شكندرية،  غرب  »�لعجمي«،  منطق�ة  من  �لقريب 

باتج�اه  �لرمال  على  تزحف  غريبة  كائنات  �شاهدن 

عليه���ا  لينه�لن  وتجمع�ن،  فت�شايح�ن،  �لماء. 

ماألوف  غير  نوع�ًا  يح�ش��بنه�ا  وهن  وتقتياًل،  �ش�ربًا 

�ش�الحف  �إاّل  �شاهدنه  ما  يكن  ولم  �ل�ش��ر��ش�ير!  من 

بي��ض  ع��ض  من  و�نطلق�ت  ح��ااًل،  فق�ش�ت  وليدة، 

�شنعته �ش�لحف�اة �أم ��ش�تبّد بها �لحني�ن �إلى م�ش�قط 

ر�أ�ش�ها، فعادت �إليه وو�ش�عت � على عج�ل � بي�شه��ا 

ف��ي ع��ض وحي�د، وعادت �إلى �لبح��ر وه��ي ال ت�دري 

�أن �ش�غاره�ا �شتدفع ثمن حنينها غالي��ًا.

من  �لمنطقة  تلك  »تعمير«  �أن�ش�طة  تكفلت  لقد 

�ل�ش�ريط  مالمح  بتغيير  �لمتو�ش��طي  �ل�شاحل 

لت�شع  �ل�شالحف  �إن�اث  �إلي�ه  تاأتي  �لذي  �لرملي، 

�لقرى  غ��زت  فيه.  تحفره�ا  �أع�شا�ض  في  بي�شها 

�أعمدته�ا  وغر�شت  �ل�ش�احل،  ذل��ك  �ل�شياحية 

�ل�ش���الحف  �عتادت  �لذي  �لموط�ن  �لخر�شانية في 

فكانت  �الأزل.  منذ  �الأع�ش�ا�ض  في�ه  ت�شنع  �أن 

�لنتيج�ة �أن هج�رت �ل�شالحف �لمنطقة.

�لن�ش����اط  ج��ور  �ش�غوط  �ل�شالحف  تو�ج�ه  وال 

فح�ش���ب،  بم�شكلتها  �لوع�ي  ونق��ض  �لعمر�ني 

�لعر�شي�ة  �ل�شيد  عملي���ات  ذل�ك  �إلى  ت�ش���اف  �إذ 

�لبحرية  �ل�ش���الح���ف  بتجمع��ات  توق��ع  �لتي 

�أن يفق�ض  �لبي�ض قبل  خ�ش���ائر فادح��ة، و�ش��رقة 

في �أع�ش��ا�ش��ه �لرملية �ل�شاطئية.

منت�ش��ف  من  �لفت�رة  في  لن���ا  تهّي��اأ   ،1995 عام 

في  ن�ش���ارك  �أن  نهايته  �إلى  )يوليو(  تموز  �شهر 

�لبحرية  �ل�ش����الح�ف  ل�ش���ون  تدريبية  دورة 

و�أتاح  تركي���ا.  جنوب  في  عقدت  �لمتو�ش���طية 

في  �لتركي�ة  �لتج�رب��ة  عل��ى  نّطل��ع  �أن  ذلك  لن��ا 

»��ش����ترد�د« �ش���الحفه�ا �لبح�ري�ة، �لتي ك�ان ق�شم 

فاتخ��ذت  �لتركي�ة.  �ل�ش���و�طئ  كبي�ر منه�ا هج���ر 

�ل�ش���الحف  �أع��ادت  �إج��ر�ء�ت  �الإد�ر�ت هناك ع��دة 

�الإد�ر�ت  تل�ك  تبّن���ت  لق��د  تركي��ا.  �ش��و�طئ  �إلى 

علي��ه  �أطلق���ت  برنامج��ًا   � �لمث���ال  �ش��بيل  على   �

 � �أو   Double T: Tourism & Turtles ��ش���م 

بالعربية � »2 �ض«: �ل�ش���ين �الأول���ى هي لل�ش��ياحة، 

�أح��د �الأن�ش���طة �لب�ش��رية �لمهمة �لتي يعتمد عليه�ا 

لل�ش���الحف.  �لثانية  و�ل�شين  �لترك��ي،  �القت�ش���اد 

�الأخ��رى،  �أج��ل  �لبرنامج بو�ح��دة من  ي  وال ي�ش��حِّ

فيخ�ش��ض  �العتب���ار،  في  مع���ًا  ياأخ�ذهم��ا  و�إنم�ا 

فالنه���ار  �ل�ش���ينين.  من  لكل  �لي��وم  من  جانب��ًا 

رم��ال  �ل�ش��و�طئ  على  تتو�ف��ر  حي��ث  لل�ش���ياحة، 

نظي�فة، م�ع تخ�شي���ض �أماك��ن مزّودة بالمظ��الت 

قام  �إن  للتدمير  �لبي�ض  �أع�ش��ا�ض  تتعر�ض  ال  لكي 

على  �ل�ش���اطئية  مظ�الته��م  بغر�ض  �لم�شطافون 

حري�ض  كبي��ر  جماهي��ري  وع��ي  م��ع  هو�ه��م، 

على ع�دم �لتعر�ض لالأع�ش���ا�ض. �أّم��ا �للي���ل فه���و 

�لمناطق  تتح��ول  حي��ث  خال�ش���ًا،  لل�ش����الح�ف، 

�ل�ش���اطئية �لمع�روف��ة بت�ردد �ل�ش�����الحف عليه�ا 

ت�ش��در  مركب�ات  �أي  منها  تقترب  ال  محمي��ة،  �إلى 

�أ�ش��و�تاً، وال �ش��و�ش��اء من �أي م�ش��در، وال �أ�ش��و�ء. 

تجعله��ا  لل�ش���الحف،  �إف��ز�ع  م�ش��ادر  كله�ا  فه�ذه 

�إلى  م�ش���رعة  وتزح��ف  �تجاهه���ا  فتغير  تجف���ل، 

�إي��اه،  مه��درًة  بي�شه�ا،  تلق�ي  حي��ث  �لمي���اه، 

بع��د �أن فق�دت فر�ش��ة دفن�ه في �أع�ش��ا�ض �لرم�ل. 

وباالإ�ش��اف��ة �إلى ذلك، حظ��رت �لح�كوم��ة �لتركي��ة 

�أعم��ال �لبن���اء في مناط�ق تع�شي�ض �ل�ش��الحف.

أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

رجب �شعد �ل�شيد  )�ال�شكندرية(

عبد�لهادي �لنجار  )حم�س(
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ق�شيدة	 �أر�شل	 مغرمًا	 �شابًا	 �إن	 �لرو�ية	 تقول	

بو��شطة	 وذلــك	 �أحالمه،	 فتاة	 �لى	 وهيام	 حب	

تاأّثرت	 �إليها.	 �لر�شالة	 يحمل	 �أن	 كّلفه	 �شديق	

كاتبها	 �أن	 توّهمت	 لكنها	 بالق�شيدة،	 جدً�	 �لفتاة	

في	 فوقعت	 �لمر�شال،	 »�لبو�شطجي«	 هــو	

�لخطاأ	 �كت�شفت	 �أن	 لبثت	 وما	 وتزوجته.	 غر�مه	

�أن	 �شريعًا	 لها	 تبّين	 حين	 فيه،	 وقعت	 ــذي	 �ل

�لمرهف	 �لح�ّس	 ذلك	 يمتلك	 ال	 »�لبو�شطجي«	

�لذي	�حتوته	�لر�شالة	�لتي	نقلها.

�أحد	 كّلف	 ــه	 �أن �شابق	 حكومة	 رئي�س	 ــروي	 وي

�الأ�شخا�س	بمهمة	»�لبو�شطجي«	لينقل	�لر�شائل	

فــاإذ�	 ــار،	 ج بلد	 في	 �الأجــهــزة	 ــد	 �أح وبين	 بينه	

تطلب	 بر�شالة	 رئي�شه	 �إلى	 يومًا	 يعود	 بالمر�شال	

تعيينه	وزيرً�.	فقد	�عتقدو�	�أن	»�لبو�شطجي«	هو	

�شاحب	�الأفكار	�لو�ردة	في	�لر�شائل	�لتي	يحملها.

كيف	 �كت�شفنا	 حين	 �لو�قعتين	 هاتين	 تذّكرنا	

�أ�شبح	�الأ�شتاذ	عو�شج	�شنديب،	فجاأة،	»مرجعًا«	

جهجاه	 �شمد�س	 �الأ�شتاذ	 �أن	 تبين	 فقد	 بيئيًا.	

بيئية	 عمل	 خطة	 م�شودة	 قر�ءة	 يومًا	 منه	 طلب	

�أعدها	بطلب	من	�أحد	�لم�شوؤولين.	فاإذ�	باالأ�شتاذ	

�أفكاره.	 بنات	 من	 �أنها	 على	 �لخطة	 يقدم	 عو�شج	

في	 �لبيئة	 و�شع	 وال	 ُنّفذت	 �لخطة	 ال	 �أن	 ومع	

ن،	فقد	�أ�شبح	عو�شج	�شنديب	 �لبلد	�لمعني	تح�شّ

مرموق	 »خبير«	 ــه	 �أن على	 نف�شه	 عن	 ف	 ُيعرِّ

و»م�شت�شار«	كبير.

�أنه	 �شخ�شيًا	 جهجاه	 �شمد�س	 �الأ�شتاذ	 و�أخبرنا	

خطابًا	 �لوزر�ء	 �أحد	 فيه	 �ألقى	 �حتفااًل	 يومًا	 ح�شر	

عن	 حرفيًا	 نقله	 م�شت�شاريه	 �أحد	 �أن	 يبدو	 ناريًا،	

�شنو�ت.	 قبل	 ن�شره	 تم	 �شمد�س	 لالأ�شتاذ	 مقال	

�لوزير	 �شاأل	 �لخطاب،	 �إلقاء	 من	 �نتهى	 وحين	

كثيرً�	 تمّعنت	 ــك؟	 ر�أي »ما	 �شمد�س:	 �الأ�شتاذ	

�الأ�شتاذ	 فاأجابه	 �الأفكار«.	 هذه	 �أطــرح	 �أن	 قبل	

تفهمها	 �أن	 »�لمهم	 لنا:	 قاله	 ما	 وفق	 �شمد�س،	

وتنفذها«.

�آن	�الأو�ن	كي	تخرج	�لبيئة	من	عقلية	�لبو�شطجي	

و�لببغاء.

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

جعفر طيون  )بيروت(

»بوسطجي« البيئة

رحلتها  تابعت  وقد  �لخ�شر�ء،  �لبحرية  �ل�شالحف 

�ل�شو�طئ  باتجاه  �شر�حها  �إط��الق  بعد  �لبحرية 

�لليبية. �أما �لجا�شو�ض �لهنغاري �لذي �ألقي �لقب�ض 

عليه في م�شر فهو من نوع �للقلق �الأبي�ض، وكانت 

لق�شته خاتمة حزينة، فقد �أعلنت �لجمعية �لم�شرية 

�لم�شالم،  �لجميل  �لطائر  ذلك  �أن  �لطبيعة  لحماية 

�لذي تم �إطالق �شر�حه في منطقة محمية في جنوب 

�إلى  طار  �لبيئة،  ووز�رة  �لجمعية  من  بتدخل  م�شر 

جزيرة في نهر �لنيل حيث تم �الإم�شاك به و�أكله.

و�أما �أجهزة �الإر�شال �لف�شائية �لتي تم �لعثور عليها 

مع هذين �لكائنين �للطيفين فهي للتعقب بو��شطة 

�لهجرة  م�شار�ت  در��شة  بهدف  �ل�شناعية،  �الأقمار 

و�لحفاظ  �لمهاجرة  �لحيو�نات  �شلوك  على  للتعرف 

من  وحمايتها  �لطبيعية  مو�ئلها  على  بالتالي 

�النقر��ض. ولم يثبت لدى مجلة »�لبيئة و�لتنمية« 

تاأكد  كما  �لدين«،  »رّد  ب�شفقة  ُتعرف  �شفقة  وجود 

عدم وجود مر��شل للمجلة في �شوي�شر�!

اللقلق الأبي�ض حمتجزًا يف م�صر
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10 أفكار 
لتخفيض 

فاتورة 
الكهرباء

قيظ الصيف وبرد الشتاء يغريان 
بتمضية مزيد من الوقت يف 

املنزل. هنا عشر نصائح لتخفيض 
تكاليف الطاقة ويف الوقت 

ذاته تقليل االنبعاثات الكربونية

 افصل األجهزة الكهربائية
عن مآخذ الكهرباء

�ألِق	نظرة	�شريعة	على	منزلك.	كم	عدد	�الأجهزة	�لتي	يجري	�شحنها	من	ماآخذ	

د	ف�شلها	عن	 �لكهرباء؟	هل	تعلم	�أنك	تبالغ	�أحيانًا	في	�شحن	هذه	�الأجهزة؟	تعوَّ

ماآخذ	�لكهرباء	�أثناء	عدم	��شتعمالها.

اخفض »الضياع« الكهربائي

هل	تترك	�لكومبيوتر	�شغااًل	طو�ل	�شاعات	�ليوم؟	�إن	جعل	�الأجهزة	

�الإلكترونية	في	و�شع	»�لنوم«	)sleep(	�أو	�إطفاءها	�أثناء	عدم	��شتعمالها	

و�شيلة	�شهلة	لتخفي�س	ب�شمتك	�لكربونية.

ة �لر�شوم خا�شّ

ب� »�لبيئة و�لتنمية«©

من لو�شيان دي غروت
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غيِّر تلك المصابيح التقليدية

ت�شتهلك	 �أنو�ع	 هناك	 �ختالفًا.	 تحدث	 بالطاقة	 �لمقت�شدة	 �لم�شابيح	

�أطول	 مدة	 وتدوم	 �لتقليدية،	 �لم�شابيح	 من	 �لمئة	 في	 	٧5 �أقل	 طاقة	

6	مر�ت،	وهي	تخف�س	كثيرً�	�نبعاثات	غاز�ت	�لدفيئة.	ليقم	كل	منا	

بدوره	في	�لحد	من	�الحتبا�س	�لحر�ري.

أطفئ األنوار

ربما	وبخك	و�لد�ك	و�أنت	�شغير	ب�شبب	تركك	�الأنو�ر	

م�شاءة.	�أما	�الآن،	وقد	كبرت،	فلي�س	لك	من	عذر.	تاأكد	

من	�إطفاء	�الأنو�ر	في	�لغرف	غير	�لم�شغولة.	وحاول	في	

�لنهار	�ال�شتفادة	من	�ل�شوء	�لطبيعي.	و�علم	�أن	جرعة	

من	�لفيتامين	»د«،	�لذي	تح�شل	عليه	بالتعر�س	ل�شوء	

�ل�شم�س،	ت�شدي	فو�ئد	جمة	لج�شمك	وعقلك.

 اشتر أجهزة كهربائية
مقتصدة بالطاقة

هذه	�الأجهزة	�شديقة	للبيئة	وتخف�س	فاتورة	�لكهرباء.

 نظف فلتر المكيف
وال تبالغ في التكييف

نظافة	فلتر�ت	�أجهزة	�لتدفئة	و�لتبريد	تجعلها	تعمل	بكفاءة	�أكبر.

ثبت	حر�رة	�لمكيف	على	24	درجة	مئوية،	فال	�شرورة	للتدفئة	�إلى	حد	�لقيظ	

�أو	للتبريد	�إلى	حد	�ل�شقيع.

اضبط ثرموستات المياه الساخنة

ثبته	على	60	درجة	مئوية	كحد	�أق�شى،	هذه	حر�رة	مريحة	لال�شتحمام	

و�ال�شتهالكات	�الأخرى.

اخرج من المنزل

�لطق�س	بارد؟	حار؟	ربما.	لكن	

ثمة	و�شائل	كثيرة	للخروج	

من	�لمنزل	وممار�شة	بع�س	

�لن�شاطات.	فهذ�	يبعدك	

عن	رتابة	�لجلو�س	�أمام	

�لتلفزيون	�أو	�لكومبيوتر	

طو�ل	�ليوم،	مع	�إ�شاءة	

�الأنو�ر،		و�لمكيف	�أحيانًا،	

وما	ي�شببه	ذلك	من	هدر	

كبير	للطاقة،	كما	يك�شبك	

�لم�شي	لياقة	بدنية.

فكر في موازنة الكربون

هل	لديك	�شركة	�أو	موؤ�ش�شة	وتريد	�أن	تكون	�شديقة	للبيئة؟	فكر	في	�شر�ء	

»�أر�شدة	كربون«	للتعوي�س	عن	ب�شمتك	�لكربونية.	�قر�أ	�لمزيد	عن	هذ�	

�لمو�شوع	على	�الإنترنت.	ويمكن	لموؤ�ش�شتك	تمويل	م�شاريع	ت�شجير،	مثاًل،	

لمو�زنة	�نبعاثاتها	من	ثاني	�أوك�شيد	�لكربون.

استخدم الطاقة المتجددة

رّكب	جهازً�	لت�شخين	�لماء	بالطاقة	�ل�شم�شية،	فهو	يرّد	كلفته	بعد	نحو	

ثالث	�شنو�ت	ليزود	�لمنزل	بمياه	�شاخنة	مجانًا	معظم	�أيام	�ل�شنة،	من	دون	

��شتهالك	�لكهرباء.	و�علم	�أن	ت�شخين	�لمياه	ي�شكل		جزءً�	رئي�شيًا	من	فاتورة	

�لكهرباء	�لمنزلية.
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البيئة في شهر

تدفق الزوار على منتزه الصحراء في الشارقة 
�صهدت مراكز منتزه ال�صحراء يف ال�صارقة زيادة يف عدد الزوار الذي و�صل 

اىل 105 اآلف زائر خالل الن�صف الأول من هذه ال�صنة، مقارنة مع الفرتة 

ذاتها من العام املا�صي التي �صهدت 89 األف زائر.

يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�صة  ال�صويدي،  �صيف  هنا  وقالت 

ال�صارقة، اإن املراكز املختلفة يف منتزه ال�صحراء متنح الزائر ما يرغب فيه من 

جولة  اجلزيرة  �صبه  حيوانات  مركز  ففي  وال�صتجمام.  التعلم  ومتعة  الرتفيه 

و�صوًل  والطيور  واحل�صرات  الزواحف  ق�صم  من  ابتداء  خمتلفة،  اأق�صام  على 

الزائر بالت�صميم اجلميل للحديقة  الليلية. كما ي�صتمتع  اىل ق�صم احليوانات 

للناظر  توحي  متجان�صة  بيئة  يف  املعرو�صة  الربية  احليوانات  وق�صم  املفتوحة 

اأو قيود، بينما تف�صل بينها  باأنها تعي�ش يف بيئتها الطبيعية من دون �صياج 

حواجز خفية لالإبقاء عليها يف ماأمن بع�صها من بع�ش.

احلياة  تاريخ  على  التعرف  فر�صة  والنباتي  الطبيعي  التاريخ  متحف  ويوفر 

خالل  من  النباتية  احلياة  وا�صتك�صاف  العربية  ال�صحراء  يف  الطبيعية 

معرو�صاته التفاعلية. ويف مزرعة احليوانات يتمتع الأطفال بفر�صة الن�صاط 

واأهمية  املزرعة  حيوانات  على  التعرف  اإىل  اإ�صافة  اأقرانهم،  مع  اجلماعي 

تربيتها مما يعزز ثقافة الأجيال النا�صئة ب�صرورة املحافظة على البيئة.

مدينة الزبارة القطرية 
معلم للتراث العالمي

اأ�صافت منظمة الأمم املتحدة للعلوم 

املوقع  )يون�صكو(  والثقافة  والرتبية 

تقع  التي  الزبارة،  مدينة  يف  الأثري 

على الطرف ال�صمايل من قطر، على 

قائمتها للرتاث العاملي.

متثل  ال�صاحلية  املدينة  هذه  وكانت 

العربي  اخلليج  م��دن  اأك��رب  اإح��دى 

الفرتة  يف  ال��ل��وؤل��وؤ  وجت���ارة  ل�صيد 

ع�صر  الثامن  القرنني  بني  املمتدة 

اأطاللها  زالت  وما  ع�صر.  والتا�صع 

توفر نظرة ثاقبة على احلياة اليومية 

لل�صكان والتجار الذين اأقاموا فيها.

 40 م�صاحة  الزبارة  مدينة  وتغطي 

بيوت  بقايا  عليها  متتد  هكتارًا، 

وم�صاجد ومبان كبرية حم�صنة.

والدة 2000 صقر حر
في منغوليا بالتعاون مع

هيئة البيئة ـ أبوظبي
عن  اأبوظبي   � البيئة  هيئة  اأعلنت 

من  جديد  ف��رخ   2000 نحو  ولدة 

احلالية،  ال�صنة  خالل  احلر  ال�صقر 

وذلك �صمن برنامج لبناء 5000 ع�ش 

يتم  منغوليا،  �صهول  يف  ا�صطناعي 

تنفيذه يف اإطار التفاقية املوقعة عام 

الطبيعة  ووزارة  الهيئة  بني   2010

بهدف  املنغولية  وال�صياحة  والبيئة 

زيادة اأعداد �صقور احلر يف الربية.

الأع�صا�ش  من  عدد  تزويد  مت  وقد 

مما  ت�صوير،  ب��اآلت  ال�صطناعية 

على  التعرف  فر�صة  للباحثني  يتيح 

قد  التي  واملخاطر  الغذائية  العادات 

تتعر�ش لها ال�صقور.



13چهللاأكتوبر 2013

اأيلول )�صبتمرب( انطلقت رحلة يف  �صباح 15 

نهر دجلة قوامها اأ�صطول �صغري من القوارب 

التقليدية، انطالقًا من منبع النهر يف جنوب 

�صرق تركيا نزوًل اإىل جنوب العراق. و�صيقطع 

الأ�صطول م�صافة 1200 كيلومرت  خالل ب�صعة 

حل�صارة  التاريخي  بالإرث  حمتفاًل  اأ�صابيع، 

وادي الرافدين.

تنظم  التي  العراق«  »طبيعة  منظمة  واأفادت 

خمتلفة  بلدان  من  امل�صاركني  اأن  الرحلة 

م�صتخدمني  دجلة  نهر  ع��رب  �صيبحرون 

والكلك  القفة  منها  وتقليدية،  نهرية  قوارب 

مع  العراق،  يف  حمليًا  امل�صنوعة  والطرادة 

توعية ال�صكان املحليني بامل�صاكل البيئية التي 

يتعر�ش لها النهر وطرق معاجلتها.

رحلة تاريخية 
في نهر دجلة

�صنع قارب الطرادة )فوق( وقارب القفة )حتت(

قوارب ال�صيادين على �صاطئ نواك�صوط

العا�صمة  على  خماطر  من  بيئية  تقارير  حذرت 

الختفاء  حد  اإىل  ت�صل  قد  نواك�صوط،  املوريتانية 

�صكان  واأب��دى   .2020 �صنة  بحلول  الوجود  من 

من  خماوفهم  بالتقارير  �صماعهم  بعد  العا�صمة 

الرئي�ش  اأ�ص�صها  التي  للمدينة،  غام�ش  م�صتقبل 

الراحل املختار ولد داده عام 1957.

الإقليمي  »اأك��ري��ت��ني«  ملركز  درا���ص��ة  واأ���ص��ارت 

اإىل  اأفريقيا  �صمال  ل��دول  بعد  عن  لال�صت�صعار 

بغمر  الأطل�صي  املحيط  يف  الكامن  التهديد  اأن 

تهديد  هو  منها  القريبة  املناطق  وبع�ش  نواك�صوط 

�صمن  من  اأنها  الدويل  البنك  اعترب  فيما  حقيقي، 

الحتبا�ش  من  ت�صررًا  العامل  يف  مدن  ع�صر  اأكرث 

احلراري الناجم عن اأي ارتفاع ملن�صوب البحر.

اإىل  ت�صري  ع��وام��ل  هناك  اأن  اخل���رباء  واأو���ص��ح 

»اأن  اأهمها  املوريتانية،  العا�صمة  »غرق«  احتمال 

نواك�صوط، الواقعة على املحيط الأطل�صي وامل�صيدة 

على اأر�ش منخف�صة، ل حتميها تالل ول مرتفعات 

احلزام  وا�صتنزاف  التعرية  عوامل  ب�صبب  �صخرية 

وقد  واملحيط.  املدينة  بني  يف�صل  ال��ذي  الرملي 

واختفت  فتحات،  ع��دة  احلاجز  ه��ذا  يف  ظهرت 

اأعمال  وكرثة  املدينة  تو�صع  مع  الرملية  الكثبان 

البناء والتعمري«.

املوريتاين  الرئي�ش  اأ�صرف  املخاوف،  هذه  و�صط 

غر�ش  على  املا�صي  ال�صهر  عبدالعزيز  ولد  حممد 

املدينة  حلماية  طموح«  »م�صروع  �صمن  الأ�صجار 

تعليمات  واأعطى  البحري.  واملد  الرمال  زحف  من 

للقطاعات احلكومية وللفاعلني يف القطاع اخلا�ش 

واملجتمع املدين بتنفيذ هذا الربنامج.

نواكشوط مهددة بالغرق سنة 2020

دهان بال رصاص 
في األردن سنة 2014

ال�صخ�صري  طاهر  الدكتور  الأردين  البيئة  وزير  اأكد 

مادة  ا�صتخدام  من  للتخل�ش  ت�صعى  ال��وزارة  اأن 

ال�صنة  نهاية  قبل  نهائيًا  الدهان  يف  الر�صا�ش 

اجلارية، بالتعاون مع اجلهات املعنية من القطاعني 

العام واخلا�ش واملنظمات الدولية. وبعد ذلك �صيتم 

التي  املدار�ش  تاأهيل  لعادة  �صاملة  درا�صة  اإعداد 

الر�صا�ش  على  يحتوي  دهان  �صابقًا  فيها  ا�صتخدم 

بهدف التخل�ش منه. وذكر باأن الأردن تخل�ش من 

ا�صتخدام الر�صا�ش يف البنزين.

ويوؤدي التعر�ش املفرط للر�صا�ش اإىل حالت ت�صمم 

النظر  حا�صتي  ويف  الأع�صاب  يف  تلفًا  ت�صبب  قد 

وارتفاعًا  الع�صالت،  عمل  يف  واختالًل  وال�صمع، 

انخفا�ش  مثل  تنا�صلية  وم�صاكل  الدم،  �صغط  يف 

على  الت�صمم  اآثار  وتكون  املنوية.  احليوانات  تعداد 

يف  عجز  ومنها  الأطفال،  لدى  حادة  الطويل  املدى 

تلف  وحتى  النمو،  يف  ونق�ش  التعلم،  على  القدرة 

يف الدماغ.

مصطفى
كمال طلبه

يكتب
تاريخ البيئة

مذكرات مهندس
البيئة العالمية حصرياً
في »البيئة والتنمية«

من استوكهولم 
إلى نيروبي: 
والدة يونيب

الحلقة األولى في العدد المقبل



البيئة في شهر



النحل كّشاف التلوث
العا�صمة  في  هافيل  فاكالف  مطار  في  قفير  من  ع�صل  قر�ص  يتفقد  كوتلوا�صر  رومان 

الذي  الع�صل  ُيفح�ص  حيث  المطار،  في  تقنيًا  يعمل  هاٍو  نّحال  وهو  براغ.  الت�صيكية 

المطار  بداأه  برنامج  فيه، �صمن  ملوثات  نوعيته ومن وجود  للتاأكد من  النحل  ينتجه 

حديثًا لجمع بيانات حول التلوث.

اأن  هي  والفكرة  األمانيا.  في  مطارات  عدة  في  �صنتين  منذ  »التقنية«  هذه  وت�صتخدم 

الملوثات تظهر في الع�صل، واأن الع�صل النظيف يعني هواء نظيفًا.

ز
رت

ي
و

ر
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البيئة في شهر

اليابان تطفئ كل 
مفاعالتها النووية

نووي  م�صدر  اأي  اليابان  يف  يعد  مل 

بعد  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد 

املا�صي  ال�صهر  العمل  تعليق  مت  اأن 

لديها.  ن���ووي  م��ف��اع��ل  اآخ���ر  يف 

»كان�صاي«  �صركة  اأعلنت  فقد 

ملحطة  امل�صغلة  الكهربائية،  للطاقة 

اليابان  و�صط  يف  النووية  »اأوه��ي« 

)ال�صورة(، اأن املفاعل النووي الرقم 

وبتوقفه  الكهرباء،  ينتج  يعد  مل   4

تكون مفاعالت اليابان ال�50 توقفت 

كلها عن العمل للمرة الأوىل منذ 14 

�صهرًا.

حمطة  ت�����ص��ررت  منذ  اأن���ه  ُي��ذك��ر 

الزلزال  اإث��ر  النووية  فوكو�صيما 

)مار�ش(  اآذار  يف  ت�صونامي  واأمواج 

طفئت كل املفاعالت النووية 
ُ
2011، اأ

ب�صالمتها،  للتدقيق  اليابان  يف 

اأوه��ي  حمطة  يف  مفاعلني  ولكن 

عاودا العمل العام املا�صي.

ذوبان الجليد يقلّص 
أعلى قمة في السويد

تفقد  اأن  احتمال  من  باحثون  حذر 

ب�صبب  اجلبلية  قممها  اأعلى  ال�صويد 

ارتفاع  مع  واجلليد  الثلوج  ذوب��ان 

القمة  اإن  وقالوا  الأر����ش.  ح��رارة 

اجلنوبية جلبل كيبنيكيز الواقع يف 

 18 منذ  تخ�صر  البالد  �صمال  اأق�صى 

كل  �صماكتها  من  واحدًا  مرتًا  عامًا 

�صنة.

عام  امل�صجلة  القيا�صات  اأول  وكان 

القمة  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  اأ���ص��ار   1902

امل�صجلة  القيا�صات  اأما  مرتًا.   2121

الرتفاع  اأن  اإىل  فت�صري  ال�صنة  هذه 

الباحثون  واعترب  مرتًا.   2099 اأ�صبح 

ال�صلطات بعد ثالث  اأنه ينبغي على 

�صنوات اإعادة النظر يف حتديد اأعلى 

قمة يف البالد يف كتب اجلغرافيا.

�صياحية  وجهة  هي  كيبنيكيز  وقمة 

م�صتك�صفون  يق�صدها  �صعبية 

ومت�صلقون.

ركوب الدراجات يغّل 
200 بليون يورو سنوياً 

على االتحاد األوروبي
اأوروبا  يف  الدراجات  ركوب  يحقق 

بليون   200 بقيمة  اقت�صادية  فوائد 

دولر(،   1.31 )اليورو  �صنويًا  يورو 

احتاد  اأجراها  حديثة  لدرا�صة  وفقًا 

يف  ي�صم  الذي  الأوروب��ي  الدراجني 

منظمة   70 على  يزيد  ما  ع�صويته 

متثل 34 مليون دراج نظامي.

الفوائد  قيمة  اأن  الدرا�صة  ا�صتنتجت 

بني  ت��رتاوح  للدراجات،   ال�صحية 

يف  �صنويًا،  يورو  بليون  و121   114

الوقود  وف��ورات  قيمة  ت��رتاوح  حني 

وتدر  ي��ورو.  باليني  و5.8   2.7 بني 

اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  انخفا�صات 

قيمتها  ت���رتاوح  ف��وائ��د  ال��ك��رب��ون 

ي��ورو.  باليني  و3  بليون   1.4 بني 

الهوائي  التلوث  انخفا�ش  وي��وؤدي 

 1.2 بقيمة  فوائد  اىل  وال�صو�صائي 

بليون يورو.

األفاعي تتسلل  
الى منازل األوستراليين

اأخطر  بع�ش  يعي�ش  اأو�صرتاليا،  يف 

ال�صكنية  املباين  يف  العامل  اأفاعي 

طوال �صنوات من دون علم اأحد، اإىل 

اأن يكت�صفها ال�صكان مذعورين.

املدن،  نحو  تتجه  الزواحف  فهذه 

على  العثور  عليها  ي�صهل  حيث 

قرب  تعي�ش  التي  والفئران  اجلرذان 

ال�صتاء  ومت�صي  النفايات،  مكبات 

بهدوء  نف�صها  ح��ول  ملتفة  وه��ي 

وراحة يف علية اأو يف زاوية حديقة.

ويقول خبري الأفاعي اأندرو ملروز  اإن 

عليهم  ي�صيطر  الأ�صخا�ش  »بع�ش 

الهلع ويقولون اإنهم يريدون بيع كل 

لي�ش  بلد  اىل  والنتقال  ممتلكاتهم 

فيه اأفاع، مثل نيوزيلندا«.

وت�صم اأو�صرتاليا حيوانات تعترب من 

كالأفاعي  العامل،  يف  �صمية  الأكرث 

التي  البحر  وق��ن��ادي��ل  والعناكب 

ميكنها اأن تقتل الن�صان يف دقائق.
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تاريخ استخدام األسلحة الكيميائية
استخدمت املواد الكيميائية كأسلحة منذ العصور 

   القديمة. ومن األمثلة عليها السهام املسمومة
         والقطران املغلي ودخان  الزرنيخ. لكن جذور

                   الحرب الكيميائية الحديثة كانت يف
                  ساحات معارك الحرب العاملية األولى

 ΩÉ°ùdG RÉ¨dG ΩGóîà°SG :1918–1914
 ∫ÓN Úà¡Ñ÷G Óc øe ™°SGh ¥É£f ≈∏Y

¤EG áaÉ°VE’ÉH .¤hC’G á«ŸÉ©dG Üô◊G

øjQƒ∏µdG »JOÉe πãe ¥ÉæàN’G  πeGƒY

∫OôÿG RÉZ øY Ó°†a  ,Úé°SƒØdGh

 ÖÑ°ùjh ¥ÉæàN’G ¤G …ODƒj …òdG ÖYôŸG

‘ ÖÑ°ùJ RÉ¨dG ΩGóîà°SG .ó∏÷G   ¥ôëjh kÉ`Mhôb

áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e øe ÌcCGh IÉah ádÉM ∞dCG 90 ƒëf                      

É«dÉ£jEG ¿CÉH ºYGõe ∑Éæg :1936–1935
Ú«fóŸGh Oƒæ÷G ó°V ∫OôÿG RÉZ  âeóîà°SG

É«Hƒ«KEG ÉghõZ ∫ÓN

∫OôÿG RÉZ ¥Gô©dG Ωóîà°SG :1988–1980
.á«fGôjE’G á«bGô©dG Üô◊G ∫ÓN ÜÉ°üYC’G  RÉZh

áæjóe ≈∏Y á«FÉ«ª«µdG áë∏°SC’ÉH Ωƒég iOCG

¤EG  1988 ΩÉY á«bGô©dG ájOôµdG  áéÑ∏M

¿Éµ°ùdG ÚH π«àb  5000 ´ƒbh

 á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G :1945–1939
 ΩGóîà°SG ∫ÉM ‘ É¡JÉWÉ«àMG IÒãc ∫hO äòîJG

 ≥≤ëàJ ⁄ äGójó¡àdG øµd ,ΩÉ°ùdG RÉ¨dG

  ƒ«µjÔ°T ΩhCG áØFÉW âª¶f :1995/1994
¥ÉØfC’G hÎe áeƒ¶æeh ƒJƒeƒ°ùJÉe ‘ äÉªég

 20 πà≤e ¤EG iOCG É‡ ,¿ÉHÉ«dG ‘ ƒ«cƒW ‘

 øjQÉ°ùdG ÜÉ°üYC’G RÉ¨H kÉ°üî°T

á«°ShôdG á°UÉÿG äGƒ≤dG âeóîà°SG :2002
‘ øFÉgQ  RÉéàMG áeRCG AÉ¡fE’ á«FÉ«ª«c  OGƒe

 kÉ«fÉ°û«°T  42 πà≤e ¤EG iOCG É‡ ,ƒµ°Sƒe ìô°ùe

øFÉgQ10 øe ÌcCGh ÚÑµJôŸG øe

2013/8/21
 ±’BG πà≤e

Ωƒég ‘ Ú«fóŸG

 á«FÉ«ª«µdG OGƒŸÉH

»MGƒ°V ≈∏Y

≥°ûeO

áehÉ≤ŸG âª¡ sJG :1984–1980
IóëàŸG äÉj’ƒdGh  á«fÉ¨aC’G

ΩGóîà°SÉH  »JÉ«aƒ°ùdG OÉ–’G

.¿Éà°ùfÉ¨aCG  ‘ á«FÉ«ª«µdG áë∏°SC’G

OPCW, wire agencies  :Qó°üŸG»àL ,ÜCG :Qƒ°üdG

 :1967–1961
äÉj’ƒdG  âeóîà°SG

ÜÉ°ûYCÓd kGó«Ñe IóëàŸG

‹É≤JÈdG πeÉ©dG≈Yój

É‡ ,ΩÉæà«a ÜôM ‘

ÒeóJ ¤EG iOCG

™Hôe Îeƒ∏«c ∞dCG  20
 .äÉHÉ¨dG øe

∞dCG 400¿CG ΩÉæ«a Qó≤Jh

GƒÑ«°UCG hCG Gƒ∏àb  ¢üî°T

AGôL øe äÉgƒ°ûàH

¤EG áaÉ°VEG ,¬eGóîà°SG

∞dCG  500 IO’h

á«≤∏N äÉgƒ°ûàH πØW

كينيا
اكتشاف بحيرات تحت األرض

من  تعاين  كينيا،  يف  نائية  منطقة  ت�صبح  رمبا 

باملياه  غنية  منطقة  متكررة،  جفاف  موجات 

مت  فقد  اأر�صها.  حتت  بحريات  اكت�صاف  بعد  قريبًا 

منطقة  يف  اجلوفية  املياه  من  طبقتني  اكت�صاف 

ال�صتك�صاف  تكنولوجيا  با�صتخدام  توركانا 

طبقات  ثالث  وجود  احتمال  ُر�صد  كما  الف�صائية، 

 17 ويفتقر  باحلفر.  منها  التاأكد  ينتظر  اأخ��رى 

البالغ  كينيا  �صكان  اإجمايل  من  �صخ�ش  مليون 

لل�صرب.  ال�صاحلة  املياه  اإىل  مليونًا   41 عددهم 

وكثريًا ما تندلع اأعمال عنف على املوارد الطبيعية 

ال�صحيحة يف منطقة توركانا.

النروج تتخلى
عن احتجاز الكربون

الطموحة  خططها  الرنوجية  احلكومة  اأجه�صت 

وتخزينه  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  لحتجاز 

حتت الأر�ش، بعد تاأخريات كثرية وات�صاح ارتفاع 

التكاليف.

م�صروع  وقف  والطاقة  النفط  وزارة  اأعلنت  فقد 

للنفط،  مونغ�صتاد  م�صفاة  يف  الكربون  احتجاز 

هذه  حول  اأبحاث  باإجراء  اللتزام  ا�صتمرار  مع 

اأول  والطاقة  النفط  وزي��ر  وق��ال  التكنولوجيا. 

وال��دويل،  الوطني  امل�صتويني  »على  ب��ورت��ن: 

وتخزين  احتجاز  تكنولوجيات  تطوير  ا�صتغرق 

املحتمل،  من  اأطول  وقتًا  الكربون  اأوك�صيد  ثاين 

وكان اأكرث �صعوبة وكلفة مما كان متوقعًا«.

من  وتخزينه  الكربون  احتجاز  تكنولوجيا  وتعترب 

انبعاثات  ملعاجلة  املتوافرة  التكنولوجيات  اأهم 

اخلطة  اقرتح  العمال  حزب  وكان  الدفيئة.  غازات 

عام 2007، ومت الرتحيب بها على نطاق وا�صع على 

اأنها اإجناز نروجي يعادل »الهبوط على القمر«.

الصين
مليون صرصور خارج المزرعة

مزرعة  من  �صر�صور  مليون  عن  يقل  ل  ما  اأفلت 

طلب  حيث  ال�صني،  �صرق  واقعة  منطقة  يف 

اخلرباء من ال�صكان احلفاظ على هدوئهم. وتربى 

ال�صيني  الطب  يف  لت�صتخدم  ال�صرا�صري  هذه 

املكان  جمهول  حطم  بعدما  واأفلتت  التقليدي. 

الذي كانت مو�صوعة فيه.

فريق  املنطقة  يف  ال�صحية  ال�صلطات  واأر�صلت 

متخ�ص�صني لتنظيم عملية اإبادة لهذه ال�صرا�صري، 

مالك  وكان  الهلع«.  »عدم  ال�صكان  من  وطلبت 

املزرعة اأنفق نحو 16 األف دولر للح�صول على مئة 

اأكرث  له  اأنتجت  ال�صرا�صري،  بي�ش  من  كيلوغرام 

من مليون ون�صف مليون �صر�صور كان يطعمها 

الفاكهة والب�صكويت.
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دكاترة البيئة
القصة الكاملة 

للجامعات الوهمية 
والشهادات املزيفة

تزايدت أعداد الذين يستخدمون لقب »دكتور« 
يف علوم البيئة والتنمية يف املنطقة 

العربية. وإذا كان بعض هؤالء حصلوا ىلع 
اللقب عن جدارة، بالبحث العلمي الدؤوب 

يف جامعات حقيقية، فقد راجت أخيرًا 
الشهادات الوهمية من »جامعات« وهمية. 

وقبل أن تصبح البيئة والتنمية املستدامة 
موضوعًا رائجًا، كانت هذه الشهادات تتركز 

يف اآلداب وإدارة األعمال، ومنها دكتوراه يف 
األدب العربي حصل عليها سياسي معروف 

من جامعة يف أرمينيا!

موضوع الغالف
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�شوبرماركت ال�شهادات من 120دوالرًا اإىل 210 دوالرات

ماج�شتري يف اإدارة االأعمال من »جامعة« كانرتبوري الوهمية، وهي  تنتحل ا�شم 

مدينة كانرتبوري التي ت�شم جامعة »كنت« العريقة

�شهادة اعتماد مزيفة جلامعة مزيفة

الكندي من اأ�شل لبناين اأنطوين ال�شيد يحمل »دكتوراه« يف االإدارة ال�شحية من 

»جامعة �شانت ريجي�س« تبني له اأنها واحدة من 10 اآالف �شهادة مزورة

عبد الهادي النجار

 2013 )�سبتمرب(  �أيلول  �سهر  من  �ل�ساد�س  يف 

هوبكنز  جونز  جامعة  يف  �لرتبية  كلّية  منحت 

فخرية،  ماج�ستري  درجة  »كري�س«  �لكلب  �لأمريكية 

�لكفيف  �ساحبه  مع  �لأكادميية  �جلل�سات  جميع  حل�سوره 

باخت�سا�س  �لعلوم  يف  �ملاج�ستري  درجة  نال  وهو  كارلو�س، 

»علم �لإر�ساد«.

به  قامت  ما  �سو�بّية  حول  ت�ساوؤًل  تطرح  �حلادثة  هذه 

غري  كائن  مبنح  هوبكنز  جونز  كجامعة  مرموقة  جامعة 

�ملّرة  لي�ست  ولكنها  فخرّية،  كانت  و�إن  علمّية  درجة  ب�سري 

علمية.  درجة  على  حيو�ن  فيها  يح�سل  �لتي  �لوحيدة 

كالقطط  �حليو�نات  ع�سر�ت  ح�سول  هو  �لآن  حتى  فاملوّثق 

و�لكالب على �سهاد�ت جامعية باخت�سا�سات خمتلفة، مثل 

�لتغذية  علوم  يف  و�لتخ�س�س  �لأعمال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستري 

�لكالب  �أحد  �أن  حتى  �جلنائية،  �لعد�لة  يف  و�لبكالوريو�س 

هذه  فاإن  وللمفارقة،  �لطب.  يف  دكتور  �سهادة  على  ح�سل 

ح�سل  �لتي  كتلك  فخرّية  �سهاد�ت  جمّرد  تكن  مل  �لدرجات 

عليها �لكلب كري�س، بل �سهاد�ت »علمّية« �ساأنها �ساأن تلك 

�لوهم.  مطابع  من  �لكثريون  عليها  ح�سل  �لتي  �ل�سهاد�ت 

تكرميها  �أر�دو�  �لأليفة  �حليو�نات  هذه  �أ�سحاب  �أن  ذلك 

ب�سيء من �لدعابة.

مطابع الوهم
 Diploma Mills �لإنكليزية   باللغة  �أو  �لوهم،  مطابع 

»جامعات«  عن  عبارة  هي  �ل�سهاد�ت(،  �سك  )م�سانع 

وهمّية ل متلك �أية من�ساأة �أكادميية على �أر�س �لو�قع، وهي 

تقدمي  دون  من  ق�سرية  مدة  خالل  �ل�سهاد�ت  مبنح  تقوم 

تعليم �أكادميي حقيقي مياثل ما تقّدمه �جلامعات �ملعتمدة. 

�ل�سبكة  على  عنو�ن  جمّرد  �لأحيان  غالب  يف  وتكون 

�لإلكرتونية، وقليل منها ي�ستخدم عنو�نًا بريديًا.

هذه �جلامعات �لوهمّية ل متلك كادرً� تعليميًا حقيقيًا، 

�ختبار�ت  هي  ـ  وجدت  �إن  ـ  جتريها  �لتي  �لختبار�ت  �أن  كما 

�سكلية عرب �لإنرتنت. وهنا يجب �لتفريق بني مطابع �لوهم 

م  و�جلامعات »�لفرت��سية« �ملوثوقة �لتي تعتمد نظام �لتعلُّ

وتتبع  �حلقيقي،  وكادرها  موؤ�س�ساتها  متلك  وهي  بعد،  عن 

عادًة جلامعات عريقة معروفة وجتري �متحاناتها يف مر�كز 

تابعة لها ولي�س عرب �لإنرتنت.
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�أو  ر�سمّية  جهة  من  �عتمادّية  متلك  ل  �لوهم  مطابع 

جهة  من  فتكون  �لعتمادّية  هذه  وجدت  و�إن  بها،  معرتف 

�لو�قع.  �أر�س  على  �أي�سًا  لها  ر�سمي  وجود  ل  مثلها  وهمّية 

وقد تكون مرخ�سة )licensed( لتوهم زبائنها بوجود كيان 

قانوين لها، ولكن هذ� �لرتخي�س عبارة عن ترخي�س جتاري 

�لإنرتنت  على  وعنو�نهـا  �أكادمييـة.  �سفة  �أّية  مينحها  ل 

 .edu ملعرّب عن ن�ساط جتاري، ولي�س� .com ينتهي عادة بـ

حتى  تربوي.  �أكـادميي  ن�سـاط  عن  �ملعرّب  مثاًل   ac.uk �أو  

يف  كما  �حلالت،  بع�س  يف  عليها  �لتحايل  �أمكن   .edu
  https://www.aiu.edu  جامعة �أتالنتا �لدولية �لوهمية

�أمرها   يف  �مل�سكوك  �ليمنية  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وجامعة 

.http://www.ust.edu
�أو مبعنى  �أنها توهم �ملتقّدم،  �ل�سمة �ملمّيزة لهذه �ملطابع 

على  �حلياتّية  خرب�ته  �إىل  �لنظر  يف  طموحه  ت�ساير  �أ�سح 

�حلاجة  دون  من  بها  يرغب  �لتي  �ل�سهادة  ملنحه  كافية  �أنها 

لأي حت�سيل �أكادميي �إ�سايف. وهنا يجب �أن نعلم �أن بع�س 

�أن تعتمد �خلرب�ت �حلياتّية  �جلامعات �حلقيقّية ميكن لها 

كموؤهل للقبول فيها خالل �ملرحلة �جلامعّية �لأوىل، ورمبا 

�خلرب�ت،  هذه  �إىل  ��ستنادً�  �ل�ساعات  بع�س  بح�سم  تقوم 

ولكن هذ� �حل�سم ل يزيد باأّي حال من �لأحو�ل عن �ساعات 

كاملاج�ستري  �ملتقدمة  �ملر�حل  يف  �أما  و�حد.  در��سي  ف�سل 

�عتبار  �أي  تاأخذ  ل  �حلقيقّية  �جلامعات  فاإن  و�لدكتور�ه، 

على  �سهاد�تها  منح  يف  تعتمد  حيث  �حلياتية،  للخرب�ت 

كفاءة �لطالب يف حت�سيل �لتعليم �لأكادميي �لذي تقدمه.

�سمن  تقع  �لوهم  مطابع  متنحها  �لتي  �ل�سهاد�ت  معظم 

�لأعمال  �إد�رة  كعلوم  و�لإد�رّية  �لإن�سانّية  �لعلوم  نطاق 

ُي�سمى  وما  و�لإعالم،  و�لأديان  و�لرتبية  و�لتغذية  و�حلقوق 

وقد  )�لتنجيم(،  �لفلك«  و»علم  �لب�سرّية«  �لنف�س  »هند�سة 

ُ�سيفت �إليها �أخريً� »�لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة«. ونادرً� ما 
�أ

�لتطبيقّية  �لعلمية  �ل�سهاد�ت يف �لخت�سا�سات  تكون هذه 

كالعلوم �لطبّية و�لهند�سية، لأنه ي�سهل �كت�ساف زيفها من 

�سي ملن يحملها. خالل �ل�سعف �لعلمي �لتخ�سّ

كيف تؤّسس »جامعة«
�لتي  للجامعة  ممّيز  ��سم  باختيار  قم   1

د�ميز  جامعة  مثاًل  وليكن  �إن�ساءها،  تريد 

  Dummies University ــة  ــي ــدول �ل

.DUI  �ًو�خت�سار International

�ل�ستفادة  ميكنك  �جلامعة.  موقع  �سّمم   2

ت�ستطيع  جاهزة  ت�سميمّية  قو�لب  من 

نف�سك  تتعب  ول  جّمانًا،  عليها  �حل�سول 

حمتويات  ��ستن�ساخ  ميكنك  �إذ  بالكتابة 

موقع �إنرتنت جلامعة حقيقّية �أو وهمّية.

ــة  ــاف ــس ــ� ــت ــس �حـــجـــز ��ـــســـم نـــطـــاق و��  3

مثاًل  وليكن  ــت،  ــرتن �لإن على  للجامعة 

بكلفة   DummiesUniversity.com
�لنطاقات  دولرً�.   75 نحو  مقد�رها  �سنوّية 

com. وorg. وeu. وco.uk. مثاًل متاحة 
�أما  حجزها،  يف  �سهولة  وتوجد  للجميع 

فثمة   .edu �أو   .ac مثل  �أكادميي  نطاق 

�سعوبة يف حجزه، ولكن من ينتبه؟

خطوة �ختيارّية: لنزد جرعة �لوهم قلياًل،   4

ك�سركة   DUI جامعتنا  بت�سجيل  فنقوم 

ونح�سل  �ملتحدة  �لــوليــات  يف  جتــارّيــة 

دولر   200 بكلفة  جتاري  �سجل  على  لها 

�لإنــرتنــت.  عرب  ممكن  ــذ�  وه ــي،  ــريك �أم

�أن نكتب على موقع  وهكذ� �أ�سبح باإمكاننا 

�جلامعة �أنها »م�سّجلة« �أو »مرّخ�سة« من 

دون �أي تبعات قانونية لذلك.

لنقم  �لوهم.  من  مزيد  �ختيارية:  خطوة    5

نطاق  با�سم  �أكرث  �أو  �إنرتنت  موقع  باإن�ساء 

�عتماد  جهة  با�سم   .org �لالحقة  يحمل 

 Pan Arab مثل  بــّر�ق  ��سم  ذ�ت  وهمّية 

لقاء  وذلــك   Accreditation Council
حيز  من  ــادة  �لإف مع  �أمريكيًا،  دولرً�   25

وهكذ�  �لوهمّية.  جلامعتنا  �ل�ست�سافة 

�أ�سبحت جامعتنا »معتمدة«.

د�رة  با�ستئجار  �لإنرتنت  عرب  لنقم  و�لآن   6

يف  بريد  و�سندوق  وفاك�س  هاتفي  �ت�سال 

لقاء  �لأمريكّية  �ملتحدة  �لوليات  ــدى  �إح

مبلغ ل يزيد عن 200 دولر �سنوّيًا. وبالتايل 

�ملئة  يف   100 �أمريكّية  جامعتنا  �أ�سبحت 

ومتلك عنو�ن �ت�سال يف �لوليات �ملتحدة.

�أمريكي،  دولر   500 �لآن  حتى  �أنفقنا  لقد    7

للرتويج  دولر   100 �س  نخ�سّ �أن  وميكننا 

ل�سر�ء  �أخــرى  دولر  و400  �لإنرتنت  عرب 

لزوم  نافر  وختم  ل�ساقات  وت�سنيع  طابعة 

�ل�سهاد�ت، و�أ�سبح كل �سيء جاهزً�.

بعد �أن يقوم �أحدهم بالت�سال بنا للح�سول   8

منه  �سنطلب  �أكــادميــّيــة،  �سهادة  على 

و800   100 بني  مثاًل  وليكن  مبلغ،  ت�سديد 

دولر �أمريكي، ح�سب �ل�سرعة و�مل�سادقات 

�لدفع  ــرق  ط �أو   PayPal عــرب  �ملطلوبة 

�لإلكرتوين �سبه �ملجانية على �لإنرتنت.

نقوم  ثم  وختمها،  �ل�سهادة  بطباعة  نقوم   9

�لكاتب  �أمام  بتوقيعها  �ختيارية  كخطوة 

توقيعنا.  �سحة  على  ي�سادق  �لذي  �لعدل 

�لتوقيع  �سحة  على  هي  �مل�سادقة  �أن  �أي 

بالفعل  وهذ�  �لوثيقة،  �سحة  على  ولي�س 

يف  مكان  �أي  يف  �لعدل  �لكاتب  دور  هو 

�لعامل.

�سحة  مب�سادقة  نقوم  �ختيارية:  10  خطوة 

�لتجارة  غرفة  لدى  �لعدل  �لكاتب  توقيع 

ثم  �خلارجية  وز�رة  ثــم  �لــعــدل  ووز�رة 

على  هي  �مل�سادقة  �أي�سًا  وهنا  �ل�سفارة، 

حمتوى  �سحة  على  ولي�س  �لتوقيع  �سحة 

�لوثيقة/�ل�سهادة ويف �أي مكان يف �لعامل.

�سندوق  عرب  طالبها  �إىل  �ل�سهادة  11  نر�سل 

�لربيد �لأمريكي. ولحقًا ي�ستطيع �ساحب 

�ل�سهادة ت�سديق توقيع �ل�سفارة من وز�رة 

�خلارجية يف بلده كاإجر�ء روتيني.

12  هكذ� نكون قد حّققنا ربحًا �سافيًا، يف حني 

ح�سل �لزبون على �سهادة مليئة بالتو�قيع 

و�لأختام �لز�هية، ولكنها وهمية.

على  املجلة  موقع  يف  اإ�ضافية  وثائق  )راجع   

)www.afedmag.com  االنرتنت

موضوع الغالف
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شهادات وهمّية
يف اختصاصات بيئّية

�لخت�سا�سات،  من  و��سع  نطاق  على  �لبيئة  علوم  تعتمد 

�خت�سا�ساتها  مبجمل  و�لهند�سات  و�لأحياء  �لأر�س  كعلوم 

و�لإعالم.  و�لإد�رة  و�لإح�ساء  كالتاريخ  �لنظرّية  و�لعلوم 

وهذ� �لمتد�د �ل�سامل لعلوم �لبيئة يفتح �لأبو�ب و��سعًة �أمام 

�لر�غبني باحل�سول على �سهاد�ت وهمّية يف �لخت�سا�سات 

�لبيئّية، و�لأمثلة يف هذ� �ل�ساأن كثرية جّدً�.

�ملنتدى  لدى  وظيفة  ل�سغل  �ل�سّيد�ت  �إحدى  تقّدمت 

من  ماج�ستري  درجة  �إىل  ��ستنادً�  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي 

�أنها  ثبت  �لتحّري  وبعد  �لربيطانية.  »بوك�ستون«  جامعة 

�ل�سيدة  �لو�قع.  �أر�س  على  لها  وجود  ل  وهمية  جامعة 

تقدمت بوثائق م�سادق عليها من وز�رة يف بلد عربي، تبني 

منها ما ياأتي: »�جلامعة« م�سجلة ك�سركة جتارية يف مدينة 

توقيع  على  �سادقت  �ملدينة  يف  �لتجارة  غرفة  بريطانية. 

�سادقت  �ملخت�سة  �حلكومية  �لتجارة  هيئة  �ل�سركة.  مدير 

على  �سادقت  �خلارجية  وز�رة  �لتجارة.  غرفة  توقيع  على 

وز�رة  توقيع  على  �سادقت  �ل�سفارة  �لتجارة.  هيئة  توقيع 

على  �سادقت  �ملعني  �لعربي  �لبلد  يف  �لوز�رة  �خلارجية. 

توقيع �سفارة بلدها. بعد هذه �ملجموعة من �لتو�قيع، تبدو 

»�ل�سهادة« �سحيحة وموؤثرة. لكن �لتو�قيع ل تعني ت�سديقًا 

على �ملحتوى، وهذه هي �لثغرة �لتي ما ز�ل ينفذ منها بع�س 

�لوهم  م�سانع  بع�س  �أن  غري  �لوهمية.  �ل�سهاد�ت  مانحي 

تقدمي  حتى  ت�ستطيع  ول  �لإنرتنت،  على  وجودها  يقت�سر 

خدمة �مل�سادقات على �لتو�قيع.

بعد �لبحث ب�سكل معّمق عن »جامعة بوك�ستون« تبني 

�أنها موقع على �لإنرتنت يّدعي �أن �جلامعة قد تاأ�س�ست عام 

1991. �إل �أن تقييمنا ُيظهر �أن هذه �جلامعة �لوهمية ظهرت 

�لعام  منت�سف  يف  متامًا  و�ختفت   2002 عام  �لإنرتنت  على 

�لأغلب  على  فهو  �ملوقع  لإد�رة  �حلقيقي  �لعنو�ن  �أما   .2009

موؤجرة  بريدية  �سناديق  على  �لعتماد  مع  �سنغافورة،  يف 

يف �ململكة �ملتحدة و�لربتغال.

كما تبني �أن جامعة بوك�ستون هي �إحدى و�جهات موقع 

كانرتبوري  جامعة  �ساأن  �ساأنها   InstantDegrees.com
�ملتحدة  �ململكة  تتخذ  �لتي   Canterbury University
�لعريقة  »كنت«  جامعة  غري  )وهي  لها  وهمي  كعنو�ن 

كانرتبوري  جامعة  �أو  �لربيطانية  كانرتبوري  مدينة  يف 

�جلامعة  لهذه  �لفعلي  �ملوقع  �أن  حني  يف  �لنيوزيلندية(، 

�لوهمّية هو يف جزر �سي�سيل.

 InstantDegrees.com موقع  لنا  ظهر  �أكرث  وبالتو�سع 

�ل�سهاد�ت،  يف  تتاجر  �لتي  �لوهمّية  للجامعات  كمفرخة 

تّتخذ  �لتي   Amstead University �أم�ستيد  جامعة  مثل 

 2005 عام  منحت  و�لتي  لها  وهميًا  عنو�نًا  �ملتحدة  �لوليات 

 180 مقابل  يف  لكلب  �لأعمال  �إد�رة  يف  بكالوريو�س  �سهادة 

دولرً� �أمريكيًا، مع ك�سف بالعالمات!

لن نتو�سع كثريً� يف ��ستعر��س طابعات �لوهم �لتي تتبع 

�إىل  ن�سري  �أن  يكفي  ولكن   InstantDegrees.com ملوقع 

�أن �حل�سول على �سهادة وهمّية بدرجة �ملاج�ستري من هذه 

�أما  �أمريكيًا،  دولرً�   150 حدود  يف  عادة  يكون  �جلامعات 

وذلك  �أمريكي،  دولر   800 ـ   200 لقاء  فهي  �لدكتور�ه  درجة 

يف �أي �خت�سا�س يرغب به �مل�سرتي، و�ست�سله �ل�سهادة �إىل 

�أجرتها  �لتي  �لدرد�سة  )�نظر  فقط.  �أيام  خم�سة  خالل  بيته 

»�لبيئة و�لتنمية« مع »جامعة نيك�سون«(.

دكتوراه وهمّية  يف البيئة
والتنمية املستدامة

»جامعة نيك�سون« Nixon University هي من �ملن�سوين 

�سهاد�ت  موؤخرً�  منحت  وقد  �لأوهام،  بائعي  �إىل  �جلدد 

�لدكتور�ه يف �لعلوم باخت�سا�س �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة. 

تف�سيل  �أي  غياب  وجدنا  �سهاد�تها،  يف  �لتدقيق  وعند 

�أ�سماء  �أو  �ل�سهادة  عنه  �سدرت  �لذي  كالبلد  للم�سميات 

بحامل  �خلا�سة  �لتف�سيلية  و�ملعلومات  عليها  ملوّقعني 

�ل�سهادة، وحتى تاريخ �إ�سد�رها.

على   NixonUniversity.com �جلامعة  موقع  �أما 

منحت كلّية الرتبّية يف جامعة جونز هوبكنز 

االأمريكية الكلب »كري�س« درجة ماج�شتري 

فخرية، حل�شوره جميع اجلل�شات االأكادميية مع �شاحبه 

الكفيف كارلو�س، وهو نال درجة املاج�شتري يف العلوم 

باخت�شا�س »علم االإر�شاد«.

ولكنها لي�شت املّرة الوحيدة التي يح�شل فيها حيوان على 

درجة علمية. فاملوّثق حتى االآن هو ح�شول ع�شرات احليوانات 

كالقطط والكالب على �شهادات جامعية باخت�شا�شات خمتلفة، 

مثل املاج�شتري يف اإدارة االأعمال والتخ�ش�س يف علوم التغذية 

والبكالوريو�س يف العدالة اجلنائية، حتى اأن اأحد الكالب 

ح�شل على �شهادة يف الطب. وللمفارقة، فاإن هذه الدرجات مل 

تكن جمّرد �شهادات فخرّية كتلك التي ح�شل عليها الكلب 

كري�س، بل �شهادات »علمّية« �شاأنها �شاأن تلك ال�شهادات التي 

ح�شل عليها الكثريون من مطابع الوهم. ذلك اأن اأ�شحاب هذه 

احليوانات االأليفة اأرادوا تكرميها ب�شيء من الدعابة.
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دردشة إلكترونية مع »جامعة نيكسون«
درجة  على  ح�سلُت  والتنمية:  البيئة 

�ملاج�ستري من جامعة بو�تييه �لفرن�سّية، و�أفّكر 

هي  ما  �لدكتور�ه.  درجة  على  �حل�سول  يف 

�إمكانّية ذلك عن طريق جامعة نيك�سون؟

نقوم  �أننا  هو  نفعله  ما  نيك�ضون:  جامعة 

ذلك  يف  مبا  �حلياتية  خرب�تك  �إىل  بالنظر 

خرب�تك يف �لعمل وحت�سيلك �لعلمي �ل�سابق، 

فاإذ�  جامعّية،  �ساعات  �إىل  بتحويلها  نقوم  ثم 

�ل�ساعات  عدد  يحّقق  �ل�ساعات  هذه  عدد  كان 

وهكذ�  �إّياها،  مننحك  فاإننا  لل�سهادة  �ملطلوبة 

�جلامعة  لدى  وثائقك  مع  بت�سجيلك  نقوم 

نر�سل  �أن  ن�سمن  ثم  ومن  �لعتمادّية،  وجهات 

لك �لوثائق يف غ�سون ع�سرة �أّيام عمل.

�لو�سطي  �لوقت  هو  ما  والتنمية:  البيئة 

�سهادة  ومنح  و�عتماد  تقييم  ي�ستغرقه  �لذي 

�لدكتور�ه؟ وما هي �لكلفة؟

لعملّية  �لالزم  �لوقت  �إن  نيك�ضون:  جامعة 

 30 عن  �لأحو�ل  من  حال  باأي  يزيد  ل  �لتقييم 

دقيقة، و�لكلفة هي 874 دولرً� �أمريكيًا.

جدً�.  ق�سري  وقت  هذ�  والتنمية:  البيئة 

مذهل!

�أن ت�ستلم �ل�سهادة  جامعة نيك�ضون: ميكنك 

بعد ع�سرة �أيام �أو �ثني ع�سر يومًا.

�أنكم  �ملوقع  يف  قر�أت  والتنمية:  البيئة 

دول  يف  للمقيمني  در��سية  منحًا  تقّدمون 

�خلليج �لعربي، فهل هذ� ي�سملني باعتبار �أنني 

�أقيم يف دولة خليجية؟

جامعة نيك�ضون: بالتاأكيد هذ� ي�سملك حيث 

�ستح�سل على ح�سم حتى 75 يف �ملئة.

للوجاهة  هي  �ل�سهادة  والتنمية:  البيئة 

)بري�ستيج( �ألي�س كذلك؟

ميكنك  ولكن  نعم،  نيك�ضون:  جامعة 

��ستخد�مها يف �أي مكان ولأي غر�س.

 �إر�سال وثائق 
ّ

البيئة والتنمية: هل يجب علي

�أو  �ل�سريع  �لربيد  طريق  عن  �حلياتية  خرب�تي 

يكفي �إر�سالها عرب �لربيد �لإلكرتوين؟

جامعة نيك�ضون: عرب �لربيد �لإلكرتوين فقط.

مب�سح  �ساأقوم  ح�سنًا.  والتنمية:  البيئة 

يف  �أر�سلها  ثم  �سور  ملفات  �سكل  على  �لوثائق 

�سوف  �لإلكرتوين.  بريدك  �إىل  م�سغوط  ملف 

�لوثائق.  لتجميع  �أّيام  ب�سعة  �لأمر  ي�ستغرقني 

ل حاجة لت�سديق هذه �ل�سهاد�ت �ألي�س كذلك؟

�أن تر�سلها  �إل هو  نيك�ضون: ما عليك  جامعة 

بالربيد �لإلكرتوين مع �لإ�سارة �إىل ��سمي.

البيئة والتنمية: �سكرً� لك. �سوؤ�ل �أخري: هل 

ميكنني �لدفع با�ستخد�م بطاقة �لعتماد؟

جامعة نيك�ضون: بالتاأكيد. �أهاًل بك.

)اأجريت هذه املحادثة يف 5 اأيلول/�ضبتمرب 2013(

منت�سف  يف  �إن�ساوؤه  مت  ن�سبّيًا  حديث  موقع  فهو  �لإنرتنت  

عام 2012، و��سم �لنطاق �خلا�س به م�سّجل لغاية منت�سف 

�لّت�سال  معلومات  حتجب  حماية  وجود  مع   ،2014 عام 

بال�سخ�س �لذي قام بت�سجيل ��سم �لنطاق.

ت�سّم  لدينا  قو�ئم  �سمن  �جلامعة  ��سم  عن  �لبحث  مّت 

�أ�سماء نحو 500 جامعة وهمّية، فلم جند �أّية معطيات تخ�ّس 

ولقطع  �لولدة.  حديثة  لأنها  وذلك  نيك�سون«،  »جامعة 

�ل�سّك باليقني كان ل بد من حماورة »�إد�رة« موقع �جلامعة 

بحّجة �لرغبة يف �حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه. 

لهذه  عنو�ن  ل  �أن  »�لإلكرتوين«  �حلو�ر  من  تبنّي 

�لإلكرتوين  �لربيد  عرب  ممكن  بها  و�لت�سال  »�جلامعة«، 

على  �حل�سول  �ملحادثة  خالل  علينا  عر�ست  وهي  فقط، 

عن  ذ�تية  �سرية  �إر�سال  لقاء  �لبيئة  يف  دكتور�ه  �سهادة 

�خلرب�ت �حلياتية و�ل�سهاد�ت �ل�سابقة، وذلك عرب �لإنرتنت 

بال حاجة لأن تكون م�سّدقة. �أما �لتقييم فيتم خالل ثالثني 

»�ل�سهادة«  فرت�سل  بعدها،  بالقبول  �جلو�ب  ُيعطى  دقيقة 

ووجـدنا  دولرً�.   874 مبلغ  دفع  لقاء  �أيام،  ع�سرة  خالل 

��سم  حتت  �لعربية  �لدول  من  للمتقدمني  ح�سمًا  هناك  �أن 

»منحة«، بقيمة 75 يف �ملئة، في�سل �ل�سعر �إىل 218 دولرً�  ـ  

لقاء �خلدمة �ل�سريعة! )ن�س �حلو�ر يف �لإطار �أعاله(.

�أّي  ويف  كان  لأّي  �سهاد�تها  متنح  �جلامعة  هذه  �إذً� 

باإر�سال  �أن تقوم  �أّيام فقط. يكفي  �خت�سا�س وخالل ع�سرة 

وثائق خربة يف �أّية لغة كانت عرب �لربيد �لإلكرتوين، بغ�س 

تعميم من وزارة التعليم 

العايل يف ال�شعودية ب�شاأن 

خم�س جامعات وهمية مت 

اإقفال مكـاتب الرتويج لها 

يف اململكة

موضوع الغالف
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مقابل  دكتور�ه  �سهادة  على  لتح�سل  �سدقّيتها،  عن  �لنظر 

218 دولرً� بعد �حل�سم!

بكالوريوس وهمّية
يف الهندسة النووّية!

من  �ل�سعيد  حمّمد  �ل�سوري«  »�ملو�طن  متّكـن   2005 عـام 

و�لهند�سة  �لكيمياء  يف  �ملاج�ستري  درجة  على  �حل�سول 

ت�سهيل  بهدف  وذلك  ريجي�س«  »�سانت  جامعة  من  �لبيئّية 

عن  عرف  وقد  �ملّتحدة.  �لوليات  لدخول  فيز�  على  ح�سوله 

نف�سه يف �ت�سالته مع �جلامعة �لوهمية على �أنه »�إرهابي« 

يحتاج �إىل تاأ�سرية �أمريكية!

على  �سوري  مبو�طن  لي�س  �ل�سعيد  حمّمد  �أن  وحيث 

�لأجهزة  ��سطنعتها  وهمية  �سخ�سية  هو  بل  �لإطالق، 

على  �لقب�س  �إلقاء  �لنتيجة  كانت  فقد  �لأمريكّية،  �لأمنّية 

مدينة  يف  �لوهمية  �ل�سهادة  هذه  �أ�سدرت  �لتي  �ل�سبكة 

�سبوكني �ل�سغرية �لتي تقع يف ولية و��سنطن.

وقد بّينت قو�عد بيانات هذه �ل�سبكة �أن عدد من ح�سل 

�سخ�س  �آلف  �لع�سرة  يقارب  منها  وهمّية  �سهاد�ت  على 

�ملده�س  ومن  �لعربّية.  �لدول  معظم  بينها  دولة،   131 من 

�أ�سو�أ  ��ستغّلها  قد  �ل�سهاد�ت  هذه  على  ح�سل  ممن  عددً�  �أن 

�ملثال  �سبيل  على  �لأمريكيني  �ملو�طنني  فاأحد  ��ستغالل. 

ومـاج�ستيـر  �لنووّية  �لهند�سة  يف  بكالوريو�س  على  ح�سل 

للطاقة  حمّطة  �إد�رة  يف  �لعمل  له  �أتاحتا  �لأعمال  �إد�رة  يف 

�لنووّية يف ولية ميني�سوتا �لأمريكية!

�إز�لة بيانات �لأ�سخا�س �لذين ح�سلو� على  وبالرغم من 

جملة  متّكنت  فقد  �لإنرتنت،  عن  �سبوكني  �سبكة  �سهاد�ت 

كاملًة،  �لبيانات  هذه  ��سرتجاع  من  و�لتنمية«  »�لبيئة 

�ل�سهاد�ت  عدد  ياأتي:  ما  لها  فتبني  بتحليلها،  وقامت 

 9612 هو  وحـدها  �سبوكني  �سبكة  من  �ملباعة  �لوهمية 

�سات �لتعليمّية �لوهمّية �لتي �خرتعتها  �سهادة، وعدد �ملوؤ�سّ

هو 215 موؤ�س�سة تعليمية، وعدد �لدول �لعربّية �لتي ُذكرت 

دولة   15 هو  �ل�سبكة  هذه  �سهاد�ت  لأ�سحاب  �إقامة  كعنو�ن 

لة باأ�سماء �لذين ح�سلو� على  عربّية. ونحتفظ بالئحة مف�سّ

�لدرجات �لوهمية، وبع�سهم يف مر�كز عليا.

�ل�سبكات  مئات  بني  من  و�حدة  وهمّية  �سبكة  يخ�ّس  هذ� 

�مل�سابهة، ل يز�ل معظمها يعمل حتى �لآن يف طباعة ع�سر�ت 

�آلف �ل�سهاد�ت �لوهمّية �سنويًا. وهي جتارة قّدرت �ل�سلطات 

�لأمريكية مد�خليها باآلف ماليني �لدولر�ت �سنويًا.

�أما عن �لأعد�د �لكاملـة ملن ح�سلو� على �سهاد�ت وهمّية 

يف �لعامل �لعربي فال ميكن باأي حال من �لأحو�ل ح�سرها. 

�ل�سعودي  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  �أ�سار  �ملثال،  �سبيل  وعلى 

ب�سبعة  ��سمّية  قائمة  ر�سده  عن  �لرويلي  مو�فق  �لدكتور 

�لعربية  �ململكة  يف  وهمّية  �سهاد�ت  يحملون  �سخ�س  �آلف 

�لعام  �لقطاعني  يف  م�سوؤولون  بينهم  وحدها،  �ل�سعودية 

يحمل  �أحدهم  �أن  حتى  ومدّربون،  و��ست�ساريون  و�خلا�س 

درجة »بروف�سور« ب�سهادة من جامعة ُتد�ر من د�خل �سجن 

.Columbus University سمها جامعة كوملب�س��

صناعة الوهم
من �ملده�س �أن هذه �جلامعات قادرة على تزويدك ب�سهاد�ت 

به  قمنا  هاتفي  �ت�سال  ففي  حكومّية.  جهات  من  م�سدقة 

مع �أحد مكاتب �لتمثيل يف �ل�سعودّية، �أخربنا مدير �ملكتب 

من  م�سّدقة  �ستكون  عليها  �سنح�سل  �لتي  �ل�سهادة  �أن 

�سيتم  ولحقًا  �لأمريكّيتني،  �خلارجّية  ووز�رة  �لعدل  وز�رة 

هل  ولكن  و��سنطن.  يف  �ل�سعودية  �ل�سفارة  من  ت�سديقها 

هذ� �لأمر ممكن؟

ت�سميم  يف  �خلرب�ت  بع�س  ميلك  ل�سخ�س  ميكن  فعلّيًا 

�أن  �أ�سا�سّية  قانونّية  خرب�ت  جانب  �إىل  �لإنرتنت  مو�قع 

�أكادميّية  �سهاد�ت  و�إ�سد�ر  وهمّيـة  جامعـة  باإن�ساء  يقوم 

�ألف  عن  تزيد  ل  تاأ�سي�سية  بكلفة  وذلك  قانونيًا،  وت�سديقها 

دولر �أمريكي.

�لأعلى  �ل�ستثمار  هو  �لأكادميي  �لتح�سيل  �أن  علمنا  �إذ� 

�سر�ء  يف  �ل�ستثمار  بعد  �ل�سخ�س  به  يقوم  �لذي  كلفة 

بباليني  منّظمة  جرمية  عن  هنا  نتحّدث  فاإننا  �مل�سكن، 

جميع  يف  و�لأكادميية  �لعلمية  �لأ�س�س  تهدد  �لدولر�ت 

على  كبرية  خماطر  ت�سكل  �أنها  كما  �سو�ء،  حد  على  �لدول 

�سالمة �لب�سر فر�دى وجماعات.

بع�س  �تخذتها  �لتي  �خلجولة  �لإجر�ء�ت  من  وبالرغم 

�لدول �لعربية يف �حلد من ظاهرة �ل�سهاد�ت �لوهمية، فاإن 

�لعقوبات  ع لعدم وجود  ل تز�ل تنت�سر وتتو�سّ هذه �لظاهرة 

معتمدة  غري  جامعات  جند  �أ�سبحنا  �أننا  حتى  �لر�دعة، 

يف  �لأمريكية  كاجلامعة  �لعربية،  للدول  خ�سي�سًا  موّجهة 

American University of London وهي لي�ست  لندن 

�سركة  لدى  موؤجر  �سوتي  وجميب  بريد  �سندوق  من  �أكرث 

�سيتيبوك�س CitiBox يف لندن لقاء مبلغ �سنوي قدره 385 

�لتعليم  وز�رة  قامت  وقد  دولرً�(.   612( ��سرتلينيًا  جنيهًا 

بني  من  »�جلامعة«  هذه  من  بالتحذير  �ل�سعودية  �لعايل 

متثيلها  مكاتب  و�إقفال  �أخرى،  وهمية  »جامعات«  خم�س 

�لآلف  هناك  لكن  �لتعميم(.  �سورة  )�نظر  �ململكة  يف 

غريها، يف جميع دول �ملنطقة.

كبريً�  عددً�  �أن  �لظاهرة  هذه  �نت�سار  يف  ي�ساهم  ومما 

�لتنفيذّية  �ملنا�سب  و�أ�سحاب  و�لوجهاء  �مل�سـّرعني  من 

على  �عتمدو�  ممن  هم  �ملعروفـة  �لإعالمّية  و�لوجوه  �لعليا 

هذ�  �ملادي.  و�لك�سب  للوجاهة  ك�سبيل  �لوهمّية  �ل�سهاد�ت 

ق�سّيـة  �إثارتها  حتى  �أو  ة 
ّ
�لوهميـ لل�سهاد�ت  �لت�سّدي  يجعل 

ر�أي عـام على درجة كبرية من �خلطورة، يتفاد�ها �لكثريون 

عرب  للتوعية  جمموعة  بينهم  �لنا�سطني،  بع�س  با�ستثناء 

ت�ستحق  �أل  ولكن  »هلكوين#«.  ��سم  حتت  تويرت  موقـع 

جهد  بذل  �لوهمّية  �ل�سهاد�ت  تخّلفها  �لتي  �ملرعبة  �ملخـاطر 

�ل�سلطة  م�ستوى  �إىل  وينتقـل  �لفردي  �لعمل  يتجـاوز  �أكبـر 

�لعليا، لو�سع حّد لها ممن باأيديهم �حلل و�لربط؟

تغزو  بد�أت  مر�دفة  مع�سلة  نتجاهل  �أن  ميكن  ل  �أخريً�، 

للجامعات  �مل�سبوقة  غري  �لطفرة  هي  �لعربية،  �لبلد�ن 

�خلا�سة �لتي تتوخى �لربح، وبع�سها يعمل بال قيود ورقابة 

عينه  �لوقت  يف  هم  مل�ستثمرين،  �لفردية  فامللكية  حقيقية. 

مع  تتعار�س  �إد�رتها،  وجمال�س  »�جلامعات«  روؤ�ساء 

�ملجتمع  تطهري  من  بد  ل  �جلامعي.  �لعمل  �سروط  �أب�سط 

�ملق�سود  كان  �إذ�  �إل  �لظو�هر،  هذه  من  �لعربي  �لعلمي 

�ل�سهاد�ت  حاملي  توظف  حملية  وهمية  »جامعات«  �إن�ساء 

■ �لوهمية كاأ�ساتذة! 

www.afedmag.com  ميكن تنزيل وثائق �إ�سافية من موقع �ملجلة
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اللجنة االقت�صادية واالجتماعية  اأن  العربي للبيئة والتنمية )اأفد(  المنتدى  اأعلن 

في  ال�صنوي  »اأفد«  موؤتمر  خالل  خا�صة  جل�صة  تنظم  �صوف  )اإ�صكوا(  اآ�صيا  لغرب 

الجامعة  في  الموؤتمر  يعقد   .2013 )اأكتوبر(  االأول  ت�صرين  و29   28 في  ال�صارقة 

العربية«،  البلدان  في  الم�صتدامة  »الطاقة  عنوان  تحت  ال�صارقة  في  االأميركية 

وي�صهد اإطالق تقرير »اأفد« الهام حول الطاقة.  ويتحدث في الموؤتمر 36 م�صاركًا 

عربيًا ودوليًا، بينهم اأكثر من 20 وزيرًا ورئي�صًا ل�صركات طاقة.

في  الطاقة  تحديات  االإ�صكوا  ت�صت�صيفها  التي  الخا�صة  الجل�صة  تناق�ش  �صوف 

لمراقبة  كاأداة  الطاقة  كثافة  على  تركيز  مع  الخليجي،  التعاون  مجل�ش  بلدان 

اإدارة  مجل�ش  رئي�ش  هافنر  مانفرد  المحاورين  ومن  االنتاجية.  القطاعات  اأداء 

اإنترنا�صونال اإنرجي كون�صلتن�ش واأ�صتاذ درا�صات الطاقة الدولية في جامعة جونز 

الهن  وغالدا  العربية،  الدول  جامعة  في  الطاقة  مديرة  مطر  وجميلة  هوبكنز، 

الطاقة املستدامة يف بلدان مجلس التعاون الخليجي
جلسة خاصة لإلسكوا يف مؤتمر »أفد« السنوي يف الشارقة

متو�صطية  ـ  االأورو  المنظمة  كّرمت 

العام  االأمين  )اإيما(  والتنمية  للتعاون 

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى 

ع�صو  لقب  ومنحته  �صعب،  نجيب 

موؤتمر  ــالل  وخ المنظمة.  في  �صرف 

برعاية  االأخ�صر،  النمو  حول  عّمان  في 

رئي�صة  قالت  طالل،  بن  الح�صن  االأمير 

مجل�ش  اإن  �صو�صتر  اأديلهايد  المنظمة 

»تقديرًا  �صعب  تكريم  ــرر  ق االدارة 

اعتماد  اأجــل  من  المتوا�صلة  لجهوده 

المنطقة  في  �صليمة  بيئية  �صيا�صات 

�صعب  بمبادرات  نّوهت  كما  العربية«. 

ــي  »وه البيئية  التوعية  مــجــال  ــي  ف

والتنمية«،  »البيئة  مجلة  مع  ــداأت  ب

على  تغييرات  اإحــداث  وراء  كانت  التي 

اإلى  المدار�ش  من  الم�صتويات،  جميع 

موثوقًا  م�صدرًا  واأ�صبحت  الـــوزارات، 

للمعلومات البيئية«.

واأ�صارت �صو�صتر اإلى اأن التقارير ال�صنوية 

التي ي�صدرها  البيئة العربية،  عن و�صع 

»اأ�صبحت  �صعب،  ويحررها  »اأفـــد« 

المرجع االأهم للباحثين االأجانب، ف�صاًل 

ال�صيا�صات  م�صتوى  على  تاأثيرها  عن 

البيئية العربية«.

في  رئي�صية  محا�صرة  �صعب  واألــقــى 

االأخ�صر  االقت�صاد  دور  حول  الموؤتمر 

واالإدارة  البيئية  الب�صمة  تخفي�ش  في 

»المنطقة  اأن  فاأكد  للموارد.  المتوازنة 

حيث  بيئي،  اإفال�ش  حالة  في  العربية 

�صعفي  الموارد  من  ا�صتهالكها  يتجاوز 

ما ت�صتطيع اأنظمتها الطبيعية تجديده. 

عن  ا�صطناعيًا  العجز  تغطي  ــي  وه

طريق مزيج من اال�صتيراد واال�صتغالل 

يعني  ما  المحلية،  للموارد  المفرط 

الموارد  في  الطالعة  االأجيال  حق  �صرقة 

في  االرتــفــاع  اأن  ــظ  والح م�صتقباًل«. 

البلدان  معظم  في  الوطني  الناتج  اأرقام 

حقيقي  ن  تح�صُّ اإلــى  يــوؤدِّ  »لم  العربية 

فر�ش  من  عّزز  هو  وال  الحياة  نوعية  في 

الموارد  هدر  مع  ترافق  اإذ  اال�صتدامة، 

وتدهور البيئة«.

واأكد اأن الحلول متوافرة، لكنها »تتطلب 

اأعلى  على  وجريئة  �صريعة  ـــرارات  ق

اإلى  يوؤدي  بما  ال�صيا�صية،  الم�صتويات 

الراهنة  االقت�صادية  االأنماط  ا�صتبدال 

والمراهنات  العموالت  على  القائمة 

والعقار  النفط  اأ�صواق  في  والم�صاربات 

على  يقوم  حقيقي  باقت�صاد  والمال، 

القائم على االنتاج،  اال�صتثمار المتوازن 

راأ�ــش  في  الــتــوازن  احترام  �صمن  من 

االأو�صاع  اأن  ــد  واأك الطبيعي«.  المال 

المنطقة  بها  تمر  التي  الدراماتيكية 

اإقامة  على  العمل  تعيق  اأال  يجب  حاليًا 

العدالة  توّفر  التي  الحقيقية  التنمية 

الثورات  كل  بعد  ــه  »الأن واال�صتدامة، 

ي�صتطيع  لن  ــروب،  ــح وال والــنــزاعــات 

تحديات  مواجهة  من  الهرب  النا�ش 

تاأمين الماء والغذاء والهواء النظيف«.

ح�صر الموؤتمر، الذي اأقيم في غرفة تجارة 

عّمان، وزراء و�صفراء عرب واأجانب وعدد 

رجال  جانب  اإلــى  الباحثين،  من  كبير 

اأعمال يخططون للتحول اإلى ا�صتثمارات 

ما  خا�صة  للبيئة،  �صديقة  م�صاريع  في 

يتعلق بالطاقة المتجددة.

املنظمة األورو ـ متوسطية تكرّم نجيب صعب
»الثورات ال تغني عن رعاية البيئة«

�صعب متحدثًا واإلى ي�صاره: �صو�صتر، الأمير الح�صن، ريا�س ال�صيفي رئي�س غرفة تجارة عمان

�صيا�صات  خبير  برغا�ش  واإيمانويل  بريطانيا،  في  هاو�ش  ت�صاتهام  لدى  الباحثة 

والطاقة  الكهرباء  وزارة  وكيل  عزيز  وماهر  الدولية،  الطاقة  وكالة  لدى  الطاقة 

ال�صابق في م�صر، وحبيب االأندل�صي رئي�ش ق�صم الطاقة في االإ�صكوا.

االإ�صكوا،  في  واالإنتاج  الم�صتدامة  التنمية  ق�صم  مديرة  مجدالني،  روال  واأو�صحت 

الم�صتدامة  الطاقة  مبداأ  برز   ،20+ ريو  موؤتمر  اأثر  »على  اأنه  الجل�صة،  �صتدير  التي 

هذا  وفي  الم�صتدامة.  التنمية  �صيا�صات  ا�صتراتيجيات  �صياغة  في  كحافز  للجميع 

الجهات  من  كبيرة  مجموعة  مع  الم�صاورات  من  �صل�صلة  االإ�صكوا  با�صرت  ال�صدد، 

المعنية الأخذ اال�صتدامة في االعتبار عند اتخاذ قرار حول مزيج الطاقة، والعالقة 

بين المياه والطاقة والغذاء، واإعطائها اأهمية بالغة في المناق�صة االإقليمية الأهداف 

التنمية الم�صتدامة«.

مع  ال�صراكة  على  �صعب  نجيب  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  عام  اأمين  واأثنى 

االإ�صكوا لو�صع اأجندة محددة للمنطقة ب�صاأن التنمية الم�صتدامة. واأبدى ثقته باأن 

النقا�ش �صي�صاعد في تحديد الق�صايا الرئي�صية حول الطاقة، ويقدم اأفكارًا لتعزيز 

التعاون االإقليمي من اأجل تحقيق �صيا�صات م�صتدامة لقطاع الطاقة العربي.
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»ألبا« تنفذ برنامج إدارة اإلجهاد الحراري 
للسنة الثالثة ىلع التوالي

�صهري  خالل  الحراري  االإجهاد  اإدارة  برنامج  )األبا(  البحرين  األمنيوم  �صركة  نفذت 

باأهم  تامة  دراية  على  الموظفين  اأن  من  للتاأكد  )اآب(،  واأغ�صط�ش  )تموز(  يوليو 

التدابير واالإجراءات العملية التي يلزم اتخاذها لق�صاء �صيف اآمن وخاٍل من الحوادث 

واالأمرا�ش المهنية المتعلقة بالجو الحار.

اإلى  الحراري  واالإجهاد  الحرارة  موؤ�صرات  اإر�صال  يومي  ب�صكل  تم  ذلك،  جانب  واإلى 

يجب  التي  ال�صوائل  كميات  حول  واالإر�صادات  الن�صائح  بع�ش  مع  الموظفين،  جميع 

�صربها وفترات الراحة اأثناء العمل خالل ال�صيف.

يذكر اأن �صركة »األبا« تنظم حمالت توعوية حول ال�صالمة طوال العام، ومنها اأ�صابيع 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة التي ت�صارك فيها جميع الدوائر.

األبا ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

انتشال 200 كيلوغرام
من شباك الصيد يف بحر الكويت

التابع  الكويتي  الغو�ش  فريق  تمكن 

من  البيئة  لحماية  الكويتية  للجمعية 

رفع �صباك �صيد عالقة ومهملة تزن 200 

والكائنات  االأ�صماك  واإنقاذ  كيلوغرام 

دوحة  �صعاب  في  فيها  العالقة  البحرية 

البنيدر في الكويت .

الحـربان  في�صل  الفريق  ع�صو  واأو�صح 

اأن ال�صباك كانت عالقة ب�صعاب مرجانية 

من  البالغ  وجاء  اأمتار،  �صتة  عمق  على 

اأن �صاهد طفو جزء  اأحد ال�صيادين بعد 

واأكد  ال�صطح.  على  ال�صباك  هذه  من 

كافية  خبرة  الفريق  غوا�صي  لدى  اأن 

فنية  بطرق  ال�صباك  هذه  مع  بالتعامل 

المرجانية،  لل�صعاب  ال�صرر  ت�صبب  ال 

ـــزاء  االأج بــرفــع  الــغــوا�ــصــون  يــبــداأ  اإذ 

حقائب  بوا�صطة  لل�صباك  الرئي�صية 

ال�صباك  ينتزعون  ثم  �صغيرة،  هوائية 

هذه  وتعتبر  المرجانية.  ال�صعاب  من 

الفريق  عمليات  اأ�صعب  من  العملية 

باأجهزة  ال�صباك  تعلق  اأن  لخطورة  نظرًا 

الغوا�ش.

وتمنى الحربان على ال�صيادين االبتعاد 

عن ال�صعاب المرجانية وعدم رمي �صباك 

ال�صيد بقربها وااللتزام بقوانين ال�صيد.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جلسة خاصة ينظمها »أوفيد«
يف مؤتمر »أفد«: الطاقة من أجل التنمية 

الدولية  للتنمية  اأوبــك  �صندوق  ينظم 

)اأوفيد( جل�صة خا�صة في موؤتمر »اأفد« 

قطاع  م�صاهمة  حول  وذلك  ال�صنوي، 

الطاقة في دعم التنمية الم�صتدامة على 

»اأوفيد«  ويقدم  العالمي.  الم�صتوى 

لم�صاريع  عملية  نماذج  الجل�صة  خالل 

والبنى  الــقــدرات  لتعزيز  تنفيذها  تم 

ي�صارك  النامية.  ــدول  ال في  التحتية 

ح�صن  فار�ش  »اأوفيد«  من  النقا�ش  في 

رئي�ش االأبحاث ور�صيد بن�صريف رئي�ش 

وحدة المنح، و�صهاد خري�صات م�صوؤولة 

في  االأميركية  الجامعة  ومن  البرامج، 

اأ�صتاذة  داغــر  ليلى  الدكتورة  بيروت 

اقت�صاد الطاقة. 

معهد »أريج« يوقع مذكرة تعاون 
مع مجموعة تشيكية

»اأريج«  التطبيقية  االأبحاث  معهد  وقع 

جمموعة  مع  وتــعــاون  تفاهم  مذكرة 

هام�ش  على  الت�صيكية،  ــف«  ــي »ت

معر�ش ال�صناعات الت�صيكية ومهرجان 

جاال  بيت  مدينة  يف  ــدويل  ال ال�صالم 

اإجراءات  و�صتبداأ  الغربية.  ال�صقة  يف 

ت�صيكية  ـ  فل�صطينية  �صركة  تاأ�صي�ش 

البيئة  تقنيات  جمــاالت  يف  لتعمل 

والبديلة،  املتجددة  والطاقة  واملــيــاه 

باالإ�صافة  العادمة،  واملياه  واملوا�صالت، 

اىل الت�صنيع الغذائي واالأبحاث العلمية 

والدرا�صات. 

نوعها  من  االأوىل  االتفاقية  هذه  وتعترب 

ت�صيكيا  وجمهورية  فل�صطني  دولة  بني 

امل�صرتك  واال�صتثمار  العمل  اإطــار  يف 

وتطوير  البيئية  التكنولوجيا  جمال  يف 

وياأمل  فل�صطني.  يف  املياه  م�صادر 

من  العديد  ــال  اإدخ خاللها  من  املعهد 

ت�صاعد  التي  احلديثة  التكنولوجيات 

اأمثل  ا�صتغالل  على  الفل�صطينيني 

تاأثريات  مواجهة  اىل  باالإ�صافة  للمياه، 

املنطقة  يهدد  ــذي  ال املناخي  التغري 

العربية اأكرث من غريها. 

معهد اأريج ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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»نادي  ا�صتحداث  مو�صى  جبل  حماية  جمعية  اأعلنت 

ال�صنوي  الع�صاء  خالل  مو�صى«،  جبل  اأ�صدقاء  كبار 

حاكم  برعاية  لبنان  كازينو  في  اأقامته  الــذي  االأول 

االأموال  جمع  بهدف  �صالمة،  ريا�ش  لبنان  م�صرف 

البلدات  وتنمية  المحمية  حماية  لم�صاريع  الالزمة 

مي�صال  عودة،  ريمون  النادي:  وي�صم  بها.  المحيطة 

روفايل،  فريد  معو�ش،  نايلة  الق�صار،  عدنان  اإده، 

مـار�صيل غـانم، خليل فّتال، فيليب حلو، وبول �صالم. 

مبداأ  كون  »رغم  �صومط:  بيار  الجمعية  رئي�ش  وقال 

عقول  في  مرتبطًا  البيئة  على  والحفاظ  المحمّيات 

المقبول  غير  من  فاإنه  والحظر،  بالمنع  النا�ش  بع�ش 

اأن يتالزم الحفاظ على البيئة مع الفقر  على االإطالق 

المو�صوع  فالمخّطط  بالعك�ش،  المدن.  اإلى  والنزوح 

نوعّية  على  المحافظة  اإلى  والهادف  اليون�صكو  من 

ال  الم�صتدامة،  التنمية  مبداأ  اإلى  ي�صتند  كريمة  حياة 

اال�صتفادة الع�صوائية على المدى القريب«.

جورج  الدكتور  الى  جائزتها  منحت  الجمعية  وكانت 

لعملهما  تقديرًا  هنرييت،  الدكتورة  وزوجته  طعمة 

الدوؤوب خالل عقود في اأبحاث علوم الطبيعة.

 جمعية حماية جبل مو�صى ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جائزة أصدقاء جبل موسى إلى جورج وهنرييت طعمة

مشغل اليد الخضراء البيئي
الجامعة اللبنانية األميركية 

يف مؤتمر »بنو أمية« يف إسبانيا

اخل�صراء«  »الــيــد  جمعية  اأطلقت 

اأهمها  تفاعلّية،  برامج  �صتة  اللبنانية 

بتطوير  املتخ�ص�ش  البيئي  امل�صغل 

تعتمد  بيئّية  حرفّية  يدوّية  منتجات 

اأ�صا�صي  ب�صكل  الربّية  النباتات  على 

وت�صلط ال�صوء على قيمتها االإقت�صادّية 

واالإجتماعّية واأهمية ح�صادها امل�صتدام 

وكيفية احلفاظ عليها.

حــول  امل�صغل  بــرنــامــج  ويــتــمــحــور 

العطرّية  واملنتجات  للذواقة  منتجات 

منتجـًا   13 تت�صمن  التي  واالأرتيزانا 

العالمة     �صمن  ت�صويقها  يتم  خمتلفـاأ، 

  .Casa Verde
االأع�صاب  من  خلطات  ع�صر  اإطالق  ومت 

»زهرة  بخ�صائ�ش  متمّيزة  اللبنانّية 

امللح البحري« وما يحمله �صمن حبيباته 

خ�صائ�ش  من  اللّماعة  الكري�صتالية 

تذوقّية فريدة، والتي مبزجها باالأع�صاب 

على  وغنيًا  رائعًا  طعمًا  ت�صفي  الربّية 

ال�صلطات واالأطباق املتعددة وامل�صاوي.

جمعية اليد اخل�صراء ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنية

البحث عن بديل ملدفن النفايات الخطرة يف الشعيبة

جامعة  في  حديثة  درا�سة   اأظهرت 

»مدفن  موقع  اأن  العربي  الخليج 

مع  يتعار�ض  الكويت  في  ال�سعيبة« 

لإقامة  ب��ازل  اتفاقية  معايير  بع�ض 

مدافن النفايات الخطرة.

را�سد  ح�سين  جابر  الباحث  وق��ال 

خالل  �سهدت  الكويت  اإن  العجمي 

اقت�ساديًا كبيراً  نمواً  الأخيرة  العقود 

خ�سو�سًا  �سناعي،  ازده��ار  �ساحبه 

البترولية،  ال�سناعات  مجال  ف��ي 

النفايات  اإلى تزايد كميات  واأدى ذلك 

ال��خ��ط��رة. وت�����س��ي��ر الإح�����س��اءات 

اأن  اإل��ى  ال�سعيبة  لمدفن  الر�سمية 

من  ازدادت  الخطرة  النفايات  كمية 

نحو  اإلى   2006 العام  في  طنًا   6720

16221 طنًا في العام 2010، معظمها 

من قطاع ال�سناعات البترولية. 

ال�سعيبة  م��دف��ن  اإن�����س��اء  ت��م  وق��د 

العام  ف��ي  ال�سناعية  للمخلفات 

ال�سار  التاأثير  من  للتقليل   2000

علمًا  البيئة،  على  المخلفات  لهذه 

بع�سر  المحدد  الفترا�سي  عمره  اأن 

الحاجة  واأ�سبحت  انتهى  �سنوات 

ملحة لإن�ساء مدفن جديد اأو تو�سعة 

المدفن الحالي.

نظم  بتقنية  البحث  ا�ستعان  وق��د 

والإ�ست�سعار  الجغرافية  المعلومات 

قاعدة  اإع��داد  في   ArcGIS بعد  عن 

المعايير  تمثل  مكانية  ب��ي��ان��ات 

والبيئية،  والقت�سادية،  الجتماعية 

والجيومورفولوجية،  والجيولوجية 

ومعايير القبول الجماهيري بالإ�سافة 

المحميات  مناطق  ع��ن  البعد  اإل��ى 

مع�سكرات  مناطق  وعن  الطبيعية، 

الجي�ض الدائمة والحدود الدولية. وتم 

لإقامة  ت�سلح  مناطق  خم�ض  تحديد 

مدافن للنفايات الخطرة.

واأو�ست الدرا�سة بمزيد من ال�درا�سات 

والجيوفيزيائية  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة 

المناطق  على  والهيدروجيولوجي�ة 

على  اأمنا  اأكثرها  لختيار  الخم�ض 

البيئة.

جامعة اخلليج العربي ع�صو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

االأميركية  اللبنانية  الجامعة  في  الُمدني  التخطيط  معهد  من  وفد  �صارك 

في  االإقليمي  التما�صك  تح�صين  اإلى  الهادف  اأمية«  »بنو  موؤتمر  في   )LAU(

منطقة المتو�صط، من خالل االإعداد لل�صياحة الثقافية االأموية.

فيه  و�صارك  اأيام،  لخم�صة  اإ�صبانيا  في  )غرناطة(  غرانادا  في  الموؤتمر  عقد 

بالتعريف  ليقوم  للوفد  منا�صبة  و�صكل  متو�صطية،  دولة   14 من  مندوبًا   25

بالجامعة وي�صرح عن برامجها وم�صارها االأكاديمي.

الجامعة  اإن  الُمدني،  التخطيط  معهد  مدير  �صمعون،  ر�صيد  الدكتور  وقال 

وبلدية  ال�صفدي«  »موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �صت�صعى  االأميركية  اللبنانية 

ــي.  االأوروب االتحاد  من  بتمويل  االأموية  للح�صارة  متحف  الإن�صاء  جبيل 

ويركز الم�صروع على اإحياء 14 موقعًا في منطقة المتو�صط تتعلق بالح�صارة 

االأموية، وي�صكل لبنان اأحد اأبرز هذه المواقع.

الجامعة اللبنانية االأميركية ع�صو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

جورج وهرنييت طعمة يت�صلمان اجلائزة 

 من بيار �صومط ومار�صيل غامن
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البحري لثالثين بئراً تطويرية لم�سروع »برزان  الحفر  اأعمال  انتهت بنجاح 

للغاز« وفق اأعلى معايير ال�سالمة، لتتمكن من انتاج 11 بليون قدم مكعب 

اأ�سخم حقل غاز في قطر وتبلغ  الم�سروع، ما يجعله  اكتمال  الغاز عند  من 

كلفته الإجمالية 10.3 بليون دولر.

جاء ذلك في بيان ل�سركة قطر للبترول ورا�ض غاز واإك�سون موبيل، ال�سركاء 

ثالث  على  تقع  الثالثين  التطويرية  الآبار  اأن  اأو�سح  الم�سروع،  في  الثالثة 

من�سات بحرية، ويبلغ مجموع طولها نحو 138 كيلومتراً وتمتد 3000 متر 

تحت �سطح البحر، وقد تطلبت عمليات الحفر البحرية توافر ثالث حفارات 

رفع عملت لمدة 4740 يومًا و�سارك بالعمل فيها اأكثر من 300 موظف.

الم�ساريع  فريق  حقق   2013 )يوليو(  تموز  �سهر  »حتى  اأنه  البيان  واأف��اد 

الم�ستركة اإنجازاً غير م�سبوق تمثل في تنفيذ 78 مليون �ساعة عمل من دون 

اأي حادثة مهدرة للوقت، وهو اإنجاز فريد من نوعه«.

وتعد قطر اأكبر م�سّدر للغاز الطبيعي الم�سال في العالم، كما تملك ثالث اأكبر 

ثروة من الغاز الطبيعي بعد رو�سيا واإيران.

 قطر للبرتول ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

انتهاء أعمال الحفر البحرية ألضخم مشروع غاز يف قطر

اأبوظبي  فــي  ال�صحة  هيئة  حـــذرت 

من  نوعًا   18 ا�صتخدام  من  الجمهور 

تحتوي  الب�صرة  تبيي�ش  م�صتح�صرات 

من  اأعلى  بن�صبة  الزئبق  ــادة  م على 

الم�صموح به عالميًا .

النا�ش،  من  الكثير  اإن  الهيئة  وقالت 

ــى  اإل ي�صعون  الــنــ�ــصــاء،  خ�صو�صًا 

واأحيانًا  الب�صرة،  تبيي�ش  م�صتح�صرات 

الكلف،  اأو  البقع  الإزالــة  ي�صتخدمونها 

وهي تنت�صر بكثرة في االأ�صواق المحلية، 

والعديد منها ياأتي من ال�صين وتايالند، 

غالبيتها،  على  المحتويات  تطبع  ولم 

واإن طبعت فبلغة غير مفهومة.

االأعوام  خالل  اأنه  اإلى  الهيئة  واأ�صارت 

من  الــعــديــد  تحليل  ــم  ت الما�صية 

قبل  ــن  م التبيي�ش  م�صتح�صرات 

منها  العديد  ب�صاأن  و�صدر  عدة،  جهات 

اأنها  تبين  بعدما  عالمية  تحذيرات 

تحتوي على مادة الزئبق بن�صبة عالية. 

في  ــق  ــب ــزئ ال ــار  ــص ــ� م تقت�صر  وال 

ال�صخ�ش  على  التجميل  م�صتح�صرات 

بل  الم�صتح�صر،  ي�صتخدم  الـــذي 

االأطــفــال  على  تــوؤثــر  قــد  اأبخرته  اإن 

تدمير  اإلى  يــوؤدي  قد  مما  المحيطين 

نموهم  وتاأخر  لديهم  الع�صبي  الجهاز 

االأ�صخا�ش  على  يوؤثر  اأنه  كما  العقلي، 

المالم�صين له.

العالمية  ال�صحة  منظمة  وتطالب 

م�صتح�صرات  مبيعات  تقييد  ب�صرورة 

ع�صوائية  ب�صبب  الــبــ�ــصــرة  تفتيح 

االأمــرا�ــش  اأطــبــاء  لكن  اال�صتخدام. 

الجلدية يوؤكدون اأن معظم دول االتحاد 

مــادة  ا�صتخدام  حــظــرت  ــــي  االأوروب

الزئبقي  االأ�صل  ذات  »الهايدروكينون« 

التجميل  م�صتح�صرات  جميع  مــن 

ت�صمح  بينما  اأ�صواقها،  في  تباع  التي 

الدول  اإلى  الم�صدرة  المنتجات  في  بها 

االأفريقية واالآ�صيوية.

هيئة ال�صحة ـ  اأبوظبي ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

صحة أبوظبي تحذر
من 18 مستحضرًا خطيرًا لتفتيح البشرة

دائرة النقل يف أبوظبي
تصدر تقرير االستدامة للعام 2012 

اأ�صدرت دائرة النقل يف اأبوظبي تقرير اال�صتدامة ال�صنوي للعام 2012. وتندرج هذه 

اخلطوة �صمن جهود الدائرة الرامية اإىل تعزيز ا�صتدامة قطاع النقل.

يحمل التقرير عنوان »اال�صتدامة قيد التنفيذ«، وي�صمل �صتة حماور هي: تخفيف 

وال�صالمة،  االأمن  تعزيز  املواقف،  اإدارة  التحتية،  النقل  بنية  تطوير  ــام،  االزدح

حافزًا  ي�صكل  عاملية  مبعايري  نقل  نظام  بناء  خالل  من  اخلدمات  مب�صتوى  االرتقاء 

وتقليل  نظيفة  تقنيات  اعتماد  عرب  البيئية  اال�صتدامة  حتقيق  التنمية،  لعملية 

التاأثري على ا�صتهالك امل�صادر البيئية. 

 67 نقل  ومنها  القطاعات،  خمتلف  اأداء  تظهر  التي  املوؤ�صرات  بع�ش  التقرير  يربز 

ونقل  جوًا،  م�صافر  مليون   15 ونقل  العام،  النقل  حافالت  خالل  من  راكب  مليون 

 63 ونقل  العبارات،  خدمة  خالل  من  م�صافر  األف   87 ونقل  بحرًا،  م�صافر  األف   128

من  طن  ماليني   9 قرابة  اأبوظبي  موانئ  وا�صتقبال  االأجرة،  ب�صيارات  راكب  مليون 

ال�صحنات، وا�صتقبال مطارات اأبوظبي قرابة 570 األف طن.

وقد نال هذا التقرير اأعلى ت�صنيف )+A( وفقًا للمبادئ التوجيهية ملعايري »املبادرة 

اال�صتدامة  وممار�صات  ملفاهيم  تروج  التي   ،)GRI( التقارير«  الإعــداد  العاملية 

اإطار  العامل  حول  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  وتقدم  واالجتماعية  والبيئية  االقت�صادية 

عمل �صاماًل الإعداد تقارير اال�صتدامة. 

دائرة النقل يف اأبوظبي ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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أخبار

الجامعة  من  متطّوعًا  طالبًا   120 نّفذ 

ال�صابع  المخيم  بيروت  في  االأميركية 

اللبناني،  الجنوب  في  التطوعي  للعمل 

جمعية  نّظمته  اأيـــام،  ت�صعة  ا�صتمر 

مع  بالتعاون  المدنية  الهند�صة  طالب 

المجتمع  وخدمة  المدني  االلتزام  مركز 

في الجامعة.

اخت�صا�صات  ــن  م ــالب  ــط ال اجتمع 

والعمارة  المدنية  كالهند�صة  مختلفة، 

على  وعــمــلــوا  االأرا�ـــصـــي،  وهند�صة 

الم�صروع  رئي�صية.  م�صاريع  خم�صة 

ال�صرفند  فــي  ملجاأ  بناء  هــو  االأول 

من  ُبني  ــد  وق ال�صوريين،  لالجئين 

الخيم  وقما�ش  واالإ�صمنت  الخ�صب 

مريح،  ب�صكل  النازحين  ع�صرات  الإيواء 

وقد  الرّثة.  الخيم  بهم  �صاقت  بعدما 

ُبني الملجاأ في اأربعة اأيام. وقال الطالب 

ال�صنة  مدنية،  )هند�صة  بح�صلي  اأحمد 

الم�صروع:  على  الم�صرف  االأخــيــرة( 

ومن  الطالب  من  فريق  الملجاأ  »�صّمم 

اأخرى  لم�صاريع  نموذج  وهو  المركز، 

يمكن تنفيذها«. 

ــادة  اإع االأخــرى  الم�صاريع  وت�صمنت 

يو�صف  مار  مدر�صة  من  اأجــزاء  تاأهيل 

عامة  حديقة  اإن�صاء  �صور،  في  ال�صهور 

في  عمومي  متنزه  واإقامة  تبنين،  في 

في  تذكارية  تاريخية  بقعة  وبناء  �صور، 

بنت جبيل.

بوعّيا�ش  نينا  المتطوعة  الطالبة  وقالت 

»طبقت  مدنية(:  هند�صة  ثالثة  )�صنة 

الفرق  ولم�صت  الجامعة،  في  تعّلمته  ما 

الكبير بين النظرية والتطبيق«.

الجامعة االأميركية في بيروت ع�صو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

مخيم تطّوعي لطالب الجامعة األميركية 
يف جنوب لبنان

AFDC: موسم حرائق الغابات يف لبنان لم ينته بعد

الكارثية  الحرائق  اأثر  على 

منذ  لبنان  �صهدها  التي 

الــجــاري،  ال�صهر  بــدايــة 

من  كبيرة  ــدادًا  اأع مدمرة 

والمثمرة  البرية  االأ�صجار 

دعت  الزراعية،  واالأرا�صي 

الحرجية  الثروة  جمعية 

 )AFDC( والــتــنــمــيــة 

ــة في  ــع ــواق ال الــبــلــديــات 

الحرجية  المناطق  ــار  اإط

الح�صا�صة اإلى اتخاذ اأق�صى تدابير الحيطة، الأن مو�صم الحرائق ال يزال م�صتمرًا، 

االأول  ت�صرين   2 في  باأنه  وذّكرت  المقبلين.  ال�صهرين  خالل  خطرًا  �صيزداد  بل 

االأرا�صي  من  هكتار   4000 احتراق  واحد  يوم  في  لبنان  �صهد   2007 )اأكتوبر( 

ت على  ال�صنوي للحرائق هو 1500 هكتار. وتمنَّ اأن المعدل  الحرجية، في حين 

البلديات اتخاذ التدابير االحترازية التالية: 

●  ت�صيير دوريات ل�صرطة البلدية في المناطق الحرجية والزراعية واأماكن التنزه، 

ومنع اإ�صرام النيران الأي �صبب تحت طائلة التغريم ا�صتنادًا اإلى قانون الغابات. 

● توزيع تعاميم على االأهالي، وخا�صة المزراعين، بعدم حرق ف�صالت االأع�صاب 

الياب�صة، بل تجميعها في مكان محدد ليتم حرقها في نهاية مو�صم الحرائق.

المخالفين،  بحق  جدية  تدابير  واتخاذ  للمخالفات  البلدية  �صرطة  مراقبة   ●

الزراعة  لــوزراة  التابعة  ــراج  االأح ومراكز  الداخلي  االأمــن  قوى  مع  بالتعاون 

والمنت�صرة في جميع المناطق اللبنانية.

● االمتناع عن اإ�صرام النار في مكبات النفايات. 

● ن�صر تعاميم على االأهالي لتبليغ البلدية عن اأي دخان مت�صاعد، واإر�صال �صرطة 

البلدية اإلى الموقع فورًا للتدخل.

جمعية الثروة الحرجية والتنمية ع�صو في  المنتدى العربي للبيئة والتنية

مكانتها  تعزيز  في  )دوب��ال(  لالألمنيوم  دبي  موؤ�س�سة  نجحت 

�سارمًا  تقييمًا  باجتيازها  الإ�ستدامة،  تجاه  والتزامها  الريادية 

مالءمة  عن  الإعالن  تم  فقد  م�ستقلتين.  عالميتين  هيئتين  من 

منتجاتها لممار�سات البناء الُم�ستدام، وفق المعايير الُمحددة لكل 

من برنامج المباني الخ�سراء للريادة في الطاقة والت�سميم البيئي 

والمجل�ض  الخ�سراء  للمباني  الأميركي  المجل�ض  لدى   ،)LEED(

اإلى  يهدفان  واللذين   ،)DGNB( الُم�ستدامة  للمباني  الألماني 

الترويج للمباني الُم�ستدامة ذات الكفاءة الإقت�سادية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبدال�ه كلبان، الرئي�ض والرئي�ض 

دوبال  منتجات  تمنح  الخبراء  تقييمات  »اإن   : لدوبال  التنفيذي 

اأ�سواق  لدخول  الحالية  الأ�سواق  لخدمة  �سواء  تناف�سية،  ميزة 

خ ا�ستدامة ثقة عمالئنا، التي ُتعد حيوية في  جديدة، كما اأنها تر�سّ

ال�سناعي، والذي تمثل  بالعالمية والتطور  المّت�سم  اليوم  اقت�ساد 

حماية البيئة واحدة من مناطق تركيزه الأ�سا�سية«.

دوبال ع�سو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

منتجات دوبال مالئمة ملمارسات
البناء امّلستدام



الجامعة األميركية في الشارقة، 28 ـ 29 تشرين األول/ أكتوبر 2013

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

الطاقة المستدامة
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

التوقعات 
التحديات
الخيارات

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س

بالتعاون مع



بعض المتحدثين في مؤتمر »أفد« 2013 Annual Conference of the Arab Forum for 
Environment and Development (AFED)

Sharjah, 28-29 October 2013

التوقعات   
التحديات  الخيارات

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي 
السادس يف الشارقة يف 28 و 29 تشرين األول )أكتوبر( 

2013، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو املجلس األىلع لدولة اإلمارات 

وحاكم الشارقة.
ينظم املؤتمر بالتعاون مع الجامعة األميركية يف الشارقة،  

وتشارك يف تنظيمه شركتا بتروفاك ونفط الهالل، العضوان 
يف »أفد« اللتان تتخذان من الشارقة مقرًا رئيسيًا.

سيتم يف املؤتمر إطالق التقرير الذي يعده املنتدى عن 
الطاقة املستدامة يف البلدان العربية، بمشاركة عدد من أبرز 

الخبراء وصانعي القرار.

الطاقة
املستدامة

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   
الشارقة، 28 ـ 29 تشـرين األول/ أكتوبر 2013

�سليمان الحرب�ش
المدير العام

�صندوق الأوبك للتنمية الدولية

را�سد بن فهد
وزير البيئة والمياه

الإمارات

كري�ستين لين�ش
المديرة التنفيذية

 ل�صبكة �صيا�صات الطاقة المتجددة

�سلطان الجابر
وزير دولة  ـ الإمارات

المدير التنفيذي  ـ  م�صدر

هولغر روغنر
الرئي�س ال�صابق لق�صم التخطيط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اأيمن اأبوحديد
 وزير الزراعة

م�صر

عبدالرحمن العو�سي
الأمين التنفيذي

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

ابراهيم عبدالجليل
اأ�صتاذ كر�صي ال�صيخ زايد الأكاديمي

للطاقة ـ جامعة الخليج العربي

علي الطخي�ش
ع�صو مجل�س ال�صورى 

ال�صعودية

عدنان بدران
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء الأردن ال�صابق

عدنان �سهاب الدين
المدير العام

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

محمد الع�سري
الرئي�س التنفيذي ال�صابق

مرفق البيئة العالمي

فريق العمل

تقرير  على  ال�صيا�صات  و�صانعي  والباحثني  والعلماء  اخلرباء  كبار  من  فريق  يعمل 

الرئي�س  الع�شري،  حممد  د.  التقرير  حترير  يف  ي�صرتك  الطاقة.  حول  »اأفد« 

مدير  عبداجلليل،  اإبراهيم  د.   ،)GEF( العاملي   البيئة  ملرفق  ال�صابق  التنفيذي 

يف  العربي  اخلليج  جامعة  يف  والبيئة  للطاقة  الأكادميي  زايد  ال�صيخ  كر�صي 

امل�صرفة  اللجنة  عمل  تن�صيق  �شعب  جنيب  املنتدى  عام  اأمني  ويتوىل  البحرين. 

الوزراء  ورئي�س  البرتاء  جامعة  رئي�س  بدران،  عدنان  د.  ت�صم  والتي  التقرير  على 

التنفيذي للمنظمة الإقليمية  العو�شي، املدير  د. عبدالرحمن  ال�صابق،   الأردين 

حلماية  امللكية  اجلمعية  رئي�س  الإيراين،  خالد  املهند�س  البحرية،  البيئة  حلماية 

الطبيعة ووزير الطاقة والبيئة ال�صابق يف الأردن، د. عدنان �شهاب الدين، املدير 

يف  ال�صابق  العام  والأمني  البحوث  ورئي�س  العلمي  للتقدم  الكويت  ملوؤ�ص�صة  العام 

اأوبك.

وبني املوؤلفني امل�صاركني يف التقرير:  د. ب�ّشام فّتوح، مدير برنامج النفط وال�صرق 

التنفيذية  املديرة  لين�س،  كري�شتني  الطاقة،  لدرا�صات  اأوك�صفورد  ملعهد  الأو�صط 

الرئي�س  روغرن،  هولغر  د.   ،)REN21( املتجددة   الطاقة  �صيا�صات  ل�صبكة 

ال�صابق، ق�صم تخطيط الطاقة النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. حكيم  

�شعبان،  فريد  د.  الطاقة،  لدرا�صات  اأوك�صفورد  معهد  يف  باحث  زميل  دربو�س، 

املطرية،  طارق  د.  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  الكهربائية،  الهند�صة  اأ�صتاذ 

املدير التنفيذي، املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، د. وليد زباري، 

الكهرباء  وزارة  وكيل  عزيز،  ماهر  املهند�س  العربي،  اخلليج  جامعة  املياه،  اأ�صتاذ 

ال�صابق وم�صت�صار الطاقة والبيئة يف م�صر، طارق ال�شيد و د. �شهاب الربعي من 

�صركة بوز اأند كومباين ال�صت�صارية.
خالد الإيراني

 رئي�س الجمعية الملكية  لحماية الطبيعة 

وزير الطاقة والبيئة ال�صابق، الأردن

غالدا  لهن
 اإدارة بحوث الطاقة  

ت�صاتهام هاو�س ـ بريطانيا

ب�سام فّتوح
مدير النفط وال�صرق الأو�صط

معهد اأوك�صفورد لدرا�صات الطاقة

بيل فارن براي�ش
الرئي�س التنفيذي

�صركة ال�صيا�صات البترولية

مانفرد هافنر
رئي�س مجل�س الإدارة

اإنترنا�صونال اإنرجي كون�صلتن�س

طارق المطيرة
 المدير التنفيذي

RCREEE



أهداف التقرير
تقدمي حتليل واقعي علمي لو�ضع الطاقة يف املنطقة العربية. 	●

اإلقاء ال�ضوء على التحديات الرئي�ضية لقطاع الطاقة العربي. 	●

مناق�ضة خيارات اال�ضتدامة املتعلقة بالطاقة. 	●

اقرتاح م�ضارات عمل خمتلفة لت�ضهيل التحول الطاقوي. 	●

        اليوم الثاني: الثالثاء  29 تشرين األول/أكتوبر 2013

        اليوم األول: اإلثنين  28 تشرين األول/أكتوبر 2013

جدول األعمال املوقت

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

10:30 - 10:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

14:00 - 13:00

15:00 - 14:00

16:30 - 15:00

17:00 - 16:30

23:00 - 20:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

13:00 - 11:30

14:00 - 13:00

15:30 - 14:00

17:00 - 15:30

الت�ضجيل

حفل االفتتاح

فيلم	وثائقي:	طاقة ت�ضيء امل�ضتقبل 	 ــ	 	

كلمة	ترحيبية:	اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة 		 ـ	 ـ 	

كلمة	االفتتاح:	اأفد 		 ـ	 ـ 	

عر�ض	عام:	تقرير اأفد 2013 	 ــ	 	

كلمة راعي احلفل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي

	حما�سرتان		رئي�سيتان 	 ــ	 	

ا�ضرتاحة قهوة وتوا�ضل

اجلل�ضة 1

تقدمي التقرير  

التحول اىل الطاقة امل�ضتدامة وحتديات تغريرّ املناخ يف البلدان العربية

موؤلفون	ومتحدثون	�سيوف

مالحظات على التقرير من وزراء وقادة اأعمال

نقا�ش عام

اجلل�ضة 2

الطاقة يف خدمة التنمية امل�ضتدامة  

حلقة	نقا�ض	ي�ست�سيفها	�سندوق	االأوبك	للتنمية	الدولية	)اأوفيد(

ا�ضرتاحة غداء وتوا�ضل

	اجلل�ضة 3

رابط الطاقة ـ املياه ومبادرات امل�ضتقبل  

وزراء	ومتحدثون	�سيوف	يعر�سون	جتاربهم	حول	املياه	والطاقة

	اجلل�ضة 4

بدائل الطاقة والتنمية

الطاقة املتجددة، الطاقة النووية، كفاءة الطاقة

موؤلفون	ومتحدثون	�سيوف

نقا�ش عام

حفل ع�ضاء ر�ضمي

اجلل�ضة 5

م�ضتقبل النفط والغاز  

اأثر	النفط	والغاز	ال�سخري	على	االأ�سواق،	االعتبارات	البيئية

موؤلفون	ومتحدثون	�سيوف

اجلل�ضة 6

متويل الطاقة امل�ضتدامة

دور	القطاع	اخلا�ض	وال�سراكة	بني	القطاعني	العام	واخلا�ض

موؤلفون	ومتحدثون	�سيوف

ا�ضرتاحة قهوة وتوا�ضل

اجلل�ضة 7

مبادرات اال�ضتدامة  من اأجل اإدارة اأكفاأ للموارد  

نقا�ض	بني	قادة	�سركات	وموؤ�س�سات	الطاقة	والكهرباء	واملاء

ا�ضرتاحة غداء وتوا�ضل

ثالث جل�ضات متزامنة

1 - منتدى قادة امل�ضتقبل البيئيني
    طالب	يناق�سون	خيارات	امل�ستقبل

2 - �ضيا�ضات الطاقة امل�ضتدامة يف دول اخلليج
			بالتعاون	مع	اللجنة	االقت�سادية	االجتماعية	لغرب	اآ�سيا	)اإ�سكوا( 	

3 - طاقة من النفايات
	اإدارة	متكاملة	لقطاع	النفايات	ال�سلبة 	 	

نقا�ش ختامي بني الوزراء واملتحدثني واملندوبني امل�ضاركني

تو�سيات	التقرير	واملوؤمتر

الجامعة األميركية 
يف الشارقة

AFED Conference Venue
American University of Sharjah

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( موؤمتره هذه ال�ضنة 

يف اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة، وهي  �ضريك اأكادميي يف »اأفد«. 

وقد �ضارك طالبها خالل ال�ضنوات ال�ضابقة يف جميع موؤمترات 

»اأفد«، وذلك يف اإطار »منتدى قادة امل�ضتقبل البيئيني«. وتوفر 

مدعومة  للموؤمترات،  حديثة  وجتهيزات  مرافق  اجلامعة 

 10 م�ضافة  على  اجلامعي  احلــرم  ويقع  متطورة.  بخدمات 

دقائق من مطار ال�ضارقة الدويل و20 دقيقة من و�ضط ال�ضارقة 

و30 دقيقة من مطار دبي الدويل وو�ضط دبي.

يف  االأمريكية  اجلامعة  اكت�ضبت  �ضنها،  حداثة  من  الرغم  على 

ن�ضاطاتها  وتنوع  االأكادميي  لتميزها  عاملية  �ضمعة  ال�ضارقة 

1997 �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور  اأ�ض�ضها عام  وبراجمها. 

لدولة  االأعلى  املجل�ش  ع�ضو  القا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان 

العلمية  احلياة  جتديد  يف  لت�ضاهم  ال�ضارقة،  وحاكم  االإمارات 

والثقافية، وذلك جت�ضيداً لدعم �ضموه للتقدم العلمي كطريق 

كليات:  اأربع  اجلامعة  ت�ضم  العربية.  املجتمعات  تطوير  اىل 

االأعمال  الهند�ضة،  والعلوم،  االآداب  والت�ضميم،  العمارة 

اخت�ضا�ضًا  و54  رئي�ضيًا  اخت�ضا�ضًا   26 تقدم  وهي  واالإدارة. 

فرعيًا و13 برنامج ماج�ضتري. عدد طالبها 5371 ينتمون اىل 

اأكرث من 80 جن�ضية خمتلفة.

يمكن مراجعة جدول الأعمال التف�سيلي مع اأ�سماء المتحدثين في الجل�سات على م�قع الم�ؤتمر

www.afedonline.org/conference



المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الشارقة، 28 ـ 29 تشرين األول/ أكتوبر 2013

Accommodation

Arrangements for accommodation should directly be 

made by the participants, at their own expense. We 

strongly urge you to make your booking soonest in order 

to secure a room. Conference venue, American University 

of Sharjah (AUS), is 20 miniute drive from the center of 

Sharjah and 30 minute drive from Dubai centeral areas. 

For convenience, the Secretariat has made arrangements 

with some hotels in Sharjah from where delegates will be 

picked and dropped by shuttle bus. Otherwise personal 

transportation is easy by taxi. There will be a special taxi 

station for AFED conference delegates at AUS campus.

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

Note: Registration Fee covers attendance, conference material, coffee breaks, 
light snacks and official dinner. It does not include travel and accommodation,
which should be arranged by the participant at his/her sole responsibility
Method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX

Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form Send not later than 15 October 2013
Please send the completed form by post or fax

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

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

Or you may send it by email to: info@afedonline.org
Booking online: www.afedonline.org

Personal information 

Name:

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

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

الم�شاركين  نن�شح  الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها، 

الجامعة  في  الموؤتمر  انعقاد  موقع  غرفة.  لتاأمين  �شريعًا  بالحجز 

الأميركية في ال�شارقة يبعد 20 دقيقة عن و�شط ال�شارقة و30 دقيقة 

المنتدى  اتفق  الم�شاركين،  على  ت�شهياًل  دبي.  فنادق  معظم  عن 

الموقع  مراجعة  يرجى  خا�شة.  اأ�شعار  على  ال�شارقة  في  فنادق  مع 

خا�شة  تاك�شي  محطة  هناك  �شتكون  كما   للمنتدى.  الإلكتروني 

بالم�شاركين داخل حرم الجامعة الأميركية.

ا�شـتمـــارة الـت�شجيــل للإر�شال قبل 15 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013
يرجى ار�شال الق�شيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

www.afedonline.org/conference :يمكن تعبئة ال�شتمارة على الموقع الإلكتروني

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل

- ر�شم الت�شجيل لل�شخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�شم الت�شجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�شخ�س الواحد

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

  للمنتدى www.afedonline.org للح�شول على التعرفة الخا�شة

ملحظة: ر�صم الت�صجيل ي�صمل ح�صور جميع الجل�صات، الح�صول على التقارير

والمن�صورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�صتراحات

والع�صاء الر�صمي. ال ي�صمل ر�صم الت�صجيل م�صاريف ال�صفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

اأو بوا�صطة �صيك م�صرفي باإ�صم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�صطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق �شنترو / روتانا ال�شارقة

منطقة مطار ال�صارقة الدولي والجامعة االأميركية

)مقر اإقامة ال�صيوف والمحا�صرين واالأمانة العامة(

CENTRO SHARJAH
Mr. Ankit Sharma
Tel: 971-6-5088000  •  Fax: 971-6-5088111 
E-mail: res.centrosharjah@rotana.com
www.rotana.com
Minimum rate: USD 85

فندق هيلتون ال�شارقة

و�صط المدينة

HILTON SHARJAH
Mr. Daniel Mailoa
Tel: 971-6-5192222 •  Fax: 971-6-5192043
E-mail: daniel.mailoa@hilton.com
www.sharjah.hilton.com
Minimum rate: USD 170

Special conference rates are valid for reservations until 15 October 
2013, subject to availability. Rates include breakfast and free internet.
For reservations: reference to AFED Conference
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كاظم املقدادي

قبل اأكرث من ثالثة اأعوام، يف متوز )يوليو( 2010، 

ال�صحة  ووزارة  العاملية  ال�صحة  منظمة  بداأت 

الوالدات  يف  للقلق  املثرية  الزيادة  ب�صاأن  حتقيقًا  العراقية 

وباحثون  عراقيون  اأطباء  يرى  التي  العراق،  يف  امل�صوهة 

وقالت  دوليًا.  املحرمة  االأ�صلحة  ا�صتخدام  ب�صبب  اأنها  اأجانب 

 18 ت�صتغرق  اأن  توقعت  التي  امل�صرتكة،  الدرا�صة  اإن  املنظمة 

�صهرًا يف �صت حمافظات، �صتو�صح حجم الت�صوهات اخللقية 

ر�صميًا  وتهدف  العراق،  يف  املواليد  لدى  واأمناطها  وتوزعها 

وطني  وقاية  برنامج  لو�صع  اأ�صا�صية  معلومات  توفري  اىل 

لتح�صني �صحة االأم والطفل.

منذ  املطلوبة  للدرا�صة  والتح�صريات  املناق�صات  بداأت 

اأجنبية  علمية  درا�صات  ن�صر  ذلك  و�صبق   .2011 منت�صف 

فيما  اخللقية،  والت�صوهات  العيوب  يف  كبرية  زيادة  وجدت 

يف  اخللقية  الت�صوهات  بني  �صلة  وجود  اىل  اأخرى  اأ�صارت 

امل�صتنفد  اليورانيوم  مثل  املعدنية  وامللوثات  الفلوجة  مدينة 

قبل  من  الذخائر  يف  و2004   2003 العامني  يف  امل�صتخدمة 

حاالت  تفاقم  اىل  عاملية  تقارير  واأ�صارت  االأمريكي.  اجلي�ش 

الب�صرة  يف  الع�صكرية  للعمليات  نتيجة  الوالدية  الت�صوهات 

اال�صابات  معدل  اأن  علمية  درا�صات  واأكدت  والفلوجة. 

لدى  عليه  كان  مما  اأ�صواأ  هو  الفلوجة  مدينة  يف  بال�صرطان 

الناجني من اإلقاء القنبلتني الذريتني على مدينتي هريو�صيما 

وناغازاكي اليابانيتني يف نهاية احلرب العاملية الثانية.

حق العراقيين
أن يعرفوا

�صهدت  االأخرية  االأعوام  اأن  اىل  اأوروبية  تقارير  واأ�صارت 

ارتفاع ن�صبة الت�صوهات الوالدية يف العراق بنحو 13 مرة عن 

املعدل يف اأوروبا. وتتزايد االأدلة العلمية على العالقة الوثيقة 

االأ�صلحة  وا�صتخدام  املذكورة  املر�صية  احلاالت  انت�صار  بني 

ا�صتخدمت  حيث  العراق،  يف  احلروب  يف  دوليًا  املحرمة 

اليورانيوم  من  كبرية  كميات  والربيطانية  االأمريكية  القوات 

امل�صتنفد قدرت بنحو 2000 طن.

أرقام غير عادية
ال�صحة  ووزارة  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأجرته  الذي  التقييم 

وهما  والب�صرة،  الفلوجة  فيها  مبا  مناطق،  �صت  يف  العراقية 

من اأخطر مناطق العراق تلوثًا، ا�صتلزم اإجراء درا�صات اإ�صافية 

علمية  درا�صة  وكانت  دقيق.  نحو  على  االأ�صباب  لتحديد 

ميدانية �صاملة اأجراها عام 2010 فريق باحثني من موؤ�ص�صة 

الفلوجة ن�صبًا عالية  Green Audit الربيطانية، وجدت يف 
واأي�صًا  للقلب،  اخللقية  الت�صوهات  من  �صعفًا   30 بلغت  جدًا 

وعدا  وغريهما.  ال�صوكي  والنخاع  الفقري  للعمود  ت�صوهات 

الت�صوهات الوالدية، ك�صفت الدرا�صة، التي �صملت 711 عائلة 

ونحو 4800 فرد يف الفلوجة، طيفًا من االأمرا�ش ال�صرطانية، 

)اللوكيميا(  الدم  ب�صرطان  االإ�صابة  معدل  ارتفاع  و�صجلت 

الزيادة  جانب  اإىل  اأ�صعاف،   10 الثدي  و�صرطان  �صعفًا،   38

بهريو�صيما  ومقارنة  الكبار.  لدى  الدماغ  اأورام  يف  الكبرية 

معدالت  ارتفاع  �صجل  حيث  الذرية،  بالقنبلة  ق�صفت  التي 

اللوكيميا 17 �صعفًا، فاإن ما يثري الده�صة يف حالة الفلوجة هو 

و�صجلت  انت�صاره.  اىل  باالإ�صافة  بال�صرطان  االإ�صابة  �صرعة 

الدرا�صة اأي�صًا ن�صبًا عالية من الوفيات و�صط االأطفال الر�صع، 

وفروقًا بني الن�صب ح�صب اجلن�ش، ت�صبه اآثار ا�صتخدام قنبلة 

هريو�صيما. واالأمر االأخطر هو ما يهدد �صحة وحياة االأجيال 

يف  ا�صتخدمت  التي  االأ�صلحة  واإ�صعاعات  ف�صموم  القادمة، 

اأو�صح  كما  االإناث،  من  اأكرث  الذكور  االأجنة  تدمر  الفلوجة 

الربوف�صور با�صبي.

من  فريق  اأجراها  علمية  درا�صة   2012 عام  ون�صرت 

مي�صيغان  جامعة  يف  العامة  ال�صحة  كلية  من  الباحثني 

يف  االأ�صنان  طب  وكلية  الب�صرة  جامعة  يف  الطب  وكلية 

للعلوم  تربيز  جامعة  يف  الطب  وكلية  اأ�صفهان  جامعة 

الذخائر  باأن  �صابقة  درا�صات  اإليه  تو�صلت  ما  عززت  الطبية، 

الت�صوهات  ارتفاع  اىل  اأدت  العراق  حرب  يف  ا�صتخدمت  التي 

العيوب  الت�صوهات  ومتثل  ال�صرطانية.  واالإ�صابات  اخللقية 

القلبية وتلف الوظائف الدماغية وت�صوه االأطراف. ووجدت 

من  �صامة  وم�صتويات  االإجها�ش  من  مرتفعة  معدالت  اأي�صًا 

التلوث بالر�صا�ش والزئبق.

عدد  بلغ  الربيطانية  القوات  دخلتها  التي  الب�صرة  ففي 

االأطفال املولودين بعيوب خلقية 37 يف كل األف والدة حية. 

باالإجها�ش  احلمل  حاالت  من  املئة  يف   45 من  اأكرث  وانتهت 

واحدة  اإجها�ش  حالة  اإىل  و�صواًل  و2006،   2005 عامي  خالل 

الفلوجة،  ويف  و2010.   2007 بني  حمل  حاالت   6 كل  من 

بعيوب  ولد  عنيفتني،  ع�صكريتني  لعمليتني  تعر�صت  التي 

امل�صح  �صملهم  الذين  اأطفالها  من  املئة  يف   50 من  اأكرث  خلقية 

اأطفال  �صعر  من  عينات  الباحثون  وحلل  و2010.   2007 بني 

حتتوي  فوجدوها  الفلوجة،  يف  خلقية  ت�صوهات  يعانون 

اأ�صعاف مثيالتها يف  على م�صتويات ر�صا�ش تعادل خم�صة 

ملاذا التعتيم ىلع األسباب الحقيقية
للتشوهات الخلقية والسرطانات؟ 

اأكادميي  املقدادي  كاظم  الدكتور 

عراقي مقيم يف ال�صويد.

حتقيق ملحطة »رو�سيا اليوم« 

عن الكوارث ال�سحية

يف العراق بعد االحتالل
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ملاذا لم 
تنشر بعد 

نتائج دراسة 
منظمة 
الصحة 

العاملية 
ووزارة الصحة 

العراقية؟

�صعر االأطفال االأ�صحاء. اأما م�صتويات الزئبق فهي اأعلى �صت 

ليدز  جامعة  يف  والبيئة  ال�صموم  علوم  اأ�صتاذ  وقال  مرات. 

ظهرت  التي  االأرقام  اإن  هاي  األ�صتري  الربوف�صور  الربيطانية 

يف تلك الدرا�صات غري عادية، وتتطلب الزيادات يف معدالت 

الت�صوهات اخللقية لدى االأطفال درا�صات ملعرفة ال�صبب.

تو�صل  التي  النتائج  مع  الدرا�صات  هذه  نتائج  وتتطابق 

اإليها فريق العاملة االيطالية باوال مندوكا يف درا�صته الأطفال 

وجد  حيث  والت�صوهات،  بال�صرطانات  امل�صابني  الفلوجة 

�صمنها  الثقلية،  املعادن  من  عالية  تركيزات  اأن�صجتهم  يف 

الر�صا�ش والزئبق وم�صتقات اأخرى �صامة وم�صببة لل�صرطان 

والت�صوهات اخللقية.

أين النتائج؟
اأ�صارت تقارير اىل اأن الدرا�صة املرتقبة اأجنزت يف ت�صرين االأول 

)اأكتوبر( و�صملت 10800 عائلة من �صت حمافظات عراقية. 

�صرطانية  واأمرا�ش  خلقية  ت�صوهات  وجود  عن  ك�صفت  وهي 

»اإندبندنت«  �صحيفة  وح�صب  متزايد.  ب�صكل  االأطفال  لدى 

العاملية  ال�صحة  منظمة  تن�صر  اأن  يفرت�ش  كان  الربيطانية، 

تقريرًا عن الدرا�صة يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( 2012، لكنها 

مل تفعل. 

يف اآذار )مار�ش( 2013 اأجرت حمطة BBC لقاء مع ممثل 

الدرا�صات  جميع  اأن  خالله  ك�صف  العراقية  ال�صحة  لوزارة 

الت�صوهات  اأثبتت زيادة  الوقت  التي ن�صرها العراق حتى ذلك 

اخللقية وال�صرطان عند االأطفال، واأن التقرير املخباأ للمنظمة 

ال�صام  ال�صالح  ال�صتخدام  الوا�صع  التاأثري  ك�صف  الدولية 

يف  خا�صة  القادمة،  االأجيال  على  احللفاء  قوات  جانب  من 

املحافظات التي ا�صتخدم فيها ب�صكل اأكرب.

الدرا�صة  نتائج  اأن   IPS العاملية  االأنباء  لوكالة  تقرير  وذكر 

التي طال انتظارها يتوقع اأن تكون وا�صعة جدًا ب�صاأن العيوب 

من  مبكر  وقت  يف  عنها  االعالن  املقرر  من  وكان  اخللقية، 

ال�صنة اجلارية، ولكن مل يتم ن�صرها على املالأ حتى االآن. وهذا 

دوليني،  �صحة  وخرباء  علماء  من  انتقادات  توجيه  اأثار  ما 

فيها  اأن  وتبني  الدرا�صة.  ن�صر  تاأخري  �صبب  عن  مت�صائلني 

مدعاة للقلق، الأنها لن ت�صري اىل ال�صلة بني انت�صار العيوب 

اخللقية يف العراق وا�صتخدام اليورانيوم امل�صتنفد والفو�صفور 

بعثة  رئي�ش  واأكد  البالد.  واحتالل  احلرب  خالل  االأبي�ش 

العراق اإىل منظمة ال�صحة العاملية جعفر ح�صني اأن الدرا�صة 

كعوامل  والزئبق  الر�صا�ش  مثل  ملوثات  اأي�صًا  تت�صمن  ال 

متغرية. ووفقًا لتربير املنظمة، فاإن »اقامة �صلة بني انت�صار 

اىل  يحتاج  امل�صتنفد  لليورانيوم  والتعر�ش  اخللقية  العيوب 

مزيد من البحث من قبل الوكاالت واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة«.

ميزيجان  العاملة  اأعلنت  الواهية،  التربيرات  هذه  على  ردًا 

ال�صحة  كلية  يف  البيئية  ال�صموم  خبرية  اأ�صفهاين،  �صافابي 

اأدلة  »هناك  اأن  االأمريكية،  مي�صيغان  بجامعة  العامة 

وحاالت  اخللقية  للعيوب  املتزايدة  االأعداد  بني  تربط  دامغة 

بن�صر  فريقنا  قام  لقد  الع�صكرية.  العمليات  وبني  االإجها�ش 

بحث عن الت�صوهات والعيوب اخللقية يف العراق يوؤكد ذلك، 

والعنا�صر  امللوثات  اىل  العاملية  ال�صحة  منظمة  نظرة  واإن 

للقلق«.  مثري  اأمر  هو  امل�صتنفد  اليورانيوم  مثل  املعدنية 

ال�صعف  نقاط  احدى  �صتكون  هذه  اأن  »اأعتقد  واأ�صافت: 

اأظهرت  ال�صابقة  الدرا�صات  الأن  نظرًا  التقرير،  يف  الكبرية 

اأ�صارت  وقد  الوالدية«.  والت�صوهات  امللوثات  بني  ترابطًا 

اليورانيوم  مادة  على  العثور  مت  اأنه  اىل  اأخرى  درا�صات 

الذي  االأطفال  اآباء  �صعر  يف  امللوثات  من  وغريها  امل�صتنفد 

يعانون من الت�صوهات اخللقية يف مدينة الفلوجة«.

يف  اال�صعاع  خرباء  كبري  بافر�صتوك،  كيث  العامل  واعترب 

األيورانيوم  دور  »اإغفال  اأن  �صابقًا،  العاملية  ال�صحة  منظمة 

العام  االأمني  اإيتو،  كازو  وقال  كبري«.  جتاهل  هو  امل�صتنفد 

العراق  يف  اخللقية  »الت�صوهات  االن�صان:  حقوق  ملنظمة 

»ا�صتخدام  اأن  م�صيفًا  فورية«،  دولية  عناية  اىل  بحاجة 

اليورانيوم امل�صتنفد يعترب واحدًا من االأ�صباب املحتملة، حتى 

ال�صحة  ومنظمة  للم�صكلة.  الرئي�صي  ال�صبب  اأنه  يثبت  مل  لو 

العاملية بحذفها لهذا ال�صبب ال تقدم تف�صريًا معقواًل، ولذا من 

االن�صاف بالن�صبة اإليها االن�صحاب من هذه العملية«.

املذكورة  الدرا�صة  من  االأ�صباب  حذف  باأن  وا�صع  راأي  ثمة 

فون  هان�ش  وذكر  االأمريكية.  االإدارة  من  ب�صغط  جاء 

املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمني  ال�صابق  امل�صاعد  �صبونك، 

منعت  االأمريكية  احلكومة  اأن  »الغارديان«،  �صحيفة  يف 

حيث  العراق  جنوب  اىل  العودة  من  العاملية  ال�صحة  منظمة 

�صيكون لليورانيوم الذي ا�صتخدمته نتائج خطرة على البيئة 

تقرير  ن�صر  عدم  اأن  ديالن  كري�صتني  واعتربت  وال�صكان. 

منظمة ال�صحة العاملية الذي �صاركت فيه ُيعد ف�صيحة.

االإن�صان،  حقوق  عن  وحماميًا  وطبيبًا  عاملًا   58 توجه  وقد 

العاملية   ال�صحة  ملنظمة  مبذكرة  عراقيني،  وغري  عراقيني 

ووزارة ال�صحة العراقية، مطالبني اإياهما بن�صر التقرير فورًا. 

اأطفال  طبيبة  وهي  العاين،  �صمرية  الدكتورة  من  ومببادرة 

الحظت  وقد   1997 منذ  العام  الفلوجة  م�صت�صفى  يف  تعمل 

ال�صرطانية  واحلاالت  اخللقية  العيوب  انت�صار  احلرب  عقب 

اآب  يف  انطلقت  و�صجلتها،  الفلوجة  يف  االأطفال  لدى 

)اأغ�صط�ش( 2012 حملة تواقيع على �صبكة االإنرتنت تطالب 

عن  باالفراج  العراقية  ال�صحة  ووزارة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

البيانات والنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة.

 2004 عام  اأجنزوا  العاملية  ال�صحة  منظمة  خرباء  وكان 

عن  الناجمة  االأمد  الطويلة  ال�صحية  التاأثريات  حول  تقريرًا 

املدنيني.  العراق  �صكان  على  امل�صتنفد  اليورانيوم  اأ�صلحة 

رواد  علماء  ثالثة  اأجراها  ر�صينة  درا�صة  نتائج  ت�صمن  وهو 

كبري  بافر�صتوك  كيث  الفنلندي  العامل  بقيادة  باالإ�صعاع، 

ا�صتن�صاق  اأن  الدرا�صة  وجدت  املنظمة.  يف  االإ�صعاع  خرباء 

على  جينية  �صمية  اآثارًا  يولد  امل�صتنفد  اليورانيوم  غبار  ذرات 

اأجزاء  اإىل  الرئة  من  تنت�صر   ،)DNA( النووي  احلم�ش 

نخاع  يف  بالغة  باأ�صرار  وتت�صبب  الدم  طريق  عن  اجل�صم 

التقرير  حجب  مت  وقد  والكليتني.  اللمفاوي  واجلهاز  العظم 

حيال  العاملية.  ال�صحة  منظمة  قبل  من  الدرا�صة  ن�صر  ومنع 

ذلك ترك بافر�صتوك العمل فيها.

وبعد ت�صع �صنوات، ها هي املنظمة تكرر فعلتها، وترف�ش 

ال�صرطان  اأمرا�ش  درا�صة  بنتائج  اخلا�ش  التقرير  ن�صر 

والعيوب اخللقية يف العراق، التي اأجراها خرباوؤها بالتعاون 

مع وزارة ال�صحة العراقية.

ملنظمة  العلمية  امل�صداقية  هي  اأين  نت�صاءل:  اأن  لنا  يحق 

يف  العراقية  ال�صحة  وزارة  ت�صارك  وملاذا  العاملية؟  ال�صحة 

ال�صرطانات  النت�صار  احلقيقية  االأ�صباب  على  التعتيم 

■ والت�صوهات الوالدية يف العراق؟ 



ت�رشين الأول  2013 چهللا 36

غادة زين العابدين )القاهرة(

اأن م�صطلح »حيوانات التجارب« يف طريقه  يبدو 

وجهود  التكنولوجي  التقدم  بف�صل  االختفاء،  اإىل 

تبنى  وقد  باحليوان.  للرفق  والدولية  املحلية  املنظمات 

من  احلد  اإىل  تدعو  مكثفة  حمالت  املنظمات  هذه  بع�ش 

ا�صتخدام احليوانات لالأغرا�ش التعليمية والتجريبية، �صواء 

مفعول  لبيان  عليها  التجارب  باجراء  اأو  للطالب  بت�صريحها 

عاملية  دعوة  املنظمات  هذه  ووجهت  اجلديدة.  العقاقري 

د باإيقاف التجارب على احليوان.  لتوقيع وثيقة تعهُّ

احليوان  الأ�صدقاء  امل�صرية  اجلمعية  تبنت  م�صر،  يف 

عني  جامعة  يف  الرتبية  كلية  لها  وحتم�صت  احلملة،  هذه 

للمرة  الفكرة  ملناق�صة  موؤخرًا  موؤمتر  عقد  ومت  �صم�ش. 

جلمعيات  امل�صري  االحتاد  مع  بالتعاون  البالد،  يف  االأوىل 

على  املوؤملة  التجارب  �صد  العاملية  واملنظمة  باحليوان  الرفق 

على  التجارب  اإجراء  �صد  اإنغالند  نيو  وجمعية  احليوانات 

احليوانات احلية.

حليوانات  بدائل  با�صتخدام  التو�صية  اىل  املوؤمتر  وانتهى 

وو�صائل  املحاكاة  ومناذج  احلية  االأن�صجة  مثل  التجارب، 

مراقبة  جمل�ش  باإن�صاء  اأو�صى  كما  اأخرى.  تكنولوجية 

األنسجة 
الحية وزراعة 

الخاليا ونماذج 
املحاكاة وبرامج 
الكومبيوتر هي 

بدائل صالحة 
تغني عن كثير 

من التجارب 
العلمية ىلع 
حيوانات حية

التجارب ىلع الحيوانات؟
هل توقف مصر
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اإعالنات ملناه�سة التجارب

على احليوانات يف �سناعة 

مواد التجميل 

التجارب  عمليات  ملراقبة  تعليمية  موؤ�ص�صة  كل  يف  اأخالقية 

�صرورية  كانت  اإذا  اإال  جترى  ال  بحيث  احليوانات،  على 

مع  لها،  بدائل  تتوافر  وال  والبحثية  التعليمية  للمجاالت 

االلتزام باملبادئ واملعايري االأخالقية والعلمية واالإن�صانية.

يحّس ويتألم
جتارب  باجراء  م�صر  يف  العلمية  الكليات  بع�ش  تقوم 

اأحمد  ويقول  احلية.  احليوانات  على  وبحثية  تعليمية 

احليوان،  الأ�صدقاء  امل�صرية  اجلمعية  رئي�ش  ال�صربيني، 

التجارب  جميع  بوقف  تنادي  املتح�صرة  املجتمعات  اإن 

اأخرى  بدائل  لوجود  احلية،  احليوانات  على  جُترى  التي 

ت�صبه  التي  الدمى  اأي  »املحاكاة«  مثل  ا�صتخدامها،  ميكن 

باال�صافة  الت�صريحية،  واالأع�صاء  ال�صكل  حيث  من  احليوان 

بالكومبيوتر.  امل�صممة  امل�صورة  التعليمية  الربامج  اإىل 

يف  اأخرى  جمعيات  مع  بالتعاون  اجلمعية،  قامت  وقد 

باحليوان  الرفق  قانون  مل�صروع  ت�صور  بو�صع  امليدان،  هذا 

خا�ش  باب  على  ي�صتمل  وهو  الزراعة.  وزارة  اإىل  ُقدم  الذي 

ت�صنيع  يف  ا�صتخدامها  ومنع  �صروطها  وحتديد  بالتجارب 

املواد التجميلية اأو الرتفيهية، واقت�صار التجارب على االأمور 

النافعة لالإن�صان، على اأن حتاط باإطار علمي وقانوين حلماية 

احليوان من الق�صوة واالأمل اللذين يقعان عليه اأثناء التجربة. 

وهو االأ�صلوب املطبق يف كثري من الدول املتقدمة التي تهتم 

باحليوان وتتعامل معه كمخلوق يح�ش ويتاأمل.

العلوم  ق�صم  رئي�صة  االألفي،  جنالء  الدكتورة  وتقول 

عني  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  واجليولوجية  البيولوجية 

ا�صتخدام  حتظر  كانت  عامًا   30 منذ  بريطانيا  اإن  �صم�ش، 

»لذا  �صغرية،  �صمكة  كان  لو  حتى  التجارب،  يف  احليوان 

زراعة  ومنها  بديلة،  طريقة  من  اأكرث  ا�صتخدام  يف  فكرنا 

واحلبل  املجه�صة  االأجنة  من  املاأخوذة  واالأن�صجة  اخلاليا 

ال�صري لالأطفال احلديثي الوالدة، وذلك عن طريق حفظها 

يف خمتربات جمهزة لذلك. وهذه اخلاليا ميكن ا�صتخدامها 

اإعادة زراعتها يف  يف عالج االأمرا�ش امل�صتع�صية من خالل 

ا�صتخدامها  ميكن  كما  امل�صاب،  الع�صو  دور  لتوؤدي  اجل�صم 

يف اإجراء التجارب االأولية للعقاقري«.

كذلك، ميكن ا�صتغالل مناذج املحاكاة ال�صلبة اأو املطاطية 

يف  للحيوان،  الداخلية  االأجهزة  اأ�صباه  على  حتتوي  التي 

الطب  كليات  طالب  بها  يقوم  التي  الت�صريح  عمليات  بع�ش 

والعلوم.

يف  الرتبية  كلية  عميد  اجلمل،  علي  الدكتور  ويوؤكد 

يف  للتعليم  احليوانات  ا�صتخدام  على  �صم�ش،  عني  جامعة 

قدمت  احلديثة  التكنولوجيا  اأن  خ�صو�صًا  احلدود،  اأ�صيق 

م�صيفًا:  االأمر،  هذا  عن  تغنينا  وافرتا�صية  �صناعية  بدائل 

»يجب اأن نبث مفهوم احلماية يف اأذهان طالبنا«.

شر ال بد منه؟
مغازي  الدكتور  يرى  احلملة؟  هذه  عن  االأطباء  يقول  ماذا 

الطب  كلية  يف  وال�صكر  الغدد  اأمرا�ش  اأ�صتاذ  حمجوب، 

يحد  اأن  بالفعل  ميكن  االجتاه  هذا  اأن  �صم�ش،  عني  بجامعة 

التجارب.  من  االأولية  املراحل  يف  احليوانات  ا�صتخدام  من 

اإعطاء  اجلذعية  اخلاليا  على  التجارب  خالل  من  وميكن 

اأو يتوقفوا، الأن  اأخ�صر للعلماء لي�صتمروا يف جتاربهم  �صوء 

هذه  يف  للحيوانات  بدياًل  تكون  اأن  ميكن  اجلذعية  اخلاليا 

اإجراء  من  النهائية  املراحل  يف  بد  ال  ولكن  االأوىل.  املراحل 

على  مثاًل  اجلديد  الدواء  اأثر  ملعرفة  احليوان  على  التجارب 

اجل�صم كله بكامل اأع�صائه.

احليوانات  اأعداد  من  باحلد  نادى  من  اأول  اأوروبا  كانت 

قبل  االأوروبي  االحتاد  وحظر  التجارب.  يف  امل�صتخدمة 

بلدانه  يف  احليوانات  على  التجميل  مواد  اختبار  �صنوات 

قانونًا  اأ�صدر   2013 )مار�ش(  اآذار  ويف  والع�صرين.  ال�صبع 

بحظر مواد التجميل امل�صتوردة التي خ�صعت لهذه التجارب. 

ويف اأيلول )�صبتمرب( 2013، ناق�ش الربملان االأوروبي م�صروع 

القانون الذي وافقت عليه الدول االأع�صاء يف االحتاد، والذي 

االأخرى  والثدييات  القردة  ا�صتخدام  من  التقليل  على  ين�ش 

والتي  االأوروبي  االحتاد  خمتربات  يف  العلمية  التجارب  يف 

ت�صل اىل 12 األف حيوان �صنويًا .

ولكن على رغم حما�صة منظمات الرفق باحليوان يف هذا 

ال�صدد، اإال اأن الق�صية ال تزال تثري جداًل كبريًا حول العامل. 

ويوؤكد معار�صو الفكرة اأن التجارب على احليوانات هي جزء 

ال يتجزاأ من البحوث الطبية، فقد �صاعدت يف تطوير لقاحات 

الأمرا�ش تهدد احلياة، ومن دونها ال ميكن التقدم يف عالج 

■ االأمرا�ش. 
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بين الحضارة 
األموية... 
والنووية!

ها نحن نبداأ من جديد. بعد الو�صول اإىل قناعة بعدم اإمكانية 

حميط  ويف  العقبة،  يف  العتيد  االأردين  النووي  املفاعل  اإن�صاء 

يف  ال�صحي  ال�صرف  مياه  لتنقية  ال�صمراء  اخلربة  حمطة 

يف  الدوالرات  من  املاليني  ع�صرات  كلفت  قناعة  وهي  املفرق، 

درا�صات املواقع واجلغرافيا والبيئة والطبوغرافيا وغريها، يبدو 

اأن  دائمًا(  لوحدها  تقرر  )وهي  قررت  الذرية  الطاقة  هيئة  اأن 

منطقة »ق�صري عمرة« منا�صبة الإقامة املفاعل، وذلك لتحقيق 

املزيج النادر بني احل�صارة االأموية واحل�صارة النووية!.

وال  البحر  بجانب  عمرة  ق�صير  يقع  ال  جميعًا،  نعرف  كما 

يقع  بل  للتبريد،  م�صتمرة  مياه  على  للح�صول  جار  نهر  قرب 

في قلب ال�صحراء االأردنية، في منطقة توجد تحتها اأحوا�ش 

والزراعة  ال�صرب  الأغرا�ش  تكفي  ال  تكاد  الجوفية  للمياه 

عمرة  ق�صير  منطقة  التملح.  من  للكثير  معر�صة  وهي 

اأثرية  منطقة  وهي  كيلومترًا،   75 عمان  العا�صمة  عن  تبعد 

العديد  بجانبها  ويقع  االأموية  االآثار  اأهم  من  واحدًا  تت�صمن 

اأ�ص�ش  من  الكثير  مع  يتنافى  مما  ال�صكنية،  التجمعات  من 

حددتها  التي  النووية  المحطات  مواقع  اختيار  واإجراءات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لح�صن الحظ اأن لدينا من العلماء في االأردن من هم اأكثر 

معرفة من علماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وي�صتطيعون 

القول باأن ق�صير عمرة منا�صب الإقامة المحطة النووية. وفي 

طاقة  علماء  حتى  بل  البيئة،  ون�صطاء  النا�ش  اعتر�ش  حال 

ال�صغب  بممار�صة  اتهامهم  ب�صهولة  يمكن  اآخرون،  ذرية 

والجهل بل العمالة لجهات خارجية. ما ال يدركه الم�صاغبون 

االأردن  في  النووي  للوبي  اال�صتراتيجي  التفكير  اأن  اأمثالنا 

يهدف اإلى جعل منطقة ق�صير عمرة معلمًا �صياحيًا فريدًا في 

العالم، ي�صم بقايا الح�صارة االأموية اإلى جانب بقايا الح�صارة 

 1300 ينتقل  اأن  واحدة  بتذكرة  لل�صائح  يمكن  حيث  النووية، 

�صنة في التاريخ في موقع واحد!

اإدارة  في  »الفهلوة«  اأ�صكال  من  الكثير  نحتمل  اأن  يمكننا 

ال�صاأن العام في االأردن، ولكن لي�ش الطاقة النووية. اإذا كانت 

في  الكلي  الطاقة  مزيج  من  كجزء  مطلوبة  النووية  الطاقة 

االأردن وخيارًا مهمًا، فال بد من اإدارته بطريقة علمية �صليمة 

وتحترم عقول النا�ش.

»اأرقى«  من  الذرية  الطاقة  في  دكتوراه  �صهادة  اأملك  ال 

البرنامج  عن  الم�صوؤولون  يحب  كما  االأميركية،  الجامعات 

ماج�صتير  �صهادة  اأحمل  ولكنني  اأنف�صهم،  ي�صفوا  اأن  النووي 

منذ  بها.  اأفخر  التي  االأردنية  الجامعة  من  البيئة  علوم  في 

البرنامج  حول  ب�صيطة  اأ�صئلة  خم�صة  طرحت  �صنوات  ثالث 

النووي االأردني لم يتم االإجابة عنها حتى االآن، وها هي:

الثالث الذي  1. كم تبلغ كلفة المفاعل النووي من الجيل 

�صيتم بناوؤه في االأردن، ابتداء من درا�صات الموقع والت�صميم 

مرورًا باالإن�صاء واأجهزة ال�صالمة وال�صيانة واالإدارة ومعالجة 

المفاعل  الكاملة؟  النووية  الدورة  من  وغيرها  المخلفات 

من  وهو  اآريفا،  �صركة  قبل  من  فنلندا  في  بناوؤه  يتم  الذي 

االآن  حتى  كلفته  و�صلت  االأردن،  في  بناوؤه  �صيتم  الذي  النوع 

بعد.  ينته  ولم  دوالر(  باليين   9،3( يورو  باليين  �صبعة  اإلى 

الن�صب  اأن  خا�صة  التمويل،  هذا  في  العامة  الم�صاهمة  هي  ما 

في  و50   36 بين  تتراوح  الذرية  الطاقة  هيئة  من  المقترحة 

المئة؟ وما هو م�صدر هذه االأموال العامة؟

هي  وما  التبريد،  بمياه  المفاعل  اإمداد  �صيتم  اأين  من   .2

كميتها، وما هي خطط الطوارئ عند االإ�صطرار اإلى ا�صتخدام 

و�صواًل  الحرارة  درجات  ارتفاع  حال  في  اأكبر  مياه  كميات 

كوارث  اأو  داخلية  اإدارية  اأخطاء  نتيجة  االن�صهار  خطر  اإلى 

البحار  بجانب  المفاعالت  بناء  يتم  ال�صبب  لهذا  خارجية؟ 

واالأنهار الكبرى ولي�ش في قلب ال�صحراء، وهي بالكاد تنجح 

بقلم باتر محمد علي وردم 

رأي
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لماذا ال يحتاج العالم العربي 
الى أحزاب خضراء

بريادة حزب الخ�صر االألماني في منت�صف الت�صعينات وتمكنه من الم�صاركة الفعالة 

في الحياة ال�صيا�صية في األمانيا نتيجة ح�صوله على ن�صبة موؤثرة من مقاعد البرلمان، 

كاأداة  الخ�صراء  البيئية  االأحزاب  تاأ�صي�ش  ظاهرة  العالم  دول  من  العديد  في  بداأت 

عملية  في  للبيئة  �صوت  منح  اإلى  و�صيا�صيون  بيئيون  نا�صطون  خاللها  من  يهدف 

�صناعة القرار ال�صيا�صي في العالم، ومنها بع�ش الدول العربية.

هناك تباين في نجاح االأحزاب الخ�صراء في العالم العربي. في تون�ش تمكن حزب 

في  الت�صريعية  االنتخابات  في  المئة  في   1.7 ن�صبة  على  الح�صول  من  للتقدم  الخ�صر 

العالم  في  االأخرى  الخ�صراء  االأحزاب  ولكن  البرلمان،  دخول  وبالتالي   ،2009 العام 

العربي لم تفلح في تحقيق هذا الهدف الرئي�صي للن�صاط الحزبي. ما بين حزب خ�صر 

تجاهد  وم�صر  وال�صودان  اليمن  في  خ�صراء  اأحزاب  اإلى  لبنان  في  اإعالميًا  ن�صيط 

للم�صاهمة في الحياة ال�صيا�صية، واالإعالن عن حزب اأخ�صر جديد في االأردن )الحزب 

اأغلق مكاتبه قبل 4 �صنوات بعد تراكم قيمة االإيجارات غير المدفوعة!(، يبدو  االأول 

واقع حال االأحزاب الخ�صراء في العالم العربي مترديًا، مما يطرح اأمام الجميع �صوؤااًل 

اأ�صا�صيًا هو هل يحتاج العالم العربي في هذه المرحلة اإلى اأحزاب خ�صراء؟ في اعتقادي 

ال�صخ�صي اأن الجواب هو »ال« وذلك لثالثة اأ�صباب رئي�صية.

ال�صبب االأول هو اأن االأحزاب البيئية ن�صاأت في اأوروبا ودول اأخرى في مجتمعات 

مجتمعيًا  وعيًا  اأي�صًا  وتمتلك  الديمقراطية  الممار�صة  مجال  في  كبيرًا  تقدمًا  حققت 

اإنعكا�ش  هي  الدول  تلك  في  الخ�صراء  االأحزاب  الم�صتدامة.  والتنمية  البيئة  باأهمية 

رجال  وحتى  واالأكاديميين  وال�صيا�صيين  ال�صباب  ت�صم  ن�صطة  اجتماعية  لحركة 

االأعمال المتنورين بيئيًا ولي�صت اإ�صقاطًا نخبويًا من فئة تريد اأن تخلق لنف�صها دورًا 

�صيا�صيًا ومكانًا تحت االأ�صواء. في الدول العربية ال يزال الوعي البيئي والديمقراطي 

بحاجة اإلى النمو، ووجود اأحزاب بيئية تفتقد لقواعد جماهيرية �صيجعلها اأ�صحوكة 

نجحت  حال  في  عام.  ب�صكل  البيئة  حماية  قطاع  عن  �صلبية  �صورة  يخلق  وربما 

ومدنية  انتخابية  اأنظمة  تاأ�صي�ش  في  العربي  العالم  في  الديمقراطية  التحوالت 

حقيقية، قد يتاح المجال الأحزاب البيئة في الح�صول على قواعد جماهيرية.

الق�صية الثانية تتعلق بهوية الحزب. في اعتقادي الخا�ش اأن االأحزاب البيئية هي 

مثل االأحزاب الدينية تحاول »احتكار« منبر لروؤية ذات م�صمون عاطفي وقيمي عالي 

ولكنها في واقع االأمر ال تمثل هذه القيمة. االأحزاب الدينية ال تمثل الدين واالأحزاب 

البيئية كذلك هي موؤ�ص�صات �صيا�صية تجمع اأفرادًا قد يكونون م�صتركين في االهتمام 

بالبيئة، ولكنهم قد يختلفون في المواقف ال�صيا�صية ب�صكل كبير ومن ال�صعب اتخاذ 

المثال  �صبيل  على  عالية.  ح�صا�صية  ذات  �صيا�صية  لمواقف  م�صاندة  وبيانات  قرارات 

منها  ظهر  التي  بياناته  بع�ش  نتيجة  للنقد  تون�ش  في  للتقدم  الخ�صر  حزب  تعر�ش 

تاأييد للنظام الليبي والتون�صي ال�صابقين، اأما في م�صر فتعر�ش حزب الخ�صر للنقد 

ب�صبب »غياب« مواقف وا�صحة عن التحوالت العميقة في المجتمع الم�صري.

البيئة  ن�صطاء  ت�صم  ال  العربي  العالم  في  البيئية  االأحزاب  اأن  هو  الثالث  ال�صبب 

وبع�ش  المدني  المجتمع  في  رئي�صي  ب�صكل  يحدث  البيئي  الن�صاط  الحقيقيين. 

ذات  لل�صخ�صيات  طغيان  هناك  البيئية  االأحزاب  في  ولكن  االأكاديمية،  الموؤ�ص�صات 

الطموحات ال�صيا�صية واالجتماعية التي تجد في البيئة منبرًا متميزًا وفريدًا لتحقيق 

النقلة المطلوبة في �صلم الوجاهة االجتماعية والمكانة ال�صيا�صية. وهذا يطرح �صوؤااًل 

جوهريًا وهو »هل كل ع�صو في حزب الخ�صر هو نا�صط بيئي فعاًل وهل كل نا�صط بيئي 

يجب اأن يكون ع�صوا في الحزب«؟ ربما يجد الن�صطاء البيئيون م�صاحة حركة اأف�صل 

االأدوات  من  وغيرها  واالإعالمية  البحثية  والموؤ�ص�صات  المدني  المجتمع  في  بكثير 

المرنة، بعك�ش االأحزاب التي تتخذ في العادة مواقف مت�صنجة و�صارمة تنظيميًا.

ب.و.

في حماية المفاعالت كما حدث موؤخرًا في فوكو�صيما.

عن  الناجمة  الذرية  المخلفات  معالجة  �صتتم  كيف   .3

داخل  المعالجة  موقع  اإلى  نقلها  �صيتم  وكيف  المفاعل، 

مواقع  االآن  حتى  العالم  في  توجد  ال  خارجه؟  اأو  االأردن 

مرخ�صة لمعالجة هذه المخلفات.

االأردن؟  في  لليورانيوم  الحقيقية  الكميات  هي  ما   .4

كميات  حول  ادعاءاتها  اأن  الذرية  الطاقة  هيئة  تعتقد  هل 

تجارب  نتائج  من  اأ�صدق  اقت�صاديًا  المجدية  اليورانيوم 

وريو  )اأريفا  التنقيب  في  العالم  �صركات  اأكبر  من  �صركتين 

من  جدوى  وجود  عدم  ب�صبب  االأردن  من  ان�صحبتا  تنتو( 

اليورانيوم؟

5. ما مدى تطبيق مفاهيم ال�صالمة العامة وحماية البيئة 

ال�صحة  على  تاأثيرًا  التعدين  ممار�صات  اأ�صد  من  واحدة  في 

تجارب  ان  اليورانيوم؟  تعدين  وهي  طويلة  ولعقود  والبيئة 

مواقع  في  هائلة  كوارث  وراءها  تركت  الدول  من  العديد 

جميع  تاأهيل  اإعادة  على  الحر�ش  المفتر�ش  ومن  التعدين، 

تراكم  تمنع  �صليمة  بطريقة  لليورانيوم  التعدينية  المواقع 

االأردنية،  تجاربنا  في  والمياه.  والتربة  الجو  في  االإ�صعاعات 

ت�صبب تعدين الفو�صفات بكارثة بيئية ال يوجد حل لها حتى 

االآن، فكيف بتعدين اليورانيوم؟

اأو  العقبة  في  �صواء  االإجابات،  يعرفوا  اأن  النا�ش  حق  من 

اإذا تم  اأو حتى في البتراء  اأو ق�صير عمرة ...  الخربة ال�صمراء 

التفكير فيها كموقع للمفاعل النووي!
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كتاب الطبيعة

عيون عذبة وبحيرات صغيرة 
أنعمت ىلع هذه البقعة الغناء 
بثروة نباتية وحيوانية وجعلتها 

من أقدم مواطن البشر، 
وهي مقصد للسياحة البيئية 

والتاريخية والعالجية

�صيوة  ـ البيئة والتنميةواحة يف بحر الرمال األعظم

�صيوه واحة يف ال�صحراء الغربية امل�صرية تبعد 

نحو 300 كيلومرت عن �صاحل البحر املتو�صط اإىل 

اجلنوب الغربي من مر�صى مطروح. وهي اإحدى حمميات 

م�صر الطبيعية، وفيها اكت�صفت عام 2007 اأقدم اآثار الأقدام 

ب�صرية على وجه االأر�ش قّدر عمرها بثالثة ماليني �صنة

تعّد �صيوة البوابة ال�صرقية لبالد االأمازيغ، اأو »بربر م�صر« 

الذين هاجروا اإليها من املغرب واجلزائر. ففي تلك املنطقة 

املعزولة حافظوا على تقاليدهم وعاداتهم ولغتهم املوروثة منذ 

اآالف ال�صنني، ويبلغ عددهم نحو 25 األف �صخ�ش.

من اأبرز معامل �صيوة اأطالل البلدة القدمية املعروفة 

با�صم �صايل. وفيها اآثار معبد اأمون، مقر اأحد اأ�صهر عّرايف 

العامل القدمي، وهو الذي زاره االإ�صكندر االأكرب عام 333 قبل 

امليالد حيث تنباأ له الكهنة بحكم م�صر والعامل القدمي.

تكرث يف واحة �صيوة الينابيع والبحريات ال�صغرية 

سيوة 
املصرية
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اأحد �سكان واحة �سيوة يف الداخل

معبد يف جبل املوتى
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كتاب الطبيعة

ال�سياحة العالجية

جاذب اإىل واحة

�سيوة، خ�سو�سًا 

لل�سباحة يف برك 

املياه املعدنية

من م�سنوعات 

ن�ساء �سيوة

يع�سوب على بركة مياه

وعيون املياه العذبة. وت�صتهر بتمرها وزيتونها ومنتجات 

الزيوت وال�صناعات اليدوية من �صجاد ومن�صوجات وحلي 

ف�صية. وفيها مراكز لال�صت�صفاء الطبيعي، وفنادق بنيت 

ب�صكل ين�صجم مع البيئة الطبيعية والثقافية. وت�صتقطب 

املنطقة اأعدادًا متزايدة من ال�صياح كل عام.

تنوع نباتي وحيواني
تعترب �صيوة اأق�صى الواحات امل�صرية عن وادي النيل، اإذ 

تبعد نحو 450 كيلومرتًا اإىل الغرب منه، على احلدود مع 

ليبيا. وهي تنخف�ش عن م�صتوى �صطح البحر 18 مرتًا. 

وت�صكل الكثبان الرملية الن�صبة االأكرب من تكوينها، 

والبقية منخف�صات حتولت بحريات عذبة ب�صبب ت�صرب 

املياه اجلوفية من العيون الكثرية املتدفقة ما بني كربيتية 

وعذبة. اأما البحريات املاحلة فت�صكلت يف املنخف�صات 

ب�صبب الطبيعة امللحية لل�صخور، كما يعتقد العلماء اأن 

املنطقة كلها كانت قاعًا لبحر عظيم كان ي�صمل جل م�صاحة 

ال�صحراء يف الع�صور ال�صابقة، ودالئله وا�صحة يف بقايا 

القواقع البحرية وال�صعاب املرجانية املتحجرة.

ينبت يف منطقة �صيوة اأكرث من 40 نوعًا من النباتات 

الربية التي ت�صمل اأنواعًا طبية ورعوية و�صجريات واأ�صجارًا 

تثبت الرمال وتقاوم امللوحة واجلفاف، خ�صو�صًا اأ�صجار 

ال�صنط واالأثل والطلح والغردقة. ويجول فيها 28 نوعًا من 

احليوانات الثديية، منها اأنواع نادرة مثل ال�صبع املخطط 

والغزال امل�صري والغزال االأبي�ش والثعلب االأحمر وثعلب 

الفنك، اإ�صافة اإىل 32 نوعًا من الزواحف و164 نوعًا من 

الطيور واأعداد كثرية من الالفقاريات واحل�صرات.
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اجلدار الوحيد الباقي من معبد اأمون

اأطالل البيوت القدمية

مت اإعالن �صيوة  حممية طبيعية عام 2002 لت�صمل ثالث 

مناطق مب�صاحة اإجمالية تبلغ 7800 كيلومرت مربع. يحيط 

بها من ال�صمال �صهل الدفة، ومن الغرب احلدود امل�صرية مع 

ليبيا، ومن ال�صرق منخف�ش القطارة وهو اأحد اأكرب واأعمق 

املنخف�صات يف العامل، بينما ميتد بحر الرمال االأعظم 

جنوبًا ملئات الكيلومرتات. وتعد البيئة ال�صحراوية يف �صيوة 

من اأ�صد البيئات جفافًا يف ال�صحراء الغربية مل�صر.

مقصد سياحي... ومشاكل
ال�صياحة التاريخية من مقومات اجلذب اإىل �صيوة، اإذ 

تعاقب عليها منذ عهد قدمي كثري من احلكام وتركوا فيها 

اآثارًا ُنهب معظمها يف عهود متفاوتة، منها مقابر ومعابد 

منقورة يف اجلبال مثل جبل بالد الروم اأو جبل املوتى 

ومعبد اأم عبيدة اأو معبد الوحي. وهناك �صياحة ال�صفاري، 

حيث بحر الرمال االأعظم والواحات املندثرة والقرية 

املتحجرة والقواقع املتحجرة. هناك اأي�صًا ال�صياحة العالجية، 

اإذ تنت�صر يف �صيوة عيون املياه الطبيعية ال�صاخنة ال�صاحلة 

لعالج الروماتيزم واآالم املفا�صل، كما تتميز مبنطقة الدكرور 

حيث »ُيدفن« ال�صياح يف الرمال ال�صاخنة.

تواجه واحة �صيوه م�صكلة الت�صحر، اإ�صافة اإىل 

م�صكلة مزدوجة يف مواردها املائية تتمثل، من جهة، 

يف ا�صتهالك املياه اجلوفية من »اخلزان الرملي النوبي« 

مبقدار يتجاوز قدرته على التجدد. وذلك لتلبية متطلبات 

الزراعة وا�صت�صالح االأرا�صي التي اجتذبت م�صتثمرين من 

خارج الواحة بت�صجيع من احلكومة، واأي�صًا لتلبية �صناعة 

التعبئة، فهناك خم�صة م�صانع للمياه املعباأة يف حميط 

الواحة.

من جهة اأخرى، تعاين الواحة من تدهور نظام ت�صريف 

املياه الزراعية، مما يوؤدي اإىل متّلح االأرا�صي وهدر املياه، 

بحيث ن�صاأت بحرية كبرية من املياه العادمة التي ال ت�صلح 

للزراعة وال لل�صرب.

وتعاين الواحة من خ�صارة التنوع البيولوجي ب�صبب 

الن�صاطات الب�صرية، خ�صو�صًا الزراعة وال�صياحة والعمران 

واقتالع النباتات املتوطنة. كما اأن �صعي املزارعني اإىل زراعة 

االأ�صناف املطلوبة جتاريًا اأدخل اإىل الواحة اأمرا�صًا زراعية 

جديدة مل تكن موجودة يف نظامهم الزراعي �صبه املعزول. 

ثم اإن االنفتاح ال�صياحي يف العقود االأخرية اأحدث تغرّيات 

يف االأمناط ال�صلوكية لل�صكان، مثل ظاهرة ت�صّول االأطفال 

من ال�صياح.

�صيوة منطقة مميزة يف م�صر ت�صتحق برناجمًا جديًا 

■ لتنمية م�صتدامة. 
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كوستاريكا
أسعد بلد ىلع األرض

يعيش سكانها حياة راضية بتناغم مع الطبيعة 

الزاخرة بتنوع بيولوجي غني فريد، وتعمل 

حكومتها ىلع جعلها أول بلد محايد كربونيًا 

بحلول سنة 2021

تري�سي غرين�ستين )�صان هوزيه(

اإنها اأ�صعد بلدان االأر�ش بح�صب موؤ�صر »الكوكب 

ال�صعيد« ل�صنة 2013، وهو م�صح �صنوي تقوم به 

موؤ�ص�صة »نيو اإيكونوميك�ش« الربيطانية لالأبحاث وي�صنف 

البلدان بقيا�ش تقدمها يف حتقيق »رفاه م�صتدام«. وقد 

احتلت كو�صتاريكا املرتبة االأوىل عامي 2012 و2013، بف�صل 

�صيا�صاتها الوطنية حلماية الطبيعة، و�صغر ب�صمتها 

البيئية، وارتفاع جودة احلياة ومتو�صط العمر املتوقع 

ل�صكانها، التي فاقت جميعها املعدل ب�صكل كبري. كما احتلت 

 )EPI( املرتبة اخلام�صة عام 2012 يف موؤ�صر االأداء البيئي

الذي ت�صدره جامعتا ييل وكولومبيا االأمريكيتان.

وقال �صماح عبداللـه، كبري الباحثني لدى موؤ�ص�صة 

»نيو اإيكونوميك�ش«: تتفوق بلدان مثل كو�صتاريكا على 

بريطانيا وغريها من البلدان املتقدمة يف موؤ�صر الكوكب 

ال�صعيد الأن �صكانها يعي�صون حياة طويلة و�صعيدة، 

م�صتخدمني جزءًا ي�صريًا من موارد الكوكب باملقارنة مع ما 

ن�صتخدمه نحن. وهي تدلنا على ال�صبيل اإىل منوذج تنموي 

يحقق معي�صة �صحية و�صعيدة وم�صتدامة«.

كو�صتاريكا، التي تعني »ال�صاطئ الغني« باالإ�صبانبة، 

بلد م�صامل متامًا وديبلوما�صي اإىل اأبعد احلدود، حتى اأنه 

األغى جي�صه عام 1949. وقد اأعلنت احلكومة خططها لت�صبح 

اب �سفدع اأحمر ن�سّ

�سديد ال�سمية متوطن 

في كو�ستاريكا
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�سياحة الطبيعة في متنزه 

كوركوفادو الوطني

فطر ي�ستوطن الثمار المتحللة على اأر�ض الغابةزهرة الموز
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ببغاوان قرمزيتان 

من نوع ماكاو
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اإيغوانا خ�سراء

يحفل متنزه كوركوفادو بتنوع اإيكولوجي �سخم حتى اأنه دعي »المكان االأكثف بيولوجيًا على االأر�ض«

�سحلية متوطنة في متنزه كوركوفادو
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كو�صتاريكا اأول بلد حمايد كربونيًا بحلول �صنة 2021.

فاذا كنت تبحث عن اأ�صعة ال�صم�ش والهواء العليل، وعن 

جو نظيف من ال�صموم، ميكنك اأن تخطط رحلتك املقبلة اىل 

هذه البالد، حيث �صتجد الب�صمة على وجوه معظم النا�ش، 

وت�صمع اأن�صودة  Pura Vida التي تعني »احلياة النقية«.

وتتميز �صبه جزيرة اأو�صا، يف جنوب غرب كو�صتاريكا، 

بكنز من احلياة الربية وجنة من الرمال ال�صوداء وال�صماء 

الزرقاء، مع وفرة يف احليوانات والنباتات الغريبة. ويعترب 

متنزه كوركوفادو الوطني جوهرة تاج اأو�صا، اإذ يحوي تنوعًا 

اإيكولوجيًا �صخمًا اىل حّد اأنه دعي »املكان االأكثف بيولوجيًا 

على االأر�ش«. ففيه جتد مفرت�صات مثل التابري واجلغور 

والكوغر، وحيوانات غريبة مثل اآكل النمل والك�صالن، 

وجمموعة متنوعة من ال�صعادين، ومتا�صيح واأفاعي 

و�صفادع وعناكب �صامة نادرة. وتزخر غاباتها مبئات االأنواع 

من الطيور، مبا فيها ببغاء ماكاو القرمزية. وفيها 220 نوعًا 

من الفرا�ش، تتميز بينها فرا�صة مورفو الزرقاء الكهربائية 

التي تنت�صر يف اأنحاء كو�صتاريكا وتغري األوانها وهي ترفرف 

يف الهواء اىل ظالل من االأحمر واالأخ�صر واالأ�صفر.

وتنت�صر ال�صالطعني النا�صكة على ال�صواطئ الرملية 

ال�صوداء الداكنة. وتزحف النمال القا�صمة الأوراق ال�صجر 

نمال قا�سمة

الأوراق ال�سجر

فرا�سة مورفو ع�سفور طنان اأحمر الذيل في ع�سه

الزرقاء الكهربائية
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بجد ومثابرة يف �صفوف طويلة، حاملة اخل�صرة على 

ظهورها، فيتوهم من يراها اأن االأوراق ت�صري لوحدها.

ويزخر املتنزه بنحو 500 نوع من االأ�صجار التي ت�صم 

مناذج فريدة، مثل االأوكالبتو�ش القزحي و�صجرة القلب 

االأرجواين. وي�صم نحو 13 نوعًا من النظم النباتية، منها 

غابة �صحاب وغابة منغروف وم�صتنقع مياه عذبة.

يف كو�صتاريكا، �صاأن كثري من البلدان اال�صتوائية، ف�صل 

ممطر وف�صل جاف. ميتد الف�صل املمطر من اأيار )مايو( 

حتى ت�صرين الثاين )نوفمرب(، تاركًا الف�صل اجلاف للفرتة 

املمتدة من كانون االأول )دي�صمرب( حتى ني�صان )اأبريل(. 

ويتميز الف�صل اجلاف باأف�صل مناخ واأ�صطع �صم�ش، لكن 

الف�صل املمطر مثايل مل�صاهدة البالد اخل�صراء يف اأوج تاألقها. 

وُين�صح الزوار بتجنب �صهري اأيلول )�صبتمرب( وت�صرين 

االأول )اأكتوبر(، الأنهما عادة االأغزر مطرًا.

كو�صتاريكا مكان �صعيد، يعي�ش �صكانها حياة را�صية، 

وحب البيئة ممار�صة را�صخة يف النفو�ش. لقد زرُت معظم 

بلدان العامل، ومل اأجد مكانًا �صبيهًا بها، واأعترب اأن ال�صفر 

■ اإليها »مغامرة« ممتعة م�صمونة النتائج. 

الكوغر، اأو البوما،

من المفتر�سات القاطنة

في غابات كو�ستاريكا

قرد اأبي�ض الوجه
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عالء الخطيب

ال�صحف  تناقلتها  نفطية  اأخبار  بني  يربط  الذي  ما 

العاملية يف ال�صهرين املا�صيني؟ على �صبيل املثال، 

)اأغ�صط�ش(  اآب   8 يف  تاميز«  »نيويورك  جريدة  يف  ورد 

ع�صكرية  قاعدة  يف  النفط  من  ليرت  مليون   1.2 ت�صرب  خرب 

اىل  ُيعزى  )يوليو(،  متوز  منذ  الكندية  األبريتا  مقاطعة  يف 

عمليات اإنتاج نفط القطران )القري( يف تلك املنطقة، ومل يتم 

حتديد نقاط الت�صرب االأربع بعد.

)اأغ�صط�ش(  اآب   19 يف  الفرن�صية  لوموند  جريدة  ونقلت 

داكوتا  والية  من  اخلفيف  النفط  ينقل  قطار  انفجار  خرب 

مقاطعة  اىل  املتحدة  الواليات  غرب  �صمال  يف  ال�صمالية 

كيبيك يف �صرق كندا. نتج عن هذا احلادث ت�صرب نحو مئة 

األف ليرت من النفط يف نهر جنوب مونرتيال.

مصادر غير تقليدية
للنفط والغاز

املتحدة  الواليات  يف  احتجاجات  عن  كثرية  اأخبار  وثمة 

ينقل  األبريتا  من  اأنبوب  ملد  »كي�صتون«  م�صروع  �صد  وكندا 

نفط القطران عرب الواليات املتحدة اىل تك�صا�ش، واأخرى عن 

تظاهرات �صد التك�صري املائي )hydraulic fracturing( يف 

الواليات املتحدة  وموؤخرًا يف بريطانيا.

العامل امل�صرتك بني هذه االأخبار هو »ثورة« النفط والغاز 

من م�صادر غري تقليدية يف اأمريكا ال�صمالية، التي اأ�صبحت 

خالل  بالنفط  اأي�صًا  تكتفي  اأن  واملتوقع  بالغاز  ذاتيًا  مكتفية 

العقد املقبل.

هناك خلط وا�صع النطاق بني ثالثة م�صادر غري تقليدية 

ونفط  ال�صّجيل  وغاز  الزيتي،  ال�صخر  هي:  والغاز  للنفط 

يف  اأخطاء  ترد  ما  وكـثريًا  القطرانية.  والرمال  ال�صّجيل، 

االإعالم  و�صائل  تتداولها  والتي  بها  املتعلقة  االأخبار  تغطية 

العاملية والعربية ب�صكل متزايد. فماذا عن هذه امل�صادر؟

الصخر الزيتي، 
والغاز والنفط 

الصخريان، 
والرمال 

القطرانية، ثالثة 
مصادر غير 

تقليدية للنفط 
والغاز تشهد 
فورة مثيرة 

للجدل حول 
العالم

ا�ستخراج الرمال القطرانية 

يف مقاطعة األربتا الكندية
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 الصخر الزيتي
يتكون ال�صخر الزيتي )oil shale( من اأحجار ر�صوبية على 

على  حتتوي  االأمتار،  مئات  اأعماق  على  اأو  االأر�ــش  �صطح 

تتكون  التي  القريية،  الكريوجني  مادة  من  متفاوتة  مقادير 

وتكريرها  ا�صتخراجها  ي�صعب  معقدة  ع�صوية  مركبات  من 

االنت�صار  وا�صع  الزيتي  ال�صخر  كون  ومع  وبيئيًا.  جتاريًا 

واإ�صتونيا  ورو�صيا  املتحدة  الواليات  مثل  كثرية،  بلدان  يف 

وال�صني واأو�صرتاليا والربازيل واملغرب واالأردن، اإال ان االإنتاج 

األف برميل يف اليوم، معظمه  الكلي يف العامل ال يتعدى 20 

احلرارية  االأ�صاليب  وكل  وال�صني.  والربازيل  اإ�صتونيا  يف 

التعدين،  اأو بعد  املوقع  املادة القريية عن ال�صخر، يف  لف�صل 

بيئية  اآثار  ولها  املياه  من  كبرية  كميات  وتتطلب  مكلفة  هي 

حيث  من  االأول  البلد  هي  املتحدة  الواليات  اأن  ومع  �صلبية. 

االحتياطي، اإال اأنها مل تنتج النفط من ال�صخر الزيتي بكميات 

جتارية منذ احلرب العاملية الثانية. ويف االأردن، بداأ م�صروع 

مع �صركة »اأ�صتي« اال�صتونية الإنتاج النفط من هذا امل�صدر، 

وكذلك للحرق املبا�صر لل�صخر الزيتي لتوليد الكهرباء.

التقليدي  النفط  عن  كيميائيًا  الكريوجني  ويختلف 

مركبات  على  يحتوي  اإنه  اإذ  القطران،  وزيت  ال�صّجيل  وزيت 

والفرق  الثقيلة.  واملعادن  والفو�صفور  والكربيت  النيرتوجني 

االآخر هو اأن الكريوجني جزء من ال�صخر الزيتي وال يكمن يف 

م�صاّم كما يف امل�صادر االأخرى.

الغاز الصخري والزيت الصخري
غاز ال�صّجيل ونفط ال�صّجيل، املعروفان اأي�صًا بالغاز ال�صخري 

هما   ،)shale gas and shale oil( ال�صخري  والزيت 

خالل  املتحدة  الواليات  يف  »عا�صفة«  اأو  »ثــورة«  مو�صوع 

من  ال�صّجيل  طبقات  وتتكون  االأخــرية.  اخلم�ش  ال�صنوات 

مواد طينية م�صغوطة عدمية اأو قليلة النفاذية. وكانت هذه 

يف الع�صور اجليولوجية هي احلجر امل�صدر الذي ان�صابت منه 

الهيدروكربونات من غاز ونفط اىل طبقات اأعلى تتوافر فيها 

�صفات املكامن، اأي لها م�صامية ونفاذية وهي حمتواة �صمن 

ال�صّجيل  من  الطبقات  هذه  بع�ش  زالت  وما  حا�صن.  حجر 

غري  ولكنها  نفطية،  اأو  غازية  هيدروكربونات  على  حتتوي 

منتجة اأو تنتج كميات غري جتارية.

الطويل  االأفقي  احلفر  با�صتعمال  ال�صّجيل  ثورة  بداأت 

التك�صري  وا�صتخدام  الطبقة  من  كبري  حيز  ملالم�صة  املدى 

واملواد  والرمل  املاء  ب�صخ  ذلك  ويتم  املراحل.  املتعدد  املائي 

تتيح  ال�صّجيل  يف  �صقوق  الإحداث  عال  ب�صغط  الكيميائية 

ان�صياب الغاز اأو النفط اخلفيف واإنتاجهما بعد تنظيف البئر 

من املياه امل�صتعملة.

كثرية  بقع  يف  لالإنتاج  القابلة  ال�صّجيل  طبقات  تتوافر 

وال�صني  ورو�صيا  وكندا  املتحدة  كالواليات  العامل،  من 

وبولندا  وال�صعودية  واأو�صرتاليا  واالأرجنتني  واملك�صيك 

يف  ح�صل  النطاق  الوا�صع  التطور  ولكن  وبريطانيا.  وفرن�صا 

حيث  تقريبًا  الوحيد  البلد  الأنها  االآن،  حتى  املتحدة  الواليات 

لذلك  معدنية.  ثروات  من  حتتها  ما  االأر�ش  اأ�صحاب  ميتلك 

ت�صارك اآالف ال�صركات واالأفراد يف هذه الفورة حلفر تكوينات 

اإنتاج  اأن ثلث  اأدى ذلك اىل  ال�صّجيل وا�صتخراج حمتواه. وقد 

ال�صّجيل  من  هو  املتحدة  الواليات  يف  االآن  الطبيعي  الغاز 

حاليًا  الكلي  االإنتاج  ويبلغ  النفاذية.  قليلة  اأخرى  وتركيبات 

765 مليون مرت مكعب يف اليوم. واملتوقع اأن ت�صبح الواليات 

املتحدة م�صدرة للغاز امل�صال يف ال�صنوات القليلة املقبلة بدل 

اأن تكون م�صتوردة له.

ازداد  فقد  املتحدة،  الواليات  يف  اخلام  النفط  اإنتاج  اأما 

 6.4 اىل   2008 عام  اليوم  يف  برميل  ماليني   5 من  معدله 

ماليني عام 2012 واىل 7.5 ماليني يف منت�صف 2013. وكل 

هذه الزيادة )اأي نحو 2.5 مليون برميل يف اليوم(، تعود اىل 

دور نفط ال�صّجيل يف االإنتاج الذي كان يف تنازل م�صتمر قبل 

ميثل  امل�صدر  هذا  من  النفط  اإنتاج  معدل  فاإن  وعليه   .2008

يف  الزيتي  ال�صخر  من  اإنتاجه  معدل  �صعف  مئة  من  اأكرث 

العامل.

واملالحظ اأن هذا االإنتاج الهائل من النفط والغاز بوا�صطة 

التك�صري املائي يجري و�صط حملة احتجاج وا�صعة يف الواليات 

بق�صايا  املهتمة  املدين  املجتمع  منظمات  بها  تقوم  املتحدة 

حماية البيئة. وتدرج هذه املنظمات املحاذير االآتية:

من  القريبة  العذبة  املياه  طبقات  تلوث  من  التخوف   ●

عملية  يف  امل�صتعملة  الكيميائية  ــواد  وامل باملياه  ال�صطح 

التك�صري، اأو بالغاز املنتج.

● تلوث اجلداول واالأنهار باملياه امل�صتعادة من االآبار.

املعدات  تنقل  التي  احلجم  الهائلة  ال�صاحنات  �صجيج   ●

اخلطيب  عالء  املهند�ش 

النفط  بهند�صة  متخ�ص�ش 

ويعمل  البيئية،  والهند�صة 

يف  املجالني  هذين  يف  ا�صت�صاريًا 

عّمان ووا�صنطن.

االنفجارات 
ممكنة

بئر

صدوع

�سخور

طبقة

املياه 

اجلوفية

مل ي�ساهد ت�سرب 

�سوائل التك�سري 

من الأنبوب
تدفق حمتمل 

للميثان

�سائل تك�سري عايل ال�سغط

ت�سرب �سائل 

التك�سري من 

منطقة ال�سقوق 

م�ستبعد جداً

غالف 
اسمنتي
أنبوب 
فوالذي

املاء امل�ستعاد الذي مل 

يعالج ب�سكل مالئم 

يت�سرب اىل مياه ال�سرب

ثقوب يف غالف البئر 

متكن ال�سائل من اخلروج 

والغاز من الدخول

يتدفق الغاز 

من ال�سقوق 

اإىل الأنبوب

�سائل التك�سري العايل 

ال�سغط يفتح �سبكات من 

ال�سقوق يف ال�سخور، ويبقي 

الرمل ال�سقوق مفتوحة

سيناريو كارثة محتملة للتلوث بامليثان 
نتيجة التكسير املائي إلنتاج الغاز الصخري

غاز امليثان يتسرب 
أثناء عملية التنقيب

خزانات استعادة املاء
اأن ُيحقن  امل�صتعاد ميكن  امللوث  املاء 

يعاد  اأو  عميقة،  تخزين  بئر  يف 

تدويره، اأو ي�صخ اىل حمطة معاجلة
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نار وغاز ودخان كربيتي 

تنجم عن حرق ال�سخر 

الزيتي

تظاهرة اأمام البيت االأبي�ض يف وا�سنطن احتجاجًا على م�سروع اأنبوب كي�ستون لنقل نفط القطران من كندا اإىل الواليات املتحدة

االإزعاجات  هذه  وتاأثري  الغبار،  وت�صاعد  والرمال،  واملياه 

اليومية املتوا�صلة على حياة النا�ش االآهلني يف املنطقة.

كميات  حقن  عن  الناجتة  ال�صعيفة  االأر�صية  الهزات   ●

هائلة من املياه.

● حرق الغاز امل�صاحب الإنتاج النفط، لكرثة االآبار املنت�صرة 

معاجلة  ومعامل  الكاب�صات  توافر  وعدم  وا�صعة  رقعة  على 

االأمريكية  ال�صمالية  داكوتا  والية  يف  احلال  هي  كما  الغاز، 

ال�صفر  من  بدءًا  يوميًا  برميل  األف   600 نحو  االآن  تنتج  التي 

تقريبًا قبل ثالث �صنوات.

الغاز  حرق  من  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  اأن  ومع 

يف  الفحم  حرق  من  تنبعث  التي  تلك  ن�صف  هي  الطبيعي 

االنتقال  تف�صل  املنظمات  هذه  فاإن  الكهرباء،  توليد  حمطات 

دون  من  املتجددة  الطاقة  ا�صتعمال  اىل  الفحم  من  املبا�صر 

املرور بالغاز الطبيعي كم�صدر انتقايل.

الرمال القطرانية
تتكون الرمال القطرانية )tar sands( من مزيج من الرمال 

مبعدالت  كندا  يف  حاليًا  ي�صتخرج  الذي  ال�صلب،  والقطران 

من  يوميًا،  برميل  مليون   1،6 اىل   2012 عام  و�صلت  عالية 

جمموع اإنتاج كندا للنفط البالغ 3،7 مليون برميل يوميًا، اأي 

�صحلة  اأو  �صطحية  مناجم  من  الرمال  ت�صتخرج  املئة.  يف   43

العمق، وت�صخن بوا�صطة املاء ال�صاخن لف�صل القطران الذي 

 خا�صة ليتحول اىل نفط خام، يكرر 
ٍ

يجب تكريره يف م�صاف

امل�صتقات  اأنــواع  اىل  حتوله  اعتيادية   
ٍ

م�صاف يف  ذلك  بعد 

فت�صتعمل  عميقة  احلاوية  الطبقات  كانت  اإذا  اأما  النفطية. 

القطران  نفط  ال�صتخال�ش  ــار  اآب يف  البخار  حقن  طريقة 

واإنتاجه من االآبار ذاتها اأو من اآبار جماورة.

يقدر  كندا  يف  القطران  نفط  من  هائل  احتياطي  هناك 

بنحو 143 بليون برميل، اأو نحو 9 يف املئة من احتياطي النفط 

ويالقي  املثبت.  العراق  احتياطي  ويعادل  العامل،  يف  املثبت 

م�صروع كي�صتون الإن�صاء اإنبوب من غرب كندا اىل تك�صا�ش، 

معار�صة  القطران،  نفط  من  يوميًا  برميل  األف   600 لنقل 

�صديدة يف الواليات املتحدة من قبل منظمات املجتمع املدين، 

بينما ت�صانده �صركات النفط ومنظمات رجال االأعمال. ومع 

مبدئيًا،  امل�صروع  على  وافقت  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأن 

■ فاإن الرئي�ش باراك اأوباما مل يقره بعد. 
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للعام  الــدودو«  »جائزة  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  منحتها 

2012 )الدودو طائر منقر�ش(. وتعطى هذه اجلائزة للبلدان 

و�صاهمت  التطور«  يف  »ف�صلت  اأنها  االتفاقية  تعترب  التي 

هذه  منع  من  بــداًل  البيولوجي  التنوع  خ�صارة  يف  اأفعالها 

اخل�صارة. كذلك �صجبت الدول االأع�صاء يف بروتوكول لندن 

هذه العملية.

درا�صة  العلمية   Nature جملة  اأوردت   ،2009 اأوائل  يف 

املحيطات.  ت�صميد  مفهوم  كامل  على  ال�صك  من  ظالاًل  األقت 

الأبحاث  امللكي  هولندا  معهد  يف  حميطات  علماء  اأ�صار  فقد 

البحار اإىل اأن »ت�صميد املحيطات باحلديد مل يعد يعترب خيارًا 

فالتاأثريات  الكربون«.  اأوك�صيد  ثاين  م�صكلة  لتخفيف  عمليًا 

البعيدة املدى لت�صميد العوالق النباتية غري معروفة. وتعترب 

احلكومة االأو�صرتالية اأن بروتوكول لندن الذي اأقر عام 1996 

الربوتوكول  هذا  اأن  علمًا  الكايف،  بال�صكل  املو�صوع  يعالج  مل 

الكامل  احلايل  ا�صمها  واأعطاها  ال�صابقة   1972 اتفاقية  ل  عدَّ

النفايات  رمي  عن  الناجم  البحري  التلوث  منع  »اتفاقية  وهو 

ومواد اأخرى«.

اجلنوبية،  وكوريا  نيجرييا  تدعمها  اأو�صرتاليا،  وتريد 

طرح  كل  م  يحرِّ لندن  برتوكول  يف  تقييدي  تعديل  اإدخــال 

اأبحاث  باجراء  ال�صماح  مع  املحيطات،  يف  لالأ�صمدة  جتاري 

علمية م�صروعة لتحديد اأي فوائد حمتملة لهذه التقنية.

اأحد  اأن  من  بورك  طوين  االأو�صرتايل  البيئة  وزير  وحذر 

الطحالب  انت�صار  احلديد  كربيتات  لطرح  املحتملة  االأخطار 

احلياة  منو  حتفز  التي  باملغذيات  املحيطات  وتلويث  ال�صامة 

الذائب  االأوك�صيجني  نفاد  اإىل  عادة  يوؤدي  ما  املائية،  النباتية 

عواقب  عن  ي�صفر  وقد  املائية،  احليوانات  وموت  املياه  من 

كارثية على املخزونات ال�صمكية.

و�صوف ُينظر يف التعديل الذي اقرتحته اأو�صرتاليا عندما 

يجتمع ممثلو الدول املوقعة على بروتوكول لندن للبحث يف 

■ حتديثه يف ت�صرين االأول )اأكتوبر(اجلاري. 

روبرت مايلز )�صيدني(

هند�صة  على  حظر  لفر�ش  اأو�صرتاليا  ت�صغط 

اإليها.  احلديد  كربيتات  باإ�صافة  اأحيائيًا  املحيطات 

قبالة  اأجريت  حماولة  بعد  املا�صي  العام  برزت  عملية  وهذه 

كيميائية  مواد  باإ�صافة  الهادئ  املحيط  على  الكندي  ال�صاحل 

اىل مياهه لتعزيز خمزونات اأ�صماك ال�صلمون.

حول  لندن  »برتوكول  تعديل  اإىل  اأو�صرتاليا  وت�صعى 

بحيث  البحر«،  يف  النفايات  من  والتخل�ش  البحري  التلوث 

مربر  دون  من  املحيطات  لت�صميد  كامل  حظر  على  ين�ش 

علمي.

وقد مت اقرتاح تقنية »ت�صميد املحيطات« كطريقة لزيادة 

من  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  امت�صا�ش  على  املحيطات  قدرة 

املخزونات  حت�صني  عن  ف�صاًل  املناخ،  تغري  مكافحة  اأجــل 

موؤكدة  غري  تقنية  هذه  اأن  اأو�صرتاليا  وتعترب  ال�صمكية. 

العواقب.

يديرها  التي  ال�صلمون«،  الإحياء  هايدا  »�صركة  وكانت 

من  طن   100 نحو   2012 عام  طرحت  اأمريكي،  اأعمال  رجل 

كربيتات احلديد واأوك�صيد احلديد وغبار احلديد يف املحيط 

قبالة �صاحل بريت�ش كولومبيا يف كندا. وادعت ال�صركة اأنها 

زيادة  اأجل  من  املحيط  يف  النباتية  العوالق  اأعداد  زيادة  تريد 

اأعداد اأ�صماك ال�صلمون. وكان الهدف م�صاعدة قرية لل�صكان 

االأ�صليني يف اأرخبيل غواي تعتمد ب�صكل كبري على م�صائد 

ال�صلمون.

لل�صل�صلة  اأ�صا�صًا  ت�صكل  دقيقة  كائنات  النباتية  والعوالق 

يف  رئي�صيًا  دورًا  تــوؤدي  اأنها  عن  ف�صاًل  البحرية،  الغذائية 

وبعد  املحيطات.  مياه  من  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  امت�صا�ش 

حياتها الق�صرية تغرق اإىل قاع املحيط.

بها  قامت  التي  الطرح  عملية  بيئية  جماعات  �صجبت  وقد 

اإذ  حــرج،   موقف  يف  كندا  و�صعت  والتي  »هايدا«،  �صركة 

يحذر بيئيون 
من خطورة 

رش األسمدة 
ىلع املحيطات 

لتعزيز نمو 
العوالق 

النباتية من 
أجل هدفين: 

إكثار األسماك 
وامتصاص 

ثاني أوكسيد 
الكربون املسبب 

لالحتباس 
الحراري

ر�ض كربيتات احلديد لت�سميد املياهاأ�سماك ال�سلمون يف منطقة التجارب على �ساحل كندا

»تسميد« املحيطات
هل يعزز الثروة السمكية أم يستنزفها؟
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عمر مالك

خالل قمة االأر�ش )ريو +20( يف حزيران )يونيو( 

االإقليمية  والتنمية  البيئة  حماية  وزير  اأعلن   ،2012

يف  االأوائل  بني  فت  نِّ �صُ بالده  اأن  �صربودز  اإدموندز  التفيا  يف 

رابطًا  �صنتني،  كل  ي�صدر  الذي   ،)EPI( البيئي  االأداء  موؤ�صر 

اأداءها باأهدافها التنموية والتزامها »�صيا�صة ومنوًا م�صتدامني 

بيئيًا«.

البيئي  االأداء  موؤ�صر  على  الثانية  املرتبة  يف  التفيا  �صنفت 

الرنوج  على  متقدمة  مبا�صرة،  �صوي�صرا  بعد   ،2012 للعام 

نظرياتها  مع  باملقارنة  كبريًا  تقدمًا  وحمققة  ولوك�صمبور 

االأوروبيات. وباملقارنة مع جاريتها على بحر البلطيق، تفوقت 

التفيا على ليتوانيا التي اأتت يف املرتبة ال�صابعة ع�صرة، وعلى 

ولدى  واخلم�صني.  الرابعة  املرتبة  يف  حلت  التي  اإ�صتونيا 

واأنظمة  جغرافية  خ�صائ�ش  املتجاورة  الثالثة  البلدان  هذه 

مت�صابهة،  فردية  حملية  ونواجت  �صكانية  ــداد  واأع حكومية 

لكن االختالفات يف االأداء تعني اأن التفيا تفعل �صيئًا ال تفعله 

جارتاها.

ب�صحة  املتعلقة  ال�صيا�صات  يف  اأداء  اأقوى  التفيا  حققت 

البيئة ونوعية الهواء والتنوع البيولوجي واملوئل.

�صحة  على  وا�صحًا  دلياًل  االأطفال  وفيات  معدل  ويعترب 

االأطفال  �صحة  يف  كثريًا  توؤثر  البيئية  االأو�صاع  الأن  البيئة، 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني �صنة وخم�ش �صنوات. وعلى رغم 

 ،2012 عام  الفئة  هذه  يف  اخلم�صني  املرتبة  يف  اأتت  التفيا  اأن 

فاإن اأداءها بني عامي 2000 و2012 حت�صن اأكرث مما يف اأي بلد 

ف اآخر. م�صنَّ

التفيا
الرائدة بيئيًا

حلت  التفيا ثانية يف مؤشر األداء البيئي بعد سويسرا، 
بتحسن عظيم يف العقد املاضي يف مجاالت صحة 

البيئة والتنوع البيولوجي ونوعية الهواء. وساعدها 
انضمامها إلى االتحاد األوروبي يف الخضوع لتوجيهات 

ملزمة، خصوصًا لجهة تخفيض االنبعاثات الكربونية 
واستخدام الطاقة املتجددة

ت�صمل فئة �صيا�صة الهواء موؤ�صرين: انبعاثات ثاين اأوك�صيد 

الكربيت للفرد، وانبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربيت بالن�صبة اإىل 

الناجت املحلي االجمايل. وقد اقرتبت التفيا من حتقيق هدفها 

خالل الن�صف االأول من العقد املا�صي، اإذ ح�صنت عالمتها يف 

هذا املجال بن�صبة 72.5 يف املئة بني عامي 2000 و2005.

التفيا.  يف  االأقوى  واملوئل  البيولوجي  التنوع  اأداء  ويعترب 

فقد ح�صلت على عالمة مثالية يف حماية النظام االإيكولوجي، 

ويعود  و2010.   2000 عامي  بني  املئة  يف   11 بلغ  بتح�صن 

اإقامة كثري من املحميات اجلديدة خالل هذه  اإىل  معظم ذلك 

الفرتة. فقد اأ�صافت 342 منطقة حممية تبلغ م�صاحتها 6536 

كيلومرتًا  مربعًا، معظمها اأن�صئ بني 2004 و2005، يف مقابل 

 10820 م�صاحة  تغطي  و1999   1912 بني  اأقيمت  حممية   362

»مناطق  املحميات  هذه  من  عدد  ويعترب  مربعًا.  كيلومرتًا  

الإدارة املوائل واالأنواع« بح�صب تقييم االحتاد الدويل حلماية 

الطبيعة.

نقطة انطالق
مت�صع  بالتاأكيد  فهناك  اال�صتثنائي،  التفيا  اأداء  رغم  على 

للتح�صني. والفئات التي تواجه فيها اأكرب التحديات هي تغري 

املناخ، والطاقة، وم�صائد االأ�صماك، وموارد املياه. على �صبيل 

املثال، ازدادت كثافة انبعاثات الكربون للفرد يف التفيا خالل 

العقد املا�صي، كما اأن تباطوؤ موؤ�صر الكهرباء املتجددة يفر�ش 

عليها اأن تعمل اأكرث على اأجندتها املناخية.

وثمة نواق�ش متعلقة بهذه املوؤ�صرات. فموؤ�صر موارد املياه 

والطاقة  املناخ  تغري  و�صيا�صة  عقد.  خالل  التوجه  يو�صح  ال 

الكربون.  اأوك�صيد  ثاين  اإال  الدفيئة  ــازات  غ من  ت�صمل  ال 

على  االأوىل  املرتبة  التفيا  فيها  احتلت  التي  الغابات،  وفئة 

اأي�صًا فارقًا �صئياًل يف  موؤ�صر االأداء البيئي للعام 2012، تظهر 

اأن ارتفاع كمية املخزون  التقييمات الكمية للبيئة. ففي حني 

احتجاز  يف  خ�صو�صًا  الغابية،  املوارد  قيمة  يعزز  قد  الغابي 

الكربون، فاإن هذه الفئة ال تاأخذ يف احل�صبان نوعية الغابات 

جلهة تعزيز التنوع البيولوجي وتكامل النظم االإيكولوجية.

هذه  ا�صتعمال  ال�صيا�صة  �صانعو  ي�صيء  اأال  املهم  من 

فبح�صب  فيها.  ال�صغرية  االختالفات  رغم  على  املوؤ�صرات، 

الطبيعة  ل�صون  العاملي  ال�صندوق  مدير  روزيتي�ش،  ياني�ش 

عمر مالك باحث يف مركز القانون 

جامعة  يف  البيئيني  وال�صيا�صة 

ييل االأمريكية.
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ريغا عا�سمة التفيا

واملوظفون  القرار  �صانعو  »يعترب  التفيا،  يف   )WWF(

احلكوميون وممثلو قطاع االأعمال اأن مرتبة التفيا يف موؤ�صر 

االأداء البيئي هدف نهائي حتقق«، مبديًا خ�صيته من اأن يعيق 

ذلك جهود موا�صلة التقدم.

اإيكو�ش«  »هومو  منظمة  من  بيبينا،  مادارا  يحذر  كذلك 

رين«  البيئية غري احلكومية يف التفيا، من اأن بع�ش »املتخ�صّ

الوطنية  التنمية  خطة  على  يعملون  الذين  احلكومة،  يف 

منهم  االقت�صاد  بتقوية  اهتمامًا  اأكرث  هم   ،2020 ل�صنة  املقبلة 

بخلق بيئة اآمنة.

ولئن يكن موؤ�صر االأداء البيئي مفيدًا كنقطة انطالق، فاإن 

واأن  كافيًا،  لي�ش  �صيا�صاته  اأهداف  حتقيق  اأن  يرون  موؤيديه 

توجيه  يف  القرار  �صانعي  ي�صاعد  التوجهات  حمركات  فهم 

�صيا�صاتهم ب�صكل اأف�صل.

محركات التوجهات البيئية
واندماجها  �صيا�صاتها،  وتنفيذ  التفيا،  يف  االقت�صادي  النمو 

بالتاأكيد  �صاهمت  املا�صي،  العقد  خالل  االأوروبي  االحتاد  يف 

مواردها  من  البالد  ا�صتفادت  وقــد  البيئي.  حت�صنها  يف 

لدعم  الغنية،  والرتبة  واالأ�صماك  االأخ�صاب  مثل  الطبيعية، 

�صناعة ت�صدير املنتجات الغذائية واخل�صبية. كما اأن موقعها 

اال�صرتاتيجي على بحر البلطيق �صاعد يف منوها االقت�صادي.

اأعلنت  فقد  البيئي.  االأداء  تقييم  يف  اأي�صًا  مهم  والتاريخ 

التفيا ا�صتقاللها عن االحتاد ال�صوفياتي عام 1991. ومنذ ذلك 

الذي  االإيكولوجي  ال�صرر  مع  تتعامل  اأن  عليها  كان  الوقت، 

خلفته العمليات ال�صناعية والع�صكرية خالل الفرتة من 1944 

اىل 1991. ان عالقة التفيا يف فئة �صيا�صة الهواء، على �صبيل 

مذذاك.  بداأت  التي  التنظيف  عملية  جزئيًا  تعك�ش  املثال، 

عمليات  نتيجة  كانت  اإدارتها  و�صوء  املــوارد  وهدر  فالتلوث 

ال�صناعة املحلية على وجه اخل�صو�ش.

بيئية.  اأجندة  مع  باال�صتقالل  التفيا  مطالبة  وترافقت 

يف  الالتفية  الوطنية  اال�صتقالل  حركة  اأع�صاء  من  فكثري 

ثمانينات القرن الع�صرين كانوا اأواًل اأع�صاء يف »نادي حماية 

البيئة« الذي تاأ�ص�ش ملواجهة �صيا�صات الت�صنيع ال�صوفياتية. 

اإن�صاء  لوقف  ال�صعبية  احلملة  جناح  ثبت   ،1986 العام  ويف 

اأجزاء من حو�ش  �صد لتوليد الطاقة الكهرمائية كان �صُيغرق 

عن  للتعبري  اجلمهور  اأمام  الطريق  فتحت  وهي  دوغافا،  نهر 

خماوفه االجتماعية. و�صرعان ما اأدى ذلك اىل دعوات حلماية 

لغة التفيا وتراثها، اإىل جانب بيئتها.

�صيا�صاتها  تقوية  اىل  التفيا  �صارعت  اال�صتقالل،  بعد 

قانونًا  واأقرت  البيئة.  حماية  اأجل  من  الوطنية  وت�صريعاتها 

يف  وم�صت   .1990 عام  الوطنية«  ــوارد  امل »�صريبة  فر�ش 

لل�صيا�صة  وطنية  وخطة   ،1993 عام  البيئة  وزارة  ا�صتحداث 

البيئية عام 1995. واأ�صبحت ع�صوًا دائمًا يف االأمم املتحدة عام 

�صمال  حلف  ومنظمة  االأوروبي  االحتاد  اىل  وان�صمت   ،1991

االأوروبي  االحتاد  اىل  االن�صمام  وكان   .2004 عام  االأطل�صي 

خا�صعة  التفيا  جعل  ــه  الأن اخل�صو�ش،  وجــه  على  مهمًا 

ـ 20« للمناخ والطاقة  ـ 20  لتوجيهات ملزمة، مثل خطة »20 

لتحقيق اأهداف االحتاد االأوروبي الثالثة يف هذا املجال بحلول 

 20 بن�صبة  الكربونية  االنبعاثات  تخفي�ش  وهي   ،2020 �صنة 

املتجددة  الطاقة  ح�صة  وزيادة   ،2009 عام  كانت  عما  املئة  يف 

يف مزيج الطاقة االأوروبي بن�صبة 20 يف املئة، وزيادة الكفاءة 

الطاقوية بن�صبة 20 يف املئة. كما يعني اأن التفيا مل تعد حت�صل 

على بع�ش اأنواع التمويل اخلا�ش مب�صاريع تغري املناخ.

محركات أخرى
كما  املئة،  يف   0.6 مبعدل  التفيا  يف  ال�صكاين  النمو  يتناق�ش 

ومن  واحل�صرنة.  الهجرة  معدالت  يف  تناق�صًا  البالد  ت�صهد 

املــوارد  على  ال�صغط  تخفيف  ال�صكان  عدد  تناق�ش  �صاأن 

م�صتوى  يف  ارتفاع  اىل  اأي�صًا  ي�صري  وقد  املحلية.  الطبيعية 

اأن  املعي�صة مرتبط بتحول يف االأمناط اال�صتهالكية. والواقع 

الناجت املحلي االجمايل للفرد يف التفيا ارتفع من 8529 دوالرًا 

تغريات  مع  مرتافقًا   ،2012 عام  دوالرًا   13.773 اىل   2000 عام 

يف االقت�صاد.

ي�صيف  الذي  الب�صرية،  التنمية  مبوؤ�صر  يتعلق  ما  ويف 

والتعليم،  املتوقع  العمر  ومتو�صط  االإجمايل  املحلي  الناجت 

تاأتي التفيا �صمن �صريحة اأعلى 25 يف املئة من البلدان. وهذا 

وجهت  الدخل،  متو�صط  بلدًا  بقيت  واإن  اأنها،  اىل  ي�صري  قد 

البيئية  االأو�صاع  اأف�صل  تنتج  التي  ــداف  االأه نحو  مواردها 

واالجتماعية ل�صعبها، مع قبولها االإ�صكاليات االقت�صادية.

جديدة  اأفكار  وتبني  ت�صجيع  على  التفيا  حكومة  وتعمل 

تتعلق بالتنمية امل�صتدامة. وحت�صد منظمة »هومو اإيكو�ش« 

ال�صندوق  وي�صاعد  اجتماعية.  اإعالمية  حمالت  يف  ال�صباب 

النظم  حماية  على  العمل  يف  الطبيعة  ل�صون  العاملي 

ا�صت�صاري  مبجل�ش  البيئة  وزارة  وت�صتعني  االإيكولوجية. 

اآراء املنظمات غري احلكومية وتبادل املعلومات  للوقوف على 

من  الوطني  تقدمها  تقييم  احلكومة  وتوا�صل  اجلمهور.  مع 

ييل  جامعتي  مثل  االأكادميية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  خالل 

يف  ع�صوًا  ت�صبح  اأن  التفيا  وتاأمل  االأمريكيتني.  وكولومبيا 

فاو�صت  وهي   ،2014 �صنة   )Eurozone( اليورو  منطقة 

موؤمتر  يف  االأ�صلية  الكربونية  باأر�صدتها  لالحتفاظ  موؤخرًا 

تغري املناخ يف الدوحة. لذلك فاإن �صمعتها ومرتبتها املرموقة 

يف املوؤ�صرات العاملية، مثل موؤ�صر االأداء البيئي، �صت�صاعد يف 

زيادة قوتها التفاو�صية.

التح�صن،  اىل  الدائمة  واحلاجة  النواق�ش  رغــم  على 

ت�صتحق التفيا بالتاأكيد اأن تفخر بو�صعها احلايل على موؤ�صر 

■ االأداء البيئي. 
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املشي والدراجات وعربات الخيول هي وسائل 

النقل السائدة يف جزيرة ماكيناك األميركية

�ستيفن م�سنجر )ماكيناك(

اأواخر  يف  الطرق  اىل  ال�صيارات  اأوائل  نزلت  عندما 

�صتجتاح  اأنها  ت�صوروا  قليلون  ع�صر،  التا�صع  القرن 

العامل يومًا. بل اإن بع�ش املدن نفرت من ال�صو�صاء واالأدخنة 

املنبعثة من عوادم هذه »العربات التي ال جترها اخليول«، اإىل 

حّد اأنها اعُتربت »غري قانونية« يف اأنحاء من الواليات املتحدة.

ومع الوقت ُرفعت القيود، وما لبثت ال�صيارات اأن انت�صرت 

يف  واحد  مكان  هناك  زال  ما  ولكن  البالد.  اأنحاء  يف  �صريعًا 

الواليات املتحدة مل يغري راأيه حتى االآن، هو جزيرة ماكيناك، 

حيث ال�صيارات حمظورة منذ العام 1898.

يف  مي�صيغن،  والية  �صاحل  قبالة  ماكيناك  جزيرة  تقع 

منذ  وهي  الكندية.  االأمريكية  احلدود  على  هورون  بحرية 

بداأ  وعندما  العطالت.  وق�صاء  للراحة  مق�صد  بعيد  زمن 

يف  مقرقعة  جتول  وراحت  اجلزيرة،  اىل  ال�صيارات  و�صول 

ونافثة  اخليول  لة  جمفِّ بالهدوء،  تنعم  كانت  التي  طرقاتها 

اأن هذا  الدخان يف االأجواء، �صرعان ما بدا لل�صكان املحليني 

اأحدهم  ودعاها  عي�صهم،  منط  ينا�صب  ال  اجلديد  االخرتاع 

»م�صوخـًا ميكانيكية«.

حترك جمل�ش بلدة ماكيناك عام 1898، وحظر ا�صتعمال 

هذه امل�صوخ قبل ا�صتفحال اأمرها. فقرر »منع ت�صيري العربات 

التي ال جترها اخليول �صمن حدود بلدة ماكيناك«.

يف  ولكن  الزمن،  عليه  عفا  غريبًا  القانون  هذا  يبدو  قد 

ع اأحد  ماكيناك مل يتم اإبطاله بعد. فاأي حياة يف مكان ال ي�صرِّ

اأكرث االخرتاعات تاأثريًا يف التاريخ؟ اإنها حياة هانئة فعـاًل.

 500 يتعدون  ال  ال�صغرية  اجلزيرة  �صكان  اأن  رغم  على 

ال�صياحة  مو�صم  يف  األفًا   15 اإىل  يرتفع  الرقم  هذا  فاإن  ن�صمة، 

اأي  فيها  ت�صاهد  ال  اإ�صعاف،  �صيارتي  عدا  ما  ويف  �صيفًا. 

وعربات  والدراجات  امل�صي  على  االنتقال  ويقت�صر  �صيارة. 

خارج  ال�صيارات  عامل  عن  ممتعًا  ابتعادًا  ي�صكل  ما  اخليول، 

حدود اجلزيرة.

عن  مقااًل  كتب  الذي  بوتـر،  جيف  ال�صحـايف  يقول 

و�صكان  اأقل،  احلوادث  واإ�صابات  اأنظف،  »الهواء  ماكيناك: 

وهناك  الريا�صية.  املمار�صات  نتيجة  �صحة  اأوفر  اجلزيرة 

وهم  ذاتها،  بالطريقة  يتجولون  فاجلميع  بها،  ُيعتّز  م�صاواة 

يوفرون مبالغ كبرية ُت�صرف عادة على التنقل بال�صيارات«.

والتنقل يف اجلزيرة �صهل، ففيها الطريق ال�صريع الوحيد 

ومواقف  ال�صيارات  من  يخلو  الذي  املتحدة  الواليات  يف 

اخلط  على  وميتد  بالوقود،  التزود  وحمطات  ال�صيارات 

ال�صاحلي الذي يبلغ طوله 13 كيلومرتًا.

العودة  ت�صبه  باأنها  جتربتهم  اجلزيرة  زوار  ي�صف 

اأن ت�صبح �صو�صاء ال�صري  بالزمن اىل ع�صر من املا�صي، قبل 

وانبعاثات عوادم ال�صيارات جزءًا من احلياة اليومية، وقبل اأن 

■ �صنا تلك امل�صوخ امليكانيكية.  تروِّ
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نداء الشعوب 
األصلية

وقع ممثلو دول ال�صعوب االأ�صلية يف العامل، الذين 

حزيران   12 يف  الرنوج  �صمال  اأق�صى  يف  اجتمعوا 

يف  االأع�صاء  الدول  تلوم  تاريخية  وثيقة   ،2013 )يونيو( 

التاريخيني  واال�صتغالل  التهمي�ش  دعم  على  املتحدة  االأمم 

حلقوقهم ومواردهم. وقد جتلى ذلك موؤخرًا باال�صتيالء غري 

متعددة  و�صركات  حكومات  قبل  من  االأرا�صي  على  القانوين 

على  املتزايد  العاملي  الطلب  لتلبية  �صباق  يف  اجلن�صيات، 

الغذاء والوقود واالألياف واملعادن.

»لدينا القدرة، ك�صعب اأ�صلي، على حماية و�صون الغابات 

قادة شعوب اإلنويت واملايا والسامي وااليغوروب 
واملاندينغا واملاساي وسواها يطالبون دول العالم 

بالكف عن قضم أراضيهم وانتهاك حقوقهم
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ال�صورة:

�سكان اأ�سليون »احتلوا« 

املوقع الذي �سيقام عليه

�سد بيلو مونتي يف

الربازيل الذي �سي�سرد

نحو 12 األف ن�سمة

اإليها  يحتاج  التي  االأخرى  واملوارد  واملياه  واملحيطات  واجلبال 

تويل  فيكتوريا  اأكدته  ما  هذا  وي�صتمر«،  يبقى  لكي  العامل 

زعيم   600 نحو  �صم  الذي  االجتماع  تراأ�صت  التي  كوربوز، 

يف  االأ�صلي  »ال�صامي«  �صعب  وا�صت�صافه  اأ�صلية  ل�صعوب 

التي  كهوفها  بر�صوم  املعروفة  األتا  عا�صمته  يف  ا�صكندينافيا 

نة. ودعا »اإعالن  تعود اإىل ما قبل التاريخ وبقطعان اأيائل الرَّ

األتا« ال�صادر عن املوؤمترين الدول االأع�صاء يف االأمم املتحدة 

ال�صعوب  حقوق  تدو�ش  التي  التنمية  مناذج  تاأييد  وقف  اإىل 

بيئية  اأ�صرارًا  وتلحق  و�صحتها،  عي�صها  و�صبل  االأ�صلية 

التي  واملجالد،  االأنهار  اإىل  الغابات  من  الطبيعية،  باملوارد 

لتغري  الكارثية  االآثار  �صد  املعركة  يف  كبرية  عاملية  اأهمية  لها 

املناخ.

نماذج من العالم
يف  يعي�صون  الذين  نيكاراغوا،  يف  االأ�صليون  ال�صكان  يواجه 

غابة املطر، غرباء يقطعون اأ�صجار غابتهم ب�صكل غري م�صروع 

ليتاجروا بخ�صبها.

�صارية  حربًا  الكامريون  يف  اأ�صليون  �صكان  ويخو�ش 

حلماية غاباتهم واأرا�صيهم النائية من �صركات زيت النخيل. 

انت�صارًا  الغربي  اجلنوب  يف  منهم  األفًا   45 نحو  حقق  وقد 

»هرياكلز«  �صركة  الكامريونية  احلكومة  اأمرت  عندما  موقتًا 

خطط  بوقف  املتحدة،  الواليات  ومقرها  العقاري،  للتطوير 

بعد  ولكن  الزيت.  نخيل  لزراعة  دوالر  مليون   350 بقيمة 

مح لل�صركة با�صتئناف عملياتها. ب�صعة اأيام �صُ

نهر  يف  لها  املخطط  ال�صدود  تدمر  �صوف  الربازيل،  ويف 

�صّد  عي�صهم.  و�صبل  االأ�صليني  ال�صكان  اأرا�صي  االأمازون 

و�صيكون  الربيع  هذا  عليه  املوافقة  متت  الذي  مونتي،  بيلو 

 12 نحو  ي�صرد  �صوف  اإجنازه،  بعد  العامل  يف  �صّد  اأكرب  ثالث 

األف �صخ�ش. ويف حماولة القناع احلكومة بعدم احلاجة اإىل 

ال�صدود ال�صخمة، تقوم بع�ش القبائل باختبار مزارع الرياح.

حقوق  موؤخرًا  املحاكم  اأيدت  فقد  اإندوني�صيا،  يف  اأما 

على  اخلالف  لكن  واأرا�صيها.  غاباتها  يف  االأ�صلية  ال�صعوب 

كيفية تطبيق القانون قد يقو�ش هذا التطور االيجابي. ويف 

�صمال  يف  احلقوق  هذه  على  نزاع  اأدى   2013 )مار�ش(  اآذار 

�صومطرة اإىل مقتل �صبعة قرويني و15 جنديًا.

في انتظار مؤتمر 2014
موافقة  على  اأواًل  احلكومات  حت�صل  باأن  األتا  اإعالن  يطالب 

ال�صدود  الإقامة  اأرا�صيهم  ُت�صتهدف  الذين  االأ�صليني  ال�صكان 

امل�صاريع  هذه  مبا�صرة  قبل  املن�صاآت،  من  وغريها  واملناجم 

تت�صارك  اأن  احلكومات  من  ويطلب  باأو�صاعهم.  املخلة 

بدائل  اأو  م�صتدامة  طرائق  لتطوير  االأ�صليني  ال�صكان  مع 

ال�صتخراج املوارد الطبيعية.

 ،2013 )مايو(  اأيار  يف  ُقدمت  التي  التقارير  اأظهرت  وقد 

ال�صعوب  ق�صايا  حول  املتحدة  لالأمم  الدائم  املنتدى  خالل 

التي  اال�صتخراجية  لل�صناعات  اأن  نيويورك،  يف  االأ�صلية 

تعمل على اإزالة املوارد الطبيعية من االأر�ش تاأثريات �صلبية 

اأنحاء  يف  االأ�صلية  لل�صعوب  االقت�صادي  والرفاه  ال�صحة  على 

العامل.

ويهدف اإعالن األتا اإىل اإغناء وتفعيل اأجندة املوؤمتر العاملي 

لل�صعوب االأ�صلية، الذي �صيعقد يف نيويورك يف 22 و23 اأيلول 

للجمعية  اخلا�صة  اجلل�صة  ت�صهد  و�صوف   .2014 )�صبتمرب( 

العامة لالأمم املتحدة اأول اجتماع رفيع امل�صتوى لتقييم التقدم 

اأو التباطوؤ يف تبني الدول االأع�صاء الإعالن االأمم املتحدة حول 

حقوق ال�صعوب االأ�صلية ال�صادر عام 2007.

ال�صعوب  قادة  يقول  امللزم،  غري  االعالن  هذا  توقيع  فمنذ 

بدعم  التزاماتها  عن  تتخلى  بلدانهم  �صاهدوا  اإنهم  االأ�صلية 

ملزم  تعهد  حتقيق  اىل  األتا  اإعالن  يدعو  لذلك  حقوقهم. 

حلقوق ال�صعوب االأ�صلية واإقامة »ذراع« لالأمم املتحدة لدعم 

■ هذه احلقوق. 



ت�رشين الأول  2013 چهللا 62

عالم العلوم

هرم حلوان
إلنتاج املاء  من الهواء

جامعة  يف  الهند�سة  كلية  يف  بحثي  فريق  تو�سل 

الفيربغال�س  من  هرم  ابتكار  اىل  امل�سرية  حلوان 

ال�سرب   �ساحلة  مياه  واإنتاج  البخار  لتكثيف 

با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.

يقوم الهرم با�ستعادة الرطوبة من الهواء وحتويلها 

ويعمل  خمتلفة.  اأغرا�س  يف  ال�ستخدامه  ماء  اإىل 

حني  امل�سائية  الفرتة  اليوم:  خالل  فرتتني  على 

الرطوبة  المت�سا�س  مفتوحًا  اجلهاز  يكون 

ما�سة  مادة  بوا�سطة  اجلوي  الهواء  يف  املوجودة 

اأو  الكال�سيوم  كلوريد  مثل  داخله،  يف  للرطوبة 

يتم  حني  ال�سباحية  الفرتة  تاأتي  ثم  جل.  ال�سليكا 

ال�سم�س  الأ�سعة  معر�سًا  يكون  ولكنه  اجلهاز  غلق 

املا�سة  املادة  بت�سخني  لتقوم  االأوجه،  جميع  من 

للرطوبة ثم تبخري املاء منها، وبعد ذلك يتم تكثيف 

البخار على �سطح بارد وجتميع املياه لال�ستعمال.

على  ح�سوله  بعد  اجلهاز  بتطوير  الفريق  ويقوم 

جائزة »املبتكر ال�ساب«.

زجاج ذكي يمرر
أشعة الشمس ال حرارتها

متكن باحثون من ت�سنيع زجاج »ذكي« ميكنه اأن 

مينع حرارة ال�سم�س من اخرتاقه وي�سمح الأ�سعتها 

فقط بالدخول كليًا اأو جزئيًا بح�سب رغبة �ساحب 

طريق  عن  النتيجة  هذه  اىل  التو�سل  ومت  العقار. 

مزج جزيئات نانو بالزجاج.

هذا الزجاج اجلديد، الذي عر�ست مزاياه يف جملة 

يتمكن  الذي  االأول  »هو  الربيطانية،  »نيت�سر« 

حدة«.  على  كل  واالأ�سعة  احلرارة  ت�سفية  من 

ال  وعندما  للكهرباء،  مو�سلة  بطبقة  يغلف  فهو 

عادي  بزجاج  اأ�سبه  يكون  الكهربائي  التيار  مير 

اإن يعمل التيار  تخرتقه االأ�سعة واحلرارة. لكن ما 

اخرتاق  عن  احلرارة  تتوقف  حتى  الكهربائي 

الزجاج ومتر االأ�سعة فقط.

بتغليف  فلوريدا  يف  اأمريكيون  علماء  قام 

)نانو(،  دقيقة  كربونية  باألياف  عنكبوت  خيوط 

نقل  على  قادرة  جدًا  قوية  اأ�سالك  اإىل  فتو�سلـوا 

التيار الكهربائي.

من  مرات  ثالث  اأمنت  هي  اجلديدة  واالأ�سالك 

املواد  اأ�سلب  من  تعترب  التي  العنكبوت،  خيوط 

املوجودة يف الطبيعة. ومت ا�ستخدامها على �سبيل 

ومكب�س  القلب  دقات  لقيا�س  جهاز  يف  التجربة 

كهربائي دقيق بقدرة 35 مليغرامًا.

حرير العنكبوت
يف أجهزة طبية

جديد الصحة

عصير الخضر أفضل من عصير الفاكهة

حذر علماء اأمريكيون من اأن االإكثار من ع�سائر 

الفاكهة ميثل خطرًا جديًا على ال�سحة ب�سبب 

كمية ال�سكر التي حتتوي عليها، واأو�سوا ب�سرب 

ع�سائر اخل�سر بداًل منها. 

ألزهايمر »صديق« النظافة املفرطة
وجدت درا�سة يف جامعة كامربيدج الربيطانية 

اأن االهتمام املفرط بالنظافة قد يوؤدي اإىل زيادة 

خطر االإ�سابة مبر�س األزهامير. فقد ر�سدت 

عالقة وثيقة بني نظافة البلد وعدد مر�سى 

األزهامير فيه، مبينة اأن �سكان الدول املتقّدمة 

هم اأكرث عر�سة بن�سبة 10 يف املئة للمعاناة من 

اخلرف مقارنة بدول مثل كينيا وكمبوديا.

الصابون املضاد للبكتيريا 
قد يضعف املناعة والقدرة الجنسية

بينت درا�سة اأمريكية اأن مادتي »تري كولو 

كاربان« و »تريكلو�سان« املوجودتني يف 

معظم اأنواع ال�سابون امل�ساد 

للبكترييا، ت�سببتا 

يف ق�سر حياة �سغار 

حيوانات التجارب اأو 

نفوقها بعد اأن مت حقن 

اأمهاتها بها. وحذر العلماء من اأن التخل�س من 

اجلراثيم يوؤدي اإىل نق�س تعر�س االأطفال لها، 

ما ي�سبب �سعفًا يف مناعتهم ويجعلهم عر�سة 

للح�سا�سية واالأمرا�س. ولفتوا اإىل اأن لهاتني 

املادتني اأي�سًا تاأثريات هورمونية قد ت�سعف 

القدرة اجلن�سية.

ثالثة ماليين مريض بالربو 
يف السعودية؟

اأفاد الدكتور حممد الغبني، ا�ست�ساري 

االأمرا�س ال�سدرية يف الريا�س، اأن درا�سة 

اأجراها بينت اأن يف ال�سعودية ثالثة ماليني 

مري�س بالربو. واأ�سار اإىل اأن انت�سار هذا املر�س 

يف اململكة مرتبط اأ�سا�سًا بالبيئة ال�سحراوية، 

وت�ستفزه عوامل وراثية، ولكن العوامل البيئية 

تزيد من م�ساعفاته اإذ ت�ساعد على زيادة 

التهابات جمرى التنف�س خا�سة عند االأطفال، 

ومن هذه العوامل امللوثات اجلوية الناجمة عن 

امل�سانع والور�س والعوا�سف الغبارية.

ميشيل أوباما: اشربوا املاء
 أيها األميركيون

دعت ال�سيدة االأمريكية االأوىل مي�سيل 

اأوباما االأمريكيني اإىل �سرب مزيد من املاء، 

يف اإطار حملة حت�سهم على »�سرب كوب 

اإ�سايف من املاء يوميًا و�ستالحظون الفرق يف 

�سحتكم وطاقتكم ومزاجكم«. وتعمل  اأوباما 

علىمكافحة البدانة يف الواليات املتحدة، حيث 

تطاول را�سدًا واحدًا من كل ثالثة وطفاًل واحدًا 

من كل خم�سة. وتعترب امل�سروبات الغازية 

م�سوؤولة رئي�سية عن الوزن الزائد يف البالد.
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جيل جديد من التلسكوبات الفائقة

NASA, ESA, CSA, ESO, SKA   :Qó°üŸG

تلسكوب جيمس ويب الفضائي
  IBGôe ≈∏Y …ƒàëj øµdh ,πHÉg Üƒµ°ù∏àd kÉØ∏N Èà©j

  ÈcCG á«ªc ™ªL  Üƒµ°ù∏à∏d í«àJ äGôe çÓK ÈcCG    

 ó©HCG ≥WÉæe IógÉ°ûe øe øµªà∏d Aƒ°†dG øe                     

 2018 áæ°S  áeóÿG ¬dƒNO Qô≤ŸG øe   .¿ƒµdG                     

¢VQC’G øY Îeƒ∏«c ¿ƒ«∏e 1^5 ó©Ñj QGóe ‘             

  2022 áæ°S õ¡é«°S …òdG ºî°†dG »HhQhC’G Üƒµ°ù∏àdG

 ÖcGƒµ∏d Iô°TÉÑe Qƒ°U  ¢VôY øe øµªà«°S

 »°ùª°ûdG ÉæeÉ¶f êQÉN ájôî°üdG

ثالثة تلسكوبات ضخمة جديدة، كل واحد منها أقوى من أي تلسكوب 
سابق، قد توفر للباحثين بعض اإلجابات عن أسئلة أساسية ومعلومات 

عن الكون وما إذا كان هناك حياة خارج كوكبنا

املرآة
الرئيسية:
QÉàeCG 6^5 ô£≤dG

مصفوفة
الكيلومتر املربع:

   Öé◊ ¢ùæJ Ö©∏e áMÉ°ùÃ ´QO

¢ùª°ûdG á©°TCG

التلسكوب
األوروبي الضخم:

á°SÉ°ùM ¿ƒµà°S ™HôŸG Îeƒ∏«µdG áaƒØ°üe

 …CG øe ´ô°SCG Iôe 10^000h ÌcCG Iôe 50

¢VQC’G ≈∏Y ôNBG Üƒµ°ù∏J

الدرع الشمسي:

 ó«b Q’hO ¿ƒ«∏H 2^5 áØ∏µH …ƒjOGQ Üƒµ°ù∏J

 øe ,É«dGÎ°ShCGh É«≤jôaCG ÜƒæL ‘ AÉ°ûfE’G

 .2024 áæ°S πeÉc πµ°ûH ¬∏«¨°ûJ ™bƒàŸG

 ¤EG π°üà°S á«dÉªLE’G ™«ªéàdG áMÉ°ùe

 øe ∞dDƒe Üƒµ°ù∏àdGh .óMGh ™Hôe Îeƒ∏«c

»FGƒg øë°U 3000

ºàj …ô°üH Üƒµ°ù∏J ºî°VCG

 ‘ πÑL áªb ≈∏Y ,√õ«¡Œ

 IBGôŸG .»∏«°ûJ ‘ ÉeÉµJCG AGôë°U

 kGÎe 40 Égô£b  ≠∏Ñj »àdG

í°VhCG »g ógÉ°ûe ¢Vô©à°S

 πHÉg Üƒµ°ù∏àdG Qƒ°U øe  Iôe 16 
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مصباح يضيء
بقوة الجاذبية
مت ابتكار م�سباح جديد 

ميكن  الثمن  رخي�س 

اأن يكون بدياًل مل�سابيح 

)الــكــاز(  الكريو�سني 

ال�سم�سية  وامل�سابيح 

الريفية،  املناطق  يف 

ــــوف يــخــ�ــســع  ــــس و�

الختبارات ميدانية يف اأفريقيا واآ�سيا هذه ال�سنة.

وُي�سغل  اجلاذبية،  بقوة  امل�سباح  ــذا  ه يعمل 

ل حتته معلق بحبل. واإذ يهبط  بوا�سطة كي�س مثقَّ

الكي�س ببطء، تقوم ُترو�س م�سننة بتحويل الثقل 

وفقًا  دقيقة،   30 حتى  تدوم  اإ�ساءة  توفر  طاقة  اىل 

يوفر  بحيث  النظام  تعيري  وميكن  الكي�س.  لوزن 

�سوءًا اأ�سطع لفرتة ق�سرية.

قميصك يشحن 
هاتفك الخليوي

واملخيمني  اجلبال  مت�سلقي  مقدور  يف  �سيكون 

االإلكرتونية  اأجهزتهم  �سحن  قريبًا  والعدائني 

جامعة  يف  باحثون  جنح  فقد  ثيابهم.  بوا�سطة 

جورجيا للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة باإدخال 

ن�سيج  يف  ميكرو�سكوبية  نانوية  تكنولوجيا 

اإىل  للمرتدي  احلركية  الطاقة  وحتويل  الثياب، 

كهرباء.

مغلفة  دقيقة  قما�سية  األياف  حياكة  اأي�سًا  وميكن 

باأ�سالك نانوية من اأوك�سيد الزنك، يف من�سوجات 

مثل اخليم واالأعالم، الحتجاز الطاقة من ذبذبات 

القدرة  النانوية  االأ�سالك  ولهذه  ال�سوت.  اأو  الرياح 

الفوق  التموجات  حتى  الكهرباء  توليد  على 

ال�سوتية اأو من تدفق الدم.

ال�سعريات  باليني  من  النانوية  »املولدات«  تتكون 

عند  بع�س  على  بع�سها  يحتك  التي  الدقيقة 

احلركة فتنتج تيارًا كهربائيًا. وينتج املولد النانوي 

جمع  لكن  الكهرباء،  من  �سئيلة  كمية  الواحد 

يكفي  واحد  قمي�س  يف  النانوية  املولدات  ماليني 

ل�سحن هاتف خليوي اأو جهاز اآي بود.
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سوق البيئة

ك�سف التقرير البيئي ال�سنوي الثالث ملجموعة 

االإمارات عن تعزيز كفاءة ا�ستهالك الوقود يف 

اأ�سطول طريان االإمارات، وحت�سني م�ستويات 

اأوك�سيد  ثاين  غاز  بانبعاثات  اخلا�سة  الكفاءة 

حديثة  طائرات  الناقلة  اأ�سافت  كما  الكربون. 

من  اأقدم  طائرات  واأخرجت  عالية  كفاءة  ذات 

اخلدمة.

يغطي  الذي  املدقق،  البيئي  التقرير  وت�سمن 

لبيانات  حتلياًل   ،2013  /2012 املالية  ال�سنة 

االأداء البيئي للمجموعة، مبا يف ذلك عمليات 

واملناولة  ال�سحن  وعمليات  االإمــارات،  طريان 

التجارية  واالأن�سطة  دنــاتــا،  يف  االأر�ــســيــة 

الطائرات.  ومتوين  الهند�سة  مثل  االأر�سية 

لتاأثري  اأكــرب  فهم  توفري  التقرير  وي�ستهدف 

البيئة،  على  وعملياتها  املجموعة  اأن�سطة 

لتح�سني  املتاحة  الفر�س  حتديد  وكــذلــك 

هذا  يف  املمار�سات  اأف�سل  وتبني  البيئي  االأداء 

املجال لدى العاملني يف املجموعة الذين تزيد 

اأعدادهم على 68 األف موظف.

وحققت طريان االإمارات، التي ت�ستاأثر باجلزء 

عن  الناجمة  البيئية  التاأثريات  من  ــرب  االأك

معدل  يف  حت�سنًا  االإمارات،  جمموعة  اأن�سطة 

طائرات  رحالت  على  الوقود  ا�ستهالك  كفاءة 

الركاب وال�سحن بن�سبة 0.29 يف املئة، لي�سبح 

كيلومرت.  طــن/  لكل  ليرت   0.3103 املعدل 

ثاين  انبعاثات  خف�س  يف  الناقلة  جنحت  كما 

لت�سل  املئة،  يف   0.3 بن�سبة  الكربون  اأوك�سيد 

اإىل 0.767 غرام لكل طن/ كيلومرت.

اأخرجت  التقرير،  يغطيها  التي  الفرتة  وخالل 

اخلدمة،  من  طــائــرات   6 االإمـــارات  ــريان  ط

االأ�سطول.  اإىل  جديدة  طائرة   34 و�سمت 

االأ�ساطيل  اأحدث  من  واحدًا  الناقلة  وت�سغل 

متو�سط  يبلغ  حيث  العامل،  يف  كفاءة  واأكرثها 

يف  �سنوات،   6 لطائراتها  الت�سغيلي  العمر 

القيا�سي  الت�سغيلي  العمر  متو�سط  مقابل 

احتاد  يف  االأع�ساء  الناقالت  لطائرات  العاملي 

النقل اجلوي الدويل )اأياتا( البالغ 11.7 �سنة. 

ويلعب ذلك دورًا حيويًا مبا�سرًا يف تعزيز كفاءة 

االإمارات،  طريان  الأ�سطول  الوقود  ا�ستهالك 

بن�سبة  اأف�سل  كفاءة  مبعدالت  يتمتع  الــذي 

تقديرات  مع  باملقارنة  املئة،  يف   15.7

ــــا«  ــــات »اأي

عام  خــالل  ال�سناعة  يف  ال�سائد  للمتو�سط 

اخلا�سة  الكفاءة  مــعــدالت  اأن  كما   .2012

لدى  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  غاز  بانبعاثات 

من  املئة  يف   16.6 بن�سبة  اأف�سل  تعد  الناقلة 

يف  االأع�ساء  الناقالت  لدى  ال�سائد  املتو�سط 

»اأياتا« عام 2012.

واأكد ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، الرئي�س 

االأعلى التنفيذي لطريان االإمارات واملجموعة، 

التزام جمموعة االإمارات باأرفع املعايري البيئية 

يف اأن�سطتها وعملياتها، م�سيفًا: »يو�سح هذا 

الكفاءة  لتح�سني  املتوا�سلة  جهودنا  التقرير 

على  اأم  االأجــواء  يف  �سواء  لعملياتنا،  البيئية 

حت�سن  حتقيق  من  التمكن  وي�سعدنا  االأر�س. 

جمــاالت  يف  اأ�سطولنا  كــفــاءة  مــعــدالت  يف 

اأوك�سيد  ثاين  وانبعاثات  الوقود  ا�ستهالك 

الطائرات  من  املزيد  �سم  بف�سل  الكربون، 

اجلديدة االأكرث حداثة وكفاءة بيئية«.

اأوردها  التي  االأخرى  البيئية  االإجنــازات  ومن 

التقرير ما ياأتي:

�ساعفت جمموعة االإمارات اإجمايل اأحجام    ●

املواد التي متت اإعادة تدويرها خالل ال�سنة 

 10697 اإىل  التقرير  يغطيها  التي  املالية 

طنًا، ويرجع الف�سل يف ذلك اأواًل اإىل اإدراج 

الطائرات  لتموين  »األفا«  �سركة  برنامج 

)تابعة ملجموعة االإمارات( اخلا�س باإعادة 

تدوير زيوت الطهي امل�ستخدمة.

طريان  يف  اجلوية  العمليات  فريق  متكن   ●

تن�سيق  عمليات  اأعقاب  يف  ـــارات،  االإم

دولة،   34 يف  املعنية  ال�سلطات  مع  مكثفة 

من  طن   4200 على  يزيد  وفر  حتقيق  من 

ثاين  انبعاثات  من  طن  و13200  الوقود 

برنامج  بف�سل   ، �سنويًا  الكربون  اأوك�سيد 

جويًا  م�سارًا   25 فتح  الذي  فليك�س«،  »اآي 

لت�سغيل  االأفريقية  القارة  عرب  جديدًا 

رحالت الناقلة من واإىل اأمريكا اجلنوبية.

جائزة  على  االإمـــارات  ــريان  ط ح�سلت    ●

�سان  مــطــار  مــن  ــادئ«  ــه ال ــريان  ــط »ال

تقديرًا  و2013،   2012 عامي  فرن�سي�سكو 

باحلد  الكفيلة  ال�سبل  اإيجاد  يف  جلهودها 

املجتمعات  على  ال�سو�ساء  اآثار  من 

املحلية املحيطة.

ــق اخلــدمــات  نــفــذ فــري  ●

ــارات  االإم جمموعة  يف  املركزية 

التي  الــربيــد«  ر�سائل  خف�س  »حملة 

الربيد  ر�سائل  كمية  تقلي�س  ت�ستهدف 

دبي  يف  االإمـــارات  جمموعة  مقر  �سمن 

األف   45 يعادل  ما  اأو  املئة،  يف   25 بن�سبة 

اإر�سالية بريدية كل �سهر.

الطائرات«  لتموين  »االإمـــارات  ت�سعى   	●

االإمارات  دولة  يف  برنامج  اأول  اإطالق  اإىل 

العربية املتحدة الإعادة تدوير الزجاج.

دناتا  يف  االأمتعة  خدمات  فريق  يخطط   ●

يف  ال�ستخدامها  كهربائية  عربة  ل�سراء 50 

مطار دبي الدويل يف ال�سنة املالية 2013/ 

2014، االأمر الذي من �ساأنه حت�سني جودة 

الهواء للعاملني على اأر�س املطار.

اإىل  منح  لتقدمي  االإمــارات  طريان  تخطط    ●

ال�سنة  هذه  الحق  وقت  يف  بيئية  منظمات 

»من  اجلديدة  البيئية  منحتها  اإطــار  يف 

اأجل غد اأكرث اخ�سرارًا«.

اقرتاحًا  ال�سنة  لهذه  البيئي  التقرير  ويت�سمن 

جديد  معيار  لتطوير  االإمـــارات  طــريان  من 

لتح�سني معدالت الكفاءة يف ا�ستهالك الوقود 

املعيار  هذا  و�سي�سكل  الطريان.  �سناعة  �سمن 

لكل  الكيلومرتي  بالطن  يقا�س  الذي  اجلديد، 

اأ�سا�سًا لالإف�ساح اخلا�س مبعدل الكفاءة  ليرت، 

يف ا�ستهالك الوقود يف طريان االمارات خالل 

العام املقبل.

وحتميله  الكامل  التقرير  على  االطالع  ميكن 

عرب الرابط ال�سبكي:

www.emirates.comlenvironmentreport

مجموعة اإلمارات أصدرت تقريرها البيئي الثالث: 
كفاءة يف الوقود وتقليل لالنبعاثات وجائزة للطيران الهادئ
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ستيرلنغ توسع خدمات 
السالمة النفطية

جمموعـة  اإىل  »�ستريلـنغ«  جمموعـة  ان�سمت 

خدمات  جمال  يف  للـتو�سع  كـابيتـال«  »اأوليف 

ال�سحـة واالأمن وال�سالمـة وحماية البيئة ل�سركات 

ال�سرق  منطقة  يف  تعمل  التي  والــغــاز  النفط 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وت�سم خدمات �ستريلنغ 

من  االإنقاذ  وخدمات  االآمنة  الرحالت  اإدارة  اأي�سًا 

احلريق.

فورسيزونز الدوحة 
يعتمد زجاجات املياه

اعتمد فندق فور�سيزونز الدوحة نظام »اإيكوبيور 

قوارير  يف  املياه  لتعبئة  للبيئة  ال�سديق  ووترز« 

زجاجية بدل القوارير البال�ستيكية.

اإ�سافة  مع  تعقيم  ـــراءات  اإج النظام  ويت�سمن 

�سمن  وتعبئتها  املياه  اإىل  املعدنية  العنا�سر 

زجاجات قابلة الإعادة اال�ستخدام، داخل الفندق. 

ا�ستخدام  من  احلد  يف  ي�ساهم  اأن  املتوقـع  ومن 

بال�ستيكية  مياه  قــارورة  األف   100 نحو  الفندق 

�سنويًا.
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وحدات سكنية موقتةلالجئين
يعمل عمالق املفروشات السويدي

« إيكيا » بالتنسيق مع وكالة 
الالجئين التابعة لألمم املتحدة

� إنتاج وحدات سكنية
موقتة لالجئين تأتي يف

صناديق مسطحة
ويمكن تجميعها 

بسرعة يف
املخيمات

شبكة للحماية
من أشعة الشمس
IQGô◊G ¢ùµ©j Êó©e è«°ùf

 É¡¶Øëjh QÉ¡ædG ‘                   

 IóMƒdG πNGO                            

á«æµ°ùdG                                      

π«∏dG ‘                                            

نافذة

ستائر

مصباح

السقف
والجدران

∂«à°SÓÑdG øe áYƒæ°üe

…òdG  Ö∏°üdG ¬Ñ°T ∞«ØÿG

 ,πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S çÓK  Ωhój

Ióe ô¡°TCG áà°ùH áfQÉ≤e

ÚÄLÓdG º«N ΩGhO

ájó«∏≤àdG

Q’hO 1000 :áØ∏µdG

êÉàfE’G á∏Môe ‘

á∏ª÷ÉH

ألواح شمسية
í«HÉ°üª∏d ábÉ£dG ôaƒJ

USB òaÉæeh           

إطار معدني
äÓ°Uh á£°SGƒH â sÑãj

 ∑Ó°SCGh

:IóMƒdG áMÉ°ùe

™°ùàJ ™Hôe Îe 17^5

¢UÉî°TCG á°ùªÿ               

ΩGôZƒ∏«c 100 :¿RƒdG

Ikea Foundation :Qó°üŸG

 ¿GQó÷Gh ∞≤°ùdG ìGƒdCG

 Êó©ŸG QÉWE’G ‘ âÑãJ

á«µ«à°SÓH ∂HÉ°ûe á£°SGƒH ø sµ“h

øY IQÉÑY á«°VQC’G

á«µ«à°SÓH áëjô°T

مراحل التجميع
IóMƒdG ™«ªéàd Üƒ∏£ŸG øeõdG

äGhOCG ¤EG áLÉM ¿hO øe äÉYÉ°S  ™HQCG

حلى من قرون البقر
قرون  ا�ستعمال  اإىل  بريطانية  �سيدة  ــاأت  جل

عملها  تركت  فهي  املجوهرات.  ل�سنع  احليوانات 

بعدما  بريطانيا،  يف  الكهربائية  الهند�سة  يف 

عملها  تاأ�سي�س  اإىل  االأفريقي  للرتاث  حبها  دفعها 

وهناك  كامباال.  االأوغندية  العا�سمة  يف  اخلا�س 

�ست �سركة الإنتاج حلى وحقائب بجودة عالية،  اأ�سّ

قرون  مثل  »متجددة«  مواد  �سنعها  يف  ت�ستعمل 

اأفريقيا  �سرق  يف  تعي�س  التي  االأنكويل  اأبقار 

وترمى قرونها بعد ذبحها.

وتقوم ال�سيدة با�سترياد مواد اإ�سافية من مناطق 

اأفريقية اأخرى، مثل اجللد من اإثيوبيا واخلرز من 

جنوب اأفريقيا، وحتقق �سركتها جناحًا 

كبريًا، خ�سو�سًا يف الواليات 

املتحدة.
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المفكرة البيئية

تشرين األول )أكتوبر( 2013

14
يوم البيئة العربي

�سعاره هذه ال�سنة »نحو تقنية خ�سراء 

لتحقيق تنمية م�ستدامة«.

30 - 28
موؤمتر ومعر�ض الطاقة الذكية

www.intelligentenergy-me.com    .دبي، اإلمارات

29 - 28
البيئة 2013: املوؤمتر ال�سنوي

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(

حمور املوؤمتر: الطاقة امل�ستدامة يف املنطقة 

العربية: التوقعات، التحديات، اخليارات. 

اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة، االإمارات.

هاتف: 321800  1 )961+(

فاك�س: 321900  1 )961+(

www.afedonline.org/conference
 info@afedonline.org

31 - 30
4th Dii Desert Energy Conference
موؤمتر »ديزرتك« حول طاقة ال�سحراء

الرباط، املغرب.

www.dii-conference.com  

31 - 30
منتدى الكويت للمباين اخل�سراء

الكويت.

www.promediakw.com/2013/greenbuild

تشرين الثاني )نوفمبر( 2013

6
موؤمتر الأبنية اخل�سراء يف العراق

اإربيل، العراق.

www.eecosolutions.com/bigerbil.html

9 - 6
ECOMONDO 2013

املعر�ض الدويل للمواد والطاقة املتجددة 

والتنمية امل�ستدامة

رمييني، ايطاليا.

en.ecomondo.com

12 - 11
منتدى ال�سرق الأو�سط لإدارة النفايات

دبي، االإمارات.

http://goo.gl/RQMOu

16
يوم البيئة يف لبنان

19 - 17
منتدى البنية التحتية البيئية

جدة، ال�سعودية.

www.enviro-infrastructure.com

20 - 18
IRES 2013

املوؤمتر واملعر�ض الدويل الثامن لتخزين 

الطاقة املتجددة

برلني، اأملانيا.

www.energystorageconference.org

كانون األول )ديسمبر( 2013

6 - 3
Pollutec Horizons 2013

املعر�ض واملوؤمتر الدويل لالبتكارات 

والتكنولوجيات واحللول البيئية

www.pollutec.com        باري�س، فرن�سا

5 - 4
موؤمتر ومعر�ض الكويت لتكنولوجيا املياه

الكويت.

www.promediakw.com/2012/water/

بيروت
مشروع »هيالند« لحفظ

اإلرث الطبيعي يف لبنان
اأطلقت كلية ال�سياحة واإدارة الفنادق يف اجلامعة 

بالتطوير  املعني  »هيالند«  م�سروع  اللبنانية 

االإرث  حلفظ  امل�ستدام  االجتماعي  االقت�سادي 

ط. ال�سياحي والطبيعي يف حو�س البحر املتو�سِّ

طبيعية.  مناطق  ع�سر  لبنان  يف  امل�سروع  ي�سمل 

كل  اإدارة  على  القيمني  هيالند  فريق  ويلتقي 

موقع، ليناق�س معهم �سبل ا�ستخدام التكنولوجيا 

تلك  على  احلفاظ  يف  رة  املتطوِّ والطرائق  احلديثة 

ودور  البيئّية،  ال�سياحة  ن�ساطات  وتطوير  املواقع، 

بالتعاون  ال�سياحية  املواقع  تطوير  يف  البلديات 

ي�سملها  التي  املناطق  ومن  اخلا�ّس.  القطاع  مع 

اإدارتها  تعمل  التي  ال�سوف  اأرز  حممية  امل�سروع 

على تاأ�سي�س حديقة جيولوجية يف منطقة نيحا، 

االأوىل  �ستكون  اليون�سكو  قبل  من  اإعالنها  وعند 

من نوعها يف لبنان وال�سرق االأو�سط.

»إعالن مسقط«: أهمية املوارد 
الوراثية النباتية لألمن الغذائي

االأدنــى  ال�سرق  الإقليم  ــوزاري  ال االجتماع  �سدد 

واإندوني�سيا  الــربازيــل  ودول  اأفريقيا  و�سمال 

واإيطاليا والرنوج واإ�سبانيا، على االأهمية الق�سوى 

االأمن  حتقيق  يف  النباتية  الوراثية  املوارد  حلماية 

االجتماع،  ختام  يف  امل�ساركون  واأو�سى  الغذائي. 

الدولية  »املعاهدة  م�ستجدات  ملناق�سة  نظم  الذي 

والزراعة«  لالأغذية  النباتية  الوراثية  للموارد 

بتعزيز  م�سقط،  الُعمانية  العا�سمة  وا�ست�سافته 

الرتابط بني البلدان يف ما يتعلق باملوارد الوراثية 

النباتية، وحفظ املعارف التقليدية ذات ال�سلة بها.

مقت�سيات  تنفيذ  اإىل  م�سقط«  »اإعــالن  ــا  ودع

الق�سايا  معاجلة  يف  للم�ساعدة  الدولية  املعاهدة 

املائي  واالإجــهــاد  امللوحة  ومنها  امل�ستجدة، 

الزراعي  احليوي  للتنوع  الوراثي  ــراف«  و»االجن

وانعدام االأمن الغذائي واآثار تغري املناخ.

الكويت
حملة لزراعة مليون نخلة

 15 �سادف  الذي  العربي  النخيل  يوم  منا�سبة  يف 

الوطنية  احلملة  منظمو  �سدد  )�سبتمرب(،  اأيلول 

اأهمية  على  الكويت  يف  نخلة  املليون  مل�سروع 

الفوائد  من  العديد  حتقيق  يف  النخيل  ــة  زراع

الغذائي  االأمن  ودعم  واملناخية  والبيئية  التنموية 

هذه  مثل  باإدراج  مطالبني  العربي،  اال�سرتاتيجي 

ونا�سدوا  الوطنية.  التنمية  خطة  يف  امل�ساريع 

بتقدمي  ال�سمكية  والرثوة  للزراعة  العامة  الهيئة 

منازلهم،  يف  النخيل  لزراعة  للمواطنني  الدعم 

اأ�سوة باأ�سحاب املزارع.

البيئة 2013: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
28 - 29 تشرين األول )أكتوبر( 2013، الجامعة األميركية يف الشارقة، اإلمارات

حمور املوؤمتر:  الطاقة امل�ستدامة يف املنطقة العربية: التوقعات، التحديات، اخليارات.  

هاتف: 321800  1 )961+( فاك�س: 321900  1 )961+(

www.afedonline.org/conference    info@afedonline.org





البيئة العربية x  6  الطاقة المستدامة

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية           x             الجامعة األميركية في الشارقة، 28ـ  29 تشرين األول/ أكتوبر 2013
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

	كيف يستجيب قطاع الطاقة العربي ألسواق عالمية يتحكم بها تغّير المناخ؟   	•
	ما هي فرص الطاقة المتجددة وما هي سبل تعزيز كفاءة الطاقة؟ 	•

	ما هو مستقبل الطاقة النووية في المنطقة العربية؟ 	•
	هل توجد سياسات مالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في الطاقة؟ 	•

	كيف نعزز مساهمة قطاع الطاقة في التنمية المستدامة؟ 	•

هذه		بع�س العناوين على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي ال�شاد�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي يعقد في ال�شارقة، 
المارات العربية المتحدة، في  28	ـ	29 ت�شرين الأول )اأكتوبر( 2013.

المحوري  الدور  ال�شوء على  يلقي  العربية«، وهو  البيئة  ال�شاد�س في �شل�شلة »و�شع  ال�شنوي  »اأفد«  الطاقة هي مو�شوع تقرير 
لقطاع الطاقة في التنمية القت�شادية ـ الجتماعية للبلدان العربية.

98 في المئة من الطلب العربي على الطاقة، وتمتلك البلدان العربية موارد �شخمة من الطاقة المتجددة،  يغطي النفط والغاز 
خا�شة ال�شم�س، ما زالت غير م�شتخدمة. ومع هذا، فهناك 60 مليون عربي محرومون من خدمات الطاقة الحديثة. 

يحلل التقرير التغّير المتوقع في اأنماط ا�شتهالك الطاقة، ب�شبب تدابير تخفيف انبعاثات الكربون للحد من تغّير المناخ.
يناقش الموؤتمر نتائج تقرير »اأفد« مع مجموعة من كبار الخبراء و�شانعي القرار، و�شوًل اإلى اقتراح تو�شيات وخطة طريق. 

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س

بالتعاون	مع

عدنان �شهاب الدين

المدير	العام

موؤ�س�سة	الكويت	للتقدم	العلمي

�شليمان الحرب�س

المدير	العام

�سندوق	الأوبك	للتنمية	الدولية

هولغر روغنر

الرئي�س	ال�سابق	لق�سم	التخطيط

الوكالة	الدولية	للطاقة	الذرية

كري�شتين لين�س

المديرة	التنفيذية	ل�سبكة

�سيا�سات	الطاقة	المتجددة

ابراهيم عبدالجليل

اأ�ستاذ	ال�سيخ	زايد	الأكاديمي	

للطاقة	،	جامعة	الخليج	العربي

ب�شام فّتوح

مدير	النفط	وال�سرق	الأو�سط

معهد	اأوك�سفورد	لدرا�سات	الطاقة

عدنان بدران

رئي�س	جامعة	البتراء	

رئي�س	وزراء	الأردن	ال�سابق

را�شد بن فهد

وزير	البيئة	والمياه

الإمارات
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