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متى ربيع البيئة؟
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هــذا ال�شهـــر

انتهاك حقوق املواطنني يف املوارد ويف البيئة النظيفة، والف�ساد الناجم عن �سوء اإدارة الرثوات الطبيعية، 

التغطية  الرتكيز عليهما يف  العربي ال يتم  العامل  ال�سعبية يف  �سببان رئي�سيان للثورات واالحتجاجات 

البيئية  املبادرات  ومن  العدد.  لهذا  الغالف  مو�سوع  حمور  وهما  للتحركات،  والتحليلية  االإعالمية 

الر�ساميل  جلمع  خ�سراء«  اإ�سالمية  »�سكوك  اأ�سواق  الإقامة  خطط  دعم  العربية  املنطقة  يف  الرائدة 

مل�ساريع التنمية امل�ستدامة ومكافحة تغري املناخ، واإعادة تاأهيل وادي حنيفة يف ال�سعودية الذي حتول 

من مكب للنفايات ال�سلبة وال�سائلة اإىل رئة ومتنزه ملدينة الريا�ض، وحماية جبل مو�سى يف لبنان الذي 

يوؤوي ثروة نباتية وحيوانية فريدة. ويف جمال اإدارة الطاقة مقال عن نظم االإنارة العالية الكفاءة، واآخر 

عن م�سادر الطاقة احليوية يف لبنان واأهمها االأحراج واملزارع وال�سناعة والنفايات. وُخ�س�ست م�ساحة 

ا�ض. ومع العدد هدية »اجلريدة  ل�سرية العامل امل�سري العاملي الراحل الدكتور حممد عبدالفتاح الق�سّ

ف باملنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية )ROPME( وتقدم معلومات متنوعة  اخل�سراء« التي تعرِّ

عن البحار وثرواتها و�سبل حمايتها.

''البيئة والتنمية''
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ا�ض �ساهد بيئي على الع�سر           الق�سّ

جنيب �سعب

باتر وردم االأ�سباب البيئية للربيع العربي   

�شوء اإدارة املوارد الطبيعية والبيئة �شاهم يف 

احلراك من اأجل التغيري

ا�ض عامل عربي نه�ض بالب�سرية حممد الق�سّ

�سمري غّبور  

نظم االإنارة العالية الكفاءة يف ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا            اإبراهيم عبداجلليل

حممد الأ�سد ووائل ال�سمهوري تاأهيل وادي حنيفة  

من مكب للنفايات اإىل متنزه ملدينة الريا�ض

ح�سان حراجلي الطاقة احليوية يف لبنان  

من االأحراج واملزارع وامل�شانع والنفايات

تالل الفو�سفات حتول مدينة الر�سيفة 

فرح العطيات االأردنية بوؤرة �ساخنة   

جبل مو�سى حميط حيوي يف لبنان  

جورج وهرنييت طعمه  

اآلن بويل اأدغال �سورينام تنب�ض باحلياة  

�سارة ريردون الدع�سوقة تغري لونها مع املناخ  

ب�سار زيتون �سكوك اإ�سالمية خ�سراء   

متويل م�شاريع مكافحة تغري املناخ

املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية

تن�شيق جهود الدول االأع�شاء ل�شالمة املياه

املنظمات املراقبة يف مفاو�سات تغري املناخ

كارول بتزولد  

ال�سباق اإىل اأعماق حميطات العامل
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طبعت هذه املجلة على ورق اأعيد 

ت�شنيعه بطريقة �شليمة بيئيا www.mectat.com.lb

عبدالفتاح  حممد  يف  اجتمعت  كما  واحد،  رجل  يف  فريدة  خ�شائل  جتتمع  ما  نادراً 
املا�شي عن واحد وت�شعني عامًا. فاإىل �شعة  اآذار )مار�ض(  الذي رحل يف ٢1  ا�ض،  الق�شّ

العلم واملعرفة، كان يتمتع مبيزات التوا�شع واملواظبة وال�شغف وحب العطاء.

يف  الت�شحر  مفهوم  اأدخل  من  اأول  وهو  البيئة،  مو�شوع  يف  عاملية  �شخ�شية  ا�ض  الق�شّ

الو�شط العلمي الدويل. وكان، مع اأ�شامة اخلويل الذي رحل قبل ع�شر �شنني، يف طليعة 

املتحدة  االأمم  برنامج  تطوير  يف  طلبه  كمال  م�شطفى  عليه  اعتمد  الذي  العلمي  الفريق 

للبيئة خالل ال�شبعينات والثمانينات من القرن املا�شي.

الدلتا  منطقة  يف  انخفا�شًا  االأكرث  وهي  الربّل�ض،  برج  بلدة  يف   19٢1 عام  ا�ض  الق�شّ ولد 

كانت  هذه  املناخ.  تغري  بفعل  البحار  الرتفاع  نتيجة  للغرق  عر�شة  واالأكرث  امل�شرية 

بيئية  »�شهادة  بعنوان   ٢008 عام  معه  اأعددُته  الذي  الوثائقي  للفيلم  االنطالق  فكرة 

عجوز«.  رجل  »�شهادة  عنوان  االنكليزية  للن�شخة  ا�ض  الق�شّ اختار  وقد  الع�شر«.  على 

ي�شتعر�ض ال�شريط حتديات البيئة يف املنطقة العربية خالل قرن، كما يرويها »ال�شاهد« 

وجتربته،  ا�ض  الق�شّ حياة  وعرب  الربّل�ض.  برج  يف  والدته  منذ  ا�ض  الق�شّ حممد  الدكتور 

اأبرز التحديات التي تواجه البيئة العربية، مثل النمو ال�شكاين والتو�شع  يعر�ض ال�شريط 

اىل  بدعوة  وينتهي  والبحار،  والهواء  واملياه  الطبيعية  املوارد  على  وال�شغوط  املديني 

املواجهة عن طريق العلم والتعاون االقليمي.

ا�ض اأ�شتاذًا فيها، قبل ح�شوله على  بعد تخرجه من جامعة القاهرة عام 1944، عمل الق�شّ

الدكتوراه يف علم بيئة النبات من جامعة كمربيدج الربيطانية عام 1950. كان ع�شوًا يف 

بني  الطبيعة  ل�شون  الدويل  االحتاد  تراأ�ض  ودولية،  عربية  علمية  وجممعات  اأكادمييات 

عامي 19٧1 و1984. اأ�ش�ض مدر�شة بحوث البيئة ال�شحراوية التي كان لها دور الريادة يف 

التعريف بق�شايا الت�شحر، وتتلمذ على يديه مئات العلماء. �شارك يف و�شع خرائط البيئة 

العربية،  املنطقة  يف  البيئة  بعلوم  االهتمام  تنمية  على  وعمل  املتو�شط،  البحر  حلو�ض 

واأعد بع�ض اأهم الدرا�شات البيئية يف العامل.

ا�ض حتى اآخر اأيامه يداوم يوميًا يف مكتبه يف كلية العلوم يف جامعة القاهرة،  بقي الق�شّ

نعمل  كنا  وفاته  قبل  االأخرية  ال�شهور  ويف  العامل.  اأنحاء  جميع  من  الباحثني  وي�شتقبل 

البيئية  الب�شمة  مو�شوع  يف  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  اجلديد  التقرير  على  معًا 

التي  ال�شنوية  التقارير  جميع  تاأليف  يف  �شاهم  وهو  العربية.  للدول  اال�شتدامة  وفر�ض 

االأبحاث  اأهم  االأخريين  العقدين  خالل  وكتب  العربية،  البيئة  و�شع  عن  املنتدى  اأ�شدرها 

اأبحاثه التي  التي ن�شرتها جملة »البيئة والتنمية«. وما زالت املجلة حتتفظ مبخطوطات 

كتبها بخط يده، خالية من اأي خطاأ يف حرف اأو رقم اأو مرجع، وذلك ال�شتخدامها كنموذج 

لتدريب الباحثني والكّتاب.

اإبنتي، التي تعمل على اأطروحة الدكتوراه يف جامعة لندن حول اأثر تغري املناخ على حق 

االن�شان يف الغذاء، اأر�شلت اليه قبل اأ�شابيع ملخ�شًا عن نتائج اأبحاثها للوقوف على راأيه. 

اأجابها بر�شالة خطها بيده، مرفقة بالعديد من املراجع. فوجئ االأ�شاتذة  اأيام قليلة،  بعد 

يف جامعة لندن بدقة مالحظاته، امل�شتندة اىل معلومات حديثة، بع�شها مل يكونوا هم 

على اطالع عليها بعد.

باأنه  ا�ض  الق�شّ و�شفت  مارتون  جوليا  الطبيعة  ل�شون  الدويل  لالحتاد  العامة  املديرة 

»اأعظم رئي�ض يف تاريخ االحتاد. كان قادرًا على حتقيق اإجماع عاملي حيال املنظمة وعلى 

منحها و�شوح الب�شرية. لن تفتقده املنطقة العربية فقط، بل كل الو�شط العلمي والبيئي 

حول العامل. لقد ترك اإرثًا باقيًا الأمد طويل«.

حني التقيته للمرة االأخرية قبل ثالثة اأ�شهر، يف الثامنة �شباحًا كالعادة، كان عائدًا لتوه 

من قلم االقرتاع، حيث حر�ض على االإدالء ب�شوته يف انتخابات جمل�ض ال�شعب يف ال�شباح 

الباكر حفاظًا على موعدنا. بحثنا يف مو�شوع التقرير الذي نعّده عن »فر�ض اال�شتدامة 

يف العامل العربي«، واأذكر مالحظته االأخرية: ملاذا ال يكون العنوان »فر�ض البقاء«؟ قد 

ا�ض االأخرية للعامل العربي: ح�شن اإدارة املوارد الطبيعية بناء على  تكون هذه و�شية الق�شّ

العلم لي�ض خيارًا للعرب، بل هو �شرط للبقاء.

جنيــب �سعــب  

ا�س �صاهد بيئي على الع�صر الق�صّ

nsaab@mectat.com.lb
www.najibsaab.com
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ثلج يف ال�صحراء

ال�صحراء  يف  نادر  م�صهد  يف  بالثلج  يلعب  �صاب 

زقرب تبوك يف �صمال غرب ال�صعودية
رت

ي
و

ر

حّذر الرئي�س العام لرئا�صة الأر�صاد وحماية 

البيئة ال�صعودية الأمري تركي بن نا�صر من 

اأن القت�صادات العربية بهيكلتها احلالية لن 

ت�صتطيع اإيجاد مزيد من الوظائف لل�صباب 

وتاأمني نحو 60 مليون وظيفة مطلوبة لهم 

بحلول �صنة 2020، وذلك وفق تقديرات 

التقرير الذي اأ�صدره املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية بعنوان »القت�صاد الأخ�صر يف 

عامل عربي متغرّي«. و�صدد على اأن »التحّول 

يف املنطقة العربية اإىل القت�صاد الأخ�صر 

�صي�صاهم وي�صاعد يف اإيجاد فر�س عمل لئقة 

ودائمة لل�صباب يف الوطن العربي«.

واأيد الأمري تركي ما تو�صل اليه التقرير من 

»اأن توؤدي الزراعة امل�صتدامة اإىل وفورات 

للدول العربية تراوح ما بني 5 و6 يف املئة من 

الناجت املحلي، نتيجة ازدياد اإنتاجية املياه 

مبا يعادل 114 بليون دولر �صنويًا، اإ�صافة 

اإىل ماليني الوظائف يف املناطق الريفية التي 

يعي�س فيها نحو 76 يف املئة من فقراء املنطقة 

العربية. وا�صتثمار 100 بليون دولر �صنويًا 

يف الطاقة املتجددة من �صاأنه اأن يوجد نحو 

600 األف وظيفة جديدة، كما اأن خف�س دعم 

الطاقة بن�صبة 25 يف املئة �صيحرر نحو 100 

بليون دولر خالل ثالث �صنوات، ميكن 

حتويلها اإىل اإنتاج الطاقة اخل�صراء واإيجاد 

ماليني الوظائف«.

كما دعم الأمري تقديرات »اأفد« اأن »خف�س 

دعم اأ�صعار الطاقة يف املنطقة العربية 

بن�صبة 25 يف املئة �صيحرر 100 بليون دولر 

خالل ثالث �صنوات. ولفت اإىل اأن هذا مبلغ 

ميكن حتويله لتمويل النتقال اإىل م�صادر 

الطاقة اخل�صراء. وتخ�صري 50 يف املئة من 

قطاع النقل نتيجة ازدياد ا�صتعمال النقل 

العام وال�صيارات الهجينة، يولد وفورات 

تقدر بنحو 23 بليون دولر كل �صنة عامليًا، 

ميكن توجيهها لأغرا�س اأخرى. وا�صتثمار 

100 بليون دولر يف تخ�صري 20 يف املئة من 

الأبنية القائمة خالل ال�صنوات الع�صر املقبلة 

�صيوؤّمن اأربعة ماليني فر�صة عمل حملية. 

وطالب الدول العربية بتعزيز كفاءة الرّي 

وا�صتخدام املياه ومنع تلوثها، والعمل على 

ة  زيادة ن�صبة مياه ال�صرف ال�صّحي املعالجَ

التي يعاد ا�صتخدامها يف رّي املزروعات، من 

20 يف املئة اإىل 100 يف املئة.

واعترب الأمري تركي اأن »النتقال اإىل القت�صاد 

الأخ�صر يتطلب معرفة يف التنمية امل�صتدامة 

وما حتتويه من مهارات وظيفية واأنظمة 

�صّحية جديدة«، م�صرياً اإىل اأن من املنافع 

الرئي�صية للتحّول اإىل القت�صاد الأخ�صر 

حتقيق الرثوات وفر�س العمل املتنوعة، 

والق�صاء على الفقر وحتقيق الرخاء 

القت�صادي على املدى الطويل، دون ا�صتنفاد 

املوارد الطبيعية للدولة، خا�صة يف الدول 

الفقرية و املنخف�صة الدخل.

وجدير بالذكر اأن الإمارات كانت قد اأعلنت 

يف بداية ال�صنة عن خطة وطنية لعتماد 

القت�صاد الأخ�صر كخيار ا�صرتاتيجي.

تقرير »اأفد« ي�صتقطب االهتمام

»الأر�صاد وحماية البيئة ال�صعودية« حت�ض على النتقال اىل القت�صاد الأخ�صر
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ج�صر بني ال�صعودية وم�صر 

عرب البحر الأحمر

�تفقت �ل�شعودية وم�شر على �إعادة �إحياء م�شروع 

�مللك  »ج�شر  ��شم  عليه  تطلقا  و�أن  بينهما،  �جل�شر 

به  �لعمل  يبد�أ  و�أن  عبد�لـعزيز«،  بن  عبد�لـله 

ثالثة  تبلغ  مبدئية  بكلفة  �ملقبلة  �ل�شنة  منت�شف 

تبوك  منطقة  من  �جل�شر  و�شيمتد  دوالر.  باليني 

�ل�شعودية )بني ر�أ�س حميد وم�شيق تري�ن( �إىل 

�الأحمر  �لبحر  عرب  م�شر  يف  �لعقبة  خليج  مدخل 

بامل�شروع  �لعمل  و�شيبد�أ  كيلومرتً�.   50 بطول 

حجر  و�شع  �ملقرر  من  وكان   .2013 منت�شف  فـي 

يف  �لعمل  بد�أ  بعدما   ،2006 عام  للج�شر  �الأ�شا�س 

هذ� �مللف منذ 1988.

�جل�شر  �شينع�س  �قت�شاديني،  ملحللني  ووفقًا 

�حلركة �لتجارية بني �لبلدين، وي�شبح ممرً� دوليًا 

لدول �خلليج �إىل دول �شمال �أفريقيا.

وتاأتي جتربة �جل�شر �ل�شعودي �مل�شري على غر�ر 

�ل�شعودية  بني  يربط  �لذي  فهد  �مللك  ج�شر  جتربة 

بني  يربط  �جلديد  �جل�شر  �أن  �إال  و�لبحرين. 

و�لوقت  �مل�شافات  يخت�شر  �أن  ويتوقع  قارتني، 

و�لتعاون  �التفاقيات  من  لكثري  �ملجال  ويف�شح 

�لتجاري بني �لبلدين.

ArAb Forum For EnvironmEnt And dEvElopmEnt (AFEd)
a regional not-for-profit organization based in beirut, is recruiting:

1-  business development officer

Main responsibilities to develop and implement strategies for 

identification, cultivation and solicitation of members and donors. 

Set fundraising goals, develop new funding opportunities, identify 

and contact prospective donors to solicit their support, and maintain 

communication with members and donors. 

• University degree, preferably in business, liberal arts or environment 

 related field. 

• Minimum 5 years relevant experience, 3 of which in development 

 activities

 including fundraising or in marketing strategy in mid-size organization. 

• Deep interest in environmental and sustainable development issues. 

• Previous experience in CSR work an advantage.

• Proven research, organizational and computer skills.

• Ability to draft project proposals.

• Command of written and spoken English and Arabic. 

2-  program officer

Main responsibilities to develop, manage and coordinate environment-

related programs with corporations, NGOs, research centers and other 

organizations.

• Degree in environment-related field.

• Minimum 5 years relevant experience, including research.  

• Deep interest in and familiarity with environmental and sustainable

 development issues. 

• Proven research, organizational and computer skills.

• Ability to draft reports and project proposals.

• Command of written and spoken English and Arabic. 

Send your Cv to: info@afedonline.org • Fax: (+961)1-321900

opEn poSitionS

نفط اخلليج �صيدوم 70 �صنة

والغاز اإىل 118 �صنة

دول  يف  و�لغاز  �لنفط  خمزون  قيمة  بلغت 

وفق  دوالر  تريليون   65 �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

قطر  »بنك  �أ�شدره  تقرير  ح�شب  �حلالية،  �الأ�شعار 

�لوطني«، �أ�شار �إىل �أن ذلك ميثل نحو ثلث �إجمايل 

دوالر،  تريليون   200 �لبالغة  �لعاملي  �ملخزون  قيمة 

و125 �شعف قيمة عائد�ت �لنفط و�لغاز حلكومات 

 521 بنحو  ُتقدر  �لتي  �ملا�شي،  �لعام  خالل  �ملنطقة 

بليون دوالر.

يف  و�لغاز  �لنفط  »خمزون  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 

مهمة  �أ�شواًل  ميثل  و�شيبقى  كان  �خلليج  دول 

لعقود  �ال�شتخر�ج  عمليات  رغم  وعلى  للمنطقة. 

طويلة، فاإن �لتقدير�ت ُت�شري �إىل �أن خمزون �لنفط 

م�شتويات  وعند  �ملنطقة،  م�شتوى  على  �حلايل 

حـني  يف  �شنة،   70 �شي�شتمر  �حلالية،  �الإنتاج 

�أن  مبينًا  �شنة«،   118 �شي�شتمر  �لغاز  خمزون  �أن 

�ال�شتخد�م �الأمثل لهذ� �ملخزون �شي�شكل �مل�شتقبل 

�القت�شادي لدول �خلليج خالل �لقرن �ملقبل.
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اأقر جمل�س الوزارء اللبناين اأربعة م�صاريع 

قوانني بيئية اأحالها اإىل جمل�س النواب. 

يق�صي الأول باإن�صاء نيابة عامة بيئية، 

بهدف تطوير تطبيق القوانني والأنظمة 

البيئية، »خ�صو�صًا يف ظل احلجم الهائل 

للجرائم البيئية« كما قال وزير البيئة ناظم 

اخلوري يف حديث �صحايف. ووفقًا لهذا 

امل�صروع، �صوف يكلف نواب عامون ال�صوؤون 

البيئية يف املحافظات، يتحركون حيال كل 

جتاوز قانوين بيئي ويحركون الإدارات 

املخت�صة والق�صاء. ويجري العمل حاليًا على 

خلق �صرطة خ�صراء، اأي �صابطة بيئية، 

كجهاز م�صتقل عن النيابة العامة البيئية.

ويهدف م�صروع القانون الثاين اإىل حتديد 

اإطار قانوين عام لإن�صاء املحميات الطبيعية 

يف لبنان، مبا فيه الآلية لإعالن حممية 

طبيعية، ول �صيما على اأمالك خا�صة، اإىل 

جانب هيكلية اإدارية ومالية وا�صحة.

اأما م�صروع قانون الإدارة املتكاملة للنفايات 

ال�صلبة فيتناول تنظيم عملية اإدارة النفايات 

اخلطرة وغري اخلطرة، مبا يف ذلك التمويل 

وا�صرتداد الكلفة. ولفت الوزير اخلوري اإىل اأن 

الدرا�صات الأولية اأثبتت جدوى توليد الطاقة 

من النفايات.

ويهدف م�صروع القانون الرابع اإىل حماية 

نوعية الهواء من خالل ر�صد التلوث الناجت 

عن الن�صاط الب�صري وتقييمه والوقاية منه 

و�صبطه. واأ�صار اخلوري اإىل اأن »لبنان يعاين 

من تلوث يف الهواء يتخطى املعدلت املقبولة، 

واأن الكلفة القت�صادية لتلوث الهواء ت�صل اإىل 

1.02 يف املئة من الناجت املحلي بح�صب تقرير 

للبنك الدويل«.

واأو�صح اأن امل�صاريع تنتظر الت�صويت عليها 

يف جمل�س النواب، كي ي�صار اإىل مبا�صرة 

العمل مبوجبها، م�صيفًا: »نحتاج اإىل قوة 

�صغط لدفع العملية اإىل الأمام«.

وقال اخلوري اإن م�صاريع القوانني هذه 

تندرج �صمن: »الور�صة القانونية« التي 

تقوم بها الوزارة للنهو�س بقطاع البيئة. 

وثمة اأربعة م�صاريع مرا�صيم تعمل عليها 

الوزارة. الأول لتاأليف املجل�س الوطني 

للبيئة وحتديد مهماته وتنظيمه، بهدف 

حت�صني اإعداد ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات 

البيئية وتطبيقها من خالل الت�صارك بني 

القطاع العام والقطاع اخلا�س. والثاين 

م�صروع مر�صوم اأ�صول تقييم الأثر البيئي، 

باإخ�صاع امل�صاريع وخ�صو�صًا الإن�صائية، 

قبل الرتخي�س لها من قبل الهات 

املخت�صة، لدرا�صة حتدد اآثارها املحتملة 

على البيئة والتدابري التخفيفية الالزمة. 

الثالث هو م�صروع مر�صوم التقييم البيئي 

ال�صرتاتيجي مل�صاريع ال�صيا�صات واخلطط 

والربامج يف القطاع العام. والرابع م�صروع 

مر�صوم اللتزام البيئي للمن�صاآت، املتعلق 

باملوؤ�ص�صات امل�صنفة من اأجل ت�صهيل التزامها 

باملعايري البيئية.

واأ�صار اإىل اأنه يف مو�صوع تنظيم قطاع ال�صيد 

»اتخذت القرارات واأر�صلناها اإىل جمل�س 

�صورى الدولة وح�صلنا على املوافقة. وعلى 

كل من يريد احل�صول على رخ�صة �صيد اأن 

يخ�صع لمتحان ولربنامج توجيهي، وبعد 

احل�صول على الرتخي�س يدفع ر�صمًا ماليًا 

ويح�صل على بولي�صة �صمان. اأما م�صوؤولية 

الدولة فتكمن يف افتتاح موا�صم ال�صيد 

وحتديد اأنواع الطيور امل�صموح با�صطيادها«.

ويف ما خ�س ملف املقالع والك�صارات، قال اإنه 

»مت و�صع معايري جديدة، ورفعنا الكفالت، 

ولكن الأزمة تكمن يف اأن هناك خمططًا 

توجيهيًا عامًا وترخي�صني قانونيني �صمنه 

فقط، ويوجد نحو 16 اأو 17 من الرتاخي�س 

غري القانونية، اأتت بناء على قرار من جمل�س 

الوزراء منذ ثالث �صنوات للتمديد للمقالع 

والك�صارات العاملة، ريثما ي�صدر قانون 

جديد«. واأ�صاف »اأي جتديد �صيكون وفق 

املعايري الديدة. رفعنا كذلك الر�صوم ولن 

جندد اأي ترخي�س من دون تاأهيل لالأر�س«.

الكرة الآن يف ملعب جمل�س النواب اللبناين. 

فهل يقر م�صاريع القوانني واملرا�صيم؟ ي�صار 

اإىل اأن جمل�س الوزراء اأقر يف م�صروع موازنة 

2009 اإعفاء ال�صيارات املقت�صدة بالوقود من 

بع�س الر�صوم، لكن القرار مل يطبق بعد 

لعدم �صدور املوازنة.

ور�صة عمل يف وزارة البيئة اللبنانية:

 4 م�صاريع قوانني و4 م�صاريع مرا�صيم

الوزير ناظم اخلوري

اأول مفاعل نووي يف اأبوظبي

�إعد�د موقع  �إذن �لبدء يف  �آذ�ر )مار�س(  �شدر يف 

و�حدً�  �شيكون  �الإمار�ت،  يف  نووي  مفاعل  �أول 

من �أربعة مفاعالت خمططة يف بر�قة يف �ملنطقة 

م�شاعي  �إطار  يف  ياأتي  وهو  �أبوظبي.  من  �لغربية 

باإدخال  �لكربونية  ب�شمتها  لتخفي�س  �أبوظبي 

ت�شمل  �لتي  �لطاقوية  خطتها  قي  �لنووية  �لطاقة 

�أي�شًا طاقة �ل�شم�س و�لرياح.

وتنظر بلد�ن �أخرى يف �ل�شرق �الأو�شط يف ��شتغالل 

�لطاقة �لنووية. فال�شعودية تخطط ال�شتثمار �أكرث 

خالل  نوويًا  مفاعاًل   16 يف  دوالر  بليون   100 من 

�أي�شًا  مي�شيان  وم�شر  و�الأردن  �ملقبلني.  �لعقدين 

عن  فتخلت  �لكويت  �أما  �لنووية.  خططهما  يف 

خطتها بعد كارثة فوكو�شيما �لعام �ملا�شي.

�إقفالها  وجوب  �لنووية  �ملحطات  عن  �ملعروف 

و�حلر،  �جلفاف  موجات  �إبان  �ملياه  ت�شح  عندما 

�لواليات  ويف  و�أو�شرت�ليا،  فرن�شا  يف  يح�شل  كما 

 32 تيني�شي  نهر  حر�رة  ت�شجل  عندما  �ملتحدة 

�لتي  �لكربى  �مل�شكلة  هو  �ملياه  �شح  مئوية.  درجة 

يف  فكيف  �لنووية،  �ملحطات  جميع  تو�جهها 

مزيد  �إىل  �أي�شًا  �ملنطقة  وحتتاج  �الأو�شط!  �ل�شرق 

من  �لبلد�ن  لتمكني  �ل�شبكي  �لربط  عمليات  من 

غري  �نقطاعات  حدوث  عند  �لكهرباء  يف  �مل�شاركة 

متوقعة.

م�صر
تلوث اإ�صعاعي يف هيئة

الطاقة الذرية

�جلنزوري  كمال  �مل�شري  �لوزر�ء  رئي�س  تلقى 

�شعبة  رئي�س  عبد�لعـال  عبد�لفتاح  من  تقريرً� 

�لطو�رئ �ال�شعاعية،  ي�شتغيث فيه باأجهزة �لدولة 

ملنع كارثة �إ�شعاعية د�خل حرم هيئة �لطاقة �لذرية 

يف مدينة ن�شر »تهدد م�شر كلها«.

�ليوم «  �ن  »�أخبار  ل�شحيفة  وك�شف  عبد�لعـال  

» �نفرطت «  منها  �لغامي   �لت�شعيع  وحدة  خلية 

جمموعة كاملة ت�شم عدة �أفالم �إ�شعاعية  و�شقطت 

يف بئر �ملياه،  و�أن م�شوؤويل �لوحدة وقياد�ت هيئة 

�أيام  ت�شعة  �حلادث  ح�شول  �أخفو�  �لذرية  �لطاقة 

�أكرث  �إىل  �ملياه  يف  �الإ�شعاعـي  �لتلوث  و�شل  حتى 

�أن  �مل�شتوى  علمـًا  لليرت،  بيكرل  �ألف   87 من 

�مل�شموح به عامليًا هو 50 بيكرل فقط.

خطرية  �لكارثة  �ن  �خلرب�ء  وكبار  و�أكد  عبد�لعال 

لتتجول  �مللوثة  �ملياه  ت�شريف  م�شموح  »وغري 

حياة  �شتهدد  الأنها  �لقاهرة  �شو�رع  و�شط 

�لثاين  �حلادث  هو  هذ�  �إىل  �ن  و�أ�شار  �الآمنني«. 

�أ�شهر،  حيث  ثالثة  من  �أقل  خالل  ذ�ته  �ملكان  يف 

�ملياه  بئر  يف  م�شع  قلم  �الأول  �حلادث  يف  �شقط 

ولوثها حتى 8000 بيكرل.  وعلى رغم قر�ر �الأمان 

�لنووي مبعاجلتها بالفالتر لتمت�س �الإ�شعاع،  فاإن 

�شرفوها  �آنذ�ك  و�مل�شوؤولني  �لوحدة  يف  �لعاملني 

�إىل جماري �ل�شرف �ل�شحي .



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

�لعـالـم  يف  �الأوىل  و�لطبيعــة  �لبيئـة  جملـة  هي   
�لعربي. �نها جملة �لر�أي �حلر �لتي تعطيك �شورة ثاقبة عن كل ما 

يوؤثر على �لكائنات �حلية، �أكانت تفكر �أو مت�شي �أو تطري �أو ت�شبح. 

�إنها �ملجلة �خل�شر�ء �لر�ئدة يف حتقيقاتها �مل�شورة �ل�شيقة.

كل  مطلع  تقر�أها  و�لعاملية  �لعربية  �لبيئة  عن  �ملعلومات  �أحدث 

. �شهـر يف  

�ذ� كنت من حمبي �لبيئة و�لطبيعة فان  هي جملة 

لك �أنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�صيمة على الهة اخللفية
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ادفع ا�صرتاك 24 عدداً واح�صل على 12 عدداً اإ�صافيًا جمانًا

اأرجو ت�صجيل ا�صرتاكي يف  لـمدة 36 �صهراً

وذلك ب�صعر 24 �صهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ا�شتـرك الآن ل�شنـتني
واح�شـل عـلى

�شنة اإ�شافية جمانًا
�ال�شم:  

�ملهنة:

�ملوؤ�ش�شة:

�لعنو�ن 

�لرمز �لربيدي: �شندوق �لربيد: 

فاك�س: هاتف: 

�لربيد �اللكرتوين:

اأمريكيًا دولراً   150 الأخرى  الدول       الدول العربية 100 دولر اأمريكي    لبنان 120.000 ل.ل. 

  نقدً�       �أرفق لكم �شيكًا م�شرفيًا باملبلغ

  بو��شطة بطاقة �الئتمان:

�لتوقيع �لتاريخ  

لال�صرتاك ميكن اإر�صال الق�صيمة بوا�صطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين
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اأمازيغيون يعي�صون يف »الع�صر احلجري« قرب منجم ف�صة يف جبال الأطل�ض املغربية

يحتج رجال ون�صاء واأطفال 

من اأهايل قرية اإمي�صر يف اأعايل 

املغرب منذ اأ�صهر �صد �صركة 

ت�صتغل منجمًا قريبًا من 

قريتهم يعد من اأكرب مناجم 

الف�صة يف اأفريقيا، موؤكدين اأنهم 

يعي�صون »يف الع�صر احلجري« 

ومن حقهم الإفادة من هذه 

الرثوة املنجمية.

فعلى بعد كيلومرتين من 

القرية املعلقة يف اأعايل �صل�صلة 

جبال الأطل�س، ت�صتغل »�صركة 

اإمي�صر للتعدين« هذا املنجم 

منذ 1969، وهو ينتج �صنويًا 

اأكرث من 240 طنًا من الف�صة. 

لكن منذ اآب )اأغ�صط�س( 

املا�صي يعت�صم مئات ال�صبان 

والن�صاء والأطفال وامل�صنني عند 

قمة جبل اأبو ابالن قبالة املنجم، 

حيث توجد البئر الرئي�صية التي 

تزود املنجم باملاء منذ 2004.

وقال اأحد ال�صكان العاملني يف 

املنجم موها اأوبركة: »اأغلقنا 

�صنابري البئر لالحتجاج على 

بوؤ�صنا. انظروا من حولكم، 

نحن نعي�س يف الع�صر احلجري. 

نحن هنا منذ �صبعة اأ�صهر مع 

اطفالنا. لي�س لدينا م�صت�صفى 

ول طرقات ول مدر�صة 

لأطفالنا«. ويطالب املعت�صمون 

باأن يتم تخ�صي�س 75 باملئة من 

فر�س العمل يف املنجم ل�صكان 

املنطقة، لكن ال�صركة اعتربت 

هذا الطلب »غري واقعي«.

ويقول القرويون اأي�صًا اإنهم 

يعانون من ن�صوب املياه ب�صبب 

ال�صتغالل املكثف للماء ملعالة 

املعادن، خ�صو�صًا بعد ان مت 

يف 2004 حفر اآبار قام ال�صكان 

بغلقها. وقال اأوبركة مندداً »منذ 

2004 تراجع من�صوب اآبارنا 

ب�صكل كبري. نحن مزارعون 

�صغار منذ الأزل ومل يعد لدينا 

ماء يف حني اأن منطقتنا معروفة 

بغزارة مياهها الوفية«.

وامل�صكلة الأخرى التي اأثارها 

�صكان القرية هي تلوث املياه 

ب�صبب معالة املعادن. وهم 

يقولون اإن تخزين هذه املياه 

بعد ا�صتخدامها ل ي�صتجيب 

ملعايري ال�صالمة والأمان. وقال 

عمر موجان، وهو طالب من 

القرية: »العام املا�صي فقدت 

اأ�صرة قطيعها بعد اأن �صربت 

املا�صية من هذه املياه، واأجربت 

ال�صركة على دفع تعوي�س 

لتفادي ف�صيحة«. لكن ال�صركة 

اأكدت اأن املياه »تتم اعادة 

معالتها يف اأحوا�س خا�صة ول 

يوجد اأي خطر منها«.

وعلى اأعلى قمة جبل ابو ابالن 

يرابط القرويون يف مالجئ 

اقاموها منذ اآب )اأغ�صط�س(، 

ويوؤكد ابراهيم اوداود »نحن 

م�صممون على موا�صلة التحرك، 

فلي�س لدينا �صيء نخ�صره«.

تراجع الفقر املدقع

يف املنطقة  العربية

�ملدقع  �لفقر  معدل  �أن  �لدويل  للبنك  تقرير  ك�شف 

�لذين  عدد  لي�شل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �نخف�س 

 8.6 �إىل  يوميًا  �الأكرث  على  دوالر   1.25 بـ  يعي�شون 

�ل�شكان،  �أو 2.7 يف �ملئة من عدد  مليون �شخ�س، 

�أن كان 10.5 مليون �شخ�س عام 2005 و16.5  بعد 

مليون �شخ�س عام 1981. 

وقد �أحرزت بلد�ن �لعامل �لنامية ككل تقدمًا كبريً� 

خط  جتاوزو�  من  لكن  �ملدقع،  �لفقر  مكافحة  يف 

 663 عددهم  بلغ  و�لذين  �لبلد�ن  هذه  يف  �لفقر 

مليون �شخ�س ما ز�لو� فقر�ء مبعايري �لبلد�ن ذ�ت 

�لدخل �ملتو�شط و�ملرتفع.

�لفقر  بتقلي�س  �ملعني  �لبنك  فريق  مدير  و�أو�شح 

�أن  �شافيدر�،  خاييمي  �الإن�شاف،  وحتقيق 

�لبلد�ن  يف  �ملئة  يف   22 �لبالغة  �لفقر  »معدالت 

دوالر   1.25 من  �أقل  على  يعي�شون  ملن  �لنامية 

�أقل  على  يعي�شون  ملن  �ملئة  يف  و43  يوميًا،  للفرد 

من دوالرين للفرد يوميًا، تعد �أرقامًا غري مقبولة، 

ونحتاج �إىل زيادة جهودنا«.

عا�صفة ترابية يف اخلليج

تعر�شت منطقة �خلليج �ل�شهر �ملا�شي، خ�شو�شًا 

لعا�شفة  �لعر�ق،  �إىل  �إ�شافة  و�لكويت،  �ل�شعودية 

ت�شبب  ما  �لغبار،  من  �لكثري  معها  حملت  تر�بية 

و�حل�شا�شية  �لربو  يعانون  ممن  �ملئات  �دخال  يف 

�أر�شاد  وخرب�ء  فلكيون  ويقول  �مل�شت�شفيات.  �ىل 

�إن موجة �لعو��شف �لرت�بية و�لتقلبات �لتي بد�أت 

�أيار  منت�شف  حتى  �شت�شتمر  )فرب�ير(  �شباط  يف 

)مايو( �ملقبل.

اأمازيغية ترفع اأ�صابعها الثالث يف حركة ترمز اىل االأمازيغ خالل احلركة 

االحتجاجية ل�صكان منطقة اإمي�صر �صد ال�صركة التي ت�صتغل منجم الف�صة

ت�صرب نفطي يف البحر الأحمر 

�صهدت منطقة خليج جم�صة يف البحر الأحمر 

يف م�صر ت�صربًا من �صتة اآبار نفط، بع�صها 

يف الرب والآخر يف منطقة املد والزر، وذلك 

للمرة اخلام�صة خالل �صنة. ورافق الت�صرب 

انبعاث كميات كبرية من الغازات ال�صامة.

وعزت ال�صركة العامة للبرتول الت�صربات 

املتكررة اإىل وجود ت�صدعات يف موقع الآبار 

نتيجة الزلزل التي ت�صرب املنطقة، وهي 

اأر�س ملحية ه�صة. واعترب الدكتور عادل 

احمد، اأ�صتاذ علوم البحار، اأن تكرر حوادث 

الت�صرب يف املنطقة كارثة تهدد الرثوة 

ال�صمكية. فمعظم الأحياء البحرية تتغذى 

على املواد ال�صارة امل�صاحبة للتلوث النفطي، 

فتتحول بدورها اإىل مواد م�صرطنة ملن 

يتناولها. ثم اإن البقع النفطية تت�صبب يف 

موت ال�صعاب املرجانية يف املنطقة لنها متنع 

و�صول ال�صوء اإليها، ويحتاج تعوي�صها اإىل 

مئات ال�صنني.
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جاء يف تقرير م�صرتك  لوكالت ا�صتخباراتية 

اأمريكية اأن خطر ا�صتعمال املياه ك�صالح 

حربي اأو اأداة اإرهابية �صوف ي�صبح اأكرث 

احتماًل بعد �صنة 2022، خ�صو�صًا يف جنوب 

اآ�صيا وال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

وقد نبه التقرير العاملي الرابع لالأمم 

املتحدة حول املياه العذبة، الذي ن�صر يف 

افتتاح املنتدى العاملي ال�صاد�س للمياه 

يف مر�صيليا، اىل اأن ا�صتخراج املياه من 

الطبقات الوفية »ت�صاعف ثالث مرات 

على الأقل يف ال�صنوات اخلم�صني الأخرية«. 

واأ�صاف: »مهما كانت �صخامة كميات املياه 

التي حتويها هذه اخلزانات، فاإنها �صتن�صب 

اإذا مل ُيدر ا�صتخدامها يف �صكل �صحيح لأنها 

غري قابلة للتجدد«.

ومع جتاوز عدد �صكان العامل �صبعة 

باليني ن�صمة، يتوقع اأن ترتفع احلاجات 

الغذائية 70 يف املئة بحلول �صنة 2050 مع 

طلب متزايد على املنتجات احليوانية التي 

تتطلب كميات كبرية من املياه. واأ�صار 

التقرير اإىل اأن »هذا الرتفاع يف الطلب 

الغذائي �صينعك�س ارتفاعًا بن�صبة 19 يف 

املئة يف املياه امل�صتخدمة يف القطاع الزراعي 

الذي ميثل حاليًا 70 يف املئة من ال�صتهالك 

العام للمياه«.

وعلى �صعيد الطلب على املياه لال�صتهالك 

الب�صري، فاإن الزيادة الكبرية �صتاأتي 

من املدن خ�صو�صًا. فعدد �صكان املدن 

�صيت�صاعف لي�صل اإىل 6.3 بليون ن�صمة 

بحلول �صنة 2050. وي�صري التقرير اإىل 

اأن اأكرث من 80 يف املئة من املياه املبتذلة 

يف العامل ل جتمع اأو تعالج. ويدعو اإىل 

مقاربة وقائية واإ�صراك الأطراف امللّوثة، 

من �صناعيني ومزارعني وم�صتهلكني 

واأ�صحاب قرار وم�صوؤولني عن توزيع املياه، 

يف خطة لإدارة �صالمة املياه.

ولفت التقرير اإىل اأن ارتفاع معدل احلرارة 

العاملي درجتني قد يكلف 70 اإىل مئة بليون 

دولر �صنويًا يف اإطار عملية التكيف بني 

2020 و2050، بينها 20 بليونًا لقطاع املياه.

تعر�س نا�صطون اإيرانيون لل�صرب العام 

املا�صي لحتجاجهم على م�صاريع حكومية 

ت�صر ببحرية اأورميا، اأكرب بحرية ماحلة 

برية يف البالد. وتظهر �صور التقطها القمر 

ال�صطناعي لند�صات 5 كيف انكم�صت 

البحرية اأربعة اأمتار بني 25 اآب )اأغ�صط�س( 

1998 و13 اآب )اأغ�صط�س( 2011، ما ل 

يب�صر بخري لـ 76 مليون مواطن يعي�صون 

حولها يف دائرة �صعاعها 500 كيلومرت. ونبه 

مركز املناخ والأمن موؤخراً �صانعي ال�صيا�صة 

اإىل �صرورة اإيالء اهتمام اأكرب بهذا اخلطر 

البيئي، لأن متاديه قد يهدد »�صالمة 

القت�صاد وال�صتقرار« يف البالد.

ب  يغذي بحرية اأورميا 60 نهراً وجدوًل تر�صِّ

فيها الأمالح، التي جفت على �صفافها 

نتيجة ازدياد التبخر، ما يقو�س نظامها 

البيئي اله�س. 

ون�صبت درا�صة اأجريت عام 2007 ن�صبة 

65 يف املئة من تراجع البحرية اإىل تغري املناخ 

الذي غريرَّ كميات املياه الداخلة اإليها، و10 يف 

املئة اإىل انخفا�س املت�صاقطات، و25 يف املئة 

اإىل م�صاريع اإقامة ال�صدود.

انكما�ض بحرية اأورميا يف اإيران

البقعة ال�صخرية يف و�صط البحرية كانت جزيرة يف املا�صي، فاأ�صبحت اليوم امتدادًا للرب. ويالحظ 

اختالف االألوان يف ال�صورتني نتيجة ازدياد الرت�صب وامللوحة

١998٢٠١١

الدمنارك اأوىل يف موؤ�صر 

التكنولوجيا النظيفة

وفنلند�  و�ل�شويد  �إ�شر�ئيل  تليها  �لدمنارك،  توفر 

حاليـًا  �لظروف  �أف�شل  �ملتحدة،  و�لواليات 

�لنظيفة،  �لتكنولوجيا  تعتمد  �أعمال  لتاأ�شي�س 

ـ  �آ�شيا  منطقة  يف  �شركات  مبا�شرة  بعدها  وتاأتي 

�ملوؤ�شر  وفق  �لتجاري،  �لنجاح  حيث  من  �لهادئ 

�لعاملي البتكار�ت �لتكنولوجيا �لنظيفة.

كلينتك  جمموعة  حددت  �ملوؤ�شر،  هذ�  يف 

 )WWF( �لطبيعة  حلماية  �لعاملي  و�ل�شندوق 

�لتكنولوجيا  تعتمد  ر�ئدة  �شركات  منو  �أماكن 

�ل�شنو�ت  خالل  تن�شاأ  �أن  ميكن  و�أين  �لنظيفة، 

ومت  �ملجال.  هذ�  يف  �لبلد�ن  وم�شتوى  �ملقبلة، 

بخلق  تتعلق  موؤ�شرً�   15 مبوجب  بلدً�   38 تقييم 

�لنظيفة  �لتكنولوجيا  تعتمد  جديدة  �أعمال 

�القت�شادي  �حلجم  وقيا�س  جتاريًا،  و��شتغاللها 

�ال�شتثمار  �شرورة  �لنتائج  وبينت  عمل.  لكل 

مرحلة  يف  �لقطاع  هذ�  يف  و�خلا�س  �حلكومي 

تذوق  تريد  �لتي  لل�شركات  الحقة،  و�أي�شًا  مبكرة، 

�لنظيفة.  للتكنولوجيا  �القت�شادي  �لنجاح  طعم 

يف  �ل�شمالية  و�أوروبا  �ل�شمالية  �أمريكا  وجاءت 

�لتكنولوجيا  ل�شركات  �لد�عمة  �الأقاليم  طليعة 

هذه  �شناعة  �شد�رة  يف  �ل�شني  وتاأتي  �لنظيفة، 

�لتكنولوجيا.

ال�صتخبارات الأمريكية: املياه �صبب حلروب ال�صرق الأو�صط

جليد غرينالند 

اأ�صرع ذوبانًا

يف  �جلليدية  �ل�شفيحة  �أن  من  مناخ  علماء  حذر 

غرينالند �شتكون �أكرث تاأثرً� باالحرت�ر �لعاملي مما 

�إذ�  كليًا  �شيذوب  جليدها  و�أن  �شابقـًا،  يعتقد  كان 

درجة  و3.2   0.8 بني  �لعاملية  �حلر�رة  معدل  �رتفع 

مئوية، مبتو�شط 1.6 درجة مئوية فوق م�شتويات 

حديثة  در��شة  وفق  وذلك  �لت�شنيع.  قبل  ما  ع�شر 

وجامعة  �ملناخ  �أثر  الأبحاث  بوت�شد�م  معهد  يف 

كومبلوتن�شي يف مدريد.

حتى �الآن، �شجل �رتفاع معدل �حلر�رة �لعاملية 0.8 

ذوبان  �أن  علمًا  �ل�شناعي،  �لع�شر  بدء  منذ  درجة 

جزء ملحوظ من �جلليد �الأر�شي ي�شاهم يف �رتفاع 

وغرق  �لبعيد  �ملدى  يف  �أمتار  عدة  �لبحر  م�شتوى 

جزر و�شو�طئ كثرية.  ويف �شيناريو �لو�شع �لقائم 

درجة  معدل  يرتفع  قد  �لدفيئة،  غاز�ت  النبعاثات 

�إىل  يوؤدي  ما  مئوية،  درجات   8 �لعاملية  �حلر�رة 

ذوبان خم�س �ل�شفيحة �جلليدية خالل 500 �شنة 

�إذ�  �ملقابل،  يف  �شنة.   2000 خالل  كاملة  وخ�شارة 

ُح�شر �الحرت�ر �لعاملي يف درجتني مئويتني، فاإن 

�لذوبان �لتام �شيحدث خالل 50 �ألف �شنة.

غرينالند  يف  �جلليدية  �ل�شفيحة  �شماكة  تبلغ 

�أبرد.  �رتفاع  �إىل  تعلو  ولذلك  مرت،   3000 من  �أكرث 

وعندما تذوب ينخف�س �شطحها �إىل م�شتوى �أدنى 

حيث ترتفع درجات �حلر�رة، ما ي�شرع �لذوبان. 
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م�صرية احتجاجية للمابوت�صي

كامبريا

يعتقد 75% من �الأوالد �الأو�شرت�ليني يف 

�ل�شنة �الأخرية من �ملرحلة �البتد�ئية �أن 

�جلو�رب �لقطنية تاأتي من �حليو�نات، 

و25% �أن �ملعكرونة تنتجها �حليو�نات و�أن 

�لبي�س �ملخفوق و�للنب ياأتيان من �لنبات. 

و�أو�شحت در��شة �ن »�لهوة بني جماعات 

�الأرياف و�ملدن �آخذة بالتو�شع، ما ي�شاهم 

يف جهل م�شادر �الأغذية و�شلع �أ�شا�شية 

�أخرى للحياة«.

كوبنهاغن

�أظهرت در��شة دمناركية �أن �لطيور �لتي 

تعي�س يف �ملدينة تغّرد بنربة �أرفع من تلك 

�لتي يف �لغابات. وذلك جزئيًا ب�شبب مباين 

�ملدينة، ولي�س فقط ب�شبب �ل�شجيج كما 

كان �العتقاد �شائدً�.

ميامي

�أوقفت �ل�شرطة يف والية فلوريد� �الأمريكية 

�مر�أة ت�شّببت يف حريق �أتى على �شجرة 

�ل�شرو »�شيناتور« �لتي تعود �ىل �أكرث من 

3500 �شنة وتعترب خام�س �أقدم �شجرة يف 

�لعامل.

لندن

�أظهرت در��شة �أن عدد �لربيطانيني �لذين 

ميوتون يف منازلهم ب�شبب �لربد كل عام 

يفوق بكثري �شحايا حو�دث �ل�شري. وك�شفت 

�أن �أكرث من 9 ماليني �أ�شرة بريطانية لن 

تكون قادرة على حتمل فو�تري �لكهرباء 

و�لغاز خالل �أربع �شنو�ت.

لو�ض اأجنل�ض

�أطلق حاكم والية كاليفورنيا �ل�شابق �أرنولد 

�شو�رزنيغر مع �ملفو�شة �الأوروبية للبيئة 

كوين هيدجر على �شبكة �الإنرتنت مبادرة 

�إقامة مدينة فا�شلة يعي�س �شكانها يف بيئة 

�شاحلة بعيدة عن كل �مللوثات، �أطلق عليها 

�إ�شم Sustania �أي �مل�شتد�مة. و�شوف 

تعر�س هذه �لفكرة يف قمة »ريو +20« يف 

حزير�ن )يونيو( �ملقبل.

اأدنربه

فازت �لعا�شمة �ال�شكوتلندية �أدنربه 

با�شت�شافة �ملركز �لرئي�شي الأول بنك 

��شتثمار �أخ�شر يف �لعامل، على �أن يتخذ 

فريق �لعمليات �لرئي�شي يف �لبنك مقرً� له 

يف لندن.

ت�صيلي احلديثة 

حرمت »املابوت�صي« غاباتهم 

�ل�شخمة  و�الأوكالبتو�س  �ل�شنوبر  غابات  تكن  مل 

جنوب  يف  �أروكانيا  منطقة  بها  تتميز  �لتي 

من  كبرية  فموجات  �لقدم.  منذ  موجودة  ت�شيلي 

�لديكتاتورية  عهد  يف  �نت�شرت  �حلرجية  �مل�شاريع 

�لورق  �شناعة  تعزيز  �إىل  و�أدت  �ل�شبعينات  يف 

�ملحلي  �لناجت  من  �ملئة  يف   3 ت�شكل  �لتي  و�خل�شب 

�لتي  �الأر��شي  من  جزء  ��شتقطاع  و�إىل  �الإجمايل، 

يعتربها هنود �ملابوت�شي، �لذين ي�شكلون 6 يف �ملئة 

من �ل�شكان �ملحليني، ملكًا لهم على مر �الأجيال.

يقول �ألفريدو �شيغيل �لناطق با�شم �ملابوت�شي: »متلك �شركتان نحو مليوين هكتار من �لغابات، فيما ميلك 

مليون �شخ�س من �ملابوت�شي 600 �ألف هكتار من �لغابات يف �لبالد«.

ويوؤدي ن�شال �ملابوت�شي من �أجل ��شرتجاع �أر��شيهم �إىل ��شتباكات عنيفة مع �ل�شلطات بني حني و�آخر.
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باتر وردم )عّمان(

والدرا�سات  الإعالمية  التقارير  من  في�ض  هناك 

الدول  م�ستقبل  ا�ستقراء  حتاول  التي  التحليلية 

متثل  وهو  العربي«.  »الربيع  �سمي  ما  بداية  بعد  العربية 

يف حتركات احتجاجية �سعبية و�سلت اإىل مرحلة الثورات 

وم�سر  تون�ض  يف  ال�سلطة  وغريت  الأنظمة  قلبت  التي 

�سورية  يف  ال�سلطة  مع  عنيفة  ومواجهات  واليمن،  وليبيا 

اأجل  من  ال�سارع  يف  متتالية  �سعبية  وحركات  والبحرين، 

واجلزائر.  واملغرب  الأردن  يف  ال�سيا�سي  الإ�سالح  ت�سريع 

ومع اأن معظم التوقعات ت�سري اإىل ظهور فجر عربي جديد 

القرارات  �سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  من  باملزيد  يتميز 

ال�سطوة  غلواء  من  والتخفيف  والقت�سادية،  ال�سيا�سية 

العربية،  الدول  يف  احلياة  مناحي  خمتلف  على  الأمنية 

حريات  وحت�سني  الف�ساد  مكافحة  نحو  اجلدي  والتوجه 

الإعالم والتعبري، فاإن هذه التحولت العربية تبقى مفتوحة 

على جميع الحتمالت، الإيجابية وال�سلبية. 

العربية  املجتمعات  دفعت  التي  الأ�سباب  هي  كثرية 

منذ  ال�سائدة  احلكم  اأنظمة  وجه  يف  والنهو�ض  الثورة  اإىل 

والت�سلطية  الديكتاتورية  اخل�سائ�ض  تكون  رمبا  عقود. 

الإدارة  و�سوء  الف�ساد  كذلك  رئي�سيًا،  �سببًا  الأنظمة  ملعظم 

والبطالة.  الفقر  وزيادة  احلياة  نوعية  وتردي  القت�سادية 

ا�سرتاتيجيني  �سببني  اختيار  ميكن  الأمر،  واقع  ويف 

هما  العربي،  العامل  يف  ال�سعبية  الحتجاجات  لنهو�ض 

يتم  مل  التي  الرئي�سية  الأ�سباب  من  ولكن  والف�ساد.  القمع 

اأوجه احلكم  بعد مرور اأكرث من �سنة على بداية »الربيع العربي« الذي غري كثريًا من 

جميع  على  مفتوحًا  العربية  الدول  معظم  يف  امل�ستقبل  يزال  ال  املنطقة،  يف  واالإدارة 

التي  اجلذرية  االأ�سباب  من  يعتربان  والقمع  الف�ساد  اأن  ومع  واالإيجابية.  ال�سلبية  االحتماالت 

دفعت ال�سارع العربي اإىل احلراك من اأجل التغيري، فاإن اإدارة املوارد الطبيعية والبيئة هي من 

ن�سوء  �ساهمت يف  التي  الهامة  الدوافع  �سمن 

امللف  لكن  العربية.  واالحتجاجات  الثورات 

البيئي يف الدول العربية التي متر يف مرحلة 

االأولويات،  من  االأدنى  باحلد  يحظى  التغيري 

على رغم وجود االأمل بحدوث تغيري جذري 

يف اإدارة املوارد نحو اقت�ساد م�ستدام

الأ�سباب البيئية للربيـــع العربي
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�ل�سورة:

متظاهرون يف

ميدان التحريريف القاهرة
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لهذه  والتحليلية  الإعالمية  التغطية  يف  عليها  الرتكيز 

املواطنني  �سد  ال�سلطات  مار�سته  الذي  القمع  هو  الثورات 

البيئة  ويف  املوارد  يف  حقوقهم  انتهاك  طريق  عن  العرب 

الرثوات  اإدارة  �سوء  عن  الناجم  الف�ساد  كذلك  النظيفة، 

واملوارد الطبيعية يف معظم دول العامل العربي. فهذا اأدى 

بهدف  والحتجاج  الثورة  اإىل  ال�سعب  من  عديدة  بفئات 

تغيري اأمناط احلكم وا�ستعادة الهيمنة على املوارد والرثوات 

الطبيعية. 

ثمة عالقة مبا�سرة، واإن مل تكن وا�سحة، بني الرثوات 

ال�سعوب  فيه  تعيد  الذي  الوقت  ففي  العربية.  والثورات 

دولها،  بها  تدار  اأن  تريد  التي  الطريقة  تعريف  العربية 

اتخاذ  يف  ال�سعبية  وامل�ساركة  الدميوقراطية  نحو  وجتنح 

لالأوطان،  ومزدهر  جديد  م�ستقبل  بناء  يف  وتبداأ  القرار، 

جمال  يف  ال�سرتاتيجية  خياراتها  ت�سبح  اأن  املاأمول  من 

اإدارة املوارد الطبيعية وتطوير القت�ساد خمتلفة عما كـانت 

يف ظل اأنظمة �سمولية ل تقبل احلوار. 

املعيار  يف  العربية  الأنظمة  جميع  و�سع  ال�سعب  من 

الدول،  بع�ض  ففي  نف�سه.  والبيئي  والتنموي  ال�سيا�سي 

متكنت الأنظمة من توفري منط حياة يفوق املعدل العاملي، 

التنموية  امل�ساريع  يف  اإما  النفط  عائدات  �سخ  طريق  عن 

اخلدمات  وتاأمني  الوظائف  خلق  يف  واإما  وال�ستثمارية 

احلكومي،  الدعم  طريق  عن  ن�سبيًا  زهيدة  باأ�سعار  وال�سلع 

مرتبة  حققت  دول  ويف  ال�ستقرار.  من  نوعًا  حقق  وهذا 

مثل  الإن�سانية،  والتنمية  القت�سادي  النمو  من  متو�سطة 

و�سورية  ولبنان  واجلزائر  وم�سر  وتون�ض  والأردن  املغرب 

العوملة  مبوجات  الداخلية  القت�سادات  تاأثرت  واليمن، 

الدول  هذه  يف  الراأ�سمالية.  والحتكارات  الأ�سعار  وارتفاع 

حتولت الرموز ال�سيا�سية اإىل رجال اأعمال يحتكرون قطاع 

الكربى  الفئات  تغرق  بينما  والإقليمي،  الدويل  »البزن�ض« 

ومع  والبطالة.  والفقر  الديون  م�ستنقع  يف  ال�سعب  من 

الدول  يف  تت�سابه  الجتماعية  ـ  القت�سادية  الأحوال  اأن 

جاء  فيها  الحتجاجات  م�سارات  اختالف  فاإن  املذكورة، 

فقد  والأمني.  ال�سيا�سي  القمع  م�ستويات  تباين  نتيجة 

�سديدة  مبنهجية  القمع  فيها  مور�ض  التي  الدول  �سهدت 

متكنت  بينما  احلكم،  نظام  بتغري  اإل  تقبل  مل  ثورات 

من  العامة  احلريات  اأجواء  بع�ض  وفرت  التي  الأنظمة 

ا�ستيعاب الحتجاجات ال�سعبية. 

نظام  مكث  حيث  ا�ستثنائية،  فهي  الليبية  احلالة  اأما 

عامًا   40 ملدة  ال�سعب  اأنفا�ض  على  التاريخ  خارج  حكم 

)ح�سب  النفطية  الرثوة  ثلثا  جمموعه  ما  م�سيعًا  تقريبًا، 

على  النتقايل(  املجل�ض  رموز  اأحد  جربيل  حممود  تقييم 

يف  والعربية،  الإقليمية  الزعامة  نحو  نرج�سية  مغامرات 

غياب م�ساريع التنمية وال�ستثمار وتطوير البنية التحتية.

الف�ساد البيئي يف العامل العربي

البيئي،  الف�ساد  حالت  من  العديد  العربية  الدول  �سهدت 

الطبيعية  املوارد  باأهمية  الكرتاث  عدم  اإما  تعك�ض  التي 

وحماية حقوق املواطنني يف بيئة �سليمة، واإما حالت من 

�سيا�سات  نتيجة  الطبيعية  املوارد  لقيمة  احلقيقية  ال�سرقة 

اخل�سخ�سة وبيع الأ�سول، التي ل تت�سمن حت�سني الأداء 

مبقدار ما تهدف اإىل حتقيق الأرباح الطائلة بطرق تتجاوز 

القانون.

ثوار ليبيون يحر�سون جممّعًا 

للنفط والغاز قرب طرابل�س. 

الف�ساد الناجم عن �سوء اإدارة 

الرثوات واملوارد الطبيعية 

اأحد اأ�سباب االحتجاج والثورة 

لتغيري احلكم

ز
رت

ي
و
ر
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اأهدر نظام القذايف ثروة ال�سعب النفطية يف  يف ليبيا، 

مغامرات طائ�سة وبذخ �سخ�سي فاح�ض من دون الهتمام 

بحقوق التنمية يف البالد. لكن الأمر جتاوز ذلك يف تعمد 

فقد  ال�سامة.  باملواد  للتلوث  الليبيني  املواطنني  تعري�ض 

ك�سفت وثائق ويكيليك�ض اأن القذايف رف�ض يف العام 2009 

اليورانيوم املخ�سب من  اآخر �سحنة من بقايا  التخل�ض من 

الربنامج النووي الليبي غري املكتمل، وكان يجب اأن ت�سحن 

اإىل رو�سيا للتخل�ض الدائم منها. واأبقاها يف مركز اأبحاث، 

على  لل�سغط  حماولة  يف  بـيئيًا،  ول  اأمنيًا  ل  موؤمنـة  غري 

باإقامة  له  ال�سماح  رف�ست  التي  نيويورك  مدينة  �سلطات 

م�ساركته  اأثناء  بارك  �سنرتال  حديقة  يف  ال�سهرية  خيمته 

ال�سحنة  بقيت  وقد  املتحدة.  لالأمم  العمومية  اجلمعية  يف 

يف املركز منذ ذلك الوقت.

ق�س�سًا  التون�سي  املجتمع  تناقل  فقد  تون�ض،  يف  اأما 

العابدين  زين  ال�سابق  الرئي�ض  زوجة  قيام  حول  ووقائع 

املواطنني  على  ال�سغوط  مبمار�سة  وعائلتها  علي  بن 

واملوؤ�س�سات العامة، لت�سجيل اأرا�ض زراعية خ�سبة باأ�سماء 

ملكية  ذات  زراعية  من  م�سمياتها  وحتويل  عائلتها،  اأفراد 

م�ساريع  لإقامة  خا�سة،  ملكية  ذات  ا�ستثمارية  اإىل  للدولة 

يف  واأف�سلها  الأرا�سي  اأخ�سب  على  وعقارية  �سياحية 

و�سعت  التي  هي  الف�ساد  من  احلالت  هذه  مثل  تون�ض. 

على  النظام،  وتغيري  الثورة  خيار  اأمام  التون�سي  ال�سعب 

والتنمية  التعليم  جمال  يف  م�سهود  تقدم  حتقيق  رغم 

احلبيب  الأ�سبق  الرئي�ض  عهد  يف  خ�سو�سًا  والت�سنيع، 

بورقيبة. 

اإدارة  يف  والهدر  الف�ساد  مو�سوع  كان  م�سر،  ويف 

املوارد الطبيعية من اأهم امللفات ال�ساخنة على منرب الثورة 

الطبيعي  الغاز  بيع  احلكومة  قرار  خ�سو�سًا  امل�سرية، 

يف  ذلك  و�ساهم  العاملي.  ال�سعر  متو�سط  بثلث  لإ�سرائيل 

عن  امل�سوؤولني  مبحاكمة  واملطالبة  ال�سعبية  امل�ساعر  تاأجيج 

هذا امللف وتفجري خط الغاز الناقل اإحدى ع�سرة مرة حتى 

نف�سه  اخلط  هذا  اأن  بالذكر  وجدير   .2012 )فرباير(  �سباط 

من  الأمرين  عانى  الذي  الأردن،  اإىل  الطبيعي  الغاز  ينقل 

�سراء  طريق  عن  للتعوي�ض  وا�سطراره  الغاز  تدفق  انقطاع 

اأرقت  اأخرى  ق�سية  وهناك  العاملية.  ال�سوق  من  النفط 

يف  الدولة  ب�سعف  تتعلق  الثورة،  قبيل  امل�سري  ال�سارع 

تفاهم  اإىل  والو�سول  النيل  مياه  يف  حقوقها  عن  الدفاع 

حاليًا  يتم  التي  التاريخية،  امل�سرية  احل�س�ض  ي�ستعيد 

النيل  حو�ض  دول  بني  تخ�سي�سها  اإعادة  ب�ساأن  التفاو�ض 

يف غياب م�سري وا�سح.

احتجاجات  امل�سرية  الثورة  �سعارات  يف  اأي�سًا  ظهرت 

ال�سوق  اإىل  امل�سرطنة  الزراعية  املخ�سبات  اإدخال  على 

وعدم  النيل،  مياه  تلويث  يف  امل�سانع  وا�ستمرار  امل�سرية، 

وا�ستمرار  ال�سحراء،  يف  للزراعة  تو�سكى  م�سروع  جدوى 

كل  يف  القاهرة  �سماء  يف  الكريهة  ال�سوداء  ال�سحابة  ظهور 

الأخرية  الأ�سابيع  يف  الرز  ق�ض  حرق  نتيجة  خريف  ف�سل 

الثورة  يف  الوعي  م�ساهد  اأهم  من  كان  ورمبا  ال�سيف.  من 

ميدان  بتنظيف  و�ساباتها  الثورة  �سبان  قيام  امل�سرية 

باإخالء  والبدء  النظام،  �سقوط  فور  املخلفات  من  التحرير 

والتظاهرات  العت�سامات  من  يومًا   20 نحو  بعد  امليدان 

واملواجهات امل�ستمرة.

الحتجاجات  فيها  ت�سل  مل  التي  البلدان  يف  حتى 

اأهم  من  كان  الأردن،  مثل  النظام،  بتغيري  املطالبة  اإىل 

ومواردها  الدولة  اأ�سول  بيع  وقف  املتظاهرين  �سعارات 

للقطاع اخلا�ض. فتم حتميل �سيا�سات اخل�سخ�سة الكثري 

البالد،  يف  القت�سادية  الأو�ساع  تردي  على  امل�سوؤولية  من 

مثل  الناجحة  والتعدين  ال�ستخراج  �سركات  بيع  خ�سو�سًا 

حققت  التي  والبوتا�ض،  والفو�سفات  الإ�سمنت  �سركات 

عوائد واأرباحًا كبرية بعد بيعها مببالغ زهيدة ن�سبيًا وعدم 

امللوثة  املناطق  لتنظيف  عليها  بيئية  م�سوؤولية  فر�ض 

الناجمة عن عمليات التعدين.  

الثورات  بني  مبا�سرة  عالقة  مالحظة  اي�سًا  املمكن  من 

يف بع�ض الدول العربية وو�سولها اإىل قمة اإنتاج النفط يف 

مراحل �سابقة ومن ثم تدهور الإنتاج النفطي والرتاجع اإىل 

حيث  م�سر،  يف  حدث  ما  وهذا  الطاقة.  ا�سترياد  م�ستوى 

�سورية  ويف   ،1987 العام  يف  الذروة  اإىل  النفط  اإنتاج  و�سل 

 ،1994 العام  منذ  يرتاجـع  فيهـا  النفط  اإنتـاج  بـداأ  التي 

وكذلك اليمن التي �سهدت تراجعًا نفطيًا منذ العام 2001. 

يف هذه احلالت حدث تغري كبري يف دور الدولة يف توفري 

الأمن القت�سادي والهوية الريعية لالقت�ساد، لت�سبح دولة 

حتتاج اإىل ا�سترياد حاجاتها من النفط والغذاء، وهذا ما اأثر 

على الأ�سعار والأو�ساع القت�سادية للمواطنني. 

هل من طريق نحو م�ستقبل م�ستدام 

يف الربيع العربي؟

مرحلة  تخو�ض  التي  العربية  الدول  م�ستقبل  يزال  ل 

بالتغيري  واإما  بالثورة  اإما  الدميوقراطية،  التحولت 

الحتجاجي، مفتوحًا على عدة احتمالت. فهناك الأمل يف 

بحيث  واملعرفة،  والقيادة  الإدارة  معايري  يف  تطور  حدوث 

احلري�سة  املدنية  الدولة  مرحلة  نحو  الدول  هذه  تنتقل 

اأو تدخل يف  البيئية،  الإن�سان، ومنها احلقوق  على حقوق 

البيئة  نوعية  فيه  تكون  والع�سوائية  الفو�سى  من  م�ستنقع 

اأحد اأكرب ال�سحايا. 

اجلوانب ال�سلبية للربيع العربي يف جمال البيئة ظهرت 

والأردن،  واليمن  وم�سر  تون�ض  يف  احلالت  بع�ض  يف 

بينما ميكن القول باأن املفا�سل الأ�سا�سية للدولة يف اأماكن 

اأخرى تعطلت، ومنها القدرة على الإدارة البيئية ومكافحة 

ظل  يف  وغريها،  املياه  ونق�ض  والت�سحر  التلوث  حتديات 

الأجواء العنيفة من ال�سراع منذ العام املا�سي. 

من  الكثري  الطبيعية  املحميات  واجهت  تون�ض،  يف 

الكثري  وتعر�ض  واملراقبة  الإدارة  تراخي  ظل  يف  امل�ساكل 

ناهيك  ال�سلب،  اإىل  فيها  التحتية  والبنية  حمتوياتها  من 

ما  ومنها  احلية  لالأنواع  املن�سبط  غري  واجلمع  ال�سيد  عن 

�سهد  املوؤ�س�سي  البيئي  العمل  لكن  بالنقرا�ض.  مهدد  هو 

قوة يف تون�ض، من خالل قيام جمموعات �سعبية ومدنية 

الد�ستور  يف  �سليمة  بيئة  يف  احلق  لت�سمني  بال�سغط 

وزيرة  التون�سية  احلكومة  �سمت  كما  اجلديد.  التون�سي 

بيئة من النا�سطات يف الثورة التون�سية ول يتجاوز عمرها 

28 عامًا، وهذا يف ذاته واإن كان ميثل منوذجًا فريدًا لالقتناع 

بدور ال�سباب فاإنه اأي�سًا ميثل حتديًا ل ي�ستهان به.

النتهاكات  من  العديد  م�سرية  اإعالمية  تقارير  ووثقت 

ومنها  امل�سرية،  الثورة  بعد  ما  مرحلة  يف  النيل  لنهر 
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ال�سيطرة  بالقوة على مئات الفدانات من الأرا�سي املحاذية 

غياب  يف  واملخلفات  املجاري  �سرف  وترية  وتزايد  للنهر، 

الرقابة الأمنية الفاعلة. 

قادتها  التي  الحتجاجات  ن�سبة  تزايدت  الأردن،  ويف 

يف  الطبيعية  املحميات  اإقامة  �سد  حملية  وع�سائر  جماعات 

بع�ض املناطق، ومنها الريموك يف ال�سمال وجبل م�سعودة 

املجموعات  هذه  تعتربه  ما  اإىل  ا�ستنادًا  وذلك  اجلنوب،  يف 

حقًا لها منذ ما قبل ن�سوء الدولة. وهي متكنت من ممار�سة 

املحميات  بع�ض  اإقامة  لتعطيل  احلكومة  على  كبري  �سغط 

املقرة يف �سبكة املحميات الطبيعية، اأو املطالبة باإلغاء بع�ض 

الن�ساط  �ساهم  الإيجابي،  اجلانب  ويف  القائمة.  املحميات 

كلية  اإقامة  منع  يف  العربي  الربيع  مع  املرتافق  ال�سعبي 

تدريب ع�سكرية كبرية يف قلب غابة برق�ض التي ت�سكل اأحد 

احلملة  ت�ستمر  كما  الأردن.  يف  النادرة  الغابات  اأنظمة  اأهم 

الزخم  بك�سب  النووي  املفاعل  لإقامة  املناه�سة  ال�سعبية 

على  كامنة  قدرة  متلك  اأ�سبحت  بحيث  ال�سعبي،  والتاأييد 

اتخاذ قرار و�سيك بوقف امل�سروع يف مرحلة مقبلة.

تدهور  اإىل  امل�سلحة  املواجهات  اأدت  فقد  اليمن،  يف  اأما 

ال�سيا�سي  الهتمام  من  الدنى  احلد  اإىل  البيئة  و�سع 

وال�سعبي. فتزايدت العتداءات على البيئة وحالت التلوث 

الفريدة  �سقطرى  جزيرة  تهديد  وحتى  املخلفات،  وتراكم 

التي طلبت الإدارة الأمريكية اإقامة قاعدة ع�سكرية اأمريكية 

فيها، ورمبا تكون اخلطة قد األغيت نتيجة تطورات الثورة.  

فالربيع  لالأمل.  وجيهة  اأ�سباب  ثمة  املقابل  يف  ولكن 

يف  الإدارة  يف  جذري  لتغيري  كبرية  فر�سة  يقدم  العربي 

ولي�ض  املهنية  اجلدارة  معايري  باعتماد  العربي،  العامل 

نظام الو�ساطات التي ت�سيطر على الإدارة احلالية وال�سابقة 

ال�سلطة  على  ينقلبون  النا�ض  جعل  يف  �ساهمت  والتي 

مرحلة  من  العربية  للدول  املن�سود  التحول  ان  الفا�سدة. 

ي�سع  اأن  �ساأنه  من  ال�سيا�سية  التعددية  اإىل  الواحد  احلكم 

واأولوياتها.  مطالبها  حتدد  التي  ال�سعوب  يد  يف  القرار 

منط  يف  تغيريًا  فقط  ذلك  يتطلب  ل  البيئي،  ال�سياق  ويف 

والإدارة  البيئة  ارتقاء  اي�سًا  بل  القرار،  �سناع  لدى  الوعي 

امل�ستدامة للموارد اإىل املواقع ذات الأولوية يف اأجندة العمل 

الدميوقراطي واحلزبي.

يف  البيئي  الإ�سالح  اأجندة  على  الأوىل  الق�سية  تبقى 

العامل العربي ظهور القيادات البيئية احلقيقية يف الإدارة 

با�ستثناء  العرب،  البيئة  وزراء  معظم  يزال  فال  الر�سمية. 

قلة نادرة، من الأقل تاأثريًا ونفوذًا يف احلكومات. وعادة ما 

يتم انتقاوؤهم من اأقليات دينية اأو عرقية اأو �سيا�سية، كنوع 

العامة  الإدارة  يف  املجتمع  فئات  جميع  اإ�سراك  اإظهار  من 

مثل  للحكومات،  تغيريات  عدة  ت�سهد  دول  ويف  للدولة. 

حقيقية  م�سكلة  البيئة  وزراء  تغيري  عملية  ت�سبح  الأردن، 

ب�سبب عدم منح اأي وزير الوقت الكايف لرتك ب�سمة وا�سحة 

اإىل  حتتاج   العربي  العامل  يف  البيئة  وزارات  اإن  العمل.  يف 

يف  حقيقي  �سغف  واإىل  علمي،  تخ�س�ض  اأ�سحاب  وزراء 

مرتبطة  تبقى  جناح  ق�سة  وحتقيق  البيئة  نوعية  حت�سني 

يف  الأ�سهر  ق�ساء  من  بدًل  والعاملية،  املحلية  ب�سمعتهم 

وال�سفر  واملوؤمترات  الندوات  وافتتاح  الجتماعية  املنا�سبات 

وروؤ�ساء  مندوبي  وا�ستقبال  اخلارجية  امل�ساركات  يف 

املنظمات الدولية يف انتظار راتب تقاعدي مريح.

�سحوة ال�سيا�سيني

البيئية  للق�سايا  الإدراك  زيادة  مدى  لالهتمام  املثري  من 

الرئي�ض  اأكد  املثال،  �سبيل  فعلى  العرب.  القرار  �سناع  لدى 

الثورات  تاأثري  عدم  اأهمية  على  �سليمان  مي�سال  اللبناين 

العربية التي حت�سل يف العامل العربي على البيئة، وطالب 

ال�ستثمارات  وتوطني  وتفعيل  بزيادة  الأعمال  رجال 

العربية يف املجالت البيئية. فهي �ست�سكل حمورًا اأ�سا�سيًا 

بل  فح�سب  لبنان  يف  لي�ض  املقبلة،  الع�سر  ال�سنني  خالل 

والت�سحر  املناخية  التغريات  ظل  يف  والعامل،  املنطقة  يف 

وغريها من امل�سكالت البيئية. وجاء ذلك يف �سياق افتتاحه 

لأعمال موؤمتر بيئي يف اأيار )مايو( 2011.

عبدالـله  الأردين  امللك  اأعلن  ا�ستثنائي،  موقف  ويف 

مدينة  �سكان  من  معت�سمني  مع  »ت�سامنه«  الثاين 

الفحي�ض التي زارها قبل اأ�سهر، وفيها م�سنع اإ�سمنت كبري 

اأغربة  اأن  علمًا  �سنوات،  عدة  منذ  البيئة  تلويث  يف  ي�ساهم 

امل�سنع ت�سل اإىل ق�سر امللك القريب من املنطقة. وقال امللك 

بيئة  يف  حقوقهم  اأجل  من  معهم  يعت�سم  اإنه  للم�ساركني 

اآمنة.

العربية  احلكومات  ممثلو  اأكد  مت�سل،  �سياق  ويف 

امل�ساركة يف الجتماع الت�ساوري العربي التح�سريي ملوؤمتر 

قمة الأر�ض يف ريو 2012، الذي عقد يف القاهرة يف ت�سرين 

اأهمية ت�سمني البعدين البيئي  الأول )اأكتوبر( 2011 على 

واأ�سارت  العربية.  القت�سادية  ال�سيا�سات  يف  والجتماعي 

الدكتورة رميا خلف، الأمينة التنفيذية للجنة القت�سادية 

املالية  الأزمات  اأن  اإىل  )اإ�سكوا(،  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية 

العاملية تقّو�ض ما تبذله البلدان من جهود لتحقيق التنمية 

معي�سة  م�ستويات  وحت�سني  الفقر  ومكافحة  امل�ستدامة 

الت�سدي  اأ�سلوب  اأن  »املوؤ�سف  واأ�سافت:  املواطنني. 

يف  القوى  موازين  يف  القائم  اخللل  يعك�ض  الأزمات  لهذه 

اإليها  اللجوء  يتم  التي  املوؤ�س�سية  فالأطر  الدولية.  العالقات 

وقالت  وال�سفافية«.  الدميوقراطية  اإىل  تفتقر  الأزمات  يف 

بع�ض  على  تقت�سر  مغلقة  غرف  يف  ُتبحث  احللول  اإن 
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مو�ضــوع الغــالف

الدويل،  املجتمع  بقية  على  اإمالئها  اإىل  ُي�سار  ثم  القوى، 

خمتتمة باأن هذا النهج مل يعد مقبوًل ول ميكن ال�ستمرار 

من  العديد  معاجلة  يف  اإخفاقه  اأثبت  اأن  بعد  اتباعه  يف 

التحديات العاملية.

نه�سة املجتمع املدين

القادة  م�ستوى  على  حتدث  ال�سحوة  هذه  كانت  اإذا 

منو  العربي  الربيع  مظاهر  اأهم  من  فاإن  ال�سيا�سيني، 

مثل  اإفريقيا  �سمال  دول  يف  خ�سو�سـًا  املدين،  املجتمع 

اإليه  �ستوؤول  ما  بانتظار  واجلزائر،  واملغرب  وتون�ض  م�سر 

بلدان  يف  الرا�سخ  املدين  املجتمع  اأن  كما  ليبيا.  يف  الأمور 

للم�ساركة  اأكرب  فر�ض  على  �سيح�سل  والأردن  لبنان  مثل 

الربملاين  التمثيل  خالل  من  ال�سيا�سي،  القرار  �سناعة  يف 

�سدقت  حال  يف  والتزوير  التالعب  عن  واخلارج  النزيه 

ظهرت  فقد  العربي،  اخلليج  دول  يف  اأما  الإ�سالح.  نيات 

والبحرين  الإمارات  يف  وتنموية  بيئية  جميعات  عدة 

الأبحاث  مراكز  انت�سرت  كما  وال�سعودية،  والكويت  وقطر 

املالية  واملوارد  الكبري  التاأثري  ذات  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

الكفاءات  من  العديد  ت�ستقطب  اأ�سبحت  والتي  ال�سخمة 

العربية يف جمالت ال�ستدامة، مما يب�سر بوجود توجه ل 

رجعة عنه اإىل تقوية املوؤ�س�سات الرديفة للحكومات.

املدين  املجتمع  وعي  يف  التقدم  مدى  اإظهار  وميكن 

امل�ساهمة  خالل  من  ال�ستدامة  ق�سايا  جتاه  العربي 

اللجنة  �سكرتارية  اإىل  مرفوعة  بوثيقة  اجلماعية 

من  تقدميها  مت   ،20+ ريو  الأر�ض  قمة  ملوؤمتر  التح�سريية 

وركزت  احلكومية  غري  للمنظمات  العربية  ال�سبكة  خالل 

اإىل  وبالن�سبة  امل�ستدامة.  التنمية  يف  ق�سايا  عدة  على 

اإىل  العربي  املدين  املجتمع  اأ�سار  الأخ�سر،  القت�ساد  �سعار 

اأن اأي توافق على مفهوم القت�ساد الأخ�سر يجب اأن يعتمد 

اإقرارها يف  التي مت  التنمية امل�ستدامة وقيمها  على مبادئ 

كاأداة  ا�ستخدامه  اإىل  املفهوم  يتحول  واأل   ،1992 عام  ريو 

للحمائية الدولية اأمام تدفقات ال�سلع واخلدمات من الدول 

النامية. ولكن من املوؤكد اأن مفهوم القت�ساد الأخ�سر بات 

منا�سبة  اأداة  ميثل  اأن  وميكنه  املنطقة،  يف  ب�سدة  ينت�سر 

القت�سادية  وال�سيا�سات  الأدوات  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق 

عن  ودعمها  تبنيها  مت  حال  يف  ا�ستدامة،  اأكرث  اآفاق  نحو 

يف  الأمل  تبعث  التي  الدميوقراطية  التحولت  طريق 

املنطقة.

التحول  يف  اجلادة  العربية  الدول  جلميع  وميكن 

تو�سيات  ت�ستخدم  اأن  م�ستدام  اقت�سادي  م�ستقبل  نحو 

للبيئة  العربي  للمنتدى  الرابع  ال�سنوي  التقرير  وتفا�سيل 

حتت   2011 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين  يف  ال�سادر  والتنمية، 

ليكون  متغري«  عربي  عامل  يف  الأخ�سر  »القت�ساد  عنوان 

اأهم  وتتمثل  الدول.  لهذه  ا�سرتاتيجي  تخطيط  وثيقة 

النقاط  يف  التقرير  يطرحها  التي  املح�سوبة  الطموحات 

الآتية:

الزراعية  املمار�سات  اإىل  التحول  يوؤدي  اأن  ميكن   •
امل�ستدامة اإىل توفري 5ـ  6 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 

العامة  ال�سحة  م�ستوى  ورفع  املياه  انتاجية  زيادات  نتيجة 

 100 التوفري  هذا  اإجمايل  و�سيبلغ  البيئية،  املوارد  وحماية 

بليون دولر �سنويًا. كما اأن اإعادة اإحياء القطاع الزراعي عن 

�ستوؤدي  والتطوير  والأبحاث  املنا�سبة  ال�ستثمارات  طريق 

اإىل تخفي�ض الواردات على مدى ال�سنوات اخلم�ض املقبلة 

بن�سبة 30 يف املئة، وهذا يعني بدوره توفري 45 بليون دولر 

�سنويًا.

اإىل توظيف ما ل يقل عن 1.5  الدول العربية بحاجة   •
جمالت  يف  �سنويًا  الإجمايل  املحلي  ناجتها  من  املئة  يف 

كفاءة  وابتكارات  للمياه  التحتية  والبنى  ال�سحي  ال�سرف 

تلبية  اأجل  من  التدوير،  اإعادة  وتقنيات  املياه  ا�ستخدام 

الطلب املتنامي على املياه وهذا ما ي�سل اإىل 28 بليون دولر 

�سنويًا.

• ميكن تخفي�ض متطلبات الطاقة للكثري من العمليات 
ال�سناعية، حيث التح�سينات يف كفاءة الطاقة يف �سناعة 

املئة  الإ�سمنت مثاًل تخف�ض ال�ستهالك ما بني 20 و40 يف 

لكل طن اإ�سمنت، كما ميكن توفري 150 األف بليون كيلوواط 

حت�سني  طريق  عن  ال�سناعية  العمليات  من  �سنويًا  �ساعة 

كفاءة الطاقة 30 يف املئة، بقيمة 12.3 بليون دولر.

�سنويًا  كيلوواط  بليون   280 يعادل  ما  توفري  ميكن   •
يف قطاع النقل يف حال ا�ستخدام ال�سيارات الهجينة ورفع 

�سوية النقل العام، اأي ما قيمته 23 بليون دولر. كما ميكن 

يف  املئة  يف   40 بن�سبة  الطاقة  كفاءة  يف  حت�سني  حتقيق 

النقل بقطارات ال�سكك احلديد.

اأبنية  اإىل  التقليدية  الأبنية  حتويل  ي�ساهم  اأن  ميكن   •
خ�سراء يف معاجلة م�ساكل البطالة يف املناطق احل�سرية 

 100 لإنفاق  ميكن  كما  العاملني.  من  جديدة  كوادر  وخلق 

املوجودة  الأبنية  من  املئة  يف   20 تخ�سري  يف  دولر  بليون 

حاليًا يف البلدان العربية اإنتاج 4 ماليني وظيفة جديدة. 

ال�سيا�سات  يف  اجلذري  التحول  هذا  مثل  احداث  اإن 

القت�سادية يحتاج اإىل تغري �سريع وجذري يف عقلية اتخاذ 

الوعي  من  املزيد  يتطلب  بدوره  وهذا  املنطقة.  يف  القرار 

وال�سغط من قوى املجتمع املدين والراأي العام، للدفع نحو 

دمج البعدين الجتماعي والبيئي ب�سكل مبا�سر يف حماور 

■ حتديد ال�سيا�سات القت�سادية والتنموية. 

خميم لالجئي الثورة الليبية على احلدود مع تون�س

U
N
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�سمري غّبور

ا�ض عام 1921، يف قرية  ولد حممد عبدالفتاح الق�سّ

برج الربل�ض ال�ساحلية مبحافظة كفر ال�سيخ �سمال 

الدلتا. ونال تعليمه الثانوي يف ال�سكندرية، ثم ح�سل على 

درجة بكالوريو�ض يف العلوم ـ تخ�س�ض علم النبات ـ من كلية 

الدولة يف بعثة،  القاهرة عام 1944. واأوفدته  العلوم بجامعة 

من  النباتية  البيئة  علم  يف  دكتوراه  درجة   1950 عام  فنال 

جامعة كمربيدج الربيطانية. وعاد اىل م�سر ليلتحق بهيئة 

التدري�ض يف كلية العلوم بجامعة القاهرة، حيث بقي يف اآخر 

�سني حياته اأ�ستاذ �سرف.

ا�ض يف درا�سة  عند عودته اىل الوطن، �سرع الدكتور الق�سّ

جديدًا،  نهجا  وانتهج  امل�سرية.  ال�سحارى  يف  النباتية  البيئة 

يف  النباتات  توزيع  اأمناط  ن  تكوُّ اآليات  درا�سة  على  عكف  اإذ 

ال�سحراء، بدل الكتفاء مبجرد و�سف هذه الأمناط. و�ساركه 

اأواخر  ويف  اإمام.  م�سطفى  الدكتور  الدرا�سات  هذه  يف 

تنفيذ  يف  اأوروبا  من  علماء  ثالثة  مع  ا�سرتك  اخلم�سينات، 

الأغذية  ومنظمة  اليون�سكو  منظمة  بني  م�سرتك  م�سروع 

للغطاء  واأخرى  بيومناخية  خريطة  لو�سع  )الفاو(  والزراعة 

النباتي يف منطقة حو�ض البحر املتو�سط. ولتنفيذ ذلك جاب 

و�ساركه  النجباء،  تالميذه  من  لفيف  مع  امل�سرية  ال�سحارى 

يف هذه الدرا�سة الدكتور حممود عبدالقوي زهران والدكتور 

مكنته  وقد  جرج�ض.  عبداللـه  وليم  والدكتور  الأبي�ض  �سامي 

هذه الدرا�سات امليدانية من اأن يتفهم بكثري من الو�سوح اآليات 

حياة النبات يف ال�سحراء والعوامل البيئية التي توؤثر عليها.

بال�سودان  اخلرطوم  جامعة  يف  ا�ض  الق�سّ الدكتور  عمل 

اىل   1964 من  والثانية   1956 اىل   1952 من  اأولهما  فرتتني، 

من  ومتكن  الت�سحر  ظاهرة  �ساهد  الأوىل  الفرتة  يف   .1968

قيا�ض معدلتها، ويف الفرتة الثانية تاأكد من دقة مالحظاته 

الفرتتني،  وبني  فعاًل.  خميفة  قيا�ساته  اأن  من  وحتقق 

عند  الدلتا  ل�ساطئ  النحر  معدلت  اأي�سًا  يقي�ض  اأن  ا�ستطاع 

قريته ال�ساحلية قبل وبعد اإمتام بناء ال�سد العايل يف اأ�سوان. 

اأواخر  العلمية  املحافل  يف  البحوث  هذه  نتائج  قدم  وعندما 

قيا�ساته  دقة  من  العاملية  العلمية  الأو�ساط  بهتت  ال�ستينات، 

ور�سانة ا�ستنتاجاته وحتذيراته.

رائد للتنمية امل�ستدامة

البيئية  احلركة  فيه  تتبلور  اأخذت  الذي  الوقت  هو  هذا  كان 

اليطايل  الأعمال  رجل  دعا  وقد  اأجهزتها.  وتت�سكل  العاملية 

اىل  لالن�سمام  ا�ض  الق�سّ الدكتور  بيت�سي  اأوريليو  ال�سهري 

اخلرباء  كبار  من  جمموعة  وهو  روما«،  »نادي  �سماه  ما 

العلميني العامليني، للتباحث يف اأمور العامل وتوعية ال�سعوب 

ما  ت�سم  التي  الكتب  ون�سر  املحتملة  البيئية  باملخاطر  والقادة 

والذي  الكتب،  هذه  اأول  وكان  حتذيرات.  من  اليه  ينتهون 

 Limits( »اأثار �سجة �سديدة يف العامل، كتاب »حدود النمو

بذلك  ا�ض  الق�سّ و�سار   .1972 عام  ن�سر  الذي   )to Growth
املنتدى  مل�ساريع  القيمة  ن�سائحه  يعطي  اأن  له  يتيح  موقع  يف 

البحثية وملطبوعاته. 

للم�سائل  العلمية  اللجنة  لرئي�ض  نائبًا  ا�ض  الق�سّ انتخب 

لالحتادات  الدويل  املجل�ض  اأن�ساأها  التي   )SCOBE( البيئية 

بامل�سائل  الهتمام  اللجنة  من  فطلب  باري�ض.  يف  العلمية 

اأن  كان  وقتئذ  ال�سائد  املفهوم  اأن  اذ  النامية،  للدول  البيئية 

الدول  يف  التلوث  م�ساكل  �سوى  لي�ست  البيئية  امل�ساكل 

الجتماع  وعقدت  لطلبه،  اللجنة  ا�ستجابت  وقد  ال�سناعية. 

الدويل الأول للعلوم البيئية يف الدول النامية مبدينة كانربا 

عا�سمة  نريوبي  يف  والثاين   ،1971 عام  او�سرتاليا  عا�سمة 

وكان   .1983 عام  القاهرة  يف  والثالث   ،1974 عام  كينيا 

وي�سرف  املدعوين  ويختار  املحاور  ي�سع  الذي  هو  ا�ض  الق�سّ

على ن�سر النتائج. ويف 1971 عاون يف اإن�ساء برنامج الن�سان 

واملحيط احليوي )MAB( يف اليون�سكو.

دخل »نادي روما« وراأ�س االحتاد الدويل ل�سون الطبيعة وكان من رواد 

التنمية امل�ستدامة واأن�ساأ برنامج حماية البحر االأحمر وخليج عدن وم�سروع 

احلزام االأخ�سر يف �سمال اأفريقيا، وكان ع�سوًا موؤ�س�سًا يف املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية. هذا العامل العربي الذي خدم الب�سرية جمعاء، بقي حتى 

اآخر اأيام �سنواته الواحدة والت�سعني متميزًا باأمرين: العمل الدوؤوب والتوا�سع. 

ا�س، الذي رحل يف 21 اآذار )مار�س(، �سيرتك  الدكتور عبدالفتاح الق�سّ

فراغًا من ال�سعب تعوي�سه. هنا �سهادة كتبها لـ »البيئة والتنمية« الدكتور 

ا�س. �سمري غّبور، االأ�ستاذ يف جامعة القاهرة، وهو اأحد تالميذ الق�سّ

ا�ص حممـد الق�سّ
عـامل عربـي نه�س بالب�سريـة
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للبيئة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عقد  حينما   ،1972 العام  يف 

حممد  الدكتور  قام  بال�سويد،  ا�ستوكهومل  يف  الن�سانية 

امل�سري.  الوطني  التقرير  لعداد  كبري  بجهد  ا�ض  الق�سّ

الدكتور  راأ�سه  الذي  امل�سري  الوفد  يف  كع�سو  و�سارك 

بعد  ما  يف  �سار  الذي  عمره  �سديق  طلبه،  كمال  م�سطفى 

انبثق  الذي  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  التنفيذي  املدير 

وفد  يف  ا�ض  الق�سّ �سارك  ذاته،  املوؤمتر  ويف  املوؤمتر.  عن 

التي  )األيك�سو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

كان قد �سارك يف اإن�سائها قبل ذلك بعامني. وهو عمل مديرًا 

م�ساعدًا للعلوم يف املنظمة من 1971 اىل 1978، واأن�ساأ خالل 

منها:  امل�سرتك،  العربي  للعمل  بيئية  برامج  عدة  الفرتة  هذه 

وبرنامج  عدن،  وخليج  الأحمر  البحر  بيئة  حماية  برنامج 

احلزام  وم�سروع  امل�ستويات،  خمتلف  على  البيئية  الرتبية 

كبري  ذلك  بعد  وعمل  وغريها.  اأفريقيا،  ل�سمال  الأخ�سر 

امل�ست�سارين يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

الدويل  لالحتاد  رئي�سًا   1978 عـام  ا�ض  الق�سّ انتخب 

من�سبه  يف  وظل  �سوي�سرا،  يف   )IUCN( الطبيعـة  ل�سـون 

هذا حتى 1984. ومن خالل هذا املن�سب، تعاون مع الدكتور 

زوج  فيليب  والأمري  للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  طلبه 

للحياة  العاملي  لل�سندوق  رئي�سًا  كان  الذي  بريطانيا  ملكة 

ل�سون  العاملية  ال�سرتاتيجية  اإ�سدار  يف   ،)WWF( الربية 

التي حوت لأول مرة تعبري »التنمية  الوثيقة  الطبيعة. وهي 

امل�ستدامة«، الذي تقدمت به اللجنة الدولية للتنمية والبيئة 

بني  العالقة  لدرا�سة   1983 عام  املتحدة  الأمم  �سكلتها  التي 

العامة  اجلمعية  وتبنت  العامل.  يف  ني  امللحَّ الأمرين  هذين 

لالأمم املتحدة مفهوم التنمية امل�ستدامة الذي رفعته اليها تلك 

اللجنة عام 1987، واأو�ست اأن تهتدي جميع جهود التنمية يف 

العامل مببادئه.

الدكتور  كان  اجلليلة،  الأعمال  تلك  كل  اىل  بال�سافة 

ملوؤمتر  اأعّدوا  الذين  العلماء  جمموعة  مقدمة  يف  ا�ض  الق�سّ

 ،1977 عام  نريوبي  يف  عقد  الذي  للت�سحر  املتحدة  الأمم 

اأ�سفرت  وو�سعوا خطة العمل العاملية ملكافحة الت�سحر، التي 

الت�سحر  ملكافحة  الدولية  التفاقية  توقيع  عن  النهاية  يف 

املتحم�سني  اأ�سد  من  الأخرية  �سنواته  يف  وكان   .1994 عام 

تاأ�سي�سه.  يف  �سارك  الذي  والتنمية،  للبيئة  العربي  للمنتدى 

للبيئة  دويل  برنامج  كل  يف  �سارك  اأ�ستاذنا  اإن  القول  وميكن 

العقود  يف  الوجود  اىل  ظهرت  للبيئة  دولية  منظمة  كل  ويف 

الأربعة الأخرية.

الدكتور  اإن�ساء  اأوًل  نذكر  اأن  بد  ل  الوطني،  ال�سعيد  على 

الطالب  من  متميزة  جمموعة  من  علمية  مدر�سة  ا�ض  الق�سّ

والباحثني يف جمال البيئة النباتية وعلوم البيئة عمومًا. وهو 

الذي اقرتح على جامعة القاهرة ان�ساء ق�سم للموارد الطبيعية 

مت  الذي  الأمر  الأفريقية،  والدرا�سات  البحوث  معهد  �سمن 

الوطنية  اللجان  اإن�ساء  على  عمل  وقد   .1971 عام  تنفيذه 

العلمية  واللجنة  احليوي  واملحيط  الن�سان  لربنامج  امل�سرية 

وراأ�ض  الطبيعة،  ل�سون  الدويل  والحتاد  البيئية  للم�سائل 

هذه اللجان من عام 1971 حتى عام 1981. 

يف  البيئة  �سوؤون  جهاز  اإن�ساء  على  ا�ض  الق�سّ و�ساعد 

عام  فيه  البيولوجي  التنوع  وحدة  اأن�ساأ  كما   ،1983 عام  م�سر 

اأوائل الت�سعينات اأ�سرف على اإعداد خطة العمل  1992. ويف 

للتنوع  الوطنية  م�سر  خطة  اأعد  اأواخرها  ويف  مل�سر،  البيئي 

البيولوجي. وكان النا�سح الأمني واملوجه احلكيم لكل خطوة 

ا�ض  اتخذها جهاز �سوؤون البيئة منذ اإن�سائه. وقد اختري الق�سّ

ع�سوًا يف جمل�ض ال�سورى عام 1981.

اأ�ستاذنا  خ�سال  كرمي  عن  تقال  اأن  يجب  حق  كلمة  بقيت 

ل  رجل  فهو  اليه.  جل�ض  من  كل  يتلقاها  التي  اخلربة  وعن 

اأي  نحو  اأحقاد  ول  �سهرة،  رغبات  ول  له،  مادية  طموحات 

والب�سرية  وطنه  خدمة  يف  حم�سورة  كانت  طموحاته  كان. 

جمعاء. ورغباته كانت معاونة من حوله، ورعايتهم، و»فتح 

■ اأبواب يكرب النا�ض منها« كما كان يحلو له اأن يقول. 

ا�س يف مكتبه عام 2000 )�لتقط �ل�سورة جنيب �سعب( الق�سّ

اإن مغزى 

تكرميي هو ر�سالة 

من االأمم املتحدة، مبا 

متثله وترمز اليه، 

اإىل االأطفال الذين 

يولدون باالآالف كل 

يوم يف القرى النائية 

يف االأقطار الفقرية 

يف اآ�سيا واأفريقيا 

واأمريكا الالتينية. 

كاأن االأمم املتحدة 

مت�سح اليوم على 

راأ�س كل طفل 

وتقول له: انه�س، 

هذا واحد مثلك، مل 

مينعه املهد اخل�سن 

وال العي�س امل�سني وال 

امل�سافة البعيدة بني 

القرية واملدر�سة من اأن 

ي�سق طريقه ليدخل 

مبنى االأمم املتحدة 

هذا ال�سباح مرفوع 

الراأ�س ليتلقى اعرتاف 

املجتمع الدويل به 

وبا�سهاماته يف املعارف 

العلمية واجلهود 

الدولية. اإنه ر�سالة 

لالأطفال الذين يولدون 

يف القرى النائية، 

تقول لهم اإن الطريق، 

رغم ع�سره، ممكن 

�سلوكه بالعزم 

واال�سرار.

ا�ص  من كلمة حممد الق�سّ

عقب ت�سلمه جائزة 

»العامليون اخلم�سمئة« من 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

عام 1978، خالل احتفال

 اأقيم يف مقر الأمم املتحـدة

يف نيويورك.
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ابراهيم عبداجلليل

كهرباء الإنارة م�سوؤولة عن 19 يف املئة من اإجمايل 

انبعاثات غازات  املئة من  الكهرباء و6 يف  ا�ستهالك 

الدفيئة يف العامل. وهذا يعادل اإجمايل النبعاثات من اأملانيا 

اأن  يتوقع  املقبلة،  الع�سرين  ال�سنوات  وخالل  معًا.  واليابان 

يزداد ال�ستهالك العاملي لكهرباء الإنارة بن�سبة 60 يف املئة.

من �ساأن التحول اإىل تكنولوجيات الإنارة العالية الكفاءة يف 

من  لالإنارة  امل�ستعملة  الكهرباء  ن�سبة  تخفي�ض  العامل  اأنحاء 

19 يف املئة اإىل 7 يف املئة. وهذا يوفر كهرباء تكفي لال�ستغناء 

عن 705 حمطات توليد تعمل بالفحم من اأ�سل 2670 حمطة 

مبالغ  وامل�ستهلكني  البلدان  على  ذلك  يوفر  وقد  العامل.  يف 

يجعل  مما  الكهرباء،  فواتري  انخفا�ض  نتيجة  بها  ي�ستهان  ل 

وقليلة  اأخرى.  ب�سرية  لحتياجات  متاحة  الكهرباء  هذه 

الكربونية  النبعاثات  تخف�ض  اأن  ميكن  التي  الإجراءات  هي 

العالية  غري  الإنارة  من  املرحلي  التخل�ض  مثل  ب�سهولة 

والأجدى  فعالية  الأكرث  الو�سائل  من  يجعلها  مما  الكفاءة، 

اقت�ساديًا ملكافحة تغري املناخ.

اعتمدت يف ال�سنوات الأخرية ممار�سات متزايدة ل�ستبعاد 

التكنولوجيات غري العالية الكفاءة، غري اأن قوى ال�سوق اأثبتت 

اأنها غري كافية وحدها لتحقيق حتول �سريع يف �سوق الإنارة، 

النبعاثات  تخفي�ض  اإىل  امللحة  احلاجة  �سوء  يف  خ�سو�سًا 

لكبح تغري املناخ. وت�سري التجارب يف اأنحاء العامل اإىل �سرورة 

البلدان  التقني مل�ساعدة  العاملية وتوفري الدعم  تن�سيق اجلهود 

يف اعتماد برامج التحول اإىل الإنارة العالية الكفاءة.

قوى التحول اإىل الكفاءة

اإن ا�ستبدال امل�سابيح املتوهجة يف القطاع ال�سكني من اأو�سح 

وميكن  املنطقة.  يف  الطاقة  كفاءة  لتحقيق  واأ�سهلها  الطرق 

من  جدًا  منخف�سة  بكلفة  الكفاءة  العالية  الإنارة  اإىل  التحول 

فورية.  نتائج  حتقيق  مع  حاليًا،  املتوافرة  التكنولوجيا  خالل 

الأمم  برنامج  اأطلقها  التي   en. lighten مبادرة  طورت  لقد 

على  بلد  ملئة  تقديرات  العاملي  البيئة  ومرفق  للبيئة  املتحدة 

املحتملة،  الكهرباء  وفورات  احت�ساب  بهدف  العامل،  م�ستوى 

والفوائد  الكربون،  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  وتخفي�سات 

غري  امل�سابيح  ا�ستبعاد  من  حتقيقها  ميكن  التي  القت�سادية 

مدجمة  فلور�سنت  مب�سابيـح  وا�ستبدالهـا  الكفـاءة  العاليــة 

ال�سرق  منطقة  من  بلدًا   19 البلدان  هذه  وبني   .)CFLs(

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

�سوف يوفر ا�ستبعاد الإنارة غري العالية الكفاءة من املنطقة 

نحو 31.8 ترياواط �ساعة من الكهرباء ويخف�ض 19.9 مليون 

طن من انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون. وهذا يعادل اإخراج 

ا�ستبعاد امل�سابيح املتوهجة وا�ستبدالها مب�سابيح فلور�سنت مدجمة يف املنطقة العربية يخف�س 20 مليون 

الطرق.  من  �سيارة  ماليني  خم�سة  اإخراج  يعادل  ما  �سنويًا.  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  من  طن 

الكفاءة يف  العالية  االإ�ساءة  اأن�سطة  ابراهيم عبداجلليل عن  الدكتور  اأعده  لتقرير  املقال ملخ�س  هذا 

العام 2009  التي يتم تنفيذها منذ   en.lighten اإطار مبادرة   اأفريقيا، يف  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 

بالتعاون بني برنامج االأمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملي وجمموعة من املنتجني الدوليني لنظم 

االإ�ساءة. وتت�سدى تلك املبادرة اإىل حتديات االإ�سراع يف التحول نحو نظم االإ�ساءة العالية الكفاءة يف دول 

العامل، من خالل ا�سرتاتيجية دولية تقدم دعمًا للدول النامية بهدف خف�س الطلب على الكهرباء الالزمة 

لالإنارة، وبالتايل خف�س انبعاثات غازات الدفيئة امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري

عبداجلليل  ابراهيم  الدكتور 

هو مدير برنامج الإدارة البيئية 

العربي. اخلليج  جامعة  يف 

نظم الإنارة

العالية الكفاءة 

يف ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا
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حتول  كلفة  وتبلغ  الطرق.  من  �سيارة  ماليني  خم�سة  نحو 

املنطقة اإىل الإنارة العالية الكفاءة نحو 2.8 بليون دولر، على 

وفورات  وتختلف  �سنة.   1.7 الكلفة  ا�سرتداد  فرتة  تتعدى  األ 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  وانخفا�ض  املحتملة  الطاقة 

باختالف البلدان، بناًء على منط الطلب على الطاقة ومزيج 

وقود توليد الكهرباء وكفاءة الطاقة يف البلد.

للتحول  مبادرات  املنطقة  يف  البلدان  بع�ض  با�سرت 

يف  هي  الوطنية  الربامج  هذه  الكفاءة.  العالية  الإنارة  اإىل 

مراحل خمتلفة من التطور. ولدعم التحول، �ساغت البلدان 

معظم  يف  املف�سل  النهج  وكان  خمتلفة،  واإجراءات  �سيا�سات 

الأولية  الكلفة  لتخفي�ض  مالية  حوافز  اعتماد  احلالت 

)م�سر،  بلدان  �ستة  يف  ووزع  املدجمة.  الفلور�سنت  مل�سابيح 

املغرب، لبنان، الإمارات، اإيران، تركيا( ما جمموعه نحو 99 

مليون م�سباح من هذا النوع. واإ�سافة اإىل ذلك، اأعلنت بع�ض 

جميع  بيع  �ستحظر  اأنها  ولبنان  وتون�ض  م�سر  مثل  البلدان 

املثال،  �سبيل  فعلى  حمدد.  تاريخ  بحلول  املتوهجة  امل�سابيح 

اأعلن لبنان �سنة 2012 موعدًا لوقف ا�ستعمال هذه امل�سابيح.

هناك بع�ض القوى الدافعة التي ميكنها ترويج التحول اإىل 

الإنارة العالية الكفاءة يف املنطقة، وهذه ت�سمل ما ياأتي:

كفاءة  اكت�سبت  الطاقة:  كفاءة  بتح�سني  اللتزام 

الطاقة موؤخرًا مزيدًا من الدعم ال�سيا�سي يف املنطقة العربية، 

ال�سرت�سادي  »الإطار  العربية  الدول  جامعة  تبنت  عندما 

العربي لتح�سني كفاءة الطاقة الكهربائية وتر�سيد ا�ستهالكها 

التوجيهي  الأمر  على  مبني  وهو  النهائي«.  امل�ستخدم  لدى 

»كفاءة الطاقة لدى امل�ستخدم النهائي« ال�سادر عن املفو�سية 

بلدان  عدة  اعتمدته  وقد   ،)EC  /  32  /  2006( الأوروبية 

عربية لتطوير خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة اخلا�سة 

الكفاءة  العالية  الإنارة  من  مزيد  اإىل  التحول  وياأتي  بها. 

مالئمًا لهذا الإطار، كاإجراء عملي وقليل الكلفة ن�سبيًا ميكن 

دجمه ب�سهولة يف هذه اجلهود.

املنطقة  يف  البلدان  من  عدد  طور  رائدة:  مبادرات 

هذا  املتوهجة.  امل�سابيح  ا�ستخدام  لوقف  ناجحة  مبادرات 

املبادرات  هذه  وت�سلط  البلدان.  لبقية  هامًا  مثاًل  ي�سرب 

ال�سوء على الفوائد القت�سادية والبيئية لنظم الإنارة العالية 

�سنع  م�ستويات  جميع  على  العام  الوعي  وترفع  الكفاءة، 

ال�سيا�سة، كما تدفع اإىل تطوير تلك ال�سيا�سات.

القدرة على تطوير املقايي�ص واختبارها واعتمادها: 

املقايي�ض  لتوحيد  وطنية  هيئات  املنطقة  بلدان  معظم  لدى 

)NSBs(، اكت�سبت خربة وقدرات معقولة يف جمال توحيد 

البدء  مراحل  يف  زالت  ما  البلدان  تلك  وبع�ض  املقايي�ض. 

بتاأ�سي�ض هيئات اعتماد وطنية )NABs(. وثمة قدرة كافية 

على اإجراء الختبارات املعتمدة يف كثري من البلدان.

واإ�سالح  الطاقة  قطاع  لإ�سالح  �سيا�سات  وجود 

املنطقة  بلدان  معظم  يف  الطاقة  قطاع  كان  الطاقة:  ت�سعري 

لكي  الدور  هذا  تطوير  حاليًا  ويجري  الدولة.  اإ�سراف  حتت 

الطلب  لتلبية  �سروري  هو  مبا�سـرًا  اأجنبيًا  ا�ستثمارًا  يجتذب 

لتح�سني  هيكلية  اإ�سالحات  وجترى  الطاقة.  على  املتنامي 

الكفاءة وتلبية متطلبات الأ�سواق التناف�سية، كما تنفذ عملية 

تدريجية لإ�سالح قطاع الطاقة يف بلدان كثرية. وبالتوازي، 

اإ�سالحات  تخطط،  اأو  املنطقة،  اأنحاء  يف  كثرية  بلدان  تنفذ 

لأ�سعار الطاقة لرفع الدعم عنها اأو اإعادة هيكلتها.

اأكرب  من  املباين  النا�سئة:  الأخ�سر  البناء  مبادرات 

م�ستهلكي الطاقة. وقد تكاثرت قوانني كفاءة الطاقة اخلا�سة 

باملباين يف املنطقة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. وبا�سرت 

اخل�سراء،  للمباين  وطنية  جمال�ض  تاأ�سي�ض  البلدان  بع�ض 

الطاقة  جمال  يف  الريادة  �سهادة  برامج  اأخرى  بلدان  وتتبنى 

تطوير  عديدة  بلدان  وتتوىل   ،)LEED( البيئي  والت�سميم 

نظمها اخلا�سة باإ�سدار ال�سهادات. ويوؤدي فر�ض م�ستويات 

دنيا ل�سدة الإ�ساءة )واط / م2( يف املباين اإىل زيادة الطلب 

ت�سكل  لذلك،  الكفاءة.  العالية  الإنارة  تكنولوجيات  على 

لأي  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  باملباين  اخلا�سة  الطاقة  كفاءة  قوانني 

على  الطاقة  كفاءة  حت�سني  اإىل  تهدف  �سيا�سات  رزمة 

اإىل  ال�سوق  حتول  اأي�سًا  تدعم  �سوف  وهي  الوطني.  امل�ستوى 

الإنارة العالية الكفاءة.

املنطقة  يف  تتوافر  الإنارة:  ملنتجات  املحلي  الت�سنيع 

مع  بالتعاون  الإنارة  معدات  اإنتاج  على  معقولة  قدرات 

املحلية  القدرات   هذه  تو�سيع  وميكن  عامليني.  منتجني 

مبادرات  �ساأن  ومن  الكفاءة.  عالية  نظم  لإنتاج  وتطويرها 

اأن تزيد الإقبال عليها يف  ن�سر م�سابيح الفلور�سنت املدجمة 

ا�ستعمال  وميكن  الكلفة.  تخفي�ض  على  ي�ساعد  مما  ال�سوق 

فلور�سنت  م�سابيح  لتوفري  املحلية  الت�سنيع  قدرة  بع�ض 

اقت�سادي  وفر  اإىل  توؤدي  القليمي،  امل�ستوى  على  مدجمة 

كبري مما ي�سهل تو�سع ال�سوق وتخفي�ض الكلفة.

كبرية  بكميات  املدجمة  الفلور�سنت  م�سابيح  توزيع  اإن 

خطوة ايجابية اأوىل يف تطوير �سوق الإنارة العالية الكفاءة. 

جدواها  مثل  امل�سابيح،  هذه  فوائد  على  ال�سوء  ي�سلط  وهو 

تثقيف  على  يعمل  كما  وكفاءتها،  وموثوقيتها  القت�سادية 

الكلفة  عقبة  ويذلل  التكنولوجيا،  هذه  توافر  حول  اجلمهور 

عليها  الطلب  يزيد  مما  امل�سابيح،  لهذه  العالية  الأولية 

حتقيق  يف  وي�ساعد  ال�سوق،  دخول  على  املوردين  لت�سجيع 

تلك  لكن  الطاقة.  نظم  اأحمال   يف  وموؤثر  �سريع  تخفي�ض 

الإنارة  اإىل  م�ستدام  حتول  ل�سمان  كافية  لي�ست  الربامج  

العالية الكفاءة، ويجب تنفيذ هذه الربامج �سمن اإطار �سيا�سة 

الإنارة  خرباء  من  جمموعة  وتو�سي  ومتكاملة.  وا�سعة 

الدوليني من جميع القطاعات واملناطق اجلغرافية بالتعاون 

متكاماًل  نهجًا  البلدان  تنفذ  باأن   en. lighten مبادرة  مع 

الكفاءة.  العالية  الإنارة  من  مزيد  اإىل  فعال  حتول  ل�سمان 

دنيا  مقايي�ض  تطوير  النهج  لهذا  الرئي�سية  العنا�سر  وت�سمل 

لالأداء الطاقوي )MEPS(، ودعم �سيا�سات ت�ساعد يف تقييد 

على  الطلب  ودعم  الكفاءة،  العالية  غري  امل�سابيح  ت�سويق 

املراقبة  اآليات  ووجود  املقايي�ض،  تلك  مع  املتما�سية  املنتجات 

مل�سابيح  بيئيًا  ال�سليمة  والإدارة   ،)MVE( والإنفاذ  والتثبت 

الفلور�سنت املدجمة امل�ستهلكة عند انتهاء حياتها.

املغرب  مثل  املنطقة،  يف  كثرية  بلدانًا  اأن  حني  ويف 

اأدخلت  قد  واإيران،  وتركيا  وتون�ض  وم�سر  و�سورية  والأردن 

تتعلق  متكاملة  ت�سريعات  اأو  اأهدافًا  اأو  ا�سرتاتيجيات  فعاًل 

فلم  الوطنية،  الطاقوية  ال�سيا�سية  اأطرها  يف  الطاقة  بكفاءة 

تتخذ خطوات مماثلة يف بلدان اأخرى مثل الدول اخلليجية، 

الأحفوري  الوقود  ووفرة  الطاقة  لأ�سعار  الكبري  الدعم  حيث 

يجب  تقدم،  ولإحراز  الطاقة.  كفاءة  يف  ال�ستثمار  اأعاقا 

الكفاءة  العالية  والإنارة  الطاقة  كفاءة  وفوائد  مفاهيم  اإي�سال 

اإىل �سانعي القرار واجلمهور يف تلك البلدان.
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�سيا�سات التحول

واإيران  ولبنان  واملغرب  م�سر  من  حالة  درا�سات  اأظهرت 

وتركيا اأوجه ت�سابه كبرية تتعلق بال�سيا�سات املنفذة للتحول 

غالبية  �ساغت  وقد  املنطقة.  يف  الكفاءة  العالية  الإ�ساءة  اإىل 

تت�سمن  �ساملة  �سيا�سات  رزمة  درا�ستها  متت  التي  البلدان 

اإ�سالح اأ�سعار الطاقة، وتطوير الإطار الت�سريعي واملوؤ�س�سي، 

تعريفية  وبطاقات  مقايي�ض  وتطوير  مالية،  حوافز  وتقدمي 

تطلق  ذلك،  اإىل  اجلماهريي.  الوعي  ورفع  للم�ستهلكني، 

لرتويج  جماهريية  توعية  حمالت  املنطقة  يف  البلدان  غالبية 

الكفاءة، حتى لو مل تكن لديها  العالية  كفاءة الطاقة والإنارة 

حاليًا اأي برامج قيد التنفيذ للتحول اإىل م�سابيح الفلور�سنت 

هذه  فعالية  قيا�ض  يجب  احلالت،  هذه  ويف  املدجمة. 

احلمالت يف تغيري اآراء امل�ستهلكني وعادات ال�سراء لديهم.

وعلى رغم اأن لدى املنطقة عددًا من الإمكانات الهامة التي 

قد ت�سهل حتول ال�سوق، فهناك عوائق اقت�سادية اأو تنظيمية 

عمومًا،  الطاقة  كفاءة  م�ساريع  يف  توؤثر  قد  موؤ�س�سية  اأو 

وخ�سو�سًا مبادرات الإنارة العالية الكفاءة. ومن هذه العوائق 

الكفاءة،  العالية  الإنارة  لفوائد  ال�سيا�سي  الوعي  حمدودية 

وم�ساركة  الطاقوي،  لالأداء  دنيا  مقايي�ض  وجود  وعدم 

وانعدام  الأخرى،  املعنية  واجلهات  اخلا�ض  للقطاع  حمدودة 

الوعي اجلماهريي، وعوائق مالية واأخرى تتعلق بالكلفة.

هل امل�سابيح املدجمة غري اآمنة؟

املدجمة  الفلور�سنت  م�سابيح  يف  الزئبق  وجود  �سكل  

اإىل  الإ�سارة  وجتدر  البيئية.  وال�سالمة  بال�سحة  يتعلق  قلقًا 

اأن منتجني دوليني كثريين ي�سنعون هذه امل�سابيح باأ�سعار 

تناف�سية بحيث يراوح حمتواها الزئبقي بني 2 و3.5 مليغرام. 

امل�سابيح  هذه  من  متعددة  مناذج  حتوي  ذلك،  على  وعالوة 

امل�سنفة ENERGY STAR م�ستويات من الزئبق يف حدود  

1ـ 2 مليغرام. ويف املقابل، حتتوي ميازين احلرارة الزئبقية 

يعادل  ما  الزئبق،  من  مليغرام   500 نحو  على  )الرثمومرت( 

دورة  وطوال  م�سباح.   100 من  اأكرث  يف  املوجودة  الكمية 

حياتها، تنفث هذه امل�سابيح يف البيئة كمية من الزئبق تقل 

عما تنفثه امل�سابيح املتوهجة، لأن ت�سغيلها يحتاج اإىل كهرباء 

اأقل، ولذلك ت�ستبعد كثريًا من الزئبق الذي ينفثه اإنتاج الطاقة 

من حمطات الفحم. لذا فاإن تلك امل�سابيح املدجمة ل ت�سكل اأي 

خماطر بيئية اأو �سحية اأثناء ا�ستخدامها وحتى نهاية عمرها 

نهاية  عند  بحر�ض  معها  التعامل  يجب  اأنه  ال  الفرتا�سي، 

عمرها من خالل برامج ا�سرتجاع معلنة للم�ستهلكني يليها 

نظم للتخل�ض الآمن منها تتم مبعرفة اجلهات امل�سوؤولة.

املتوهجة  امل�سابيح  من  للتخل�ض  التخطيط  اأثناء 

يف  املدجمة  الفلور�سنت  مل�سابيح  الوا�سع  وال�ستعمال 

لإدارة  برنامج  ت�سميم  يف  بحر�ض  النظر  يجب  املنطقة، 

م�سابيح الفلور�سنت عند نهاية حياتها. ويجب تطوير اأدوات 

الفلور�سنت  م�سابيح  جمع  برامج  مثل  بيئية،  تنظيمية 

ودوليني.  حمليني  �سانعني  مع  بالتعاون  تدويرها،  واإعادة 

هذه  ت�سرتجع  التي  اجلمع  مبرافق  قائمة  اإعداد  ويجب 

على  وتقع  للم�ستهلكني.  القائمة  هذه  وتوفري  امل�سابيح، 

اإبالغ زبائنهم عن الأماكن التي  اأي�سًا م�سوؤولية  باعة التجزئة 

اأن  ويجب  اإليها.  امل�ستهلكة  م�سابيحهم  اأخذ  ي�ستطيعون 

تكون متطلبات م�سوؤولية امُلنِتج لتلك امل�سابيح جزءًا من هذه 

■ الأدوات التنظيمية. 

املجموعة الكاملة ملن�سورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

للكتب  الكاملة  املجموعة  على  احل�سول  ميكن  الآن 

والتنمية«،  »البيئة  جملة  من�سورات  عن  ال�سادرة 

من  القدمية،  والعداد   ،199٦ �سنة  منذ  املجلة  وجملدات 

مكتبات مت اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.

بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:

اجلنوب

مكتبة الحتاد

�سارع ريا�ض ال�سلح، حي ال�ست نفي�سة، �سيدا

هاتف: 07-720251

جبل لبنان

املكتبة العلمية

�سارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-559566

مكتبة غاندي

مقابل ال�سراي، عاليه 

هاتف: 05-557199

مكتبة زياد

اجلديدة، �سارع احلكمة

هاتف: 01-892721

مكتبة معو�ص

بناية معو�ض، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال

مكتبة دار ال�سمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�ض

هاتف: 06-206800

البقاع

قرطا�سية �سمري بّري

جالل ـ �ستورة

هاتف: 08-541115

مكتبة اأنطوان بجميع فروعها
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حممد الأ�سد ووائل ال�سمهوري

ه�ضبة  قلب  يف  تقع  واحة  هو  حنيفة  وادي  حو�ض 

العربية  اململكة  من  الو�ضطى  املنطقة  يف  جند 

ال�ضعودية. والوادي م�ضرف طبيعي للمياه ال�ضطحّية ملنطقة 

تتجاوز م�ضاحتها 4000 كيلومرت مربع، ومعلم جغرايف بارز 

وروافده  �ضعابه  مع  جمراه  وُي�ضّكل  اجلافة.  الأر�ض  هذه  يف 

املتعّددة منطقة بيئّية فريدة من نوعها، متتّد 120 كيلومرتًا 

كم �ستكون �لأر�ض �أف�سل و�سكانها 

�أ�سعد لو مت حتويل جميع مكبات 

�لنفايات �ىل حد�ئق غناء

اإع�دة ت�أهيل وادي حنيفةاإع�دة ت�أهيل وادي حنيفة

من مكّب للنفايات �ل�سلبة و�ل�سائلة �إىل رئة ومتنزه ملدينة �لريا�ض

رئي�ض  الأ�ضد،  حممد  الدكتور 

يف  املبنّية  البيئة  درا�ضات  مركز 

وائل  والدكتور  بالأردن،  عّمان 

الهند�ضة  ق�ضم  رئي�ض  ال�ضمهوري، 

الدولّية  اجلامعة  يف  املعمارّية 

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلا�ضة 

ا�ضتنادًا  العر�ض  هذا  اأعدا  �ضورية، 

اىل تقريري معاينة يف املوقع.

الوا�ضعة  ال�ضحراء  اإىل  الغربي  ال�ضمال  يف  طويق  جبل  من 

مدى  على  الوادي،  حو�ض  �ضّكل  وقد  الريا�ض.  �ضرق  جنوب 

�ضفافه،  على  القائمة  املجتمعات  ملعي�ضة  رزق  مورد  قرون، 

والعمليات  الوادي  موارد  بني  الدقيق  التوازن  �ضاد  حيث 

الطبيعية والتدّخالت الب�ضرّية. لذا يرتبط هذا الوادي ارتباطًا 

وثيقًا بتاريخ الريا�ض.

�ضعودّية  دولة  اأّول  جعلت  ع�ضر،  الثامن  القرن  اأواخر  يف 

ال�ضفة  على  ال�ضرتاتيجي  املوقع  ذات  الدرعية  يف  عا�ضمتها 
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ال�ضاحلة  والأرا�ضي  املاء  من  لال�ضتفادة  للوادي،  الغربّية 

للزراعة. ولحقًا تطّورت الريا�ض، عا�ضمة الدولة ال�ضعودية 

م�ضدر  كان  الذي  حنيفة  وادي  من  ال�ضرق  اإىل  احلديثة، 

�ضبعينات  ويف  والغذاء.  املاء  على  للح�ضول  الدائم  العا�ضمة 

وادي  نحو  زاحفًة  غربًا  الريا�ض  متّددت  الع�ضرين،  القرن 

حنيفة، وجرى ا�ضتغالل الوادي ب�ضكل مكّثف لتاأمني الطلب 

العمران  حلركة  الالزمة  املعدنية  واملوارد  املاء  على  املتنامي 

التي رافقت النمّو ال�ضريع.

تدهور و�إعادة تاأهيل

ع الريا�ض نحو وادي حنيفة يف الثمانينات،  تفاقمت اآثار تو�ضّ

النفايات  ورمي  اجلوفّية  املياه  ا�ضتنزاف  يف  ذلك  ومتّثل 

اإنتاجّية  وتدّن  الطبيعّية  الوظائف  وفقدان  البيئي  والتدهور 

غري  البناء  حركة  التدهور  حّدة  زاد  ومّما  البيئي.  النظام 

املرّخ�ض والفي�ضانات وت�ضريف مياه املجاري ورمي املخّلفات 

احل�ضري  ع  التو�ضّ بحركة  م�ضحوبًا  ذلك  وكان  ال�ضناعّية. 

مما  مداها،  اأق�ضى  اإىل  التدهور  حدود  فو�ضلت  �ل�سور: موؤ�س�سة الآغا خـانوالتعّديات، 

م�ساحات للتنزه

ومت�سية يوم عطلة

على �متد�د �لو�دي
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 ،2004 العام  يف  الريا�ض،  مدينة  لتطوير  العليا  بالهيئة  حدا 

لتطوير  املدى  بعيدة  �ضاملة  ا�ضرتاتيجّية  بتنفيذ  البدء  اإىل 

الطبيعي  جماله  وا�ضتعادة  و�ضياحيًا  بيئيًا  حنيفة  وادي 

وا�ضت�ضالح موارده املائية واملحافظة عليها. 

احلدائق  هند�ضة  اإدخال  البيئي  التاأهيل  م�ضروع  ت�ضّمن 

الوادي،  يف  الزراعّية  الأر�ض  وجتديد  الطبيعية،  واملناظر 

املاء  جريان  حركة  و�ضبط  وتنظيم  املياه،  جودة  واإدارة 

وزراعة  املاء،  تدّفق  يف  للتحكم  ال�ضدود  وبناء  والفي�ضان، 

مرفق  ُن�ضئ 
اأ كما  امللّوثات.  من  املياه  تطهري  لزيادة  الق�ضب 

احلفاظ  موا�ضفات  اأدّق  مع  يتوافق  ال�ضرف  مياه  ملعاجلة 

املناطق  يف  لل�ضّكان  اإ�ضافّية  مياه  موارد  وّفر  مّما  البيئة،  على 

يقارب  ما  اإزالة  كذلك  الأ�ضغال  و�ضملت  واحل�ضرية.  الريفية 

1.25 مليون مرت مكّعب من خمّلفات البناء، ف�ضاًل عن النفايات 

ُلقيت يف الوادي على مّر ال�ضنني. 
اخلاملة وغري اخلاملة التي اأ

اإعادة تاأهيل جمرى الوادي متهيدًا  وكان من عنا�ضر التطوير 

اأّن  علمًا  املاء،  في�ضان  ل�ضبط  �ضنة   20 مّدتها  بخّطة  للبدء 

الفي�ضانات كانت تتكّرر ب�ضكل وا�ضع قبل ذلك، نتيجة لرتاكم 

الأنقا�ض وكرثة البناء غري املرّخ�ض �ضمن الوادي. 

ومن اأبرز معامل هذا امل�ضروع ُمن�ضاأة ال�ضت�ضالح احليوي، 

واأحوا�ض  ومنحدرات  احتجاز  قناطر  �ضل�ضلة  عن  عبارة  وهي 

قاعية  وروا�ضب  بيولوجية  معاجلة  وخاليا  تهوئة  وم�ضّخات 

العنا�ضر  هذه  كل  ال�ضفاف.  على  وزراعات  ا�ضطناعّية 

ال�ضفاف،  وعلى  املاء  يف  املنا�ضبة،  الظروف  خلقت  جمتمعة 

لمت�ضا�ض امللّوثات وتنقية املياه، عرب بيئة موؤّلفة من كائنات 

ن �ضبكة غذائّية. وكان من اأثر ذلك  حّية طبيعّية تتجّمع لتكوِّ

امل�ضاهمة يف حت�ضني جودة بيئة الوادي وزيادة اإقبال النا�ض 

عليه وال�ضتفادة منه كمق�ضد للرتفيه وال�ضتجمام.

جائزة  حنيفـة  لوادي  البيئي  التاأهيل  م�ضـروع  نال  وقد 

الآغا خان للهند�ضة املعمارية للعام 2010.

م�سدر دخل وفر�ض عمل

جزءًا  وغدا  معافى،  حّيًا«  »واديًا  اليوم  حنيفة  وادي  اأ�ضبح 

بيئة  التاأهيل  م�ضروع  اأنتج  فلقد  الريا�ض.  حياة  من  يتجزاأ  ل 

اخل�ضراء  والأرا�ضي  باحلدائق  مليئة  �ضليمة  �ضّحية  نظيفة 

التي تربط بني املدينة والوادي. واأ�ضبحت تلك الواحة املمتدة 

املناطق  اإىل  و�ضوًل  و�ضواحيها،  الريا�ض  مدينة  طول  على 

واملزارع  ال�ضكنية  بامل�ضاريع  زاخرة  بها،  املحيطة  الريفّية 

ومرافق الرتفيه والن�ضاطات الثقافية وال�ضياحية.

الطاقة  ا�ضرتداد  عن  الرطبة  الأرا�ضي  �ضيانة  واأ�ضفرت 

الإنتاجّية لهذا النظام البيئي الذي حتّول اإىل م�ضدر للعديد 

الفي�ضانات  و�ضبط  امللّوثة  املياه  تنقية  منها  اخلدمات،  من 

وتر�ضيخ املوئل البيئي املالئم للتنّوع البيولوجي وخلق الفر�ض 

اأ�ضبح  وهكذا  واجلمالّية.  والثقافّية  الرتفيهّية  للن�ضاطات 

وال�ضتجمام  الراحة  لطالبي  مرغوبًا  مق�ضدًا  حنيفة  وادي 

وا�ضرتاحة  والتنّزه،  ال�ضمك  �ضيد  مثل  الهوايات  واأ�ضحاب 

للطيوراملهاجرة. وُي�ضار اإىل اأّن ا�ضتخدام احلدائق واملتنّزهات 

م�ضدر  ُي�ضيف  وال�ضياحة  والزراعّية  الرتفيهّية  للن�ضاطات 

َدْخل للمنطقة وُي�ضاهم يف خلق فر�ض عمل.

منوذجًا  حنيفة  وادي  تاأهيل  اإعادة  م�ضروع  اأعطى  لقد 

بدياًل مل�ضاريع تطوير املدن، واأثبت اأّن بالإمكان مواءمة املوارد 

ـ  الجتماعّية  الحتياجات  مع  البيئي  املوئل  يف  الإنتاجّية 

خلق  اأجل  من  �ضمنه،  يعي�ضون  الذين  لل�ضكان  القت�ضادّية 

■ عالقة م�ضتدامة تربط بني النا�ض وبيئتهم. 

حمطة ملعاجلة مياه �ل�سرف

�سممت �لف�سحات بحيث تنفرد كل عائلة بف�سحة خالل نهار �لنزهة �سورة جوية لو�دي حنيفة عام 2009
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ح�سان حراجلي

مثلما  نف�ضها  َتْعرف  اأن  دولة  كل  على  يتوجب 

وعلى  نف�ضه.  يعرف  اأن  �ضخ�ض  كل  على  يتوجب 

الجتماعية  ـ  القت�ضادية  الأو�ضاع  تعرف  اأن  دولة  كل 

العلمي،  والتح�ضيل  الدخل،  م�ضتويات  مثل  ل�ضعبها، 

اإىل  وما  املختلفة،  املجموعات  وبني  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة 

ذلك، من اأجل و�ضع اأف�ضل ال�ضيا�ضات والربامج التي ت�ضمن 

كل  فعلى  الطاقة.  على  ينطبق  نف�ضه  الأمر  والتطور.  التقدم 

دولة اأن َتْعرف �ضلوكياتها الطاقوية، والطلب على الطاقة من 

اإمدادات الطاقة، من  قطاعات القت�ضاد املختلفة، ف�ضاًل عن 

اأي م�ضدر وباأي كلفة، وما اإىل ذلك؟

قرارات  املخت�ضة  الر�ضمية  اجلهات  عن  ت�ضدر  ما  غالبًا 

تتعلق بالأهداف. اأحد هذه القرارات �ضدر يف لبنان خالل قمة 

اإنتاج 12 يف املئة من  كوبنهاغن للمناخ عام 2009، حني تعهد 

الطاقة التي يحتاجها من م�ضادر متجددة بحلول �ضنة 2020، 

ومت تثبيت هذا التعهد يف جمل�ض الوزراء يف ال�ضنة ذاتها.

املتجددة  للطاقة  م�ضادر  اأي  يحدد  مل  التعهد  هذا  لكن 

�ضيعتمد عليها لبلوغ هذا الهدف، بل فتح الباب لإجراء اأبحاث 

حول املو�ضوع. م�ضروع »دعم حت�ضني كفاءة ا�ضتهالك الطاقة 

 ،)UNDP/CEDRO( لبنان«  لنهو�ض  املتجددة  والطاقة 

لبنان،  نهو�ض  �ضندوق  عرب  الإ�ضبانية  احلكومة  من  املمول 

اتخذ هذا الهدف خريطة طريق �ضاملة، وبا�ضر درا�ضات تقييم 

ولهذه  البالد.  يف  املتجددة  الطاقة  اإمكانات  لتحديد  املوارد 

الوطني  »الأطل�ض  هما  الآن،  حتى  درا�ضتان  اأجريت  الغاية، 

للرياح يف لبنان« الذي حدد اإمكان توليد 1500 ميغاواط على 

الوطني  و»التقييم  اقت�ضاديًا،  املجدية  الرياح  طاقة  من  الأقل 

هذا  ويعترب  موؤخرًا.  ن�ضر  الذي  لبنان«  يف  احليوية  للطاقة 

التقييم الدرا�ضة الأوىل من نوعها يف لبنان مل�ضح اأنواع الطاقة 

واقعية  �ضورة  تعطي  بطريقة  وتنظيمها  املمكنة  احليوية 

لالحتمالت املتوافرة.

م�سادر و�عدة

املوارد،  تقييم  هي:  رئي�ضية  مهمات  خم�ض  الدرا�ضة  تناولت 

احليوية،  الطاقة  �ضيناريوات  التكنولوجيا،  حتويل  خيارات 

تقييم ال�ضتدامة، القيود التي تعيق تطور الطاقة احليوية.

تقييم  على  ت�ضتمل  اإذ  اإحلاحًا،  الأكرث  هي  الأوىل  املهمة 

البالد.  يف  املتوافرة  احليوية  الطاقة  م�ضادر  جلميع  دقيق 

وت�ضنيفها  احليوية،  الكتلة  �ضمن  م�ضدرًا   23 حتديد  مت  وقد 

ال�ضناعات  الأحراج،  الآتي:  ال�ضكل  على  م�ضدرها  بح�ضب 

هل يفي لبنان بتعهده 

�أن يح�سل على 12 

يف �ملئة من �لطاقة 

�لتي يحتاجها من 

م�سادر متجددة 

بحلول �سنة 2020؟ 

وما هي �إمكانات 

�لطاقة �حليوية 

لتحقيق هذ� �لهدف؟ 

يف �ل�سيناريو �لأكرث 

تفاوؤًل، ميكن للطاقة 

�حليوية تاأمني %38 

من حاجات �لتدفئة 

و17% من وقود �لنقل 

و3% من �لكهرباء

23 م�سدرً� من �لأحر�ج و�ملز�رع و�مل�سانع و�لنفايات

الط�قة احليوية يف لبن�ن

مع�سرة زيتون يف جنوب 

لبنان. وتعترب خملفات ع�سر 

�لزيتون م�سدر وقود للتدفئة
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�ضناعة  الطاقة،  حما�ضيل  الزراعة،  والورقية،  اخل�ضبية 

غري  ال�ضناعية  والنفايات  ال�ضلبة،  البلدية  النفايات  الأغذية، 

اخلطرة.

للطاقة  م�ضادر  ع�ضرة  ت�ضنيف  املرفق  اجلدول  ويبني 

احليوية يتوقع لها اأكرب جناح، مع قدرتها الإنتاجية.

ت�ضمل خيارات التحويل تكنولوجيات لأربعة اأهداف:

اأوًل، اإنتاج الوقود ال�ضائل، مثل الوقود احليوي من الزيت 

والإيثانول  الأول،  اجليل  من  احليوي  والإيثانول  النباتي، 

من  احليوي  والديزل  الثان(،  )اجليل  اخل�ضبي  ال�ضلولوزي 

الدهون احليوانية والزيت املكرر و�ضواها.

اله�ضم  طريق  عن  )بيوغاز(،  احليوي  الغاز  اإنتاج  ثانيًا، 

الالهوائي لالأ�ضمدة والبقايا الزراعية وحماأة املجاري ونفايات 

امل�ضالخ، واإمكانات ا�ضتعادة الغاز من مطامر النفايات.

النفايات،  من  الطاقة  اإنتاج  مثل  املبا�ضر،  ال�ضتعال  ثالثًا، 

حرارة،  اإىل  احليوية  الكتلة  تتحول  حيث  ال�ضتعال  وغالية 

الكتلة  وا�ضتعال  ال�ضتعال،  يف  والطاقة  احلرارة  وجمع 

احليوية والفحم.

التحبيب  مثل  املعاجلة،  قبل  ما  خيارات  رابعًا، 

 )gasification( غاز  اإىل  والتحويل   )pelletization(

.)pyrolysis( والتحلل احلراري

مت  هذه،  التحويل  وخيارات  املوارد  تقييمات  اإىل  ا�ضتنادًا 

العتبار  يف  اأخذ  الدرا�ضة  يف  لال�ضتدامة  دقيق  معيار  تبني 

حتديد  ومت  والبيئي،  والقت�ضادي  الجتماعي  التاأثري 

اأنواع  اإل  األ يوؤخذ يف العتبار  القيود. وت�ضتدعي هذه القيود 

توؤثر  �ضلبية  مالب�ضات  اأي  تت�ضمن  ل  التي  احليوية  الطاقة 

غالبًا  تاأتي  احليوية  الطاقة  واإمكانات  ال�ضتدامة.  معايري  يف 

من الن�ضاطات الب�ضرية، ولي�ضت مثل طاقة الرياح مثـاًل التي 

نعرف اإمكاناتها اإذ عرفنا �ضرعة الريح.

��ستقاللية طاقوية

حولت  العتبار،  يف  الأمور  هذه  الدرا�ضة  اأخذت  اأن  بعد 

اإىل  الآن  من  �ضيناريوات  خالل  من  امل�ضتقبل  اإىل  تركيزها 

�ضنة 2030.

احليوية  الطاقة  م�ضادر  اأن  تفاوؤًل  الأكرث  ال�ضيناريو  وجد 

يف لبنان ميكنها تاأمني نحو 38 يف املئة من جممل متطلباته 

احلالية من التدفئة، و17 يف املئة من وقود النقل، و3 يف املئة 

من احتياجات الكهرباء )بافرتا�ض قدرة خمططة ل�ضنة 2014 

تبلغ 4000 ميغاواط(.

احتياجاته  من  املئة  يف   97 من  اأكرث  ي�ضتورد  بلد  يف 

الطاقوية الأ�ضا�ضية، تعطي هذه الأرقام اأماًل كبريًا باأن ي�ضبح 

لبنان اأكرث ا�ضتقاللية يف جمال الطاقة. على �ضبيل املثال، اإذا 

املئة،  يف   10 بن�ضبة  احليوي  بالإيثانول  البنزين  مزج  ُفر�ض 

كما يحدث يف الوليات املتحدة وبلدان اأمريكية اأخرى بن�ضب 

متفاوتة، فهذا يعني اإعادة تدوير بقيمة 200 مليون دولر من 

اأ�ضل نحو بليون دولر يدفعها ال�ضائقون اللبنانيون )بقيمة 

نقل  خليارات  الراأ�ضمالية  الكلفة  ناق�ضًا   ،)2009 عام  الدولر 

�ضاأن  وهذا،  ريفية.  زراعية  مناطق  اإىل  غالبًا  التكنولوجيا، 

اأنواع الطاقة احليوية الأخرى، يوفر دخاًل ل ي�ضتهان به ويولد 

فر�ض عمل يف هذه املناطق. كما يوفر بدياًل عن النتاج غري 

امل�ضروع للمخدرات.

بقايا  هو  الأهم،  لعله  احليوية،  الطاقة  من  اآخر  نوع  هناك 

الدكتور ح�ضان حراجلي هو مدير 

م�ضروع »�ضيدرو«.

بقايا الأ�سجار املقطوعة

بقايا الأ�سجار احلية

بقايا الأ�سجار املثمرة

بقايا احلبوب

اجلاتروفا

احل�سي�سة الف�سية

الأوكاليبتو�س

دوار ال�سم�س

الق�سب العمالق

الدهون احليوانية

بقايا امل�سالخ

بقايا ع�سر الزيتون

ا�ستعادة الغاز الناجت

من مطامر النفايات

نفايات اخل�سب

حماأة املجاري البلدية

ال�سحوم ال�سفراء

الأحراج

 

الزراعة

حم��صيل الط�قة

�صن�عة الأغذية

النف�ي�ت البلدية

ال�صلبة 

والنف�ي�ت ال�صن�عية

غري اخلطرة

قدرة اإنت�ج

الط�قة

) TJ(

موارد الكتلة

احليوية

الت�صنيف

)املرتبة(

1378 ـ 1771

842 ـ 968

2110

2116 ـ 2233

491 ـ 3051

464 ـ 1857

445 ـ 1780

184 ـ 296

1990 ـ 3180

258

495

460 ـ 1083

585

583

666

495 ـ 562

1

2

3

4

8

5

10

6

7

9

10 م�سادر و�عدة للطاقة �حليوية يف لبنان

اأديرت الأحراج ب�ضكل جيد وُجمعت  الأ�ضجار احلرجية. فاإذا 

غطت وُخزنت لف�ضل ال�ضتاء، فاإن  املواد اجلافة وعوجلت و�ضُ

لبنان،  يف  الغابات  حرائق  تخفي�ض  يف  كثريًا  ي�ضاهم  هذا 

ويوفر طاقة للتدفئة، بدًل من ن�ضوء قلق اجتماعي كل �ضتاء 

نتيجة ارتفاع اأ�ضعار الديزل.

م�ضى  الذي  الناعمة،  مطمر  هو  الدرا�ضة  يف  اآخر  مثال 

الكهرباء  توليد  بعد  فيه  يتم  ومل  كثرية  �ضنوات  ت�ضغيله  على 

تنتهزها  مل  �ضائعة  فر�ضة  وهذه  ينتجه.  الذي  امليثان  من 

حكومة لبنان، كما لو اأن لدى البلد فائ�ضًا من 1500 ميغاواط، 

ولي�ض عجزًا بهذا املقدار.

يف كل احلالت، يطلب »التقييم الوطني للطاقة احليوية 

اإذ  جديدة.  خالقة  بطرق  التفكري  احلكومة  من  لبنان«  يف 

احليوية  الطاقة  لأنواع  منوذجية  م�ضاريع  تطلق  اأن  يجب 

ت�ضن  اأن  ويجب  املورد.  لهذا  ال�ضوق  تهيئة  اأجل  من  املحددة 

ب�ضن  البدء  ميكن  املثال،  �ضبيل  فعلى  الالزمة.  الت�ضريعات 

البنزين مزيجًا من الديزل احليوي  قانون يق�ضي باأن يحوي 

واليثانول احليوي بن�ضبة 1 يف املئة لكل منهما بحلول �ضنة 

2015. وميكن زيادة الن�ضبة باطراد مع مراقبة التاثريات على 

عواقب  هناك  تكون  ل  بحيث  الغذاء،  واإنتاج  الريفية  املناطق 

■ �ضلبية.   



فرح عطيات )عّمان(

البيئة  وزارة  حددتها  �ضاخنة  تلوث  بوؤر  ثمان 

على  زالت  ما  الزرقاء  �ضيل  جانبي  على  اأعوام  قبل 

الر�ضيفة   لواء  يف  الراب�ضة  الفو�ضفات  تالل  اإحداها  حالها. 

مهددة بقتل احلياة يف املنطقة.

الر�ضيفة  مدينة  �ضكان  تراود  طويلة،  اأعوام  منذ 

واإقامة  التالل  تلك  تاأهيل  باإعادة  جميلة  اأحالم  وم�ضوؤوليها 

وحتى  ال�ضن،  كبار  ويذكر  موقعها.  يف  ومتنزهات  حدائق 

وي�ضبحون  ال�ضمك  ي�ضطادون  كانوا  كيف  ال�ضبان،  بع�ض 

فاملنطقة  اأ�ضجاره.  ظالل  وحتت  ال�ضيل  جوار  يف  ويتنزهون 

املحافظات،  جميع  من  لالأردنيني  �ضياحيًا  مق�ضدًا  كانت 

وكانت متتاز بجنانها املنت�ضرة على جانبي ال�ضيل.

تاله  وما  الفو�ضفات،  تعدين  بدء  مع  تبدلت  احلال  لكن 

من انت�ضار امل�ضانع على جانبي ال�ضيل، ومن ثم �ضحب مياه 

ال�ضرب.  اإىل عّمان لغايات  تغذيه  التي كانت  غزال  عني  نبع 

اأقيمت ب�ضورة  اإىل  منطقة ور�ض وم�ضانع  فتحولت املنطقة 

ع�ضوائية، واأقام عمالها م�ضاكن لهم ولعائالتهم قربها.

وعلى رغم انتهاء عمليات التعدين يف املوقع قبل اأكرث من 

ع�ضرين عامًا، فاإن خملفاتها من تالل رمال فو�ضفاتية واآليات 

»مدينة �لب�ساتني« يف لو�ء �لر�سيفة �لأردين

حتت وطاأة �لغبار �ملمر�ض و�لتجاهل �لر�سمـي

م�سنع للفو�سفات يطّل على �لر�سيفة

�ل�سورة: 

�إحدى تالل �لفو�سفات

تالل الفو�صفـ�ت

ل الر�صيفة  حتـوِّ

بوؤرة  �ص�خنة
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ما  و�ضواها،  لالأتربة  غ�ضيل  وخطوط  وحمام�ض  مهجورة 

زالت �ضاهدة  على ما كان، مير بها كل عابر على اأوتو�ضرتاد 

عمان ـ الزرقاء اأو يف �ضوارع الر�ضيفة.

واأ�ضار التقرير ال�ضادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�ضان 

الر�ضيفة  منطقة  يف  امل�ضعة  للمواد  »تركز  اإىل   2008 عام 

عملية  خمرجات  عن  الناجمة  الفو�ضفات  تالل  تراكم  جراء 

للك�ضف  �ضحية  جلنة  »ت�ضكيل  بـ  واأو�ضى  التعدين«. 

املناطق  يف  ال�ضكان  منها  يعان  التي  الأمرا�ض  وحتديد 

الالزمة،  الإجراءات  لتخاذ  متهيدًا  للمناجم،  املجاورة 

اإىل  اإ�ضافة  املناجم،  يف  التفجري  اأعمال  من  احلد  و�ضرورة 

غ�ضيل  يف  امل�ضتخدمة  املياه  لدرا�ضة  علمية  جلنة  ت�ضكيل 

لحتوائها  اجلوفية،  املياه  تلويث  يف  اأثرها  ومدى  الفو�ضفات 

على عنا�ضر م�ضعة ت�ضكل خطرًا على �ضحة الإن�ضان«.

الفو�ضفات  خملفات  ا�ضتخدام  بحظر  التقرير  اأو�ضى  كما 

يف  واملقالع  الك�ضارات  ترخي�ض  ومنع  للبناء،  اأولية  كمواد 

م�ضعة«،  مواد  على  املخلفات  لحتواء  »نظرًا  املنطقة،  هذه 

واإلزام �ضركة الفو�ضفات باإعادة تاأهيل مناطق التعدين التي 

جانب  اإىل  للمنطقة،  الطبوغرايف  املظهر  من  كثريًا  »غريت 

لتغذية  مهمًا  م�ضدرًا  ت�ضكل  التي  الرعوية  امل�ضاحات  تدمري 

املوا�ضي فيها«.

الفو�ضفات  مناجم  من  الغبار  انبعاث  اأن  التقرير  واعترب 

»ي�ضكل �ضررًا حمققًا على �ضحة ال�ضكان، اإىل جانب الأ�ضرار 

جراء  التعدين  عمليات  عن  تنجم  التي  املختلفة  البيئية 

التفجريات ل�ضتخراج مادة الفو�ضفات«.

حل  باإيجاد  املتعاقبة  احلكومات  تعهدات  مقابل  ويف 

برف�ض  الفو�ضفات  مناجم  �ضركة  تتم�ضك  للم�ضكلة،  جذري 

»تدمري  تهمة  نف�ضها  عن  نافية  برمته،  الأمر  على  التعليق 

اأن اتفاقيتها مع احلكومة ل تلزمها  املنطقة«. وذلك باعتبار 

باإعادة الر�ضيفة اإىل ما كانت عليه، ول حتى باإزالة املخلفات 

املدينة  �ضكان  ويتناقل  التعدين.  عمليات  عن  تنتج  التي 

ال�ضركة،  يف  م�ضوؤولني  من  �ضمعوها  اإنهم  يقولون  روايات 

تزيد  املكان  من  الفو�ضفات  م�ضانع  بقايا  اإزالة  كلفة  اأن  توؤكد 

على كلفة اإن�ضاء م�ضانع جديدة.

نو�فذ على �لتالل

يفتح ال�ضكان اأبوابهم ونوافذهم على م�ضهد اعتادته اأعينهم 

الفو�ضفات  فتالل  والبيئية.  ال�ضحية  اأحوالهم  منه  وت�ضررت 

�ضوى  عنها  تبعد  ل  منازلهم،  ملداخل  مال�ضقة  تكون  تكاد 

ال�ضكان  ي�ضميه  طريق  ل�ضق  تكفي  ل  كادت  قليلة،  اأمتار 

»دخلة«، ت�ضل اإىل منازلهم وتربطهم بالعامل خارج حيهم.

الأغربة  اإن  للبيع،  ك�ضك  �ضاحب  وهو  عزب،  حممد  قال 

املتطايرة من تالل الفو�ضفات ت�ضببت باإ�ضابة �ضكان املنطقة 

وفاة  اىل  اأدى  ما  ال�ضرطان،  ومنها  املزمنة،  الرئة  باأمرا�ض 

التالل  لإزالة  املعنية  اجلهات  خماطبة  متت  وقد  بع�ضهم. 

اأن  كما  جدوى.  دون  من  لكن  عديدة،  اأهلية  حمالت  عرب 

تنفذ  مل  التاأهيل  باإعادة  املتعاقبة  احلكومات  اأطلقتها  وعودًا 

على اأر�ض الواقع.

يف  موجودون  »نحن  احل�ضيني:  جابر  املواطن  و�ضكا 

وا�ضتخراج  احلفر  باأعمال  تقوم  ال�ضركة  كانت  منذ  املنطقة 

الفو�ضفات، وقد ت�ضبب ذلك يف اإحداث ت�ضدعات داخلية يف 

كثري من منازل احلي«. ولفت اإىل اأن »ال�ضركة واحلكومة مل 

ومعاجلتهم  منازلهم  ترميم  لإعادة  لل�ضكان  دعم  اأي  تقدما 

من الأمرا�ض الرئوية التي ت�ضببت فيها الأغربة املتطايرة من 

تالل الفو�ضفات«.

وعلى رغم الواقع البيئي احلايل، ل يفكر كثري من �ضكان 

ل�ضيق  اإما  البقاء،  �ضوى  اأمامهم  خيار  ل  اإذ  برتكها،  املنطقة 

ذات اليد واإما لعدم الكرتاث مبخاطر التالل. واأكدت مفيدة 

قبل  ا�ضرتته  الذي  منزلها  عن  بالرحيل  تفكر  ل  اأنها  اجلمل 

الفو�ضفات،  اأكرث من 20 عامًا، فقد اعتادت على وجود تالل 

»ولن اأجد منزًل اأف�ضل من منزيل«.

الفو�ضفات  »تالل  اأن  يرى  عبدالكرمي  حممد  جارها  لكن 

�ضكان  بني  واحل�ضا�ضية  الرئة  اأمرا�ض  انت�ضار  يف  تت�ضبب 

احلكومة  ويطالب  منها«.  املتطايرة  الأغربة  نتيجة  املنطقة 

ل�ضكان  واملتنزهات  احلدائق  وبناء  التالل  تاأهيل  باإعادة 

املنطقة. 

جهود يف �لهو�ء

تاأهيل  واإعادة  امل�ضكلة  حلل  جهود  بذلت  الأعوام،  مر  على 

املنطقة، من دون جدوى اإىل الآن. وكان مركز بحوث البيئة 

التعدين  اأعمال  اأثناء  قام  امللكية  العلمية  للجمعية  التابع 

ملدة  الهواء  يف  وال�ضلبة  الغازية  للملوثات  ر�ضد  بعمليات 

النتائج  اأظهرت  حيث  الر�ضيفة،  منطقة  يف  اأ�ضهر  ثالثة 

دون  من  املواقع،  تلك  معظم  يف  امللوثات  تركيز  يف  ارتفاعًا 

الإ�ضارة اإىل نوعيتها.

عمان  اأمانة  يف  والنظافة  للبيئة  التنفيذي  املدير  واأفاد 

الأمانة  بني  م�ضروعًا  »هنالك  اأن  الن�ضور  زيدون  املهند�ض 

لدعم  اأخرى،  وجهات  الدولية  للتنمية  الأمريكية  والوكالة 

تالل  تاأهيل  اإعادة  بينها  ومن  اململكة،  يف  البيئية  امل�ضاريع 

يت�ضمن  امل�ضروع  يف  الأمانة  دور  اأن  واأو�ضح  الفو�ضفات«. 

�ضلطتها  نطاق  �ضمن  الواقعة  للمنطقة  �ضامل  م�ضح  اإجراء 

درا�ضة  اإجراء  عن  ف�ضاًل  البيئي،  التلوث  ملعاجلة  متهيدًا 

املنا�ضبة  احللول  واإيجاد  الفو�ضفات  تالل  ملنطقة  طبوغرافية 

التي  املبالغ  اأن  اإىل  ولفت  فيها.  البيئية  امل�ضاكل  ملعاجلة 

للم�ضروع  اأولية  كمرحلة  الدرا�ضة  لإجراء  الوكالة  ر�ضدتها 

تبلغ 500 األف دينار )700 األف دولر(، م�ضيفًا اأن اأمانة عمان 

اأن�ضاأت �ضياجًا حول املوقع ملنع اأي اعتداءات من املواطنني اأو 

القيام باأعمال الطمر الع�ضوائي فيها.

تاأهيل  باإعادة  املتعلقة  احلكومات  تعهدات  وتتواىل 

اإن  التالل. وقال وزير البيئة احلايل الدكتور يا�ضني اخلياط 

واأمانة  والبلديات  البيئة  وزارتي  بني  م�ضرتكًا  م�ضروعًا  ثمة 

ال�ضرتاتيجية  الربامج  »�ضمن  الأمريكية،  والوكالة  عمان 

تتبدل �حلكومات وتظل �لوعود حربً� على ورق. فما ز�لت 

تالل �لفو�سفات جاثمة على �سدر مدينة �لر�سيفة، كمعلم بارز 

مييزها، وقد �أحالت »مدينة �لب�ساتني« �إىل بوؤرة تلوث �ساخنة. 

�ملكان حتول على مر �ل�سنني من جنان خ�سر�ء �إىل �سحر�ء قاحلة 

تعج بغبار �لفو�سفات، مع ما يحمله من نذر تهدد �سحة �ل�سكان
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وزارته  اأن  واأ�ضاف  املقبلة«.  للمرحلة  احلكومية  والأولويات 

البيئية« على م�ضاحة 84 دومنًا يف  باإن�ضاء »احلديقة  قامت 

لزيادة  دولر(  مليون   1.4( دينار  مليون  بكلفة  الر�ضيفة 

�ضمن  وذلك  لالأهايل،  متنف�ضًا  ولتكون  اخل�ضراء  الرقعة 

�ضرورة  على  و�ضدد  الفو�ضفات.  تالل  لتاأهيل  الوزارة  خطة 

تالل  يف  الفو�ضفات  امتياز  منطقة  ق�ضية  على  »الرتكيز 

الر�ضيفة والعودة اإىل اخلطة ال�ضمولية التي اأعدتها اجلمعية 

العلمية امللكية يف الت�ضعينات ولكنها اأهملت ومل تنفذ«.

�سكوى �لبلدية

تعدين  خملفات  انتقاد  عن  الر�ضيفة  بلدية  تتوانى  ل 

الفو�ضفات يف املنطقة. واأكد مديرها الدكتور ع�ضام الغزاوي 

التي  املناطق  تاأهيل  باإعادة  الفو�ضفات  �ضركة  قيام  »عدم  اأن 

بالبيئة،  فادحة  اأ�ضرارًا  اأحلق  التعدين  عمليات  فيها  جرت 

واحلفر  الفو�ضفات  اأكوام  عن  الناجم  الغبار  بتطاير  متثلت 

اأرا�ضي  على  اعتداءات  »وقوع  اإىل  واأ�ضار  والنهدامات«. 

�ضحية  مكاره  �ضكل  ما  اخلزينة،  متلكها  التي  الفو�ضفـات 

ا�ضتمالك  اأن  اإىل  لفتًا  النفايات«،  لتجمع  ومكانًا  وبيئية 

نظافتها  على  واحلفاظ  فيها  العمل  �ضبط  يتيح  لها  البلدية 

وا�ضتثمارها. وحذر من خطورة امل�ضاكن املقامة على اأرا�ضي 

هبوطات  حدوث  جراء  من  فيها،  العمل  انتهى  التي  الأنفاق 

وت�ضدعات ناجمة عن النهيارات الأر�ضية. ونا�ضد احلكومة 

الر�ضيفة  بلدية  اإىل  الفو�ضفات  اأرا�ضي  متليك  يف  الإ�ضراع 

منع  عن  ف�ضاًل  والتنموية،  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  لإقامة 

اعتداءات البناء الع�ضوائي عليها.

م�ضاعيها.  يف  املدينة  بلدية  ت�ضاند  اأهلية  جهود  وثمة 

خملفات  باإزالة  للمطالبة  الأهلية  »احلملة  رئي�ض  وك�ضف 

على  القائمني  لدى  توجه  عن  العطي  ماجد  الفو�ضفات« 

اإىل  ورفعها  اللواء  �ضكان  من  توقيع  اآلف   10 جلمع  احلملة 

»احلملة  اأن  اإىل  ولفت  الزرقاء.  حمافظ  عرب  املعنية  اجلهات 

العت�ضام  عرب  القانون  الإطار  �ضمن  حتركها  �ضت�ضعد 

ال�ضـلمي اذا ما ا�ضتمر جتاهل م�ضكلة التلوث يف الر�ضيفة«، 

الأر�ض  حتت  اأخطبوطية  اأنفاق  �ضبكة  خطورة  من  حمذرًا 

ت�ضببت بها اأعمال التعدين، موزعة على عدة مناطق �ضمن 

دومنًا   1180 الإجمالية  م�ضاحتها  تبلغ  الفو�ضفات  اأرا�ضي 

»حي  اأن  موؤكدًا  اأمتار،  ثالثة  من  اأكرث  اإىل  ارتفاعها  وي�ضل 

املنازل  مئات  ُيهدد  ما  الأنفاق،  على  مقام  برمته  احل�ضني 

بالنهيار«.

واخت�ضا�ضيون،  خرباء  يوؤازرهم  املنطقة،  �ضكان  يوؤكد 

الأمرا�ض،  انت�ضار  يف  مبا�ضرة  ب�ضورة  ت�ضاهم  التالل  اأن 

مدير  اأن  اإل  الر�ضيفة.  اأهايل  بني  التنف�ضية،  خ�ضو�ضًا 

اأي  وجود  ينفي  الدغمي  الـله  �ضيف  الزرقاء  حمافظة  �ضحة 

الأمرا�ض  انت�ضار  بني  تربط  ر�ضمية  اإح�ضاءات  اأو  درا�ضات 

اإىل  م�ضريًا  الفو�ضفات،  تالل  من  املتطايرة  والأغربة  الرئوية 

درا�ضات  باإجراء  والبيئة  ال�ضحة  وزارتي  طالبت  املديرية  اأن 

 ■ علمية وم�ضحية للوقوف على حقيقة الأمر.   

تالل �لفو�سفات يف �لر�سيفة

منجم مهجور للفو�سفات

�ل�سور: �ساهر قدارة
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�لب�سمة �الإيكولوجية وخيار�ت �ال�ستد�مة يف �لبلد�ن �لعربية

�جتماعات ت�شاورية ح�ل تقرير وم�ؤمتر »�أفد« 2012

بداأ فريق من كبار اخلرباء حت�ضري 

تقرير  من  التحليلي  اجلزء 

ومو�ضوعه   ،2012 ل�ضنة  »اأفد« 

وخيارات  الإيكولوجية  »الب�ضمة 

العربية«.  البلدان  يف  ال�ضتدامة 

ويناق�ش  التقرير  يقدم  و�ضوف 

خالل موؤمتر »اأفد« ال�ضنوي الذي 

�ضيعقد يف 15 ـ 16 ت�ضرين الثاين 

اللبنانية  العا�ضمة  يف  )نوفمرب( 

بريوت.

»�لبيئة يف �ملدر�شة«

 على �لإنرتنت

من  املطبوعة  الن�سخة  اإجناز  بعد 

املعلومات  دليل  املدر�سة:  يف  »البيئة 

العمل  بداأ  البيئية«،  والن�ساطات 

من  الإلكرتونية  الن�سخة  لإطالق 

هذا  الإنرتنت  �سبكة  على  الدليل 

املتاحة  الن�سخة  تتيح  و�سوف  ال�سهر. 

على  املجاين  الطالع  الإنرتنت  على 

التي  البيانية  والر�سوم  الن�سو�ص 

يت�سمنها الدليل، ف�ساًل عن م�سرحيات 

واأغان واأفالم وثائقية بيئية. كما ميكن 

ال�سمعية  املواد  جميع  على  الطالع 

يوتيوب.  طـريق  عن  والب�سريـة 

م�سرتكة  اتفاقات  على  »اأفد«  ويعمـل 

مع  البيئي  التثقيفي  برناجمه  لتنفيذ 

جهات اإقليمية ودولية.

�ضارك املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( يف الجتماع 

الدولية  احلكومية  اخلرباء  للجنة  والع�ضرين  ال�ضابع 

الذي نظمته الأمم املتحدةـ  اللجنة القت�ضادية لأفريقيا، 

اآذار )مار�ش( 2012 يف  مكتب �ضمال اأفريقيا، بني 6 ـ 9 

اأفريقيا  الرباط يف املغرب، حتت �ضعار: »حترير طاقات 

اأفد  قّدم  اأفريقيا«.  �ضمال  دور  العامل:  يف  للنمو  كقطب 

خالل جل�ضة خا�ضة بالقت�ضاد الأخ�ضر فيلمه الوثائقي 

»التغيري الأخ�ضر«، الذي يظهر اأهمية القت�ضاد الأخ�ضر 

والعدالة  القت�ضادي  النمو  بني  التوازن  �ضمان  يف 

ثمانية  يف  وذلك  البيئية،  وال�ضتدامة  الجتماعية 

قطاعات اأ�ضا�ضية هي الزراعة، املياه، الطاقة، ال�ضناعة، 

النفايات  ادارة  اخل�ضراء،  واملدن  الأبنية  املوا�ضالت، 

من�ضقة  الجتماع  يف  اأفد  ومثلت  وال�ضياحة.   ال�ضلبة، 

الربامج مي�ضيال بو نادر.

هي  دول  �ضبع  من  وممثلون  خرباء  الجتماع  يف  �ضارك 

وال�ضودان  وموريتانيا  واملغرب  وليبيا  وم�ضر  اجلزائر 

وتون�ش. وركزت املناق�ضات على التحديات الرئي�ضية يف 

منطقة �ضمال اأفريقيا يف جمال التنمية امل�ضتدامة، وهي 

الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  املناخ،  تغري  مع  التكيف 

الفقر،  مكافحة  الغذائي،  الأمن  البيولوجي،  والتنوع 

التنويع  والن�ضاء،  لل�ضباب  خ�ضو�ضًا  عمل  فر�ش  خلق 

القت�ضادي، والتكامل الإقليمي. 

ت�ضمنت التو�ضيات و�ضع روؤية م�ضرتكة للم�ضتقبل من 

اأجل تعزيز القت�ضاد الأخ�ضر يف �ضمال اأفريقيا. كما �ضدد 

امل�ضاركون على �ضرورة تعزيز قدرات الدول الأع�ضاء يف 

جمال التنمية امل�ضتدامة والقت�ضاد الأخ�ضر، من خالل 

اأفريقية  بلدان  مع  الإقليمي  والتعاون  اخلربات  تبادل 

القدرات،  وبناء  والبحوث  التمويل  ذلك  يف  مبا  اأخرى، 

جديدة.  مهن  وظهور  التكنولوجيا  انتقال  ل�ضمان 

القت�ضاد  اإىل  التحول  اأن  على  التاأكيد  مت  ذلك،  ومع 

بلد  العتبار خ�ضو�ضيات كل  ياأخذ يف  اأن  الأخ�ضر يجب 

واحتياجاته.

�ضمال  منطقة  توقعات  حتديد  مت  اأخرى،  جهة  من 

اأفريقيا من موؤمتر ريو+20، ومناق�ضتها يف �ضوء نتائج 

واملنطقة  افريقيا  يف  الإقليمية  التح�ضريية  العمليات 

العربية. واأو�ضى امل�ضاركون بدعم موقف م�ضرتك يف اإطار 

ـ 22 حزيران  الذي �ضيعقد يف 20  املوؤمتر  التح�ضري لهذا 

)يونيو( يف الربازيل. ودعوا اىل اعتماد اأ�ضكال جديدة من 

التنمية، و�ضمان  امل�ضاركة يف عملية  القائم على  احلكم 

ا�ضتخدام  الطبيعية، وتر�ضيد  املوارد  اإدارة  ال�ضفافية يف 

املوارد املالية، وت�ضجيع القت�ضاد الأخ�ضر.

»�أفد« يف �جتماع جلنة �خلرب�ء �حلكومية �لدولية يف �لرباط

حترير طاقات �أفريقيا كقطب للنم� يف �لعامل: دور �شمال �أفريقيا

»�ضبكة  اإىل  »اأفد«  اأوكل  وقد 

اإعداد   )GFN( العاملية«  الب�ضمة 

الإيكولوجية  الب�ضمة  اأطل�ش 

اأ�ضا�ش  على  العربية  للبلدان 

اأحدث البيانات. ويتناول الأطل�ش 

املوارد الطبيعية يف كل بلد، وعلى 

واإقليمي.  اإقليمي  حتت  م�ضتوى 

»اأفد«  و�ضوف يحلل فريق خرباء 

اأ�ضا�ش  على  ال�ضتدامة  خيارات 

عدد ال�ضكان والإنتاج وال�ضتهالك 

واأمناط التنميـة املختلفة. وينظم 

ت�ضاورية  اجتماعات  املنتدى 

التقرير  موؤلفو  فيها  يتداول 

مع  اإليها  تو�ضلوا  التي  النتائج 

جمموعة من اخلرباء. تعقد هذه 

وبريوت  القاهرة  يف  الجتماعات 

ني�ضان  و30  و27   26 يف  وعّمان 

و�ضوف  التوايل.  على  )اأبريل( 

لإر�ضال  »اأفد«  اأع�ضاء  ُيدعى 

ممثلني عنهم.
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الدكتور  العاملي  امل�ضري  العامل  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  نعى 

ا�ش، الذي تويف يف القاهرة يف 21 اآذار )مار�ش( عن  حممد عبدالفتاح الق�ضّ

للبيئة  العربي  املنتدى  يف  موؤ�ض�ش  ا�ش ع�ضو  الق�ضّ والدكتور  عامًا.   91

اأ�ضدرها  التي  ال�ضنوية  التقارير  تاأليف جميع  والتنمية، وهو �ضاهم يف 

املنتدى عن و�ضع البيئة العربية.

للمنتدى،  املتحم�ضني  اأ�ضد  من  ا�ش  الق�ضّ »كان  املنتدى:  نعي  يف  وجاء 

ال�ضتدامة  وحتقيق  البيئة  لرعاية  العلمي  البحث  باأهمية  واملوؤمنني 

والتقدم يف العامل العربي. كنا ن�ضعى دائمًا اىل اآرائه ال�ضديدة وتوجيهاته. 

واإىل ميزة �ضعة العلم واملعرفة، كان يتمتع مبيزتي التوا�ضع واملواظبة. 

وحتى اآخر حلظة من حياته كان متابعًا لأحدث التطورات العلمية«.

ـ  مارتون  جوليا   )IUCN( الطبيعة  ل�ضون  العاملي  الحتاد  رئي�ضة 

ا�ش اأعظم رئي�ش  لوفيفر قدمت تعازيها اىل املنتدى، وقالت: »كان الق�ضّ

وعلى  املنظمة  حيال  عاملي  اإجماع  حت�ضيل  على  قادراً  كان  لالحتاد. 

منحها و�ضوح الب�ضرية. �ضوف ُيفتقد لي�ش فقط يف املنطقة العربية، بل 

يف الو�ضط العلمي والبيئي حول العامل. لقد ترك اإرثًا باقيًا لأمد طويل«.

وقد اأر�ضل اأع�ضاء جمل�ش الأمناء ر�ضائل تعزية اىل عائلة الفقيد ورفيق 

عمره الدكتور م�ضطفى كمال طلبه. 

للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  عام  مدير  الدين،  �ضهاب  عدنان  الدكتور 

ولكن  �ضديق،  يغيب  حني  نحزن  اأن  الطبيعي  »من  قال:  العلمي، 

فمن  الن�ضانية،  بحجم  وبيئيًا  كبرياً  عاملًا  ال�ضديق  هذا  يكون  حني 

بقامته  يبت�ضم،  وهو  دائمًا  اأذكره  واحلزن.  اخل�ضارة  و�ضف  ال�ضعب 

ال�ضاخمة التي جتمع العتزاز والتوا�ضع. منذ اجتمعت به للمرة الأوىل 

يف الرباط عام 1976 كنت اأتطلع دائمًا ب�ضعادة للقائه مرة اأخرى. فقد 

حتجب  مل  التي  العلمية  وب�ضطوته  بالتفاوؤل،  ميالأنا  اأن  مبقدوره  كان 

الب�ضاطة والتوا�ضع«.

ت�ضميته،  للعامل  يحلو  كما  ا�ش،  »الق�ضّ قال:  الع�ضري  حممد  الدكتور 

كان �ضديقًا عزيزاً وم�ضدر اإلهام. جميعنا �ضنفتقده«.

�ضالح عثمان قال: »يغمرين احلزن على خ�ضارة واحد من هوؤلء الذين 

قدموا م�ضاهمات مرموقة لق�ضية البيئة الن�ضانية يف القرن الع�ضرين. 

طالبه  األهم  كاأ�ضتاذ  به  قام  الذي  الكبري  العمل  نقدر  ال�ضودان  يف  نحن 

اأحد  ا�ش  الق�ضّ كان  املقايي�ش،  وبجميع  اخلرطوم.  جامعة  يف  الكثريين 

الدولية  املنظمات  من  وغريه  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  بنوا  الذين 

والإقليمية. كل مرة جل�ضت فيها معه كانت �ضفًا درا�ضيًا بالن�ضبة يل«.

ا�ص يف ذمة �للـه �لدكت�ر حممد �لق�شّ

ا�س )�لثالث من �لي�سار جلو�سًا( يف �جتماع جمل�س �أمناء »�أفد« يف �ملنامة،  �لق�سّ

2008/10/25،  وكانت هذه �ملرة �الأخرية �لتي ي�سافر فيها �ىل خارج م�سر

بيار �سومط

»�أفد« يف تقرير �لنم� �لأخ�شـر �ملت��شـطي

من  مدعومًا  املتو�سطي،  للتكامل  مر�سيليا  مركز  عمل  املا�سيتني،  ال�سنتني  خالل 

هذا  قاد  املتو�سطية«.  البلدان  يف  اأخ�سر  منو  »نحو   2012 تقرير  على  الدويل،  البنك 

اجلهد البنك الدويل والوكالة الفرن�سية للتنمية )AFD( والبنك الأوروبي لال�ستثمار 

)EIB( واخلطة الزرقاء )خطة عمل املتو�سط / »يونيب«(. وُدعي »اأفد« للم�ساركة 

»القت�ساد  حول  »اأفد«  تقرير  اعتماد  مت  كما  الأوىل،  النتائج  حول  امل�ساورات  يف 

الأخ�سر يف عامل عربي متغري« كاأحد امل�سادر الرئي�سية.

م�ظف� »برتوفاك«  يج�ب�ن �لعامل

اإىل  �سنغافورة  من 

اأبوظبي  ومن  �ستالند 

نحو  ي�سكل  اأبردين،  اإىل 

3000 فرد 605 فرق م�ساة 

»برتوفاك«  موظفي  من 

جمتمعني  �سجلوا 

الثالثني  ال�سنوية  بالذكرى  احتفاًل  م�سيًا،  كيلومرت  األف   470 من  اأكرث  اجتياز 

لل�سركة. هذه امل�سافة املذهلة تعادل امل�سي نحو 12 مرة حول العامل.

اخلا�ص  اخلطى  عداد  على  امل�سجلة  اخلطوات  تدوين  امل�ساركني  املوظفني  من  طلب 

بهم يف »بوابة« خا�سة على الإنرتنت. ومن خالل ت�سجيل اخلطوات يوميًا، ح�سل 

كل ما�ص على »بطاقة بريدية افرتا�سية« للم�سافة املكافئة التي اجتازها، وجمموعة 

من الن�سائح ال�سحية والبيئة التي تلهم بامل�سي اأكرث قلياًل.

ازداد التناف�ص بني الإدارات واملواقع. وقال ديبا�سي�ص ديب املقيم يف ال�سارقة: »يوم 

هذا  اإيل.  بالن�سبة  م�سي  م�سافة  مكان  كل  بات  العامل«  حول  »ام�سوا  م�سروع  بداأ 

بل  خيارًا،  يوم  كل  �سباح  امل�سي  رحالت  تعد  ومل  عي�سي.  اأ�سلوب  حقًا  غريرّ  التحدي 

اأ�سبحت اإلزامية. اآمل اأن اأحافظ على هذه التغريات املمتعة كجزء من حياة اأ�سرتي«.

برتوفاك ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�شدور مر�ش�م بحماية جبل م��شى

اأعلن رئي�ص جمعية حماية جبل مو�سى 

اأن اجلبل بات »من املواقع  بيار �سومط 

حلماية  اخلا�سعة  املحمية  الطبيعية 

مر�سومًا  اأن  اىل  م�سريًا  البيئة«،  وزارة 

من  ال�ساد�ص  يف  �سدر  ال�ساأن  بهذا 

�سباط )فرباير( املا�سي. 

األقاها  حما�سرة  يف  �سومط،  واأو�سح 

بريوت،  روتاري  لنادي  اجتماع  خالل 

احلدود  اأورد   2494 الرقم  املر�سوم  اأن 

التي  والعقارات  للموقع  التقريبية 

البيئة  وزارة  اأن  على  ون�ص  ي�سملها، 

للرتخي�ص  البيئية  ال�سروط  حتدد 

تدابري  �سمن  اأ�سغال  اأو  اإن�ساءات  لأية 

احلماية التي تراها �سرورية.

اجلمهورية  لرئي�ص  �سومط  و�سكر 

العماد مي�سال �سليمان ورئي�ص جمل�ص 

البيئة  ووزير  ميقاتي  جنيب  الوزراء 

ناظم اخلوري »جتاوبهم مع هذا املطلب 

قانونية  حماية  يوفر  الذي  املزمن، 

يف  وي�ساهم  مو�سى  جلبل  وا�سعة 

حت�سينه من اأية انتهاكات  بيئية«، بعد 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  كانت  اأن 

اعتمدته  )يون�سكو(  والثقافة  والعلوم 

من  كواحدة   2009 )فرباير(  �سباط  يف 

17 حممية جديدة للمحيط احليوي يف 

العامل«.

جمعية حماية جبل مو�سى ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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الرئي�ش  جعفر،  حميد  جميد  نال 

الهالل،  نفط  ل�ضركة  التنفيذي 

حمرتف  كمدير  العتماد  �ضهادة 

»مدراء«  املديرين  معهد  من 

املنظمة   )IoDMudara(

خدمات  تقدمي  عن  امل�ضوؤولة 

املدراء  من  لأع�ضائها  مهنية 

الإدارات  جمال�ش  واأع�ضاء 

منطقة  يف  احلوكمة  وم�ضوؤويل 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

واأعرب جعفر عن تقديره واعتزازه 

املدراء  قائمة  اإىل  بالن�ضمام 

خالل  »مدراء«  لدى  املعتمدين 

بح�ضور  دبي  يف  عقد  خا�ش  حفل 

املدير  ال�ضعيدي،  نا�ضر  الدكتور 

التنفيذي ملعهد »حوكمة« ومعهد 

ال�ضعي  »اإن  وقال:  »مدراء«، 

ملواكبة اأف�ضل املمار�ضات امل�ضتجدة 

ال�ضركات  حوكمة  ميدان  يف 

بالن�ضبة  هام  اأمر  النمو  ال�ضريع 

اأ�ضغل ع�ضوية  يل �ضخ�ضيًا، كوين 

خا�ضة  �ضركات  اإدارات  جمال�ش 

وعامة ومنظمات غري ربحية«.

من�ضب  جعفر  جميد  ويتوىل 

�ضركات  جمموعة  رئي�ش  نائب 

اأعمالها  ت�ضمل  التي  الهالل، 

قطاعات الطاقة والنقل واخلدمات 

اخلا�ضة  والأ�ضهم  اللوج�ضتية 

والعقارات. كما ي�ضارك يف ع�ضوية 

غاز  دانة  �ضركة  اإدارة  جمل�ش 

التجارة  غرفة  اإدارة  وجمل�ش 

وال�ضناعة يف ال�ضارقة. وهو ع�ضو 

العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�ش 

للبيئة والتنمية )اأفد(.

مركز  من  »مدراء«  معهد  ويتخذ 

دبي املايل العاملي يف الإمارات مقراً، 

املدراء  متيز  تعزيز  على  ويعمل 

جمال�ش  م�ضالح  عن  بالدفاع 

املهني  التطوير  وت�ضهيل  الإدارات 

والبحث  التعليم  خالل  من 

واملعلومات والتوا�ضل واحلوار.

نفط الهالل ع�سو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�لرئي�ص �لتنفيذي لنفط �لهالل 

ينال �شهادة �لعتماد من »مدر�ء«

جميد جعفر

مع  متا�سيًا  املتو�سط،  البحر  بنك  اأعلن 

ال�سعيد«،  »الكوكب  البيئية  حملته 

اخل�سراء  املدر�سة  م�سابقة  انطالق  عن 

الوعي  زيادة  بهدف  الأخ�سر  والطالب 

ال�سباب  بني  البيئية  امل�سوؤولية  وتعزيز 

اللبناين.

اآثار  من  »احلد  �سعار  امل�سابقة  حتمل 

املدر�سة على البيئة«. وعلى امل�ساركني 

ال�سبيل،  هذا  يف  ملمو�سة  جهود  بذل 

من  واحلد  الأ�سجار  زراعة  طريق  عن 

واعادة  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

املاء  ا�ستهالك  يف  والقت�ساد  التدوير 

املناف�سة  فرتة  خالل  وذلك  والطاقة، 

وعلى  الأمد.  طويل  للتزام  وبداية 

وتعمل  تامًا  التزامًا  تلتزم  اأن  املدر�سة 

خالل  الأخ�سر  امل�سروع  تطبيق  على 

فرتة املناف�سة وبعدها ل�ستحقاق جائزة 

املدر�سة اخل�سراء.

ا�ستنادًا  الفائزة  املدار�ص  اختيار  �سيتم 

تهدف  مل�ساريع  وتنفيذها  جهودها،  اىل 

وعلى  املدر�سية.  البيئة  حت�سني  اىل 

عن  مف�سل  تقرير  تقدمي  املدار�ص 

الجراءات املتبعة يف القت�ساد بالطاقة 

الأ�سجار  وزرع  النفايات  وتقليل  واملاء 

التطبيقية  والأ�ساليب  قطعها،  ومنع 

لزيادة الوعي لدى التالميذ )هل ت�سجع 

البيئي؟  العمل  على  تالميذها  املدر�سة 

الحتبا�ص  خماطر  على  تطلعهم  هل 

احلراري واإزالة الغابات؟ هل تقوم بفرز 

النفايات لإعادة التدوير؟ هل تقت�سد يف 

ا�ستخدام املاء والطاقة؟ هل تقوم بزراعة 

م القيم واأهمية الرتاث  الأ�سجار؟ هل تعلِّ

الثقايف؟(

فهو  الأخ�سر  الطالب  م�سابقة  �سعار  اأما 

�سيتم  حيث  خطر«،  يف  لبنان  »بيئة 

اأف�سل  اىل  بال�ستناد  الطالب  اختيار 

بامل�ساكل  املتعلقة  وال�سعارات  الر�سوم 

اللبنانية،  البيئة  تواجه  التي  الرئي�سية 

واجلفاف  الغابات  واإزالة  النفايات  من 

الرتاث  وتدهور  والبحر  اجلو  وتلوث 

ث الأنهر.  الثقايف والبناء الع�سوائي وتلورّ

و�سع  يف  للتفكري  للطالب  فر�سة  وهذه 

البيئة املحيطة بهم ومعرفة اأهم امل�ساكل 

وقراهم  مدنهم  تواجهها  التي  البيئية 

وامل�ساركة يف حلها.

ني�سان   20 هو  للت�سجيل  موعد  اآخر 

)اأبريل( 2012. 

امل�سابقة  �سروط  ومراجعة  لال�سرتاك 

ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين

www.happyplanetlebanon.com 

بنك البحر املتو�سط ع�سو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

م�شابقة �ملدر�شة �خل�شر�ء و�لطالب �لأخ�شر من بنك �لبحر �ملت��شط

»فيليب�ش«  �ضركة  اأعلنت 

جناحًا  حققت  اأنها  لالإلكرتونيات 

 EcoVision حقيقيًا يف برناجمها

الذي يحدد اأهداف اأداء ال�ضتدامة 

اأن  واأوردت   .2015 نهاية  حتى 

اخل�ضراء  منتجاتها  مبيعات 

من  املئة  يف   39 بلغت   2011 عام 

جمموع املبيعات، وهي ت�ضري على 

امل�ضار ال�ضحيح لتبلغ هدف 50 يف 

املئة �ضنة 2015. وحقق قطاع العناية ال�ضحية اأعلى منو ا�ضمي ملبيعات 

اأكرث من  اأدخل قطاع الإنارة  املنتجات اخل�ضراء بلغ 25 يف املئة، يف حني 

4000 منتج اأخ�ضر جديد عام 2011.

وقال جيم اأندرو، رئي�ش جمل�ش ال�ضتدامة يف ال�ضركة: »يف العام 2011 

واملواد  للعناية  املكر�ش  الأخ�ضر  البتكار  يف  يورو  مليون   479 ا�ضتثمرنا 

وكفاءة الطاقة«.

يف العام 2011، ا�ضتاأثرت الإنارة باأكرث من 60 يف املئة من اإجمايل الإنفاق 

قيا�ضيًا  رقمًا  ال�ضتثمار  �ضجل  اإذ  »فيليب�ش«،  يف  الأخ�ضر  البتكار  على 

يف  اخلربة  من  عام   100 من  اأكرث  على  واعتماداً  يورو.  مليون   291 بلغ 

الإنارة اخلارجية  CityTouch لإدارة  اأدخلت »فيليب�ش« نظام  الإنارة، 

على الإنرتنت، الذي يتيح التحكم الديناميكي على نطاق املدينة ويوفر 

ال�ضوء بدقة يف الأماكن والأوقات املطلوبة. وعند جمعه مع نظم الإنارة 

يف   70 اإىل  ت�ضل  الطاقة  يف  وفورات  حتقيق  النظام  هذا  باإمكان   ،LED
املئة، ويف تكاليف ال�ضيانة ت�ضل اإىل 70 يف املئة اأي�ضاً، باملقارنة مع الإنارة 

التقليدية.

بحلول �ضنة 2015، تهدف »فيليب�ش« اإىل ا�ضتثمار بليوين يورو يف البتكار 

الأخ�ضر لت�ضريع العمل امل�ضتدام عرب القطاعات الثالثة يف ال�ضركة.

فيليب�ص ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»فيليب�ص« تزيد مبيعات �ملنتجات 

�خل�شر�ء �إىل %39
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�أخبار

�جلامعة �لمريكية 

تنتج �ل�ق�د
من �لطحالب

الأمريكية  اجلامعة  من  باحثون  �سكل 

اللبنانية لتوفري  يف بريوت مع اجلمعية 

قرب�ص  من  وباحثون  وللبيئة،  الطاقة 

وم�سر،  ومالطا  واإيطاليا  واليونان 

الحتاد  ميوله  م�سروع  لتنفيذ  �سراكة 

الطبيعي  الديزل  وقود  لإنتاج  الأوروبي 

من الطحالب.

باحث  وهو  اأبوجودة،  يو�سف  واأ�سار 

رئي�سي من اجلامعة المريكية م�سارك 

التعاون  »هذا  اأن  اىل  امل�سروع،  يف 

اإنتاج الطاقة  ال�سرق اأو�سطي ي�ساهم يف 

حملية  موارد  على  بالعتماد  املتجددة 

و�سيوفر  متجددة،  وطبيعية  ب�سرية 

وي�ساعد  لبنان  يف  جديدة  عمل  فر�ص 

على  الكلي  العتماد  من  التخفيف  يف 

ا�سترياد الوقود«.

واأو�سح اأبو جودة اأن الطحالب ل تناف�ص 

املحا�سيل الغذائية.

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حملة لزر�عة �لأ�شجار يف مادبا 

تعاونت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة مع جمعية حماية ال�ضجرة 

قرب  مادبا،  مدينة  يف  اجلمعية  غابات  اإحدى  يف  �ضجرة   500 بزراعة 

مثل  املتنوعة  الأ�ضجار  من  جمموعة  زراعة  و�ضتتم  نيبو.  جبل 

البلوط الدائم اخل�ضرة واخلروب و�ضجريات الرمت. وهي اأنواع اأ�ضيلة 

موجودة يف املنطقة ومالئمة ملناخها، كما اأن اأنواعًا منها مثل اخلروب 

اأما  مهمة لل�ضكان املحليني، حيث ت�ضتخدم ثمارها علفًا للحيوانات. 

�ضجريات الرمت فهي مقاومة للرعي وت�ضاعد على بناء النظام الطبيعي 

للغابة.

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

»حماية �لبيئة« د�شنت 

�أول حمطة كهربائية تعمل بطاقة �لرياح

د�ضنت اجلمعية الكويتية حلماية 

كهربائية  حمطة  اأول  البيئة 

من  الرياح،  طاقة  على  تعمل 

هوائية  توربينة  تركيب  خالل 

مقر  يف  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 

�ضت�ضّغل  ال�ضويخ  يف  اجلمعية 

امل�ضروع  يهدف  املبنى.  من  جزءاً 

اإىل تعزيز التوعية البيئية واأهمية 

ل�ضتهالك  بديلة  م�ضادر  ايجاد 

النبعاثات  تقليل  وبالتايل  النفط، 

الغازية يف جو البالد.

اأوىل  مرحلة  املروحة  هذه  وتعترب 

اأن  على  الهوائية،  الطاقة  لتعزيز 

جديدة  حمطة   17 ت�ضغيل  يتم 

خالل الأعوام الثالثة املقبلة. وهي 

اجلمعية  لأع�ضاء  عملية  جتربة 

حول  معرفتهم  لزيادة  وروادها 

ت�ضغيلها.  وعملية  الطاقات  هذه 

مرتاً،   13.5 التوربينة  ارتفاع  يبلغ 

يف  م�ضباحًا   80 اإ�ضاءة  و�ضتوؤهل 

املبنى، مع توفري بطاريات لتخزين 

وال�ضتفادة  املتولدة  الطاقة 

جهاز  توفري  و�ضيتم  لياًل.  منها 

اجلمعية.  داخل  بالكهرباء  حتكم 

رياح  �ضرعة  التوربينة  وتتطلب 

ل تقل عن 11 كيلومرتاً يف ال�ضاعة. 

 20 الرياح  �ضرعة  كانت  حال  ويف 

تنتج  فهي  ال�ضاعة،  يف  كيلومرتاً 

500 كيلوواط ال�ضاعة.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�ضركة  »اأرامك�ش«،  اأ�ضدرت 

وحلول  العاملية  اللوج�ضتيات 

عن  الأول  تقريرها  النقل، 

ان�ضجامًا  الكربونية،  الب�ضمة 

الأمد  الطويلة  ا�ضرتاتيجيتها  مع 

اخلا�ضة بال�ضتدامة البيئية.

العام  بيانات  اإىل  التقرير  ي�ضتند 

2010. وقد مت تطويره با�ضتعمال 

وهو  الدفيئة،  غازات  بروتوكول 

انبعاثات  ويقدم  ويقي�ش  يح�ضب 

ال�ضادرة  العاملية  الدفيئة  غازات 

تعتمد  و�ضوف  »اأرامك�ش«.  عن 

التي مت تدقيقها والتثبت  البيانات 

كقاعدة  م�ضتقل  ب�ضكل  منها 

تقدم  وتقدير  الأهداف  لتحديد 

بالنبعاثات  يتعلق  ما  يف  ال�ضركة 

الكربونية يف امل�ضتقبل، التي �ضيتم 

الك�ضف عنها يف تقارير �ضنوية.

موؤ�ض�ش  غندور  فادي  وقال 

جمل�ش  ورئي�ش  »اأرامك�ش« 

ا�ضرتاتيجية  خطوة  »هذه  اإدارتها: 

جتاه  التزامنا  لتكرار  اأخرى 

املجتمعات التي نعمل فيها وتقليل 

الأول  اإن تقريرنا  البيئة.  اأثرنا على 

حول الب�ضمة الكربونية يفتح الباب 

على  ت�ضري  كي  اإقليمية  ل�ضركات 

ال�ضفاف  احلوار  وي�ضهل  منوالنا، 

املتعلق مبمار�ضات العمل امل�ضتدام 

لل�ضركات واأدائها والتزاماتها«.

الرئي�ضية  املجالت  التقرير  حدد 

»اأرامك�ش«  فيها  جنحت  التي 

ذلك  يف  مبا  انبعاثاتها،  بتخفي�ش 

بن�ضبة  الوقود  ا�ضتهالك  تخفي�ش 

24 يف املئة منذ العام 2006، وتوفري 

72 طناً من الورق من خالل ت�ضغيل 

اأوتوماتيكيًا  الداخلية  عملياتها 

الطباعة وزيادة  وفر�ش قيود على 

الإنرتانت«  »منتدى  ا�ضتخدام 

لالت�ضالت الداخلية.

يف  اإقليميًا  رائداً  »اأرامك�ش«  وكانت 

تقرير  اأول  اإطالق  مع  ال�ضتدامة، 

ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضتدامة  عن 

اأيلول  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 

تقرير  واأول   ،2006 )�ضبتمرب( 

يجمع  املنطقة  يف  متكامل  �ضنوي 

لل�ضركة  املوحدة  املالية  النتائج 

اللتزامات  يف  تقدمها  تقييم  مع 

والبيئية  والجتماعية  القت�ضادية 

يف ني�ضان )اأبريل( 2011.

الب�ضمة  تقرير  تنزيل  ميكن 

الكربونية من املوقع

www.aramex.com 

اأرامك�ص ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»�أر�مك�ص« ت�شدر تقريرها �لأول عن �لب�شمة �لكرب�نية
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كتــاب الطبيعــة

جورج وهرنييت طعمه

تختلف حممية املحيط احليوي عن املحميات 

الطبيعية الأخرى باأنها ت�صمل اأمالكًا خا�صة 

وبيوتًا ماأهولة ومواقع اأثرية، تدّل على الطريقة التي كان 

ينتهجها الإن�صان يف ما م�صى كي يعي�ش براحة وهناء مع 

احلفاظ على ما يحيط به من ثروات طبيعية. وهي بالتايل 

حتت اإ�صراف املجتمع املدين، املمثل عادة باجلمعية البيئية 

امل�صوؤولة عنها.

يف لبنان ثالث حمميات وافقت اليون�صكو على اعتبارها 

خا�صعة لل�صروط املطلوبة لت�صبح حممية حميط حيوي، 

وهي حممية اأرز ال�صوف، وحممية جبل الريحان، واأخريًا  

حممية جبل مو�صى التي كر�صت يف �صباط )فرباير( 2009 

بعد درا�صة ملفها بالتف�صيل. وقد �صعت اإىل اإن�صاء املحمية 

جمموعة من املواطنني املحبني للبيئة. ويف �صباط )فرباير(  

2012 �صدر مر�صوم بت�صنيف جبل مو�صى موقعًا  طبيعيًا  

خا�صعًا حلماية وزارة البيئة.

طريقك اإىل املحمية

للو�صول اإىل جبل مو�صى، ميكن النطالق من ثالث نقاط 

تختلف فيها امل�صاهد وامل�صارات والوقت الالزم لجتيازها. 

املوقع الأول ينطلق من طريق مريوبا باجتاه ل�صا. فعند 

الو�صول اإىل قهمز ينحدر ال�صائق ي�صارًا يف طريق فرعية 

متتد نحو حملة الربقطة. وبعد اجتياز م�صافة كيلومرت 

تقريبًا يتوقف يف مكان يعرف ببيدر ال�صوك، حيث يجد 

موقفًا لل�صيارات بجانب املدخل. من هناك ميكن اختيار 

م�صارين: الأول اإىل اليمني، يتيح الولوج �صعودًا اإىل داخل 

املحمية، وهو على درجة و�صطى من ال�صعوبة. والثاين اإىل 

الي�صار، ي�صمح بالنزول ب�صهولة نحو قرية م�صاتي على اأدراج 

حجرية تعود اإىل العهد الروماين.

جبل مو�شى
حميط حيوي يف لبنان

حممية طبيعية توؤوي ثروة نباتية 

وحيوانية فريدة وتديرها جمعية تعمل 

على حماية بيئتها الطبيعية وتراثها 

احل�ساري وتنمية القرى املحيطة بها

الدكتور جورج طعمه والدكتورة 

هرنييت طعمه باحثان يف علوم 

الطبيعة.



بيوت قدمية يف اأعلى القمة

بخور مرمي لبناين ينح�سر وجوده يف املنطقةوردية ك�سروان نبتة تتفرد بها املنطقة

ودح ك�سروان يجاور الودح املرجاين املنت�سر يف اجلبلق�سعني بريون نبتة تتفرد بها �سخور الكار�ست

اآبار قدمية يف اأماكن خمتلفة من املحمية
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كتــاب الطبيعــة

�لغطاء �لنباتي نبات حيو�نات مو�قع تر�ثّية م�سار�ت

�أر�ض ع�سبية

غابة غري كثيفة

غابة كثيفة

جلول مهجورة

دغل متو�سطي

�أر�ض زر�عية

�أر�ض نهرّية

�سدرّك �سبع               ذئب نقو�ض هدريانو�ضبرج روماين

بئر بيوت موقع �ل�سليب

موقع دينيقرية

ني�ض          خنزير بّري

�سنجاب          طب�سون

طيور مهاجرة   طيور جارحة

�سنديان �سنوبر

قيقب

بان

بخور مرمي

كّف �لّدب�سحلبيةمردقو�ض

دفر�ندرد�ر

تفاح بّري

زوجان من بنات اآوى )الواوي(

الطب�سون حيوان ثديي �سغري

يعي�ض يف جماعات عائلية

يف جبل مو�سى
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�لبيئة  على  �ملحافظة  بهدف   2007 عام  مو�سى  جبل  حماية  جمعية  تاأ�س�ست 

�لطبيعية للجبل وتنوعه �لبيولوجي وعلى �لرت�ث �حل�ساري للقرى �ملحيطة به. 

وتعمل �جلمعية على تاأهيل �ملوقع وحمايته وتن�سيط �ل�سياحة �لبيئية فيه، مما 

�لزو�ر من  �رتفع عدد  �ل�سبع �ملحيطة به. وقد  �لتنمية �ملحلية للبلد�ت  ي�ساهم يف 

كما   .2011 عام  �أ�سخا�ض   1604 فاإىل   2010 عام   1261 �ىل  عام 2009  569 �سخ�سًا 

�ر�سادية خ�سبية،  و�إقامة الفتات  تاأهيل دروب �جلبل  �إعادة  تعمل �جلمعية على 

وتدريب ع�سر�ت �ملر�سدين من �لبلد�ت �ملجاورة، و�إ�سد�ر كتيبات عن �جلبل.

مل  ما  �ملوقع  هذ�  مثل  حماية  ميكنك  »ال  �سومط:  بيار  �جلمعية  رئي�ض  يقول 

بيئية  �سياحة  نريد  �مل�ستد�مة. نحن  للتنمية  برنامج  للجمهور من خالل  تقدمه 

م�سوؤولة، ونريد �أن يحافظ �لنا�ض على جمال �ملنطقة و�أن نوفر فر�ض عمل ون�ساعد 

يف �لتنمية �ملحلية«.

وحت�سني  �ملنطقة  لن�ساء  �القت�سادية  �لقدرة  حت�سني  �ىل  �جلمعية  وت�سعى 

�ل�سياحة  على  تتمحور  لت�سويقها  �سبل  وتوفري  �ملوؤونة،  و�إنتاج  �حلريف  �النتاج 

�لبيئية، بدعم من برنامج »مبادرة �ل�سر�كة مع �ل�سرق �الأو�سط« )MEPI( �لتابع 

�ملنطقة  يف  حديث  مركزي  مطبخ  الن�ساء  در��سة  �أعدت  وقد  �الأمريكية.  لل�سفارة 

يف  للم�ساركة  �مر�أة   37 �ختيار  ومت  �ملوؤونة.  وبينها  �ملحلية  �لغذ�ئية  للمنتجات 

برنامج تدريبي.

�ملقالع  �أحد  وموقع  �لروماين  �لدرج  تاأهيل  �إعادة  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  ومن 

�لقدمية، وتاأ�سي�ض خمترب الإنبات �لبذور �ملحلية، ومكافحة �إ�سعال �لنار يف �لغابـة، 

و�إقـامة �أك�سـاك ال�ستقبـال �مل�ساة وبيع �ملنتجات �ملحلية.

منازل  يف  �ملوقع  رو�د  �إيو�ء  تاأمني  على  �جلمعية  تعمل  �لطويل،  �ملدى  وعلى 

�أي�سًا  �مل�ساريع  ومن  �لفطور.  وطعام  �ملنامة  لهم  تقدم  بحيث  �ملجاورة،  �لبلد�ت 

تناغم  على  و�حلر�ض  �لقدمي،  �لدير  تاأهيل  و�إعادة  �الأثرية،  للمعامل  م�سح  �إجر�ء 

�الد�رة �مل�ستد�مة للغابة مع �لقرى �ملحيطة بها، ف�ساًل عن �إقامة تبادل مع حمميات 

طبيعية �أخـرى يف منطقـة �لبحر �ملتو�سط.

ملزيد من املعلومات عن اجلمعية:  الهاتف: 643464 ـ 9 )961(

www.jabalmoussa.org        info@jabalmoussa.org

جمعية حماية جبل مو�سى

املوقع الثاين ينطلق من م�صاتي على اأحد امل�صارات 

الرئي�صية التي تت�صلق املحمية من جنوبها اإىل �صمالها، وهو 

من اأ�صعبها. وللو�صول بال�صيارة اإىل م�صاتي ونهر الذهب 

ميكن النطالق من ع�صقوت اأو عني اجلرن اأو من جهة 

طريق يح�صو�ش.

املوقع الثالث ينطلق من م�صيف يح�صو�ش يف اجتاهات 

عدة، منها حملة ال�صنوبر ومار جرج�ش والعربي و�صوان 

قرب ال�صفة اجلنوبية لنهر ابراهيم. 

تقع حممية جبل مو�صى على منحدرات جبلية تغطي 

م�صاحتها الإجمالية البالغة 1250 هكتارًا. ومتتد �صماًل من 

ال�صفة اجلنوبية لنهر ابراهيم على ارتفاع 500 مرت عن �صطح 

البحر اإىل اأعلى قمة يف اجلبل على ارتفاع 1575 مرتًا. وهي 

على �صكل م�صتطيل مربع اجلوانب تقريبًا. واأهم املعامل التي 

تدّل على حدودها اجلنوبية والغربية جمرى نهر الذهب 

الذي يحمل ا�صم نهر يح�صو�ش عند انعطافه �صماًل قبل اأن 

ي�صب يف نهر ابراهيم. 

بالإ�صافة اإىل الغابات التي تكّلل قمة هذا اجلبل، هناك 

بلدات متعددة من قهمز �صرقًا اإىل م�صاتي ونهر الذهب 

جنوبًا ويح�صو�ش وامل�صايف املحيطة بها غربَا )الكفور، 

غبالة، الغينة، جورة الرتم�ش و�صواها( و�صفة نهر ابراهيم 

�صماًل. يف كل هذه الأماكن مطاعم واأماكن للراحة يتعرف 

الزائر فيها على احلياة القروية واملاأكولت التقليدية. وتدخل 

نوعية املاأكل يف موا�صفات حمميات املحيط احليوي، لأنها 

ت�صجع الزراعة الع�صوية ال�صديقة للبيئة.

ال�صلطات املحلية املمثلة بالبلديات واملخاتري، مدعومة 

من جمعيات بيئية خمتلفة، �صجعت جمعية حماية جبل 

مو�صى على اإقناع املالكني والأهايل بوجوب حماية هذه 

اجلّنة الرائعة، الواقعة يف ق�صاء ك�صروان، من تعديات 

الك�صارات وطمع الفحامني وهواة ال�صيد الع�صوائي وظلم 

رعاة املاعز، ومن جهل الطامعني العاملني على ا�صتغالل 

كل �صرب اأر�ش يف لبنان وت�صويه جماله.

اأكب خرباء اأوروبيون على درا�صة م�صتقبل هذه املحمية 

وكيفية الإفادة من ثروات غاباتها بطريقة علمية حتافظ على 

ا�صتمراريتها كما هي احلال يف اأوروبا واأمريكا. كما �صجعت 

بع�ش الدول ال�صديقة تكوين فريق عمل ي�صّم مر�صدين 

وخرباء وتقنيني من املخت�صني بال�صياحة البيئية، ملرافقة 

الزوار حمبي الطبيعة وتعريفهم على الرثوات الطبيعة 

املتوافرة بكثافة داخل هذه املحمية.

ثروة نباتية وحيوانية

ما من اأحد من العلماء الأجانب الذين اأّموا لبنان يف 

املا�صي كّلف نف�صه عناء ت�صّلق هذا اجلبل ل�صتك�صاف 

كائناته احلّية وجيولوجيته واآثاره التي تعود اإىل العهد 

الروماين. وقد كلفت اجلمعية نخبة من اأ�صاتذة اجلامعات 

املخت�صني لدرا�صة التنوع البيولوجي الغني الذي تتمتع 

به هذه املحمية. ول بد هنا من الإ�صارة اإىل تعدد املوائل 

التي ت�صمها املنحدرات والوديان، مما يف�صر تنّوع الرثوة 

النباتية واحليوانية. وتنبه املعامل اجليولوجية اإىل املناخ 

املتو�صطي اخلا�ش بهذه املنطقة من حو�ش البحر املتو�صط 

والغابات التي تكلل قممها و�صفوحها، و�صخور الكار�صت 

املنت�صبة كالقالع امل�صننة لت�صفي عليها هيبة وعظمة 

�سخور الكار�ست

متيز طبيعة اجلبل
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تقع حممية جبل مو�سى �سمن 

�مل�سار �جلوي �لرئي�سي للطيور 

�حلو�مة �ملهاجرة من �ل�سمال 

�ىل �جلنوب وبالعك�ض. لقد مت 

ت�سجيل 137 نوعًا خمتلفًا من 

�لطيور يف هذه �ملحمية، �أي ما 

يعادل 34 يف �ملئة من طيور لبنان. 

من هذه �لطيور ما هو مقيم 

ومع�س�ض )37 نوعًا( ومنها ما 

هو و�فد ليع�س�ض ثم يغادر )45 

نوعًا(. �أما �لطيور �لباقية )55 

نوعًا( فهي مهاجرة �أو م�ستية. 

وعلى رغم �مل�ساحة �ل�سغرية 

ن�سبيًا ملحمية جبل مو�سى فاإنها 

حتمي 10 يف �ملئة من طيور لبنان 

�أو 6 يف �ملئة من طيور �ل�سرق 

�الأو�سط.

وت�سم الئحة طيور جبل 

مو�سى 7 �أنو�ع مهددة بخطر 

�النقر��ض ح�سب �ملجل�ض �لعاملي 

ل�سون �لطبيعة و15 نوعًا مهدد�ً 

على �ل�سعيد �لوطني ح�سب 

در��سة حديثة للدكتور غ�سان 

�جلر�دي. وتختلف �أهمية هذه 

�لطيور باختالف �أنو�عها، فمنها 

ما ي�ساهم يف �إعادة زر�عة �لغابة 

مثل �أبوزريق وكا�سر �لبندق 

و�لكيخن و�ل�سحرور، حيث يقوم 

كل نوع بزر�عة بذور ذ�ت مقا�ض 

وحجم ينا�سبانه. ومنها ما يعمل 

على تنظيف �لغابة من �حل�سر�ت 

�ل�سارة �لتي �إن تركت ت�سبح �آفة، 

كطائر �لوقو�ق �لذي ياأكل دودة 

�ل�سنوبر، وطائر �سن �ملنجل 

�لذي ياأكل ح�سرة �ل�سفل�سيا 

�ل�سارة باأ�سجار �الأرز، وطائر 

�لدّرب �الأحمر �لظهر �لذي يق�سي 

على �آفات حما�سيل �حلبوب، 

و�لهو�زج �لتي تلتهم �لريقات 

�لتي تهدد �أ�سجار �ل�سنديان، 

و�لبومة �ل�سمر�ء �لتي ت�سطاد 

�خللد و�لعكابر يف �لليل لتحمي 

�ملحا�سيل �لزر�عية، متامًا كما 

تفعل �ل�سقور و�لعقبان يف �لنهار 

حيث تلتهم فئر�ن �حلقل. ومن 

�لطيور �ل�سغرية ما يقوم بتلقيح 

�الأزهار بالتنقل من زهرة �ىل 

�أخرى �أثناء بحثه عن �حل�سر�ت.

طيور حممية جبل مو�سى

عقبان رقطاء وبوا�سق �سرقية حتلق فوق جبل مو�سى

هازجة �سردينيابلبل

عقيب ال�سهوب
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وم�صحة من الوقار. 

يف كّل ركن وكّل طّية من هذا اجلبل مناخات متعددة 

ت�صمح بوجود نظم ايكولوجية ي�صعب ح�صرها. حول كّل 

امل�صالك، ووفقًا ملختلف ف�صول ال�صنة، تت�صكل جمموعات 

من الزهور تزين باألوانها املتعددة ما يحيط بامل�صالك من 

زوايا ول اأجمل. وقد بلغ عدد النباتات امل�صنفة 717 نوعًا 

حتى الآن، مع توقع اكت�صاف اأنواع جديدة. ومنها اأنواع 

الأ�صجار التي ت�صتوطن اجلبال العالية، خ�صو�صًا من 

عائلة البلوطيات الباقية منذ الع�صر اجلليدي والتي ل 

مثيل لها يف اأي مكان اآخر.

كما ميكن ملحبي الطيور ومتتبعي هجرتها م�صاهدة 

اأعدادها الوفرية مرتني كّل �صنة، يف مطلع الربيع اآتية من 

اجلنوب نحو ال�صمال ويف اآخر ال�صيف عائدة من اأوروبا 

نحو اجلنوب.

وقد �صوهدت يف املحمية 19 نوعًا من احليوانات 

الثديية، كالذئب وال�صبع والواوي والثعلب وابن عر�ش 

واأبوغرير والنم�ش والقنفذ والني�ش والهر الربي 

واخلفافي�ش وال�صنجاب واخللد والطب�صون. وميثل 

الطب�صون خري متثيل الطبيعة ال�صخـرية الكار�صتيـة التي 

تتميز بها املنطقـة، وذلك باأعـداد وفرية حمليًا وعلى �صكل 

تعي�ض يف اجلبل اأنواع خمتلفة من الفرا�ض

ح�سرات تتغذى 

على الأزهار وتلقحها

مت�سلقون على الثلج يف �ستاء جبل مو�سى

عائالت تنت�صر هنا وهناك، يدافع عنها ذكر نافذ. وما مييز 

الطب�صون اأن تنظيم حرارة ج�صمه �صعيف، مما يدفعه 

لأخذ »حّمام �صم�ش«، واأنه ل ي�صتخدم قواطع اأ�صنانه كبقية 

القوار�ش لقطع الأوراق والأع�صاب وم�صغها بل ي�صتخدم 

اأ�صرا�صه اجلانبية لذلك، واأنه يتمتع بباطن قدم غني بغدد 

التعرق مما ي�صاعده على ت�صلق ال�صخور.

واأظهرت الدرا�صات يف حممية جبل مو�صى اأن هنالك 

30 نوعًا من الربمائيات والزواحف. ففيها �صتة اأنواع من 

الربمائيات من اأ�صل �صبعة اأنواع يف لبنان كله. اأما الزواحف 

فت�صم اأنواعًا مهددة بالنقرا�ش عامليًا كاحلرباء، اإ�صافة 

اىل �صلحفاة الأر�ش و�صحلية احليطان وال�صحلية اخل�صراء 

وال�صحلية الأنيقة واحلرذون ونوعني من ال�صقنقور و12 نوعًا 

من الأفاعي والثعابني.

وقد و�صل الطب�صون، وهو من الثديات الثالثية الأ�صابع، 

اإىل جبل مو�صى حيث ن�صاهد عائالته املتنقلة فوق ال�صخور. 

وهي تعي�ش يف جماعات منظمة اجتماعيًا، تتعاون يف 

ال�صهر على �صالمة كل اأفراد املجموعة بف�صل »حرا�ش« 

تنت�صب على قوائمها اخللفية وتطلق اأ�صواتًا غريبة تنبه 

القطيع بوجوب التخفي عندما ت�صاهد �صيادًا اأو حيوانًا 

■ مفرت�صًا.  
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�ضمكة �ضلورية مدرعة و�ضفدع كاوبوي وجندب كرايوال

هي بني 46 نوعًا جديدًا اكت�ضفتها بعثة علمية يف اأدغال �ضورينام

�أدغال �سورينام 

تنب�ض باحليـاة

�آالن بويل

غالبًا ما يكون م�سح التنوع البيولوجـي يف املناطق 

الفطرية القليلة الباقية عماًل حمبطًا، ب�سبب 

تاأثريات تعرية الغابات واملد العمراين. ولكن يف منطقة 

عذراء خالية من الطرق يف �سورينام، يف اأمريكا اجلنوبية، 

اكت�سف العلماء حالة �ساّرة. يقول تروند الر�سن، مدير 

 Conservation برنامج التقييم ال�سريع لدى منظمة

International: »ميكننا التاأكيد اأن هذه املنطقة ما زالت 
بدائية، بعك�س معظم املناطق التي زرناها«.

فقد حددت بعثة هذه املنظمة 46 نوعًا جديدًا، 

خالل رحلة ا�ستك�سافية دامت ثالثة اأ�سابيع اإىل جنوب 

غرب �سورينام عام 2010. ومن االأنواع املكت�سفة �سفدع 

»كاوبوي«، و�سمكة �سلورية مدرعة ذات اأ�سواك غريبة 

ال�سكل، و�سالالت ملونة من اخلناف�س واجلنادب.

و�سوف يتم اأي�سًا توثيق نحو 1300 نوع كانت معروفة 

�سابقًا و�سوهدت اأثناء امل�سح. فالهدف الرئي�سي لربنامج 

التقييم ال�سريع الذي تقوم به املنظمة لي�س جمرد اإ�سافة 

�ضكان حمليون ي�ضاعدون الباحثني يف حتميل قواربهم باملوؤن خالل البعثة اال�ضتك�ضافية يف جنوب غرب �ضورينام
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البيكاري حيوان 

�ضبيه باخلنزير 

ي�ضطاده اأهايل �ضورينام

وجود هذا »ال�ضفدع ال�ضعدان« 

الذي يعي�ش على ال�ضجر 

موؤ�ضر على �ضالمة غابة املطر

االأو�ضلوت فهد جنوب اأمريكي متو�ضط احلجم ي�ضطاد احليوانات ال�ضغرية
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اأ�سماء اإىل قائمة املكت�سفات، بل و�سع اأ�س�س لتقييم �سالمة 

النظام االإيكولوجي برمته.

بعد هذا امل�سح، اأيقن الر�سن وزمالوؤه اأن املنطقة النائية 

على امتداد نهري كوتاري و�سيباليويني هي مكان مهم 

جدًا. قال: »اإنها من املناطق ال�سا�سعة القليلة يف القفار 

اال�ستوائية التي ما زالت خالية من الطرق«.

اأجرى امل�سح 53 عاملًا، مب�ساعدة طالب واأفراد من �سعب 

الرتيو االأ�سلي يف املنطقة. وقالت ليان األونزو، املديرة 

ال�سابقة لربنامج التقييم ال�سريع، اإن التنوع املذهل للطيور 

غابة املطر قرب قرية كواماال�ضاموتو يف جنوب غرب �ضورينام، حيث ا�ضتك�ضفت بعثة »كونزرفي�ضن اإنرتنا�ضونال« التنوع البيولوجي

زوجان من »اخلناف�ش ال�ضلحفاتية« التي ر�ضدت يف املنطقة

�ضاّم اأبر�ش )اأبو بري�ش( يلعق عينه اخلالية من اجلفون



اأنـواع جديدة 

اكت�ضفت 

حديثًا يف 

�ضورينام

 )Hypsiboas sp( ضفدع الكاوبوي�

نوع جديد مت اكت�ضافه اأثناء م�ضح ليلي مل�ضتنقع يف حماذاة نهر كوتاري. له خطوط بي�ضاء نافرة 

على قوائمه ومنخ�ش على كل عقب من اأقدامه، ما اأوحى بت�ضميته 

 )Vestria sp(  جندب كرايوال

ُلقب ن�ضبة اإىل اأقالم التلوين ال�ضهرية ب�ضبب األوانه ال�ضارخة. هذا النوع من اجلنادب هو الوحيد املعروف باأنه ي�ضتخدم 

دفاعات كيميائية الإبعاد الطيور والثدييات املفرت�ضة

ال�ضمكة ال�ضلورية املدرعة 

 )Pseudacanthicus sp(  ذات االأ�ضواك

هناك اأنواع كثرية من االأ�ضماك ال�ضلورية املدرعة التي لها �ضفائح عظمية 

خارجية، لكن هذا النوع فريد الأن االأ�ضواك تغطي �ضفائح درعه.

وتعي�ش هذه االأ�ضماك يف نهر يزخر باأ�ضماك البريانا املفرت�ضة،

ما يوحي باأن االأ�ضواك تكيفت للحماية من هذه ال�ضواري
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والثدييات يف املنطقة اأده�س العلماء، م�سيفة: »ميكنك 

روؤية احلياة الربية عن كثب هنا. وقد �سجلت كامريا فخية 

وجود جاغوار على بعد ع�سرات االأمتار من خميمنا«. 

والتقطت الكامريات �سورًا ليلية لثدييات اأخرى، منها 

اأرماديلو مدرع عمالق وبيكاري �سبيه باخلنزير واأو�سلوت 

من ف�سيلة ال�سنوريات.

�ساهد العلماء اأي�سًا نقو�سًا �سخرية يف كهوف قرب قرية 

كواماال�ساموتو، يف موقع ت�ساعد منظمة »كونزرفي�سن 

اإنرتنا�سونال« جمتمع الرتيو املحلي على حمايته كوجهة 

�سياحية بيئية. هذا املوقع الذي يعرف با�سم »ويريباي« هو 

اأقدم م�ستوطنة ب�سرية معروفة يف جنوب �سورينام. وقد 

ا�ستنتجت درا�سات الكربون االإ�سعاعي لتحديد تاريخ املعامل 

االأثرية اأن الدالئل االأوىل على وجود ا�ستيطان تعود اإىل 

5000 �سنة على االأقل.

وقال تيون �سي فات، املدير التنفيذي لعمليات املنظمة 

يف �سورينام، اإن »الطبيعة البدائية والرتاث الثقايف يف 

منطقة كواماال�ساموتو يجعالنها وجهة فريدة لل�سياح 

املحبني للمغامرة، حيث يتمتعون باجتياز غابة املطر 

■ الكثيفة الكت�ساف االأحياء النباتية واحليوانية«.  

يرقة فرا�ضة اكت�ضت 

�ضعرياتها بقطرات الندى. 

تتغذى هذه الريقات على 

الطحالب امللت�ضقة باالأخ�ضاب 

وجذوع االأ�ضجار

اإناث هذه العنكبوت كبرية جدًا ولها �ضوكتان زرقاوان طويلتان، اأما الذكور ف�ضغرية احلجم

نقو�ش �ضخرية اكت�ضفت 

داخل كهف قرب قرية كواماال�ضاموتو

كتــاب الطبيعــة
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�سارة ريردون )اأم�سرتدام(

�سنة  ع�سرين  قبل  هولندا  يف  �ساطئ  على  �سرت  لو 

اأو  �سجرة  ورقة  على  علي(  )اأم  دع�سوقة  وراأيت 

ع�سبة، فغالب الظن اأنها كانت حمراء مع بقعتني �سوداوين. 

على  عرثت  كنت  اأنك  فالأرجح  البالد،  داخل  اأكرث  توغلت  ولو 

الثالثة  العقود  خالل  لكن  حمراء.  بقع  مع  �سوداء  دع�سوقة 

الدعا�سيق  من  مزيد  على  يعرثون  الباحثون  بات  املا�سية، 

�سخونة  اأن  اعتقادهم  يف  وال�سبب  البالد.  داخل  احلمراء 

الطق�س ونق�سان الأيام امل�سم�سة قد يكونان الدافع اإىل حدوث 

تغري يف لون الدع�سوقة.

قام بول بريكفيلد، الخت�سا�سي بعلم الوراثة الإيكولوجية 

الباحثني  من  فريق  مع  الربيطانية،  كيمربيدج  جامعة  يف 

الربيطانيني والهولنديني، بدرا�سة الدعا�سيق ذات البقعتني 

منذ عقود، بعدما اأثار اهتمامهم كون جمموعات خمتلفة من 

الدعا�سيق هي ذات األوان خمتلفة. ففي العام 1980، كان لون 

10 يف املئة من الدعا�سيق التي تعي�س قرب ال�ساطئ اأ�سود مع 

بقع حمراء، يف حني كان لون 90 يف املئة اأحمر مع بقع �سوداء. 

ويف املقابل، كان لون 40 يف املئة من الدعا�سيق على بعد 40 

كيلومرتًا داخل البالد اأ�سود مع بقع حمراء، ولون 60 يف املئة 

اأحمر مع بقع �سوداء. ويعتقد الباحثون اأن هذا الختالف يف 

يف  دافئة  تبقى  اأن  ال�سوداء  للدعا�سيق  يتيح  تكّيف  هو  اللون 

املناخات الباردة داخل البالد، يف حني اأن اللون الأفتح بجّنب 

الدعا�سيق احلمراء اأن ت�سخن كثريًا على ال�ساطئ.

عامًا،   25 مدى  على  احل�سرات  هذه  من  عينات  اأخذ  بعد 

مئات  التقاط  وا�سلوا  فاإذ  تغريًا.  وزمالوؤه  بريكفيلد  لحظ 

 50 من  اأكرث  خالل  اأي  تقريبـًا،  �سنوات  خم�س  كل  الدعا�سيق 

حتى  احلمراء،  الدعا�سيق  من  مزيد  على  عرثوا  منها،  جياًل 

عند اأخذ عينات من داخل البالد.

الباحثون  ا�ستطاع  التي  الأخرية  ال�سنة  وهي   ،2004 ويف 

ذي  حتّول  لروؤية  يكفي  الدعا�سيق  من  عدد  جمع  خاللها 

اأي  يف  الدعا�سيق  من  فقط  املئة  يف   20 اأن  وجدوا  مغزى، 

بيانات  مع  متالئمًا  التحول  هذا  وبدا  �سوداء.  هي  منطقة 

معدل  اأن  اأظهرت  التي  الفرتة،  تلك  خالل  احلرارة  درجات 

درجات احلرارة يف املنطقة بكاملها كان يرتفع با�ستمرار.

بع�س  يف  تختلف  ل  احلالة  هذه  اأن  بريكفيلد  ويرى 

النواحي عن الفرا�س الفلفلي ال�سهري يف ليفربول بربيطانيا، 

اأ�سجار  ال�سخام  غطى  عندما  قتامة  اأكرث  لونه  اأ�سبح  الذي 

املفرت�سة.  الطيور  من  حماه  ما  الأ�سود،  باللون  املنطقة 

لكن  الطبيعي.  لالنتقاء  منوذجية  ق�سة  »انها  وي�سيف: 

تراه  فال  حميطه  يف  بالندماج  اأعداءه  يتفادى  الفرا�س 

بو�سوح  نف�سها  باإظهار  فتنجو  الدعا�سيق  اأما  املفرت�سات، 

الداكنة  الدعا�سيق  اأن  والواقع  اأكلها.  من  الطيور  تنفر  اإذ 

تت�سمم  التي  اخلناف�س  من  خمتلفني  نوعني  ت�سبه  والفاحتة 

منها الطيور اإذا اأكلتها«.

ويقول  النظرية.  هذه  يوؤيدون  ل  العلماء  من  كثريًا  لكن 

ملبورن  جامعة  يف  الوراثة  علم  يف  الباحث  هوفمان،  اآري 

املناخ  تغري  ربط  معتربًا  حمرية،  النتائج  اإن  باأو�سرتاليا، 

غري  لكنها  عملية،  »فر�سية  الدع�سوقة  لون  يف  بالتبدل 

موؤكدة بعد«. فتاأكيد هذه العالقة ي�ستلزم مزيدًا من البيانات 

التي تظهر اأن الدعا�سيق تغري لونها عرب اأجيال يف املخترب.

انتهت.  امليدانية  الدرا�سات  اإن  بريكفيلد  قال  جهته،  من 

كال  من  البقعتني،  ذات  الدعا�سيق  اأعداد  انخف�ست  فقد 

الدع�سوقة  يدعى  دخيل  لنوع  ال�ساحة  تاركة  ال�سكلني، 

حيث  بلجيكا  يف  زجاجي  بيت  من  هرب  اليابانية،  املرقطة 

كان ي�ستعمل ملكافحة املن. وبات العثور على الدعا�سيق ذات 

البقعتني �سعبًا جدًا، بحيث اأنه ل ي�ستطيع موا�سلة درا�سته. 

■ واأ�ساف: »الو�سع حمزن جدًا«.  

مع ارتفاع حرارة اجلو خالل ال�ضنوات الـ25 املا�ضية 

خّفت األوان هذه احل�ضرة ال�ضديقة للمزارع

الدع�سوقة 

تغري لونها

تكيفًا مع

تغريرّ املناخ
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ب�شار زيتون

�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  ت�شهد 

خ�شر�ء«.  »�شكوك  �أ�شو�ق  لإقامة  خطط  ترويج 

�لإ�شالمية  �ل�شند�ت  هذه  ت�شتعمل  �أن  جديدة  �شابقة  وهي 

�ملنطقة.  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مل�شاريع  �لر�شاميل  جلمع 

ويوؤمل �أن ت�شبح �ل�شكوك �خل�شر�ء مفتاح متويل �قت�شاد�ت 

يف  �ل�شتثمار  �إىل  �ل�شاعية  �ملنطقة  هذه  يف  �لكربون  قليلة 

�لأحفوري.  بالوقود  �لكتفاء  وعدم  �ملتجددة  �لطاقة  م�شادر 

ومن �مل�شاريع �خل�شر�ء �لتي حتتاج �إىل ر�شاميل بناء حمطات 

على  �لطاقة  كفاءة  �إجر�ء�ت  وتنفيذ  �ملتجددة  �لطاقة  لتوليد 

نطاق و��شع يف �ملدن و�لقطاعات �ل�شناعية.

تقودها  �جلديدة  �لأدو�ت  هذه  لرتويج  �ملبذولة  �جلهود 

هيئات  من  عاملية  �شبكة  وهي  �ملناخ«،  �شند�ت  »مبادرة 

�ملجتمع �ملدين مت �إطالقها لدعم �لنمو �ل�شريع ل�شند�ت �ملناخ 

يف �لأ�شو�ق �لعاملية.

مديونية  �شند�ت  هي   )climate bonds( �ملناخ  �شند�ت 

تخفيف  م�شاريع  لتمويل  خ�شي�شًا  ُت�شدر  �لأمد  طويلة 

ثابتة  عائد�ت  وتنتج  معها،  و�لتكيف  �ملناخ  تغري  تاأثري�ت 

�مل�شدرة  �جلهة  وت�شمن  �لبعيد.  �ملدى  على  للم�شتثمرين 

ميكن اأن توفر هذه ال�سندات 

امل�ستوفية ل�سروط ال�سريعة 300 

بليون دولر مل�ساريع طويلة الأمد 

تهدف اإىل مكافحة تغري املناخ

�صكوك 

�إ�صالمية 

خ�صر�ء

مداولت يف بور�سة دبي )�أف ب(



53چهللا�أبريل 2012

زمنية  فرتة  بعد  »��شتحقاق«  فائدة  �إىل  �إ�شافة  �لدين  �شد�د 

معينة. و�ل�شند�ت �أدو�ت مثالية جلمع متويل �لقطاع �خلا�ص 

 the National للم�شاريع �لطويلة �لأمد. وقد نقلت �شحيفة

�ل�شادرة يف �أبوظبي �أن »�ل�شكوك و�ل�شند�ت �خل�شر�ء ميكن 

�أن توفر 300 بليون دولر مل�شاريع مكافحة تغري �ملناخ«.

ممت �شكوك �ملناخ لجتذ�ب �أمو�ل �إ�شالمية مد�رة من  �شُ

�لكربون  قليلة  �قت�شاد�ت  �إىل  �لتحول  يف  ��شتثمارها  �أجل 

هذه  وتكت�شب  �أفريقيا.  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 

�لأمو�ل جاذبية، لأن �شيناريو�ت �لتمويل �لبديلة مل تتج�شد 

�ملطلوب  �مل�شتد�م  �لتمويل  لتوفري  يكفي  مبا  �لآن  حتى 

مع  �لتكيف  �أو  �لكربونية  �لنبعاثات  تخفي�ص  يف  لال�شتثمار 

مبا  كبري  نطاق  وعلى  �شريعة  بوترية  �ملناخ،  تغري  تاأثري�ت 

يكفي لإحد�ث تاأثري قوي يف مكافحة تغري �ملناخ.

م�ساريع متولها �سكوك خ�سراء

تقدمي  عن  متز�يد  ب�شكل  �خلا�شة  �لبنوك  تتقاع�ص 

قرو�ص حللول �ملناخ، ب�شبب تقلبات �لأ�شو�ق �ملالية وحتويل 

�لأولويات يف �لحتاد �لأوروبي �إىل معاجلة �أزمة �لديون. ول 

للتحول  �لتمويل  لتوفري  �لقابلية  �أو  �لقدرة  �حلكومات  متلك 

على  �أخرى  �أولويات  ت�شغط  �إذ  �لكربون،  قليل  �قت�شاد  �إىل 

�إبر�م  يف  �لف�شل  يعني  ذلك،  �إىل  و�إ�شافة  �لعامة.  ميز�نياتها 

مقاي�شة  من  �لتمويل  �أن  �ملناخ  تغري  من  للحد  دولية  �تفاقية 

قبل  يتحقق  لن  �لكربون  ت�شعري  بر�مج  من  وغريها  �لكربون 

هو  للتمويل  �آخر  حمتماًل  م�شدرً�  هناك  �أن  �شحيح  �شنو�ت. 

 100 يخ�ش�ص  �أن  يفرت�ص  �لذي  �لأخ�شر،  �ملناخ  �شندوق 

بليون دولر �شنويًا بحلول  2030  مل�شاريع تخفي�ص �لنبعاثات 

�آليات �حلوكمة و�لتوزيع  �لكربونية يف �لبلد�ن �لنامية. لكن 

ب�شكل  تطوير  �إىل  بحاجة  ز�لت  ما  �ل�شندوق  بهذ�  �خلا�شة 

�لكربونية  �لعتماد�ت  قيمة  تر�جعت  و�أخريً�،  ر�شمي. 

�لعر�ص  زيادة  نتيجة    2011 عام  �ملتحدة  �لأمم  تدعمها  �لتي 

و�شعف �لطلب.

وفرت هذه �لديناميات �حلافز لعتبار �ل�شكوك �خل�شر�ء، 

على  �شيولة  يوفر  �أن  ميكن  متويل  م�شدر  �ملناخ،  �شكوك  �أو 

�ملدى �لبعيد يف �شوق �ل�شند�ت، يف حني يوفر عائد�ت ثابتة 

للم�شتثمرين �ملوؤ�ش�شاتيني و�ل�شغار على �ملدى �لبعيد.

 2015 حتى  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�شنو�ت  �أن  كثريون  يعتقد 

حللول  �لر�شاميل  ح�شد  يف  وحا�شمة  �لأهمية  بالغة  �شتكون 

»�لنافذة  �أن  على  �ملناخ  �شند�ت  مبادرة  ون�شت  �ملناخ. 

�ل�شغرية �ملتاحة لتنمية �ل�شناعات �حليوية �لقليلة �لكربون 

تنغلق، ويتطلب جتنب �رتفاع معدل حر�رة �لأر�ص درجتني 

�شبل  جميع  عرب  لل�شناعة  �شريعًا  متز�منًا  منوً�  مئويتني 

تخفيف تاأثري�ت تغري �ملناخ«. ويف �لو�قع، ب�شرف �لنظر عن 

�شكل ونوع �أي �تفاقية مناخية دولية ملزمة يف �مل�شتقبل، �أو 

ترى  لالنبعاثات،  �ملحددة  �لتخفي�شات  �أو  �لتمويل،  بر�مج 

�لكربون  �لقليلة  �ل�شناعات  يف  �ل�شريع  »�لتقدم  �أن  �ملبادرة 

�أي  جناح  يف  حا�شمًا  �شيكون  �ملقبلة  �خلم�ص  �ل�شنو�ت  خالل 

�إجر�ء�ت طويلة �لأمد«.

قد توفر �شند�ت �ملناخ �لد�فع �لالزم للحكومات و�ل�شركات 

جتمع  لكي  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 

�لر�شاميل لقت�شاد قليل �لكربون. وعمومًا، فاإن �لتحول �إىل 

�قت�شاد طاقوي متنوع يف �ملنطقة يحرر �لبلد�ن �ملنتجة للنفط 

لت�شدير مزيد من نفطها �خلام، �إذ ميكنها من �لعتماد على 

م�شادر �لطاقة �ملتجددة، مثل طاقة �ل�شم�ص و�لرياح، لتلبية 

�لطلب �ملحلي على �لكهرباء. و�شوف توفر �ل�شكوك �خل�شر�ء 

�ملتجددة  �لطاقة  توليد  يف  لال�شتثمار�ت  �لالزم  �لتمويل 

�لتكيف  �إجر�ء�ت  �إن  بل  �لكفاءة.  �لعالية  و�مل�شانع  و�ملباين 

�شكوك  خالل  من  للتمويل  تتاأهل  قد  �ملناخ  تغري  تاأثري�ت  مع 

خ�شر�ء �إذ� وجد م�شروع مقنع يدر عائد�ت ثابتة طويلة �لأمد.

ووفق »بلومربغ«، ميكن حاليًا جمع ما بني 10 و15 بليون 

دولر عن طريق �شكوك خ�شر�ء لتمويل بع�ص م�شاريع �ملناخ 

�أفريقيا.  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �إعالنها  مت  �لتي 

�شكوك  لإ�شد�ر  خطط  يف  دبي  تنظر  �ملثال،  �شبيل  على 

خ�شر�ء لتمويل حمطة للطاقة �ل�شم�شية بقدرة 10 ميغاو�ط 

�حليوي  �لغاز  لإنتاج  ومعامل  دولر،  مليون   30 كلفتها  تبلغ 

»مركز  وفق  �ملباين،  يف  �لطاقة  لكفاءة  وم�شاريع  )بيوغاز(، 

دبي �ملتميز ل�شبط �لكربون«.

امتثال للمناخ وال�سريعة

�لعتماد  وثيقة  على  �مل�شادقة  �خل�شر�ء  �ل�شكوك  تت�شمن 

لل�شريعة  �لدين  �شمان  �متثال  عن  ف�شاًل  لل�شند  �لبيئي 

تتوىل  و�ل�شريعة،  للمناخ  �لمتثال  ول�شمان  �لإ�شالمية. 

مبادرة �شند�ت �ملناخ، بال�شرت�ك مع جمل�ص �شناعات �لطاقة 

�لنظيفة، وهو جمموعة جتارية مقرها �أبوظبي، تاأليف هيئة 

�ملعيار  هذ�  ي�شتخدم  و�شوف  �ملناخ.  �شند�ت  معيار  لو�شع 

�ل�شك  باأن  و�مل�شتثمرين  �مل�شدرة  للجهات  �شمانات  لتوفري 

ق ومعتمد لي�شاهم يف تخفي�ص �لنبعاثات �لكربونية.  م�شدَّ

وجمل�ص  �ملناخ  �شند�ت  مبادرة  تاأمل  معًا،  �لعمل  خالل  ومن 

و�ل�شناعة  �حلكومات  �إ�شر�ك  �لنظيفة  �لطاقة  �شناعات 

لل�شكوك  و�شيا�شي  تنظيمي  �إطار  تطوير  يف  و�مل�شتثمرين 

�أفريقيا.  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �خل�شر�ء 

�ملنخرط  �خلا�ص  �لقطاع  متثل  ربحية  ل  �شركة  هو  و�ملجل�ص 

يف  م�شجل  وهو  �ملنطقة،  يف  �لنظيفة  �لطاقة  م�شاريع  يف 

»مدينة م�شدر« يف �أبوظبي.

دوليًا  به  معرتفًا  معيارً�  �ملناخ  �شند�ت  مبادرة  �أطلقت  لقد 

على  للح�شول  �ل�شاعية  �ل�شتثمار�ت  �أن  ل�شمان  فرز،  كاأد�ة 

بتخفيف  حتديدً�  ترتبط  �ملناخ  �شند�ت  خالل  من  متويل 

بني  �شر�كة  و�ملبادرة  معها.  و�لتكيف  �ملناخ  تغري  تاأثري�ت 

م�شروع �لك�شف عن �لكربون )CDP( و�شبكة �لأ�شو�ق �ملالية 

�مل�شتد�مة )NSFM(، وهي �شبكة دولية من حمرتيف قطاع 

ل�شمان  مكر�شون  هم  ممن  و�شو�هم  و�لأكادمييني  �لتمويل 

تكامل �لأ�شو�ق �ملالية وكفاءتها.

�ملناخ  �شند�ت  لرتويج  �أخرى  مالية  موؤ�ش�شات  وت�شغط 

�ملوؤمتر  وخالل  �ملنخف�ص.  �لكربون  ��شتثمار�ت  لتمويل 

�ل�شابع ع�شر لأطر�ف �تفاقية تغري �ملناخ )COP17(، بادرت 

و�شوي�ص  �أليانز  مثل  �لكبرية،  �لتاأمني  �شركات  من  جمموعة 

بليون   3000 تفوق  �أ�شوًل  متلك  �لتي  �لتاأمني،  لإعادة  ري 

على  �حلكومات  لت�شجيع  �ل�شيا�شة  �شانعي  بدعوة  دولر، 

�إ�شد�ر �شند�ت �شيادية خ�شر�ء.

يو�جهها  �لتي  �لتحديات  ت�شمل  للم�شتقبل،  ��شتعد�دً� 

مقايي�ص  وتوحيد  �ل�شهاد�ت،  �إ�شد�ر  �ملناخ  �شند�ت  �أن�شار 

�لت�شنيفات، وجتميع م�شاريع �لكربون �ملنخف�ص �لفر�دية، 

■ و�إدخال �شند�ت �ملناخ يف �شنف جديد من �لأ�شول. 
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�لكويت ـ »البيئة والتنمية«

برنامج  و�إن�شاء   1972 عام  ��شتوكهومل  موؤمتر  بعد 

بالبحار  �لربنامج  �هتم  للبيئة،  �ملتحدة  �لأمم 

خا�شة  بحرية  مناطق  �ىل  وق�شمها  �لعامل  يف  �لإقليمية 

حمايتها  بهدف  عليها،  �ملطلة  �لدول  جميع  �إ�شر�ف  حتت 

�إن�شاء  يف  �لتفكري  بد�أ  هكذ�  م�شادره.  بجميع  �لتلوث  من 

من  تعانيه  ملا  نظرً�  �خلليج،  منطقة  يف  متخ�ش�شة  منظمة 

�لعامل ثلثي �حتياجاته  �إىل  �أنها ت�شدر  تلوث بالنفط، باعتبار 

�لنفطية، ف�شاًل عن �زدياد �حلركة �ملالحية فيها و�زدياد عدد 

�شو�طئ  على  �لرتفيهية  و�لأن�شطة  �لبرتوكيماويات  م�شانع 

جميع دولها.

عقدت �جتماعات فنية وقانونية عدة مع �ملنظمات �لدولية 

ذ�ت �لعالقة، مت بعدها �لتفاق بني دول �ملنطقةـ  وهي: مملكة 

وجمهورية  �لإير�نية،  �لإ�شالمية  و�جلمهورية  �لبحرين، 

�لعر�ق، ودولة �لكويت، و�شلطنة ُعمان، ودولة قطر، و�ململكة 

على  ـ  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ودولة  �ل�شعودية،  �لعربية 

�لبيئة  حماية  يف  للتعاون  �لإقليمية  �لكويت  »�تفاقية  توقيع  

كذلك   .1978 )�بريل(  ني�شان   24 يوم  �لتلوث«  من  �لبحرية 

�لتي  �لبحرية  �ملنطقة  حلماية  �لكويت  عمل  خطة  �عتماد  مت 

تتكون من �خلليج �لعربي وبحر ُعمان وبحر �لعرب، ومتابعة 

�لتطور�ت �لبيئية لدول �ملنطقة. ويف �لوقت نف�شه، مت �لتوقيع 

مكافحة  يف  �لإقليمي  بالتعاون  �خلا�ص  �لربوتوكول  على 

�لتلوث بالزيت و�ملو�د �ل�شارة �لأخرى يف �حلالت �لطارئة.

دور  �لتفاقية  دخلت   ،1979 )يوليو(  متوز  من  �لأول  يف 

�لبحرية  للطو�رئ  �ملتبادلة  �مل�شاعدة  مركز  �إن�شاء  ومت  �لنفاذ. 

�لدول  بني  للتن�شيق  �لبحرين،  مملكة  يف   )MEMAC(

�لنفطي. ومنذ  �لت�شرب  �لأع�شاء يف �ملنظمة ملكافحة حو�دث 

�إ�شر�ف  هذ� �لتاريخ بد�أ �لعمل على تنفيذ خطة �لكويت حتت 

�لعام  حتى  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �ملوقتة  �ل�شكرتارية 

عن  �لإعالن  مت   ،1982 )يناير(  �لثاين  كانون  �أول  ويف   .1982

 ،)ROPME( إن�شاء �ملنظمة �لإقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية�

و�ختريت دولة �لكويت مقرً� د�ئمًا لها. 

بحماية  �خلا�شة  �أن�شطتها  �ملنظمة  و��شلت  ذلك،  بعد 

على  �لأع�شاء  �لدول  ووقعت  �لتلوث.  من  �لبحرية  منطقتها 

ثالثة بروتوكولت �أخرى، هي:

• �لربوتوكول �خلا�ص بالتلوث �لبحري �لناجم عن ��شتك�شاف 
و��شتغالل �جلرف �لقاري، عام 1989.

عن  �لناجم  �لتلوث  من  �لبحرية  �لبيئة  حماية  بروتوكول   •
م�شادر يف �لرب، عام 1990.

�خلطرة  للنفايات  �لبحري  �لنقل  يف  �لتحكم  بروتوكول   •
و�لنفايات �لأخرى عرب �حلدود و�لتخل�ص منها، عام 1998.

�إىل  �لبحرية  �لبيئة  حلماية  �لإقليمية  �ملنظمة  تهدف 

�شالمة  على  للمحافظة  �لأع�شاء  �لدول  بني  �جلهود  تن�شيق 

نوعية �ملياه �لبحرية يف �ملنطقة، و�ملحافظة على �لنظم �لبيئية 

�لناجت  �لتلوث  من  و�حلد  فيها،  تعي�ص  �لتي  �ملائية  و�لأحياء 

باملنطقة،  �ملحيطة  �لدول  يف  �لتنموية  �لأن�شطة  خمتلف  عن 

ومطالبة �لدول �لأع�شاء ببذل ق�شارى جهودها حلماية �لبيئة 

�لبحرية ومنع �أي م�شببات لهذ� �لتلوث. وتلعب �ملنظمة دورً� 

هذه  حماية  يف  �لأع�شاء  �لــدول  جهود  توحيد  يف  �أ�شا�شيًا 

�ملنطقة �لبحرية ومتابعة �لإجر�ء�ت �لتي تقوم بها كل دولة يف 

هذ� �ملجال.

�لرب�مج  �ملنظمة  تنفذ  �لأهد�ف،  هذه  حتقيق  �أجل  ومن 

و�لأن�شطة �لآتية:

برامج الر�سد البيئي، وتت�سمن:

• مر�جعة وتقييم �لو�شع �لر�هن للبيئة �لبحرية.
�ملنطقة  يف  �ملوجودة  �حلية  �لكائنات  م�شتعمر�ت  م�شح   •

�لبحرية للمنظمة.

عن  �ملت�شررة  وغري  �ملت�شررة  �ملناطق  يف  �مللوثات  قيا�ص   •
طريق �أخذ عينات خمتلفة من �ملنطقة �لبحرية للمنظمة.

نفوق  ظاهرة  حول  �خلرب�ء  من  �إقليمي  عمل  فريق  تكوين   •
�ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�شيق  �ملنطقة،  يف  �لبحرية  �لأحياء 

حمليًا وبالتعاون مع �جلهات �لإقليمية و�لدولية �ملعنية.

�ملختلفة،  للملوثات  بحري  م�شح  لإجر�ء  رحالت  تنظيم   •
ويف  �لبحرية  �لأحياء  �أن�شجة  يف  و�لع�شوية،  �لكيميائية 

عينات �لر�شوبيات �ملاأخوذة من خمتلف �لبيئات، ملتابعة �آثار 

�لتلوث �لنفطي يف �ملنطقة وتاأثريه على �لكائنات �لبحرية.

الربامج اخلا�سة بالإدارة البيئية، وتت�سمن:

• �لقيام مب�شح حول �لأن�شطة �لب�شرية على �لرب.
• در��شة مكافحة �مللوثات �لع�شوية �لطويلة �لأمد.

�ملنظمة �لإقليمية 

حلماية �لبيئة 

)ROPME( لبحرية�

 ROPME مكافحة التلوث النفطي هدف رئي�سي ملنظمة
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بالتلوث  �خلا�ص  �لربوتوكول  تنفيذ  حول  دليل  �إعد�د   •
�لناجم عن م�شادر يف �لرب.

• �لقيام مب�شح لل�شفن و�لأج�شام �لغارقة يف �ملنطقة �لبحرية 
للمنظمة.

• متابعة مو�شوع �إن�شاء مر�فق �ل�شتقبال يف �ملنطقة.
• تطوير �لإجر�ء�ت �خلا�شة بفح�ص �شمّية �ملو�د �مل�شتخدمة 

يف ت�شتيت �لبقع �لنفطية.

الأن�سطة امل�ساعدة، وتت�سمن:

�ملعلومات  ونظام  بعد،  عن  �ل�شت�شعار  نظام  �إن�شاء   •
�جلغر�فية.

للتحقق  �لأع�شاء،  �لدول  ملخترب�ت  �جلودة  مر�قبة  برنامج   •
من دقة �لنتائج �لتي ت�شدرها.

• �إعد�د �لربوتوكولت �لتي تغطي �لنق�ص يف �تفاقية �لكويت 
�لإقليمية للعام 1978.

برامج التوعية البيئية

تقوم �ملنظمة �لإقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية بن�شر �لأ�ش�ص 

من  وذلك  عملها،  منطقة  �شعوب  لدى  �ل�شليمة  �لبيئية 

و�لحتفالت  �ملختلفة  �لبيئية  و�لإ�شد�ر�ت  �لندو�ت  خالل 

�لندو�ت  �إقامة  �إىل  �إ�شافة  و�لإقليمية،  �لوطنية  باملنا�شبات 

�لإعالم  وو�شائل  �لوطنية  �ل�شحافة  يف  للعاملني  �ملتخ�ش�شة 

يف �لدول �لأع�شاء، و�إعد�د �مل�شابقات �لبيئية لطالب �ملد�ر�ص 

للبيئة  �ل�شنوية  �ملنظمة  جائزة  وحتديد  �لأع�شاء،  �لدول  يف 

�لتي متنح ملن قام بعمل مميز يف جمال �ملحافظة على �لبيئة 

�لبحرية يف �ملنطقة �لبحرية للمنظمة.

�لتوعية  مو�د  من  �لعديد  باإ�شد�ر  �ملنظمة  قامت  وقد 

وطرق  �لبحرية  �لبيئة  تلوث  مب�شاكل  ف  تعرِّ �لتي  �لبيئية 

عالجها. وتت�شمن هذه �لإ�شد�ر�ت:

• ن�شرة بيئية ف�شلية باللغتني �لعربية و�لفار�شية للتعريف 
بن�شاطات �ملنظمة و�لتوعية �لبيئية.

�مل�شاعدة  مركز  ي�شدرها  �لإنكليزية  باللغة  بيئية  ن�شرة   •
�ملتبادلة للطو�رئ �لبحرية لتوثيق بع�ص �لأن�شطة �لتي يقوم 

بها.

• �أخبار �لبيئة يف �ل�شحافة �لوطنية للدول �لأع�شاء.
• �لتقومي �ل�شنوي.

 24 ي�شادف  �لذي  �لإقليمي  �لبيئة  يوم  مبنا�شبة  بو�شرت�ت   •
ني�شان )�أبريل( من كل عام.

�لبيئي يف منطقة  �لنهو�ص بالوعي  • كتيبات متنوعة حول 
عمل �ملنظمة.

• �إعد�د م�شابقات بيئية لطالب �ملد�ر�ص يف �لدول �لأع�شاء، 
�لفوتوغر�فية  �ل�شور  وم�شابقة  �لبيئية  �لر�شوم  م�شابقة  مثل 

�لبيئية  �لق�شة  وم�شابقة  �لبيئية  �لأفالم  وم�شابقة  �لبيئية 

■ وم�شابقة �ملقالة �لبيئية. 

انت�سال قطع بحرية غارقة يف خور عبداللـه

حلماية  الإقليمية  املنظمة  قامت 

بتن�شيق  موؤخراً  البحرية  البيئة 

بذلت  التي  اجلهود  وقيادة 

لنت�شال قطع بحرية غارقة قرب 

عبدالـله   خور  يف  املالحية  القناة 

�شرق جزيرة بوبيان الكويتية.

اليابانية  احلكومة  وكانت 

عمليات  متويل  على  وافقت 

هذا  قرب  الغارقة  ال�شفن  اإزالة 

احليوي،  البحري  املالحي  املمر 

اإىل  امل�شروع  بتنفيذ  وعهدت 

وملا  متخ�ش�شة.  تركية  �شركة 

الكويت  دولة  حكومتا  كانت 

مهتمتني  العراقية  واجلمهورية 

تولت  فقد   ، امل�شروع  بذلك 

املنظمة ومركز امل�شاعدة املتبادلة 

)ميماك(  البحرية  للطوارئ 

التابع لها بالتن�شيق بني هاتني 

واحلكومة  جهة  من  احلكومتني 

من  الرتكية  وال�شركة  اليابانية 

يتعلق  ما  كل  يف  اأخرى،  جهة 

الغارقة  ال�شفن  رفع  باأعمال 

املالحية  القناة  قرب  واإزالتها 

املذكورة.

وتاأتي اأهمية هذا امل�شروع من 

كون الدولتني اجلارتني، العراق 

والكويت، مقبلتني على بناء اأكرب 

املنطقة،  يف  جتاريني  ميناءين 

وهو اأمر �شيوؤدي اإىل زيادة كبرية 

يعني  وهذا  ال�شفن.  حركة  يف 

املالحية  القناة  تو�شيع  �شرورة 

يهدد  ما  كل  واإزالة  وتعميقها 

�شالمة املالحة البحرية فيها.

املنظمة  جهود  ت�شمنت 

بني  التن�شيق  »ميماك«  ومركز 

ذلك  يف  مبا  املعنية،  اجلهات  كل 

واإدارة  للبيئة  العامة  الهيئة 

خفر ال�شواحل يف الكويت، لو�شع 

وخطة  والإر�شادات  الأ�ش�س 

املعدات  ونقل  الت�شرب  مكافحة 

الالزمة لنت�شال ال�شفن الغارقة، 

التحذيرات  اإ�شدار  اإىل  بالإ�شافة 

يف  متر  قد  التي  لل�شفن  املالحية 

ت�شكيل  ومت  العمليات.  منطقة 

الغر�س،  لهذا  م�شرتكة  جلنة 

ب�شكل  العمليات  موقع  ولزيارة 

دوري للتاأكد من �شالمة الأعمال.

املناخية  الظروف  رغم  على 

رفع  مت  املنطقة،  يف  ال�شعبة 

ال�شفن  اإحدى  واإزالة  وانت�شال 

ن�شفني،  اإىل  ب�شطرها  الغارقة 

طينية  بروا�شب  امتالأت  اأن  بعد 

رفعها  اأمكن  بحيث  وزنها،  زادت 

على دفعتني.

الغارقة  ال�شفن  ومتثل 

م�شادر  من  حمتماًل  م�شدراً 

حتتوي  اإذ  البحري،  التلوث 

خزانات الوقود عادة على كميات 

الثقيلة  النفطية  املواد  من  كبرية 

ال�شفينة.  حمركات  لت�شغيل 

تبلغ  عمالقة،  روافع  وت�شتخدم 

طن،   2000 التحميلية  قدرتها 

ال�شفن  حطام  انت�شال  عملية  يف 

الغارقة.
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كاروال بتزولد

منذ امل�ؤمتر الأول للدول الأطراف يف اتفاقية الأمم 

املتحدة الطارية لتغري املناخ عام 1995، الذي �شارك 

فيه اأكرث من 30 منظمة مراقبة، انخرط املراقب�ن بفاعلية يف 

ذلك  منذ  باطراد  انخراطهم  وتنامى  املناخ،  تغري  مفاو�شات 

العامة،  اجلل�شات  يف  الراأي  اإبداء  خالل  من  وذلك  احلني. 

املراقبة  املنظمات  تزود  كما  حك�مية.  وف�د  يف  كاأع�شاء  اأو 

جانبية  فعاليات  وتنظم  واخلربة،  باملعل�مات  املفاو�شني 

ومعار�ض.

اأدرجت   ،2011 )ن�فمرب(  الثاين  ت�شرين  من  واعتبارًا 

متثل  معتمدة  مراقبة  منظمة   1300 من  اأكرث  التفاقية  اأمانة 

من  وتتن�ع  والت�جهات،  الهتمامات  من  كبرية  جمم�عة 

منظمات  اىل   )NGOs( حك�مية  غري  بيئية  منظمات 

لل�شع�ب الأ�شلية.

للتكن�ل�جيا  ال�ش�ي�شري  الحتادي  املعهد  اأجرى 

�ش�ؤالني  عن  الجابة  ا�شتهدف  املنظمات  لهذه  ا�شتطالعًا 

املنظمات  متار�شها  التي  الن�شاطات  هي  ما  اأوًل،  رئي�شيني: 

املراقبة اأثناء املفاو�شات، وهل هناك اختالفات منهجية بينها؟ 

بها،  الت�شال  اىل  املراقب�ن  ي�شعى  حك�مية  وف�د  اأي  ثانيًا، 

وملاذا؟

ن�شاطات  عن  الإفادة  امل�شاركني  من  ال�شتطالع  طلب 

هذه  من  كاًل  منظمتهم  متار�ض  مرة  كم  كالآتي:  منظماتهم، 

يف  للتاأثري  منظمتهم  الن�شاطات  هذه  ت�شاعد  كم  الن�شاطات؟ 

املفاو�شات؟ وا�شافة اىل ذلك، �شاأل ال�شتطالع عن الت�شالت 

يف  الأطراف  الدول  م�ؤمتر  خالل  احلك�مية  ال�ف�د  مع 

التفاقية، وعن الع�امل امل�ؤثرة يف قرار الت�شال ب�فد حك�مي.

ح�ل  العامة  املعل�مات  بع�ض  ال�شتطالع  نتائج  تقدم 

املنظمات امل�شاركة ون�شاطاتها ومدى تاأثريها.

املنظمات املراقبة يف عينة

 1030 اىل  اإر�شاله  ومت  �ش�ؤاًل،   22 على  ال�شتطالع  احت�ى 

املتحدة  الأمم  لتفاقية  اللكرتوين  امل�قع  على  مدرجة  منظمة 

الطارية لتغري املناخ يف اأوائل ت�شرين الثاين )ن�فمرب( 2011. 

يف  املناخ  تغري  ح�ل  ب�ن  اجتماع  يف  �شخ�شيًا  ت�زيعه  مت  كما 

حزيران )ي�ني�( 2011. واأ�شفر ذلك عن تعبئة 220 ا�شتطالعًا.

حتى  املناخ  لتغري  الطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تعرتف 

تتمتع  حك�مية  غري  ملنظمات  رقابية  جمم�عات  بت�شع  الآن 

نطاق  على  مت�شعبة  م�شالح  ولها  احلركة  يف  ن�شبية  بحرية 

وا�شع، وهي: املنظمات البيئية )ENGOs(، منظمات الأعمال 

وال�شلطات  املحلية  احلك�مات   ،)BINGOs( وال�شناعة 

 ،)IPOs( الأ�شلية  ال�شع�ب  منظمات   ،)LGMA( البلدية 

منظمات   ،)RINGOs( وامل�شتقلة  البحثية  املنظمات 

واملنظمات  املزارع�ن   ،)TUNGOs( العماليـة  الحتادات 

 ،)women( الن�شائية  املنظمات   ،)farmers( الزراعية 

منظمات ال�شباب  )YOUNGOs( )ال�شكل  1(.

ل  التي  احلك�مية  غري  املنظمات  من  كبري  عدد  وهناك 

على  ادراجها  مت  ولذلك  املجم�عات،  هذه  من  اأي  اىل  تنت�شب 

اأنها »منظمات غري حك�مية معرتف بها«.

ن�شف  من  اأكرث  على  البيئية  املجم�عة  ا�شتح�ذت  وقد 

يف   55 منظمة،   127( ال�شتطالع  يف  امل�شاركة  املنظمات 

ت�ضارك املنظمات املراقبة يف املفاو�ضات الدولية حول تغري املناخ بطرق 

كثرية، لكن �ضلوكها يف اجتماعات اتفاقية االأمم املتحدة االطارية لتغري 

املناخ )UNFCCC( لقي حتى االآن اهتمامًا اأكادمييًا قلياًل. يف ما ياأتي عر�ض 

لن�ضاطات منظمات مراقبة غري حكومية معتمدة، وتفاعالتها مع الوفود 

احلكومية، بناء على ا�ضتطالع حديث اأجراه املعهد االحتادي ال�ضوي�ضري 

للتكنولوجيا )ETH( يف زوريخ

نتائج ا�ضتطالع حول ن�ضاطاتها وطرق عملها

املنظمات املراقبة يف

مفاو�ضـات تغري املنـاخ
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يف  وال�شبابية،  البيئية  املجم�عات  متثيل  ويطغى  املئة(. 

و»املعرتف  وامل�شتقلة  البحثية  املنظمات  متثيل  يقل  حني 

املراقبة  املجم�عات  ت�زع  تعك�ض  امل�شاركة  العينة  لكن  بها«. 

يف مفاو�شات تغري املناخ.

ن�ضاطات املنظمات املراقبة

كبري،  ب�شكل  املناخ  تغري  اأجندة  ت��شعت  ال�شنني،  مرور  مع 

غالبية  لكن  املختلفة.  املجالت  من  كثريًا  ت�شمل  فباتت 

تاأثريات  من  التخفيف  التزامات  اأن  تعترب  زالت  ما  املنظمات 

اىل  اإ�شافة  الكرب�نية،  النبعاثات  وتخفي�ض  املناخ  تغري 

اجراءات التكيف، هما ال�شيا�شتان املناخيتان اللتان حتظيان 

باأكرب اأهمية بالن�شبة اليها. )141 و131 منظمة على الت�ايل(. 

يتبع ذلك مبا�شرة التم�يل املناخي )106 منظمات( وجمالت 

�شيا�شية اأخرى )199 منظمة(.

م�ؤمترات  يف  املختلفة  املراقبة  املنظمات  ت�شارك  كيف 

بني  الن�شاطات  جميع  ت�شنيف  مت  املناخ؟  تغري  اتفاقية 

مبا�شرة وغري مبا�شرة، بناء على و�شيلة الت�ا�شل: فاملنظمات 

مثل  مبا�شرة،  ن�شاطات  خالل  من  املتفاو�شني  مع  تت�ا�شل 

و�شع م�ش�دات الن�ش��ض، ومن خالل ن�شاطات غري مبا�شرة 

مثل التظاهرات اأو املقابالت مع و�شائل العالم.

غري  الن�شاطات  اىل  املراقبة  املنظمات  تعمد  ما  وغالبًا 

املبا�شرة، خ�ش��شًا بالت�شبيك )networking( مع منظمات 

الذين  من  املئة  يف   90 نح�  اأفاد  وقد  اأخرى.  حك�مية  غري 

�شارك�ا يف ال�شتطالع اأنهم يت�ا�شل�ن عرب الت�شبيك. وياأتي 

بعد ذلك اإبالغ املعل�مات اىل اجلمه�ر، واملقابالت مع و�شائل 

العالم، واإ�شدار البيانات ال�شحافية.

اإبالغ  وهما  �شعبية،  الأكرث  املبا�شران  الن�شاطان  وي�شنف 

الأكرث  باأنهما  بهم،  والت�شال  املتفاو�شني  اىل  املعل�مات 

تاأثريًا. واعترب نح� ثلث امل�شتطلعني اأن كاًل منهما على حدة 

ل ي�شاعد كثريًا جدًا  يف التاأثري على امل�اقف احلك�مية. وراأى 

الن�شاطات  اأما  جدًا.  كثريًا  ي�شاعدان  عم�مًا  اأنهمـا  اآخـر  ثلث 

فعالية.  اأقل  وتعترب  اأقل  ب�شكل  فت�شتعمل  الأخرى  املبا�شرة 

اأن هذه الن�شاطات،  واأ�شار نح� 40 يف املئة من املنظمات اىل 

اأي التقدميات اىل الأمانة العامة وو�شع م�ش�دات الن�ش��ض 

احلك�مية،  ال�ف�د  يف  وامل�شاركة  النقا�شات  يف  واملداخـالت 

ت�شاعد  ل  باأنها  اأجاب�ا  املئة  يف   20 مقابل  يف  اأبدًا،  ت�شاعد  ل 

ا�شتعماًل،  الأكرث  املبا�شرة،  غري  الن�شاطات  واعتربت  كثريًا. 

فعالة اأكرث بقليل. وياأتي الت�شـال ال�شبكي يف املرتبة الأوىل، 

اذ اعتربه اأكرث من ثلثي املنظمات م�شاعدًا اىل حد ما اأو كثريًا.

الن�شاطات  جميع  وتاأثري  تكرار  معدل  مقارنة  وعند 

ا�شتعمال  تكرار  معدل  اأن  ب��ش�ح  يتبني   ،)2 )ال�شكل 

ذلك،  ومع  الن�شاط.  لذلك  امللح�ظ  التاأثري  يجاري  ما  ن�شاط 

تاأثريها  ي�حي  مما  كثريًا  اأقل  املبا�شرة  الن�شاطات  ت�شتعمل 

على  احلك�مات  تفر�شها  التي  القي�د  ب�شبب  رمبا  امللح�ظ، 

ا�شتعمالها. لكن ما يثري الهتمام اأن ال�ش�رة مماثلة بالن�شبة 

هذين  اأن  يبدو  اذ  ال�شحافية،  وامل�ؤمترات  التظاهرات  اىل 

الن�شاطني م�ؤثران ن�شبيًا، لكنهما ي�شتعمالن قلياًل ن�شبيًا.

عم�مًا، ل ت�جد اختالفات كبرية يف ممار�شة الن�شاطات 

املبا�شرة اأو تاأثريها باملقارنة مع الن�شاطات غري املبا�شرة. ومع 

املجال.  هذا  يف  املنظمات  بني  كبرية  اختالفات  فثمة  ذلك 

ذات  املنظمات  اأن  ال�شتطالع  من  امل�شتقاة  البيانات  وت�حي 

اخلربة ت�شتعمل الن�شاطات املبا�شرة مرات اأكرث، يف حني اأن 

املنظمات التي متثل اهتمامات متن�عة متيل اىل الن�شاطات 

غري املبا�شرة.

ات�ضاالت باحلكومات اأثناء املفاو�ضات

املنظمات  ات�شالت  على  ال�شتطالع  من  الثاين  اجلزء  ركز 

الأطراف  البلدان  م�ؤمترات  خالل  احلك�مية  بال�ف�د  املراقبة 

من  ُطلب  املناخ.  لتغري  الطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 

كانت  التي  ال�طنية  ال�ف�د  جميع  يدرج�ا  اأن  امل�شتجيبني 

الأخري.  الأطراف  م�ؤمتر  اأثناء  بها  ات�شالت  ملنظماتهم 

بها  الت�شال  يتم  التي  البلدان  اىل  اإ�شارة  الأج�بة  واأوردت 

الحتاد  وفد  اأن  يبدو   ،3 ال�شكل  يف  يتبني  وكما  املرات.  اأكرث 

املتحدة.  ال�ليات  وفد  يليه  ا�شتقطابًا،  الأكرث  ه�  الأوروبي 

االت�ضال باملتفاو�ضني

تزويد املتفاو�ضني باملعلومات

تقدميات

التدخل يف النقا�ضات

و�ضع م�ضودات الن�ضو�ص

امل�ضاركة يف الوفود احلكومية

االت�ضال ال�ضبكي

تزويد اجلمهور باملعلومات

مقابالت مع و�ضائل االعالم

بيانات �ضحافية

تظاهرات

موؤمترات �ضحافية

منا�ضبات جانبية

منا�ضبات موازية

تكرار الن�ضاطاتتاأثري الن�ضاطات
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ال�ضكل 2: معدل تكرار الن�ضاطات وتاأثريها )العدد من 222 اىل 270(
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ال�ضكل1: جميع املنظمات املراقبة املعتمدة وفق املجموعة ٪ )العدد 1376(
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ومن الأهداف »اجلذابة« الأخرى بلدان متقدمة كبرية مثل 

نامية  وبلدان  واليابان،  واأملانيا  واأو�شرتاليا  وكندا  بريطانيا 

مثل الربازيل وكينيا واإندوني�شيا والفيليبني وال�شني.

اأن  يجب  حك�مي  وفد  اأي  مراقبة  منظمة  تقرر  اإذًا  كيف 

تت�شل به؟ هل ت�شعى اىل الت�شال بالنافذين الكبار، اأو بالبلدان 

�شخ�شيًا؟  تعرفهم  الذين  باملمثلني  اأو  م�قفها،  ت�شاركها  التي 

عن  و�شاألهم  ع�امل،  �شتة  امل�شاركني  على  ال�شتطالع  طرح 

مقيا�ض  على  وذلك  منظماتهم،  اىل  بالن�شبة  اأهميتها  مدى 

مدرج من اأربع نقاط، ابتداء من »غري مهم على الطالق« اىل 

الأهم  اأن  امل�شارك�ن  وجد  املت��شط،  ويف   .)4 )ال�شكل  »مهم« 

ه� معرفة اأع�شاء ال�ف�د احلك�مية �شخ�شيًا.

اأيًا من ائتالفات البلدان املفاو�شة  اأخريًا، �شاأل ال�شتطالع 

اأن  فتبني  املنظمات.  مل�اقف  مماثلة  م�اقف  ميثل  الرئي�شية 

م�اقف الحتاد الأوروبي مماثلة مل�اقف 75 م�شتجيبًا. وراأى 

الدول  واحتاد   )LDCs( من�ًا  الأقل  البلدان  اأن  م�شتجيبًا   60

تعك�ض  الأفريقية  واملجم�عة   )AOSIS( ال�شغرية  اجلزرية 

ت�شع  اأ�شارت  املقابل،  ويف  مبنظماتهم.  اخلا�شة  امل�اقف 

منظمات فقط اىل اأن ملنظمة البلدان امل�شدرة للنفط )اأوبك( 

م�اقف مماثلة مل�اقفها.

ت�فر البيانات التي مت جمعها من خالل ال�شتطالع انطالقة 

يف  الدقة  من  مبزيد  املراقبة  املنظمات  م�شاركة  لتحليل  مفيدة 

وهذا  املناخ.  لتغري  الطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  حمادثات 

■ م��ش�ع مهم لقي حتى الآن اهتمامًا قلياًل ن�شبيًا. 

االحتاد االأوروبي

الواليات املتحدة

املك�ضيك

جنوب اأفريقيا

بريطانيا

كندا

اأو�ضرتاليا

اأملانيا

اليابان

الربازيل

كينيا

الرنوج

اأندوني�ضيا

الفيليبني

هولندا

ال�ضني

ال�ضكل 3: البلدان التي تت�ضل بها 10 منظمات على االأقل )العدد 156(

معرفة �ضخ�ضية

نفوذ كبري

من البلد ذاته اأو املنطقة ذاتها

يراأ�ص االجتماعات اأو املجموعات

اأو�ضاع مماثلة

يعتمد على الدعم

مهم غري مهم جداً غري مهم

على االطالق

ال�ضكل 4: عوامل االت�ضال بوفد حكومي )العدد 205(

ال�ضيا�ضيون يوجهون 

موقف الأمريكيني 

من تغري املناخ

خ�ضية  مدى  يف  ال�ضيا�ضيون  القادة  يوؤثر 

االأمريكيني من اأخطار تغري املناخ، اأكرث مما توؤثر 

فيهم االأحداث املناخية املتطرفة واأقوال العلماء.

 2002 عامي  بني  العام  للراأي  ا�ضتطالع  ففي 

اجلماهريي  االقتناع  اأن  الباحثون  وجد  و2010، 

الفرتة  خالل  ذروته  بلغ  املناخ  تغري  بخطورة 

الدميوقراطيون  اأبدى  عندما   ،2007 ـ   2006

حول  توافق  اأكرب  الكونغر�ص  يف  واجلمهوريون 

تراجع  اجلماهريي  االهتمام  لكن  املو�ضوع. 

هذه  حيال  ب  التحزُّ ازدياد  مع  الوقت،  ذلك  منذ 

الق�ضية.

و�ضع  يف  امل�ضارك  جنكينز،  كريغ  ويرى 

والية  جامعة  يف  االجتماع  علم  واأ�ضتاذ  الدرا�ضة 

اأن »القادة ال�ضيا�ضيني يف وا�ضنطن هم  اأوهايو، 

يف الواقع الذين يوجهون الراأي العام ب�ضاأن تهديد 

على  تطغى  »ال�ضيا�ضة  م�ضيفًا:  املناخ«،  تغري 

العلم«.

هي  االقت�ضادية  احلالة  اأن  الدرا�ضة  وجدت 

التهديد  اإىل  النظرة  يف  موؤثر  عامل  اأكرب  ثاين 

املناخي. 

اأما االأحداث املناخية املتطرفة فال توؤثر يف نظرة 

للدرا�ضات  تاأثري  ال  كذلك،  املو�ضوع.  اإىل  االأمريكي 

على  علمية  جمالت  يف  تن�ضر  التي  احلديثة 

الرئي�ضية  التقارير  اأما  اجلماهري،  نظر  وجهات 

العلمية  املجالت  يف  واملقاالت  املناخ  تغري  حول 

ال�ضعبية فيكون لها اأثر �ضغري لكنه ملحوظ. كما 

لتغري  الت�ضدي  ب�ضرورة  املنادية  للجماعات  اأن 

املناخ بع�ص التاأثري. 

م�ضتوى  يف  االإعالمية  التغطية  مدى  ويوؤثر 

غالبًا  هي  التغطية  هذه  لكن  باخلطر،  ال�ضعور 

نتيجة ما يقوله القادة ال�ضيا�ضيون واجلماعات 

املهتمة باملو�ضوع.

املواقف  هو  االأهم  »العامل  اأن  جنكينز  يرى 

الدميوقراطيون  يتخذها  التي  امل�ضتقطبة 

واجلمهوريون يف وا�ضنطن. فاإذا مل يتمكن قادتنا 

ال�ضيا�ضيون من االتفاق على ما اإذا كان تغري املناخ 

ي�ضكل تهديداً، فاإن غالبية النا�ص ال ميكنها ذلك 

ال�ضيا�ضيني  قادتنا  الأن  منق�ضم  اجلمهور  اأي�ضًا. 

م�ضتقطبون ومتحيزون«.
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
الـمـرجـع املوثــوق عن و�ضــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

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

االقت�ضاد االأخ�ضر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�شر  القت�شاد  اإىل  التح�ل  ح�ل  وخمت�ض  م�شتقل  �شامل  تقرير 

والقت�شادي  الجتماعي  للتط�ر  متن�عة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على الت�ازن الطبيعي وا�شتدامة امل�ارد. يغطي التقرير، الذي 

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

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�شناعة،  وامل�ا�شالت،  النقل  الزراعة، 

ال�شياحة.

املياه: اإدارة م�ضتدامة ملورد متناق�ض )2010(

امل�شتدامة  الدارة  ح�ل  النقا�ض  يف  للم�شاهمة  التقرير  هذا  ت�شميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  ي�فر  وه�  العربي.  العامل  يف  املائية  للم�ارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يك�ن  اأن  دون  من 

يف  م�شتدام  مائي  قطاع  لتط�ير  والدارة  ال�شيا�شات  يف  ا�شالحات  يقدم 

على  حتت�ي  حالت،  درا�شات  على  ال�ش�ء  ت�شليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ش�ض جناح وف�شل، لتعميم الفائدة. �شاهم هذا  التقرير  يف فتح ح�ار ح�ل 

اىل  و�ش�ًل  م�ؤ�ش�شاتية،   ا�شالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�شتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة ل��شع �شيا�شات مائية م�شتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحك�مات  م�ث�قة  معل�مات  التقرير  هذا  ي�فر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  ح�ل  عامة  واجلمه�ر  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�شت�ى  ويحلل  التحدي.  مل�اجهة  املتاحة  وال�شبل 

وه�  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�شتخدم اآخر ما ت��شلت اليه الأبحاث العلمية لي�شف م�اطن ال�شعف يف 

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

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�شبة،  �شيا�شات  تط�ير  يف  للم�شاعدة 

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

بروت�ك�ل كي�ت�.

البيئة العربية: حتديات امل�ضتقبل )2008(

البيئة  ح�ل  وم�شتقل  �شامل  تقرير  العام  النقا�ض  قيد  ي��شع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�شتنادًا اإىل اأحدث املعل�مات املت�افرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

التنمية امل�شتدامة،  اأهداف  اإذًا، يجري تقييمًا للتقدم احلا�شل يف حتقيق 

ويحلل ال�شيا�شات الراهنة متفح�شًا فعالية امل�شاهمات العربية يف امل�شاعي 

وحل�ًل  بديلة  �شيا�شات  التقرير  يقرتح  املح�شلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

عملية لال�شالح.

English Edition

English Edition

English Edition

English Edition

�لطبعة �لعربية

�لطبعة �لعربية

�لطبعة �لعربية

�لطبعة �لعربية
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عامل العلوم

1. �حتجاز ثاين �أوك�سيد 

�لكربون من �لهو�ء

�أثبتت �لب�صرية �أنها ماهرة يف �صنع �آالت تطلق 

ثاين �أوك�صيد �لكربون يف �لغالف �جلوي. فهل 

و�صنع  �الجتاه  هذ�  عك�س  على  قادرون  نحن 

�آالت تزيله؟

رخي�صة  طريقة  تطوير  على  قادرين  كنا  �إذ� 

ونظيفة وم�صتد�مة الإز�لة ثاين �أوك�صيد �لكربون 

�آمن،  مكان  يف  وتخزينه  �لهو�ء  من  مبا�صرة 

فبا�صتطاعتنا �حلد من تغري �ملناخ وحتى عك�س 

�صبب  ذلك من معاجلة  �جتاهه. �صوف ميّكننا 

�الحرت�ر �لعاملي، بداًل من جمرد �إخفاء �الأعر��س.

»�حتجاز �لهو�ء« ممكن بالتكنولوجيا �حلالية، 

تركيز�ت  �نخفا�س  �إىل  نظر�ً  جد�ً  مكلف  لكنه 

بنا.  �ملحيط  �لهو�ء  يف  �لكربون  �أوك�صيد  ثاين 

خمتلفة  ت�صاميم  على  حاليًا  �لعلماء  ويعمل 

تخفي�س  بهدف  �لكربون،  �إز�لة  لتكنولوجيات 

�صاأن  ومن  و�لكلفة.  �لطاقة  متطلبات 

�جلدوى  رفع  للكربون  �لعاملي  �ل�صعر  �رتفاع 

طريقة  �صيوفر  ما  الحتجازه،  �القت�صادية 

عملية ملقاي�صة �لكربون.

�إمكـانات غري  �آثار جانبية �صئيلة،  الإيجابيات: 

حمدودة.

على  تنفيذها  ي�صعب  جد�ً.  مكلفة  ال�سلبيات: 

نطاق و��صع. ما ز�لت بحاجة �إىل بحث وتطوير 

كبريين.

الفعالية: عالية.

القدرة على احتمال النفقات: منخف�صة.

�سرعة التطبيق: منخف�صة.

درجة ال�سالمة: عالية جد�ً.

2. ت�سميد �ملحيطات

يف مناطق من �ملياه �ل�صطحية للمحيطات حيث 

�لطحالب  منو  يزدهر  كافية،  مغذيات  توجد 

وعندما  �لكربون.  �أوك�صيد  ثاين  متت�س  �لتي 

منها  �صغرية  كمية  تغرق  �لطحالب،  متوت 

�الأعماق.  يف  �لكربون  حمتجزة  �ملحيط  قاع  �إىل 

باإ�صافة  �ملحيطات  ت�صميد  تقنيات  وتق�صي 

مغذيات �إىل �ملياه حيث ال تتو�فر كميات طبيعية 

يزد�د  وبذلك  �لطحالب،  منو  لت�صجيع  كافية، 

هذه  ومن  �لكربون.  �أوك�صيد  ثاين  �مت�صا�س 

�ملغذيات �لنيرت�ت و�لفو�صفات و�حلديد.

بالطبع، ال يخلو ت�صميد �ملحيطات من عقبات. 

فهناك �إمكانية كبرية جد�ً حلدوث تاأثري�ت جانبية 

و�لت�صميد  �لبحرية.  �حلياة  على  متوقعة  غري 

تقنية غري كفوءة، الأن غالبية �ملو�د �لنباتية يعاد 

تدويرها ب�صرعة. كما �أنها غري فعالة الأنها بطيئة 

و�إلقاء  جد�ً.  مكلفة  تكون  �أن  ويحتمل  جد�ً، 

مبوجب  حاليًا  حمظور  �ملحيطات  يف  �ملو�د  هذه 

بروتوكول لندن �ل�صادر عن �الأمم �ملتحدة، �إال يف 

حاالت �لبحث �لعلمي �مل�صروع.

الإيجابيات: تكنولوجيا الإز�لة �لكربون تت�صدى 

ل�صبب تغري �ملناخ.

�حلياة  على  �أكيدة  غري  تاأثري�ت  ال�سلبيات: 

�لبحرية. بطيئة جد�ً. وقد تكون مكلفة كثري�ً.

الفعالية: منخف�صة.

القدرة على احتمال النفقات: متو�صطة.

�سرعة التطبيق: منخف�صة / منخف�صة جد�ً.

درجة ال�سالمة: منخف�صة جد�ً.

3. طحن �ل�سخور

من  طبيعيًا  �لكربون  �أوك�صيد  ثاين  �إز�لة  تتم 

قاعدية  �صخـور  مع  يتفاعـل  عندما  �لهو�ء 

بيكربونات  لتكوين  معينة   (basic rocks)

ببطء  �لعملية  هذه  حتدث  للذوبان.  قابلة 

بليون  من  �أقل  يز�ل  حيث  �لطبيعة،  يف  �صديد 

�جلوي.  �لغالف  من  �صنويًا  �لكربون  من  طن 

من  كبرية  كميات  با�صتخر�ج  تعزيزها  وميكن 

م�صاحتها  لزيادة  وطحنها  �ملنا�صبة  �ل�صخور 

�ل�صطحية وفر�صها على �حلقول. نظريًا، فر�س 

�صبعة كيلومرت�ت مكعبة من �ل�صخور �ملنا�صبة 

�لكربونية  �النبعاثات  يو�زن  �صوف  �صنويًا 

�لب�صرية. مبعنى �آخر، يو�زي ذلك �صع يف حجم 

و�صوف  �صنويًا،  ��صتخر�جه  يتم  �لذي  �لفحم 

�لكيلومرت�ت  ماليني  م�صاحتها  �أر��صي  يغطي 

�ملربعة.

6 تكنولوجيات م�ستقبلية لتربيد مناخ الأر�ض

با�ستخد�م  �لرياديني  �ملناخ  علماء  من  جمموعة  تنادي 

 (geoengineering) �لأر�سية  �لهند�سة  تكنولوجيات 

لتجنب حدوث تغري مناخي كارثي. وهم ي�سغطون على 

على  تنطوي  جتارب  لتمويل  دولية  ومنظمات  حكومات 

تالعب و��سع �لنطاق بالغالف �جلوي ملنع حدوث تركيز�ت 

من  بدعم  �لأفكار  هذه  وحتظى  �لدفيئة.  لغاز�ت  عالية 

فيهم  مبن  وم�سهورين،  جدً�  مو�سرين  �أ�سخا�ص  جمموعة 

جمموعة  ورئي�ص  غيت�ص  بيل  »ميكرو�سوفت«  موؤ�س�ص 

»فريجني« ريت�سارد بر�ن�سون.

بة يف  ت�سمل هذه �لتكنولوجيات طرقًا مثل ر�ص مو�د خم�سِّ

�لتي متت�ص  �لطحالب  �ملحيطات ل�ستحد�ث بوؤرة هائلة من  

كيميائية  مو�د  �أو  عاك�سة  ج�سيمات  ر�ص  �أو  �لكربون، 

�لغالف  ت�سخني  من  ومتنعها  �ل�سم�ص  �أ�سعة  تعك�ص  �أخرى 

�جلوي. ويعترب �لعلماء هذ� �لتكتيك مبثابة »�خلطة ب« يف 

حال ف�سل �لأمم �ملتحدة و�سيا�سيي �لعامل يف �لتو�سل �إىل �تفاق 

يحدث تخفي�سات جوهرية يف �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة.

�لهند�سة �لأر�سية جذ�بة لأنها قليلة �لكلفة باملقارنة مع ما 

�سيكون  �لتاأثري�ت  مل�ص  ولأن  �لنبعاثات،  تخفي�ص  يتطلبه 

ملا  بعيد  حد  �إىل  للجدل  مثرية  �لتقنيات  هذه  لكن  �أ�سرع. 

يكتنفها من خماطر.

تنطوي  وما  �لعاملي،  �ملناخ  لهند�سة  تكنولوجيات  �ست  هنا 

عليه من �إيجابيات و�سلبيات.
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جديد �لعلم و�لتكنولوجيا

�ملطلوب،  �ال�صتخر�ج  نطاق  �صخامة  رغم  على 

ويتم  جيد�ً،  مفهومة  �لعلمية  �لطريقة  فاإن 

�أو  �ملحيط  يف  باأمان  �لنهاية  يف  �لكربون  تخزين 

ب�صكل كربونات. لكن هناك حاجة �إىل مزيد من 

�الأبحاث حول تاأثري�ت �ال�صتخر�ج يف �لرتبة قبل 

ت�صتهلك  و�صوف  و��صع.  نطاق  على  مبا�صرته 

من  كبرية  كميات  و�لنقل  �ال�صتخر�ج  عمليات 

�لطاقة، �إذ� مت توليدها بحرق �لوقود �الأحفوري 

فاإن ذلك �صيلغي جزء�ً من فائدتها.

لتخزين  جد�ً  كبرية  �إمكانية  الإيجابيات: 

جانبية  تاأثري�ت  و�لرتبة.  �ملحيطات  يف  �لكربون 

قليلة على �لغالف �جلوي.

ال�سلبيات: مكلفة جد�ً. تتطلب مزيد�ً من �لبحث 

و�لتطوير. بطيئة يف �إحد�ث تاأثري. قد تكون لها 

تاأثري�ت جدية على نوعية �لرتبة �ملحلية.

الفعالية: عالية.

القدرة على احتمال النفقات: منخف�صة.

�سرعة التطبيق: منخف�صة.

درجة ال�سالمة: متو�صطة �إىل عالية.

4. تلميع �لغيوم �لبحرية

نو�فري  مطلقًا  �لبحار،  يجوب  �صفن  �أ�صطول 

�ل�صباب  �لهو�ء.  يف  �لبحرية  �ملياه  رذ�ذ  من 

نوى  م�صكاًل  يتبخر،  �لرذ�ذ  من  �لناجت  �لرقيق 

�الأثر  �لغيوم.  مياه  قطري�ت  لتكاثف  �إ�صافية 

�لتي  �لد�كنة  �ملتلبدة  �لغيوم  تلميع  �لناجم هو 

تتكون طبيعيًا بكرثة فوق �أجز�ء من حميطات 

لونًا،  �أفتح  �لغيوم  هذه  ت�صبح  عندما  �لعامل. 

�ل�صم�س  �صوء  من  �أكرب  مقد�ر�ً  تعك�س  فاإنها 

ويقدر  �الأر�س.  كوكب  تربد  وبذلك  �لف�صاء،  �إىل 

�أن هناك حاجة �إىل �أ�صطول من »�صفن �لغيوم« 

�صعفي  تاأثري�ت  الإبطال  �صفينة   1500 قو�مه 

م�صتوى ما قبل �لثورة �ل�صناعية من تركيز�ت 

ثاين �أوك�صيد �لكربون يف �لغالف �جلوي.

توقفت  فاإذ�  �صريعًا،  �لعملية  �إيقاف  وميكن 

قطر�ت  جميع  فاإن  �لر�س،  عن  �لغيوم  �صفن 

كاملطر  ت�صقط  �صوف  تقريبًا  �لبحرية  �ملياه 

�لغيوم  قدرة  �زدياد  لكن  �أيام.  ع�صرة  خالل 

على عك�س �ل�صوء �صيكون حمدود�ً، ولن يكون 

بتغري�ت  يت�صبب  قد  ما  �لعامل،  حول  منتظمًا 

يف �الأمناط �ملناخية �ملحلية على �لكتل �الأر�صية 

�ملجاورة، كما قد يوؤثر على �لتيار�ت �لبحرية.

وميكن  �لعمل،  يف  ن�صبيًا  �صريعة  الإيجابيات: 

�إيقافها ب�صرعة.

على  حمتملة  �صلبية  تاأثري�ت  ال�سلبيات: 

متنع  ال  �ملحيطات.  وتيار�ت  �ملناخية  �الأمناط 

�نبعاثات  الزدياد  �أخرى  تاأثري�ت  �لطريقة  هذه 

وقد  �ملحيطات.  حتم�س  مثل  �لدفيئة،  غاز�ت 

تكون مكلفة كثري�ً.

الفعالية: منخف�صة �إىل متو�صطة.

القدرة على احتمال النفقات: متو�صطة.

�سرعة التطبيق: متو�صطة.

درجة ال�سالمة: منخف�صة.

5. �لإيرو�سول �ل�سرت�تو�سفريي

عام  �لفيليبني  يف  بيناتوبو  بركان  ثار  عندما 

1991، لفظ يف �لغالف �جلوي ماليني �الأطنان 

�لهو�ء  يف  �لعالقة  �لعاك�صة  �جلزيئات  من 

بالكرة  �أحاطت  وهي  �لكربيتات).  (�إير�صول 

عاك�صة  �ل�صرت�تو�صفريية،  �لرياح  مع  �الأر�صية 

�ل�صم�س،  �صوء  من  �صغرية  ن�صبة  �لف�صاء  �إىل 

مئوية  درجة  ن�صف  مبقد�ر  �الأر�س  فربدت 

�حلقن  خالل  ومن  �لتاليتني.  �ل�صنتني  خالل 

باإمكاننا  �ل�صرت�تو�صفري،  يف  لالإيرو�صول  �ملتقن 

درجات  وتخفي�س  �لتاأثري�ت  هذه  حماكاة 

�حلر�رة �لعاملية بالطريقة ذ�تها.

�ل�صرت�تو�صفريي  �الإيرو�صول  ن�صر  يكون  قد 

ما  مبقد�ر  �الأر�س  يربد  وقد  ن�صبيًا،  رخي�صًا 

�أ�صطول  وباإمكان  ب�صرعة.  يعمل  وقد  نبتغي، 

طائر�ت حتلق على �رتفاعات عالية، �أو خرطوم 

طويل جد�ً، نقل �الإيرو�صول �إىل �لغالف �جلوي 

�لعلوي، حيث يبقى مدة �صنتني.

لكن من �لعو�ئق �لتي تعرت�س هذه �لتكنولوجيا 

منتظمة  غري  �إقليمية  تاأثري�ت  حدوث  �حتمال 

�الأمطار،  هطول  على  وخ�صو�صًا  �لطق�س  على 

و��صتنز�ف حمتمل لطبقة �الأوزون، و�نخفا�س 

(ما  �ل�صباب  و�زدياد  �ملبا�صر  �ل�صم�س  �صوء 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صماء)،  �الأجو�ء وزرقة  يقلل �صفاء 

جمموعة من �مل�صائل �ل�صيا�صية و�الأخالقية.

�صريعة  جد�ً.  فعالة  تكون  قد  الإيجابيات: 

�لفاعلية وغري مكلفة جد�ً.

متفاوت  ب�صكل  تاأثري�تها  تنت�صر  ال�سلبيات: 

�الأوزون  طبقة  على  توؤثر  وقد  منتظم،  وغري 

�ل�صرت�تو�صفريية و�الإنتاجية �لبيولوجية، ف�صاًل 

�أ�صعة  وتخفي�س  �ملناخية  �الأمناط  تغيري  عن 

�ل�صم�س �لو��صلة �إىل �الأر�س.

الفعالية: عالية.

القدرة على احتمال النفقات: عالية.

�سرعة التطبيق: عالية.

درجة ال�سالمة: منخف�صة.

6. مر�يا مد�رية يف �لف�ساء

�ل�صابحة بني  �ل�صغرية  �ملر�يا  ت�صورو� باليني 

�الأر�س و�ل�صم�س. قد يبدو ذلك �أ�صبه باخليال 

�لعلمي، لكنه حاز على �هتمام علماء جديني.

�لو�صيلة  �لف�صائية  �ملر�يا  تكون  قد  نظريًا، 

�الأ�صعة  لتخفي�س  و��صتح�صانًا  �أناقة  �الأكرث 

�لتخفي�س  �الأر�س.  �إىل  �لو��صلة  �ل�صم�صية 

يتطلب  وال  �لعامل،  �أنحاء  يف  منتظمًا  �صيكون 

�جلوي.  �لغالف  يف  كيميائية  مادة  �أي  �إطالق 

ويف حني �أن �لعملية ممكنة تكنولوجيًا، �إال �أن 

�صخامة نطاقها قد مينع تنفيذها. ولتحقيق 

�لتاأثري �ملرغوب، نحتاج �إىل �إطالق جمموعة من 

 30 نحو  طو�ل  دقائق  خم�س  كل  مر�آة  مليون 

�صخمة  �ملر�يا  ن�صر  تكاليف  و�صتكون  �صنة. 

مكانه  يف  �لنظام  يو�صع  عندما  ولكن  جد�ً. 

من  ميكننا  ما  طويلة،  مدة  يدوم  ف�صوف 

�ل�صم�س  من  نتلقاها  �لتي  بالطاقة  �لتحكم 

على �ملدى �لبعيد.

�لف�صاء  �إىل  �ملر�يا  جميع  �إي�صال  �أن  ومبا 

ي�صتغرق ع�صر�ت �ل�صنني، فاإن هذه �لعملية 

طارئة  مناخية  حلالة  ��صتجابة  تكون  ال  قد 

تقنيات  حال  هي  وكما  �لقريب.  �ملدى  على 

هذه  فاإن  �أخرى،  �صم�صية  جيوهند�صية 

�لعملية قد تغري �أي�صًا �لطق�س �الإقليمي بطرق 

غري متوقعة.

الإيجابيات: قد تكون فعالة جد�ً.

كي  �ل�صنني  ع�صر�ت  ت�صتغرق  ال�سلبيات: 

تبد�أ  تاأثري�تها  لكن  متامًا،  �صغالة  ت�صبح 

�أبعد �حلدود،  �إىل  خالل �صنو�ت قليلة. مكلفة 

وتتفاوت تاأثري�تها من مكان �إىل �آخر.

الفعالية: عالية.

القدرة على احتمال النفقات: منخف�صة جد�ً �إىل 

منخف�صة.

�سرعة التطبيق: منخف�صة جد�ً.

درجة ال�سالمة: متو�صطة.
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عامل العلوم

م�سروبات الطاقة تثري الهلو�سة

بالكافيني  الت�سمم  حالت  عدد  يف  كبري  ارتفاع  عن  او�سرتاليون  اأطباء  اأعلن 

اإ�سافة اإىل حالت من الهلو�سة والت�سنجات وم�ساكل قلبية، ناجمة عن تناول 

امل�ستهلكني  على  اإن  وقالوا  ال�سباب.  �سفوف  يف  خا�سة  الطاقة،  م�سروبات 

الفهم اأن م�سروبات كهذه تلحق اأ�سرارًا ت�سبه تلك التي يلحقها 20 فنجانًا من 

القهوة. و�سددوا على اأهمية حت�سني الرقابة على �سناعة م�سروبات الطاقة.

وجــبــات  ع�صقهم  وحـــي  ــن  م

يف  �ل�صهرية  �لبحر  �ــصــرطــان 

باحثون  �صمم  �صنغافورة، 

ي�صبه  �صغري�ً  روبوطيًا  جهاز�ً 

ــة  �ز�ل ميكنه  �لبحر  �صرطان 

مر�حلها  يف  �ل�صرطانية  �الأور�م 

�أن  دون  من  �ملعدة  من  �الأوىل 

يرتك �أي �آثار للجروح.

منظار  يف  �جلــهــاز  ــذ�  ه يثبت 

�ملــريــ�ــس  جـــوف  �ىل  ــل  ويــدخ

ــو مــزود  ــالل �لــفــم. وه مــن خ

باالأن�صجة  لالم�صاك  بكما�صة 

يقطعها  وبخطاف  �ل�صرطانية 

لوقف  �لدم  ويجلط  �صر�ئح  �ىل 

�لنزف.

�صغرية  كــامــري�  ومبــ�ــصــاعــدة 

ملحقة باملنظار، يتمكن �جلر�ح 

معدة  ـــل  د�خ مــ�ــصــاهــدة  ــن  م

�ملري�س ويتحكم يف �الأذرع �الآلية 

�صا�صة  �أمــام  جال�س  هو  بينما 

�خت�صا�صي  وقال  تلفزيونية. 

ــو، �لــذي  ــاء لــور�نــ�ــس ه ــع �الأم

»�إذ�  �جلهاز:  ت�صميم  يف  �صارك 

دقيقة  بحركات  �لقيام  �أردت 

�صرتتع�صان،  يديك  فــاإن  جــد�ً 

�الآلية  �الأجــهــزة  باإمكان  لكن 

�لقيام بحركات بارعة من دون 

�أن ترتع�س«.

�صاهم  ــاز  �جلــه �أن  و�أ�ـــصـــاف 

يف  �صرطانية  �أور�م  ـــة  �ز�ل يف 

معد�ت  مــن  �الأوىل  مر�حلها 

خم�صة مر�صى يف �لهند وهونغ 

كونغ، وذلك يف وقت ق�صري جد�ً 

مقارنة بالوقت �لذي ت�صتغرقه 

جتعل  �لتي  �لعادية  �جلر�حات 

لال�صابة  عر�صة  �أكرث  �ملري�س 

بعدوى وترتك �آثار�ً للجروح.

�أكرب  ثاين  هو  �ملعدة  و�صرطان 

بال�صرطان  للوفيات  �صبب 

ب�صكل  �صائع  وهو  �لعامل،  يف 

خا�س يف �صرق �آ�صيا.

»�سرطان« يزيل اأورام ال�سرطان

جديد ال�سحة

الدموع تك�سف الأمرا�ض!

ابتكر اأطباء وباحثون مغاربة جهازًا 

كومبيوتريًا جديدًا ي�ساعد يف 

ت�سخي�ص احلالة ال�سحية للمر�سى 

عن طريق حتليل دموعهم. وجرى 

جتريب اجلهاز على جمموعة من 

احلالت املر�سية املعروف ت�سخي�ص 

حالتها م�سبقًا، فكانت النتائج 

متطابقة بن�سبة تفوق 90  يف املئة.

»فثاليت و�سمنة الأطفال

خل�ست درا�سة اأمريكية اإىل وجود 

رابط بني �سمنة الأطفال وتعر�سهم 

ملادة الفثاليت امللّينة للبال�ستيك 

التي تدخل يف تركيبة بع�ص 

الألعاب والعطور وم�ستح�سرات 

التجميل والطالء.

مراهقو اليوم اأكرث تعر�سًا 

لأمرا�ض القلب

اأظهرت درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة 

»نورث و�سرتن ميدي�سن« لالأبحاث 

الطبية يف الوليات املتحدة، حول 

�سحة القلب والأوعية الدموية  لدى 

املراهقني الأمريكيني، احتمال 

وفاتهم من اأمرا�ص القلب يف �سن 

اأبكر من البالغني اليوم. ولأول مرة 

هناك زيادة يف معدلت الوفيات 

الناجتة من اأمرا�ص القلب والأوعية 

يف اأعمار ترتاوح بني 35  44 �سنة، 

خ�سو�سًا لدى الن�ساء. واأظهرت 

ال�سجالت ال�سحية لـ 5547 مراهقًا 

ترتاوح اأعمارهم بني  12 و 19  �سنة 

اأن كثريين منهم يعانون من ارتفاع 

م�ستويات ال�سكر يف الدم، وم�سابون 

بالبدانة، ويتناولون وجبات غري 

متوازنة، ول ميار�سون مقدارًا 

كافيًا من الن�ساط اجل�سدي، وحتى 

يدخنون.

احلبل ال�سري يعيد ال�سمع

يعمل باحثون اأمريكيون على 

ا�ستخدام خاليا جذعية ماأخوذة من 

احلبل ال�سري الذي ي�سل اجلنني 

بامل�سيمة، يف حماولة ل�سرتجاع 

حا�سة ال�سمع اإىل الأطفال الذين 

يفقدونها بعد الولدة. و�ستعطى 

اخلاليا اجلذعية للمري�ص من طريق 

الق�سطرة الوريدية.

باحثة فل�سطينية تر�سد 

جينة ل�سرطان الثدي

جنحت الباحثة الفل�سطينية 

الدكتورة اأريج اخلطيب يف ر�سد 

جينة مرتبطة بنوع فرعي �سديد 

الفتك من �سرطان الثدي. وقدمت 

بحثها خالل موؤمتر اجلمعية 

الأمريكية لبحوث ت�سخي�ص الأورام 

الذي عقد يف �سان فرن�سي�سكو.

م�سغ القات

يزيد اأمرا�ض القلب

اأظهرت درا�سة 

ن�سرتها جملة 

اجلمعية 

الأمريكية 

لأمرا�ص القلب 

اأن مر�سى 

القلب الذين ميار�سون م�سغ ع�سبة 

القات يكونون عر�سة لالإ�سابة 

باجللطات وق�سور القلب والوفاة 

بن�سبة اأكرب بكثري ممن ل ميار�سون 

تلك العادة.



63چهللا�أبريل 2012

© GRAPHIC NEWS

ójó◊G äGQP

¤EG ±É°†J

äÉÄjõL

¿ƒHÉ°üdG

¿ƒHÉ°üdG OGõj

≈∏Y ∫ó©ŸG

øe §«∏N

:AÉŸGh §ØædG

á©≤ÑdG  ≈∏Y

kÓãe á«£ØædG

ÜòéæJ

¤G äGô£≤dG

,¢ù«WÉæ¨ŸG

Üòéj …òdG

¿ƒHÉ°üdG

¤G §ØædGh

AÉŸG êQÉN

ádGREG øµÁ
kÉ«∏c ¿ƒHÉ°üdG

‘ ¿ƒHÉ°üdG Ühòj

äGôc πµ°ûjh AÉŸG

á«Hƒµ°Shôµ«e IÒ¨°U

äÓjòŸG ≈ª°ùJ

ójóM IQP

áÄjõL
¿ƒHÉ°U

¿ƒHÉ°U

§Øf

§Øf

á∏jòe
¿ƒHÉ°U

AÉe

¢ù«WÉæ¨e

á«aÉ°U √É«e

äGô£b

 Üô°ùàŸG §ØædG ∞«¶æàd »°ù«WÉæ¨e ¿ƒHÉ°U
 ¿ƒHÉ°U ™æ°üd á∏«°Sh á«fÉ£jÈdG ∫ƒà°ùjôH á©eÉL ‘ AÉª∏Y ôµàHG

äÉHô°ùàdG ≈∏Y ábO ÌcCG ∞«¶æJ ∫ÉªYCGh ÈcCG Iô£«°ùH íª°ùj ,»°ù«WÉæ¨e

 πÑ≤à°ùŸG ‘ çó– ób »àdG á«YÉæ°üdG çQGƒµdG øe ÉgÒZh ,á«£ØædG

AÉÑfC’G ä’Éch :Qó°üŸG

 äÓjòŸG §«–

 ,§ØædG äÉÄjõéH

á©≤ÑdG  CGóÑJ

 DhõéàdÉHá«£ØædG

¥ôØàdGh

ــة  ــرك ــص ــــــورت � ط

»توبي تكنولوجي« 

�أول  ــويــديــة  ــ�ــص �ل

حممول  كومبيوتر 

يتم  ــــوب)  ــــت (الب

�لتحكم به بو��صطة 

�لعيون من دون حتريك »فاأرة« �أو �ل�صغط على لوحة مفاتيح. ويف 

عينيها  بتحريك  فيديو  لعبة  متار�س  �ل�صركة  يف  موظفة  �ل�صورة 

بدل �أ�صابعها.

البريانا  اأ�سماك  اإن  الأ�سطورة  تقول 

جمموعات  يف  حتت�سد  ال�سارية 

حلوم  ــزع  ن وباإمكانها  مفرت�سة 

والتهامهم  العظام  حتى  الب�سر 

ال�سفراء  ال�سمكة  ولهذه  اأحــيــاء. 

خ�سو�سًا  خميف،  مظهر  البطن 

ت�ستبدل  حادة  باأ�سنان  املكتظ  فمها 

با�ستمرار عندما ت�سقط كما هي حال 

اأ�سماك القر�ص.

يف  لي�ست  ــواري  ــس ــ� ال ــذه  ه لكن 

الواقع اآكالت ب�سر عدوانية. ويعتقد 

بجيف  اأ�سا�سًا  تقتات  اأنها  العلماء 

الأ�سماك وبالنباتات واحل�سرات، وقد 

تنزع اللحم عن جيف الثدييات التي 

خائفة  تبدو  وهي  النهر.  يف  تنتهي 

جمموعات  يف  حتت�سد  اإذ  اأحيانًا، 

كبرية، ل لت�سطاد فري�سة بل لتدافع 

عن نف�سها �سد املفرت�سات.

هذه  اأن  على  دليل  هناك  ولي�ص 

الأ�سماك اأكلت ب�سريًا وهو حي.  واإذا 

حدث اأن اأكلت ب�سرًا، فقد يكون ذلك 

جثة غريق يف قاع النهر.

البريانا  اأ�سطورة  �سبب  يكون  قد 

الأمريكي  الرئي�ص  اأن  العدوانية 

عام  الربازيل  زار  روزفلت  تيودور 

تنتزع  منها  جمموعة  و�ساهد   1914

اللحم عن بقرة نافقة. لكن امل�سهد مت 

اإعداده لت�سلية الزائرين، وقد اأبقيت 

اأيام،  الأ�سماك الأ�سرية جائعة طوال 

لذلك اندفعت اإىل الأكل ب�سراهة.

يف  ال�سباحة  اإىل  دعوة  لي�ست  هـذه 

القول  ميكن  ولكن  البريانا،  مياه 

م�ساملة،  الأ�سماك  هذه  معظم  اإن 

الإن�سان  تطارد  اأن  امل�ستبـعد  ومن 

وتلتهمه حيًا.

لبتوب يفهم

لغة العيون

تالميذ يكت�سفون فطراً يحب اأكل البال�ستيك

و�صيلة  �إىل  بحاجة  �ليوم  �لعامل 

�لبال�صتيكية  �لنفايات  لتفكيك 

�صريعاً. وها قد ظهر حل من م�صدر 

مل يكن يف �لبال. فقد �كت�صف طالب 

نوعًا  �الأمــريكــيــة  ييل  جامعة  مــن 

يدعى  �ملجهري  �لفطر  من  جديد�ً 

 Pestalotiopsis microspora
�ملطر  غابة  �إىل  ميد�نية  رحلة  خالل 

فاأثناء  �الكــــو�دور.  يف  �الأمــازونــيــة 

�إليهم  �أ�صندت  هــنــاك،  وجــودهــم 

دقيقة  كائنات  عينات  جمع  مهمة 

وخاليا نباتية، وكان هذ� �لفطر �أحد 

�لعينات.

جامعتهم  �إىل  �لطالب  عاد  عندما 

�لفطر  هذ�  �أن  تبني  وخمترب�تهم، 

خ�صو�صًا  �لبال�صتيك،  �أكــل  يحب 

ت�صتعمل  �لــذي  يوريثني،  �لبويل 

ماليني �الأطنان منه كل �صنة. ومن 

��صتعماالته �ل�صائعة ح�صوة رغوية 

لالأثاث �ملنزيل ومو�د عازلة للمباين 

للت�صرب  مانعة  ومو�د  و�الأر�صيات 

للخ�صب  ــالء  وط �صقل  و�صو�ئل 

ــوج  ـــوب �مل ـــــو�ح رك و�ملـــعـــادن و�أل

�أنه  حتى  للنفخ،  �لقابلة  و�لقو�رب 

�صاعات  »جلود«  ل�صنع  ي�صتعمل 

�ليد وخر�طيم ري �حلد�ئق.

يوريثني  �لــبــويل  على  �لفطر  ينمو 

�أو  باالأوك�صيجني  ز�خــرة  بيئات  يف 

يفكك  ــو  وه مــنــه.  خالية  بيئات  يف 

�أو  �صائلة  مــادة  ويحيله  �لبال�صتيك 

جامدة. والأنه ال يحتاج �إىل �أوك�صيجني 

كي ياأكل، فباإمكانه �أن يفكك بيولوجيًا 

�ملطامر  يف  عميقًا  �ملدفون  �لبال�صتيك 

حاًل  يوفر  �أن  ميكن  كما  �لعامل.  حول 

قبل  �لبال�صتيك  مع  للتعامل  جديد�ً 

بلوغه �ملطمر.

اأ�سماك البريانا: هل تلتهم الن�سان حيًا؟

ت�سرب  ا�سطناعية  اأقمار 

مغناطي�سية الأر�ض

تعتزم وكالة الف�ساء الأوروبية درا�سة 

بدقة،  لالأر�ص  املغناطي�سي  احلقل 

ا�سطناعية  اأقمار  ثالثة  خالل  من 

�ستطلق  ْرب،  ال�سِّ اأو   Swarm ا�سمها 

يف متوز )يوليو( 2012.

مداراتها  يف  الثالثة  الأقمار  و�ستقوم 

الق�سرة  يف  املختلفة  للمناطق  املغناطي�سية  اخل�سائ�ص  با�ستق�ساء  املختلفة 

الأر�سية. 

ومن الظواهر املحرية بهذا ال�ساأن تاأثري اجل�سيمات امل�سحونة، الآتية با�ستمرار 

ب�سكل  تر�سل  مثاًل  فال�سم�ص  لالأر�ص.  املغناطي�سي  املجال  على  الف�ساء،  من 

اأخرى  اأحيان  يف  ال�سحنة  وقوية  اأحيانًا  ال�سحنة  �سعيفة  ج�سيمات  متوا�سل 

باجتاه الأر�ص، ويت�سبب ذلك يف تغيري حقل الأر�ص املغناطي�سي.
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املكتبــة اخل�ضــراء

���س��ر�ك��وز، ور���س�����س��ر، �أك���رون، 

مدن  و�سو�ها،  روكفورد،  فلينت، 

تنب�ض  كانت  متو�سطة  �أو  �سغرة 

ت�سبه  وباتت  �أمركا  يف  بالن�ساط 

�أر�����س���ي م��ه��ج��ورة. ه���ذه �مل��دن 

لت  �سُ �لتي  �ل�سغرة  �ل�سناعية 

من  جزء�ً  باتت  �ل�سناعية  قدر�تها 

م�ستقبلها.  من  ال  �أمركا،  ما�سي 

�ل�سحافية  ت���رى  ذل����ك،  وم���ع 

كتابها  يف  تومرب  كاثرين  و�ملوؤرخة 

�أن  خ�سر�ء«  �سامدة،  »�سغرة، 

يف  �ل�سامدة  �ل�سد�أ«  »ح��ز�م  مدن 

يف  حموريًا  دور�ً  ت��وؤدي  قد  �أمركا 

وقليل  �خ�سر�ر�ً  �أك��ر  م�ستقبل 

�لكربون.

عن  �حلديث  �ملجتمع  ينفطم  و�إذ 

�لوقود �الأحفوري ويدرك �لتكاليف 

يف  �ل��ع��م��ر�ين  للتمدد  �لبيئية 

�أن  ي��رى  �سوف  �مل���دن،  �سو�حي 

كثرة  �أ�سواًل  توفر  �ل�سغرة  �ملدن 

�ملدن  توفرها  ال  م�ستد�م  لعي�ض 

�لكبرة، من حيث �نخفا�ض �لكثافة 

�لزر�عية  �الأر��سي  �ل�سكانية وقرب 

�مل��ت��و�ف��رة وت��ورب��ي��ن��ات �ل��ري��اح 

و�لبنية  �ل�سم�سية  �لطاقة  ومز�رع 

�لتحتية للت�سنيع ومهار�ت �الأيدي 

�إىل  حتويلها  يتم  قد  �لتي  �لعاملة 

�إنتاج تكنولوجيا �لطاقة �ملتجددة.

مدن  يف  حياتها  جل  تومرب  �أم�ست 

�ملنطقة  تلك  �ل�����س��د�أ«،  »ح���ز�م 

يف  �سابقًا  و�ل�سناعية  �ملنجمية 

�إىل  و�سافرت  �ملتحدة،  �ل��والي��ات 

م��ق��اب��ات  جم��ري��ة  م��دي��ن��ة،   22

مدن  وم�����س��وؤويل  خمططني  م��ع 

ق�س�سهم،  وحاكية  ونا�سطني، 

قد  �ل�سغرة  �مل��دن  �أن  م�ستنتجة 

م�ستقبل  من  هامًا  ج��زء�ً  تكون 

منتج. �أخ�سر  و�قت�ساد  م�ستد�م 

�صغرية، �صامدة، خ�صراء: الأمل مبدن �صناعية �صغرية يف عامل منخف�ض الكربون
Small, Gritty, and Green

Catherine Tumber. 212 pages. The MIT Press, 2012  ISBN: 978 – 0262 – 01669 - 8
 

يف قلب غاباتنا
 ملكان با�صيل. 138 �صفحة. بنك بيبلو�س، 2011

ISBN: 978 – 9953 – 0 – 2195 – 9

لبنان  غابات  عن  م�صور  كتاب  غاباتنا«  قلب  »يف 

حلماية  ا�صرتاتيجيته  اإطار  يف  بيبلو�س  بنك  اأ�صدره 

العربية  باللغات  باإيجاز،  يوثق  وهو  اللبنانية.  البيئة 

الإرث  ذلك  لبنان،  غابات  والفرن�صية،  والإنكليزية 

مر  على  للخطر  عر�صناه  »اإننا  با�صيل  ملكان  وامل�صور  املوؤلف  يقول  الذي  الطبيعي 

الغابات  روعة  للقراء  الكتاب  يقدم  لها«.  يرثى  ه�صا�صة  بحالة  نحن  ووّرثناه  القرون 

هي  »ال�صجرة  اأن  من  وانطالقًا  و�صحرها.  مناظرها  ا�صتك�صاف  لهم  ويتيح  اللبنانية 

اأعماق  يف  الغو�س  اإىل  املوؤلف  يدعوهم  الطبيعة«،  مع  لنا  حميمية  الأكرث  اللقاء 

التنوع  على  للحفاظ  ال�صرورية  اخل�صراء  للم�صاحات  تقديرهم  وزيادة  الغابات  عامل 

.CD البيولوجي يف لبنان. مرفق مع الكتاب ن�صخة اإلكرتونية على

تغري املناخ واأمن الطاقة العاملي
Climate Change and Global Energy Security

Marilyn A. Brown and Benjamin K. Socacool.  416 pages.
The MIT Press, 2011   ISBN: 978 – 0 – 262 – 01625 - 4

�ملناخ  لتغر  �لت�سدي  يعترب 

وحت�����س��ني �أم����ن �ل��ط��اق��ة من 

�أك���رب حت��دي��ات �ل��ق��رن �حل��ادي 

و�لع�سرين. يف كتاب »تغر �ملناخ 

تقييمات  �لعاملي«  �لطاقة  و�أمن 

�لتكنولوجيات  الأحدث  مف�سلة 

�أمن  لتعزيز  جت��اري��ًا  �ملتو�فرة 

تاأثر�ت  وتخفيف  �لعاملي  �لطاقة 

تغر �ملناخ وتعزيز �ملرونة من خال �لتكيف و�لهند�سة �الأر�سية. 

�لتكنولوجيات،  هذه  ن�سر  تعوق  �لتي  للقيود  تقييم  وفيه 

�ل�سرورية  �حلكومية  �ل�سيا�سات  خليار�ت  نقدية  ومر�جعة 

لتبنيها.

جميع  ميلك  �ملجتمع  �أن  �إث��ب��ات  �مل��وؤل��ف��ان  ي��ح��اول  وفيما 

جمموعة  يناق�سان  �ملهمة،  لتاأدية  �ل�سرورية  �لتكنولوجيات 

و�لطاقة  �لكفوء  �لنقل  ذلك  يف  مبا  حاليًا،  متو�فرة  خيار�ت 

وهما  �لطاقة.  على  �لطلب  و�إد�رة  �لكربون  و�حتجاز  �ملتجددة 

مناهج  توثق  �لعامل  �أنحاء  من  حالة  در��سات  ثماين  يقدمان 

�أمن  وحت�سني  �لدفيئة  غ��از�ت  �نبعاثات  لتخفي�ض  ناجحة 

�لطاقة. وهذه ت�سمل منهجًا دمناركيًا ل�سيا�سة �لطاقة وطاقة 

مو�قد  وبرنامج  �لرب�زيل،  يف  �الإيثانول  وقود  وبرنامج  �لرياح، 

�لطبخ �ملح�سنة يف �ل�سني، وقائمة �ل�سموم يف �لواليات �ملتحدة. 

ويرى �ملوؤلفان �أن مو�جهة حتديي تغر �ملناخ و�أمن �لطاقة �سوف 

�القت�سادي  �لنمو  على  و�حلفاظ  �لطاقة  تاأمني  من  متكننا 

و�سيانة �لبيئة �لطبيعية من دون �ال�سطر�ر �إىل �إجر�ء مقاي�سات 

بينها.

لكي تنتج ال�صناعة الزراعية  كميات �صخمة من الطعام، 

احليوية  للم�صادات  املكثف  ال�صتعمال  على  تعتمد 

والهورمونات واملبيدات. ثم هناك املمار�صات الأخرى غري 

امل�صتدامة وامل�صكوك فيها، مثل الدجاج املهّجن واملنتجات 

نف�صك  حلماية  الوحيدة  الو�صيلة  اأن  يبدو  وراثيًا.  املعدلة 

اأكله.  تريد  ما  وتربي  تزرع  اأن  هي  الإ�صافات  هذه  من 

دليل  يدويًا:  نع  و�صُ منزليًا  »ُزرع  نيمان  ديربا  كتاب 

اخلطوات  يقدم  الذات«  على  اعتمادًا  اأكرث  لعي�س  عملي 

الأوىل اإىل منط عي�س اأكرث ا�صتدامة. عندما اأجنبت نيمان طفلها الأول، اأخذت تهتم 

بالتغذية واأثر مكونات الطعام ال�صطناعية على �صحة اأ�صرتها. فبداأت ت�صنع خبزها، 

وخ�صارها  املثمرة  باأ�صجارها  تعتني  حيث  اأر�س  من  حوله  وما  بيتًا  ا�صرتت  واأخريًا 

وتربي املاعز والأبقار والدجاج والديوك الرومية. ونتيجة لذلك، باتت خبرية بالكتفاء 

الذاتي وحما�صرة حول حركة »الطعام البطيء« وموا�صيع تتعلق بال�صتدامة.

نع يدويًا ُزرع منزليًا و�صُ
Homegrown and Handmade: A pratical guide to a more self-reliant living

Deborah Neiman. 288 pages. New Society Publishers, 2011. ISBN 978 – 0865717022
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�ســوق البيئــة

 »Don’t litter and drive  النظافة ح�شارة«

)ل ترِم النفايات واأنت تقود �شيارتك( �شعار 

»هيونداي«  ل�شركة  اإعالنية  لوحات  ت�شدر 

اللبنانية. و�شمن حملة التوعية  يف املناطق 

العادات  تغيري  ت�شتهدف  التي  نف�شها 

ال�شلوكية لبع�ض ال�شائقني، قامت ال�شركة 

تقاطعات  عند  قما�ض  من  اأكيا�ض  بتوزيع 

ميكن  الأكيا�ض  هذه  الأ�شا�شية.  املرور 

ال�شيارات،  داخل  ا�شتخدامها وتو�شع  اإعادة 

ويحتوي كل منها على 3٠ كي�ض نفايات.  

»م�شدر« يطلب براءة اخرتاع 

بطارية ليثيوم

يف	 والتكنولوجيا	 للعلوم	 م�سدر	 معهد	 قدم	

لتكنولوجيا	 اخرتاع	 براءة	 اإيداع	 طلب	 اأبوظبي	

ت�ستخدم	يف	�سناعة	

الليثيوم	 بطاريات	

مكتب	 اإىل	 اآيون،	

املتحدة	 الواليات	

للرباءات	والعالمات	

ميثل	 ما	 التجارية،	

على	 بارزًا	 اإجنازًا	

املواد	 تطوير	 �سعيد	

لقطاع	 املتقدمة	

ثمانية	 �سابقًا	 قدم	 املعهد	 وكان	 املتجددة.	 الطاقة	

طورها	 اأخرى،	 لتقنيات	 اخرتاع	 لرباءات	 طلبات	

االأ�ساتذة	والطالب	على	مدار	العام	املا�سي.

بقيادة	 املعهد	 يف	 الباحثني	 من	 فريق	 وجنح	

الدكتور	رائد	ح�سايكة	بتطوير	اأول	بطارية	ليثيوم	

التكنولوجيا	 با�ستخدام	 نقود	 قطعة	 �سكل	 على	

النموذج	 اكتمال	 »مع	 ح�سايكة:	 وقال	 اجلديدة.	

احلايل	من	هذه	البطارية	نكون	قد	اجتزنا	مرحلة	

اإثبات	النظرية.	ولكن	ال	تزال	هناك	حاجة	اإىل	مزيد	

الت�سويق	 قبل	 والتطوير	 والبحث	 التح�سني	 من	

التجاري	لهذه	التكنولوجيا«.

خاّلطة اقت�شادية للمياه

حقن	 خالطة	 االأمريكية	 »و�ستفول«	 �سركة	 اأنتجت	

وتنقيتها	 املياه	 معاجلة	 نظم	 يف	 ت�ستعمل	 ا�ستاتي	

واأخف	 كثريًا	 اأ�سغر	 وهي	 املاحلة.	 املياه	 وحتلية	

اخلالطة	 من	 بالطاقة	 اقت�سادًا	 واأكرث	 كلفة	 واأقل	

التقليدية.

فوتوفولتايك�ض«  ثريم  »�شنرتو  �شركة  وقعت 

للمعدات  ع  م�شنِّ اأكرب  ثاين  الأملانية، 

الفوتوفولطية ال�شم�شية يف العامل، اتفاقية مع 

لإن�شاء م�شنع  »اإيديا بويل �شيليكون«  �شركة 

مدينة  يف  ال�شم�شية  الفوتوفولطية  للمعدات 

وتهدف  الأحمر.  البحر  على  ال�شعودية  ينبع 

بالتكنولوجيا   IDEA تزويد  اإىل  التفاقية 

قوة  لت�شبح  حتتاجهما  اللتني  واخلربة 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  �شوقية 

من  متزايداً  اهتمــامًا  جتتـذب  التي  اأفريقيـا، 

يف  خ�شو�شًا  العاملي،  ال�شم�شية  الطاقة  قطاع 

لتوليد  »ديزرتك«  مبادرة  اإطالق  بعد  اأوروبا 

العربية  ال�شحارى  يف  ال�شم�شية  الطاقة 

وت�شديرها اإىل اأوروبا.

دولر.  بليون   1.1 نحو  امل�شروع  كلفة  تبلغ 

الذي  �شيليكون،  البويل  م�شنع  و�شيكون 

امل�شتثمرين  من  جمموعة  متويله  يف  �شاركت 

الأو�شط.  ال�شرق  يف  الأول  العربي،  اخلليج  يف 

طن   6٠٠٠ لالإنتاج  املخططة  القدرة  وتبلغ 

�شنويًا من البويل �شيليكون العايل اجلودة.

م�شنع ملعدات الطاقة ال�شم�شية يف ال�شعودية

ب�ساأن	 املناق�سات	 تقدم	 التي	 )اأدنوك(	 الوطنية	 اأبوظبي	 برتول	 و�سركة	 الكربون«	 الإدارة	 »م�سدر	 	 اأعلنت	

يف	 احلديد	 ل�سناعات	 االإمارات	 �سركة	 ملجمع	 املجاورة	 الكربون	 اأوك�سيد	 ثاين	 وتخزين	 التقاط	 وحدة	

امل�سفح،	ما	يفتح	املجال	لبدء	عملية	ا�ستدراج	العرو�ض.

وتعد	وحدة	التقاط	الكربون	جزءًا	من	التعاون	بني	م�سدر	واأدنوك	من	اأجل	ا�ستك�ساف	امل�ساريع	امل�سرتكة	

يف	 الكربون	 اأوك�سيد	 ثاين	 غاز	 وا�ستخدام	 اأبوظبي،	 اإمارة	 يف	 الكربون	 انبعاثات	 من	 للحد	 تهدف	 التي	

عمليات	اال�ستخال�ض	املعزز	للنفط.	ويعد	م�سروع	االإمارات	للحديد	االأول	يف	برنامج	طموح	بعيد	املدى	

اللتقاط	ثاين	اأوك�سيد	الكربون	وتخزينه	وا�ستخدامه.

االإمارات	 من�ساأة	 من	 الكربون،	 اأوك�سيد	 ثاين	 غاز	 من	 	%90 على	 حتتوي	 التي	 االنبعاثات،	 نقل	 و�سيتم	

الغاز	 �سغط	 يتم	 لكي	 م�سفـح،	 منطقـة	 يف	 امل�سروع	 موقع	 يف	 والتجفيف	 لل�سغط	 من�ساأة	 اإىل	 للحديد	

البالغ	طولها	50	كيلومرتًا،	ومن	ثم	حقنه	يف	 وتكثيفه	بدرجة	98	يف	املئة	�سمن	�سبكة	خطوط	االأنابيب	

حقل	النفط	الربي	الذي	ت�سغله	�سركة	اأبوظبي	للعمليات	البرتولية	الربية	)اأدكو(.

م�شروع »م�شدر« و»اأدنوك« اللتقاط الكربون وتخزينه وا�شتخدامه

حملة هيونداي للنظافة
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برك بّرية تخفف االأثر البيئي ملياه التربيد

املياه  من  مكعب  مرت  باليني  اأربعة  اأن  يقدر 

البحرية اخلليجية ت�شتعمل كل �شنة لتربيد 

�شبك  ومــعــامــل  الــكــهــربــاء  توليد  حمــطــات 

ثم  املاحلة،  املياه  حتلية  وحمطات  املعادن 

 1.6 مللء  كافية  الكمية  )هذه  البحر.  اىل  تعاد 

مليون بركة �شباحة من احلجم الأوملبي طول 

وعمقها  مــرتاً   ٢5 وعر�شها  مــرتاً   5٠ منها  كل 

اإن  البحرية  الأحياء  علماء  ويقول  ــرتان(.  م

اىل  �شخها  يعاد  التي  ال�شاخنة  املياه  هــذه 

اخلليج تعيق منو 

املرجانية  ال�شعاب 

ـــــاب  ـــــش ـــــ� والأع

التي  ــبــحــريــة،  ال

ــاًل  ــش تــتــعــر�ــض اأ�

ــاع  ــف لــتــهــديــد ارت

ـــات احلـــرارة  درج

�شيفًا.

وترى �شركة »كري�شتال لغونز« اأن نظم بركها 

برباءة  واملعززة  حديثًا  املبتكرة  ال�شاحلية 

املجمعات  لتربيد  الأف�شل  اخليار  هي  اخرتاع 

اأكرب  كميات  توليد  مع  الكبرية،  ال�شناعية 

لتلبية  لل�شرب  ال�شاحلة  واملياه  الكهرباء  من 

ارتفاع الطلب.

وقال يواكني كونو، مدير التنمية يف ال�شركة: 

امل�شتدام  بالتربيد  اخلا�شة  تكنولوجيتنا  »اإن 

ت�شمح بانف�شال تام عن البحر، ولذلك تتجنب 

ب�شحب  املرتبطة  البيئية  التاأثريات  جميع 

تريليونات  وقتل  املــيــاه  مــن  كبرية  كميات 

بت�شريف  املرتبطة  وتلك  البحرية،  الكائنات 

املياه ال�شاخنة اىل م�شادرها الطبيعية ما ي�شر 

نظامنا  وي�شمح  املائي.  اليكولوجي  بالنظام 

عن  بعيداً  الطاقة  حمطات  بنقل  امل�شتدام 

واملــ�ــشــادر  البحر 

الطبيعية الأخرى، 

تاأثريها  يخف�ض  ما 

ـــــى اخلـــــط  عـــــل

ال�شاحلي«.

واأ�ــــشــــاف كــونــو 

ــداث  ــح ــت ــش ا� اأن 

يعاد  مــيــاه  بـــرك 

تدويرها على الياب�شة »مينع التلوث البحري 

وهذا  التربيد،  على  املعتمدة  ال�شناعات  من 

الذي  العربي  اخلليج  اىل  بالن�شبة  حا�شم  اأمر 

تعر�ض  الت�شنيع  من  ل�شغوط  حاليًا  يخ�شع 

اللوؤلوؤ  واأ�شداف  املرجانية  ال�شعاب  للخطر 

والنظم البحرية ال�شا�شعة التي يحويها«.

ورق من طحالب

من	 الورق	 �سناعة	 اإيطالية	 �سركة	 طّورت	 بعدما	

جديد	 ا�ستعمال	 فرن�سا	 يف	 يربز	 خ�سراء،	 طحالب	

لهذه	الطحالب	التي	يوؤدي	انت�سارها	يف	ال�سيف	اإىل	

تلوث	خلجان	عدة	يف	منطقة	بريتاين	غرب	فرن�سا.

	130 »فافيني«	 االيطايل	 الورق	 م�سنع	 ا�سرتى	 فقد	

�سواحل	 من	 االآتية	 اخل�سراء	 الطحالب	 من	 طنًا	

الورق	 �سناعة	 يف	 ال�ستخدامها	 بريتاين	 منطقة	

يف	 م�سنعه	 يف	 كارت«	 األغا	 »�سريو	 امل�سمى	

البندقية.

	1992 عام	 الورق	 من	 النوع	 هذا	 اأطلق	 امل�سنع	 وكان	

يف	 كانت	 التي	 البندقية	 بلدية	 من	 طلب	 على	 بناء	

تلك	الفرتة	تبحث	عن	حلول	لال�ستثمار	يف	الطحالب	

تراجع	 وبعد	 املدينة.	 بحرية	 يف	 املنت�سرة	 اخل�سراء	

»فافيني«	 بداأ	 البندقية،	 بحرية	 يف	 الطحالب	

ي�ستوردها	من	اآ�سيا	ومن	بريتاين.

ويندرج	90	يف	املئة	من	االأوراق	التي	ينتجها	امل�سنع	

امل�سنع	 ويريد	 الغابات«.	 اإدارة	 »ح�سن	 اإطار	 يف	

اأن	 يثبت	 اأن	 امل�ستدامة	 التنمية	 ت�سجيع	 يلتزم	 الذي	

الطحالب	اخل�سراء	لي�ست	جمرد	م�سدر	اإزعاج.

 MEBSو ال�شوي�شرية  نيك�ض  تريا  �شركتا  تزمع 

ال�شم�شية  الطاقة  لتوليد  حمطة  بناء  الأملانية 

قيمة  تبلغ  ُعمان.  يف  ميغاواط   4٠٠ بقدرة 

تطوير  منه  والهدف  دولر،  بليوين  امل�شروع 

امل�شدر  البلد  هذا  يف  ال�شم�شية  التكنولوجيا 

للنفط والغاز، مبا فيها مرافق ل�شنع الالقطات 

وللت�شدير  البالد  داخل  ل�شتعمالها  ال�شم�شية 

اىل اخلارج.

اإن  نيك�ض  تريا  رئي�ض  هيمهوفر  ديفيد  وقال 

املراعية  وال�شيا�شات  امل�شتقرة  العمل  بيئة 

للبيئة يف ُعمان جتعل هذا البلد �شريكًا طبيعيًا 

 1٠ اإنتاج  احلكومة  باعتزام  ونوه  امل�شروع.  يف 

من  لُعمان  الطاقوية  الحتياجات  من  املئة  يف 

م�شيفًا:   ،٢٠٢٠ �شنة  بحلول  متجددة  م�شادر 

يف  كبرياً  �شوطًا  امل�شروع  هذا  يقطع  »�شوف 

حتقيق هذه الروؤية«.

طاقة �شم�شية يف ُعمان 

م�شروع �شوق عربية للطاقة

اأعلنت	�سركة	ا�ست�سارات	مقرها	اإيطاليا	اأن	»ال�سندوق	العربي	لالإمناء	االقت�سادي	واالجتماعي«	كلفها	اإعداد	

درا�سة	جدوى	الإن�ساء	�سوق	موحدة	للطاقة	من	املغرب	اإىل	�سلطنة	عمان.

الغاز	 �سبكات	 لدمج	 خطة	 لو�سع	 االأو�سط«	 ال�سرق	 »�سيزي	 �سركة	 مع	 الكويت،	 ومقره	 ال�سندوق،	 وتعاقد	

البنية	 الدرا�سة	 »�ستحدد	 كودات�سي:	 ماتيو	 لل�سركة	 التنفيذي	 الرئي�ض	 وقال	 عربية.	 دولة	 	20 يف	 والكهرباء	

التحتية	الرئي�سية	الالزم	تطويرها	اأو	تعزيزها	لتحقيق	اأق�سى	ا�ستفادة	من	موارد	الغاز	لدول	املنطقة«.

ومقارنة	بال�سبكات	االأوروبية،	فاإن	الربط	بني	ال�سبكات	املحلية	االأقل	تطورًا	يف	دول	ال�سرق	االأو�سط	و�سمال	

الكهرباء	 اأو	 الغاز	 من	 كبريًا	 فائ�سًا	 متتلك	 دول	 بني	 الطاقة	 قطاع	 يف	 جتارة	 توجد	 ال	 وتكاد	 �سعيف،	 اأفريقيا	

واأخرى	تعاين	نق�سًا	فيهما.
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 22 ــ 24
م�ؤمتر اخلليج العا�شر للمياه

www.wstagcc.org     .الدوحة، قطر

22 ــ 25
املعر�ض الدويل للت�شميم والبناء 

امل�شتدام

اأبوظبي، الإمارات.

www.abcexpo.me/worldecobuild/Home

23 ــ 27
H2FC-FA!R

املعر�ض الثامن ع�شر خلاليا 

الهيدروجني والنفط

www.h2fc-fair.com     .هانوفر، اأملانيا

4/30 ــ 5/3
WAste expo 2012

م�ؤمتر ومعر�ض اإدارة النفايات 

واإعادة التدوير

ل�س فيغا�س، الوليات املتحدة.

www.wasteexpo.com

�أيار )مايو( 2012

7 ــ 10
معر�ض الطاقة ال�شع�دي ومعر�ض 

تقنيات املياه ال�شع�دي 2012

املعر�س التجاري الدويل للكهرباء 

والطاقة املتجددة وتقنية املياه والنارة 

والتكييف.   الريا�س، ال�سعودية.

www.saudi-energy.com
www.recexpo.com

7 ــ 11
IFAt eNtsoRGA 2012

معر�ض اإدارة املياه ومياه ال�شرف 

والنفايات وامل�اد الأولية

www.ifat.de    .ميونيخ، اأملانيا

16 ــ 17
MeNAsol 2012

معر�ض وم�ؤمتر �شمال اأفريقيا 

وال�شرق الأو�شط الرابع للطاقة 

ال�شم�شية

اأبو ظبي، الإمارات. 

www.csptoday.com/solar-conference

22 ــ 23
قمة املياه والنفط والغاز

اجلمرية، دبي، الإمارات

www.cwcoilgasandwater.com

29 ــ 31
WoRld BIoeNeRGy 2012

امل�ؤمتر واملعر�ض العاملي لطاقة 

الكتلة احلي�ية

يرن�سريبينغ، ال�سويد.

www.worldbioenergy.com

5/29 ــ 6/2
 tHe GARdeN sHoW ANd

spRING FestIvAl
معر�س احلدائق ومهرجان الربيع

ميدان �سباق اخليل

 بريوت، لبنان.

هاتف: 1-480081)961+(

www.the-gardenshow.com

حزير�ن )يونيو( 2012

5
ي�م البيئة العاملي

مو�سوعه هذه ال�سنة: القت�ساد الأخ�سر 

هل ي�سملك؟

5 ــ 8
pRojeCt leBANoN 2012

م�شروع لبنان 2012

املعر�س التجاري الدويل ال�سابع ع�سر ملواد 

ومعدات الن�ساء والبناء والتكنولوجيا 

البيئية يف لبنان وال�سرق الأو�سط. مركز 

بريوت الدويل للمعار�س )بيال(، بريوت، 

لبنان. تنظيم: ال�سركة الدولية للمعار�س.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�س: 5-959888)961+(

projectlebanon@ifpexpo.com
www.projectlebanon.com

6 ــ 8
HydRoGAïA

موؤمتر ومعر�س املياه الدويل

مونبلييه، فرن�سا.

www.hydrogaia-expo.com

17
الي�م العاملي ملكافحة الت�شحر

�ل�سارقة

»ال ترتك �أثر�ً«: حملة توعية 

مرتادي �ملناطق �لربية

زرع �ستول اأ�سجار الغاف وال�سدر يف حممية املنثورة

ملرتادي  اخلام�سة  البيئية  التوعية  حملة  �سمن 

البيئة  هيئة  نظمت  ال�سارقة،  يف  الربية  املناطق 

متنوعة  بيئية  فعاليات  الطبيعية  واملحميات 

ق�سباء  يف  وذل��ك  اأث���رًا«،  ترتك  »ل  �سعار  حتت 

على  املجتمع  حفز  احلملة  وا�ستهدفت  ال�سارقة. 

الر�سيدة  غري  الأن�سطة  منع  يف  امل�سوؤولية  حتمل 

وتدمري  تلويثها  من  واحل��د  الربية  البيئة  يف 

وقتل  الأ�سجار  قطع  عن  والمتناع  النباتي  غطائها 

احليوانات والطيور الربية.

الغنائية  امل�سرحية  عر�س  الفعاليات  ت�سمنت 

البيئة  عن  مو�سيقية  وفقرة  املعطاءة«،  »بيئتنا 

الربية، وم�سرح العرائ�س حول التوعية باملحافظة 

حر  مر�سم  اىل  بالإ�سافة  الربية،  البيئة  على 

على  الغاف  �ستول  وتوزيع  وم�سابقات  للأطفال 

الأحكام  ت�سمنت  من�سورات  ووزعت  اجلمهور. 

احلفاظ  ب�ساأن  الإداري  للقرار  القانونية  والقواعد 

على البيئة ال�سحراوية يف اإمارة ال�سارقة وتو�سيح 

جوانب املخالفات يف البيئة الربية.

م�سقط

ندوة طاقة �لرياح و�ل�سم�س
نظمت جامعة ال�سلطان قابو�س ندوة حول تقييم 

بالتعاون  ال�سم�سية،  والطاقة  الرياح  طاقة  موارد 

التعاون  وجمل�س  الأوروب���ي  الحت��اد  �سبكة  مع 

مبن  الطاقة،  خرباء  ح�سرها  النظيفة،  للطاقة 

موارد  م�سروع  على  والقائمون  املهند�سون  فيهم 

املركزة والباحثون  ال�سم�سية  الرياح والطاقة  طاقة 

الرياح  طاقة  جمال  يف  املتخ�س�سون  والطلب 

والطاقة ال�سم�سية.

وقدم اإيفان مويا مولفر من املركز الوطني لبحوث 

تقييم  حول  عرو�سًا  اإ�سبانيا،  يف  املتجددة  الطاقة 

يف  مبا  اللزمة،  والتكنولوجيا  الرياح  طاقة  موارد 

ونتائج   ، وانك�سارها  واجتاهها  الرياح  �سرعة  ذلك 

اختبارات اأجريت يف ُع�مان.
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للبيئة  الإ�شالمي  التنفيذي  املكتب  اعتمد 

ح�ل  الإ�شالمي  لالإعالن  الأويل  امل�شروع 

التنمية امل�شتدامة، على اأن يرفع اىل امل�ؤمتر 

الإ�شالمي اخلام�ض ل�زراء البيئة الذي يعقد 

كازاخ�شتان،  يف  احلايل  )اأبريل(  ني�شان  يف 

ويقدم يف �شيغته النهائية اإىل قمة ري� +20.

»القت�شاد  ح�ل  وثيقة  املكتب  وتبنى 

البلدان  يف  وجدواه  دوره  الأخ�شر: 

اإدراج  اأهمية  على  م�ؤكداً  الإ�شالمية«، 

ال�شيا�شات  يف  الأخ�شر  القت�شاد  مفه�م 

اأحد  باعتباره  الأع�شاء  للدول  التنم�ية 

امل�شتدامة.  التنمية  حتقيق  م�شارات 

التحتية  البنى  تهيئة  على  العمل  اىل  ودعا 

لتحقيق  والأفراد  امل�ؤ�ش�شات  وتاأهيل 

النمط  هذا  اىل  و�شل�ض  تدريجي  انتقال 

واخل�شائ�ض  يتنا�شب  مبا  القت�شادي 

ودعا  دولة.  لكل  والجتماعية  القت�شادية 

لتط�ير قطاعات  الالزمة  امل�ازنات  ر�شد  اىل 

الدول  يف  العلمي  والبحث  التكن�ل�جيا 

الكفيلة  القدرات  بناء  اأجل  من  الأع�شاء، 

املالئمة  التقنيات  وتط�ير  با�شتيعاب 

يف  الفعال  لدورها  اعتباراً  بيئيًا،  وال�شاحلة 

النتقال اىل القت�شاد الأخ�شر وزيادة القدرة 

التناف�شية يف الأ�ش�اق املحلية والدولية.

التنفيذية  اخلطة  م�شروع  املكتب  واأقر 

الك�ارث  خماطر  من  احلد  ل�شرتاتيجية 

واإدارتها يف البلدان ال�شالمية، واأو�شى باإيالء 

الت�شخي�ض  لعمليات  الهتمام  من  مزيد 

لدى  للت�شّرر  القابلية  ملدى  ال�شتباقي 

املعر�شة  واملناطق  واملمتلكات  الأ�شخا�ض 

املالئمة  التدابري  وبل�رة  الك�ارث،  ملخاطر 

ال�شتغالل  عدم  ي�شمن  مبا  منها  للحد 

املراقبة  وتفعيل  لالأرا�شي،  الع�ش�ائي 

البناء  يف  ال�شالمة  معايري  وتطبيق  البيئية، 

مبا ي�شهم يف احلد ب�شكل كبري من اخل�شائر 

املرتتبة عن هذه الك�ارث.

�الإعالن �الإ�سالمي حول �لتنمية �مل�ستد�مة

الأمرية لال ح�سناء

بريوت

�أ�سبوع بيئي لـ»�الأر�س ـ لبنان«

نظمت جمعية الأر�س � لبنان اأ�سبوعًا بيئيًا اأعلنت 

فيه نتائج م�سروع جمع الورق لتدويره خلل العام 

و199  جامعة  و12  مدر�سة   122 مب�ساركة   ،2011

موؤ�س�سة.

من  الفرز  فكرة  ترويج  اىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

النفايات  تدوير  �سناعة  ت�سهيل  اأجل  من  امل�سدر 

اإعادة  اأن  حيث  الطبيعية،  املوارد  وحفظ  الورقية، 

ت�سنيع طن واحد من الورق ُينقذ 17 �سجرة، ويوّفر 

نحو 1750 ليرتًا من النفط، و90 ليرتًا من البنزين، 

و26500 ليرت من املياه، و4000 كيلوواط �ساعة من 

الكهرباء، و2.3 مرت مربع من اأر�سي املطامر.

اإنقاذ 7777 �سجرة من  وكانت احل�سيلة عام 2011 

خلل تدوير 457.470 كيلوغرامًا من الورق.

�أكادير

ندوة �ملناطق �لرطبة يف �ملتو�سط

دولية  ندوة  املغرب  يف  اأكادير  مدينة  »�سهدت 

البحر  منطقة  يف  الرطبة  واملناطق  امل��اء  ح��ول 

اىل  باإيطاليا  غ��رادو  »من  �سعار  حتت  املتو�سط 

لل�سنوات  الطريق  خارطة  هي  ما  باملغرب:  اأكادير 

ال�20 املقبلة؟« تراأ�ست الندوة الأمرية لل ح�سناء، 

البيئة،  حلماية  ال�ساد�س  حممد  موؤ�س�سة  رئي�سة 

التي اأ�سارت اإىل اأن حو�س املتو�سط منطقة تاأرجح 

التاأثريات،  ملختلف  معر�سة  يجعلها  مناخي  جيو 

ابتكار  �سرورة  على  واأكدت  املياه.  ندرة  وخا�سة 

املائية  املوارد  من  يكفي  ما  ت�سمن  جديدة  و�سائل 

التي تطلبها حاجيات التنمية.

كخريطة  اأكادير«  »اإع��لن  امل�ساركون   واأ�سدر 

امل�ستدام  وال�ستعمال  احلفاظ  جمال  يف  طريق 

يف  باملاء  مرتبطًا  اإيكولوجيًا  نظامًا  لع�سرين 

املنطقة.

�أبوظبي

مبادرة �أبقار �لبحر و�ملجتمعات �ل�ساحلية

مقابل  يف  ا�ستثمارية  فر�س  وتهيئة  العي�س  �سبل  لتح�سني  برنامج  اإطلق  احتفال  اأبوظبي  ا�ست�سافت 

واأع�ساب  البحر  اأبقار  »مبادرة  وتهدف  البحرية.  الأع�ساب  من  ومواطنها  )الأطوم(  البحر  اأبقار  حماية 

ال�ساحلية  املجتمعات  يف  ا�ستثماراتهم  �ستعود  الذين  ال�سركاء  جذب  اىل  ال�ساحلية«  واملجتمعات  البحر 

الريفية بالفوائد البيئية واملالية على هذه املجتمعات يف دول انت�سار اأبقار البحر.

الدوحة  القطرية  العا�شمة  ت�شتعد 

العا�شر  اخلليج  »م�ؤمتر  ل�شت�شافة 

للمياه«، الذي �شُيعقد خالل الفرتة 22 ـ 24 

ني�شان )اأبريل( 2012 حتت �شعار »املياه يف 

دول جمل�ض التعاون: روابط املياه والطاقة 

عل�م  جمعية  تنظيم  من  وه�  والغذاء«. 

العامة  وامل�ؤ�ش�شة  اخلليجية  املياه  وتقنية 

والأمانة  »كهرماء«  واملاء  للكهرباء  القطرية 

العامة ملجل�ض التعاون لدول جمل�ض اخلليج 

العربية.

هالل  بن  عي�شى  املهند�ض  امل�ؤمتر  يرتاأ�ض 

فيه  وي�شارك  »كهرماء«،  رئي�ض  الك�اري، 

مندوب�ن من دول املجل�ض وعدد من اجلهات 

واملنظمات  العلمية  وامل�ؤ�ش�شات  الر�شمية 

الإقليمية والدولية ذات العالقة باملياه.

تغطي  علمية  ورقة   80 نح�  قب�ل  مت  وقد 

املحاور ال�شبعة الرئي�شية للم�ؤمتر، وهي:

املياه  امل�شتدامة مل�ارد  التخطيط والإدارة   •
والطاقة.

الغذاء. وا�شتدامة  املائي  • الأمن 
اجل�فية  )املياه  الطبيعية  امل�ارد  اإدارة   •

وال�شطحية(.

البلدية. املياه  • اإدارة قطاع 
• تقنيات التحلية.

واإعادة  ال�شحي  ال�شرف  • اإدارة قطاع مياه 
ال�شتخدام.

وال�شحة والبيئة. • املياه 
لل�شركات  يتيح  معر�ض  امل�ؤمتر  ي�شاحب 

اأحدث  لعر�ض  فر�شة  املتخ�ش�شة  والهيئات 

قطاع  اإدارة  جمال  يف  والبتكارات  احلل�ل 

املياه وتط�يره.

امل�قع  زيارة  ميكن  املعل�مات،  من  ملزيد 

اللكرتوين للم�ؤمتر:

 www.gwcdoha2012.org 

موؤمتر �خلليج �لعا�سر للمياه يف �لدوحة
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حقائق و�أرقام

املحيط 

الهادئ

ت�شالنجر ديب: �أعمق

منطقة معروفة يف

حميطات �لعامل

�شطح البحر

1000 مرت

 �لقب�س �لأخري

من �أ�شعة �ل�شم�س

2000 مرت

 �لعمق �لأق�شى 

حلوت �لعنرب

3000 مرت

حطام تيتانيـك 

)3784 مرتً�(

6000 مرت

�لعمق �لأق�شى 

للغو��شة �لرو�شية مري

9000 مرت

5000 مرت

4000 مرت

10.000 مرت

11.000 مرت

7000 مرت

�ل�شمكة �حللزونية: �أعمق نقطة 

مت فيها ت�شوير �شمك حي

8000 مرت 

�رتفاع جبل �إفر�شت 

)8848 مرتً�(

متو�شط عمق �ملحيطات

)4267 مرتً�(

�أعمق نقطة يف 

�ملحيط  �ملتجمد

 �ل�شمايل )5607 �أمتار(

الغوا�شة ديب ـ �شي ت�شالنجر:  

مدة الهبوط: 120 دقيقة 

الطاقم: 1، �لطول: 7.3 �أمتار

البدن: م�شنوع من فوم �شينتاكتيك 

كب يتقل�س 6.4 �شنتم حتت �شغط
ّ
مر

�ملياه  �لهائل يف �أعماق �ملحيطات

البطاريات: �أكرث من 1000 بطارية

               من خاليا  �لليثيوم  �يون

امل�شابيح: لوحة بطول

 LED مرتين مل�شابيح

تنري حتى 30 مرتً�

املحركات: توفر حركات

عمودية و�أفقية

اأذرع التطويل: 

للم�شابيح و�لكامري�ت 

�لثالثية �لأبعاد

الذراع الآلية: 

جللب �لعينات

كوة القبطان: 

يجل�س د�خل كرة 

فولذية ب�شماكة 6.4 

�شنتم وبقطر 109 �شنتم 

د�خل �لغو��شة
ت�شالنجـر ديب: )10.911 

مرتً�(.  �ل�شغط معادل 1000 

�شغط جوي ـ  ما ي�شاوي 1081 

كيلوغر�مًا على ظفر �أ�شبع 

و�حد

Mariana Trench
خندق ماريانا

مدة الهبوط:  300 دقيقة 

الطول: 18.1 مرت

الطاقم: 2

العر�ض: 3.5 مرت

جاك بيكار ودون وال�ض 

و�شال اىل ت�شالنجر 

ديب يف العام 1960 

بوا�شطة غوا�شة 

الأعماق تري�شت

الغوا�شة تري�شت

اأثقال داعمة: 

500 كلغ من �ل�شفائح �لفولذية  

        يتم �إلقاوؤها لل�شماح للغو��شة 

                 بال�شعود �ىل �ل�شطح 

                     ب�شرعة

الغوا�شة ديب

فاليت ت�شالنجر: 

ميولها ريت�شارد

بر�ن�شون رئي�س �شركة فريجني

مدة الهبوط: 140 دقيقة، الطاقم: 1

الطول: 5.4 �أمتار، الرتفاع: 1.7 مرت، العر�ض: 3.7 مرت

DOER Marine الغوا�شة دوير: طورتها �شركة

باأمو�ل تربع بها رئي�س غوغل �إريك �شميدت

                      مدة الهبوط: 90 دقيقة، الطاقم: 2 ـ3  �أفر�د 

                                    الطول: 11.6 مرت، الرتفاع: 2.4 مرت  

                                      العر�ض: 2.4 مرت

الغوا�شة تريتون: 

طورتها �شركة غو��شات 

تريتون ومقرها فلوريد� 

لنقل �ل�شياح  �ىل قاع 

�ملحيط. ثمن �لتذكرة 

250.000 دولر

مدة الهبوط: 75 دقيقة

الطاقم: 3 �أفر�د

الطول:4.5 مرت

الرتفاع:2.6 مرت

العر�ض: 3 �أمتار

زعنفة التوازن

ال�سباق اىل اأعماق حميطات العامل

 Deepsea يخطط املخرج ال�شينمائي جيم�ض كامريون لقيادة الغوا�شة

challenger التي �شممت خ�شي�شًا للهبوط اىل »خندق ماريانا« على 
عمق 11 كيلومرتاً يف املحيط الهادئ لي�شبح الأول بني اأربعة متنان�شني 

م�شهورين ي�شعون حاليًا للو�شول اىل اأعمق نقطة يف حميطات العامل
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يخطط كامريون لق�شاء 

�شت �شاعات يف قاع خندق 

ماريانا، لأخذ لقطات 

ت�شويرية لفيلم وثائقي 

ثالثي الأبعاد وجمع 

عينات لعلماء البيولوجيا 

البحرية واجليولوجيني

National Geographic Society, Triton Submarines :امل�سدر

DOER Marine، Virgin Oceanic©  GRAPHIC NEWS
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