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»�لبيئة و�لتنمية« ت�ستطلع �لو�سع �لبيئي في جنوب �ل�سود�ن

حرب على الموارد

ال�سعودية
مظالت حلّجاج

�مل�سجد �لنبوي

تون�س 
�آالف يعتا�سـون 

من �لقمامة

�سوق الطّيب 
منتجات ع�سوية 

يف و�سط بريوت

�ل�سر�ع على �أعايل نهر �الأردن تقرير
خا�س
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الموؤتمـر ال�شنـوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية  x   بيـروت، 29ـ  30 ت�شـرين الثـاني/ نوفمبـر 2012

هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29 ـ 30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت.

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد كلف 

»اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة العربية، 

على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي.

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع القرار. 

يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

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

• كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
• هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟

• هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟

البيئة العربيــة ــ 5: الب�صمــة البيئية
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هــذا ال�شهـــر

عن  انف�صاله  بعد  ال�صودان  جنوب  يف  البيئية  الأو�صاع  عربية  اإعالمية  و�صيلة  ت�صتطلع  الأوىل  للمرة 

ال�صمال. مدير الأبحاث والتدريب يف جملة »البيئة والتنمية« بوغو�ص غوكا�صيان اأم�صى �صهراً يف اأحدث 

دولة يف العامل، حيث تابع الأو�صاع البيئية والجتماعية ووقائع التناف�ص على املوارد، خ�صو�صًا النفطية 

واملائية. واأعد حتقيقًا ميدانياً عن هذه العوامل ودورها يف تاأجيج النزاعات الداخلية وال�صراعات بني 

الحتالل  و�صيا�صة  الأردن  نهر  يف  ت�صب  التي  العربية  الأنهار  عن  تقرير  العدد  ويف  واجلنوب.  ال�صمال 

على  �صائق  حتقيق  ي�صيء  كما  مياهها.  على  احلا�صل  والنزاع  جماريها  على  الهيمنة  يف  الإ�صرائيلي 

ال�صدود التي تبنيها تركيا على الأنهار الداخلية والعابرة للحدود، والتي يتعدى اأذاها ال�صكان املحليني 

اإىل الدول املجاورة. ومن ال�صراعات على املوارد الطبيعية، تتنوع املوا�صيع من مبادرات عربية م�صرقة 

مثل العمارة اخل�صراء واأ�صواق املزروعات الع�صوية اإىل ق�صايا بيئية اجتماعية و�صحية مثل النفايات 

ف القراء هذا  الإلكرتونية يف الأردن والعي�ص من تدوير القمامة يف تون�ص، اإىل »كتاب الطبيعة« الذي يعرِّ

ال�صهر على غابة ُبَرع يف اليمن وكهوف املك�صيك املائية التي تخفي كنوزاً اأثرية من قبل التاريخ.

''البيئة والتنمية''

24 14

4450

العرب على اأبواب رّيو          

جنيب �صعب

بوغو�ص غوكا�صيان حرب على املوارد   

»البيئة والتنمية« ت�شتطلع الو�شع البيئي يف 

جنوب ال�شودان

ال�صراع على اأعايل نهر الأردن

توزيع غري من�شف للجريان العابر للحدود

مبنى اأخ�صر يف عّمان ملنظمة ال�صحة العاملية

مازن ملكاوي وبا�صل اليو�صفي  

غ�صيل و�صخ  

�شموم يف ثياب ماركات �شهرية

فرح العطيات النفايات اللكرتونية يف الأردن 

نبيل زغدود الرببا�صة يف تون�ص 

اآالف يعتا�شون من القمامة

مظالت عمالقة تظلل حجاج امل�صجد النبوي

ماجد التميمي غابة ُبَرع ذاكرة اليمن ال�صعيد 

كنوز مغمورة يف كهوف املك�صيك املائية

بول جيفري  

نداء هالل �صوق الطّيب 

منتجات ع�شوية يف و�شط بريوت

ر�صوم �صخرية من الع�صر احلجري يف املغرب

حممد التفراوتي

الكوارث املناخية حُترك وكالت الغوث

�صدود تركيا تظلم مواطنيها وتتحدى جريانها
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طبعت هذه املجلة على ورق اأعيد 

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

قمة  اأ�شابيع؟  ب�شعة  عنه  تف�شلنا  الذي   20  + ريو  موؤمتر  من  نتوقع  اأن  ينبغي  ماذا  
االأر�س االأوىل التي عقدت يف ريو دي جانريو عام ١992 كانت حول »البيئة والتنمية«. 

واإذ مل يتحقق جناح كبري خالل ١0 �شنني، تغري ال�شعار يف قمة جوهان�شبورغ عام 2002 

 20+ ريو  قمة  �شتكون  ال�شنة  هذه  جديدة.  اأهداف  �شعت 
ُ
وو امل�شتدامة«،  »التنمية  اىل 

االنهيار  عقب  االأخ�شر  االقت�شاد  مفهوم  ا�شتنباط  مت  وقد  االأخ�شر«.  »االقت�شاد  حول 

توؤمن  جديدة  اأنظمة  بناء  لت�شجيع  حماولة  يف   ،2008 عام  العاملي  واملايل  االقت�شادي 

فلنحاول  احلاالت،  جميع  يف  �شقط  املتوح�س  االقت�شاد  اأن  كانت  الفكرة  اال�شتدامة. 

االجتماعية  وامل�شاواة  البيئية  واال�شتدامة  االقت�شادي  النمو  يدمج  نهج  على  البناء  اإعادة 

ب�شكل متكامل. االقت�شاد االأخ�شر يعطي قيمة لراأ�س املال الطبيعي، مبا يحقق التنمية 

على  �شلبًا  التاأثري  اأو  البيئية  لالأنظمة  االإيكولوجية  احلدود  تخطي  دون  من  االقت�شادية 

االأو�شاع االجتماعية.

الذي  التقرير  اأثبت  بعدما  اأخ�شر،  اقت�شاد  اىل  احلقيقي  التحول  نتبنى  اأن  الطبيعي  من 

لكننا  العربية.  للمنطقة  كبرية  فوائد  من  له  ما  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�شدره 

نفهم االقت�شاد االأخ�شر كم�شار لتحقيق التنمية امل�شتدامة، ولي�س بدياًل عن االلتزامات 

اأال  يجب  االأخ�شر  االقت�شاد  منها.  للتمل�س  حيلة  اأو   ١992 عام  االأر�س  قمة  يف  االأ�شلية 

يقت�شر على اآليات ال�شوق والتكنولوجيا، اأو على برامج امل�شوؤولية االجتماعية التي ت�شرف 

العاملية  ال�شركات  كتل  اأيدي  يف  برمتها  امل�شاألة  و�شع  خطر  يحمل  هذا  ال�شركات.  عليها 

التي قد حتتكر التكنولوجيات اخل�شراء.

نحن ننظر اىل االقت�شاد االأخ�شر على اأنه و�شيلة العادة التعهد والوفاء بالتزامات قمة ريو 

من  النامية  البلدان  ت�شكو  الفقر.  اجتثاث  اأجل  من  لالألفية،  االمنائية  وباالأهداف  االأوىل 

التي قطعتها يف ريو. فقد انخف�شت  الوفاء بالتعهدات  البلدان ال�شناعية تخلفت عن  اأن 

امل�شاعدات االإمنائية الر�شمية مبقدار الثلث، لتبلغ اأقل من 0.22 يف املئة من الناجت املحلي 

اىل  تزداد  اأن  من  بداًل   ،١970 عام  املئة  يف   0.35 كانت  بعدما  الغنية،  للبلدان  االجمايل 

بديلة  اأمناطًا  تتبع  كي  النامية  البلدان  م�شاعدة  يجب  به.  التعهد  مت  ما  وفق  املئة  يف   0.7

ط مبواردها الوطنية و�شيادتها. وم�شتدامة للتنمية من دون اأن تفرِّ

اأما على م�شتوى احلوكمة البيئية العاملية، فناأمل اأن يح�شل برنامج االأمم املتحدة للبيئة 

يف موؤمتر ريو +20 على تفوي�س كمنظمة دولية حقيقية، واإال اأ�شبحت ال�شعارات البيئية 

ت�شلية للبلدان النامية ولبع�س املثقفني، فيما تبقى القرارات الكبرية حتت �شيطرة الدول 

الغنية.

بيئة،  وزارات  اأ�ش�شت  لقد  االأول؟  ريو  موؤمتر  من  عقدين  بعد  العربية  الدول  فعلت  ماذا 

لتنفيذ  دولية  هيئات  مع  وتعاونت  رئي�شية،  دولية  اتفاقيات  ووقعت  قوانني،  و�شنت 

م�شاريع بيئية متنوعة. واملجتمع املدين العربي اأ�شبح اأكرث فعالية يف االأمور البيئية. لكن 

مرحلة ما بعد ريو متيزت بحلول جاهزة اأ�شفرت عن م�شاريع يتم ت�شميمها غالبًا لتتالءم 

الفعلية  االحتياجات  من  بداًل  الدولية،  والبريوقراطية  املانحة  الهيئات  متطلبات  مع 

للمجتمعات املحلية.

تتيح قمة ريو +20 فر�شة ال�شتخدام االقت�شاد االأخ�شر كو�شيلة لتحقيق تنمية م�شتدامة. 

الت�شكيك  عن  وتبتعد  القرار  �شنع  يف  اإيجابيًا  دورًا  تلعب  اأن  العربية  الدول  من  مطلوب 

والعرقلة. وقد ظهرت بوادر م�شجعة يف هذا املجال، باإعالن االمارات عن مبادرة وطنية 

يف  واإدخاله  له،  ال�شعودية  الر�شمية  البيئية  الهيئات  وتبني  االأخ�شر،  االقت�شاد  يف 

اأن تتحول هذه املبادرات اىل عمل على امل�شتويني  اال�شرتاتيجية الوطنية االأردنية. بقي 

هو  بل  العربية،  للمنطقة  خيار  جمرد  لي�س  االأخ�شر  االقت�شاد  الأن  واالقليمي،  الوطني 

التزام بتاأمني م�شار �شحيح نحو تنمية م�شتدامة.

جنيــب �صعــب  

العرب على اأبواب رّيو

nsaab@mectat.com.lb
www.najibsaab.com
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ر�سائـــل

مياهنا يف خطر: فلنتحرك!

»... الدرا�شات �شرورية، 

ما  منها  عندنا  ولكن 

املياه  ومع�شلة  يكفي، 

حتتمل  ال  حرجة  العربية 

خطة  فلن�شع  االنتظار. 

�شريعة بناء على احلقائق 

التي نعرفها، ونبداأ العمل 

فـورًا«.

ختم  العبارات  بهذه 

�شعب  جنيب  االأ�شتاذ 

الثاين  كانون  لعدد  والتنمية«  »البيئة  جملة  افتتاحية 

وهو  الداء،  موطن  على  اإ�شبعه  وا�شعًا   ،20١2 )يناير( 

اجناز الدرا�شات والبحوث من دون املرور اإىل تطبيقها. 

حياتية  مب�شاألة  بل  ثانوية،  مب�شاألة  يتعلق  ال  واالأمر 

م�شريية هي م�شاألة املياه.

خالل  ومن  �شك  بال  �شيلحظ  االفتتاحية  على  لع  املطَّ

االأرقام خطورة الو�شع املائي يف العامل العربي. فاملورد 

م�شرتك  والكل  بالفناء،  مهدد  بل  م�شتمر،  تناق�س  يف 

ب�شلوك  حتّليه  بعدم  ناحية  من  املواطن  امل�شوؤولية:  يف 

تق�شفي يف اال�شتهالك، والدولة من ناحية اأخرى بعدم 

يف  املياه  هدر  من  حتّد  �شارمة  مائية  �شيا�شة  تطبيقها 

جميع املجاالت. فكاأن بكل طرف يلقي امل�شوؤولية على 

االآخر.

مبثابة  هو  املائية  املوارد  تناق�س  م�شاألة  عن  التغافل  اإن 

االنتحار. وكما بنّي االأ�شتاذ �شعب، االأمر ال يحتاج اىل 

حلول وقتية وم�شكنات، بل اإىل حلول جذرية، وخا�شة 

اىل حترك فوري ميداين.

وعلينا  اأقوااًل.  ال  اأفعااًل  منا  تنتظر  العربية  مياهنا 

االإ�شراع بتطبيق �شيا�شة مائية �شارمة كي نحافظ على 

مورد حياتي اإذا انتهى انتهت معه احلياة.

�صفيان املقراين

تون�ص

ا�ص رحيل الق�صّ

خرب  بحزن  تلقيت 

حممد  الدكتور  وفاة 

الذي  ا�س،  الق�شّ

حول  الكثري  منه  تعلمنا 

والتنمية  البيئة  مفاهيم 

من  خا�شًة  امل�شتدامة، 

جملة  يف  كتاباته  خالل 

اجتماعات  يف  النرية   ونقا�شاته  والتنمية«  »البيئة 

اأتقدم  والتنمية.   للبيئة  العربي  املنتدى  امناء  جمل�س 

واأ�شدقائه  الفقيد  عائلة  اىل  القلبية  التعازي  باأحر 

ف�شيح  اللـه  اأ�شكنه  املنتدى.  اأمناء  جمل�س  واأع�شاء 

ال  التي  اخل�شارة  هذه  على  ال�شرب  عائلته  واألهم  جناته 

تعو�س.

�صليمان احلرب�ص

مدير عام �صندوق اأوبك للتنمية الدولية ـ اأوفيد

مو�صوع غالف عدد اآذار )مار�ص( من جملة »البيئة والتنمية« اأثار ق�صية 

لجئي  عن  فف�صاًل  النا�ص.  عامة  وجتهلها  ال�صيا�صيون  يغفلها  هامة 

من  املاليني  نزوح  حاليًا  العامل  ي�صهد  واحلروب،  امل�صلحة  ال�صراعات 

اأرا�صيهم واأوطانهم بفعل التداعيات الكارثية لتغري املناخ.

التنمية  بنك  عن  �صادر  حديث  تقرير  حذر  املقال،  يف  جاء  ملا  وت�صديقًا 

الآ�صيوي من اأن تغري املناخ �صيزيد وترية النزوح خالل هذا القرن. وعلى 

احلكومات، خ�صو�صًا يف بلدان اآ�صيا ـ املحيط الهادئ املعر�صة للكوارث، اأن 

تتخذ اإجراءات عاجلة لدرء اأزمات ب�صرية يف امل�صتقبل.

اأفاد التقرير اأن الكوارث الناجمة عن التغريات املناخية اأدت اإىل تهجري اأكرث 

من 42 مليون �صخ�ص يف منطقة اآ�صياـ  املحيط الهادئ خالل ال�صنتني الأخريتني وحدهما. 

واأ�صبح عدد غري حمدد من هوؤلء الالجئني غري قادرين على العودة اىل بيوتهم اأو بلدانهم 

اأو اختاروا النتقال اىل اأماكن اأكرث اأمانًا. لقد اأ�صبحت البيئة دافعًا كبرياً اىل الهجرة يف تلك 

املنخف�صة  ال�صاحلية  املناطق  املعر�صة، مثل  الأماكن  ال�صكان يف  تنامي عدد  املنطقة، مع 

و�صفاف الأنهر املتاآكلة. ول يجوز النتظار اأطول لتخاذ خطوات، اذ من �صاأن التدابري التي 

تتخذ الآن اأن تخفف ه�صا�صة �صكان املناطق املعر�صة وتعزز �صمودهم وحتول الهجرة من 

في. ت�صرف يائ�ص اىل تدبري تكيُّ

ينتظر  البلدان،  داخل  الهجرة  حركات  غالبية  �صتحدث  فيما  اأنه،  اىل  التقرير  واأ�صار 

اأمور  يف  كبري  ب�صكل  تتعاون  اأن  احلكومات  وعلى  احلدود،  عرب  اأكرب  حركة  حدوث  اأي�صًا 

الهجرة. ول�صتيعاب الزيادة املرتقبة يف تدفقات النازحني اىل املدن الكربى، يجب زيادة 

الالجئني  حقوق  وحماية  الأ�صا�صية  واخلدمات  املدنية  التحتية  البنية  يف  ال�صتثمارات 

ومتكينهم من ال�صتفادة العادلة من مرافق التعليم وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي. 

وينوه التقرير باأهمية تعزيز مقاومة املجتمعات املهددة بتغري املناخ و�صمودها. وت�صمل 

جمالت العمل حت�صني نظم اإدارة اأخطار الكوارث وخلق فر�ص لك�صب الرزق.

 40 بنحو  الهادئ  املحيط  ـ  اآ�صيا  بلدان  يف  املناخية  التغريات  مع  التكيف  تكاليف  وتقدر 

يبادر  ل  منها  اأيًا  فاإن  بيئية،  �صناديق  توجد  حني  ويف   .2050 �صنة  حتى  دولر  بليون 

حاليًا اىل معاجلة اأمور الهجرة الناجتة عن التغريات املناخية. ويو�صي التقرير احلكومات 

بالعمل مع القطاع اخلا�ص على اعتماد نظام تاأمني مبني على موؤ�صر م�صتويات البحار، 

و�صندات كوارث، وقوانني مناخية، جلذب امل�صتثمرين اإىل متويل واإدارة تفادي الأخطار 

التي ي�صببها تغري املناخ.

القرار  باأ�صحاب  جدير  ولكن  الهادئ.  املحيط  ـ  اآ�صيا  منطقة  على  التقرير  هذا  ركز  لقد 

واملعنيني يف البلدان العربية ال�صتفادة من معلوماته وتو�صياته، والعمل جديًا على درء 

ماآ�ٍص مماثلة �صوف ت�صهدها منطقتنا اإن مل نبادر اىل تدابري حكيمة.

عظ العرب من ماآ�صي الآخرين؟ لجئو املناخ: هل يتَّ

�صالح ال�صعيدي،  الإ�صكندرية، م�رص

                 حمرر/من�سق موقع �إلكرتوين

مطلوب حمرر/من�صق للموقع الإلكرتوين اجلديد ملجلة »البيئة والتنمية«

 ●  خربة يف جمال املواقع االإلكرتونية و�شفحات التوا�شل االجتماعي.

●  امتالك مهارات البحث على �شبكة االإنرتنت.

 ●  اإتقان العربية واالنكليزية كتابة وقراءة وطباعة.

 lilian@mectat.com.lb  :تر�صل ال�صرية الذاتية اىل

للتوظيف
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متى ربيع البيئة؟

ا�س  حممد الق�سّ
�شاهد بيئي

على �لع�شر

ال�سعودية 
و�دي حنيفة 

رئة �لريا�س

�سكوك اإ�سالمية 
�شند�ت خ�شر�ء 

م�شتوفية لل�شريعة

البيئة
البحرية

يف اخلليج

هدية العدد
لوحة جد�رية

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل  

وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكّت�ب

حتّول الهّم البيئي اىل اهتم�م يومي

مع                         اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

العربية املكتب�ت  يف  �ضهر  كل  مطلع 

�ص.ب ٥٤٧٤ ـ ١١٣ بريوت ٢٠٤٠ ـ ١١٠٣، لبنان

www.mectat.com.lb   )+هاتف: ٣٢١٨٠٠ ـ ١ )٩٦١+(، فاك�ص: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١

النهـــار )لبنــ�ن(

احليـــاة )دوليــة(

الأهرام )م�ضـر(

ال�صـــرق )قطــر( 

اخلليج )الم�رات العربية املتحدة(

الو�صـط )البحريــن(

القبـــ�س )الكويــت(

الوطن )�ضلطنة عمـ�ن(

الد�صتـــور )الردن(

املغربية )املغـرب(

ال�صبـاح )تون�س(

دايلي �صتـــار )لبنــ�ن(

تلفزيون امل�ضتقبل )ف�ض�ئي(

اإذاعة مونت كارلو الدولية )ب�ري�س(
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البيئــة يف �شهــر

ت�ستخرج اململكة العربية ال�سعودية ثروة 

قد تكون اأثمن من النفط. فخالل ربع 

القرن املا�سي �سخت احتياطات مائية 

لري القمح وحما�سيل اأخرى يف ال�سحراء. 

وتظهر جمموعة �سور التقطتها ثالثة 

اأقمار ا�سطناعية »الند�سات«، تابعة 

لوكالة الف�ساء االأمريكية )نا�سا( وهيئة 

امل�سح اجلغرايف االأمريكي، حقواًل زراعية يف 

ال�سحراء ال�سعودية م�ساحة كل منها نحو 

كيلومرت مربع.

تعتمد هذه احلقول جزئيًا على املياه التي 

احتجزت يف جوف االأر�ض خالل الع�سر 

اجلليدي االأخري. وقد مالأت هذه املياه 

االحفورية طبقات جوفية عميقة حتت 

الرمال ال�سحراوية، وتروي احلقول حاليًا 

بوا�سطة نظام ر�سا�سات دائري.

والأن �سقوط االأمطار يف هذه املنطقة ال 

يتعدى �سنتيمرتات قليلة كل �سنة، باتت 

املياه اجلوفية مورداً غري متجدد. وال تعرف 

كمية املياه املختزنة حتت ال�سحراء، ولكن 

يقدر علماء الهيدرولوجيا اأن �سخها ب�سكل 

ٍد اقت�ساديًا« قد يدوم 50 �سنة. »جمجُ

تظهر هذه ال�سور الف�سائية االأربع حقواًل زراعية يف ال�سحراء ال�سعودية، م�ساحة كل 

منها نحو كيلومرت مربع. وتبدو حقول النباتات النامية خ�سراء يانعة

املياه اجلوفية تروي حقول ال�سحراء ال�سعودية

اإغالق من�ساأة طبية يف ال�سارقة

ملخالفتها اأنظمة النفايات الطبية

اأكدت موؤ�س�سة »وقاية« الإدارة النفايات 

الطبية يف اإمارة ال�سارقة على �سرورة التزام 

جميع املن�ساآت الطبية العاملة يف االإمارة 

بالقرارات املتعلقة بهذه النفايات. وذلك 

بعدما قامت دائرة التنمية االقت�سادية 

بالتن�سيق مع بلدية ال�سارقة باإغالق من�ساأة طبية ال�سهر املا�سي، ملخالفتها قرار املجل�ض 

التنفيذي ب�ساأن اإدارة النفايات الطبية يف االإمارة.

وتطبق ال�سارقة برنامج املدن ال�سحية العاملي التابع ملنظمة ال�سحة العاملية، الذي ي�سرتط 

املحافظة على البيئة من خماطر النفايات الطبية. وتقدم »وقاية« خدمات الإدارة النفايات 

الطبية يف 450 من�ساأة �سحية تعمل يف ال�سارقة، من جمع النفايات ونقلها ومعاجلتها اإىل 

خدمات تدريبية للموظفني يف القطاع الطبي للتعامل االآمن مع النفايات الطبية.

�سورية

جتمعات ب�سرية قدمية

ُتر�سد ... من الف�ساء

ا�صتعان عامل اآثار اأمريكي ب�صور التقطتها الأقمار 

للك�صف  معلوماتي،  وبربنامج  ال�صطناعية 

جتمعات  �صمت  �صورية  يف  املواقع  اآلف  عن 

يف  الأ�صتاذ  اأور،  جاي�صون  وو�صع  قدمية.  ب�صرية 

معهد  يف  باحثني  مع  بالتعاون  هارفرد،  جامعة 

برناجمًا   ،)MIT( للتكنولوجيا  م�صات�صو�صت�س 

�صور  على  م�صاكن  اآثار  بتحديد  ي�صمح  معلوماتيًا 

هذا  وي�صتند  ال�صطناعية.  الأقمار  عرب  تنقل 

بينها  من  املوؤ�صرات،  من  جمموعة  اإىل  الربنامج 

عن  ناجمة  جدًا  مميزة  واأكمات  الرتبة  لون  زوال 

انهيار منازل مبنية بالطني.

يف  درا�صته  ن�صرت  الذي  الآثار  عامل  تفح�س  وقد 

ملتقطة  �صورًا  للعلوم  الوطنية  الأكادميية  جملة 

 23 م�صاحة  تغطي  ال�صطناعية  الأقمار  عرب 

�صورية،  �صرق  �صمال  يف  مربع  كيلومرت  األف 

حمتمل.  اأثري  موقع  اآلف  ت�صعة  عن  وك�صف 

على  نف�صها  النتائج  اإىل  الو�صول  »ميكنني  وقال: 

مل�صح  كاملة  حياتي  تكري�س   
ّ

علي اأن  اإل  الأر�س، 

منطقة بهذه امل�صاحة«.

واأ�صاف: »مع تقنيات العلوم املعلوماتية، ميكننا 

ومقاربة  عمالقة  خريطة  على  �صريعًا  احل�صول 

احلجم  تك�صف  لالهتمام،  جدًا  مثرية  علمية 

ال�صبعة  ال�صنني  يف  الب�صرية  للتجمعات  الالفت 

املنطقة  هذه  يف  املا�صية  اآلف  الثمانية  اأو  اآلف 

اإىل  يتوجه  اآثار  عامل  كل  اأن  واعترب  العامل«.  من 

اأين  اإىل  الآن  يعرف  حفريات  لإجراء  املنطقة  هذه 

بعمل  القيام  �صروريًا  يعد  مل  اإذ  يذهب،  اأن  يجب 

ا�صتك�صايف اأويل.

ول  �صورية،  يف  املكت�صفة  الآثار  تبقى  اأن  املهم 

فو�صى  يف  العراق  يف  ح�صل  كما  تهّرب  اأو  ت�صرق 

الأحداث.

 اجلزائر

ال�سو�سة احلمراء تثري حالة طوارئ

ال�صو�صة  ملواجهة  تاأهب  حالة  اجلزائر  اأعلنت 

اجلوار.  دول  طريق  عن  اجتاحتها  التي  احلمراء 

وي�صهد جنوب اجلزائر انت�صار هذه احل�صرة املتلفة 

بلد  يف  نخلة،  مليون   1.8 نحو  يتهدد  ما  للنخيل، 

ميتلك ما يزيد عن 17 مليون نخلة منتجة. وتعمل 

لكت�صاف  �صبكة  تفعيل  على  املخت�صة  الهيئات 

هذه احل�صرة يف املناطق املزروعة بالنخيل متهيدًا 

اإىل  احلمراء  ال�صو�صة  اأ�صول  وتعود  ملكافحتها. 

تنت�صر  وهي  اآ�صيا،  جنوب  يف  ال�صتوائية  املناطق 

والإمارات  وال�صعودية  والفيليبني  باك�صتان  يف 

دول  اإىل  اإ�صافة  والأردن،  وفل�صطني  وم�صر 

اأوروبية مثل اإ�صبانيا وفرن�صا واإيطاليا وتركيا، قبل 

اأن تنتقل اإىل تون�س واملغرب موؤخرًا.
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ـر ذلك،  ماذا يعني لك �سعار املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية )ropme( ؟ ف�سِّ

اأو اىل جملة »البيئة والتنمية«، لتح�سل على جائزة  واأر�سل االإجابة اىل عنوان املنظمة 

نقدية بقيمة 300 دوالر. املوعد االأق�سى للم�ساركة 15 اأيار )مايو( 2012.

 

تر�سل امل�ساركات اىل: املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية

�س.ب: 26388، ال�سفاة 13124، الكويت.  فاك�س: 25335237 ــ 25324172)965(

 ropme@qualitynet.net  :الربيد االإلكرتوين

اأو اىل: جملة »البيئة والتنمية«، �س.ب: 5474-113 بريوت، لبنـان

envidev@mectat.com.lb :الربيد االإلكرتوين

ـر �سعار »رومبي« واربح 300 دوالر َف�سِّ

لبنـان

اإنارة �سم�سية لل�سوارع

مبادرة  اللبنانية  واملياه  الطاقة  وزارة  اإطالق  بعد 

قبل  ال�صوارع«  لإن��ارة  طاقويًا  كفوء  نظام  »نحو 

لبنان  اأنحاء  يف  بلدية   280 ت�صلمت  اأ�صهر،  ب�صعة 

ما جمموعه 1470 خلية فوتوفولطية جمانًا لإنارة 

التوزيع  و�صاحبت  ال�صم�صية.  بالطاقة  ال�صوارع 

ا�صتهدفت  الطاقة  كفاءة  ح��ول  توعية  حملة 

العمل  خطة  يف  اخلطوة  هذه  وتندرج  البلديات. 

الوطنية لكفاءة الطاقة يف لبنان 2011 � 2015.

اأطلقت بلدية دبي م�سروع 

»مدينتي ... بيئتي« الذي يهدف 

اإىل ف�سل املواد القابلة للتدوير 

يف م�سدرها، واإعادة تدويرها، 

وتقليل كمية النفايات املنزلية التي 

يتم طمرها بن�سبة تتجاوز 35 يف 

املئة، والبدء يف اإعداد ا�سرتاتيجية 

لتوفري كمية من املواد تكفي الإن�ساء 

�سناعة وطنية قائمة على اإعادة 

التدوير.

جاءت هذه املبادرة البيئية بعد 

قيام البلدية بدرا�سة بينت اأن نحو 

50 يف املئة من النفايات عبارة عن 

ورق وكرتون وبال�ستيك ومعادن 

ال يتم اال�ستفادة منها ب�سبب 

اختالطها ببقايا الطعام واالأغذية 

وغريها من امللوثات. ويبلغ معدل 

اإنتاج الفرد للنفايات يف دبي 2.8 

كيلوغرام يوميًا، وهو االأعلى يف 

االإمارات.

وقد مت اختيار ثالث مناطق 

�سكنية كمرحلة جتريبية. وتنفذ 

حملة لتوعية القاطنني يف املناطق 

املختارة منذ �سباط )فرباير(، 

على اأن يتم اإعداد درا�سة م�سحية 

للوقوف على معوقات العمل، 

وتقييم امل�سروع، متهيداً للتو�سع 

اإىل املناطق ال�سكنية كافة يف دبي.

وقد �سرى قانون جديد ابتداًء 

من اأيار )مايو( 2012 يلزم 

املجمعات التجارية يف دبي بفرز 

نفاياتها البال�ستيكية والزجاجية 

واملعدنية والع�سوية وغريها من 

املواد ال�ساحلة الإعادة التدوير، 

با�ستعمال �سناديق خا�سة تقدمها 

البلدية.

»مدينتي ... بيئتي« م�سروع الإعادة التدوير يف دبي

بلدية العني تكافح اآفات النخيل

جنحت بلدية مدينة العني يف معاجلة اأكرث من 3.2 مليون نخلة خالل ال�سنوات االأربع املا�سية، 

�سمن م�سروع مكافحة اآفات نخيل املنازل والواحات. ويركز امل�سروع على املكافحة املتكاملة. وقد 

ت�سمن تثبيت 181 م�سيدة �سوئية تعمل بالطاقة ال�سم�سية وزعت على جميع واحات مدينة العني 

ال�ست، وتعمل على تقليل حاالت االإ�سابة بحفار ال�ساق والعاقور يف مزارع الواحات. كما مت تثبيت 

800 م�سيدة فرمونية قادرة على جذب ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء، وهي اإحدى املمار�سات 

البيئية التي مكنت من تقليل اأثر االإ�سابة ب�سو�سة النخيل يف معظم واحات املدينة.

العراق

احتياطات معدنية �سخمة

التابعة  العراقية  اجليولوجي  امل�صح  هيئة  اأعلنت 

حتوي  مناجم  اكت�صاف  واملعادن  ال�صناعة  لوزارة 

ي�صتخرج  التي  الكاولني  مادة  من  �صخمة  كميات 

بعد  وذلك  النقاوة.  العايل  الألومنيوم  منها 

�صمن  الرطبة  ق�صاء  يف  طويلة  م�صح  عمليات 

 � العراقية  احلدود  من  القريبة  الأنبار  حمافظة 

اإىل  ي�صل  احتياط  وجود  تبنّي  وقد  ال�صعودية. 

�صبعة ماليني طن.

العراق  يف  اخلام  املواد  اكت�صاف  عمليات  وتعود 

مناجم  اكُت�صفت  اإذ  الع�صرين،  القرن  نهاية  اإىل 

يف ال�صحراء الغربية املحاذية ملنطقة الرطبة على 

بالكاولني  زاخرة  بغداد،  غرب  كيلومرتًا   420 بعد 

الرئي�صي  املكون  الكوارتز  ومعدن  والبنتونايت 

هذه  وت�صتخدم  احلديد.  وخام  ال�صليكيا  لرمال 

املواد يف تبطني الآبار النفطية ويف �صناعة الزجاج 

والأعالف  الإن�صائية  واملواد  والورق  وال�صرياميك 

احليوانية ومواد �صيدلنية.

الرثوة  يف  عراقيًا  الأغنى  الأنبار  حمافظة  وتعد 

املعدنية الالفلزية. اأما اإقليم كرد�صتان فهو الأغنى 

يف الرثوة املعدنية الفلزية.

وكانت احلكومة العراقية اأعلنت اأن ن�صبة ا�صتغالل 

 1.7 تتجاوز  ل  العراق  يف  النفطية  غري  الرثوات 

وجود  جيولوجية  م�صوحات  واأظهرت  املئة.  يف 

بينها  املكت�صفة،  غري  الرثوات  من  كبرية  كميات 

والكربيت  الأحمر  والفو�صفور  والفو�صفات  الذهب 

واحلديد. 
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التي  البيانات  لتحديث  �سعياً 

التنوع  مت جمعها �سابقًا حول 

والنظم  الربي  البيولوجي 

اأبوظبي،  اإمارة  يف  البيئية 

اأبوظبي  ـ  �سرعت هيئة البيئة 

التنوع  مل�سح  م�سروع  يف 

البيولوجي يف االإمارة، انطالقًا 

من املنطقة الغربية.

ي�سكل  الذي  امل�سح،  وي�ساهم 

للبيانات  رئي�سية  قاعدة 

تنفيذ  نحو  اأولية  وخطوة 

االأجل ويف  عملية ر�سد طويلة 

متكني  يف  الف�سول،  جميع 

الو�سع  تقييم  من  الهيئة 

البيولوجي  للتنوع  احلايل 

اأنظمة  فعالية  ومدى  الربي 

ي�ساهم  كما  املطبقة.  االدارة 

الالزمة  االأدوات  توفري  يف 

البيئي  التغري  تاأثريات  ملتابعة 

واالأنواع  الب�سرية  واالأن�سطة 

االأنواع  توزع  على  الغازية 

االأ�سلية ووفرتها.

با�ستخدام  امل�سح  ت�سميم  مت 

ليكون  الدولية،  املعايري 

يف  اعتماده  ميكن  منوذجًا 

يف  ورمبا  االأخرى،  االإمارات 

ومن  املنطقة.  يف  اأخرى  دول 

العاملية  اأبوظبي  خالل مبادرة 

�سيتم  البيئية،  للبيانات 

مع  البيانات  هذه  تبادل 

امل�ستوى  على  املعنية  اجلهات 

والدويل.  واالإقليمي  الوطني 

يف  امل�سح  نتائج  و�ست�ساهم 

التي  املحافظة  برامج  توجيه 

غري  واملنظمات  الهيئة  تنفذها 

احلكومية واجلامعات وغريها 

من الهيئات.

الهيئة مواقع حمددة  اختارت 

من  الغربية  املنطقة  متثل 

اأبوظبي، حيث يقوم الباحثون 

واملراقبون مب�سحها يف زيارات 

دقة  من  للتحقق  ميدانية 

املعلومات املتوافرة حول اأنواع 

يتم  كما  وحدودها.  املوائل 

بيانات  جمع  املرحلة  هذه  يف 

الرئي�سية،  النباتات  اأنواع  عن 

وت�سجيل  اأدلة  وجمع 

للحيوانات  م�ساهدات 

املوجودة يف املنطقة.

زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  وقال 

يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل 

ورئي�ض  الغربية  املنطقة 

الهيئة:  اإدارة  جمل�ض 

يف  امل�سروع  هذا  »�سي�ساهم 

�ساملة  بيانات  قاعدة  توفري 

لتقييم الو�سع القائم يف حفظ 

واحليوانية«،  النباتية  االأنواع 

واملقيمني  املواطنني  داعيًا 

واملوؤ�س�سات  والهيئات 

اىل  احلكومية  وغري  احلكومية 

امل�ساركة يف امل�سح.

املبارك،  واعتربت رزان خليفة 

ـ  البيئة  لهيئة  العام  االأمني 

الدرا�سة  »هذه  اأن  اأبوظبي، 

و�سع  على  الهيئة  �ست�ساعد 

ونظم  اأف�سل  حماية  برامج 

فعالة للمحافظة على االأنواع، 

�سناع  م�ساعدة  عن  ف�ساًل 

اتخاذ  على  اأبوظبي  يف  القرار 

ما  يف  احلكيمة  القرارات 

امل�ستدام  اال�ستخدام  يخ�ض 

لالأرا�سي«.

وترتاوح املوائل يف االإمارات بني 

وال�ساحلية  البحرية  البيئات 

واجلبال.  الرملية  والكثبان 

يف  امل�سح  ي�ستخدم  و�سوف 

وحتليالت  معلومات  توفري 

تعي�ض  التي  االأنواع  حول 

احليوانات  وجتمعات  فيها، 

الهيئة  والنباتات، مما ي�ساعد 

احلالية  التهديدات  حتديد  يف 

االأنواع  لهذه  وامل�ستقبلية 

على  احلفاظ  اإجراءات  لتعزيز 

التنوع البيولوجي.

باحثون  امل�سح  يجري 

البيئة،  هيئة  يف  خمت�سون 

من  اأي�سًا  �ست�ستفيد  التي 

تنفيذ  يف  الدولية  اخلربات 

�ستتيح  كما  اجلوي.  امل�سح 

الأ�ساتذة  امل�ساركة  فر�سة 

الثانوية  املدار�ض  وطالب 

على  واملواطنني،  واجلامعات 

امل�ساركني  تدريب  يتم  اأن 

الالزمة  بالقوائم  وتزويدهم 

الإجراء امل�سح امليداين.

هيئة البيئة تبداأ تنفيذ امل�سروع يف املنطقة الغربية

اأبوظبي � »البيئة والتنمية«

ر�سد التنوع البيولوجي

يف اإمارة اأبوظبي

ر�سد نخلة قزمة يف جبل حفيت

�سرح لوفد اإعالمي عن م�سروع ر�سد التنوع البيولوجي
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لعل الربج اجلديد االأكرث متيزاً يف 

العامل هو ذاك الذي يجري اإن�ساوؤه 

يف مدينة ميالنو االإيطالية. برج 

Bosco Verticale الذي يرتفع 27 
طبقة �سيكون اأول غابة عمودية 

يف العامل، حيث لكل �سقة �سرفة 

زرعت باالأ�سجار. خالل ال�سيف، 

�سوف تظلل اأ�سجار البلوط 

واالأميالن�سري النوافذ وحتجب 

غبار املدينة. وخالل ال�ستاء �سوف 

يخرتق �سوء ال�سم�ض االأغ�سان 

العارية وتبقى االأزهار زينة 

الطبقات.

بو�سكو فرتيكايل هو من بنات 

اأفكار �ستيفانو بويري، املعماري 

واالأكادميي واملحرر الت�سميمي 

ال�سابق ملجلة Domus التي تعنى 

بالت�سميم والعمارة. وهو يقول 

اإنه ا�ستجابة �سرورية لتمدد 

املدينة احلديثة. فلو كانت �سقق 

الربج منازل منف�سلة، الحتاجت 

اإىل 50 األف مرت مربع من االأر�ض 

و10 اآالف مرت مربع من الغابات. 

وهذا الربج هو العن�سر االأول يف 

مدينة »بيوميالنو« التي اقرتحها 

بويري، حيث ي�ستحدث حولها 

حزام اأخ�سر ويعاد تاأهيل 60 

مزرعة مهجورة يف �سواحيها 

مل�سلحة ال�سكان املحليني. 

ويعرتف بويري بوجود منوذج 

بديل للعمارة اخل�سراء: حلول 

ت�سميمية واأجهزة ذكية اللتقاط 

الطاقة وتوجيهها تكون غري 

ن  منظورة خلف زجاج مدخَّ

واإطارات فوالذية، بحيث يفي 

املبنى باخلطوط التوجيهية 

البيئية احلديثة من دون زرع 

�سجرية واحدة. لكن حركة 

»العمارة احلية« تتجاوز 

الت�سريعات احلالية وتهتم 

بالطريقة التي يجب اأن »ت�سعر بها 

املدن«.

هذا الربج يف ميالنو ممكن بف�سل 

تعاون حديث بني معماريني 

ومهند�سيني وعلماء نبات. وقد 

ا�سطر بويري مرات كثرية اإىل �سرح 

احللول الهند�سية والب�ستنية 

الالزمة ل�سجرة بلوط كي تنمو 

اإىل ارتفاع ت�سعة اأمتار يف الطبقة 

الع�سرين يف مدينة ع�سرية 

نا�سطة.

هذه احلركة اجلديدة هي 

ا�ست�سالح خالق للطبيعة التي 

تال�ست يف مدننا.

منح جامعية يف حتلية املياه

اأعلن مركز ال�سرق االأو�سط الأبحاث حتلية 

املياه )MEDRC( عن برنامج للمنح 

التعليمية يتيح خلريجي اجلامعات من 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

فر�سة الدرا�سة يف جامعات حول العامل، 

مع امل�ساركة يف م�سروع اأبحاث يتواله 

املركز. و�سوف يكت�سب الطالب مهارات 

متكنهم من امل�ساهمة يف تطوير عمليات 

حتلية املياه املاحلة يف بلدانهم. كما يهدف 

الربنامج اإىل تعزيز التفاهم والتبادل الثقايف 

الدويل.

على طالبي املنح اأن يكونوا مواطنني 

من بلد يف ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، حائزين على �سهادة تعادل 

بكالوريو�ض علوم اأو ماج�ستري علوم. 

ويجب اأن يح�سلوا على قبول من جامعة 

معنية مبجال التحلية، واأن يظهروا 

رغبة بامل�ساهمة يف تقدم بلدهم يف جمال 

التحلية. وتنتهي مدة تقدمي الطلبات يف 

30 حزيران )يونيو( 2012.

ملزيد من املعلومات: مركز ال�صرق الأو�صط 

لأبحاث حتلية املياه، �صندوق الربيد 21، 

الرمز الربيدي 133، اخلوير، ُعمان.

info@medrc.org.om

رب العقد املمتد من عام 2001 اإىل عام  اعتجُ

2011 »اأكرث العقود حرارة يف التاريخ وعلى 

م�ستوى القارات جميعها«، بح�سب ما 

ك�سفت املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية.

و�سجل متو�سط درجات احلرارة خالل 

هذا العقد 14.46 درجة مئوية، يف مقابل 

14.25 درجة يف العقد املمتد من 1991 اإىل 

2000، و14.12 درجة يف العقد املمتد من 

1981 اإىل 1990. و�سرحت املنظمة اأن وترية 

التغري املناخي ت�سارعت خالل هذا العقد، 

واأن وترية االحرتار باتت ملحوظة منذ عام 

.1971

واأ�سافت: »�سحيح اأن بع�ض الظواهر 

اجلوية مثل »ال نينيا« خف�ست حرارة املناخ 

ب�سورة موقتة خالل بع�ض ال�سنوات«، 

غري اأنها مل تتمكن من و�سع حد لالحتبا�ض 

ال�سائد عمومًا. واعتربت املنظمة اأن 

الرتاجع الهائل وامل�ستمر للجليد البحري يف 

املنطقة القطبية ال�سمالية )اآرتيك( ي�سكل 

واحدة من اأبرز خ�سائ�ض تغري املناخ خالل 

ال�سنوات الع�سر االأخرية.

ويف ما يخ�ض الفرتة املمتدة بني 2001 

و2010، يعد عام 2010 اأكرث االأعوام حرارة 

�سهدها العامل منذ 1850 حني بداأ جمع 

البيانات. فقد بلغ متو�سط درجات احلرارة 

خالل هذا العام 14.53 درجة مئوية، يليه 

املتو�سط الذي �سجل عام 2005 وبلغ 14.51 

درجة مئوية.

و�سهد العقد االأخري اأي�سًا ظواهر مناخية 

ق�سوى من قبيل الفي�سانات واالأعا�سري 

وموجات اجلفاف والربد واحلر. و�سربت 

موجة حّر مل ي�سهد لها مثيل اأوروبا عام 

2003، فيما �سربت اأخرى رو�سيا عام 

2010. وكانت لهما »تداعيات كارثية«، 

اإذ ق�سى اآالف االأ�سخا�ض، كما اجتاحت 

احلرائق الغابات. 

اإىل ذلك، ذكرت املنظمة اأن في�سانات 

قيا�سية اجتاحت اأوروبا ال�سرقية عامي 

2001 و2005 واأفريقيا عام 2008 وباك�ستان 

واأو�سرتاليا عام 2010.

واأعلن 48 بلداً من اأ�سل 102 م�سمولة يف 

الدرا�سة حتطيم الرقم القيا�سي لدرجات 

احلرارة خالل هذه الفرتة. اأما يف ما يتعلق 

باالأعا�سري، ف�سجل اأي�سًا رقم قيا�سي يف 

منطقة �سمال االأطل�سي. وجاءت ح�سيلة 

�سحايا االإع�سار »كاترينا« قيا�سية يف 

الواليات املتحدة عام 2005، حني لقي 1800 

�سخ�ض حتفهم.

2001 ــ 2011 العقد االأكرث حرارة يف التاريخ

بو�سكو فرتيكايل  اأول غابة عمودية يف العامل 
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املياه  على  دخيلة  اآ�صيوية  اأفعوانية  �صمكة  وجه 

الأمريكية حيث تهدد اأنظمة بيئية بحرية.

اإندوني�صيا  مياه  يف  تعي�س  �صفدعية  �صمكة 

وحتاكي �صكل املرجان فتخدع فري�صتها وتلتهمها.

ال�صمكة القنفذية تنفخ ج�صمها بابتالع املاء اأو الهواء 

لت�صبح كروية فال ت�صتطيع املفرت�صات ابتالعها.

جليد النم�سا يتقّل�ص

تراجعت االأنهار اجلليدية اخلم�سة والت�سعون يف النم�سا، التي راقبها 

النادي االألبي النم�سوي، مبعدل 17 مرتاً يف العام 2011، ومل ي�سجل 

اأي منها تقدمًا، بح�سب ما اأظهر تقرير �سنوي ن�سره النادي. وجاء 

يف التقرير اأن فرتة ذوبان اجلليد الطويلة عام 2011 ت�سببت برتاجع 

االأنهار اجلليدية على نحو ملحوظ، علمًا اأن �سببها كان حلول ف�سل 

ال�سيف باكراً. واأو�سح اأن 15  نهراً جليديًا خ�سرت اأكرث من 30 مرتاً، ما 

يعادل �سعفي ما خ�سرته يف العام املا�سي. اأما ن�سبة الذوبان الكربى 

ف�سجلت يف وادي اأوتز يف والية تريول حيث تراجع اأحد االأنهار 64 مرتاً.

ويف العام 2010، تراجعت االأنهار اجلليدية يف منطقة االألب النم�سوية 

مبعدل 14 مرتاً.

اأ�سماك غريبة

نهر �سالتن اجلليدي يف النم�سا

اأو�سرتاليا املبيدات ت�سمم احلاجز املرجاين العظيم

�سوف يعاين احلاجز املرجاين العظيم يف اأو�سرتاليا من اأ�سرار نتيجة قرار اتخذته احلكومة 

ي�سمح للمزارعني يف اأق�سى �سمال كوينزالند با�ستئناف ا�ستعمال املبيدات. ويرفع القرار 

حظراً دام ثالثة اأ�سهر ال�ستعمال املبيد »ديورون« على مزروعات ا�ستوائية مثل املوز 

والباوباو واالأنانا�ض وق�سب ال�سكر.

 )WWF( واعترب ال�سندوق العاملي حلماية الطبيعة

اأن رفع احلظر كارثة، اإذ اإن الديورون اكت�سف يف 

احلاجز املرجاين على بعد مئات الكيلومرتات من مواقع 

ا�ستعماله، وقد تعر�ض نحو ثلث احلاجز للمبيدات. 

واأو�سح اأن »الديورون م�سوؤول عن 80 يف املئة عن كمية 

املبيدات يف احلاجز، وهو دائم االأثر ال�سام«، م�سيفًا اأنه 

يلحق االأ�سرار باالأع�ساب البحرية التي يتغذى عليها بقر 

البحر )االأطوم( وال�سالحف البحرية.

يف كانون االأول )دي�سمرب( املا�سي �سرى هذا احلظر ملدة ثالثة اأ�سهر، و�سمل مو�سم االأمطار 

عندما يكون جريان املياه على الرتبة يف اأوجه. ومن اأول ني�سان )اأبريل( احلايل ي�ستطيع 

املزارعون ا�ستئناف ر�ض املزروعات، مع بع�ض القيود التي متنع الر�ض يف حال توقع �سقوط 

50 مليمرتاً من االأمطار خالل ثالثة اأيام من ا�ستعمال املبيد اأو اإذا كان انحدار االأر�ض يزيد على 

3 يف املئة.

الهنود يقتنون الهواتف

وال ميلكون مراحي�ص

ك�صف اإح�صاء لل�صكان 

عدد  اأن  الهند  يف 

هواتف  ميلكون  الذين 

الذين  عدد  من  اأكرب 

مراحي�س.  ميلكون 

ن�صف  اأن  واأظهر 

البالد  �صكان  جمموع 

 1.2 عددهم  البالغ 

تقريبًا  ن�صمة  بليون 

مراحي�س  ميلكون  ل 

ي�صتخدمون  املئة  يف   3.2 واأن  م�صاكنهم،  يف 

املراحي�س العامة. اأما يف ما يخ�س الهواتف، فقد 

ك�صف الح�صاء اأن 63.2 يف املئة من امل�صاكن فيها 

ال�صكان  ن�صف  من  اأكرث  وميتلك  هاتف،  اأجهزة 

هاتفًا حمموًل.

ما  العراء  يف  »التغوط  اأن  الإح�صاء  دائرة  واأعلنت 

�صكان  ن�صف  ان  اإذ  الهند،  يف  كبرية  م�صكلة  زال 

البالد تقريبًا م�صتمرون يف ممار�صة هذه العادة.
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حظر خراطيم املياه

ا�صتعمال  حظر  بقرار  وبيئيون  �صيا�صيون  رحب 

مواطن  مليون   20 يطاول  الذي  املياه  خراطيم 

�صربه  الذي  بريطانيا  �صرق  جنوب  يف  يعي�صون 

كثري  احلظر  يخرق  اأن  املتوقع  ومن  اجلفاف. 

مقدارها  غرامة  رغم  على  احلدائق،  اأ�صحاب  من 

�صركات  �صبع  فر�صتها  دولر(   1600( جنيه   1000

يخرقون  الذين  املكلفني  على  املا�صي  ال�صهر  مياه 

على  ر�صمية  هيئات  �صددت  وقد  املائية.  القيود 

موجات  اأ�صواأ  اإحدى  األزمته  الذي  احلظر  اأهمية 

وقد   1976 العام  منذ  بريطانيا  جنوب  يف  اجلفاف 

من�صوب  بات  وقد  ال�صنة.  هذه  نهاية  اإىل  ت�صتمر 

وو�صطها  البالد  جنوب  يف  اجلوفية  واملياه  الأنهر 

منخف�صًا جدًا بعد �صنتني متتاليتني من اجلفاف 

يف ال�صتاء.

للحياة  احلظر  باأهمية  الطبيعة  �صون  دعاة  ونوه 

املياه  على  الطلب  تخفي�س  اأن  معتربين  الربية، 

ويبقي  الطبيعة  يف  املياه  من  مزيد  على  يحافظ 

الربية  احلياة  ويحمي  اأطول  مدة  الأنهار  جريان 

الثمينة.

وي�صمل حظر ا�صتعمال خراطيم املياه ري احلدائق 

وغ�صل ال�صيارات والقوارب وتعبئة برك ال�صباحة. 

وا�صتثنيت منه املنا�صبات الريا�صية، ما يعني عدم 

�صموله مواقع الألعاب الأوملبية.

من اأ�سل 76 نوعًا من الفواكه 

واخل�سار مت تقييمها موؤخراً، 

احتوت الفليفلة الرتكية على 

اأكرب كمية من املواد الكيميائية 

اخلطرة، وفق دليل جديد 

للغذاء االأوروبي بعنوان »غذاء 

بال مبيدات« اأ�سدرته منظمة 

»غرينبي�ض« يف اأملانيا يف ني�سان 

)اأبريل(.

فقد ت�سدرت الفليفلة الرتكية 

قائمة املنتجات »االأكرث تلوثًا« يف 

رث على ما معدله  الدليل، حيث عجُ

24 مادة كيميائية يف العينات 

التي مت حتليلها. واأتى يف املرتبة 

الثانية االإجا�ض الرتكي الذي 

احتوى على ما معدله 10 مواد 

رث يف العنب الرتكي  كيميائية. وعجُ

على ما معدله 9 مواد كيميائية، 

ما جعله يف املرتبة الثالثة.

اعتمد الدليل نظام ت�سنيف 

اأخ�سر واأ�سفر واأحمر، حيث 

يعني االأحمر اأن اأكرث من ثلث 

العينات املفحو�سة حتتوي 

على م�ستويات خطرة من املواد 

الكيميائية. ومن اأ�سل البلدان 

الـ 23 الرئي�سية امل�سدرة للفواكه 

واخل�سار التي مت تقييمها يف 

الدرا�سة، �سجلت تركيا اأعلى عدد 

من املحا�سيل من فئة »االأحمر«. 

وتن�سح »غرينبي�ض« الن�ساء 

احلوامل واملر�سى واالأطفال على 

وجه اخل�سو�ض بتجنب فئة 

»االأحمر«.

وقد مت حتليل حمتويات فواكه 

اأخذت من متاجر بالتجزئة 

واجلملة يف بلدان اأوروبية خالل 

العامني 2009 و2010. وال يعتقد 

اأن ا�ستعمال املبيدات انخف�ض 

كثرياً يف تركيا منذ ذلك الوقت.

يذكر اأن الزراعة هي قطاع رئي�سي 

يف االقت�ساد الرتكي، وقد بلغ 

اإجمايل �سادرات الفواكه واخل�سار 

الرتكية 2.34 بليون دوالر عام 

.2011

غرينبي�ص: مبيدات كثيفة يف املزروعات الرتكية
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حرب على املوارد
»البيئة والتنمية« ت�ضتطلع الو�ضع البيئي يف جنوب ال�سودان

م�ضت ع�ضرة اأ�ضهر على 

ا�ضتقالل جنوب ال�ضودان. 

لكن هذا البلد الفتي 

ما زال يف �ضراع مع 

ال�ضودان الذي انف�ضل 

عنه، خ�ضو�ضًا على تقا�ضم 

عائدات النفط يف املنطقة 

احلدودية. كما اأن 

اعتماده �ضبه الكلي على 

املوارد الطبيعية، واأهمها 

النفط واملاء، هو عامل 

حمتمل حلرب اأهلية لأنه 

يوؤجج التناف�س على هذه 

املوارد. وتواجه احلكومة 

حاليًا حتدي اإدارة الرثوات 

الطبيعية وا�ضتثمارها يف 

التنمية الب�ضرية وتنويع 

القت�ضاد. مدير الأبحاث 

والتدريب يف جملة 

»البيئة والتنمية« بوغو�س 

غوكا�ضيان اأم�ضى �ضهر 

اآذار )مار�س( 2012 يف 

جنوب ال�ضودان حيث 

ا�ضتطلع الأو�ضاع واأعد هذا 

التحقيق امليداين

مو�ضــوع الغــالف

نقل املياه  مهمة يومية للن�ضاء

يف جنوب ال�ضودان. )�أ ف ب(
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هجليج  بلدة  من  قواته  ال�سودان  جنوب  �سحب 

النفطية املتنازع عليها مع ال�سودان، بعد اأ�سبوعني 

اأن  كادت   2012 )اأبريل(  ني�سان  يف  ع�سكرية  مواجهة  من 

ت�سعل فتيل حرب �ساملة بني البلدين.

والتنمية«  »البيئة  كانت  هجليج«،  »موقعة  من  اأيام  قبل 

جولة  يف  ال�سودان،  جنوب  يف  البيئي  الو�سع  ت�ستطلع 

اىل  جوبا  العا�سمة  من  اأخذتها  �سهـرًا،  ا�ستمرت  ميدانية 

الأقاليم، قابلت خاللها امل�سوؤولني وال�سكان وقادة املجتمعات 

على  �سراع  هي  الرئي�سية  امل�سكلة  اأن  اىل  وخل�ست  املحلية. 

املوارد، يبداأ باملاء ول ينتهي بالنفط.

جنوب ال�سودان هو الدولة الأحدث يف العامل. وقد انف�سل 

على  ا�ستفتاء  بعد   2011 )يوليو(  متوز  يف  ال�سودان  عن 

واأنهت   2005 عام  اأبرمت  �سالم  ملعاهدة  تتويجًا  ال�ستقالل، 

قتيل.  مليوين  نحو  ح�سدت  التي  الأهلية  احلرب  من  عقودًا 

لكن اأعمال العنف بني البلدين مل تتوقف على رغم املعاهدة، 

اأن اجلانبني مل يتفقا على احلدود بينهما ول على  خ�سو�سًا 

كيفية تقا�سم عائدات النفط يف املنطقة احلدودية. وما زالت 

حكومة اجلنوب ت�سمي هجليج با�سمها اجلنوبي »بانثو«.

املناطق  تق�سف  ال�سودان  قوات  كانت  الأثناء،  هذه  يف 

وتثري  ال�سودان.  جلنوب  تابعة  اأخرى  ومناطق  احلدودية 

ولية  حميط  يف  عليها  املتنازع  املنطقة  يف  ال�ستباكات 

كردفان احلدودية يف ال�سودان خماوف من جتدد نزاع اأو�سع 

بني جوبا واخلرطوم.

وقد دعا اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون قوات اجلنوب 

اإىل الن�سحاب من هجليج، معتربًا احتاللها »انتهاكًا ل�سيادة 

ال�سودان  حكومة  دعا  كما  م�سروع«.  غري  وعماًل  ال�سودان 

من  قواتها  و�سحب  اجلنوب  اأرا�سي  على  الق�سف  وقف  اإىل 

املناطق املتنازع عليها، مبا فيها اأبيي التي احتلتها عام 2011.

م�ستقلة،  دولة  واأ�سبح  ال�سودان  جنوب  انف�سل  عندما 

 120 لل�سمال  تاركًا  يوميًا،  نفط  برميل  األف   380 معه  اأخذ 

األف برميل يوميًا فقط من الإنتاج النفطي. ويف حني ميلك 

فاإن  ال�سوداين،  النفط  احتياط  من  املئة  يف   75 نحو  اجلنوب 

ي�ستفيد  اأن  ميكن  التي  والأنابيب  امل�سايف  ميلك  ال�سمال 

منها البلدان. لكن اجلنوب ي�سكو من التكاليف العالية التي 

اأي  يح�سل  ومل  التحتية.  بنيته  ل�ستخدام  ال�سمال  يفر�سها 

دفعه  ال�سودان  جنوب  على  يتوجب  الذي  املبلغ  حول  اتفاق 

لل�سودان.  التابعة  الأنابيب  خطوط  عرب  نفطه  لت�سدير 

املبالغ  مقابل  يف  النفط  تاأخذ  اخلرطوم  بداأت  عندما  لذلك، 

اأوقف  ـ  الأمر  جوبا  تف�سر  كما  »ت�سرقه«  اأو  ـ  بها  تطالب  التي 

م�سافيه  بناء  اجلنوب  ويعتزم  اإنتاجه.  ال�سودان  جنوب 

واأنابيبه والبحث عن ميناء بحري اآخر، اإذ اإنه حماط بالرب من 

كل اجلوانب ولي�س له اأي منفذ بحري. وهذا الأمر يزيد قلق 

الت�سخم  ب�سبب  خانقة  اقت�سادية  اأزمة  يعاين  الذي  ال�سمال 

ال�سودان  جنوب  خ�سارته  اإىل  اإ�سافة  الثقيلة،  والديون 

يوؤدي  اأن  حمللون  ي�ستبعد  ول  ال�سخمة.  النفطية  واإيراداته 

ل�سرتداد  اجلنوب  مع  احلرب  ا�ستئناف  اإىل  بال�سمال  ذلك 

احلقول النفطية.

اإىل  فاإ�سافة  الطبيعية.  برثواته  ال�سودان  جنوب  ويتميز 

مائية  وموارد  خ�سبة  زراعية  اأرا�س  فيه  النفطية،  ثروته 

وافرة، وما بني 10 ماليني وع�سرين مليون راأ�س من الأبقار، 

جتذب  اأن  ميكن  الربية  احليوانات  من  قطعان  عن  ف�ساًل 

يف  �سكانه  معظم  وكان  امل�ستقبل.  يف  البيئية  ال�سياحة 

املا�سي يعي�سون من الزراعة والرعي، لكن البلد يعتمد حاليًا 

على اإيراداته النفطية التي ت�سكل نحو 98 يف املئة من اإيراداته 

باأنها  متهمة  احلكومة  اأن  غري  �سادراته.  مداخيل  وجممل 

تنفق على قواتها الع�سكرية ولي�س على ال�ستثمار الب�سري. 

ا�ستغالل  و�سوء  بالف�ساد  النطاق  وا�سعة  اتهامات  وت�سيع 

التنقيب  عن  الناجم  البيئي  والدمار  النفطية  العائدات 

وهذا  ال�سكان.  على  املبا�سرة  وتاأثرياته  النفطي  وال�ستخراج 

حيث  نيجرييا،  يف  النيجر  دلتا  يف  النفط«  »لعنة  بـ  يذّكر 

اجلن�سية  املتعددة  ال�سركات  م�سالح  خلدمة  النزاعات  توؤجج 

وم�سوؤولني حكوميني فا�سدين.

هناك عدة عوامل جتعل جنوب ال�سودان معر�سًا حلروب 

ومنها  نعمة.  يكون  اأن  بدل  لعنة  النفط  وجتعل  م�ستقبلية، 

موؤ�س�ساته  و�سعف  النفط،  �سادرات  على  الكبري  اعتماده 

واإداراته، والبطالة، وعدم التنوع القت�سادي، وتدين م�ستوى 

النزاعات. ويعترب  الوا�سعة، وتاريخه يف  التعليم، وم�ساحته 

حمتماًل  عاماًل  الطبيعية  املوارد  على  الكلي  �سبه  العتماد 

اأن  كما  املوارد.  على  التناف�س  يوؤجج  اإنه  اإذ  اأهلية،  حلرب 

اقت�ساده  يجعل  الأ�سا�سية  ال�سلع  على  اخلارجي  اعتماده 

حدود اإدارية

ليبيا

م�سر

ت�ساد

ال�سودان

اإريرتيا

اإثيوبيا

جمهورية جنوب ال�سودان

اأفريقيا

الو�سطى

جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية
اأوغندا كينيا

اخلرطوم

منطقة اأبيي املتنازغ عليها 

بني ال�سمال واجلنوب

جوبا
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ه�سًا اأمام تقلب الأ�سعار وال�سدمات املالية العاملية. وامل�ساحة 

املتمردين،  على  ال�سيطرة  احلكومة  على  ت�سّعب  ال�سا�سعة 

النفطية  املن�ساآت  يف  واملعدات  العمال  يهاجمون  كانوا  الذين 

خالل الأحداث ال�سابقة لال�ستقالل.

احلياة يف اجلنوب

األف   640 نحو  ال�سودان  جنوب  جمهورية  م�ساحة  تبلغ 

الذي  النيل  نهر  اأمطار  م�ستجمع  يف  وتقع  مربع،  كيلومرت 

يجري يف �سهل في�ساين منخف�س �سا�سع يغطي جزءًا كبريًا 

مرت  و3000   400 بني  الأرا�سي  ارتفاعات  وترتاوح  البالد.  من 

رطب،  �سبه  مناخ  البالد  معظم  وي�سود  البحر.  �سطح  فوق 

يف  مليمرت   200 بني  ال�سنوي  املطري  الهطول  يرتاوح  حيث 

الغابات  منطقة  يف  مليمرت   2200 ـ  و1200  ال�سرقي  اجلنوب 

يف  مليمرت   1300 ـ  و700  الغربي  اجلنوب  يف  ال�ستوائية 

لدرجات  ال�سنوي  املعدل  ويرتاوح  ال�سمالية.  اجلافة  املناطق 

الأمطار  مو�سم  وميتد  مئوية.  درجة  و32   26 بني  احلرارة 

يت�سبب  ما  )دي�سمرب(،  الأول  كانون  اىل  )مايو(  اأيار  من 

النيل وبيبور.  بفي�سانات يف ال�سهول الفي�سانية بني نهري 

يعيق  ما  موحلة،  الرتابية  الطرق  ت�سبح  الفرتة،  هذه  خالل 

املناطق  طرق  على  النتقال  يتي�سر  ول  بال�سيارات.  النتقال 

الأول  كانون  من  ميتد  الذي  اجلفاف،  مو�سم  يف  اإل  الريفية 

مناطق  معظم  ت�سهد  ول  )اأبريل(.  ني�سان  اىل  )دي�سمرب( 

البالد هطول اأي مطر خالل الفرتة اجلافة.

و�سهول  طبيعية  غابات  البالد  من  املئة  يف   90 وتغطي 

يف  عالية  فتكون  الأ�سجار،  كثافة  تتنوع  حيث  ع�سبية  �سافانا 

اجلنوب  يف  ومنخف�سة  املرتفعة،  واجلبال  الغربي  اجلنوب 

ال�سرقي وال�سمال.

بنحو  ال�سودان  جنوب  �سكان  عدد  ر�سمي  اإح�ساء  ر  قدَّ

منهم  املئة  يف   90 من  اأكرث   ،2008 عام  ن�سمة  ماليني  ثمانية 

على  املوا�سي  تربية  وتهيمن  ريفية.  مناطق  يف  يعي�سون 

ا�ستخدامات الأرا�سي، خ�سو�سـًا يف املناطق اجلافة، وت�سكل 

املورد القت�سادي الرئي�سي للبالد واأهم م�سدر للغذاء والدخل 

لغالبية العائالت.

يف  املتوافرة  البناء  مواد  هي  والأع�ساب  واخل�سب  الطني 

املناطق الريفية، ت�سيد بها الأكواخ التقليدية التي ل ي�ستعمل 

ال�سيارات  البناء.  مواد  من  الأخرى  والأنواع  الزجاج  فيها 

الدولية  للمنظمات  معظمها  الريفية،  املناطق  يف  جدًا  نادرة 

واحلكومة والقوات امل�سلحة. ونادرة اأي�سًا البهائم التي ميكن 

والبغال  اخليول  مثل  الأثقال،  وحمل  للتنقل  ا�ستخدامها 

الب�سائع  بنقل  ال�سكان  يقوم  ما  وغالبًا  واحلمري.  واجلمال 

واملقتنيات باأنف�سهم، خ�سو�سًا على روؤو�س الن�سوة.

الغذائي  وامل�سدر  الرئي�سية  الرثوة  املوا�سي  وت�سكل 

ُتقدم  الزواج،  مرا�سم  واأثناء  الأرياف.  ل�سكان  الرئي�سي 

خم�سون بقرة كمهر لعائلة العرو�س. ومتار�س الزراعة لتلبية 

احلاجات املعي�سية، حيث ي�سكل ال�سرغوم والذرة املح�سولني 

مو�سم  يف  تزرع  التي  البقول  بع�س  جانب  اإىل  الرئي�سيني، 

الأمطار.

موؤ�سرات  اأ�سواأ  بع�س  ي�سهد  الـذي  ال�سودان،  جنوب  يف 

والتعليم،  ال�سحة  جمايل  يف  خ�سو�سًا  العامل،  يف  التنمية 

اليوم.  يف  دولر  من  اأقل  على  اأ�سخا�س   10 كل  من   8 يعي�س 

�سحية.  رعاية  اأي  من  ي�ستفيدون  ل  اأ�سخا�س   10 كل  من  و6 

يكمل  ول  حاد،  تغذية  �سوء  من  الأطفال  ُخم�س  ويعاين 

الدرا�سة البتدائية اإل 10 يف املئة. ويتفاوت �سكان املدن، مبا 

احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  موظفني  من  جوبا،  العا�سمة  فيها 

العمل  عن  عاطلني  اإىل  وعمال  �سغرية  م�ساريع  واأ�سحاب 

وم�سرديـن داخليـًا واآخرين عائدين اىل الوطن ومعظمهم ل 

ميلكون اأي اأر�س ول ميار�سون اأي عمل.

فقط،  واجلنوب  ال�سمال  بني  املوارد  على  ال�سراع  ولي�س 

قبائل  بني  نزاعات  نف�سه  ال�سودان  جنوب  يف  تن�سب  اإذ 

خ�سو�سًا  الطبيعية،  املوارد  على  متنوعة  عرقية  وجماعات 

املياه واملراعي. فهي كلها تتناف�س على املوارد ذاتها يف املوقع 

�ضهر يف جنوب ال�ضودان

للأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  تنفذ 

جنوب  يف  برناجمًا   )FAO( والزراعة 

التنمية  وكالة  من  مموًل  ال�سودان، 

الأمن  مو�سوعه  الكندية،  الدولية 

الغذائي امل�ستدام عرب تنمية املجتمعات 

املحلية وجتميع املياه، وذلك يف وليتي 

الأ�سد  وهما  الأعلى،  والنيل  جونغلي 

تاأثراً بقلة المدادات الغذائية يف البلد. 

ترابية  برك  بناء  امل�سروع  عنا�سر  ومن 

يتطلب  ما  )حفائر(،  املياه  لتجميع 

اإجراء درا�سة للأثر البيئي والجتماعي. 

وقد مت تكليف مدير الأبحاث والتدريب 

 31 ـ   1 بني  مبهمته  قام  وهو  الدرا�سة،  هذه  باإجراء  والتنمية«  »البيئة  جملة  يف 

امل�سوؤولني  وقابل  املياه،  لتجميع  املقرتحة  املواقع  زار  حيث   ،2012 )مار�ص(  اآذار 

وال�سباب  والن�ساء  الأهلية  اجلمعيات  ممثلي  فيهم  مبن  املحليني،  وال�سكان 

م�سوؤويل  قابل  كما  والجتماعية.  البيئية  الأو�ساع  وا�ستطلع  والفلحني،  والرعاة 

املتحدة  الأمم  وخرباء  والغابات،  والزراعة  والري  املوارد  وادارة  البيئة  وزارات 

امليداين  التحقيق  هذا  اأعد  ومقابلته،  مل�ساهداته  ونتيجة  املنطقة.  يف  العاملني 

لـ»البيئة والتنمية« حول التحديات البيئية يف جنوب ال�سودان.

بوغو�س غوكا�ضيان )الأول وقوفًا من الي�ضار(

مع روؤ�ضاء املجتمعات املحلية يف مقاطعة نريول

التي تبعد 400 كيلومرت عن العا�ضمة جوبا

اأولد يف ظل �ضجرة 

ا�ضتوائية معمرة 

يف منطقة اأورور ـ  جونغلي 
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ذاته، وتطلق ادعاءات وادعاءات م�سادة تتعلق بحقوقها يف 

تتعدى  كبرية  مب�ساكل  النزاعات  وتت�سبب  واملوارد.  الأر�س 

البيوت  تدمري  اىل  اأحيانًا  توؤدي  اإذ  الغذاء،  على  احل�سول 

وتقييد  النا�س،  من  كبرية  اأعداد  ونزوح  العي�س،  و�سبل 

حتركات الرعاة واملزارعني. كما تت�سبب يف مقتل اأ�سخا�س، 

ما يجعل احلياة اأكرث ق�سوة على الن�ساء والأطفال الذين يقع 

على كاهلهم تاأمني معي�سة اأ�سرهم.

ال�سمالية  جونغلي  ولية  يف  ونريول  اأورور  اإقليما  ويعترب 

ال�سرقية الأكرث تعر�سًا للنزاعات املحلية. فقبيلة النوير هناك 

اىل  قطعانها  انتقال  ويت�سبب  املياه،  ندرة  من  كثريًا  تعاين 

املناطق التي تقطنها قبيلة دينكا املجاورة، حيث تتوافر املياه، 

يف ن�سوب قتال بني اجلماعتني العرقيتني.

وقد عانى �سكان جنوب ال�سودان طوياًل من انعدام الأمن 

وتقلبات  النتاجية،  انخفا�س  ب�سبب  خ�سو�سًا  الغذائي، 

والفي�سانات  املتكررة  اجلفاف  وموجات  الأمطار،  هطول 

الطارئة، والفتقار اىل التوجيه الزراعي، وانعدام الأمن الذي 

تت�سبب به نزاعات قبلية.

بيئة ه�ضة

عن  ال�سودان  جنوب  يف  الرئي�سية  البيئية  التهديدات  تنجم 

عوامل خمتلفة، اأهمها تزايد عدد ال�سكان، وعودة الالجئني 

وزوال  الزراعية،  الأرا�سي  اإدارة  و�سوء  ال�ستقالل،  بعد 

للتدهور  الرئي�سية  الأ�سباب  ومن  املناخ.  وتغري  الغابات، 

جماري  وجفاف  الأنهار،  يف  املياه  منا�سيب  انخفا�س  البيئي 

اأعايل  عند  الأرا�سي  ا�ستخدامات  يف  تغريات  نتيجة  املياه 

واإقامة  الغابات  تعرية  مثل  الالعقالنية  واملمار�سات  الأنهار، 

ال�سدود والرعي اجلائر وجتفيف املناطق الرطبة، اإ�سافة اىل 

تغري املناخ وانخفا�س هطول الأمطار وعدم انتظامها.

اأعداد  وازدياد  امل�ستدامة  غري  الزراعية  الأعمال  وتوؤدي 

املوا�سي وحرائق الغابات اىل تدهور الرتبة. وحت�سل خ�سائر 

وال�سيد  املوائل  تدهور  نتيجة  البيولوجي  التنوع  يف  كبرية 

غري امل�سروع للحيوانات الربية وا�ستنزاف موارد مثل اخل�سب 

واإعادة  ال�سكان  عدد  ازدياد  مع  خ�سو�سًا  واملياه،  والفحم 

املياه  وت�سريف  ال�سناعي  التلوث  عن  ف�ساًل  توطينهم، 

املبتذلة والنفايات ال�سلبة وملوثات اأخرى يف الطبيعة.

يف  خ�سو�سًا  جديًا،  بيئيًا  خطرًا  النفطي  التلوث  وي�سكل 

احلدودية  املنطقة  يف  النفط  حقول  حيث  الرطبة  الأرا�سي 

بني ال�سودان وجنوب ال�سودان. وقد �سهدت مواقع ا�ستخراج 

النفط يف اأبيي ووليتي الوحدة واأعايل النيل تلوثًا نفطيًا يف 

مرافق التنقيب والإنتاج وحول خطوط الأنابيب، كما يحدث 

تلوث للبيئة نتيجة ت�سريف املياه من اآبار النفط.

رئي�سيًا،  بيئيًا  حتديًا  املناخ  تغري  تاأثريات  تخفيف  ويعترب 

وتاأخر  املطري  الهطول  فرتات  انتظام  عدم  مع  خ�سو�سًا 

وتتلقى  الأخرية.  الع�سر  ال�سنني  خالل  الأمطار  مو�سم 

بع�س املناطق كميات اأقل من الأمطار، وت�سهد انخفا�سًا يف 

منا�سيب املياه اجلوفية ومتددًا لل�سحراء نحو اجلنوب.

للتكيف  اتخاذها  يجب  التي  الرئي�سية  التدابري  ومن 

م�سدر  ت�سكل  التي  واملراعي  الغابات  حماية  املناخ  تغري  مع 

خدمات  وتوفري  تاأهيلها،  واإعادة  املحلية  للمجتمعات  رزق 

املزارعني  لدى  امل�ستدامة  الزراعية  القدرات  لبناء  تدريبية 

على  للحفاظ  الفعالة  التقليدية  املمار�سات  وترويج  ال�سغار، 

م�ضخة يدوية ل�ضحب املياه يف قرية لنكني يف مقاطعة نريول  

مزاد قروي للقطعان

زريبة لالأبقار قيد البناء من مواد حملية: خ�ضب  وطني وق�س



املياه، واإدخال تقنيات جديدة حل�ساد املياه، مثل اإن�ساء برك 

كبرية )حفائر( لتجميع مياه الأمطار وا�ستخدامها يف �سقي 

املوا�سي والأعمال املنزلية.

اأن  اىل  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  تقديرات  ت�سري 

يف  الأخرى  احلرجية  والأرا�سي  للغابات  احلالية  اخل�سارة 

جنوب ال�سودان تبلغ 228 األف هكتار �سنويًا. وت�سكل الزراعة 

اأهم عامل لتعرية الغابات على نطاق وا�سع. فالعائلة الزراعية 

لزراعة  الأر�س  من  اأقل  اأو  هكتارًا  ت�ستخدم  العادية  ال�سغرية 

امل�ساريع  لكن  به.  باأ�س  ل  اأمر  وهذا  الغذائية،  املحا�سيل 

اأحزمة  ترتك  اأن  دون  من  الغابات  تعري  الكبرية  الزراعية 

�سجرية خ�سراء.

الأع�ساب  وماعز،  واأغنام  اأبقار  من  املوا�سي،  وتلتهم 

رعاة  ويقدم  الغابات.  جتدد  فتمنع  ال�سغرية  والأ�سجار 

حمليون على حرق الغابات على نطاق وا�سع، اإما اإهماًل واإما 

ذلك  اأن  ظنًا  الياب�س  الع�سب  من  الأر�س  تنظيف  �سياق  يف 

القبائل  ورجال  الرعاة  يعمد  ذلك،  واإىل  الع�سب.  منو  يجدد 

ك�سف  بهدف  اأمنية  لدواع  الغابات  من  م�ساحات  اإحراق  اإىل 

»الأعداء« وفتح ممرات للعبور. لكن لهذه املمار�سة تاأثريات 

�سطح  على  اجلافة  الع�سوية  املواد  فحرق  كبرية،  �سلبية 

يخف�س  ما  املبا�سرة،  ال�سم�س  لأ�سعة  الرتبة  يعر�س  الأر�س 

من  العلوية  الرتبة  ويحرم  الدقيقة  كائناتها  ويقتل  رطوبتها 

هذه املواد الع�سوية ال�سرورية خل�سوبتها. واإ�سافة اىل ذلك، 

يدمر حرق الغابات موائل اأنواع كثرية من الطيور واحليوانات 

وتق�سي  البيولوجي.  التنوع  بخ�سارة  يت�سبب  ما  والنباتات، 

احلرائق اأي�سًا على البذور وجذور الأع�ساب الدائمة. 

وي�سكل احلطب والفحم النباتي امل�سدر التقليدي للطاقة 

بالن�سبة اىل معظم �سكان جنوب ال�سودان، وهما ي�ستعمالن 

بكميات  احلطب  وُي�ستهلك  الأكواخ.  وبناء  والتدفئة  للطبخ 

الن�ساء  باتت  حتى  الغابات،  م�ساحة  فتت�ساءل  هائلة، 

الأخ�ساب  وتعترب  جمعه.  اأجل  من  بعيدة  م�سافات  مي�سني 

»موارد جمانية« ميكن ا�ستغاللها من دون قيود، ما يت�سبب 

با�ستنزاف مت�سارع للغابات واجنراف للرتبة وتغري مناخي. 

لذلك فاإن احلاجة ملحة لدارة الطلب على الطاقة اخل�سبية، 

الزوال  من  للحد  وا�سع،  نطاق  على  كفوءة  مواقد  وا�ستعمال 

ال�سريع لالأ�سجار.

لتنظيم  وقانوين  موؤ�س�سي  اإطار  تطوير  حاليًا  يجري 

ت�سع  مل  احلكومة  لكن  ال�سودان.  جنوب  يف  البيئية  الأمور 

الت�سريعات  ومعظم  �ساماًل.  بيئيًا  قانونيًا  اإطارًا  الآن  حتى 

الواقع البيئي ويتم  القائمة هي قطاعية ول تعك�س  والأنظمة 

تطبيقها ب�سكل �سيئ. ووزارة البيئة هي امل�سوؤولة الأوىل عن 

حماية البيئة واإدارتها، وعن تطوير وتنفيذ ال�سيا�سة البيئية 

الوطنية )2011( يف جنوب ال�سودان.

الطبيعية  املوارد  من  جتعل  كثرية  عوامل  هناك  تكن  لئن 

امل�ستقبل  فان  النزاعات،  توؤجح  »لعنة«  ال�سودان  جنوب  يف 

الطريق  احلكومة  اختارت  اإذا  مظلمًا  بال�سرورة  يكون  لن 

تكون  اأن  جدًا  ميكن  الطبيعية  فاملوارد  للتنمية.  ال�سحيح 

يف  وا�ستثمارها  ثرواتها  باإدارة  احلكومة  قامت  اإذا  نعمة 

النفط  على  التكال  بدل  القت�ساد  وتنويع  الب�سرية  التنمية 

يف  وال�ستثمار  الزراعي  القطاع  تقوية  عرب  خ�سو�سًا  كليًا، 

العلوم والتكنولوجيا.

ول �سك يف اأن جنوب ال�سودان لن ينعم بال�ستقرار ما مل 

ينعم به ال�سودان اأي�سًا وتتوقف عمليات العنف بني ال�سمال 

ال�سلمي،  التعاي�س  من  ي�ستفيدان  البلدين  فكال  واجلنوب. 

املوارد  ل�ستغالل  الآخر  على  يعتمد  منهما  كال  اأن  خ�سو�سًا 

ت�سهيل  الدويل  املجتمع  على  لذا  اجلنوب.  يف  النفطية 

احلوار والتعاون بني البلدين، عرب تدبري الظروف وال�سروط 

املنا�سبة لالتفاق، خ�سو�سًا على النفط واحلدود.  ■

مو�ضــوع الغــالف
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برك حل�ضاد مياه الأمطار

على رغم اأن جنوب ال�سودان غني باملواد املائية، لوجود اأنهار �سخمة تعرب اأرا�سيه، 

الأج�سام  هذه  من  ت�ستفيد  ل  الريفية  املجتمعات  معظم  فاإن  النيل،  خ�سو�سًا 

املوارد  وزارة  اعتمدت  لذلك  جداً.  مكلف  اإليها  واإي�سالها  املياه  �سخ  لأن  املائية، 

املائية والري جتميع املياه يف مو�سم الأمطار يف برك ترابية، كو�سيلة لتاأمني املياه 

ال�سرورية للرعاة يف املناطق اجلافة خلل مو�سم اجلفاف. وترى ال�سلطات املحلية 

الغذائي  الأمن  لنعدام  رئي�سي  �سبب  وهي  املياه،  على  النزاعات  اأن  واحلكومية 

وتوؤدي اإىل انخراط ال�سباب يف القتال، �سوف تنخف�ص ب�سكل كبري مع تاأمني املياه. 

لذلك تعمل الوزارة حاليًا على ترويج اإقامة هذه الربك يف املناطق اجلافة الريفية. 

وقد اعتمدت ت�سميمًا ملئمًا لهذه الربك مب�ساعدة الوكالة الأملانية للتعاون الفني 

)GIZ( والبنك الدويل.

تبلغ ال�سعة القيا�سية للربكة 40 األف مرت مكعب، كافية ل�سقي ع�سرة اآلف راأ�ص 

من املا�سية اأثناء مو�سم اجلفاف الذي يدوم اأحيانًا �ستة اأ�سهر، ولل�ستهلك املنزيل 

لنحو األف �سخ�ص. ويقدر معدل ال�ستهلك املنزيل للمياه بنحو 15 ليرتاً لل�سخ�ص 

يف اليوم، يقابله 20 ليرتاً لكل راأ�ص من الأبقار يومياً و7 ليرتات لكل راأ�ص من املاعز 

والأغنام. ومن اأهم فوائد الربك بالن�سبة اإىل املجتمعات املحلية تقليل النق�ص املائي 

احلاد الذي تعاين منه املوا�سي من ت�سرين الثاين )نوفمرب( حتى ني�سان )اأبريل(، 

وحت�سني اأو�ساع املوا�سي، وتق�سري وقت النتقال م�سافات بعيدة بحثًا عن املياه، 

ما ي�سيب املوا�سي بالوهن.

ر مواقعها ول ي�سمح لأحد  ومن اأجل احلفاظ على جودة مياه الربك، �سوف ت�سوَّ

الب�سري بوا�سطة م�سخات  اللزم لل�ستهلك  املاء  اإليها. و�سوف ي�سخ  بالدخول 

ل�ستهلك  اللزم  املاء  �سحب  و�سيتم  منا�سبة.  تنقية  له  جترى  اأن  بعد  يدوية، 

املوا�سي بوا�سطة م�سخات �سم�سية اإىل اأجران خم�س�سة لها.

وميكن تخفيف م�سكلة امللريا بادخال اأ�سماك »تيلبيا« واأنواع �سمكية ا�ستوائية 

اأخرى تلتهم يرقات البعو�ص الناقل للمر�ص.

رعاة يف اإقليم نريول 

م�ضلحون بالر�ضا�ضات للدفاع 

عن حقوق قبيلتهم يف 

م�ضادر املياه التي يتنازعون 

عليها مع قبائل اأخرى 
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 á«ÑdÉZ  óªà©J  PEG  ,iƒ°üb  á«ªgCG  Ohóë!d  IôHÉ©dG  "É«ª!d
 äÉfGõNh  QÉ¡fCG  &!Y  á«FÉŸG  É¡JGOGóeG  ÚeCÉàd  á«Hô©dG  'hódG
 OQGƒŸG  ™«ªL  øeh  .IQhÉ›  ¿Gó!H  ™e  É¡ª°SÉ#àJ  á«aƒL
 QOÉ°üe øe ¿Éã!ãdG ™Ñæj ,á«Hô©dG ¿Gó!ÑdG ‘ IOóéàŸG á«FÉŸG
 á«ª°SQ á«bÉØJG  á#£æŸG ‘ óLƒJ ’  -dP ™eh .á#£æŸG êQÉN
 .ácÎ°ûŸG  á«FÉŸG  OQGƒª!d  á«YÉª÷G  IQGO’ÉH  $!©àJ  IóMGh
 IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG &!Y §#a á«HôY 'hO ™Ñ°S âbOÉ°U óbh
 á«FÉŸG  …QÉéª!d  á«MÓŸG  ÒZ  ä’Éª©à°S’G  ¿ƒfÉb  'ƒM
 ‹hódG  "É«ŸG  ¿ƒfÉ#d  á«°ù«FôdG  ÇOÉÑŸG  +æ°üJ  »àdG  ,á«dhódG
 "É«ŸG IQGOÉH $!©àJ ácÎ°ûe äÉ«bÉØJG ó#©d *ª©à°ùJ Ée kÉÑdÉZh

.É¡ª°SÉ#Jh
 »Hô©dG  ióàæŸG  "Qó°UCG  …òdG  ,"É«ŸG  'ƒM  ôjô#àdG  ƒYójh

(ÊÉLO !æe ôjƒ°üJ) ¿OQC’G ô¡f $É«e QOÉ°üe óMCG ,¿ÉæÑd ÜƒæL ,É«Ñ°UÉM ‘ ÊÉÑ°UÉ#G ™«HÉæj
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  á«Hô©dG  ¿Gó!ÑdG  &©°ùJ  ¿CG  ¤EG  ,2010  ,ÉY  á«ªæàdGh  áÄ«Ñ!d
 ·C’G  á«bÉØJG  ÇOÉÑe  ¢SÉ°SCG  &!Y  á«fhÉ©J  äÉ«bÉØJG  ó#©d
 …QÉéª!d  á«MÓŸG  ÒZ  ä’Éª©à°S’G  ¿ƒfÉb  'ƒM  IóëàŸG
 äÉeƒ!©ŸG  º°SÉ#J  RhÉŒ  áªµ)G  øeh  .á«dhódG  á«FÉŸG
 ójóëàd  áÄjôL  äGƒ£N  PÉîJGh  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ°ûà°S’Gh
 á«fƒfÉb  ÇOÉÑe  É¡¡LƒJ  ,"É«ŸG  º°SÉ#àd  áeGóà°ùe  á¨«°U
 ,iPCÉH  ÖÑ°ùàdG  ,ó©H  ,Gõàd’Gh  ,'ƒ#©eh  'OÉY  'Éª©à°S’
 &!Yh .á«dÉ)G iƒ#dG äÉfRGƒJ 'ÓàNG &!Y OÉªàY’G øe k’óH
 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG  ‘  kÉaGôWCG  â°ù«d  »àdG  á«Hô©dG  ¿Gó!ÑdG

.É¡«!Y ¥OÉ°üJh á«bÉØJ’G ™bƒJ ¿G IQƒcòŸG

$É«ŸG !"Y ÜôM
 z¿OQC’G  ô¡æd  &!YC’G  ¢Vƒë!d  á«°SÉ«°ShQó«¡dG  ¢ù°SC’G{
 á©eÉL  ‘  »FÉŸG  øeC’G  çÉëHCG  õcôe  ÉgóYCG  á°SGQO  ¿GƒæY
 ób  IóYÉb  ™°Vh  á°SGQódG  â sNƒJ  .á«fÉ£jÈdG  É«!¨fCG  â°ùjEG
 ,¿OQC’G ô¡f &!Y ´Gõæ!d *«!– …CG *Ñ#à°ùŸG ‘ É¡«!Y óªà©j
 ô¡ædG  óaGhôd  á«FÉŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ‘  $«#ëàdG  'ÓN  øe  -dPh
 IôHÉ©dG  äÉ#aóàdG  ,Góîà°SG  q*é°S  ¢Vô©à°ùJ  »¡a  .É«!©dG
 »°ü#à°ùJ Éªc ,*°UÉ)G ±ÉëLE’G ô¡¶Jh ,É¡©jRƒJh Ohóë!d

."QGôªà°SGh "É«ª!d *KÉªàŸG ÒZ ™jRƒàdG 'ƒ°üM á«Ø«c
 ájÈ©dGh  á«Hô©dG  äÉ¨!dÉH  åëÑdG  $jôa  ,ÉŸEG  *°†ØHh
 ⁄  äÉfÉ«H  ¤EG  êƒdƒdG  øe  ø qµ“  ,ájõ«!µfE’Gh  á«°ùfôØdGh
 óbh  .¢übÉf  $«#–  É¡«!Y  …ôLCG  hCG  kÉ#HÉ°S  É¡«a  $«bóàdG  ºàj
 +«°TQCG  iód  äÉXƒØfih  äÉ qØ!e  ±É°ûàcG  ¤EG  -dP  iOCG
 ¿ÉæÑ!d  Éª¡HGóàfG  ¿ÉHEG  á«fÉ£jÈdGh  á«°ùfôØdG  Úà£!°ùdG
 äÉ#aóJ äÉfÉ«H ÚH áfQÉ#ŸG ¤EG iOCG Éªc ,Ú£°ù!ah ájQƒ°Sh
 AÉ#à°SG  ¤EGh  ,»!FGô°SE’Gh  ÊÉæÑ!dG  ÚÑfÉ÷G  &!Y  ô¡ædG
 øY  kÓ°†a  ,á«!«FGô°SE’Gh  á«fÉæÑ!dG  +ë°üdG  øe  äÉ«£©e
 øe  …ƒ!©dG  Aõ÷G  »ÑfÉL  &!Y  äÉ£!°ùdG  Égô°ûæJ  ⁄  ôjQÉ#J

.¿OQC’G ô¡f ¢VƒM
 óaGhôdG  ¢VGƒMC’  á! q°üØe  á°SGQO  'ÓN  øe  ôjô#àdG  ócDƒj
 ,¢SÉ«fÉHh  ¿Gó!dGh  ÊÉÑ°UÉ)G  »gh  ,¿OQC’G  ô¡æd  É«!©dG
 .á«dhO »g É¡àjò¨J á#£æeh ¢VGƒMC’G "òg øe kÓc ¿CG  &!Y
 ‘  óaGhôdG  AÉ#àdG  á£#f  óæY  äÉ#aóàdG  á«ªc  äÉ°SÉ«b  ô¡¶Jh
 ÌcC’G ƒg ¿Gó!dG ô¡f ¿CG Oƒ#Y áà°S ióe &!Y …ƒ!©dG ¢Vƒ)G
 kGQGô#à°SG  ÌcC’Gh  (kÉjƒæ°S  Ö©µe  Îe  ¿ƒ«!e  240  ƒëf)  É vÑ°U
 äÉ#aóJ  Iƒb  Èà©Jh  .¿OQC’G  ô¡æd  É«!©dG  áKÓãdG  óaGhôdG  ÚH
 +!àîJh ,¿Gó!dG äÉ#aóJ +°üf ¢SÉ«fÉHh ÊÉÑ°UÉ)G …ô¡f
 "É«e  º¶©e  $aóàJh  .áæ°ùdG  QGóe  &!Y  ÒÑc  *µ°ûH  É¡JÉ«ªc
 á«JBG  ,Ohóë!d  IôHÉY  á«aƒL  "É«e  É¡jò¨J  ™«HÉæj  øe  óaGhôdG
 hCG  *«FGô°SEG  ¬ q!à–  …òdG  …Qƒ°ùdG  ¿’ƒ÷G  êƒ!Kh  QÉ£eCG  øe
 "òg  á«ªc  äQ qóbh  .(ï«°ûdG)  ¿ƒeôM  *ÑL  äGQóëæe  øe

.kÉjƒæ°S Ö©µe Îe ¿ƒ«!e 350h 250 ÚH äÉ#aóàdG

¢SÉ«fÉHh ¿Gó"dG QOÉ°üe (ÓàMG
 º«°ù#J ™e É¡«!Y Iô£«°ùdGh É¡JÉ#aóJh "É«ŸG &!Y ´Gô°üdG CGóH
 »àdG  äGQÉ°üàf’G ó©H ¢VQCÓd á«°ùfôØdGh á«fÉ£jÈdG äG qƒ#dG
 í‚ 1921 ,É©dG  ‘h .á«fÉªã©dG  ájQƒWGÈeE’G &!Y É¡à##M
 ¿OQC’G ô¡f óaGhQ º¶©e qº°V ¤EG ±OÉ¡dG Êƒ«¡°üdG §¨°†dG
 ä’hÉfi ¿CG ÒZ .Ú£°ù!a &!Y ÊÉ£jÈdG ÜGóàf’G á£!°ùd
 Êƒ«¡°üdG §¨°†dG ºZQ &!Y *°ûØdÉH äAÉH ÊÉ£«!dG ô¡f º°V

 ´Gô°üdG  òî qJG  ,$M’  âbh  ‘h  .ôªà°ùŸG
 á«æ«£°ù!ØdG  áÑµædG  ôKEG  kÉØæY  ÌcCG  kÉ©HÉW
 ™°Vh  íÑ°UCGh  ,*«FGô°SEG  ,É«bh  1948  ,ÉY
 iÈµdG á«°ù«FôdG á«FÉŸG ™jQÉ°ûŸGh äÉ££îŸG
 ¿É`æÑd  ÚH  kÉ«°SÉ°SCG  kGQƒfi  É¡àHQÉfi  hCG
 øe  *«FGô°SEGh  á¡L  øe  ¿OQC’Gh  ájQƒ°Sh
 äô£«°S ¿CG  *«FGô°SEG  âãÑd Éeh .iôNCG  á¡L
 &!Y …ôµ°ù©dG É¡FÓ«à°SG ó©H äÉ#aóàdG &!Y
 É¡MÉ«àLGh  1967  ,É©dG  ‘  …Qƒ°ùdG  ¿’ƒ÷G
 ÓJ  …òdG  'ÓàM’Gh  1978  ,É©dG  ‘  ¿ÉæÑ!d

 *«FGô°SEG  Pƒëà°ùJ  Ú)G  -dP  òæe  .2000  ,É©dG  &àM  -dP
 ô¡f  óaGhôd  …ƒ!©dG  Aõ÷G  äÉ#aóJ  øe  ó°SC’G  á°üM  &!Y
 Éªæ«H ,áÄŸG ‘ óMGh áÑ°ùf ÜQÉ#j Ée ¿ÉæÑd *¨à°ùjh ,¿OQC’G

.kÉÄ«°T ájQƒ°S ôªãà°ùJ ’
 É¡HÉë°ùfG ó©H &àM QÉãÄà°S’G Gòg &!Y *«FGô°SEG â¶aÉM
 'GõJ ’ É¡fCG ÉÃh .2000 ,É©dG ‘ á«fÉæÑ!dG »°VGQC’G º¶©e øe
 ¿ƒeôM *ÑL øe AGõLCG -dP ‘ ÉÃ ,…Qƒ°ùdG ¿’ƒ÷G *à–
 á!eÉµdG  Iô£«°ùdÉH  ßØà–  »¡a  ,É©Ñ°T  ´QGõeh  ôé¨dG  ájôbh
 Éªg  áKÓãdG  óaGhôdG  øe  ÚæKG  ájò¨J  $WÉæeh  QOÉ°üe  &!Y

.¢SÉ«fÉHh ¿Gó!dG
 (ÊGRƒdG)  "É«ª!d  ï°V  á£fi  AÉæÑH  ¿ÉæÑd  ,É«b  ¿Éc
 *«FGô°SEG  ¿CG  ¤EG  IQÉ°TEG  2002  ,É©dG  ‘  ÊÉÑ°UÉ)G  ô¡f  &!Y
 ô¡f  "É«e  QOÉ°üe  &!Y  Iô£«°ùdG  äó#a  2000  ,ÉY  É¡HÉë°ùfÉH
 ±ô£dG  *©a  IOQ  ¿CG  äô¡XCG  á°SGQódG  ¿CG  ÒZ  .ÊÉÑ°ü)G
 áWÉ°SƒH  áÑdÉ£ŸG  ¤EG  Üô)ÉH  ójó¡àdG  øe  ,»!«FGô°SE’G
 øe  äÉ#aóàdG  &!Y  ¬Jô£«°S  ó«cCÉJ  IOÉYEG  ‘  ,óN  ,á«dhO
 -dP Oƒ#jh .ô¡ædG &!Y »FÉ‰EG »!Ñ#à°ùe *ªY …CG  ´OQ 'ÓN
 ¿CG  ájô¶f  ƒgh  ,á°SGQó!d  IOó©àŸG  äÉLÉàæà°S’G  óMCG  ¤EG
 ô¡æ!d  &!YC’G  ¢Vƒ)G  ‘  ÉgQOÉ°üeh  "É«ŸG  äÉ#aóàH  º qµëàdG

.»°VGQC’G &!Y Iô£«°ùdG ¤EG áLÉ)G ¿hO øe ºàj ¿CG øµÁ
 ô¡æd  &!YC’G  ¢Vƒ)G  "É«e  QOÉ°üe  ¿EÉa  ,-dP  ºZQ  &!Yh
 óaGhôdÉa .*«FGô°SE’ áª°SÉM á«ªgCG äGP ,ƒ«dG Èà©J ’ ¿OQC’G
 ¢Só°S  ƒëf  øeDƒJh  ,ÉjÈW  IÒëÑd  »°ù«FôdG  Qó°üŸG  *µ°ûJ
 *eÉY  òNDƒj  ⁄  GPEG  å!ãdGh  ,*«FGô°SE’  áHò©dG  "É«ŸG  ‹ÉªLEG

»"«FGô°SE’G (ÓàM’G â– É¡æe º°ùb ìRôj »àdGh ÊGRƒdG ™«HÉæjh ÊÉÑ°UÉ#G ô¡æd ájPÉëŸG ôé¨dG ájôb
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 áYGQõdG  *LCG  øe  "É«ŸG  "òg  ,óîà°ùJh  .QÉÑàYE’G  ‘  ôîÑàdG
 ájó#f  *«°UÉfi{  êÉàfEG  á«¨H  Ö#ædG  AGôë°U  ‘  á«YÉæ°üdG

.‹õæŸG %Ó¡à°S’G *LCG øe kÉ°†jCGh ,zôjó°üà!d
 "É«ŸG  OQGƒŸ  äÉeGóîà°S’G  "òg  QÉÑàYE’G  ‘  ÉfòNCG  GPEG
 ‹É)G  á«FGò¨dG  OGƒŸG  OGÒà°SG  ºéM  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,áæ«ªãdG
 *«FGô°SCG  iód  ¿CG  %Qóf  ,ôëÑdG  "É«e  á«!–  &!Y  IQó#dGh
 'ÓàM’G  ¿CG  ºZQ  &!Yh  ,Gòd  .á«aÉ°VEG  á«#£æe  äGQÉ«N
 "Ò°ùØJ  øµÁ  ôé¨dG  ájôbh  É©Ñ°T  ´QGõŸ  ôªà°ùŸG  »!«FGô°SE’G
 'ÉØZEG  ™«£à°ùf  Óa  ,"É«ª!d  *°UGƒàe  $aóJ  ÚeCÉJ  ±ó¡H
.ºgCG kÉ©HÉW Ö°ùàµJ ¿CG øµÁ »àdG ájôµ°ù©dGh á«æjódG õaGƒ)G
 &!Y  Iô£«°ùdG  ¿CG  á°SGQódG  èàæà°ùJ  ,É¡æ«Y  á#jô£dÉH
 ìÉ«àL’ á«°ù«FôdG õaGƒ)G óMCG øµJ ⁄ ÊÉ£«!dG ô¡f äÉÑ°üe
 ’  É‡h  ,-dP  ™eh  .2006h  1982h  1978  ,GƒYC’G  ‘  ¿ÉæÑd
 ,âfÉc  "É«ª!d  á«àëàdG  á«æÑdGh  á«FÉŸG  QOÉ°üŸG  ¿EÉa  ,¬«a  ÖjQ
 »àdG Ühô)G ‘ á«°ù«FôdG ™FGQòdGh ±GógC’G øe ,ºFGO *µ°ûH
 50 øe ÌcC’ »FGƒ°û©dGh óª©àŸG ÒeóàdG ¿EG .*«FGô°SEG É¡à qæ°T
 §#a  ô¡¶j   ⁄  2006  ,ÉY  ¿ÉæÑd  ÜƒæL  ‘  "É«ª!d  kÉeÉY  kÉfGõN
 qÈY  *H  ,‹hódG  ÊÉ°ùfE’G  ¿ƒfÉ#!d  á«!«FGô°SE’G  äÉcÉ¡àf’G
 øe  º¡©æeh  ºgQÉjO  øe  Ú«fóŸG  Òé¡àd  ádÉ©a  *FÉ°Sh  øY
 áæª«¡dG{  ,ÉµMEG  õjõ©J  ‘  2006  ÜôM  âªgÉ°Sh  .IOƒ©dG
 Ohóë!d IôHÉ©dG äÉ#aóàdG &!Y *«FGô°SEG Égóªà©J »àdG zá«FÉŸG

 ô¡f &!Y ÊÉæÑd »FÉ‰EG  ´hô°ûe …CG  ´OQ hCG  ÖjôîJ 'ÓN øe
.ÊÉÑ°UÉ)G

áeRC’G IQGOEG
 »àdG  á¶gÉÑdG  á«dÉŸGh  ájôµ°ù©dGh  á«°SÉ«°ùdG  +«dÉµàdG  ¿EG
 ,Góîà°S’G  ÚeCÉJ  á«¨H  á«!«FGô°SE’G  äÉeƒµ)G  É¡Jó qÑµJ
 ô¡æd  &!YC’G  ¢Vƒ)G  ‘  "É«ŸG  OQGƒŸ  ôªà°ùŸGh  …ô°ü)G
 ádhódG øeCG ídÉ°üe ™e áfQÉ#ŸÉH ôcòJ á«ªgCG &£©J ’ ,¿OQC’G
 º«gÉØe ‘ ¢ü«ëªàdG 'ÓN øe kÉ«FõL Gòg ô q°ùØjh .ájÈ©dG

."É«ŸG 'ƒM ´Gô°üdG
 +æ©dG  'ÉªYCG  ÈY  ºFÉ#dG  ,É¶ædG  &!Y  á¶aÉëŸG  *ªµà°ùJ
 Iƒ#dG)  äÉHÉ£ÿGh  äÉjGhôdG  øe  Oó©H  (áÑ!°üdG  Iƒ#dG)
 …òdG  %GP  áæª«¡ŸG  á«!«FGô°SE’G  äÉHÉ£ÿG  øeh  .(áªYÉædG
 ,*«FGô°SEG  ádhO  øeCÉH  Ohóë!d  IôHÉ©dG  äÉ#aóàdG  §Hôj
 »°VGQC’Gh  "É«ŸG  IQóf  'ƒM  áÑ qcôe  äÉjGhQ  ¢SÉ°SCG  &!Y
 ÈY  $«Kh  *µ°ûH  kÉªFÉb  §HGôdG  Gòg  hóÑjh  .á«é«JGÎ°S’G
 AÉ£°SƒdG  &!Y  ôKCG  óbh  ,¬!eÉµH  »!«FGô°SE’G  »°SÉ«°ùdG  +«£dG
.2002 ,ÉY ÊGRƒdG ™Ñf &!Y ±ÓÿG 'ÓN kÉ«!L GóHh Ú«dhódG

 ‹hódG  ™ªàéŸG  É¡dòH  »àdG  á«°SÉeƒ!ÑjódG  Oƒ¡÷G  äóH
 äÉaÓÿG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ÊGRƒdG  ™Ñf  &!Y  ´GõædG  IÎa  'ÓN
 ÌcCG  ºFÉ#dG  ™°VƒdG  áYõYR  ,ó©H   káªà¡e  ,iôNC’G  á#HÉ°ùdG
 ¿Éc  ó#a  .´GõædG  ÜÉÑ°SC’  ájQò÷G  á÷É©ŸÉH  áªà¡e  »g  É‡
 ,ƒ#J  Oƒ¡÷G  "òg  âfÉc  ‹ÉàdÉHh  ,áeRC’G  IQGOEG  &!Y  õ«cÎdG
 ÖfÉ÷G ‘ ÉgÒãJ Éª«a Ohó)G øe ÖfÉL ‘ ±hÉîŸG áFó¡àH
 óbh  .ájQòL  'ƒ!M  OÉéjEÉH  AóÑ!d  ¢UôØdG  ä qƒa  É‡  ,ôNB’G
 &!Y  ¿OQC’G  ô¡f  ¢VƒM  º«°ù#àd  á!KÉ‡  Oƒ¡Lh  áÑZQ  äRôH
 ôNBGh  …ƒ!Y  óMGh  :Ú«Yôa  Ú°VƒM  ¤EG  $°SÉæàe  ÒZ  ƒëf
 õµJôJ »àdG á«°SÉeƒ!ÑjódG Oƒ¡÷G "òg ¿CG  ‘ -°T ’ .»!Ø°S
 ±É£ŸG  ájÉ¡f  ‘  AƒÑà°S  ¿OQC’G  ¢Vƒ)  É«fódG  óaGhôdG  &!Y
 ,¢Vƒ)G  &!YCG  ‘ áªFÉ#dG äGôJƒàdG *gÉŒ ÖÑ°ùH ,*°ûØdÉH
 á#£æe  ‘  á!°UÉ)G  á£°ûfC’ÉH  ôKCÉàj  ¢Vƒ)G  *Ø°SCG  ¿CG  Éªc
 ÈY  +FGõdG  º«°ù#àdG  Gòg  á°SGQódG  âeóîà°SG  óbh  .™ÑæŸG
 &!Y ócDƒJ É¡fCG ÒZ ,¿OQC’G ô¡æd …ƒ!©dG Aõ÷G &!Y õ«cÎdG

.¬!eÉµH ¿OQC’G ô¡f ¢VƒM øe CGõéàj ’ kGAõL "QÉÑàYG á«ªgCG
 ÖÑ°ùH  *Ñ#à°ùŸG  ‘  á!ªàfi  áØ«æY  äÉYGõf  Ö°ûæJ  óbh
 á«aƒ÷G "É«ŸG ™jQÉ°ûŸ +ãµŸG ƒªædG hCG ,Ohóë!d ôHÉ©dG çƒ!àdG
 'òÑJ  »àdG  Oƒ¡÷G  &!Y  ,-dòd  .äÉfGõÿG  AÉæH  §£ÿ  hCG
 òNCÉJ  ¿CG  á!KÉ‡  äGôJƒJh  ÜhôM  ´’ófÉH  ø¡µàdG  *«Ñ°S  ‘
 ôªà°ù«°S  …òdG  , k’hCG  ™°ShC’G  »°SÉ«°ùdG  QÉWE’G  QÉÑàYE’G  ‘
 IOÉYEG  ¤EG  kÓãe  QOÉÑ«°S  Úaô£dG  óMCG  ¿Éc  GPEG  Ée  ôjô#J  ‘
 "É`«e  á«!–  É«LƒdƒæµJ  OÉªàYG  hCG  áeOÉ©dG  "É«ŸG  ,Góîà°SG
.¬J qóM øe +«ØîàdG hCG "É«ŸG 'ƒM ´Gô°üdG è«LCÉJ á«¨H ô`ëÑdG
 ôªà°ùj  ,Iô qeóŸG  Üô)G  äÉHƒf  ÚH  Éeh  ,AÉæKC’G  "òg  ‘
 ¿ÉæÑd ‘ á«!÷G "QÉKBG ™e ,*bCG IóëH "É«ŸG &!Y øeõŸG ´Gô°üdG
 "É«ŸG  'ƒM  ´GõædG  á!µ°ûŸ  'OÉ©dG  *)G  &!Yh  .»°ù«FQ  *µ°ûH
 á£!°ùdG  ‘  ä’ƒëàdG  ¬H  âëª°S  'ÉM  ‘  ,kÉ©jô°S  ¿ƒµj  ¿CG
 ó«cCÉàdG á°SGQódG ó«©J ,ájÉ¨dG "ò¡d kÉ#«#–h .äÉbÓ©dG ‘ hCG
 OóÑàJ ød ¿OQC’G ô¡æd &!YC’G ¢Vƒ)G 'ƒM äGôJƒàdG ¿CG &!Y
 QÉÑàY’G Ú©H á«°SÉeƒ!ÑjódG Oƒ¡÷Gh *«dÉëàdG äòNCG GPEG  ’EG
 É¡©jRƒJh  Ohóë!d  IôHÉ©dG  "É«ŸG  ,Góîà°SG  ‘  *KÉªàdG  ,óY

   .¬!eÉµH ¢Vƒ)G $WÉæe &!Y

 Éà«Y ájôb ‘ $É«ŸG ¿GõN
 .¿ÉæÑd ÜƒæL ‘ Ö©°ûdG
 $É«ŸG äÉfGõN âfÉc óbh
&°ü)"d Iô°TÉÑe kÉaGógCG
»"«FGô°SE’G

ÊÉÑ°UÉ#G ô°ùL
ô¡æ"d »FÉà°ûdG *aódG IhQP ‘

 ¢ù°SC’G{  á`°SGQO  ó`YCG
 &!YC’G  ¢Vƒë!d  á«°SÉ«°ShQó«¡dG
 øeC’G  çÉëHCG  õcôe  z¿OQC’G  ô¡æd
 É«!¨fCG  â°ùjEG  á©eÉL  ‘  »FÉŸG
 á«©ªL  øe  Ö!£H  ,á«fÉ£jÈdG
 ,Éb  .'É©`dGóÑY  º«gGôHG  AÉbó°UCG
 ¿ƒàjR  %QÉe  á°SGQódG  OGóYEÉH
 ÊÉLO  &æeh  ÆÉÑ°U  ó«Y  Ëôch

.»ªë!J 'É°û«eh

K
ar

áa
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¿É qªY ‘ ô°†NCG !æÑe
á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ
á`«ÑgòdG LEED IOÉ¡°T !"Y õFÉM á)£æŸG ‘ ‹hO !æÑe (hCG
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 ôjóe  »Ø°Sƒ«dG  *°SÉH  QƒàcódG
 áë°U  á£°ûfC’  »ª«!bE’G  õcôŸG
 ,á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ‘ áÄ«ÑdG
 ÒÑN  …hÉµ!e  ¿RÉe  ¢Sóæ¡ŸGh
 ‘  É«LƒdƒæµàdG  *#fh  äÉeƒ!©ŸG

.õcôŸG

 ™e %Éé°ùfGh ,ábÉ£dGh $É«ŸG %Góîà°SG ‘ á«dÉY IAÉØc
 ájQGô#G Qõ÷G IôgÉX øe qóMh ,á£«ëŸG áÄ«ÑdGh ™ªàéŸG

 ,á«dÉY á«ë°U IOƒL äGP á«"NGO áÄ«Hh ,ájô°†#G
á«©«Ñ£dG OQGƒŸG !"Y á¶aÉfih

áãjó#Gh ájó«")àdG IQÉª©dG øe èjõe

»Ø°Sƒ«dG $°SÉHh …hÉµ#e ¿RÉe
 'ƒ#J Ée *©ØJ ¿CÉH á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe kÉfÉÁEG
 *°†aCG ÒaƒJ &!Y É¡æe  kÉ°UôMh ,¬H í°üæJ Ée òØæJh
 ,ÉgQGhRh  É¡«ØXƒŸ  á«Ä«ÑdGh  á«°ùØædGh  á«ë°üdG  ±hô¶dG
 õ«ªàj  ¿CG  &!Y  â°UôM  ó#a  ,á«!ëŸG  áÄ«ÑdG  ™e  kÉeÉé°ùfGh
 äÉØ°UGƒŸG &!YCÉH ¿É qªY á«fOQC’G áª°UÉ©dG ‘ ójó÷G ÉgÉæÑe
 ,É¶f  äóªàYG  -dP  *LCG  øe  .á«ë°üdGh  á«Ä«ÑdG  ¢ù«jÉ#ŸGh
 ¤G  áaÉ°VEG  (DEEL)  »Ä«ÑdG  º«ª°üàdGh  ábÉ£dG  ‘  IOÉjôdG
 ójó÷G  ÉgÉæÑe  ¿ƒµ«d  ,iôNC’G  á«ŸÉ©dG  AÉæÑdG  áª¶fCG  çóMCG
 º«!bE’G  ‘  »‡CG  &æÑe  'hCGh  ¿OQC’G  ‘  ô°†NCG  &æÑe  'hCG

.,É¶ædG Gò¡d »ÑgòdG +«æ°üàdÉH &¶ëj

 §«£îàdG  AÉæKCG  ÉgOÉªàYG  ”  »àdG  ±GógC’G  øª°†àJ
 &!YCÉH  á«æ¡e  áÄ«H  ÒaƒJ  :»JCÉj  Ée  &æÑª!d  ÊGôª©dG
 »©ªàéŸG  QGƒ÷G  ™e  ,ÉàdG  ,Éé°ùf’G  ,á«ë°üdG  äÉØ°UGƒŸG
 ájÉª)  iòàëj  kÉLPƒ‰  ô#ŸG  ¿ƒµj  ¿CG  ,á£«ëŸG  áÄ«ÑdGh
 á«Ñ!°ùdG á«Ä«ÑdG äGÒKCÉàdG øe ó)G 'ÓN øe áÄ«ÑdGh áë°üdG
 ,É¡©e +«µàdGh »NÉæŸG Ò¨àdG IôgÉX øe ó)Gh áë°üdG &!Y
 ìô°ûd  kÉ«M kGÈàflh »Ä«ÑdG »YƒdG iƒà°ùe ™aôd IGOCG ¿ƒµj ¿CG
 á«!ªY IGOCG ¿ƒµj ¿CG ,™bGƒdG ¢VQCG &!Y á©LÉædG á«Ä«ÑdG 'ƒ!)G
 ,áaÉc äÉjƒà°ùŸG &!Y á«Ä«ÑdG 'ƒ!ë!d ó«jCÉàdG ó°ûM ‘ óYÉ°ùJ

.QGô#dG ´Éæ°Uh Úªª°üŸGh ÚdhÉ#ŸGh ÚµdÉŸG …CG
 &æÑe  *°üM  ,ádhòÑŸG  Oƒ¡÷Gh  ,Gõàd’G  'ÓN  øeh
 á«ÑgP  IOÉ¡°T  'hCG  &!Y  ¿É qªY  ‘   á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 AÉæÑ!d  (DEEL)  »Ä«ÑdG  º«ª°üàdGh  ábÉ£dG  ‘  IOÉjô!d
 iƒà°ùe  &!Y  *H  ,¿OQC’G  iƒà°ùe  &!Y  §#a  ¢ù«d  ,ô°†NC’G

.Égô°SCÉH á#£æŸG ‘ IóëàŸG ·C’G ÊÉÑe
ájƒbÉWh á«FÉe IAÉØc
CO2  äÉKÉ©ÑfG '«")Jh

 ¿OQC’G  ‘  ,"É«ŸG  %Ó¡à°SG  ó«°TôJ  ¤G  áLÉë!d  áHÉéà°SG
 &æÑŸG  º«ª°üJ  ”  ,kÉeƒªY  á«Hô©dG  á#£æŸGh  ¢UÉN  *µ°ûH
 .É¡«!Y  ®ÉØ)Gh  "É«ŸG  ,Góîà°SG  IAÉØµd  êPƒªæc   "ó««°ûJh
 PEG  ,áÄŸG  ‘  60  øe  ÌcCÉH   "É«ŸG  %Ó¡à°SG  'ó©e  ¢†ØN  ó#a
 300`250) ¬ë£°S øe QÉ£eC’G "É«e OÉ°üM &!Y &æÑŸG *ª©j
 +«ãµJ  øe  áŒÉædG  "É«ŸG  ™«ªŒh  ,(kÉjƒæ°S  Ö©µe  Îe
 ‘  É¡æjõîJh  (kÉjƒæ°S  Ö©µe  Îe  200`150)  AGƒ¡dG  äÉØ«µe
 äÉeÉª)Gh ¢†«MGôŸG ‘ É¡eGóîà°S’ ,*°üØæe "É«e ¿GõN
 ‘h  "É«ª!d  *«!#dG  %Ó¡à°S’G  äGP  á#jó)G  äÉJÉÑf  …Q  ‘h
 á«ë°üdG  äÉÑ«cÎdG  *ª°ûJh  .kÉeƒªY  +«¶æàdG  ¢VGôZCG
 â– á©°TC’G äÉ°SÉ q°ùM á£°SGƒH *ª©J "É«e ÒHÉæ°U &æÑª!d
 ¢†«MGôeh  ,+«ØN  $aóàH  (äÉ°TO)  äÉ°TÉ°TQh  ,AGôª)G

."É«ŸG $aóàd êhOõe ,É¶æH
 %Ó¡à°SG  ¿ƒµj  å«ëH  "ó««°ûJh  &æÑŸG  º«ª°üJ  ”  -dòc
 áªª°üŸG  ájQÉ«©ŸG  ÊÉÑŸG  øe  *bCG  áÄŸG  ‘  22^5  ¬«a  ábÉ£dG
 äGOƒc  óªà©J  »àdG  ÊÉÑŸG  …CG  ,‹ÉãŸG  »°Sóæ¡dG  *µ°ûdÉH
 +««µàdGh  ójÈàdGh  áÄaóàdG  »°Sóæ¡Ÿ  á«cÒeC’G  á«©ª÷G
 ¿ƒHôµdG  ó«°ùchCG  ÊÉK  äÉKÉ©ÑfG  ¿CG  Qó#jh  . (ASHRAE )
 'ÉªLEG øµÁh .áæ°ùdG ‘ kÉæW 75 ™bGƒH ¢†Øîæà°S &æÑŸG øe
 AGOC’G ‹ÉY êÉLR ,Góîà°SG :»JCÉj ÉÃ É¡YÉÑJG ” »àdG 'ƒ!)G
 ¿GQó÷G  'õY  ,IQGô)G  OGOÎ°SG  á!éY  ,Góîà°SG  ,»Fƒ°†dG
 §«°Sƒd  Ò¨àŸG  $aóàdG  ,Góîà°SG  ,á«dÉY  IAÉØµH  +#°ùdGh
 ™e  +««µàdGh  áFƒ¡àdGh  áÄaóàdG  ,É¶f  ‘  (VRF)  ójÈàdG
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IQÉØ°ùdG !æÑe í£°S !"Y AÉª"d »°ùª°T ¿Éî°S

á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉH IQÉfEG

á«FÉŸG IQóædG á)jóM

 ,'É¨°TE’G  QÉ©°ûà°SG  Iõ¡LCG  ,á«dÉY  IAÉØc  äGP  á«!NGO  ìhGôe
 äÉØ°TÉµH  áWƒHôe  á«dÉY  á«dÉ©a  äGP  IAÉ°VEG  äGõ«¡Œ
 "É«ŸG  Òaƒàd  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dÉH  "É«ŸG  Úî°ùJ  ,É¶f  ,ácô)G
.á«LQÉÿG IQÉfEÓd á«°ùª°T ìGƒdCG ,á«dõæŸG ¢VGôZCÓd áæNÉ°ùdG

á«LQÉNh á«"NGO á«ë°U áÄ«H
 ™e  ºé°ùæeh  ºZÉæàe  *µ°ûH  ¬!«¨°ûJh  &æÑŸG  º«ª°üJ  ”
 'GƒW  çƒ!àdG  *«!#àd  áaÉc  ÒHGóàdG  äòîJGh  .§«ëŸG  "QGƒL

 ,&æÑŸG  *NGO  äÉÑcôª!d  +bGƒe  âª«bCGh  .AÉæÑdG  á!Môe
 . kÓ`°UCG  áªMOõŸG  á£«ëŸG  ´QGƒ°ûdG  &!Y  §¨°†dG  *«!#àd
 ¢†ØîæŸG %Ó¡à°S’Gh á!«°UC’G äÉJÉÑædG äGP á#jó)G *ª©Jh
 âæª°SE’G •ÓH) ¢ùª°ûdG á©°TC’ ¢ùcÉ©dG í£°ùdG  ™e ,"É«ª!d
 ¤EG  áaÉ°VEG  ,¢†«HC’G  ôé)G  øe  AÉ°ù!ŸG  ìƒ£°ùdGh  (¢†«HC’G
 &æÑŸG  áªgÉ°ùe  øe  *«!#àdG  &!Y  ,IÉ£¨ŸG  äGQÉ«°ùdG  +bGƒe
 øe  ó)G  $#–  Éªc  .ájô°†)G  ájQGô)G  Qõ÷G  ÒKCÉJ  ‘
 øY  QÉ«àdG  ™£#H  *eÉµdG  ºµëàdG  'ÓN  øe  »Fƒ°†dG  çƒ!àdG
 ÅØ£æJ á«!NGO IAÉ°VEG  Ö«côJh ,á«LQÉÿG IAÉ°VE’G äÉÑ«côJ
 òaGƒædG  øe å©ÑæŸG Aƒ°†dG *«!#àd *«!dG  äGÎa 'ÓN kÉ«FÉ#!J

 .á«LQÉÿG áÄ«ÑdG ¤EG
 »!ZÉ°ûd á«fóÑdG áë°üdG &!Y á«!NGódG áÄ«ÑdG IOƒL ôKDƒJh
 IQGô)G  äÉLQOh  AGƒ¡dG  á«Yƒf  IAGOQ  AQO  'ÓN  øe  AÉæÑdG
 óëj  Ée  ,á«aÉµdG  ÒZ  áFƒ¡àdGh  IóFGõdG  áHƒWôdGh  iƒ°ü#dG
 ôKDƒJ  -dòc  .»°ùØæàdG  RÉ¡÷G  á«°SÉ°ùMh  ƒHôdG  ä’ÉM  øe
 øe  ,OÉ¡LE’Gh  ÜÉÄàc’G  *«!#J  *ãe  ,á«°ùØædG  áë°üdG  &!Y
 ÜÉæàLGh »Jƒ°üdG çƒ!àdG ™æeh á«aÉµdG IAÉ°VE’G  ÒaƒJ 'ÓN

 .á«fÉ°ùfE’G äÉLÉ)G »YGôj ’ …òdG º«ª°üàdG
 á«ë°üdG  äGÒKCÉàdG  *«!#Jh  á«!NGódG  áÄ«ÑdG  Ú°ù–  ”h
 ÒaƒJ :á«JB’G AGô°†ÿG äÉ«é«JÎ°S’G ´ÉÑJG 'ÓN øe áÄ«°ùdG
 øY äÉKƒ!ŸG 'ƒNO øe ó)Gh ,ÚNóàdG øe kÉeÉ“ á«dÉN áÄ«H
 AGƒ¡dG 'ƒNO *Ñb ñÉ°ShC’Gh QÉÑ¨dG ádGRE’ á«aÉc  IÎ!a $jôW
 …P êÉLR ,Góîà°SÉH áëjôe IQGôM äÉLQO ÒaƒJh ,&æÑŸG ¤EG
 ”h  .ájQGô)G  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ÜÉ°ùàc’  ¢†Øîæe  *eÉ© oe
 êPÉªædG OÉªàYÉH »!NGO º«ª°üJ 'ÓN øe ájô°üH áMGQ ÒaƒJ
 »LQÉÿG  QÉ¡ædG  Aƒ°†d  íª°ùj  å«ëH  ,áMƒàØŸG  ájQÉª©ŸG
 ó)G  ¤G  *«!#àdG  øµeCGh  .&æÑŸG  ‘  QÉ°ûàf’Gh  'ƒNódÉH
 äÉfÉgO  ,Góîà°SÉH  á«!NGódG  IôîHC’Gh  äÉKƒ!ŸG  øe  &fOC’G
 IôjÉ£àŸG  ájƒ°†©dG  äÉÑcôŸG  &!Y  …ƒà–  ’  Üô°ùJ  äÉ©fÉeh
 ,Góîà°SG  …OÉØJh  ,É¡æe  kGóL  *«!#dG  …ƒ–  hG  (VOCs)
 ,ójÉgódÉeQƒØdG  hCG  ÉjQƒ«dG  AGôZ  …ƒ–  á«Ñ°ûN  äÉéàæe
 'ÓN  kGƒL  á#!©ŸGh  ádƒªëŸG  äÉª«°ù÷G  ó«dƒJ  øe  *«!#àdGh
 øe  ¬àFƒ¡Jh  'É¨°TE’G  *Ñb  &æÑŸG  AGƒg  á«#æJh  ,AÉæÑdG  á«!ªY

.kÉeƒj 40 &!Y äOGR IÎØd »!NGódG AGƒ¡dG z§Ø°T{ 'ÓN
 QhÉëŸG øe ƒg á«©«Ñ£dG OQGƒŸG  %Ó¡à°SG ó«°TôJ ¿CG  ÉÃh
 ´hô°ûª!d  òØæŸG  'hÉ#ŸG  ™ÑJG  ,AGô°†ÿG  ÊÉÑŸG  ‘  á«°SÉ°SC’G
 ôØ)G  äÉ«!ªY  AóH  òæe  ,-dòd  áeRÓdG  ájQhô°†dG  äGƒ£ÿG
 º«ª°üJ ” ó#a .ó««°ûàdGh AÉæÑdG  *MGôe OGóàeG &!Yh á«dhC’G
 èàf  ,ÉgôjhóJh  AÉæÑdG  äÉjÉØf  IQGOE’  *eÉµàe  èeÉfôH  ò«ØæJh
 80  ƒëæH  äÉjÉØædG  Öµe  ¤G  á!°SôŸG  á«ªµdG  øe  *«!#àdG  ¬æY
 IójóL  OGƒe  äÒàNGh  .¿RƒdG  å«M  øe  *bC’G  &!Y  áÄŸG  ‘
 á!bh  »ª«!bE’G  É¡Ä°ûæeh  "ôjhóJ  OÉ©ŸG  ÉgGƒàfi  &!Y  AÉæH
 áÄŸG ‘ 80 øe ÌcCG ,'ÉãŸG *«Ñ°S &!©a .á«FÉª«µdG É¡JÉKÉ©ÑfG
 ójóM ƒg AÉæÑdG ‘ ,óîà°SG …òdG áfÉ°SôÿG í«!°ùJ ójóM øe
 øe &JCG ,óîà°ùŸG Ö°ûÿG +°üf øe ÌcCGh ,¬dÉª©à°SG OÉ©e

. (Certi!ed Wood) kÉ«Ä«H Ióªà©eh ádhDƒ°ùe äÉcô°T
 &æÑŸG  Gòg  AÉ°ûfE’  á«!µdG  áØ!µdG  ¿CG  "ôcP  ó«ØŸG  øeh
 'ÉNOEG  *«Ñ°S  ‘  §#a  áÄŸG  ‘  4  ƒëæH  äOGR  ô°†NC’G
 ™bƒàj  »àdGh  ,áÄ«Ñ!d  á#jó°üdGh  áë°üdÉH  á#«aôdG  äÉØ°UGƒŸG
 ’ IÎa ‘ ÉgóMh ábÉ£dG äGQƒah 'ÓN øe á!eÉc ÉgOGOÎ°SG

    .äGƒæ°S 6 ¤G 5 RhÉéàJ
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ملوثني  �إىل  يحولوننا  �لعامليون  �لثياب  »�صانعو 

ملنظمة  در��صة  ك�صفته  ما  هذ�  ندري«.  �أن  غري  من 

�لتي  �لريا�صية  و�ملالب�س  �ل�صبابية  �لثياب  حول  »غرينبي�س« 

وبوما  فيت�س  �أند  �أبركرومبي  مثل  كربى  �صركات  تنتجها 

و�أديد��س والكو�صت وكالفن كالين ور�لف لورين وجي ـ �صتار. 

و�أ�صدرت �ملنظمة تقريرً� عن �لنتائج بعنو�ن »غ�صيل و�صخ«.

فح�س معدو �لدر��صة مالب�س علمو� �أنها حتوي بقايا مو�د 

قا�صو�  ثم  �ملنزل،  يف  �لثياب  تغ�صل  مثلما  فغ�صلوها  �صامة. 

كمية �ملو�د �لكيميائية �ملتبقية فيها، وبذلك ��صتطاعو� حتديد 

ن�صبة �ملو�د �لكيميائية �لتي �جنرفت مع مياه �ل�صرف و�نتهى 

بها �الأمر يف �الأنهار و�لبحري�ت و�لبحار، حيث تتفكك لت�صكل 

مو�د �أكرث خطورة �أحيانًا.

فعلى  �ملوؤذية.  �خل�صائ�س  بع�س  �لكيميائية  �ملو�د  لهذه 

�إثوك�صيالت  نونيلفينول  مركبات  تتفكك  �ملثال،  �صبيل 

كيميائية  مو�د  وهي  نونيلفينول،  مركبات  �إىل   )NPEs(

د�ئمة �الأثر ال تتحلل ب�صهولة يف �لبيئة، وترت�كم يف �ل�صل�صلة 

�لغذ�ئية، وميكن �أن تخّل بالنظم �لهورمونية لبع�س �لكائنات 

�حلية.

�أن  كيف  �لدر��صة  معدو  �أجر�ه  �لذي  �لتحقيق  ك�صف 

�ملو�د  ت�صّرف  �ل�صني  يف  �ل�صهرية  �لثياب  ماركات  م�صانع 

�لكيميائية �خلطرة مع �ملياه �ملبتذلة مبا�صرة يف �الأنهار. وهم 

طالبو� �ل�صركات �ملتعاملة مع هذه �مل�صانع بتحمل م�صوؤوليتها 

يف هذ� �لتلوث، و��صتعمال نفوذها �لكبري للعمل مع �مل�صانع 

على وقف هذه �لت�صريفات �ل�صامة.

َقِبل بع�س �ل�صانعني �لتحدي، وبا�صرو� �لعمل على خطة 

 �آخرون على 
َّ
منهجية لبلوغ �لهدف بحلول �صنة 2020. و�أ�صر

�أن هذه �ملو�د �لكيميائية ال ت�صتعمل يف �صنع منتجاتهم.

فح�س معدو �لدر��صة منتجات عدد من �ملاركات �ملرتبطة 

بتلك �مل�صانع. فوجدو� فيها بقايا مو�د كيميائية خطرة. وقد 

ثياب  قطعة  باعتبار  �صئيلة  عليها  عرثو�  �لتي  �لبقايا  تبدو 

�لكيميائية  للمو�د  ماأمونة«  »كمية  توجد  ال  ولكن  و�حدة، 

هوؤالء  ينتجها  �لتي  �لثياب  كميات  ل�صخامة  ونظرً�  �ل�صامة. 

للمو�د  �الجمالية  �لكميات  فاإن  �لعامليون،  �ل�صانعون 

�لكيميائية �لتي تدخل �ملياه هي كبرية جدً�.

�ملياه  تلوث  �ملن�صوجات  �صناعة  �أن  غرينبي�س  تقرير  بنيَّ 

كيميائيًا يف �أنحاء �لعامل، مبا يف ذلك �ملناطق و�لبلد�ن �لتي 

�لتي  �لكيميائية  �ملو�د  ��صتعمال  على  حظرً�  �أو  قيودً�  تفر�س 

ر�صدتها �لدر��صة. ودعا قطاع �ملن�صوجات برمته للتحول �إىل 

عملية  بد�ئل  تتو�فر  �إذ  �ل�صموم،  من  خالية  �إنتاجية  عمليات 

�لتزمت  �لتي  �ل�صركات  �إىل  وبالن�صبة  ��صتخد�مها.  ميكن 

�لتالية  �خلطوة  فاإن  �ملو�د،  هذه  ��صتعمال  عن  �القالع  فعاًل 

هي حتديد مو�عيد نهائية �صارمة وطموحة ال�صتبعاد معظم 

�ملو�د �لكيميائية �خلطرة �لتي ي�صتعملها هذ� �لقطاع.

منذ  �ملدين  �ملجتمع  مار�صها  �لتي  �ل�صغوط  وبف�صل 

�لتزمت   ،2011 )يوليو(  متوز  يف  غرينبي�س  تقرير  �صدور 

 C&Aويل ـ نينغ و H&Mصركات بوما ونايكي و�أديد��س و�

�لكيميائية  �ملو�د  جميع  ��صتعمال  عن  باالإقالع  وغريها 

�صنة  بحلول  ومنتجاتها  �إمد�د�تها  �صال�صل  يف  �خلطرة 

�لزمن  مرور  مع  تتنا�صاه  �أم  وعدها،  على  تبقى  فهل   .2020

■ على �صدور �لتقرير؟ 

ثياب من ماركات 

�شهرية حتوي مواد 

كيميائية �شامة 

فها مياه الغ�شيل  ت�شرِّ

يف الأنهار والبحريات 

والبحار فت�شمم 

ال�شل�شلة الغذائية

غ�سيل و�سخ
تقرير »غرينبي�س« عن مـواد كيميائيـة �شامـة يف الثيـاب

لفتة لـ »غرينبي�س«  تدعو �شركات 

الثياب الريا�شية اىل التخلي عن 

ا�شتخدام املواد ال�شامة يف منتجاتها
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فرح عطيات )عّمـان(

بطرق  يتخل�صون  حني  بااًل،  �الأردنيون  يلقي  ال 

و�لكهربائية  �الإلكرتونية  �أجهزتهم  من  ع�صو�ئية 

�مل�صتعملة، ملا ميكن �أن ي�صببه ذلك من �آثار كارثية على �لبيئة 

و�ل�صحة.

وع�صر�ت  �لر�صا�س  �الإلكرتونية  �الأجهزة  غالبية  حتوي 

�لعنا�صر و�ملركبات �لنفطية و�لكيميائية �الأخرى، �لتي تلوث 

�لنهاية  يف  يف�صي  ما  �جلوفية،  �ملياه  �إىل  وتت�صرب  �لرتبة 

و�حلياة  �حليوي  �لتنوع  على  مبخاطر  ينذر  كبري  تلوث  �إىل 

�الأجهزة  من  �الآالف  مئات  �الأردنية  �الأ�صر  ومتلك  �لطبيعية. 

�الأطنان.  ماليني  وزنها  يبلغ  و�لكهربائية،  �الإلكرتونية 

�ألف جهاز خليوي  �أن 578  وك�صفت د�ئرة �الح�صاء�ت �لعامة 

دوالر(  مليون   39( �أردين  دينار  مليون   27.6 نحو  بقيمة 

�لثاين  كانون  �صهري  خالل  �الردنية  �ل�صوق  �ىل  و�صلت 

 95 ت�صدير  و�أعيد  وحدهما،   2012 )فرب�ير(  و�صباط  )يناير( 

�ألف جهاز مبا يعادل 4.4 مليون دينار )6.2 مليون دوالر(.

ني�صان  يف  �لر�صمية  �جلريدة  يف  �صدر  �إح�صاء  و�أفاد 

)�أبريل( 2007 �أن يف �الأردن 4.25 مليون خط هاتف خليوي، 

ما يعني �أن 86 يف �ملئة من �الأردنيني ميلكون �أجهزة هو�تف 

نقالة، وهي تعد �أكرث �لنفايات �الإلكرتونية �نت�صارً�. و�أ�صارت 

�الأردنية  �الأ�صر  من  �ملئة  يف   31 �أن  �إىل  نف�صها  �الإح�صاء�ت 

يف  و94  كومبيوتر،  جهاز  متلك  �أ�صرة  �ألف   941 عددها  �لبالغ 

غ�صالة  �ملئة  يف  و90  ثالجة  �ملئة  يف  و90  تلفزيون  جهاز  �ملئة 

مالب�س. وبلغت �لنفايات �الإلكرتونية �ملتولدة �صنويًا بح�صب 

تلك �الإح�صاء�ت 115 طنًا من �أجهزة �لهو�تف �لنقالة، و1252 

النفايات الإلكرتونية يف الأردن

ة
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578 األف جهاز خليوي دخلت اإىل البالد يف �شهرين

ور�شة لإ�شالح اأجهزة التلفزيون يف عّمان
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�لتلفزيونات،  من  طنًا  و2435  �لكومبيوتر،  �أجهزة  من  طنًا 

وهي  �لغ�صاالت.  من  طنًا  و6635  �لثالجات،  من  طنًا  و9684 

�أنها �صتبلغ مع نهاية �صنة 2013 نحو  يف �زدياد، بحيث يقدر 

139 طنًا لالأجهزة �خلليوية، و 1515 طنًا الأجهزة �لكومبيوتر، 

للثالجات،  طنًا  و10474  �لتلفزيون،  الأجهزة  طنًا  و2634 

كلفة  �أن  �إىل  �الإح�صاء�ت  وتلفت  للغ�صاالت.  طنًا  و7179 

يورو  و770  يورو،   134 �ىل  ت�صل  و�حد  خليوي  جهاز  معاجلة 

للكومبيوتر، و770 للتلفزيون، و175 للثالجة، و175 للغ�صالة 

)�ليورو حاليًا يعادل نحو 1.3 دوالر(.

و�الإن�صان  �الأر�س  جمعية  �أجرته  ��صتطالع  نتائج  وبينت 

�الإلكرتونية،  �لنفايات  خماطر  يعرفون  �الأردنيني  غالبية  �أن 

غياب  يف  تقليدية،  بطرق  منها  يتخل�صون  ذلك  مع  لكنهم 

�آلية حمددة ومعروفة للتخل�س منها. وقد نفذت وز�رة �لبيئة 

مكب  تخ�صي�س  ��صتهدف  م�صروعًا  �لكربى  عمان  و�أمانة 

للنفايات �الإلكرتونية، يجري فيه �لتخل�س منها بطرق علمية 

ال توؤثر على �صالمة �لبيئة.

اإلكرتونيات يف القمامة

ويقول  �لكهربائيات،  �صركات  �إحدى  يف  �صربة  نائل  يعمل 

يف  و�لبطاريات  �مل�صتعملة  �الإلكرتونية  �الأجهزة  يلقي  �إنه 

توؤثر  قد  مو�د  من  حتويه  ما  يعلم  ال  �أنه  م�صيفًا  �لقمامة، 

مكبات  وجود  »عدم  �إىل  وي�صري  �الإن�صان.  �صحة  على  �صلبًا 

متخ�ص�صة كما يف دول �أوروبية الإيد�ع تلك �لنفايات«.

وتعرتف نو�ل بدر�ن باأنها، لدى �نتهاء فاعلية �لبطاريات 

مبختلف �أنو�عها و��صتخد�ماتها، تلقيها يف �لقمامة مبا�صرة، 

لكنها ت�صعى الإ�صالح �الأجهزة �الإلكرتونية �إذ� �أمكن ذلك.

ويعمل �لتاجر حممد �مل�صري يف جمال بيع �الإلكرتونيات 

نقل  �صيارة  وميلك  �أعو�م.  ع�صرة  من  �أكرث  منذ  �مل�صتعملة 

�صغرية يجول بها يف �الأحياء وعلى �ملحال �لتجارية كل يوم 

�الأجهزة  من  نوع  و�أي  �لكومبيوتر  و�أجهزة  �لثالجات  ل�صر�ء 

�لكهربائية �مل�صتعملة. وهو يقول: »�أقوم بفرز �أجز�ء �الأجهزة 

و�أتخل�س  و�لبال�صتيك،  و�لنحا�س  كاحلديد  �أ�صرتيها،  �لتي 

مكب  جتاور  فارغة  �أر�س  يف  بحرقها  �ملتبقية  �ملو�د  من 

�خلردة«.

و�الإن�صان  �الأر�س  جمعية  وزعته  ��صتطالع  على  �إجابًة 

مدر�صة   150 يف  وطالبة  طالبًا   7268 على   2011 �لعام  نهاية 

�مل�صاركني  �الأردنية كافة، قال 70 يف �ملئة من  يف �ملحافظات 

�لنفايات.  يف  �لتالفة  �الإلكرتونية  �الأجهزة  يرمون  ال  �إنهم 

باخلطر  و�ملعرفة  �لوعي  من  معتدلة  درجة  على  يدل  و»هذ� 

 73 و�تفق  �ال�صتطالع.  على  �لقائمني  بح�صب  �ملحتمل«، 

�أجاب 21  �لنفايات حتوي مو�د �صامة، بينما  �أن  �ملئة على  يف 

�أن  يعتقدون  �إنهم  �ملئة  يف   90 وقال  �أعرف«،  »ال  بـ  �ملئة  يف 

»غري  �الإلكرتونية  �لنفايات  من  للتخل�س  �حلالية  �لطريقة 

وماء  هو�ء  من  �لبيئة  لعنا�صر  تلويثًا  وت�صبب  منا�صبة«، 

وتربة.

عمان  �أمانة  يف  و�لنظافة  للبيئة  �لتنفيذي  �ملدير  و�أفاد 

َعب  �صُ حددت  �الأمانة  باأن  �لن�صور  زيدون  �ملهند�س  �لكربى 

ال�صتقبال  و�لريموك  وب�صمان  �لعلي  تالع  مناطق  يف  �لبيئة 

�لنفايات  مكب  �إىل  تنقل  �أن  على  �الإلكرتونية،  �لنفايات 

�أن  �ىل  و�أ�صار  �صو�قة.  يف  �لبيئة  لوز�رة  �لتابع  �خلطرة 

�ملعادن  تر�كم  عرب  �لبيئة  �صالمة  تهدد  �الإلكرتونية  �لنفايات 

منها  تتكون  �لتي  �ل�صامة  �لكيمائية  و�ملو�د  و�لبال�صتيك 

�لزجاج  و�أنابيب  �لدو�ئر  كلوحات  �الإلكرتونية،  �الأجهزة 

و�الأ�صالك و�ملقاومات و�ملكثفات وغريها من �الأجز�ء �لد�خلية 

�أن �أكرث من 70 يف �ملئة من �ملعادن �لثقيلة  �لدقيقة. و�أ�صاف 

و�لكادميوم  �لزئبق  فيها  مبا  �لنفايات،  مطامر  يف  �ملوجودة 

و�لق�صدير، تاأتي من �لنفايات �الإلكرتونية، وهي �صامة تلوث 

�ملياه �جلوفية و�لبيئة �ذ� مل يجر طمرها ح�صب �الأ�صول.

�لبيئة  وز�رة  يف  �لنفايات  �إد�رة  مدير  قال  جهته،  من 

مع  بالتعاون  عملت  �لوز�رة  �إن  �خل�صا�صنة  حممد  �لدكتور 

�لالزمة  �لتحتية  �لبنية  عنا�صر  و�صع  على  �ملعنية  �جلهات 

جلمع �لنفايات �الإلكرتونية و�لكهربائية، الإر�صالها �ىل �حدى 

»هناك  و�أ�صاف:  عمان.  الأمانة  �لتابعة  �لتحويلية  �ملحطات 

خمتلف  ت�صليم  على  تقوم  �الأفر�د،  مب�صاعدة  �صتنفذ  خطة 

ومن  جلمعها،  �الأهلية  �جلمعيات  �إىل  �الإلكرتونية  �لنفايات 

من  ر�صوم  ��صتيفاء  و�صيتم  جمانًا.  �ملكبات  �إىل  �إر�صالها  ثم 

�جلهات ذ�ت �ل�صفة �لتجارية و�لعامة، تقدر بـ 5 يف �ملئة من 

�الإلكرتونية  �لنفايات  معاجلة  بهدف  نف�صها،  �ل�صلعة  قيمة 

و�لتخل�س منها. و�صوف جترى در��صة ملعرفة حجم �لنفايات 

�الإلكرتونية يف �ململكة«.

خماطر الأجهزة الإلكرتونية

�آثار �لنفايات �الإلكرتونية  ال توجد در��صة علمية �أردنية حول 

وخماطرها. و�أ�صار رئي�س جمعية �الأر�س و�الإن�صان �ملهند�س 

زياد �لعالونة �إىل �أن »�ملو�د �لالزمة الإنتاج هاتف خليوي هي 

700 �صعف وزنه، يف حني تبلغ �ملو�د �الأولية �لتي تدخل يف 

�صنع �صيارة �صعفي وزنها«. و�أو�صح �أن �لنفايات �الإلكرتونية 

يف  تدخل  �خلليوية  �لهو�تف  �أجهزة  �إتالف  عن  �لناجتة 

و�لكادميوم  �لر�صا�س  مثل  وثقيلة  �صامة  مو�د  تركيبتها 

و�لزنك و�لزئبق و�ملو�د �ملقاومة للحر�رة، تت�صرب �إىل �لرتبة. 

�إحر�ق  عند  �لديوك�صني  لغاز  خطرة  �نبعاثات  وحتدث 

�أثبتت در��صات  �الأجهزة، ما يهدد �ل�صحة ورمبا �حلياة. وقد 

تخلفها  �لتي  و�ل�صحية  �لبيئية  �ل�صلبية  �الآثار  �أن  عاملية 

�ل�صناعات �الإلكرتونية تزيد من ن�صبة �الإجها�س عند �لن�صاء 

ثالث مر�ت وتزيد حاالت �الإ�صابة بال�صرطان.

وطالب �لعالونة بت�صكيل �ئتالف دويل من �أجل »�ل�صغط 

على �ل�صركات �لتي ت�صنع �الأجهزة �الإلكرتونية لتوفري بد�ئل 

�أن  �أقل �صررً� من �ملو�د �ل�صامة �مل�صتخدمة حاليًا، م�صريً� �إىل 

�لت�صريعات �لعاملية ب�صاأن �لنفايات �الإلكرتونية »قليلة جدً�«، 

بحيث يعاد تدوير ما يقل عن 20 يف �ملئة منها.

�الإلكرتونية  �لنفايات  »تدوير  م�صروع  قريبًا  يبد�أ  و�صوف 

و�الإن�صان  �الأر�س  جمعية  تنفذه  �لذي  �أف�صل«،  بيئة  الأجل 

 200 وي�صمل  و�لتعليم،  و�لرتبية  �لبيئة  وز�رتي  مع  بالتعاون 

مدر�صة يف جميع �ملحافظات ونحو 50 �صركة ت�صتورد �أجهزة 

�إجر�ء  �مل�صروع  �أن�صطة  وتت�صمن  و�إلكرتونية.  كهربائية 

يف  �الإلكرتونية  �لنفايات  و�قع  على  للوقوف  تقييمية  در��صة 

�الأردن، وو�صع دليل تدريبي للتعريف بها، وتدريب فنيني، 

�الإلكرتونية.  �لنفايات  مبخاطر  للتوعية  حمالت  وتنفيذ 

�ل�صناعة  ل�صركات  �الأخالقية  �مل�صوؤولية  على  �مل�صروع  ويركز 

�لتحويلية، ويدفع باجتاه تنفيذ حملة �صغط الأخذ �الأولويات 

�لبيئية و�الجتماعية و�أ�ص�س �لتنمية �مل�صتد�مة باالعتبار يف 

■ تلك �ل�صناعات.   
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نبيل زغدود )تون�س(

تون�س  يف  �مل�صتدمية  و�لتنمية  �لبيئة  وز�رة  تقدر 

�لبالد  يف  �صنويًا  �ملنتجة  �ملنزلية  �لنفايات  كمية 

بنحو 2.5 مليون طن، يتم �لت�صرف باأكرث من ثلثها باملعاجلة 

�لنفايات« يف تون�س نحو 130  و�لتدوير. ويبلغ حجم »�صوق 

مليون دوالر �صنويًا.

ُيطلق  �صخ�س،   8000 من  �أكرث  �ل�صوق  هذه  يف  ين�صط 

و�لفرز.  �لتنقيب  ممار�صي  �أي  »�لرببا�صة«،  ��صم  عليهم 

حاويات  د�خل  يبحثون  وهم  و�الأزقة  �ل�صو�رع  يجوبون  تر�هم 

م�صروبات  علبة  �أو  بال�صتيكية  قارورة  عن  �ملنزلية  �لف�صالت 

على  حتتوي  منزلية  جتهيز�ت  �أو  )كرتون(  مقّوى  ورق  �أو 

معادن قابلة الإعادة �لتدوير.

�لقرن  ت�صعينات  منت�صف  يف  �لرببا�صة  مهنة  �زدهرت 

حيث  �لكربى  �ملكبات  على  مقت�صرة  كانت  بعدما  �ملا�صي، 

ثمينة  �أ�صياء  عن  للبحث  �الأ�صخا�س  مئات  يوميًا  يتجّمع 

و�أدو�ت و�آالت معطوبة لبيعها يف �أ�صو�ق �خلردة.

نحو  ليجمع  �لكيلومرت�ت  ع�صر�ت  يوميًا  �لرببا�س  يقطع 

خا�صة  موؤ�ص�صات  لدى  للبيع  �لقابلة  �ملو�د  من  كيلوغر�مًا   20

يديرها و�صطاء، يبيعون بدورهم تلك �ملو�د �الآتية من �لقمامة 

جماالت  يف  تعمل  كربى  �صركات  �ىل  للتحويل  و�لقابلة 

�لبال�صتيك و�لنحا�س و�لزجاج و�لورق �ملقّوى وغري ذلك.

بكي�صني  حمّملة  وهي  عامًا(   52( ربح«  »�خلالة  قابلنا 

�ملكّبات  �أحد  من  بالقرب  �لبال�صتيكية،  �لقو�رير  من  كبريين 

يف �صاحية �لعا�صمة �لتون�صية. قالت  لـ »�لبيئة و�لتنمية«: 

ظروف  �أجربتني  لقد  �ملكّبات.  يف  �أنب�س  �صنو�ت  ت�صع  »منذ 

عائلتي  حاجات  لتاأمني  �لقمامة  يف  �لنب�س  على  �حلياة 

�ليومية«.

�صباحًا،  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  قر�بة  يوميًا  »�أخرج  و�أ�صافت: 

�صو�حي  )يف  �صاكري  جبل  مكّب  �الأحيان  غالب  يف  و�أق�صد 

�لعا�صمة( جلمع �لقو�رير �لبال�صتيكية وكّل ما �أعرث عليه من 

ة �لنحا�س«. عو�دم �الأو�ين �ملنزلية وخا�صّ

�شركات خا�شة

دوالر،  ربع  من  باأقّل  �لبال�صتيك  كيلوغر�م  �لرببا�س  يبيع 

ال  �أي�صًا  وهو  دوالر.   1.5 �إىل  �لتدوير  �إعادة  بعد  �صعره  لي�صل 

»الرببا�سة« يف تون�س
ينب�شون حاويات 

القمامة واملكبات 

بحثًا عن مواد 

يبيعونها اإىل و�شطاء 

يقومون بدورهم 

ببيعها اإىل �شركات اأو 

م�شانع لإعادة التدوير

العي�س من القمامـة
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�لنحا�س  من  �لو�حد  للكيلوغر�م  دوالر  ربع  على  �إال  يح�صل 

�لذي ُيباع بعد �إعادة تدويره بثمانية دوالر�ت. ويذهب فارق 

�أ�صعار تلك  �إىل �لو�صطاء وم�صانع �لتحويل. وتختلف  �ل�صعر 

�لدخل  يتجاوز  ال  عمومًا،  ولكن،  �آخر.  �إىل  و�صيط  من  �ملو�د 

�ليومي للرببا�س �صتة دوالر�ت، يف حني �أن هذه �ل�صنعة تدّر 

على �لو�صطاء مبالغ طائلة تفوق 130 مليون دوالر �صنويًا.

دخلي  يتجاوز  »ال  ربح:  �خلالة  تقول  �ل�صياق،  هذ�  يف 

�لبال�صتيكية،  �لقو�رير  من  �أجمعه  مّما  دوالر�ت  ثالثة  �ليومي 

�لو�صطاء  الأحد  للكيلوغر�م،  دوالر  ربع  من  باأقل  �أبيعها  �لتي 

�لثمن  باأ�صعاف  �لتدوير  �إعادة  ل�صركات  ويبيعها  يفرزها  �لذي 

�لذي ��صرت�ه مني«.

�أحد  بحر��صة  مكّلف  عامًا   45 �لعمر  من  له  كهل  و�أخربنا 

�ملكّبات، وهو طلب عدم ذكر ��صمه: »�أنا �أتقا�صى يوميًا �صبعة 

�لدخول  من  �لرببا�صة  ومنع  �ملكّب  حر��صة  لتاأمني  دوالر�ت 

بذلك  لهم  و�ل�صماح  �لقو�نني  خمالفة  �إىل  ��صطر  لكنني  �إليه. 

�آخذها  عمولة  مقابل  يف  �أبنائهم،  عي�س  لقمة  عن  للبحث 

و�أركز  �لقمامة،  �أكو�م  يف  �أنب�س  �أي�صًا  »�أنا  و�أ�صاف:  منهم«. 

�ملعدنية،  �مل�صروبات  وعلب  �ملرمية  �ملنزلية  �الآالت  جمع  على 

فاأبيعها بدوالر للكيلوغر�م، يف حني ي�صل �صعره بعد �إعادة 

تدويره �إىل ثمانية دوالر�ت«.

�صاهمت  بل  �لقطاع،  هذ�  لتاأطري  �صاكنًا  �لدولة  حتّرك  مل 

يف تهمي�س �آالف �لرببا�صة من خالل �إقر�رها عام 2001 قانونًا 

ي�صمح للقطاع �خلا�س باإن�صاء �صركات جلمع �لنفايات ونقلها 

ومن ثم فرزها و��صتغالل �ملو�د �لقابلة الإعادة �لتدوير.

�أعطى هذ� �لقانون �لوكالة �لوطنية للت�صرف يف �لنفايات 

�إن�صاء  يف  �لر�غبني  �إىل  �لرخ�س  �إ�صناد  يف  مطلقة  �صالحية 

م�صطّرين  �لرببا�صة  فاأ�صبح  ونقلها.  �لنفايات  جلمع  �صركات 

�ل�صركات مببالغ زهيدة. و�لالفت  �ىل بيع ما يجمعونه لتلك 

لتحّول  �الأ�صلي  ن�صاطها  عن  حادت  �ل�صركات  تلك  بع�س  �أن 

�أ�صبح  منها  �لعديد  �ن  بل  للفرز.  ور�س  �ىل  م�صتودعاتها 

�ىل  وحتويلها  و�ملعادن  �لبال�صتيك  لتقطيع  باآالت  جمهزً� 

يف  ��صتعمالها  و�إعادة  تذويبها  �أجل  من  بيعها  يتّم  حبيبات 

�صناعات كاللّف و�لتعليب. ولي�س م�صتبعدً� �أن يكون �لوعاء 

�لبال�صتيكي �لذي ��صرتيته م�صنوعًا من �لقو�رير �لتي رميتها 

قبل �أيام يف حاوية �لنفايات.

فباال�صافة  م�صاعفة.  �لدولة  خ�صارة  �ن  �لقول  وميكن 

�آالف  با�صتغاللها  �لعمل  لقو�نني  �ل�صركات  تلك  �نتهاك  �ىل 

�ملادية و�ملعنوية،  �الأ�صخا�س من دون متكينهم من حقوقهم 

فهي ال تدفع �أي ر�صوم على �الأرباح، ما يعني �أّن خزينة �لدولة 

ال تنتفع من هذ� �لن�صاط �لتجاري �لهام.

انتهاكات �شحية وبيئية

�ل�صركات  وم�صوؤولية  ن�صاط  حّدد   2001 قانون  �أن  رغم  على 

�ملر�قبة  غياب  ففي  وفرزها،  ونقلها  �لنفايات  بجمع  ة  �ملخت�صّ

من  �لعديد  يف  �ملوؤ�ص�صات  تلك  ت�صّببت  �لقانون  وتطبيق 

�مل�صاكل �لبيئّية، �لتي ميكن �عتبارها جرمية حق عام خلطورة 

من  �ال�صتفادة  فبعد  �ملحيط.  على  �ل�صركات  تلك  ممار�صات 

�ملو�د �لقابلة الإعادة �لتدوير، يتم �لتخل�س من بقية �لنفايات 

و�إما  �لبلدية  �ملكبات  خارج  باإلقائها  �إما  ع�صو�ئية،  بطريقة 

طويلة،  ملّدة  �ل�صركات  تلك  م�صتودعات  د�خل  عليها  باالبقاء 

دفع  وهذ�  للجر�ثيم.  و�أوكار  لالأمر��س  م�صادر  �ىل  فتتحول 

�ىل  �مل�صتودعات  تلك  من  بالقرب  �لقاطنني  �ملو�طنني  باآالف 

توجد  �ليوم  وحتى  �لثورة.  بعد  غلقها  على  �أ�صحابها  �رغام 

�الأحياء  د�خل  �لف�صالت   جلمع  ف�صاء�ت  �لكربى  �ملدن  يف 

حترك  �أن  دون  من  �لكريهة،  �لرو�ئح  منها  تنبعث  �ل�صكنية، 

�لنفايات  يف  للت�صرف  �لوطنية  �لوكالة  �أو  �لبلدية  �مل�صالح 

�صاكنًا من �أجل و�صع حّد لهذه �النتهاكات.

ة بجمع �لزيوت �مل�صتعملة  وتقوم بع�س �ل�صركات �ملخت�صّ

من �ملطاعم و�لتخل�س منها يف �الأودية و�الأنهار �أو يف �ل�صباخ 

و�لبحر بل وحتى يف قنو�ت �ل�صرف �ل�صحي.

�لوطنية  �لوكالة  عام  مدير  رم�صان،  �لطيب  �أعلن  وقد 

�لعناية  على  حتر�س  �لوكالة  �ن  �لنفايات،  يف  للت�صرف 

�إطار  يف  وتدويرها،  �لنفايات  جمع  منظومة  يف  بالعاملني 

■ »برنامج �لت�صرف �ملندمج و�مل�صتدمي يف �لنفايات«. 

جمموعة من فارزي القمامة يف و�شط العا�شمة

راٍع يرعى اأغنامه يف مكّب للنفايات �شرق العا�شمة

�ل�صورة �ىل �ليمني: 

�شبي يعمل »بربا�شًا«  يف مكّب النفايات

يف جبل �شاكري غرب العا�شمة تون�س
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�ملدينة �ملنورة  ـ »البيئة والتنمية«

يتقاطر ماليني �حلجاج كل عام �إىل �مل�صجد �لنبوي 

�لنبي  �صريح  حيث  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �ل�صريف 

منذ  م�صتمرة  تو�صيع  عمليات  �مل�صجد  �صهد  وقد  حممد. 

يحت�صدون  �لذين  �حلجاج  �أعد�د  تز�يد  جتاِر  مل  لكنها  قرون، 

�أ�صهر  ي�صادف  �صنو�ت  قبل  �حلج  مو�صم  وكان  �صاحاته.  يف 

�خلريف و�ل�صتاء �الأكرث برودة، لكن هذ� �الإطار �لزمني يتغري 

�أ�صهر  �إىل  �حلج  زمن  يتقدم  �لقمري  �لتقومي  فوفق  تدريجيًا، 

�ل�صيف �ل�صديدة �حلر�رة.

مئوية،  درجة  خم�صني  �ل�صيف  يف  �حلر�رة  مقاربة  ومع 

موقعًا  �حلجاج  فيها  يحت�صد  �لتي  �لرخامية  �ل�صاحات  ت�صبـح 

قائظًا. هنا برز حتد مزدوج: كيف ميكن حت�صني �ملناخ �ملحلي 

�لطبيعي حول �مل�صجد من دون �مل�ّس مبيز�ته �ملعمارية؟

وكان �حلل غر�س »غابة« من �ملظالت �لو�قية.

�لتخطيط  على  �ل�صعودية  الدن  بن  جمموعة  تعاقدت 

�لبنيوي للم�صروع مع �صركة SL–Rasch �الأملانية للت�صميم. 

)بويل   PTFE �لن�صيج  �أن  �لبد�ية  منذ  و��صحًا  وكان 

مظالت عمالقة

تظلل احلّجـاج

يف امل�سجد النبوي
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بات حجاج املدينة املنورة ينعمون بربودة الأجواء 

بف�شل مظالت حتميهم من اأ�شعة ال�شم�س ن�شبت 

يف �شاحات ثاين احلرمني ال�شريفني

�إيثلني( �صيكون وحده قادرً� على تلبية �ملتطلبات  ترت�فلورو 

�ال�صتثنائية، فاأي ن�صيج �آخر ال يوفر حماية كاملة من �الأ�صعة 

فوق �لبنف�صجية �ملوؤذية �أو يلبي �ملو��صفات �ل�صارمة �ملطلوبة. 

لل�صد  جـدً�  عالية  مبقاومة  �لن�صيج  يتمتع  �أن  يجب  كمـا 

للحريق  ومقاومة  لوين  وثبات  ومبرونة  �لرياح،  قوة  ب�صبب 

وتظليل فعال ونفاذ �صوئي منا�صب. �لن�صيج PTFE �الأبي�س 

�ملعمارية  للهند�صة   Sefar �صركة  طورته  �لذي  �ملتانة،  �لبالغ 

�أبي�س  يكون  �أن  يجوز  ال  �ل�صخم،  �مل�صروع  لهذ�  خ�صي�صًا 

�للون ب�صبب �صدة �ل�صوء، والأن �لنفاذية �لقوية ميكن �أن تبهر 

ن�صيج  �ختيار  مت  لذلك  �ملظلة.  حتت  �ملوجودين  �الأ�صخا�س 

رملي �للون بداًل منه. و�إ�صافة �إىل ذلك، �قت�صى تزيني �لوجه 

�أ�صرطة  من  م�صنوعة  م�صرقية  بزخارف  للمظالت  �الأ�صفل 

PTFE زرقاء.
يف  مظلة   250 تركيب  مت   ،2010 )�صبتمرب(  �أيلول  منذ 

منها   لكل  �ل�صطحية  �مل�صاحة  تبلغ  بامل�صجد،  �ملحيطة  �ملنطقة 

x 25.5 مرت و�رتفاعها 15 مرتً�. و�إذ تنفتح هذه �ملظالت   25.5

معًا، ت�صكل منطقة مظللة م�صاحتها 143 �ألف مرت مربع.

لتنفتح  �ملظالت  برجمة  ت  متَّ �ملتفتحة،  �الأزهار  ومثل 

جدً�  وجيزة  فرتة  �الأخرى  عن  �لو�حدة  تتاأخر  بحيث  وتنغلق 

�صبه  ت�صغيلها  تن�صيق  ومت  �ملتحركة.  �أجز�ئها  ت�صادم  متنع 

�آليـًا مع �لتغري�ت يف درجة �حلر�رة �ليومية. فهي  �ل�صـامت 

كل  وتنغلق  �صفاف،  �صبه  �صقفًا  م�صكلة  �صباح  كل  تنفتح 

�أنيقة من 250 عمودً� و�صط �صاحات عامة.  م�صاء تاركة غابة 

وت�صتغرق عملية �لفتح و�الغالق ثالث دقائق فقط.

�لنهار،  خالل  تظلياًل  �ل�صيف  يف  �ملفتوحة  �ملظالت  توفر 

تنغلق  وعندما  �ل�صم�س.  �إ�صعاع  من  كبريً�  مقد�رً�  فتعك�س 

لياًل، ترتّد �حلر�رة �ملتخلفة �لتي متت�صها �الأر�صيات �لرخامية 

تكون  فعندما  �صتاء،  �لعملية  وتنعك�س  �جلو.  �إىل  و�جلدر�ن 

كي  نهارً�  �ملظالت  تنغلق  ن�صبيًا،  منخف�صة  �حلر�رة  درجة 

قرب  �حلر�رة  لتحتجز  لياًل  وتنفتح  �ملوقع،  �ل�صم�س  تدفئ 

�صطح �الأر�س.

�ملفتوحة  فاملظلة  وظائف.  عدة  �ملظالت  �أعمدة  وتوؤدي 

�لت�صريف.  ب�صبكة  �ملو�صول  �لعمود  و�صط  �إىل  �ملطر  توجه 

وتوفر �مل�صابيح يف تيجان �الأعمدة �الإنارة يف �لليل.

�صاحات  يف  �حلر�رة  بتخفي�س  �مل�صروع  هذ�  جنـح  وقـد 

■ �مل�صجد نهارً� 8 درجات مئوية على �الأقل. 

SL R
asch &

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

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

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

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

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

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

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

ال�ضياحة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

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

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

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

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

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

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

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

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

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

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

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

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

عملية لال�ضالح.

English Edition

English Edition

English Edition

English Edition
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الطبعة العربية

الطبعة العربية

الطبعة العربية



»اإدارة  بعنوان  املياه  حول  »اأفد«  تقرير  تقدمي  مت 

م�صتدامة ملورد متناق�ص« يف جل�صة خا�صة للمنتدى 

مر�صيليا  مدينة  يف  عقد  الذي  للمياه  ال�صاد�ص  العاملي 

اأ�صماء  الدكتورة  وقدمت  )مار�ص(.  اآذار  يف  الفرن�صية 

القا�صمي، ع�صو جمل�ص اأمناء »اأفد« ومديرة اأكادميية 

وتو�صياته  التقرير  لنتائج  ملخ�صًا  العربية،  املياه 

املنطقة  يف  املائية  الفجوة  »ردم  جل�صة  تروؤ�صها  خالل 

ما  عاجل،  عمل  اىل  احلاجة  على  و�صددت  العربية«. 

دامت غالبية البلدان العربية تعاين عجزًا مائيًا حادًا. 

اإجراءات  تطبيق  هو  للعمل  الأول  »اخلط  اإن  وقالت 

وتخفي�ص  اإنتاجيتها  زيادة  بغية  املياه  لإدارة  اأف�صل 

الطلب وحت�صني الكفاءة«.
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اجتماعات ت�صاورية حول تقرير »اأفد« اجلديد عن الب�صمة البيئية العربية

عقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

اجتماعات ت�ساورية لبحث امل�سودات 

الأوىل لتقريره حول الب�سمة البيئية 

وفر�ص ال�ستدامة يف العامل العربي. 

ملوؤلفي  فر�سة  الجتماعات  وكانت 

نتائج  ملناق�سة  وحمرريه  التقرير 

اخلرباء،  من  جمموعة  مع  اأبحاثهم 

من  املنتدى  اأع�ساء  مب�ساركة 

القطاعات املختلفة.

املوؤلفون حمتويات  القاهرة بحث  يف 

الدكتور  تراأ�سه  نقا�ص  يف  التقرير 

م�سطفى كمال طلبه املدير التنفيذي 

املتحدة  الأمم  لربنامج  ال�سابق 

الجتماع  عقد  بريوت  ويف  للبيئة. 

ب�سيافة اجلامعة اللبنانية الأمريكية 

برئا�سة الدكتور جوزف جربا رئي�ص 

اجتماعات  عقدت  فيما  اجلامعة، 

برئا�سة  البرتاء  جامعة  يف  عمان 

رئي�ص  بدران،  عدنان  الدكتور 

جمل�ص اأمناء املنتدى ورئي�ص وزراء 

الأردن ال�سابق.

قدمت يف الجتماعات نتائج الأطل�ص 

العامل  يف  البيئية  للب�سمة  الأول 

الب�سمة  �سبكة  اأعدته  الذي  العربي، 

من  بطلب   GFN العاملية  البيئية 

والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى 

تعاين  العربية  املنطقة  اأن  واأظهر 

الإيكولوجية،  احل�سابات  يف  عجزاً 

من  بكثري  اأكرث  ت�ستهلك  اأنها  بحيث 

كما  مواردها.  جتديد  على  قدرتها 

اأن بع�ص بلدان املنطقة هي �ساحبة 

العامل  يف  الأكرب  البيئية  الب�سمة 

الفردي،  ال�ستهالك  م�ستوى  على 

يف  اأخرى  عربية  بلدان  تقع  بينما 

خانة الدول �ساحبة الب�سمة البيئية 

الأطل�ص  ويقدم  عامليًا.  الأ�سغر 

جداول مف�سلة باملوارد وال�ستهالك، 

احلا�سلة  والتغريات  العجز  مبينًا 

بداية  من  عقود  خم�سة  خالل 

على  وعمل  اليوم.  حتى  ال�ستينات 

يف  املتو�سط  منطقة  مدير  الأطل�ص 

األي�ساندرو  العاملية  الب�سمة  �سبكة 

مور  دايفيد  الباحث  مب�ساركة  غايل، 

ماتي�ص  ال�سبكة  رئي�ص  واإ�سراف 

واكرنغل.

اخلرباء  من  جمموعة  اأعد  وقد 

مت  الدرا�سة  نتائج  حول  حتليالت 

الت�ساورية.  الجتماعات  يف  بحثها 

كمال  م�سطفى  الدكتور  فعر�ص 

لفر�ص  خا�سة  درا�سة  يف  طلبه 

التعاون  يقدمها  التي  ال�ستدامـة 

وذلك  العربية،  الدول  بني  الإقليمي 

والأبحاث  املوارد  اإدارة  جمالت  يف 

وبحث  الب�سرية.  والرثوة  العلمية 

مدير  عبداجلليل،  ابراهيم  الدكتور 

جامعة  يف  البيئة  درا�سات  برنامج 

اخلليج العربي، يف فر�ص ال�ستدامة 

الر�سيدة  الدارة  تقدمها  التي 

ا�ستخدامات  وتطوير  للطاقة 

الدكتور  وقدم  املتجددة.  الطاقة 

عبدالكرمي �سادق، كبري امل�ست�سارين 

الكويتي  لل�سندوق  القت�ساديني 

الدول  قدرة  حول  حتلياًل  للتنمية، 

حتديات  مواجهة  على  العربية 

واملاء.  الغذاء  يف  الكتفاء  تاأمني 

وعر�ص ب�سار زيتون، مدير الربامج 

يف  ال�سكاين  التزايد  املنتدى،  يف 

تلبية  واإمكانية  العربية،  املنطقة 

املوارد  من  الأ�سا�سية  احلاجات 

املحدودة املتوفرة.

عام  اأمني  �سعب،  جنيب  وقدم 

ا�ستدامة  لإمكانية  حتلياًل  املنتدى، 

التي  الدول  بع�ص  يف  التنمية 

الوافدين  العّمال  ن�سبة  تتجاوز 

ي�سكل  مبا  املئة،  يف  الت�سعني  فيها 

وخا�سة  املوارد  على  �سغط  من  هذا 

نفايات  من  عنه  ينتج  وما  املياه، 

هو  الهدف  هل  وت�ساءل  وف�سالت. 

من  اأم  التنمية  اأجل  من  التنمية 

وحذر  النا�ص؟  حاجات  تاأمني  اأجل 

البقاء  حتدي  تواجه  املنطقة  اأن  من 

نف�سه، ولي�ص جمرد حت�سني نوعية 

احلياة.

�سيغته  يف  التقرير  اإطالق  و�سيتم 

الذي  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  النهائية 

للبيئة  العربي  املنتدى  يعقده 

والتنمية يف بريوت يف 29 و30 ت�سرين 

وينتظر   .2012 )نوفمرب(  الثاين 

كبار  من  عدد  املوؤمتر  يف  يتحدث  اأن 

والتنمية  البيئة  جمال  يف  العاملني 

نادي  رئي�ص  بينهم  من  العامل،  يف 

العامة  واملديرة  اآ�سوك خو�سال  روما 

الطبيعة  ل�سون  الدويل  لل�سندوق 

التنفيذي  واملدير  لوفيفر  جوليا 

اآخيم  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج 

�ستايرن.
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د. جوزف جرب�

رئي�س �جلامعة �للبنانية �لأمريكية

د. م�صطفى كمال طلبه

�ملدير �لتنفيذي �ل�صابق لـ »يونيب«

د. عدنان بدر�ن

رئي�س جامعة �لبرت�ء

تقرير »اأفد« حول املياه يف املنتدى العاملي ال�صاد�س للمياه
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العرب  الوزراء  جمل�ص  اجتماعات  يف  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  �صارك 

امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة، التي عقدت يف ني�صان)اأبريل( املا�صي يف القاهرة، 

مثل   .20+ ريو  موؤمتر  ب�صاأن  الوزاري  العالن  م�صودة  على  مالحظاته  قدم  حيث 

مذكرة  املنتدى  وقدم  غامن،  خالد  الدكتور  التح�صريية  الجتماعات  يف  املنتدى 

حظيت بتاأييد الوفود امل�صاركة. جاء يف املذكرة :

حول  املكثفة  النقا�سات  نتيجة  عن  تعرب  ل  احلا�سر  ب�سكلها  امل�سودة  اإن 

املو�سوع، التي اأعقبت اإعدادها قبل �ستة �سهور، خا�سة يف مو�سوع القت�ساد 

الأخ�سر. فبعد �سدور هذه امل�سودة، �سدر التقرير ال�سامل الذي اأعده املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية حول »القت�ساد الأخ�سر يف عامل عربي متغرّي«، وهو 

احتوى على اأكرث من �سبعني درا�سة حالة وق�سة جناح يف تطبيقات القت�ساد 

الأخ�سر يف دول عربية عدة. ومت عر�ص التقرير ومناق�سته يف املوؤمتر ال�سنوي 

للمنتدى يف 27 ـ 28 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2011، مب�ساركة 500 مندوب من 

تو�سيات  املوؤمتر  عن  و�سدرت  الأهلي.  واملجتمع  واخلا�ص  العام  القطاعني 

بهذا اخل�سو�ص، لقت قبوًل على امل�ستويات الوطنية والقليمية.

ومن اأبرز التطورات بعد �سدور امل�سودة، اإعالن دولة المارات العربية املتحدة 

 ،2012 )يناير(  الثاين  كانون  يف  الأخ�سر  لالقت�ساد  وطنية  ا�سرتاتيجية  عن 

ال�سعودية  العربية  اململكة  البيئة يف  لالأر�ساد وحماية  العام  الرئي�ص  ودعوة 

وذلك  نطاق،  اأو�سع  على  الأخ�سر  القت�ساد  اعتماد  اىل  نا�سر  بن  تركي  الأمري 

يف اآذار )مار�ص( 2012. وكان الأردن قد اأعلن عن اعتماد القت�ساد الأخ�سر يف 

ا�سرتاتيجيته التنموية.

ففي 15 كانون الثاين )يناير( 2012 اأعلن ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

مبادرة  دبي،  وحاكم  الوزراء  جمل�ص  ورئي�ص  المارات  دولة  رئي�ص  نائب 

وطنية بعنوان »اقت�ساد اأخ�سر لتنمية م�ستدامة«، وهي ت�سعى، وفق ما قال 

الأخ�سر  لالقت�ساد  ناجحًا  ومنوذجًا  عامليًا  مركزاً  المارات  »جعل  اإىل  �سموه، 

بيئتها  على  ويحافظ  التنمية  وا�ستدامة  تناف�سيتها  من  يعزز  مبا  اجلديد، 

لالأجيال القادمة«. 

ويف 12 اآذار )مار�ص( 2012، اأعلن الأمري تركي بن نا�سر، الرئي�ص العام لالأر�ساد 

الأخ�سر  القت�ساد  اإىل  العربية  املنطقة  »حتول  اأن  ال�سعودية،  يف  والبيئة 

�سي�ساهم وي�ساعد يف اإيجاد فر�ص عمل لئقة ودائمة لل�سباب«، ودعا اىل تعزيز 

الرا�سخة  املالية  ال�سيا�سات  و�سمان  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 

لدعم التحول اإىل اقت�ساد اأخ�سر يف املجتمعات اخلليجية«. 

الوا�سحة. فكيف  العربية  التوجهات  امل�سودة متناق�سة مع هذه  تبدو  لهذا، 

الأخ�سر،  القت�ساد  اإطالق مبادرات وبرامج وطنية تعتمد  الدول  لهذه  اأمكن 

تعريف  يوجد  ل  اأنه  امل�سودة  تقول  حني  يف  للتنفيذ،  دقيقة  خططًا  وحتّدد 

لالقت�ساد الأخ�سر بعد؟

يف  جذرية  تعديالت  اإجراء  �سرورة  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يرى 

م�سودة العالن، ليعك�ص املواقف العربية الفعلية من املو�سوع:

1. ا�ستبدال الكالم عن »غياب تعريفات متفق عليها حول القت�ساد الأخ�سر« 

اأن »القت�ساد الأخ�سر والتنمية امل�ستدامة هما عبارتان ملفهوم  بالتاأكيد على 

واحد. القت�ساد الأخ�سر هو اآلية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة«.

2. التاأكيد على �سرورة نقل التكنولوجيا ودعم الدول النامية لتحقيق حتّول 

�سل�ص، وتطبيق قرار اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة عام 1970 بتخ�سي�ص 

الدول املتقدمة 0،7 يف املئة من دخلها القومي مل�ساعدات التنمية.

3. ال�سارة اإىل املبادرات العربية احلكومية يف جمال القت�ساد الأخ�سر )خا�سة 

المارات، ال�سعودية، الأردن( ومبادرات القطاع اخلا�ص، وم�ساهمات املجتمع 

املدين ومراكز الأبحاث، خا�سة تقرير »اأفد« حول القت�ساد الأخ�سر.

اأفد يقدم مالحظاته حول م�صودة االعالن 

الوزاري العربي ب�صاأن موؤمتر ريو +20

والطاقة  املياه  اأعمال  �صركة  ا�صتحوذت 

اإ�صافية  الدولية »اأكوا باور« على ح�صة 

املركزية  الكهرباء  توليد  �صركة  يف 

كامل  متلكها  خالل  من  الأردنية، 

املاليزية  الكهرباء  توليد  �صركة  ح�صة 

يف   25 ح�صة  متلك  التي  »مالكوف«، 

ل�صتثمارات  »اإنارة«  �صركة  يف  املئة 

املئة  التي متتلك بدورها 51 يف  الطاقة، 

يف  املركزية  الكهرباء  توليد  �صركة  من 

الأردن.

املركزية  الكهرباء  توليد  �صركة  وتعترب 

يف  الكهربائية  للطاقة  منتج  اأكرب 

حمطات  �صبع  متتلك  حيث  الأردن، 

اململكة،  عرب  منت�صرة  الكهرباء  لتوليد 

م�صتخدمة  متنوعة  بتقنيات  تعمل 

وتبلغ  الوقود.  من  خمتلفة  اأنواعًا 

 1700 الإجمالية  الإنتاجية  طاقتها 

ميغاواط تقريبًا، ويغطي اإنتاجها 51 يف 

املئة من ال�صوق يف الأردن.

ل�صركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  وقال 

تعزيز  نحو  متجهة  اأنها  باور«  »اأكوا 

قناعة  ولديها  الأردن،  يف  الطاقة  قطاع 

من  واأجداها  الطرق  اأف�صل  باأن  تامة 

توليد  قدرة  لزيادة  القت�صادية  الناحية 

الكفاءة  تعزيز  عرب  تاأتي  الكهرباء 

الت�صغيلية وحت�صني اأداء حمطات توليد 

الكهرباء القائمة حاليًا، وكذلك النتقال 

بالعتماد  الكهربائية  الطاقة  توليد  اإىل 

على وقود الغاز والطاقة املتجددة.

كخطوة  هذه،  ال�صتحواذ  عملية  وتاأتي 

نفذتها  التي  ال�صتحواذ  لعملية  لحقة 

حيث  �صابق،  وقت  يف  باور  اأكوا 

على   2011 متوز)يوليو(  يف  ا�صتحوذت 

�صراء  عرب  اإنارة،  �صركة  من  املئة  يف   65

لال�صتثمارات  دبي  الأردن  �صركة  ح�صة 

موؤ�ص�صة  مب�صاركة  وذلك  العامة، 

التمويل الدولية )ع�صو جمموعة البنك 

ال�صتحواذ  عملية  وباإمتام  الدويل(. 

�صتمتلك  مالكوف،  �صركة  ح�صة  على 

�صركة اأكوا باور 90 يف املئة من »اإنارة«، 

احتاد  �صركة  �صتحتفظ  حني  يف 

لها  مقرًا  اأثينا  من  تتخذ  التي  املقاولني 

جهة  من  املئة.  يف   10 البالغة  مبلكيتها 

الأردنية  احلكومة  �صتوا�صل  اأخرى، 

من  املئة  يف   40 ن�صبته  مبا  احتفاظها 

�صركة توليد الكهرباء املركزية الأردنية، 

ال�صمان  موؤ�ص�صة  �صتحتفظ  حني  يف 

الجتماعي مبا ن�صبته 9 يف املئة ويبقى 

51 يف املئة من ن�صيب »اإنارة«.

اكواباور ع�صو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اأفريدا« تطلق خدمة تقطيع الورق ال�صرية

خدمة Redishred من »اأفريدا« التي اأطلقت بالتعاون مع �صركة التقطيع الحرتايف 

من  الآمن  التخل�ص  من  ال�صركات  لتمكني  ممت  �صُ املتحدة  العربية  الإمارات  يف 

اأخرى  ومواد  والإلكرتونيات  امل�صتندات 

�صرية.

وتبقى  مي�ّص،  ل  نظام  يف  املواد  تو�صع 

من دون مل�ص حتى يتم تقطيعها. وتنفذ 

العملية يف موقع ممتلكات الزبون.

ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �صكر،  مالك  وقال 

 Redishred اأفريدا«: »عند ا�صتعمال«

بوا�صطة  باأمان  منها  التخل�ص  يتم  ال�صرية  م�صتنداتها  اأن  اىل  ال�صركات  تطمئن 

نوعية  خدمات  تقدمي  يف  قيمنا  الحرتايف  التقطيع  �صركة  وت�صاركنا  متطور.  نظام 

نحن  بل  النفايات،  لإدارة  الت�صهيالت  من  جمموعة  بتقدمي  نكتفي  ل  اأدناه  لزبائننا. 

نهاية  ويف  مبادراتنا«.  من  مبادرة  كل  يف  اخل�صراء  العمليات  وُندخل  بيئيًا  واعون 

العملية يعاد تدوير الورق املقطع ويتم اإ�صدار �صهادة بيئية لل�صركة.

اأفريدا ع�صو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأكوا باور تتو�صع يف توليد الكهرباء االأردنية
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ميقاتي  جنيب  اللبنانية  احلكومة  رئي�ص  رعى 

الكويتي  ال�سندوق  مع  قر�ص  اتفاق  توقيع  حفل 

للتنمية القت�سادية العربية لتمويل »م�سروع اإن�ساء 

�سرف  منظومتي 

مرجعيون  يف  �سحي 

و�سقرا«.  واخليام 

وزير  التفاق  وقع 

حممد  اللبناين  املال 

ووزير  ال�سفدي، 

الطاقة واملياه اللبناين 

واملدير  با�سيل  جربان 

لل�سندوق  العام 

للتنمية  الكويتي 

يف  البدر،  الوهاب  عبد 

ح�سور رئي�ص جمل�ص المناء والعمار املهند�ص نبيل 

اجل�سر، و�سفري الكويت لدى لبنان عـبدالعال القناعي 

الناجم  جا�سم  الكويتية  ال�سفارة  باعمال  والقائم 

وممثل ال�سندوق الكويتي يف لبنان نواف الدبو�ص.

يف  �سحي  �سرف  منظومة  اإن�ساء  امل�سروع  يت�سمن 

من  كيلومرتاً   140 بطول  اخليام  ـ  مرجعيون  منطقة 

ال�سبكات و5 حمطات �سخ، اإ�سافة اىل حمطة معاجلة 

وت�ستفيد  يوميًا.  مكعب  مرت   5200 �سعتها  ثالثية 

�سبع قرى هي جديدة مرجعيون  املنظومة  من هذه 

واخليام وبالط وبرج 

ال�سقي  واإبل  امللوك 

ودبني.  والقليعة 

من  الفادة  وميكن 

يف  املعاجلة  املياه 

الزراعة.

امل�سروع  ي�سمل  كما 

لل�سرف  منظومة 

منطقة  يف  ال�سحي 

من  تتكّون  �سقرا 

من  كيلومرتات   110

وحول  �سقرا  هي  قرى  �ست  منها  ت�ستفيد  ال�سبكات، 

وكونني والطريي وبيت ياحون وجزء من برع�سيت، 

مرت   4500 �سعتها  ثنائية  معاجلة  مبحطة  وتت�سل 

مكعب يوميًا.

ال�صندوق الكويتي للتنمية ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ال�صندوق الكويتي للتنمية ميّول منظومتي �صرف �صحي يف لبنــان

يف  الرباعة  لإظهار  ال�سنوي  التقليد 

معر�ص  يف  املنزلية  النباتات  زراعة 

حمل  والنباتات  لالأزهار  قافكو 

نظراً  معنى،  من  اأكرث  ال�سنة  هذه 

باليوبيل  الحتفال  مع  لتزامنه 

الف�سي للمعر�ص.

يف  كبرية  خيمة  احلدث  ا�ست�سافت 

نادي البانو�ص يف م�سيعيد، ورعته 

)قافكو(.  لالأ�سمدة  قطر  �سركة 

جاذب  اأنه  اأخرى  مرة  اأثبت  وهو 

من  اأكرث  اإليه  قدم  اإذ  للجمهور، 

9000 �سخ�ص.

وكما كان يحدث يف املا�سي، ا�ستمتع 

احل�سد الكبري مب�ساهدة املجموعات 

من  فئة  مئة  من  اأكرث  يف  املتناف�سة 

الأزهار واخل�سار والفواكه والنباتات 

وت�سكيالت  اأوعية  يف  املزروعة 

النباتية  واملنحوتات  الأزهار 

وحتى  الزبدة  ومنحوتات  والثمرية 

من  لكل  وقدم  اجلليدية.  التماثيل 

احلا�سرين وعاء يحوي نبتة مزهرة 

قبل مغادرة املعر�ص.

»قافكو«  رئي�ص  املعر�ص  افتتح 

ي�ساحبه  املالكي،  اأحمد  عبدالعزيز 

جمل�ص  ورئي�ص  الرئي�ص  نائب 

وقال  ال�سويدي.  خليفة  الإدارة 

منا  املعر�ص  اإن  كلمته  يف  ال�سويدي 

ال�سنوات  خالل  واأ�سواط  بقفزات 

من  الأخرية،  والع�سرين  اخلم�ص 

اذ  وال�سعبية،  امل�ساركة  حيث 

يلتقي  حيث  ان�سهار  نقطة  اأ�سبح 

احلياة  م�سارب  جميع  من  النا�ص 

اإبداعاتهم والحتفاء ب�سخاء  لعر�ص 

الطبيعة.

جتمعًا  ي�سكل  كان  الذي  املعر�ص 

حتول  وعائالتهم  »قافكو«  ملوظفي 

اليه  ياأتي  وطني  حدث  اىل  الآن 

اأنحاء  من  واملتناف�سون  النا�ص 

البالد، وي�سارك يف امل�سابقات مزيد 

من املدار�ص. وقد �سكلت امل�سابقات 

احلّية، يف �سنع التماثيل اجلليدية 

واملنحوتات النباتية، نقطة اجلذب 

اأطلق  حيث  �سغوف،  جلمهور 

العنان لرباعتهم يف نحت  املتبارون 

التحف الفنية املتنوعة.

»قافكو« ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

معر�س »قافكو« لالأزهار والنباتات 2012

حلماية  الكويتية  اجلمعية  ا�صت�صافت 

خرباء  ت�صم  اأجنبية  وفود  �صبعة  البيئة 

حول  املهاجرة  الطيور  ومراقبة  تعقب 

املتحدة  والوليات  اأوروبا  من  العامل، 

اطار  �صمن  البالد  اىل  قدموا  واآ�صيا، 

م�صروع »ال�صياحة البيئية.«

للجمعية  امل�صاعد  العام  الأمني  وقال 

الزائرة  الوفود  ان  اجلزاف  عبدالمري 

تعقب  يف  خبريًا   40 من  اأكرث  �صمت 

وم�صاراتها  املهاجرة  الطيور  ودرا�صة 

خالل رحلتيها من ال�صمال اىل اجلنوب 

الوفود  اأع�صاء  اأن  واأ�صاف  وبالعك�ص. 

التي  املواقع  اأهم  زيارة  على  حر�صوا 

الكويت  يف  املهاجرة  الطيور  جتتذب 

مبختلف  قدومها  اأ�صباب  لدرا�صة 

اأنواعها وباأعداد كبرية اىل البالد. 

و�صائل  قدمت  اجلمعية  ان  واأو�صح   

الدعم التخ�ص�صي والفني لتي�صري عمل 

اخلربات  تبادل  عن  ف�صاًل  الوفود،  تلك 

وحماية  ر�صد  فريق  مع  واملعلومات 

الطيور يف اجلمعية، الذي حر�ص على 

اإىل  رحالتهم  يف  الوفود  اأع�صاء  مرافقة 

مواقع الر�صد واملراقبة. 

 وقال ع�صو فريق ر�صد وحماية الطيور 

انه  فوجل  بكار  الفنلندي  اجلمعية  يف 

مت ر�صد نحو 30 األف طائر من عدة اأنواع 

مهاجرة، وبع�صها ير�صد للمرة الوىل، 

اأهم  كاأحد  للكويت  املهم  الدور  يعزز  ما 

م�صارات الطيور املهاجرة يف العامل.

ب�صهولة  اعجابهم  الوفود  اأع�صاء  واأبدى   

الكويت،  يف  ومراقبتها  الطيور  ر�صد 

موقع  من  اأكرث  بني  تنقلهم  وُي�صر 

للر�صد يف يوم واحد، مثمنني ما قدمته 

اجلمعية من ت�صهيالت ودعم فني كبري.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�صو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اجلمعية الكويتية 

حلماية البيئة

تتعقب الطيور املهاجرة
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قطر للبرتول يف 

موؤمتر »جيو 2012«

اأبدى كبار اخلرباء الذين ح�صروا موؤمتر 

العا�صر  اجليولوجية  العلوم  ومعر�ص 

يف   )2012 )جيو  الأو�صط  ال�صرق  يف 

اهتمامًا  املا�صي  ال�صهر  بداية  البحرين 

قطر  لعمليات  الوا�صع  بالنطاق  كبريًا 

والغاز  النفط  �صناعات  يف  للبرتول 

والبرتوكيماويات. 

حتت  اأقيم  الذي  املعر�ص،  هذا  ح�صر 

رعاية الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 

 2000 من  اأكرث  البحرين،  وزراء  رئي�ص 

اجليولوجية  العلوم  جمال  يف  خمت�ص 

علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  وافتتحه 

مريزا، وزير �صوؤون النفط والغاز ورئي�ص 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف البحرين 

يف  للبرتول  قطر  جناح  بزيارة  قام  الذي 

املعر�ص حيث ا�صتقبله ال�صيخ عبدالـه بن 

البحرين،  يف  قطر  �صفري  ثاين،  اآل  ثامر 

بح�صور وفد قطر للبرتول.

اأكرث  بني  من  للبرتول  قطر  وكانت 

م�صاركة  وموؤ�ص�صة  �صركة   150 من 

اأهم  ومن  دولة،   27 من  املعر�ص  يف 

الوطنية  النفط  �صركات  العار�صني 

التعاون،  جمل�ص  دول  مثلت  التي  ال�صت 

اإ�صافة اإىل عدد من �صركات النفط والغاز 

العاملية. 

ن�صاطات  للبرتول  قطر  جناح  اأبرز  وقد 

عمليات  اإىل  اإ�صافة  وعملياتها،  املوؤ�ص�صة 

�صركة قطر للبرتوكيماويات )قابكو(.

للمرة  نظم  الذي  جيو،  معر�ص  ويعترب 

الوىل عام 1994، احلدث الأبرز ملنتجات 

يف  النفطية  اجليولوجيا  قطاع  وخدمات 

ال�صرق الأو�صط. 

قطر للبرتول ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

للجمعية  التابعة  دبني  غابات  حممية  هيئة  نفذت 

امللكية حلماية الطبيعة يف الردن، درا�سة مف�سلة لأنواع 

البوم املوجودة داخل املحمية. فتبني وجود اأربعة اأنواع 

كموئل  ت�ستخدمها  اإذ  وثيق  ب�سكل  بالغابة  مرتبطة 

للغذاء والتكاثر، اإ�سافة اإىل بومة تاوين وبومة �سكوب�ص 

والبومة ال�سغرية وهي النواع ال�سائعة يف املحمية.

تقوم  املحمية  اإن  عيا�سرة  ب�سري  املحمية  مدير  وقال 

خ�سو�سًا  املراقبة،  وبرامج  الدرا�سات  من  بالعديد 

امل�سح  لربامج  ا�ستمراراً  واحليوانية،  النباتية  لالأنواع 

�سدور  اىل  واأ�سار  ان�سائها.  بداية  يف  اأجريت  التي  الوىل 

البوم  من  مهاجر  نوع  ت�سجيل  مبينًا  الدرا�سة،  تقرير 

حاليًا  تعاين  التي  املحمية،  يف  يتكاثر  الأذنني  الطويل 

من الكثري من املهددات اأهمها ت�ستت املوائل الناجتة عن 

التدخل الب�سري الكثيف يف الغابة.

هذه  مثل  على  الن�سان  اأثر  بدرا�سة  الدرا�سة  واأو�ست 

عن  املنطقة  اأهايل  ذكره  ما  بعد  وخ�سو�سًا  الأنواع 

اأهم  من  البوم  يعترب  وتوزعه.  البوم  اأعداد  انح�سار 

من  العديد  على  تق�سي  التي  القوار�ص  مكافحات 

املحا�سيل وخ�سو�سًا احلبوب.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

توعية م�صتخدمي حافالت النقل باحلفاظ على نظافة اأبوظبي

اأنواع من البوم يف حممية دبني

اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 

حملة  النقل،  دائرة  مع  بالتعاون 

النقل  حافالت  م�ستخدمي  لتوعية 

النظافة  على  احلفاظ  باأهمية  العام 

واأحيائها،  املدينة  �سوارع  يف  العامة 

املنظمة  واللوائح  بالقوانني  واللتزام 

احلياة  م�ستوى  �سمان  اأجل  من 

ل�سكان  امل�ستدامة  والبيئة  الأف�سل 

املدينة.

من  ن�سخة   8000 توزيع  مت  فقد 

ركاب  على  التوعية  من�سورات 

وداخل  التذاكر  �سراء  اأثناء  احلافالت 

احلافالت، كما مت بث عبارات التوعية 

والتثقيف على ال�سا�سات التلفزيونية 

املعلقة يف مبنى احلافالت.

اإدارة  خطط  اإطار  يف  احلملة  وتاأتي 

مب�ستوى  لالرتقاء  العامة  ال�سحة 

النظافة واملظهر احل�ساري لأبوظبي، 

التي حققتها  النجاحات  على  وتاأكيداً 

اأف�سل  تطبيق  خالل  من  البلدية 

معايري النظافة.

العامة،  ال�سحة  اإدارة  مدير  وقال 

احلملة  اإن  الرميثي،  حممد  خليفة 

القيم  تر�سيخ  اأهمية  على  ركزت 

اأفراد  وحتفيز  ال�سليمة  املجتمعية 

على  املحافظة  يف  للم�ساركة  املجتمع 

للمدينة،  النظيف  احل�ساري  املظهر 

والبتعاد عن ال�سلوكيات والت�سرفات 

العام  بامل�سهد  ت�سر  اأن  ميكن  التي 

وتعطي انطباعًاً �سلبيًا عن املجتمع.

بلدية مدينة اأبوظبي  ودائرة النقل يف اأبوظبي 

ع�صوان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

العامل االأخ�صر والكلمة املكتوبة

الدكتور  قدمه  اأكادميي  جمال  هو  الإيكولوجي«  »النقد 

نيفادا  جامعة  يف  والبيئة  الأدب  اأ�ستاذ  �سلوفيك،  �سكوت 

درا�سية  وحلقة  حما�سرة  يف  الأمريكية،  رينو  مبدينة 

ا�ست�سافها برنامج التخرج يف الأدب املقارن يف دائرة العلوم 

الإن�سانية باجلامعة اللبنانية الأمريكية يف بريوت.

اأدبية  حركة  البيئي،  الأدبي  النقد  اأو  اليكولوجي،  النقد 

واكت�سبت  الع�سرين  القرن  ت�سعينات  منت�سف  يف  برزت 

بع�ص الأهمية منذ ذلك الوقت. وهو يتخذ مقاربة متعددة 

الخت�سا�سات للن�سو�ص الأدبية، جامعًا غالبًا بني التف�سري 

اجلمايل التقليدي والفل�سفة والتدريب يف العلوم الطبيعية.

لي�ص  اليكولوجي  النقد  ميدان  اأن  على  �سلوفيك  �سدد 

اأ�سا�سًا  فهو  ال�سريحة«،  البيئية  »الن�سو�ص  على  مقت�سراً 

والعالقات  الإيكولوجية  ال�سمنية  املعاين  »تفح�ص  ي�سمل 

بني الب�سر والطبيعة يف اأي ن�ص اأدبي ـ حتى الن�سو�ص التي 

تبدو للوهلة الأوىل غافلة عن العامل غري الب�سري.

لل�سفات  »حتديًا  ميثل  باأنه  الإيكولوجي  النقد  وو�سف 

ق�سيدة  اىل  متحوًل  جتريبية«،  اأكرث  لت�سبح  الب�سرية 

روبرت  الأمريكي  لل�ساعر  الربيع(  )برك   ،Spring Pools
فرو�ست ليظهر كيف ت�ستطيع هذه املقاربة تعديل خربتنا 

حتى بالن�سبة اىل عمل اأدبي �سهري. فهذه الق�سيدة املوجهة 

اىل الربك املو�سمية التي تغذيها الثلوج ـ وهي ميزة لأرا�سي 

كمرثاة  تقليديًا  ُتقراأ  ـ  �سريعًا  وتختفي  تظهر  انغالند  نيو 

تدور حول �سرعة زوال اخلربة. واأ�سار �سلوفيك اىل اأن هذه 

اأن  معترباً  اجلوفية،  املياه  من�سوب  تقلبات  تعك�ص  الربك 

اجلمايل  الفهم  يوازنها  الق�سيدة  يف  العاطفية  الأ�سف  نربة 

لدورة الطبيعة. وخل�ص �سلوفيك اىل اأن »النا�ص يف اجلامعة 

املعرفة.  ميتلك  من  فقط  هم  لي�سوا  ـ  والعلوم  الأدب،  يف  ـ 

العامل  الذين يعي�سون يف متا�ص يومي مبا�سر مع  فالنا�ص 

الطبيعي غالبًا ما يتمتعون بحكمة عميقة علينا اأن نتعلم 

منها«.

اجلامعة اللبنانية الأمريكية )LAU( ع�صو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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ماجد �لتميمي )�صنعاء(

ع واحدة من اأهم املحميات الربية الطبيعية يف 
َ
ُبر

اليمن. هي ذات ن�صق جبلي متميز بطوبوغرافية 

فريدة، وال�صفر اإليها مبثابة رحلة اإىل قلب التاريخ الطبيعي 

لليمن ال�صعيد.

ع على اأحد املرتفعات الغربية يف حمافظة 
َ
ت�صتلقي ُبر

احلديدة، وتبعد 260 كيلومرتًا غرب العا�صمة �صنعاء. 

ع على �صهل تهامة ووادي �صهام الذي ي�صق 
َ
ويطل جبل ُبر

بطن تهامة وي�صب يف البحر الأحمر، ويبلغ ارتفاعه 2200 

مرت عن �صطح البحر. اأما املحمية فرياوح ارتفاعها بني 300 

و800 مرت، وتقدر م�صاحتها الإجمالية بنحو 4287 هكتارًا. 

وقد مت ت�صنيفها اإىل منطقتني بناء على الكثافة النباتية، 

التي تقل يف منطقة وادي رجاف ثم ما تلبث اأن تزداد كثافة 

لت�صمل بقية اأجزاء املحمية املرتبعة على مدى الرتفاع. 

غابة ُبـَرع
ذاكرة اليمن ال�سعيد
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اأر�ض غّناء �سمدت اأمام عوامل الطبيعة 

وعبث الإن�سان فبقيت �ساهدًا حيًا على 

الغابات ال�ستوائية التي كانت يف �سبه 

اجلزيرة العربية قبل اآلف ال�سنني

وي�صود املنطقة مناخ معتدل اإىل �صبه حار معظم اأيام ال�صنة، 

حيث ترتاوح درجة احلرارة بني 18 و43 درجة مئوية.

ع حممية برية طبيعية عام 2006. وهي 
َ
اأعلنت غابة ُبر

�صاهد حي على ما كانت عليه بيئة اليمن. وتعترب اأكرب 

حممية حراجية ا�صتوائية يف �صبه اجلزيرة العربية. وتدل 

ال�صواهد اجلغرافية على انحدارها من �صاللة الغابات 

ال�صتوائية التي كانت �صائدة يف �صبه اجلزيرة العربية قبل 

اآلف ال�صنني. وكان ملوقع هذه املحمية، الذي ظل بكرًا 

لقرون، اأثر يف بقائها �صامدة اأمام الظروف واملتغريات 

الطبيعية التي طراأت على املكان.

ر�صدت الدرا�صات العلمية وجود 315 نوعًا نباتيًا 

يف املحمية، منها 63 نوعًا نادرًا على امل�صتوى الوطني 

والقليمي، ما جعلها ذات مكانة بيئية خا�صة. كما اأن هناك 

35 نوعًا مهددًا بالنقرا�ض تعمل اإدارة املحمية على حمايتها 

وا�صتدامتها. وثمة اأنواع متوطنة ل توجد يف اأي مكان اآخر، 

اأهمها ال�صرب والبيا�ض والقطف. واملالحظ اأن معظم هذه 

النباتات حتمل طابع الإقليم ال�صوداين، وقليل جدًا ذو طابع 

�صحراوي. وهناك اأ�صناف نباتية ت�صتعمل لغر�ض العالج 

اأمثال العرثب والأراك )ال�صواك( والبابوجن والهيدر، كما اأن 

هناك اأ�صنافًا عطرية مثل اأ�صجار ال�صذاب والريحان والفل.

وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن ن�صبة اأنواع النباتات يف هذه 

املحمية تقدر بنحو 10 يف املئة من نباتات اليمن ككل.

موئل للطيور

هناك اأ�صباب عدة جعلت من اليمن عمومًا موئاًل للطيور 

املهاجرة والنادرة واملتوطنة، منها ما ميثله موقع البالد من 

عزل جغرايف و�صحراوي جعلها حمطة هامة ل�صرتاحة 

الطيور املهاجرة الآتية من ال�صمال، ف�صاًل عن التنوع 

املناخي وتعـدد الت�صاري�ض الطبيعية اللذين اأثرا اإيجابيًا 

ع الوجهة 
َ
يف م�صتوى تنوع البيئات. وتعترب حممية غابة ُبر

قرية تراثية يف نطاق حممية ُبَرع
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يع�سوب

طيور وزهور 

م�ستوطنة 

يف حممية ُبَرع

فرا�سة متوطنة
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الأبرز لتواجد الطيور وتنوعها، وقد اختارتها املنظمة الدولية 

حلماية الطيور  BirdLife International التي تتخذ من 

بريطانيا مقرًا لها �صمن اأهم 57 موقعًا عامليًا للطيور املتوطنة 

والنادرة. واأثبتت الدرا�صات الت�صنيفية وجود 93 نوعًا من 

الطيور على مدار العام، منها 32 نوعًا متوطنًا و17 نوعًا 

ذات اأ�صول اأفريقية. ويعترب اأبو معول الرمادي يف املرتبة 

الأوىل من حيث كثافته العددية، يليه طائر الذباب الأفريقي 

ثم الرثثار العربي. وت�صت�صيف املحمية خم�صة اأنواع تاأتيها 

خالل ف�صل ال�صيف للتزاوج والتكاثر، اأبرزها طائر الكوكو 

املتطفل واحلمامة اخل�صراء.

وتزخر املحمية باأنواع نادرة من الطيور بات بع�صها 

نادرًا، منها الزرياب املغرد والطليق ذو املنقار املميز باألوانه 

الزاهية واملهلل واحلجل، بالإ�صافة اإىل احل�صون الذي اختري 

رمزًا وطنيًا مع �صجرة دم الأخوين، ونقار اخل�صب واليمام 

واحلمامة املطوقة. وحتت�صن املحمية نوعني من طيور 

العقاب املهددة بالنقرا�ض على امل�صتوى العاملي.

مالذات اآمنة

ع الطبيعية العديد من الأحياء الربية، اإذ 
َ
توؤوي حممية ُبر

تتوافر فيها عنا�صر ال�صتقرار الثالثة: املاء والغذاء واحلماية. 

ويجد املتاأمل لت�صاري�صها اأنها مليئة بال�صقوق والكهوف التي 

متثل مالجئ اآمنة ل�صتقرار هذه الأحياء وتكاثرها. ووفقًا 

لدرا�صة اأجراها باحثون من الهيئة العامة حلماية البيئة 

اليمنية، تبني اأن املحمية حتوي ت�صعة اأنواع من الثدييات 

باح وهو الأكرث انت�صارًا اإذ 
ُ
الربية، اأبرزها قرد البابون اأو الر

ت�صل اأعداده حاليًا اإىل نحو 200 قرد. كما يالحظ انت�صار 

بع�ض الأنواع النادرة، مثل ال�صبع املخطط والدعلج الهندي 

والنم�ض الأبي�ض الذيل والو�صق ذي الأ�صول الأفريقية. وقد 

�صهدت املحمية وجود بع�ض الأنواع املتوطنة مثل القنفذ 

الأ�صود والأرنب الربي والوبر والذئب العربي والثعلب.

ع ت�صم 13 نوعًا من 
َ
ووجد امل�صنفون اأن حممية ُبر

الزواحف، يت�صدرها الورل اليمني املعروف ب�صائد 

الثعابني، وهـو كبري احلجـم بحيث ت�صهل روؤيته بني احلني 

والآخـر. وتعي�ض فيها اأي�صًا احلية النافخة الأفريقية وثعبان 

الكوبرا ال�صام واأنواع من �صالحف املياه العذبة. ولل�صحايل 

تواجد لفت، لكن اأبرز اأنواعها انت�صارًا �صحلية الوحر الكثرية 

التواجد فوق ال�صخور.

ومت التعرف على خم�صة اأنواع من الربمائيات ونوعني 

من اأ�صماك املياه العذبة، بالإ�صافة اإىل اأنواع عديدة من 

احل�صرات كالرعا�صات واخلناف�ض وفر�ض النبي. وت�صكل 

املحمية حديقة مفتوحة للفرا�صات، حيث تر�صم باأجنحتها 

وتنقالتها تفا�صيل املتعة واجلمال يف نفو�ض الزائرين. لكن 

هذه الفرا�صات مل حتَظ باأي درا�صة حتى الآن.

ع مق�صد للتمتع امل�صوؤول بهدوء الطبيعة 
َ
حممية ُبر

وجمالها، ومكان حمبب لهواة الت�صلق، وقبلة لـ »ال�صياحة« 

■ العلمية البحثية. 

�سعدان  و�سحلية ودودة

مقيمة يف املحمية

فهد يف وجاره
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�سق عامل الآثار اأرتورو غونزالي�ض 

طريقه حتت اآثار �سعب املايا واملتاهات 

املغمورة باملاء والغابة الكثيفة التي 

تك�سو �سبه جزيرة يوكاتان يف 

املك�سيك، بحثًا عن دليل يثبت اأن 

الب�سر �سكنوا املنطقة قبيل نهاية 

الع�سر اجلليدي حني ارتفع م�ستوى 

مياه البحر فغمرت الكهوف. اجلهود 

التي يبذلها غونزالي�ض تلقي ال�سوء 

على حقائق جديدة حول احلياة 

يف ع�سور ما قبل التاريخ. وهو نال 

على ا�ستك�سافه جائزة رولك�ض 

للمبادرات الطموحة

كنوز مغمورة

يف الكـهـوف املائية

كهوف يف املك�سيك 

تر�سد اإن�سان الع�سر اجلليدي
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الو�سول اإىل الكهوف املائية �سعب 

جدًا، اإذ تقع فوهاتها غالبًا يف الأدغال 

الكثيفة، ويتطلب الغو�ض فيها معدات 

خا�سة وخربة متمر�سة
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بول جيفري 

تتميز �صبه جزيرة يوكاتان يف املك�صيك بطبيعة 

اأر�صها امل�صتوية ن�صبيًا، حيث ل توجد اأنهار لأن 

احلجارة الكل�صية متت�ض مياه الأمطار ب�صرعة لتجري حتت 

الأر�ض وت�صّب يف البحر. وهناك جمموعة من البواليع، اأو 

الأغوار، يطلق عليها ال�صكان املحليون ا�صم »�صينوتي�ض« 

)Cenotes(، حيث انهارت �صقوف الكهوف املائية. وقد 

اأتاحت تلك البواليع لل�صكان الو�صول اإىل املياه العذبة على مر 

القرون، بينما اأثارت الكهوف املوجودة حتت فتحاتها ف�صول 

املغامرين، على رغم حتديات الو�صول اإليها. 

و�صاهم التطور التكنولوجي يف معدات الغو�ض يف 

ت�صهيل املهمة على الغوا�صني الراغبني يف ولوج اأعماق 

�صل�صلة الأنفاق املظلمة املتفرعة من الكهوف املغمورة، حيث 

توالت التقارير حول هذا العامل ال�صفلي وحمتوياته من بقايا 

ب�صرية وحيوانية.

با�صر البيولوجي وعامل الآثار املك�صيكي اأرتورو غونزالي�ض 

)47 عامًا(، الذي يعمل يف »املعهد الوطني للتاريخ وعلوم 

الإن�صان«، درا�صة منهجية للكهوف املغمورة عام 1999. 

وكّون فريقًا من 20 باحثًا، بينهم علماء اآثار وخرباء اأحافري 

وغوا�صون وم�صورون، اأبدوا ا�صتعدادهم خلو�ض جتارب 

غو�ض �صعبة تقنيًا وبدنيًا ت�صتغرق الواحدة منها ما ي�صل 

اإىل �صت �صاعات. وعرث اأفراد هذا الفريق على ثالثة هياكل 

عظمية يف الأعماق، �صعدوا بها اإىل �صطح املاء وقاموا 

بفح�صها ودرا�صتها. وكان ما وجدوه مفاجاأة مذهلة للو�صط 

العلمي.

اأ�صارت نتائج الختبارات اإىل احتمال اأن يزيد عمر تلك 

الهياكل العظمية على اأعمار اأي بقايا ب�صرية عرث عليها يف 

الأمريكتني، وقّدرت ثالثة خمتربات اأجنبية عمر اأحدها مبا 

يزيد على 11600 �صنة. كما تبني اأنها ل حتمل اأي �صبه ب�صعب 

»املايا« الذي ا�صتوطن املنطقة بعد ذلك باآلف ال�صنني، 

والذي عرث على اآثاره وم�صنوعاته قرب فوهات البواليع. لكن 

بنية جماجم الهياكل املكت�صفة حديثًا ت�صبه اإىل حد ما بنية 

جماجم �صعوب �صرق اآ�صيا، بح�صب ما قال غونزالي�ض، الأمر 

اأرتورو غونزالي�ض وزميلته 

كارمن روخا�ض يبحثان 

عن اآثار يف بالوع دو�ض 

اأوخو�ض الذي يبلغ طوله 60 

كيلومرتًا، وهو اأطول نظام 

كهفي مائي يف �سبه جزيرة 

يوكاتان
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الذي حمل الو�صط العلمي على اإعادة تقييم نظرياته حول 

كيفية وزمان و�صول الإن�صان اإىل القارة الأمريكية.

اإن�سان ما قبل التاريخ

تعلم غونزالي�ض الغو�ض يف اإطار درا�صته اجلامعية لعلم 

الأحياء. بيد اأن م�صدر اإلهامه احلقيقي كان فيلمًا وثائقيًا من 

اإنتاج »نا�صونال جيوغرافيك« يحكي ق�صة عثور امل�صتك�صف 

جيم�ض كوك على موقد قدمي على عمق 30 مرتًا حتت �صطح 

املاء. وقـال غـونزالي�ض: »كان ذلك �صيئًا مذهاًل بالن�صبة 

اإيل، اإذ طاملا اأثارت الكهوف اهتمامي البالغ، فهي بالن�صبة 

اإىل العديد من املجموعات الب�صرية الأ�صلية مبثابة الرحم 

الذي ولدت منه. وبعد م�صاهدتي هذا الوثائقي بداأت رحالتي 

ال�صتك�صافية اإىل الكهوف املائية. وتعرفنا اإىل جيم�ض كوك، 

ذلك امل�صتك�صف الرائد لتلك الأماكن، فنبهنا اإىل اكت�صافاته 

الأخرى. وبف�صله اأطلقنا م�صروعًا عام 1999، اأتاح لنا حتقيق 

اكت�صافات مذهلة حول تاريخ القارة الأمريكية«.

يف اأعماق تلك الكهوف، عرث غونزالي�ض وزمالوؤه على 

اأحافري ترتاوح اأعمارها بني 10 اآلف و60 األف عام، بينها بقايا 

حليوانات منقر�صة من ف�صيلة اجلمال والأرماديلو املدرع 

واجلياد تعود اإىل الع�صر البل�صتو�صيني )احلديث الأقرب(، 

حني كانت منطقة يوكاتان مك�صوة بغطاء ع�صبي جاف، بدًل 

من الغابات املنخف�صة. وعرث امل�صتك�صفون يف اأحد الكهوف 

املغمورة �صمال تولوم، قرب �صاحل البحر الكاريبي، على 

موقد اآخر قدمي، حيث ك�صفت فيه الآثار الكربونية لعظام 

جمال حمروقة اأن الإن�صان يف تلك احلقبة كان يتغذى على 

حلوم حيوان انقر�ض يف نهاية الع�صر البل�صتو�صيني.

ت�صري درا�صات اإىل اأن م�صتوى البحر كان منخف�صًا بنحو 

100 مرت عن م�صتواه احلايل، يف الفرتة التي كان فيها اإن�صان 

ما قبل التاريخ يتغذى على حلوم اجلمال. ويعتقد غونزالي�ض 

اأن تلك ال�صعوب كانت ت�صتخدم الكهوف كمطابخ بدائية 

ومعابر اإىل م�صادر املياه. وهناك اأدلة قوية على اأنها كانت 

ت�صع موتاها يف كهوف خا�صة عميقًا حتت �صطح الأر�ض، 

بق�صد حمايتها من احليوانات املفرت�صة. ويف فرتة لحقة، 

ت�صببت التبدلت الهائلة التي �صهدها مناخ الأر�ض بارتفاع 

غونزالي�ض وم�ساعدته ماريا كورييل قبيل غو�سهما يف بالوع اإل متبلو

غونزالي�ض يناق�ض باحثني يف جامعة مك�سيكو حول جماجم وجدها يف بواليع يوكاتان
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�صريع يف م�صتوى مياه البحر واملياه اجلوفية، مما اأدى اإىل 

غمر املدافن واملطابخ باملاء، وبقائها طي الن�صيان اإىل اأن 

اكت�صفها الغوا�صون بعد اآلف ال�صنني.

اأثارت اكت�صافات غونزالي�ض اهتمامًا بالغًا بالبواليع، ما 

حدا به اإىل العمل مع �صكان القرى املحليني من اأجل حماية 

الكنوز النادرة من التلف وال�صلب. وحثهم على املطالبة 

بوقف تلويث املياه اجلوفية نتيجة عمليات التطوير ال�صياحي 

على طـول ما ي�صمى »ريفيـريا املايا«. وتختزن البواليع 

ميـاهًا جوفية ثمينة، لكن مئات اآلف الأمتار املكعبة ت�صخ 

منها كل يوم مبعدل يتجاوز كثريًا قدرتها على التجدد 

يف بع�ض اأنحاء �صبه جزيرة يوكاتان. ويف املناطق النائية 

ت�صتخدم البواليع اأحيانًا كمكبات للنفايات ال�صلبة وال�صائلة، 

ما يلوث املياه اجلوفية ع�صويًا وكيميائيًا.

وقد منح غونزالي�ض »جائزة رولك�ض للمبادرات 

الطموحة« عام 2008. وا�صتخدم قيمتها النقدية البالغة 

50 األف دولر لقيادة فريق امل�صتك�صفني يف رحالت بحث 

ميدانية، مع تركيز خا�ض على كهف »ت�صان هول«، الذي 

عرث فيه على هيكل عظمي رابع.

�سباق مع الزمن

على رغم تقدم املعرفة باملا�صي ال�صحيق لهذه املنطقة، تبقى 

عملية الدخول واخلروج لتلك املتاهات امللتوية خماطرة كبرية 

يف �صبيل العلم وال�صتك�صاف. كما اأن الرحالت الطويلة 

واملربكة حتت املاء ل تزال ت�صكل حتديًا ج�صديًا ونف�صيًا، 

بوجود التدابري اللوج�صتية املعقدة واملعدات املتنوعة للحد 

من الأخطار. وقد ت�صتغرق حملة ال�صتك�صاف الواحدة �صت 

�صاعات حتت املاء، مبا يف ذلك ال�صاعة الأوىل التي ي�صتغرقها 

الو�صول اإىل الكهف املطلوب، و�صاعة ثانية لإجراء البحث، 

واأربع �صاعات لرحلة العودة اإىل �صطح املاء والتي يجب اأن 

تكون تدريجية مع عدة توقفات لتجنب اأ�صرار الختالف 

املفاجئ يف ال�صغط.

وتبقى �صنوات عديدة من الغو�ض يف الكهوف بانتظار 

غونزالي�ض، الذي و�صفه لوي�ض األبوري�ض، مدير »نا�صونال 

جيوغرافيك« يف اأمريكا الالتينية، باإنه »عامٌل على قدر كبري 

من اجلدية والت�صميم«. وتعد هذه الرحالت ال�صتك�صافية 

�صباقًا مع الزمن ومع عمليات التطوير ال�صياحي القائمة 

يف يوكاتان. ويرى غونزالي�ض اأن املخاطر التي يخو�صها 

الغوا�صون عند دخولهم النوافذ املائية التي تطل على املا�صي 

ت�صتحق املخاطرة والتحدي.

يقول غونزالي�ض: »ب�صفتي واحدًا من �صكان القارة 

الأمريكية، يهمني معرفة من كان هوؤلء النا�ض، ومن اأين 

اأتوا، ومتى وطاأت اأقدامهم اأر�ض اأمريكا للمرة الأوىل. تلك 

املواقع تتيح لنا فر�صة م�صاهدة الأدوات والبقايا كما تركها 

�صعب الع�صر اجلليدي. اإنه كنز ل يقدر بثمن، واأتطلع 

ب�صغف اإىل اكت�صاف تلك املكونات ودرا�صتها وحتليلها، 

وبالتايل امل�صاهمة يف فهم تاريخ الب�صرية«.   ■

Photos: © Rolex 

Awards / Kurt Amsler

غونزالي�ض

عند فوهة

كهف مائي

كتــاب الطبيعــة
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نداء هالل

املنتجني  بني  �صلة  بخلق  املزارعني  اأ�صواق  تعنى 

�صلعة  جمرد  الغذاء  يكون  ال  بحيث  وامل�صتهلكني، 

جهود  �صنعته  منتج  بل  ال�صوبرماركت،  رف  على  و�صعت 

ب«  ب�صرية ومعرفة تقليدية مرتاكمة عرب االأجيال. »�صوق الطيِّ

اأ�صبوعية للمزارعني اللبنانيني يف الهواء الطلق، تنظم  �صوق 

كل يوم �صبت يف و�صط العا�صمة بريوت، ويبيع فيها منتجون 

من اأنحاء البالد اأغذية ع�صوية وتقليدية طازجة.

خبز  بل  خبز،  رغيف  جمرد  الطيب  �صوق  يف  يوجد  ال 

رئي�صيًا  حمتوى  يعيد  ما  �صوزان،  وكبة  خالد  وخ�س  رميا 

اإىل الغذاء هو بعده االإن�صاين والثقايف. ي�صبح للغذاء وجه، 

واملنتجون  املزارعون  ينال  باالإنتاج.  ارتباط  ولال�صتهالك 

التقدير، كما ينالون عائدًا عاداًل لعملهم، ويتاح للم�صتهلكني 

م للم�صتهلك، كمتذوق واع  بناء عالقات مع مزارعيهم. ويقدَّ

من  نوع  اأي  )لي�س  اإ�صايف  تقليدي  بعد  ذو  غذاء  للطعام، 

اأي  )لي�س  مناطقي  وبعد  �صردالة(،  اأو  ظرفية  بل  اجلبنة، 

نوع من الزيتون، بل زيتون حا�صبيا اأو عكار(. بالن�صبة اإىل 

ال�صوق  يف  جتربتهم  ت�صرتجع  املدينة،  �صكان  من  كثريين 

»�صوق  وت�صاهم  للغذاء.  كم�صدر  االأر�س  مع  عالقتهم 

�صورة  تغيري  يف  بامل�صتهلك،  املنتج  ربط  عرب  الطيب«، 

بوجوب  املدينة  �صكان  مذّكرة  كفالح،  تقريبًا  املنبوذ  املزارع، 

تقديره واحرتامه. 

للبيع  تقليدي  مكان  جمرد  املزارعـني  �صـوق  تعد  مل 

وال�صراء، بل اأ�صبحت مكانًا اللتقاء الريفي باملديني، ولتوفري 

وللتوعية  واملنتجني،  املزارعني  ل�صغار  اقت�صادية  فر�س 

م�صاحة  اإنها  باخت�صار،  ال�صحي.  والعي�س  ال�صحي  بالغذاء 

واملمار�صات  ال�صحية  التغذية  حول  والتعلم  للتفاعل  عامة 

االإدارة  اإىل  الع�صوية  الزراعة  من  امل�صتدامة،  الزراعية 

املتكاملة لالآفات. 

�صوق  هي   ،2004 عام  تاأ�ص�صت  التي  الطّيب«،  »�صوق 

اإىل  مبا�صرة  منتجاتهم  فيها  يبيعون  فقط،  للمنتجني 

ليوم  حدث  هي  و�صاطات.  اأو  و�صطاء  دون  من  امل�صتهلكني 

واحد: ُتن�صب اخليم يف ال�صباح، وي�صل املنتجون ب�صاحنات 

جتمع �أ�سبوعي يف و�سط بيـروت حيث يلتقي 

مز�رعو �لأرياف مب�ستهلكي �ملدن �ملت�سوقني 

�إىل منتجات ع�سوية وتقليدية

ب �سوق الطيِّ
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اإىل  عودتهم  قبل  اليوم  خالل  لبيعها  باإنتاجهم  مليئة 

مزارعهم. وهي تنظم اأ�صبوعيًا منذ العام 2004 بال انقطاع.

مزارعني   10 من  الطيب  �صوق  يف  امل�صاركني  عدد  ازداد 

كل  عائدات  وترتاوح   .2011 عام  مزارعـًا   60 اإىل   2004 عام 

اأكرث يوميًا. ويقدم املنتجون  اأو  مزارع بني 300 و1000 دوالر 

الطازجة،  واخل�صر  الفواكه  املنتجات:  من  اأ�صناف  اأربعة 

املطبوخة،  واالأغذية  »املونة«،  اأو  املحفوظة  واالأغذية 

البائعني  ثلث   .
ّ

واحللي ال�صالل  مثل  احِلرفية  واملنتجات 

ويحملون  لهم  مرخ�س  ع�صويون  مزارعون  هم  ال�صوق  يف 

املوؤ�ص�صة  �صهادة  مثل  منظمات،  من  ر�صمية  �صهادات 

 Liban اأو ال�صهادة اللبنانية   )IMC( املتو�صطية للرتخي�س

اإنتاج  اأ�صاليب  فيمار�صون  لهم،  املرخ�س  غري  اأما   .Cert
تقليدية، متبعني قواعد �صارمة تفر�صها اإدارة �صوق الطيب.

لقد ارتفع الطلب على االأغذية الع�صوية حتمًا منذ العام 

2004. ويف حني ال تتوافر اأرقام حول املبيعات، �صهدت �صوق 

االأغذية،  هذه  منتجي  عدد  يف  وثابتًا  م�صتمرًا  تزايدًا  الطيب 

اإىل  النجاح  هذا  واأدى  امل�صتهلكني.  قاعدة  منو  على  يدل  ما 

تو�صيع ال�صوق االأ�صبوعية لت�صمل عنا�صر اإ�صافية هي:

املناطقية:  لالأغذية  بالطعام«  »احتفل  مهرجان    ●

من  خمتلفة،  لبنانية  مناطق  يف  واحد  ليوم  تنظم  �صل�صلة 

والتخ�ص�صات  املحلية  التقاليد  لرتويج  بريوت،  �صمنها 

الغذائية بالتعاون مع البلديات. 

ت�صم  خا�صة  ماركة  وهي  الطيب«:  �صوق  »دكانة     ●

خمتارات من اأف�صل املنتجات. 

●   مطبخ »طاولة«: وهو مطعم من طراز جديد، حيث 

اأطباقًا  روا  ليح�صِّ لبنان  اأنحاء  من  ومنتجون  مزارعون  ياأتي 

اأجر  ويدفع  قدمية.  عائلية  و�صفات  وفق  تقليدية  لبنانية 

الطعام  كل  املطبخ  وي�صرتي  الطبخ.  مبهمة  تقوم  امراأة  لكل 

لت�صليط  يوميًا،  الطعام  ولوائـح  االأطباق  وتتغري  املباع.  غري 

ال�صوء على مطبخ قرية اأو منطقة معينة. 

●   »�صوق يف املدر�صة«: وهي �صل�صلة ن�صاطات تعليمية 

مع املدار�س واجلامعات. 

اإلكرتونية،  جملة  وقريبًا  الطيب«:  اأخبار  »ن�صرة     ●

للتعريف والتوعية ومناق�صة جمموعة ق�صايا تتعلق باحلياة 

والتخطيط  امل�صتدام  والطعام  العي�س  واأ�صلوب  اخل�صراء 

امُلدين امل�صتدام وال�صياحة البيئية. 

املزارعني  ل�صغار  اقت�صادية  فر�صًا  الطيب  �صوق  توفر 

ا�صرتاكهم  ر�صم  يتغري  ومل  م�صتقرة.  بعائدات  تزويدهم  عرب 

اإ�صايف  دخل  حتقيق  اإمكانهم  ويف   .2004 العام  منذ  فيها 

عرب امل�صاركة يف مهرجان »احتفل بالطعام« و »دكانة �صوق 

الطيب« ومطبخ »طاولة«.

بناء  على  الطيب  �صوق  تعمل  العمل،  نطاق  ولتو�صيع 

دائمة  �صبه  خ�صراء  م�صاحة  لتكون  اإيكولوجية«  »�صوق 

ت�صم  و�صوف  للتجمع.  ومنطقة  املزارعني  اإنتاج  لت�صويق 

وتعاونية  ومطبخًا  للبيئة  �صديقًا  لالأطفال  وملعبًا  حديقة 

ويتبع  تدويرها.  واإعادة  النفايات  لفرز  �صغرية  ومن�صاأة 

اخل�صراء،  العمارة  مبادىء  االإيكولوجية  ال�صوق  ت�صميم 

والتزود  حمليًا  تدويرها  اأعيد  بناء  مواد  ا�صتعمال  حيث  من 

بالطاقة من م�صادر متجددة. وي�صعى هذا املفهوم املبتكر اإىل 

جمع املجتمعات اللبنانية يف م�صاحة خ�صراء �صديقة للبيئة 

■ ال �صك يف اأن بريوت هي يف اأم�س احلاجة اإليها. 



حممد التفراوتي )الرباط(

تنت�صر يف عدد من املناطق املغربية ر�صوم ونقو�س 

الع�صر احلجري، ومنها  اإىل  �صخرية يعود بع�صها 

القدمي  االإن�صان  بها  عرب  وقد  امليالد.  قبل  �صنة   5000 اىل 

بع�س  النقو�س  هذه  وتك�صف  ومعتقداته.  عي�صه  منط  عن 

ملعامل  بع�صها  ويوؤرخ  املغربي،  احل�صاري  الرتاث  مكونات 

ومواقع اأثرية.

ال�صخرية،  للنقو�س  موقع   300 من  باأكرث  املغرب  ويزخر 

درعة  نهر  و�صفاف  الكبري  االأطل�س  جبال  يف  متمركزة 

املناطق  يف  اجلافة  اجلداول  حماذاة  ويف  وروافده، 

ال�صحراوية.

طريق  على  لغ�صيوات  منطقة  يف  االأثري  املوقع  وي�صهد 

ر�سوم �سخرية

من الع�سر احلجري

يف قفار املغرب
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الرخام  من  �صخريًا  �صريطًا  املغربي  اجلنوب  يف  ال�صمارة 

ميتد من واد اأوليتي�س يف اجتاه عني حل�صي�س �صمااًل بطول 

ر�صومًا  يحت�صن  وهو  كيلومرتات.   3 وعر�س  كيلومرتًا   12

ونقو�صًا �صخرية متنوعة وي�صري اىل احلقب الب�صرية املتعاقبة 

اإذ  نقو�صه،  بع�س  ب�صخامة  املوقع  هذا  ويتفرد  املنطقة.  على 

ت�صل اىل 2.5 مرت طواًل و1.5 مرت عر�صًا.

النقو�س،  لهذه  والبيئي  والرتاثي  التاريخي  للبعد  �صونًا 

االأقاليم  وبع�س  درعة  ما�صة  �صو�س  جهة  يف  خ�صو�صًا 

للنقو�س  وطنيًا  مركزًا  الثقافة  وزارة  اأن�صاأت  اجلنوبية، 

القدم  يف  املوغل  املوروث  هذا  حلماية  خطة  وفق  ال�صخرية، 

البيئية.  ال�صياحة  تنمية  يف  با�صتثماره  اإليه  االعتبار  ورد 

الرتاث  لهذا  علمي  وحتليل  �صامل  جرد  يجرى  و�صوف 

    ■ ال�صخري املنقو�س. 
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لندن ـ »البيئة والتنمية«

ر موجة جفاف قا�صية جتربك على هجر قطعة 
َّ
ت�صو

والنزوح  متلكها،  التي  ال�صغرية  الزراعية  االأر�س 

اإىل مدينة توفر لك فر�س العمل، فينتهي بك االأمر اإىل العي�س 

يف اأحد اأحياء البوؤ�س التي تغمرها مياه الفي�صانات كل �صنة.

�صي�صبح هذا ال�صيناريو ماألوفًا ب�صكل متزايد يف ال�صنوات 

دورًا  ال�صريع  املدين  والتو�صع  املناخ  تغري  يوؤدي  اإذ  املقبلة، 

متعاظمًا يف حدوث االأزمات االإن�صانية، وفق ا�صتطالع اأجرته 

وكالة   41 و�صمل   AlertNet العاملية  االن�صانية  االأنباء  وكالة 

غوث رئي�صية.

يبني اال�صتطالع اأن التكيف مع الواقع اجلديد يتطلب من 

وكاالت الغوث ا�صتثمار مزيد من االأموال يف جتنب الكوارث، 

كيفية  حول  اخلا�س  القطاع  من  »احليل«  بع�س  وتعلم 

اال�صتفادة بكفاءة اأكرب من املوارد املحدودة.

التي  العوامل  ت�صنيف  الغوث  وكاالت  من  الطلب  لدى 

املراتب  يف  وكالة   28 اأدرجت  االن�صانية،  االحتياجات  ت�صخم 

وعوا�صف  جفاف  وموجات  في�صانات  حدوث  خطر  االأوىل 

نتيجة  اجلماعي  النزوح  بعدها  وجاء  وتدمريًا.  تكرارًا  اأكرث 

تغري املناخ واالأ�صرار البيئية، والتو�صع املدين، وارتفاع اأ�صعار 

الغذاء وتقلبها، واملزيد من الدول املنهارة.

امليزانيات  وانكما�س  االحتياجات  ازدياد  توقع  ومع 

الدول  بع�س  ت�صغط  العاملية،  املالية  االأزمة  نتيجة  الوطنية 

كي  متولها  التي  اخلريية  املوؤ�ص�صات  على  الغنية  املانحة 

اأكرب باالأموال امل�صروفة يف جهود االإغاثة. ومن  حتقق قيمة 

و�صائل القيام بذلك احلد من امل�صاريف العامة والبريوقراطية 

تتوىل  التي  املتحدة  االأمم  وكاالت  اإىل  التحويل  وتكاليف 

�صاركت  التي  الوكاالت  من  كثري  وفق  الغوث،  عمليات  غالبًا 

يف  اال�صتثمار  االأخرى  االقرتاحات  ومن  اال�صتطالع.  يف 

املجتمعات املعر�صة للكوارث جلعلها اأكرث مرونة.

�إغر�ء �ملانحني

 )www.trust.org/alertnet( وكالة  اال�صتطالع  اأجرت 

ا�صتهدف  وهو  رويرتز،  توم�صون  موؤ�ص�صة  تديرها  التي 

والنطاق  االنفاق  حيث  من  العامل  يف  الغوث  وكاالت  اأكرب 

بينها  ومن  املتحدة.  االأمم  وكاالت  با�صتثناء  الت�صغيلي، 

الالجئني  جمل�س  كري،  ت�صيلدرن،  ذي  �صيف  اأوك�صفام، 

وورلد  االإ�صالمي،  الغوث  حدود،  بال  اأطباء  الدمناركي، 

تقييم  اخلرباء  من  وطلب  الدويل.  االأحمر  وال�صليب  فيجن، 

تواجه  التي  والتحديات  االن�صانية،  االحتياجات  م�صتقبل 

تقدمي خدمات الغوث، واجتاهات االإنفاق والتمويل، والقيمة 

اخلدمية لالأموال يف نظام الغوث الدويل.

قال اأكرث من ن�صف الوكاالت اإن الرتكيز اأكرث على تخفي�س 

ويف  مقاومة  اأكرث  ومدار�س  منازل  بناء  من  ـ  الكوارث  اأخطار 

��ستطالع يبني وجوب 

�إنفاق �ملزيد من �أمو�ل 

وكالت �لغوث 

للوقاية من �لكو�رث 

بدل �سرف مبالغ 

م�ساعفة لحقًا

ملعاجلة �آثارها

الكوارث املناخية  

ّرك وكاالت الغوث تحُ

�أتاح برنامج �إغاثة حلفر �آبار يف �إقليم د�رفور 

�ل�سود�ين �لذي يعاين �جلفاف توفري م�سادر 

)UNEP( مياه لأكرث من مليون �سخ�ص
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قطاع  ي�صاعد  ـ  ال�صباحة  االأطفال  تعليم  اإىل  اأمانًا  اأكرث  اأماكن 

الغوث على الت�صدي ب�صكل اأف�صل يف املدى البعيد.

اقت�صاديًا  االأجدى  من  اأن  طويل  زمن  منذ  خرباء  ويعترب 

على  املحلية  واملجتمعات  ال�صلطات  مل�صاعدة  االأموال  �صخ 

حمو  على  العمل  من  بداًل  للكوارث،  تعر�صها  من  التقليل 

 ،2009 ل�صنة  العاملية«  الكوارث  »تقرير  ويف  الحقًا.  اآثارها 

والهالل  االأحمر  ال�صليب  جلمعيات  الدويل  االحتاد  اأ�صار 

الكوارث  من  الوقاية  على  واحد  دوالر  اإنفاق  اأن  اإىل  االأحمر 

لكن  الطارئة.  اال�صتجابة  على  دوالرات  اأربعة  اإنفاق  يوفر 

وكاالت  بع�س  بح�صب  املنال،  �صعب  املانحني  اهتمام  ك�صب 

اأخطار  من  التقليل  عمليات  متويل  اأن  خرباء  ويرى  الغوث. 

على  للمانحني  جدًا  مغريًا  لي�س  لها  واال�صتعداد  الكوارث 

مثاًل  يهتمون  ال  فهم  واخلا�صة.  واملحلية  العاملية  ال�صعد 

مل�صاعدة  برنامج  باإعداد  اأو  مدينة  يف  ت�صريف  �صبكة  باإقامة 

البحار،  م�صتويات  الرتفاع  الت�صدي  يف  �صاحليني  قرويني 

مثلما يهتمون بتوزيع ح�ص�س غذائية على 100 األف ناٍج من 

زلزال اأو تلقيح 20 األف طفل يف خميم لالجئني.

خطر  بتقليل  املانحني  اهتمام  عدم  اال�صتطالع  َعَك�س 

حدوث الكوارث. فمن اأ�صل 23 وكالة ك�صفت عن ن�صبة اإنفاقها 

 10 هي  الن�صبة  اإن  وكالة   16 قالت  الن�صاط،  هذا  على  ال�صنوي 

اإنها تخطط  اأ�صل 41 قالت  اأقل. لكن 25 وكالة من  اأو  يف املئة 

اأو ترغب يف زيادة هذا النوع من االنفاق اإذا توافرت االأموال.

�أين �لأمو�ل؟ 

دوالر  بليون   12.4 نحو   2010 عام  احلكومات  اأنفقت 

م�صاهمات  اأ�صعاف  ثالثة  يقارب  ما  اإن�صانية،  كم�صاعدات 

تقديرات  وفق  دوالر،  بليون   4.3 بلغت  التي  اخلا�س  القطاع 

التي   Global Humanitarian Assistance جمموعة 

تراقب امل�صاعدات ومقرها يف بريطانيا.

احلكومي  التمويل  يف  هبوطًا  توقعت  وكالة   22 لكن 

ومن  املقبلة،  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  للم�صاعدات االن�صانية 

القطاع  م�صاهمات  تنخف�س  اأن  توقعت  وكاالت   10 بينها 

االأفراد  هبات  اأن  وكالة   12 اعتربت  حني  يف  اأي�صًا،  اخلا�س 

الـ19  الوكاالت  وتوقعت  النق�س.  تعو�س  �صوف  وال�صركات 

التمويل  معظم  توفري  يف  احلكومات  ت�صتمر  اأن  املتبقية 

االن�صاين مثلما تفعل حاليًا.

تعيق  التي  الرئي�صية  التحديات  عن  ال�صوؤال  ولدى 

ا�صتغالل  كثرية  وكاالت  ذكرت  للم�صاعدات،  الفعال  التقدمي 

الكوارث،  تعقيدات  وازدياد  �صيا�صية،  الأهداف  امل�صاعدات 

متار�س  التي  العنف  واأعمال  احلكومية،  امليزانيات  وع�صر 

�صد العاملني يف جهود االإغاثة.

رفع  يتطلب  امل�صاكل  هذه  تذليل  اإن  اخلرباء  بع�س  وقال 

ونزاهة،  بحياد  امل�صاعدات  تقدمي  حول  اجلماهريي  الوعي 

امل�صاعدات.  اإدارة  يف  اأكرب  دورًا  املحلية  املجتمعات  واإعطاء 

وراأى اآخرون اأن قطاع الغوث يجب اأن يعتمد اأقل على املانحني 

احلكوميني واأن ي�صعى اإىل متويل طويل االأمد واأكرث مرونة. 

جلمعيات  الدويل  االحتاد  من  �صميل  ماتيا�س  وفق  ولكن 

ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر، فاإن اأف�صل و�صيلة لتحقيق 

موثوقية  اأكرث  قيادة  »توفري  ب�صيطة:  االأموال  من  اأكرب  قيمة 

بالتقليل من الت�صويق والدوران، و�صمان متا�صي االأفعال مع 

■ االأقوال«.   

ما هي �لتحديات �لكربى �لتي تو�جه �إي�سال �مل�ساعد�ت �لإن�سانية؟

ُطلب من وكاالت الغوث اختيار ثالثة حتديات من قائمة ت�ضم ثمانية حتديات

ت�ضيي�س امل�ضاعدات

ازدياد تعقيدات الكوارث

ع�ضر امليزانيات احلكومية

العنف �ضد عمال االإغاثة

ع�ضكرة امل�ضاعدات

خيبة اجلمهور من وكاالت الغوث

غريها

و�ضول فاعلني جدد 

)القطاع اخلا�س مثاًل(

كيف �سيبدو توزيع �لتمويل �لإن�ساين بعد خم�ص �سنو�ت؟

ُطلب من وكاالت الغوث اختيار جواب واحد من ثالثة

�ضتذهب معظم 

امل�ضاعدات من خالل 

�ضندوق للطوارئ 

تديره االأمم املتحدة 

وكالتان

�ضيتخطى املانحون االأمم 

املتحدة ويقدمون االأموال 

مبا�ضرة اإىل احلكومات 

واملنظمات اخلريية

7 وكاالت

�ضيوا�ضل 

النظام ا�ضتخدام 

قنوات خمتلفة 

كما االآن

32 وكالة

ما �أهم �لعو�مل �لتي �ستزيد �حلاجة �إىل �مل�ساعد�ت �لإن�سانية م�ستقباًل؟

ُطلب من الوكاالت اختيار ثالثة عوامل من اأ�ضل ت�ضعة، وترتيبها بح�ضب اأهميتها: االأول 

ثالث نقاط، الثاين نقطتان، الثالث نقطة واحدة. ومت جمع النقاط

ازدياد عدد 

الدول املنهارة

تطوير البنى 

التحتية )�ضدود، 

حمطات الطاقة 

النووية، الخ(

زالزل / 

ت�ضونامي

النمو 

ال�ضكاين

غريها

ارتفاع 

وتقلب 

اأ�ضعار الغذاء

ازدياد الكوارث املتعلقة 

باملناخ )في�ضانات، 

جفاف، عوا�ضف، الخ(

التهجري ب�ضبب 

التدهور البيئي 

/ تغري املناخ

ر التح�ضّ
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�صمال  يف  اإن�صاوؤه  تقرر  الذي  هايا«  »بي�صيك  �صد 

�صرق تركيا �صوف يحّول معظم مياه نهر متكفاري 

يف  اخل�صر  حزب  وحذر  االأ�صود.  البحر  اإىل  قزوين  بحر  من 

اأزمة  اإىل  اإ�صافة  جورجيا من كارثة بيئية قد تنجم عن ذلك، 

يف عالقات تركيا بالدول املجاورة. فاإذا غري ال�صد جريان نهر 

النهر  من  اجلزء  يف  املياه  من�صوب  �صيخف�س  فهو  متكفاري، 

الذي يجري عرب جورجيا.

ال�صرقي،  اجلنوب  اإىل  جورجيا  جارة  اأذربيجان،  كذلك 

تعتمد ب�صكل كبري على اجلزء من نهر متكفاري الذي ي�صب 

يف بحر قزوين. ويرى جورجي كا�صي�صيالدزي، رئي�س حزب 

اخل�صر يف جورجيا، اأن »خلق عجز مائي م�صطنع قد ي�صبب 

توترًا بني الدول الثالث جورجيا واأذربيجان وتركيا«.

الطاقة  لتوليد  تركي  م�صروع  اأول  لي�س  هايا  بي�صيك  �صد 

الكهرمائية يوؤثر �صلبًا على املجتمعات الب�صرية واالإيكولوجية 

اأنه لي�س االأول الذي يوتر العالقات  يف تركيا وخارجها. كما 

رفع   2011 العام  ففي  املنطقة.  دول  مع  لرتكيا  الديبلوما�صية 

واالجتماعية  االقت�صادية  للحقوق  املتحدة  االأمم  جلنة  اإىل 

حقوق  الرتكية  ال�صدود  تنتهك  كيف  حول  تقرير  والثقافية 

االإن�صان داخل حدود البالد وخارجها.

دجلة  نهري  على  الرتكية  الكهرمائية  الطاقة  م�صاريع 

اأهوارالعراق  من  كبرية  م�صاحات  جففت  مثاًل،  والفرات، 

ال�صغرية  ال�صدود  جففت  كما  ال�صورية،  الرطبة  واالأرا�صي 

جمتمعات  دفع  وهذا  ال�صحراء.  �صكان  عليها  يعتمد  التي 

باأ�صرها اإىل النزوح وا�صتيطان اأماكن اأخرى، واأثر ب�صدة على 

احلياة النباتية واحليوانية املحلية.

اخلطط  يف  يذكر  �صيئًا  يغري  مل  املتحدة  االأمم  تقرير  لكن 

كان  اإذا  ما  معرفة  الأوانه  ال�صابق  ومن  الرتكية.  الكهرمائية 

بي�صيك  م�صروع  وقف  جورجيا  فـي  اخل�صـر  حزب  باإمكان 

هذه  ب�صاأن  حتالفًا  واأذربيجان  جورجيا  �صكلت  واإذا  هايا. 

خططها  تعديل  اإما  خيارين:  اأمام  تركيا  ف�صتكون  امل�صاألة، 

واإما اإغاظة جارتيها.

العامل،  يف  لل�صدود  بناء  االأكرث  البلدان  من  هي  تركيا 

الطاقة  لتوليد  وحمطة  �صد   1700 من  اأكرث  ان�صاء  تزمع  اإذ 

قائمة.  وحمطة  �صد   2000 من  اأكرث  اإىل  اإ�صافة  الكهرمائية، 

للحقوق  املتحدة  االأمم  جلنة  اإىل  املرفوع  التقرير  يف  وجاء 

احلجم  رغم  على  اأنه،  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 

البالد،  يف  نهر  اأي  ت�صتثني  ال  التي  اخلطة  لهذه  اال�صتثنائي 

البيئية  التاأثريات  لتقييم  وافية  درا�صات  اإجراء  يتم  فلم 

مل  لذلك  البالد.  اأو  االأحوا�س  م�صتوى  على  واالجتماعية 

لنحو  العي�س  و�صبل  املائية  املوارد  على  التاأثريات  تتحدد 

ادعت  اللجنة،  طرحته  �صوؤال  على  وردًا  ن�صمة.  مليوين 

اإعادة  وخطط  اال�صتمالك  قوانني  اأن  الرتكية  احلكومة 

حلماية  م�صممة  الكبرية،  لل�صدود  و�صعت  التي  التوطني 

حقوق االأ�صخا�س املتاأثرين. ولكن، يف الواقع، تظهر م�صاريع 

يف  نفذت  التي  الكهرمائية  الطاقة  توليد  وحمطات  ال�صدود 

حلقوق  قا�صية  انتهاكات  حاليًا،  االن�صاء  قيد  هي  اأو  املا�صي، 

االن�صان، وتظهر الت�صريعات ذات ال�صلة نواق�س تتعلق بهذه 

احلقوق، ما يثري قلقًا كبريًا من انتهاكات للحقوق االقت�صادية 

واالجتماية والثقافية يف امل�صتقبل.

�سدود ظاملة

تظهر درا�صات حالة ر�صدها التقرير يف مناطق خمتلفة من 

النتهاك  �صارخة  ومناذج  القانوين  النظام  يف  نواق�س  تركيا 

احلقوق. هنا بع�س االأمثلة:

�صوف  تركيا  �صرق  جنوب  يف  دجلة  نهر  على  اإيه�صو  �صد 

يوؤثر على نحو 78 األف مواطن تركي، معظمهم اأكراد، واآالف 

 400 �صيغرق  وهو  العراق.  يف  النهر  جمرى  اأ�صفل  يف  اآخرين 

يوؤوي  الذي  النهري  االإيكولوجي  النظام  من  مربع  كيلومرت 

بينها  اأثري  موقع   300 ونحو  املهددة،  احلية  االأنواع  ع�صرات 

مدينة ح�صنكيف القدمية التي يعود تاريخها اإىل 12 األف �صنة.

وهناك وادي منـذر يف �صرق تركيا، وهو حممية طبيعية 

تركيا  يف  متوطنًا  نوعًا   227 منها  نباتيًا،  نوعًا   1528 توؤوي 

تت�سمن خطط 

تركيا �ملائية �إقامة 

1700 �سد وحمطة 

لتوليد �لطاقة، 

�إ�سافة �إىل 2000 �سد 

وحمطة قائمة. هذه 

�مل�ساريع، �لتي يفتقر 

�لكثري منها �إىل 

در��سات متكاملة 

وم�ستقلة لتقييم �لأثر 

�لبيئي و�لقت�سادي 

و�لجتماعي، ل ت�سر 

بال�سكان �ملحليني 

فح�سب بل يتعدى 

�أذ�ها �حلدود

�سدود تركيا

تظلم مواطنيها

وتتحدى جريانها
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وحدها و55 نوعًا متوطنًا يف الوادي وحده. وتت�صمن اخلطة 

احلكومية هنا 20 �صدًا، مت اإن�صاء ثالثة منها حتى االآن، تهدد 

بني  التوا�صل  تقطع  و�صوف  املحلي،  الرتاث  وجوهر  املحمية 

املدن والقرى يف املنطقة.

الذين  لل�صياح  مق�صدًا  وروافده  �صوروه  نهر  وي�صكل 

ويحوي  تركيا.  �صرق  �صمال  يف  املنطقة  على  دخاًل  يدّرون 

خ�صيبة  ظروفًا  توفر  خمتلفة  مناخية  مناطق  خم�س  واديه 

اإقامة  املقرر  ومن  �صنويًا.  ح�صاد  موا�صم  بثالثة  ت�صمح  جدًا 

يو�صفلي  �صد  فيها  مبا  النهر،  على  ال�صدود  من  جمموعة 

بها  يزخر  التي  الطبيعية  املوارد  على  �صيق�صي  ما  الكبري، 

الوادي وعلى اأرزاق �صكانه.

واأدى بناء �صد يورتانلي يف غرب تركيا اإىل اإغراق منتجع 

األيانوي الروماين يف �صباط )فرباير( 2011، على رغم دعاوى 

ق�صائية ما زالت عالقة.

وتهدد حمطة �صغرية لتوليد الطاقة الكهرمائية على نهر 

يوفارالك�صاي يف جنوب غرب تركيا م�صدر مياه �صت قرى. 

وقرارات  مكثفة  �صعبية  احتجاجات  نتيجة  اإيقافها  مت  وقد 

ق�صائية اأ�صقطت عدة تراخي�س للم�صروع.

نهر  حو�س  يف  بال�صدود  خا�س  ب�صكل  البدو  ويتاأثر 

م�صادر  �صيفقدون  اإذ  دجلة،  نهر  ووادي  اإرجني  ـ  غوك�صو 

رزقهم وثقافتهم.

�نتهاكات �سارخة للحقوق 

م�صاركة  كانت  درا�صتها،  متت  التي  احلاالت  جميع  يف 

غري  واإما  معدومة  اإما  امل�صاريع  يف  املتاأثرين  املواطنني 

وحمطات  ال�صدود  اإقامة  قرارات  يتبلغوا  مل  فالبدو  وافية. 

حالة  ويف  حياتهم.  على  توؤثر  التي  الكهرمائية  الطاقة  توليد 

حمطة توليد الطاقة الكهرمائية على نهر يوفارالك�صاي و�صد 

عندما  بامل�صروع  القرويون  علم  �صوروه،  نهر  اأعلى  يف  اأركون 

مثل  اأخرى،  حاالت  ويف  املوقع.  يف  االن�صاء  معدات  ظهرت 

منذر،  وادي  يف  التخطيط  احلديثة  وال�صدود  اإيلي�صو  �صد 

ظروف  ويف  جـزئيًا  ولكـن  النـا�س،  اأقوال  اإىل  اال�صتماع  مت 

امل�صروع.  خطط  على  ملحوظ  تاأثري  دون  ومن  تهويلية 

يف  الثقايف  الرتاث  الإنقاذ  بديلة  م�صاريع  احلكومة  وجتاهلت 

مدينتي األيانوي وح�صنكيف، واقرتاحات بديلة تتعلق مبوقع 

التظاهرات  عن  ف�صاًل  اإيلي�صو،  قرية  �صكان  توطني  اإعادة 

اجلمـاهريية العارمة التي اأثارتها م�صاريع ال�صدود.

ال�صدود،  مواقع  �صكان  من  امللكيات  نزع  مت  ما  وكثريًا 

تاأخذ  باأن  �صمحت  اال�صتمالك  قانون  يف  مادة  اإىل  ا�صتنادًا 

وكانت  الق�صائية.  الدعاوى  يف  البت  قبل  جمراها  االإخالءات 

تعوي�صات اال�صتمالك التي ُدفعت الأ�صحاب االأرا�صي واملنازل 

التي  املدن  يف  العي�س  من  االأمّرين  قا�صوا  وهم  جدًا،  زهيدة 

لرية  األف   20 على  اإيلي�صو  يف  قرويون  وح�صل  اإليها.  انتقلوا 

املنزل  كلفة  بلغت  حني  دوالرًا(،   11.230( للعائلة  تركية 

ينتهك  وهذا  دوالرًا(.   39.315( تركية  لرية  األف   70 اجلديد 

حق  ذلك  يف  مبا  الئق،  معي�صة  م�صتوى  يف  النا�س  حق 

احل�صول على الغذاء وال�صكن.

برنامج  اأي  ال�صكان  على  يعر�س  مل  كثرية،  حاالت  ويف 

ال�صئيل  التعوي�س  على  االأمر  واقت�صر  التوطني،  الإعادة 

الذي تلقوه. ويف احلاالت التي حلظت دعم وكاالت الت�صليف 

)مثل يو�صفلي واإيلي�صو(، مت تنفيذ خطط الإعادة التوطني، 

لكنها ف�صلت يف الوفاء باملقايي�س الدولية ويف حماية احلقوق 

اإىل  اإيلي�صو  قرية  �صكان  نقل  وعندما  عليها.  تن�س  التي 

املنازل غري �صحية وغري مالئمة  »اإيلي�صو اجلديدة«، وجدوا 

من حيث الت�صميم، ما منعهم من زارعة املحا�صيل الغذائية 

وتربية املوا�صي وحرمهم من فر�س جني مداخيل م�صتدامة. 

كذلك، ا�صتوؤنف اإن�صاء �صد يو�صفلي عام 2010، على رغم عدم 

توافر مواقع الإعادة توطني 17 األف ن�صمة.

باإعادة  يتعلق  ما  يف  احلكومة  ممار�صات  اأ�صفرت  هكذا 

التوطني عن انتهاكات خطرية حلقوق احل�صول على الغذاء 

وال�صكن والرعاية ال�صحية. واأكد التقرير اأن م�صاريع ال�صدود 

و�صوروه،  ومنذر  دجلة  اأنهار  على  املقامة  كتلك  الكربى، 

املقامة  كتلك  ال�صغرية،  الكهرمائية  الطاقة  توليد  وحمطات 

النا�س  حقوق  �صارخ  ب�صكل  تنتهك  يوفارالك�صاي،  نهر  على 

ماأمونة  مياه  اإىل  الو�صول  منع  خالل  من  وال�صحة،  املياه  يف 

وتدهور حاد لنوعية املياه وخ�صارة هائلة للتنوع البيولوجي.

واإ�صافة اإىل ذلك، اأظهرت جميع درا�صات احلالة انتهاكات 

الثقافية  املواقع  اإىل  الو�صول  الثقافية من خالل منع  احلقوق 

اإرجني  ـ  غوك�صو  حو�س  يف  ال�صدود  تنتهك  كما  والطبيعية. 

اإعاقة  خالل  من  للبدو  الثقافية  احلقوق  دجلة  وحو�س 

ا�صتمرار منط العي�س البدوي.

املت�صررين  للنا�س  العظمى  الغالبية  اأن  رغم  وعلى 

االأرياف  فقراء  مثل  التاأثر،  �صريعة  جمموعات  اإىل  ينت�صبون 

والبدو واالأكراد، فقد تقاع�صت احلكومة الرتكية عن معاجلة 

هذه امل�صاألة. ومل تِف بالتزاماتها خارج احلدود، باحرتام حق 

اآالف  �صيتاأثر  حيت  العراق،  يف  واملياه  الغذاء  على  احل�صول 

اإيلي�صو، ومل تربم اتفاقية مع هذا البلد  املزارعني باإن�صاء �صد 

■ املجاور حول تقا�صم عادل ومن�صف للمياه. 

�ل�صورة: 

تظاهرة �سعبية يف 

مدينة ح�سنكيف �لأثرية 

�لتي �سيغرقها �سّد �إيه�سو 

على نهر دجلة
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عامل العلوم

تخل�ص من �أمل 

�لع�ضالت بالزجنبيل

من  دمناركيون  باحثون  طلب 

يف  �آالمًا  يعانون  �أ�شخا�ص 

��شتخد�م  �لع�شالت 

�لزجنبيل يف طعامهم. 

�إىل تخفيف  فاأدى ذلك 

و�ملفا�شل  �لع�شالت  �أمل 

يف   63 لدى  �ص  و�لتيبُّ و�النتفاخ 

�ملئة منهم خالل �شهرين. ويعزو 

�خلرب�ء ذلك �إىل مرّكبات فعالة يف 

»جينجريول«  تدعى  �لزجنبيل 

�إنتاج �لهورمونات �مل�شببة  متنع 

بها  �أو�شت  �لتي  �جلرعة  لالأمل. 

على  �شغرية  ملعقة  �لدر��شة: 

�ملجفف  �لزجنبيل  من  �الأقل 

من  �شغريتان  ملعقتان  �أو 

�لزجنبيل �لطازج �ملفروم ت�شاف 

�إىل �لوجبات يوميًا.

عالج �أمل �لأ�ضنان

بكب�ص �لقرنفل

ومل  �أ�شنان  وجع  بك  �أمّل  �إذ� 

طبيب،  �إىل  �لذهاب  ت�شتطع 

برفق  قرنفل  كب�ص  م�شغ  فاإن 

�الأمل  يخفف  �أن  ميكن 

طو�ل  �للثة  و�لتهاب 

وفق  �شاعتني، 

جامعة  يف  باحثني 

لو�ص  يف  كاليفورنيا 

�إىل  �خلرب�ء  وي�شري  �أجنل�ص. 

�لقرنفل  كب�ص  يف  طبيعي  مرّكب 

خمدر  هو  »يوجينول«،  يدعى 

�إ�شايف:  ��شتعمال  قوي.  طبيعي 

من  �شغرية  ملعقة  ربع  ر�ص  �إن 

على  �ملطحون  �لقرنفل  كب�ص 

�لوجبات يوميًا قد يحمي قلبك. 

�أي�شًا  ي�شاعد  �إنه  علماء  ويقول 

يف  �ل�شكر  م�شتوى  تثبيت  على 

�لكول�شرتول  �إنتاج  ويكبح  �لدم، 

خالل ثالثة �أ�شابيع.

��ضِف �حلرقة 

بخل �لتفاح

خل  من  كبرية  ملعقة  �ر�شف 

�لتفاح ممزوجة بثالثني مليلرت�ً 

�إذ يقول  من �ملاء قبل كل وجبة، 

نوبات  يوقف  ذلك  �إن  خرب�ء 

خالل  �ملوؤملة  �ملعدة«  »حرقة 

باحثون  وي�شرح  �شاعة.   24

�لقولون  �أمر��ص  مركز  يف 

هنت�شفيل  يف  �له�شمي  و�جلهاز 

خل  �أن  �الأمريكية  �أالباما  بوالية 

�ملاليك  بحم�شي  غني  �لتفاح 

ي�شاعد�ن  �للذين  و�لطرطريك 

�لدهون  عان  وي�شرِّ �له�شم  على 

تتمكن  وبذلك  و�لربوتينات، 

ب�شهولة  تفرغ  �أن  من  معدتك 

قبل �أن يندفع �لطعام �شعود�ً �إىل 

�ملريء وي�شبب �أمل �حلرقة.

خفف �أمل �لأذن بالثوم

تدفع  �ملوؤملة  �الأذن  �لتهابات 

كل  �الأطباء  عياد�ت  �إىل  �ملاليني 

�أذنك  �أمل  تعالج  ولكي  �شنة. 

نقطتني  فيها  �شع  �شريعًا، 

مرتني  �لد�فئ  �لثوم  زيت  من 

هذ�  �أيام.  خم�شة  ملدة  يوميًا 

يزيل  �أن  ميكن  �لب�شيط  �لعالج 

و�شفة  من  �أ�شرع  �الأذن  �لتهابات 

طبية، وفق خرب�ء يف كلية 

بجامعة  �لطب 

 . مك�شيكو نيو

�لعلماء  ويقول 

�ملكونات  �إن 

)مركبات  �لثوم  يف  �لفعالة 

و�ل�شيلينيوم  �جلرمانيوم 

طبيعي  �شّم  هي  و�لكربيت( 

�ملختلفة  �لبكترييا  لع�شر�ت 

�مل�شببة لالأمل. ولكي ت�شنع زيت 

�غِل على نار هادئة ثالثة  �لثوم، 

يف  �مل�شحوق  �لثوم  من  ف�شو�ص 

�لزيتون  زيت  من  كوب  ن�شف 

�ملزيج  فِّ  �شَ ثم  دقيقتني،  ملدة 

�لثالجة  يف  و�شعه  و��شتعمله، 

ت�شخني  وميكن  �أ�شبوعني.  ملدة 

��شتعماله  قبل  قلياًل  �ملزيج 

بحيث ت�شعر بارتياح �أثناء دخول 

�ل�شائل قناة �أذنك.

�أزل �أمل �ملفا�ضل 

و�ل�ضد�ع بالكرز

�أظهرت در��شات حديثة �أن و�حدة 

من  تعاين  ن�شاء  �أربع  كل  من 

�لتهاب �ملفا�شل �أو �ل�شد�ع �ملزمن. 

�إذ� كنِت و�حدة منهن، فاإن حفنة 

�لكرز  من 

ميكن  يوميًا 

�أمل  تخفف  �أن 

من  ر�أ�شك، 

دون �أن ينتابك 

يف  ��شطر�ب 

ي�شببه  �ملعدة 

�مل�شكنة،  �الأدوية  بع�ص  تناول 

والية  جامعة  يف  باحثني  وفق 

بحثهم  ك�شف  وقد  مي�شيغن. 

�لتي  �النثو�شيانني  مركبات  �أن 

�لالمع  �الأحمر  لونه  �لكرز  تعطي 

و�أقوى  لاللتهابات  م�شادة  هي 

�اليبوبروفني  من  مر�ت  ع�شر 

على  ت�شاعد  وهي  و�الأ�شبريين. 

�لتي  �لقوية  �الأنزميات  وقف 

لذلك  �الأن�شجة،  �لتهاب  تطلق 

باإمكانها �لوقاية من �آالم خمتلفة 

تناويل  �لن�شيحة:  ومعاجلتها. 

�أو  جممدة  �أو  )طازجة  كرزة   20

جمففة( يوميًا، حتى يزول �أملك.

كافح ��ضطر�بات 

�لبطن بال�ضمك

�الأمعاء،  تهيج  �له�شم،  ع�شر 

عانيت  �إذ�  �الأمعاء...  �لتهابات 

�الأمعاء،  يف  متكررة  ��شطر�بات 

كيلوغر�م  ن�شف  تناول  حاول 

وتظهر  �أ�شبوعيًا.  �ل�شمك  من 

�حلم�شني  �أن  در��شات  عدة 

و  EPA �ل�شمك   يف  �لدهنيني 

�اللتهاب  يخففا  �أن  ميكن   DHA
و�أمل  و�لت�شنجات  �ملعوي 

�حلاالت  بع�ص  ويف  �لبطن، 

مركبات  تفعل  مثلما  يريحان 

وو�شفات  �لكورتيكو�شتريويد 

�لنتائج،  والأف�شل  �أخرى.  طبية 

مثل  �لزيتية  �الأ�شماك  عن  �بحث 

و�لتونة  و�ل�شردين  �ل�شلمون 

وغريها.

جتنبي �أعر��ص 

ما قبل �حلي�ص باللنب

من  �ملئة  يف   80 قر�بة  تعاين 

�حلي�ص  قبل  ما  �أعر��ص  �لن�شاء 

در��شة  بح�شب  و�ملوؤملة،  �ملزعجة 

»�أدوية«  لالأمل يف مطبخك
حتوي مطابخنا مواد غذائية ال يدري كثريون مدى اأهميتها ال�صحية وقدرتها على التخفيف من االآالم. هنا عر�ض 

لبع�ض هذه املواد وطرق ا�صتعمالها وفوائدها العالجية
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و�ل�شبب  �الأمريكية.  ييل  جامعة 

ح�شا�شة  �لع�شبية  �الأجهزة  �أن 

و�النخفا�شات  لالرتفاعات 

�ال�شرتوجني  هورموين  يف 

حتدث  �لتي  و�لربوج�شرتون، 

تناول  لكن  �شهر.  كل  طبيعيًا 

يقلل  يوميًا  �للنب  من  كوبني 

هذه �الأعر��ص بن�شبة 48 يف �ملئة، 

وفق باحثني يف جامعة كولومبيا 

غني  فاللنب  نيويورك.  يف 

�جلهاز  ئ  يهدِّ �لذي  بالكال�شيوم 

�ملوؤملة  �الأعر��ص  فيمنع  �لع�شبي، 

حتى مع دفق �لهورمونات.

خفف �لأمل 

�ملزمن بالكركم

�لكركم،  �أن  در��شات  تظهر 

�لهند  جزر  يف  �شائع  تابل  وهو 

�ل�شرقية، �أكرث فعالية يف تخفيف 

�الأ�شبريين  من  مر�ت  ثالث  �الأمل 

يف  وي�شاعد  �اليبوبروفني،  �أو 

نحو  لدى  �ملزمن  �الأمل  تخفيف 

50 يف �ملئة من �مل�شابني بالتهاب 

�لع�شلي  باالأمل  �أو  �ملفا�شل 

جامعة  يف  باحثني  وفق  �لليفي، 

�شببه  وهذ�  �الأمريكية.  كورنيل 

عن�شر  وهي  �لكركمني،  مادة 

�الأنزمي  يوقف  �لكركم  يف  فعال 

�لذي   »2 »�شيكلو�أوك�شيجينيز 

�لهورمونات  من  دفقًا  يطلق 

�ملنتجة لالأمل. و�أو�شت 

�لدر��شة بر�ص ربع 

ملعقة �شغرية من 

على  يوميًا  �لكركم 

�أي طبق رز �أو دجاج 

�أو حلم �أو خ�شار.

تخل�ضي من �أمل بطانة

 �لرحم بال�ضوفان

�ل�شوفان  من  حفنة  تكون  قد 

�أمل  تخفيف  �إىل  �ملدخل  يوميًا 

هذ�  ويحدث  �لرحم.  بطانة  ورم 

كميات  تنف�شل  عندما  �لورم 

وتنمو  �لرحم  بطانة  من  �شغرية 

�إن  خرب�ء  ويقول  �لرحم.  خارج 

�أن  ميكن  �ملهاجرة  �خلاليا  هذه 

حتول �حلي�ص �إىل �شقاء، م�شببة 

ت�شنجًا  حتدث  كثرية  �لتهابات 

�أمل  �إىل  �إ�شافة  �لطمث،  �أثناء  حاد�ً 

وحل�شن  �ل�شهر.  طو�ل  ي�شتمر 

تناول  �إن  �لعلماء  يقول  �حلظ، 

ميكن  بال�شوفان  غنية  وجبة 

لدى  �الأمل  تخفيف  يف  ي�شاعد  �أن 

خالل  �لن�شاء  من  �ملئة  يف   60

�ل�شوفان  الأن  هذ�  �أ�شهر.  �شتة 

وهو  �لغلوتني،  على  يحتوي  ال 

بروتني يحفز �لتهابات لدى كثري 

من �لن�شاء، ما يجعل من �ل�شعب 

حتمل ورم بطانة �لرحم.

خفف �أمل �لقدم بامللح

�آالم  من  �لنا�ص  ماليني  يعاين 

�أ�شابع  حلم  يف  �لغارزة  �الأظفار 

�الأظفار  نقع  لكن  �لقدمني. 

بانتظام يف مغاط�ص مياه ماحلة 

هذه  ي�شفي  �أن  ميكن  د�فئة 

�اللتهابات �ملوؤملة خالل �أربعة �أيام، 

�شتانفورد  وفق علماء يف جامعة 

بوالية كاليفورنيا. �مللح يف �ملزيج 

يقاوم �اللتهابات طبيعيًا، كما �أنه 

يق�شي  لذلك  للبكترييا،  م�شاد 

�مل�شببة  �جلر�ثيم  على  �شريعًا 

ملعقة  ب  ذوِّ و�الأمل.  للورم 

ماء،  كوب  يف  �مللح  من  �شغرية 

درجة  �أدفاأ  حتى  �ملزيج  و�شخن 

بارتياح،  حتملها  ميكنك  حر�رة 

�لقدم  من  �ملتاأثرة  �ملنطقة  و�نقع 

يوميًا،  مرتني  دقيقة   20 ملدة 

حتى يخف �اللتهاب.

مذّنب يهدد �لأر�ص 

�ضنة 2013

الأمريكية  الف�ضاء  وكالة  حذرت 

للذي  م�ضابهًا  مذنبًا  اأن  من  )نا�ضا( 

�ضيبرييا  غرب  غابات  فوق  انفجر 

يف  وت�ضبب   1908 عام  رو�ضيا  �ضمال 

يف  �ضيمر  بها  كثيف  دمار  اإحلاق 

مثل  الأر�ض  اإىل  يقرب  يكاد  مدار 

بع�ض الأقمار ال�ضطناعية.

الأر�ض  اإىل  يكون  ما  اأقرب  �ضيكون   »14 اإيه  »دي  املذنب  اأن  الوكالة  واأو�ضحت 

يف 15 �ضباط )فرباير( 2013، حيث تف�ضله عنها وقتئذ م�ضافة 76 األف كيلومرت 

فقط، بينما تدور يف الف�ضاء حاليًا اأقمار ا�ضطناعية يف مدارات تبعد م�ضافة 35 

الإ�ضباين  الف�ضائي  املر�ضد  اأوًل  ر�ضده  الذي  املذنب  قطر  ويراوح  كيلومرت.  األف 

للمذنبات  »اأبولو«  جمموعة  اإىل  ينتمي  وهو  مرتًا،  و95   40 بني  »ل�ضارجا« 

القريبة من الكرة الأر�ضية، التي ي�ضكل الكثري منها تهديدًا حمتماًل بال�ضطدام.

الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  ت�ضتعد 

�ضناعة  لإطالق  اأوباما  باراك 

حاليًا  ويجري  الف�ضائية.  ال�ضياحة 

�ضاروخية  طائرات  واختبار  بناء 

ما  اإىل  الركاب  حتمل  ف�ضاء  و�ضفن 

والتخطيط  اجلوي،  الغالف  وراء 

لتنظيم خدمات رحالت جتارية من 

املتوقع اأن تبداأ �ضنة 2013 اأو 2014.

�ضركة  تقوم  ال�ضعيد،  هذا  على 

باختبار  غالكتيك«  »فريجن 

الغالف  خارج  ف�ضاء  �ضفينة  لطالق 

اجلوي لالأر�ض هذه ال�ضنة. واأعلنت 

�ضتبداأ  التجارية  الركاب  خدمة  اأن 

نحو  و�ضجل   .2014 اأو   2013 �ضنة 

للقيام  اأ�ضماءهم  �ضخ�ض   500

 Space الف�ضاء   �ضفينة  يف  برحلة 

ركاب  ل�ضتة  تت�ضع  التي   Ship2
 Skilled �ضركة  وتختربها  وت�ضنعها 

والف�ضاء.  للطريان   Composites
 200 اإىل  للفرد  التذكرة  كلفة  وت�ضل 

على  املركبة  و�ضتحلق  دولر.  األف 

لتعطي  كيلومرتات   109 ارتفاع 

انعدام  جتربة  خو�ض  فر�ضة  الركاب 

دقائق  لب�ضع  الر�ضية  اجلاذبية 

خلفية  على  الأر�ض  كوكب  وروؤية 

هي  وهذه  ال�ضواد.  حالك  ف�ضاء 

ف�ضاء  �ضفن  خم�ض  بني  من  الوىل 

ي�ضمها اأ�ضطول ال�ضركة.

اأعلنت �ضركة بناء يابانية اأنها تخطط 

الرتفاع  على  قادر  م�ضعد  ل�ضناعة 

عن  كيلومرت  األف   96 م�ضافة  اإىل 

�ضطح الأر�ض بحلول �ضنة 2050. 

اأن  »اأوبايا�ضي«  �ضركة  واأعلنت 

يف  و�ضف  الذي  الف�ضاء«  »م�ضعد 

يتحول  قد  العلمي  اخليال  ق�ض�ض 

و�ضاهم   .2050 �ضنة  حقيقة  اإىل 

ا�ضتخدام  ذلك  حتقيق  امكانية  يف 

وهي  الكربونية،  النانوية  الأنابيب 

مرة   20 واأقوى  الوزن  خفيفة  مواد 

اخلطة،  ومبوجب  الفولذ.  من 

مدارية  حمطة  بناء  ال�ضركة  تعتزم 

كيلومرت،  األف   36 ارتفاع  على 

من�ضاآت  ت�ضم  الف�ضاء  ل�ضياح  كوجهة 

لالختبارات وال�ضكن، وميكن للعلماء 

اأن يوا�ضلوا ال�ضفر نحو القمة.

ويتوقع اأن يتحرك امل�ضعد املوؤلف من 

�ضت عربات ب�ضرعة 200 كيلومرت يف 

نقل  على  قادرًا  و�ضيكون  ال�ضاعة، 

اأيام  �ضبعة  اإىل  ويحتاج  �ضخ�ضًا،   30

وقالت  املدارية.  املحطة  اإىل  للو�ضول 

�ضنة  �ضتبداأ  البناء  عملية  اإن  ال�ضركة 

.2025

�أمريكا ت�ضتعد لل�ضياحة �لف�ضائية

م�ضعد �ىل �لف�ضاء
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جديد �ل�ضحة

�لتدخني و�ل�ضرطان 

يف �جلز�ئر

اأ�ضارت درا�ضة طبية يف اجلزائر 

اإىل اأن 95 يف املئة من حالت 

الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة ت�ضجل 

عند الرجال، لفتة اإىل اأن 

»املر�ض يزداد تف�ضيًا ب�ضبب 

التدخني«، ورمبا كان اأول اأ�ضباب 

املوت عند الرجال.

�حلبوب �ملنومة

قد ت�ضبب �ل�ضرطان و�ملوت

ذكر باحثون يف عيادة 

ا�ضطرابات النوم يف كاليفورنيا 

اأن »احلبوب املنّومة الرائجة 

ترتبط بزيادة هائلة يف الوفيات 

ت�ضل اإىل خم�ضة اأ�ضعاف، 

وزيادة مروعة يف اإ�ضابات 

ال�ضرطان«. وتبنّي خالل العام 

2010 اأن واحدًا من كل 20 اأمريكيًا 

يتناولون هذه احلبوب.

خماطر فر�ضاة �لأ�ضنان 

�لإلكرتونية

حذر تقرير لإدارة الغذاء والدواء 

الأمريكية من ورود العديد من 

ال�ضكاوى حول تك�ضر اأجزاء من 

فرا�ضي الأ�ضنان الإلكرتونية اأثناء 

دورانها ال�ضريع عند ال�ضتخدام، 

ما قد ي�ضبب جروحا للثة اأو 

حتى تك�ضر اأجزاء من الأ�ضنان. 

و�ضجلت حالت اختناق من جراء 

دخول اأجزاء من الفرا�ضي اىل 

املجرى التنف�ضي، كما ت�ضبب 

القطع املتطايرة خدو�ضًا وجروحًا 

للوجه والعينني.

220 مليون دولر 

للقاح �ضد �ل�ضل

خ�ض�ضت موؤ�ض�ضة بيل وميليندا 

غايت�ض 220 مليون دولر على 

مدى خم�ض �ضنوات ل�ضركة 

»اآيرا�ض« التي ل تتوخى الربح، 

وهي اأكرب �ضركة يف العامل يف 

جمال التكنولوجيا احليوية، 

وذلك يف مبادرة لتعزيز اجلهود 

املبذولة لبتكار لقاح �ضد مر�ض 

ال�ضل.

�ضّكري من �جللو�ص �لطويل

اأظهرت درا�ضة بريطانية اأن 

الن�ضاء اللواتي مي�ضني اأكرث من 

�ضبع �ضاعات يوميًا يف و�ضعية 

اجللو�ض هن اأكرث تعر�ضًا 

لال�ضابة مبر�ض البول ال�ضكري.

�لكعب �لعايل 

و�لأظفار �لغارزة

وجدت درا�ضة جديدة اأن الأحذية 

ذات الكعب العايل اأو املدّببة 

الراأ�ض ت�ضكل ال�ضبب الرئي�ضي 

لالأظفار الغارزة والإ�ضابة 

بالتهاب، ب�ضبب ال�ضغط الثابت 

على اأ�ضابع القدم.

عامل العلوم

�لذكرى �لعا�ضرة خللّو مكة و�ملدينة من �لتدخني

31 اأيار )مايو( هو اليوم العاملي ملكافحة التدخني. وقد اأحيت »منظمة ال�ضحة 

مدينتني  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  لإعالن  العا�ضرة  الذكرى  العاملية« 

خاليتني من التدخني، اإذ اأ�ضدرت تقريرًا عنوانه »ُمُدن متحّررة من التدخني 

من اأجل هواء خاٍل من الدخان: درا�ضة حالة مكة املكرمة واملدينة املنورة«.

التي  الأخرى  والبلدان  املدن  اىل  بالن�ضبة  الأهمية  بالغ  التقرير  هذا  وُيعترب 

من  خال  هواء  اإىل  للو�ضول  براجمها  يف  ملمو�ض  تقدم  اإحراز  اإىل  تتطلع 

يف  املحلي  املجتمع  ودور  ال�ضيا�ضي،  اللتزام  اأهمية  على  �ضّدد  وهو  الدخان. 

وتنفيذ  ال�ضاأن،  هذا  يف  املطلوبة  الإجراءات  اتخاذ  على  احلكومات  ح�ض 

حمالت اإعالمية لرفع م�ضتوى الوعي باأهمية حترير الهواء من دخان التبغ.

ينفثه  الذي  للدخان  املدخنني  غري  تعّر�ض  باأن  تفيد  درا�ضات  التقرير  واأورد 

يرتاوح  مبقدار  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  خماطر  من  يزيد  املدخنون 

بني 25 و30 يف املئة، و�ضرطان الرئة مبا يرتاوح بني 20 و30 يف املئة، م�ضريًا 

اإىل وفاة قرابة 600 األف من غري املدخنني �ضنويًا حول العامل ب�ضبب التعر�ض 

لدخان املدخنني.

�ل�ضيارة �لطائرة �ضارت حقيقة

جنح �أول حتليق جتريبي لل�شيارة �لطائرة »تر�نزي�شن«، وهي عبارة عن 

طائرة �شغرية ميكنها �ل�شري على �لطرق بعد طي جناحيها. وطار �لنموذج 

�أمام  �لباب  يفتح  مما  مرت�ً،   426 �رتفاع  على  دقائق  ثماين  ملدة  �لتجريبي 

ت�شويقه يف غ�شون �شنة على ما �أو�شحت �شركة »تري�فوجيا«.

ت�شتخدم  كانت  �ذ�  مرت   2.3 عر�شها  ويبلغ  مقعدين،  »تر�نزي�شن«  حتوي 

باع  يبـلغ  فيمـا  عـادي،  موقف  يف  بركـنها  ي�شمح  �لذي  �الأمر  ك�شيارة، 

مما  مرت�ً،   762 طوله  مدرج  �ىل  حتتاج  وللطري�ن،  �أمتار.  ثمانية  جناحيها 

يجعل من �مل�شتحيل �لطري�ن فوق �ل�شري �ملزدحم. ت�شل �شرعة �ل�شيارة �إىل 

112 كيلومرت�ً يف �ل�شاعة على �لطريق و185 كيلومرت�ً يف �جلو وت�شتهلك ليرت�ً 

و�حد�ً كل 15 كيلومرت.

لل�شيار�ت.  نيويورك  معر�ص  يف  �ملا�شي  �ل�شهر  �جلمهور  �إىل  تقدميها  ومت 

و�أكدت �شركة »تري�فوجيا« �أن لديها طلبات �شر�ء مئة وحدة من »تر�نزي�شن« 

�لبالغة كلفتها 279 �ألف دوالر.

قد ال يقود كثريون �شيار�ت من هذ� �لنو�ع يف غ�شون خم�ص �شنو�ت، ولكن 

بعد 15 �شنة قد يقودها ماليني �الأ�شخا�ص �لعاديني.

�إعادة  يف  رو�شيان  عاملان  جنح 

�شناجب  كانت  بذور  �إىل  �حلياة 

�شنة  �ألف   32 قبل  خزنتها  قد 

�شيبرييا  تربة  يف  عليها  وعرث 

تنبت  وجعلوها  �ملتجمدة، 

وتنتج �لرب�عم. وحطم �لعاملان 

�ل�شابق  �لقيا�شي  �لرقم  بذلك 

�إحياء  يف  و�ملتمثل  �ملجال  يف هذ� 

�إىل  تعود  نخيل  �شجرة  بذور 

قلعة  يف  عليها  عرث  �شنة  �ألفي 

م�شعدة قرب �لبحر �مليت.

هذه  �إحياء  من  �لعاملان  متكن 

�أوكار  غطى  �جلليد  الأن  �لبذور 

وبقيت  ب�شرعة  �ل�شناجب 

على  تذب  ومل  متجمدة 

يرت�وح  عمق  على  �الإطالق، 

�شطح  حتت  مرت�ً  و40   20 بني 

�الأر�ص. 

�لرتبة  �أهمية  �إىل  ي�شري  وهذ� 

يف   )permafrost( �ملتجلدة 

قدمي  جيني  �إرث  عن  �لبحث 

�ختفى عن �شطح �الأر�ص.

�إحياء بذور متجمدة منذ 32 �ألف �ضنة
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و«كند�«  قاطبة.  �لعامل  بقية  يف  ما  كل  من  �أكرث  بحري�ت  حتوي  كند�: 

كلمة هندية ـ �أمريكية تعني »قرية كبرية«.

جبيل ودم�شق: كا نتا مزدهرتني قبل �ألفي عام من تاأ�شي�ص روما عام 

753 قبل �مليالد، ما يجعلهما �أقدم مدينتني ماأهولتني ب�شكل متو��شل.

��شطنبول: هي �ملدينة �لوحيدة يف �لعامل �لتي تقع على قارتني.

روما: �أول مدينة بلغ عدد �شكانها مليون ن�شمة عام 133 قبل �مليالد.

�شيبرييا: حتوي �أكرث من 25 يف �ملئة من غابات �لعامل.

�ل�شحر�ء �الأفريقية �لكربى:  فيها بلدة تدعى تيديكلت يف �جلز�ئر مل 

تتلقَّ قطرة مطر منذ ع�شر �شنني. لكن �أجف مكان على �الأر�ص هو يف 

�أودية �لقارة �ملتجمدة �جلنوبية )�أنتارتيكا( قرب جزيرة رو�ص، حيث 

مل ي�شقط مطر منذ مليوين عام.

�لذي  »كوال«  ثقب  فيها  رو�شيا: 

ي�شل عمقه �إىل 12.261 مرت�ً. ولقب 

»�لثقب �إىل �جلحيم«. لقد مت حفره 

من �أجل �لبحث �لعلمي، و�أ�شفر عن 

�ملتوقعة،  غري  �الكت�شافات  بع�ص 

�إىل  منها تر�شب هائل للهيدروجني 

حد جعل �لطني �ل�شاعد من �لثقب 

حفره  ثقب  �أعمق  ظل  وهو  يغلي. 

�الإن�شان حتى �لعام 2008 حني حفر 

بئر �ل�شاهني �لنفطي يف قطر �لذي 

بلغ عمقه 12.289 مرت�ً، وبعد ذلك 

عام 2011 حني حفر بئر �شاخالني �لنفطي يف رو�شيا �إىل عمق 12.345 

مرت�ً.

�لتي ت�شقط مياهها من علو 979 مرت�ً.  �أجنل  فيها �شالالت  فنزويال: 

وهي �أعلى 15 مرة من �شالالت نياغر�.

حقيبة  ت�شويق  قريبًا  يبد�أ 

ب�شاحن  مزودة  ن�شائية 

�خلليوية  للهو�تف 

فقد  �للوحية.  و�حلو��شيب 

ريت�شارد  �الأزياء  م�شمم  فاجاأ 

خالل  �حل�شور  نيكول 

�آذ�ر  يف  لندن  يف  �ملو�شة  �أ�شبوع 

)مار�ص( �ملا�شي، عندما عر�ص 

بني  فيها  جمع  �لتي  حقيبته 

و�آخر  �ملو�شة  �شيحات  �آخر 

عامل  يف  �إليه  �لتو�شل  مت  ما 

تكنولوجيا �لهو�تف �ملتنقلة.

�حلقيبة تدعم �أجهزة »�أي فون« 

و«�أندرويد«  بريي«،  و«بالك 

و�حلو��شيب �للوحية.

حقيبة ن�ضائية ت�ضحن �لهاتف و�لآيباد
جينز لبتوب

هولندية  ت�ضميم  �ضركة  ابتكرت 

لوحة  عليه  األ�ضقت  جينز  �ضروال 

مما  )كيبورد(،  للكومبيوتر  حتكم 

ي�ضاعد الأ�ضخا�ض الذين ل يفارقون 

اأن  املتوقع  اأجهزة »الالبتوب«. ومن 

بقيمة  قريبًا  الأ�ضواق  يف  بيعه  يتم 

500 دولر.

��ضحن هاتفك بحر�رتك

باجللو�ض  �ضحنه  باإمكانك  ف�ضي�ضبح  اخلليوي،  هاتفك  ت�ضحن  اأن  ن�ضيت  اإذا 

عليه اأو مل�ضه. 

املحمولة  للهواتف  خا�ضة  حافظة  اإنتاج  اإىل  اأمريكيون  باحثون  ل  تو�ضّ فقد 

يعملون  وهم  مل�ضها.  مبجرد  كهرباء  اىل  اجل�ضم  حرارة  حتويل  على  تعمل 

اإىل طاقة  على ت�ضميم مالب�ض خا�ضة من املواد امل�ضتخدمة لتحويل احلرارة 

كهربائية، بحيث يكفي و�ضع الهاتف املحمول يف جيب ال�ضروال اأو اجلاكيت 

للقيام بعملية �ضحن البطارية.

رجل �آيل ير�ضد �لب�ضر

يكون  اأن  ميكن  اآليًا  رجاًل  »هيتا�ضي«  �ضركة  يف  يابانيون  مهند�ضون  طّور 

�ض ي�ضمح له بروؤية  مر�ضدًا يف مكتب اأو من�ضاأة عامة. وهو يتميز بجهاز حت�ضّ

 100 من  اأكرث  بني  املقارنة  خالل  من  ب�ضرعة  عليها  والتعرف  الأ�ضياء  �ضكل 

اأي�ضًا،  ال�ضوت  على  يتعرف  وهو  بياناته.  قاعدة  يف  خمزنة  �ضورة  مليون 

�ضور  باختيار  وجهتهم،  اإىل  ير�ضدهم  يبحثون  عما  الزوار  له  يقول  وعندما 

التقطتها كامريات داخلية.

نعجة  ك�شمري  من  علماء  ��شتن�شخ 

نادرة من �لهماليا، �آملني �أن ي�شاعد 

�حليو�نات  عدد  رفع  يف  �المر  هذ� 

�لتي ت�شتهر باأ�شو�فها �لناعمة �لتي 

ت�شتخدم يف �شناعة �لك�شمري.

وقال �لبيطري يف مركز �لتكنولوجيا 

جامعة  يف  �حليو�نية  �حليوية 

عملية  قاد  �لذي  ك�شمري  يف  �شري 

�شاه:  �حمد  ريا�ص  �ال�شتن�شاخ 

�الأرخ�ص  هي  �لطريقة  »هذه 

للوقت  ��شتهالكًا  و�الأقل  و�الأ�شهل 

�لتقليدية  بالطرق  قارناها  ما  �ذ� 

تكنولوجية  معد�ت  ت�شتخدم  �لتي 

كيميائية«.  و�أحيانًا  متطورة 

�أخرى  �أنو�ع  ��شتن�شاخ  �شاه  وياأمل 

من �حليو�نات �ملهددة باالنقر��ص.

م�ضتن�ضخة من �أجل �ضوفها
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يقام معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع يف الفرتة 

 2012 )يونيو(  حزيران   2 اإىل  )مايو(  اأيار   29 من 

عنوان  حتت  بريوت  يف  اخليل  �ضباق  ميدان  يف 

»ال�ضلوك الأخ�ضر«.

من  العديد  واملهرجان  املعر�ض  يت�ضمن 

عار�ضًا،   220 من  اأكرث  فيه  وي�ضارك  الفعاليات. 

اإىل  احل�ضانة  ودور  الطبيعية  املناظر  ت�ضميم  من 

ف�ضال  الطلق،  الهواء  يف  والأثاث  الب�ضتنة  اأدوات 

عن اأق�ضام خمتلفة اأخرى ذات عالقة بالعي�ض يف الطبيعة. وي�ضتقطب معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع 

اأكرث من 22 األف زائر كل عام.

وولغان  �الإمار�ت  طري�ن  و�شبا  منتجع  بد�أ 

�أو�شرت�ليا،  يف  فاخر  بيئي  منتجع  �أول  فايل، 

�إقامة  لنزالئه  يتيح  مميز�ً  ترويجيًا  عر�شًا 

ب�شعر  ليال  ثالث  ملدة  متميزة  فندقية 

�ثنتني.

�لذي ي�شري من 1ني�شان  �لعر�ص،  يت�شمن 

 ،2012 )يونيو(  حزير�ن   30 �إىل  )�أبريل( 

 1950 ب�شعر  ليال  ثالث  ملدة  فندقية  �إقامة 

�أمريكي(  دوالر   2000( �أو�شرت�يل  دوالر 

فاخر  تر�ثي  جناح  يف  وذلك  لل�شخ�ص، 

يحتوي على م�شبح خا�ص. ويغطي �ل�شعر 

�لوجبات �ليومية �لثالث، وجميع �مل�شروبات 

�لال�شلكي،  �النرتنت  وخدمة  �خلفيفة، 

�لطبيعة  يف  ن�شاطني  ممار�شة  �إىل  باالإ�شافة 

لكل �شخ�ص كل يوم.

منتجع  عام  مدير  هامييري،  جو�شت  وقال 

�فتتاح  منذ  »جنحنا  فايل:  وولغان  و�شبا 

�لكثري من  ��شتقطاب  �ملنتجع قبل عامني يف 

باإقامة  لال�شتمتاع  قدمو�  �لذين  �ل�شيوف، 

فندقية فاخرة يف مكان ال يبعد عن �شيدين 

�شوى ثالث �شاعات بال�شيارة«.

بني  فايل  وولغان  و�شبا  منتجع  يقع 

�جلبال  على  ويطل  وطنيتني،  حديقتني 

�حلائز  �ملنتجع،  وي�شم  �لعظيمة.  �لزرقاء 

�نبعاثات  مو�زنة  يف  عاملي  �عتماد  على 

فيال  منها  كل  يعد  جناحًا   40 �لكربون، 

�شبا  مر�فق  �إىل  باالإ�شافة  م�شتقلة،  فاخرة 

تتوجها خدمات طري�ن  ذ�ت م�شتوى عاملي، 

�الإمار�ت �ملتفوقة عامليًا.

متميزة  عطلة  ل�شيوفه  �ملنتجع  ويوفر 

ذلك  يف  مبا  و�الأن�شطة،  �خلدمات  خالل  من 

�لبالغة م�شاحتها  �ملحيطة  �ملنطقة  �كت�شاف 

�ملحمية  �أرجاء  يف  و�لتجول  هكتار،   4000

�لطبيعية برفقة مر�شد �شياحي ال�شتك�شاف 

�ل�شفاري  ورحالت  �لفريدة،  �لربية  �حلياة 

ب�شيار�ت �لدفع �لرباعي، وركوب �لدر�جات، 

��شتطالعية  وجوالت  �خليل،  وركوب 

للمو�قع �لرت�ثية وموطن �ل�شكان �الأ�شليني، 

جوالت  �إىل  باالإ�شافة  �لنجوم،  ومر�قبة 

اللتقاط �ل�شور.

و�شبا  مبنتجع  �الت�شال  ميكن  للحجز 

�أو   0292909733 �لرقم  على  فايل  وولغان 

�لربيد �اللكرتوين:

reservations@wolganvalley.com 

بروجكت لبنان 2012

تنظم الدورة ال�ضابعة ع�ضرة من املعر�ض التجاري 

وحماية  البناء  وتقنّيات  ومعدات  ملواد  الدويل 

بيال  مركز  يف   Project Lebanon البيئة 

حزيران  و8   5 بني  بريوت  و�ضط  يف  للمعار�ض 

)يونيو( املقبل.

�ضني  متخ�ضّ حدثني  مع  بالتزامن  املعر�ض  يقام 

 2012 اللبناين  الطاقة  معر�ض  هما  اآخرين، 

والتكييف،  والإنارة  املياه  وتقنيات  للكهرباء 

البيئية  للتقنيات  الدويل  واملوؤمتر  واملعر�ض 

 2012  EcOrient النظيفة  والطاقة  وال�ضتدامة 

وال�ضناعة  التجارة  غرفة  مع  بال�ضراكة  يقام  الذي 

يف باري�ض بدعم من وزارة البيئة اللبنانية. وذلك 

بهدف رفع امل�ضتوى التخ�ض�ضي للحدث.

اأق�ضام  لبنان  بروجكت  معر�ض  ي�ضم  و�ضوف 

واحلجر  وال�ضرياميك،  ال�ضحية  الأدوات 

واملعادن،  ومنتجاتها،  والأخ�ضاب  واخلر�ضانة، 

والبال�ضتيك  وال�ضالمة،  والأمن  وامل�ضاعد، 

البناء.  واآليات  والدهانات،  والأ�ضباغ  والأنابيب، 

الإنارة،  اأق�ضام  ف�ضي�ضم  الطاقة  معر�ض  اأّما 

والتهوئة  والتدفئة  والغاز،  والإلكرتوميكانيك، 

و�ضيكر�ض  والكهرباء.  واملوّلدات،  والتربيد، 

وحلول  لتقنّيات  بالكامل   EcOrient معر�ض 

واإدارة  الكربون،  انبعاثات  من  احلد  ومنتجات 

املائية  املوارد  واإدارة  ومعاجلتها،  النفايات 

الهواء،  يف  التلوث  ن�ضب  و�ضبط  وحمايتها، 

مو�ضع  ت�ضكل  التي  البيئية  احللول  من  وغريها 

حاجة ملحة يف لبنان واملنطقة.

�ضل�ضلة  من  جزء  لبنان  بروجكت  ومعر�ض 

املجموعة  تنظمها  التي  ال�ضنوية  البناء  معار�ض 

وال�ضعودية  وقطر  لبنان  يف  للمعار�ض  الدولية 

 5000 من  اأكرث  جمتمعة  وت�ضت�ضيف  والعراق، 

�ضركة، وت�ضتقطب ما يفوق املئة األف زائر، موّلدة 

بقيمة  ال�ضوق  اأطراف  بني  واتفاقيات  �ضفقات 

مئات ماليني الدولرات.

لبنان  يف  العقاري  القطاع  حجم  اأن  بالذكر  جدير 

و�ضل اإىل �ضبعة باليني دولر وبات ي�ضّكل 21 يف 

املئة من اإجمايل الناجت املحلي.

ليلة جمانية يف منتجع طريان االإمارات وولغان فايل

منتجع و�صبا وولغان فايل 

واأحد اأجنحته الفاخرة

معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع

�ســوق البيئــة



ميكن طلب هذه املن�شورات من جملـة »البيئـة والتنميـة« / املن�شورات التقنية 

  envidev@mectat.com.lb   :س.ب. ٥٤٧٤ ـ ١١٣، بريوت، ٢٠٤٠  ١١٠٣، لبنان.  فاك�س: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١+( بريد الكرتوين�

عربــي بلــد  اأي  يف  اخلــا�ص  عنوانــك  اىل  بالربيــد  البيئيــة  املكتبــة 

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚60 ل.ل.    

خارج لبنان: 50 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

جملدات جملة

»البيئة والتنمية«

املجلد الواحد:

 لبنان: 000‚100 لرية لبنانية

الدول العربية:  100 دوالر اأمريكي

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات هللا

العنوان 	 	 	 	 	 اال�سم

الهاتف �سندوق	الربيد	 	البلد	 الرمز	الربيدي	 املدينة	

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجموع ال�سعر	االفرادي	 عدد	الن�سخ	 	 ا�سم	الكتاب	

ح�شــم ٢٠٪ لأع�شــاء »املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة«  وامل�شرتكني يف جملة »البيئة والتنمية«

املجمـوع العـام 	 	 	 	 	 	

}		نقدًا									}		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلـغ	

}		بوا�سطة	بطاقة	االئتمان:

التوقيع 	 	 التاريخ	

Card # Expiry Date  Visa    Master Card    Amex 

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد
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�سيارات خ�رضاء

و«فولت«  �أوبل  من  »�أمبري�«  �ل�سيارتان  فازت 

من �سفروليه بجائزة »�سيارة �ل�سنة 2012«، 

من  موؤلفة  حمكمني  هيئة  �ختارتهما  �أن  بعد 

 23 من  �ل�سيار�ت  جمال  يف  ر�ئد�ً  �سحافيًا   59

�أوروبيًا. ونالت كل منهما 330 نقطة، يف  بلد�ً 

مقابل 281 نقطة نالتها VW Up و256 نقطة 

نالتها »فورد فوكو�س«. و�أعلنت �لنتائج خالل 

معر�س جنيف �لدويل لل�سيار�ت.

تتوىل بطارية ليثيوم �أيون بقدرة 16 كيلوو�ط 

�ل�سيارتني  يف  كهربائي  حمرك  ت�سغيل  �ساعة 

وبناء  ح�سانًا.  كيلوو�ط/150   11 بقدرة 

�أ�سلوب �لقيادة و�أحو�ل �لطرق، ميكنهما  على 

كيلومرت�ً  و80   40 بني  ترت�وح  م�سافة  �جتياز 

�نبعاثات. ويتم  �أي  بالبطارية فقط، من دون 

د�ئمًا ت�سغيل �لعجالت كهربائيًا. وباتباع نظام 

�لت�سغيل مل�سافة ممددة، عندما ت�سل �سحنة 

حمرك  ي�سغل  م�ستوى،  �أدنى  �إىل  �لبطارية 

�لكهربائي  �لدفع  وحدة  ميّد  مولد�ً  �لبنزين 

بالطاقة. ويتيح نظام �مل�سافة �ملمددة ت�سغيل 

�ل�سيارة مل�سافة 500 كيلومرت.

اأمبريا وفولت �سيارتا ال�سنة 2012

�سنويًا  تنتج  �أن  على  عزمها  تويوتا  �أعلنت 

بخاليا  �لعاملة  �ل�سيار�ت  �آالف«  »ع�سر�ت 

 .2020 �سنة  بحلول  �لهيدروجني  وقود 

�إطالق  تزمع  �أنها  �سابقًا  �أعلنت  وكانت 

بالهيدروجني  �لعاملة  �الأوىل  �سيارتها 

معر�س  يف  قدمت  وهي   .2015 بحلول 

�لعاملة   FCV–R �ل�سالون  �ل�سيارة  جنيف 

بريو�س  �أ�سا�س  على  و�ملبنية  بالهيدروجني 

FT –BH هايربيد، �إىل جانب �سيارة �مل�ستقبل

وبريو�س  هايربد  ياري�س  و�سيارتي  هايربد 

بال�س �جلديدتني.

�ل�سيارة  �إ�سم  يف   R �حلرف  ويرمز 

 Reality and عبارة  �إىل  �لهيدروجينية 

�أي �حلقيقة و�لثورة، ما ي�سري   Revolution
�إىل عزم �ل�سركة على ت�سدر ت�سويق �سيار�ت 

بالن�سبة  فعلت  كما  متامًا  �لوقود،  خاليا 

�أو�خر  يف  )هايربيد(  �لهجينة  �ل�سيار�ت  �إىل 

�لت�سعينات مع �إطالق »بريو�س« �الأ�سلية.

تويوتا: ع�سرات اآالف ال�سيارات الهيدروجينية بحلول 2020

اآوتالندر بالكهرباء والبنزين

ك�سفت ميت�سوبي�سي عن ن�سخة هجينة )هايربيد( للطراز »اآوتالندر« من املقرر اإطالقها هذه ال�سنة.

الأمام  من  كهربائيني  حمركني  ت�ستخدم  كهربائي،  ماأخذ  من  �سحنها  يتم  التي  ال�سيارة،  هذه 

واخللف لدفع العجالت، وتوفر ثالثة اأ�ساليب قيادة: اخلال�ص والت�سل�سلي واملتوازي. 

لت�سغيل  وحدها  البطارية  طاقة  ال�سيارة  ت�ستعمل   )Pure( اخلال�ص  الأ�سلوب  يف 

ويف  رباعيًا.  ودفعًا  انبعاثات  دون  من  قيادة  يوفر  ما  الكهربائيني،  املحركني 

بنزين  حمرك  الكهربائيني  املحركني  يدعم   )Series( الت�سل�سلي  الأ�سلوب 

حمرك  يدعم   )Parallel( املتوازي  الأ�سلوب  ويف  العجالت.  لدفع  الكهرباء  يولد 

الحرتاق الداخلي طاقة البطارية لدفع ال�سيارة بالعجلتني الأماميتني فقط.

عند تركيب هذا النظام يف طراز »اآوتالندر« الهايربيد اجلديد ي�سبح مدى القيادة 

800 كيلومرت وتكون انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون اأقل من 50 غرامًا يف الكيلومرت.

رين�سبيد هايربيد ب�سّت عجالت

اإبداعي  ابتكار  وانطلق  ب  ركِّ اأي   Dock + Go
اجلديدة  الهايربد   Rinspeed �سيارة  ج�سدته 

اآذار  يف  لل�سيارات  الدويل  جنيف  معر�ص  يف 

)مار�ص( املا�سي.

الإبداعي  احلركي  النظام  لهذا  الأ�سا�سي  العن�سر 

عجلتني،  من  املكون  ال�سايف  الثالث  املحور  هو 

ال�سيارة  هذه  ومييز  متنوعة  اأغرا�سًا  يوؤدي  الذي 

حتقيق  الرئي�سي  وهدفه  اأخرى،  �سيارة  اأي  عن 

يدفع  وهو  كربونية.  انبعاثات  دون  من  القيادة 

املحور الثاين ويعيد �سحن البطارية املوجودة على 

منت ال�سيارة الهجينة يف الوقت ذاته.

اإطارات  اختيار  مت  ال�سيارة،  اأداء  ولتعزيز 

لتقليل  امل�سممة  »غوديري«  من   EfficientGrip
الوقود  ا�ستهالك  تخفي�ص  وبالتايل  الحتكاك 

والنبعاثات الكربونية.

فولت

اأمبريا

�أيار 2012
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�سيارات خ�رضاء

© GRAPHIC NEWS

(PS  570,8)  kÉfÉ°üM  563 Iƒ≤H :V8 ∑ôfi

á≤«bódG ≈a áØd 10,300 óæY

øjõæH ∑ôfi¿É«FÉHô¡c ¿ÉcôfiºµëàdG IóMh

¿ƒHôµdG ±É«dCG øe "πjh …Óa" ¢Uôb

IOÉjõd íÑµdG ábÉW øe IódƒàŸG AÉHô¡µdG Ωóîà°ùj :Stator
.á≤«bódG ‘ áØd 60,000 ¤EG "πjh …Óa" ¢Uôb ¿GQhO áYô°S

á«FÉHô¡c ábÉW ¤EG á«cô◊G ábÉ£dG √òg πjƒ– ¬æµÁ QƒJÉà°ùdG

áLÉ◊G óæY ΩGóîà°SÓd

ºµëàdG IóMh

:áZôØe IôéM

¢Uô≤dG ≈∏Y ô÷G Iƒb øe ∞ØîJ

 Flywheel ¢Uôb

¿É°ùµ©j ¿É«FÉHô¡c ¿Écôfi :»eÉeC’G (¢ùcCG) QƒëŸG

πeGôØdG ΩGóîà°SG óæY Éª¡àØ«Xh

á«FÉHô¡c ábÉW ó«dƒàd (íHÉµdG) 

âHÉãdG Aõ÷G

(Stator) ódƒŸG øe

Williams Hybrid Power, Ricardo :Qó°üŸG

ójÈjÉg RSR  918 ¢TQƒH

 "πjh …Óa" ¢Uôb ‘ íÑµdG ‘ IQhó¡ŸG ¿õîJ (ójÈjÉg)  áæ«é¡dG 918 ¢TQƒH IQÉ«°S

¿Éà∏é©dG π°ü– IóMGh QR á°ùÑµHh .á«°ù«WÉæ¨ŸG OGƒŸÉH A»∏e (Flywheel accumulator)

kÉfÉ°üM 767 ¤EG ∑ôëŸG Iƒb ™aôj Ée á«aÉ°VE’G ábÉ£dG øe •Ghƒ∏«c 150 ≈∏Y ¿Éà«eÉeC’G

بيك اأب بالغاز والبنزين من جرنال موتورز

قدمت �سفروليه وGMC تفا�سيل عن �سيارتيهما �لبيك �أب 

�لثنائيتي �لوقود ل�سنة 2013، وهما �سفروليه �سيلفر�دو 

وجي �إم �سي �سيري�.

لل�سيارتني حمرك Vortec 6,0L V8 يعمل بالغاز �لطبيعي 

�لعمل  �إىل  �لتحول  وباإمكانه  �الحرت�ق،  �لنظيف  �مل�سغوط 

بالبنزين. وباجلمع بني �لنظامني، تقطع �ل�سيارتان �أكرث من �ألف كيلومرت بالتعبئة �لو�حدة.

مر�سيد�س 

هيدروجينية �سفافة 

�لهيدروجينية   �ل�سيارة  خلو  الإظهار 

B– Class من �النبعاثات، قررت �سركة 
مرئية  غري  جعلها  بنز  ـ  مر�سيد�س 

يف  ترويجية  جولة  من  كجزء  تقريبًا 

�أملانيا.

تطلبت هذه �حلملة �لدعائية �لذكية 

لتغطية   LED »ح�سائر«  ��ستعمال 

رقمية  وكامري�  �ل�سيارة،  جانبي  �أحد 

ت�سلط  �الآخر  �جلانب  على   SLR
فتبدو  �ملغطى،  �جلانب  على  �ل�سور 

�ل�سيارة �سفافة.

بخاليا  �لعاملة  �ل�سيارة  مدى  ويبلغ 

 400 نحو  �لهيدروجيني  �لوقود 

تعبئتها  �إعادة  وميكن  كيلومرت، 

دقائق.  ثالث  خالل  بالهيدروجني 

تكنولوجيا  �أن  �ل�سركة  �أعلنت  وقد 

تعتمدها  �لتي  �لوقود  خاليا 

خطط  مع  للت�سويق،  �الآن  جاهزة 

�سنة  من  �بتد�ء  �النتاج  يف  لل�سروع 

�ل�سيارة  تكلف  �أال  وتوقعت   .2014

�ل�سيار�ت  من  �أكرث  �لهيدروجينية 

بالديزل  تعمل  �لتي  �لهجينة 

و�لكهرباء بحلول �سنة 2015.

اأكرب �سبكة اأمريكية 

ل�سحن ال�سيارات الكهربائية

وليته  يف  اأن  كوين  بات  اإلينوي  ولية  حاكم  اأعلن 

اأكرب �سبكة من حمطات ال�سحن ال�سريع لل�سيارات 

الكهربائية يف الوليات املتحدة. فقد مت تركيب 26 

حمطة لل�سحن ال�سريع من خالل م�سروع »البنية 

التحتية لل�سيارات الكهربائية يف �سيكاغو«، الذي 

 280 �سمن  من  �سريعة  حمطة   73 برتكيب  يق�سي 

 8.8 مبيزانية  املدينة  يف  �سرتكب  �سحن  حمطة 

مع  �سراكات  النجاح  مفاتيح  ومن  دولر.  مليون 

ميني  متاجر  ومنها  ال�سحن،  حمطات  م�سيفي 

.7- eleven    ماركت

ال�سريع،  ال�سحن  حمطات  ا�ستعمال  اأجل  ومن 

 21 ثمنها  دفع  بطاقة  ي�سرتوا  اأن  ال�سائقني  على 

منها  كل  مدة  �سحن  عمليات  لثالث  ت�سلح  دولرًا 

15 دقيقة.
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�لكوكب«.  »�أنقذو�  نظمت مدر�سة مردف �خلا�سة يف دبي مهرجانًا طالبيًا بعنو�ن 

وقد د�رت �أحد�ث �ملهرجان من �ملا�سي �إىل �مل�ستقبل �سنة 2099. وهي بد�أت بالعودة 

نحو 250 مليون �سنة، عندما �سقط نيزك كبري �أحرق جزء�ً كبري�ً من �لكرة �الأر�سية، 

حيث  �حلديث  �لع�سر  فاإىل  �جلليدي،  �لع�سر  ثم  ومن  �حلجري،  �لع�سر  �إىل  �نتقااًل 

�لب�سرية من حروب و�أن�سطة  �الأعمال  �لتي دمرتها  �لهادئة  �لطبيعة و�حلياة  جمال 

�سناعية �أدت �إىل تلوث �لبيئة، و�سواًل �إىل نهاية هذ� �لقرن حيث يلم�س �لب�سر عو�قب 

من  �الأر�س  �إنقاذ  �إىل  �جلميع  بدعوة  �لنهاية  يف  طالبية  �سرخة  وتنطلق  �أفعالهم.. 

�لتلوث و�لدمار من خالل لوحات غنائية ومتثيلية.

وت�سمن �ملهرجان عر�سًا ملجموعة من منتجات مركز لوتاه �لتقني �ل�سديقة للبيئة، 

كال�سيار�ت �ل�سم�سية و�أجهزة �الإنارة �لتي تعمل باخلاليا �ل�سم�سية.

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه

يف معهد ال�سيدة �سكينة

القت�ساد يف ا�ستهالك الطاقة واملياه كان مو�سوع 

ملجلة  التنفيذية  التحرير  رئي�سة  قدمتها  حما�سرة 

ال�سيدة  معهد  يف  حداد  راغدة  والتنمية«  »البيئة 

ملنا�سبة  وذلك  بريوت.  يف  للفتيات  الفني  �سكينة 

اأ�سبوع املطالعة يف �سهر ني�سان )اأبريل(.

وال�سفوف  الثالثة  احللقة  طالبات  و�ساهدت 

عن  الأخرية«  »القطرة  الوثائقي  ال�سريط  الثانوية 

اأنتجه  الذي  العربية،  املنطقة  يف  املائي  الو�سع 

يف  و�ساركن  والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى 

يف  واملياه  للطاقة  العاقل  ال�ستهالك  حول  نقا�ص 

والأ�سرار  واملوؤ�س�سات،  وامل�سانع  واملنازل  املدار�ص 

املادية والبيئية الناجتة عن الإ�سراف والتلوث.

اإبداعات من النفايات 

م�سابقة  دبي  بلدية  يف  النفايات  اإدارة  نظمت 

املرحلة  لطالب  النفايات«  من  »اإبداعات 

الورقية  النفايات  من  فنية  اأعمال  لإنتاج  الثانوية، 

الإن�سائية  واملخلفات  واملعدنية  والبال�ستيكية 

واحلجرية والإطارات. وذلك بهدف توعية طالب 

منها  والإ�ستفادة  النفايات  تقليل  باأهمية  املدار�ص 

واإعادة تدويرها.

قامت 30 طالبة من مدر�سة �لزالقة للتعليم 

�الأ�سا�سي يف بني يا�س بزر�عة 100 �ستلة من 

�أ�سجار �لقرم يف جزيرة �جلبيل، �لتي تعترب 

هذ�  لزر�عة  رئي�سية  مو�قع  �سبعة  �سمن 

ـ  �لبيئة  هيئة  برنامج  يف  �الأ�سجار  من  �لنوع 

�لقرم  غابات  و�سون  تاأهيل  الإعادة  �أبوظبي 

وبالتعاون  �لهيئة  برعاية  وذلك  �الإمارة.  يف 

قامت  �لتي  �لغابات  الإد�رة  بر�ري  �سركة  مع 

بتوفري �ل�ستول.

يف  �لت�سجري  م�ساريع  من  �لنوع  هذ�  ي�ساهم 

وتاآكل  �لتجريف  عن  �لناجمة  �الآثار  تخفيف 

وكانت  �لطبيعية.  �ملو�طن  وخ�سارة  �لرتبة 

�لناجحة  �لرب�مج  �آخر  بتنفيذ  قامت  �لهيئة 

)فرب�ير(  �سباط  يف  �لقرم  �أ�سجار  لزر�عة 

2011، حني متت زر�عة 800 �ألف �سجرة يف 

جزيرتي �ل�سعديات و�جلبيل.

�لقرم موطنًا مهمًا يحت�سن  �أ�سجار  وتوفر 

�الأحياء  من  وغريها  و�لطيور  �لنباتات 

�ملئة  �ملائية و�لربية، وح�سانة لنحو 75 يف 

من �أنو�ع �الأ�سماك �لتجارية توفر لها �ملاأوى 

و�لغذ�ء. كما ت�سكل حاجز�ً طبيعيًا حلماية 

�ملناخية  �لظو�هر  من  �ل�ساحلية  �ملناطق 

�لقا�سية. 

من  مربعًا  كيلومرت�ً   75 �الإمار�ت  ومتلك 

�لقرم، لكنها �سهدت تناق�سًا بن�سبة  �أ�سجار 

20 يف �ملئة منذ �لعام 1980.

مدر�سة مردف يف دبي تنظم مهرجان »اأنقذوا االأر�س«

زراعة اأ�سجار القرم يف جزيرة اجلبيل االإماراتية

تلميذتان يف منوذج ل�سيارة تعمل بالطاقة  ال�سم�سية

تلميذات يزرعن �ستول القرم

ن�ساطات مدر�سية
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 8ème Art فرقة  عازيف  �أنغام  وقع  على 

��ستقبل طالب �جلامعة �الأنطونية يف بعبد� 

�ل�سيد تنك )Mister Tanak(، �أحد �ملكاب�س 

�لقليلة يف لبنان �ملخ�س�سة ل�سحق عبو�ت 

�الألومينوم، وت�سل قدرته �ىل �سحق 2000 

قدمته  وقد  �لغازية.  �مل�سروبات  من  عبوة 

حلّث  �جلامعة  �إىل  لبنان  ـ  �الأر�س  جمعية 

�لطالب على فرز �لنفايات �ملعدنية. وهذه 

خطوة مكملة ل�سل�سلة من �لتد�بري �تخذتها 

�لتي  �خل�سر�ء  �ل�سيا�سة  �إطار  يف  �جلامعة 

�سنتني،  من  �أكرث  منذ  �عتمادها  بد�أت 

تدوير  �أهمية  حول  �لتوعية  حملة  و�سمن 

�لنفايات �لتي �أطلقتها موؤخر�ً بالتعاون مع 

�جلمعية.

ت�سجيع  �إىل  �جلامعة  �إد�رة  عمدت  وقد 

و�أ�ساتذة  طالب  من  �الأكادميي،  �ملجتمع 

�ملكاتب  يف  �لنفايات  فرز  على  و�إد�ريني، 

حاويات  فتوزعت  �لدر��سية.  و�لقاعات 

يف  �ملدّور  �لكرتون  من  �مل�سنوعة  �لنفايات 

عليها  دونت  وقد  �جلامعي،  �حلرم  �أرجاء 

�أب�سط  عن  تعّرف  و�إر�ساد�ت  معلومات 

�لنفايات  لفرز  �تباعها  يجب  �لتي  �لقو�عد 

من  �مل�سنوعة  �مل�ستوعبات  �أما  وتدويرها. 

كلية  طالب  ف�ساهم  �ملعدن،  �أو  �لبال�ستيك 

بو��سطة  متييزها  يف  و�العالم  �العالن 

ر�سوم و�ألو�ن حمددة.

�أتت نتائج برنامج فرز �لنفايات وتدويرها 

�ملنافع  �لطالب  ومل�س  ومر�سية،  �سريعة 

�سمح  �ذ  �لعملية.  لهذه  و�لبيئية  �ملادية 

�سجرة   44 بانقاذ  �أوىل  مرحلة  يف  �مل�سروع 

�لورق.  من  كيلوغر�م   2600 تدوير  عرب 

غر�س  �مكانية  حاليًا  �جلامعة  وتدر�س 

�ملحيطة  �الأر�س  يف  �الأ�سجار  من  �لعدد  هذ� 

مببنى �جلامعة يف زحلة.

بخطورة  منها  و�سعور�ً  ذلك،  مو�ز�ة  يف 

�لو�سع �لقائم و�الآثار �ل�سلبية و�لت�سوهات 

�لبيئة،  يف  �لنفايات  مكبات  �أحلقتها  �لتي 

حتت  حاليًا  يرزح  لبنان  و�أن  خ�سو�سًا 

وطاأة  �أكرث من 700 مكّب، جلاأت �جلامعة 

�الأنطونية �أي�سًا �ىل تقلي�س ��ستخد�م �لورق 

�الإلكرتونية  �ل�سا�سات  تعميم  طريق  عن 

�لطاقة  ��ستخد�م  بد�أت  كما  �أروقتها.  يف 

مّدة. وهي  �ملياه منذ  لت�سخني  �ل�سم�سية 

�أجرت موؤخر�ً در��سة بالتعاون مع برنامج 

حجم  معرفة  بغية  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم 

��ستهالك �لطاقة يف حرمها وحتديد �ل�سبل 

�الآيلة �ىل تخفي�سه.

للجامعة  �خل�سر�ء  �ل�سيا�سة  وتاأتي 

�لفاعل  �لدور  على  لتوؤكد  �الأنطونية 

و�مل�سوؤولية �مل�سرتكة للموؤ�س�سات، وحتديد�ً 

�لرتبوية و�جلامعية، بامل�ساهمة يف �لتوعية 

و�حللول �ملالئمة للم�ساكل �لبيئية.

�سيا�سة خ�سراء يف اجلامعة االأنطونية

»ال�سيد تنك« مكب�س

عبوات االلومنيوم 

م�ستوعب للنفايات البال�ستيكيةم�ستوعب للنفايات الورقيةم�ستوعب لعبوات االلومنيوم

األواح لت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سية 

على �سطح اأحد مباين اجلامعة

املجموعة الكاملة ملن�سورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

للكتب  �لكاملة  �ملجموعة  على  �حل�سول  ميكن  �الآن 

و�لتنمية«،  »�لبيئة  جملة  من�سور�ت  عن  �ل�سادرة 

من  �لقدمية،  و�العد�د   ،1996 �سنة  منذ  �ملجلة  وجملد�ت 

مكتبات مت �ختيارها يف جميع �ملحافظات �للبنانية.

بادر �ىل زيارة جناح �لبيئة يف �ملكتبات �لتالية:

اجلنوب
مكتبة �الحتاد

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

هاتف: 07-720251

جبل لبنان
�ملكتبة �لعلمية

�سارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-55٩566

معر�س �ل�سوف �لد�ئم للكتاب

طريق عني وزين، بقعاتا، ال�سوف 

هاتف: 05-507576

مكتبة غاندي

مقابل ال�سراي، عاليه 

هاتف: 05-5571٩٩

مكتبة زياد

اجلديدة، �سارع احلكمة

هاتف: 01-8٩2721

مكتبة معو�س

بناية معو�ص، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال
مكتبة د�ر �ل�سمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�ص

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�سية �سمري بّري

جالل ـ �ستورة

هاتف: 08-541115

مكتبة �أنطو�ن بجميع فروعها

مايو 2012



�أيار 2012 چهللا 68

اأيار )مايو( 2012

7 ــ 10
معر�س �لطاقة �ل�سعودي ومعر�س 

تقنيات �ملياه �ل�سعودي 2012

املعر�ص التجاري الدويل للكهرباء 

والطاقة املتجددة وتقنية املياه والنارة 

والتكييف.   الريا�ص، ال�سعودية.

www.saudi-energy.com
www.recexpo.com

7 ــ 11
IFAT ENTSORGA 2012

معر�س �إد�رة �ملياه ومياه �ل�سرف 

و�لنفايات و�ملو�د �الأولية

www.ifat.de    .ميونيخ، اأملانيا

13 ــ 15
wEpOwER 2012

�ملعر�س �ل�سعودي �لدويل �لثامن 

للمياه و�لكهرباء وتوليد �لطاقة

الدمام، ال�سعودية.

www.wepower-sa.com 

16 ــ 17
MENASOl 2012

معر�س وموؤمتر �سمال �أفريقيا 

و�ل�سرق �الأو�سط �لر�بع للطاقة 

�ل�سم�سية

 اأبوظبي، الإمارات. 

www.csptoday.com/solar-conference

22 ــ 23
قمة �ملياه و�لنفط و�لغاز

اجلمرية، دبي، الإمارات.

www.cwcoilgasandwater.com

29 ــ 31
�ملوؤمتر و�ملعر�س �لعاملي لطاقة 

�لكتلة �حليوية

يرن�سريبينغ، ال�سويد.

www.worldbioenergy.com

5/29 ــ 6/2
 ThE GARdEN ShOw ANd

SpRING FESTIvAl
معر�س �حلد�ئق ومهرجان �لربيع

ميدان �سباق اخليل، بريوت، لبنان.

هاتف: 1-480081)٩61+(

www.the-gardenshow.com

حزيران )يونيو( 2012

5
يوم �لبيئة �لعاملي

مو�سوعه هذه ال�سنة: القت�ساد الأخ�سر 

هل ي�سملك؟

5 ــ 8
pROjEcT lEbANON 2012

م�سروع لبنان 2012

املعر�ص التجاري الدويل ال�سابع ع�سر ملواد 

ومعدات الن�ساء والبناء والتكنولوجيا 

البيئية يف لبنان وال�سرق الأو�سط. مركز 

بريوت الدويل للمعار�ص )بيال(، بريوت، 

لبنان. تنظيم: ال�سركة الدولية للمعار�ص.

هاتف: ٩5٩111-5)٩61+(

فاك�ص: ٩5٩888-5)٩61+(

projectlebanon@ifpexpo.com
www.projectlebanon.com

6 ــ 8
hydROGAïA

موؤمتر ومعر�س �ملياه �لدويل

مونبلييه، فرن�سا.

www.hydrogaia-expo.com

17
�ليوم �لعاملي ملكافحة �لت�سحر

جدة 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع

يف منتدى البيئة والتنمية اخلليجي

�ساركت الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف اأعمال املنتدى واملعر�ص 

الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي الثالث حتت عنوان 

»القت�ساد الأخ�سر امل�سوؤولية الجتماعية«، الذي اأقيم يف جدة 

خالل الفرتة 25 ـ 27 اآذار )مار�ص(.

افتتح املوؤمتر الأمري تركي بن نا�سر بن عبدالعزيز، الرئي�ص العام 

ومت  ال�سعودية.  البيئة  جمعية  رئي�ص  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 

خالله تقدمي عر�ص عن دور الهيئة امللكية يف حتقيق متطلبات 

على  الرتكيز  مع  ال�سناعية،  ينبع  مدينة  يف  امل�ستدامة  التنمية 

م�ساريع تعك�ص اآليات التنمية النظيفة.

رافق املوؤمتر معر�ص دويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة عر�ست فيه 

وتكنولوجياتها  وخدماتها  منتجاتها  وموؤ�س�سة  �سركة   100 نحو 

البيئية. وكان فيه جناح مميز للهيئة امللكية للجبيل وينبع.

بريوت

االأبنية اخل�سراء يف موؤمتر

Build It Green - Lebanon
ومعر�ص  موؤمتر  مو�سوع  كان  لبنان  يف  اخل�سراء  الأبنية  واقع 

وقّدم  بريوت.  يف  العام  هذا   Build It Green – Lebanon
عرو�سهم  امل�ستدامة  التنمية  حقل  يف  ودوليون  حمليون  خرباء 

ودرا�سات  واملالية،  القانونية  النواحي  حول  متحورت  التي 

لالأبنية  الت�سديق  �سهادات  وم�ستجدات  خا�سة،  لبنانية  حالت 

اخل�سراء، واحللول امل�ستدامة املتوّفرة حمليًا.

مع  بالتعاون   e-EcoSolutions نظمته  الذي  املوؤمتر  �سمل 

احللول  حول  ومناق�سات  تفاعلية  عرو�سًا   EcoConsulting
الطاقة  تر�سيد  ح�ساب  و�سندوق  م�ستدام،  مل�ستقبل  املائية 

تنفيذ  وامكانية   ،)NEEREA( الوطنية  املتجددة  والطاقة 

الت�سديق  و�سهادات  للطاقة،  �سئيل  ا�ستهالك  ذات  منازل 

البيئي  والت�سميم  الطاقة  جمال  يف  القيادة  مثل  الدولية 

الأبنية  اأبحاث  ملوؤ�س�سة  البيئي  التقييم  وطريقة   ،)LEED(

اخل�سراء  الأبنية  لت�سنيف  املحلي  والنظام   ،)BREAAM(

للبيئة،  املراعي  والطالء  الناجحة،  اللبنانية  واحلالت  »اأرز«، 

اخل�سراء  واجلدران  عازلة،  كمادة  الفلني  األواح  وا�ستخدام 

والإنارة  الأوتوماتيكية،  التظليل  وو�سائل  اخل�سراء،  وال�سطوح 

بتقنية LED، وكيفية م�ساهمة الإ�سمنت يف الأبنية اخل�سراء.

رافق املوؤمتر معر�ص �ساركت فيه موؤ�س�سات و�سركات ومنظمات 

غري حكومية.

البيئة 2012: املوؤمتر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

29 - 30 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2012، بريوت،  لبنـان.

حمور املوؤمتر:  �لب�سمة �لبيئية  وفر�ص ال�ستدامة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 - 1 )٩61 +(   فاك�ص: 321٩00 - 1 )٩61 +(

 www.afedonline.org - email:info@afedonline.org

املفكـرة البيئيــة

نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

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

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

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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االأمري تركي ي�ستمع اىل �سرح عن م�ساريع الهيئة امللكية

التنموية من خالد الهاجري مدير مراقبة البيئة يف الهيئة
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يوؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. 

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 
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ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

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

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

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
	 اال�سم:	

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان	

الرمز	الربيدي: �سندوق	الربيد:	

فاك�س: هاتف:	

الربيد	االلكرتوين:

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

		نقدًا     		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلغ

		ب�ا�سطة	بطاقة	االئتمان:

الت�قيع 	 التاريخ	

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

   Visa  Master Card  Amex 

Card # Expiry Date

Email:

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