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البيئة العربيــة ــ  :5الب�صمــة البيئية
• كم ي�ستهلك ال�سكان من الر�أ�سمال الطبيعي  ،وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟
• هل يعو�ض ارتفاع �أرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟
• كيف يمكن تحقيق اال�ستدامة مع ت�ضاعف عدد ال�سكان العرب الى  800مليون ن�سمة �سنة 2040؟
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• هل بامكان التعاون الإقليمي مع �إدارة �سليمة للموارد �أن يوفر الحل؟
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العرب على �أبواب ر ّيو
ماذا

ينبغي �أن نتوقع من م�ؤمتر ريو  20 +الذي تف�صلنا عنه ب�ضعة �أ�سابيع؟ قمة
الأر�ض الأوىل التي عقدت يف ريو دي جانريو عام  1992كانت حول «البيئة والتنمية».
و�إذ مل يتحقق جناح كبري خالل � 10سنني ،تغري ال�شعار يف قمة جوهان�سبورغ عام 2002
وو�ضعت �أهداف جديدة .هذه ال�سنة �ستكون قمة ريو 20+
اىل «التنمية امل�ستدامة»ُ ،
حول «االقت�صاد الأخ�ضر» .وقد مت ا�ستنباط مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر عقب االنهيار
االقت�صادي واملايل العاملي عام  ،2008يف حماولة لت�شجيع بناء �أنظمة جديدة ت�ؤمن
اال�ستدامة .الفكرة كانت �أن االقت�صاد املتوح�ش �سقط يف جميع احلاالت ،فلنحاول
�إعادة البناء على نهج يدمج النمو االقت�صادي واال�ستدامة البيئية وامل�ساواة االجتماعية
ب�شكل متكامل .االقت�صاد الأخ�ضر يعطي قيمة لر�أ�س املال الطبيعي ،مبا يحقق التنمية
االقت�صادية من دون تخطي احلدود الإيكولوجية للأنظمة البيئية �أو الت�أثري �سلب ًا على
الأو�ضاع االجتماعية.
من الطبيعي �أن نتبنى التحول احلقيقي اىل اقت�صاد �أخ�ضر ،بعدما �أثبت التقرير الذي
�أ�صدره املنتدى العربي للبيئة والتنمية ما له من فوائد كبرية للمنطقة العربية .لكننا
نفهم االقت�صاد الأخ�ضر كم�سار لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،ولي�س بدي ًال عن االلتزامات
الأ�صلية يف قمة الأر�ض عام � 1992أو حيلة للتمل�ص منها .االقت�صاد الأخ�ضر يجب �أال
يقت�صر على �آليات ال�سوق والتكنولوجيا� ،أو على برامج امل�س�ؤولية االجتماعية التي ت�شرف
عليها ال�شركات .هذا يحمل خطر و�ضع امل�س�ألة برمتها يف �أيدي كتل ال�شركات العاملية
التي قد حتتكر التكنولوجيات اخل�ضراء.
نحن ننظر اىل االقت�صاد الأخ�ضر على �أنه و�سيلة العادة التعهد والوفاء بالتزامات قمة ريو
الأوىل وبالأهداف االمنائية للألفية ،من �أجل اجتثاث الفقر .ت�شكو البلدان النامية من
�أن البلدان ال�صناعية تخلفت عن الوفاء بالتعهدات التي قطعتها يف ريو .فقد انخف�ضت
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مبقدار الثلث ،لتبلغ �أقل من  0.22يف املئة من الناجت املحلي
االجمايل للبلدان الغنية ،بعدما كانت  0.35يف املئة عام  ،1970بد ًال من �أن تزداد اىل
 0.7يف املئة وفق ما مت التعهد به .يجب م�ساعدة البلدان النامية كي تتبع �أمناط ًا بديلة
وم�ستدامة للتنمية من دون �أن تف ِّرط مبواردها الوطنية و�سيادتها.
�أما على م�ستوى احلوكمة البيئية العاملية ،فن�أمل �أن يح�صل برنامج الأمم املتحدة للبيئة
يف م�ؤمتر ريو  20+على تفوي�ض كمنظمة دولية حقيقية ،و�إال �أ�صبحت ال�شعارات البيئية
ت�سلية للبلدان النامية ولبع�ض املثقفني ،فيما تبقى القرارات الكبرية حتت �سيطرة الدول
الغنية.
ماذا فعلت الدول العربية بعد عقدين من م�ؤمتر ريو الأول؟ لقد �أ�س�ست وزارات بيئة،
و�سنت قوانني ،ووقعت اتفاقيات دولية رئي�سية ،وتعاونت مع هيئات دولية لتنفيذ
م�شاريع بيئية متنوعة .واملجتمع املدين العربي �أ�صبح �أكرث فعالية يف الأمور البيئية .لكن
مرحلة ما بعد ريو متيزت بحلول جاهزة �أ�سفرت عن م�شاريع يتم ت�صميمها غالب ًا لتتالءم
مع متطلبات الهيئات املانحة والبريوقراطية الدولية ،بد ًال من االحتياجات الفعلية
للمجتمعات املحلية.
تتيح قمة ريو  20+فر�صة ال�ستخدام االقت�صاد الأخ�ضر كو�سيلة لتحقيق تنمية م�ستدامة.
مطلوب من الدول العربية �أن تلعب دور ًا �إيجابي ًا يف �صنع القرار وتبتعد عن الت�شكيك
والعرقلة .وقد ظهرت بوادر م�شجعة يف هذا املجال ،ب�إعالن االمارات عن مبادرة وطنية
يف االقت�صاد الأخ�ضر ،وتبني الهيئات البيئية الر�سمية ال�سعودية له ،و�إدخاله يف
اال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية .بقي �أن تتحول هذه املبادرات اىل عمل على امل�ستويني
الوطني واالقليمي ،لأن االقت�صاد الأخ�ضر لي�س جمرد خيار للمنطقة العربية ،بل هو
التزام بت�أمني م�سار �صحيح نحو تنمية م�ستدامة.
nsaab@mectat.com.lb
www.najibsaab.com
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وكيل التوزيع الرئي�سي يف جميع �أنحاء العامل

ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات ()CLD
هاتف ،)+٩٦١(١ -٣٦٨٠٠٧ :فاك�س )+٩٦١(١- ٣٦٦٦٨٣ :بريوت ،لبنان.

وكالء التوزيع املحليون

الكويت :ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�صحف واملطبوعات ،هاتف ، ٩٦٥-٢٤٥٣٠١٣/٤ :فاك�س٩٦٥-٢٤٦٠٩٥٣ :
الأردن� :شركة وكالة التوزيع الأردنية ،هاتف ،٩٦٢-٦-٥٣٥٨٨٥٥ :فاك�س .٩٦٢-٦-٥٣٣٧٧٣٣ :قطر :دار
الثقافة ،هاتف ،٩٧٤-٤٦٢٢١٨٢ :فاك�س .٩٧٤-٤٦٢١٨٠٠ :البحرين :م�ؤ�س�سة الهالل لتوزيع ال�صحف،
هاتف ،٩٧٣-١٧-٢٩٤٠٠٠ :فاك�س . ٩٧٣-١٧-٢٩٠٥٨٠ :م�صر :م�ؤ�س�سة الأهرام ،هاتف٢٠-٢-٥٧٩٦٩٩٧ :
فاك�س� .٢٠-٢-٧٣٩١٠٩٦ :سورية :امل�ؤ�س�سة العربية ال�سورية لتوزيع املطبوعات ،هاتف٩٦٣-١١-٢١٢٨٢٤٨ :
فاك�س .٩٦٣-١١-٢١٢٢٥٣٢ :املغرب :ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�صحف ،هاتف٢١٢-٢-٢٤٠٠٢٢٣ :
فاك�س .٢١٢-٢-٢٢٤٦٢٤٩ :ال�سعودية :ال�شركة ال�سعودية للتوزيع ،هاتف،٩٦٦-١-٤٤١٩٩٣٣ :
فاك�س .٩٦٦-١-٢١٢١٧٦٦ :عُ مان :املتحدة خلدمة و�سائل الإعالم ،هاتف ،٩٦٨-٧٠٠٨٩٥ :فاك�س٩٦٨-٧٠٦٥١٢ :
الإمارات� :شركة الإمارات للطباعة والن�شر والتوزيع  ،هاتف ،٩٧١-٤-٣٩١٦٥٠١ :فاك�س٩٧١-٤-٣٩١٨٣٥٠ :
تون�س :ال�شركة التون�سية لل�صحافة ،هاتف ،٢١٦-٧١-٣٢٢٤٩٩ :فاك�س.٢١٦-٧١-٣٢٣٠٠٤ :
الأرا�ضي الفل�سطينية :وكالة �أبو غو�ش للن�شر والتوزيع ،هاتف ،٩٧٢-٢-٥٨٣١٤٠٤ :فاك�س٩٧٢-٢-٦٥٦٤٠٢٨ :
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طبعت هذه املجلة على ورق �أعيد
ت�صنيعه بطريقة �سليمة بيئيا

ر�سائـــل
مياهنا يف خطر :فلنتحرك!

« ...الدرا�سات �ضرورية،
ولكن عندنا منها ما
يكفي ،ومع�ضلة املياه
العربية حرجة ال حتتمل
االنتظار .فلن�ضع خطة
�سريعة بناء على احلقائق
التي نعرفها ،ونبد�أ العمل
فـوراً».
بهذه العبارات ختم
الأ�ستاذ جنيب �صعب
افتتاحية جملة «البيئة والتنمية» لعدد كانون الثاين
(يناير)  ،2012وا�ضع ًا �إ�صبعه على موطن الداء ،وهو
اجناز الدرا�سات والبحوث من دون املرور �إىل تطبيقها.
والأمر ال يتعلق مب�س�ألة ثانوية ،بل مب�س�ألة حياتية
م�صريية هي م�س�ألة املياه.
املطلع على االفتتاحية �سيلحظ بال �شك ومن خالل
َّ
الأرقام خطورة الو�ضع املائي يف العامل العربي .فاملورد
يف تناق�ص م�ستمر ،بل مهدد بالفناء ،والكل م�شرتك
يف امل�س�ؤولية :املواطن من ناحية بعدم حت ّليه ب�سلوك
تق�شفي يف اال�ستهالك ،والدولة من ناحية �أخرى بعدم
حتد من هدر املياه يف
تطبيقها �سيا�سة مائية �صارمة ّ
جميع املجاالت .فك�أن بكل طرف يلقي امل�س�ؤولية على
الآخر.
�إن التغافل عن م�س�ألة تناق�ص املوارد املائية هو مبثابة
االنتحار .وكما بينّ الأ�ستاذ �صعب ،الأمر ال يحتاج اىل
حلول وقتية وم�سكنات ،بل �إىل حلول جذرية ،وخا�صة
اىل حترك فوري ميداين.
مياهنا العربية تنتظر منا �أفعا ًال ال �أقواالً .وعلينا
الإ�سراع بتطبيق �سيا�سة مائية �صارمة كي نحافظ على
مورد حياتي �إذا انتهى انتهت معه احلياة.

�سفيان املقراين
تون�س

الق�صا�ص
رحيل ّ

تلقيت بحزن خرب
وفاة الدكتور حممد
الذي
الق�صا�ص،
ّ
تعلمنا منه الكثري حول
مفاهيم البيئة والتنمية
امل�ستدامة ،خا�ص ًة من
خالل كتاباته يف جملة
«البيئة والتنمية» ونقا�شاته النرية يف اجتماعات
جمل�س امناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية� .أتقدم
ب�أحر التعازي القلبية اىل عائلة الفقيد و�أ�صدقائه
و�أع�ضاء جمل�س �أمناء املنتدى� .أ�سكنه اللـه ف�سيح
جناته و�ألهم عائلته ال�صرب على هذه اخل�سارة التي ال
تعو�ض.

الجئو املناخ :هل ي َّتعظ العرب من م�آ�سي الآخرين؟
�صالح ال�صعيدي،

الإ�سكندرية ،م�رص

مو�ضوع غالف عدد �آذار (مار�س) من جملة «البيئة والتنمية» �أثار ق�ضية
هامة يغفلها ال�سيا�سيون وجتهلها عامة النا�س .فف�ض ًال عن الجئي
ال�صراعات امل�سلحة واحلروب ،ي�شهد العامل حالي ًا نزوح املاليني من
�أرا�ضيهم و�أوطانهم بفعل التداعيات الكارثية لتغري املناخ.
وت�صديق ًا ملا جاء يف املقال ،حذر تقرير حديث �صادر عن بنك التنمية
الآ�سيوي من �أن تغري املناخ �سيزيد وترية النزوح خالل هذا القرن .وعلى
احلكومات ،خ�صو�ص ًا يف بلدان �آ�سيا ـ املحيط الهادئ املعر�ضة للكوارث� ،أن
تتخذ �إجراءات عاجلة لدرء �أزمات ب�شرية يف امل�ستقبل.
�أفاد التقرير �أن الكوارث الناجمة عن التغريات املناخية �أدت �إىل تهجري �أكرث
من  42مليون �شخ�ص يف منطقة �آ�سيا ـ املحيط الهادئ خالل ال�سنتني الأخريتني وحدهما.
و�أ�صبح عدد غري حمدد من ه�ؤالء الالجئني غري قادرين على العودة اىل بيوتهم �أو بلدانهم
�أو اختاروا االنتقال اىل �أماكن �أكرث �أماناً .لقد �أ�صبحت البيئة دافع ًا كبرياً اىل الهجرة يف تلك
املنطقة ،مع تنامي عدد ال�سكان يف الأماكن املعر�ضة ،مثل املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة
و�ضفاف الأنهر املت�آكلة .وال يجوز االنتظار �أطول التخاذ خطوات ،اذ من �ش�أن التدابري التي
تتخذ الآن �أن تخفف ه�شا�شة �سكان املناطق املعر�ضة وتعزز �صمودهم وحتول الهجرة من
ت�صرف يائ�س اىل تدبري تك ُّيفي.
و�أ�شار التقرير اىل �أنه ،فيما �ستحدث غالبية حركات الهجرة داخل البلدان ،ينتظر
�أي�ض ًا حدوث حركة �أكرب عرب احلدود ،وعلى احلكومات �أن تتعاون ب�شكل كبري يف �أمور
الهجرة .وال�ستيعاب الزيادة املرتقبة يف تدفقات النازحني اىل املدن الكربى ،يجب زيادة
اال�ستثمارات يف البنية التحتية املدنية واخلدمات الأ�سا�سية وحماية حقوق الالجئني
ومتكينهم من اال�ستفادة العادلة من مرافق التعليم وال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي.
وينوه التقرير ب�أهمية تعزيز مقاومة املجتمعات املهددة بتغري املناخ و�صمودها .وت�شمل
جماالت العمل حت�سني نظم �إدارة �أخطار الكوارث وخلق فر�ص لك�سب الرزق.
وتقدر تكاليف التكيف مع التغريات املناخية يف بلدان �آ�سيا ـ املحيط الهادئ بنحو 40
بليون دوالر حتى �سنة  .2050ويف حني توجد �صناديق بيئية ،ف�إن �أي ًا منها ال يبادر
حالي ًا اىل معاجلة �أمور الهجرة الناجتة عن التغريات املناخية .ويو�صي التقرير احلكومات
بالعمل مع القطاع اخلا�ص على اعتماد نظام ت�أمني مبني على م�ؤ�شر م�ستويات البحار،
و�سندات كوارث ،وقوانني مناخية ،جلذب امل�ستثمرين �إىل متويل و�إدارة تفادي الأخطار
التي ي�سببها تغري املناخ.
لقد ركز هذا التقرير على منطقة �آ�سيا ـ املحيط الهادئ .ولكن جدير ب�أ�صحاب القرار
واملعنيني يف البلدان العربية اال�ستفادة من معلوماته وتو�صياته ،والعمل جدي ًا على درء
م� ٍآ�س مماثلة �سوف ت�شهدها منطقتنا �إن مل نبادر اىل تدابري حكيمة.

للتوظيف

حمرر/من�سق موقع �إلكرتوين

مطلوب حمرر/من�سق للموقع الإلكرتوين اجلديد ملجلة «البيئة والتنمية»
● خربة يف جمال املواقع الإلكرتونية و�صفحات التوا�صل االجتماعي.
● امتالك مهارات البحث على �شبكة الإنرتنت.
● �إتقان العربية واالنكليزية كتابة وقراءة وطباعة.
تر�سل ال�سرية الذاتية اىلlilian@mectat.com.lb :

�سليمان احلرب�ش

مدير عام �صندوق �أوبك للتنمية الدولية ـ �أوفيد
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�أيار 2012

جم ّلـة متجددة لع�صر جديد
الق�سا�س
حممد ّ
�شاهد بيئي
على �لع�شر
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ني�سان�/أبريل ٢٠١٢
لبنــان  ٥٠٠٠ل ل� .سورية  ١٠٠ل �س .االأردن  ١،٥دينار .العراق  ١،٥دينار �أردين .ال�سعودية  ١٥رياال .االمارات  ١٥درهما .الكويت  ١،٥دينار .قطر  ١٥رياال .البحرين  ١،٥دينار
عمــان  ١،٥ريـال .اليمــن  ٤٠٠ريـال .م�ســر  ١٠جنيهات .ال�سـودان  ٥٠٠دينـار .ليبيـا  ٥دنانيـر .اجلزائـر  ٢٥٠دينار ً� .تونـ�س  ٣دنانيـر .املغـرب  ٢٠درهمـا .اأوروبـا  ٥يـورو

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)

�سكوك اإ�سالمية
�شند�ت خ�شر�ء
م�شتوفية لل�شريعة

ال�سعودية

و�دي حنيفة
رئة �لريا�س
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هدية العدد

لوحة جد�رية

متى ربيع البيئة؟

البيئة
البحرية
يف اخلليج

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـ ّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل
وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكتّ �ب
الهم البيئي اىل اهتم�م يومي
ّ
حتول ّ
مع

اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

مطلع كل �ضهر يف املكتب�ت العربية
�ص.ب  ٥٤٧٤ـ  ١١٣بريوت  ٢٠٤٠ـ  ،١١٠٣لبنان
هاتف ٣٢١٨٠٠ :ـ  ،)+٩٦١( ١فاك�ص ٣٢١٩٠٠ :ـ www.mectat.com.lb )+٩٦١( ١

البيئــة يف �شهــر
�سورية
جتمعات ب�شرية قدمية
ُتر�صد  ...من الف�ضاء

تظهر هذه ال�صور الف�ضائية الأربع حقو ًال زراعية يف ال�صحراء ال�سعودية ،م�ساحة كل
منها نحو كيلومرت مربع .وتبدو حقول النباتات النامية خ�ضراء يانعة

املياه اجلوفية تروي حقول ال�صحراء ال�سعودية
ت�ستخرج اململكة العربية ال�سعودية ثروة
قد تكون �أثمن من النفط .فخالل ربع
القرن املا�ضي �ضخت احتياطات مائية
لري القمح وحما�صيل �أخرى يف ال�صحراء.
وتظهر جمموعة �صور التقطتها ثالثة
�أقمار ا�صطناعية «الند�سات» ،تابعة
لوكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) وهيئة
امل�سح اجلغرايف الأمريكي ،حقو ًال زراعية يف
ال�صحراء ال�سعودية م�ساحة كل منها نحو
كيلومرت مربع.
تعتمد هذه احلقول جزئي ًا على املياه التي

اجلزائر
ال�سو�سة احلمراء تثري حالة طوارئ

�أعلنت اجلزائر حالة ت�أهب ملواجهة ال�سو�سة
احلمراء التي اجتاحتها عن طريق دول اجلوار.
وي�شهد جنوب اجلزائر انت�شار هذه احل�شرة املتلفة
للنخيل ،ما يتهدد نحو  1.8مليون نخلة ،يف بلد
ميتلك ما يزيد عن  17مليون نخلة منتجة .وتعمل
الهيئات املخت�صة على تفعيل �شبكة الكت�شاف
هذه احل�شرة يف املناطق املزروعة بالنخيل متهيد ًا
ملكافحتها .وتعود �أ�صول ال�سو�سة احلمراء �إىل
املناطق اال�ستوائية يف جنوب �آ�سيا ،وهي تنت�شر
يف باك�ستان والفيليبني وال�سعودية والإمارات
وم�صر وفل�سطني والأردن� ،إ�ضافة �إىل دول
�أوروبية مثل �إ�سبانيا وفرن�سا و�إيطاليا وتركيا ،قبل
�أن تنتقل �إىل تون�س واملغرب م�ؤخر ًا.
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احتجزت يف جوف الأر�ض خالل الع�صر
اجلليدي الأخري .وقد ملأت هذه املياه
االحفورية طبقات جوفية عميقة حتت
الرمال ال�صحراوية ،وتروي احلقول حالي ًا
بوا�سطة نظام ر�شا�شات دائري.
ولأن �سقوط الأمطار يف هذه املنطقة ال
يتعدى �سنتيمرتات قليلة كل �سنة ،باتت
املياه اجلوفية مورداً غري متجدد .وال تعرف
كمية املياه املختزنة حتت ال�صحراء ،ولكن
يقدر علماء الهيدرولوجيا �أن �ضخها ب�شكل
«م ٍد اقت�صادياً» قد يدوم � 50سنة.
جُ

ا�ستعان عامل �آثار �أمريكي ب�صور التقطتها الأقمار
اال�صطناعية وبربنامج معلوماتي ،للك�شف
عن �آالف املواقع يف �سورية �ضمت جتمعات
ب�شرية قدمية .وو�ضع جاي�سون �أور ،الأ�ستاذ يف
جامعة هارفرد ،بالتعاون مع باحثني يف معهد
م�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( ،)MITبرناجم ًا
معلوماتي ًا ي�سمح بتحديد �آثار م�ساكن على �صور
تنقل عرب الأقمار اال�صطناعية .وي�ستند هذا
الربنامج �إىل جمموعة من امل�ؤ�شرات ،من بينها
زوال لون الرتبة و�أكمات مميزة جد ًا ناجمة عن
انهيار منازل مبنية بالطني.
وقد تفح�ص عامل الآثار الذي ن�شرت درا�سته يف
جملة الأكادميية الوطنية للعلوم �صور ًا ملتقطة
عرب الأقمار اال�صطناعية تغطي م�ساحة 23
�ألف كيلومرت مربع يف �شمال �شرق �سورية،
وك�شف عن ت�سعة �آالف موقع �أثري حمتمل.
وقال« :ميكنني الو�صول �إىل النتائج نف�سها على
علي تكري�س حياتي كاملة مل�سح
الأر�ض� ،إال �أن ّ
منطقة بهذه امل�ساحة».
و�أ�ضاف« :مع تقنيات العلوم املعلوماتية ،ميكننا
احل�صول �سريع ًا على خريطة عمالقة ومقاربة
علمية مثرية جد ًا لالهتمام ،تك�شف احلجم
الالفت للتجمعات الب�شرية يف ال�سنني ال�سبعة
�آالف �أو الثمانية �آالف املا�ضية يف هذه املنطقة
من العامل» .واعترب �أن كل عامل �آثار يتوجه �إىل
هذه املنطقة لإجراء حفريات يعرف الآن �إىل �أين
يجب �أن يذهب� ،إذ مل يعد �ضروري ًا القيام بعمل
ا�ستك�شايف �أويل.
املهم �أن تبقى الآثار املكت�شفة يف �سورية ،وال
تهرب كما ح�صل يف العراق يف فو�ضى
ت�سرق �أو ّ
الأحداث.

�إغالق من�ش�أة طبية يف ال�شارقة
ملخالفتها �أنظمة النفايات الطبية

�أكدت م�ؤ�س�سة «وقاية» لإدارة النفايات
الطبية يف �إمارة ال�شارقة على �ضرورة التزام
جميع املن�ش�آت الطبية العاملة يف الإمارة
بالقرارات املتعلقة بهذه النفايات .وذلك
بعدما قامت دائرة التنمية االقت�صادية
بالتن�سيق مع بلدية ال�شارقة ب�إغالق من�ش�أة طبية ال�شهر املا�ضي ،ملخالفتها قرار املجل�س
التنفيذي ب�ش�أن �إدارة النفايات الطبية يف الإمارة.
وتطبق ال�شارقة برنامج املدن ال�صحية العاملي التابع ملنظمة ال�صحة العاملية ،الذي ي�شرتط
املحافظة على البيئة من خماطر النفايات الطبية .وتقدم «وقاية» خدمات لإدارة النفايات
الطبية يف  450من�ش�أة �صحية تعمل يف ال�شارقة ،من جمع النفايات ونقلها ومعاجلتها �إىل
خدمات تدريبية للموظفني يف القطاع الطبي للتعامل الآمن مع النفايات الطبية.
�أيار 2012

البيئــة يف �شهــر
لبنـان
�إنارة �شم�سية لل�شوارع

بعد �إطالق وزارة الطاقة واملياه اللبنانية مبادرة
«نحو نظام كفوء طاقوي ًا لإن��ارة ال�شوارع» قبل
ب�ضعة �أ�شهر ،ت�سلمت  280بلدية يف �أنحاء لبنان
ما جمموعه  1470خلية فوتوفولطية جمان ًا لإنارة
ال�شوارع بالطاقة ال�شم�سية .و�صاحبت التوزيع
حملة توعية ح��ول كفاءة الطاقة ا�ستهدفت
البلديات .وتندرج هذه اخلطوة يف خطة العمل
الوطنية لكفاءة الطاقة يف لبنان  2011ـ .2015

َف ِّ�سـر �شعار «رومبي» واربح  300دوالر

العراق
احتياطات معدنية �ضخمة

�أعلنت هيئة امل�سح اجليولوجي العراقية التابعة
لوزارة ال�صناعة واملعادن اكت�شاف مناجم حتوي
كميات �ضخمة من مادة الكاولني التي ي�ستخرج
منها الألومنيوم العايل النقاوة .وذلك بعد
عمليات م�سح طويلة يف ق�ضاء الرطبة �ضمن
حمافظة الأنبار القريبة من احلدود العراقية ـ
ال�سعودية .وقد تبينّ وجود احتياط ي�صل �إىل
�سبعة ماليني طن.
وتعود عمليات اكت�شاف املواد اخلام يف العراق
�إىل نهاية القرن الع�شرين� ،إذ اكتُ�شفت مناجم
يف ال�صحراء الغربية املحاذية ملنطقة الرطبة على
بعد  420كيلومرت ًا غرب بغداد ،زاخرة بالكاولني
والبنتونايت ومعدن الكوارتز املكون الرئي�سي
لرمال ال�سليكيا وخام احلديد .وت�ستخدم هذه
املواد يف تبطني الآبار النفطية ويف �صناعة الزجاج
وال�سرياميك والورق واملواد الإن�شائية والأعالف
احليوانية ومواد �صيدالنية.
ً
وتعد حمافظة الأنبار الأغنى عراقيا يف الرثوة
املعدنية الالفلزية� .أما �إقليم كرد�ستان فهو الأغنى
يف الرثوة املعدنية الفلزية.
وكانت احلكومة العراقية �أعلنت �أن ن�سبة ا�ستغالل
الرثوات غري النفطية يف العراق ال تتجاوز 1.7
يف املئة .و�أظهرت م�سوحات جيولوجية وجود
كميات كبرية من الرثوات غري املكت�شفة ،بينها
الذهب والفو�سفات والفو�سفور الأحمر والكربيت
واحلديد.

ف�سـر ذلك،
ماذا يعني لك �شعار املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية ( )ropme؟ ِّ
و�أر�سل الإجابة اىل عنوان املنظمة �أو اىل جملة «البيئة والتنمية» ،لتح�صل على جائزة
نقدية بقيمة  300دوالر .املوعد الأق�صى للم�شاركة � 15أيار (مايو) .2012
تر�سل امل�شاركات اىل :املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية
�ص.ب ،26388 :ال�صفاة  ،13124الكويت .فاك�س 25335237 :ــ )965(25324172
الربيد الإلكرتوينropme@qualitynet.net :
�أو اىل :جملة «البيئة والتنمية»� ،ص.ب 113-5474 :بريوت ،لبنـان
الربيد الإلكرتوينenvidev@mectat.com.lb :

بلدية العني تكافح �آفات النخيل

جنحت بلدية مدينة العني يف معاجلة �أكرث من  3.2مليون نخلة خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية،
�ضمن م�شروع مكافحة �آفات نخيل املنازل والواحات .ويركز امل�شروع على املكافحة املتكاملة .وقد
ت�ضمن تثبيت  181م�صيدة �ضوئية تعمل بالطاقة ال�شم�سية وزعت على جميع واحات مدينة العني
ال�ست ،وتعمل على تقليل حاالت الإ�صابة بحفار ال�ساق والعاقور يف مزارع الواحات .كما مت تثبيت
 800م�صيدة فرمونية قادرة على جذب ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء ،وهي �إحدى املمار�سات
البيئية التي مكنت من تقليل �أثر الإ�صابة ب�سو�سة النخيل يف معظم واحات املدينة.

«مدينتي  ...بيئتي» م�شروع لإعادة التدوير يف دبي
�أطلقت بلدية دبي م�شروع
«مدينتي  ...بيئتي» الذي يهدف
�إىل ف�صل املواد القابلة للتدوير
يف م�صدرها ،و�إعادة تدويرها،
وتقليل كمية النفايات املنزلية التي
يتم طمرها بن�سبة تتجاوز  35يف
املئة ،والبدء يف �إعداد ا�سرتاتيجية
لتوفري كمية من املواد تكفي لإن�شاء
�صناعة وطنية قائمة على �إعادة
مايو 2012

التدوير.
جاءت هذه املبادرة البيئية بعد
قيام البلدية بدرا�سة بينت �أن نحو
 50يف املئة من النفايات عبارة عن
ورق وكرتون وبال�ستيك ومعادن
ال يتم اال�ستفادة منها ب�سبب
اختالطها ببقايا الطعام والأغذية
وغريها من امللوثات .ويبلغ معدل
�إنتاج الفرد للنفايات يف دبي 2.8

كيلوغرام يومياً ،وهو الأعلى يف
الإمارات.
وقد مت اختيار ثالث مناطق
�سكنية كمرحلة جتريبية .وتنفذ
حملة لتوعية القاطنني يف املناطق
املختارة منذ �شباط (فرباير)،
على �أن يتم �إعداد درا�سة م�سحية
للوقوف على معوقات العمل،
وتقييم امل�شروع ،متهيداً للتو�سع

�إىل املناطق ال�سكنية كافة يف دبي.
ابتداء
وقد �سرى قانون جديد
ً
من �أيار (مايو)  2012يلزم
املجمعات التجارية يف دبي بفرز
نفاياتها البال�ستيكية والزجاجية
واملعدنية والع�ضوية وغريها من
املواد ال�صاحلة لإعادة التدوير،
با�ستعمال �صناديق خا�صة تقدمها
البلدية.

چﷲ
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هيئة البيئة تبد�أ تنفيذ امل�شروع يف املنطقة الغربية

ر�صد التنوع البيولوجي
يف �إمارة �أبوظبي
�أبوظبي ـ «البيئة والتنمية»
�سعي ًا لتحديث البيانات التي
مت جمعها �سابق ًا حول التنوع
البيولوجي الربي والنظم
البيئية يف �إمارة �أبوظبي،
�شرعت هيئة البيئة ـ �أبوظبي
يف م�شروع مل�سح التنوع
البيولوجي يف الإمارة ،انطالق ًا
من املنطقة الغربية.
وي�ساهم امل�سح ،الذي ي�شكل
قاعدة رئي�سية للبيانات
وخطوة �أولية نحو تنفيذ
عملية ر�صد طويلة الأجل ويف
جميع الف�صول ،يف متكني
الهيئة من تقييم الو�ضع
احلايل للتنوع البيولوجي
الربي ومدى فعالية �أنظمة
االدارة املطبقة .كما ي�ساهم
يف توفري الأدوات الالزمة
ملتابعة ت�أثريات التغري البيئي
والأن�شطة الب�شرية والأنواع

ر�صد نخلة قزمة يف جبل حفيت

الغازية على توزع الأنواع
الأ�صلية ووفرتها.
مت ت�صميم امل�سح با�ستخدام
املعايري الدولية ،ليكون
منوذج ًا ميكن اعتماده يف
الإمارات الأخرى ،ورمبا يف
دول �أخرى يف املنطقة .ومن
خالل مبادرة �أبوظبي العاملية
للبيانات البيئية� ،سيتم
تبادل هذه البيانات مع
اجلهات املعنية على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل.
و�ست�ساهم نتائج امل�سح يف
توجيه برامج املحافظة التي
تنفذها الهيئة واملنظمات غري
احلكومية واجلامعات وغريها
من الهيئات.
اختارت الهيئة مواقع حمددة
متثل املنطقة الغربية من
�أبوظبي ،حيث يقوم الباحثون

واملراقبون مب�سحها يف زيارات
ميدانية للتحقق من دقة
املعلومات املتوافرة حول �أنواع
املوائل وحدودها .كما يتم
يف هذه املرحلة جمع بيانات
عن �أنواع النباتات الرئي�سية،
وجمع �أدلة وت�سجيل
للحيوانات
م�شاهدات
املوجودة يف املنطقة.
وقال ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ،ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية ورئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة:
«�سي�ساهم هذا امل�شروع يف
توفري قاعدة بيانات �شاملة
لتقييم الو�ضع القائم يف حفظ
الأنواع النباتية واحليوانية»،
داعي ًا املواطنني واملقيمني
وامل�ؤ�س�سات
والهيئات
احلكومية وغري احلكومية اىل

�شرح لوفد �إعالمي عن م�شروع ر�صد التنوع البيولوجي
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امل�شاركة يف امل�سح.
واعتربت رزان خليفة املبارك،
الأمني العام لهيئة البيئة ـ
�أبوظبي� ،أن «هذه الدرا�سة
�ست�ساعد الهيئة على و�ضع
برامج حماية �أف�ضل ونظم
فعالة للمحافظة على الأنواع،
ف�ض ًال عن م�ساعدة �صناع
القرار يف �أبوظبي على اتخاذ
القرارات احلكيمة يف ما
يخ�ص اال�ستخدام امل�ستدام
للأرا�ضي».
وترتاوح املوائل يف الإمارات بني
البيئات البحرية وال�ساحلية
والكثبان الرملية واجلبال.
و�سوف ي�ستخدم امل�سح يف
توفري معلومات وحتليالت
حول الأنواع التي تعي�ش
فيها ،وجتمعات احليوانات
والنباتات ،مما ي�ساعد الهيئة
يف حتديد التهديدات احلالية
وامل�ستقبلية لهذه الأنواع
لتعزيز �إجراءات احلفاظ على
التنوع البيولوجي.
يجري امل�سح باحثون
خمت�صون يف هيئة البيئة،
التي �ست�ستفيد �أي�ض ًا من
اخلربات الدولية يف تنفيذ
امل�سح اجلوي .كما �ستتيح
فر�صة امل�شاركة لأ�ساتذة
وطالب املدار�س الثانوية
واجلامعات واملواطنني ،على
�أن يتم تدريب امل�شاركني
وتزويدهم بالقوائم الالزمة
لإجراء امل�سح امليداين.

�أيار 2012

البيئــة يف �شهــر
 2001ــ  2011العقد الأكرث حرارة يف التاريخ

ُ
اعترب العقد املمتد من عام � 2001إىل عام
�« 2011أكرث العقود حرارة يف التاريخ وعلى
م�ستوى القارات جميعها» ،بح�سب ما
ك�شفت املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية.
و�سجل متو�سط درجات احلرارة خالل
هذا العقد  14.46درجة مئوية ،يف مقابل
 14.25درجة يف العقد املمتد من � 1991إىل
 ،2000و 14.12درجة يف العقد املمتد من
� 1981إىل  .1990و�شرحت املنظمة �أن وترية
التغري املناخي ت�سارعت خالل هذا العقد،
و�أن وترية االحرتار باتت ملحوظة منذ عام
.1971
و�أ�ضافت�« :صحيح �أن بع�ض الظواهر
اجلوية مثل «ال نينيا» خف�ضت حرارة املناخ
ب�صورة موقتة خالل بع�ض ال�سنوات»،
غري �أنها مل تتمكن من و�ضع حد لالحتبا�س
ال�سائد عموم ًا .واعتربت املنظمة �أن
الرتاجع الهائل وامل�ستمر للجليد البحري يف
املنطقة القطبية ال�شمالية (�آرتيك) ي�شكل
واحدة من �أبرز خ�صائ�ص تغري املناخ خالل
ال�سنوات الع�شر الأخرية.
ويف ما يخ�ص الفرتة املمتدة بني 2001
و ،2010يعد عام � 2010أكرث الأعوام حرارة
�شهدها العامل منذ  1850حني بد�أ جمع

البيانات .فقد بلغ متو�سط درجات احلرارة
خالل هذا العام  14.53درجة مئوية ،يليه
املتو�سط الذي �سجل عام  2005وبلغ 14.51
درجة مئوية.
و�شهد العقد الأخري �أي�ض ًا ظواهر مناخية
ق�صوى من قبيل الفي�ضانات والأعا�صري
وموجات اجلفاف والربد واحلر .و�ضربت
موجة ح ّر مل ي�شهد لها مثيل �أوروبا عام
 ،2003فيما �ضربت �أخرى رو�سيا عام
 .2010وكانت لهما «تداعيات كارثية»،
�إذ ق�ضى �آالف الأ�شخا�ص ،كما اجتاحت
احلرائق الغابات.
�إىل ذلك ،ذكرت املنظمة �أن في�ضانات
قيا�سية اجتاحت �أوروبا ال�شرقية عامي
 2001و 2005و�أفريقيا عام  2008وباك�ستان
و�أو�سرتاليا عام .2010
و�أعلن  48بلداً من �أ�صل  102م�شمولة يف
الدرا�سة حتطيم الرقم القيا�سي لدرجات
احلرارة خالل هذه الفرتة� .أما يف ما يتعلق
بالأعا�صري ،ف�سجل �أي�ض ًا رقم قيا�سي يف
منطقة �شمال الأطل�سي .وجاءت ح�صيلة
�ضحايا الإع�صار «كاترينا» قيا�سية يف
الواليات املتحدة عام  ،2005حني لقي 1800
�شخ�ص حتفهم.

منح جامعية يف حتلية املياه

�أعلن مركز ال�شرق الأو�سط لأبحاث حتلية
املياه ( )MEDRCعن برنامج للمنح
التعليمية يتيح خلريجي اجلامعات من
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
فر�صة الدرا�سة يف جامعات حول العامل،
مع امل�شاركة يف م�شروع �أبحاث يتواله
املركز .و�سوف يكت�سب الطالب مهارات
متكنهم من امل�ساهمة يف تطوير عمليات
حتلية املياه املاحلة يف بلدانهم .كما يهدف
الربنامج �إىل تعزيز التفاهم والتبادل الثقايف
الدويل.
على طالبي املنح �أن يكونوا مواطنني
من بلد يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،حائزين على �شهادة تعادل
بكالوريو�س علوم �أو ماج�ستري علوم.
ويجب �أن يح�صلوا على قبول من جامعة
معنية مبجال التحلية ،و�أن يظهروا
رغبة بامل�ساهمة يف تقدم بلدهم يف جمال
التحلية .وتنتهي مدة تقدمي الطلبات يف
 30حزيران (يونيو) .2012
ملزيد من املعلومات :مركز ال�شرق الأو�سط
لأبحاث حتلية املياه� ،صندوق الربيد ،21
الرمز الربيدي  ،133اخلويرُ ،عمان.
info@medrc.org.om

بو�سكو فرتيكايل �أول غابة عمودية يف العامل
لعل الربج اجلديد الأكرث متيزاً يف
العامل هو ذاك الذي يجري �إن�شا�ؤه
يف مدينة ميالنو الإيطالية .برج
 Bosco Verticaleالذي يرتفع 27
طبقة �سيكون �أول غابة عمودية
يف العامل ،حيث لكل �شقة �شرفة
زرعت بالأ�شجار .خالل ال�صيف،
�سوف تظلل �أ�شجار البلوط
والأميالن�شري النوافذ وحتجب
غبار املدينة .وخالل ال�شتاء �سوف
يخرتق �ضوء ال�شم�س الأغ�صان
العارية وتبقى الأزهار زينة
الطبقات.
بو�سكو فرتيكايل هو من بنات
�أفكار �ستيفانو بويري ،املعماري
والأكادميي واملحرر الت�صميمي
ال�سابق ملجلة  Domusالتي تعنى
بالت�صميم والعمارة .وهو يقول
�إنه ا�ستجابة �ضرورية لتمدد
املدينة احلديثة .فلو كانت �شقق
الربج منازل منف�صلة ،الحتاجت
مايو 2012

�إىل � 50ألف مرت مربع من الأر�ض
و� 10آالف مرت مربع من الغابات.
وهذا الربج هو العن�صر الأول يف
مدينة «بيوميالنو» التي اقرتحها
بويري ،حيث ي�ستحدث حولها
حزام �أخ�ضر ويعاد ت�أهيل 60
مزرعة مهجورة يف �ضواحيها
مل�صلحة ال�سكان املحليني.
ويعرتف بويري بوجود منوذج
بديل للعمارة اخل�ضراء :حلول
ت�صميمية و�أجهزة ذكية اللتقاط
الطاقة وتوجيهها تكون غري
منظورة خلف زجاج َّ
مدخن
و�إطارات فوالذية ،بحيث يفي
املبنى باخلطوط التوجيهية
البيئية احلديثة من دون زرع
�شجرية واحدة .لكن حركة
«العمارة احلية» تتجاوز
الت�شريعات احلالية وتهتم
بالطريقة التي يجب �أن «ت�شعر بها
املدن».

هذا الربج يف ميالنو ممكن بف�ضل
تعاون حديث بني معماريني
ومهند�سيني وعلماء نبات .وقد
ا�ضطر بويري مرات كثرية �إىل �شرح
احللول الهند�سية والب�ستنية
الالزمة ل�شجرة بلوط كي تنمو

�إىل ارتفاع ت�سعة �أمتار يف الطبقة
الع�شرين يف مدينة ع�صرية
نا�شطة.
هذه احلركة اجلديدة هي
ا�ست�صالح خالق للطبيعة التي
تال�شت يف مدننا.
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البيئــة يف �شهــر
�أ�سماك غريبة

وجه �سمكة �أفعوانية �آ�سيوية دخيلة على املياه
الأمريكية حيث تهدد �أنظمة بيئية بحرية.

�سمكة �ضفدعية تعي�ش يف مياه �إندوني�سيا
وحتاكي �شكل املرجان فتخدع فري�ستها وتلتهمها.

�أو�سرتاليا املبيدات ت�سمم احلاجز املرجاين العظيم

�سوف يعاين احلاجز املرجاين العظيم يف �أو�سرتاليا من �أ�ضرار نتيجة قرار اتخذته احلكومة
ي�سمح للمزارعني يف �أق�صى �شمال كوينزالند با�ستئناف ا�ستعمال املبيدات .ويرفع القرار
حظراً دام ثالثة �أ�شهر ال�ستعمال املبيد «ديورون» على مزروعات ا�ستوائية مثل املوز
والباوباو والأنانا�س وق�صب ال�سكر.
واعترب ال�صندوق العاملي حلماية الطبيعة ()WWF
�أن رفع احلظر كارثة� ،إذ �إن الديورون اكت�شف يف
احلاجز املرجاين على بعد مئات الكيلومرتات من مواقع
ا�ستعماله ،وقد تعر�ض نحو ثلث احلاجز للمبيدات.
و�أو�ضح �أن «الديورون م�س�ؤول عن  80يف املئة عن كمية
املبيدات يف احلاجز ،وهو دائم الأثر ال�سام» ،م�ضيف ًا �أنه
يلحق الأ�ضرار بالأع�شاب البحرية التي يتغذى عليها بقر
البحر (الأطوم) وال�سالحف البحرية.
يف كانون الأول (دي�سمرب) املا�ضي �سرى هذا احلظر ملدة ثالثة �أ�شهر ،و�شمل مو�سم الأمطار
عندما يكون جريان املياه على الرتبة يف �أوجه .ومن �أول ني�سان (�أبريل) احلايل ي�ستطيع
املزارعون ا�ستئناف ر�ش املزروعات ،مع بع�ض القيود التي متنع الر�ش يف حال توقع �سقوط
 50مليمرتاً من الأمطار خالل ثالثة �أيام من ا�ستعمال املبيد �أو �إذا كان انحدار الأر�ض يزيد على
 3يف املئة.

ال�سمكة القنفذية تنفخ ج�سمها بابتالع املاء �أو الهواء
لت�صبح كروية فال ت�ستطيع املفرت�سات ابتالعها.

الهنود يقتنون الهواتف
وال ميلكون مراحي�ض

ك�شف �إح�صاء لل�سكان
يف الهند �أن عدد
الذين ميلكون هواتف
�أكرب من عدد الذين
ميلكون مراحي�ض.
و�أظهر �أن ن�صف
جمموع �سكان البالد
البالغ عددهم 1.2
بليون ن�سمة تقريب ًا
ال ميلكون مراحي�ض
يف م�ساكنهم ،و�أن  3.2يف املئة ي�ستخدمون
املراحي�ض العامة� .أما يف ما يخ�ص الهواتف ،فقد
ك�شف االح�صاء �أن  63.2يف املئة من امل�ساكن فيها
�أجهزة هاتف ،وميتلك �أكرث من ن�صف ال�سكان
هاتف ًا حمموالً.
و�أعلنت دائرة الإح�صاء �أن «التغوط يف العراء ما
زال م�شكلة كبرية يف الهند� ،إذ ان ن�صف �سكان
البالد تقريب ًا م�ستمرون يف ممار�سة هذه العادة.

جليد النم�سا يتق ّل�ص

تراجعت الأنهار اجلليدية اخلم�سة والت�سعون يف النم�سا ،التي راقبها
النادي الألبي النم�سوي ،مبعدل  17مرتاً يف العام  ،2011ومل ي�سجل
�أي منها تقدماً ،بح�سب ما �أظهر تقرير �سنوي ن�شره النادي .وجاء
يف التقرير �أن فرتة ذوبان اجلليد الطويلة عام  2011ت�سببت برتاجع
الأنهار اجلليدية على نحو ملحوظ ،علم ًا �أن �سببها كان حلول ف�صل
ال�صيف باكراً .و�أو�ضح �أن  15نهراً جليدي ًا خ�سرت �أكرث من  30مرتاً ،ما
يعادل �ضعفي ما خ�سرته يف العام املا�ضي� .أما ن�سبة الذوبان الكربى
ف�سجلت يف وادي �أوتز يف والية تريول حيث تراجع �أحد الأنهار  64مرتاً.
ويف العام  ،2010تراجعت الأنهار اجلليدية يف منطقة الألب النم�سوية
مبعدل  14مرتاً.

نهر �سالتن اجلليدي يف النم�سا
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البيئــة يف �شهــر
بريطانيا
حظر خراطيم املياه
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رحب �سيا�سيون وبيئيون بقرار حظر ا�ستعمال
خراطيم املياه الذي يطاول  20مليون مواطن
يعي�شون يف جنوب �شرق بريطانيا الذي �ضربه
اجلفاف .ومن املتوقع �أن يخرق احلظر كثري
من �أ�صحاب احلدائق ،على رغم غرامة مقدارها
 1000جنيه ( 1600دوالر) فر�ضتها �سبع �شركات
مياه ال�شهر املا�ضي على املكلفني الذين يخرقون
القيود املائية .وقد �شددت هيئات ر�سمية على
�أهمية احلظر الذي �ألزمته �إحدى �أ�سو�أ موجات
اجلفاف يف جنوب بريطانيا منذ العام  1976وقد
ت�ستمر �إىل نهاية هذه ال�سنة .وقد بات من�سوب
الأنهر واملياه اجلوفية يف جنوب البالد وو�سطها
منخف�ض ًا جد ًا بعد �سنتني متتاليتني من اجلفاف
يف ال�شتاء.
ونوه دعاة �صون الطبيعة ب�أهمية احلظر للحياة
الربية ،معتربين �أن تخفي�ض الطلب على املياه
يحافظ على مزيد من املياه يف الطبيعة ويبقي
جريان الأنهار مدة �أطول ويحمي احلياة الربية
الثمينة.
وي�شمل حظر ا�ستعمال خراطيم املياه ري احلدائق
وغ�سل ال�سيارات والقوارب وتعبئة برك ال�سباحة.
وا�ستثنيت منه املنا�سبات الريا�ضية ،ما يعني عدم
�شموله مواقع الألعاب الأوملبية.
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World Nuclear Association :Qó°üŸG

غرينبي�س :مبيدات كثيفة يف املزروعات الرتكية

من �أ�صل  76نوع ًا من الفواكه
واخل�ضار مت تقييمها م�ؤخراً،
احتوت الفليفلة الرتكية على
�أكرب كمية من املواد الكيميائية
اخلطرة ،وفق دليل جديد
للغذاء الأوروبي بعنوان «غذاء
بال مبيدات» �أ�صدرته منظمة
«غرينبي�س» يف �أملانيا يف ني�سان
(�أبريل).
فقد ت�صدرت الفليفلة الرتكية
قائمة املنتجات «الأكرث تلوث ًا» يف

13 É«fÉ£jôH
14 äGQÉeE’G
16 ájOƒ©°ùdG

الدليل ،حيث ُعرث على ما معدله
 24مادة كيميائية يف العينات
التي مت حتليلها .و�أتى يف املرتبة
الثانية الإجا�ص الرتكي الذي
احتوى على ما معدله  10مواد
وعرث يف العنب الرتكي
كيميائيةُ .
على ما معدله  9مواد كيميائية،
ما جعله يف املرتبة الثالثة.
اعتمد الدليل نظام ت�صنيف
�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر ،حيث
يعني الأحمر �أن �أكرث من ثلث

العينات املفحو�صة حتتوي
على م�ستويات خطرة من املواد
الكيميائية .ومن �أ�صل البلدان
الـ  23الرئي�سية امل�صدرة للفواكه
واخل�ضار التي مت تقييمها يف
الدرا�سة� ،سجلت تركيا �أعلى عدد
من املحا�صيل من فئة «الأحمر».
وتن�صح «غرينبي�س» الن�ساء
احلوامل واملر�ضى والأطفال على
وجه اخل�صو�ص بتجنب فئة
«الأحمر».

© GRAPHIC NEWS

وقد مت حتليل حمتويات فواكه
�أخذت من متاجر بالتجزئة
واجلملة يف بلدان �أوروبية خالل
العامني  2009و .2010وال يعتقد
�أن ا�ستعمال املبيدات انخف�ض
كثرياً يف تركيا منذ ذلك الوقت.
يذكر �أن الزراعة هي قطاع رئي�سي
يف االقت�صاد الرتكي ،وقد بلغ
�إجمايل �صادرات الفواكه واخل�ضار
الرتكية  2.34بليون دوالر عام
.2011
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مو�ضــوع الغــالف

«البيئة والتنمية» ت�ستطلع الو�ضع البيئي يف جنوب ال�سودان

حرب على املوارد
م�ضت ع�شرة �أ�شهر على
ا�ستقالل جنوب ال�سودان.
لكن هذا البلد الفتي
ما زال يف �صراع مع
ال�سودان الذي انف�صل
عنه ،خ�صو�ص ًا على تقا�سم
عائدات النفط يف املنطقة
احلدودية .كما �أن
اعتماده �شبه الكلي على
املوارد الطبيعية ،و�أهمها
النفط واملاء ،هو عامل
حمتمل حلرب �أهلية لأنه
ي�ؤجج التناف�س على هذه
املوارد .وتواجه احلكومة
حالي ًا حتدي �إدارة الرثوات
الطبيعية وا�ستثمارها يف
التنمية الب�شرية وتنويع
االقت�صاد .مدير الأبحاث
والتدريب يف جملة
«البيئة والتنمية» بوغو�ص
غوكا�سيان �أم�ضى �شهر
�آذار (مار�س)  2012يف
جنوب ال�سودان حيث
ا�ستطلع الأو�ضاع و�أعد هذا
التحقيق امليداين

نقل املياه مهمة يومية للن�ساء
يف جنوب ال�سودان�( .أ ف ب)
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م�صر

حدود �إدارية

ليبيا

الب

�سحب جنوب ال�سودان قواته من بلدة هجليج
النفطية املتنازع عليها مع ال�سودان ،بعد �أ�سبوعني
من مواجهة ع�سكرية يف ني�سان (�أبريل)  2012كادت �أن
ت�شعل فتيل حرب �شاملة بني البلدين.
قبل �أيام من «موقعة هجليج» ،كانت «البيئة والتنمية»
ت�ستطلع الو�ضع البيئي يف جنوب ال�سودان ،يف جولة
ميدانية ا�ستمرت �شهـراً� ،أخذتها من العا�صمة جوبا اىل
الأقاليم ،قابلت خاللها امل�س�ؤولني وال�سكان وقادة املجتمعات
املحلية .وخل�صت اىل �أن امل�شكلة الرئي�سية هي �صراع على
املوارد ،يبد�أ باملاء وال ينتهي بالنفط.
جنوب ال�سودان هو الدولة الأحدث يف العامل .وقد انف�صل
عن ال�سودان يف متوز (يوليو)  2011بعد ا�ستفتاء على
اال�ستقالل ،تتويج ًا ملعاهدة �سالم �أبرمت عام  2005و�أنهت
عقود ًا من احلرب الأهلية التي ح�صدت نحو مليوين قتيل.
لكن �أعمال العنف بني البلدين مل تتوقف على رغم املعاهدة،
خ�صو�ص ًا �أن اجلانبني مل يتفقا على احلدود بينهما وال على
كيفية تقا�سم عائدات النفط يف املنطقة احلدودية .وما زالت
حكومة اجلنوب ت�سمي هجليج با�سمها اجلنوبي «بانثو».
يف هذه الأثناء ،كانت قوات ال�سودان تق�صف املناطق
احلدودية ومناطق �أخرى تابعة جلنوب ال�سودان .وتثري
اال�شتباكات يف املنطقة املتنازع عليها يف حميط والية
كردفان احلدودية يف ال�سودان خماوف من جتدد نزاع �أو�سع
بني جوبا واخلرطوم.
وقد دعا �أمني عام الأمم املتحدة بان كي مون قوات اجلنوب
�إىل االن�سحاب من هجليج ،معترب ًا احتاللها «انتهاك ًا ل�سيادة
ال�سودان وعم ًال غري م�شروع» .كما دعا حكومة ال�سودان
�إىل وقف الق�صف على �أرا�ضي اجلنوب و�سحب قواتها من
املناطق املتنازع عليها ،مبا فيها �أبيي التي احتلتها عام .2011
عندما انف�صل جنوب ال�سودان و�أ�صبح دولة م�ستقلة،
�أخذ معه � 380ألف برميل نفط يومياً ،تارك ًا لل�شمال 120
�ألف برميل يومي ًا فقط من الإنتاج النفطي .ويف حني ميلك
اجلنوب نحو  75يف املئة من احتياط النفط ال�سوداين ،ف�إن
ال�شمال ميلك امل�صايف والأنابيب التي ميكن �أن ي�ستفيد
منها البلدان .لكن اجلنوب ي�شكو من التكاليف العالية التي
يفر�ضها ال�شمال ال�ستخدام بنيته التحتية .ومل يح�صل �أي
اتفاق حول املبلغ الذي يتوجب على جنوب ال�سودان دفعه
لت�صدير نفطه عرب خطوط الأنابيب التابعة لل�سودان.
لذلك ،عندما بد�أت اخلرطوم ت�أخذ النفط يف مقابل املبالغ
التي تطالب بها ـ �أو «ت�سرقه» كما تف�سر جوبا الأمر ـ �أوقف
جنوب ال�سودان �إنتاجه .ويعتزم اجلنوب بناء م�صافيه
و�أنابيبه والبحث عن ميناء بحري �آخر� ،إذ �إنه حماط بالرب من
كل اجلوانب ولي�س له �أي منفذ بحري .وهذا الأمر يزيد قلق
ال�شمال الذي يعاين �أزمة اقت�صادية خانقة ب�سبب الت�ضخم
والديون الثقيلة� ،إ�ضافة �إىل خ�سارته جنوب ال�سودان
و�إيراداته النفطية ال�ضخمة .وال ي�ستبعد حمللون �أن ي�ؤدي
ذلك بال�شمال �إىل ا�ستئناف احلرب مع اجلنوب ال�سرتداد
احلقول النفطية.
ويتميز جنوب ال�سودان برثواته الطبيعية .ف�إ�ضافة �إىل
ثروته النفطية ،فيه �أرا�ض زراعية خ�صبة وموارد مائية

حر الأ
حمر

بوغو�ص غوكا�سيان (جوبا)

ال�سودان
�إريرتيا

ت�شاد

اخلرطوم
منطقة �أبيي املتنازغ عليها
بني ال�شمال واجلنوب

�إثيوبيا

جنوب ال�سودان
جوبا

كينيا

�أوغندا

جمهورية
�أفريقيا
الو�سطى

جمهورية الكونغو
الدميوقراطية

وافرة ،وما بني  10ماليني وع�شرين مليون ر�أ�س من الأبقار،
ف�ض ًال عن قطعان من احليوانات الربية ميكن �أن جتذب
ال�سياحة البيئية يف امل�ستقبل .وكان معظم �سكانه يف
املا�ضي يعي�شون من الزراعة والرعي ،لكن البلد يعتمد حالي ًا
على �إيراداته النفطية التي ت�شكل نحو  98يف املئة من �إيراداته
وجممل مداخيل �صادراته .غري �أن احلكومة متهمة ب�أنها
تنفق على قواتها الع�سكرية ولي�س على اال�ستثمار الب�شري.
وت�شيع اتهامات وا�سعة النطاق بالف�ساد و�سوء ا�ستغالل
العائدات النفطية والدمار البيئي الناجم عن التنقيب
واال�ستخراج النفطي وت�أثرياته املبا�شرة على ال�سكان .وهذا
يذكّ ر بـ «لعنة النفط» يف دلتا النيجر يف نيجرييا ،حيث
ت�ؤجج النزاعات خلدمة م�صالح ال�شركات املتعددة اجلن�سية
وم�س�ؤولني حكوميني فا�سدين.
هناك عدة عوامل جتعل جنوب ال�سودان معر�ض ًا حلروب
م�ستقبلية ،وجتعل النفط لعنة بدل �أن يكون نعمة .ومنها
اعتماده الكبري على �صادرات النفط ،و�ضعف م�ؤ�س�ساته
و�إداراته ،والبطالة ،وعدم التنوع االقت�صادي ،وتدين م�ستوى
التعليم ،وم�ساحته الوا�سعة ،وتاريخه يف النزاعات .ويعترب
االعتماد �شبه الكلي على املوارد الطبيعية عام ًال حمتم ًال
حلرب �أهلية� ،إذ �إنه ي�ؤجج التناف�س على املوارد .كما �أن
اعتماده اخلارجي على ال�سلع الأ�سا�سية يجعل اقت�صاده

ال�صور يف ال�صفحات التالية:
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مو�ضــوع الغــالف
�شهر يف جنوب ال�سودان

تنفذ منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة ( )FAOبرناجم ًا يف جنوب
ال�سودان ،ممو ًال من وكالة التنمية
الدولية الكندية ،مو�ضوعه الأمن
الغذائي امل�ستدام عرب تنمية املجتمعات
املحلية وجتميع املياه ،وذلك يف واليتي
جونغلي والنيل الأعلى ،وهما الأ�شد
ت�أثراً بقلة االمدادات الغذائية يف البالد.
ومن عنا�صر امل�شروع بناء برك ترابية
لتجميع املياه (حفائر) ،ما يتطلب
�إجراء درا�سة للأثر البيئي واالجتماعي.
وقد مت تكليف مدير الأبحاث والتدريب
يف جملة «البيئة والتنمية» ب�إجراء هذه الدرا�سة ،وهو قام مبهمته بني  1ـ 31
�آذار (مار�س)  ،2012حيث زار املواقع املقرتحة لتجميع املياه ،وقابل امل�س�ؤولني
وال�سكان املحليني ،مبن فيهم ممثلي اجلمعيات الأهلية والن�ساء وال�شباب
والرعاة والفالحني ،وا�ستطلع الأو�ضاع البيئية واالجتماعية .كما قابل م�س�ؤويل
وزارات البيئة وادارة املوارد والري والزراعة والغابات ،وخرباء الأمم املتحدة
العاملني يف املنطقة .ونتيجة مل�شاهداته ومقابالته� ،أعد هذا التحقيق امليداين
لـ«البيئة والتنمية» حول التحديات البيئية يف جنوب ال�سودان.
ه�ش ًا �أمام تقلب الأ�سعار وال�صدمات املالية العاملية .وامل�ساحة
ت�صعب على احلكومة ال�سيطرة على املتمردين،
ال�شا�سعة
ّ
الذين كانوا يهاجمون العمال واملعدات يف املن�ش�آت النفطية
خالل الأحداث ال�سابقة لال�ستقالل.

احلياة يف اجلنوب

�أوالد يف ظل �شجرة
ا�ستوائية معمرة
يف منطقة �أورور ـ جونغلي
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تبلغ م�ساحة جمهورية جنوب ال�سودان نحو � 640ألف
كيلومرت مربع ،وتقع يف م�ستجمع �أمطار نهر النيل الذي
يجري يف �سهل في�ضاين منخف�ض �شا�سع يغطي جزء ًا كبري ًا
من البالد .وترتاوح ارتفاعات الأرا�ضي بني  400و 3000مرت
فوق �سطح البحر .وي�سود معظم البالد مناخ �شبه رطب،
حيث يرتاوح الهطول املطري ال�سنوي بني  200مليمرت يف
اجلنوب ال�شرقي و 1200ـ  2200مليمرت يف منطقة الغابات
اال�ستوائية يف اجلنوب الغربي و 700ـ  1300مليمرت يف
املناطق اجلافة ال�شمالية .ويرتاوح املعدل ال�سنوي لدرجات
احلرارة بني  26و 32درجة مئوية .وميتد مو�سم الأمطار
من �أيار (مايو) اىل كانون الأول (دي�سمرب) ،ما يت�سبب
بفي�ضانات يف ال�سهول الفي�ضانية بني نهري النيل وبيبور.
خالل هذه الفرتة ،ت�صبح الطرق الرتابية موحلة ،ما يعيق
االنتقال بال�سيارات .وال يتي�سر االنتقال على طرق املناطق
الريفية �إال يف مو�سم اجلفاف ،الذي ميتد من كانون الأول
(دي�سمرب) اىل ني�سان (�أبريل) .وال ت�شهد معظم مناطق
البالد هطول �أي مطر خالل الفرتة اجلافة.
وتغطي  90يف املئة من البالد غابات طبيعية و�سهول
�سافانا ع�شبية حيث تتنوع كثافة الأ�شجار ،فتكون عالية يف
اجلنوب الغربي واجلبال املرتفعة ،ومنخف�ضة يف اجلنوب
ال�شرقي وال�شمال.
قدر �إح�صاء ر�سمي عدد �سكان جنوب ال�سودان بنحو
َّ

بوغو�ص غوكا�سيان (الأول وقوف ًا من الي�سار)
مع ر�ؤ�ساء املجتمعات املحلية يف مقاطعة نريول
التي تبعد  400كيلومرت عن العا�صمة جوبا

ثمانية ماليني ن�سمة عام � ،2008أكرث من  90يف املئة منهم
يعي�شون يف مناطق ريفية .وتهيمن تربية املوا�شي على
ا�ستخدامات الأرا�ضي ،خ�صو�صـ ًا يف املناطق اجلافة ،وت�شكل
املورد االقت�صادي الرئي�سي للبالد و�أهم م�صدر للغذاء والدخل
لغالبية العائالت.
الطني واخل�شب والأع�شاب هي مواد البناء املتوافرة يف
املناطق الريفية ،ت�شيد بها الأكواخ التقليدية التي ال ي�ستعمل
فيها الزجاج والأنواع الأخرى من مواد البناء .ال�سيارات
نادرة جد ًا يف املناطق الريفية ،معظمها للمنظمات الدولية
واحلكومة والقوات امل�سلحة .ونادرة �أي�ض ًا البهائم التي ميكن
ا�ستخدامها للتنقل وحمل الأثقال ،مثل اخليول والبغال
واجلمال واحلمري .وغالب ًا ما يقوم ال�سكان بنقل الب�ضائع
واملقتنيات ب�أنف�سهم ،خ�صو�ص ًا على ر�ؤو�س الن�سوة.
وت�شكل املوا�شي الرثوة الرئي�سية وامل�صدر الغذائي
الرئي�سي ل�سكان الأرياف .و�أثناء مرا�سم الزواج ،تُقدم
خم�سون بقرة كمهر لعائلة العرو�س .ومتار�س الزراعة لتلبية
احلاجات املعي�شية ،حيث ي�شكل ال�سرغوم والذرة املح�صولني
الرئي�سيني� ،إىل جانب بع�ض البقول التي تزرع يف مو�سم
الأمطار.
يف جنوب ال�سودان ،الـذي ي�شهد بع�ض �أ�سو�أ م�ؤ�شرات
التنمية يف العامل ،خ�صو�ص ًا يف جمايل ال�صحة والتعليم،
يعي�ش  8من كل � 10أ�شخا�ص على �أقل من دوالر يف اليوم.
و 6من كل � 10أ�شخا�ص ال ي�ستفيدون من �أي رعاية �صحية.
ويعاين ُخم�س الأطفال من �سوء تغذية حاد ،وال يكمل
الدرا�سة االبتدائية �إال  10يف املئة .ويتفاوت �سكان املدن ،مبا
فيها العا�صمة جوبا ،من موظفني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�أ�صحاب م�شاريع �صغرية وعمال �إىل عاطلني عن العمل
وم�شرديـن داخليـ ًا و�آخرين عائدين اىل الوطن ومعظمهم ال
ميلكون �أي �أر�ض وال ميار�سون �أي عمل.
ولي�س ال�صراع على املوارد بني ال�شمال واجلنوب فقط،
�إذ تن�شب يف جنوب ال�سودان نف�سه نزاعات بني قبائل
وجماعات عرقية متنوعة على املوارد الطبيعية ،خ�صو�ص ًا
املياه واملراعي .فهي كلها تتناف�س على املوارد ذاتها يف املوقع
�أيار 2012

ذاته ،وتطلق ادعاءات وادعاءات م�ضادة تتعلق بحقوقها يف
الأر�ض واملوارد .وتت�سبب النزاعات مب�شاكل كبرية تتعدى
احل�صول على الغذاء� ،إذ ت�ؤدي �أحيان ًا اىل تدمري البيوت
و�سبل العي�ش ،ونزوح �أعداد كبرية من النا�س ،وتقييد
حتركات الرعاة واملزارعني .كما تت�سبب يف مقتل �أ�شخا�ص،
ما يجعل احلياة �أكرث ق�سوة على الن�ساء والأطفال الذين يقع
على كاهلهم ت�أمني معي�شة �أ�سرهم.
ويعترب �إقليما �أورور ونريول يف والية جونغلي ال�شمالية
ال�شرقية الأكرث تعر�ض ًا للنزاعات املحلية .فقبيلة النوير هناك
تعاين كثري ًا من ندرة املياه ،ويت�سبب انتقال قطعانها اىل
املناطق التي تقطنها قبيلة دينكا املجاورة ،حيث تتوافر املياه،
يف ن�شوب قتال بني اجلماعتني العرقيتني.
وقد عانى �سكان جنوب ال�سودان طوي ًال من انعدام الأمن
الغذائي ،خ�صو�ص ًا ب�سبب انخفا�ض االنتاجية ،وتقلبات
هطول الأمطار ،وموجات اجلفاف املتكررة والفي�ضانات
الطارئة ،واالفتقار اىل التوجيه الزراعي ،وانعدام الأمن الذي
تت�سبب به نزاعات قبلية.

م�ضخة يدوية ل�سحب املياه يف قرية النكني يف مقاطعة نريول

بيئة ه�شة

تنجم التهديدات البيئية الرئي�سية يف جنوب ال�سودان عن
عوامل خمتلفة� ،أهمها تزايد عدد ال�سكان ،وعودة الالجئني
بعد اال�ستقالل ،و�سوء �إدارة الأرا�ضي الزراعية ،وزوال
الغابات ،وتغري املناخ .ومن الأ�سباب الرئي�سية للتدهور
البيئي انخفا�ض منا�سيب املياه يف الأنهار ،وجفاف جماري
املياه نتيجة تغريات يف ا�ستخدامات الأرا�ضي عند �أعايل
الأنهار ،واملمار�سات الالعقالنية مثل تعرية الغابات و�إقامة
ال�سدود والرعي اجلائر وجتفيف املناطق الرطبة� ،إ�ضافة اىل
تغري املناخ وانخفا�ض هطول الأمطار وعدم انتظامها.
وت�ؤدي الأعمال الزراعية غري امل�ستدامة وازدياد �أعداد
املوا�شي وحرائق الغابات اىل تدهور الرتبة .وحت�صل خ�سائر
كبرية يف التنوع البيولوجي نتيجة تدهور املوائل وال�صيد
غري امل�شروع للحيوانات الربية وا�ستنزاف موارد مثل اخل�شب
والفحم واملياه ،خ�صو�ص ًا مع ازدياد عدد ال�سكان و�إعادة
توطينهم ،ف�ض ًال عن التلوث ال�صناعي وت�صريف املياه
املبتذلة والنفايات ال�صلبة وملوثات �أخرى يف الطبيعة.
وي�شكل التلوث النفطي خطر ًا بيئي ًا جدياً ،خ�صو�ص ًا يف
الأرا�ضي الرطبة حيث حقول النفط يف املنطقة احلدودية
بني ال�سودان وجنوب ال�سودان .وقد �شهدت مواقع ا�ستخراج
النفط يف �أبيي وواليتي الوحدة و�أعايل النيل تلوث ًا نفطي ًا يف
مرافق التنقيب والإنتاج وحول خطوط الأنابيب ،كما يحدث
تلوث للبيئة نتيجة ت�صريف املياه من �آبار النفط.
ويعترب تخفيف ت�أثريات تغري املناخ حتدي ًا بيئي ًا رئي�سياً،
خ�صو�ص ًا مع عدم انتظام فرتات الهطول املطري وت�أخر
مو�سم الأمطار خالل ال�سنني الع�شر الأخرية .وتتلقى
بع�ض املناطق كميات �أقل من الأمطار ،وت�شهد انخفا�ض ًا يف
منا�سيب املياه اجلوفية ومتدد ًا لل�صحراء نحو اجلنوب.
ومن التدابري الرئي�سية التي يجب اتخاذها للتكيف
مع تغري املناخ حماية الغابات واملراعي التي ت�شكل م�صدر
رزق للمجتمعات املحلية و�إعادة ت�أهيلها ،وتوفري خدمات
تدريبية لبناء القدرات الزراعية امل�ستدامة لدى املزارعني
ال�صغار ،وترويج املمار�سات التقليدية الفعالة للحفاظ على
مايو 2012

مزاد قروي للقطعان

زريبة للأبقار قيد البناء من مواد حملية :خ�شب وطني وق�ش
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مو�ضــوع الغــالف
برك حل�صاد مياه الأمطار

على رغم �أن جنوب ال�سودان غني باملواد املائية ،لوجود �أنهار �ضخمة تعرب �أرا�ضيه،
خ�صو�ص ًا النيل ،ف�إن معظم املجتمعات الريفية ال ت�ستفيد من هذه الأج�سام
املائية ،لأن �ضخ املياه و�إي�صالها �إليها مكلف جداً .لذلك اعتمدت وزارة املوارد
املائية والري جتميع املياه يف مو�سم الأمطار يف برك ترابية ،كو�سيلة لت�أمني املياه
ال�ضرورية للرعاة يف املناطق اجلافة خالل مو�سم اجلفاف .وترى ال�سلطات املحلية
واحلكومية �أن النزاعات على املياه ،وهي �سبب رئي�سي النعدام الأمن الغذائي
وت�ؤدي �إىل انخراط ال�شباب يف القتال� ،سوف تنخف�ض ب�شكل كبري مع ت�أمني املياه.
لذلك تعمل الوزارة حالي ًا على ترويج �إقامة هذه الربك يف املناطق اجلافة الريفية.
وقد اعتمدت ت�صميم ًا مالئم ًا لهذه الربك مب�ساعدة الوكالة الأملانية للتعاون الفني
( )GIZوالبنك الدويل.
تبلغ ال�سعة القيا�سية للربكة � 40ألف مرت مكعب ،كافية ل�سقي ع�شرة �آالف ر�أ�س
من املا�شية �أثناء مو�سم اجلفاف الذي يدوم �أحيان ًا �ستة �أ�شهر ،ولال�ستهالك املنزيل
لنحو �ألف �شخ�ص .ويقدر معدل اال�ستهالك املنزيل للمياه بنحو  15ليرتاً لل�شخ�ص
يف اليوم ،يقابله  20ليرتاً لكل ر�أ�س من الأبقار يومي ًا و 7ليرتات لكل ر�أ�س من املاعز
والأغنام .ومن �أهم فوائد الربك بالن�سبة �إىل املجتمعات املحلية تقليل النق�ص املائي
احلاد الذي تعاين منه املوا�شي من ت�شرين الثاين (نوفمرب) حتى ني�سان (�أبريل)،
وحت�سني �أو�ضاع املوا�شي ،وتق�صري وقت االنتقال م�سافات بعيدة بحث ًا عن املياه،
ما ي�صيب املوا�شي بالوهن.
ومن �أجل احلفاظ على جودة مياه الربك� ،سوف ت�س َّور مواقعها وال ي�سمح لأحد
بالدخول �إليها .و�سوف ي�ضخ املاء الالزم لال�ستهالك الب�شري بوا�سطة م�ضخات
يدوية ،بعد �أن جترى له تنقية منا�سبة .و�سيتم �سحب املاء الالزم ال�ستهالك
املوا�شي بوا�سطة م�ضخات �شم�سية �إىل �أجران خم�ص�صة لها.
وميكن تخفيف م�شكلة املالريا بادخال �أ�سماك «تيالبيا» و�أنواع �سمكية ا�ستوائية
�أخرى تلتهم يرقات البعو�ض الناقل للمر�ض.

رعاة يف �إقليم نريول
م�سلحون بالر�شا�شات للدفاع
عن حقوق قبيلتهم يف
م�صادر املياه التي يتنازعون
عليها مع قبائل �أخرى
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املياه ،و�إدخال تقنيات جديدة حل�صاد املياه ،مثل �إن�شاء برك
كبرية (حفائر) لتجميع مياه الأمطار وا�ستخدامها يف �سقي
املوا�شي والأعمال املنزلية.
ت�شري تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) اىل �أن
اخل�سارة احلالية للغابات والأرا�ضي احلرجية الأخرى يف
جنوب ال�سودان تبلغ � 228ألف هكتار �سنوياً .وت�شكل الزراعة

�أهم عامل لتعرية الغابات على نطاق وا�سع .فالعائلة الزراعية
ال�صغرية العادية ت�ستخدم هكتار ًا �أو �أقل من الأر�ض لزراعة
املحا�صيل الغذائية ،وهذا �أمر ال ب�أ�س به .لكن امل�شاريع
الزراعية الكبرية تعري الغابات من دون �أن ترتك �أحزمة
�شجرية خ�ضراء.
وتلتهم املوا�شي ،من �أبقار و�أغنام وماعز ،الأع�شاب
والأ�شجار ال�صغرية فتمنع جتدد الغابات .ويقدم رعاة
حمليون على حرق الغابات على نطاق وا�سع� ،إما �إهما ًال و�إما
يف �سياق تنظيف الأر�ض من الع�شب الياب�س ظن ًا �أن ذلك
يجدد منو الع�شب .و�إىل ذلك ،يعمد الرعاة ورجال القبائل
�إىل �إحراق م�ساحات من الغابات لدواع �أمنية بهدف ك�شف
«الأعداء» وفتح ممرات للعبور .لكن لهذه املمار�سة ت�أثريات
�سلبية كبرية ،فحرق املواد الع�ضوية اجلافة على �سطح
الأر�ض يعر�ض الرتبة لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة ،ما يخف�ض
رطوبتها ويقتل كائناتها الدقيقة ويحرم الرتبة العلوية من
هذه املواد الع�ضوية ال�ضرورية خل�صوبتها .و�إ�ضافة اىل ذلك،
يدمر حرق الغابات موائل �أنواع كثرية من الطيور واحليوانات
والنباتات ،ما يت�سبب بخ�سارة التنوع البيولوجي .وتق�ضي
احلرائق �أي�ض ًا على البذور وجذور الأع�شاب الدائمة.
وي�شكل احلطب والفحم النباتي امل�صدر التقليدي للطاقة
بالن�سبة اىل معظم �سكان جنوب ال�سودان ،وهما ي�ستعمالن
للطبخ والتدفئة وبناء الأكواخ .و ُي�ستهلك احلطب بكميات
هائلة ،فتت�ضاءل م�ساحة الغابات ،حتى باتت الن�ساء
مي�شني م�سافات بعيدة من �أجل جمعه .وتعترب الأخ�شاب
«موارد جمانية» ميكن ا�ستغاللها من دون قيود ،ما يت�سبب
با�ستنزاف مت�سارع للغابات واجنراف للرتبة وتغري مناخي.
لذلك ف�إن احلاجة ملحة الدارة الطلب على الطاقة اخل�شبية،
وا�ستعمال مواقد كفوءة على نطاق وا�سع ،للحد من الزوال
ال�سريع للأ�شجار.
يجري حالي ًا تطوير �إطار م�ؤ�س�سي وقانوين لتنظيم
الأمور البيئية يف جنوب ال�سودان .لكن احلكومة مل ت�ضع
حتى الآن �إطار ًا قانوني ًا بيئي ًا �شامالً .ومعظم الت�شريعات
والأنظمة القائمة هي قطاعية وال تعك�س الواقع البيئي ويتم
تطبيقها ب�شكل �سيئ .ووزارة البيئة هي امل�س�ؤولة الأوىل عن
حماية البيئة و�إدارتها ،وعن تطوير وتنفيذ ال�سيا�سة البيئية
الوطنية ( )2011يف جنوب ال�سودان.
لئن تكن هناك عوامل كثرية جتعل من املوارد الطبيعية
يف جنوب ال�سودان «لعنة» ت�ؤجح النزاعات ،فان امل�ستقبل
لن يكون بال�ضرورة مظلم ًا �إذا اختارت احلكومة الطريق
ال�صحيح للتنمية .فاملوارد الطبيعية ميكن جد ًا �أن تكون
نعمة �إذا قامت احلكومة ب�إدارة ثرواتها وا�ستثمارها يف
التنمية الب�شرية وتنويع االقت�صاد بدل االتكال على النفط
كلي ًا ،خ�صو�ص ًا عرب تقوية القطاع الزراعي واال�ستثمار يف
العلوم والتكنولوجيا.
وال �شك يف �أن جنوب ال�سودان لن ينعم باال�ستقرار ما مل
ينعم به ال�سودان �أي�ض ًا وتتوقف عمليات العنف بني ال�شمال
واجلنوب .فكال البلدين ي�ستفيدان من التعاي�ش ال�سلمي،
خ�صو�ص ًا �أن كال منهما يعتمد على الآخر ال�ستغالل املوارد
النفطية يف اجلنوب .لذا على املجتمع الدويل ت�سهيل
احلوار والتعاون بني البلدين ،عرب تدبري الظروف وال�شروط
■
املنا�سبة لالتفاق ،خ�صو�ص ًا على النفط واحلدود.
�أيار 2012

(ÊÉLO ≈æe ôjƒ°üJ) ¿OQC’G ô¡f √É«e QOÉ°üe óMCG ,¿ÉæÑd ÜƒæL ,É«Ñ°UÉM ‘ ÊÉÑ°UÉ◊G ™«HÉæj

¿Éµ°ù∏d IAƒØµdG á«FÉŸG äÉeóÿG øe äÉjƒà°ùe Ëó≤J πª–
.kÉjƒæ°S áÄŸG ‘ 3 ¤G 2 áÑ°ùæH ¿hOGOõj øjòdG ,Ú«dÉ◊G
äGó∏ÑdGh ¿óŸG ≈∏Y Ék £¨°V ∞«°†j IOÉjõdG √òg º¶©e
øeh .kÓ°UCG á«aÉc ÒZ äÉeóN ≈∏Y π°ü– »àdGh áªMOõŸG
IOÉjRh ™jô°S …OÉ°üàbG ƒ‰ ≥«≤ëàd áMƒª£dG §£ÿG ¿CÉ°T
.IóM
q á«FÉŸG ¢übGƒædG ójõJ ¿CG ™«æ°üàdG IÒJh
Ö∏£dG »Ñ∏J ¿CG øµÁ ’ IOóéàŸG á«FÉŸG OQGƒŸG ¿C’h
∫Ó¨à°S’G IÒãc ∫GƒMCG ‘ äÉeƒµ◊G â©é°T ,»eÉæàŸG
∫ó©e ≠∏H ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .á«aƒ÷G á«FÉŸG OQGƒª∏d •ôØŸG
¢VGƒMC’G ™«ªL ‘ á«aƒ÷G √É«ŸG øe …ƒæ°ùdG êGôîà°S’G
OóéàdG ∫ó©e øe áÄŸG ‘ 160 ƒëf ¿OQC’G ‘ á«YôØdG
ójõj ∫ó©Ã á«aƒ÷G √É«ŸG ï°V ºàj ,øª«dG ‘h .…ƒæ°ùdG
∑ôJ ¤G ÚYQGõŸG ™aój Ée ,»©«Ñ£dG OóéàdG øY äGôe ™HQCG
•ôØŸG êGôîà°S’Gh .≈°†e Ée ‘ áéàæe âfÉc »àdG ¿ÉjOƒdG
⁄ ¿ƒeCÉŸG êÉàf’G äÉjƒà°ùe RhÉéàj …òdG á«aƒ÷G √É«ª∏d
√É«ŸG Üƒ°ùæe ‘ á«µ«JÉeGQO äÉ°VÉØîfÉH §≤a ÖÑ°ùàj
≥WÉæŸG ‘ á«aƒ÷G √É«ŸG äÉfGõN çƒ∏àH Ék °†jCG É‰EGh ,á«aƒ÷G
™«°SƒàH ¿Gó∏ÑdG ¢†©H Ωƒ≤Jh .á◊ÉŸG ôëÑdG √É«Ã á«∏MÉ°ùdG
ádòàÑŸG √É«ŸG á÷É©e ‘h ôëÑdG √É«e á«∏– ‘ QÉªãà°S’G
Ö°SÉæe πµ°ûH ádòàÑŸG √É«ŸG á÷É©e øµd .É¡dÉª©à°SG IOÉYGh
ÒÑc ≥∏b Qó°üe ¿Óµ°ûj ’GR Ée ÖbGôŸG É¡dÉª©à°SG IOÉYGh
.ájóL ôWÉîŸ áÄ«ÑdGh áeÉ©dG áë°üdG ¢Vô©j
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 πª©à°ùJ Ée Ék ÑdÉZh
.É¡ª°SÉ≤Jh
»Hô©dG ióàæŸG √Qó°UCG …òdG ,√É«ŸG ∫ƒM ôjô≤àdG ƒYójh
2012 QÉjCG

≈∏Y ´Gô°üdG
¿OQC’G ô¡f ‹ÉYCG
zá«ªæàdGh áÄ«ÑdG{ ` ähÒH

•ƒ¨°V øe á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ √É«ŸG ´É£b ÊÉ©j
IÒNC’G áÑJôŸG ‘ »JCÉJ á«Hô©dG á≤£æŸÉa .IOó©àe
≥WÉæŸÉH áfQÉ≤e OôØ∏d IOóéàŸG áHò©dG √É«ŸG ôaGƒJ å«M øe
¿Gó∏ÑdG øe »g Ék «HôY Gk ó∏H 13 Ék «dÉM ∑Éægh .⁄É©dG ‘ iôNC’G
OôØ∏d √É«ŸG ôaGƒJh .⁄É©dG ‘ √É«ŸÉH Ék ë°T ÌcC’G ô°ûY á©°ùàdG
.áæ°ùdG ‘ Ö©µe Îe 200 øe ≈fOCG ƒg á«HôY ¿Gó∏H 8 ‘
‘ áHò©dG √É«ª∏d …ƒæ°ùdG ôaGƒàdG ∫ó©e ¿ƒµj ¿CG ™bƒàŸG øeh
500 øe ≈fOCG 2015 áæ°S ∫ƒ∏ëH áYƒªéªc á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
∫ƒ∏ëHh .»FÉŸG í°ûdG IóM ¤G Ò°ûj Ée ,OôØ∏d Ö©µe Îe
ÉªgóMh ¥Gô©dGh ¿GOƒ°ùdG ¿ƒµj ¿CG ™bƒàŸG øe ,2025 áæ°S
,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘h .»FÉŸG í°ûdG iƒà°ùe ¥ƒa
á«FÉŸG OQGƒŸG IQób á«dÉªL’G á«FÉŸG äÉHƒë°ùdG äRhÉŒ
IOóéàŸG áHò©dG √É«ŸG OQGƒe ¿CG ™bGƒdGh .IôaGƒàŸG IOóéàŸG
Gk Òãc ≈fOCG »g á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG º¶©e ‘ OôØ∏d á«∏NGódG
áfQÉ≤ŸÉH ,Ö©µe Îe 1000 ≠dÉÑdG »FÉŸG í°ûdG iƒà°ùe øe
45 øe ÌcCG ∑Éægh .Ö©µe Îe 6000 RhÉéàj »ŸÉY ∫ó©e ™e
áØ«¶f √É«Ÿ ¿hô≤àØj GƒdGR Ée »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¢üî°T ¿ƒ«∏e
øjó≤©dG ∫ÓN ÊÉµ°ùdG ƒªædGh .áfƒeCÉe á«ë°U äÉeóN hCG
,á«fóeo ≥WÉæe ‘ ¬æe áÄŸG ‘ 90 çóë«°S …òdG ,Ú∏Ñ≤ŸG
Ék °Uƒ°üN äÉÑ∏£dG √òg á«Ñ∏àd »°SÉ«°ùdG §¨°†dG ójõj ±ƒ°S
.»YÉæ°üdGh ‹õæŸG ∫Éª©à°SÓd
™«£à°ùJ OÉµdÉHh Ók °UCG Ió«≤e á«eƒµ◊G äÉ«fGõ«ŸG øµd

ïjQÉàdG ≈∏Y IAÉ°VEG
á«FÉŸG äÉ°SÉ«°ùdGh
á©ÑàŸG á«dÉ◊G
¢VƒM √É«e ΩGóîà°S’
…CG ,≈∏YC’G ¿OQC’G ô¡f
¢SÉ«fÉHh ¿Gó∏dG QÉ¡fCG
ô¡¶J ,ÊÉÑ°UÉ◊Gh
∞°üæŸG ÒZ ™jRƒàdG
.Ohóë∏d ôHÉ©dG ¿Éjôé∏d
´GõædG ™°†J »gh
»∏«FGô°SE’G ÊÉæÑ∏dG
´GõædG øª°V √É«ŸG ≈∏Y
πeÉ°ûdG »°SÉ«°ùdG
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¿É``æÑd

ájQƒ°S ,¿’ƒ÷G

(»∏«FGöSE’G ∫ÓàM’G â–)

Sebastian Pellissier

ôé¨dG ájôb ∫Éª°T

ôé¨dG ájôb ÜƒæL

ÊÉÑ°UÉ◊G ô¡f

√É«ŸG ≈∏Y ÜôM

ÊGRƒdG ™«HÉæj
»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G â– É¡æe º°ùb ìRôj »àdGh ÊGRƒdG ™«HÉæjh ÊÉÑ°UÉ◊G ô¡æd ájPÉëŸG ôé¨dG ájôb

´Gô°üdG òîJGq ,≥M’ âbh ‘h .ôªà°ùŸG
á«æ«£°ù∏ØdG áÑµædG ôKEG Ék ØæY ÌcCG Ék ©HÉW
™°Vh íÑ°UCGh ,π«FGô°SEG ΩÉ«bh 1948 ΩÉY
iÈµdG á«°ù«FôdG á«FÉŸG ™jQÉ°ûŸGh äÉ££îŸG
™«HÉæj
™«HÉæj
¿É`æÑd ÚH Ék «°SÉ°SCG Gk Qƒfi É¡àHQÉfi hCG
¿Gó∏dG
ÊGRƒdG
øe π«FGô°SEGh á¡L øe ¿OQC’Gh ájQƒ°Sh
ô¡f
äô£«°S ¿CG π«FGô°SEG âãÑd Éeh .iôNCG á¡L
™«HÉæj
¿Gó∏dG
≈∏Y …ôµ°ù©dG É¡FÓ«à°SG ó©H äÉ≤aóàdG ≈∏Y
ô¡f
¢SÉ«fÉH
ô¡f
É¡MÉ«àLGh 1967 ΩÉ©dG ‘ …Qƒ°ùdG ¿’ƒ÷G
ÊÉÑ°UÉ◊G
¢SÉ«fÉH
ÓJ …òdG ∫ÓàM’Gh 1978 ΩÉ©dG ‘ ¿ÉæÑ∏d
π«FGô°SEG Pƒëà°ùJ Ú◊G ∂dP òæe .2000 ΩÉ©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 π¨à°ùjh ,¿OQC’G
.kÉÄ«°T ájQƒ°S ôªãà°ùJ ’
‹ÉYCG
É¡HÉë°ùfG ó©H ≈àM QÉãÄà°S’G Gòg ≈∏Y π«FGô°SEG â¶aÉM
¿OQC’G ô¡f
∫GõJ ’ É¡fCG ÉÃh .2000 ΩÉ©dG ‘ á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G º¶©e øe
¿ƒeôM πÑL øe AGõLCG ∂dP ‘ ÉÃ ,…Qƒ°ùdG ¿’ƒ÷G πà–
á∏eÉµdG Iô£«°ùdÉH ßØà– »¡a ,É©Ñ°T ´QGõeh ôé¨dG ájôbh
IÒëH
Éªg áKÓãdG óaGhôdG øe ÚæKG ájò¨J ≥WÉæeh QOÉ°üe ≈∏Y
ádƒ◊G
.¢SÉ«fÉHh ¿Gó∏dG
(ÊGRƒdG) √É«ª∏d ï°V á£fi AÉæÑH ¿ÉæÑd ΩÉ«b ¿Éc
π«FGô°SEG ¿CG ¤EG IQÉ°TEG 2002 ΩÉ©dG ‘ ÊÉÑ°UÉ◊G ô¡f ≈∏Y
ô¡f √É«e QOÉ°üe ≈∏Y Iô£«°ùdG äó≤a 2000 ΩÉY É¡HÉë°ùfÉH
±ô£dG π©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 ‘ ΩóN ,á«dhO
∂dP Oƒ≤jh .ô¡ædG ≈∏Y »FÉ‰EG »∏Ñ≤à°ùe πªY …CG ´OQ ∫ÓN
IÒëH
¿CG ájô¶f ƒgh ,á°SGQó∏d IOó©àŸG äÉLÉàæà°S’G óMCG ¤EG
ÉjÈW
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
≈fOCG
óaGhôdÉa .π«FGô°SE’ áª°SÉM á«ªgCG äGP Ωƒ«dG Èà©J ’ ¿OQC’G
¿OQC’G ô¡f
¢Só°S ƒëf øeDƒJh ,ÉjÈW IÒëÑd »°ù«FôdG Qó°üŸG πµ°ûJ
πeÉY òNDƒj ⁄ GPEG å∏ãdGh ,π«FGô°SE’ áHò©dG √É«ŸG ‹ÉªLEG
™«HÉæj
É«Ñ°UÉM

21 ˆˇ

á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ≈©°ùJ ¿CG ¤EG ,2010 ΩÉY 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 Ωó©H ΩGõàd’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 ‘ Ék aGôWCG â°ù«d »àdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
.É¡«∏Y ¥OÉ°üJh á«bÉØJ’G ™bƒJ ¿G IQƒcòŸG
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 âNƒJ
s .á«fÉ£jÈdG É«∏¨fCG â°ùjEG
,¿OQC’G ô¡f ≈∏Y ´Gõæ∏d π«∏– …CG πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡«∏Y óªà©j
ô¡ædG óaGhôd á«FÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ≥«≤ëàdG ∫ÓN øe ∂dPh
IôHÉ©dG äÉ≤aóàdG ΩGóîà°SG πé°S
¢Vô©à°ùJ »¡a .É«∏©dG
q
»°ü≤à°ùJ Éªc ,π°UÉ◊G ±ÉëLE’G ô¡¶Jh ,É¡©jRƒJh Ohóë∏d
.√QGôªà°SGh √É«ª∏d πKÉªàŸG ÒZ ™jRƒàdG ∫ƒ°üM á«Ø«c
ájÈ©dGh á«Hô©dG äÉ¨∏dÉH åëÑdG ≥jôa ΩÉŸEG π°†ØHh
⁄ äÉfÉ«H ¤EG êƒdƒdG øe ø qµ“ ,ájõ«∏µfE’Gh á«°ùfôØdGh
óbh .¢übÉf ≥«≤– É¡«∏Y …ôLCG hCG Ék ≤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 Ók °†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∏°üØe
q 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 Ók c ¿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
Gk QGô≤à°SG ÌcC’Gh (kÉjƒæ°S Ö©µe Îe ¿ƒ«∏e 240 ƒëf) ÉÑ°U
v
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 πµ°ûH É¡JÉ«ªc
á«JBG ,Ohóë∏d IôHÉY á«aƒL √É«e É¡jò¨J ™«HÉæj øe óaGhôdG
hCG π«FGô°SEG ¬∏q à– …òdG …Qƒ°ùdG ¿’ƒ÷G êƒ∏Kh QÉ£eCG øe
√òg á«ªc äQóbh
q .(ï«°ûdG) ¿ƒeôM πÑL 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 äGƒ≤dG
q
í‚ 1921 ΩÉ©dG ‘h .á«fÉªã©dG ájQƒWGÈeE’G ≈∏Y É¡à≤≤M
¿OQC’G ô¡f óaGhQ º¶©e º°V
q ¤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 π°ûØdÉH äAÉH ÊÉ£«∏dG ô¡f º°V

2012 ƒjÉe

ô¡f ≈∏Y ÊÉæÑd »FÉ‰EG ´hô°ûe …CG ´OQ hCG ÖjôîJ ∫ÓN øe
.ÊÉÑ°UÉ◊G

2012 QÉjCG

Kara´a

áeRC’G IQGOEG

»àdG á¶gÉÑdG á«dÉŸGh ájôµ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdG ∞«dÉµàdG ¿EG
ΩGóîà°S’G ÚeCÉJ á«¨H á«∏«FGô°SE’G äÉeƒµ◊G É¡JóÑµJ
q
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 Ék «FõL Gòg ô°ùØjh
q .ájÈ©dG
.√É«ŸG ∫ƒM ´Gô°üdG
∞æ©dG ∫ÉªYCG ÈY ºFÉ≤dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y á¶aÉëŸG πªµà°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
,π«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 πµ°ûH Ék ªFÉb §HGôdG Gòg hóÑjh .á«é«JGÎ°S’G
AÉ£°SƒdG ≈∏Y ôKCG óbh ,¬∏eÉµH »∏«FGô°SE’G »°SÉ«°ùdG ∞«£dG
.2002 ΩÉY ÊGRƒdG ™Ñf ≈∏Y ±ÓÿG ∫ÓN Ék «∏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 Ωó©H ák ªà¡e ,iôNC’G á≤HÉ°ùdG
¿Éc ó≤a .´GõædG ÜÉÑ°SC’ ájQò÷G á÷É©ŸÉH áªà¡e »g É‡
Ωƒ≤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 äƒa
q 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 πgÉŒ ÖÑ°ùH ,π°ûØdÉH
á≤£æe ‘ á∏°UÉ◊G á£°ûfC’ÉH ôKCÉàj ¢Vƒ◊G πØ°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 GC õéàj ’ Gk AõL √QÉÑàYG á«ªgCG
ÖÑ°ùH πÑ≤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 π«Ñ°S ‘
ôªà°ù«°S …òdG ,k’hCG ™°ShC’G »°SÉ«°ùdG QÉWE’G QÉÑàYE’G ‘
IOÉYEG ¤EG Ók ãe QOÉÑ«°S Úaô£dG óMCG ¿Éc GPEG Ée ôjô≤J ‘
√É`«e á«∏– É«LƒdƒæµJ OÉªàYG hCG áeOÉ©dG √É«ŸG ΩGóîà°SG
.¬JóM
q øe ∞«ØîàdG hCG √É«ŸG ∫ƒM ´Gô°üdG è«LCÉJ á«¨H ô`ëÑdG
ôªà°ùj ,IôeóŸG
q Üô◊G äÉHƒf ÚH Éeh ,AÉæKC’G √òg ‘
¿ÉæÑd ‘ á«∏÷G √QÉKBG ™e ,πbCG IóëH √É«ŸG ≈∏Y øeõŸG ´Gô°üdG
√É«ŸG ∫ƒM ´GõædG á∏µ°ûŸ ∫OÉ©dG π◊G ≈∏Yh .»°ù«FQ πµ°ûH
á£∏°ùdG ‘ ä’ƒëàdG ¬H âëª°S ∫ÉM ‘ ,Ék ©jô°S ¿ƒµj ¿CG
ó«cCÉàdG á°SGQódG ó«©J ,ájÉ¨dG √ò¡d Ék ≤«≤–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 π«dÉëàdG äòNCG GPEG ’EG
É¡©jRƒJh Ohóë∏d IôHÉ©dG √É«ŸG ΩGóîà°SG ‘ πKÉªàdG ΩóY
Q
.¬∏eÉµH ¢Vƒ◊G ≥WÉæe ≈∏Y

ÊÉÑ°UÉ◊G ô°ùL
ô¡æ∏d »FÉà°ûdG ≥aódG IhQP ‘

Éà«Y ájôb ‘ √É«ŸG ¿GõN
.¿ÉæÑd ÜƒæL ‘ Ö©°ûdG
√É«ŸG äÉfGõN âfÉc óbh
∞°ü≤∏d Iô°TÉÑe Ék aGógCG
»∏«FGô°SE’G

áYGQõdG πLCG øe √É«ŸG √òg Ωóîà°ùJh .QÉÑàYE’G ‘ ôîÑàdG
ájó≤f π«°UÉfi{ êÉàfEG á«¨H Ö≤ædG AGôë°U ‘ á«YÉæ°üdG
.‹õæŸG ∑Ó¡à°S’G πLCG øe Ék °†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
π«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 π°UGƒàe ≥aóJ ÚeCÉJ ±ó¡H
.ºgCG Ék ©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 ΩGƒYC’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 πµ°ûH
50 øe ÌcC’ »FGƒ°û©dGh óª©àŸG ÒeóàdG ¿EG .π«FGô°SEG É¡àæq °T
§≤a ô¡¶j ⁄ 2006 ΩÉY ¿ÉæÑd ÜƒæL ‘ √É«ª∏d Ék eÉY Ék fGõN
ÈY
q πH ,‹hódG ÊÉ°ùfE’G ¿ƒfÉ≤∏d á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G
øe º¡©æeh ºgQÉjO øe Ú«fóŸG Òé¡àd ádÉ©a πFÉ°Sh øY
áæª«¡dG{ ΩÉµMEG õjõ©J ‘ 2006 ÜôM âªgÉ°Sh .IOƒ©dG
Ohóë∏d IôHÉ©dG äÉ≤aóàdG ≈∏Y π«FGô°SEG Égóªà©J »àdG zá«FÉŸG

¢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
ΩÉb .∫É©`dGóÑY º«gGôHG AÉbó°UCG
¿ƒàjR ∑QÉe á°SGQódG OGóYEÉH
ÊÉLO ≈æeh ÆÉÑ°U ó«Y Ëôch
.»ªë∏J ∫É°û«eh
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¿ÉªY
‘
ô°†NC
G
≈æÑe
q
á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ
á`«ÑgòdG LEED IOÉ¡°T ≈∏Y õFÉM á≤£æŸG ‘ ‹hO ≈æÑe ∫hCG
2012 QÉjCG
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™e ΩÉé°ùfGh ,ábÉ£dGh √É«ŸG ΩGóîà°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
§«£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 ΩÉàdG ΩÉé°ùf’G ,á«ë°üdG äÉØ°UGƒŸG
ájÉª◊ iòàëj Ék LPƒ‰ 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 Ék «M Gk Èàflh »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 π°üM ,ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh ΩGõàd’G ∫ÓN øeh
á«ÑgP IOÉ¡°T ∫hCG ≈∏Y ¿ÉªY
q ‘ á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe
AÉæÑ∏d (DEEL) »Ä«ÑdG º«ª°üàdGh ábÉ£dG ‘ IOÉjô∏d
iƒà°ùe ≈∏Y πH ,¿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 π«∏≤Jh

ôjóe »Ø°Sƒ«dG π°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 π≤fh äÉeƒ∏©ŸG
.õcôŸG
25 ˆˇ

¿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 πµ°ûH
.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh √É«ŸG ΩGóîà°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 πª©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’ ,π°üØæe √É«e ¿GõN
‘h √É«ª∏d π«∏≤dG ∑Ó¡à°S’G äGP á≤jó◊G äÉJÉÑf …Q ‘h
á«ë°üdG äÉÑ«cÎdG πª°ûJh .kÉeƒªY ∞«¶æàdG ¢VGôZCG
â– á©°TC’G äÉ°SÉ°ùM
q á£°SGƒH πª©J √É«e ÒHÉæ°U ≈æÑª∏d
¢†«MGôeh ,∞«ØN ≥aóàH (äÉ°TO) äÉ°TÉ°TQh ,AGôª◊G
.√É«ŸG ≥aóàd êhOõe ΩÉ¶æH
∑Ó¡à°SG ¿ƒµj å«ëH √ó««°ûJh ≈æÑŸG º«ª°üJ ” ∂dòc
áªª°üŸG ájQÉ«©ŸG ÊÉÑŸG øe πbCG áÄŸG ‘ 22^5 ¬«a ábÉ£dG
äGOƒc óªà©J »àdG ÊÉÑŸG …CG ,‹ÉãŸG »°Sóæ¡dG πµ°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 ‘ Ék æW 75 ™bGƒH ¢†Øîæà°S ≈æÑŸG øe
AGOC’G ‹ÉY êÉLR ΩGóîà°SG :»JCÉj ÉÃ É¡YÉÑJG ” »àdG ∫ƒ∏◊G
¿GQó÷G ∫õY ,IQGô◊G OGOÎ°SG á∏éY ΩGóîà°SG ,»Fƒ°†dG
§«°Sƒd Ò¨àŸG ≥aóàdG ΩGóîà°SG ,á«dÉY IAÉØµH ∞≤°ùdGh
™e ∞««µàdGh áFƒ¡àdGh áÄaóàdG ΩÉ¶f ‘ (VRF) ójÈàdG

áãjó◊Gh ájó«∏≤àdG IQÉª©dG øe èjõe

»Ø°Sƒ«dG π°SÉHh …hÉµ∏e ¿RÉe
∫ƒ≤J Ée π©ØJ ¿CÉH á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe Ék fÉÁEG
π°†aCG ÒaƒJ ≈∏Y É¡æe Ék °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 Ék eÉé°ùfGh
äÉØ°UGƒŸG ≈∏YCÉH ¿ÉªY
q á«fOQC’G áª°UÉ©dG ‘ ójó÷G ÉgÉæÑe
ΩÉ¶f äóªàYG ∂dP πLCG 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
.ΩÉ¶ædG Gò¡d »ÑgòdG ∞«æ°üàdÉH ≈¶ëj
2012 ƒjÉe

,≈æÑŸG πNGO äÉÑcôª∏d ∞bGƒe âª«bCGh .AÉæÑdG á∏Môe
.kÓ`°UCG áªMOõŸG á£«ëŸG ´QGƒ°ûdG ≈∏Y §¨°†dG π«∏≤àd
¢†ØîæŸG ∑Ó¡à°S’Gh á∏«°UC’G äÉJÉÑædG äGP á≤jó◊G πª©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 π«∏≤àdG ≈∏Y ,IÉ£¨ŸG äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe
øe ó◊G ≥≤– Éªc .ájô°†◊G ájQGô◊G Qõ÷G ÒKCÉJ ‘
øY QÉ«àdG ™£≤H πeÉµdG 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 π«∏≤àd π«∏dG äGÎa ∫ÓN Ék «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 π«∏≤J πãe ,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 π«∏≤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 Ék eÉ“ á«dÉN áÄ«H
AGƒ¡dG ∫ƒNO πÑb ñÉ°ShC’Gh QÉÑ¨dG ádGRE’ á«aÉc IÎ∏a ≥jôW
…P êÉLR ΩGóîà°SÉH áëjôe IQGôM äÉLQO ÒaƒJh ,≈æÑŸG ¤EG
”h .ájQGô◊G á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ÜÉ°ùàc’ ¢†Øîæe πeÉ©eo
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 π«∏≤àdG øµeCGh .≈æÑŸG ‘ QÉ°ûàf’Gh ∫ƒNódÉH
äÉfÉgO ΩGóîà°SÉH á«∏NGódG IôîHC’Gh äÉKƒ∏ŸG øe ≈fOC’G
IôjÉ£àŸG ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG ≈∏Y …ƒà– ’ Üô°ùJ äÉ©fÉeh
ΩGóîà°SG …OÉØJh ,É¡æe Gk óL π«∏≤dG …ƒ– hG (VOCs)
,ójÉgódÉeQƒØdG hCG ÉjQƒ«dG AGôZ …ƒ– á«Ñ°ûN äÉéàæe
∫ÓN Gk ƒL á≤∏©ŸGh ádƒªëŸG äÉª«°ù÷G ó«dƒJ øe π«∏≤àdGh
øe ¬àFƒ¡Jh ∫É¨°TE’G πÑb ≈æÑŸG AGƒg á«≤æJh ,AÉæÑdG á«∏ªY
.Ék eƒj 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 πMGôe OGóàeG ≈∏Yh á«dhC’G
èàf ,ÉgôjhóJh AÉæÑdG äÉjÉØf IQGOE’ πeÉµàe èeÉfôH ò«ØæJh
80 ƒëæH äÉjÉØædG Öµe ¤G á∏°SôŸG á«ªµdG øe π«∏≤àdG ¬æY
IójóL OGƒe äÒàNGh .¿RƒdG å«M øe πbC’G ≈∏Y áÄŸG ‘
á∏bh »ª«∏bE’G É¡Ä°ûæeh √ôjhóJ OÉ©ŸG ÉgGƒàfi ≈∏Y AÉæH
áÄŸG ‘ 80 øe ÌcCG ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .á«FÉª«µdG É¡JÉKÉ©ÑfG
ójóM ƒg AÉæÑdG ‘ Ωóîà°SG …òdG áfÉ°SôÿG í«∏°ùJ ójóM øe
øe ≈JCG Ωóîà°ùŸG Ö°ûÿG ∞°üf øe ÌcCGh ,¬dÉª©à°SG OÉ©e
. (Certified Wood) Ék «Ä«H Ióªà©eh ádhDƒ°ùe äÉcô°T
≈æÑŸG Gòg AÉ°ûfE’ á«∏µdG áØ∏µdG ¿CG √ôcP ó«ØŸG øeh
∫ÉNOEG π«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
Q
.äGƒæ°S 6 ¤G 5 RhÉéàJ
2012 QÉjCG

á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉH IQÉfEG

IQÉØ°ùdG ≈æÑe í£°S ≈∏Y AÉª∏d »°ùª°T ¿Éî°S

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 ΩÉ¶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 πµ°ûH ¬∏«¨°ûJh ≈æÑŸG º«ª°üJ ”
∫GƒW çƒ∏àdG π«∏≤àd áaÉc ÒHGóàdG äòîJGh .§«ëŸG √QGƒL
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تقرير «غرينبي�س» عن مـواد كيميائيـة �سامـة يف الثيـاب

الفتة لـ «غرينبي�س» تدعو �شركات
الثياب الريا�ضية اىل التخلي عن
ا�ستخدام املواد ال�سامة يف منتجاتها

«�صانعو الثياب العامليون يحولوننا �إىل ملوثني
من غري �أن ندري» .هذا ما ك�شفته درا�سة ملنظمة
«غرينبي�س» حول الثياب ال�شبابية واملالب�س الريا�ضية التي
تنتجها �شركات كربى مثل �أبركرومبي �أند فيت�ش وبوما
و�أديدا�س والكو�ست وكالفن كالين ورالف لورين وجي ـ �ستار.
و�أ�صدرت املنظمة تقرير ًا عن النتائج بعنوان «غ�سيل و�سخ».
فح�ص معدو الدرا�سة مالب�س علموا �أنها حتوي بقايا مواد
�سامة .فغ�سلوها مثلما تغ�سل الثياب يف املنزل ،ثم قا�سوا
كمية املواد الكيميائية املتبقية فيها ،وبذلك ا�ستطاعوا حتديد
ن�سبة املواد الكيميائية التي اجنرفت مع مياه ال�صرف وانتهى
بها الأمر يف الأنهار والبحريات والبحار ،حيث تتفكك لت�شكل
مواد �أكرث خطورة �أحياناً.
لهذه املواد الكيميائية بع�ض اخل�صائ�ص امل�ؤذية .فعلى
�سبيل املثال ،تتفكك مركبات نونيلفينول �إثوك�سيالت
(� )NPEsإىل مركبات نونيلفينول ،وهي مواد كيميائية
دائمة الأثر ال تتحلل ب�سهولة يف البيئة ،وترتاكم يف ال�سل�سلة
الغذائية ،وميكن �أن ّ
تخل بالنظم الهورمونية لبع�ض الكائنات
احلية.
ك�شف التحقيق الذي �أجراه معدو الدرا�سة كيف �أن
ت�صرف املواد
م�صانع ماركات الثياب ال�شهرية يف ال�صني
ّ
الكيميائية اخلطرة مع املياه املبتذلة مبا�شرة يف الأنهار .وهم
طالبوا ال�شركات املتعاملة مع هذه امل�صانع بتحمل م�س�ؤوليتها
يف هذا التلوث ،وا�ستعمال نفوذها الكبري للعمل مع امل�صانع
على وقف هذه الت�صريفات ال�سامة.
َق ِبل بع�ض ال�صانعني التحدي ،وبا�شروا العمل على خطة

أ�صر �آخرون على
منهجية لبلوغ الهدف بحلول �سنة  .2020و� َّ
�أن هذه املواد الكيميائية ال ت�ستعمل يف �صنع منتجاتهم.
فح�ص معدو الدرا�سة منتجات عدد من املاركات املرتبطة
بتلك امل�صانع .فوجدوا فيها بقايا مواد كيميائية خطرة .وقد
تبدو البقايا التي عرثوا عليها �ضئيلة باعتبار قطعة ثياب
واحدة ،ولكن ال توجد «كمية م�أمونة» للمواد الكيميائية
ال�سامة .ونظر ًا ل�ضخامة كميات الثياب التي ينتجها ه�ؤالء
ال�صانعون العامليون ،ف�إن الكميات االجمالية للمواد
الكيميائية التي تدخل املياه هي كبرية جداً.
بينَّ تقرير غرينبي�س �أن �صناعة املن�سوجات تلوث املياه
كيميائي ًا يف �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك املناطق والبلدان التي
تفر�ض قيود ًا �أو حظر ًا على ا�ستعمال املواد الكيميائية التي
ر�صدتها الدرا�سة .ودعا قطاع املن�سوجات برمته للتحول �إىل
عمليات �إنتاجية خالية من ال�سموم� ،إذ تتوافر بدائل عملية
ميكن ا�ستخدامها .وبالن�سبة �إىل ال�شركات التي التزمت
فع ًال االقالع عن ا�ستعمال هذه املواد ،ف�إن اخلطوة التالية
هي حتديد مواعيد نهائية �صارمة وطموحة ال�ستبعاد معظم
املواد الكيميائية اخلطرة التي ي�ستعملها هذا القطاع.
وبف�ضل ال�ضغوط التي مار�سها املجتمع املدين منذ
�صدور تقرير غرينبي�س يف متوز (يوليو)  ،2011التزمت
�شركات بوما ونايكي و�أديدا�س و H&Mويل ـ نينغ وC&A
وغريها بالإقالع عن ا�ستعمال جميع املواد الكيميائية
اخلطرة يف �سال�سل �إمداداتها ومنتجاتها بحلول �سنة
 .2020فهل تبقى على وعدها� ،أم تتنا�ساه مع مرور الزمن
■
على �صدور التقرير؟

غ�سيل و�سخ
ثياب من ماركات
�شهرية حتوي مواد
كيميائية �سامة
ت�صرفها مياه الغ�سيل
ِّ
يف الأنهار والبحريات
والبحار فت�سمم
ال�سل�سلة الغذائية

مايو 2012
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�ساهر قدارة

عمان
ور�شة لإ�صالح �أجهزة التلفزيون يف ّ

� 578ألف جهاز خليوي دخلت �إىل البالد يف �شهرين

النفايات الإلكرتونية يف الأردن
(عمـان)
فرح عطيات ّ
ال يلقي الأردنيون باالً ،حني يتخل�صون بطرق
ع�شوائية من �أجهزتهم الإلكرتونية والكهربائية
امل�ستعملة ،ملا ميكن �أن ي�سببه ذلك من �آثار كارثية على البيئة
وال�صحة.
حتوي غالبية الأجهزة الإلكرتونية الر�صا�ص وع�شرات
العنا�صر واملركبات النفطية والكيميائية الأخرى ،التي تلوث
الرتبة وتت�سرب �إىل املياه اجلوفية ،ما يف�ضي يف النهاية
�إىل تلوث كبري ينذر مبخاطر على التنوع احليوي واحلياة
الطبيعية .ومتلك الأ�سر الأردنية مئات الآالف من الأجهزة
الإلكرتونية والكهربائية ،يبلغ وزنها ماليني الأطنان.
وك�شفت دائرة االح�صاءات العامة �أن � 578ألف جهاز خليوي
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بقيمة نحو  27.6مليون دينار �أردين ( 39مليون دوالر)
و�صلت اىل ال�سوق االردنية خالل �شهري كانون الثاين
(يناير) و�شباط (فرباير)  2012وحدهما ،و�أعيد ت�صدير 95
�ألف جهاز مبا يعادل  4.4مليون دينار ( 6.2مليون دوالر).
و�أفاد �إح�صاء �صدر يف اجلريدة الر�سمية يف ني�سان
(�أبريل) � 2007أن يف الأردن  4.25مليون خط هاتف خليوي،
ما يعني �أن  86يف املئة من الأردنيني ميلكون �أجهزة هواتف
نقالة ،وهي تعد �أكرث النفايات الإلكرتونية انت�شار ًا .و�أ�شارت
الإح�صاءات نف�سها �إىل �أن  31يف املئة من الأ�سر الأردنية
البالغ عددها � 941ألف �أ�سرة متلك جهاز كومبيوتر ،و 94يف
املئة جهاز تلفزيون و 90يف املئة ثالجة و 90يف املئة غ�سالة
مالب�س .وبلغت النفايات الإلكرتونية املتولدة �سنوي ًا بح�سب
تلك الإح�صاءات  115طن ًا من �أجهزة الهواتف النقالة ،و1252
�أيار 2012

طن ًا من �أجهزة الكومبيوتر ،و 2435طن ًا من التلفزيونات،
و 9684طن ًا من الثالجات ،و 6635طن ًا من الغ�ساالت .وهي
يف ازدياد ،بحيث يقدر �أنها �ستبلغ مع نهاية �سنة  2013نحو
 139طن ًا للأجهزة اخلليوية ،و  1515طن ًا لأجهزة الكومبيوتر،
و 2634طن ًا لأجهزة التلفزيون ،و 10474طن ًا للثالجات،
و 7179طن ًا للغ�ساالت .وتلفت الإح�صاءات �إىل �أن كلفة
معاجلة جهاز خليوي واحد ت�صل اىل  134يورو ،و 770يورو
للكومبيوتر ،و 770للتلفزيون ،و 175للثالجة ،و 175للغ�سالة
(اليورو حالي ًا يعادل نحو  1.3دوالر).
وبينت نتائج ا�ستطالع �أجرته جمعية الأر�ض والإن�سان
�أن غالبية الأردنيني يعرفون خماطر النفايات الإلكرتونية،
لكنهم مع ذلك يتخل�صون منها بطرق تقليدية ،يف غياب
�آلية حمددة ومعروفة للتخل�ص منها .وقد نفذت وزارة البيئة
و�أمانة عمان الكربى م�شروع ًا ا�ستهدف تخ�صي�ص مكب
للنفايات الإلكرتونية ،يجري فيه التخل�ص منها بطرق علمية
ال ت�ؤثر على �سالمة البيئة.

�إلكرتونيات يف القمامة

يعمل نائل �صربة يف �إحدى �شركات الكهربائيات ،ويقول
�إنه يلقي الأجهزة الإلكرتونية امل�ستعملة والبطاريات يف
القمامة ،م�ضيف ًا �أنه ال يعلم ما حتويه من مواد قد ت�ؤثر
�سلب ًا على �صحة الإن�سان .وي�شري �إىل «عدم وجود مكبات
متخ�ص�صة كما يف دول �أوروبية لإيداع تلك النفايات».
وتعرتف نوال بدران ب�أنها ،لدى انتهاء فاعلية البطاريات
مبختلف �أنواعها وا�ستخداماتها ،تلقيها يف القمامة مبا�شرة،
لكنها ت�سعى لإ�صالح الأجهزة الإلكرتونية �إذا �أمكن ذلك.
ويعمل التاجر حممد امل�صري يف جمال بيع الإلكرتونيات
امل�ستعملة منذ �أكرث من ع�شرة �أعوام .وميلك �سيارة نقل
�صغرية يجول بها يف الأحياء وعلى املحال التجارية كل يوم
ل�شراء الثالجات و�أجهزة الكومبيوتر و�أي نوع من الأجهزة
الكهربائية امل�ستعملة .وهو يقول�« :أقوم بفرز �أجزاء الأجهزة
التي �أ�شرتيها ،كاحلديد والنحا�س والبال�ستيك ،و�أتخل�ص
من املواد املتبقية بحرقها يف �أر�ض فارغة جتاور مكب
اخلردة».
�إجاب ًة على ا�ستطالع وزعته جمعية الأر�ض والإن�سان
نهاية العام  2011على  7268طالب ًا وطالبة يف  150مدر�سة
يف املحافظات الأردنية كافة ،قال  70يف املئة من امل�شاركني
�إنهم ال يرمون الأجهزة الإلكرتونية التالفة يف النفايات.
و«هذا يدل على درجة معتدلة من الوعي واملعرفة باخلطر
املحتمل» ،بح�سب القائمني على اال�ستطالع .واتفق 73
يف املئة على �أن النفايات حتوي مواد �سامة ،بينما �أجاب 21
يف املئة بـ «ال �أعرف» ،وقال  90يف املئة �إنهم يعتقدون �أن
الطريقة احلالية للتخل�ص من النفايات الإلكرتونية «غري
منا�سبة» ،وت�سبب تلويث ًا لعنا�صر البيئة من هواء وماء
وتربة.
و�أفاد املدير التنفيذي للبيئة والنظافة يف �أمانة عمان
الكربى املهند�س زيدون الن�سور ب�أن الأمانة حددت ُ�ش َعب
البيئة يف مناطق تالع العلي وب�سمان والريموك ال�ستقبال
النفايات الإلكرتونية ،على �أن تنقل �إىل مكب النفايات
اخلطرة التابع لوزارة البيئة يف �سواقة .و�أ�شار اىل �أن
النفايات الإلكرتونية تهدد �سالمة البيئة عرب تراكم املعادن
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والبال�ستيك واملواد الكيمائية ال�سامة التي تتكون منها
الأجهزة الإلكرتونية ،كلوحات الدوائر و�أنابيب الزجاج
والأ�سالك واملقاومات واملكثفات وغريها من الأجزاء الداخلية
الدقيقة .و�أ�ضاف �أن �أكرث من  70يف املئة من املعادن الثقيلة
املوجودة يف مطامر النفايات ،مبا فيها الزئبق والكادميوم
والق�صدير ،ت�أتي من النفايات الإلكرتونية ،وهي �سامة تلوث
املياه اجلوفية والبيئة اذا مل يجر طمرها ح�سب الأ�صول.
من جهته ،قال مدير �إدارة النفايات يف وزارة البيئة
الدكتور حممد اخل�شا�شنة �إن الوزارة عملت بالتعاون مع
اجلهات املعنية على و�ضع عنا�صر البنية التحتية الالزمة
جلمع النفايات الإلكرتونية والكهربائية ،لإر�سالها اىل احدى
املحطات التحويلية التابعة لأمانة عمان .و�أ�ضاف« :هناك
خطة �ستنفذ مب�ساعدة الأفراد ،تقوم على ت�سليم خمتلف
النفايات الإلكرتونية �إىل اجلمعيات الأهلية جلمعها ،ومن
ثم �إر�سالها �إىل املكبات جماناً .و�سيتم ا�ستيفاء ر�سوم من
اجلهات ذات ال�صفة التجارية والعامة ،تقدر بـ  5يف املئة من
قيمة ال�سلعة نف�سها ،بهدف معاجلة النفايات الإلكرتونية
والتخل�ص منها .و�سوف جترى درا�سة ملعرفة حجم النفايات
الإلكرتونية يف اململكة».

خماطر الأجهزة الإلكرتونية

ال توجد درا�سة علمية �أردنية حول �آثار النفايات الإلكرتونية
وخماطرها .و�أ�شار رئي�س جمعية الأر�ض والإن�سان املهند�س
زياد العالونة �إىل �أن «املواد الالزمة لإنتاج هاتف خليوي هي
� 700ضعف وزنه ،يف حني تبلغ املواد الأولية التي تدخل يف
�صنع �سيارة �ضعفي وزنها» .و�أو�ضح �أن النفايات الإلكرتونية
الناجتة عن �إتالف �أجهزة الهواتف اخلليوية تدخل يف
تركيبتها مواد �سامة وثقيلة مثل الر�صا�ص والكادميوم
والزنك والزئبق واملواد املقاومة للحرارة ،تت�سرب �إىل الرتبة.
وحتدث انبعاثات خطرة لغاز الديوك�سني عند �إحراق
الأجهزة ،ما يهدد ال�صحة ورمبا احلياة .وقد �أثبتت درا�سات
عاملية �أن الآثار ال�سلبية البيئية وال�صحية التي تخلفها
ال�صناعات الإلكرتونية تزيد من ن�سبة الإجها�ض عند الن�ساء
ثالث مرات وتزيد حاالت الإ�صابة بال�سرطان.
وطالب العالونة بت�شكيل ائتالف دويل من �أجل «ال�ضغط
على ال�شركات التي ت�صنع الأجهزة الإلكرتونية لتوفري بدائل
�أقل �ضرر ًا من املواد ال�سامة امل�ستخدمة حالياً ،م�شري ًا �إىل �أن
الت�شريعات العاملية ب�ش�أن النفايات الإلكرتونية «قليلة جداً»،
بحيث يعاد تدوير ما يقل عن  20يف املئة منها.
و�سوف يبد�أ قريب ًا م�شروع «تدوير النفايات الإلكرتونية
لأجل بيئة �أف�ضل» ،الذي تنفذه جمعية الأر�ض والإن�سان
بالتعاون مع وزارتي البيئة والرتبية والتعليم ،وي�شمل 200
مدر�سة يف جميع املحافظات ونحو � 50شركة ت�ستورد �أجهزة
كهربائية و�إلكرتونية .وتت�ضمن �أن�شطة امل�شروع �إجراء
درا�سة تقييمية للوقوف على واقع النفايات الإلكرتونية يف
الأردن ،وو�ضع دليل تدريبي للتعريف بها ،وتدريب فنيني،
وتنفيذ حمالت للتوعية مبخاطر النفايات الإلكرتونية.
ويركز امل�شروع على امل�س�ؤولية الأخالقية ل�شركات ال�صناعة
التحويلية ،ويدفع باجتاه تنفيذ حملة �ضغط لأخذ الأولويات
البيئية واالجتماعية و�أ�س�س التنمية امل�ستدامة باالعتبار يف
■
تلك ال�صناعات .
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العي�ش من القمامـة

«الرببا�شة» يف تون�س
ينب�شون حاويات
القمامة واملكبات
بحث ًا عن مواد
يبيعونها �إىل و�سطاء
يقومون بدورهم
ببيعها �إىل �شركات �أو
م�صانع لإعادة التدوير
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نبيل زغدود (تون�س)
تقدر وزارة البيئة والتنمية امل�ستدمية يف تون�س
كمية النفايات املنزلية املنتجة �سنوي ًا يف البالد
بنحو  2.5مليون طن ،يتم الت�صرف ب�أكرث من ثلثها باملعاجلة
والتدوير .ويبلغ حجم «�سوق النفايات» يف تون�س نحو 130
مليون دوالر �سنوياً.
ين�شط يف هذه ال�سوق �أكرث من � 8000شخ�صُ ،يطلق
عليهم ا�سم «الرببا�شة»� ،أي ممار�سي التنقيب والفرز.
تراهم يجوبون ال�شوارع والأزقة وهم يبحثون داخل حاويات
الف�ضالت املنزلية عن قارورة بال�ستيكية �أو علبة م�شروبات
مقوى (كرتون) �أو جتهيزات منزلية حتتوي على
�أو ورق ّ
معادن قابلة لإعادة التدوير.
ازدهرت مهنة الرببا�شة يف منت�صف ت�سعينات القرن
املا�ضي ،بعدما كانت مقت�صرة على املكبات الكربى حيث
يتجمع يومي ًا مئات الأ�شخا�ص للبحث عن �أ�شياء ثمينة
ّ
و�أدوات و�آالت معطوبة لبيعها يف �أ�سواق اخلردة.
يقطع الرببا�ش يومي ًا ع�شرات الكيلومرتات ليجمع نحو

 20كيلوغرام ًا من املواد القابلة للبيع لدى م�ؤ�س�سات خا�صة
يديرها و�سطاء ،يبيعون بدورهم تلك املواد الآتية من القمامة
والقابلة للتحويل اىل �شركات كربى تعمل يف جماالت
املقوى وغري ذلك.
البال�ستيك والنحا�س والزجاج والورق ّ
حمملة بكي�سني
وهي
قابلنا «اخلالة ربح» ( 52عاماً)
ّ
املكبات
كبريين من القوارير البال�ستيكية ،بالقرب من �أحد ّ
يف �ضاحية العا�صمة التون�سية .قالت لـ «البيئة والتنمية»:
املكبات .لقد �أجربتني ظروف
«منذ ت�سع �سنوات �أنب�ش يف ّ
احلياة على النب�ش يف القمامة لت�أمني حاجات عائلتي
اليومية».
و�أ�ضافت�« :أخرج يومي ًا قرابة ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً،
مكب جبل �شاكري (يف �ضواحي
و�أق�صد يف غالب الأحيان ّ
العا�صمة) جلمع القوارير البال�ستيكية ّ
وكل ما �أعرث عليه من
وخا�صة النحا�س».
عوادم الأواين املنزلية
ّ

�شركات خا�صة

يبيع الرببا�ش كيلوغرام البال�ستيك ب� ّ
أقل من ربع دوالر،
ً
لي�صل �سعره بعد �إعادة التدوير �إىل  1.5دوالر .وهو �أي�ضا ال
�أيار 2012

ال�صورة اىل اليمني:
ً
مكب النفايات
�صبي يعمل «بربا�شا» يف
ّ
يف جبل �شاكري غرب العا�صمة تون�س

يح�صل �إال على ربع دوالر للكيلوغرام الواحد من النحا�س
الذي ُيباع بعد �إعادة تدويره بثمانية دوالرات .ويذهب فارق
ال�سعر �إىل الو�سطاء وم�صانع التحويل .وتختلف �أ�سعار تلك
املواد من و�سيط �إىل �آخر .ولكن ،عموماً ،ال يتجاوز الدخل
تدر
اليومي للرببا�ش �ستة دوالرات ،يف حني �أن هذه ال�صنعة ّ
على الو�سطاء مبالغ طائلة تفوق  130مليون دوالر �سنوياً.
يف هذا ال�سياق ،تقول اخلالة ربح« :ال يتجاوز دخلي
مما �أجمعه من القوارير البال�ستيكية،
اليومي ثالثة دوالرات ّ
التي �أبيعها ب�أقل من ربع دوالر للكيلوغرام ،لأحد الو�سطاء
الذي يفرزها ويبيعها ل�شركات �إعادة التدوير ب�أ�ضعاف الثمن
الذي ا�شرتاه مني».
ّ
ً
و�أخربنا كهل له من العمر  45عاما مكلف بحرا�سة �أحد
املكبات ،وهو طلب عدم ذكر ا�سمه�« :أنا �أتقا�ضى يومي ًا �سبعة
ّ
املكب ومنع الرببا�شة من الدخول
حرا�سة
أمني
�
لت
دوالرات
ّ
�إليه .لكنني ا�ضطر �إىل خمالفة القوانني وال�سماح لهم بذلك
للبحث عن لقمة عي�ش �أبنائهم ،يف مقابل عمولة �آخذها
منهم» .و�أ�ضاف�« :أنا �أي�ض ًا �أنب�ش يف �أكوام القمامة ،و�أركز
على جمع الآالت املنزلية املرمية وعلب امل�شروبات املعدنية،
ف�أبيعها بدوالر للكيلوغرام ،يف حني ي�صل �سعره بعد �إعادة
تدويره �إىل ثمانية دوالرات».
حترك الدولة �ساكن ًا لت�أطري هذا القطاع ،بل �ساهمت
مل ّ
يف تهمي�ش �آالف الرببا�شة من خالل �إقرارها عام  2001قانون ًا
ي�سمح للقطاع اخلا�ص ب�إن�شاء �شركات جلمع النفايات ونقلها
ومن ثم فرزها وا�ستغالل املواد القابلة لإعادة التدوير.
�أعطى هذا القانون الوكالة الوطنية للت�صرف يف النفايات
�صالحية مطلقة يف �إ�سناد الرخ�ص �إىل الراغبني يف �إن�شاء
م�ضطرين
�شركات جلمع النفايات ونقلها .ف�أ�صبح الرببا�شة
ّ
اىل بيع ما يجمعونه لتلك ال�شركات مببالغ زهيدة .والالفت
لتحول
�أن بع�ض تلك ال�شركات حادت عن ن�شاطها الأ�صلي ّ
م�ستودعاتها اىل ور�ش للفرز .بل ان العديد منها �أ�صبح
جمهز ًا ب�آالت لتقطيع البال�ستيك واملعادن وحتويلها اىل
يتم بيعها من �أجل تذويبها و�إعادة ا�ستعمالها يف
حبيبات ّ
كاللف والتعليب .ولي�س م�ستبعد ًا �أن يكون الوعاء
�صناعات
ّ
البال�ستيكي الذي ا�شرتيته م�صنوع ًا من القوارير التي رميتها
قبل �أيام يف حاوية النفايات.
وميكن القول ان خ�سارة الدولة م�ضاعفة .فباال�ضافة
اىل انتهاك تلك ال�شركات لقوانني العمل با�ستغاللها �آالف
الأ�شخا�ص من دون متكينهم من حقوقهم املادية واملعنوية،
فهي ال تدفع �أي ر�سوم على الأرباح ،ما يعني � ّأن خزينة الدولة
ال تنتفع من هذا الن�شاط التجاري الهام.

انتهاكات �صحية وبيئية

حدد ن�شاط وم�س�ؤولية ال�شركات
على رغم �أن قانون ّ 2001
املخت�صة بجمع النفايات ونقلها وفرزها ،ففي غياب املراقبة
ّ
ت�سببت تلك امل�ؤ�س�سات يف العديد من
وتطبيق القانون ّ
مايو 2012

جمموعة من فارزي القمامة يف و�سط العا�صمة

مكب للنفايات �شرق العا�صمة
راعٍ يرعى �أغنامه يف
ّ

البيئية ،التي ميكن اعتبارها جرمية حق عام خلطورة
امل�شاكل
ّ
ممار�سات تلك ال�شركات على املحيط .فبعد اال�ستفادة من
املواد القابلة لإعادة التدوير ،يتم التخل�ص من بقية النفايات
بطريقة ع�شوائية� ،إما ب�إلقائها خارج املكبات البلدية و�إما
ملدة طويلة،
باالبقاء عليها داخل م�ستودعات تلك ال�شركات ّ
فتتحول اىل م�صادر للأمرا�ض و�أوكار للجراثيم .وهذا دفع
ب�آالف املواطنني القاطنني بالقرب من تلك امل�ستودعات اىل
ارغام �أ�صحابها على غلقها بعد الثورة .وحتى اليوم توجد
يف املدن الكربى ف�ضاءات جلمع الف�ضالت داخل الأحياء
ال�سكنية ،تنبعث منها الروائح الكريهة ،من دون �أن حترك
امل�صالح البلدية �أو الوكالة الوطنية للت�صرف يف النفايات
حد لهذه االنتهاكات.
�ساكن ًا من �أجل و�ضع ّ
املخت�صة بجمع الزيوت امل�ستعملة
ال�شركات
وتقوم بع�ض
ّ
من املطاعم والتخل�ص منها يف الأودية والأنهار �أو يف ال�سباخ
والبحر بل وحتى يف قنوات ال�صرف ال�صحي.
وقد �أعلن الطيب رم�ضان ،مدير عام الوكالة الوطنية
للت�صرف يف النفايات ،ان الوكالة حتر�ص على العناية
بالعاملني يف منظومة جمع النفايات وتدويرها ،يف �إطار
■
«برنامج الت�صرف املندمج وامل�ستدمي يف النفايات».
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مظالت عمالقة
احلجـاج
تظلل ّ
يف امل�سجد النبوي
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املدينة املنورة ـ «البيئة والتنمية»
يتقاطر ماليني احلجاج كل عام �إىل امل�سجد النبوي
ال�شريف يف املدينة املنورة ،حيث �ضريح النبي
حممد .وقد �شهد امل�سجد عمليات تو�سيع م�ستمرة منذ
قرون ،لكنها مل ِ
جتار تزايد �أعداد احلجاج الذين يحت�شدون
يف �ساحاته .وكان مو�سم احلج قبل �سنوات ي�صادف �أ�شهر
اخلريف وال�شتاء الأكرث برودة ،لكن هذا الإطار الزمني يتغري
تدريجي ًا ،فوفق التقومي القمري يتقدم زمن احلج �إىل �أ�شهر
ال�صيف ال�شديدة احلرارة.
ومع مقاربة احلرارة يف ال�صيف خم�سني درجة مئوية،
ت�صبـح ال�ساحات الرخامية التي يحت�شد فيها احلجاج موقع ًا
قائظاً .هنا برز حتد مزدوج :كيف ميكن حت�سني املناخ املحلي
امل�س مبيزاته املعمارية؟
الطبيعي حول امل�سجد من دون ّ
وكان احلل غر�س «غابة» من املظالت الواقية.
تعاقدت جمموعة بن الدن ال�سعودية على التخطيط
البنيوي للم�شروع مع �شركة  SL–Raschالأملانية للت�صميم.
وكان وا�ضح ًا منذ البداية �أن الن�سيج ( PTFEبويل
�أيار 2012

SL Rasch & PCT

بات حجاج املدينة املنورة ينعمون بربودة الأجواء
بف�ضل مظالت حتميهم من �أ�شعة ال�شم�س ن�صبت
يف �ساحات ثاين احلرمني ال�شريفني

ترتافلورو �إيثلني) �سيكون وحده قادر ًا على تلبية املتطلبات
اال�ستثنائية ،ف�أي ن�سيج �آخر ال يوفر حماية كاملة من الأ�شعة
فوق البنف�سجية امل�ؤذية �أو يلبي املوا�صفات ال�صارمة املطلوبة.
كمـا يجب �أن يتمتع الن�سيج مبقاومة عالية جـد ًا لل�شد
ب�سبب قوة الرياح ،ومبرونة وثبات لوين ومقاومة للحريق
وتظليل فعال ونفاذ �ضوئي منا�سب .الن�سيج  PTFEالأبي�ض
البالغ املتانة ،الذي طورته �شركة  Sefarللهند�سة املعمارية
خ�صي�ص ًا لهذا امل�شروع ال�ضخم ،ال يجوز �أن يكون �أبي�ض
اللون ب�سبب �شدة ال�ضوء ،ولأن النفاذية القوية ميكن �أن تبهر
الأ�شخا�ص املوجودين حتت املظلة .لذلك مت اختيار ن�سيج
رملي اللون بد ًال منه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،اقت�ضى تزيني الوجه
الأ�سفل للمظالت بزخارف م�شرقية م�صنوعة من �أ�شرطة
 PTFEزرقاء.
منذ �أيلول (�سبتمرب)  ،2010مت تركيب  250مظلة يف
املنطقة املحيطة بامل�سجد ،تبلغ امل�ساحة ال�سطحية لكل منها
 25.5 x 25.5مرت وارتفاعها  15مرت ًا .و�إذ تنفتح هذه املظالت
معاً ،ت�شكل منطقة مظللة م�ساحتها � 143ألف مرت مربع.
متت برجمة املظالت لتنفتح
ومثل الأزهار املتفتحةَّ ،
مايو 2012

وتنغلق بحيث تت�أخر الواحدة عن الأخرى فرتة وجيزة جد ًا
متنع ت�صادم �أجزائها املتحركة .ومت تن�سيق ت�شغيلها �شبه
ال�صـامت �آليـ ًا مع التغريات يف درجة احلرارة اليومية .فهي
تنفتح كل �صباح م�شكلة �سقف ًا �شبه �شفاف ،وتنغلق كل
م�ساء تاركة غابة �أنيقة من  250عمود ًا و�سط �ساحات عامة.
وت�ستغرق عملية الفتح واالغالق ثالث دقائق فقط.
توفر املظالت املفتوحة يف ال�صيف تظلي ًال خالل النهار،
فتعك�س مقدار ًا كبري ًا من �إ�شعاع ال�شم�س .وعندما تنغلق
ترتد احلرارة املتخلفة التي متت�صها الأر�ضيات الرخامية
لي ًالّ ،
واجلدران �إىل اجلو .وتنعك�س العملية �شتاء ،فعندما تكون
درجة احلرارة منخف�ضة ن�سبي ًا ،تنغلق املظالت نهار ًا كي
تدفئ ال�شم�س املوقع ،وتنفتح لي ًال لتحتجز احلرارة قرب
�سطح الأر�ض.
وت�ؤدي �أعمدة املظالت عدة وظائف .فاملظلة املفتوحة
توجه املطر �إىل و�سط العمود املو�صول ب�شبكة الت�صريف.
وتوفر امل�صابيح يف تيجان الأعمدة الإنارة يف الليل.
وقـد جنـح هذا امل�شروع بتخفي�ض احلرارة يف �ساحات
■
امل�سجد نهار ًا  8درجات مئوية على الأقل.
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الـمـرجـع املوثــوق عن و�شــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

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

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

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

تقرير �ضامل م�ضتقل وخمت�ص حول التحول اإىل القت�ضاد الأخ�ضر فـي
البلدان العربية ،يطرح خيارات متنوعة للتطور الجتماعي والقت�ضادي
مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد .يغطي التقرير ،الذي
�ضارك يف اإعداده اأكرث من مئة خبري ،ثمانية قطاعات :الطاقة ،املياه،
الزراعة ،النقل واملوا�ضالت ،ال�ضناعة ،ادارة النفايات ،املدن والعمارة،
ال�ضياحة.

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

مت ت�ضميم هذا التقرير للم�ضاهمة يف النقا�ص حول الدارة امل�ضتدامة
للموارد املائية يف العامل العربي .وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه يف املنطقة
من دون اأن يكون تقني ًا اأو اكادميي ًا يف طبيعته اأكرث مما ينبغي .التقرير
يقدم ا�ضالحات يف ال�ضيا�ضات والدارة لتطوير قطاع مائي م�ضتدام يف
البلدان العربية .ويتم ت�ضليط ال�ضوء على درا�ضات حالت ،حتتوي على
ق�ض�ص جناح وف�ضل ،لتعميم الفائدة� .ضاهم هذا التقرير يف فتح حوار حول
م�ضتقبل املياه والتحفيز على اجراء ا�ضالحات موؤ�ض�ضاتية ،و�ضو ًل اىل
اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

تغيـر املناخ على البلدان العربية ()2009
اأثر ّ

يوفر هذا التقرير معلومات موثوقة للحكومات وقطاع الأعمال
تغري املناخ على الدول العربية،
والكادمييني واجلمهور عامة حول اآثار رّ
وال�ضبل املتاحة ملواجهة التحدي .ويحلل م�ضتوى التعامل العربي مع
التحدي العاجل لتخاذ تدابري التك رّيف مع اآثار التغريات املناخية .وهو
ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف
تغري املناخ ،واأثر هذا على الن�ضان .ويف حماولة
الأنظمة الطبيعية جتاه رّ
للم�ضاعدة يف تطوير �ضيا�ضات منا�ضبة ،يبحث التقرير اخليارات املتاحة
للدول العربية يف املفاو�ضات اجلارية لالتفاق على اطار دويل ملا بعد
بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية :حتديات امل�شتقبل ()2008

للمرة الأوىل يو�ضع قيد النقا�ص العام تقرير �ضامل وم�ضتقل حول البيئة
العربية .ا�ضتناد ًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب اأبعد من هـذا
اإذ ًا ،يجري تقييم ًا للتقدم احلا�ضل يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة،
ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ض ًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي
البيئية الدولية .ويف املح�ضلة ،يقرتح التقرير �ضيا�ضات بديلة وحلو ًل
عملية لال�ضالح.

ميكن تنزيل تقارير املنتدى جمان ًا بالعربية واالإنكليزية من املوقع االلكرتوين للمنتدىwww.afedonline.org :
كما ميكن طلب ن�شخة مطبوعة بوا�شطة املن�شورات التقنيةenvidev@mectat.com.lb :

�شعر الن�شخة مبا فيها اأجور الربيد :لبنان  40دوالر ًا اأمريكي ًا ،الدول االأخرى  70دوالر ًا ،مع هدية فيلم وثائقي عن مو�شوع التقرير
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اجتماعات ت�شاورية حول تقرير «�أفد» اجلديد عن الب�صمة البيئية العربية
عقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية
اجتماعات ت�شاورية لبحث امل�سودات
الأوىل لتقريره حول الب�صمة البيئية
وفر�ص اال�ستدامة يف العامل العربي.
وكانت االجتماعات فر�صة مل�ؤلفي
التقرير وحمرريه ملناق�شة نتائج
�أبحاثهم مع جمموعة من اخلرباء،
مب�شاركة �أع�ضاء املنتدى من
القطاعات املختلفة.
يف القاهرة بحث امل�ؤلفون حمتويات
التقرير يف نقا�ش تر�أ�سه الدكتور
م�صطفى كمال طلبه املدير التنفيذي
ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة
للبيئة .ويف بريوت عقد االجتماع
ب�ضيافة اجلامعة اللبنانية الأمريكية
برئا�سة الدكتور جوزف جربا رئي�س
اجلامعة ،فيما عقدت اجتماعات
عمان يف جامعة البرتاء برئا�سة
الدكتور عدنان بدران ،رئي�س
جمل�س �أمناء املنتدى ورئي�س وزراء
الأردن ال�سابق.
قدمت يف االجتماعات نتائج الأطل�س
الأول للب�صمة البيئية يف العامل
العربي ،الذي �أعدته �شبكة الب�صمة
البيئية العاملية  GFNبطلب من
املنتدى العربي للبيئة والتنمية.
و�أظهر �أن املنطقة العربية تعاين
عجزاً يف احل�سابات الإيكولوجية،
بحيث �أنها ت�ستهلك �أكرث بكثري من
قدرتها على جتديد مواردها .كما
�أن بع�ض بلدان املنطقة هي �صاحبة
الب�صمة البيئية الأكرب يف العامل
على م�ستوى اال�ستهالك الفردي،

د .م�صطفى كمال طلبه
املدير التنفيذي ال�سابق لـ «يونيب»

د .جوزف جربا
رئي�س اجلامعة اللبنانية الأمريكية

د .عدنان بدران
رئي�س جامعة البرتاء

بينما تقع بلدان عربية �أخرى يف
خانة الدول �صاحبة الب�صمة البيئية
الأ�صغر عاملي ًا .ويقدم الأطل�س
جداول مف�صلة باملوارد واال�ستهالك،
مبين ًا العجز والتغريات احلا�صلة
خالل خم�سة عقود من بداية
ال�ستينات حتى اليوم .وعمل على
الأطل�س مدير منطقة املتو�سط يف
�شبكة الب�صمة العاملية �ألي�ساندرو
غايل ،مب�شاركة الباحث دايفيد مور
و�إ�شراف رئي�س ال�شبكة ماتي�س
واكرنغل.
وقد �أعد جمموعة من اخلرباء
حتليالت حول نتائج الدرا�سة مت
بحثها يف االجتماعات الت�شاورية.
فعر�ض الدكتور م�صطفى كمال
طلبه يف درا�سة خا�صة لفر�ص
اال�ستدامـة التي يقدمها التعاون
الإقليمي بني الدول العربية ،وذلك
يف جماالت �إدارة املوارد والأبحاث
العلمية والرثوة الب�شرية .وبحث

الدكتور ابراهيم عبداجلليل ،مدير
برنامج درا�سات البيئة يف جامعة
اخلليج العربي ،يف فر�ص اال�ستدامة
التي تقدمها االدارة الر�شيدة
للطاقة وتطوير ا�ستخدامات
الطاقة املتجددة .وقدم الدكتور
عبدالكرمي �صادق ،كبري امل�ست�شارين
االقت�صاديني لل�صندوق الكويتي
للتنمية ،حتلي ًال حول قدرة الدول
العربية على مواجهة حتديات
ت�أمني االكتفاء يف الغذاء واملاء.
وعر�ض ب�شار زيتون ،مدير الربامج
يف املنتدى ،التزايد ال�سكاين يف
املنطقة العربية ،و�إمكانية تلبية
احلاجات الأ�سا�سية من املوارد
املحدودة املتوفرة.
وقدم جنيب �صعب� ،أمني عام
املنتدى ،حتلي ًال لإمكانية ا�ستدامة
التنمية يف بع�ض الدول التي
العمال الوافدين
تتجاوز ن�سبة
ّ
فيها الت�سعني يف املئة ،مبا ي�شكل

هذا من �ضغط على املوارد وخا�صة
املياه ،وما ينتج عنه من نفايات
وف�ضالت .وت�ساءل هل الهدف هو
التنمية من �أجل التنمية �أم من
�أجل ت�أمني حاجات النا�س؟ وحذر
من �أن املنطقة تواجه حتدي البقاء
نف�سه ،ولي�س جمرد حت�سني نوعية
احلياة.
و�سيتم �إطالق التقرير يف �صيغته
النهائية يف امل�ؤمتر ال�سنوي الذي
يعقده املنتدى العربي للبيئة
والتنمية يف بريوت يف  29و 30ت�شرين
الثاين (نوفمرب)  .2012وينتظر
�أن يتحدث يف امل�ؤمتر عدد من كبار
العاملني يف جمال البيئة والتنمية
يف العامل ،من بينهم رئي�س نادي
روما �آ�شوك خو�سال واملديرة العامة
لل�صندوق الدويل ل�صون الطبيعة
جوليا لوفيفر واملدير التنفيذي
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة �آخيم
�شتايرن.

تقرير «�أفد» حول املياه يف املنتدى العاملي ال�ساد�س للمياه
مت تقدمي تقرير «�أفد» حول املياه بعنوان «�إدارة
م�ستدامة ملورد متناق�ص» يف جل�سة خا�صة للمنتدى
العاملي ال�ساد�س للمياه الذي عقد يف مدينة مر�سيليا
الفرن�سية يف �آذار (مار�س) .وقدمت الدكتورة �أ�سماء
القا�سمي ،ع�ضو جمل�س �أمناء «�أفد» ومديرة �أكادميية
املياه العربية ،ملخ�ص ًا لنتائج التقرير وتو�صياته
مايو 2012

خالل تر�ؤ�سها جل�سة «ردم الفجوة املائية يف املنطقة
العربية» .و�شددت على احلاجة اىل عمل عاجل ،ما
دامت غالبية البلدان العربية تعاين عجز ًا مائي ًا حاد ًا.
وقالت �إن «اخلط الأول للعمل هو تطبيق �إجراءات
�أف�ضل لإدارة املياه بغية زيادة �إنتاجيتها وتخفي�ض
الطلب وحت�سني الكفاءة».
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�أفد يقدم مالحظاته حول م�سودة االعالن
الوزاري العربي ب�ش�أن م�ؤمتر ريو 20+
�شارك املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف اجتماعات جمل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ،التي عقدت يف ني�سان(�أبريل) املا�ضي يف القاهرة،
حيث قدم مالحظاته على م�سودة االعالن الوزاري ب�ش�أن م�ؤمتر ريو  .20+مثل
املنتدى يف االجتماعات التح�ضريية الدكتور خالد غامن ،وقدم املنتدى مذكرة
حظيت بت�أييد الوفود امل�شاركة .جاء يف املذكرة :

�إن امل�سودة ب�شكلها احلا�ضر ال تعرب عن نتيجة النقا�شات املكثفة حول
املو�ضوع ،التي �أعقبت �إعدادها قبل �ستة �شهور ،خا�صة يف مو�ضوع االقت�صاد
الأخ�ضر .فبعد �صدور هذه امل�سودة� ،صدر التقرير ال�شامل الذي �أعده املنتدى
العربي للبيئة والتنمية حول «االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغيرّ » ،وهو
احتوى على �أكرث من �سبعني درا�سة حالة وق�صة جناح يف تطبيقات االقت�صاد
الأخ�ضر يف دول عربية عدة .ومت عر�ض التقرير ومناق�شته يف امل�ؤمتر ال�سنوي
للمنتدى يف  27ـ  28ت�شرين الأول (�أكتوبر)  ،2011مب�شاركة  500مندوب من
القطاعني العام واخلا�ص واملجتمع الأهلي .و�صدرت عن امل�ؤمتر تو�صيات
بهذا اخل�صو�ص ،القت قبو ًال على امل�ستويات الوطنية واالقليمية.
ومن �أبرز التطورات بعد �صدور امل�سودة� ،إعالن دولة االمارات العربية املتحدة
عن ا�سرتاتيجية وطنية لالقت�صاد الأخ�ضر يف كانون الثاين (يناير) ،2012
ودعوة الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية
الأمري تركي بن نا�صر اىل اعتماد االقت�صاد الأخ�ضر على �أو�سع نطاق ،وذلك
يف �آذار (مار�س)  .2012وكان الأردن قد �أعلن عن اعتماد االقت�صاد الأخ�ضر يف
ا�سرتاتيجيته التنموية.
ففي  15كانون الثاين (يناير) � 2012أعلن ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س دولة االمارات ورئي�س جمل�س الوزراء وحاكم دبي ،مبادرة
وطنية بعنوان «اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة» ،وهي ت�سعى ،وفق ما قال
�سموه� ،إىل «جعل االمارات مركزاً عاملي ًا ومنوذج ًا ناجح ًا لالقت�صاد الأخ�ضر
اجلديد ،مبا يعزز من تناف�سيتها وا�ستدامة التنمية ويحافظ على بيئتها
للأجيال القادمة».
ويف � 12آذار (مار�س) � ،2012أعلن الأمري تركي بن نا�صر ،الرئي�س العام للأر�صاد
والبيئة يف ال�سعودية� ،أن «حتول املنطقة العربية �إىل االقت�صاد الأخ�ضر
�سي�ساهم وي�ساعد يف �إيجاد فر�ص عمل الئقة ودائمة لل�شباب» ،ودعا اىل تعزيز
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص و�ضمان ال�سيا�سات املالية الرا�سخة
لدعم التحول �إىل اقت�صاد �أخ�ضر يف املجتمعات اخلليجية».
لهذا ،تبدو امل�سودة متناق�ضة مع هذه التوجهات العربية الوا�ضحة .فكيف
�أمكن لهذه الدول �إطالق مبادرات وبرامج وطنية تعتمد االقت�صاد الأخ�ضر،
وحت ّدد خطط ًا دقيقة للتنفيذ ،يف حني تقول امل�سودة �أنه ال يوجد تعريف
لالقت�صاد الأخ�ضر بعد؟
يرى املنتدى العربي للبيئة والتنمية �ضرورة �إجراء تعديالت جذرية يف
م�سودة االعالن ،ليعك�س املواقف العربية الفعلية من املو�ضوع:
 .1ا�ستبدال الكالم عن «غياب تعريفات متفق عليها حول االقت�صاد الأخ�ضر»
بالت�أكيد على �أن «االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة هما عبارتان ملفهوم
واحد .االقت�صاد الأخ�ضر هو �آلية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة».
 .2الت�أكيد على �ضرورة نقل التكنولوجيا ودعم الدول النامية لتحقيق حت ّول
�سل�س ،وتطبيق قرار اجلمعية العمومية للأمم املتحدة عام  1970بتخ�صي�ص
الدول املتقدمة  0,7يف املئة من دخلها القومي مل�ساعدات التنمية.
 .3اال�شارة �إىل املبادرات العربية احلكومية يف جمال االقت�صاد الأخ�ضر (خا�صة
االمارات ،ال�سعودية ،الأردن) ومبادرات القطاع اخلا�ص ،وم�ساهمات املجتمع
املدين ومراكز الأبحاث ،خا�صة تقرير «�أفد» حول االقت�صاد الأخ�ضر.

 36چﷲ

«�أفريدا» تطلق خدمة تقطيع الورق ال�سرية
خدمة  Redishredمن «�أفريدا» التي �أطلقت بالتعاون مع �شركة التقطيع االحرتايف
يف الإمارات العربية املتحدة ُ�صممت لتمكني ال�شركات من التخل�ص الآمن من
امل�ستندات والإلكرتونيات ومواد �أخرى
�سرية.
مي�س ،وتبقى
تو�ضع املواد يف نظام ال ّ
من دون مل�س حتى يتم تقطيعها .وتنفذ
العملية يف موقع ممتلكات الزبون.
وقال مالك �سكر ،رئي�س جمل�س ادارة
«�أفريدا»« :عند ا�ستعمال Redishred
تطمئن ال�شركات اىل �أن م�ستنداتها ال�سرية يتم التخل�ص منها ب�أمان بوا�سطة
نظام متطور .وت�شاركنا �شركة التقطيع االحرتايف قيمنا يف تقدمي خدمات نوعية
لزبائننا� .أدناه ال نكتفي بتقدمي جمموعة من الت�سهيالت لإدارة النفايات ،بل نحن
واعون بيئي ًا ونُدخل العمليات اخل�ضراء يف كل مبادرة من مبادراتنا» .ويف نهاية
العملية يعاد تدوير الورق املقطع ويتم �إ�صدار �شهادة بيئية لل�شركة.
�أفريدا ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�أكوا باور تتو�سع يف توليد الكهرباء الأردنية
ا�ستحوذت �شركة �أعمال املياه والطاقة
الدولية «�أكوا باور» على ح�صة �إ�ضافية
يف �شركة توليد الكهرباء املركزية
الأردنية ،من خالل متلكها كامل
ح�صة �شركة توليد الكهرباء املاليزية
«ماالكوف» ،التي متلك ح�صة  25يف
املئة يف �شركة «�إنارة» ال�ستثمارات
الطاقة ،التي متتلك بدورها  51يف املئة
من �شركة توليد الكهرباء املركزية يف
الأردن.
وتعترب �شركة توليد الكهرباء املركزية
�أكرب منتج للطاقة الكهربائية يف
الأردن ،حيث متتلك �سبع حمطات
لتوليد الكهرباء منت�شرة عرب اململكة،
تعمل بتقنيات متنوعة م�ستخدمة
�أنواع ًا خمتلفة من الوقود .وتبلغ
طاقتها الإنتاجية الإجمالية 1700
ميغاواط تقريب ًا ،ويغطي �إنتاجها  51يف
املئة من ال�سوق يف الأردن.
وقال الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة
«�أكوا باور» �أنها متجهة نحو تعزيز
قطاع الطاقة يف الأردن ،ولديها قناعة
تامة ب�أن �أف�ضل الطرق و�أجداها من
الناحية االقت�صادية لزيادة قدرة توليد
الكهرباء ت�أتي عرب تعزيز الكفاءة
الت�شغيلية وحت�سني �أداء حمطات توليد
الكهرباء القائمة حالي ًا ،وكذلك االنتقال
�إىل توليد الطاقة الكهربائية باالعتماد
على وقود الغاز والطاقة املتجددة.
وت�أتي عملية اال�ستحواذ هذه ،كخطوة

الحقة لعملية اال�ستحواذ التي نفذتها
�أكوا باور يف وقت �سابق ،حيث
ا�ستحوذت يف متوز(يوليو)  2011على
 65يف املئة من �شركة �إنارة ،عرب �شراء
ح�صة �شركة الأردن دبي لال�ستثمارات
العامة ،وذلك مب�شاركة م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية (ع�ضو جمموعة البنك
الدويل) .وب�إمتام عملية اال�ستحواذ
على ح�صة �شركة ماالكوف� ،ستمتلك
�شركة �أكوا باور  90يف املئة من «�إنارة»،
يف حني �ستحتفظ �شركة احتاد
املقاولني التي تتخذ من �أثينا مقر ًا لها
مبلكيتها البالغة  10يف املئة .من جهة
�أخرى� ،ستوا�صل احلكومة الأردنية
احتفاظها مبا ن�سبته  40يف املئة من
�شركة توليد الكهرباء املركزية الأردنية،
يف حني �ستحتفظ م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي مبا ن�سبته  9يف املئة ويبقى
 51يف املئة من ن�صيب «�إنارة».

اكواباور ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
�أيار 2012

�أخبار
اجلمعية الكويتية
حلماية البيئة
تتعقب الطيور املهاجرة

ا�ست�ضافت اجلمعية الكويتية حلماية
البيئة �سبعة وفود �أجنبية ت�ضم خرباء
تعقب ومراقبة الطيور املهاجرة حول
العامل ،من �أوروبا والواليات املتحدة
و�آ�سيا ،قدموا اىل البالد �ضمن اطار
م�شروع «ال�سياحة البيئية».
وقال الأمني العام امل�ساعد للجمعية
عبداالمري اجلزاف ان الوفود الزائرة
�ضمت �أكرث من  40خبري ًا يف تعقب
ودرا�سة الطيور املهاجرة وم�ساراتها
خالل رحلتيها من ال�شمال اىل اجلنوب
وبالعك�س .و�أ�ضاف �أن �أع�ضاء الوفود
حر�صوا على زيارة �أهم املواقع التي
جتتذب الطيور املهاجرة يف الكويت
لدرا�سة �أ�سباب قدومها مبختلف
�أنواعها وب�أعداد كبرية اىل البالد.
و�أو�ضح ان اجلمعية قدمت و�سائل
الدعم التخ�ص�صي والفني لتي�سري عمل
تلك الوفود ،ف�ض ًال عن تبادل اخلربات
واملعلومات مع فريق ر�صد وحماية
الطيور يف اجلمعية ،الذي حر�ص على
مرافقة �أع�ضاء الوفود يف رحالتهم �إىل
مواقع الر�صد واملراقبة.
وقال ع�ضو فريق ر�صد وحماية الطيور
يف اجلمعية الفنلندي بكار فوجل انه
مت ر�صد نحو � 30ألف طائر من عدة �أنواع
مهاجرة ،وبع�ضها ير�صد للمرة االوىل،
ما يعزز الدور املهم للكويت ك�أحد �أهم
م�سارات الطيور املهاجرة يف العامل.
و�أبدى �أع�ضاء الوفود اعجابهم ب�سهولة
ر�صد الطيور ومراقبتها يف الكويت،
و ُي�سر تنقلهم بني �أكرث من موقع
للر�صد يف يوم واحد ،مثمنني ما قدمته
اجلمعية من ت�سهيالت ودعم فني كبري.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مايو 2012

معر�ض «قافكو» للأزهار والنباتات 2012
التقليد ال�سنوي لإظهار الرباعة يف
زراعة النباتات املنزلية يف معر�ض
قافكو للأزهار والنباتات حمل
هذه ال�سنة �أكرث من معنى ،نظراً
لتزامنه مع االحتفال باليوبيل
الف�ضي للمعر�ض.
ا�ست�ضافت احلدث خيمة كبرية يف
نادي البانو�ش يف م�سيعيد ،ورعته
�شركة قطر للأ�سمدة (قافكو).
وهو �أثبت مرة �أخرى �أنه جاذب
للجمهور� ،إذ قدم �إليه �أكرث من
� 9000شخ�ص.
وكما كان يحدث يف املا�ضي ،ا�ستمتع
احل�شد الكبري مب�شاهدة املجموعات
املتناف�سة يف �أكرث من مئة فئة من
الأزهار واخل�ضار والفواكه والنباتات
املزروعة يف �أوعية وت�شكيالت
الأزهار واملنحوتات النباتية
والثمرية ومنحوتات الزبدة وحتى

التماثيل اجلليدية .وقدم لكل من
احلا�ضرين وعاء يحوي نبتة مزهرة
قبل مغادرة املعر�ض.
افتتح املعر�ض رئي�س «قافكو»
عبدالعزيز �أحمد املالكي ،ي�صاحبه
نائب الرئي�س ورئي�س جمل�س
الإدارة خليفة ال�سويدي .وقال
ال�سويدي يف كلمته �إن املعر�ض منا
بقفزات و�أ�شواط خالل ال�سنوات
اخلم�س والع�شرين الأخرية ،من
حيث امل�شاركة وال�شعبية ،اذ
�أ�صبح نقطة ان�صهار حيث يلتقي
النا�س من جميع م�شارب احلياة
لعر�ض �إبداعاتهم واالحتفاء ب�سخاء
الطبيعة.
املعر�ض الذي كان ي�شكل جتمعاً
ملوظفي «قافكو» وعائالتهم حتول
الآن اىل حدث وطني ي�أتي اليه
النا�س واملتناف�سون من �أنحاء

البالد ،وي�شارك يف امل�سابقات مزيد
من املدار�س .وقد �شكلت امل�سابقات
احل ّية ،يف �صنع التماثيل اجلليدية
واملنحوتات النباتية ،نقطة اجلذب
جلمهور �شغوف ،حيث �أطلق
املتبارون العنان لرباعتهم يف نحت
التحف الفنية املتنوعة.

«قافكو» ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ميول منظومتي �صرف �صحي يف لبنــان
ال�صندوق الكويتي للتنمية ّ
رعى رئي�س احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي
حفل توقيع اتفاق قر�ض مع ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية لتمويل «م�شروع �إن�شاء
منظومتي �صرف
�صحي يف مرجعيون
واخليام و�شقرا».
وقع االتفاق وزير
املال اللبناين حممد
ووزير
ال�صفدي،
الطاقة واملياه اللبناين
جربان با�سيل واملدير
لل�صندوق
العام
للتنمية
الكويتي
عبد الوهاب البدر ،يف
ح�ضور رئي�س جمل�س االمناء واالعمار املهند�س نبيل
اجل�سر ،و�سفري الكويت لدى لبنان عـبدالعال القناعي
والقائم باعمال ال�سفارة الكويتية جا�سم الناجم
وممثل ال�صندوق الكويتي يف لبنان نواف الدبو�س.
يت�ضمن امل�شروع �إن�شاء منظومة �صرف �صحي يف
منطقة مرجعيون ـ اخليام بطول  140كيلومرتاً من

ال�شبكات و 5حمطات �ضخ� ،إ�ضافة اىل حمطة معاجلة
ثالثية �سعتها  5200مرت مكعب يومي ًا .وت�ستفيد
من هذه املنظومة �سبع قرى هي جديدة مرجعيون
واخليام وبالط وبرج
امللوك و�إبل ال�سقي
والقليعة ودبني.
وميكن االفادة من
املياه املعاجلة يف
الزراعة.
كما ي�شمل امل�شروع
منظومة لل�صرف
ال�صحي يف منطقة
تتكون من
�شقرا
ّ
 110كيلومرتات من
ال�شبكات ،ت�ستفيد منها �ست قرى هي �شقرا وحوال
وكونني والطريي وبيت ياحون وجزء من برع�شيت،
وتت�صل مبحطة معاجلة ثنائية �سعتها  4500مرت
مكعب يومياً.

ال�صندوق الكويتي للتنمية ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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�أخبار
قطر للبرتول يف
م�ؤمتر «جيو »2012
�أبدى كبار اخلرباء الذين ح�ضروا م�ؤمتر
ومعر�ض العلوم اجليولوجية العا�شر
يف ال�شرق الأو�سط (جيو  )2012يف
البحرين بداية ال�شهر املا�ضي اهتمام ًا
كبري ًا بالنطاق الوا�سع لعمليات قطر
للبرتول يف �صناعات النفط والغاز
والبرتوكيماويات.
ح�ضر هذا املعر�ض ،الذي �أقيم حتت
رعاية الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة،
رئي�س وزراء البحرين� ،أكرث من 2000
خمت�ص يف جمال العلوم اجليولوجية
وافتتحه الدكتور عبداحل�سني بن علي
مريزا ،وزير �ش�ؤون النفط والغاز ورئي�س
الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف البحرين
الذي قام بزيارة جناح قطر للبرتول يف
املعر�ض حيث ا�ستقبله ال�شيخ عبدالـه بن
ثامر �آل ثاين� ،سفري قطر يف البحرين،
بح�ضور وفد قطر للبرتول.
وكانت قطر للبرتول من بني �أكرث
من � 150شركة وم�ؤ�س�سة م�شاركة
يف املعر�ض من  27دولة ،ومن �أهم
العار�ضني �شركات النفط الوطنية
ال�ست التي مثلت دول جمل�س التعاون،
�إ�ضافة �إىل عدد من �شركات النفط والغاز
العاملية.
وقد �أبرز جناح قطر للبرتول ن�شاطات
امل�ؤ�س�سة وعملياتها� ،إ�ضافة �إىل عمليات
�شركة قطر للبرتوكيماويات (قابكو).
ويعترب معر�ض جيو ،الذي نظم للمرة
االوىل عام  ،1994احلدث الأبرز ملنتجات
وخدمات قطاع اجليولوجيا النفطية يف
ال�شرق الأو�سط.

قطر للبرتول ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�أنواع من البوم يف حممية دبني
نفذت هيئة حممية غابات دبني التابعة للجمعية
امللكية حلماية الطبيعة يف االردن ،درا�سة مف�صلة لأنواع
البوم املوجودة داخل املحمية .فتبني وجود �أربعة �أنواع
مرتبطة بالغابة ب�شكل وثيق �إذ ت�ستخدمها كموئل
للغذاء والتكاثر� ،إ�ضافة �إىل بومة تاوين وبومة �سكوب�س
والبومة ال�صغرية وهي االنواع ال�شائعة يف املحمية.
وقال مدير املحمية ب�شري عيا�صرة �إن املحمية تقوم
بالعديد من الدرا�سات وبرامج املراقبة ،خ�صو�ص ًا
للأنواع النباتية واحليوانية ،ا�ستمراراً لربامج امل�سح
االوىل التي �أجريت يف بداية ان�شائها .و�أ�شار اىل �صدور
تقرير الدرا�سة ،مبين ًا ت�سجيل نوع مهاجر من البوم
الطويل الأذنني يتكاثر يف املحمية ،التي تعاين حالي ًا
من الكثري من املهددات �أهمها ت�شتت املوائل الناجتة عن
التدخل الب�شري الكثيف يف الغابة.

و�أو�صت الدرا�سة بدرا�سة �أثر االن�سان على مثل هذه
الأنواع وخ�صو�ص ًا بعد ما ذكره �أهايل املنطقة عن
انح�سار �أعداد البوم وتوزعه .يعترب البوم من �أهم
مكافحات القوار�ض التي تق�ضي على العديد من
املحا�صيل وخ�صو�ص ًا احلبوب.
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

العامل الأخ�ضر والكلمة املكتوبة

«النقد الإيكولوجي» هو جمال �أكادميي قدمه الدكتور
�سكوت �سلوفيك� ،أ�ستاذ الأدب والبيئة يف جامعة نيفادا
مبدينة رينو الأمريكية ،يف حما�ضرة وحلقة درا�سية
ا�ست�ضافها برنامج التخرج يف الأدب املقارن يف دائرة العلوم
الإن�سانية باجلامعة اللبنانية الأمريكية يف بريوت.
النقد االيكولوجي� ،أو النقد الأدبي البيئي ،حركة �أدبية
برزت يف منت�صف ت�سعينات القرن الع�شرين واكت�سبت
بع�ض الأهمية منذ ذلك الوقت .وهو يتخذ مقاربة متعددة
االخت�صا�صات للن�صو�ص الأدبية ،جامع ًا غالب ًا بني التف�سري
اجلمايل التقليدي والفل�سفة والتدريب يف العلوم الطبيعية.
�شدد �سلوفيك على �أن ميدان النقد االيكولوجي لي�س
مقت�صراً على «الن�صو�ص البيئية ال�صريحة» ،فهو �أ�سا�س ًا
ي�شمل «تفح�ص املعاين ال�ضمنية الإيكولوجية والعالقات
بني الب�شر والطبيعة يف �أي ن�ص �أدبي ـ حتى الن�صو�ص التي
تبدو للوهلة الأوىل غافلة عن العامل غري الب�شري.
وو�صف النقد الإيكولوجي ب�أنه ميثل «حتدي ًا لل�صفات

الب�شرية لت�صبح �أكرث جتريبية» ،متحو ًال اىل ق�صيدة
( ،Spring Poolsبرك الربيع) لل�شاعر الأمريكي روبرت
فرو�ست ليظهر كيف ت�ستطيع هذه املقاربة تعديل خربتنا
حتى بالن�سبة اىل عمل �أدبي �شهري .فهذه الق�صيدة املوجهة
اىل الربك املو�سمية التي تغذيها الثلوج ـ وهي ميزة لأرا�ضي
نيو انغالند تظهر وتختفي �سريع ًا ـ تُ قر�أ تقليدي ًا كمرثاة
تدور حول �سرعة زوال اخلربة .و�أ�شار �سلوفيك اىل �أن هذه
الربك تعك�س تقلبات من�سوب املياه اجلوفية ،معترباً �أن
نربة الأ�سف العاطفية يف الق�صيدة يوازنها الفهم اجلمايل
لدورة الطبيعة .وخل�ص �سلوفيك اىل �أن «النا�س يف اجلامعة
ـ يف الأدب ،والعلوم ـ لي�سوا هم فقط من ميتلك املعرفة.
فالنا�س الذين يعي�شون يف متا�س يومي مبا�شر مع العامل
الطبيعي غالب ًا ما يتمتعون بحكمة عميقة علينا �أن نتعلم
منها».

اجلامعة اللبنانية الأمريكية ( )LAUع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

توعية م�ستخدمي حافالت النقل باحلفاظ على نظافة �أبوظبي
نظمت بلدية مدينة �أبوظبي،
بالتعاون مع دائرة النقل ،حملة
لتوعية م�ستخدمي حافالت النقل
العام ب�أهمية احلفاظ على النظافة
العامة يف �شوارع املدينة و�أحيائها،
وااللتزام بالقوانني واللوائح املنظمة
من �أجل �ضمان م�ستوى احلياة
الأف�ضل والبيئة امل�ستدامة ل�سكان
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املدينة.
فقد مت توزيع  8000ن�سخة من
من�شورات التوعية على ركاب
احلافالت �أثناء �شراء التذاكر وداخل
احلافالت ،كما مت بث عبارات التوعية
والتثقيف على ال�شا�شات التلفزيونية
املعلقة يف مبنى احلافالت.
وت�أتي احلملة يف �إطار خطط �إدارة

ال�صحة العامة لالرتقاء مب�ستوى
النظافة واملظهر احل�ضاري لأبوظبي،
وت�أكيداً على النجاحات التي حققتها
البلدية من خالل تطبيق �أف�ضل
معايري النظافة.
وقال مدير �إدارة ال�صحة العامة،
خليفة حممد الرميثي� ،إن احلملة
ركزت على �أهمية تر�سيخ القيم

املجتمعية ال�سليمة وحتفيز �أفراد
املجتمع للم�شاركة يف املحافظة على
املظهر احل�ضاري النظيف للمدينة،
واالبتعاد عن ال�سلوكيات والت�صرفات
التي ميكن �أن ت�ضر بامل�شهد العام
وتعطي انطباع ًا �سلبي ًا عن املجتمع.

بلدية مدينة �أبوظبي ودائرة النقل يف �أبوظبي
ع�ضوان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�أيار 2012

ملف �شهري عن الطبيعة العربية والعاملية من جملة ﷲ
�أيار
مايو 2012

غابة ُب َـرع
ذاكرة اليمن
ال�سعيد 40
كنوز مغمورة
يف الكهوف املائية 44
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غابة ُب َـرع

ذاكرة اليمن ال�سعيد
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ماجد التميمي (�صنعاء)
ُب َرع واحدة من �أهم املحميات الربية الطبيعية يف
اليمن .هي ذات ن�سق جبلي متميز بطوبوغرافية
فريدة ،وال�سفر �إليها مبثابة رحلة �إىل قلب التاريخ الطبيعي
لليمن ال�سعيد.
ت�ستلقي ُب َرع على �أحد املرتفعات الغربية يف حمافظة
احلديدة ،وتبعد  260كيلومرت ًا غرب العا�صمة �صنعاء.
ويطل جبل ُب َرع على �سهل تهامة ووادي �سهام الذي ي�شق
بطن تهامة وي�صب يف البحر الأحمر ،ويبلغ ارتفاعه 2200
مرت عن �سطح البحر� .أما املحمية فرياوح ارتفاعها بني 300
و 800مرت ،وتقدر م�ساحتها الإجمالية بنحو  4287هكتاراً.
وقد مت ت�صنيفها �إىل منطقتني بناء على الكثافة النباتية،
التي تقل يف منطقة وادي رجاف ثم ما تلبث �أن تزداد كثافة
لت�شمل بقية �أجزاء املحمية املرتبعة على مدى االرتفاع.
�أيار 2012

�أر�ض ّ
غناء �صمدت �أمام عوامل الطبيعة
وعبث الإن�سان فبقيت �شاهد ًا حي ًا على
الغابات اال�ستوائية التي كانت يف �شبه
اجلزيرة العربية قبل �آالف ال�سنني

قرية تراثية يف نطاق حممية ُب َرع

وي�سود املنطقة مناخ معتدل �إىل �شبه حار معظم �أيام ال�سنة،
حيث ترتاوح درجة احلرارة بني  18و 43درجة مئوية.
�أعلنت غابة ُب َرع حممية برية طبيعية عام  .2006وهي
�شاهد حي على ما كانت عليه بيئة اليمن .وتعترب �أكرب
حممية حراجية ا�ستوائية يف �شبه اجلزيرة العربية .وتدل
ال�شواهد اجلغرافية على انحدارها من �ساللة الغابات
اال�ستوائية التي كانت �سائدة يف �شبه اجلزيرة العربية قبل
�آالف ال�سنني .وكان ملوقع هذه املحمية ،الذي ظل بكر ًا
لقرون� ،أثر يف بقائها �صامدة �أمام الظروف واملتغريات
الطبيعية التي طر�أت على املكان.
ر�صدت الدرا�سات العلمية وجود  315نوع ًا نباتي ًا
يف املحمية ،منها  63نوع ًا نادر ًا على امل�ستوى الوطني
واالقليمي ،ما جعلها ذات مكانة بيئية خا�صة .كما �أن هناك
 35نوع ًا مهدد ًا باالنقرا�ض تعمل �إدارة املحمية على حمايتها
وا�ستدامتها .وثمة �أنواع متوطنة ال توجد يف �أي مكان �آخر،
مايو 2012

�أهمها ال�صرب والبيا�ض والقطف .واملالحظ �أن معظم هذه
النباتات حتمل طابع الإقليم ال�سوداين ،وقليل جد ًا ذو طابع
�صحراوي .وهناك �أ�صناف نباتية ت�ستعمل لغر�ض العالج
�أمثال العرثب والأراك (ال�سواك) والبابوجن والهيدر ،كما �أن
هناك �أ�صناف ًا عطرية مثل �أ�شجار ال�شذاب والريحان والفل.
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن ن�سبة �أنواع النباتات يف هذه
املحمية تقدر بنحو  10يف املئة من نباتات اليمن ككل.

موئل للطيور

هناك �أ�سباب عدة جعلت من اليمن عموم ًا موئ ًال للطيور
املهاجرة والنادرة واملتوطنة ،منها ما ميثله موقع البالد من
عزل جغرايف و�صحراوي جعلها حمطة هامة ال�سرتاحة
الطيور املهاجرة الآتية من ال�شمال ،ف�ض ًال عن التنوع
املناخي وتعـدد الت�ضاري�س الطبيعية اللذين �أثرا �إيجابي ًا
يف م�ستوى تنوع البيئات .وتعترب حممية غابة ُب َرع الوجهة
چﷲ 41
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يع�سوب

طيور وزهور
م�ستوطنة
يف حممية ُب َرع

فرا�شة متوطنة
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�أيار 2012

فهد يف وجاره

الأبرز لتواجد الطيور وتنوعها ،وقد اختارتها املنظمة الدولية
حلماية الطيور  BirdLife Internationalالتي تتخذ من
بريطانيا مقر ًا لها �ضمن �أهم  57موقع ًا عاملي ًا للطيور املتوطنة
والنادرة .و�أثبتت الدرا�سات الت�صنيفية وجود  93نوع ًا من
الطيور على مدار العام ،منها  32نوع ًا متوطن ًا و 17نوع ًا
ذات �أ�صول �أفريقية .ويعترب �أبو معول الرمادي يف املرتبة
الأوىل من حيث كثافته العددية ،يليه طائر الذباب الأفريقي
ثم الرثثار العربي .وت�ست�ضيف املحمية خم�سة �أنواع ت�أتيها
خالل ف�صل ال�صيف للتزاوج والتكاثر� ،أبرزها طائر الكوكو
املتطفل واحلمامة اخل�ضراء.
وتزخر املحمية ب�أنواع نادرة من الطيور بات بع�ضها
نادر ًا ،منها الزرياب املغرد والطليق ذو املنقار املميز ب�ألوانه
الزاهية واملهلل واحلجل ،بالإ�ضافة �إىل احل�سون الذي اختري
رمز ًا وطني ًا مع �شجرة دم الأخوين ،ونقار اخل�شب واليمام
واحلمامة املطوقة .وحتت�ضن املحمية نوعني من طيور
العقاب املهددة باالنقرا�ض على امل�ستوى العاملي.

مالذات �آمنة

ت�ؤوي حممية ُب َرع الطبيعية العديد من الأحياء الربية� ،إذ
تتوافر فيها عنا�صر اال�ستقرار الثالثة :املاء والغذاء واحلماية.
ويجد املت�أمل لت�ضاري�سها �أنها مليئة بال�شقوق والكهوف التي
متثل مالجئ �آمنة ال�ستقرار هذه الأحياء وتكاثرها .ووفق ًا
لدرا�سة �أجراها باحثون من الهيئة العامة حلماية البيئة
مايو 2012

اليمنية ،تبني �أن املحمية حتوي ت�سعة �أنواع من الثدييات
الرباح وهو الأكرث انت�شار ًا �إذ
الربية� ،أبرزها قرد البابون �أو ُ
ت�صل �أعداده حالي ًا �إىل نحو  200قرد .كما يالحظ انت�شار
بع�ض الأنواع النادرة ،مثل ال�ضبع املخطط والدعلج الهندي
والنم�س الأبي�ض الذيل والو�شق ذي الأ�صول الأفريقية .وقد
�شهدت املحمية وجود بع�ض الأنواع املتوطنة مثل القنفذ
الأ�سود والأرنب الربي والوبر والذئب العربي والثعلب.
ووجد امل�صنفون �أن حممية ُب َرع ت�ضم  13نوع ًا من
الزواحف ،يت�صدرها الورل اليمني املعروف ب�صائد
الثعابني ،وهـو كبري احلجـم بحيث ت�سهل ر�ؤيته بني احلني
والآخـر .وتعي�ش فيها �أي�ض ًا احلية النافخة الأفريقية وثعبان
الكوبرا ال�سام و�أنواع من �سالحف املياه العذبة .ولل�سحايل
تواجد الفت ،لكن �أبرز �أنواعها انت�شار ًا �سحلية الوحر الكثرية
التواجد فوق ال�صخور.
ومت التعرف على خم�سة �أنواع من الربمائيات ونوعني
من �أ�سماك املياه العذبة ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع عديدة من
احل�شرات كالرعا�شات واخلناف�س وفر�س النبي .وت�شكل
املحمية حديقة مفتوحة للفرا�شات ،حيث تر�سم ب�أجنحتها
وتنقالتها تفا�صيل املتعة واجلمال يف نفو�س الزائرين .لكن
هذه الفرا�شات مل َ
حتظ ب�أي درا�سة حتى الآن.
حممية ُب َرع مق�صد للتمتع امل�س�ؤول بهدوء الطبيعة
وجمالها ،ومكان حمبب لهواة الت�سلق ،وقبلة لـ «ال�سياحة»
■
العلمية البحثية.

�سعدان و�سحلية ودودة
مقيمة يف املحمية
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كهوف يف املك�سيك
تر�صد �إن�سان الع�صر اجلليدي

كنوز مغمورة
يف الكـهـوف املائية
�شق عامل الآثار �أرتورو غونزالي�س
طريقه حتت �آثار �شعب املايا واملتاهات
املغمورة باملاء والغابة الكثيفة التي
تك�سو �شبه جزيرة يوكاتان يف
املك�سيك ،بحث ًا عن دليل يثبت �أن
الب�شر �سكنوا املنطقة قبيل نهاية
الع�صر اجلليدي حني ارتفع م�ستوى
مياه البحر فغمرت الكهوف .اجلهود
التي يبذلها غونزالي�س تلقي ال�ضوء
على حقائق جديدة حول احلياة
يف ع�صور ما قبل التاريخ .وهو نال
على ا�ستك�شافه جائزة رولك�س
للمبادرات الطموحة
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�أيار 2012

الو�صول �إىل الكهوف املائية �صعب
جد ًا� ،إذ تقع فوهاتها غالب ًا يف الأدغال
الكثيفة ،ويتطلب الغو�ص فيها معدات
خا�صة وخربة متمر�سة

مايو 2012

چﷲ 45
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�أرتورو غونزالي�س وزميلته
كارمن روخا�س يبحثان
عن �آثار يف بالوع دو�س
�أوخو�س الذي يبلغ طوله 60
كيلومرت ًا ،وهو �أطول نظام
كهفي مائي يف �شبه جزيرة
يوكاتان
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بول جيفري
تتميز �شبه جزيرة يوكاتان يف املك�سيك بطبيعة
�أر�ضها امل�ستوية ن�سبياً ،حيث ال توجد �أنهار لأن
احلجارة الكل�سية متت�ص مياه الأمطار ب�سرعة لتجري حتت
وت�صب يف البحر .وهناك جمموعة من البواليع� ،أو
الأر�ض
ّ
الأغوار ،يطلق عليها ال�سكان املحليون ا�سم «�سينوتي�س»
( ،)Cenotesحيث انهارت �سقوف الكهوف املائية .وقد
�أتاحت تلك البواليع لل�سكان الو�صول �إىل املياه العذبة على مر
القرون ،بينما �أثارت الكهوف املوجودة حتت فتحاتها ف�ضول
املغامرين ،على رغم حتديات الو�صول �إليها.
و�ساهم التطور التكنولوجي يف معدات الغو�ص يف
ت�سهيل املهمة على الغوا�صني الراغبني يف ولوج �أعماق
�سل�سلة الأنفاق املظلمة املتفرعة من الكهوف املغمورة ،حيث
توالت التقارير حول هذا العامل ال�سفلي وحمتوياته من بقايا
ب�شرية وحيوانية.
با�شر البيولوجي وعامل الآثار املك�سيكي �أرتورو غونزالي�س

( 47عاماً) ،الذي يعمل يف «املعهد الوطني للتاريخ وعلوم
الإن�سان» ،درا�سة منهجية للكهوف املغمورة عام .1999
وكون فريق ًا من  20باحث ًا ،بينهم علماء �آثار وخرباء �أحافري
ّ
وغوا�صون وم�صورون� ،أبدوا ا�ستعدادهم خلو�ض جتارب
غو�ص �صعبة تقني ًا وبدني ًا ت�ستغرق الواحدة منها ما ي�صل
�إىل �ست �ساعات .وعرث �أفراد هذا الفريق على ثالثة هياكل
عظمية يف الأعماق� ،صعدوا بها �إىل �سطح املاء وقاموا
بفح�صها ودرا�ستها .وكان ما وجدوه مفاج�أة مذهلة للو�سط
العلمي.
�أ�شارت نتائج االختبارات �إىل احتمال �أن يزيد عمر تلك
الهياكل العظمية على �أعمار �أي بقايا ب�شرية عرث عليها يف
وقدرت ثالثة خمتربات �أجنبية عمر �أحدها مبا
الأمريكتنيّ ،
يزيد على � 11600سنة .كما تبني �أنها ال حتمل �أي �شبه ب�شعب
«املايا» الذي ا�ستوطن املنطقة بعد ذلك ب�آالف ال�سنني،
والذي عرث على �آثاره وم�صنوعاته قرب فوهات البواليع .لكن
بنية جماجم الهياكل املكت�شفة حديث ًا ت�شبه �إىل حد ما بنية
جماجم �شعوب �شرق �آ�سيا ،بح�سب ما قال غونزالي�س ،الأمر
�أيار 2012

غونزالي�س يناق�ش باحثني يف جامعة مك�سيكو حول جماجم وجدها يف بواليع يوكاتان

غونزالي�س وم�ساعدته ماريا كورييل قبيل غو�صهما يف بالوع �إل متبلو

الذي حمل الو�سط العلمي على �إعادة تقييم نظرياته حول
كيفية وزمان و�صول الإن�سان �إىل القارة الأمريكية.

�إن�سان ما قبل التاريخ

تعلم غونزالي�س الغو�ص يف �إطار درا�سته اجلامعية لعلم
الأحياء .بيد �أن م�صدر �إلهامه احلقيقي كان فيلم ًا وثائقي ًا من
�إنتاج «نا�شونال جيوغرافيك» يحكي ق�صة عثور امل�ستك�شف
جيم�س كوك على موقد قدمي على عمق  30مرت ًا حتت �سطح
املاء .وقـال غـونزالي�س« :كان ذلك �شيئ ًا مذه ًال بالن�سبة
�إيل� ،إذ طاملا �أثارت الكهوف اهتمامي البالغ ،فهي بالن�سبة
�إىل العديد من املجموعات الب�شرية الأ�صلية مبثابة الرحم
الذي ولدت منه .وبعد م�شاهدتي هذا الوثائقي بد�أت رحالتي
اال�ستك�شافية �إىل الكهوف املائية .وتعرفنا �إىل جيم�س كوك،
ذلك امل�ستك�شف الرائد لتلك الأماكن ،فنبهنا �إىل اكت�شافاته
الأخرى .وبف�ضله �أطلقنا م�شروع ًا عام � ،1999أتاح لنا حتقيق
اكت�شافات مذهلة حول تاريخ القارة الأمريكية».
يف �أعماق تلك الكهوف ،عرث غونزالي�س وزمال�ؤه على
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�أحافري ترتاوح �أعمارها بني � 10آالف و� 60ألف عام ،بينها بقايا
حليوانات منقر�ضة من ف�صيلة اجلمال والأرماديلو املدرع
واجلياد تعود �إىل الع�صر البل�ستو�سيني (احلديث الأقرب)،
حني كانت منطقة يوكاتان مك�سوة بغطاء ع�شبي جاف ،بد ًال
من الغابات املنخف�ضة .وعرث امل�ستك�شفون يف �أحد الكهوف
املغمورة �شمال تولوم ،قرب �ساحل البحر الكاريبي ،على
موقد �آخر قدمي ،حيث ك�شفت فيه الآثار الكربونية لعظام
جمال حمروقة �أن الإن�سان يف تلك احلقبة كان يتغذى على
حلوم حيوان انقر�ض يف نهاية الع�صر البل�ستو�سيني.
ت�شري درا�سات �إىل �أن م�ستوى البحر كان منخف�ض ًا بنحو
 100مرت عن م�ستواه احلايل ،يف الفرتة التي كان فيها �إن�سان
ما قبل التاريخ يتغذى على حلوم اجلمال .ويعتقد غونزالي�س
�أن تلك ال�شعوب كانت ت�ستخدم الكهوف كمطابخ بدائية
ومعابر �إىل م�صادر املياه .وهناك �أدلة قوية على �أنها كانت
ت�ضع موتاها يف كهوف خا�صة عميق ًا حتت �سطح الأر�ض،
بق�صد حمايتها من احليوانات املفرت�سة .ويف فرتة الحقة،
ت�سببت التبدالت الهائلة التي �شهدها مناخ الأر�ض بارتفاع
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�سريع يف م�ستوى مياه البحر واملياه اجلوفية ،مما �أدى �إىل
غمر املدافن واملطابخ باملاء ،وبقائها طي الن�سيان �إىل �أن
اكت�شفها الغوا�صون بعد �آالف ال�سنني.
�أثارت اكت�شافات غونزالي�س اهتمام ًا بالغ ًا بالبواليع ،ما
حدا به �إىل العمل مع �سكان القرى املحليني من �أجل حماية
الكنوز النادرة من التلف وال�سلب .وحثهم على املطالبة
بوقف تلويث املياه اجلوفية نتيجة عمليات التطوير ال�سياحي
على طـول ما ي�سمى «ريفيـريا املايا» .وتختزن البواليع
ميـاه ًا جوفية ثمينة ،لكن مئات �آالف الأمتار املكعبة ت�ضخ
منها كل يوم مبعدل يتجاوز كثري ًا قدرتها على التجدد
يف بع�ض �أنحاء �شبه جزيرة يوكاتان .ويف املناطق النائية
ت�ستخدم البواليع �أحيان ًا كمكبات للنفايات ال�صلبة وال�سائلة،
ما يلوث املياه اجلوفية ع�ضوي ًا وكيميائياً.
وقد منح غونزالي�س «جائزة رولك�س للمبادرات
الطموحة» عام  .2008وا�ستخدم قيمتها النقدية البالغة
� 50ألف دوالر لقيادة فريق امل�ستك�شفني يف رحالت بحث
ميدانية ،مع تركيز خا�ص على كهف «ت�شان هول» ،الذي
عرث فيه على هيكل عظمي رابع.

�سباق مع الزمن

Photos: © Rolex
Awards / Kurt Amsler
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على رغم تقدم املعرفة باملا�ضي ال�سحيق لهذه املنطقة ،تبقى
عملية الدخول واخلروج لتلك املتاهات امللتوية خماطرة كبرية
يف �سبيل العلم واال�ستك�شاف .كما �أن الرحالت الطويلة

واملربكة حتت املاء ال تزال ت�شكل حتدي ًا ج�سدي ًا ونف�سياً،
بوجود التدابري اللوج�ستية املعقدة واملعدات املتنوعة للحد
من الأخطار .وقد ت�ستغرق حملة اال�ستك�شاف الواحدة �ست
�ساعات حتت املاء ،مبا يف ذلك ال�ساعة الأوىل التي ي�ستغرقها
الو�صول �إىل الكهف املطلوب ،و�ساعة ثانية لإجراء البحث،
و�أربع �ساعات لرحلة العودة �إىل �سطح املاء والتي يجب �أن
تكون تدريجية مع عدة توقفات لتجنب �أ�ضرار االختالف
املفاجئ يف ال�ضغط.
وتبقى �سنوات عديدة من الغو�ص يف الكهوف بانتظار
غونزالي�س ،الذي و�صفه لوي�س �ألبوري�س ،مدير «نا�شونال
مل على قدر كبري
جيوغرافيك» يف �أمريكا الالتينية ،ب�إنه «عا ٌ
من اجلدية والت�صميم» .وتعد هذه الرحالت اال�ستك�شافية
�سباق ًا مع الزمن ومع عمليات التطوير ال�سياحي القائمة
يف يوكاتان .ويرى غونزالي�س �أن املخاطر التي يخو�ضها
الغوا�صون عند دخولهم النوافذ املائية التي تطل على املا�ضي
ت�ستحق املخاطرة والتحدي.
يقول غونزالي�س« :ب�صفتي واحد ًا من �سكان القارة
الأمريكية ،يهمني معرفة من كان ه�ؤالء النا�س ،ومن �أين
�أتوا ،ومتى وط�أت �أقدامهم �أر�ض �أمريكا للمرة الأوىل .تلك
املواقع تتيح لنا فر�صة م�شاهدة الأدوات والبقايا كما تركها
�شعب الع�صر اجلليدي� .إنه كنز ال يقدر بثمن ،و�أتطلع
ب�شغف �إىل اكت�شاف تلك املكونات ودرا�ستها وحتليلها،
■
وبالتايل امل�ساهمة يف فهم تاريخ الب�شرية».
�أيار 2012

�سوق الط ِّيب

جتمع �أ�سبوعي يف و�سط بيـروت حيث يلتقي
مزارعو الأرياف مب�ستهلكي املدن املت�شوقني
�إىل منتجات ع�ضوية وتقليدية
نداء هالل
تعنى �أ�سواق املزارعني بخلق �صلة بني املنتجني
وامل�ستهلكني ،بحيث ال يكون الغذاء جمرد �سلعة
و�ضعت على رف ال�سوبرماركت ،بل منتج �صنعته جهود
ب�شرية ومعرفة تقليدية مرتاكمة عرب الأجيال�« .سوق الط ِّيب»
�سوق �أ�سبوعية للمزارعني اللبنانيني يف الهواء الطلق ،تنظم
كل يوم �سبت يف و�سط العا�صمة بريوت ،ويبيع فيها منتجون
من �أنحاء البالد �أغذية ع�ضوية وتقليدية طازجة.
ال يوجد يف �سوق الطيب جمرد رغيف خبز ،بل خبز
رميا وخ�س خالد وكبة �سوزان ،ما يعيد حمتوى رئي�سي ًا
�إىل الغذاء هو بعده الإن�ساين والثقايف .ي�صبح للغذاء وجه،
ولال�ستهالك ارتباط بالإنتاج .ينال املزارعون واملنتجون
التقدير ،كما ينالون عائد ًا عاد ًال لعملهم ،ويتاح للم�ستهلكني
ويقدم للم�ستهلك ،كمتذوق واع
بناء عالقات مع مزارعيهمَّ .
للطعام ،غذاء ذو بعد تقليدي �إ�ضايف (لي�س �أي نوع من
اجلبنة ،بل ظرفية �أو �سردالة) ،وبعد مناطقي (لي�س �أي
نوع من الزيتون ،بل زيتون حا�صبيا �أو عكار) .بالن�سبة �إىل
كثريين من �سكان املدينة ،ت�سرتجع جتربتهم يف ال�سوق
عالقتهم مع الأر�ض كم�صدر للغذاء .وت�ساهم «�سوق
الطيب» ،عرب ربط املنتج بامل�ستهلك ،يف تغيري �صورة
املزارع ،املنبوذ تقريب ًا كفالح ،مذكّ رة �سكان املدينة بوجوب
تقديره واحرتامه.
مل تعد �سـوق املزارعـني جمرد مكان تقليدي للبيع
وال�شراء ،بل �أ�صبحت مكان ًا اللتقاء الريفي باملديني ،ولتوفري
فر�ص اقت�صادية ل�صغار املزارعني واملنتجني ،وللتوعية
بالغذاء ال�صحي والعي�ش ال�صحي .باخت�صار� ،إنها م�ساحة
عامة للتفاعل والتعلم حول التغذية ال�صحية واملمار�سات
الزراعية امل�ستدامة ،من الزراعة الع�ضوية �إىل الإدارة
املتكاملة للآفات.
الطيب» ،التي ت�أ�س�ست عام  ،2004هي �سوق
«�سوق
ّ
للمنتجني فقط ،يبيعون فيها منتجاتهم مبا�شرة �إىل
امل�ستهلكني من دون و�سطاء �أو و�ساطات .هي حدث ليوم
واحد :تُن�صب اخليم يف ال�صباح ،وي�صل املنتجون ب�شاحنات
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مليئة ب�إنتاجهم لبيعها خالل اليوم قبل عودتهم �إىل
مزارعهم .وهي تنظم �أ�سبوعي ًا منذ العام  2004بال انقطاع.
ازداد عدد امل�شاركني يف �سوق الطيب من  10مزارعني
عام � 2004إىل  60مزارعـ ًا عام  .2011وترتاوح عائدات كل
مزارع بني  300و 1000دوالر �أو �أكرث يومي ًا .ويقدم املنتجون
�أربعة �أ�صناف من املنتجات :الفواكه واخل�ضر الطازجة،
والأغذية املحفوظة �أو «املونة» ،والأغذية املطبوخة،
واملنتجات ِ
واحللي .ثلث البائعني
احلرفية مثل ال�سالل
ّ
يف ال�سوق هم مزارعون ع�ضويون مرخ�ص لهم ويحملون
�شهادات ر�سمية من منظمات ،مثل �شهادة امل�ؤ�س�سة
املتو�سطية للرتخي�ص (� )IMCأو ال�شهادة اللبنانية Liban
� .Certأما غري املرخ�ص لهم ،فيمار�سون �أ�ساليب �إنتاج
تقليدية ،متبعني قواعد �صارمة تفر�ضها �إدارة �سوق الطيب.
لقد ارتفع الطلب على الأغذية الع�ضوية حتم ًا منذ العام
 .2004ويف حني ال تتوافر �أرقام حول املبيعات� ،شهدت �سوق
الطيب تزايد ًا م�ستمر ًا وثابت ًا يف عدد منتجي هذه الأغذية،
ما يدل على منو قاعدة امل�ستهلكني .و�أدى هذا النجاح �إىل
تو�سيع ال�سوق الأ�سبوعية لت�شمل عنا�صر �إ�ضافية هي:
● مهرجان «احتفل بالطعام» للأغذية املناطقية:
�سل�سلة تنظم ليوم واحد يف مناطق لبنانية خمتلفة ،من
�ضمنها بريوت ،لرتويج التقاليد املحلية والتخ�ص�صات
الغذائية بالتعاون مع البلديات.
● «دكانة �سوق الطيب» :وهي ماركة خا�صة ت�ضم
خمتارات من �أف�ضل املنتجات.
● مطبخ «طاولة» :وهو مطعم من طراز جديد ،حيث
ليح�ضروا �أطباق ًا
ي�أتي مزارعون ومنتجون من �أنحاء لبنان
ِّ
لبنانية تقليدية وفق و�صفات عائلية قدمية .ويدفع �أجر
لكل امر�أة تقوم مبهمة الطبخ .وي�شرتي املطبخ كل الطعام
غري املباع .وتتغري الأطباق ولوائـح الطعام يومياً ،لت�سليط
ال�ضوء على مطبخ قرية �أو منطقة معينة.
● «�سوق يف املدر�سة» :وهي �سل�سلة ن�شاطات تعليمية
مع املدار�س واجلامعات.
● «ن�شرة �أخبار الطيب» :وقريب ًا جملة �إلكرتونية،
للتعريف والتوعية ومناق�شة جمموعة ق�ضايا تتعلق باحلياة
اخل�ضراء و�أ�سلوب العي�ش والطعام امل�ستدام والتخطيط
ا ُملدين امل�ستدام وال�سياحة البيئية.
توفر �سوق الطيب فر�ص ًا اقت�صادية ل�صغار املزارعني
عرب تزويدهم بعائدات م�ستقرة .ومل يتغري ر�سم ا�شرتاكهم
فيها منذ العام  .2004ويف �إمكانهم حتقيق دخل �إ�ضايف
عرب امل�شاركة يف مهرجان «احتفل بالطعام» و «دكانة �سوق
الطيب» ومطبخ «طاولة».
ولتو�سيع نطاق العمل ،تعمل �سوق الطيب على بناء
«�سوق �إيكولوجية» لتكون م�ساحة خ�ضراء �شبه دائمة
لت�سويق �إنتاج املزارعني ومنطقة للتجمع .و�سوف ت�ضم
حديقة وملعب ًا للأطفال �صديق ًا للبيئة ومطبخ ًا وتعاونية
ومن�ش�أة �صغرية لفرز النفايات و�إعادة تدويرها .ويتبع
ت�صميم ال�سوق الإيكولوجية مبادىء العمارة اخل�ضراء،
من حيث ا�ستعمال مواد بناء �أعيد تدويرها حملي ًا والتزود
بالطاقة من م�صادر متجددة .وي�سعى هذا املفهوم املبتكر �إىل
جمع املجتمعات اللبنانية يف م�ساحة خ�ضراء �صديقة للبيئة
■
ال �شك يف �أن بريوت هي يف �أم�س احلاجة �إليها.
مايو 2012
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حممد التفراوتي (الرباط)
تنت�شر يف عدد من املناطق املغربية ر�سوم ونقو�ش
�صخرية يعود بع�ضها �إىل الع�صر احلجري ،ومنها
اىل � 5000سنة قبل امليالد .وقد عرب بها الإن�سان القدمي
عن منط عي�شه ومعتقداته .وتك�شف هذه النقو�ش بع�ض
مكونات الرتاث احل�ضاري املغربي ،وي�ؤرخ بع�ضها ملعامل
ومواقع �أثرية.
ويزخر املغرب ب�أكرث من  300موقع للنقو�ش ال�صخرية،
متمركزة يف جبال الأطل�س الكبري و�ضفاف نهر درعة
وروافده ،ويف حماذاة اجلداول اجلافة يف املناطق
ال�صحراوية.
وي�شهد املوقع الأثري يف منطقة لغ�شيوات على طريق
�أيار 2012

ال�سمارة يف اجلنوب املغربي �شريط ًا �صخري ًا من الرخام
ميتد من واد �أوليتي�س يف اجتاه عني حل�شي�ش �شما ًال بطول
 12كيلومرت ًا وعر�ض  3كيلومرتات .وهو يحت�ضن ر�سوم ًا
ونقو�ش ًا �صخرية متنوعة وي�شري اىل احلقب الب�شرية املتعاقبة
على املنطقة .ويتفرد هذا املوقع ب�ضخامة بع�ض نقو�شه� ،إذ
ت�صل اىل  2.5مرت طو ًال و 1.5مرت عر�ض ًا.
�صون ًا للبعد التاريخي والرتاثي والبيئي لهذه النقو�ش،
خ�صو�ص ًا يف جهة �سو�س ما�سة درعة وبع�ض الأقاليم
اجلنوبية� ،أن�ش�أت وزارة الثقافة مركز ًا وطني ًا للنقو�ش
ال�صخرية ،وفق خطة حلماية هذا املوروث املوغل يف القدم
ورد االعتبار �إليه با�ستثماره يف تنمية ال�سياحة البيئية.
و�سوف يجرى جرد �شامل وحتليل علمي لهذا الرتاث
■
ال�صخري املنقو�ش.
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الكوارث املناخية
حُت ّرك وكاالت الغوث
ا�ستطالع يبني وجوب
�إنفاق املزيد من �أموال
وكاالت الغوث
للوقاية من الكوارث
بدل �صرف مبالغ
م�ضاعفة الحق ًا
ملعاجلة �آثارها
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لندن ـ «البيئة والتنمية»

ت�صور موجة جفاف قا�سية جتربك على هجر قطعة
َّ
الأر�ض الزراعية ال�صغرية التي متلكها ،والنزوح
�إىل مدينة توفر لك فر�ص العمل ،فينتهي بك الأمر �إىل العي�ش
يف �أحد �أحياء الب�ؤ�س التي تغمرها مياه الفي�ضانات كل �سنة.
�سي�صبح هذا ال�سيناريو م�ألوف ًا ب�شكل متزايد يف ال�سنوات
املقبلة� ،إذ ي�ؤدي تغري املناخ والتو�سع املدين ال�سريع دور ًا
متعاظم ًا يف حدوث الأزمات الإن�سانية ،وفق ا�ستطالع �أجرته
وكالة الأنباء االن�سانية العاملية  AlertNetو�شمل  41وكالة
غوث رئي�سية.
يبني اال�ستطالع �أن التكيف مع الواقع اجلديد يتطلب من
وكاالت الغوث ا�ستثمار مزيد من الأموال يف جتنب الكوارث،
وتعلم بع�ض «احليل» من القطاع اخلا�ص حول كيفية
اال�ستفادة بكفاءة �أكرب من املوارد املحدودة.
لدى الطلب من وكاالت الغوث ت�صنيف العوامل التي
ت�ضخم االحتياجات االن�سانية� ،أدرجت  28وكالة يف املراتب
الأوىل خطر حدوث في�ضانات وموجات جفاف وعوا�صف
�أكرث تكرار ًا وتدمرياً .وجاء بعدها النزوح اجلماعي نتيجة
تغري املناخ والأ�ضرار البيئية ،والتو�سع املدين ،وارتفاع �أ�سعار
الغذاء وتقلبها ،واملزيد من الدول املنهارة.
ومع توقع ازدياد االحتياجات وانكما�ش امليزانيات

�أتاح برنامج �إغاثة حلفر �آبار يف �إقليم دارفور
ال�سوداين الذي يعاين اجلفاف توفري م�صادر
مياه لأكرث من مليون �شخ�ص ()UNEP

الوطنية نتيجة الأزمة املالية العاملية ،ت�ضغط بع�ض الدول
املانحة الغنية على امل�ؤ�س�سات اخلريية التي متولها كي
حتقق قيمة �أكرب بالأموال امل�صروفة يف جهود الإغاثة .ومن
و�سائل القيام بذلك احلد من امل�صاريف العامة والبريوقراطية
وتكاليف التحويل �إىل وكاالت الأمم املتحدة التي تتوىل
غالب ًا عمليات الغوث ،وفق كثري من الوكاالت التي �شاركت
يف اال�ستطالع .ومن االقرتاحات الأخرى اال�ستثمار يف
املجتمعات املعر�ضة للكوارث جلعلها �أكرث مرونة.

�إغراء املانحني

�أجرت اال�ستطالع وكالة ()www.trust.org/alertnet
التي تديرها م�ؤ�س�سة توم�سون رويرتز ،وهو ا�ستهدف
�أكرب وكاالت الغوث يف العامل من حيث االنفاق والنطاق
الت�شغيلي ،با�ستثناء وكاالت الأمم املتحدة .ومن بينها
�أوك�سفام� ،سيف ذي ت�شيلدرن ،كري ،جمل�س الالجئني
الدمناركي� ،أطباء بال حدود ،الغوث الإ�سالمي ،وورلد
فيجن ،وال�صليب الأحمر الدويل .وطلب من اخلرباء تقييم
م�ستقبل االحتياجات االن�سانية ،والتحديات التي تواجه
تقدمي خدمات الغوث ،واجتاهات الإنفاق والتمويل ،والقيمة
اخلدمية للأموال يف نظام الغوث الدويل.
قال �أكرث من ن�صف الوكاالت �إن الرتكيز �أكرث على تخفي�ض
�أخطار الكوارث ـ من بناء منازل ومدار�س �أكرث مقاومة ويف
�أيار 2012

�أماكن �أكرث �أمان ًا �إىل تعليم الأطفال ال�سباحة ـ ي�ساعد قطاع
الغوث على الت�صدي ب�شكل �أف�ضل يف املدى البعيد.
ويعترب خرباء منذ زمن طويل �أن من الأجدى اقت�صادي ًا
�ضخ الأموال مل�ساعدة ال�سلطات واملجتمعات املحلية على
التقليل من تعر�ضها للكوارث ،بد ًال من العمل على حمو
�آثارها الحقاً .ويف «تقرير الكوارث العاملية» ل�سنة ،2009
�أ�شار االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر �إىل �أن �إنفاق دوالر واحد على الوقاية من الكوارث
يوفر �إنفاق �أربعة دوالرات على اال�ستجابة الطارئة .لكن
ك�سب اهتمام املانحني �صعب املنال ،بح�سب بع�ض وكاالت
الغوث .ويرى خرباء �أن متويل عمليات التقليل من �أخطار
الكوارث واال�ستعداد لها لي�س مغري ًا جد ًا للمانحني على
ال�صعد العاملية واملحلية واخلا�صة .فهم ال يهتمون مث ًال
ب�إقامة �شبكة ت�صريف يف مدينة �أو ب�إعداد برنامج مل�ساعدة
قرويني �ساحليني يف الت�صدي الرتفاع م�ستويات البحار،
ناج من
مثلما يهتمون بتوزيع ح�ص�ص غذائية على � 100ألف ٍ
زلزال �أو تلقيح � 20ألف طفل يف خميم لالجئني.
َعكَ �س اال�ستطالع عدم اهتمام املانحني بتقليل خطر
حدوث الكوارث .فمن �أ�صل  23وكالة ك�شفت عن ن�سبة �إنفاقها
ال�سنوي على هذا الن�شاط ،قالت  16وكالة �إن الن�سبة هي 10
يف املئة �أو �أقل .لكن  25وكالة من �أ�صل  41قالت �إنها تخطط
�أو ترغب يف زيادة هذا النوع من االنفاق �إذا توافرت الأموال.

ما هي التحديات الكربى التي تواجه �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية؟

ُطلب من وكاالت الغوث اختيار ثالثة حتديات من قائمة ت�ضم ثمانية حتديات
ت�سيي�س امل�ساعدات

ازدياد تعقيدات الكوارث
ع�صر امليزانيات احلكومية
العنف �ضد عمال الإغاثة
ع�سكرة امل�ساعدات
خيبة اجلمهور من وكاالت الغوث
غريها
و�صول فاعلني جدد
(القطاع اخلا�ص مثال)ً

ما �أهم العوامل التي �ستزيد احلاجة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية م�ستقب ًال؟

ُطلب من الوكاالت اختيار ثالثة عوامل من �أ�صل ت�سعة ،وترتيبها بح�سب �أهميتها :الأول
ثالث نقاط ،الثاين نقطتان ،الثالث نقطة واحدة .ومت جمع النقاط
التهجري ب�سبب
التدهور البيئي
 /تغري املناخ

�أين الأموال؟

�أنفقت احلكومات عام  2010نحو  12.4بليون دوالر
كم�ساعدات �إن�سانية ،ما يقارب ثالثة �أ�ضعاف م�ساهمات
القطاع اخلا�ص التي بلغت  4.3بليون دوالر ،وفق تقديرات
جمموعة  Global Humanitarian Assistanceالتي
تراقب امل�ساعدات ومقرها يف بريطانيا.
لكن  22وكالة توقعت هبوط ًا يف التمويل احلكومي
للم�ساعدات االن�سانية خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،ومن
بينها  10وكاالت توقعت �أن تنخف�ض م�ساهمات القطاع
اخلا�ص �أي�ضاً ،يف حني اعتربت  12وكالة �أن هبات الأفراد
وال�شركات �سوف تعو�ض النق�ص .وتوقعت الوكاالت الـ19
املتبقية �أن ت�ستمر احلكومات يف توفري معظم التمويل
االن�ساين مثلما تفعل حالياً.
ولدى ال�س�ؤال عن التحديات الرئي�سية التي تعيق
التقدمي الفعال للم�ساعدات ،ذكرت وكاالت كثرية ا�ستغالل
امل�ساعدات لأهداف �سيا�سية ،وازدياد تعقيدات الكوارث،
وع�صر امليزانيات احلكومية ،و�أعمال العنف التي متار�س
�ضد العاملني يف جهود الإغاثة.
وقال بع�ض اخلرباء �إن تذليل هذه امل�شاكل يتطلب رفع
الوعي اجلماهريي حول تقدمي امل�ساعدات بحياد ونزاهة،
و�إعطاء املجتمعات املحلية دور ًا �أكرب يف �إدارة امل�ساعدات.
ور�أى �آخرون �أن قطاع الغوث يجب �أن يعتمد �أقل على املانحني
احلكوميني و�أن ي�سعى �إىل متويل طويل الأمد و�أكرث مرونة.
ولكن وفق ماتيا�س �شميل من االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،ف�إن �أف�ضل و�سيلة لتحقيق
قيمة �أكرب من الأموال ب�سيطة« :توفري قيادة �أكرث موثوقية
بالتقليل من الت�سويق والدوران ،و�ضمان متا�شي الأفعال مع
■
الأقوال» .
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ازدياد الكوارث املتعلقة
باملناخ (في�ضانات،
جفاف ،عوا�صف ،الخ)
غريها

التح�ضر
ّ

ارتفاع
وتقلب
�أ�سعار الغذاء

النمو
ال�سكاين

زالزل /
ت�سونامي

ازدياد عدد
الدول املنهارة

تطوير البنى
التحتية (�سدود،
حمطات الطاقة
النووية ،الخ)

كيف �سيبدو توزيع التمويل الإن�ساين بعد خم�س �سنوات؟
ُطلب من وكاالت الغوث اختيار جواب واحد من ثالثة

�سيوا�صل
النظام ا�ستخدام
قنوات خمتلفة
كما الآن
 32وكالة

�سيتخطى املانحون الأمم
املتحدة ويقدمون الأموال
مبا�شرة �إىل احلكومات
واملنظمات اخلريية
 7وكاالت

�ستذهب معظم
امل�ساعدات من خالل
�صندوق للطوارئ
تديره الأمم املتحدة
وكالتان
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�سدود تركيا
تظلم مواطنيها
وتتحدى جريانها
تت�ضمن خطط
تركيا املائية �إقامة
� 1700سد وحمطة
لتوليد الطاقة،
�إ�ضافة �إىل � 2000سد
وحمطة قائمة .هذه
امل�شاريع ،التي يفتقر
الكثري منها �إىل
درا�سات متكاملة
وم�ستقلة لتقييم الأثر
البيئي واالقت�صادي
واالجتماعي ،ال ت�ضر
بال�سكان املحليني
فح�سب بل يتعدى
�أذاها احلدود
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�سد «بي�شيك هايا» الذي تقرر �إن�شا�ؤه يف �شمال
يحول معظم مياه نهر متكفاري
�شرق تركيا �سوف ّ
من بحر قزوين �إىل البحر الأ�سود .وحذر حزب اخل�ضر يف
جورجيا من كارثة بيئية قد تنجم عن ذلك� ،إ�ضافة �إىل �أزمة
يف عالقات تركيا بالدول املجاورة .ف�إذا غري ال�سد جريان نهر
متكفاري ،فهو �سيخف�ض من�سوب املياه يف اجلزء من النهر
الذي يجري عرب جورجيا.
كذلك �أذربيجان ،جارة جورجيا �إىل اجلنوب ال�شرقي،
تعتمد ب�شكل كبري على اجلزء من نهر متكفاري الذي ي�صب
يف بحر قزوين .ويرى جورجي كا�شي�شيالدزي ،رئي�س حزب
اخل�ضر يف جورجيا� ،أن «خلق عجز مائي م�صطنع قد ي�سبب
توتر ًا بني الدول الثالث جورجيا و�أذربيجان وتركيا».
�سد بي�شيك هايا لي�س �أول م�شروع تركي لتوليد الطاقة
الكهرمائية ي�ؤثر �سلب ًا على املجتمعات الب�شرية والإيكولوجية
يف تركيا وخارجها .كما �أنه لي�س الأول الذي يوتر العالقات
الديبلوما�سية لرتكيا مع دول املنطقة .ففي العام  2011رفع
�إىل جلنة الأمم املتحدة للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية تقرير حول كيف تنتهك ال�سدود الرتكية حقوق
الإن�سان داخل حدود البالد وخارجها.
م�شاريع الطاقة الكهرمائية الرتكية على نهري دجلة
والفرات ،مثالً ،جففت م�ساحات كبرية من �أهوارالعراق
والأرا�ضي الرطبة ال�سورية ،كما جففت ال�سدود ال�صغرية
التي يعتمد عليها �سكان ال�صحراء .وهذا دفع جمتمعات
ب�أ�سرها �إىل النزوح وا�ستيطان �أماكن �أخرى ،و�أثر ب�شدة على
احلياة النباتية واحليوانية املحلية.
لكن تقرير الأمم املتحدة مل يغري �شيئ ًا يذكر يف اخلطط
الكهرمائية الرتكية .ومن ال�سابق لأوانه معرفة ما �إذا كان
ب�إمكان حزب اخل�ضـر فـي جورجيا وقف م�شروع بي�شيك
هايا .و�إذا �شكلت جورجيا و�أذربيجان حتالف ًا ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة ،ف�ستكون تركيا �أمام خيارين� :إما تعديل خططها
و�إما �إغاظة جارتيها.
تركيا هي من البلدان الأكرث بناء لل�سدود يف العامل،
�إذ تزمع ان�شاء �أكرث من � 1700سد وحمطة لتوليد الطاقة
الكهرمائية� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 2000سد وحمطة قائمة.
وجاء يف التقرير املرفوع �إىل جلنة الأمم املتحدة للحقوق

االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أنه ،على رغم احلجم
اال�ستثنائي لهذه اخلطة التي ال ت�ستثني �أي نهر يف البالد،
فلم يتم �إجراء درا�سات وافية لتقييم الت�أثريات البيئية
واالجتماعية على م�ستوى الأحوا�ض �أو البالد .لذلك مل
تتحدد الت�أثريات على املوارد املائية و�سبل العي�ش لنحو
مليوين ن�سمة .ورد ًا على �س�ؤال طرحته اللجنة ،ادعت
احلكومة الرتكية �أن قوانني اال�ستمالك وخطط �إعادة
التوطني التي و�ضعت لل�سدود الكبرية ،م�صممة حلماية
حقوق الأ�شخا�ص املت�أثرين .ولكن ،يف الواقع ،تظهر م�شاريع
ال�سدود وحمطات توليد الطاقة الكهرمائية التي نفذت يف
املا�ضي� ،أو هي قيد االن�شاء حالياً ،انتهاكات قا�سية حلقوق
االن�سان ،وتظهر الت�شريعات ذات ال�صلة نواق�ص تتعلق بهذه
احلقوق ،ما يثري قلق ًا كبري ًا من انتهاكات للحقوق االقت�صادية
واالجتماية والثقافية يف امل�ستقبل.

�سدود ظاملة

تظهر درا�سات حالة ر�صدها التقرير يف مناطق خمتلفة من
تركيا نواق�ص يف النظام القانوين ومناذج �صارخة النتهاك
احلقوق .هنا بع�ض الأمثلة:
�سد �إيه�سو على نهر دجلة يف جنوب �شرق تركيا �سوف
ي�ؤثر على نحو � 78ألف مواطن تركي ،معظمهم �أكراد ،و�آالف
�آخرين يف �أ�سفل جمرى النهر يف العراق .وهو �سيغرق 400
كيلومرت مربع من النظام الإيكولوجي النهري الذي ي�ؤوي
ع�شرات الأنواع احلية املهددة ،ونحو  300موقع �أثري بينها
مدينة ح�سنكيف القدمية التي يعود تاريخها �إىل � 12ألف �سنة.
وهناك وادي منـذر يف �شرق تركيا ،وهو حممية طبيعية
ت�ؤوي  1528نوع ًا نباتياً ،منها  227نوع ًا متوطن ًا يف تركيا
�أيار 2012

وحدها و 55نوع ًا متوطن ًا يف الوادي وحده .وتت�ضمن اخلطة
احلكومية هنا � 20سداً ،مت �إن�شاء ثالثة منها حتى الآن ،تهدد
املحمية وجوهر الرتاث املحلي ،و�سوف تقطع التوا�صل بني
املدن والقرى يف املنطقة.
وي�شكل نهر �شوروه وروافده مق�صد ًا لل�سياح الذين
يدرون دخ ًال على املنطقة يف �شمال �شرق تركيا .ويحوي
ّ
واديه خم�س مناطق مناخية خمتلفة توفر ظروف ًا خ�صيبة
جد ًا ت�سمح بثالثة موا�سم ح�صاد �سنوياً .ومن املقرر �إقامة
جمموعة من ال�سدود على النهر ،مبا فيها �سد يو�سفلي
الكبري ،ما �سيق�ضي على املوارد الطبيعية التي يزخر بها
الوادي وعلى �أرزاق �سكانه.
و�أدى بناء �سد يورتانلي يف غرب تركيا �إىل �إغراق منتجع
�أليانوي الروماين يف �شباط (فرباير)  ،2011على رغم دعاوى
ق�ضائية ما زالت عالقة.
وتهدد حمطة �صغرية لتوليد الطاقة الكهرمائية على نهر
يوفارالك�شاي يف جنوب غرب تركيا م�صدر مياه �ست قرى.
وقد مت �إيقافها نتيجة احتجاجات �شعبية مكثفة وقرارات
ق�ضائية �أ�سقطت عدة تراخي�ص للم�شروع.
ويت�أثر البدو ب�شكل خا�ص بال�سدود يف حو�ض نهر
غوك�سو ـ �إرجني ووادي نهر دجلة� ،إذ �سيفقدون م�صادر
رزقهم وثقافتهم.

انتهاكات �صارخة للحقوق

يف جميع احلاالت التي متت درا�ستها ،كانت م�شاركة
املواطنني املت�أثرين يف امل�شاريع �إما معدومة و�إما غري
وافية .فالبدو مل يتبلغوا قرارات �إقامة ال�سدود وحمطات
توليد الطاقة الكهرمائية التي ت�ؤثر على حياتهم .ويف حالة
مايو 2012

حمطة توليد الطاقة الكهرمائية على نهر يوفارالك�شاي و�سد
�أركون يف �أعلى نهر �شوروه ،علم القرويون بامل�شروع عندما
ظهرت معدات االن�شاء يف املوقع .ويف حاالت �أخرى ،مثل
�سد �إيلي�سو وال�سدود احلديثة التخطيط يف وادي منذر،
مت اال�ستماع �إىل �أقوال النـا�س ،ولكـن جـزئي ًا ويف ظروف
تهويلية ومن دون ت�أثري ملحوظ على خطط امل�شروع.
وجتاهلت احلكومة م�شاريع بديلة لإنقاذ الرتاث الثقايف يف
مدينتي �أليانوي وح�سنكيف ،واقرتاحات بديلة تتعلق مبوقع
�إعادة توطني �سكان قرية �إيلي�سو ،ف�ض ًال عن التظاهرات
اجلمـاهريية العارمة التي �أثارتها م�شاريع ال�سدود.
وكثري ًا ما مت نزع امللكيات من �سكان مواقع ال�سدود،
ا�ستناد ًا �إىل مادة يف قانون اال�ستمالك �سمحت ب�أن ت�أخذ
الإخالءات جمراها قبل البت يف الدعاوى الق�ضائية .وكانت
تعوي�ضات اال�ستمالك التي ُدفعت لأ�صحاب الأرا�ضي واملنازل
أمرين من العي�ش يف املدن التي
زهيدة جداً ،وهم قا�سوا ال ّ
انتقلوا �إليها .وح�صل قرويون يف �إيلي�سو على � 20ألف لرية
تركية للعائلة ( 11.230دوالراً) ،حني بلغت كلفة املنزل
اجلديد � 70ألف لرية تركية ( 39.315دوالراً) .وهذا ينتهك
حق النا�س يف م�ستوى معي�شة الئق ،مبا يف ذلك حق
احل�صول على الغذاء وال�سكن.
ويف حاالت كثرية ،مل يعر�ض على ال�سكان �أي برنامج
لإعادة التوطني ،واقت�صر الأمر على التعوي�ض ال�ضئيل
الذي تلقوه .ويف احلاالت التي حلظت دعم وكاالت الت�سليف
(مثل يو�سفلي و�إيلي�سو) ،مت تنفيذ خطط لإعادة التوطني،
لكنها ف�شلت يف الوفاء باملقايي�س الدولية ويف حماية احلقوق
التي تن�ص عليها .وعندما نقل �سكان قرية �إيلي�سو �إىل
«�إيلي�سو اجلديدة» ،وجدوا املنازل غري �صحية وغري مالئمة
من حيث الت�صميم ،ما منعهم من زارعة املحا�صيل الغذائية
وتربية املوا�شي وحرمهم من فر�ص جني مداخيل م�ستدامة.
كذلك ،ا�ست�ؤنف �إن�شاء �سد يو�سفلي عام  ،2010على رغم عدم
توافر مواقع لإعادة توطني � 17ألف ن�سمة.
هكذا �أ�سفرت ممار�سات احلكومة يف ما يتعلق ب�إعادة
التوطني عن انتهاكات خطرية حلقوق احل�صول على الغذاء
وال�سكن والرعاية ال�صحية .و�أكد التقرير �أن م�شاريع ال�سدود
الكربى ،كتلك املقامة على �أنهار دجلة ومنذر و�شوروه،
وحمطات توليد الطاقة الكهرمائية ال�صغرية ،كتلك املقامة
على نهر يوفارالك�شاي ،تنتهك ب�شكل �صارخ حقوق النا�س
يف املياه وال�صحة ،من خالل منع الو�صول �إىل مياه م�أمونة
وتدهور حاد لنوعية املياه وخ�سارة هائلة للتنوع البيولوجي.
و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أظهرت جميع درا�سات احلالة انتهاكات
احلقوق الثقافية من خالل منع الو�صول �إىل املواقع الثقافية
والطبيعية .كما تنتهك ال�سدود يف حو�ض غوك�سو ـ �إرجني
وحو�ض دجلة احلقوق الثقافية للبدو من خالل �إعاقة
ا�ستمرار منط العي�ش البدوي.
وعلى رغم �أن الغالبية العظمى للنا�س املت�ضررين
ينت�سبون �إىل جمموعات �سريعة الت�أثر ،مثل فقراء الأرياف
والبدو والأكراد ،فقد تقاع�ست احلكومة الرتكية عن معاجلة
هذه امل�س�ألة .ومل ِ
تف بالتزاماتها خارج احلدود ،باحرتام حق
احل�صول على الغذاء واملياه يف العراق ،حيت �سيت�أثر �آالف
املزارعني ب�إن�شاء �سد �إيلي�سو ،ومل تربم اتفاقية مع هذا البلد
■
املجاور حول تقا�سم عادل ومن�صف للمياه.

ال�صورة:
تظاهرة �شعبية يف
مدينة ح�سنكيف الأثرية
التي �سيغرقها �سدّ �إيه�سو
على نهر دجلة
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عامل العلوم

«�أدوية» للأمل يف مطبخك
حتوي مطابخنا مواد غذائية ال يدري كثريون مدى �أهميتها ال�صحية وقدرتها على التخفيف من الآالم .هنا عر�ض
لبع�ض هذه املواد وطرق ا�ستعمالها وفوائدها العالجية
تخل�ص من �أمل
الع�ضالت بالزجنبيل

طلب باحثون دمناركيون من
�أ�شخا�ص يعانون �آالم ًا يف
الع�ضالت ا�ستخدام
الزجنبيل يف طعامهم.
ف�أدى ذلك �إىل تخفيف
�أمل الع�ضالت واملفا�صل
واالنتفاخ والتي ُّب�س لدى  63يف
املئة منهم خالل �شهرين .ويعزو
اخلرباء ذلك �إىل ّ
مركبات فعالة يف
الزجنبيل تدعى «جينجريول»
متنع �إنتاج الهورمونات امل�سببة
للأمل .اجلرعة التي �أو�صت بها
الدرا�سة :ملعقة �صغرية على
الأقل من الزجنبيل املجفف
�أو ملعقتان �صغريتان من
الزجنبيل الطازج املفروم ت�ضاف
�إىل الوجبات يومياً.

عالج �أمل الأ�سنان
بكب�ش القرنفل

�إذا �أ ّ
مل بك وجع �أ�سنان ومل
ت�ستطع الذهاب �إىل طبيب،
ف�إن م�ضغ كب�ش قرنفل برفق
ميكن �أن يخفف الأمل
والتهاب اللثة طوال
وفق
�ساعتني،
باحثني يف جامعة
كاليفورنيا يف لو�س
�أجنل�س .وي�شري اخلرباء �إىل
ّ
مركب طبيعي يف كب�ش القرنفل
يدعى «يوجينول» ،هو خمدر
طبيعي قوي .ا�ستعمال �إ�ضايف:
�إن ر�ش ربع ملعقة �صغرية من
كب�ش القرنفل املطحون على
الوجبات يومي ًا قد يحمي قلبك.
ويقول علماء �إنه ي�ساعد �أي�ض ًا
على تثبيت م�ستوى ال�سكر يف
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الدم ،ويكبح �إنتاج الكول�سرتول
خالل ثالثة �أ�سابيع.

ِ
ا�شف احلرقة
بخل التفاح

ار�شف ملعقة كبرية من خل
التفاح ممزوجة بثالثني مليلرتاً
من املاء قبل كل وجبة� ،إذ يقول
خرباء �إن ذلك يوقف نوبات
«حرقة املعدة» امل�ؤملة خالل
� 24ساعة .وي�شرح باحثون
يف مركز �أمرا�ض القولون
واجلهاز اله�ضمي يف هنت�سفيل
بوالية �أالباما الأمريكية �أن خل
التفاح غني بحم�ضي املاليك
والطرطريك اللذين ي�ساعدان
على اله�ضم وي�س ِّرعان الدهون
والربوتينات ،وبذلك تتمكن
معدتك من �أن تفرغ ب�سهولة
قبل �أن يندفع الطعام �صعوداً �إىل
املريء وي�سبب �أمل احلرقة.

خفف �أمل الأذن بالثوم

التهابات الأذن امل�ؤملة تدفع
املاليني �إىل عيادات الأطباء كل
�سنة .ولكي تعالج �أمل �أذنك
�سريعاً� ،ضع فيها نقطتني
من زيت الثوم الدافئ مرتني
يومي ًا ملدة خم�سة �أيام .هذا
العالج الب�سيط ميكن �أن يزيل
التهابات الأذن �أ�سرع من و�صفة
طبية ،وفق خرباء يف كلية
الطب بجامعة
نيو مك�سيكو .
ويقول العلماء
املكونات
�إن
الفعالة يف الثوم (مركبات
وال�سيلينيوم
اجلرمانيوم
�سم طبيعي
هي
والكربيت)
ّ

لع�شرات البكترييا املختلفة
امل�سببة للأمل .ولكي ت�صنع زيت
الثومِ ،
اغل على نار هادئة ثالثة
ف�صو�ص من الثوم امل�سحوق يف
ن�صف كوب من زيت الزيتون
ملدة دقيقتني ،ثم َ�ص ِّف املزيج
وا�ستعمله ،و�ضعه يف الثالجة
ملدة �أ�سبوعني .وميكن ت�سخني
املزيج قلي ًال قبل ا�ستعماله
بحيث ت�شعر بارتياح �أثناء دخول
ال�سائل قناة �أذنك.

�أزل �أمل املفا�صل
وال�صداع بالكرز

�أظهرت درا�سات حديثة �أن واحدة
من كل �أربع ن�ساء تعاين من
التهاب املفا�صل �أو ال�صداع املزمن.
�إذا ِ
كنت واحدة منهن ،ف�إن حفنة
الكرز
من
يومي ًا ميكن
�أن تخفف �أمل
ر�أ�سك ،من
دون �أن ينتابك
ا�ضطراب يف
املعدة ي�سببه
تناول بع�ض الأدوية امل�سكنة،
وفق باحثني يف جامعة والية
مي�شيغن .وقد ك�شف بحثهم
�أن مركبات االنثو�سيانني التي
تعطي الكرز لونه الأحمر الالمع
هي م�ضادة لاللتهابات و�أقوى
ع�شر مرات من االيبوبروفني
والأ�سبريين .وهي ت�ساعد على
وقف الأنزميات القوية التي
تطلق التهاب الأن�سجة ،لذلك
ب�إمكانها الوقاية من �آالم خمتلفة
ومعاجلتها .الن�صيحة :تناويل
 20كرزة (طازجة �أو جممدة �أو
جمففة) يومياً ،حتى يزول �أملك.

كافح ا�ضطرابات
البطن بال�سمك

ع�سر اله�ضم ،تهيج الأمعاء،
التهابات الأمعاء� ...إذا عانيت
ا�ضطرابات متكررة يف الأمعاء،
حاول تناول ن�صف كيلوغرام
من ال�سمك �أ�سبوعياً .وتظهر
عدة درا�سات �أن احلم�ضني
الدهنيني يف ال�سمك  EPAو
 DHAميكن �أن يخففا االلتهاب
املعوي والت�شنجات و�أمل
البطن ،ويف بع�ض احلاالت
يريحان مثلما تفعل مركبات
الكورتيكو�ستريويد وو�صفات
طبية �أخرى .ولأف�ضل النتائج،
ابحث عن الأ�سماك الزيتية مثل
ال�سلمون وال�سردين والتونة
وغريها.

جتنبي �أعرا�ض
ما قبل احلي�ض باللنب

تعاين قرابة  80يف املئة من
الن�ساء �أعرا�ض ما قبل احلي�ض
املزعجة وامل�ؤملة ،بح�سب درا�سة

�أيار 2012

جديد العلم والتكنولوجيا
�أمريكا ت�ستعد لل�سياحة الف�ضائية

جامعة ييل الأمريكية .وال�سبب
�أن الأجهزة الع�صبية ح�سا�سة
واالنخفا�ضات
لالرتفاعات
يف هورموين اال�سرتوجني
والربوج�سرتون ،التي حتدث
طبيعي ًا كل �شهر .لكن تناول
كوبني من اللنب يومي ًا يقلل
هذه الأعرا�ض بن�سبة  48يف املئة،
وفق باحثني يف جامعة كولومبيا
يف نيويورك .فاللنب غني
بالكال�سيوم الذي يه ِّدئ اجلهاز
الع�صبي ،فيمنع الأعرا�ض امل�ؤملة
حتى مع دفق الهورمونات.

خفف الأمل
املزمن بالكركم

تظهر درا�سات �أن الكركم،
وهو تابل �شائع يف جزر الهند
ال�شرقية� ،أكرث فعالية يف تخفيف
الأمل ثالث مرات من الأ�سبريين
�أو االيبوبروفني ،وي�ساعد يف
تخفيف الأمل املزمن لدى نحو
 50يف املئة من امل�صابني بالتهاب
املفا�صل �أو بالأمل الع�ضلي
الليفي ،وفق باحثني يف جامعة
كورنيل الأمريكية .وهذا �سببه
مادة الكركمني ،وهي عن�صر
فعال يف الكركم يوقف الأنزمي
«�سيكلو�أوك�سيجينيز  »2الذي
يطلق دفق ًا من الهورمونات
املنتجة للأمل .و�أو�صت
الدرا�سة بر�ش ربع
ملعقة �صغرية من
الكركم يومي ًا على
�أي طبق رز �أو دجاج
�أو حلم �أو خ�ضار.

تخل�صي من �أمل بطانة
الرحم بال�شوفان

قد تكون حفنة من ال�شوفان
يومي ًا املدخل �إىل تخفيف �أمل
ورم بطانة الرحم .ويحدث هذا
الورم عندما تنف�صل كميات
�صغرية من بطانة الرحم وتنمو
خارج الرحم .ويقول خرباء �إن
هذه اخلاليا املهاجرة ميكن �أن
حتول احلي�ض �إىل �شقاء ،م�سببة

مايو 2012

التهابات كثرية حتدث ت�شنج ًا
حاداً �أثناء الطمث� ،إ�ضافة �إىل �أمل
ي�ستمر طوال ال�شهر .وحل�سن
احلظ ،يقول العلماء �إن تناول
وجبة غنية بال�شوفان ميكن
�أن ي�ساعد يف تخفيف الأمل لدى
 60يف املئة من الن�ساء خالل
�ستة �أ�شهر .هذا لأن ال�شوفان
ال يحتوي على الغلوتني ،وهو
بروتني يحفز التهابات لدى كثري
من الن�ساء ،ما يجعل من ال�صعب
حتمل ورم بطانة الرحم.

خفف �أمل القدم بامللح

يعاين ماليني النا�س من �آالم
الأظفار الغارزة يف حلم �أ�صابع
القدمني .لكن نقع الأظفار
بانتظام يف مغاط�س مياه ماحلة
دافئة ميكن �أن ي�شفي هذه

ت�ستعد �إدارة الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما لإطالق �صناعة
ال�سياحة الف�ضائية .ويجري حالي ًا
بناء واختبار طائرات �صاروخية
و�سفن ف�ضاء حتمل الركاب �إىل ما
وراء الغالف اجلوي ،والتخطيط
لتنظيم خدمات رحالت جتارية من
املتوقع �أن تبد�أ �سنة � 2013أو .2014
على هذا ال�صعيد ،تقوم �شركة
«فريجن غاالكتيك» باختبار
الطالق �سفينة ف�ضاء خارج الغالف
اجلوي للأر�ض هذه ال�سنة .و�أعلنت
�أن خدمة الركاب التجارية �ستبد أ�
�سنة � 2013أو  .2014و�سجل نحو

� 500شخ�ص �أ�سماءهم للقيام
برحلة يف �سفينة الف�ضاء Space
 Ship2التي تت�سع ل�ستة ركاب
وت�صنعها وتختربها �شركة Skilled
 Compositesللطريان والف�ضاء.
وت�صل كلفة التذكرة للفرد �إىل 200
�ألف دوالر .و�ستحلق املركبة على
ارتفاع  109كيلومرتات لتعطي
الركاب فر�صة خو�ض جتربة انعدام
اجلاذبية االر�ضية لب�ضع دقائق
ور�ؤية كوكب الأر�ض على خلفية
ف�ضاء حالك ال�سواد .وهذه هي
االوىل من بني خم�س �سفن ف�ضاء
ي�ضمها �أ�سطول ال�شركة.

مذ ّنب يهدد الأر�ض
�سنة 2013

حذرت وكالة الف�ضاء الأمريكية
(نا�سا) من �أن مذنب ًا م�شابه ًا للذي
انفجر فوق غابات غرب �سيبرييا
�شمال رو�سيا عام  1908وت�سبب يف
�إحلاق دمار كثيف بها �سيمر يف
مدار يكاد يقرب �إىل الأر�ض مثل
بع�ض الأقمار اال�صطناعية.
و�أو�ضحت الوكالة �أن املذنب «دي �إيه � »14سيكون �أقرب ما يكون �إىل الأر�ض
يف � 15شباط (فرباير)  ،2013حيث تف�صله عنها وقتئذ م�سافة � 76ألف كيلومرت
فقط ،بينما تدور يف الف�ضاء حالي ًا �أقمار ا�صطناعية يف مدارات تبعد م�سافة 35
�ألف كيلومرت .ويراوح قطر املذنب الذي ر�صده �أو ًال املر�صد الف�ضائي الإ�سباين
«ال�سارجا» بني  40و 95مرتاً ،وهو ينتمي �إىل جمموعة «�أبولو» للمذنبات
القريبة من الكرة الأر�ضية ،التي ي�شكل الكثري منها تهديد ًا حمتم ًال باال�صطدام.

م�صعد اىل الف�ضاء

االلتهابات امل�ؤملة خالل �أربعة �أيام،
وفق علماء يف جامعة �ستانفورد
بوالية كاليفورنيا .امللح يف املزيج
يقاوم االلتهابات طبيعياً ،كما �أنه
م�ضاد للبكترييا ،لذلك يق�ضي
�سريع ًا على اجلراثيم امل�سببة
ذوب ملعقة
للورم والأملِّ .
�صغرية من امللح يف كوب ماء،
و�سخن املزيج حتى �أدف�أ درجة
حرارة ميكنك حتملها بارتياح،
وانقع املنطقة املت�أثرة من القدم
ملدة  20دقيقة مرتني يومياً،
حتى يخف االلتهاب.

�أعلنت �شركة بناء يابانية �أنها تخطط
ل�صناعة م�صعد قادر على االرتفاع
�إىل م�سافة � 96ألف كيلومرت عن
�سطح الأر�ض بحلول �سنة .2050
و�أعلنت �شركة «�أوبايا�شي» �أن
«م�صعد الف�ضاء» الذي و�صف يف
ق�ص�ص اخليال العلمي قد يتحول
�إىل حقيقة �سنة  .2050و�ساهم
يف امكانية حتقيق ذلك ا�ستخدام
الأنابيب النانوية الكربونية ،وهي
مواد خفيفة الوزن و�أقوى  20مرة
من الفوالذ .ومبوجب اخلطة،
تعتزم ال�شركة بناء حمطة مدارية
على ارتفاع � 36ألف كيلومرت،
كوجهة ل�سياح الف�ضاء ت�ضم من�ش�آت
لالختبارات وال�سكن ،وميكن للعلماء

�أن يوا�صلوا ال�سفر نحو القمة.
ويتوقع �أن يتحرك امل�صعد امل�ؤلف من
�ست عربات ب�سرعة  200كيلومرت يف
ال�ساعة ،و�سيكون قادر ًا على نقل
� 30شخ�ص ًا ،ويحتاج �إىل �سبعة �أيام
للو�صول �إىل املحطة املدارية .وقالت
ال�شركة �إن عملية البناء �ستبد�أ �سنة
.2025
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عامل العلوم
جديد ال�صحة
التدخني وال�سرطان
يف اجلزائر

�أ�شارت درا�سة طبية يف اجلزائر
�إىل �أن  95يف املئة من حاالت
الإ�صابة ب�سرطان الرئة ت�سجل
عند الرجال ،الفتة �إىل �أن
«املر�ض يزداد تف�شي ًا ب�سبب
التدخني» ،ورمبا كان �أول �أ�سباب
املوت عند الرجال.

احلبوب املنومة
قد ت�سبب ال�سرطان واملوت

ذكر باحثون يف عيادة
ا�ضطرابات النوم يف كاليفورنيا
املنومة الرائجة
�أن «احلبوب ّ
ترتبط بزيادة هائلة يف الوفيات
ت�صل �إىل خم�سة �أ�ضعاف،
وزيادة مروعة يف �إ�صابات
ال�سرطان» .وتبينّ خالل العام
� 2010أن واحد ًا من كل � 20أمريكي ًا
يتناولون هذه احلبوب.

خماطر فر�شاة الأ�سنان
الإلكرتونية

حذر تقرير لإدارة الغذاء والدواء
الأمريكية من ورود العديد من
ال�شكاوى حول تك�سر �أجزاء من
فرا�شي الأ�سنان الإلكرتونية �أثناء
دورانها ال�سريع عند اال�ستخدام،
ما قد ي�سبب جروحا للثة �أو
حتى تك�سر �أجزاء من الأ�سنان.

و�سجلت حاالت اختناق من جراء
دخول �أجزاء من الفرا�شي اىل
املجرى التنف�سي ،كما ت�سبب
القطع املتطايرة خدو�ش ًا وجروح ًا
للوجه والعينني.

ال�سيارة الطائرة �صارت حقيقة

 220مليون دوالر
للقاح �ضد ال�سل

خ�ص�صت م�ؤ�س�سة بيل وميليندا
غايت�س  220مليون دوالر على
مدى خم�س �سنوات ل�شركة
«�آيرا�س» التي ال تتوخى الربح،
وهي �أكرب �شركة يف العامل يف
جمال التكنولوجيا احليوية،
وذلك يف مبادرة لتعزيز اجلهود
املبذولة البتكار لقاح �ضد مر�ض
ال�سل.

ّ
�سكري من اجللو�س الطويل

�أظهرت درا�سة بريطانية �أن
الن�ساء اللواتي مي�ضني �أكرث من
�سبع �ساعات يومي ًا يف و�ضعية
اجللو�س هن �أكرث تعر�ض ًا
لال�صابة مبر�ض البول ال�سكري.

الكعب العايل
والأظفار الغارزة

وجدت درا�سة جديدة �أن الأحذية
املدببة
ذات الكعب العايل �أو ّ
الر�أ�س ت�شكل ال�سبب الرئي�سي
للأظفار الغارزة والإ�صابة
بالتهاب ،ب�سبب ال�ضغط الثابت
على �أ�صابع القدم.

جنح �أول حتليق جتريبي لل�سيارة الطائرة «ترانزي�شن» ،وهي عبارة عن
طائرة �صغرية ميكنها ال�سري على الطرق بعد طي جناحيها .وطار النموذج
التجريبي ملدة ثماين دقائق على ارتفاع  426مرتاً ،مما يفتح الباب �أمام
ت�سويقه يف غ�ضون �سنة على ما �أو�ضحت �شركة «تريافوجيا».
حتوي «ترانزي�شن» مقعدين ،ويبلغ عر�ضها  2.3مرت اذا كانت ت�ستخدم
ك�سيارة ،الأمر الذي ي�سمح بركـنها يف موقف عـادي ،فيمـا يبـلغ باع
جناحيها ثمانية �أمتار .وللطريان ،حتتاج اىل مدرج طوله  762مرتاً ،مما
يجعل من امل�ستحيل الطريان فوق ال�سري املزدحم .ت�صل �سرعة ال�سيارة �إىل
 112كيلومرتاً يف ال�ساعة على الطريق و 185كيلومرتاً يف اجلو وت�ستهلك ليرتاً
واحداً كل  15كيلومرت.
ومت تقدميها �إىل اجلمهور ال�شهر املا�ضي يف معر�ض نيويورك لل�سيارات.
و�أكدت �شركة «تريافوجيا» �أن لديها طلبات �شراء مئة وحدة من «ترانزي�شن»
البالغة كلفتها � 279ألف دوالر.
قد ال يقود كثريون �سيارات من هذا النواع يف غ�ضون خم�س �سنوات ،ولكن
بعد � 15سنة قد يقودها ماليني الأ�شخا�ص العاديني.

خللو مكة واملدينة من التدخني
الذكرى العا�شرة ّ

� 31أيار (مايو) هو اليوم العاملي ملكافحة التدخني .وقد �أحيت «منظمة ال�صحة
العاملية» الذكرى العا�شرة لإعالن مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتني
متحررة من التدخني
«م ُدن
خاليتني من التدخني� ،إذ �أ�صدرت تقرير ًا عنوانه ُ
ّ
من �أجل هواء ٍ
خال من الدخان :درا�سة حالة مكة املكرمة واملدينة املنورة».
و ُيعترب هذا التقرير بالغ الأهمية بالن�سبة اىل املدن والبلدان الأخرى التي
تتطلع �إىل �إحراز تقدم ملمو�س يف براجمها للو�صول �إىل هواء خال من
�شدد على �أهمية االلتزام ال�سيا�سي ،ودور املجتمع املحلي يف
الدخان .وهو ّ
ح�ض احلكومات على اتخاذ الإجراءات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن ،وتنفيذ
حمالت �إعالمية لرفع م�ستوى الوعي ب�أهمية حترير الهواء من دخان التبغ.
تعر�ض غري املدخنني للدخان الذي ينفثه
و�أورد التقرير درا�سات تفيد ب�أن ّ
املدخنون يزيد من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية مبقدار يرتاوح
بني  25و 30يف املئة ،و�سرطان الرئة مبا يرتاوح بني  20و 30يف املئة ،م�شري ًا
�إىل وفاة قرابة � 600ألف من غري املدخنني �سنوي ًا حول العامل ب�سبب التعر�ض
لدخان املدخنني.
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�إحياء بذور متجمدة منذ � 32ألف �سنة

جنح عاملان رو�سيان يف �إعادة
احلياة �إىل بذور كانت �سناجب
قد خزنتها قبل � 32ألف �سنة
وعرث عليها يف تربة �سيبرييا
املتجمدة ،وجعلوها تنبت
وتنتج الرباعم .وحطم العاملان
بذلك الرقم القيا�سي ال�سابق
يف هذا املجال واملتمثل يف �إحياء
بذور �شجرة نخيل تعود �إىل
�ألفي �سنة عرث عليها يف قلعة
م�صعدة قرب البحر امليت.

متكن العاملان من �إحياء هذه
البذور لأن اجلليد غطى �أوكار
ال�سناجب ب�سرعة وبقيت
متجمدة ومل تذب على
الإطالق ،على عمق يرتاوح
بني  20و 40مرتاً حتت �سطح
الأر�ض.
وهذا ي�شري �إىل �أهمية الرتبة
املتجلدة ( )permafrostيف
البحث عن �إرث جيني قدمي
اختفى عن �سطح الأر�ض.
�أيار 2012

هل تعلم؟
كندا :حتوي بحريات �أكرث من كل ما يف بقية العامل قاطبة .و»كندا»
كلمة هندية ـ �أمريكية تعني «قرية كبرية».
جبيل ودم�شق :كا نتا مزدهرتني قبل �ألفي عام من ت�أ�سي�س روما عام
 753قبل امليالد ،ما يجعلهما �أقدم مدينتني م�أهولتني ب�شكل متوا�صل.
ا�سطنبول :هي املدينة الوحيدة يف العامل التي تقع على قارتني.
روما� :أول مدينة بلغ عدد �سكانها مليون ن�سمة عام  133قبل امليالد.
�سيبرييا :حتوي �أكرث من  25يف املئة من غابات العامل.
ال�صحراء الأفريقية الكربى :فيها بلدة تدعى تيديكلت يف اجلزائر مل
َّ
تتلق قطرة مطر منذ ع�شر �سنني .لكن �أجف مكان على الأر�ض هو يف
�أودية القارة املتجمدة اجلنوبية (�أنتارتيكا) قرب جزيرة رو�س ،حيث
مل ي�سقط مطر منذ مليوين عام.

جينز البتوب

رو�سيا :فيها ثقب «كوال» الذي
ي�صل عمقه �إىل  12.261مرتاً .ولقب
«الثقب �إىل اجلحيم» .لقد مت حفره
من �أجل البحث العلمي ،و�أ�سفر عن
بع�ض االكت�شافات غري املتوقعة،
منها تر�سب هائل للهيدروجني �إىل
حد جعل الطني ال�صاعد من الثقب
يغلي .وهو ظل �أعمق ثقب حفره
الإن�سان حتى العام  2008حني حفر
بئر ال�شاهني النفطي يف قطر الذي
بلغ عمقه  12.289مرتاً ،وبعد ذلك
عام  2011حني حفر بئر �ساخالني النفطي يف رو�سيا �إىل عمق 12.345
مرتاً.
فنزويال :فيها �شالالت �أجنل التي ت�سقط مياهها من علو  979مرتاً.
وهي �أعلى  15مرة من �شالالت نياغرا.

حقيبة ن�سائية ت�شحن الهاتف والآيباد

ابتكرت �شركة ت�صميم هولندية
�سروال جينز �أل�صقت عليه لوحة
حتكم للكومبيوتر (كيبورد) ،مما
ي�ساعد الأ�شخا�ص الذين ال يفارقون
�أجهزة «الالبتوب» .ومن املتوقع �أن
يتم بيعه يف الأ�سواق قريب ًا بقيمة
 500دوالر.

رجل �آيل ير�شد الب�شر

طور مهند�سون يابانيون يف �شركة «هيتا�شي» رج ًال �آلي ًا ميكن �أن يكون
ّ
ً
حت�س�س ي�سمح له بر�ؤية
بجهاز
يتميز
وهو
عامة.
أة
ش�
من�
أو
�
مكتب
يف
ا
مر�شد
ّ
�شكل الأ�شياء والتعرف عليها ب�سرعة من خالل املقارنة بني �أكرث من 100
مليون �صورة خمزنة يف قاعدة بياناته .وهو يتعرف على ال�صوت �أي�ضاً،
وعندما يقول له الزوار عما يبحثون ير�شدهم �إىل وجهتهم ،باختيار �صور
التقطتها كامريات داخلية.

يبد�أ قريب ًا ت�سويق حقيبة
ن�سائية مزودة ب�شاحن
اخلليوية
للهواتف
واحلوا�سيب اللوحية .فقد
فاج�أ م�صمم الأزياء ريت�شارد
نيكول احل�ضور خالل
�أ�سبوع املو�ضة يف لندن يف �آذار
(مار�س) املا�ضي ،عندما عر�ض
حقيبته التي جمع فيها بني
�آخر �صيحات املو�ضة و�آخر
ما مت التو�صل �إليه يف عامل
تكنولوجيا الهواتف املتنقلة.
احلقيبة تدعم �أجهزة «�أي فون»
و»بالك بريي» ،و»�أندرويد»
واحلوا�سيب اللوحية.

م�ستن�سخة من �أجل �صوفها

ا�ستن�سخ علماء من ك�شمري نعجة اال�ستن�ساخ ريا�ض احمد �شاه :ا�شحن هاتفك بحرارتك

نادرة من الهماليا� ،آملني �أن ي�ساعد
هذا االمر يف رفع عدد احليوانات
التي ت�شتهر ب�أ�صوافها الناعمة التي
ت�ستخدم يف �صناعة الك�شمري.
وقال البيطري يف مركز التكنولوجيا
احليوية احليوانية يف جامعة
�شري يف ك�شمري الذي قاد عملية
مايو 2012

«هذه الطريقة هي الأرخ�ص
والأ�سهل والأقل ا�ستهالك ًا للوقت
اذا ما قارناها بالطرق التقليدية
التي ت�ستخدم معدات تكنولوجية
متطورة و�أحيان ًا كيميائية».
وي�أمل �شاه ا�ستن�ساخ �أنواع �أخرى
من احليوانات املهددة باالنقرا�ض.

�إذا ن�سيت �أن ت�شحن هاتفك اخلليوي ،ف�سي�صبح ب�إمكانك �شحنه باجللو�س
عليه �أو مل�سه.
تو�صل باحثون �أمريكيون �إىل �إنتاج حافظة خا�صة للهواتف املحمولة
فقد ّ
تعمل على حتويل حرارة اجل�سم اىل كهرباء مبجرد مل�سها .وهم يعملون
على ت�صميم مالب�س خا�صة من املواد امل�ستخدمة لتحويل احلرارة �إىل طاقة
كهربائية ،بحيث يكفي و�ضع الهاتف املحمول يف جيب ال�سروال �أو اجلاكيت
للقيام بعملية �شحن البطارية.
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�ســوق البيئــة

منتجع و�سبا وولغان فايل
و�أحد �أجنحته الفاخرة

ليلة جمانية يف منتجع طريان الإمارات وولغان فايل
بد�أ منتجع و�سبا طريان الإمارات وولغان
فايل� ،أول منتجع بيئي فاخر يف �أو�سرتاليا،
عر�ض ًا ترويجي ًا مميزاً يتيح لنزالئه �إقامة
فندقية متميزة ملدة ثالث ليال ب�سعر
اثنتني.
يت�ضمن العر�ض ،الذي ي�سري من 1ني�سان
(�أبريل) �إىل  30حزيران (يونيو) ،2012
�إقامة فندقية ملدة ثالث ليال ب�سعر 1950
دوالر �أو�سرتايل ( 2000دوالر �أمريكي)
لل�شخ�ص ،وذلك يف جناح تراثي فاخر
يحتوي على م�سبح خا�ص .ويغطي ال�سعر
الوجبات اليومية الثالث ،وجميع امل�شروبات
اخلفيفة ،وخدمة االنرتنت الال�سلكي،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سة ن�شاطني يف الطبيعة
لكل �شخ�ص كل يوم.
وقال جو�ست هامييري ،مدير عام منتجع
و�سبا وولغان فايل« :جنحنا منذ افتتاح
املنتجع قبل عامني يف ا�ستقطاب الكثري من
ال�ضيوف ،الذين قدموا لال�ستمتاع ب�إقامة
فندقية فاخرة يف مكان ال يبعد عن �سيدين
�سوى ثالث �ساعات بال�سيارة».
يقع منتجع و�سبا وولغان فايل بني

معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع

حديقتني وطنيتني ،ويطل على اجلبال
الزرقاء العظيمة .وي�ضم املنتجع ،احلائز
على اعتماد عاملي يف موازنة انبعاثات
الكربون 40 ،جناح ًا يعد كل منها فيال
فاخرة م�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل مرافق �سبا
ذات م�ستوى عاملي ،تتوجها خدمات طريان
الإمارات املتفوقة عاملي ًا.
ويوفر املنتجع ل�ضيوفه عطلة متميزة
من خالل اخلدمات والأن�شطة ،مبا يف ذلك
اكت�شاف املنطقة املحيطة البالغة م�ساحتها
 4000هكتار ،والتجول يف �أرجاء املحمية
الطبيعية برفقة مر�شد �سياحي ال�ستك�شاف
احلياة الربية الفريدة ،ورحالت ال�سفاري
ب�سيارات الدفع الرباعي ،وركوب الدراجات،
وركوب اخليل ،وجوالت ا�ستطالعية
للمواقع الرتاثية وموطن ال�سكان الأ�صليني،
ومراقبة النجوم ،بالإ�ضافة �إىل جوالت
اللتقاط ال�صور.
للحجز ميكن االت�صال مبنتجع و�سبا
وولغان فايل على الرقم � 0292909733أو
الربيد االلكرتوين:
reservations@wolganvalley.com

يقام معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع يف الفرتة
من � 29أيار (مايو) �إىل  2حزيران (يونيو) 2012
يف ميدان �سباق اخليل يف بريوت حتت عنوان
«ال�سلوك الأخ�ضر».
يت�ضمن املعر�ض واملهرجان العديد من
الفعاليات .وي�شارك فيه �أكرث من  220عار�ضاً،
من ت�صميم املناظر الطبيعية ودور احل�ضانة �إىل
�أدوات الب�ستنة والأثاث يف الهواء الطلق ،ف�ضال
عن �أق�سام خمتلفة �أخرى ذات عالقة بالعي�ش يف الطبيعة .وي�ستقطب معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع
�أكرث من � 22ألف زائر كل عام.

 62چﷲ

بروجكت لبنان 2012

تنظم الدورة ال�سابعة ع�شرة من املعر�ض التجاري
الدويل ملواد ومعدات وتقن ّيات البناء وحماية
البيئة  Project Lebanonيف مركز بيال
للمعار�ض يف و�سط بريوت بني  5و 8حزيران
(يونيو) املقبل.
متخ�ص�صني
يقام املعر�ض بالتزامن مع حدثني
ّ
�آخرين ،هما معر�ض الطاقة اللبناين 2012
للكهرباء وتقنيات املياه والإنارة والتكييف،
واملعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتقنيات البيئية
واال�ستدامة والطاقة النظيفة 2012 EcOrient
الذي يقام بال�شراكة مع غرفة التجارة وال�صناعة
يف باري�س بدعم من وزارة البيئة اللبنانية .وذلك
بهدف رفع امل�ستوى التخ�ص�صي للحدث.
و�سوف ي�ضم معر�ض بروجكت لبنان �أق�سام
الأدوات ال�صحية وال�سرياميك ،واحلجر
واخلر�سانة ،والأخ�شاب ومنتجاتها ،واملعادن،
وامل�صاعد ،والأمن وال�سالمة ،والبال�ستيك
والأنابيب ،والأ�صباغ والدهانات ،و�آليات البناء.
� ّأما معر�ض الطاقة ف�سي�ضم �أق�سام الإنارة،
والإلكرتوميكانيك ،والغاز ،والتدفئة والتهوئة
والتربيد ،واملو ّلدات ،والكهرباء .و�سيكر�س
معر�ض  EcOrientبالكامل لتقن ّيات وحلول
ومنتجات احلد من انبعاثات الكربون ،و�إدارة
النفايات ومعاجلتها ،و�إدارة املوارد املائية
وحمايتها ،و�ضبط ن�سب التلوث يف الهواء،
وغريها من احللول البيئية التي ت�شكل مو�ضع
حاجة ملحة يف لبنان واملنطقة.
ومعر�ض بروجكت لبنان جزء من �سل�سلة
معار�ض البناء ال�سنوية التي تنظمها املجموعة
الدولية للمعار�ض يف لبنان وقطر وال�سعودية
والعراق ،وت�ست�ضيف جمتمعة �أكرث من 5000
�شركة ،وت�ستقطب ما يفوق املئة �ألف زائر ،مو ّلدة
�صفقات واتفاقيات بني �أطراف ال�سوق بقيمة
مئات ماليني الدوالرات.
جدير بالذكر �أن حجم القطاع العقاري يف لبنان
و�صل �إىل �سبعة باليني دوالر وبات ّ
ي�شكل  21يف
املئة من �إجمايل الناجت املحلي.
�أيار 2012

املكتبــة البيئيــة بالربيــد اىل عنوانــك اخلــا�ص يف اأي بلــد عربــي

لبنان 60‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 50 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

جملدات جملة
«البيئة والتنمية»

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات ﷲ
اال�سم
املدينة

ا�سم الكتاب

البلد

العنوان
�سندوق الربيد

الهاتف

عدد الن�سخ

ال�سعر االفرادي

املجموع

الرمز الربيدي

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجلد الواحد:
لبنان 100‚000 :لرية لبنانية
الدول العربية 100 :دوالر اأمريكي

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

ح�شــم  ٪٢٠لأع�شــاء «املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة» وامل�شرتكني يف جملة «البيئة والتنمية»
املجمـوع العـام

{ نقد ًا { اأرفق لكم �سيك ًا م�سرفي ًا باملبلـغ
Master Card
{ بوا�سطة بطاقة االئتمانAmex :
التوقيع
التاريخ

Visa

Expiry Date

Card #

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد

ميكن طلب هذه املن�شورات من جملـة «البيئـة والتنميـة»  /املن�شورات التقنية

�س.ب ٥٤٧٤ .ـ  ،١١٣بريوت ،١١٠٣ ٢٠٤٠ ،لبنان .فاك�س ٣٢١٩٠٠ :ـ  )+٩٦١( ١بريد الكرتوينenvidev@mectat.com.lb :

�سيارات خ�رضاء
تويوتا :ع�شرات �آالف ال�سيارات الهيدروجينية بحلول 2020

�أعلنت تويوتا عزمها على �أن تنتج �سنوي ًا
«ع�شرات �آالف» ال�سيارات العاملة بخاليا
وقود الهيدروجني بحلول �سنة .2020
وكانت �أعلنت �سابق ًا �أنها تزمع �إطالق
�سيارتها الأوىل العاملة بالهيدروجني
بحلول  .2015وهي قدمت يف معر�ض
جنيف ال�سيارة ال�صالون  FCV–Rالعاملة
بالهيدروجني واملبنية على �أ�سا�س بريو�س
هايربيد� ،إىل جانب �سيارة امل�ستقبل FT –BH

هايربد و�سيارتي ياري�س هايربد وبريو�س
بال�س اجلديدتني.
ويرمز احلرف  Rيف �إ�سم ال�سيارة
الهيدروجينية �إىل عبارة Reality and
� Revolutionأي احلقيقة والثورة ،ما ي�شري
�إىل عزم ال�شركة على ت�صدر ت�سويق �سيارات
خاليا الوقود ،متام ًا كما فعلت بالن�سبة
�إىل ال�سيارات الهجينة (هايربيد) يف �أواخر
الت�سعينات مع �إطالق «بريو�س» الأ�صلية.

رين�سبيد هايربيد ّ
ب�ست عجالت

� Dock + Goأي ركِّ ب وانطلق ابتكار �إبداعي
ج�سدته �سيارة  Rinspeedالهايربد اجلديدة
يف معر�ض جنيف الدويل لل�سيارات يف �آذار
(مار�س) املا�ضي.
العن�صر الأ�سا�سي لهذا النظام احلركي الإبداعي
هو املحور الثالث اال�ضايف املكون من عجلتني،
الذي ي�ؤدي �أغرا�ض ًا متنوعة ومييز هذه ال�سيارة
عن �أي �سيارة �أخرى ،وهدفه الرئي�سي حتقيق
القيادة من دون انبعاثات كربونية .وهو يدفع
املحور الثاين ويعيد �شحن البطارية املوجودة على
منت ال�سيارة الهجينة يف الوقت ذاته.
ولتعزيز �أداء ال�سيارة ،مت اختيار �إطارات
 EfficientGripمن «غوديري» امل�صممة لتقليل
االحتكاك وبالتايل تخفي�ض ا�ستهالك الوقود
واالنبعاثات الكربونية.

�آوتالندر بالكهرباء والبنزين

ك�شفت ميت�سوبي�شي عن ن�سخة هجينة (هايربيد) للطراز «�آوتالندر» من املقرر �إطالقها هذه ال�سنة.
هذه ال�سيارة ،التي يتم �شحنها من م�أخذ كهربائي ،ت�ستخدم حمركني كهربائيني من الأمام
واخللف لدفع العجالت ،وتوفر ثالثة �أ�ساليب قيادة :اخلال�ص والت�سل�سلي واملتوازي.
يف الأ�سلوب اخلال�ص ( )Pureت�ستعمل ال�سيارة طاقة البطارية وحدها لت�شغيل
املحركني الكهربائيني ،ما يوفر قيادة من دون انبعاثات ودفع ًا رباعي ًا .ويف
الأ�سلوب الت�سل�سلي ( )Seriesيدعم املحركني الكهربائيني حمرك بنزين
يولد الكهرباء لدفع العجالت .ويف الأ�سلوب املتوازي ( )Parallelيدعم حمرك
االحرتاق الداخلي طاقة البطارية لدفع ال�سيارة بالعجلتني الأماميتني فقط.
عند تركيب هذا النظام يف طراز «�آوتالندر» الهايربيد اجلديد ي�صبح مدى القيادة
 800كيلومرت وتكون انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون �أقل من  50غرام ًا يف الكيلومرت.

�أمبريا وفولت �سيارتا ال�سنة 2012

فازت ال�سيارتان «�أمبريا» من �أوبل و»فولت»
من �شفروليه بجائزة «�سيارة ال�سنة ،»2012
بعد �أن اختارتهما هيئة حمكمني م�ؤلفة من
� 59صحافي ًا رائداً يف جمال ال�سيارات من 23
بلداً �أوروبياً .ونالت كل منهما  330نقطة ،يف
مقابل  281نقطة نالتها  VW Upو 256نقطة
نالتها «فورد فوكو�س» .و�أعلنت النتائج خالل
معر�ض جنيف الدويل لل�سيارات.
تتوىل بطارية ليثيوم �أيون بقدرة  16كيلوواط
�ساعة ت�شغيل حمرك كهربائي يف ال�سيارتني
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بقدرة  11كيلوواط 150/ح�صاناً .وبناء
على �أ�سلوب القيادة و�أحوال الطرق ،ميكنهما
اجتياز م�سافة ترتاوح بني  40و 80كيلومرتاً
بالبطارية فقط ،من دون �أي انبعاثات .ويتم
دائم ًا ت�شغيل العجالت كهربائياً .وباتباع نظام
الت�شغيل مل�سافة ممددة ،عندما ت�صل �شحنة
البطارية �إىل �أدنى م�ستوى ،ي�شغل حمرك
البنزين مولداً مي ّد وحدة الدفع الكهربائي
بالطاقة .ويتيح نظام امل�سافة املمددة ت�شغيل
ال�سيارة مل�سافة  500كيلومرت.

�أمبريا

فولت

�أيار 2012

�سيارات خ�رضاء
�أكرب �شبكة �أمريكية
ل�شحن ال�سيارات الكهربائية

�أعلن حاكم والية �إلينوي بات كوين �أن يف واليته
�أكرب �شبكة من حمطات ال�شحن ال�سريع لل�سيارات
الكهربائية يف الواليات املتحدة .فقد مت تركيب 26
حمطة لل�شحن ال�سريع من خالل م�شروع «البنية
التحتية لل�سيارات الكهربائية يف �شيكاغو» ،الذي
يق�ضي برتكيب  73حمطة �سريعة من �ضمن 280
حمطة �شحن �سرتكب يف املدينة مبيزانية 8.8
مليون دوالر .ومن مفاتيح النجاح �شراكات مع
م�ضيفي حمطات ال�شحن ،ومنها متاجر ميني
ماركت .7- eleven
ومن �أجل ا�ستعمال حمطات ال�شحن ال�سريع،
على ال�سائقني �أن ي�شرتوا بطاقة دفع ثمنها 21
دوالر ًا ت�صلح لثالث عمليات �شحن مدة كل منها
 15دقيقة.

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
Ék fÉ°üM 767 ¤EG ∑ôëŸG Iƒb ™aôj Ée á«aÉ°VE’G ábÉ£dG øe •Ghƒ∏«c 150 ≈∏Y ¿Éà«eÉeC’G

(PS 570,8) Ék fÉ°üM 563 Iƒ≤H :V8 ∑ôfi
á≤«bódG ≈a áØd 10,300 óæY

¿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

ºµëàdG IóMh

Flywheel ¢Uôb

مر�سيد�س
هيدروجينية �شفافة
:áZôØe IôéM

¢Uô≤dG ≈∏Y ô÷G Iƒb øe ∞ØîJ

لإظهار خلو ال�سيارة الهيدروجينية
 B– Classمن االنبعاثات ،قررت �شركة
مر�سيد�س ـ بنز جعلها غري مرئية
تقريب ًا كجزء من جولة ترويجية يف
�أملانيا.
تطلبت هذه احلملة الدعائية الذكية
ا�ستعمال «ح�صائر»  LEDلتغطية
�أحد جانبي ال�سيارة ،وكامريا رقمية
 SLRعلى اجلانب الآخر ت�سلط
ال�صور على اجلانب املغطى ،فتبدو
ال�سيارة �شفافة.
ويبلغ مدى ال�سيارة العاملة بخاليا
الوقود الهيدروجيني نحو 400
كيلومرت ،وميكن �إعادة تعبئتها
بالهيدروجني خالل ثالث دقائق.
وقد �أعلنت ال�شركة �أن تكنولوجيا
خاليا الوقود التي تعتمدها
جاهزة الآن للت�سويق ،مع خطط
لل�شروع يف االنتاج ابتداء من �سنة
 .2014وتوقعت �أال تكلف ال�سيارة
الهيدروجينية �أكرث من ال�سيارات
الهجينة التي تعمل بالديزل
والكهرباء بحلول �سنة .2015
مايو 2012

øjõæH ∑ôfi

âHÉãdG Aõ÷G
(Stator) ódƒŸG øe

ºµëàdG IóMh ¿É«FÉHô¡c ¿Écôfi
¿ƒHôµdG ±É«dCG øe "πjh …Óa" ¢Uôb
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بيك �أب بالغاز والبنزين من جرنال موتورز

قدمت �شفروليه و GMCتفا�صيل عن �سيارتيهما البيك �أب
الثنائيتي الوقود ل�سنة  ،2013وهما �شفروليه �سيلفرادو
وجي �إم �سي �سيريا.
لل�سيارتني حمرك  Vortec 6,0L V8يعمل بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط النظيف االحرتاق ،وب�إمكانه التحول �إىل العمل
بالبنزين .وباجلمع بني النظامني ،تقطع ال�سيارتان �أكرث من �ألف كيلومرت بالتعبئة الواحدة.
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ن�شاطات مدر�سية
مدر�سة مردف يف دبي تنظم مهرجان «�أنقذوا الأر�ض»

نظمت مدر�سة مردف اخلا�صة يف دبي مهرجان ًا طالبي ًا بعنوان «�أنقذوا الكوكب».
وقد دارت �أحداث املهرجان من املا�ضي �إىل امل�ستقبل �سنة  .2099وهي بد�أت بالعودة
نحو  250مليون �سنة ،عندما �سقط نيزك كبري �أحرق جزءاً كبرياً من الكرة الأر�ضية،
انتقا ًال �إىل الع�صر احلجري ،ومن ثم الع�صر اجلليدي ،ف�إىل الع�صر احلديث حيث
جمال الطبيعة واحلياة الهادئة التي دمرتها الأعمال الب�شرية من حروب و�أن�شطة
�صناعية �أدت �إىل تلوث البيئة ،و�صو ًال �إىل نهاية هذا القرن حيث يلم�س الب�شر عواقب
�أفعالهم ..وتنطلق �صرخة طالبية يف النهاية بدعوة اجلميع �إىل �إنقاذ الأر�ض من
التلوث والدمار من خالل لوحات غنائية ومتثيلية.
وت�ضمن املهرجان عر�ض ًا ملجموعة من منتجات مركز لوتاه التقني ال�صديقة للبيئة،
كال�سيارات ال�شم�سية و�أجهزة الإنارة التي تعمل باخلاليا ال�شم�سية.
تلميذتان يف منوذج ل�سيارة تعمل بالطاقة ال�شم�سية

زراعة �أ�شجار القرم يف جزيرة اجلبيل الإماراتية

�إبداعات من النفايات

نظمت �إدارة النفايات يف بلدية دبي م�سابقة
«�إبداعات من النفايات» لطالب املرحلة
الثانوية ،لإنتاج �أعمال فنية من النفايات الورقية
والبال�ستيكية واملعدنية واملخلفات الإن�شائية
واحلجرية والإطارات .وذلك بهدف توعية طالب
املدار�س ب�أهمية تقليل النفايات والإ�ستفادة منها
و�إعادة تدويرها.

تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه
يف معهد ال�سيدة �سكينة

تلميذات يزرعن �شتول القرم

قامت  30طالبة من مدر�سة الزالقة للتعليم
الأ�سا�سي يف بني يا�س بزراعة � 100شتلة من
�أ�شجار القرم يف جزيرة اجلبيل ،التي تعترب
�ضمن �سبعة مواقع رئي�سية لزراعة هذا
النوع من الأ�شجار يف برنامج هيئة البيئة ـ
�أبوظبي لإعادة ت�أهيل و�صون غابات القرم
يف الإمارة .وذلك برعاية الهيئة وبالتعاون
مع �شركة براري لإدارة الغابات التي قامت
بتوفري ال�شتول.
ي�ساهم هذا النوع من م�شاريع الت�شجري يف
تخفيف الآثار الناجمة عن التجريف وت�آكل
الرتبة وخ�سارة املواطن الطبيعية .وكانت
الهيئة قامت بتنفيذ �آخر الربامج الناجحة
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لزراعة �أ�شجار القرم يف �شباط (فرباير)
 ،2011حني متت زراعة � 800ألف �شجرة يف
جزيرتي ال�سعديات واجلبيل.
وتوفر �أ�شجار القرم موطن ًا مهم ًا يحت�ضن
النباتات والطيور وغريها من الأحياء
املائية والربية ،وح�ضانة لنحو  75يف املئة
من �أنواع الأ�سماك التجارية توفر لها امل�أوى
والغذاء .كما ت�شكل حاجزاً طبيعي ًا حلماية
املناطق ال�ساحلية من الظواهر املناخية
القا�سية.
ومتلك الإمارات  75كيلومرتاً مربع ًا من
�أ�شجار القرم ،لكنها �شهدت تناق�ص ًا بن�سبة
 20يف املئة منذ العام .1980

االقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة واملياه كان مو�ضوع
حما�ضرة قدمتها رئي�سة التحرير التنفيذية ملجلة
«البيئة والتنمية» راغدة حداد يف معهد ال�سيدة
�سكينة الفني للفتيات يف بريوت .وذلك ملنا�سبة
�أ�سبوع املطالعة يف �شهر ني�سان (�أبريل).
و�شاهدت طالبات احللقة الثالثة وال�صفوف
الثانوية ال�شريط الوثائقي «القطرة الأخرية» عن
الو�ضع املائي يف املنطقة العربية ،الذي �أنتجه
املنتدى العربي للبيئة والتنمية .و�شاركن يف
نقا�ش حول اال�ستهالك العاقل للطاقة واملياه يف
املدار�س واملنازل وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات ،والأ�ضرار
املادية والبيئية الناجتة عن الإ�سراف والتلوث.

�أيار 2012

ن�شاطات مدر�سية
املجموعة الكاملة ملن�شورات

�سيا�سة خ�ضراء يف اجلامعة الأنطونية

يف جميع املناطق اللبنانية
الآن ميكن احل�صول على املجموعة الكاملة للكتب
ال�صادرة عن من�شورات جملة «البيئة والتنمية»،
وجملدات املجلة منذ �سنة  ،١٩٩٦واالعداد القدمية ،من
مكتبات مت اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.
بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:
�ألواح لت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية
على �سطح �أحد مباين اجلامعة

«ال�سيد تنك» مكب�س
عبوات االلومنيوم

م�ستوعب للنفايات الورقية

م�ستوعب للنفايات البال�ستيكية

اجلنوب
مكتبة االحتاد

�شارع ريا�ض ال�صلح ،حي ال�ست نفي�سة� ،صيدا
هاتف٠٧-٧٢٠٢٥١ :

جبل لبنان
م�ستوعب لعبوات االلومنيوم

على وقع �أنغام عازيف فرقة 8ème Art
ا�ستقبل طالب اجلامعة الأنطونية يف بعبدا
ال�سيد تنك (� ،)Mister Tanakأحد املكاب�س
القليلة يف لبنان املخ�ص�صة ل�سحق عبوات
الألومينوم ،وت�صل قدرته اىل �سحق 2000
عبوة من امل�شروبات الغازية .وقد قدمته
حلث
جمعية الأر�ض ـ لبنان �إىل اجلامعة ّ
الطالب على فرز النفايات املعدنية .وهذه
خطوة مكملة ل�سل�سلة من التدابري اتخذتها
اجلامعة يف �إطار ال�سيا�سة اخل�ضراء التي
بد�أت اعتمادها منذ �أكرث من �سنتني،
و�ضمن حملة التوعية حول �أهمية تدوير
النفايات التي �أطلقتها م�ؤخراً بالتعاون مع
اجلمعية.
وقد عمدت �إدارة اجلامعة �إىل ت�شجيع
املجتمع الأكادميي ،من طالب و�أ�ساتذة
و�إداريني ،على فرز النفايات يف املكاتب
والقاعات الدرا�سية .فتوزعت حاويات
املدور يف
النفايات امل�صنوعة من الكرتون ّ
�أرجاء احلرم اجلامعي ،وقد دونت عليها
تعرف عن �أب�سط
معلومات و�إر�شادات ّ
القواعد التي يجب اتباعها لفرز النفايات
وتدويرها� .أما امل�ستوعبات امل�صنوعة من
البال�ستيك �أو املعدن ،ف�ساهم طالب كلية
االعالن واالعالم يف متييزها بوا�سطة
ر�سوم و�ألوان حمددة.

�أتت نتائج برنامج فرز النفايات وتدويرها
�سريعة ومر�ضية ،ومل�س الطالب املنافع
املادية والبيئية لهذه العملية .اذ �سمح
امل�شروع يف مرحلة �أوىل بانقاذ � 44شجرة
عرب تدوير  2600كيلوغرام من الورق.
وتدر�س اجلامعة حالي ًا امكانية غر�س
هذا العدد من الأ�شجار يف الأر�ض املحيطة
مببنى اجلامعة يف زحلة.
يف موازاة ذلك ،و�شعوراً منها بخطورة
الو�ضع القائم والآثار ال�سلبية والت�شوهات
التي �أحلقتها مكبات النفايات يف البيئة،
خ�صو�ص ًا و�أن لبنان يرزح حالي ًا حتت
مكب ،جل�أت اجلامعة
وط�أة �أكرث من ّ 700
الأنطونية �أي�ض ًا اىل تقلي�ص ا�ستخدام الورق
عن طريق تعميم ال�شا�شات الإلكرتونية
يف �أروقتها .كما بد�أت ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية لت�سخني املياه منذ م ّدة .وهي
�أجرت م�ؤخراً درا�سة بالتعاون مع برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي بغية معرفة حجم
ا�ستهالك الطاقة يف حرمها وحتديد ال�سبل
الآيلة اىل تخفي�ضه.
وت�أتي ال�سيا�سة اخل�ضراء للجامعة
الأنطونية لت�ؤكد على الدور الفاعل
وامل�س�ؤولية امل�شرتكة للم�ؤ�س�سات ،وحتديداً
الرتبوية واجلامعية ،بامل�ساهمة يف التوعية
واحللول املالئمة للم�شاكل البيئية.

املكتبة العلمية

�شارع املقاومة والتحرير ،حارة حريك
هاتف٠١-٥٥٩٥٦٦ :

معر�ض ال�شوف الدائم للكتاب

طريق عني وزين ،بقعاتا ،ال�شوف
هاتف٠٥-٥٠٧٥٧٦ :

مكتبة غاندي

مقابل ال�سراي ،عاليه
هاتف٠٥-٥٥٧١٩٩ :

مكتبة زياد

اجلديدة� ،شارع احلكمة
هاتف٠١-٨٩٢٧٢١ :

مكتبة معو�ض

بناية معو�ض ،قرب كافيه جنار ،جل الديب
هاتف٠4-٧١١٢٠٢ :

ال�شمال
مكتبة دار ال�شمال

�أول طريق املينا ،مقابل بنك عودة ،طرابل�س
هاتف٠٦-٢٠٦٨٠٠ :

البقاع
قرطا�سية �سمري ب ّري
جالال ـ �شتورة
هاتف٠٨-٥٤١١١٥ :

مكتبة �أنطوان بجميع فروعها
مايو 2012

املفكـرة البيئيــة
�أيار (مايو) 2012

 7ــ 10

معر�ض الطاقة ال�سعودي ومعر�ض
تقنيات املياه ال�سعودي 2012
املعر�ض التجاري الدويل للكهرباء
والطاقة املتجددة وتقنية املياه واالنارة
والتكييف .الريا�ض ،ال�سعودية.

www.saudi-energy.com
www.recexpo.com

 7ــ 11

IFAT ENTSORGA 2012

معر�ض �إدارة املياه ومياه ال�صرف
والنفايات واملواد الأولية
ميونيخ� ،أملانيا.

www.ifat.de

 13ــ 15

wepOwer 2012

املعر�ض ال�سعودي الدويل الثامن
للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة
الدمام ،ال�سعودية.

يرن�شريبينغ ،ال�سويد.

www.worldbioenergy.com

 5/29ــ 6/2

The Garden Show and
Spring Festival

معر�ض احلدائق ومهرجان الربيع
ميدان �سباق اخليل ،بريوت ،لبنان.
هاتف)+961(1-480081 :

www.the-gardenshow.com

حزيران (يونيو) 2012

5

يوم البيئة العاملي

مو�ضوعه هذه ال�سنة :االقت�صاد الأخ�ضر
هل ي�شملك؟

 5ــ 8

Project Lebanon 2012

م�شروع لبنان 2012

معر�ض وم�ؤمتر �شمال �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط الرابع للطاقة
ال�شم�سية

املعر�ض التجاري الدويل ال�سابع ع�شر ملواد
ومعدات االن�شاء والبناء والتكنولوجيا
البيئية يف لبنان وال�شرق الأو�سط .مركز
بريوت الدويل للمعار�ض (بيال) ،بريوت،
لبنان .تنظيم :ال�شركة الدولية للمعار�ض.
هاتف)+961(5-959111 :
فاك�س)+961(5-959888 :

www.csptoday.com/solar-conference

www.projectlebanon.com

www.wepower-sa.com

 16ــ 17

Menasol 2012

�أبوظبي ،الإمارات.

 22ــ 23

قمة املياه والنفط والغاز
اجلمرية ،دبي ،الإمارات.

projectlebanon@ifpexpo.com

 6ــ 8

Hydrogaïa

م�ؤمتر ومعر�ض املياه الدويل

www.cwcoilgasandwater.com

مونبلييه ،فرن�سا.

امل�ؤمتر واملعر�ض العاملي لطاقة
الكتلة احليوية

اليوم العاملي ملكافحة الت�صحر

 29ــ 31

www.hydrogaia-expo.com

17

البيئة  :2012امل�ؤمتر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
 30 - 29ت�شرين الثاين (نوفمرب)  ،2012بريوت ،لبنـان.

حمور امل�ؤمتر :الب�صمة البيئية وفر�ص اال�ستدامة يف البلدان العربية
هاتف )+ 961( 1 - 321800 :فاك�س)+ 961( 1 - 321900 :

www.afedonline.org - email:info@afedonline.org
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جدة
الهيئة امللكية للجبيل وينبع
يف منتدى البيئة والتنمية اخلليجي

الأمري تركي ي�ستمع اىل �شرح عن م�شاريع الهيئة امللكية
التنموية من خالد الهاجري مدير مراقبة البيئة يف الهيئة

�شاركت الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف �أعمال املنتدى واملعر�ض
الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي الثالث حتت عنوان
«االقت�صاد الأخ�ضر امل�س�ؤولية االجتماعية» ،الذي �أقيم يف جدة
خالل الفرتة  25ـ � 27آذار (مار�س).
افتتح امل�ؤمتر الأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز ،الرئي�س العام
للأر�صاد وحماية البيئة رئي�س جمعية البيئة ال�سعودية .ومت
خالله تقدمي عر�ض عن دور الهيئة امللكية يف حتقيق متطلبات
التنمية امل�ستدامة يف مدينة ينبع ال�صناعية ،مع الرتكيز على
م�شاريع تعك�س �آليات التنمية النظيفة.
رافق امل�ؤمتر معر�ض دويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة عر�ضت فيه
نحو � 100شركة وم�ؤ�س�سة منتجاتها وخدماتها وتكنولوجياتها
البيئية .وكان فيه جناح مميز للهيئة امللكية للجبيل وينبع.

بريوت
الأبنية اخل�ضراء يف م�ؤمتر

Build It Green - Lebanon
واقع الأبنية اخل�ضراء يف لبنان كان مو�ضوع م�ؤمتر ومعر�ض
وقدم
 Build It Green – Lebanonهذا العام يف بريوتّ .
خرباء حمليون ودوليون يف حقل التنمية امل�ستدامة عرو�ضهم
التي متحورت حول النواحي القانونية واملالية ،ودرا�سات
حاالت لبنانية خا�صة ،وم�ستجدات �شهادات الت�صديق للأبنية
اخل�ضراء ،واحللول امل�ستدامة املتوفّ رة حملي ًا.
�شمل امل�ؤمتر الذي نظمته  e-EcoSolutionsبالتعاون مع
 EcoConsultingعرو�ض ًا تفاعلية ومناق�شات حول احللول
املائية مل�ستقبل م�ستدام ،و�صندوق ح�ساب تر�شيد الطاقة
والطاقة املتجددة الوطنية ( ،)NEEREAوامكانية تنفيذ
منازل ذات ا�ستهالك �ضئيل للطاقة ،و�شهادات الت�صديق
الدولية مثل القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي
( ،)LEEDوطريقة التقييم البيئي مل�ؤ�س�سة �أبحاث الأبنية
( ،)BREAAMوالنظام املحلي لت�صنيف الأبنية اخل�ضراء
«�أرز» ،واحلاالت اللبنانية الناجحة ،والطالء املراعي للبيئة،
وا�ستخدام �ألواح الفلني كمادة عازلة ،واجلدران اخل�ضراء
وال�سطوح اخل�ضراء ،وو�سائل التظليل الأوتوماتيكية ،والإنارة
بتقنية  ،LEDوكيفية م�ساهمة الإ�سمنت يف الأبنية اخل�ضراء.
رافق امل�ؤمتر معر�ض �شاركت فيه م�ؤ�س�سات و�شركات ومنظمات
غري حكومية.
�أيار 2012

ع
ر
خ
�
ـ
ـ
 30ينتهيـا� ض
نـظـرة ثاقبة عـلى  12/6/يف ض
20
البيئـة والطبيعـة
هي جملـة البيئـة والطبيعــة الأوىل يف العـالـم
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.
اأحدث املعلومات عن البيئة العربية والعاملية تقراأها مطلع كل
�صهـر يف
.
اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان
لك اأنت.

هي جملة

ا�شرتك الآن واربح %50
الق�سيمة على اجلهة اخللفية

لـمدة � 36ضهراً
اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف
وذلك ب�ضعر � 24ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ض
عر� 20
ي ال 12
ته / 6
ين /3
يف 0

عر�ص خا�ص
ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى
�سنة اإ�سافية جمان ًا

ادفع ا�ضرتاك  24عدداً واح�ضل على  12عدداً اإ�ضافي ًا جمان ًا

اال�سم:
املهنة:

امل�ؤ�س�سة:
العن�ان

�سندوق الربيد:

الرمز الربيدي:
فاك�س:

هاتف:
الربيد االلكرتوين:

 لبنان  120.000ل.ل.

Email:

� لدول �لعربية  100دوالر �أمريكي

 نقد ًا  اأرفق لكم �سيك ًا م�سرفي ًا باملبلغ
Amex
 ب�ا�سطة بطاقة االئتمان:

Master Card

Expiry Date

التاريخ



�لدول �الأخرى  150دوالر�ً �أمريكي ًا

Visa
Card #

الت�قيع

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين

جملة "البيئة والتنمية" هاتف 96١-١-٣٢١8٠٠ :ــ فاك�ص 96١-١-٣٢١9٠٠ :ــ �ص.ب ٥٤٧٤ .ـ  ،١١٣بريوت ،لبنـان envidev@mectat.com.lb

