جماعة الخط األخضر البيئية
األحد  20نوفمرب  2022م –  26ربيع اآلخر  1444هـ العدد 26

■ أسبوعية  -بيئية  -مستقلة ■

Sunday 20 November 2022 Issue 26

التالعب باألمن الغذائى فى الكويت يعود للواجهة

محليات

الزراعة لم تنفذ احلكم القضائي الذي عالج مشكلة التالعب فى توزيع احليازات
• الـ ـخ ــط األخـ ـض ــر  :ف ــي ظ ــل م ــا كـشـفــت
عـ ـن ــه جـ ـم ــاع ــة الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر ال ـب ـي ـئ ـيــة
م ــن ع ــدم تـنـفـيــذ الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــرزاعــة
للحكم القضائي البات بسحب الحيازات
الــزراع ـيــة (األمـ ــن ال ـغــذائــي) وع ــدم تنفيذ
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــزراع ــة ل ـل ـح ـك ــم ،وج ــه
الـ ـن ــائ ــب د.ح ـ ـسـ ــن ج ــوه ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
األس ـئ ـلــة املـتـعـلـقــة ب ــال ـح ـي ــازات الــزراع ـيــة
وأخ ــر املـسـتـجــدات حــولـهــا خـصــوصــا في
التالعب باألمن الغذائي في البالد وجاء
فــي أسئلة الـنــائــب جــوهــر أن الـغــرض من
إن ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة
وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة ف ــي ت ـن ـم ـيــة ال ــزراع ــة
بـ ـقـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا الـ ـنـ ـب ــاتـ ـي ــة والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة
وت ـط ــوي ــره ــا وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة
وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ط ـب ـق ــا
للقانون رقم ( )94لسنة  1983وتعديالته،
وغـنــي عــن الـبـيــان أن الـهـيـئــة قــد وضـعــت
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـ ــأم ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي ح ـتــى
س ـنــة  2035لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة ال ــزراع ـي ــة
املـسـتــدامــة فــي أه ــداف عــدة أبــرزهــا زيــادة
االنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي ك ـمــا وك ـي ـفــا ،وتـحـســن
أداء ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ورفـ ــع إنـتــاجـيـتــه،
وملـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة هـ ــي امل ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
مــراق ـبــة اس ـت ـغــال ال ـق ـســائــم ال ــزراع ـي ــة ما
يتعلق باألنشطة واملنشآت املقامة عليها
اسـتـنــادا لـلـمــرســوم بــالـقــانــون رقــم ()105
لسنة  1980في شأن نظام أمالك الدولة.
لذا يرجى أفادتي وتزويدي باآلتي:
 -1بـيــان إجـمــالــي مـســاحــة أراضـ ــي الهيئة
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـه ــا لـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــا كـ ـحـ ـي ــازات
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أن ـ ــواع ـ ـه ـ ــا ،وإرفـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـس ــاح ــة
األراض ـ ــي املستغلة مـنـهــا وغ ـيــر املستغلة
حتي تاريخ ورود هذا السؤال طبقا لجدول
يــوضــح إجـمــالــي مساحة األراض ــي الكلية
املـخـصـصــة للهيئة لـتــوزيـعـهــا ك ـح ـيــازات،
إجـ ـم ــال ــي م ـس ــاح ــة األراض ـ ـ ـ ــي امل ـس ـت ـغ ـل ــة ،
إجمالي مساحة األراضي غير املستغلة.
 -2بيان تطور أعداد توزيع الحيازات حسب

الكويت تحصد براءة
اختراع فى تحلية
المياه وتبريد الهواء

٢

اقتصاد

تخصصها (ال ـخ ـض ــراوات وامل ـحــاص ـيــل –
األبقار – األغنام واملاعز–الدواجن – غيرها
من التخصصات املعتمدة مسمياتها لدى
الهيئة–ومساحة كل منها) خالل السنوات
الـ  12املاضية.
 -3بيان عدد الحيازات–بمختلف أنواعها–
املـسـلـمــة ل ــأف ــراد وال ـشــركــات ومـســاحــة كل
منها خالل السنوات الـ  12ماضية.
 -4ب ـي ــان ت ـط ــور ك ـم ـي ــات االن ـ ـتـ ــاج لـجـمـيــع
أن ـ ـ ــواع األص ـ ـنـ ــاف امل ـع ـت ـم ــدة ل ـ ــدى الـهـيـئــة
املدرجة تحت كل من (الخضراوات املثمرة–
األش ـجــار املـثـمــرة–الـلـحــوم الـحـمــراء–لـحــوم
الـ ـ ــدواجـ ـ ــن وال ـب ـي ــض–ال ـح ـل ـي ــب ال ـس ــائ ــل–
األس ـمــاك والــروب ـيــان) خ ــال الـسـنــوات ال ــ8
املاضية كل على حدة.
 -5ب ـي ــان ن ـس ـبــة االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي لجميع
األصـ ـن ــاف امل ـس ـت ـهــدفــة ل ــدى الـهـيـئــة خــال
السنوات الـ 8املاضية.

 -6بيان كمية اإلنتاج (النباتي–الحيواني–
ال ـس ـم ـكــي–ال ـح ـشــري) م ــن ح ـي ــازات األفـ ــراد
والشركات خالل السنوات الـ 8املاضية.
 -7بيان كل مما يلي:
أ -م ـب ـلــغ الـ ـغ ــرام ــات امل ـط ـب ـقــة ع ـل ــى ال ــذي ــن
ثـبــت ل ــدى الـهـيـئــة بـعــد مـضــي سـنـتــن من
تــاريــخ إب ــرام عقد ترخيصهم املــؤقــت عدم
تحقيقهم إنتاجا من زراعتهم أو ماشيتهم
أو م ـصــائــدهــم ال ـب ـحــريــة أو مـنــاحـلـهــم أو
غيرها من الحيازات إعماال لنص املادة (5
مكررا ب) من القانون رقم ( )69لسنة 2020
بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم ()94
لسنة  1983بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون
املــذكــور حتى تاريخه وفقا لجدول يشمل
الـسـنــة–إجـمــالــي ال ـغ ــرام ــات–ع ــدد ال ـحــاالت
املطبقة عليها الغرامات.
ب -ب ـي ــان عـ ــدد ح ـ ــاالت س ـحــب تخصيص

الحيازات–بمختلف أنواعها–املطبقة على
ال ــذي ــن ثـبــت ل ــدى الـهـيـئــة مـخــالـفـتـهــم نص
امل ــادة ( 5م ـكــررا ب) مــن الـقــانــون رق ــم ()69
لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )94لسنة  1983بإنشاء الهيئة العامة
ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة منذ
نـفــاذ الـقــانــون املــذكــور حتى تــاريـخــه وفقا
لجدول يوضح تاريخ سحب الحيازة –نوع
الحيازة– مساحة الحيازة –سبب السحب
إيجازا.
 -8بيان عدد األحكام القضائية الباتة التي
قضت ببطالن توزيع الحيازات –بمختلف
أنـ ــواع ـ ـهـ ــا– مـ ــع ذك ـ ــر أع ـ ــداده ـ ــا وأن ــواعـ ـه ــا
ومـســاحــاتـهــا وف ــق ال ـجــدول الـ ــوارد أدن ــاه–
وكيفية تعامل الهيئة معها.
م– ت ــاري ــخ الـحـكــم ال ـقـضــائــي ال ـب ــات –ع ــدد
الحيازات املبطلة –نوع الحيازات املبطلة–
مساحة الحيازات املبطلة.

اجلفاف فى العراق يهدد الكويت مبزيد من العواصف الترابية
• بـ ـغ ــداد – ال ـك ــوي ــت  :يـعـتـبــر
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
ألغ ـ ـلـ ــب ال ـ ـعـ ــواصـ ــف ال ـت ــراب ـي ــة
ال ـت ــي ت ـض ــرب ال ـك ــوي ــت بـشـكــل
م ـ ـك ـ ـثـ ــف وكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي
فـ ـص ــل ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ،مـ ـم ــا ي ـ ــؤدي
الن ـت ـكــاســات صـحـيــة وتـعـطـيــل
كـ ــافـ ــة أشـ ـ ـك ـ ــال ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة خ ــال
ال ـ ـعـ ــواصـ ــف وتـ ـ ــراجـ ـ ــع وتـ ـي ــرة
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة بـ ـ ــدوره
حـ ــذر ن ــائ ــب امل ـم ـث ـل ــة ال ـخــاصــة
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ،امل ـن ـس ــق املـقـيــم
وم ـن ـس ــق الـ ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة
ف ــي ال ـع ــراق ،غ ــام إس ـحــق زي،
مــن مــوجــات الـجـفــاف الطويلة
الـتــي تـضــرب الـعــراق وتتسبب
ف ــي ت ــده ــور األراض ـ ـ ــي ،مـنــوهــا
إلى السبل التي يجب اإلسراع
ف ــي املـ ـب ــاش ــرة بـ ـه ــا ،لـتـخـفـيــف
التداعيات ،فيما كشف مرصد
بـيـئــي مـخـتـ ّـص عــن ه ــدر أغـلــب
م ـيــاه األم ـط ــار ،وت ـحـ ّـول ـهــا إلــى
مـسـتـنـقـعــات ،م ــن دون اإلف ــادة
م ـن ـه ــا .وقـ ـ ــال ف ــي مـ ـق ــال ن ـشــره
املوقع الرسمي لألمم املتحدة:
«عـ ـن ــدم ــا سـ ــافـ ــرت إل ـ ــى ب ـغ ــداد
م ـنــذ ش ـهــر ل ـتــولــي مـهـمـتــي في
الـعــراق للمساعدة فــي تنسيق
دعـ ـمـ ـن ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــة والـ ـشـ ـع ــب
الذين يحتاجون الــدعــم ،كانت
ب ــاد الـنـهــريــن مـخـتـلـفــة تـمــامــا
عما رأيـتــه منذ عقدين عندما
عملت في العراق ألول مرة.
ف ــال ـغ ـب ــار ي ـم ــأ الـ ـج ــو وت ـث ـي ــره
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــاخـ ـ ـن ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــاك
مساحات شاسعة من األراضــي
ال ـقــاح ـلــة تـنـتـشــر فـيـهــا أش ـجــار

الـنـخـيــل ال ـع ـن ـيــدة ال ـت ــي تـكــافــح
ب ـص ـبــر ل ـل ـص ـمــود أم ـ ــام ع ــوام ــل
ال ـط ـب ـي ـع ــة .ل ـ ــم تـ ـك ــن تـ ـل ــك ب ــاد
ال ــراف ــدي ــن ال ـتــي وصـفـتـهــا كتب
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،أرض ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات.
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا س ـ ــأل ـ ــت الـ ـع ــراقـ ـي ــن
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مـ ـم ــن أم ـ ـض ـ ــوا ع ــدة
سنوات هنا ،قيل لي أن األمر لم
يكن هكذا من قبل .من الواضح
أن تغير املناخ قد أثر سلبًا على
هذا البلد».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :زرت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ورأيـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املـشــاكــل ،لـكــن آث ــار تغير املـنــاخ
هـ ـ ـن ـ ــا هـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة .ف ـ ـ ـهـ ـ ــذه األرض
الـجـمـيـلــة وال ـخ ـص ـبــة ،املـعــروفــة
عـ ـب ــر الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ب ــالـ ـحـ ـض ــارات
ال ـتــي تـنـبــت ح ــول ن ـهــري دجـلــة

والـ ـف ــرات الـعـظـيـمــن ،تـقــف اآلن
ع ـلــى خ ــط امل ــواج ـه ــة أمـ ــام أزم ــة
املـ ـ ـن ـ ــاخ الـ ـع ــاملـ ـي ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
خامس أكثر البلدان ضعفًا في
ال ـع ــال ــم» .وت ــاب ــع« :ك ـنــت أود أن
أكون أكثر إيجابية في أول كلمة
ل ــي لـلـجـمـهــور الـ ـع ــراق ــي ،ولـكــن
من الصعب إخفاء الواقع .ولكن
ي ـجــب أن أق ـ ــول أن ـن ــا ل ــم نخسر
كل شــيء .فهناك أمل في تغيير
مجرى األمــور ،وعلى العراقيني
أخذ زمام املبادرة».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «م ـ ـ ــع ان ـع ـق ــاد
مــؤت ـمــر األمـ ــم امل ـت ـحــدة الـســابــع
وال ـع ـشــريــن لـتـغـيــر امل ـن ــاخ على
قـ ـ ــدم وس ـ ـ ــاق فـ ــي شـ ـ ــرم ال ـش ـيــخ
ف ــي م ـصــر ،م ــن امل ـهــم الـنـظــر في
الـقـضــايــا وال ـت ـحــديــات البيئية

فــي الـعــراق ومــا يجب القيام به
حيالها .وسيستند مؤتمر كوب
 27ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج م ــؤت ـم ــر ك ــوب
 26ويستجيب لحالة الـطــوارئ
املناخية العاملية ال ـحــادة – من
جـ ـه ــود ال ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـت ــي تـمــس
الـحــاجــة إلـيـهــا مــن أج ــل خفض
انـبـعــاثــات غ ــازات الــدفـيـئــة ،إلــى
ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود
وال ـت ـك ـيــف م ــع اآلثـ ـ ــار الـحـتـمـيــة
لتغير امل ـنــاخ .ويـحـتــاج مؤتمر
كــوب  27إلــى الــوفــاء بالتزاماته
ب ـت ـم ــوي ــل ال ـع ـم ــل املـ ـن ــاخ ــي فــي
ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
الـ ـع ــراق .ويـعـتـبــر مــؤت ـمــر كــوب
 27فـ ــرصـ ــة م ـه ـم ــة ل ـح ـك ــوم ــات
ال ـع ــال ــم لـلـتـمـســك بــال ـتــزامــات ـهــا
املـنــاخـيــة ومــواص ـلــة تـطــويــرهــا

(املساهمات املحددة وطنيًا) مع
نقل روح تغير املناخ والوعي به
مرة أخرى إلى العراق».
وفي السياق نوه إلى أن «سبب
املشكالت هــو الـظــواهــر الجوية
املتطرفة والتغيرات فــي أنماط
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاخ م ـ ـثـ ــل مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــر،
واألمـ ـ ـط ـ ــار ال ـ ـغـ ــزيـ ــرة ،وارت ـ ـفـ ــاع
درج ــات ال ـحــرارة ،وزي ــادة تقلب
هـطــول األم ـطــار وع ــدم إمكانية
التنبؤ بــه ،والعواصف الرملية
وال ـت ــراب ـي ــة ،وم ــوج ــات الـجـفــاف
ال ـط ــوي ـل ــة ،وتـ ــدهـ ــور األراض ـ ـ ــي،
والفيضانات ،وندرة املياه».
ول ـف ــت إل ــى أن «ف ــي ع ــام ،2021
شهد العراق ثاني أكثر مواسمه
جـ ـف ــاف ــا مـ ـن ــذ  40ع ــام ــا بـسـبــب
االنخفاض القياسي في هطول
األم ـط ــار ،وعـلــى م ــدى الـسـنــوات
األربـ ـع ــن امل ــاض ـي ــة ،انـخـفـضــت
تدفقات املياه من نهري الفرات
ودجلة ،التي توفر ما يصل إلى
 ٪ 98مــن امل ـيــاه الـسـطـحـيــة في
ال ـع ــراق ،بنسبة  .٪ 40-30كما
ت ـجــف األه ـ ـ ــوار ال ـتــاري ـخ ـيــة في
ال ـج ـنــوب ،وه ــي إح ــدى عجائب
الـ ـت ــراث ال ـط ـب ـي ـعــي .وتـتـصــاعــد
درج ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي الـ ـع ــراق،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـج ـ ـلـ ــت أع ـ ـ ـلـ ـ ــى درج ـ ـ ــة
ح ــرارة بلغت حــوالــي  54درجــة
م ـئ ــوي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـص ــرة .وي ـع ـنــي
انخفاض منسوب مياه األنهار
أن مـ ـي ــاه ال ـب ـح ــر ت ـن ــدف ــع داخ ــل
األراض ــي الجنوبية ،مــع تهديد
امللوحة للزراعة .إن سبل عيش
م ـج ـت ـم ـع ــات ب ــأك ـم ـل ـه ــا وح ـت ــى
وجودها على املحك».
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محليات

جماعة الخط األخضر البيئية

ملاذا ألغيت املزايدات املليونية فى هيئة البيئة

• الخط األخضر  :اثر ما كشفت عنه جماعة الخط
األ خـضــر البيئية مــن شبهات تــا عــب فــي ا ملــزا يــدات
ا لـبـيـئـيــة ا مل ـل ـيــو ن ـيــة ا ل ـتــي طــر حـت ـهــا ا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة
لـلـبـيـئــة ثــم ق ـيــام مـســؤو لـيـهــا بــإ ل ـغــاء ا مل ــزا ي ــدات إ ثــر
ك ـشــف ش ـب ـهــات ا ل ـتــا عــب فـيـهــا و ع ــدم ا ل ـتــرا جــع عــن
ا ل ـش ـب ـهــات ،و ج ــه ا ل ـنــا ئــب س ـعــود ا ل ـع ـص ـفــور س ــؤاال
إ ل ــى نــا ئــب ر ئ ـيــس ا ل ــوزراء وز ي ــر ا لـنـفــط عــن «إ ل ـغــاء

مزايدات لصالح الهيئة العامة للبيئة».
وقال في مقدمة السؤال «في خصـوص مـا أثيـر عـن
إل ـغــاء امل ــزاي ــدات الـخــاصـ ــة بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة،
فـي شـ ــأن إدارة واسـتـغــال وتشغيل غرفـة عمليـات
ومــركــز تـتـبــع آلل ـيــات نـقــل املـخـلـفــات لـصــالــح الهيئـة
الـعــامـ ــة لـلـبـيـئــة ،ومــزاي ـ ــدة فــي ش ــأن إدارة وتـشـغـيــل
الهيئة العامة للبيئة بمراكز الفحص الفني التابعة

لوزارة الداخلية لقياس نسبة االنبعاثات للسيارات
قبل تجدید دفتر املركبات» ،أرجو إفادتي وتزويدي
باآلتي:
 ) 1ما األسباب التي استند إليها في إلغاء املزايدات
أعاله؟
 ) 2ما املخاطبات التي جرت بني السيد وزير النفط
والـهـيـئــة الـعــامــة للبيئـة فـ ــي شـ ــأن امل ــزاي ــدات سالفة

الذكر؟ مع تزويدي بها.
 )3صورة ضوئية من رأي الهيئة العامة للبيئة في
شأن إلغاء املزايدات أعاله.
 )4ه ــل ق ــدم ــت ت ـظ ـل ـم ـ ــات ف ـ ــي ش ـ ــأن إل ـغ ــاء امل ــزاي ــدات
امل ــذك ــورة أعـ ــاه؟ إذا كــانــت اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب فما
عــددهــا؟ مــع تــزويــدي بـصــورة ضوئية عنها وردود
الوزارة عليها.

الكويت حتصد براءة اختراع فى حتلية املياه وتبريد الهواء
• ال ـخــط األخ ـض ــر  :حـصــل مــركــز أبـحــاث
امل ـ ـيـ ــاه ،ال ـت ــاب ــع مل ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ع ـلــى بـ ـ ــراءة اخـ ـت ــراع م ــن مكتب
ب ـ ـ ــراءات االخ ـ ـتـ ــراع والـ ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
بالواليات املتحدة ،نتيجة تحقيق إنجاز
علمي رائــد ،واخـتــراع تقنية مبتكرة تقوم
بـتـحـلـيــة امل ـي ــاه وت ـب ــري ــد وت ـك ـي ـيــف ال ـه ــواء
فــي آن واح ــد ،حيث تــم تسجيلها باسم د.
حسن عبدالرحيم ود .منصور أحمد .وقال
املـعـهــد ،فــي ب ـيــان ،إن الـبــاحـثــن استحدثا
ت ـك ـنــولــوج ـيــا م ـب ـت ـكــرة مل ــواج ـه ــة ت ـحــديــات
ت ــوف ـي ــر املـ ـي ــاه ال ـع ــذب ــة وت ـب ــري ــد وتـكـيـيــف
ال ـه ــواء ،وال ـتــي تــواجــه معظم دول الـعــالــم،
وتقع في مناخات قاحلة وجافة ،وتعاني
ارتفاع درجات الحرارة كالكويت.
وأضــاف أن فريق البحث استطاع تحقيق
هذا السبق العلمي ،من خالل تطوير نظام

مبتكر عــن طــريــق دمــج تقنيتي التناضح
املباشر ودورة التبريد التي تعمل بطريقة
ام ـت ـص ــاص ال ـب ـخ ــار ،مــوض ـحــا أن الـنـظــام
ي ـقــوم بـتـحـلـيــة امل ـي ــاه بــاس ـت ـخــدام مـحـلــول
م ــائ ــي ذي تــرك ـيــز مـلـحــي عـ ــال ،أي يمتلك
ضـغـطــا «أسـ ـم ــوزي ــا» ع ــال ـي ــا ،م ـمــا يجعله
قـ ــادرا عـلــى سـحــب امل ـيــاه الـعــذبــة مــن مياه
البحر عبر غشاء شبه نفاذ .وبني أن الفريق
قــدم الدليل العلمي القاطع إلثبات فاعلية
وكـفــاءة التكنولوجيا املبتكرة باستخدام
النمذجة الرياضية واملحاكاة الحاسوبية،
م ــن خ ــال تـصـمـيــم ال ـن ـظــام املـبـتـكــر بسعة
إنتاجية تقدر بــ 130مترا مكعبا من املياه
الـعــذبــة بــالـيــوم ،وتستهلك  1.4كيلو واط
ســاعــة ل ـكــل م ـتــر مـكـعــب م ــن امل ـي ــاه الـعــذبــة
املنتجة ،وفي نفس الوقت تقوم بتوليد 50
طن تبريد لتكييف الهواء.

مياه األمطار فى مدينة املطالع ستحقن فى باطن األرض
• الـخــط األخ ـضــر  :عـقــدت املــؤسـســة الـعــامــة للرعاية السكنية،
اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة لـلـتـنـسـيــق وامل ـتــاب ـعــة ألع ـم ــال ال ـطــرق
وشبكات مياه األمطار والصرف الصحي باملشاريع االسكانية
بمشاركة نــائــب املــديــر الـعــام لـشــؤون التنفيذ باملؤسسة ،راشــد
العنزي ،ونائبه لشؤون التخطيط والتصميم م .ناصر خريبط،
وقياديي املؤسسة ووزارة األشغال والهيئة العامة للطرق والنقل
الـبــري ،وبحضور بعض الجهات ذات الصلة ممثلة فــي الهيئة
ال ـعــامــة للبيئة وب ـلــديــة ال ـكــويــت وش ــرط ــة حـمــايــة الـبـيـئــة .وق ــال
الـعـنــزي ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إن االجـتـمــاع يـهــدف إلــى التعريف
بمنظومة صرف مياه األمطار الجديدة بمشروع مدينة املطالع
اإلسكاني ،التي يتم تنفيذها للمرة األولى على مستوى الكويت.
واستعرض العنزي ،في عرض مرئي ،املنظومة الجديدة واملزايا
التي توفرها ،حيث يتم تصريف مياه األمطار ذاتيا إلــى باطن
األرض بعد فلترتها من األتربة والعوالق والزيوت ،ودون الحاجة
إلــى استخدام النظام التقليدي بنقلها وإلقائها فــي البحر عن
طــريــق أنــابـيــب ومـجــاريــر أمـطــار بــأطــوال كبيرة جــدا وذات كلفة
بــاهـظــة .وأوض ــح أن املنظومة الـجــديــدة تحتوي على  89خــزان
ترشيح موزعة على مساحة املشروع كاملةّ ،
وبي آلية عمل هذه
الخزانات وكيفية صيانتها لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة
عالية .وجرى خالل االجتماع مناقشة الوضع التنفيذي الحالي
بمدينة املـطــاع ،وع ــرض لبعض املـظــاهــر السلبية الناتجة عن
إلـقــاء بعض مخلفات البناء واألنـقــاض ونــواتــج الحفر الناتجة
مــن أع ـمــال ال ـب ـنــاء بــالـقـســائــم الـسـكـنـيــة لـلـمــواطـنــن عـلــى الـطــرق
والخدمات ،وضــرورة املعالجة من قبل ّ الجهات املعنية ،وتأكيد
تكاتف جميع الجهات ذات الصلة لتجنب وقوع أضرار وتلفيات
بالشبكات القائمة باملدينة.
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تسميم الكالب الضالة مخالف لقواعد
الرفق باحليوان ومبادئ «عدم التناسب»
الكويت  :في الوقت الذي أعرب عدد من النشطاء بالكويت عن
استيائهم من إجراءات تسميم الكالب الضالة ،التي قامت بها
بعض الجهات الرسمية ،مــن دون تسميتها ،بالتنسيق مع
بعض شركات مكافحة الحشرات ،أدان القضاء المغربي ،في
ُّ
تصرف إحــدى الجهات المسؤولة عن واقعة
واقعة مشابهة،
ً
ُّ
قتل الكالب الضالة في المغرب ،معتبرا أنــه تصرف مخالف
ً
لـقــواعــد الــرفــق بــال ـح ـيــوان ،ف ـضــا عــن ت ـج ــاوزه لـمـبــادئ عــدم
ُّ
التصرف مع الفعل الواقع.
تناسب
ومثلما واجه القضاء المغربي تلك الواقعة المعروضة عليه

بعد دعاوى قضائية أقامها مواطنون ،على خلفية استيائهم
من أسلوب قتل الكالب الضالة بالرصاصُ ،يثار الحديث عن
إمكانية عرض ذات النزاع على القضاء الكويتي ،السيما أن
واقـعــة قتل الـكــاب الـضــالــة وقـعــت فــي ال ـبــاد ،وحظيت بنقد
واستياء واسعين تجاه أسلوب التعامل معها كقضية ُمعادية
للحياة ،وأن األسلوب المتبع بقتل الحيوان بغرض التخلص
منه ،بسبب األح ــداث التي وقعت من بعض تلك الحيوانات،
َّ
المارة والتسبب في إيذائهم ببعض
كالكالب الضالة ،تجاه
المناطق حديثة السكن ،ليس هو الحل لمعالجة القضية.

املحكمة ألزمت اإلدارة بأن تأخذ بعني االعتبار التطورات احلاصلة فى املجتمعات املتقدمة
تعالج مخاطر الكالب الضالة فى إطار الرفق باحليوان والتعامل اإلنساني
ووفـ ــق تـحـقـيــق صـحـفــي أج ـ ــراه الـصـحـفــي
في جريدة الجريدة حسني العبدالله ،قال
الخبير الــدسـتــوري أسـتــاذ الـقــانــون العام
في كلية الحقوق بجامعة الكويت د .محمد
الفيلي ،تعقيبًا على ُّ
توجه إحــدى املحاكم
املغربية إلــى تطبيق مبدأ التناسب وعدم
ات ـخــاذ إجـ ــراءات بقتل بـعــض الـحـيــوانــات،
كــال ـكــاب ال ـض ــال ــة ،ل ـعــدم ت ـنــاســب أس ـلــوب
ِّ
َّ
وتسبب
ملجرد أن تلك الكالب ضالة
القتل
ق ــدرًا مــن الـخـطــر عـلــى ال ـنــاس ،إن القاضي
َّ
عمم مبدأ التناسب ،بأن أخرجه من اإلطار
التقليدي للحقوق والحريات في الضبط
اإلداري ،وم ــد ن ـطــاق تـطـبـيـقــه لـكــل نـشــاط
تـقــوم بــه اإلدارة (الـحـكــومــة) ،وهــي بصدد
ممارسة اختصاصها في تحقيق الضبط
اإلداري.
وأضـ ــاف د .الـفـيـلــي« :ال ـقــاضــي انـطـلــق من
واح ــد مــن احـتـمــالــن؛ إم ــا نعتبر أن ـنــا في
إطـ ـ ــار ال ـض ـب ــط اإلداري ،وإن ك ـ ــان خ ــارج
مـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،ألن ـ ـنـ ــا ال ن ـس ـت ـط ـيــع
الحديث عن حرية الحيوانات ،أو أنه أطلق
اسـتـعـمــال مـبــدأ الـتـنــاســب ،وجـعـلــه حاكمًا
لكل نشاط اإلدارة ،وبذلك يكون قد َّ
توسع
فــي األخ ــذ بمبدأ الـتـنــاســب ،وال ــذي أصبح
م ـع ـي ــارًا ُم ـع ـت ـدًا ب ـ ــه ،ح ـت ــى ع ـل ــى مـسـتــوى
االتفاقية األوروبية».
ولفت إلى أن الفكرة ،بكل بساطة ،أن تقييد
ال ـح ــري ــة أو أي ن ـش ــاط ل ـ ـ ــإدارة ج ــائ ــز إذا
كــان ضــروريــا لتحقيق مصلحة مشروعة،
وم ـت ـنــاس ـبــا م ــع مـصـلـحــة أخ ـ ــرى ل ـهــا ذات
األهمية ،فإن تجاوز القدر املتناسب يصبح
ال ـت ـص ـ ُّـرف خـ ــارج امل ـشــروع ـيــة .وأوض ـ ــح د.
ال ـف ـي ـلــي أن هـ ــذا امل ـن ـه ــج ي ـط ـب ـقــه ال ـقــاضــي
اإلداري منذ فترة طويلة في قضايا الضبط
اإلداري ،لكن «نحن هنا بصدد توسع في
اس ـت ـخــدام امل ـب ــدأ ،وال ـجــديــد بــاملــوضــوع أن
القاضي أدخله في إطــار الرفق بالحيوان
أو التعامل اإلنساني مع الحيوانات ،وأنه
ِّ
إذا كــانــت تلك الـحـيــوانــات تشكل مخاطر،
فيجب معالجة املخاطر بقدر متناسب مع
تحقيق مصالح أخــرى ،مثل :الــذوق العام،
والرفق بالحيوان»َّ .
وبي أن «القاضي هنا
أخ ــذ بـمـبــدأ الـتـنــاســب ،وأع ــاد توظيفه في
هــذا اإلط ــار ،وانـطـلــق مــن ذات الـفـكــرة التي
ه ــي م ــوج ــودة مـنــذ زم ــن ط ــوي ــل ،ف ــي إط ــار
الضبط اإلداري ،وفــي تـ ُّ
ـوجــه للتوسع بها
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـض ــاء ال ــدسـ ـت ــوري ،بــأن
امل ـش ـ ِّـرع عـنــدمــا يــأتــي تنظيم أم ــر قــد يخل
بـمـصــالــح أخ ــرى يـجــب أن ي ـكــون تنظيمه
متناسبًا ،فــا يستخدم وســائــل أكـثــر مما
هــو ض ــروري لتقييد الـحــريــة ،أو مـمــا هو
الزم للناس ،ومــن أمثلة هــذا التطبيق أنه
ف ــي فــرن ـســا ُح ـكــم ب ـعــدم دس ـت ــوري ــة قــانــون
يجيز حرمان من ال يضع نظامًا للحماية
م ــن اخـ ـت ــراق اإلن ـت ــرن ــت م ــن ح ـصــولــه على
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ،مـ ـق ــررًا أن أه ـم ـي ــة نـظــم
الحماية ال ترقى إلى أهمية حصول الناس

على خدمة اإلنترنت في زمننا ،وبالتالي
فإن الجزاء غير متناسب مع الفعل».
جوهر القانون اإلداري ومفهومه
مــن جهته ،قــال عضو هيئة التدريس في
ق ـســم ال ـق ــان ــون  -ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
التطبيقي والتدريب عبدالرحمن املشعل:
«يـعـكــس الـ ُـحـكـمــان الـقـضــائـيــان املـغــربـيــان
ج ــوه ــر الـ ـق ــان ــون اإلداري ب ـش ـكــل خ ــاص،
ومفهوم القانون بشكل عام ،حيث إن األول
ِّ
متغير ومتطور على الدوام ،لصلته
قانون
الوثيقة بالحاجات العامة ،والثاني قواعد
معيارية تهدف إلى ما يجب أن يكون وفق
نموذج ما.
وم ــا قــامــت بــه املـحـكـمــة اإلداري ـ ــة املغربية
أثناء بسط رقابتها على الوسائل املتبعة
مــن قبل املــرفــق الـعــام فــي تحقيق حاجات
ال ـج ـم ــاع ــة م ــا ه ــو إال ت ــأك ـي ــد لـ ـه ــذا األم ـ ــر،
ب ــأن بينت أن إط ــاق عـنــان يــد اإلدارة في
اخـتـيــار الــوسـيـلــة املـنــاسـبــة للتدخل ليس
مشروعًا في كل مناسبة» .وتابع املشعل:
«م ــن امل ـع ـلــوم أن واج ـ ــب ج ـهــة اإلدارة هو
ت ـل ـب ـيــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،م ـب ـت ـغ ـيــة فــي
ذل ــك املـصـلـحــة ال ـعــامــة ،وم ــن طـبـيـعــة هــذه

ِّ
متغيرة وفق ظروف الزمان
الحاجات أنها
واملكان ،ومن لوازم هذه الطبيعة أن وسائل
تلبية الـحــاجــات أيـضــا مـتـغـ ِّـيــرة ،وه ــذا ما
ُيلقي على عاتق جهة اإلدارة عبء اختيار
الــوسـيـلــة املـنــاسـبــة ،وف ــق ظ ــروف كــل حالة
عـلــى ح ــدة .ورغ ــم أن ال ـقــاعــدة ال ـعــامــة هي
أن اإلدارة ُحــرة في تقدير تلبية الحاجات
الـعــامــة ،ف ــإن ذل ــك مــرهــون بـعــدم وج ــود ما
ي ـلــزم ـهــا ،س ـ ــواء ب ــاإلن ـش ــاء وال ـت ـن ـظ ـيــم ،أو
باتباع طريقة معينة».
َّ
وأضاف« :من املسلم به في القضاء اإلداري
التقليدي ،أن القضاء ال يتدخل في تقدير
م ــدى مــاء مــة ال ـق ــرار اإلداري لـلــوقــائــع من
ع ــدم ــه ،ط ــامل ــا ك ــان ذل ــك ب ـح ــدود املـصـلـحــة
العامة ،إال أنــه من الجائز للمحكمة بحث
الوقائع التي استند إليها القرار اإلداري،
لـلــوصــول إل ــى مـســألــة م ــدى ال ـت ــزام اإلدارة
باملتطلبات والشروط القانونية التي تبرر
تــدخــل اإلدارة ب ــإص ــدار الـ ـق ــرار .ف ــا يكفي
أن تـثـبــت الـجـهــة اإلداري ـ ــة تــوافــر الــوقــائــع،
بــل عليها أن تـثـبــت أن تـقــديــرهــا للتدخل
بطريقة معينة كان مبررًا وسليمًا».
ول ـفــت إل ــى أن مـ ــؤدى ذلـ ــك ،أن ــه م ـتــى ثبت

للمحكمة أن الـتــدخــل لــم يـكــن يستند إلــى
تقدير سليم مــن جهة اإلدارة ،فلها تقرير
قـ ـي ــام م ـس ــؤول ـي ــة اإلدارة ع ـل ــى س ـن ــد مــن
أنـ ــه جـ ــاء م ـخــال ـفــا ل ـل ـقــانــون ،ومـ ـ ــؤدى ذلــك
استحقاق التعويض ملن ثبتت له املصلحة،
إال أن منع القضاء من تقدير مسألة املالءمة
ال يـطــرد فــي جميع األح ـك ــام ،بــل قــد تمتد
رقابته لتقدير املالءمة متى كانت شرعية
الـ ـق ــرار م ـتــوق ـفــة ع ـلــى م ــاء م ـت ــه ل ـلــواق ـعــة،
السيما في مجال ُسلطة الضبط اإلداري.
وأكـ ــد أن ــه «م ــن امل ـه ــم ب ـي ــان أن املـســؤولـيــة
اإلداريـ ــة  -فــي امل ـغــرب  -لـهــا ص ــورت ــان :إمــا
مـســؤولـيــة قــائـمــة عـلــى عنصر ال ـضــرر من
دون وجوب توافر الخطأ ،ومسؤولية تقوم
عـلــى عنصر الـخـطــأ .ولـقـيــام الـخـطــأ ثــاث
صور :إما أن اإلدارة لم ُت ِّ
لب الحاجة العامة،
أو أنها َّلبتها ولكن بشكل سيئ ،أو أنها
تأخرت في تلبية الحاجة أكثر من الــازم.
وم ــا انـتـهــت إل ـيــه املـحـكـمــة هـنــا ه ــو تــوافــر
عـنـصــر الـخـطــأ فــي س ـلــوك اإلدارة ،بحجة
أنـ ــه م ـخ ــال ــف ملـ ـب ــادئ ث ــاث ــة :امل ـش ــروع ـي ــة،
والتناسب ،والضرورة».
وأوضح املشعل أن القارئ لحكمي املحكمة

امل ـغ ــرب ـي ــة ي ـج ــد أنـ ـه ــا اس ـت ـن ــدت ف ــي إقـ ــرار
التعويض للمدعية – ومــن الالفت هنا أن
املــدعـيــة شـخــص واح ــد فــي الـحـكـمــن ،لكن
في أحدهما بشخصها ،والثاني بصفتها
رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان ،وهو
ً
ما يثير تساؤال هو محل خالف حول مدى
اعتبار الضرر األدبي للشخص االعتباري
 إلى عيب االنحراف في استعمال ُّالسلطة
املوكولة لجهة اإلدارة .وقال« :من صور هذا
ِّ
املشرع جهة اإلدارة باتباع
العيب ،أن يلزم
وس ــائ ــل م ـح ــددة لـتـلـبـيــة ال ـحــاجــة الـعــامــة،
وتحقيق املصلحة الـعــامــة ،ومــن ثــم يكون
مــن غير الجائز قـيــام جهة اإلدارة باتباع
وسيلة أخــرى غير تلك املنصوص عليها،
حتى لو حققت املصلحة العامة».
وف ــي م ـع ــرض حــدي ـثــه ع ــن إث ـب ــات الـخـطــأ
ال ــواق ــع مــن جـهــة اإلدارة ،ب ـ َّـن املـشـعــل أن
املحكمة تناولت مبدأ التناسب الضابط
لـلـ ُّـسـلـطــة ال ـت ـقــديــريــة ل ـ ــإدارة ف ــي تـحــديــد
طريقة تدخلها في تلبية الحاجة العامة،
والـ ــذي ُي ـل ــزم اإلدارة ب ــأن ي ـكــون تــدخـلـهــا
ً
مـشــروعــا وضــروريــا ومـنــاسـبــا ومـعـقــوال،
ولخصت هذا باملقولة التالية« :ال ُيطلق
النار على العصافير باستعمال املدافع»،
وهي شبيهة بمقولة القاضي اإلنكليزي
١٩٨٣( Lord Diplockم) عـ ـن ــدم ــا قـ ــال:
«ال ي ـجــوز اس ـت ـخــدام ق ــوة امل ـطــرقــة لكسر
البندق ،في الوقت الــذي يكون استخدام
كـ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـب ـ ـنـ ــدق يـ ـف ــي بـ ـ ــذلـ ـ ــك» ،والـ ـت ــي
تستشهد بها املحاكم اإلدارية اإلنكليزية
ع ـنــد ت ـنــاول ـهــا م ـبــدأ ال ـت ـنــاســب .وهـ ــذا ما
أثبتته املحكمة ،بالقول إن لجوء اإلدارة
إلـ ــى وس ـي ـل ــة ال ـق ـت ــل مـ ـش ــروط بـ ــأن ت ـكــون
ه ــذه الــوسـيـلــة هــي الــوح ـيــدة لـصــد ضــرر
الـكــاب وأذاه ــا ،مــع املــراعــاة فــي اإلحسان
فــي قـتـلـهــا ،فــي حــن أن الـثــابــت ب ــاألوراق
ع ــدم ق ـي ــام اإلدارة ب ـت ـبــريــر اس ـت ـخــدام ـهــا
لـ ـه ــذه ال ــوس ـي ـل ــة دون غـ ـي ــره ــا ،وه ـ ــو مــا
ِّ
يـشــكــل مـخــالـفــة لـلـقــاعــدة الـقــانــونـيــة التي
تـنــص عـلــى جـمــع ال ـكــاب ولـيــس الـقـضــاء
عليها .ولفت إلى أن املحكمة أكــدت خطأ
اإلدارة مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،وه ــو تـقــاعــس
الجهة اإلداريــة في الحد من انتشار هذه
الـظــاهــرة ،مــا أدى إلــى تفاقمها مــع مــرور
األيام.
وأض ــاف« :مــن الجميل أن املحكمة ألزمت
اإلدارة بأن تأخذ بعني االعتبار التطورات
الـحــاصـلــة فــي املـجـتـمـعــات األخـ ــرى األكـثــر
ت ـقــدمــا ،بـقــولـهــا إن وسـيـلــة الـقـتــل ل ــم تعد
وسيلة حضارية تتبعها الدول املتحضرة،
بل هي وسيلة وحشية لم تعد مقبولة ،كما
ُ
أن املجتمعات ال تقاس بكيفية تعاملها مع
البشر فـقــط ،بــل بتعاملها مــع الحيوانات
أيـ ـض ــا ،ك ـمــا أن ت ـعــال ـيــم ال ــدي ــن اإلس ــام ــي
تتنافى مع كهذا وســائــل ،بل على العكس
م ــن ذلـ ــك ،تـتـجــه تـعــالـيـمــه إل ــى ال ـحــث على
معاملة الحيوانات بالرفق والشفقة».
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جماعة الخط األخضر البيئية

انتعاش سوق املركبات الكهربائية فى الصني
بكين  :أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي المركبات،
توسعا قــويــا لـســوق مــركـبــات الـطــاقــة الـجــديــدة فــي الصين خــال أكتوبر
الماضي ،مع ارتفاع كل من اإلنتاج والمبيعات.
وبلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة في البالد  762ألف وحدة في الشهر
ال ـمــاضــي ،ب ــزي ــادة  87.6فــي الـمــائــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،بينما ارتـفـعــت
مبيعات مركبات الطاقة الجديدة  81.7في المائة على أساس سنوي إلى
 714ألف وحدة.
وقالت الجمعية إنه وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين ،زاد كل
من إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة  110في المائة على
أس ــاس سـنــوي مــع وص ــول الحصة السوقية لـهــذه المركبات إلــى  24في
المائة ،بحسب وكالة «شينخوا» لألنباء.
تستخدم الحكومة الصينية مصطلح
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات ا ل ـ ـطـ ــا قـ ــة ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــدة NEVs
لـ ـ ــإ شـ ـ ــارة إ ل ـ ـ ــى مـ ــر ك ـ ـبـ ــات كـ ـه ــر ب ــا ئـ ـي ــة
قــا ب ـلــة لـلـتــو صـيــل ،و مــؤ ه ـلــة لـلـحـصــول
ع ـلــى ا ل ــد ع ــم ا ل ـح ـكــو مــي ،و ت ـش ـمــل فـقــط

ا ملـ ــر ك ـ ـبـ ــات ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــا ئـ ـي ــة ل ـل ـب ـط ــار ي ــات
 BEVsواملركبات الكهربائية الهجينة
املوصلة .PHEVs
كـ ـم ــا أ ظ ـ ـهـ ــرت ا لـ ـبـ ـي ــا ن ــات أن ص ـن ــا ع ــة
ا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ا ل ـص ـي ـن ـي ــة ا س ـ ـت ـ ـمـ ــرت فــي

ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ن ـ ـ ـمـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ــوي فـ ـ ـ ــي اإل نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
واملبيعات في أكتوبر املاضي.
و بـ ـل ــغ إ نـ ـت ــاج ا لـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ا ل ـص ــن،
ا ل ـســوق األ ك ـبــر ل ـل ـس ـيــارات فــي ا ل ـعــا لــم،
 2.6مليون و حــدة ،وتجاوزت مبيعات

السيارات  2.5مليون وحدة في الشهر
ا ملــا ضــي ،بــز يــادة  11.1فــي ا ملــا ئــة و6.9
فـ ــي ا ملـ ــا ئـ ــة ع ـل ــى أ سـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ع ـلــى
التوالي ،وفقا للبيانات
وفي األشهر العشرة األو لــى من العام

ا ل ـجــاري ،بـلــغ إ نـتــاج ا لـسـيــارات 22.24
م ـل ـيــون و حـ ــدة ،ب ــز ي ــادة  7.9ف ــي ا ملــا ئــة
ع ـل ــى أ س ـ ــاس سـ ـن ــوي .و بـ ـل ــغ إ ج ـم ــا ل ــي
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات  21.98م ـل ـي ــون
وحدة ،بزيادة  4.6في املائة.

فاو  :مستوى قياسي
فى تكاليف استيراد
الغذاء 2022

 200شركة كبيرة تدعو احلكومات الحترام التزاماتها املناخية
د ع ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى مـ ـ ـث ـ ــل إ يـ ـكـ ـي ــا
و مـ ــا ي ـ ـكـ ــرو سـ ــو فـ ــت ،ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــات إ ل ــى
احترام التزاماتها في مكافحة التغير
ا مل ـن ــا خ ــي ،وو ق ـع ــت ا لـ ـن ــداء  200شــر كــة
م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا بـ ــا يـ ــر و نـ ـسـ ـتـ ـل ــه و سـ ـ ـ ــان -
غوبان ويونيليفر وفولفو ،وبعضها
ُ
م ــن ق ـط ــا ع ــات ت ـن ـت ـقــد ب ـس ـبــب تــأ ث ـيــر هــا
ً
ا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـبـ ــي ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
مؤسسات مثل غرفة التجارة الدولية.
و ج ـ ــاء ف ــي اإل عـ ـ ــان ن ـح ـت ــاج أن ت ـب ـقــي
ا لـحـكــو مــات ،ب ــدءًا بــأ كـثــر ا ل ــدول تـطــورًا
فــي ا لـعــا لــم ،تـعـهــد هــا بـحـصــر اال حـتــرار

بـ ــ 1.5در ج ــة م ـئــو يــة وا ل ـت ـحــرك ســر يـعــا
لتطبيق ذلك.
و قــا لــت ا لــر ئ ـي ـســة اآل يــر ل ـنــد يــة ا لـســا بـقــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــاري رو ب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــون ،ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــرأس
م ـج ـم ــو ع ــة «ا لـ ـحـ ـكـ ـم ــاء» ا لـ ـت ــي أ س ـس ـهــا
نـ ـلـ ـس ــون م ــا ن ــد ي ــا و تـ ـض ــم م ـس ــؤو ل ــن
ســا بـقــن يـعـمـلــون مــن أ جــل ا ل ـســام فــي
العالم :هذه مبادرة مهمة تشدد على
أ ن ــه يـنـبـغــي عـلـيـنــا ا ع ـت ـبــار  1.5در ج ــة
مـئــو يــة لـيــس هــد فــا بــل هــو حــد أ قـصــى
لعالم قابل للعيش.
و ن ـ ــص ا تـ ـ ـف ـ ــاق ب ـ ــار ي ـ ــس ح ـ ــول ا ملـ ـن ــاخ

ا مل ـ ـبـ ــرم ع ـ ــام  2015ع ـل ــى ه ـ ــدف ح ـصــر
اال ح ـت ــرار دون در ج ـتــن مـئــو يـتــن وإن
أمكن بحدود  1.5درجة مئوية مقارنة
بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رو بـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون ل ـ ـص ـ ـحـ ــا ف ـ ـيـ ــن:
« ه ـ ــذا األ م ـ ــر م ــو ج ــه ل ـل ـح ـك ــو م ــات ،تـلــك
ا ملــو جــودة هناك فــي املؤتمر و لــم ترفع
بعد أ هــدا فـهــا الوطنية كما و عــدت في
غالسكو (املؤتمر السابق) ،وال سيما
دول مجموعة العشرين ا لـتــي تجتمع
األسبوع املقبل» في بالي.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت :م ـ ــن ا مل ـ ـهـ ــم ج ـ ـ ــدًا أن تـ ـب ــدأ

ا ل ـ ـحـ ـكـ ــو مـ ــات ب ـت ـح ـم ــل م ـس ــؤو ل ـي ــا ت ـه ــا
ب ـجــد يــة ل ـخ ـفــض اال ن ـب ـع ــا ث ــات ا لـعــا ملـيــة
ب ــا لـ ـنـ ـص ــف بـ ـحـ ـل ــول  2030فـ ـيـ ـم ــا هــي
تشهد ارتفاعًا راهنا .هذا جنو!.
و شــددت مــار يــا مينديلوتشي ،املديرة
ا لـعــا مــة ال ئـتــاف شــر كــات مـنـخــر طــة في
ق ـض ــا ي ــا ا مل ـ ـنـ ــاخ «وي مـ ــن ب ـي ــز ن ـي ــس»
ع ـل ــى أ نـ ــه ي ـن ـب ـغــي ا ل ـت ـش ــد ي ــد ب ــو ض ــوح
عـلــى هــدف  1.5در ج ــة مـئــو يــة لـتــو جـيــه
ُ
أوساط األعمال .وأكدت« :ما إن تحدد
م ـيــزا ن ـيــة و ح ــد أ ق ـص ــى ،يـمـكــن تـحـقـيــق
نتائج».

ق ــا ل ــت مـنـظـمــة األ غ ــذ ي ــة وا ل ــزرا ع ــة
ا لـ ـت ــا بـ ـع ــة ل ــأ م ــم ا ملـ ـتـ ـح ــدة ( ف ـ ــاو)
إن ت ـك ــا ل ـي ــف واردات ا ل ـ ـغـ ــذاء فــي
ا ل ـعــا لــم تـتـجــه ص ــوب تـسـجـيــل مــا
يقرب مــن تريليوني دوالر 2022
م ــا ي ـفــا قــم ا ل ـض ـغــط ع ـلــى ا ل ـب ـلــدان
األ كـ ـث ــر فـ ـق ــرًا ا لـ ـت ــي ش ـح ـن ــت ع ـلــى
األرجح كميات غذاء أقل.
وزادت أ س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــذاء إ لـ ـ ــى
م ـس ـت ــو ي ــات ق ـي ــا س ـي ــة فـ ــي مـ ــارس
ب ـعــد ا ن ـ ــدالع ا ل ـح ــرب ب ــن رو س ـيــا
وأو ك ـ ـ ــرا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا و عـ ـ ـل ـ ــى ا لـ ـ ــر غـ ـ ــم م ــن
تــرا جـعـهــا بـعــض ا لـشــيء مـنــذ ذ لــك
ا لـ ـح ــن ف ــإ ن ـه ــا ال ت ـ ــزال أ عـ ـل ــى مــن
املستويات املرتفعة التي بلغتها
العام املاضي.
و تـ ـ ــؤ ثـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ــادة بـ ـشـ ـك ــل أ كـ ـب ــر
غ ـيــر م ـت ـنــا ســب ف ــي ا لـ ــدول ا لـهـشــة
اقتصاديًا ،ومن املتوقع استمرار
ذلك في العام املقبل.
وذ ك ـ ــرت ف ــي ت ـق ــر ي ــر ه ــا ل ـتــو ق ـعــات
ا ل ـغ ــذاء ه ــذه م ــؤ ش ــرات مـقـلـقــة مــن
منظور األمن الغذائي.
وقالت «فاو» إن فاتورة استيراد
ا لـ ـغ ــذاء ا ل ـع ــا مل ـي ــة م ــن ا مل ـت ــو ق ــع أن
ت ـب ـلــغ  1.94تــر ي ـل ـيــون دوالر هــذا
ا ل ـعــام بــز يــادة  % 10عـلــى أ ســاس
س ـنــوي وأ ع ـلــى مـمــا ك ــان مـتــو قـعــا
سابقًا.

وقف بيع سيارات البنزين فى فرنسا وإسبانيا بحلول 2035
انضمت فرنسا وإسـبــانـيــا إلــى تعهد بوقف
م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي ت ـع ـمــل بــالـبـنــزيــن
ب ـح ـلــول ع ــام  ،2035أي ق ـبــل خ ـمــس س ـنــوات
مما كان مخططا له من قبل ،في إطار جهود
ل ـت ـســريــع االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى اق ـت ـص ــاد مـنـخـفــض
الكربون.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان ت ـع ـه ــده ـم ــا فـ ــي م ـح ــادث ــات
مــؤتـمــر األم ــم املـتـحــدة لـلـمـنــاخ (ك ـ ــوب )27في
شــرم الشيخ فــي مصر ،مــن بــن مجموعة من
امل ــوق ـع ــن ال ـج ــدد ع ـلــى إع ـ ــان امل ــرك ـب ــات ذات
االن ـب ـعــاثــات ال ـص ـفــريــة ،الـ ــذي ت ــم إط ــاق ــه في
مؤتمر العام املاضي في غالسكو.
وتـ ـعـ ـه ــد املـ ــوق ـ ـعـ ــون ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ـبـ ـل ــدان
والبلديات والشركات ،بالتحول إلى مبيعات
 100%من السيارات عديمة االنبعاثات بحلول
عــام  2035في األســواق الــرائــدة ،وبحلول عام
 2040في جميع أنحاء العالم.
ويـبـلــغ إج ـمــالــي ع ــدد املــوق ـعــن عـلــى التعهد
اآلن  214مقارنة مــع  130قبل عــام .ومــن اآلن
فصاعدا ،سيتم اإلشراف على إعالن املركبات

ذات االنـبـعــاثــات الصفرية مــن قبل مجموعة
جــديــدة ،وهــي تحالف التسريع إلــى الصفر،
والـ ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى م ـس ــاع ــدة امل ــوق ـع ــن على
تنفيذ التزامهم.
ويحرص صانعو السياسات على خفض أو
إزال ــة انـبـعــاثــات غ ــازات االحـتـبــاس ال ـحــراري،
م ــن ال ـس ـي ــارات وال ـش ــاح ـن ــات وأشـ ـك ــال الـنـقــل
األخــرى مثل الطائرات ،وهي مساهم رئيسي
في ظاهرة االحتباس الحراري .ومن الصعب
إزال ـ ــة ال ـك ــرب ــون م ــن ال ـط ـي ــران وال ـش ـح ــن ،لكن
ت ـق ـن ـيــة االنـ ـبـ ـع ــاث ــات امل ـن ـخ ـف ـضــة ل ـل ـمــرك ـبــات
األصغر مستخدمة على نحو جيد وتتوسع
بسرعة.
وأظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن مــؤسـســة
بـ ـل ــومـ ـب ــرغ إن.إي.إف لـ ــأب ـ ـحـ ــاث ،أن 2022
س ـي ـك ــون ع ــام ــا ق ـيــاس ـيــا مل ـب ـي ـعــات امل ــرك ـب ــات
عديمة االنبعاثات ،فــي حــن تشكل املركبات
الكهربائية  13.2%من إجمالي املبيعات في
النصف األول من العام.
وق ــال أل ــوك شــارمــا ،ال ــذي كــان رئيسا ملؤتمر

(ك ـ ـ ــوب« :)26إن تـعـهــد املــرك ـبــات الـخــالـيــة من
االن ـب ـع ــاث ــات كـ ــان ع ــام ــة ب ـ ـ ــارزة ،ت ـج ـمــع بني
الجهات الفاعلة الرئيسية لتسريع االنتقال
إلـ ــى م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـج ــدي ــدة بـنـسـبــة
 ،100%لتصبح صفرا من االنبعاثات بحلول
عام  ،2040و 2035في األسواق الرائدة».
وأض ــاف شــارمــا قــولــه« :ال ت ــزال هـنــاك فــرص
هــائـلــة فــي األس ـ ــواق الـنــاشـئــة واالق ـت ـصــادات
الـ ـن ــامـ ـي ــة ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـب ــب ي ـس ـع ــدن ــي إطـ ــاق
تحالف التعجيل إلــى الصفر رسميا الـيــوم.
ويــوفــر هــذا التحالف منصة لـلــدول للمضي
قــدمــا بشكل أس ــرع ولـضـمــان ع ــدم تخلف أي
دولة» .وملساعدة البلدان النامية على التحول
إلــى الـسـيــارات الكهربائية ،قــال وزي ــر املناخ
البريطاني غراهام ستيوارت ،إن بالده تشارك
مع دول أخرى إلطالق خطة دعم .ويشمل ذلك
إنشاء مرفق لالستجابة السريعة للمركبات
الـخــالـيــة م ــن االن ـب ـع ــاث ــات ،لـتـقــديــم املـســاعــدة
الفنية للبلدان ،واملساعدة في ربط الحكومات
والشركات لتوسيع نطاق االستثمار.

جماعة الخط األخضر البيئية
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فرنسا تعتزم تركيب ألواح شمسية فى محطات القطارات بحلول 2024
• باريس  :تعتزم فرنسا تركيب  1800ألف متر مربع من األلواح الشمسية
في أكثر من  100محطة قطار بــدءا من  ،2024كمرحلة أولــى ضمن خطة
تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه األلواح في غضون عشرة أعوام،
على ما أعلنت الشركة الفرنسية للسكك الحديد.
وستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل  15في المائة من الكمية
التي تستهلكها ثالثة آالف محطة فرنسية ،بحسب الشركة المنضوية
ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد «إس إن سي إف» .إال أن الكهرباء
المنتجة سيعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تستخدم
بشكل مباشر في المحطات.
وعهدت شركة «إس إن سي إف جاريس آند كونيكشن» المرحلة األولى من
المشروع إلى شركة «تينيرجي» المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة
الــريــاح ،الـتــي تتخذ مــن جـنــوب فرنسا مـقــرا ،وستتولى الـشــركــة تركيب
األل ــواح الشمسية وصيانتها .ومــن المقرر تثبيت األل ــواح الشمسية في
مواقف السيارات التابعة لـ 119محطة.
و ب ـح ـســب «ا ل ـفــر ن ـس ـيــة» ،أ ك ــدت مــار لــن
دو لـ ـفـ ـي ــك ا مل ـ ــد ي ـ ــرة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـ ـ ـ ــ»إس إن
ســي إف جــار يــس آ نــد كــو نـيـكـشــن» ،في
تـصــر يــح صـحــا فــي أن « تـطــو يــر ا لـطــا قــة
ا لـشـمـسـيــة خـطــوة بــا لـغــة األ هـمـيــة لـنــا،
فـ ـه ــي إ حـ ـ ـ ــدى ا لـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــات ا ملـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة»،
مـشـيــرة إ لــى ر غـبـتـهــا فــي ا لـتــو صــل إ لــى
« م ـح ـط ــات صــد ي ـقــة ل ـل ـب ـي ـئــة» تـسـتـهـلــك
كميات أقل من الطاقة.
و تـ ـه ــدف ا ل ـخ ـط ــة إ لـ ــى ت ــر ك ـي ــب م ـل ـيــون

منتجو الطاقة النظيفة
األملانية يحذرون احلكومة
من االستحواذ على األرباح
• ب ــرل ــن  :ح ـ ــذر م ـن ـت ـجــو ال ـط ــاق ــة
الـنـظـيـفــة األمل ــان ـي ــة م ــن أن اق ـتــراحــا
حـكــومـيــا لــاس ـت ـحــواذ ع ـلــى أرب ــاح
غـيــر مـتــوقـعــة م ــن ش ــرك ــات الـطــاقــة،
ربما يعرقل مزيدا من االستثمارات
في مصادر الطاقة املتجددة.
وتـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــاقـ ــة فــي
ال ـط ــاق ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك شــرك ـتــا «آر.
دب ـل ـي ــو.إي .إي ــه ج ــي» و»إي.إن.بـ ـ ـ ــي.
دب ـل ـيــو إن ــرج ــي بــادن-فــورت ـم ـب ـيــرج
إيــه جــي -وهـمــا شــركـتــان رئيستان
إلنـتــاج الـطــاقــة مــن الــريــاح ،الخطة،
جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع تـقــاريــر بشأن
األربــاح  ،حسب وكالة «بلومبيرج»
لألنباء.
وح ـ ـ ــذر تـ ــومـ ــاس ك ــوسـ ـت ــرر ،امل ــدي ــر
امل ــال ــي ل ـشــركــة «إي.إن.ب ــي.دبـ ـلـ ـي ــو»
مـ ــن أن «األربـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـت ــي تـ ــم ف ـقــدهــا
بـهــذه الـطــريـقــة ،غـيــر مـتــاحــة بشكل
أسـ ــاسـ ــي ،ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـبـنـيــة
التحتية للطاقة”.
وتــدرس أملانيا االستحواذ على 90
في املائة من األربــاح ،التي حققتها
شركات الطاقة ،التي تبيع في سوق
ال ـت ـس ـل ـيــم الـ ـ ـف ـ ــوري ،مـ ــن أج ـ ــل دع ــم
فواتير الكهرباء للمستهلكني ،التي
ارتفعت وســط أســوأ أزمــة طاقة في
أوروبا ،منذ عقود من الزمن.
وم ـثــل ه ــذه ال ــرس ــوم غـيــر املـتــوقـعــة
م ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل ،ح ـي ــث إنـ ـه ــا تـضــر
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر مـ ـتـ ـن ــاس ــب بـ ــأصـ ــول
ال ـك ــرب ــون امل ـن ـخ ـف ـضــة ،م ـث ــل مـ ــزارع
ال ــري ــاح وال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،الـتــي
يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـنـ ـت ــج بـ ـثـ ـم ــن رخ ـي ــص
ن ـس ـب ـيــا ،ل ـكــن تـسـتـفـيــد م ــن ارت ـف ــاع
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــدده ــا
ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـع ــال ـي ــة ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة
بالغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرملان
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي «بـ ـ ــونـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــاج» ح ــزم ــة
م ـســاعــدات ط ــارئ ــة ت ـقــدر بـمـلـيــارات
ال ـيــورو ملستهلكي ال ـغــاز والتدفئة
املركزية .وهــذه هي الخطوة األولى
في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـغـ ــاز ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـل ـكــن.
وس ـتــدخــل ال ـخ ـطــوة ال ـتــال ـيــة–وهــي
ت ـح ــدي ــد س ـق ــف ل ـس ـعــر ال ـغ ــاز–ح ـي ــز
التنفيذ بدءا من آذار (مارس) املقبل
على أقصى تقدير.

م ـ ـتـ ــر مـ ــر بـ ــع م ـ ــن األ ل ـ ـ ـ ـ ــواح ا ل ـش ـم ـس ـي ــة
ف ــي ا مل ـح ـط ــات ح ـتــى  2030إ ل ــى .2032
و ب ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذا ا مل ـ ـ ــو ع ـ ـ ــد ا ل ـ ـن ـ ـهـ ــا ئـ ــي،
ت ــر غ ــب «إس إن س ــي إف ج ــار ي ــس آ نــد
كونيكشن» في الوصول إلى استهالك
كـمـيــات أ ق ــل مــن ا لـكـهــر بــاء مــن تـســاوي
مـ ــا ت ـن ـت ـج ــه ا ل ـ ـطـ ــا قـ ــات ا مل ـ ـت ـ ـجـ ــددة فــي
املحطات.
ي ـ ــأ ت ـ ــي ذ لـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي و قـ ـ ـ ــت أ عـ ـ ــر بـ ـ ــت ف ـي ــه
ا ملـ ـف ــو ضـ ـي ــة األورو ب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ــن ر غ ـب ـت ـه ــا

ف ــي ت ـس ـه ـيــل ا مل ــوا فـ ـق ــة ع ـل ــى م ـش ــار ي ــع
ا لـ ـط ــا ق ــة ا ملـ ـتـ ـج ــددة فـ ــي إ طـ ـ ــار ج ـه ــود
ل ـل ـت ـصــدي ألز م ــة ا ل ـطــا قــة ا لــرا ه ـنــة فــي
ا ل ـ ـت ـ ـك ـ ـتـ ــل ،وذ لـ ـ ـ ــك ف ـ ــي م ـ ـق ـ ـتـ ــر حـ ــات ت ــم
اإل عــان عـنـهــا.
و ق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـف ـ ــوض ا مل ـ ـن ـ ــاخ ف ـ ــي اال تـ ـ ـح ـ ــاد
األورو ب ـ ــي ف ــرا ن ــز ت ـي ـمــر مــا نــز ف ــي بـيــان
إن ا ل ـطــا قــة ا مل ـت ـج ــددة أر خ ــص وأ ن ـظــف
و»مستقلة عن التالعب الروسي”.
و م ـ ـ ــن ا ملـ ـ ـق ـ ــرر أن تـ ـت ــم ا مل ـ ــوا فـ ـ ـق ـ ــة ع ـل ــى

ت ـث ـب ـي ــت م ـح ـط ــات ل ـل ـط ــا ق ــة ا ل ـش ـم ـس ـيــة
عـ ـل ــى هـ ـي ــا ك ــل صـ ـن ــا عـ ـي ــة ،م ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
أ س ـطــح ا مل ـبــا نــي خ ــال ش ـهــر وا ح ــد مــع
م ـن ــح إ ع ـ ـفـ ــاء ات م ــن ت ـق ـي ـي ـم ــات ب ـي ـئ ـيــة
م ـع ـي ـن ــة ،كـ ـم ــا أن تـ ـت ــم ا ملـ ــوا ف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
مـضـخــات ا ل ـحــرارة خــال ثــا ثــة أ شـهــر،
وفقا ملقترحات املفوضية.
وتشير املقترحات إلى أنه فيما يتعلق
ب ـتــو س ـيــع أو ت ـح ــد ي ــث م ــرا ف ــق ا ل ـطــا قــة
املتجددة القائمة بالفعل ،مثل مــزارع

ا ل ــر ي ــاح ا ل ـق ــد ي ـم ــة ،س ـت ـس ـت ـغــرق عـمـلـيــة
ا مل ـ ــوا فـ ـ ـق ـ ــة ،ا ل ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـم ــل ا ل ـت ـق ـي ـي ـم ــات
البيئية ،ستة أشهر.
و ق ــا ل ــت ا مل ـفــو ض ـيــة إن ار ت ـف ــاع أ س ـعــار
ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا قـ ـ ــة ف ـ ـ ــي اال ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
د ف ـ ـع ـ ـه ـ ــا إ ل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـق ـ ــد ي ـ ــم ا ملـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــر ح ـ ــات
و مـ ـ ـت ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــة ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ــا س ـ ــات ا ل ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة
ل ـت ـســر يــع ع ـم ـل ـيــات ا مل ــوا ف ـق ــة ف ــي إ ط ــار
ا س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة ا ل ـت ـك ـتــل ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
واردات ا لـطــا قــة ا لــرو سـيــة.

قطر تنتج الطاقة من البالط فى املونديال

ُ
• ا لـ ــدو حـ ــة  :س ـت ـش ـه ـ ُـد بـ ـط ــو ل ــة ك ــأس
َ
ابتكار
العالم  FIFAقطر  2022تجربة
ِ
فـ ــر يـ ــدة ُ
ومـ ـبـ ـتـ ـك ــرة فـ ــي مـ ـج ــال ت ــو ل ـي ــد
ً
ُ
ُ
َّ
ا ل ـط ــا ق ــة ا ل ـش ـم ـس ــي ــة ،ق ــد ت ـ ـحـ ـ ِـد ث ثـ ــورة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اال سـ ـ ـت ـ ــدا م ـ ــة ب ـ ــدو ل ـ ــة ق ـطــر
ُ
ً
ُم ـس ـت ـق ـبــا  ،ح ـيــث ص ـن ـعــت ش ــر ك ــة َصــن
پ ــا ي ــڤ ،و هـ ــي وا ح ـ ــدة م ــن ا مل ـش ــرو ع ــات
ا ل ـ ـفـ ــا ئـ ــزة فـ ــي ب ــر ن ــا م ــج « ت ـ ـحـ ــدي ،»22
ُ
و ه ـ ــي ُم ـ ـب ـ ــادرة ل ـت ـش ـج ـي ــع امل ـب ـت ـك ــر ي ــن
ع ـل ــى ت ـط ــو ي ــر ح ـل ــول و ت ـق ـن ـي ــات را ئـ ــدة
اإلرث ا لـ ــدا ئـ ــم
لـ ـل ـ ُـمـ ـس ــا هـ ـم ــة فـ ــي د عـ ـ ــم
ِ
لبطولة كأس العالم  FIFAقطر 2022
ً
البالط
ألواحا شمسية مضمنة داخل ِ

يـمـكــن ا لـسـيــر عـلـيـهــا .و س ـي ـتـ ُّـم ا خـتـبـ ُ
ـار
تـلــك األر ض ـيــات ا لـتــي تـتـضـمــن األ لــواح
ا ل ـش ـم ـس ـي ــة ،وا لـ ـح ــا صـ ـل ــة عـ ـل ــى ب ـ ــراء ة
ا خـ ـت ــراع ،ب ـش ـكـ ٍـل ع ـل ـنـ ٍّـي ألول م ــرة ،فــي
ِمـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـخ ـص ـص ــة بـ ـم ــر ك ــز ا لـ ـت ــذا ك ــر
ا ملـ ـت ــوا ج ــد ف ــي ا سـ ـت ــاد ا لـ ـثـ ـم ــا م ــة ،أ ح ــد
م ــا ع ــب بـ ـط ــو ل ــة ك ـ ــأس ا لـ ـع ــا ل ــم FIFA
قـطــر  2022ا لـثـمــا نـيــة .و يـعـتـقـ ُـد مـحـمــد
ا لـ ـ َـجـ ـ َّـمـ ــال ،ا لـ ـش ــر ي ــك ا مل ــؤ س ــس وا مل ــد ي ــر
ا لـ ـفـ ـن ــي لـ ـش ــر ك ــة َصـ ـ ــن پـ ــا يـ ــڤ ،و ع ـض ــو
ه ـي ـئــة ا ل ـت ــدر ي ــس ف ــي جــا م ـعــة تـكـســاس
إي أ نــد أم فــي قـطــر ،إ حــدى ا لـجــا مـعــات
َّ
الشريكة ملؤسسة قطر ،أن هذه خطوة

ً
كبيرة نحو بيئة أكثر استدامة ،قائل :
«إلى جانب زياد ِة الطلب على الطاقة،
ت ـش ـغــل األ ل ـ ــواح ا ل ـش ـم ـس ـيــة ا لـتـقـل ـيــد يــة
ً
ِّ
م ـســا حــة ك ـب ـيــرة ،و ه ــو أ م ـ ٌـر ك ــان ُي ـمــثــل
ً
تحديا في املاضي ،ولكن لم يعد األمر
البالط الشمسي».
كذلك مع هذا
ِ
َ
َّ
ـوب
وأ ضــاف ا لـ َـجــمــال « :بــا لــر غــم مــن و جـ
ًِ
أن تـ ـك ــون األ لـ ـ ـ ــواح ا ل ـش ـم ـس ـي ــة م ــا ئ ـل ــة
ب ـطــر ي ـقــة مـعـيـنــة ل ـض ـمــان تــو ل ـيــد أ كـبــر
َّ
ق ــدر م ــن ا ل ـطــا قــة ا ل ـش ـم ـس ـيــة ،إال أن مــا
َّ ُ
يميز ابتكارنا ،أننا قمنا بدمج ميزة
ت ـت ـيــح تــو ل ـيــد ن ـفــس ا ل ـق ــدر م ــن ا ل ـطــا قــة
م ـ ــع و ضـ ـ ـ ــع ا لـ ـ ـب ـ ــاط ب ـ ـش ـ ـكـ ـ ٍـل م ـس ـط ــح

ع ـل ــى األرض أو ب ـش ـكــل عـ ـم ــودي عـلــى
الحائط».
َ
و ق ـ ــا م ـ ــت صـ ـ ــن پـ ــا يـ ــڤ بـ ـت ــر كـ ـي ــب ب ــاط
يـغـطــي مـســا حــة تـبـلــغ حــوا لــي  50مـتـ ًـر ا
مـ ــر بـ ـ ًـعـ ــا ف ـ ــي ا مل ـ ـل ـ ـعـ ــب ،و ه ـ ـ ــي م ـس ــا ح ــة
ك ــا ف ـي ــة ت ـق ــر ي ـ ًـب ــا ل ـص ــف مـ ــن أر بـ ـ ــع إ ل ــى
س ــت س ـي ــارات ،ح ـيــث أو ض ــح ا لـ َـجـ َّـمــال:
«إن كمية الطاقة التي يمكن توليدها
م ــن ا ل ـب ــاط ا مل ــر ك ــب ف ــي ه ــذه ا مل ـســا حــة
كــا فـيــة لـتـشـغـيــل مـنــزل مـكــون مــن ثــاث
غــرف نــوم ،بما فــي ذ لــك جميع ا ملــرا فــق
بداخله مثل :تكييف الهواء واإلضاء ة
والثالجات».

املغرب :استثمارات ضخمة فى السيارات الكهربائية
• الــدار البيضاء  :كشفت مجموعة «ستيالنتيس» عن
نيتها مضاعفة قدرتها اإلنتاجية ملصنعها في املغرب
بهدف توفير  450ألف سيارة حرارية وكهربائية سنويا.
أعـلــن عــن ذل ــك بـعــد مـبــاحـثــات أجــراهــا رئـيــس الحكومة
املغربية عزيز أخنوش مع الرئيس التنفيذي ملجموعة
ستيالنتيس « »Stellantisكارلوس تافاريس ،التي تمثل
تـحــالـفــا فــرنـسـيــا وإي ـطــال ـيــا وأم ـيــرك ـيــا مـتـخـصـصــا في
تصنيع السيارات.
ورك ـ ـ ــزت املـ ـب ــاحـ ـث ــات ،ح ـس ــب بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن رئ ــاس ــة
الـحـكــومــة  ،عـلــى م ـشــروع «سـتـيــانـتـيــس» ،الــراغ ـبــة في
اسـتـثـمــار  300مـلـيــون ي ــورو مــن أج ــل مـضــاعـفــة ال ـقــدرة

اإلنـتــاجـيــة ملصنعها فــي مدينة القنيطرة بــاملـغــرب ،ما
سيسمح بتوفير  2000فرصة عمل جديدة.
وتعتبر ستيالنتيس العاملية ،التي تنتج بشكل خاص
س ـ ـيـ ــارات ب ـي ـج ــو ،ثـ ـم ــرة ت ـح ــال ــف ب ــن فـ ـي ــات كــراي ـس ـلــر
للسيارات ،املـعــروفــة باسم مجموعة بيجو سيتروين،
وشركة فيات كرايسلر للسيارات.
وكانت املجموعة فتحت أول مصنع في مدينة القنيطرة
ب ــامل ـغ ــرب ف ــي مـنـتـصــف عـ ــام  ،2019ح ـيــث ي ــوف ــر 3000
فــرصــة عـمــل ،علما أنـهــا تحقق مـعــدل إدم ــاج محلي في
ح ــدود  69فــي امل ــائ ــة ،وه ــو م ـعــدل يــؤشــر عـلــى مستوى
مكونات السيارات املنتجة محليا .وكانت الشركة أبرمت

اتفاقية مع الدولة قبل أكثر من عام بهدف إطالق سيارة
كهربائية ،وتطوير منظومة ملشترياتها باملغرب إلى
 2.5مليار يورو خالل سنة  2023في أفق الوصول إلى 3
مليارات يورو خالل سنة .2025
وتصل القدرات اإلنتاجية لقطاع السيارات باملغرب إلى
ُ
 700ألف سيارة ،حيث تنتج  400ألف سيارة في العام،
 95في املائة منها توجه للتصدير ،خاصة إلــى أوروبــا
والشرق األوســط .وبنى املغرب جــزءًا من استراتيجيته
الصناعية على ترحيل صناعة السيارات الفرنسية التي
أتاح لها امتيازات كبيرة ،ما أتاح توفير طاقة إنتاجية
يريد رفعها إلى مليون سيارة في املستقبل.
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دراسة :املسافة بني األرض
والشمس تؤثر فى املناخ
كاليفورنيا  :اكتشف علماء المناخ تقلبا مناخيا غير معلوم سابقا يستغرق  22ألف عام ،وله
عالقة بتغير المسافة بين الشمس واألرض وكذلك بتغيرات تحدث في شكل األرض الدائري.
فتؤثر تلك ال ــدورة الـمــداريــة الطويلة األم ــد فــي ظــاهــرة «إل نينيو» والـمـنــاخ فــي المناطق
االستوائية .جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحافي لجامعة كاليفورنيا األمريكية .ومن
المعروف أن فصول العام على األرض ظهرت نتيجة الميل في مــدارهــا .لكن هناك عوامل
أخرى تؤثر في مناخ األرض ،بما فيها تغير المسافة التي تفصل األرض عن الشمس.

وأظهرت الدراسة التي أجراها العلماء
ف ــي ج ــام ـع ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا أن ال ـظ ــاه ــرة
الـنــاتـجــة ع ــن تـغـيــر تـلــك امل ـســافــة تلعب
دورا أه ــم م ـمــا ك ــان يـعـتـقــد ســاب ـقــا فــي
تغيير املناخ.
وكـ ــان ال ـبــروف ـي ـســور أن ـطــونــي بــروكـلــي
وزمالؤه قد اكتشفوا دورة غير معروفة

ســابـقــا تـسـتـغــرق  22أل ــف ع ــام .وتـلـعــب
دورا مـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي عـ ـم ــل ظـ ــاهـ ــرتـ ــي «أل
ن ـي ـن ـيــو» و»ال ن ـي ـن ــا» امل ـن ــاخ ـي ــة ال ـل ـتــن
يحدد نشاطهما درجــة الـحــرارة للمياه
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق االس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـح ـيــط
الهادئ وعلى خط االستواء مباشرة.
و ت ـ ـ ــؤ ث ـ ـ ــر ك ـ ـل ـ ـتـ ــا ا ل ـ ـ ـظـ ـ ــا هـ ـ ــر تـ ـ ــن ،ح ـس ــب

العلماء ،في مناخ األرض من خالل ما
يسمى بـ»اللسان البارد» أو باألحرى
ا ل ـت ـي ــار ا ل ـب ـح ــري ا ل ـق ــوي ا لـ ــذي يـصـعــد
مــن أ عـمــاق ا ملـحـيــط بــا لـقــرب مــن ساحل
أ مــر يـكــا ا لــو سـطــى و يـسـيــر نـحــو ا لـغــرب
ع ـل ــى ط ــول خ ــط اال س ـ ـتـ ــواء .و ف ــي ح ــال
ت ـن ـش ـيــط «أل ن ـي ـن ـي ــو» ي ـص ـبــح ا ل ـت ـيــار

ا مل ــا ئ ــي أد فـ ـ ــأ .أ مـ ــا «ال ن ـي ـن ــا» فـتـجـعـلــه
أكثر برودة.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـ ـتـ ــي أجـ ــراهـ ــا
العلماء أن املسافة بني األرض والشمس
وشـ ـك ــل األرض ال ـ ــدائ ـ ــري ي ـ ــؤث ـ ــران فــي
درجة حرارة هذا التيار البحري البارد.
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن

الـتـغـيــرات الـتــي تـطــرأ عـلــى املـســافــة بني
الشمس واألرض على مدى  22ألف عام
وشكل األرض الدائري يؤثران إلى حد
بعيد في حركة الرياح و توزع الحرارة
ع ـل ــى األرض ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يـتـجـلــى
مستقال .وال يستبعد العلماء أنــه كان
قد أثر سابقا في مناخ كوكبنا.

أكبر جبل جليدي فى العالم يتجه لالنهيار واالختفاء

الي ــف ســايـنــس  :كـشـفــت ص ــورة جــديــدة
أن ــه بـعــد االن ـج ــراف ب ـبــطء ح ــول ال ـقــارة
القطبية الجنوبية ألكثر من عام ،يمكن
أن يوضع أكبر جبل جليدي في العالم
قــريـبــا عـلــى مـســار مـتـســارع نـحــو زوالــه
في نهاية املطاف.
وي ـب ـل ــغ ط ـ ــول ل ـ ــوح ال ـج ـل ـي ــد ال ـع ـم ــاق،
املـ ـع ــروف ب ــاس ــم « »A-76Aح ــوال ــي 84
ميال ( 135كيلومترا) وعرضه  16ميال
( 26كيلومترا) .إنــه أكبر جــزء مــن أكبر
جبل جليدي ســابــق فــي الـعــالــم ،بحجم
رود آيالند ،والــذي انفصل عن الجانب
الغربي من رون الجليد في أنتاركتيكا
فــي اي ــار/م ــاي ــو  2021ثــم انـكـســر الحـقــا
إلى ثالث قطع.
وح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر ن ـ ـشـ ــره مـ ــوقـ ــع «الي ـ ــف
ســاي ـنــس» املـتـخـصــص بــأخ ـبــار الـعـلــوم
ففي  31تشرين األول/أكـتــوبــر املاضي،
الـتـقــط الـقـمــر الـصـنــاعــي «ت ـيــرا» الـتــابــع
ل ـن ــاس ــا ،صـ ــورة لـ ـ ـ ـ ـ « »A-76Aت ـط ـفــو فــي
مـ ـص ــب مـ ـم ــر دري ـ ـ ـ ــك ،وهـ ـ ــو مـ ـم ــر م ــائ ــي

عـمـيــق يــربــط املـحـيــط ال ـهــادئ واملـحـيــط
األط ـل ـس ــي ب ــن ك ـيــب هـ ــورن ف ــي ج ـنــوب
أفريقيا وجــزر شيتالند الجنوبية إلى
ال ـش ـمــال م ــن ش ـبــه ج ــزي ــرة أنـتــاركـتـيـكــا.
ُ
وتـ ـظـ ـه ــر الـ ـ ـص ـ ــورة أن ال ـ ـبـ ــرج ال ـض ـخــم
ي ـت ـم ــوض ــع ح ــالـ ـي ــا بـ ــن جـ ــزيـ ــرة ال ـف ـيــل
وجـ ــزر أوركـ ـن ــي ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ال ـطــرف
الـجـنــوبــي مــن امل ـمــر ،لـكــن م ـســاره يلمح
إلى أنه سيتجه شماال إلى املمر املائي
في األسابيع املقبلة.
وت ــم ن ـشــر ال ـص ــورة ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت في
 4ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر بــواس ـطــة
مرصد األرض التابع لناسا.
وف ــي الـ ـع ــادة ،ع ـنــدمــا ت ـن ـجــرف ال ـج ـبــال
ال ـج ـل ـيــديــة إل ــى م ـمــر دري ـ ــك ،ي ـتــم جــرهــا
ســري ـعــا بــات ـجــاه ال ـش ــرق بـفـعــل ت ـيــارات
ُ
املحيط القوية ،قبل أن تجلد شماال في
مياه أكثر دفئا ،حيث تذوب تماما بعد
فترة وجيزة ،وفقا ملرصد األرض.
وحتى اآلن ،قطع  A-76Aحــوالــي 1250
مـ ـي ــا ( 2000كـ ـ ــم) مـ ـن ــذ انـ ـفـ ـص ــال ــه عــن

يبلغ طول جبل
الجليد العمالق
حوالي  135كيلومترا
وعرضه 26كيلومترا
شبه جزيرة أنتاركتيكا في عــام .2021
وكشفت الـبـيــانــات الـتــي تــم جمعها من
قـبــل املــركــز الــوطـنــي األمــري ـكــي للجليد
فـ ــي ح ــزي ــران/ي ــونـ ـي ــو أن  A-76Aهــو
تـقــريـبــا بـنـفــس الـحـجــم تـمــامــا كـمــا كــان
عـنــدمــا انـكـســر م ــن بــرجــه األص ـل ــي منذ
أكثر من عام ،وفقا ملرصد األرض.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـم ــن غ ـي ــر امل ــرج ــح أن يـظــل
س ـل ـي ـم ــا لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ـ ــول ألن مـ ـم ــر دريـ ــك

يـشـتـهــر بــإرســال الـجـبــال الـجـلـيــديــة في
رحلة باتجاه واحد إلى قبورها املائية.
والـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــذل ــك ه ــو ال ـت ـي ــار
املحيط بالقطب الجنوبي « »ACCإنه
ال ـت ـيــار الــوح ـيــد ال ــذي ي ـتــدفــق بــالـكــامــل
ح ــول ال ـعــالــم ،وي ـح ـتــوي عـلــى كـمـيــة من
املاء أكثر من أي تيار آخر على األرض.
ويـنـقــل « »ACCال ــذي يـمـتــد مــن الـغــرب
إلى الشرق عبر ممر دريك ،ما بني 3400
و 5300م ـل ـيــون ق ــدم م ـك ـعــب ( 95و150
مليون متر مكعب) من املياه كل ثانية،
وف ـقــا لـبــريـتــانـيـكــا .ونـتـيـجــة لــذلــك ،يتم
سـحــب الـصـخــور املـتـجــولــة الـتــي تدخل
م ـمــر دريـ ــك ب ـســرعــة ب ـع ـيــدا ع ــن الـقـطــب
الـجـنــوبــي وإل ـقــاء هــا فــي امل ـيــاه الــدافـئــة،
حيث تذوب قريبا.
كما أن  ACCليس تيار املحيط الوحيد
الذي يساعد في تحديد مصير الجبال
ال ـج ـل ـيــديــة .وت ـل ـعــب ال ـت ـي ــارات األص ـغــر
األخرى أيضا دورا رئيسيا في التوزيع
وال ـت ــدم ـي ــر ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـك ـتــل ال ـج ـل ـيــديــة

امل ـ ـت ـ ـجـ ــولـ ــة ،لـ ـك ــن ال ي ـ ـ ـ ــزال الـ ـب ــاحـ ـث ــون
يحاولون فهم كيفية ذلك بالضبط.
وفــي  19تـشــريــن األول/أك ـتــوبــر ،كشفت
دراسـ ــة عـلـمـيــة أن « »A68aال ــذي حطم
الـ ــرقـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل لـقــب
أك ـب ــر ج ـب ــل ج ـل ـي ــدي ف ــي ال ـع ــال ــم لـنـحــو
ثالث سنوات ،تمزق إلى النصف بفعل
ت ـ ـيـ ــارات امل ـح ـي ــط الـ ـق ــوي ــة ب ـع ــد تـجـنــب
كــارثــة محتملة بصعوبة .وتـصــادم مع
جــزيــرة جــورجـيــا الـجـنــوبـيــة فــي أواخ ــر
عـ ــام  .2020وفـ ــي ذلـ ــك الـ ــوقـ ــت ،فــوجــئ
الباحثون عندما انكسر البرج العظيم
ف ـجــأة فــي وس ــط املـحـيــط .لـكــن الــدراســة
كـشـفــت أن ال ـت ـحــول امل ـفــاجــئ فــي اتـجــاه
وقوة التيارات املجاورة كان السبب في
تفكك جبل الجليد الضخم.
وم ـ ــن غ ـي ــر الـ ــواضـ ــح ح ــال ـي ــا إل ـ ــى مـتــى
س ـت ـب ـقــى  A-76Aف ــي م ـم ــر دري ـ ـ ــك ،أي ــن
ستنتهي ،وكم ستبقى على قيد الحياة
بـمـجــرد أن ت ـقــذف ال ـت ـيــارات املـضـطــربــة
الكتلة الجليدية شماال.
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ناقالت النفط
اجلانحة تهدد
البيئة اليمنية
وأرزاق اليمنيني
 10ناقالت نفط
في ميناء عدن منذ
 2013دون صيانة أو
تفريغ

 30مليون نسمة
سيتضررون من أية
كارثة بيئية تضرب
المياه اليمنية

طول سواحل اليمن
2520كم ويوجد أكثر
من  350نوعا ً من
األسماك بينها  65نوعا ً
مهما ً تجاريا ً

ب ــات ــت أرزاق ال ـص ـي ــادي ــن الـيـمـنـيــن
مـ ـ ـه ـ ــددة ،مـ ــع ت ـع ــاظ ــم املـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
تسمم املياه ،ليس فقط في الساحل
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـي ـمــن ،ح ـيــث ت ـق ـبــع نــاقـلــة
ص ــاف ــر ،ال ـت ــي ح ــرك ــت األمـ ــم املـتـحــدة
ومنظمات البيئة العاملية للتحذير
مـ ــن مـ ـخ ــاط ــره ــا ،وإن ـ ـمـ ــا الـ ـس ــواح ــل
الـجـنــوبـيــة حـيــث مـيـنــاء ع ــدن ومـيــاه
حـ ـض ــرم ــوت الـ ـت ــي ت ـع ــج ب ــال ـن ــاق ــات
املتهالكة واملـتــوقـفــة منذ نحو عشر
سنوات .ويهدد وضع هذه الناقالت
أرزاق الصيادين ،إذ تضرب ما تبقى
مـ ــن أنـ ـشـ ـط ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ـص ــادر
الـغــذاء فــي البلد الــذي ينهشه الفقر
بسبب انهيار البنية التحتية للبالد
وتـ ـه ــال ــك كـ ــل شـ ـ ــيء ب ـف ـع ــل سـ ـن ــوات
الحرب ،بينما تسبب التدمير الذي
لحق بقطاع األسماك باألساس على
مـ ــدار ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ف ــي ت ــردي
اإلنـتــاج السمكي وتـضــرر عــدد كبير
مــن ال ـص ـيــاديــن وارت ـف ــاع مـسـتــويــات
الـ ـبـ ـط ــال ــة ب ـ ـصـ ــورة تـ ـف ــوق ال ـ ـقـ ــدرات
الحكومية على مواجهتها.
وتتوقف أكثر مــن  10سفن نفط في
ميناء عدن منذ عام  ،2013لتتصاعد
ال ـت ـح ــذي ــرات األم ـم ـي ــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
األخـيــرة مــن العواقب الوخيمة حال
تـ ـس ــرب الـ ـنـ ـف ــط ،مـ ـم ــا س ـ ـيـ ــؤدي إل ــى
ت ـفــاقــم األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـح ــادة،
ً
أصـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن وم ـ ـنـ ــع م ــاي ــن
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
ال ـغ ــذاء وال ـس ـلــع األســاس ـيــة األخ ــرى،
إل ــى جــانــب اإلض ـ ــرار ب ـشــدة بــالـنـظــم
البيئية للبحر ،الـتــي يعتمد عليها
 30مليون شخص ،في جميع أنحاء
املنطقة.

ولــم تـتــوار أزم ــة نــاقـلــة صــافــر تمامًا
حتى اآلن ،رغــم إعــان األمــم املتحدة
فــي م ــارس /آذار املــاضــي عــن توقيع
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع ج ـمــاعــة الـحــوثــي
بـشــأن تـفــريــغ الـنــاقـلــة املـتـعـطـلــة منذ
س ـبــع س ـن ــوات وت ـح ــوي ح ــوال ــي 1.1
مـلـيــون بــرمـيــل ،إذ يشير مـســؤولــون
فــي الـحـكــومــة الـيـمـنـيــة املـعـتــرف بها
دولـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود غ ـ ـمـ ــوض ح ــول
م ـص ـيــر ت ـف ــري ــغ ال ـن ــاق ـل ــة ح ـت ــى اآلن،
وإلـ ـ ــى وص ـف ـه ــا م ــن ق ـب ــل م ـس ــؤول ــن
فـ ــي األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ب ــأنـ ـه ــا «ق ـن ـب ـلــة
ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر .وف ـ ــي ه ـ ــذه األثـ ـن ــاء
أط ـ ـلـ ــت تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات م ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة أك ـث ــر
كــارث ـيــة ف ــي م ـي ــاه ال ـج ـن ــوب ،خــاصــة
مـ ــع اق ـ ـتـ ــراب ف ـص ــل الـ ـشـ ـت ــاء ،مـ ــع مــا
يحمله مــن اشـتــداد تيار املـيــاه الــذي
ي ـهــدد ب ـت ـســرب ال ـن ـفــط م ــن ال ـنــاقــات
الـ ـعـ ـش ــر املـ ـت ــوقـ ـف ــة فـ ــي مـ ـيـ ـن ــاء ع ــدن
وســواحــل حـضــرمــوت .وكــانــت األمــم
امل ـت ـح ــدة ق ــد أع ـل ـن ــت ف ــي سـبـتـمـبــر/
أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ع ــن ت ـل ـقــي ت ـع ـهــدات

وال ـ ـتـ ــزامـ ــات ك ــاف ـي ــة إلطـ ـ ــاق عـمـلـيــة
ط ــارئ ــة إلن ـق ــاذ نــاق ـلــة ال ـن ـفــط صــافــر،
ساهمت فيها  17دول ــة ،إضــافــة إلى
القطاع الخاص واملؤسسات .وسبق
ذل ـ ــك إطـ ـ ــاق ح ـم ـل ــة تـ ـب ــرع ــات بــدعــم
مــن الـحـكــومــة الـهــولـنــديــة فــي مــايــو/
أيـ ـ ــار ،ل ـت ـمــويــل خ ـط ــة ت ــم تـقـسـيـمـهــا
إلــى مــرحـلـتــن ،مــرحـلــة فــوريــة للنقل
األول ـ ـ ــي ل ـل ـن ـفــط إل ـ ــى س ـف ـي ـنــة أخ ــرى
واملرحلة الثانية تعتمد على توفير
حــل تخزين دائــم لــذلــك النفط إذا ما
س ـم ــح ال ــوض ــع ال ـس ـي ــاس ــي ب ــذل ــك أو
نـقـلــه إل ــى م ـكــان آخ ــر .ووافـ ــق الـبـنــك
الدولي منتصف العام الحالي على
تقديم منحة لليمن بقيمة  45مليون
دوالر مل ـس ــان ــدة اإلدارة امل ـس ـتــدامــة
ملـصــائــد األس ـمــاك فــي الـبـحــر األحـمــر
وخ ـل ـيــج ع ـ ــدن .وتـ ـه ــدف امل ـن ـحــة إلــى
تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـف ـ ــرص االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
الـ ـيـ ـم ــن ،وت ـح ـس ــن األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي،
واملـســاعــدة فــي إدارة إنـتــاج مصائد
ً
األسـ ـم ــاك ،ف ـض ــا ع ــن تــدع ـيــم آل ـيــات

إجمالي المصيد من
األسماك حوالي 160
ألف طن في عام
 ،2015معظمها من
صيد األسماك الحرفي

استمرار بقاء السفن
في الميناء منذ ما
قبل عام  2015دون
أن تخضع ألي
عمليات صيانة

اإلدارة التعاونية اإلقليمية ملصائد
األس ـم ــاك فــي مـنـطـقــة الـبـحــر األحـمــر
وخليج عدن.
كــذلــك يـسـعــى امل ـش ــروع إل ــى تنشيط
قـ ـط ــاع مـ ـص ــائ ــد األسـ ـ ـم ـ ــاك وإدارتـ ـ ـ ــه
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـف ــاع ـل ـي ــة فـ ــي م ـنــاطــق
م ـخ ـت ــارة ف ــي ال ـي ـم ــن ،وزي ـ ـ ــادة تــوفــر
ال ـغــذاء وإتــاحــة فــرص كـســب العيش
لألسر اليمنية املشاركة في سلسلة
القيمة السمكية.
ويـ ـ ـب ـ ـل ـ ــغ ط ـ ـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــل الـ ـيـ ـمـ ـن ــي
 2520ك ـي ـل ــوم ـت ــرًا ،وتـ ــوفـ ــر م ـ ـ ــوارده
الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــرة س ـ ـبـ ــل ك ـس ــب
الـعـيــش والـتـغــذيــة لـسـكــان الـســاحــل.
وق ـب ــل ن ـش ــوب ال ـ ـصـ ــراع ،كـ ــان الـيـمــن
مـنـتـجــا رئـيـسـيــا لــأس ـمــاك ،إذ وجــد
أكـ ـث ــر مـ ــن  350ن ــوع ــا مـ ــن األسـ ـم ــاك
وغ ـي ــره ــا م ــن األحـ ـي ــاء ال ـب ـحــريــة فــي
م ـيــاهــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،بـيـنـهــا  65نــوعــا
مهمًا تجاريًا .وبلغ إجمالي املصيد
م ــن األسـ ـم ــاك ح ــوال ــي  160أل ــف طــن
ف ــي ع ــام  ،2015مـعـظـمـهــا م ــن صـيــد
األس ـ ـم ـ ــاك ال ـ ـحـ ــرفـ ــي .لـ ـك ــن ال ـ ـصـ ــراع
تـسـبــب ف ــي أض ـ ــرار ش ــدي ــدة لـلـقـطــاع
الحيوي.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ــرك ـ ــزت األض ـ ـ ـ ـ ــواء ك ـث ـي ــرًا
عـلــى نــاقـلــة ص ــاف ــر ،ل ــم تـحــظ الـسـفــن
املـتـهــالـكــة الــراس ـيــة قـبــالــة الـســواحــل
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ب ـن ـف ــس االه ـ ـت ـ ـمـ ــام رغ ــم
ال ـت ـحــذيــر ال ـ ــذي أط ـل ـقــه وزي ـ ــر امل ـيــاه
والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق
الـشــرجـبــي ،مــن مـخــاطــر ه ــذه السفن
ف ــي عـ ـ ــدن ،خ ـ ــال ورشـ ـ ــة ع ـم ــل ح ــول
ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـك ـي ــف م ــع ال ـت ـغ ـي ـيــرات
امل ـن ــاخ ـي ــة عـ ـق ــدت ف ــي م ـ ـ ــارس /آذار
املاضي ،وفق وكالة األنباء الرسمية
«سـ ـب ــأ» ح ـي ـن ـهــا .وش ـ ــدد ال ـشــرج ـبــي
على ضرورة إخراج السفن املتهالكة
مـ ــن مـ ـيـ ـن ــاء عـ ـ ــدن وم ـح ـي ـط ــه ب ـش ـكــل
عاجل والعمل على تفكيكها ،مشيرًا
إل ــى أن «اس ـت ـم ــرار ب ـق ــاء ال ـس ـفــن فــي
املـيـنــاء مـنــذ مــا قـبــل ع ــام  2015دون
أن تـخـضــع ألي عـمـلـيــات صـيــانــة أو
تـفــريــغ لـلـمــواد النفطية املـخــزنــة في
ص ـه ــاري ـج ـه ــا ومـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا ي ـش ـكــل
م ـ ـصـ ــدر تـ ـه ــدي ــد بـ ـيـ ـئ ــي خـ ـطـ ـي ــر قــد
ي ــؤدي إل ــى تــدمـيــر امل ــوائ ــل الـبـحــريــة
ف ـ ـ ــي خـ ـلـ ـيـ ــج عـ ـ ـ ــدن وإعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ح ــرك ــة
امل ــاح ــة ف ــي ح ــال غ ــرق ه ــذه الـسـفــن
املتهالكة أو بعضها .وأشــار الوزير
إل ــى ال ـكــارثــة الـبـيـئـيــة ال ـتــي أحــدثـهــا
جنوح ناقلة النفط «شامبيون» في
م ـي ـنــاء املـ ـش ــراق بــامل ـكــا عـ ــام ،2013
الفـتــا كــذلــك إلــى أن «حـطــام السفينة
املـتـهــالـكــة ض ـيــاء ( )1لــم يـنـتـشــل من
منطقة رمي املخطاف في ميناء عدن
منذ غرقها في عام .2021
وت ـ ـقـ ـ ّـدر خ ـس ــائ ــر الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـم ـكــي
فــي الـيـمــن بـسـبــب ال ـحــرب وال ـصــراع
ال ــدائ ــر ف ــي الـ ـب ــاد ومـ ــا ت ـش ـهــده مــن
تغيرات مناخية واسعة وأضرار في
النظم البيئية والبحرية بنحو 6.4
مليارات دوالر تشمل أيضًا ما رافق
كل ذلك من تدمير وتوقف عدد كبير
مــن املـنـشــآت واألنـشـطــة الـعــامـلــة في
االصطياد السمكي.
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الصيد يهدد السالحف من االنقراض
• لـ ـن ــدن  :خ ـل ــص م ــؤت ـم ــر عــالـمــي
ل ـل ـح ـي ــاة الـ ـب ــري ــة إلـ ـ ــى أن ال ـص ـيــد
الجائر للسالحف في عدد من دول
العالم يهدد مئات األنــواع من هذه
الحيوانات األليفة باالنقراض.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«الـ ـ ـج ـ ــاردي ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ف ــإن
الـصـيــد الـجــائــر لـلـســاحــف لتلبية
الطلب المتزايد عليها ،جعل أكثر
من  150نوعا من السالحف مهددا
باالنقراض.
وأض ــاف ــت« ،ق ــد تـشـهــد اتـفــاقـيــة الـتـجــارة
الــدول ـيــة ب ــأن ــواع الـحـيــوانــات والـنـبــاتــات
الـبــريــة امل ـهــددة بــاالن ـقــراض ،الـتــي وقعت
عـلـيـهــا  184دول ـ ــة ،تـعــديــا فـيـمــا يخص
حظر أو تقييد التجارة فــي أكثر مــن 20
نوعا من السالحف الطينية”.

وخ ـ ـ ــال ت ـق ــدي ــم املـ ـقـ ـت ــرح ــات ،اس ـت ـش ـهــد
مسؤولون فــي الــواليــات املتحدة وعديد
م ــن دول أم ــري ـك ــا الــات ـي ـن ـيــة بــالـبـيــانــات
املكسيكية ،التي تفيد بمصادرة نحو 20
ألفا من هذه السالحف بني عامي  2010و
 ،2022معظمها في مطار مكسيكو سيتي.

وأدت م ـب ـي ـعــات ال ـس ــاح ــف ف ــي ال ـس ــوق
ال ـســوداء فــي الــواليــات املـتـحــدة وأوروب ــا
وآسـ ـي ــا إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة م ـس ـت ــوي ــات الـصـيــد
ال ـجــائــر الـ ــذي أض ــر ب ـت ـعــداد ال ـســاحــف.
ووفقا لتحليل بيانات األسماك والحياة
الـبــريــة فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،فـقــد زادت

الـصــادرات التجارية للسالحف الطينية
في الواليات املتحدة من  1844إلى 40000
بني عامي  1999و.2017
وق ـ ــال ل ــو ب ـي ــروت ــي ،م ــن حــدي ـقــة ح ـيــوان
«روجـ ـ ــر وي ـل ـي ــام ــز» ف ــي ب ــروف ـي ــدن ــس في
والية رود آيالند األمريكية« ،لقد أصبح

األمــر قاسيا ،حيث نــرى آالف السالحف
تغادر الواليات املتحدة سنويا”.
وتختلف حاجيات الناس من السالحف،
فـمـنـهــم م ــن ي ــري ــده ــا ك ـح ـي ــوان ــات أل ـي ـفــة،
وآخـ ـ ـ ـ ـ ــرون ل ـل ـت ــرب ـي ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ف ـي ـمــا
يستهلكها البعض كغذاء أو دواء.

من أجل «السلمون» ..أميركا
توافق على أكبر عملية إزالة
للسدود فى تاريخها

• ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا  :أعـ ـط ــت ل ـج ـن ــة أم ـي ــرك ـي ــة تـسـعــى
الس ـت ـع ــادة م ــوط ــن ل ــأس ـم ــاك املـ ـه ــددة ب ــاالن ـق ــراض
املوافقة النهائية إليقاف تشغيل أربعة ســدود تقع
على حدود كاليفورنيا وأوريغون ،وهي أكبر عملية
إزالة للسدود في تاريخ الواليات املتحدة.
وم ــن املـتــوقــع أن ت ــؤدي إزالـ ــة ال ـس ــدود إل ــى تحسني
صحة نهر كالماث ،وهو الطريق الذي تسلكه أسماك
سلمون شينوك وسلمون كوهو املهدد باالنقراض
مــن املحيط ال ـهــادي إلــى مناطق التفريخ فــي منبع

النهر ،ومن حيث تعود األسماك الصغيرة إلى البحر.
وأصــدرت لجنة تنظيم الطاقة االتحادية األميركية
أمــرا بالتنازل عن تراخيص السدود واملوافقة على
إزالة السدود.
ول ـط ــامل ــا كـ ــان املـ ـش ــروع ه ــدف ــا ل ـل ـعــديــد م ــن الـقـبــائــل
األصـلـيــة الـتــي عــاش أســافـهــا على سمك السلمون
ل ـعــدة قـ ــرون ،ول ـكــن أس ـل ــوب حـيــاتـهــم تـعـطــل بسبب
االسـتـيـطــان األوروب ـ ــي والـطـلــب عـلــى تــزويــد الــريــف
بالكهرباء في القرن العشرين.

وقـ ــال رئ ـي ــس قـبـيـلــة ي ـ ــوروك ج ــوزي ــف ج ـي ـمــس ،في
ب ـي ــان «س ـل ـمــون ك ــام ــاث س ـي ـعــود إل ــى ال ــوط ــن .لقد
أحــرز الناس هذا النصر وبه نــؤدي واجبنا املقدس
تجاه األسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية
الزمان».
كما أثر تغير املناخ والجفاف على موائل السلمون،
إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات بحيث
يـتـعــذر عـلــى ال ـعــديــد م ــن األس ـم ــاك ال ـب ـقــاء عـلــى قيد
الحياة.

وسيتم تسليم السدود املقامة على أراض اتحادية
وال ـتــي تــوافــر بـكــامــل طاقتها الـكـهــربــائـيــة مــا يكفي
ل ـن ـحــو  70ألـ ــف م ـن ــزل إلـ ــى ش ــرك ــة بــاس ـي ـفــك ك ــورب
ل ـل ـك ـه ــرب ــاء ،وه ـ ــي وحـ ـ ــدة ت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة بــركـشـيــر
هاثاواي.
وفي مواجهة اللوائح الجديدة املكلفة التي تضمنت
بناء حواجز وساللم لألسماك ،أبرمت الشركة بدال
مــن ذل ــك اتـفــاقـيــة مــع الـقـبــائــل والـحـكــومــة األميركية
إليقاف تشغيل السدود.

األمم املتحدة :تفريغ «صافر» بداية العام املقبل
أعلن منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة لــدى اليمن ديفيد
جــريـسـلــي ،أن ب ــدء تـفــريــغ ال ـخ ــزان بــدايــة ال ـعــام امل ـق ـبــل ،فـيـمــا أكــد
رئيس الــوزراء اليمني معني عبدامللك ،على ضرورة البدء الفوري
في تفريغ خزان «صافر» النفطي ،وإنجاز العملية في أقرب وقت
ممكن ،خصوصًا في ظل استكمال فجوة التمويل ،الدعم الحكومي
لتغطية فجوة التمويل.

ودع ــا عـبــداملـلــك ،خ ــال اسـتـقـبــال جريسلي فــي الـعــاصـمــة املؤقتة
عدن ،املجتمع الدولي إلى وضع حد لتالعب ميليشيات «الحوثي»
اإلرهــابـيــة فــي ملف خــزان صــافــر ،وعــدم استخدامه كــورقــة ابتزاز
سـيــاسـيــة ،وســرعــة االن ـت ـقــال إل ــى تنفيذ الـخـطــة لتجنب الـكــارثــة
الوشيكة فــي حــال تسرب النفط مــن ال ـخــزان .ولفت عبدامللك إلى
ضرورة تكاتف الجهود األممية والدولية لدعم خطط الحكومة في

وضع حد للهجمات اإلرهابية الحوثية .وتناول الجانبان تطورات
ملف خــزان «صــافــر» ،ومــا نفذته األمــم املتحدة حتى اآلن لتفادي
الكارثة البيئية الخطيرة التي تهدد اليمن واملنطقة برمتها.
وأوضــح جريسلي أنــه يجري حاليًا اإلعــداد مع الشركات املنفذة
والسفينة البديلة للبدء في التنفيذ وتفريغ الخزان بداية العام
املقبل ،وإنجاز املرحلة األولى ،حسبما أفادت وكالة األنباء اليمنية.
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قطر تقدم أول مونديال محايد للكربون فى التاريخ
الــدوحــة  :فــي إطــار استراتيجيتها الـهــادفــة الستضافة أول نسخة
محايدة الكربون في كأس العالم  FIFAقطر  ،2022تعمل دولة قطر
على إرســاء معايير عالمية في مجال المحافظة على البيئة تشكل
نموذجا يحتذى في البطوالت العالمية الكبرى ،عالوة على بناء إرث
مستدام يعود بالنفع على األجيال المقبلة .ويعني مصطلح «بطولة
م ـحــايــدة ل ـل ـكــربــون» تـحـقـيــق ال ـم ــوازن ــة ف ــي االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة
الناتجة عن عوادم السيارات والعمليات المولدة للطاقة ،والحرص
على عــدم زي ــادة نسبة الـكــربــون فــي الـهــواء لتالفي وق ــوع كثير من
ال ـم ـش ـكــات الـبـيـئـيــة أو تـفــاقـمـهــا كــاالح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري والـتـغـيــر
المناخي ال ــذي قــد يتسبب فــي ح ــدوث ك ــوارث بيئية ال حصر لها.

وفـ ــي طــري ـق ـهــا الس ـت ـضــافــة أك ـب ــر حـ ــدث ري ــاض ــي في
تــاريــخ الـشــرق األوس ــط والـعــالــم الـعــربــي ،عملت قطر
على أن تكون لها بصمتها الخاصة في مجال الطاقة
املتجددة ،والتركيز على أي التزام أو إجراء في مجال
خ ـفــض االن ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون ـيــة ،ع ـلــى أس ــس علمية
مستندة إلــى نتائج بحثية دقـيـقــة ،وذل ــك فــي جميع
مشاريع البنية التحتية املتعلقة بالبطولة ،باإلضافة
إلى مشاريع املالعب الثمانية املخصصة الستضافة
منافسات املونديال.
ونجحت قطر ،على امتداد فترة استعداداتها لتنظيم
الحدث الرياضي األبرز في العالم ،في تنفيذ العديد
مــن ال ـبــرامــج وال ـخ ـطــط الـفـعــالــة لـلـحــد مــن انـبـعــاثــات
الكربون املضر بالصحة واملناخ ،والقــت استحسانا
ودعما محليا ودوليا منقطع النظير.
ّ
وشكلت بطولة كــأس الـعــرب  FIFAقطر  ،2021التي
استضافتها قطر نهاية العام املاضي ،فرصة مثالية
لالرتقاء باالستعدادات الستضافة املونديال ،حيث
ب ـ ــرزت امل ــام ــح الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـل ــى ص ـع ـيــد االس ـت ــدام ــة
وحماية البيئة ،وجرى مواصلة العمل للبناء عليها
وتعزيزها ليترك املــونــديــال إرث ــا مستداما لألجيال
املقبلة.
وت ـش ــدد الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع واإلرث ،الـجـهــة
املسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية الالزمة
السـتـضــافــة ك ــأس الـعــالــم  FIFAقـطــر  ،2022عـلــى أن
االستدامة كانت منذ البداية محورا رئيسيا للبطولة،
حيث تـعــاونــت فــي يناير  ،2020مــع االت ـحــاد الــدولــي
لكرة القدم /فيفا /لوضع ميثاق املصادر املستدامة
لـلـمــونــديــال ،وال ــذي يـحــدد الـحــد األدن ــى مــن املعايير
التي يجب على املوردين والجهات الراعية للبطولة
االلتزام بها ،باإلضافة إلى التزامهم بمعايير بيئية
صارمة.
وت ـع ـهــدت الـلـجـنــة الـعـلـيــا فــي الـكـثـيــر مــن املـنــاسـبــات
بتنظيم نـسـخــة خــالـيــة م ــن الـبـصـمــة الـكــربــونـيــة من
كـ ــأس ال ـع ــال ــم  FIFAق ـطــر  ،2022م ــن خـ ــال تطبيق
أف ـضــل م ـمــارســات الـبـنــاء ال ـتــي سـتــؤثــر إيـجــابـيــا في
اإلرث املناخي لدولة قطر واملنطقة ،وتصميم وبناء
االسـ ـ ـت ـ ــادات ،وم ــواق ــع الـ ـت ــدري ــب ،وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
للمواصالت وفقا ملعايير البناء املستدام.
وتلقت استادات كأس العالم  FIFAقطر  2022الثمانية
استحسانا لتصاميمها املستدامة ،وكيفية إنشائها،
وحـســن إدارت ـهــا الـيــومـيــة ،فضال عــن حصولها على
شـهــادات املنظومة العاملية لتقييم االسـتــدامــة /جي
س ــاس /مــن املنظمة الخليجية للبحث والتطوير /
جورد /من فئة  5نجوم و 4نجوم على األقل للتصميم
والبناء وإدارة املنشآت ،إلــى جانب شـهــادات ذهبية
للعمليات التشغيلية.
وسـتـغـيــر اسـتــراتـيـجـيــة االس ـتــدامــة فــي ك ــأس الـعــالــم
 FIFAقطر  ،2022من طرق تنظيم البطوالت ومختلف
الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبال ،وستعمل على
إرســاء إرث مستدام يسهم في تعزيز أهــداف التنمية
املستدامة لألمم املتحدة ،ورؤية قطر الوطنية .2030
وفي هذا الصدد ،نوه املهندس عبد الرحمن املفتاح،
خبير االستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،بأن دولة قطر تسعى للوصول إلى ما يعرف

بــ/الـحـيــاد الـكــربــونــي /خــال استضافة كــأس العالم
 FIFAقطر  2022عبر تحقيق أربعة أهــداف رئيسية،
هي رفــع مستوى وعــي األف ــراد والشركاء الرئيسيني
وإشــراكـهــم فــي جـهــود تحقيق هــذه الـغــايــة ،ومعرفة
املـ ـخ ــزون ال ـكــربــونــي ال ـن ــات ــج ع ــن األن ـش ـط ــة املـتـعـلـقــة
بالبطولة ،وتحديد أهم مصادر االنبعاثات الكربونية
واملعايير الدولية للحد من هذه االنبعاثات ،وإجراء
مــوازنــة كــربــونـيــة مــن خ ــال االسـتـثـمــار فــي مشاريع
خضراء وصديقة للبيئة.
وأوض ـ ــح امل ـف ـتــاح أن مــونــديــال قـطــر سـيـشـهــد إقـبــاال
كبيرا من املشجعني على استخدام املواصالت العامة
وخــاصــة شبكة مـتــرو الــدوحــة ،مشيرا إلــى أن شبكة
النقل املتطورة بما فيها /الترام /وأسطول الحافالت
املوفرة للطاقة ستسهم بدور هام في تقليل انبعاثات
الكربون ،إضافة إلى الحافالت الكهربائية التي سيتم
استخدامها خالل مدة البطولة.
وأع ـ ـ ـ ــدت وزارة املـ ـ ــواصـ ـ ــات خ ـط ـط ــا وبـ ــرامـ ــج
ن ـم ــوذج ـي ــة ت ـ ـ ــوازن ب ــن ت ـح ـق ـيــق ه ــدف
ت ـن ـظ ـيــم أول م ــون ــدي ــال خ ـ ــال مــن
االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة ،وبــن
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلـبــاد ورؤي ـ ــة قـطــر 2030
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ال ـت ـحــول
ال ـت ــدري ـج ــي الس ـت ـخ ــدام
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وال ـط ــاق ــة
املـ ـتـ ـج ــددة خ ــاص ــة فــي
قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــات،
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـح ـ ـقـ ــق ال ـن ـس ـب ــة
املـطـلــوبــة لخفض معدل
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـكــربــون ـيــة
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ـب ـهــا
امل ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة،
باإلضافة إلى تحقيق تضافر
كــافــة ال ـج ـهــود امل ـبــذولــة لـصــون
االستدامة البيئية.
وتـعـتـبــر شـبـكــة ال ـن ـقــل م ــن امل ـح ــاور
الرئيسية فــي استضافة كــأس العالم
 FIFAقطر  ،2022حيث حققت قطر خالل
السنوات املاضية طفرة هائلة في تطوير
هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي اس ـت ـث ـم ــارات
شبكة النقل الـعــام خــال الـسـنــوات القليلة
املاضية  84مليار ريال ،منها  66.5مليار
ري ــال فــي تـطــويــر شبكة مـتــرو الــدوحــة،
و 13.5مليار ريال لتطوير ترام لوسيل
َّ
التحتية
و 4م ـل ـيــارات ريـ ــال للبنية
للحافالت الكهربائية.
ول ـل ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ع ـ ـ ــدد س ـ ـيـ ــارات
وح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــوارع ،ت ـ ــم ت ـ ـطـ ــويـ ــر نـ ـظ ــام
امل ــواص ــات ال ـعــامــة بـمــا ف ــي ذلــك
مترو الــدوحــة ،ومـســارات جديدة
لـلـحــافــات ،وأنـظـمــة /ال ـت ــرام /في
مدينة لوسيل واملدينة التعليمية،

وتعتمد قطر في استراتيجيتها الساعية لتنظيم أول نسخة محايدة
الكربون ،على مستوى استدامة للمالعب وفقا للفئات المختلفة بما
فيها التصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه ،فضال عن تركيب
محطات لقياس جودة الهواء واالنبعاثات الغازية والغبار في جميع
مالعب المونديال .واشتملت االستراتيجية على تنظيم آلية فرز
النفايات والمخلفات خالل مرحلة بناء المالعب ،للحد من البصمة
الكربونية ،األمر الذي أسفر عن تدوير حوالي  80بالمئة من النفايات
الناتجة عن بناء مالعب المونديال ،فضال عن المحافظة على المياه
وإدارة النفايات وانبعاثات الكربون ،واستخدام الطاقة المتجددة
متى أمكن ،وحماية البيئة ،والربط بين المناطق الحضرية.

فـضــا عــن اسـتـبــدال  25بــاملـئــة مــن الـحــافــات العامة
بحافالت كهربائية لالستخدام خالل البطولة ،وكل
ذلك بهدف التقليل من الغازات الدفيئة وتلوث الهواء.
وفي إبريل املاضي ،تسلمت وزارة املواصالت الدفعة
األخيرة من الحافالت الكهربائية والبالغ عددها 130
حافلة ليكتمل بذلك توريد كافة الحافالت الكهربائية
بعدد  741حافلة كهربائية ليتم استخدامها خالل
البطولة ،ولتصبح فيما بعد إرثا دائما لوسائل النقل
الجماعي للطاقة النظيفة بعد املونديال.
وف ـ ــي س ـب ـيــل الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى حـ ـي ــادي ــة الـ ـك ــرب ــون فــي
كــأس العالم  FIFAقطر  ،2022اسـتـفــادت قطر خالل
مشوارها الستضافة أول نسخة متقاربة املسافات
فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـح ــدي ــث ل ـل ـم ــون ــدي ــال مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــة
الجغرافية الـتــي تتميز بـهــا ،حيث ال تتجاوز أطــول
مسافة بني اثنني من استادات املونديال  75كيلومترا،
األمــر الــذي ُ
سيتيح لـلــزوار واملشجعني فرصة البقاء
فــي مـقــر إقــامــة واح ــد ط ــوال فـتــرة البطولة
دون تكبد عـنــاء السفر والتنقل
من مدينة ألخرى.
كـ ـم ــا ت ـت ـص ــل خ ـم ـســة
مـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــادات
امل ـ ـ ــون ـ ـ ــدي ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
بمترو الــدوحــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل
كـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــة
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ــن
االسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــادات،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ُيـ ـمـ ـك ــن
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـجـ ـع ــن
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األخ ـ ـ ــرى
م ــن خ ـ ــال ح ــاف ــات
ن ـقــل مـخـصـصــة لـهــذا
الغرض.
وال ت ـ ـ ـق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــر م ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا
الطبيعة متقاربة املسافات
مل ــون ــدي ــال ق ـط ــر ع ـل ــى تــوف ـيــر
ال ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـجـ ـع ــن وع ـ ـ ــدم
ال ـحــاجــة لـلـتـنـقــل مل ـســافــات طويلة
ب ــن االسـ ـ ـت ـ ــادات ،ف ـضــا ع ــن تــزويــد
ال ـف ــرق امل ـش ــارك ــة ب ــاألج ــواء املـثـلــى
ال ـتــي تـضـمــن لـهــم تـقــديــم أفـضــل
مـ ـسـ ـت ــوي ــات األداء ،ب ـ ــل إن ـه ــا
ت ـ ــؤدي أي ـض ــا إلـ ــى الـتـخـلــص
مــن األث ــر الـكــربــونــي الـنــاتــج
عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة
امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي كـ ــان يـتـعــن
على املشجعني والالعبني
واملـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرق
اإلداريــة املرافقة القيام بها
ف ـ ــي الـ ـنـ ـس ــخ الـ ـس ــابـ ـق ــة مــن
نهائيات كأس العالم.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ف ـقــد راع ــت

ت ـصــام ـيــم االس ـ ـتـ ــادات ال ـث ـمــان ـيــة ل ـل ـب ـطــولــة ،االلـ ـت ــزام
بمعايير الـحــد مــن انبعاثات الـكــربــون بـهــدف تقليل
اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه ،وإعـ ـ ــادة اس ـت ـخ ــدام امل ـيــاه
واملواد وإعادة تدويرها قدر اإلمكان.
وم ـ ــن بـ ــن املـ ــاعـ ــب ال ـث ـم ــان ـي ــة ن ـج ــد /اس ـ ـتـ ــاد /974
االس ـت ـث ـنــائــي امل ـت ـط ــور ك ـ ــأول م ـل ـعــب ق ــاب ــل للتفكيك
بــالـكــامــل فــي تــاريــخ ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم مــا جعله
ّ
ُيـحــلــق بعيدا فــي فـضــاء االسـتــدامــة على الـعــديــد من
ُ
الصعد ،نظرا إلنشائه من حــاويــات الشحن البحري
وم ـ ـ ــواد ق ــاب ـل ــة لـلـتـفـكـيــك ت ـش ـمــل ال ـ ـجـ ــدران وال ـس ـقــف
واملقاعد.
وسيتم تفكيك أجــزاء االستاد البالغة سعته  40ألف
مشجع وإعادة االستفادة منها في أغراض أخرى بعد
انتهاء البطولة ،من ضمنها إنشاء منشآت رياضية
داخل قطر وخارجها.
ك ـمــا ج ــرى اس ـت ـخ ــدام أن ـظ ـمــة ت ـبــريــد عــال ـيــة ال ـك ـفــاءة
وصديقة للبيئة في جميع املالعب ،وتقنيات إضاءة
مـبـتـكــرة تـلـبــي مـتـطـلـبــات االس ـتــدامــة وال ـح ـفــاظ على
ُ َّ
الـبـيـئــة ،حـيــث تــولــد الـطــاقــة املـسـتـخــدمــة فــي ذل ــك من
الشبكة الرئيسية التي تستقبل الطاقة القادمة من
مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية.
وقــامــت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بالتعاون
مــع وزارة البلدية والـبـيـئــة ،ممثلة فــي إدارة الرصد
واملـخـتـبــر الـبـيـئــي ،بـتــركـيــب مـحـطــات لـقـيــاس جــودة
الـ ـه ــواء واالن ـب ـع ــاث ــات ال ـغ ــازي ــة وال ـغ ـب ــار ف ــي مــاعــب
املونديال.
وسـتـسـهــم تـلــك امل ـح ـطــات ف ــي تـعــزيــز رص ــد ومــراقـبــة
جــودة الهواء املحيط ،وضمان تأمني أفضل املعايير
القياسية العاملية لجودة الهواء في الــدولــة ،وبشكل
خاص أماكن األنشطة الرياضية ومختلف الفعاليات
وال ـب ـطــوالت الـعــاملـيــة ،وخــاصــة خ ــال مــونــديــال قطر
.2022
وفي ما يتعلق بعملية إعادة التدوير في االستادات
املونديالية فقدت اعتمدت بطولة كأس العالم FIFA
ق ـطــر  2022ال ـعــديــد م ــن ال ـتــداب ـيــر واإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
نظمت آلـيــة ف ــرز الـنـفــايــات واملـخـلـفــات خ ــال مرحلة
بناء االستادات املونديالية ،بهدف الحد من البصمة
الكربونية.
وكجزء من اإلرث البيئي املستدام للبطولة وااللتزام
بتطبيق مـعــايـيــر ال ـحــد مــن االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة،
ي ـع ـت ـبــر غـ ــرس األش ـ ـجـ ــار ج ــان ـب ــا ه ــام ــا ف ــي تـصـمـيــم
االستادات املونديالية وعمليات تشييدها.
وم ــع ح ــرص الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع واإلرث على
املحافظة على األشـجــار والنباتات املحلية املحيطة
باالستادات وفي الحدائق املحيطة بها ،تعتبر حملة
«تـخـضـيــر» ال ـتــي ت ــم إطــاق ـهــا عـلــى مـسـتــوى الــدولــة
فرصة قيمة لتقليل االنبعاثات الكربونية ،األمر الذي
يـســاهــم ف ــي ب ـنــاء إرث بـيـئــي م ـس ـتــدام ي ـعــود بالنفع
الكبير على املجتمع.
والـتــزامــا بــذلــك فقد تــم إنـشــاء الـعــديــد مــن املساحات
الخضراء املستدامة والحدائق الشاسعة في املناطق
امل ـح ـي ـطــة ب ــاالسـ ـت ــادات وأم ــاك ــن ال ـت ــدري ــب واألم ــاك ــن
ال ـعــامــة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ق ـطــر ،ح ـيــث ي ـتــم ري هــذه
املرافق بمياه معاد تدويرها بنسبة .100
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جماعة الخط األخضر البيئية

الطاقة النووية ليست احلل
فى  2018بلغ عدد املفاعالت النووية  449مفاعل وانخفضت إلى  437فى 2021
بقلم  :أنطوني فروجات*
بـيـنـمــا يـجـتـمــع قـ ــادة ال ـعــالــم ف ــي مــؤتـمــر
األطراف  27ملناقشة أجندة إزالة الكربون
ال ـع ــامل ـي ــة ،يـنـبـغــي ل ـهــم أن ي ــرك ــزوا على
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ن ـشــرهــا
بسرعة على مستوى العالم لتحل محل
الوقود األحفوري.
مثلما سلط غزو روسيا ألوكرانيا الضوء
على اعتماد أوروبا الخطير على الوقود
األحفوري ،فإن الظواهر الجوية املتكررة
املتزايدة الشدة واملرتبطة باملناخ تسلط
ال ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــوت والـ ـ ــدمـ ـ ــار ال ـل ــذي ــن
جلبهما االعتماد على الوقود األحفوري،
فـ ـ ـم ـ ــن امل ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــوم أن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
السياسية والـعــامــة لتقليل االنـبـعــاثــات
ال ـغ ــازي ــة امل ـس ـب ـبــة لــاح ـت ـبــاس ال ـح ــراري
الكوكبي ،واالبتعاد عن إم ــدادات الطاقة
األولـ ـي ــة غ ـيــر اآلمـ ـن ــة ،وت ـط ــوي ــر م ـصــادر
طاقة جديدة يمكن التعويل عليها وآمنة
وف ــي امل ـت ـن ــاول ،ع ـنــد أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا
على اإلطالق .ولكن بدال من االندفاع إلى
األم ـ ــام ،ينبغي لـنــا أن نـفـكــر بـعـنــايــة في
ال ـخ ـيــارات األك ـثــر واق ـع ـيــة ،وك ـيــف يمكن
نشرها وتشغيلها فــي العالم الحقيقي.
لنتأمل هنا الطاقة الـنــوويــة ،فمع عــودة
ب ـلــدان وش ــرك ــات عــديــدة اآلن إل ــى النظر
مرة ثانية (أو مرة ثالثة) في هذا الخيار،
ي ـق ــدم ت ـق ــري ــر ح ــال ــة ال ـص ـن ــاع ــة ال ـن ــووي ــة
العاملية لعام  2022رؤى قيمة حــول أداء
هذا القطاع.
فــي حــن قــد نتذكر األشـهــر االثـنــي عشر
األخيرة على أنها نقطة تحول في قطاع
الطاقة في عموم األمر ،فإن هذا لن يكون
بسبب الصناعة النووية ،فقد انخفضت
حصة الطاقة النووية في إجمالي توليد
الكهرباء التجارية العاملية في عام 2021
إل ــى  9.8ف ــي امل ـئ ــة ،وهـ ــذا أول انـخـفــاض
لها دون  10في املئة في أربعة عقود من
الزمن ،ونصف ذروتها تقريبا التي بلغت
17.5ف ــي املئة فــي عــام  ،1996وفــي الوقت
ذاتـ ـ ــه ،تـ ـج ــاوزت ط ــاق ــة ال ــري ــاح وال ـطــاقــة
الشمسية الطاقة الـنــوويــة للمرة األولــى
فــي ع ــام  ،2021لتمثل 10.2ف ـ ــي امل ـئــة من
إجمالي توليد الطاقة .يمكننا رؤية هذه
املـســارات املتباينة بوضوح في مختلف
م ــؤش ــرات االسـتـثـمــار وال ـن ـشــر وال ـنــاتــج،
فــوفـقــا لـلـهـيـئــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة،
بلغت املـفــاعــات ذروة نشاطها فــي عام
 ،2018س ــواء مــن حيث عــددهــا ( )449أو
قــدرتـهــا اإلجـمــالـيــة ( 396.5غـيـغــا واط)،
وتـشـيــر تـقــاريــر الـهـيـئــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية إلى أن  437مفاعال كانت «عاملة»
على مستوى العالم في نهاية عام ،2021
بـمــا فــي ذل ــك  23مـفــاعــا لــم تــولــد الطاقة
ملدة تسع سنوات على األقل ،والتي قد ال
تفعل ذلك مرة أخرى أبدا.
فـ ــي ع ـ ــام  ،2018ع ـن ــدم ــا ب ـل ـغ ــت ال ـط ــاق ــة
ال ـنــوويــة الـقــائـمــة ذروت ـه ــا عـنــد مستوى

دون  400غيغا واط ،ارتفعت قدرة الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح فوق  1000غيغا
واط ،وكانت في طريقها لتصل إلى 1660
غيغا واط بحلول نهاية عام  ،2021وفي
غضون ثالث سنوات فقط ،أضافت طاقة
ال ــري ــاح وال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة م ــن ال ـق ــدرة
أكثر من الثلثني مقارنة بالطاقة النووية
عـنــد ذروت ـه ــا األخ ـي ــرة ،وح ـتــى لــو كانت
املـحـطــات الـنــوويــة تــولــد ع ــادة ق ــدرا أكبر
م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـك ــل وحـ ـ ــدة س ـع ــة قــائـمــة

مقارنة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية،
فــإن التباعد بــن هــذه األرق ــام مــذهــل .في
ع ــام  ،2021ب ـلــغ إج ـمــالــي االس ـت ـث ـمــارات
في مصادر الطاقة املتجددة غير املائية
رق ـمــا غـيــر مـسـبــوق ( 366مـلـيــار دوالر)،
م ـمــا أضـ ــاف  257غـيـغــا واط (ال ـصــافــي)
إلى شبكات الكهرباء ،في حني تناقصت
الطاقة النووية العاملة بنحو  0.4غيغا
واط ،وفي ذلك العام ،جرى توصيل ستة
م ـفــاعــات ج ــدي ــدة فـقــط بــالـشـبـكــة ،وك ــان

نصفها فــي ال ـصــن ،وف ــي الـنـصــف األول
مــن ع ــام  ،2022دخ ـلــت خـمـســة مـفــاعــات
جــديــدة الخدمة ،اثـنــان منها فــي الصني،
ولكن في حني أن الصني لديها أكبر عدد
م ــن امل ـفــاعــات قـيــد اإلن ـش ــاء ( 21مفاعال
اعتبارا من منتصف عام  ،)2022فإنها ال
تبنيها في الخارج.
حـ ـت ــى وق ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب ،ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدور
تضطلع بــه روس ـيــا ،الـتــي تهيمن على
ال ـس ــوق ال ــدول ـي ــة ب ـع ـشــريــن وحـ ــدة قـيــد

اإلنشاء ،بما في ذلك  17وحدة في سبع
دول ح ـتــى مـنـتـصــف ع ــام  ،2022ألـقــت
ال ـع ـق ــوب ــات وغـ ـي ــر ذلـ ــك م ــن ال ـت ـط ــورات
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة امل ـح ـت ـم ـلــة ب ـظ ــال مــن
ال ـشــك عـلــى ال ـعــديــد مــن ه ــذه امل ـشــاريــع،
ح ـي ــث ألـ ـغ ــى ات ـ ـحـ ــاد شـ ــركـ ــات ف ـن ـل ـنــدي
بالفعل إقامة منشأة بناء على تصميم
روســي .الــواقــع أن  33دولــة فقط تشغل
م ـح ـط ــات نـ ــوويـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،وث ـ ـ ــاث دول
ومـصر ،وتركيا -تبني
فقط -بنغالدشِ ،
مـفــاعــات ألول م ــرة (جـمـيـعـهــا بـشــراكــة
مع الصناعة النووية الروسية) .عانى
 26م ــن أص ـ ــل  53م ــن مـ ـش ــاري ــع إن ـش ــاء
املفاعالت في مختلف أنحاء العالم من
تأخيرات عديدة ،مع إبالغ  14مشروعا
ع ــن ت ــأخ ـي ــرات م ـت ــزاي ــدة ،ف ــي ح ــن أبـلــغ
م ـش ــروع ــان ع ــن ت ــأخ ـي ــرات ج ــدي ــدة ،فــي
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي فـ ـق ــط .لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى،
يتناول تقرير حالة الصناعة النووية
ال ـعــامل ـيــة أي ـضــا تـقـيـيــم م ـخــاطــر الـطــاقــة
النووية والحرب ،فقد كان القلق الدولي
ك ـب ـي ــرًا ب ـش ــأن م ـح ـطــة ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة
زاباروجيا في أوكرانيا ،التي احتلتها
الـقــوات الروسية منذ الــرابــع من مارس
 ،2022وبـسـبــب الـقـصــف امل ـت ـكــرر داخ ــل
وحول املنطقة ،فقدت املحطة على نحو
م ـت ـك ــرر ال ـط ــاق ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،فــانـطـلـقــت
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ــذيـ ـ ــرات م ـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة ب ــأن ال ــوض ــع ه ـن ــاك «ال
يـ ـط ــاق» ،وي ـت ـط ـلــب ت ـش ـغ ـيــل أي مـنـشــأة
نـ ــوويـ ــة م ــوظـ ـف ــن م ـ ـهـ ــرة وم ـت ـح ـم ـســن
ويعملون بارتياح؛ لكن هيئة العاملني
األوكــرانـيــن فــي زابــاروجـيــا يتعرضون
ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط شـ ــديـ ــدة.ي ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـتـ ـح ــدي
األساسي اآلن في الحفاظ على التبريد
املستمر لقلب املفاعل وحــوض الــوقــود
امل ـس ـت ـه ـلــك ،ح ـتــى ب ـعــد إغ ـ ــاق امل ـفــاعــل،
وال ـف ـشــل فــي تـفــريــغ ال ـح ــرارة مــن امل ــواد
امل ـش ـعــة املـنـحـلــة املـتـبـقـيــة م ــن شــأنــه أن
ي ــؤدي إلــى انـصـهــار ال ـنــواة فــي غضون
ســاعــات ،أو اشـتـعــال الــوقــود املستهلك
فــي غـضــون أيــام أو أســابـيــع ،مــع إطــاق
كميات ربما تكون ضخمة من النشاط
اإلشـعــاعــي .بينما يجتمع قــادة العالم
فــي مؤتمر األطــراف  27ملناقشة أجندة
إزال ــة الـكــربــون الـعــاملـيــة ،ينبغي لهم أن
يركزوا على التكنولوجيات التي يمكن
نـشــرهــا بـســرعــة وع ـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
لـتـحــل م ـحــل ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري ،وكـمــا
أوضحت اإلصدارات املتتالية من تقرير
حــالــة الـصـنــاعــة ال ـنــوويــة الـعــاملـيــة ،فــإن
الـطــاقــة الـنــوويــة أبـطــأ وأكـبــر تكلفة من
أن تـتـنــافــس م ــع تــداب ـيــر ك ـف ــاء ة الـطــاقــة
والطاقة املتجددة.
* مؤلف مشارك لتقارير حالة الصناعة النووية
العاملية.
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كيف ميكن للدول النامية الوصول إلى صافى صفر انبعاثات؟
بقلم  :إريك بيرغلوف*
مـ ــن املـ ـه ــم ج ـ ــدا أن تـ ـق ــوم االقـ ـتـ ـص ــادات
الـنــاشـئــة والـنــامـيــة فــي آسـيــا وخــارجـهــا
ب ـت ـطــويــر مـ ـش ــروع ــات ح ـكــوم ـيــة خــاصــة
بـهــا تـحــدث مل ــرة واح ــدة وت ـكــون بمنزلة
إل ـه ــام لـلـسـيــاســات الـصـنــاعـيــة املــوجـهــة
نحو تحقيق املهام الخاصة بها ،ويجب
أن تـ ــؤدي ال ــرؤي ــة اإلي ـجــاب ـيــة ل ــازده ــار
املشترك إلــى اسـتـبــدال التقنيات امللوثة
ببدائل أكثر توافقا مع البيئة.
إن اق ـت ـص ــادات ال ـعــالــم ال ـنــام ـيــة تستعد
ملـعــركــة فــي مــؤتـمــر األم ــم املـتـحــدة لتغير
امل ـنــاخ (مــؤتـمــر األطـ ــراف  )27فــي مصر،
ف ـهــذا ال ـح ــدث سـيـمـنــح الـ ــدول امل ـح ــدودة
وامل ـت ــوس ـط ــة ال ــدخ ــل ال ـف ــرص ــة لـلـتـعـبـيــر
عــن مـظــاملـهــا امل ـب ــررة مــن تـكــالـيــف املـنــاخ
وال ـت ــي تـتـحـمـلـهــا بـشـكــل غ ـيــر مـتـنــاســب
كما سيمنح الدول الغنية الفرصة للبداء
فــي دف ــع حصتها ال ـعــادلــة .بينما جنت
االقتصادات املتقدمة اليوم فوائد انبعاث
ك ـم ـي ــات ه ــائ ـل ــة مـ ــن غـ ـ ـ ــازات االح ـت ـب ــاس
الحراري ملدة  200عامُ ،يطلب من البلدان
الـنــامـيــة الـتـضـحـيــة بمستقبلها إلنـقــاذ
كــوكــب األرض ،ولـكــن إذا أردن ــا أن نصل
إلــى صــافــي صفر انـبـعــاثــات ،يجب على
املـجـتـمــع ال ــدول ــي أن يـضـمــن أن انـتـقــال
الطاقة يخلق فرصا للبلدان ذات الدخل
املنخفض ،ال سيما تلك الـتــي تقع على
ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة لـتـغـيــر امل ـن ــاخ .ليس
ه ـنــاك م ـكــان أك ـثــر وضــوحــا لـلـتــوتــر بني
ت ـع ــزي ــز ال ـن ـم ــو وم ـك ــاف ـح ــة ت ـغ ـيــر امل ـن ــاخ
مــن ق ــارة آسـيــا ،وعـلــى الــرغــم مــن املشهد
الجيوسياسي املـلــيء بــالـتـحــديــات ،فقد
ت ـع ــاف ــت اقـ ـتـ ـص ــادات آسـ ـي ــا م ــن جــائ ـحــة
كوفيد 19مع نمو قوي وتجارة مزدهرة
وذلـ ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة وت ـ ــوس ـ ــع سـ ــاسـ ــل ال ـق ـي ـم ــة،
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـكــافــح ال ـع ــدي ــد مــن
الحكومات اآلسيوية للتعامل مع تلوث
ال ـ ـهـ ــواء الـ ـح ــاد ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة
وزي ــادة وتـيــرة الـعــواصــف والفيضانات
القوية ،وفــي حــن أن آسيا مسؤولة عن
أك ـب ــر ان ـب ـع ــاث ــات ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن غـ ــازات
االحـ ـتـ ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري م ــع أعـ ـل ــى كـثــافــة
كربونية ،فهي أيضا موطن لـ 99من 100
مــديـنــة فــي الـعــالــم األك ـثــر عــرضــة للتأثر
باملناخ.
فــال ـت ـحــول إل ــى ص ــاف ــي ص ـفــر انـبـعــاثــات
هو مهمة ضخمة تتطلب تعزيز قــدرات
الــدولــة ،وكما يشير تقرير جديد صادر
عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية
التحتية فــإن هــذا يمثل الـتـحــدي األكبر
الـ ـ ــذي ت ــواج ـه ــه االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـنــاش ـئــة
وال ـنــام ـيــة ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ح ـيــث تـحـتــاج
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـت ـق ــاع ـس ــة مـ ـث ــل الـ ـش ــرك ــات
اململوكة للدولة ذات البصمات الكربونية
الضخمة والـبـنــوك الـتــي تسيطر عليها
الــدولــة والـتــي تستثمر بشكل مفرط في
الــوقــود األح ـفــوري إلــى أن تصبح رائــدة
ف ــي ت ـطــويــر ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة ،وبــاملـثــل

يـجــب عـلــى ال ـح ـكــومــات تـطــويــر وتنفيذ
س ـي ــاس ــات ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ـه ــام مـ ـح ــددة مــن
أج ــل تـسـعـيــر اس ـت ـخ ــدام ال ـك ــرب ــون بــدقــة
وتشجيع االبـتـكــار األخـضــر والتخلص
ال ـت ــدري ـج ــي م ــن االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـفــط
وال ـف ـح ــم ب ـطــري ـقــة م ـس ـتــدامــة اجـتـمــاعـيــا
وسياسيا.
فـ ـب ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـمـ ـل ــوك ــة ل ـل ــدول ــة
قـ ــد ب ـ ـ ــدأت ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي لـتـلــك
التحديات فمنذ أن تعهد رئيس الــوزراء
الهندي ناريندرا مودي بتحقيق صافي
ص ـف ــر انـ ـبـ ـع ــاث ــات ب ـح ـل ــول س ـن ــة ،2070
قامت شركة التعدين اململوكة للحكومة
«كـ ــول ان ــدي ــا» بــالـتــركـيــز بـشـكــل مـتــزايــد
عـلــى الـطــاقــة امل ـت ـجــددة وخــاصــة الـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـيــة ،وب ــامل ـث ــلّ ،
وج ـه ــت الـحـكــومــة
الـصـيـنـيــة ش ــرك ــات ال ـك ـهــربــاء «الـخـمـســة
الـ ـكـ ـب ــار» امل ـم ـل ــوك ــة ل ـل ــدول ــة ألخ ـ ــذ زم ــام
املبادرة في إضفاء الطابع األخضر على
ال ـن ـظــام ،كـمــا يــوجــد تغيير كــذلــك ضمن
املــؤسـســات املــالـيــة املـمـلــوكــة لـلــدولــة فقد
تبنى بنك ايكسم الصيني ،على سبيل
امل ـثــال ،إط ــارا أخـضــر لعملياته املحلية.
لـ ـك ــن ال ن ـس ـت ـط ـي ــع ان ن ـح ـق ــق ح ـي ــادي ــة

ال ـك ــرب ــون ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي ب ــدون
مـســاهـمــات كـبـيــرة م ــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
ّ
وف ــي ح ــن ت ــرك ــز امل ـنــاق ـشــات عـ ــادة على
ال ـقــدرات التمويلية للشركات الخاصة،
ف ــإن امل ـه ــارات والـتـقـنـيــات الـتــي يمكن أن
تقدمها تلك الـشــركــات لعملية االنتقال
ه ــي أك ـثــر أه ـم ـيــة ،ل ـكــن م ــن أج ــل ازدهـ ــار
القطاع الخاص نحتاج الــى دولــة قــادرة
على محاربة الفساد وتطبيق املنافسة
وحماية حقوق امللكية ،ولهذا السبب فإن
القطاع الخاص هو األضعف في البلدان
التي تفتقر إلى قدرات كافية للدولة.
إن مــن الــافــت للنظر أنــه فــي العديد من
البلدان بما في ذلك الهند وإندونيسيا
ت ــم ت ـط ــوي ــر مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة
بشكل حصري تقريبا بواسطة شركات
خــاصــة ،وقــد أدى ذلــك إلــى تعزيز طاقة
الرياح والطاقة الشمسية بشكل سريع،
ولكنه خلق أيضا انقساما بني صناعات
الــوقــود األح ـفــوري الـتــي تــرعــاهــا الــدولــة
وق ـط ــاع ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة امل ـم ـلــوك إلــى
حد كبير للقطاع الخاص ،حيث تعتبر
م ـ ـبـ ــادرات ال ـت ـن ــوي ــع ض ــروري ــة لـتـســريــع
االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون،

ولكن يجب أن يحدث ذلك دون تقويض
حوافز القطاع الـخــاص .يتمثل الجانب
األكثر صعوبة في االقتصادات الناشئة
والـنــامـيــة واملـتـقــدمــة على حــد س ــواء في
أن ال ـت ـح ــول يـتـطـلــب م ــواء م ــة وتـنـسـيــق
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــن ب ـ ــن ص ــانـ ـع ــي ال ـ ـقـ ــرار
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـك ــل ج ــوان ــب االق ـت ـص ــاد
وم ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن س ـع ــر
الـكــربــون ال ــذي يعكس الـتــأثـيــر املناخي
الحقيقي لـلـعــديــد مــن األنـشـطــة هــو أمــر
بــالــغ األه ـم ـيــة ألي إط ــار تـنـسـيـقــي ،لكن
العديد من البلدان -بما في ذلــك الصني
والهند -واجهت صعوبات فيما يتعلق
بفرض سعر معقول على الكربون ،وفي
معظم الـحــاالت تمكنت مــن تغطية عدد
قـلـيــل فـقــط م ــن ال ـق ـطــاعــات .لـكــن تسعير
الكربون وحده ال يكفي لتحقيق صافي
صـ ـف ــر انـ ـبـ ـع ــاث ــات ب ــالـ ـس ــرع ــة ال ـك ــاف ـي ــة،
ت ـح ــدث ــت م ــاري ــان ــا م ــازوك ــات ــو وآخ ـ ــرون
عــن الـحــاجــة إلــى «طـلـقــات الـقـمــر» ،وهــي
ع ـبــارة عــن م ـشــروعــات حـكــومـيــة تـحــدث
مل ـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة وت ـ ـك ـ ــون بـ ـمـ ـن ــزل ــة إلـ ـه ــام
ل ـل ـس ـيــاســات ال ـص ـنــاع ـيــة امل ــوج ـه ــة نحو
تحقيق املـهــام ،وفــي هــذا الـسـيــاق تعمل

سنغافورة حاليا على إنشاء إطار عمل
ت ـع ـمــل ب ـمــوج ـبــه ال ـك ـي ــان ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
عن كثب مع املؤسسات املالية اململوكة
ل ـل ــدول ــة والـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة لـتـحـقـيــق
هــدف صافي صفر انبعاثات ،وسيكون
الـشـعــور بــالـهــدف املـشـتــرك ال ــذي يجمع
تـ ـل ــك املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ض ـ ــروري ـ ــا ل ـل ــوص ــول
إلـ ــى هـ ــذا الـ ـه ــدف .ت ـل ـقــي ال ـج ـه ــود ال ـتــي
يـتــم تنسيقها عـلــى نـطــاق واس ــع أعـبــاء
ثـقـيـلــة ع ـلــى قـ ــدرة ال ــدول ــة ح ـيــث ُيـعـتـبــر
إعـ ـ ـط ـ ــاء األولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـب ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات
وال ـت ـق ـن ـيــات ع ـلــى ح ـس ــاب أخ ـ ــرى مـهـمــة
ص ـع ـب ــة ب ـط ـب ـي ـع ـت ـهــا وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـكــون
ع ــرض ــة ل ـل ـتــأث ـيــرات ال ـخــارج ـيــة وخــدمــة
مصالح مكتسبة ،ولـهــذا السبب اقترح
امل ـب ـعــوث ال ـخ ــاص لــأمــم امل ـت ـحــدة م ــارك
ك ـ ــارن ـ ــي وآخ ـ ـ ـ ـ ــرون أن يـ ـس ــاع ــد ش ــرك ــاء
التنمية البلدان على بناء قدرات الدولة
ال ـتــي تـعـتـبــر ح ـيــويــة م ــن أج ــل االن ـت ـقــال
الــى صافي صفر انبعاثات .لقد أطلقت
العديد من البلدان بما في ذلك باكستان
وال ـ ـف ـ ـل ـ ـبـ ــن ن ـ ـسـ ــخ تـ ـج ــريـ ـبـ ـي ــة مـ ـ ــن ت ـلــك
املنصات على املستوى الوطني.
ل ـســوء ال ـحــظ ف ــإن ال ـب ـلــدان ال ـتــي تعاني
أس ـ ـ ــوأ تـ ــأثـ ـيـ ــرات ال ـت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي هــي
األضـعــف مــن حيث ق ــدرات الــدولــة ،حيث
يجب على املجتمع الدولي دعــم البلدان
امل ـع ــرض ــة ل ـل ـم ـخــاطــر م ـث ــل أف ـغــان ـس ـتــان
ومـيــانـمــار وبـنـغــاديــش وج ــزر املالديف
ع ـلــى ب ـن ــاء ال ـ ـقـ ــدرات ال ــازم ــة الس ـتــدامــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ـ ـ ــى اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد صـ ــافـ ــي ص ـفــر
ان ـب ـعــاثــات .يـجــب أن ُيـنـظــر ال ــى الـتـحــول
على أنــه عــادل وذلــك مــن أجــل أن ينجح،
فالتحول ال يمكنه أن يعمل على إدامــة
الفروقات بني الدول الغنية والفقيرة كما
يجب أن يتجاوز الفروقات االجتماعية
واالقتصادية داخل البلدان أيضا ،وتعد
البرامج التي تعيد تأهيل العمال وتنقل
مـ ـ ـه ـ ــارات ق ـي ـم ــة مـ ــن صـ ـن ــاع ــات ال ــوق ــود
األحـفــوري إلــى مصادر الطاقة املتجددة
مــن األم ــور األســاسـيــة ،لكن تلك البرامج
تتطلب االستثمار والتنفيذ الدقيق.
ومـ ــن امل ـه ــم جـ ــدا أن ت ـق ــوم االق ـت ـص ــادات
الـنــاشـئــة والـنــامـيــة فــي آسـيــا وخــارجـهــا
ب ـت ـطــويــر مـ ـش ــروع ــات ح ـكــوم ـيــة خــاصــة
بـهــا تـحــدث مل ــرة واح ــدة وت ـكــون بمنزلة
إل ـه ــام لـلـسـيــاســات الـصـنــاعـيــة املــوجـهــة
نحو تحقيق املهام الخاصة بها ،ويجب
أن تـ ــؤدي ال ــرؤي ــة اإلي ـجــاب ـيــة ل ــازده ــار
املشترك إلــى اسـتـبــدال التقنيات امللوثة
ب ـبــدائــل أك ـثــر تــواف ـقــا م ــع ال ـب ـي ـئــة ،ويـعــد
تحقيق اقتصاد صافي صفر انبعاثات
أم ــرا بــالــغ األهـمـيــة للتخفيف مــن أســوأ
ت ــأث ـي ــرات تـغـيــر املـ ـن ــاخ ،ول ـكــن إذا كــانــت
الـ ـ ــدول ال ـنــام ـيــة ت ـتــوقــع أن تـتـخـلــف عن
الركب ،فإنها لن تلحق أبدا.
*ك ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ف ــي ال ـب ـن ــك اآلسـ ـي ــوي
لالستثمار في البنية التحتية

األخـــيــرة

رئيس التحرير  :النـاشط البيئـي
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 17دولة تصدق على معاهدة احلفاظ على احمليطات

• شــرم الشيخ  :أعلن املبعوث الرئاسي
األمريكي للمناخ ،جون كيري ،ومساعد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون امل ـح ـي ـط ــات
والـ ـش ــؤون الـبـيـئـيــة والـعـلـمـيــة الــدول ـيــة،
مــونـيـكــا مـيــديـنــا ،عــن أول مـجـمــوعــة من
الــدول التي صــادقــت على تعهد الحفاظ
على املحيطات ،والـتــي تضم؛ أستراليا،
ك ـنــدا ،تشيلي ،كــولــومـبـيــا ،كــوسـتــاريـكــا،
فيجي ،فرنسا ،اليونان ،اليابان ،كينيا،
مـ ــال ـ ـطـ ــا ،بـ ـنـ ـم ــا ،ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ،رومـ ــان ـ ـيـ ــا،
سيشيل ،وسيريالنكا.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ال ـخ ــارج ـي ــة األمــري ـك ـيــة

«خــال مؤتمرنا السابع للمحيطات في
باالو ،أعلنت الواليات املتحدة عن «تعهد
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امل ـح ـي ـط ــات» ،وهـ ــو جـهــد
جديد طموح يشجع البلدان على االلتزام
بالحفاظ على أو حماية ما ال يقل عن 30
فــي املــائــة مــن مياه املحيطات الخاضعة
لواليتها الوطنية بحلول عام .2030
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان «والـ ـي ــوم خ ــال مؤتمر
 ،COP27يـ ـعـ ـل ــن املـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث الـ ــرئـ ــاسـ ــي
األمــريـكــي للمناخ جــون كـيــري ومساعد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون امل ـح ـي ـط ــات
وال ـ ـشـ ــؤون الـبـيـئ ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة الــدول ـيــة

مــونـيـكــا مـيــديـنــا ع ــن أول مـجـمــوعــة من
الــدول التي صــادقــت على تعهد الحفاظ
على املحيطات  .وأكد البيان أن «التعهد
ي ـعــد خ ـط ــوة حــاس ـمــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أو
حماية  30في املائة من املحيطات العاملية
بحلول عــام  ،2030ليفيد الناس واملناخ
وال ـت ـنــوع ال ـب ـيــولــوجــي ..مــن خ ــال حشد
الـبـلــدان فــي جميع أنـحــاء العالم لتعزيز
جهود الحفاظ على البيئة البحرية داخل
امل ـي ــاه الــواق ـعــة تـحــت سـلـطـتـهــا ،سنقوم
بتعزيز الجهود لتحقيق هدف «»30 × 30
بنجاح في املحيط العاملي.

وتـقــر الـبـلــدان الـتــي تــؤيــد تعهد الحفاظ
عـلــى املـحـيـطــات بــأهـمـيــة اإلش ـ ــراف على
املحيطات لدعم النظم البيئية املستدامة
لـلـمـحـيـطــات وامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـتــي تعتمد
عليها .تظهر األدلــة العلمية املتزايدة أن
تعزيز الحفاظ على املحيطات يمكن أن
يحقق فوائد دائمة للتنوع البيولوجي،
وتخفيف حدة املناخ ،ومرونة السواحل،
واألمن الغذائي.
وت ــؤك ــد ال ـب ـل ــدان امل ـص ــادق ــة عــزم ـهــا على
اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات ط ـم ــوح ــة داخـ ـ ــل م ـيــاه
املحيطات للمساعدة فــي تجنب أزمــات

التنوع البيولوجي واملناخ.
وي ـقــر الـتـعـهــد ب ــأن ج ـهــود الـحـفــظ تكون
أكثر فاعلية عندما تشمل ،وبقدر اإلمكان
أن يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل
أص ـح ــاب املـصـلـحــة املـعـنـيــن ،وال سيما
الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.
وستستمر الواليات املتحدة والداعمون
األوائل اآلخرون في إضافة دول إضافية
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ت ـع ـه ــد الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
املحيطات بينما نقوم ببناء الدعم ملؤتمر
ناجح حــول املحيط فــي بنما فــي مــارس
2023م.

«شيفرون» تسعى لتحويل أستراليا
مدفناً النبعاثات آسيا الكربونية

انحسار الغابات قد يسبب فى انتشار
«ڤيروسات اخلفافيش»
• س ـيــدنــي  :تـ ــدرس ش ــرك ــة «ش ـي ـفــرون»
خططًا لبيع مساحة ،في موقع مخصص
الحتجاز الكربون وتخزينه في خزانات
ج ــوف ـي ــة أس ـت ــرال ـي ــة ،إلـ ــى ج ـه ــات م ـلـ ِّـوثــة
فـ ــي آس ـ ـيـ ــا .أف ـ ـ ــاد دي ـف ـي ــد فـ ــالـ ــون ،امل ــدي ــر
ال ـع ــام الن ـت ـقــال ال ـطــاقــة بــأس ـتــرال ـيــا لــدى
«شـيـفــرون» ،إن شــركــة الطاقة األميركية
ت ـ ـ ــرى فـ ــرصـ ــا السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـتـ ـك ــويـ ـن ــات
ال ـج ـيــولــوج ـيــة م ـثــل ت ـلــك املـ ـت ــواج ــدة في
منشأة الغاز الطبيعي املسال «غورغون”
( )Gorgonب ـغــرب أس ـتــرال ـيــا ف ــي تخزين
االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة لـصــالــح أط ــراف
ثالثة.
قــال «ف ــال ــون» ،الـيــوم اإلث ـنــن ،فــي مؤتمر
نـظـمـتــه «يـ ــو ب ــي إس غـ ـ ــروب» بـسـيــدنــي
إن أسـ ـت ــرالـ ـي ــا «تـ ـنـ ـع ــم ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
الصخور الـجـيــدة» ال ـقــادرة على تخزين
االنبعاثات الكربونية للمنطقة .أوضــح
أن ت ـك ـنــولــوج ـيــا اح ـت ـج ــاز ث ــان ــي أكـسـيــد

الـكــربــون مـبــاشــرة مــن ال ـهــواء وتخزينه،
وهــي تقنية ناشئة لكنها باهظة الثمن
ويـمـكـنـهــا تـخـلـيــص ال ـغ ــاف ال ـج ــوي من
غـ ـ ـ ــازات االحـ ـتـ ـب ــاس ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،أم ــام ـه ــا
«م ـج ــال حـقـيـقــي لـتــوفـيــر بـعــض الـفــرص
املثيرة لالهتمام في املستقبل» على املدى
الطويل.
عقدت «شيفرون» األسبوع املاضي اتفاقًا
مــع شــركــة «ميتسوي أو إس كيه الينز”
( )Mitsui OSK Linesل ــدراس ــة ج ــدوى
ن ـقــل ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون امل ـس ــال من
سنغافورة إلــى مــواقــع التخزين الدائمة
قبالة الساحل األسترالي.
كافحت الشركة املنتجة لتحقيق أهدافها
الحتجاز وتخزين انبعاثاتها الخاصة
فــي «غ ــورغ ــون» ،أحــد أكـبــر مشاريع عزل
الكربون في العالم .كما قالت «شيفرون»
ال ـعــام املــاضــي إنـهــا ستحتاج إل ــى شــراء
تعويضات الكربون لتعويض النقص.

ّ
• نـيــويــورك  :ح ــذرت دراس ــة جديدة
مــن أن إزال ــة الـغــابــات ونـقــص الـغــذاء
يــدفــع الـخـفــافـيــش إل ــى االقـ ـت ــراب من
ال ـب ـش ــر وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
ق ــد يـتـسـبــب ف ــي ال ـن ـهــايــة ف ــي انـتـقــال
الڤيروسات التي تحملها إلى البشر.
وت ـ ـع ـ ـ ّـد الـ ـخـ ـف ــافـ ـي ــش مـ ـسـ ـت ــودع ــات
م ـ ـعـ ــروفـ ــة ملـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة مــن
الـ ـڤـ ـي ــروس ــات الـ ـت ــي ت ـس ـبــب أم ــراض ــا
خ ـط ـي ــرة فـ ــي الـ ـبـ ـش ــر ،وق ـ ــد ارت ـب ـطــت
ب ـ ــان ـ ـت ـ ـش ـ ــار ڤـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ـ ـ ــات ه ـ ـي ـ ـنـ ــدرا
وم ــارب ــورغ وإيـ ـب ــوال ،بــاإلضــافــة إلــى
فيروسات كورونا.
ووفـقــا لصحيفة «نـيــويــورك تايمز»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،فـ ـق ــد أفـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ــدراس ـ ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى 25
عــامــا م ــن ال ـب ـحــث ف ــي أص ــل ڤ ـيــروس
هـ ـيـ ـن ــدرا ،ب ـ ــأن إزالـ ـ ـ ــة ال ـ ـغـ ــابـ ــات ،إل ــى
جانب نقص الغذاء املرتبط باملناخ،

أسبوعية  -بيئية  -مستقلة
تصدر عن مركز اإلعالم البيئي
فى جماعة اخلط األخضر البيئية

دفـعــت الـخـفــافـيــش إل ــى امل ــوائ ــل التي
يسيطر عليها اإلنـســان مثل املــزارع،
حـيــث يـتــوفــر الـطـعــام بسهولة ولكن
قــد يكون أقــل ج ــودة ،ومــن هنا حدث
تفشي ڤيروس هيندرا في عام 1994
في أوستراليا.
ولفتت الــدراســة إلــى أنــه ،فــي امل ــزارع،
ال ي ــزي ــد االت ـ ـصـ ــال ب ــن ال ـخ ـفــاف ـيــش
وال ـب ـش ــر والـ ـحـ ـي ــوان ــات ف ـح ـس ــب ،بــل
قــد ت ـفــرز أي ـضــا مـسـتــويــات أع ـلــى من
ال ـڤ ـي ــروس ــات ،رب ـم ــا بـسـبــب الـضـغــط
الذي يصيبها للحصول على الغذاء.
وقــالــت راي ـنــا بــولــرايــت ،الـبــاحـثــة في
مـجــال األمـ ــراض املـعــديــة فــي جامعة
كورنيل األميركية واملؤلفة الرئيسية
ُ
ل ـل ــدراس ــة ال ـت ــي ن ـش ــرت األربـ ـع ــاء في
مـجـلــة «ن ـي ـت ـشــر»« :عـ ــن ط ــري ــق إزالـ ــة
ال ـ ـغـ ــابـ ــات ،ن ـح ــن نـ ـق ــود ال ـخ ـفــاف ـيــش

إل ــى ح ــاف ــة ال ـه ــاوي ــة ح ـقــا ون ــزي ــد من
ضـ ـغ ــوطـ ـه ــا لـ ـلـ ـت ــأقـ ـل ــم مـ ـ ــع الـ ــوضـ ــع
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وهـ ـ ــي أم ـ ـ ــور ت ـت ـس ـب ــب فــي
زيادة إفرازها للڤيروسات ومسببات
األمراض التي تنقلها في النهاية إلى
البشر”.
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،ف ــإن ـن ــا إذا
سـ ـمـ ـحـ ـن ــا لـ ـلـ ـخـ ـف ــافـ ـي ــش بـ ــالـ ــوجـ ــود
واالزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ـ ـس ـ ــام فـ ـ ــي م ــوائـ ـلـ ـه ــا
الطبيعية ،فإن ذلك من شأنه أن ّ
يحد
من فــرص انتشار األمــراض الخاصة
بها إلينا”.
ول ـفــت ال ـبــاح ـثــون إل ــى أن دراسـتـهــم
ال ـج ــدي ــدة ي ـم ـكــن أن ت ـس ـهــم ف ــي منع
حدوث جائحة جديدة ،موضحني أن
النقاشات العلمية الحالية املتعلقة
بسبل منع األوبئة املستقبلية غالبًا
م ــا ت ـت ـجــاهــل ج ــزئ ـي ــة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
الطبيعة.

■ العنوان :الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت :ص.ب  - 2152الرمز البريدي40172 :
■ البريد االلكترونيinfo@greenkuwait.org :
■ املوقع االلكترونيwww.greenkuwait.org :
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