
ــع اقــرتاب  ـــة األخــــ�ة، م ــجــدل يف اآلون ـــ�ة ال ارتــفــعــت وت
ــر ديــســمــرب  ــه ــاخ يف ش ــمــن ــل ل ــي  ــامل ــع ال املـــؤ�ـــر  ــاد  ــق ــع ان
والــتــداعــيــات  ـــ�ات  ـــأث ـــت ال حــــول  فــرنــســا،  ــل يف  ــب ــق امل
ــيل  األه الــســلــم  ــىل  ع املــنــاخــي  الــتــغــ�  لــظــاهــرة  املحتملة 
دول  ــن  م ــد  ــعــدي ال يف  املــحــتــدمــة  ــات  ــرصاع ــال ب وعــالقــتــهــا 
 � جـــدل  األوســـــط.  الــــرشق  منطقة  يف  وخــاصــة  الـــعـــا�، 
املحلل¨،  أو  الـــخـــرباء  بــ¨  مــن  ســــواء  ـــه،  ـــراف أط تــســتــ¯ 
والــــعــــراق وكــيــف  ـــا  ــل يف ســـوري ــص ـــا ح ــاد ³ ــه ــش ــت االس
ــي مــــّرت عىل  ــت ــة ال ــقــاســي ــة ال ــاخــي ـــظـــروف املــن أثــــرت ال

يشهدانها. التي  الرصاعات  تغذية  البلدين يف 
الجفاف  ــأن  ب والتحليالت  الــتــقــاريــر  مــن  الــعــديــد  تفيد 
ــوات  ــن ــس ــــذي مـــر عـــىل ســـوريـــا عـــىل مـــدى ال ــ� ال ــب ــك ال
ـــة إىل  ـــاإلضـــاف ـــ�، ب ــل كـــب ــك ــش ـــد ســـاهـــم ب املـــاضـــيـــة ق
عليها  دأب  ــي  ــت ال ـــÁرســـات  امل ــاه  ــج ت الــشــعــبــي  الــحــنــق 
الــتــي  ــات  ــاج ــج ــت ــج االح ــي ــأج ت ــار األســـــد، يف  ــش ب ــام  ــظ ن
حــرب  إىل  ــت  ــض أف والــتــي   2011 ســنــة  الــبــالد  شــهــدتــهــا 

اليوم. أهلية طاحنة ما زالت قاÇة إىل 
قــســاوة  أن  إىل  املــحــلــلــ¨  ــن  م ــد  ــعــدي ال ذهـــب  ــاملــثــل  وب
الــعــراق  ــة يف  ــي ــاخ ــن امل الــعــوامــل  ــس واضـــطـــراب  ــق ــط ال
تــأجــيــج  يف  ــل  ــع ــف ــال ب  Áســـاهـــ ــــا  ر³ أو   Áشــأنــهــ ـــن  م
ــة  بـــدورهـــا حــال ــد  ــشــه ت ــــالد  ب فـــأكـــÍ يف   Íأكــــ األمـــــور 
ـــايس وتــخــوض  ـــي ـــس ـــي وال ـــÁع ـــت ــــراب االج ــــط ـــن االض م
ــذي  ال املــتــشــدد  ــة"  ــي ــالم اإلس "الـــدولـــة  تنظيم  ــد  ض ــا  حــرب

أراضيها. يسيطر عىل قطاع واسع من 
ــة،  ــي ــعــراق ــة وال ــوري ــس ــ¨ الــحــالــتــ¨ ال ــات ــىل ه ــاســا ع ــي وق
التي  لفرضيتهم  فــكــريــا  ــا  ــاس أس املــحــلــلــون  ـــؤالء  ه يــجــد 
ـــأن الــرصاعــات  ــون عــنــهــا بــشــدة، والــتــي تــفــيــد ب ــع ــداف ي
بل  املــنــاخــي  الــتــغــ�  ــرة  ــاه ظ ــن  ع ³ــعــزل  ليست  ــة  ــي ــدول ال

هÁ ظاهرتان مرتابطتان بشكل عضوي واضح.
ســيــاق  يف  مـــؤخـــرا  انــعــقــدت  حــــواريــــة،  ــســة  جــل ويف 
ــدÔــقــراطــي  ــخــوضــه أعــضــاء الــحــزب ال ــاش الــــذي ي ــق ــن ال
الــرئــاســيــة  الــتــمــهــيــديــة  ــات  ــاب ــخ ــت االن إطــــار  ــــ�× يف  األم
ـــرب خــطــر يــهــدد  ـــر أك ــ¨ ذك ــح ــرتش ــة، طــلــب مــن امل ــل املــقــب
ـــة تــــراوح  ـــاب ــت اإلج ــان ــك ــــــ�×، ف األمــــن الــقــومــي األم
ــفــي حـــ¨ أجـــاب  ــا، ف ــف ــ¨ املـــذكـــورتـــ¨ ســل ــرت ــاه ــظ بـــ¨ ال
رود  ـــة  والي ــم  ــاك وح الــســابــق  الــســيــنــاتــور  ـــايف،  ش لينكلن 
ــن الــســبــاق الحــقــا بــالــقــول "إن  ـــذي انــســحــب م ــد ال ــالن أي
التي  ــوىض  ــف ال بــالــتــأكــيــد  ــو  بــنــا ه يــحــيــط  الـــذي  الــخــطــر 
 Úــر ــور ب ــات ــن ــي ــس ــــــط"، شـــدد ال ــــرشق األوس يــشــهــدهــا ال
العاملية  ــــة  "األزم أن  ــىل  ع فــرمــونــت  ـــة  والي ــن  ع ــدرز  ــان س

نواجهه". الذي  األكرب  الخطر  املناخي هي  للتغ� 
الــخــطــأ،  ـــه مــن  أن يــــرون  املــحــلــلــ¨  غــ� أن عــــددا مــن 
التقييم¨  أحـــد  ــع  م آرائــهــم  ــق  ــواف ت ــن  ع الــنــظــر  ــغــض  وب
ـــــدويل والــتــغــيــ�  ـــــرصاع ال ــث عـــن ال ــدي ــح ــ¨، ال ــق ــاب ــس ال
ترابطا  الــظــاهــرتــ¨  ــط  ــراب ت ــىل  ع الــتــأكــيــد  دون  املــنــاخــي 
ونــدرة  الــقــاســيــة  املــنــاخــيــة  ــروف  ــظ ال أن  نــجــد  إذ  وثــيــقــا، 
تعمقان  ســـوءا  ــاخــي  ــن امل الــتــغــيــ�  زادهــــا  ــي  ــت ال املــــوارد 
ـــرشق  ـــن ال ــرب انــطــالقــا م ــح ــل ــة ل ــي ــب ــســل ـــن اآلثـــــار ال م

األوسط ووصوال إىل أفريقيا ما وراء الصحراء.
مرتابطتان  ظاهرتان 

سوريا  تشهدها  الــتــي  ــحــرب  ال مــن  ــوات  ســن أربـــع  أدت 
اآلن،  حــــدود  إىل  شــخــص  ــيــون  مــل  12 قــرابــة  نــــزوح  إىل 
ــد عــانــت،  ــالد ق ــب ــت ال ــان ــاع. وك ــف ــالرت وهـــو رقـــم مــؤهــل ل
هــذه  انـــدالع  إىل  أدت  ــتــي  ال  2011 ســنــة  انــتــفــاضــة  قــبــل 
ـــدى الــســنــوات  ــاف عــىل م ــف ـــرتة ج الـــحـــرب، مــن أســــوأ ف

الوطنية  اإلدارة  أجــرتــهــا  دراســــة  ــطــت  رب وقـــد  ــــ�ة،  األخ
ــ�ات  ــغ ــت ــك ال ــل ـــالف الـــجـــوي ت ـــغ ــات وال ــط ــي ــح ــعــلــم امل ل

املناخي.  التبّدل  بظاهرة 
الـــدراســـات  ــن  ــد م ــعــدي ال ــن أن  ــم م ــرغ ال ــن وعـــىل  ــك ول
الــكــامــنــة  الـــدوافـــع  أن  ــــدت  أك الــبــحــثــيــة  ــــورقــــات  وال
ــوري  ــس ال ــشــعــب  ال أصـــابـــت  ــي  ــت ال ــق  ــحــن ال ــة  ــال ح وراء 
الــعــديــد  أن  إال  ــي،  ــاخ ــن امل ــغــ�  ــت ال عـــىل  ــجــة  ــات ن ــت  ــان ك
ــصــعــب كشف  ال ـــه مــن  أن يـــشـــددون عــىل  مــن املــحــلــلــ¨ 
الــســوريــة،  األهــلــيــة  ــحــرب  ال ـــدالع  الن الحقيقية  الــدوافــع 
ــغــ� املــنــاخــي  ــت ــخــطــأ إلـــقـــاء الـــلـــوم عـــىل ال ــــه مـــن ال وأن
مع  الــتــعــامــل  يف  األســـد  بــشــار  فــشــل  أخــذ  وعـــدم  فحسب 
بع¨  ــات  ــداعــي ت ــن  م لحقها  ومـــا  الــبــرشيــة  ــة  ــكــارث ال تــلــك 

االعتبار.
ــقــول بــأن  ــتــي ت ـــدراســـات ال ــم ال ــرتاك ــكــن ومـــع ذلـــك ت ول
األقـــل عامال  ــىل  ـــان ع ك ــا  ــوري عــاشــتــه س الـــذي  ــاف  ــجــف ال
 Íــ ــة ســيــئــة أك ــي ــتــهــديــد" جــعــل مـــن وضــع ــل ــا ل ــف ــضــاع "م
ــار  ــع ــعــت األس ــف ــــوءا. ونــتــيــجــة لــضــعــف املــحــاصــيــل ارت س
ــ¨ لــلــنــزوح  ــالح ــف ــا مــشــطــا واضـــطـــرت عــائــالت ال ــاع ــف ارت

إىل املدن. 
ــدد  ـــان ع ــوم، ك ــل ــع ــل ــة ل ــي ــن ــوط ــب األكـــادÔـــيـــة ال ــس وح
يبلغ   2002 ســنــة  ــا  ــوري س يف  الــحــرضيــة  ــاطــق  املــن ســكــان 
ارتــفــع   2010 ســنــة  نــهــايــة  ــع  م لــكــن  ــن،  ــاك س مــاليــ¨   8.9

مثل  ــا  م وهـــو  ــن،  ــاك س مــلــيــون   13.8 إىل  لــيــصــل  ــدد  ــع ال
ارتفاعا بأكÍ من 50 باملائة يف 8 سنوات فقط. 

إدارة  ســـوء  إىل  ـــدن  امل ــىل  ع الــســكــان  ــدفــق  ت أدى  وقـــد 
البنية  ــاهــل  ك وإثـــقـــال  ــالد  ــب ال ــاء  ــح أن ــل  ــام ك يف  املــــوارد 
فشل  مـــا  وهـــو  تــحــتــمــلــه،  ال  ³ـــا  الــضــعــيــفــة  الــتــحــتــيــة 
مع  الــتــعــامــل  يف  فــشــل   Áــ ك ــه،  ــع م الــتــعــامــل  يف  ــظــام  ــن ال

عنه. نتجت  التي  االحتجاجات 
ــذي  ال ــراق  ــع ال أن  إىل  املــالحــظــ¨  ــن  م الــعــديــد  ويــلــفــت 
ـــايض  ــف امل ــي ــص ـــر كـــبـــ�ة خــــالل ال ـــن مـــوجـــة ح عــــاæ م
ــاخــي.  ــن ــات مــرتــبــطــة بــالــتــغــ� امل ــدي ــح يـــواجـــه بــــدوره ت
فيميا'  'فــرانــســيــســكــو  ــن  م ــل  ك ـــرى  ي ــاق  ــســي ال هـــذا  ويف 
أنــه  ــــن،  واألم ــاخ  ــن امل ملــركــز  املــؤســســ¨  وارل'،  و'كــايــتــلــ¨ 
أن  مــن  بعد  الــتــأكــد  نستطيع  ال  أنــنــا  مــن  ــرغــم  ال "وعـــىل 
ناتجة  الـــعـــراق  شــهــدهــا  ــي  ــت ال ــــ�ة  األخ ــر  ــح ال مــوجــات 
إىل  ــظــر  ــن ــال وب ـــه  أن إال  ــي،  ــاخ ــن امل ــغــ�  ــت ال عـــن  بــالــفــعــل 
نفهم  ــال  ــج امل هــذا  يف  الــصــادرة  الـــدراســـات  ــن  م الــعــديــد 
التغ�  جعلها  الـــحـــرارة  ــات  ــوج م ــن  م ــــواع  األن هـــذه  أن 

احتÁال".   Íأك املناخي 
شــهــدتــه  الـــــذي  الــجــفــاف  أن  الــبــاحــثــان  ــف  ــي ــض وي
ليخلصا  ـــراق،  ـــع ال مــن  ــــزاء  أج عــىل  ــك  ــذل ك ـــر  أث ســوريــا 
تسبب  ــة  ــي ــائ م بـــأزمـــة  ــد  ــأكــي ــت ــال ب �ـــر  ـــالد  ـــب "ال أن  إىل 
غــيــاب  ـــر  آخ ـــزء  املــنــاخــي، ويف ج ــغــ�  ــت ال ــا  ــي فــيــهــا جــزئ

الحوكمة".
الصيف  ـــعـــراق  ال يف  ـــرارة  ـــح ال درجــــات  ــت  ــل وص ـــد  وق
عىل  ــت"  ــاي ــه ــرن ــه ف درجـــــة   120" حـــــوايل  إىل  املـــــايض 
يف  تــســبــب   Áمــ منتظمة  وبــصــفــة  مــتــتــالــيــة  ــــام  أّي ـــدى  م
ـــد تــرتــب  بـــغـــداد. وق الــكــهــربــائــيــة يف  الــشــبــكــة  تــعــطــيــل 
ــكــثــ� مــن املــواطــنــ¨  ــول ال ــص ــاء ح ــرب ــه ــك ــاع ال ــط ــق عــن ان
فقط  ــات  ــاع س لبضعة  الــطــاقــة  ــن  م صــغــ�ة  كــمــيــات  ــىل  ع
املرتبطة  األمـــور  ــن  م الــعــديــد  ــن  م وحــرمــانــهــم  ــوم  ــي ال يف 
ـــــروج آالف  خ عــنــه  نــتــج   Áـــ م الـــيـــومـــيـــة،  بــالــحــيــاة 
لــالحــتــجــاج  املــــايض  غــشــت  يف  ـــوارع  ـــش ال إىل  ــ¨  ــي ــراق ــع ال

الحكومة وسوء عملها.  فساد  استمرار  عىل 
حينها  ــادي  ــب ــع ال ــدر  ــي ح الــــــوزراء  ــس  ــي رئ أشــــار  ـــد  وق
ــرا"،  ــك ــب م ــــــذارا  "إن تــعــتــرب  ــات  ــاج ــج ــت االح ــك  ــل ت أن  إىل 
إذا  ــة  ــوري ث مــشــاعــر  إىل  ســيــلــجــأون  "الــنــاس  أن  مضيفا 

الوضعية". استمرت هذه  ما 
الــنــازحــ¨ يف  ـــراق  ـــع ال ــر يف  ــح ال ــة  ــوج ـــت م ـــد رضب وق
ـــد أوىل  الــســوريــ¨. وق ــ¨  ــئ ــالج ال الـــداخـــل كــÁ أرهــقــت 
خاصة  أهــمــيــة  املــتــحــدة  لــألمــم  الــتــابــع  التنمية  بــرنــامــج 

والنزوح.  املناخي  التغ�  ب¨  املشرتكة  للمخاطر 
فريق  ــد  ــائ ق خــــودي،  كــيــشــان  ــول  ــق ي ــدد  ــص ال هـــذا  ويف 
بالتغ�  يــعــنــى  ــدة  ــح ــت امل ــم  ــألم ل ــع  ــاب ت تــنــمــيــة  ــج  ــام ــرن ب
ـــض مـــخـــاطـــر الــــكــــوارث والـــصـــمـــود  ـــف ـــاخـــي وخ املـــن

املعنية  ــق  ــاط ــن امل أغــلــب  "إن  ــة  ــي ــرب ــع ال ــطــقــة  املــن يف 
ــاطــق ســاخــنــة  ــن ــك م ــذل ـــراق هـــي ك ـــع ال بـــالـــرصاعـــات يف 

املناخية“. للمخاطر  بالنسبة 

سالح املاء

ــا لــلــرصاع  ــاه Ôــثــل دافــع ــي ــىل امل ــحــصــول ع ـــا فــتــئ ال وم
ــد  وق األوســــــط،  ــــرشق  ال يف  ــايس  ــي ــس ال لــلــضــغــط  وأداة 
ــة عـــىل اســتــغــالل  ــاص ــــدرة خ ـــــش' ق ــر مــقــاتــلــو 'داع ــه أظ
ــة لــلــســيــطــرة عــىل املــيــاه واســتــغــاللــهــا  ــي ــحــال الــفــوىض ال
ــغ' األســتــاذ  ــن ــي ك 'مـــاركـــوس  يــقــول  ــث  ــي ـــرب، ح ـــح ال يف 
ـــورج  ج ــة  ــع ــام ــج ب ـــة  ـــي ـــدول ال الــــشــــؤون  يف  املـــســـاعـــد 
حققه  الـــــذي  األمـــــد  ــ�  ــص ق الــنــجــاح  "إن  واشــنــطــن 
 2014 ــة  ســن املـــوصـــل  ســـد  عـــىل  ــالء  ــي ــت االس يف  ـــــش'  'داع
ـــه مــكــن املــقــاتــلــ¨ من  ــوة، ³ــعــنــى أن ــق ــل ـــان مــضــاعــفــا ل ك
ــق الــتــهــديــد  ــري ــد بـــغـــداد بــصــفــة مـــبـــارشة عـــن ط ــدي ــه ت

السد". بتفج� 
ــدام  ــخ ــت ــــرى الس ــة أخ ــل ــث ويــســتــشــهــد كــيــنــغ بــعــدة أم
بعض  يف  التنظيم  عــمــد  حــيــث  ــالح،  ــس ك املـــاء  'داعـــــش' 
نــهــري  ـــول  عـــىل ط عـــىل ســــدود  ــطــرة  ــســي ال إىل  ـــحـــاالت  ال
ــاري  ــج ــل م ــف ــ¨ أس ــن ــســاك ــان ال ــرم ــح ــة والـــفـــرات ل ــل دج
عىل  ــحــصــول  ال ــن  م للحكومة  ــة  ــي ــوال امل ـــدن  امل يف  الــنــهــر 
لــلــمــيــاه يف  ــه  ــول ــخــدم وص اســت ــــات أخـــرى  أوق ــــاء. ويف  امل

دعائية.  ألغراض  عليها  يسيطر  التي  املناطق 
ــرار  ــق ـــذ ال ـــــش' الـــقـــدرة عــىل أخ ويــضــيــف "لــــدى 'داع
ــة، وعــنــدمــا  ــدي ــل ــب ـــذه الــخــدمــات ال ــ� ه ــوف ــت الـــخـــاص ب
فهو  دولــــة،  ــه  ــون ك إىل  أقــــرب  ــدو  ــب ي ــهــو  ف ـــك  ذل يــفــعــل 

االتجاه¨". املاء يف  بالتايل يستعمل سالح 
ــة  ــي ــدول ال ـــؤون  ـــش ال املــســاعــد يف  ـــاذ  ـــت األس ـــــح  وأوض
الــوحــيــد  لــيــس  'داعــــش'  "أن  ــطــن  واشــن ـــورج  ج بــجــامــعــة 
املــســتــمــر يف  الــدمــار  وأن  ــســالح  ك ـــاء  امل اســتــعــمــل  ـــذي  ال
ــة تــغــذيــة مـــرتـــدة، أي  ــوط ــش الـــعـــراق وســـوريـــا شــكــل أن
التي  األرضار  زادت   Áكــلــ الـــرصاعـــات  ــت  طــال  Áكــلــ أنـــه 

الحيوية".  املائية  للخدمات  تسببها 
يــدمــر  ــــه  ذات حـــد  يف  ـــحـــروب  ال شـــن  "أن  إىل  وأشـــــار 
ــة  ــي ــب ــان ــج ـــة فــــــــاألرضار ال ـــي ـــائ ــة امل ــي ــت ــح ــت ــة ال ــي ــن ــب ال
ــران  ــؤث ــ� مــقــصــود ي ـــو بــشــكــل غ ــالح ول ــس ــه ك ــدام ــخ ــت واس
تفج�  ــم  ــت ي  Áــ ــن ــي ح خـــاصـــة  ـــد،  ـــزوي ـــت ال ــة  ــي عــمــل ـــىل  ع

والخزانات". األنابيب 
النظر  ــجــب  ي ــ¨  ــاحــث ــب ال ـــد  أح ــب  ــس وح ــة  ــاي ــه ــن ال ويف 
يف  ـــد  وحـــي عــنــرص  ــــه  أن عـــىل  املـــنـــاخـــي  ــ�  ــي ــغ ــت ال إىل 
ـــحـــروب. ويــقــول  ــورة ال ــط ــن خ ــد م ــزي ــة مــعــقــدة ت ــارط خ
ــو  ــة 'بــاســيــفــيــك'، وه ــس ــؤس ـــك' رئـــيـــس م ـــالي 'بـــيـــرت غ
يتمثل  "ال  ـــــــرصاع،  وال ـــاه  ـــي امل مـــجـــال  يف  بـــــارز  عــــا� 
والــســيــاســيــ¨،  الطبيعي¨  لــلــعــلــÁء  بــالــنــســبــة  ــحــدي  ــت ال
أو  ــة  ــي ــب ــب ــس ال عــــىل  ـــة  ـــربهـــن ال يف  أيــــضــــا،  ــــالم  ــــإلع ول
ــك  ذل ـــ�  وغ ــي  ــاخ ــن امل الــتــغــيــ�  دور  تــقــيــيــم  يف  ـــيـــة  األول
ـــل يــتــمــثــل يف  ــــوارد، ب ــــامل ــات الــخــاصــة ب ــدي ــح ــت ـــن ال م
عىل  الــتــغــ�  ذلـــك  ــ�  ــأث ت ــو  ه الحقيقي  املــشــكــل  أن  فــهــم 
ــاخ  ــن امل ــ�  ــغ ت  Áفــكــلــ األرض،  عـــىل  ـــــرصاع  ال ــات  ــري ــج م
اعــتــÁديــة  تــالشــت   Áوكــلــ املــائــيــة  الــنــظــم  تعطلت   Áوكــلــ
املــوجــود  ــؤس  ــب ال فــوق  الــعــوامــل  هــذه  تكدست  الــطــاقــة، 

املنطلق". من 

* عن موقع "العرب"

> نادية األحمر (و.م.ع.)

الــــدورة  أن  ـــÁل هــيــدان  ك لــلــتــمــور  ــــدويل  ال املــعــرض  مــنــدوب  ـــد  أك
حققت  بــأرفــود،  األحـــد  يــوم  اختتمت  ــتــي  ال ــرض،  ــع امل ــهــذا  ل ــســادســة  ال
ــرة مــســبــقــا، ³ا  ــط ــس ـــاوزت مــجــمــوع األهـــــداف امل ـــج ــجــاحــا بــاهــرا وت ن

باملنطقة. اقتصادية  طفرة  تحقيق  يعزز 
ــاء  ــب ــألن ل  óـــر ـــع ال ـــرب  ـــغ امل لــوكــالــة  تـــرصيـــح  ـــدان، يف  ـــي ـــــح ه وأوض
ــســادســة لــلــمــعــرض الــــدويل لــلــتــمــور أن  ــــدورة ال ــام ال ــت ــىل هــامــش اخــت ع
الـــزوار  ــدد  ع بلغ  إذ  املــســطــرة،  األهـــداف  جميع  حققت  الـــدورة  "هـــذه 
ــوا  زائــــر جــاب ـــف  أل  75 مـــا مــجــمــوعــه  املـــعـــرض  ـــدوا عـــىل  ـــواف ت الـــذيـــن 
الــهــدف  وهــو  ـــر  زائ ألــف   70 مــقــابــل   ، الــتــظــاهــرة  هــذه  ـــة  أروق مختلف 
تسويقها  تــم  ــي  ــت ال ــور  ــم ــت ال كــمــيــة  تــضــاعــفــت   Áفــيــ مــســبــقــا،  املــحــدد 
الــعــارضــ¨  عـــدد  أمـــا  طـــن،   200 لتبلغ  الــســابــقــة  ــــدورة  ال ــع  م ــة  مــقــارن
 220 ــال  ــب ــق اســت مــتــوقــعــا  ـــان  ك  Áــ ــي ف ـــارضـــا،  ع  238 إىل  ارتـــفـــع  ــد  ــق ف
مكثفة  ــة  ³ــشــارك ــزت  ــي � ــظــاهــرة  ــت ال هـــذه  أن  وســجــل  ــط".  ــق ف ــا  ــارض ع
ـــن وبــاحــثــ¨  ـــارزي ب املــنــظــمــة وتـــدخـــل خــــرباء  ـــات  ـــورش ال يف مــخــتــلــف 
ــرف  وع الـــعـــا�.  ــاع  ــق ب مختلف  ــن  م ــوا  ــدم ق ــب  ــان أج وآخـــريـــن  ــة  ــغــارب م
والــجــزائــر  ـــس  ـــون (ت بـــلـــدا   15 ــون  ــل ــث Ô عـــارضـــ¨  مــشــاركــة  املـــعـــرض 
الــعــربــيــة  ــكــة  واملــمــل واألردن  ـــراق  ـــع وال ـــرص  وم ــا  ــي ــان ــت ــوري وم ولــيــبــيــا 
ـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة وســلــطــنــة عـــÁن والــســودان  الــســعــوديــة واإلم
منتدى  الـــــدورة  ــج  ــام ــرن ب وتــضــمــن  املـــغـــرب.  عــىل  عــــالوة  والــكــويــت) 
ــل بــتــافــيــاللــت  ــي ــخ ــن ـــة ال ـــواح ــة ب ــي ــاح ــي ـــة س ـــول حــــول االســـتـــثـــÁر وج
ــع املــهــنــيــ¨ وورشــــة حـــول الــربنــامــج  ــة م ــاوري ــش ــة وت ــاري ــب ــــات إخ وورش
ـــواحـــات  ال مـــجـــال  ــة يف  ــي ــاخ ــن امل الـــتـــغـــ�ات  مـــع  لــلــتــكــيــف  الــوطــنــي 

فنية. وسهرة 
ــا  ــوروث م فــقــط  يــعــد   � لــلــتــمــور  ــــدويل  ال ــرض  ــع امل أن  ــدان  ــي ه ــــرز  وأب
محيد  ال  دولــيــا  مــوعــدا  يــشــكــل  ـــات  ب وإôــــا  ــت،  ــالل ــي ــاف ت درعــــا  لــجــهــة 
نخيل  ــــة  زراع حققتها  ــي  ــت ال لــإلنــجــازات  ــا  ــاص خ ــا  ــÁم ــت اه ـــويل  ي عــنــه 

القطاع. هذا  عىل  املطروحة  التحديات  مختلف  ويبحث  التمر 
نخيل  زراعـــة  قــطــاع  تثمن  الــتــظــاهــرة  هــذه  أن  ــؤول  ــس امل أوضـــح   Áــ ك
مسجال  ــاز،  ــي ــت ــام ب ــالــجــهــة  ب الــتــنــمــيــة  ــرك  ــح م يــشــكــل  ــــذي  ال ــور  ــم ــت ال
حيث  مــن  ســــواء  ــســاحــة  امل مــن  املــائــة  يف   90 Ôــثــل  ــتــمــر  ال نــخــيــل  أن 

الوطني. اإلنتاج  أو  الجهة  مساحة 
ــتــمــور بش�  ــل ل الـــــدويل  املـــعـــرض  ــس جــمــعــيــة  ــي رئ ـــوه  ن ــه،  ــب ــان مـــن ج
ــا كــبــار  ــوي ــن ــــذي يــلــتــئــم خــاللــه س ـــــدويل ال ـــحـــدث ال ســعــود بــهــذا ال
ـــويل االهـــتـــÁم لــلــمــÁرســات  ــــذي ي ــطــاع وال ــق ــــرباء هـــذا ال الــبــاحــثــ¨ وخ

املجال. هذا  يف  الجيدة 
تــجــاوز  ـــذي  ال  2015 لــلــتــمــور  ــــدويل  ال "املـــعـــرض  أن  ــود  ــع س وأوضــــح 
مجموع  لــدى  تتنامى  فتئت  ــا  م مهنية  عــن  ـــان  أب املسبقة  الــتــوقــعــات 

األخرض". املغرب  ملخطط  الرئييس  الهدف  يشكل  ما  الفاعل¨، 
ــع  ــواق ال أرض  عـــىل  ـــج  ـــربام وال املــشــاريــع  ــة  ــاف ك تــجــســيــد  إىل  ودعــــا 
رضورة  عـــىل  مـــشـــددا   ، الــتــحــتــيــة  ــات  ــي ــن ــب ال إنـــجـــاز  ــــ�ة  وت وتـــرسيـــع 
ــز حـــضـــوره عىل  ــزي ــع ــي الــوطــنــي، بــهــدف ت ــالح ــف ـــاج ال ـــت تــحــســ¨ اإلن

الدويل. الصعيد 
ــي اتــخــذتــهــا وكــالــة  ــت ال ــهــامــة  ال ــادرات  ــب ــامل ــاق، ب ــي ــس ـــر يف هـــذا ال وذك
عىل  املــغــربــيــة  ــتــمــور  ال تنافسية  تــعــزيــز  أجـــل  ــن  م الــفــالحــيــة  التنمية 

الفالح¨. خربة  وتقوية  الدويل،  الصعيد 
بالنسبة  ــة  ــي ــاذب ج  Íـــ أك ــور  ــم ــت ال ــاع  ــط ق ــل  جــع رضورة  عـــىل  ــــد  وأك
هــذا  أن  إىل  ــ�ا  ــش م ــل"،  ــع ــش امل يــحــمــلــون  يــجــعــلــهــم  بــشــكــل  لــلــشــبــاب 

الفالحي. القطاع  يف  للدخل   Íأك املدرة  األنشطة  أحد  هو  النشاط 

سوسيو- دينامية  يحفز  املعرض   
باملنطقة اقتصادية   

ـــÁم الــكــبــ�  ـــت ــور بـــاملـــغـــرب، االه ــم ــت ــل ـــــدويل ل ـــرض ال ـــع ــر امل ــه ــظ وي
وتنمية  لــتــثــمــ¨  ــة  ــب ــاس ــن وم األخــــرض  املـــغـــرب  مــخــطــط  ــه  ــي ــول ي ــــذي  ال
ــا  ــه ــي بـــالـــواحـــات وعـــىل رأس ــئ ــي ــب ــام ال ــظ ــن ــال ــة ب ــط ــب ــرت ــات امل ــاع ــط ــق ال
ــة ســوســيــو-  ــي ــام ــن ــعــث دي ب ــضــال عـــن املــســاهــمــة يف  الــتــمــور، ف ــاع  ــط ق

باملنطقة. اقتصادية 
مصلحة  رئــيــس  الــغــنــي،  ــد  ــب ع ــوي  ــي ــل ع أكــــد  الـــســـيـــاق،  هــــذا  ويف 
ــي  ــالح ــف ال لــالســتــثــÁر  الـــجـــهـــوي  املــكــتــب  يف  الـــفـــالحـــي  ــــاج  ــــت اإلن
 ،(2015 (ســـيـــدات  لــلــتــمــور  ــــدويل  ال ــرض  ــع امل منظمي  أن  بــتــافــيــاللــت 
ـــــودة مــنــتــجــاتــه  ــة وج ــي ــوع ــث ن ــي ـــن ح ــا كـــبـــ�ا م ــاح ــج ــد ن ــه الـــــذي ش
الــقــادم  يف  ـــدة  واع ـــال  وآم كــبــ�ة  تطلعات  تــحــذوهــم  بــاتــت  ــروضــة،  ــع امل

للتمور. الدويل  املعرض  دورات  من 
لهذا  ــة  ــي ــجــاب اإلي ــة  ــادي ــص ــت االق ــات  ــاس ــك ــع االن أن  إىل  عــلــيــوي  وأشــــار 
فضال  أنــــه  إىل  مـــشـــ�ا  ـــوح،  ـــوض ب ــجــىل  ــت ت بــــدأت  الــســنــوي  ـــحـــدث  ال
نــشــاط  أول  تــشــكــل  ــي  ــت ال ــة،  ــي ــرب ــغ امل ــور  ــم ــت ال ــقــطــاع  ب ــوض  ــه ــن ال عـــن 
أطلق  ــد  ق للتمور  الـــدويل  ــرض  ــع امل فـــإن  املــحــلــيــة،  للساكنة  ــصــادي  ــت اق

برمتها.  الجهة  مستوى  عىل  سياحية  ديناميكية 
ــى قــبــلــهــا، امــتــألت  ــت ــا، وح ــه ــل ـــرتة املــعــرض ك ــة ف ــل ـــه "طــي ــــاف أن وأض
مناسبة  شــكــل  ــرض  ــع امل أن  مـــربزا  آخـــرهـــا"،  ــن  ع الــفــنــدقــيــة  الــبــنــيــات 
ــي تم  ــت ـــربات ال ـــخ ــارب وال ــج ــت ــا بــبــعــض ال ــه ــادت املــنــطــقــة خــالل ــف ــت اس
تثم¨  بـــهـــدف  ــة  ــي ــن ــق ــت وال ــة  ــمــي ــعــل ال الــــورشــــات  إطـــــار  يف  ــا  ــه ــرض ع

محليا. التمور  إنتاجية 
االســتــغــالل  طـــرق  إىل  ــعــزى  ت  óــر ــغ امل ــوج  ــت املــن ـــودة  ج أن  ـــح  أوض  Áــ ك
ــدة  ــدي ــات ج ــي ــن ــق ــف ت ــي ــوظ ــا ت ــه ــي ــم ف ــت ـــي ي ـــت ــة وال ــع ــب ــت ـــرصي امل ـــع ال

واملحافظة. والتسويق،  للتعبئة، 
أصــبــحــوا  ــ¨  ــي ــن ــه "امل أن  ذاتــــه  املـــســـؤول  أوضــــح  ـــصـــدد،  ال ـــذا  ه ويف 
تعبئة  ــــذا  وك ــن  ــزي ــخ وت تــثــمــ¨  رشوط  تــحــســ¨  وســـائـــل  يف  ــرون  ــك ــف ي
عــالــيــة  جــــودة  ذات  �ــــور  ـــىل  ع الــحــصــول  بــــأن  ـــا  جـــازم ـــور"،  ـــم ـــت ال

التقليدية. النخيل  حقول  تأهيل  إعادة  عرب  املرور  يقتيض 
عىل  ـــد  واع ــطــاع  ق الـــواحـــات  ــاع  ــط "ق أن  ــىل  ع ــدد  ــص ال هـــذا  يف  ـــدد  وش
مــواكــبــة  إىل  ــاج  يــحــت الــتــقــلــيــدي  ــه  ــاج ــت وإن ــت،  ــالل ــي ــاف ت جــهــة  مــســتــوى 

الدولية". السوق  يف  مكانة  له  يضمن  حتى 
تم  ــل  ــخــي ــن ال حــقــول  مـــن  ــار  ــت ــك ه ألــفــي  مـــن   Íأكــــ أن  واســـتـــطـــرد 
سيجعلها  الــــذي  ــل  ــك ــش ــال وب ــة  ــث ــدي ح ــات  ــي ــالل ــغ ــت اس إىل  ــهــا  ــل ــحــوي ت
االنــتــبــاه  ــا  ــت الف ــور،  ــم ــت ال ــن  م ــن  ط ـــف  أل  20 ــن  م  Íأكـــ تــنــتــج  مستقبال 
من   Íأكـــ و2030   2025 أفـــق  يف  ســتــوفــر  االســتــغــاللــيــات  ــــذه  أن"ه إىل 
جــودة   Íاألكـــ (الــصــنــف  املــجــهــول  صنف  مــن  الــتــمــور  مــن  طــن  ــف  أل  100

األجنبية. التمور  جودته  فاقت  والذي   ،  " املغربية)  التمور  يف 
ــز  تـــوزيـــع جــوائ ـــرض،  ـــع امل ــات  ــي ــال ــع ـــصـــدد، ضــمــن ف ال ـــذا  ـــم يف ه وت
املــشــاركــ¨  ــ¨  ــارض ــع ال ــن  م عـــدد  ــىل  ع وتشجيعية  تــقــديــريــة  اســتــحــقــاق 

للمعرض.  السادسة  النسخة  فعاليات  يف 
ــوص،  ــص ــخ ـــع الـــجـــوائـــز الــــذي حــــرضه، عـــىل ال ـــوزي ــل ت ــف وخــــالل ح
فنيد  مــحــمــد  ــة  ــدي ــرشــي ال إقــلــيــم  ــل  ــام ع تــافــيــاللــت   - ـــة  درع جــهــة  وايل 
االركــــان،  وشــجــر  الـــواحـــات  مــنــاطــق  لتنمية  الــوطــنــيــة  ــة  ــال ــوك ال ــر  ــدي وم
ــة واملــنــتــخــبــون  ــي ــارج ــخ ــح ال ــال ــص ــة ورؤســــــاء امل ــي ــات املــحــل ــط ــل ــس وال
الــتــقــديــريــة  ــاق  ــق ــح ــت االس جـــائـــزة  ــح  ــن م تـــم  الــفــالحــة،  وزارة  وأطــــر 

السعودية  الــعــربــيــة  واملــمــلــكــة  فلسط¨  ــن  م لــكــل  األجــنــبــيــة  للمشاركة 
التمر)  لنخيل  ــة  ــي ــدول ال خليفة  ل(جـــائـــزة  ـــذا  وك ــس  ــون وت ومــوريــتــانــيــا 

اإلمارات.  من دولة 
ــاء  ــض ــف ال يف  ــت  ــالل ــي ــاف ت ــة  ــطــق ــن مل ــزة  ــي ــم ــت امل ــة  ــارك ــش ــم ــل ل ـــرا  ـــظ ون
 Áــت، ك ــالل ــي ــاف ــة درعــــة ت ــــوايل جــه ــة ل ــاص ــايف، مــنــحــت جـــائـــزة خ ــق ــث ال

بــالــجــهــات  رواق  ــن  ــس ألح ــة  ــري ــدي ــق ــت ال ــاق  ــق ــح ــت االس جـــائـــزة  مــنــحــت 
كأحسن  ــن)،  ــاس ــف اي ـــم  (ك تــعــاونــيــة  ــت  ــوج ت حــيــث  ــة  ــارك ــش امل األربـــعـــة 
ــة  ــي ــعــاون وت الـــرشقـــيـــة،  ــة  ــجــه ــال ب مــشــتــقــاتــه  و  ــر  ــم ــت ال لــعــرض  رواق 
لــعــرض  رواق  كــأحــســن  كــلــمــيــم،  بــاقــلــيــم  ــة  ــفــالحــي ال تغجيجت  نــخــلــة 
درعـــة،  ــن  م تــيــنــزولــ¨  �ـــور  وتــعــاونــيــة  ـــون،  ن واد  كلميم  بجهة  الــتــمــر 

والــتــعــاونــيــة  ــت،  ــالل ــي ــاف ت درعــــة  بــجــهــة  ــتــمــر  ال ــرض  ــع ل رواق  كــأحــســن 
بجهة  ــمــر  ــت ال ــرض  ــع ل رواق  كــأحــســن  طــاطــا،  مــن  ــاســكــال  ت ــة  ــفــالحــي ال

ماسة. سوس 
للمنتوجات  رواق  ــن  ــس ألح ــة  ــري ــقــدي ــت ال ــاق  ــق ــح ــت االس جـــائـــزة  ـــا  أم
ـــون،  وادن كلميم  جــهــة  ــن  م الــصــحــراء  ـــات  واح ملجمع  ــادت  ــع ف املــجــالــيــة 
ــÁ نـــال رئــيــس جــمــعــيــة املــهــرجــان الـــــدويل لــلــتــمــر بــشــىــر ســعــود  ــي ف
ــهــا مــنــذ انــطــالقــة  ــوم ب ــق ــي ي ــت جــائــزة اســتــحــقــاق نــظــ� املــجــهــودات ال

للتمور. الدويل  املعرض 
يف  ــري  ــح ــب ال ــد  ــي ــص وال ــة  ــالح ــف ال وزارة  نــظــمــت  أخـــــرى،  ــة  ــه ج مـــن 
مخطط  ضــمــن  الــتــمــر  سلسلة  ــة  مــواكــب إىل  ــة  ــي ــرام ال ـــــراءات  اإلج ـــار  إط
التمر  ومــثــمــنــي  مــنــتــجــي  ــن  ــس ألح ــاء  ــق ــت ان عــمــلــيــة  األخــــرض،  املـــغـــرب 

باململكة. املنتجة  األربعة  بالجهات 
املهمة  املـــبـــادرات  ضــمــن  ــدرج  ــن ت ــتــي  ال العملية  هـــذه  ـــار  إط يف  وتـــم 
عىل  لــهــم  ــأة  مــكــاف املــنــتــجــ¨  وتــشــجــيــع  لتحفيز  ـــــوزارة  ال سنتها  ــي  ــت ال
ــرب، انــتــقــاء  ــغ ــامل ــاج وتــثــمــ¨ الــتــمــر ب ــت ــوهــا إلن ــذل ــي ب ــت ــودات ال ــه ــج امل
تــافــيــاللــت،  ــحــســ¨ مــن جــهــة درعــــة  ال ــســاوي  ــشــم ال ـــم  8 مــرشــحــ¨ وه
ــد من  ــحــم ــــــيس م ــة الـــرشقـــيـــة، وإدري ــه ــج ال ـــن  ــد م ــحــم واإلفــــضــــال م
ـــة تــافــيــاللــت،  ــن درع ــد الــصــادق ســعــيــد م ــب ــافــيــاللــت، وع ـــة ت جــهــة درع
ــة،  ــاس ــة ســــوس م ــه ــ¨ مـــن ج ــس ــح ال ـــوهـــو  ــ¨ وك ــس ــح ال الـــفـــكـــروش  و 
لله)  (بــســم  وتــعــاونــيــة   ، تــافــيــاللــت  درعـــة  جــهــة  مــن  النخيل  وتــعــاونــيــة 

الرشقية. الجهة  من 

الواحات  حÁية  سياسة  لتثم¨  مناسبة 
املناخية التغ�ات  من 

ــخــصــوص عــىل سبل  ــال ب املـــعـــرض،  ــذا  ــه ل ــة  ــادس ــس ال ـــــدورة  ال ــــزت  ورك
ــوي ضمن  ــمــر، كــمــجــال حــي ــت ال نــخــيــل  ــر  ــطــوي الــنــخــيــل وت ــطــاع  تــأهــيــل ق
ــاء  ــط ــي بـــبـــالدنـــا، مـــع إع ــالح ــف ــاع ال ــط ــق ــة حــÁيــة ال ــاس ــي مـــجـــاالت س
ـــك يف عــا�  لــلــتــمــور وتــثــمــيــنــهــا، وذل ــة  ــي ــغــذائ ال مــكــانــة خــاصــة لــلــمــزايــا 
ــد.  ــزاي ــت ــو م ــح ــة عـــىل ن ــم ــاس ــة ح ــي ــذائ ــغ ــات ال ــي ــال ــك ــه اإلش ــي ــت ف ــح أض
ــرض مــخــتــلــف الــتــقــنــيــات وأحــدثــهــا  ــع ــة ل ــرص وشــكــلــت هـــذه الـــــدورة ف

امليدان.  يف هذا 
ــدق، املــســؤول بــاملــعــهــد الــوطــنــي  ــص ــد م ــوص، أكـــد رشــي ــص ــخ ــذا ال ــه وب
ــداد  ــع ــت االس يف  جـــدا  ــرا  ــك ــب م رشع  املـــغـــرب  أن  ــــزراعــــي،  ال لــلــبــحــث 
ــة مــنــاســبــة  ــي ــائ ــة م ــاس ــي ــج س ــه ـــرب ن ــ�ات املــنــاخــيــة، خـــاصـــة ع ــغ ــت ــل ل
السلبية  ـــــار  اآلث مـــن  ــلــحــد  ل ــة  ــدف ــه ومــســت ــة  ــي ــائ وق تـــدابـــ�  ـــاذ  ـــخ وات
للمعرض  ــة  ــادس ــس ال الـــــدورة  ــش  ــام ه عــىل  مــصــدق،  وقــــال  ــلــجــفــاف.  ل
ــداد  ــع ــت االس يف  مــبــكــر  ـــت  وق يف  رشع  إن"املــــغــــرب  ــور،  ــم ــت ــل ل الـــــدويل 
بـــدأت  الــتــي  ـــدود  ـــس ال ــة  ــاس ــي ــÁ عـــرب س ــي ــة، ال س ــي ــاخ ــن امل ــ�ات  ــغ ــت ــل ل
ــاف  أصــن ــر  ــوي ــط وت الــتــنــقــيــط  ــام  ــظ ن ــحــو  ن املــيــاه  ــل  ــوي ــح وت  ،1980 يف 
ـــؤول أيـــضـــا، خــــالل مــشــاركــتــه  ـــس ــــد امل ـــجـــفـــاف". وأك تــتــكــيــف مـــع ال
املــنــاخــيــة  الـــتـــغـــ�ات  ــكــيــف مـــع  ــت ال ــج  ــام ــرن ب ــل حـــول  ــم ــــة ع يف ورش
األمـــم  ــر  ــؤ� م ســتــســتــضــيــف  ــي  ــت ال ــة،  ــك ــل ــم امل أن  الـــواحـــة،  ــاء  ــض ف يف 
عىل  تــســهــر  مـــراكـــش،  يف   (22 (كــــوب  ــة  ــاخــي ــن امل ــغــ�ات  ــت ــل ل ــدة  ــح ــت امل
القطاع  حــÁيــة  ــع  م املــنــاخــيــة،  ــغــ�ات  ــت ال ــع  م  óــر ــغ امل الــســيــاق  تكييف 
ــتــغــ�ات  ــالحــي مــن ال ــف ــاع ال ــط ــق ــة ال ــÁي ــــاف "عــلــيــنــا ح ــي. وأض ــالح ــف ال
ــاع يف  ــف ــارت ب تــنــبــئ  ــوهــات املــنــاخــيــة يف املــنــطــقــة  ــاري ــن ــســي ــاخــيــة. وال املــن
الــقــادمــة  ســنــة  الــخــمــســ¨  خـــالل  درجــــات   4 إىل   2 ــن  م الـــحـــرارة  ـــة  درج
وشــدد  املــطــريــة".  ــتــســاقــطــات  ال يف  املــائــة  يف   20 قــــدره  ــاض  ــخــف ــان وب
هــذا  يف  ــجــزة  ــن امل ــــÁل  األع تــعــزيــز  ــن  م لــلــمــزيــد  األوان  "آن  ـــه  أن ــىل  ع
من  للتخفيف  ــة  ــادم ــق ال ــال  ــي ــألج ل ـــوازن  مـــت ــام  ــظ ن ـــــرتاح  واق املـــجـــال 
"إن  بــاملــعــهــد  املـــســـؤول  وقـــال  ــة.  ــاخــي املــن للتقلبات  الــســلــبــيــة  ــــار  اآلث
نستعد  أن  عــلــيــنــا  ــك  ــذل ل  ،ýــــا امل ــوى  ــت ــس امل عــىل  قــلــقــا  يــشــهــد  الــعــا� 
أن  مــضــيــفــا  الــصــمــود"،  مــن  فــالحــتــنــا  تــتــمــكــن  ــة ×  ــاص ــخ ال بــوســائــلــنــا 
يف   20 ــن  م ــد  ــأزي ب يــســاهــم  ــالد  ــب ال ــصــاد  ــت اق يف  ــوي  ــحــي ال ــطــاع  ــق ال هـــذا 
توخت  أخــــرى،  جــهــة  ــن  م ــي.  ــن ــوط ال ــام  ــخ ال الــداخــيل  ــاتــج  ــن ال يف  ــة  ــائ امل
للتمور  الـــــدويل  املـــعـــرض  إطــــار  يف  املــنــظــمــة  هـــاتـــه،  ــمــل  ــع ال ورشــــة 
ووقــعــهــا  املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال حـــول  ـــات  ـــدراس ال آخـــر  تــقــديــم   ،2015
ــة  ــدول ــي تــعــتــزم ال ــت ــ� ال ــداب ــت ــت ال ــاول ــن ــÁ ت ــي. ك ــالح ــف ــىل اإلنـــتـــاج ال ع
تكييف  أجـــل  ــن  م املعنية  الــقــطــاعــات  مختلف  ــع  م بــتــعــاون  ــخــاذهــا  ات

املناخية. التغ�ات  مع  الفالحي  النظام 

ـــر،  ـــادي ـــأك احــتــضــنــت مـــؤســـســـة الــــرتجــــي ب
درايس  ــــوم  ي ـــال  ـــغ أش املــــــايض،  ــت  ــب ــس ال ــــوم  ي
النظافة  مــن  املــزيــد  يف  املــســاهــمــة  ســبــل  حـــول 
وقــد  ــا.  ــه ــي وضــواح أكـــاديـــر  للمدينة  ــة  ــي ــجــÁل وال
شخصيات  عـــدة  املــنــتــدى  هـــذا  ــال  ــغ أش يف  ـــارك  ش
ــات من  ــئ ــي ـــة وه ـــدول ــات ال ــس ــؤس ــل م وازنـــــة �ــث

البيئة. النشيط يف مجال   Úاملد املجتمع 
البيئة  حـــول  ــقــي  ــائ وث رشيـــط  مــشــاهــدة  ــد  ــع وب
جاللة  تــوجــيــهــات  املستدامة تتخلله  والــتــنــمــيــة 
لبعض  الكلمة  أعــطــيــت  الــســادس،  محمد  املــلــك 
ــروضــا  ــت ع ــدم ــي ق ــت ــات والــــنــــوادي ال ــجــمــعــي ال
ــع مــدن  حـــول وضــعــيــة مــديــنــة أكــاديــر مــقــارنــة م
النظافة  حــيــث  ــن  م ــا  ــه ــارج وخ باململكة  أخـــرى 
ــوك  ــل ــــرض وس ـــال األخ ـــج ــات وامل ــاي ــف ــن وتـــدبـــ� ال
لتصوراتهم  املــتــدخــلــون  ــطــرق  ت  Áــ ك ــ¨،  ــن ــواط امل
اإلدارات  فـــيـــه  تـــنـــخـــرط  ـــويل  ـــم ش ملــخــطــط 
التعليمية  ــات  ــس ــؤس وامل واملـــقـــاوالت  العمومية 

عامة. بصفة  واملواطن¨   Úاملد واملجتمع 
مديرة  مــن  كــل  لكلمة  ــارضون  ــح ال استمع  ــد  وق
املــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  للبيئة  ــجــهــوي  ال ــد  ــرص امل
ــ¨ عـــن الــجــÁعــة  ــل لــجــهــة ســـوس مـــاســـة، ومــمــث
ـــة  ـــي Ôـــاد ـــة ملـــديـــنـــة أكـــــاديـــــر، واألك ـــحـــرضي ال
وزارة  ــة  ــاب ــي ون ــن،  ــوي ــك ــت وال لــلــرتبــيــة  ــة  ــجــهــوي ال
الــرتبــيــة الــوطــنــيــة والــتــكــويــن املــهــنــي، واملــديــريــة 
النظافة  ــم  ــس وق والـــغـــابـــات،  لــلــمــيــاه  الــجــهــويــة 
ــســم  ــــر، وق ــــادي ــة أك ــدي ــل ــب وجــــــودة الـــحـــيـــاة ب

ـــر، وجــمــعــيــة بــيــيــزاج  ـــادي ــبــلــديــة أك ـــارس ب ـــغ امل
لحقوق  املــغــربــيــة  واملــنــظــمــة  ــة،  ــاف ــق ــث وال للبيئة 
ـــة املــســتــهــلــكــ¨  ـــÁي اإلنـــــســـــان، وجــمــعــيــة ح
ـــة املــهــنــدســ¨  ـــئ ـــي ــــر الـــكـــبـــ�، وه ــــأكــــادي ب
ــوم الــحــيــاة  ــل ــــدريس ع املـــعـــÁريـــ¨، وجــمــعــيــة م
لتنمية  ـــوي  ـــرتب ال ـــاع  اإلشـــع واألرض،وجـــمـــعـــيـــة 
ــدراجــات  ــل ل أكـــاديـــر  وجــمــعــيــة  األويل،  الــتــعــلــيــم 
املــواطــنــة،  لــســفــراء  املغربية  واملنظمة  الجبلية، 
املنتجات  مــجــال  يف  الــبــاحــثــ¨  الطلبة  وجمعية 
للطاقات  الــخــرضاء  الشبكة  وجمعية  املــحــلــيــة، 
ــوس مــاســة،  ــس ــة الــطــاقــيــة ل ــجــاع ــن ــددة وال ــج ــت امل
وجمعية  والـــفـــن،  الــثــقــافــة  أصـــدقـــاء  جمعية  و 
للسمعي  فــونــتــي  وجــمــعــيــة  ــ¨،  ــاحــث ــب ال الــطــلــبــة 
ــة  ــداغــوجــي ــي ب يف  ــث  ــح ــب ال ــة  ــي ــع وجــم ـــرصي،  ـــب ال
ــة رسفـــرايـــدر  ـــس الـــريـــاضـــيـــات، وجــمــعــي ـــدري وت
و  والـــنـــمـــو،  املــــبــــادرة  ــة  ــي ــع وجــم املـــغـــرب،   –
ــن  ــعــة اب ــجــام ــوم ب ــل ــع ــة لــكــلــيــة ال ــئ ــي ــب ــــادي ال ن
التشكيلية،  لــلــفــنــون  أكـــاديـــر  وجــمــعــيــة  زهــــر، 
والكشفية  والــتــواصــل،  للنمو  ــــوادا  ت وجــمــعــيــة 
وجمعية  أكـــاديـــر،  ــرع  ــة-ف ــي ــرب ــغ امل الــحــســنــيــة 
واألرض  الــحــيــاة  عــلــوم  ــة  ــي وجــمــع ـــوافـــق،  ـــت ال
ــوم،  ــل ــع ـــل لــكــلــيــة ال بـــســـوس، ونـــــادي بــصــمــة أم
ـــالت  ـــداخ ـــا مل ـــض كــــÁ اســـتـــمـــع الــــحــــارضون أي

ومدعوين. ومعاهد  أخرى  لجمعيات  قص�ة 
ـــدة املــســتــديــرة  ــاقــشــة ضــمــن املـــائ وخــــالل املــن
ــتــنــويــه ³ــجــهــودات  ـــوضـــوع، تــم ال حـــول هـــذا امل

ــي  وع غـــيـــاب  وذلـــــك يف  الـــحـــرضيـــة،  الــجــÁعــة 
املدينة  ــاءات  ــض ف يــلــوثــون  ــن  ــذي ال الــســكــان  بعض 
ـــب املــيــاه املــســتــعــمــلــة يف  ــات وص ــاي ــف ــن ــي ال ــرم ب
ــث تــطــرق  ــة، حــي ــي ــعــمــوم ـــن ال ـــاك املـــمـــرات واألم
عن  تــنــجــم  ــي  ــت ال ــــألرضار  ل ــه  ــت مــداخــل طــبــيــب يف 

السلوك. مثل هذا 

بعض  ـــن  م ـــــــواردة  ال املـــقـــرتحـــات  ـــ¨  ب ــــن  وم
املتدخل¨:

ومــراقــبــة  البيئية  ــة  ــرشط ال تفعيل  رضورة   •
الوسائل، بشتى  الجÁعة  تراب 

ــد نــــوادي  ــي ــع ــة عـــىل ص ــط ــش ــأن ـــام ب ـــي ـــق •ال
والجامعية، التعليمية  املؤسسات 

حــمــالت  يف  الـــحـــي  جـــمـــعـــيـــات  •إرشاك 
البيئة، بأهمية  السكان  وتحسيس  النظافة 

ــؤســســة  م ـــن  ـــس ألح مـــســـابـــقـــات  ــم  ــي ــظ ــن ت  •
نظيف، حي  وأحسن  نظيفة  تعليمية 

ــفــرز األزبـــال:  ل ــات  ــامم تــوفــري ق ــىل  الــعــمــل ع  •
ــات  ــاي ــف ــــاج، الــبــالســتــيــك، ن ــــزج الـــصـــلـــب، ال

، لتغدية ا
وتــفــادي  لــلــجــاملــيــة  بـــجـــداريـــات  ــام  ــي ــق ال  •

والجدران، األسوار  تلطيخ 
ــد  ــواج ــت امل الــتــلــوث  ـــــة  إزال ـــىل  ع ــل  ــم ــع ال  •
ـــد يف  ـــزي ـــة وتـــعـــويـــضـــه ³ـــا ي ـــن ــط املـــدي ــي ــح ³

وممراتها، جÁلها 
ــاء  ــن االعــت حــيــث  مــن  ــق  ــدائ ــح ــال ب االهـــتـــامم   •

ـــات فــيــهــا  ـــاي ـــف ـــن ـــاتـــات وتــــفــــادي ال ـــب ـــن ـــال ب
والحرائق،

الــخــاص  الـــقـــطـــاع  ـــع  م ــــــات  رشاك ــــــرام  إب  •
معالجة  و  ــنــظــافــة  ال يف  لــتــســاهــم  ـــاوالت  ـــق وامل

يات، لنفا ا
ــث  ــبــيــئــيــة وح ــة الــريــاضــة ال ــاف ــق • إرســـــاء ث
املـــجـــال  يف   Íـــــ أك لـــالنـــخـــراط  ـــ¨  ـــي ـــاض ـــري ال

، لبيئي ا
عــن  ـــــصـــــادرة  ال ـــات  ـــاي ـــف ـــن ال مــعــالــجــة   •
ــة واملـــعـــامـــل الــكــيــمــيــائــيــة  ــي ــطــب املـــؤســـســـات ال
ـــراض  ــفــادي األم ــت ــنــفــايــات ل ــي ال ــاق ــن ب ³ــعــزل ع

لتسمم، وا
ــرضاء  ــخ ال الـــفـــضـــاءات  مـــن  املـــزيـــد  إنـــشـــاء   •
ــعــقــار  ـــاوالت  ال ـــق م وحـــث  ـــار  ـــج األش غـــرس  و 
دفــاتــر  طــريــق  ــن  ع ــاءات  ــض ــف ال تــلــك  إدراج  ــىل  ع

، لتحمل ا
مختلف  ــىل  ع ــة  ــي ــالم اإلع ــحــمــالت  ال تكثيف   •

السكان. لتوعية  الوسائط 
ــد  ــرص ــامل ـــدا ب ـــوع ـــون م ـــارك ـــش ــــد حــــدد امل وق
ــي االقـــرتاحـــات  ــاق ـــدراســـة ب ــوي لــلــبــيــئــة ل ــه ــج ال
ــاقــشــة  ــا ملــن ــه ــف ــي ــن ــص ـــات وت ـــوصـــي ـــاغـــة ت وصـــي
ـــع الـــجـــهـــات الـــوصـــيـــة يف  ــا م ــه ــل ــفــعــي ســبــل ت
هــذا  خـــالل  ــاء  ــق ل ــاك  ــن ه أن   Áعــلــ وقـــت  أقـــرب 
ــة  ــرضي ــح ـــة ال ـــÁع ـــج ــد ال ــي ــع الـــشـــهـــر عــــىل ص
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مــؤخــرا  (تــيــســمــســيــلــت)  ــد  ــح ال لــثــنــيــة  لــــألرز  ــة  ــي ــوطــن ال ــ�ة  ــظ ــح ال دار  نــظــمــت 
األرز»  ــة  ــاب غ عـــىل  ــاظ  ــف ــح ال ـــل  أج مـــن  ــا  ــع «م ــار  ــع ش ــحــت  ت تحسيسية  ــ�ة  ــس م

حسبÁ علم لدى أصحاب هذه املبادرة.
ــر  واع ــول  جــل الــحــظــ�ة  ـــذات  ب والــتــوجــيــه  ــشــاط  ــن وال التحسيس  مكتب  ــيــس  رئ وأوضــــح 
والتعليم  والتكوين  البيئة  مديريتي  مــع  بالتعاون  نظمت  التي  املــســ�ة  هــذه  أن  ل»وأج» 
واسعة  ³ــشــاركــة  الــحــد  لثنية  الرئيسية  الــشــوارع  ســاعــات  ثــالث  ملــدة  جــابــت  ــد  ق املهني¨ 
ــرضاء  ــخ ـــوادي ال ـــن ــــدد مـــن ال ــمــهــ¨ لــلــمــديــنــة وع ــت ــي وال ــن ــه ــن امل ــكــوي ــت ــز ال ــرك ــيص م ــرتب مل

.Úالتابعة للمؤسسات الرتبوية وجمعيات ذات طابع بيئي وشبا
األرز  لغابة  كــبــ�ة  أهمية  إعــطــاء  إىل  املــواطــنــ¨  تــدعــو  ــات  ــت الف ــع  رف باملناسبة  ــم  ت ــد  وق
حمل  عــن  فضال  واإلهــــÁل  الــتــلــوث  أشــكــال  شتى  مــن  عليها  املحافظة  ــالل  خ مــن  ــــداد»  «امل

صور عمالقة لألنواع النباتية والحيوانية التي تزخر بها الحظ�ة الوطنية لألرز.

ــا، رســومــا  ــوث ــل ــن أكـــÍ املـــدن ت ــي تــعــتــرب م ــت ــهــي، وال ــودل ــي ــرضــت الــعــاصــمــة الــهــنــديــة ن ف
وتحس¨  ــوث  ــل ــت ال مــن  لــلــحــد  مــســعــى  يف  ــة  ــجــاري ــت ال واملــركــبــات  ــات  ــشــاحــن ال جــمــيــع  عــىل 
ــرب الــعــاصــمــة خــالل  ــات ع ــب ــرك ـــول تــلــك امل ــىل دخ ــÁ فــرضــت حــظــرا ع ــة. ك ــن ــدي نــوعــيــة الــهــواء يف امل

النهار وحتى الساعة الثامنة مساء.
التي  والــشــاحــنــات  الــتــجــاريــة  املــركــبــات  عــدد  إن  الهند  ــره  ــق وم والــعــلــوم  البيئة  معهد  ــقــول  وي
ــوايل  ح يف  يتسبب  ــدد  ــع ال هـــذا  أن  إىل  مــشــ�ا  ــا،  ــف أل  50 نــحــو  يبلغ  الــهــنــديــة  الــعــاصــمــة  ــرب  ع ــر  �
املتبقي¨  بالثلث¨  الصناعية  ــــورش  وال املــصــانــع  تسهم   Áبين ــة،  ــن ــدي امل يف  الــتــلــوث  نسبة  ثــلــث 
شهور   4 لــفــرتة  تجريبية  خــطــة  ـــرت  أق الــهــنــد  يف  العليا  املحكمة  أن  يــذكــر  الــبــيــئــي.  الــتــلــوث  ــن  م
الــشــاحــنــات  وعـــىل  دوالرا   11 حـــوايل  الخفيفة  ــتــجــاريــة  ال ــات  ــب ــرك امل ــىل  ع ــة  ــب رضي ــرض  ــف ب تــقــيض 

الكب�ة واملتوسطة ما قيمته 20 دوالرا لدخول املدينة.

غلوب  ــج  ــام ــرن «ب ــر  ــؤ� م فــعــالــيــات  ــــÁّن،  ع ـــة  ـــي األردن بــالــعــاصــمــة  الــخــمــيــس  ــه  ــوم ي تختتم 
اإلقليمي  املــكــتــب  ينظمه  ـــذي  ال ــا»،  ــي ــق ــري اف ـــÁل  وش  æاألد ـــرشق  ال ـــدول  ل البيئي  التعليمي 
ــاء. وقـــال مستشار  ــض ــف ــوم وال ــل ــع ال ــاث  ــح الــعــاملــيــة ألب ــا  ــاس ن ــن مــؤســســة  ــم م ــدع ب ــع  ــي ــرتف ال ملــؤســســة 
العاملي  املــســتــوى  عــىل  ــامــج  الــربن دور  تــقــدر  البيئة  وزارة  إن  شــاهــ¨،  حس¨  املــهــنــدس  البيئة  ـــر  وزي
يف  ــضــل  أف بشكل  للمساهمة  علمي  بشكل  ــبــيــانــات  ال لجمع  والــجــمــهــور  لــلــطــالب  ــفــرصــة  ال ــة  ــاح إلت
البيئة  وتــحــســ¨  املــســتــدامــة  للتنمية  ـــوال  وص ــاطــق،  ــن امل مختلف  يف  البيئية  األنــظــمــة  فــهــم  تعميق 
ــر املــســتــمــرة مــنــذ خمسة  ــؤ� ـــÁل امل ــىل املــســتــويــات املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. وتــتــضــمــن أع ع
واالطـــالع  واآلراء  املــعــلــومــات  ــادل  ــب وت بيئية  ــن  ــاك الم ـــوالت  وج للطالب  تدريبية  ـــات  ورش عقد  ـــام،  أي
منسقون  ــامــج  ــربن ال يف  ــارك  ــش وي املــقــبــل.  لــلــعــام  املستقبلية  والــخــطــة  املــشــاركــة  الـــدول  انــجــازات  ــىل  ع
قطر،  ــة،  ــودي ــع ــس ال اإلمــــــارات،  ومـــرص،  األردن  ــن  م وطـــالب  بالبيئة  ــــرباء  وخ وإقــلــيــمــيــون  دولـــيـــون 

البحرين، املغرب، تونس، موريتانيا، عÁن، لبنان وباكستان.
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قد  الجنوبية  القطبية  ــقــارة  ال ــوق  ف األوزون  طبقة  ثقب  مساحة  إن  املتحدة  األمــم  مــن  علÁء  ــال  ق
مــربــع،  ــرت  م كيلو  مــلــيــون   28.2 الــثــقــب  مــســاحــة  بلغت  ــام  ــع ال هـــذا  ـــالل  وخ قــيــاســيــة.  مــســتــويــات  بــلــغ 
Ôثله  ــا  م إىل  ــة  ــاف ــاإلض وب ــا.  ــع م ــدا  ــن وك ــا  ــي روس مــســاحــة  أو  ــا  ــي ــرتال أس مــســاحــة  ــاف  ــع أض  4 ـــوايل  ح أي 
ألســرتالــيــا،  آخــر  نــوع  ــن  م جــدا  حقيقيا  خــطــرا  يشكل  فــإنــه  للبرشية،  عــاملــي  تهديد  ــن  م الثقب  هــذا 
سكانها  تصيب  أن  Ôــكــن  ــي  ــت ال الشمسية  ـــحـــروق  وال الـــضـــارة  البنفسجية  ـــوق  ف ــة  ــع األش بسبب 
أن  املــتــوقــع  ومـــن  هـــذا  األوزون.  ثــقــب  منطقة  يف  ــجــغــرايف  ال موقعها  بسبب  ــخــصــوص،  ال وجـــه  ــىل  ع
شخص.  ألـــف   45 حـــوايل   2015 عـــام  ــا  ــي ــرتال أس يف  الــجــلــد  ــان  ــرسط ب ــ¨  املــصــاب األشـــخـــاص  عـــدد  يبلغ 
اآلن،  حتى   Áحج األكـــرب  يعد  أكــتــوبــر   2 ــوم  ي قياسه  عملية  ــرت  ج الـــذي  الثقب  أن  الــبــاحــثــون  وأكـــد 

بالنسبة لهذا الوقت من السنة.
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طريقه  يف  املــؤهــالت،  ــن  م بالكث�  يــزخــر  ـــذي  ال ــرب،  ــغ امل أن  إن)  إن  (يس  األمــريــكــيــة  ــار  ــب األخ شبكة  ـــدت  أك
ـــــورزازات،  ب ــهــائــل  ال املــــرشوع  بفضل  ــا�  ــع ال صعيد  ــىل  ع الــشــمــســيــة"  الــطــاقــة  ــطــاع  ق يف  عظمى  ـــوة  "ق ليصبح 

الذي سينتج 580 ميغاواط من الكهرباء.
عىل  مــقــال  يف  أنــدرســن،  إنــجــر  إفريقيا  شــÁل  ملنطقة  ـــدويل  ال البنك  رئــيــس  نائبة  عــن  إن)  إن  (يس  ونقلت 
أنــدرســن  ــربت  ــت واع باملنطقة".  املــنــاخ  تــحــرتم  الــتــي  السياسات  حيث  مــن  املقدمة  يف  ــرب  ــغ "امل أن  الــقــنــاة،  مــوقــع 
جديا  تفكر  إقليمية  قــوى  فيه  ـــدأت  ب وقــت  يف  الــكــبــ�،  تقدمها  ــن  م لــالســتــفــادة  مــثــايل  مــوقــع  "يف  اململكة  أن 

يف وضع برامجها الخاصة للطاقات املتجددة".

من  ــا  ــارك ــش م  350 مــن   Íـــ أك ــة،  ــون ــل ــربش ب املــــايض  األســـبـــوع  ـــالل  خ مــــرة،  ألول  تــجــمــع 
البيئية  ــول  ــحــل ال وتــثــمــ¨  الـــخـــربات  وتـــبـــادل  الــتــضــافــر  ــاء  ــن ب أجـــل  ــن  م ــوســط  ــت امل ــدان  ــل ب
نظمها  ــي  ــت ال  » كــونــكــت  ــد  ــي ــش-م ــت «ســوي فــعــالــيــة  إطــــار  يف  وذلــــك  ــرة،  ــك ــت ــب امل ــة   ــي ــÁع ــت واالج
ــاد األخــــرض يف املــنــطــقــة املــتــوســطــيــة.  ــص ــت ــط يف إطــــار تــشــجــيــع االق ــوس ــت ـــل امل ـــحـــاد مـــن أج االت
ــاءة يف اســتــخــدام  ــف ــك ــن أجـــل املــتــوســط لــالســتــهــالك واإلنـــتـــاج املــســتــدامــ¨ وال ـــرشوع االتــحــاد م م
لــإلنــشــاء   óاألورو املــــرصف  يــرعــاه   ، ـــــو20+  ري بــعــد   Áفــيــ ــوســط  ــت امل األبــيــض  بــالــبــحــر  املـــــوارد 
ــدامــ¨ الــتــابــع  ـــاج املــســت ـــت ــشــطــة اإلقــلــيــمــيــة لــالســتــهــالك واإلن ــز األن ــرك ــدو وم ــي ــون ــي والــتــعــمــ� وال
الثالثة  املــتــوســط  أجــل  ــن  م ــاد  ــح االت ــدان  ــل ب عليه  صــدقــت  وقــد  للبيئة،  املــتــحــدة  ـــم  األم لــربنــامــج 
لالتحاد  ــعــامــة  ال األمـــانـــة  ــقــدمــه  وت املــقــبــلــة  ــــع  األرب ــوات  ــن ــس ال مـــدى  ــىل  ــذ ع ــف ــن ــي ــون.وس ــع واألرب

والجهات املروجة أثناء الفعالية.

بتونس  افــريــقــيــا  ــشــÁل  ل للطبيعة  الــعــاملــي  ــدوق  ــصــن ال مكتب  ـــدر  أص
البيئية  للتنشئة  ــدة  ــدي ج أداة  يــعــد  الـــذي  ــصــغــار  ال الصحفي¨  ــل  ــي دل

لفائدة التالميذ الذين ترتاوح أعÁرهم ب¨ 8 و14 سنة.
املـــدارس  أطــفــال  تلق¨  إىل  العربية  باللغة  ــاء  ج الـــذي  الــدلــيــل  ــذا  ه ويسعى 
االنــتــهــاكــات  لكشف  االيــكــولــوجــيــة  الــصــحــافــة  ــاديء  ــب م ـــة  ـــدادي واإلع ــيــة  ــتــدائ االب
الجهات  يف  اإليــكــولــوجــيــة  ــات  ــي اإلشــكــال إىل  الــســلــطــات  انــتــبــاه  ــفــت  ول البيئية 
الطبيعة  صــنــدوق  مــكــتــب  مــمــثــلــو  أكــــده  مــا  ـــق  وف ــهــا  ل ــول  ــل ح إيــجــاد  قــصــد 
يجب  الــتــي  الــخــطــوات  مبسطة  بطريقة  الــدلــيــل  ــذا  ه ــقــدم  وي بــتــونــس.  الــعــاملــي 
فوتوغرافية  صـــور  ـــذ  وأخ صحفي  نــقــل  لكتابة  الـــرضوريـــة  واألدوات  اتــبــاعــهــا 

أو تصوير فيلم عن مختلف اإلشكاالت البيئية.

غرمت  ــدن  م أربـــع  بــ¨  مــن  كــانــت  الــراقــيــة  هيلز  بيفريل  مدينة  إن  أمريكيون  مــســؤولــون  ــال  ق
ــاف الـــذي تــعــرضــت له  ــجــف ــاه خـــالل ال ــي ــالك امل ــه ــاد يف اســت ــص ــت ــىل االق ــا � تــجــرب ســكــانــهــا ع ــه ألن

والية كاليفورنيا طوال أربع سنوات.
لــوس  منطقة  بــلــديــة  ــىل  ع ــة  ــروض ــف امل ــة  ــرام ــغ ال إن  كــالــيــفــورنــيــا  يف  ــة  ــي ــائ امل املـــــوارد  هيئة  ــت  ــال وق

انجليس الÍية بلغت 61 ألف دوالر.
 � الــحــرض  يف  ــاه  ــي امل ـــات  رشك «بــعــض  بالهيئة  ــون  ــان ــق ال ــاذ  ــف إن مكتب  مــديــر  ــجــان  ــاري ك كــريــس  ـــال  وق
استجابتها  ـــاءت  ج املــــدن)  (يف  األربــــع  لــلــرشكــات  بالنسبة  ــم.  ــه ــام أم وضــعــت  ــي  ــت ال باملتطلبات  ــف  ت

ومتأخرة. قليلة 
ــي أمــــرا لــلــســكــان بــخــفــض اســتــهــالكــهــم من  ــراط ــق Ôــد ــم كــالــيــفــورنــيــا ال ــاك ــــراون ح ـــ�ي ب ــــدر ج وأص
التزمت  ــعــام  ال املــســتــوى  عــىل  ــه  ان منظمون  وقـــال   .2013 ــام  ع ³ستويات  مــقــارنــة  ــربــع  ال ³ــقــدار  ــاه  املــي

الوالية بهذا الهدف ملدة اربعة أشهر متواصلة.

بيفريل هيلز غرامة لعدم اقتصادها يف املياه دليل أممي لتحسيس الناشئة بالقضايا االقتصاد األخرض يف منطقة املتوسط

املغرب ماض يف تثم¨ قطاع نخيل التمر ضمن سياسة تأهيل الواحات 

وحÁيتها من التغ�ات املناخية

نظافة وجÁلية املدينة.. موضوع يوم درايس بأكادير 

الدورة السادسة للمعرض الدويل للتمور حققت نجاحا باهرا 

صناعة النفط تطرد العÁل والطاقة املتجددة 
�نحهم املزيد من الفرص!

ملحق أسبوعي من إعداد: سم�ة الشناوي

الذباب والديدان والرصاص� يف طريقها إىل سلسلة الغذاء العاملي؟!

الرصاعات الدولية والتغ� املناخي .. تأث� متبادل وترابط عضوي

ــطــة مــضــيــئــة يف  ــق تـــوفـــر الــطــاقــة املـــتـــجـــددة ن
ــة يف  ــاســي ــي ــل أعــــــدادا ق ــغ ــش ــة الــطــاقــة وت ــاع ــن ص
ــاح  ــري ال ــن  م واملـــولـــدة  الشمسية  ــطــاقــة  ال صــنــاعــة 
ــرب  ــا أك ــي ــزئ ــط املـــيـــاه وهـــو مـــا يــخــفــف ج ــاق ــس وم
الــنــفــط  ــاع  ــط ق الــوظــائــف يف  تــقــلــص  مـــن  ــة  ــوج م

عاما.  20 نحو  منذ  والغاز 
ــقــة  ــصــدي ــل الـــجـــديـــدة ال ــم ــع ـــود فــــرص ال ـــق وي
مثل  دول  ــات  ــوم حــك تــطــلــق  حــيــث  ــا  ــي آس للبيئة 
ــÁد  ــت ــة لـــزيـــادة االع ــل ــد بــرامــج هــائ ــن ــه ــ¨ وال ــص ال

املتجددة. الطاقة  عىل 
 Úيــعــا الــــذي  الــوقــت  الــفــرص يف  وتــجــيء هـــذه 
ــه مــنــذ أواخــر  ــن أســـوأ ركـــود ل فــيــه قــطــاع الــنــفــط م
الهندسة  كــلــيــات  طــلــبــة  ــع  ــدف ي  Áــ م الــتــســعــيــنــات، 
ــك  ذل إن  ـــل  ب خــيــاراتــهــم  يف  ــر  ــظ ــن ال ـــــادة  إع يف 

العملية  حــيــاتــهــم  منتصف  يف  ـــاس  أن ــع  م ــحــدث  ي
ـــÍ مـــن عـــرش ســـنـــوات يف قــطــاع  أك ــوا  ــض تــقــريــبــا ق

لنفط. ا
البحرية  الــنــفــط  ملــنــصــات  ـــرشوع  م ــر  ــدي م ـــال  وق
مجال  إىل  ــال  ــق ــت االن يف  ويــفــكــر  ــغــافــورة  ســن ــره  ــق م
يف  ــا  ــام ع  15 ــمــل  ع أن  ــعــد  ب الــشــمــســيــة  ــة  ــاق ــط ال
مــســألــة  إنـــهـــا  ــا  شــخــصــي يل  ــة  ــب ــس ــن ــال "ب ــط  ــف ــن ال

الخطوة." أتخذ هذه  أن  قبل  وقت 
ـــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن  ــر ال ــدي وأضــــاف امل
بل  ــط  ــف ــن ال ــوب  ــض ــن ب يــتــعــلــق  ال  "األمـــــر  ــه  ــت ــوي ه
ــب  ــان ج مـــن  ــا  ــه ــت ــي شــعــب تــخــرس  الــصــنــاعــة  الن 

ملستهلك". ا
ــجــددة  ــة لــلــطــاقــة املــت ــي ــدول ــة ال ــال ــوك وقــالــت ال
ــذا  ه يف  ـــارش  ـــب امل وغــــ�  ـــارش  ـــب امل ــف  ــي ــوظ ــت ال إن 

أي  املـــائـــة  يف   18 ــــايض  امل الـــعـــام  ــز  ــف ق ــاع  ــط ــق ال
عىل  ــون  ــي ــل م  7.7 إىل  ووصــــل  ــون  ــي ــل م  1.2 ــحــو  ن
الــجــديــدة  ــف  ــوظــائ ال غــالــبــيــة  وان  ــا�  ــع ال مــســتــوى 

آسيا. يف 
تحققت  ــب  ــاس ــك امل ـــرب  أك أن  ــة  ــال ــوك ال وذكــــرت 
ـــان  ـــاب ـــي وال وانـــدونـــيـــســـيـــا  ـــهـــنـــد  وال ـــصـــ¨  ال يف 
عىل  ــد  ــزي ي قــد  ــــÁيل  اإلج الــرقــم  وأن  ــالدش  ــج ــن وب
ــام  ع ــول  ــل ــح ب ـــعـــا�  ال ــوى  ــت ــس م عـــىل  ــا  ــون ــي ــل م  16

.2030
ــــد  ـــــة 'ســـويـــفـــت وورلــــــــد واي ــــول رشك ــــق وت
هــذا  أن  تــوظــيــف  ــــة  رشك ــــي  وه ـــز'  ـــســـورســـي ري
التي  والـــغـــاز  الــنــفــط  صــنــاعــة  ــع  م ــا  ــام � يــتــنــاقــض 
مــســتــوى  عـــىل  ــة  ــف وظــي ـــف  أل  200 عـــن  اســتــغــنــت 

املايض. العام  النفط  أسعار  انهيار  منذ  العا� 

ــاســات  ــســي ــري ال ــظ ــن ــــديــــدان والـــرصاصـــ� قــاÇــة طــعــام م ـــاب وال ـــذب دخـــل ال
خلص  أن  بــعــد  ــي  ــامل ــع ال الـــغـــذاء  سلسلة  إىل  طــريــقــهــا  تــجــد  فــهــل  األوروبــــيــــة، 
للدجاج  ــل  ــدائ ب تــكــون  أن  Ôــكــن  أنــهــا  األوروبـــيـــة  املــفــوضــيــة  لــصــالــح  أجـــري  بــحــث 

أيضا! للبيئة  بل وصديقة  وآمنة  بدائل مغذية  والخنازير،  األبقار  ولحوم 
أقـــل من  ـــة  ـــي األوروب ــطــعــام  ال ــم  ــوائ ق إىل  ــهــا  فـــرص وصــول ـــزال  ت ال  ذلـــك  ـــم  ورغ
ملنع  ـــدة  شـــدي ــة  ــاب ــرق ل ــا  ــه ــاع ــض إخ مـــع  ـــوان،  ـــحـــي ال ــف  ــل ع يف  إدخـــالـــهـــا  فــــرص 

البقر. املسؤولة عن مرض مثل جنون  الشاذة  الربوتينات 
تعديل  ــىل  ع  óاألورو ــحــاد  ــالت ل التنفيذية  اإلدارة  وهـــي  املــفــوضــيــة  وتــعــمــل 
ـــــرتاح ســابــق نــظــرا  ــل اق ــش ــد ف ــع ــة ب ــحــدث ــة املــســت ــم ــع ــاألط ــع الـــخـــاص ب ــرشي ــت ال

الحيوان، طبقا ملا ورد بوكالة "رويرتز". لالعرتاض عىل استنساخ 
ـــة لــســالمــة الـــغـــذاء "إفـــســـا" إجـــراء  ـــي ــن الــهــيــئــة األوروب وطــلــبــت املــفــوضــيــة م

بحث عن سالمة أكل الحرشات.
كمصدر  ــرشات  ــح ال ــخــدام  اســت إن  ــا"  ــس "إف قــالــت  ــرا  ــؤخ م ــرش  ن علمي  رأي  ويف 
االقــتــصــادي  واألمـــن  للبيئة  هــامــة  ــد  ــوائ ف ــه  ل يــكــون  اأن  Ôــكــن  والــعــلــف  للطعام 

.ýوالغذا
ــات  ــاث ــع ــب االن ــخــفــض  ت أن  ــن  ــك Ô ـــرشات  ـــح ال ــة  ــي ــرب ت أن  ــر  ــري ــق ــت ال يف  ــــاء  وج
ــيــوت  ــب ال بــظــاهــرة  يــعــرف  مـــا  أو  الــــحــــراري  ــاس  ــب ــت ــالح ل ــة  ــب املــســب الـــغـــازيـــة 

ــىل كــفــاءة  ــا تــنــطــوي ع ــه ــÁ أن ــر ك ــازي ــن ــخ ــة وال ــة بــرتبــيــة املــاشــي ــارن ــق ــة م ــزجــاجــي ال
أكرب يف تحويل العلف إىل بروت¨.

متاجر  سلسلة  ــر  ــدي ت ــي  ــت ال للتجزئة  ديــلــهــيــز  رشكـــة  طــرحــت   2014 عـــام  ويف 
تلق   � لــكــنــهــا  ــهــا  ــات مــكــون يف  ــق  ــي ــدق ال ــة  ــوس س ــل  ــدخ ت ـــوالت  ـــأك م بــلــجــيــكــا  يف 

رواجا.
املنتج  يف  ــرة  ــاه ظ الــحــرشات  ــكــون  ت أال  "قــررنــا  ــة  ــرشك ال ــاســم  ب مــتــحــدث  ـــال  وق
ليس  املــســتــهــلــك  أن  ــا  ــن رأي ـــك  ذل رغـــم  لــكــن   ýــد ــب امل ــور  ــف ــن ال ــن  م نــخــفــف  حــتــى 

لذلك". بعد  مستعدا 
ــا، بـــدائـــل جــيــدة ملـــصـــادر الــربوتــ¨  ــمــي ــ� مـــن الـــحـــرشات، عــل ــث ــك ــرب ال ــت ــع وت
ــة يف  ــاص ــر واألســــــÁك، خ ــازي ــن ــخ ـــار وال ـــق ـــدجـــاج ولـــحـــوم األب ــل ال ــث الــحــيــواÚ م

للحيوان. كعلف  مفيدة  أنها   Áاألخرى، ك املعالجة  واألشكال  العجائن 
تخضع  أن   ýــــذا غ كــمــنــتــج  ــة  ــل ــام ك ــــرشات  ح طـــرح  ــة  ــال ح يف  ــع  ــوق ــت امل ومـــن 
بتعليÁت  ــق  ــرف ت أن  ــىل  ع والــتــجــفــيــف  ــد  ــربي ــت ال مــثــل  طــويــلــة  مــعــالــجــة  لعملية 

لالستخدام.
من  أجــــزاء  ســتــنــتــزع  ـــحـــاالت  ال ــعــض  ب يف  ـــه  إن ــرهــا  ــقــري ت يف  "إفـــســـا"  وقــالــت 
مخاطر  وتــقــلــيــص  ــهــا  أكــل ــة  ــجــرب ت "لــتــحــســ¨  ــة  ــح ــن واألج ــــل  األرج مــثــل  الــحــرشة 

"الجمربي". الروبيان  تقش�  االختناق"، كÁ يحدث مع 
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ــمــر ضــمــن فــعــالــيــات  ــت ــة لــنــخــيــل ال ــي ــدول شـــاركـــت جـــائـــزة خــلــيــفــة ال
خــاص  رواق  خـــالل  ــن  م بـــأرفـــود،  ــســادســة  ال دورتــــه  يف  ــتــمــور  ال مــعــرض 
ــق الــتــعــريــفــيــة بــالــجــائــزة  ــائ ــوث ــن املــطــبــوعــات وال ـــددا م عــرضــت فــيــه ع
ــة عـــىل مـــدى ^ـــاÚ ســـنـــوات عـــىل مــســتــوى  ــق ــأل ــت ــهــا امل وتـــقـــدم مــســ�ت
العلمي  الــبــحــث  تشجيع  مــجــال  يف  الـــرائـــدة  واملــكــتــســبــات  ـــجـــازات  اإلن
ــا  ــت قــبــلــة ومــحــراب ــح ــز عـــطـــاءات الــنــخــلــة املــبــاركــة، حــيــث أض ــزي ــع وت

التمر. نخيل  بقطاع  واملهتم¨  والعامل¨  الباحث¨  لجميع  علميا 
خليفة  ــزة  ــجــائ ل ــام  ــع ال ـــ¨  األم زايــــد،  الــوهــاب  عــبــد  ــور  ــت ــدك ال ـــدم  وق
ــري، عــزيــز  ــح ــب ــد ال ــي ــص ــة وال ــالح ــف ــمــر لـــوزيـــر ال ــت ــة لــنــخــيــل ال ــي ــدول ال
ــدات أنــشــطــة  ــج ــت ــس ــه ألروقــــــة املــــعــــرض، م ــت ــول اخــــنــــوش، خــــالل ج
ــا  ــه ــدارت ــاع مـــع إص ــط ــق ـــاó عـــىل ال ـــج الــجــائــزة وتـــأثـــ� أنــشــطــتــهــا اإلي

األخ�ة. 
خليفة  ــزة  ــجــائ ل ــام  ــع ال ـــ¨  األم زايــــد،  الــوهــاب  عــبــد  ــور  ــت ــدك ال ـــر  وذك
مــشــاركــة  دواعــــي  أن  صــحــفــي،  ــح  ــرصي ت يف  ــر،  ــم ــت ال لــنــخــيــل  ــة  ــي ــدول ال
ــزة  ــائ ــج ال ــة  ــي ــج ــي ــرتات اس ســيــاق  يف  تـــأ[  ـــــود  أرف مــعــرض  يف  الـــجـــائـــزة 
ــل،  ــاف ــح ــات وامل ــقــي ــت املــل ــا يف مــخــتــلــف  ــوره ــض ــز ح ــزي ــع ت تــتــغــيــا  ــي  ــت ال
فضال  حــولــهــا،  املـــتـــبـــارى  والـــفـــئـــات  ــأنــشــطــتــهــا  ب ــف  ــري ــع ــت ال ــة  ــي ــغ ب
ــة يف  ــمــشــارك ــل ـــورة ل ـــص ــو ال ــان ــن ــ¨ وف ــث ــاح ــب ــجــ¨ وال ــت عـــن تــحــفــيــز املــن

الجائزة.
والــطــلــبــة  ــاحــثــ¨  ــب ال قــبــل  مــن  كــثــيــفــا  إقــبــاال  ــزة  ــائ ــج ال رواق  ــي  ــق ول
³ختلف  ــزة  ــائ ــج ال يف  ــة  ــارك ــش امل ـــÁرات  ـــت اس وزعــــت  حــيــث  واملــهــتــمــ¨ 
ناهيك  ــا،  ــه ــداف وأه ــة  ــشــارك امل رشوط  حـــول  رشوحــــات  ــت  ــدم وق فــئــاتــهــا 
بشجرة  ــخــاصــة  ال ــق  ــائ ــوث وال ــات  ــوع ــب ــط وامل ــالت  ــج امل ــن  م ــد  ــدي ــع ال ــن  ع
ــاري  ــب ــت ــزة االع ــائ ــج ــزة وضـــع ال ــائ ــج ــــرز أمـــ¨ عـــام ال ــر. وأب ــم ــت نــخــيــل ال
مستعرضا  ـــادÔـــي،  االك الــعــلــمــي  للمشهد  تــقــدمــه  ــت  ــات ب ـــذي  ال املــمــيــز 
من  الــتــمــر  لنخيل  ــة  ــي ــدول ال خليفة  ــزة  ــائ ج حققتها  ــتــي  ال املكتسبات 
عىل  عملت  ــي  ــت ال املـــرشوعـــات  ومــخــتــلــف  واألبـــحـــاث  ـــدراســـات  ال حــيــث 
ـــرó، وكـــذا  ـــع ــوى الــــدويل وال ــت ــس ــمــر عـــىل امل ــت ــاع نــخــيــل ال ــط تــنــمــيــة ق

املجال. اإلمارات يف  تلعبه دولة  الذي  الهام  الدور 
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