
ضمن فعاليات املعرض الدولي للفالحة 
ب��م��ك��ن��اس ب��رس��م ال��س��ن��ة ال���ج���اري���ة 2015 
.اس���ت���ل���م ك���ل م���ن رش���ي���د ص��ل��غ��ي، أس��ت��اذ 
التطبيقية  ل��ل��ع��ل��وم  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل��درس��ة 
الرحيم  ابن زهر وعبد  باكادير بجامعة 
ح����رم����ة ال����ل����ه، أس����ت����اذ ب���امل���ع���ه���د ال��ح��س��ن 
الثاني للزراعة والبيطرة مركب البستنة 
بايت م��ل��ول، م��ؤخ��را، ش��ه��ادة تشجيعية 
عن  الكبرى  الثاني  الحسن  ج��ائ��زة  لنيل 
االخ����ت����راع  ال��ب��ح��ث ف���ي امل���ي���دان ال��ف��الح��ي 

درجة العلوم والتكنولوجيا املتقدمة. 
ه�������ذه ال�����ج�����ائ�����زة ال����ت����ي س���ل���م���ه���ا ع���زي���ز 
اخنوش، وزير الفالحة و الصيد البحري، 
للفائزين عن بحثهما حول "الفيطوباك" 
والتخثير الكهربائي كوسيلتني ملعالجة 
املستعملة  للمبيدات  السائلة  النفايات 

في الحقول الزراعية.
البحث  معالجة النفايات  ه��ذا  وي���روم 
املبيدات  استخدام  السائلة الناتجة عن 
م��ن  تعتبر حاليا  امل������زارع  ال������ت������ي  ف�����ي 
ب�����ني األول�������وي�������ات ض���م���ن م����ج����ال ال��ب��ي��ئ��ة 

وال��ق��درات  الجيدة  واملمارسات الزراعية 
ب���اس���ت���خ���دام  التكنولوجية املتعلقة 

املبيدات.
وأف�����������������اد االس����������ت����������اذ رش�������ي�������د ص���ل���غ���ي 
أن  اإلشكالية األساسية موضوع البحث 
تمثلت في طرح سؤال "ماذا يجب القيام 
به مع 3 متر مكعب للهكتار من النفايات 

الناتجة  ال��س��ن��ة،  ف��ي  للمبيدات  السائلة 
عن مزارع الخضروات؟" أي أن 48000 متر 
ال��س��ائ��ل��ة  ال���ن���ف���اي���ات  م����ن  مكعب سنويا 
عن 16000هكتار  للمبيدات الناتجة 
س��وس  مزارع الخضروات ملنطقة  م���ن 
ماسة. وكان أن أفضى البحث إلى الحل 
وال��ت��خ��ث��ي��ر  "ال���ف���ي���ط���وب���اك"  وهو اقتراح 

النفايات  م��ن  و الحد  الكهربي ملعالجة 
السائلة للمبيدات.   

ال���ك���ه���رب���ي،  تقنية التخثير  أن  ذل�����ك 
التلوث  يضيف صلغي، تخفض نسبة 
وت���ح���ت���اج  امل������ائ������ة.  ف�����ي  نسبة 96  ال�������ى 
م��س��اح��ة ص��غ��ي��رة ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ط��رق 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة األخ�������رى م����ع ق���ل���ة ت��ك��ال��ي��ف 
حاجة  توجد  وال  والصيانة.  التشغيل 
لتنظيم درج����ة ال��ح��م��وض��ة ف��ي ح��ني أن 

النسبة املئوية للرواسب تقل عن 5٪.
" الفيتوباك"،  يخص  تقنية  فيما  و 
أظهرت النتائج أن تركيز بقايا املبيدات 
ف���ي ال���ت���رب���ة، ب��ع��د س���ن���ة، ض��ع��ي��ف��ة ج��دا 
حيث أنها أصغر من الحد األدنى آلالت 
التربة في  التحليل. كما يمكن تشتيت 

األرض حوالي 10 متر مربع.
وع���ن دواع����ي اس��ت��ع��م��ال "ال��ف��ي��ط��وب��اك" 
أن  يقول صلغي  الكهربائي،  والتخثير 
املواصفات  يتماشى مع متطلبات  ذلك 
ال���س���ائ���ل���ة  ال����ن����ف����اي����ات  إلدارة  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
 ،14001 ب��إي��زو  يتعلق  فيما  للمبيدات، 
،ك��������ذا اس����ت����م����رار م���ن���ط���ق���ي ل���ل���م���ارس���ات 

الزراعية الجديدة. 

< جون ماتيوس – هاو تان *

ت��ول��د ال��ص��ني ال��ق��س��م األك��ب��ر م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
الكهرباء بحرق الوقود األحفوري، تماما كما فعلت 
ال��ث��ورة الصناعية.  اقتصادية ص��اع��دة منذ  ق��وة  ك��ل 
ن��ج��ازف  الحقيقة يجعلنا  ع��ل��ى ه���ذه  ال��ت��رك��ي��ز  ول��ك��ن 
بالتغافل ع��ن ات��ج��اه م��ل��ح��وظ. ذل��ك أن ال��ن��ظ��ام ال��ذي 
تتبناه الصني لتوليد الطاقة يتحول نحو االخضرار 
����� ب��س��رع��ة أك��ب��ر ك��ث��ي��را م���ن أي ن��ظ��ام آخ���ر م��م��اث��ل في 

الحجم على كوكب األرض.
ويتجلى هذا االتجاه بوضوح في ثالثة مجاالت. 
األول توليد الكهرباء. فوفقا للبيانات الصادرة عن 
الطاقة  كمية  تناقصت  الصيني،  ال��ك��ه��رب��اء  مجلس 
ال��ت��ي ول��دت��ه��ا ال��ص��ني ب��اس��ت��خ��دام ال��وق��ود األح��ف��وري 
السابق،  بالعام  مقارنة   0.7% بنحو   2014 ع��ام  ف��ي 
وهو أول انخفاض في الذاكرة الحديثة. ومن ناحية 
الطاقة باستخدام مصادر غير  تزايد توليد  أخ��رى، 

الوقود األحفوري بنسبة 19%.
ومن الالفت للنظر أن الطاقة النووية لعبت دورا 
صغيرا في هذا التغيير. فقد تزايدت الكهرباء املولدة 
ب��اس��ت��خ��دام م���ص���ادر خ���ض���راء ف��ق��ط ����� امل�����اء وال���ري���اح 
والطاقة الشمسية �� بنسبة %20، وكان النمو األكثر 
إث�����ارة ف���ي ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة، ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت 
ال��ش��م��س��ي��ة  ال���ط���اق���ة  ت����ج����اوزت  ك���م���ا  ب��ن��س��ب��ة 175%. 
املنَتجة،  الجديدة  الطاقة  حيث  من  النووية  الطاقة 
العام  في  إضافية  تيراواط/ساعة   17.43 توفر  لكي 
امل���اض���ي، م��ق��ارن��ة ب��ن��ح��و 14.7 ت���ي���راواط/س���اع���ة من 
املصادر النووية. وللعام الثالث على التوالي، ولدت 
الصني قدرًا من الرياح أكبر من ذلك الذي ولدته من 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة. وه���ذا يعني أن ال��زع��م ب���أن الصني 
سوف تعتمد على محطات الطاقة النووية كمصدر 
غير الكربون لتوليد الكهرباء ال يستند إلى أساس 

صحيح.
وامل���ج���ال ال��ث��ان��ي ح��ي��ث أص��ب��ح االت���ج���اه األخ��ض��ر 
واضحا هو مجموع قدرة توليد الكهرباء في الصني. 

ف���اآلن أص��ب��ح ن��ظ��ام ال��ط��اق��ة ف��ي ال��ص��ني ه��و األض��خ��م 
على اإلط��الق في العالم، وهو قادر على إنتاج 1.36 
ت����ي����راواط، م��ق��ارن��ة ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال���ت���ي تنتج 

تيراواط واحد.
وم�����ن ال���ص���ع���ب ع���ق���د م���ق���ارن���ات م���ب���اش���رة مل���ص���ادر 
ال���ط���اق���ة امل���ب���اش���رة، ألن اس���ت���خ���دام ال����ري����اح وال��ط��اق��ة 
ال��ش��م��س��ي��ة وال���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة، وم���ح���ط���ات ال���وق���ود 
األح���ف���وري ي��ت��ف��اوت وف��ق��ا ل��ل��وق��ت م���ن ال���ي���وم. ول��ك��ن 
م��راج��ع��ة ال��ب��ي��ان��ات ال��س��ن��وي��ة م��ن امل��م��ك��ن أن تعطينا 

تصورا لكيفية تغير النظام بأكمله.

التوالي حيث  الثاني على  املاضي هو  العام  ك��ان 
أض��اف��ت ال��ص��ني حجما م��ن ق���درة ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة من 
م��ص��ادر غير ال��وق��ود األح��ف��وري أك��ث��ر م��ن ذل��ك ال��ذي 
أض��اف��ت��ه م��ن م��ص��ادر ال��وق��ود األح���ف���وري. ف��ق��د زادت 
الوقود  من  الكهرباء  توليد  على  قدرتها  من  الصني 
األح�����ف�����وري ب��ن��ح��و 45 ج����ي����ج����اواط، ل���ك���ي ت���ص���ل م��ا 
ال��وق��ت نفسه، زادت  مجموعه 916 ج��ي��ج��اواط. وف��ي 
م��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى إن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء م��ن م��ص��ادر غير 
ال��وق��ود األح��ف��وري بنحو 56 ج��ي��ج��اواط، لكي يصل 
امل��ج��م��وع إل���ى 444 ج��ي��ج��اواط. وق���د أض��اف��ت ال��ري��اح 

وامل��ي��اه وال��ط��اق��ة الشمسية 51 ج��ي��ج��اواط م��ن ق��درة 
توليد الطاقة.

ونتيجة لهذا فإن الرياح واملياه والطاقة الشمسية 
ت��م��ث��ل %31 م��ن إج��م��ال��ي ق����درة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء في 
الصني، ارتفاعًا من %21 في عام 2007، في حني تمثل 
النتائج  ه��ذه  وتتجاوز  أخ���رى.   2% النووية  الطاقة 
الهدف الذي حددته الخطة الخمسية الثانية عشرة 
للصني، والتي توقعت أن تشكل قدرة توليد الطاقة 
التي تستند إل��ى مصادر غير ال��وق��ود األح��ف��وري ما 
البالد  في  الكهرباء  توليد  نظام  من  من 30%  يقرب 

بحلول عام 2015.
وأخ���ي���را، ب��وس��ع��ن��ا أن ن���رى االت���ج���اه ن��ح��و ال��ط��اق��ة 
ال���خ���ض���راء ف���ي األن����م����اط االس���ت���ث���م���اري���ة ف���ي ال��ص��ني. 
واألدلة واضحة: فاألموال التي تستثمرها الصني في 
الكهربائية  للطاقة  الخضراء  املصادر  نحو  االتجاه 
على  تعتمد  التي  تلك  في  التي تستثمرها  من  أكثر 
ال��وق��ود األح���ف���وري. وم���ا تنفقه ال��ص��ني ع��ل��ى الطاقة 

الخضراء أكثر مما تنفقه أي دولة أخرى.
الطاقة من  التي تنتج  امل��راف��ق  ك��ان االستثمار في 
ال��وق��ود األح��ف��وري ف��ي انخفاض م��ت��واص��ل، م��ن 167 
مليار يوان )24 مليار دوالر أميركي تقريبا( في عام 
2008 إلى 95 مليار ي��وان في عام 2014 )15.3 مليار 
دوالر(، في حني ازداد االستثمار في مصادر الوقود 
غير األحفوري من 118 مليار يوان في عام 2008 إلى 
ازدادت  كما   .2014 ع��ام  األق���ل  على  ي���وان  مليار   252
إل��ى توليد  التي تذهب  الطاقة  حصة االستثمار في 
الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة املتجددة بشكل 
ثابت، لكي تبلغ %50 في عام 2011، ارتفاعًا من 32% 
قبل أربع سنوات فقط. وفي عام 2013، بلغت حصة 

االستثمار في الطاقة املتجددة ما ال يقل عن 59%.
ال���واق���ع أن ال��ك��ث��ي��ر يعتمد ع��ل��ى ن��ج��اح إص��الح��ات 
الرامية  على جهودها  وبخاصة  الصني،  في  الطاقة 
إلى بناء نظام الطاقة املتجددة األكبر على مستوى 
���� وه��و طموح أكبر كثيرًا م��ن أي ش��يء يمكن  العالم 
تصوره، ناهيك عن محاولة تنفيذه، في الغرب. وهذا 
من شأنه أن يزيد من أهمية تحري الدقة في التعامل 
م���ع األرق�����ام ال��خ��اص��ة ب��ال��ن��ظ��ام خ���الل ت���ط���وره، حتى 

يتسنى لنا أن نستوعب اتجاه التغيير اإلجمالي.
إن نظام الطاقة في الصني يظل معتمدا بشدة على 
إلى  الكثير إضافة  الفحم  الفحم، وس��وف يحرق من 
أن نصف  ي��ك��ون بوسعنا  أن  ق��ب��ل  بالفعل  ُأح����ِرق  م��ا 
النظام ب��دق��ة ب��أن��ه أم��ي��ل إل��ى االخ��ض��رار م��ن ال��س��واد. 
ولكن اتجاه التغيير واض��ح. والب��د من االعتراف به 
�� ووضعه في االعتبار عندما نناقش الطاقة العاملية 

وسياسة الطاقة.
                               *ترجمة: ابراهيم محمد علي 
عن  "بروجيكت سنديكيت"

<  محمد التفراوتي
 منذ سنة  2007 دأب الطلبة املهندسون 
ب���امل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
بأكادير )ENSA( على عقد ملتقى سنوي 
ل��ل��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث يلتئم  م��خ��ص��ص 
امل��ه��ن��دس��ون امل��ت��خ��ص��ص��ون وامل��ت��خ��رج��ون 
ل���دراس���ة م��خ��ت��ل��ف امل���ح���اور وامل��وض��وع��ات 
اهتماماتهم  ضمن  تندرج  التي  املتنوعة 
ال����دراس����ي����ة. وي�������روم ه�����ذا امل���ل���ت���ق���ى ت���ب���ادل 
رؤى  وت��ح��س��ني  ال��ع��ل��م��ي��ة  واآلراء  األف���ك���ار 
امل��ه��ن��دس��ني و أط���ر امل��س��ت��ق��ب��ل ف���ي ق��ض��اي��ا 

. والتنمية  البيئة 
وأضحى قطاع الطاقة ضمن انشغاالت 
استمرار  مع  خصوصا  املعنية  القطاعات 
جعل  يستوجب  مما  الطاقة،  على  الطلب 
املشاريع البحثية الجديدة غنية ومفيدة، 
ت��ش��ك��ل ب���دائ���ل م��ب��ت��ك��رة ت��ل��ب��ي ال��ح��اج��ي��ات 
في  املحددة  املعايير  احترام  مع  املتزايدة 

البيئة. حماية  إستراتيجية  إطار 
وش���ك���ل ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ف���ي دورت������ه ل��ه��ذه 
ال��س��ن��ة ف���رص���ة س��ان��ح��ة ل��ت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء 
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة م��ن 
م��ي��اه  وم���ع���ال���ج���ة  ال���ن���ف���اي���ات  إدارة  ق���ب���ي���ل 

. الصرف الصحي وتغير املناخ 
بالشرح  الخبراء  من  مجموعة  وتناول 

التي  املتنوعة  املشاريع  بعض  والتحليل 
ت��ش��م��ل ال���ط���اق���ة وت���غ���ي���ر امل����ن����اخ وال���ق���ط���اع 
ال���ب���ي���ئ���ي ب��م��ن��ط��ق��ة س������وس م����اس����ة درع������ة، 
وت����أث����ي����ره����ا ع����ل����ى ال����ق����ط����اع االق����ت����ص����ادي 
واالج�����ت�����م�����اع�����ي وال����س����ي����اس����ي وال���ث���ق���اف���ي 

واألكاديمي.
واس�����ت�����ع�����رض ع����ب����د ال�����رح�����م�����ان ع����م����ور، 
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ب��ي��ئ��ة ب��ج��ه��ة س��وس ماسة 
درع�����ة، م���ج���ه���ودات ال��ج��ه��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
امل���ح���اف���ظ���ة ع����ل ال��ب��ي��ئ��ة واآلف�������اق ال����واع����دة 
التي  درع��ة  ماسة  في جهة سوس  للطاقة 
الجهة  ان��خ��راط  ع��ب��ر  ملفتا  ت��ط��ورا  تشهد 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���ب���رام���ج ال��ط��اق��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
متناوال البرامج البيئية املبرمجة وتطور 

. بالجهة  الطاقية  النجاعة 
وأك������د م���ح���م���د واك�����ري�����م م����دي����ر امل����درس����ة 
على  بأكادير  التطبيقية  للعلوم  الوطنية 
أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ق������درات ال��ط��ل��ب��ة م���ن خ��الل 
ال����ت����واص����ل م�����ع خ�����ب�����راء ف�����ي ت��خ��ص��ص��ات 
مختلف  الستيعاب  تؤهل  دقيقة  دراسية 

. الحديثة  والتكنولوجيات  املعارف 
 وأف����������اد  ال����ب����روف����س����ور ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف 
ال����خ����ط����اب����ي رئ����ي����س ال���ج���م���ع���ي���ة امل���غ���رب���ي���ة 
وأس����ت����اذ   )AMSR( ال����ج����ه����وي����ة  ل���ل���ع���ل���وم 
الغابويني  للمهندسني  الوطنية  امل��درس��ة 
أن امل����غ����رب ي����واج����ه ره�����ان ت��غ��ي��ر امل����ن����اخ . 

ف��م��ن��ذ ع����دة ع���ق���ود ت��ش��ه��د ال���ب���الد س��ل��س��ل��ة 
درج��ات  في  وارت��ف��اع  الجفاف  من سنوات 
املناخ.  في  تغير  إل��ى  مما يشير  ال��ح��رارة، 
وق����د أج����ري����ت ال�����دراس�����ات ت���دع���م ف���ك���رة أن 
أكثر  وسيتغير  امل��غ��رب  ف��ي  يتغير  امل��ن��اخ 

بشكل  مماثلة  توقعات  مع  املستقبل،  في 
الحكومية  الهيئة  تقدمها  التي  لتلك  عام 
  )IPCC( امل���ن���اخ ب��ت��غ��ي��ر  امل��ع��ن��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
ف�����ي ن����ه����اي����ة ال������ق������رن. وي�����ج�����ب أخ�������ذ ب��ع��ني 
االع��ت��ب��ار امل���خ���اوف امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���آث���ار تغير 

السكانية  البنية  هشاشة  ومسألة  املناخ، 
وال���ب���ي���ئ���ات االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 

والطبيعية.
وتتفاقم هذا الهشاشة من خالل العمل 
اإلن��س��ان��ي ال��ذي غالبا م��ا ي��ف��رض أوض��اع 
الخطابي،  يضيف  مناسبة،  غير  تشغيل 
ال����ذي يعتمد  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  م��ث��ل م��ج��ال 
ع���ل���ى ال���ت���س���اق���ط���ات امل���ط���ري���ة وي���ع���ان���ي م��ن 
ت���غ���ي���رات اس���ن���وي���ة ق���وي���ة وع�����دم االن��ت��ظ��ام 
 50 ح��وال��ي  وت��ت��رك��ز  للتساقطات.  امل��ك��ان��ي 
 15 على  التساقطات  م��ن حصة  امل��ائ��ة  ف��ي 

الكلية للبالد. املائة من املساحة  في 
ذلك أن تغير املناخ يؤدي إلى انخفاض 
ف��ت��رة جفاف  ه��ط��ول األم��ط��ار، م��ع مخاطر 
الوضع  تفاقم  إل��ى  ي��ؤدي  ق��د  مما  طويلة، 
املائي باملغرب الذي صنف من بني 20 بلد 

املائية. منهك على مستوى توفر املوارد 
ويؤكد الخطابي أن باإلضافة إلى ندرة 
امل��ي��اه ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا أن ت��ت��ف��اق��م بسبب 
ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ، ف���إن زي����ادة وك��ث��اف��ة وت��ن��وع 
األم���ط���ار ت��ق��ود ن��ح��و ح����دوث ال��ف��ي��ض��ان��ات 
غالبا  وال��ت��ي  القوية  املحلية  وال��ع��واص��ف 
السريعة  الفيضانات  ف��ي  سببا  تكون  م��ا 

والعنيفة. 
وم�����������ن األم�������ث�������ل�������ة ال������������ب������������ارزة، ي���ض���ي���ف 
ال��خ��ط��اب��ي، م��ن��ط��ق��ة  أوري���ك���ا ال��ت��ي ش��ه��دت 
منطقة  ث��م   .1995 سنة  مهولة  فيضانات 
وسطات  واملحمدية   1997 سنة  الحاجب 
ووس�����ط  ج����ن����وب  ك������ذا  و   2002 س���ن���ة  ف�����ي 
املغرب في نوفمبر سنة 2014، إذ تسببت 
ال����ف����ي����ض����ان����ات ف������ي خ����س����ائ����ر ك����ب����ي����رة ف��ي 

البشرية. واألرواح  املمتلكات 
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، ت��م ت��ط��وي��ر م��ش��روع 
اإلدارة  خ��الل  من  املناخ  تغير  مع  التكيف 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���م���وارد امل��ائ��ي��ة ودف����ع م��ق��اب��ل 
وال����ذي   )GIREPSE( ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���خ���دم���ات 

ي���ن���ش���د ت���ط���وي���ر وس����ائ����ل إع�������ادة ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ف���ي س��ي��اق  ل��ل��م��ي��اه  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ف���ي اإلدارة 
ت���غ���ي���ر امل����ن����اخ. وي���م���ك���ن ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك م��ن 
ال��ن��اس  ع��ل��ى تكيف  ال��ق��درة  خ��الل تحسني 
وم���رون���ة ال��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة م���ن خ��الل 
ال���ق���ائ���م���ة  واألدوات  امل�����ن�����اخ  وض������ع  دم������ج 
ع��ل��ى ال��س��وق )م��ث��ل دف���ع م��ق��اب��ل ال��خ��دم��ات 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة( وف�������ي ال����س����ي����اس����ة ع����ب����ر خ��ط��ط 
ع��م��ل ب��ي��ئ��ي��ة وت��ن��م��وي��ة. وي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا 
املشروع البحثي في حوض تانسيفت من 
اإلقليمي  للعلوم  املغربية  الجمعية  قبل 
م��ن  ال���ع���دي���د  م����ع  ب���ال���ش���راك���ة  و   )AMSR(

والدولية. الوطنية  املؤسسات 
وم������ن ج���ه���ت���ه اس����ت����ع����رض ال���ب���روف���س���ور 
ب��اح��ث بكلية  ال��ص��ي��ف��اوي، أس���ت���اذ  دن����ون 
العلوم بعني الشق الدار البيضاء، تجربة 
امل���غ���رب ع��ل��ى م��س��ت��وى االن���ت���ق���ال ال��ط��اق��ي  
وك���ذا تطبيقات  امل��س��ت��خ��دم��ة   وال��ت��ق��ن��ي��ات 

البحر. مياه  تحلية 
وت�����ح�����دث ال����ص����ف����اوي ع�����ن ال���ت���ح���دي���ات 
الكبيرة الثالث التي يعرفها العالم والتي 
املناخ   اإلم���دادات  وتغير  أم��ن  ف��ي  تتجلى 
تدبير  التنافسية، مستعرضا مجاالت  ثم 
م��ش��ك��ل��ة ال���ط���اق���ة وامل���ي���اه وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ف���ي امل���ج���ال م���ن ق��ب��ل م��ه��ن��دس��ي 

.. التكنولوجيا  نقل  املغرب ونتائج 
وت����ن����اول امل���ه���ن���دس ال���ش���ي���خ ال���خ���رش���ي، 
أكادير،  الحضرية  بالجماعة  قسم  رئيس 
م��ج��ال ت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات ب��ج��م��اع��ة أك��ادي��ر 
أك��ادي��ر  بمدينة  البيئية  امل��ظ��اه��ر  وب��ع��ض 
حماية  تستهدف  التي  املساعي  ومختلف 
تدبير  وم��ج��االت   الحياة،  وج��ودة  البيئة 
امل����س����اح����ات ال�����خ�����ض�����راء  م�����ع االس����ت����دام����ة 
السائل  الصحي  الطاقة والصرف  ة  وكفاء
وإعادة استخدام املياه العادمة ثم مراحل 

باملدينة. النفايات  إدارة 
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 25 بعد  الشمالي  املتجمد  املحيط  يصبح  إن  احتمال  من  أمريكيون  علماء  حذر 
سنة من دون جليد خالل فصل الصيف. هذا ما توصل إليه خبراء اإلدارة الوطنية 
للتغيرات  متابعتهم  ن��ت��ائ��ج  م��ن  وامل��ح��ي��ط��ات،  ال��ج��وي  ال��غ��الف  ل��دراس��ة  األم��ري��ك��ي��ة 
مساحة  انخفاض  ومالحظتهم  الشمالية  القطبية  املنطقة  في  الحاصلة  املناخية 
منذ  تالحظ  لم  كبيرة  بدرجة  املنصرمة  السنة  شتاء  خالل  فيها  الجليدية  الطبقة 
أن ذلك ال يثير  إال  اآلن.  األقمار االصطناعية وحتى  املنطقة بواسطة  بداية مراقبة 
القلق ألنه، حسب قولهم، سبق وان حدث مثل هذا األمر قبل 6-7 آالف سنة، حينها 
البيضاء وغيرها من الحيوانات على العيش في الظروف الجديدة. الدببة  تكيفت 

ق���ال م��س��ؤول��ون أم��ي��رك��ي��ون إن ح��دي��ق��ة ح��ي��وان دن��ف��ر ن��ع��ت اإلث��ن��ني ف���رس ال��ن��ه��ر »ب��ي��رت��ي« 
ح��دائ��ق حيوان  ف��ي  نهر  ف��رس  أكبر  وه��و  أكبر حيواناتها سنا،  وك�����ان  عاما   58 يبلغ  ال��ذي 
أم��ي��رك��ا الشمالية ق��اط��ب��ة. وي��ت��راوح م��ت��وس��ط ع��م��ر وح��ي��د ال��ق��رن ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ب��ري��ة ب��ني 30 
يوم  »ه��ذا  بلوك:  الحديقة شانون  مديرة  وقالت  عاما.   50 إلى  األس��ر  في  عاما ويصل  و40 
حزين لحديقة دنفر ومجتمعنا. بيرت كان عضوا في أسرتنا ألكثر من 50 عاما. سنفتقده 
على  املحببة  شخصيته  وعرفوا  يزورونه  كانوا  الذين  واألطفال  األس��ر  خصوصًا  جميعًا، 
مدى سنوات«. وأوضحت الحديقة أن شهية »بيرتي« تقلصت بدرجة ملحوظة، كما أصبح 
عازفًا عن الخروج من بحيرته ويجد صعوبة في السير. ووصل »بيرتي« إلى حديقة دنفر 
آتيًا من حديقة حيوان نيويورك املركزية عام 1958، وهو أب لكل فرس نهر في حديقة دنفر.

وهي  الشمسية  للطاقة  محطة  أول  م��ؤخ��را  شريف  ن��واز  الباكستاني  ال���وزراء  رئيس  افتتح 
ط��ري��ق تحقيق وع��ود قطعها  ال��ص��ني وخ��ط��وة على  م��ع  املتنامي  الوثيق  ال��ت��ع��اون  ث��م��ار  أح��دث 
أقيمت في  التي  املحطة  املزمن. وتنتج  الكهرباء  انقطاع  االنتخابية بحل مشكلة  الحملة  خالل 
إقليم البنجاب مائة ميجاوات من الطاقة تزيد إلى ألف ميجاوات العام القادم. وأظهرت وثائق 
عام  خ��الل  صينية  شركة  وبنتها  البنجاب  إلقليم  مملوكة  املحطة  أن  الباكستانية  الحكومة 
أن أصبحت  »منذ  املحطة  افتتاح  بمناسبة  مليون دوالر. وقال شريف في خطاب   190 بتكلفة 
إليها«. وصرح بأنه  النور  الظلمة في باكستان وإعادة  إنهاء  رئيسا للوزراء كان هدفي األول 
ع��ن األح��ي��اء كوسيلة  امل��ن��ظ��م  ال��ك��ه��رب��اء  ق��ط��ع  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  2017-2018 سينتهي  ع��ام  ب��ح��ل��ول 

االستهالك. لترشيد 

أول محطة للطاقة الشمسية في باكستاننفوق أكبر فرس نهر أمريكيالقطب الشمالي من دون جليد صيف 2040 
9

الطاقة  العالم سيتغذى  في  فندق  أول  افتتاح  ع��ام 2017  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ستشهد 
 InterContinental" الكهربائية الواردة من البطاريات الشمسية. جاء ذلك على موقع مجموعة شركات
Hotels" الذي ذكر أن فندق “إنديغو” التابع للمجموعة والذي سيفتتح عام 2017 ويضم 170 غرفة، 
سيعالج بشكل مستقل مياه املجاري والعوادم كلها.وسيتم إنشاء الفندق في أحد األحياء السكنية 
الفائض من  لبيع  فرصة  له  للمدينة حيث ستتاح  الكهربائية  بالشبكة  دب��ى وسيتم وصله  ب��إم��ارة 
الطاقة الشمسية إلى جهات مستهلكة أخ��رى. مما سيمكن أصحاب الفندق من خفض سعر الطاقة 

الكهربائية بنسبة 25 إلى 30%.
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تقرير: احمليطات سابع أكبر اقتصاد على األرض
أصدر الصندوق العاملي لصون الطبيعة )WWF( تقريرا جديدا احتسب قيمة مياه العالم بنحو 24 تريليون دوالر )التريليون 
يساوى 1000 بليون(، ما يجعلها سابع أكبر اقتصاد على األرض. التقرير املعنون "إنعاش اقتصاد املحيطات" يندرج إنجازه في 

سياق حملة لتوجيه السياسيني وقادة األعمال لينظروا إلى املحيطات كميدان عمل واستثمار مشترك للحفاظ على االستدامة. 

ب��زي��ارة  امل��اض��ي،  اإلث��ن��ني  ي��وم  ال��ح��ي��ط��ي،  بالبيئة حكيمة  املكلفة  امل��ن��ت��دب��ة  ال��وزي��رة  ق��ام��ت   
العليني  القروية  بالجماعة   ) باي  )تامودا  املستعملة  املياه  معالجة  ملحطة  تفقدية  ميدانية 

بالفنيدق. النفايات  الجديد لجمع  العمومي  املطرح  تأهيل  باملضيق ومشروع توسعة وإعادة 
التي  باملضيق  املستعملة  املياه  بمحطة  الثالثية  املعالجة  وط��رق  مراحل  على  الوزيرة  واطلعت 
أل���ف نسمة،  ن��ح��و 170  امل��ي��اه املستعملة وت��غ��ط��ي ح��اج��ي��ات  أل���ف م��ت��ر م��ك��ع��ب م��ن   31 ي��وم��ي��ا  ت��ع��ال��ج 
املياه  استخدام  وإعادة  التطهير  قبل  البيولوجية  املعالجة  من  القادمة  املياه  لتصفية  واملخصصة 
الغاز  إلنتاج  السميكة  البيولوجية  الحمأة  معالجة  ط��رق  وك��ذا  نيكرو،  وادي  في  صرفها  أو  للري 
النفايات  لجمع  العمومي  املطرح  تأهيل  وإع��ادة  توسعة  مشروع  الحيطي  ا  تفقدت  كما  الحيوي. 
بالفنيدق الذي كلف غالفا ماليا يقدر بنحو 40 مليون درهم وسيشغل في يوليوز القادم،ويندرج 
في اطار تأهيل املدينة بمشاريع تنموية مستدامة ومندمجة تحترم املواصفات والشروط البيئية. 

وجفاف  فيضانات  ف��ي  تتسبب  التي  املناخية،  نينيو«  »أل  ظ��اه��رة  إن  علماء  يقول 
م��ن املحيط  امل��ن��اط��ق االس��ت��وائ��ي��ة  ف��ي  ب���دأت بالتشكل  ال��ع��ال��م،  م��ن  م��ن��اط��ق مختلفة  ف��ي 
الهاديء. وتتوقع دائرة األنواء الجوية األسترالية أن تكون الظاهرة هذه املرة »مؤثرة جدا«. 
أن  ورغ��م  املحيطات.  مياه  ف��ي  ال��ح��رارة  درج��ات  نتيجة الخ��ت��الف  نينيو«  »أل  ظ��اه��رة  وتتكون 
التسبب في ظروف  القدرة على  األولى، فلديه مع ذلك  زال في مراحله  الجديد ما  »أل نينيو« 
املاضي  أبريل  في  أعلنوا  قد  أمريكيون  علماء  وك��ان  العالم.  أرج��اء  شتى  في  متقلبة  مناخية 
األستراليني  العلماء  ولكن  بأنه »ضعيف«.  ولكنهم وصفوه  بالفعل،  تكون  قد  نينيو«  »أل  أن 
التي درسوها تشير إلى أن الظاهرة قد تشتد اعتبارا منسبتمبر فما بعد.  النماذج  قالوا إن 
وقال ديفيد جونز، مدير شعبة مراقبة الطقس والتوقعات املناخية في مكتب األنواء الجوية 

بالضعيفة«. وليست  نينيو حقيقية،  ظاهرة  »هذه  للصحفيني،  األسترالي، 

لصون  التنسيقية  للجنة  ال��خ��ام��س  االج��ت��م��اع  اإلم��ارات��ي��ة  ظبي  أب��و  احتضنت 
لحماية  اإلقليمية  املبادرة  أهداف  وتحقيق  تعزيز  إلى  يهدف  الذي  العربي،  املها 
اإلقليمي  التنسيق  الطبيعية، وتعزيز  بيئاتها ومواطنها  واملحافظة على  العربية  املها 
وال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك، واالت���ف���اق ع��ل��ى خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ل��ل��ب��رام��ج امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وامل���ب���ادرات 
رفيعو  ممثلون  االجتماع  وحضر  العربي.  املها  لصون  العامة  لألمانة  االستراتيجية 
امل��س��ت��وى م��ن ال���دول األع��ض��اء، ح��ي��ث ت��م��ت دع���وة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وسلطنة 
ع��م��ان وق��ط��ر وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن واألردن وال��ع��راق وال��ي��م��ن وس��وري��ا ودول���ة اإلم���ارات 
تبذلها  التي  املشتركة  الجهود  االجتماع  وناقش  االجتماع.  للحضور  املتحدة  العربية 
الضوء  تسليط  تم  كما  االنتشار،  دول  في  العربي وصونه  املها  لحماية  العامة  األمانة 
للبرامج  الطريق  تجديده وخارطة  بعد  إطالقه مؤخرا  تم  الذي  اإللكتروني  املوقع  على 

املستقبلية. 

اجتماع عربي لصون املها  »أل نينيو« قادماحليطي بالفنيدق واملضيق 

»آفاق الطاقة والتحديات البيئية في منطقة سوس ماسة درعة« موضوع الدورة الثامنة مللتقى الطاقة والبيئة 

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

طلبة )ENSA( بأكادير  يقاربون رفقة خبراء آثار التغير املناخي على املوارد 
الرياح واملياه والطاقة الشمسية متثل 31 %من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في البالد

قال مسؤول مبيدات اآلفات بالوكالة األوروبية 
اختتمت  ال��وك��ال��ة  إن  ل��روي��ت��رز  البيئية  للحماية 
مراجعتها بشأن أكثر مبيدات الحشائش شيوعا 
مبدئي  تقييم  نشر  وتعتزم  العالم  مستوى  على 
مرتقب للمخاطر قبل حلول شهر يوليوز القادم.

وت�����ات�����ي م����راج����ع����ة ال����وك����ال����ة ل�����آث�����ار ال��ص��ح��ي��ة 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة مل����ادة "ج��الي��ف��وس��ات" ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
ي��ث��ور ف��ي��ه ج���دل م��ح��ت��دم ب��ش��أن م���دى س��الم��ة ه��ذه 
أبحاث  وح��دة  أعلنت  أن  وبعد  الكيميائية  امل���ادة 
ل��ألورام تابعة ملنظمة الصحة العاملية في مارس 
املاضي أن مادة "جاليفوسات" "يحتمل أن تكون 

مسببة لألورام لدى البشر".
وق���������ال ج����ي����م ج�����ون�����ز امل������دي������ر امل�����س�����اع�����د مل��ك��ت��ب 
األم�����ان ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ل��وث ب��ال��وك��ال��ة 
مقابلة  ف��ي  لرويترز  البيئية  للحماية  األوروب��ي��ة 
إن م��راج��ع��ة ال��وك��ال��ة ل���آث���ار ال��ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
لكن  أشهر  ع��دة  منذ  اختتمت  مل��ادة جاليفوسات 
للوكالة  الوقت  من  متسع  إلتاحة  تأخر  تقريرها 
للتعرف على النتائج التي توصلت إليها منظمة 

الصحة العاملية.
وق�����ال ج���ون���ز إن����ه ي��ت��وق��ع أن ي��ج��ت��ذب ال��ت��ق��ي��ي��م 
امل����ب����دئ����ي ل���ل���م���خ���اط���ر اه���ت���م���ام���ا واس��������ع ال���ن���ط���اق 

وتعليقات من جانب الجمهور.
وم������ادة "ج���الي���ف���وس���ات" ه���ي امل���ك���ون ال��رئ��ي��س��ي 
مل��س��ت��ح��ض��ر )راون����������داب( وه����و م��ب��ي��د ل��ل��ح��ش��ائ��ش 
تنتجه ش��رك��ة "م��ون��س��ان��ت��و" وت��دخ��ل ه���ذه امل���ادة 

أيضا ضمن 700 منتج آخر تباع في شتى أرجاء 
العالم.

وي��س��ت��خ��دم امل����زارع����ون ه����ذا امل��ب��ي��د ع��ل��ى ن��ط��اق 
واس��ع ف��ي محاصيل منها ف��ول الصويا ال��ذي تم 

تعديله وراثيا ملقاومة تأثير املبيد بحيث يقضي 
ع��ل��ى ال��ح��ش��ائ��ش وال ي��ض��ر ب��امل��ح��ص��ول ن��ف��س��ه. 
ع��ائ��دات حجمها نحو  املنتجة  ال��ش��رك��ة  وح��ق��ق��ت 
خمسة مليارات دوالر العام املاضي من منتجات 

"جاليفوسات".
وامتنع جونز عن تقديم مزيد من التفاصيل عن 
كانت  التي  األوروب��ي��ة  للوكالة  الختامي  التقرير 
قد طالبت بإجراءات للحد من مقاومة الحشائش 
ل����ل����م����ب����ي����دات. وت����ن����ت����ش����ر ال����ح����ش����ائ����ش امل����ق����اوم����ة 
ل��ل���"ج��الي��ف��وس��ات" ف���ي م��ع��ظ��م امل������زارع ب��ال��والي��ات 
امل��زارع��ني ويضر  التكاليف على  املتحدة ما يزيد 

باإلنتاج املحصولي.
وأع���ل���ن امل��س��ت��ه��ل��ك��ون وج���م���اع���ات ال��ح��ف��اظ على 
البيئة مجموعة من املخاوف بشأن "جاليفوسات" 
وي��ط��ال��ب��ون ب��ال��ح��د م���ن اس��ت��خ��دام��ه ل��ك��ن ش��رك��ات 
اإلن��ت��اج ال��زراع��ي ت��ق��ول إن��ه ل��م تثبت أي مخاوف 
امل���رك���ب م���ن األدوات  ب��ال��س��الم��ة وان ه����ذا  خ��اص��ة 

املهمة في قطاع الزراعة.
وبعد أن تصدر الوكالة تقييما أوليا للمخاطر 
ال���خ���اص���ة ب����ال�����"ج����الي����ف����وس����ات" ف���إن���ه���ا س��ت��ت��ل��ق��ى 
ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ج���م���ه���ور ق���ب���ل أن ت��ض��ف��ي ال��ص��ب��غ��ة 

الرسمية التنظيمية النهائية.
ال��ذي تعكف فيه  ويجئ ه��ذا التقييم في الوقت 
على  أخ��رى  زراعية  "مونسانتو" وشركات  شركة 
التي  ال��ح��ي��وي��ة  للمكافحة  أخ���رى  اب��ت��ك��ار وس��ائ��ل 
تعتمد على كائنات حية توجد بصورة طبيعية 
ف���ي ال��ن��ب��ات وف���ي ال��ت��رب��ة م���ن م��ي��ك��روب��ات وأع����داء 
الكيميائية  امل���واد  إل��ى  ال��ل��ج��وء  ب��دال م��ن  طبيعية 
التخليقية وهي املكافحة التي يرى البعض أنها 

بديل عن مبيدات اآلفات التقليدية.

رب��م��ا أدى ت��ح��وي��ل امل��ن��اط��ق امل��ق��ف��رة 
ف��ي ش��رق ال��ق��ارة األفريقية إل��ى أراض 
م���ن���زرع���ة مل��ض��اع��ف��ة م���خ���اط���ر ان��ت��ش��ار 
ال���ق���وارض  ال��وب��ائ��ي��ة إذ أن  األم������راض 
ال��ب��راغ��ي��ث التي  إل��ي��ه��ا ح��ام��ل��ة  تتسلل 
تنقل مرض الطاعون للمحاصيل بعد 

حصادها.
ف��ي  ال����ت����ي وردت  ال�����دراس�����ة  وق����ال����ت 
ال�����دوري�����ة األم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ص��ح��ة وط���ب 
املناطق الحارة إنه في شمال تنزانيا 
باملحاصيل  امل��ن��زرع��ة  الرقعة  اتسعت 
ب��ن��س��ب��ة 70 ف���ي امل���ائ���ة خ����الل ال��ع��ق��ود 
ال���ق���ل���ي���ل���ة امل����اض����ي����ة ف���ي���م���ا ت��ض��اع��ف��ت 
تقريبا أعداد القوارض الحاملة لوباء 
ال����ط����اع����ون ف����ي امل����س����اح����ات امل����زروع����ة 
بالذرة إذا ما قورنت باملناطق املقفرة 

املجاورة.
ورب������ط ال���ع���ل���م���اء ب����ني ات����س����اع رق��ع��ة 
ال��ذرة -ال��الزم��ة إلطعام السكان  حقول 
ال����ذي����ن ت��ت��ض��خ��م أع������داده������م- وزي������ادة 
بواقع عشرين مرة في أعداد الجرذان 
األفريقية في شمال تنزانيا التي تنقل 
أمراضا فتاكة للبشر منها حمى السا 

والطاعون.
وق�����ال�����ت ه�����ي�����الري ي����ان����ج االس�����ت�����اذة 
بجامعة كاليفورنيا وكبيرة املشرفني 
على ه��ذه ال��دراس��ة ف��ي ب��ي��ان "وج��دن��ا 
أن إدخ������ال زراع������ة ال������ذرة ف���ي امل��ن��اط��ق 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ي���ب���دو أن���ه���ا ت��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة 
خصبة لنقل الطاعون".

املزارعون  يلجأ  ما  "غالبا  وأضافت 
محاصيلهم  تخزين  إل��ى  املحليون... 
ب��ج��وار منازلهم أو داخلها  ال���ذرة  م��ن 
م����ا ي����غ����ري ج��������رذان ال���ح���ق���ل ال��ج��ائ��ع��ة 
ب��ال��دخ��ول للمنازل األم���ر ال���ذي ي��ؤدي 
بدوره إلى تزايد فرص إصابة البشر".
وأض���اف���ت ال���دراس���ة ان���ه ف��ي تنزانيا 
وحدها تسبب الطاعون في نحو 675 
حالة وفاة بني عامي 1980 و2011 وأن 
أن  للزيادة بعد  األرق���ام مرشحة  ه��ذه 
للزراعة  قابلة  أراض���ي  ال��ق��ف��ار  ص���ارت 

فيما ارتفعت إعداد الجرذان.
وق��ال��ت ال��دراس��ة إن��ه على ال��رغ��م من 
-ال����ذي تسببه بكتريا  ال��ط��اع��ون  ك���ون 
ت��س��م��ى )ي��رس��ي��ن��ي��ا ب��ي��س��ت��ي��س(- أق��ل 
اإليبوال واألوبئة األخرى  شراسة من 
ان��ه يصير فتاكا في أكثر من 30  غير 
في املائة من ح��االت اإلصابة إذا ترك 

دون عالج.
وق�����ال ال��ع��ل��م��اء إن����ه م���ع ت���زاي���د ع��دد 
س���ك���ان ال�����ق�����ارة األف���ري���ق���ي���ة وت��ص��اع��د 
ال����ط����ل����ب ع����ل����ى ال�������غ�������ذاء ي���ت���ع���ني ع��ل��ى 
تحقيق  والساسة  وامل��زارع��ني  العلماء 
ال��ت��وازن بني الحاجة ملزيد من الرقعة 
الزراعية واملخاوف الخاصة بانتشار 

األمراض.

توسع املزارع بإفريقيا يجلب الطاعونأوربا قد حتظر أكثر املبيدات الزراعية استعماال في العالم

 ف���ي إط�����ار م��ه��ام��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ق���ام���ت جمعية 
بييزاج، مع مطلع فصل الربيع الحالي، بجولة 
ت��ف��ق��دي��ة ل��إط��الع ع��ل��ى ال��وض��ع ال��ب��ي��ئ��ي لبعض 
امل����ج����االت ال���غ���اب���وي���ة ب��م��ن��ط��ق��ة س����وس وأك���ادي���ر 
الكبير، وذلك بتعاون مع  االأطر االدارية ملديرية 
امل���ي���اه وال���غ���اب���ات ب��اك��ادي��ر إدوت����ن����ان، ح��ي��ث ق��ام 
م��م��ث��ل��و ال��ج��م��ع��ي��ة ب��م��س��ح أرض�����ي ع��ل��ى األق�����دام 
للتعرف على حالة  األشجار والغابات واألحزمة 
الخضراء اإليكولوجية باملنطقة، وذلك بكل من 
غ��اب��ة امل����زار امل���ج���اورة مل��ص��ب ن��ه��ر س���وس وال��ت��ي 
وغابة  االيكولوجية،  الكبير  اك��ادي��ر  رئ��ة  تعتبر 
األرك������ان ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ام���ري، وغ���اب���ات ال��ع��رع��ار 
الكادير  الجبلية  باملناطق  واألرك����ان  وال��خ��روب 
ادوت����ن����ان. وم����ن خ����الل ه����ذه امل��ع��اي��ن��ة ت��ب��ني ب��أن 
ف��ي حالة جيدة واس��ت��ع��ادت حيويتها  ال��غ��اب��ات 
خ����ص����وص����ا م���ح���م���ي���ات األرك��������������ان، وم���ح���م���ي���ات 
األوك����ال����ي����ب����ت����وس وب����اق����ي ال����غ����اب����ات ب��امل��ن��اط��ق 

الجبلية.
 وت���أت���ي ه����ذه امل����ب����ادرة م���ن ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ي��زاج 
امل��ش��ت��رك مع  ال��ت��ع��اون  إط���ار  ف��ي  البيئة  لحماية 
م��دي��ري��ة امل���ي���اه وال���غ���اب���ات وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ص��ح��ر 
ب�����"اك����ادي����ر ادوت�����ن�����ان" و"ان������زك������ان- اي�����ت م���ل���ول"، 
خ��ص��وص��ا ل���ت���ف���ادي م��ش��اك��ل ح���رائ���ق ال���غ���اب���ات، 
والقيام بالرصد والتتبع لبعض السلوكات التي 
يمكن الحد منها بتفعيل دور املجتمع املدني في 
الحفاظ على الثروة الغابوية املحلية وأدوارها 
االي���ك���ول���وج���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة ب���امل���ن���ط���ق���ة ف����ي زم���ن 
ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة، وزح���ف التصحر وظ��واه��ر 

الجفاف والحد من حرائق الغابات املهولة. 
وم������ن خ������الل ت���ل���ك امل����ع����اي����ن����ة، اط����ل����ع ن��ش��ط��اء 
الجمعية على نوعية األشجار وحالتها البيئية 
وت��ط��وره��ا، وق���د أث����ار ان��ت��ب��اه أع��ض��اء الجمعية 

ت��واج��د ش��ج��رة ضخمة وع��م��الق��ة ب��ج��وار مصب 
ن���ه���ر س������وس ال���ج���ه���ة ال���ج���ن���وب���ي���ة، ح���ي���ث ت��ب��رز 
ج����ذوره����ا ك���ج���ذوع أش���ج���ار ت��م��ت��د إل����ى ض��ف��اف 
الوادي، وعرض قطرها قد يصل إلى 2m ونصف 
الى 3m تقريبا ومحيط دائرتها قد يصل من 7 
إل��ى 8 أمتار،  وعلوها ق��د يصل م��ا ب��ني 20 إلى 
26 متر. املؤسف أن الشجرة مهددة باالنجراف 
نظرا لتواجدها بالقرب من ضفاف نهر سوس، 
وه��و م��ا يفسر اس��ت��ف��ادة ه��ذه ال��ش��ج��رة م��ن امل��اء 
بشكل كبير ساهم في نموها بشكل لهذا الحجم 
الضخم، وتعتبر لحدود الساعة أضخم شجرة 
في جهة سوس ماسة درعة، وربما باملغرب ككل، 
من نوع "األوكاليبتوس" بدوارها اإليكولوجية 

واالقتصادية. 
وع��ن��د ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات وال����ص����ور، وردت��ن��ا 
م��ع��ل��وم��ة ب��ي��ئ��ي��ة م���ن خ����الل امل��ه��ن��دس ف���ي امل��ي��اه 
وال��غ��اب��ات سعيد امل���راب���ط ب��ت��واج��د إح���دى أكبر 
أش����ج����ار األرك��������ان ب���ال���ع���ال���م ب��ج��م��اع��ة ال���ت���ام���ري 
ب�����دوار )ب����وف����رودو( ش��م��ال أك���ادي���ر ب��ح��وال��ي 65 
أم��ت��ار وقطرها   7 يبلغ  ال��دائ��ري  ك��ل��م، محيطها 
اكتشاف  مترين، وعلوها حوالي 15 متر، وهو 
م��ه��م خ��ص��وص��ا أن ش��ج��ر االأرك��������ان ال ي��ت��ع��دى 
ه��ذه ال��ح��دود كما أن��ه ل��م يسبق ألح��د أن تعرف 
على هذا االكتشاف املهم لألركان خصوصا في 
وأدواره  األرك���ان  لتاريخ  العلمي  البحث  م��ج��ال 
االق����ت����ص����ادي����ة واالي����ك����ول����وج����ي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 

الثقافية.
يتوجب  مهما  ت��راث��ا  األش��ج��ار  ه���ذه  وتعتبر 
ح��م��اي��ت��ه وت��ع��م��ي��ق ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ح��ول��ه، كما 
ت��س��ت��ح��ق ال����زي����ارة ل���رب���ط ال��ص��ل��ة ب���ني ال��ط��ب��ي��ع��ة 
واإلنسان وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة. 
كما أن شجرة األرك��ان بمنطقة )ب��وف��ردو( يجب 
أن تدخل خانة ) ارقام غينيس القياسية( كأكبر 

شجرة أركان في العالم.   

 < رشيد فاسح 

أشجار عمالقة بسوس تتربع على عرش الغابات 

ثورة الطاقة اخلضراء في الصني

<  محمد التفراوتي

الخطابي اللطيف  عبد  الدكتور 

ضمن فعاليات املعرض الدولي للفالحة مبكناس

خبيران مغربيان يحرزان شهادة تشجيعية للبحث العلمي:  'الفيثوباك' ملعاجلة النفايات الناجتة عن املبيدات الزراعية
ال��������دك��������ت��������ور رش��������ي��������د ص����ل����غ����ي، 
ب���روف���س���ور ف���ي امل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة 
اب��ن  ب��ج��ام��ع��ة  التطبيقية  ل��ل��ع��ل��وم 
زهر بأكادير، املغرب، حصل على 
الدكتوراة في الكيمياء سنة 1999 
ثم  ب��وج��دة  األول  محمد  بجامعة 
ش����ه����ادة ال���ت���أه���ي���ل ال���ج���ام���ع���ي ف��ي 
ت���خ���ص���ص ب���ق���اي���ا امل����ب����ي����دات س��ن��ة 
بقايا  ملختبر  س��اب��ق  م��دي��ر   .2005
امل���ب���ي���دات ف����ي ال���خ���ض���ر وال���ف���واك���ه 
ب���امل���ؤس���س���ة امل���س���ت���ق���ل���ة ل��ل��م��راق��ب��ة 
وت���ن���س���ي���ق ال�������ص�������ادرات ب���أك���ادي���ر 
ال��ت��اب��ع ل������وزارة ال��ف��الح��ة وال��ص��ي��د 
ال������ب������ح������ري. ح�����ائ�����ز ع����ل����ى ج����ائ����زة 
أح��س��ن ب��اح��ث ب��ج��ام��ع��ة  اب���ن زه��ر 
في  كخبير  معتمد   ،2012 ل����دورة 
 HACCP ال��ج��ودة املبيدات ون��ظ��ام 
ل��دى جامعة ال��ج��زي��رة ب��واد مدني 

بالسودان.
رشيد صلغي أستاذ زائر سابق 
العلوم  بكلية  ري��م��س  ج��ام��ع��ة  ف��ي 
ب��ف��رن��س��ا. ول���ه أك��ث��ر م��ن 302 بحث 
منشور في مجالت محكمة عاملية، 
له أكثر من 240 مقال علمي عاملي 

و6 ب��راءات اختراع. له 22 مشروع 
ب��ح��ث وط���ن���ي ودول�������ي. ح����از على 
أح��س��ن م��ق��ال��ة أث��ن��اء م��ش��ارك��ت��ه في 
م���ؤت���م���ر دول������ي ع��ل��م��ي ب��إس��ب��ان��ي��ا 
علمية.  ك��ت��ب   7 أل����ف   .2013 س��ن��ة 
خبير في الجودة حيث ساهم في 
ال���ح���ص���ول ل��ث��الث��ة ش���رك���ات ك��ب��رى 
ب��امل��غ��رب على ش��واه��د HACCP و
م��ل��ت��ق��ى دول����ي في  ن��ظ��م 11   .BRC
ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ب��ي��ئ��ة ب���امل���غ���رب. ق��ام 
بتنظيم عدة ورش تدريبية سواء 
ف���ي امل���غ���رب ألط����ر م���ن دول����ة ليبيا 
وت��ون��س.  وال��س��ودان  والسينغال، 
تدريبية  20 ورش  م��ن  اك��ث��ر  ن��ظ��م 
ل��ص��ال��ح امل����زارع����ني وه��ي��ئ��ة االط���ر 
امل��خ��ت��ص��ني م���ن امل���ك���ات���ب وامل���راك���ز 
ال���ب���ح���ث���ي���ة وال�����ش�����رك�����ات ب��امل��م��ل��ك��ة 
املغربية. صلغي رشيد هو أيضا 
مساعد رئيس تحرير مجلة علوم 
امل��������واد وال���ب���ي���ئ���ة امل���ح���ك���م���ة ع��امل��ي��ا 
عضو ومحكم   .2012 س��ن��ة  م��ن��ذ 
ف���ي ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت العلمية 
ال���ع���امل���ي���ة وع����ض����و ف�����ي ال��ج��م��ع��ي��ة 

الكيميائية العربية.

عبد الرحيم حرمة اللهرشيد صلغي 


