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د. ق. أندريه زكي
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بقلم
رئيس مجلس اإلدارة

واحدة  المناخي  التغير  قضية 
المطروحة  القضايا  أبرز  من 
على  والحوار  للمناقشة 
فهي  الراهن،  الوقت  في  الدولية  الساحة 
قضية مصيرية تستلزم أن تتعامل معها جميع 
الجهات والهيئات، الحكومية وغير الحكومية، 
وجه  على  تؤثر  سوف  شديد  باختصار  ألنها 
الحياة، وسوف يتأثر الجميع بها، ال فرق هنا 

بين دولة غنية ودولة أخرى نامية. 

بتلك  العالمي  االهتمام  يأتي  هنا  ومن 
القضية، الذي يفسر لنا تسليط الضوء الذي 
الحظناه على مؤتمر قمة المناخ الذي شهدته 
مصر في شهر نوفمبر الماضي، وناقش قضايا 
تغير  ظاهرة  فمع  مهمة،  وموضوعات  جادة 
المناخ أصبحنا نالحظ تأثير ذلك على مصر 
اإليجابي  الشيء  ولكن  حولنا،  من  والعالم 
الطرق  هو  األزمات،  خالل  نتعلمه  الذي 
معها  والتعامل  إدارتها  كيفية  في  اإلبداعية 
المستقبلية لألزمات  القراءة  وكيفية  بحكمة، 
األزمات  إدارة  فإن  المتوقعة،  والتحديات 
تستلزم نوًعا من االنضباط، وتوفر القدرة لدى 
الجماعة الوطنية لنقد الذات من خالل قراءة 
اللحظة الراهنة واالعتراف بالمشكلة وإدراكها 
مواجهتها  كيفية  ودراسة  تأثيرها،  وقياس 

ومعالجتها.

سلطة  أن  على  التأكيد  المهم  من  وربما 
مطلقة،  سلطة  ليست  الكون  هذا  في  اإلنسان 
وإنما ُأعطيت من اهلل ألهداف محددة ومقاصد 
مع  للتعامل  مفوًضا  اإلنسان  دام  وما  معينة، 

ما بعد قمة المناخ
من  يمنعه  التفويض  فهذا  والبيئة،  الخليقة 
تلويثها،  أو  إفسادها  أو  اهلل  بخليقة  اإلضرار 
حمايتها  أجل  من  تجاهها  بواجبه  ليقوم  بل 
منطلق  من  ورعايتها،  عليها  والحفاظ 
بالتربية  الخاص  الفكر  ترسيخ  على  حرصنا 
مختلف  في  المجتمعية،  والمسؤولية  البيئية 
الخطابات والفعاليات والحوارات والمناقشات، 
تجاه  اإلنسان  لمسؤولية  أعمق  فهم  أجل  من 
خليقة اهلل، وما يتصل بهذا المفهوم من قضايا 

الخلق والبيئة وتغير المناخ.

بكامل  للعمل  الجميع  أدعو  فإنني  وهنا 
الطبيعة،  على  للحفاظ  وطاقتهم  قوتهم 
والحد من تلوثها والتعامل معها كوكالء أمناء 
لحمايتها، والعمل مًعا من أجل تخفيف اآلثار 
لنحمي  المناخ،  تغير  عن  الناجمة  السلبية 
األجيال  ومستقبل  ومستقبلنا  حاضرنا 
القادمة، خاصة وأن قضية التغيرات المناخية 
قضايا  معها  تتداخل  حيث  معقدة،  قضية 
أخرى متشابكة، ال تقل أهمية وال تقل خطورة  
مثاًل  ومنها  اإلنسان،  حياة  على  وتأثيًرا 
الطاقة والصحة والتغذية والزراعة والصناعة 
والتكيف الفّعال مع البيئة المحيطة والتنمية  
المستدامة، ودور المؤسسات الدينية والتربوية 
والتعليمية والثقافية واإلعالمية..، ما يتطلب 
رفع  أجل  من  والمناقشة،  للبحث  التوقف 
وآثارها،  المشكالت  تلك  ورصد  البيئي  الوعي 
إقرار  أجل  العملية، من  الحلول  والتفكير في 
سياسات حكيمة واتخاذ قرارات مناسبة، يلتزم 

بها الجميع.

باتت
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التنمية المحلية بالهيئة اإلنجيلية: 100 ألف من صغار المزارعين 

يشاركون بمبادرة "ازرع" لتوفير المحاصيل االستراتيجية

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية  

"إن التحالف الوطني مستمر في عمله بالتنمية، ومستمر في تنمية جميع القطاعات، ومن بينها القطاع 

الزراعي من خالل مبادرة ازرع"

األول  بالمؤتمر  كلمتها  خالل  وأضافت، 
التنموي:  األهلي  للعمل  الوطني  للتحالف 
التحالف  من  نتاًجا  جاءت  ازرع  "مبادرة 
تعاون  فرصة  لنا  وفر  والذي  الوطني، 
األهلي"،  العمل  مؤسسات  بين  مشترك 
على  نجلس  أن  لنا  سمح  "أنه  مؤكدة 
المجتمع  تنمية  على  للعمل  واحدة  طاولة 
التنمية  في  الفعالة  والمساهمة  المصري 

المستدامة". 
وتابعت صاروفيم: "الهيئة اإلنجيلية طرحت 
ملف  في  التعاون  ألجل  ازرع  مبادرة  فكرة 

الزراعة ويعمل في هذا القطاع حوالي %25 
المبادرة  وهذه  بمصر،  العاملة  القوى  من 

جاءت كفرصة لصغار المزارعين". 
التنمية  قطاع  مجلس  رئيس  واستكملت 
أهداف،   5 بها  ازرع  مبادرة  "أن  المحلية: 
من  اآلالف  مئات  دخل  تحسين  بينها  من 
المحاصيل  وتوفير  المزارعين،  صغار 
الغذائي،  األمن  لتحقيق  االستراتيجية 

وتقليل الفاتورة االستيرادية". 
وأضافت: "أن المرحلة األولى تمت في 8 
محافظات، ويشارك بها حوالي 100 ألف 

في  تساهم  كما  المزارعين،  صغار  من 
لها"،  حقلية  مدارس  في  فني  دعم  تقديم 
الشراكة  على  قائمة  المبادرة  "أن  متابعة 
والمؤسسات  األهلي  العمل  مؤسسات  بين 
المعنية بالقطاع الزراعي بمصر، ومن أهم 
محاور المبادرة االهتمام بصوت المزارع".

للخدمات  اإلنجيلية  الهيئة  أن  يذكر 
المؤتمر  فعاليات  في  شاركت  االجتماعية 
األهلي  للعمل  الوطني  للتحالف  األول 
التنموي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء 

مجلس النواب.

إعداد: يوسف إدوارد
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رئيس  زكي،  أندريه  القس  الدكتور  استقبل 
الهيئة  ورئيس  بمصر،  اإلنجيلية  الطائفة 
االجتماعية،  للخدمات  اإلنجيلية  القبطية 
مجلس  رئيس  الشرشابي،  إيهاب  اللواء  السيد 
القاهرة،  وتجميل  لنظافة  العامة  الهيئة  إدارة 

ووفًدا مرافًقا.

بالسادة  اإلنجيلية  الهيئة  رئيس  ورحب 
تقوم  الذي  بالدور  اعتزازه  عن  معبًرا  الضيوف 
القاهرة،  وتجميل  لنظافة  العامة  الهيئة  به 
محافظة  به  تقوم  الذي  الكبير  والمجهود 
بالمشاهد  واالرتقاء  للحفاظ  القاهرة، 

الحضارية في القاهرة.

بروتكول  تم مناقشة مشروع  الجلسة  وخالل 
محافظة  أنحاء  مختلف  في  مشتل   ٣00 لعمل 
القبطية  الهيئة  بين  التعاون  خالل  من  القاهرة، 

وتجميل  لنظافة  العامة  والهيئة  اإلنجيلية، 
الشتالت  أنواع  أفضل  توفير  القاهرة، من خالل 
أكبر  توظيف  بهدف  وذلك  المميزة،  واألماكن 
عدد من الشباب، كما تم مناقشة توفير القروض 
الدعم  توفير  بجانب  المشروع،  لتكلفة  الالزمة 

اللوجستي واالستشاري الالزم. 

الهيئة  في  "نسعى  اإلنجيلية:  رئيس  وقال 
معدل  أعلى  تحقيق  إلى  خطوة  كل  مع  اإلنجيلية 
حرصنا  بجانب  للمصريين،  ملموسة  استفادة 
وسعداء  المصري،  المجتمع  خدمة  على  الدائم 
وتجميل  لنظافة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 

القاهرة". 

الشرشابي  إيهاب  اللواء  عبر  جانبه  ومن 
والتي  اإلنجيلية،  الهيئة  مع  بالتعاون  عن سعادته 
تمتلك من الخبرة والتاريخ الذي يجعل من العمل 

من  "نتطلع  الشرشابي:  وقال  مثمًرا،  المشترك 
بالمواطن  تليق  حضارية  مشاهد  تحقيق  أجل 
المصري، والذي يستحق كل االحترام والتقدير". 

وشارك في اللقاء العميد عبد الهادي شعبان، 
منصور،  محمود  والمهندس  الهيئة،  عام  مدير 
فؤاد،  هاني  والمهندس  المشروعات،  عام  مدير 
صبري  واألستاذ  المتميزة،  الحدائق  عام  مدير 
واإلعالم  العامة  العالقات  مدير  الجوهري، 
الشيخ عصام  اإلنجيلية،  كما شارك من  بالهيئة، 
القبطية  بالهيئة  العامة  العالقات  مدير  واصف، 
المستشار  طلعت،  يوسف  المستشار  اإلنجيلية، 
بمصر،  اإلنجيلية  الطائفة  لرئاسة  القانوني 
بالهيئة  اإلعالم  مدير  إدوارد،  يوسف  األستاذ 

اإلنجيلية. القبطية 

تحت رعاية السيد الوزير المحافظ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة..

بروتوكول تعاون بين الهيئة اإلنجيلية وتجميل القاهرة 

● رئيس اإلنجيلية: 

             نسعى في الهيئة اإلنجيلية مع كل خطوة لتحقيق أعلى معدل استفادة ملموسة للمصريين  

●  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: نتطلع إلى تحقيق مشاهد حضارية تليق بالمواطن المصري 

● مشروع تنفيذ ٣00 مشتل لتجميل القاهرة بالتعاون بين الهيئة اإلنجيلية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة
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"اإلنجيلية" تشارك بدار الثقافة فـي

                          معرض القاهرة الدولي للكتاب 

شاركت دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية 
في  االجتماعية،  للخدمات  اإلنجيلية 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة 
الجاري.  فبراير   ٦ حتى  يناير   ٢٥ من 
مجاالت؛  عدة  في  هامة  بإصدارات 
والالهوتي،  والنفسي،  المجتمعي، 
والكتابي. وأكد الدكتور القس أندريه زكي، 
ورئيس  بمصر،  اإلنجيلية  الطائفة  رئيس 
للخدمات  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة 
على  حريصة  الهيئة  "أن  االجتماعية 
المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من 
إصدارات  بمجموعة  الثقافة  دار  خالل 
"أن  مؤكًدا  المجتمع"،  خدمة  إلى  تهدف 
الرسالة األساسية لدار الثقافة تتمثل في 
تقديم فكر مستنير وبناء الوعي"، مضيًفا 

العام  هذا  خالل  حرصت  الثقافة  دار  "أن 
خدمة  حول  إصدارات  عدة  نشر  على 
للكنيسة،  المجتمعي  والدور  المجتمع 
المصرية،  الدولة  رؤية  مع  تماشًيا  وذلك 
للمجتمع  عاًما   ٢٠٢٢ عام  وتخصيص 
المعرض  إقامة  "أن  إلى  مشيًرا  المدني"، 
تسعى  المصرية  الدولة  بأن  قوية  رسالة 
والبناء  واالطالع  القراءة  ثقافة  لتعزيز 

المعرفي". 
الثقافة:  دار  مدير  لطيف،  أماني  وقالت 
على  العام  هذا  حرصت  الثقافة  دار  "إن 
التي  الهامة  الكتب  من  مجموعة  اختيار 
خاصة  معاصرة،  مجتمعية  قضايا  تعالج 
خالل  من  المدني،  المجتمع  عام  في 
إصدارات مثل: التنمية من اإلحسان إلى 

القس  للدكتور  والمرونة،  المتانة  مجتمع 
أندريه زكي، وكتاب "إلهي لماذا تركتني". 
أيًضا  اهتمت  الثقافة  دار  "أن  وأضافت 
الدارسين  كل  تهم  التي  العامة  بالكتب 
ومن  األديان،  في  والقراء  والباحثين 
أهمها "نظرة عامة على تاريخ المسيحية 
باركر،  مايكل  القس  للدكتور  مصر"،  في 
لألب  العربية"  والحضارة  و"المسيحية 
وتابعت  قنواتي"،  شحاتة  جورج  الدكتور 
"أن الدار أيًضا اهتمت هذا العام بإصدار 
كتاب لألطفال، وعدة كتب الهوتية هامة 
سهيل  للقس  اإلفخارستيا"  "عقيدة  مثل 
بخيت  للقس  االختيار"  و"عقيدة  سعود، 
للباحثين في  هامة  إصدارات  وهي  متى، 

الالهوت والعقيدة". 

● رئيس اإلنجيلية:
               رسالة دار الثقافة األساسية تقديم فكر مستنير يخدم المجتمع المصري
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بمحافظة جنوب سيناء،  الشيخ،  مدينة شرم 
خالل   ،"COP27" المناخ  قمة  مؤتمر  انعقاد 
الفترة من ٦ إلى 18 نوفمبر من العام الماضي؛ 
للبحث  العالم،  دول  من  كبير  عدد  من  وفوٌد  شاركت  حيث 
منها  القلب  وفي  المناخ،  قضايا  حول  والحوار  والمناقشة 
المناسبة  المناخية، والتفكير في الحلول  التغيرات  قضية 

واالقتراحات العملية. 

هو:  المؤتمر،  انتهاء  وعقب  اآلن،  األهم  السؤال  كان  وإذا 
ماذا بعد مؤتمر قمة المناخ؟ فإن "رسالة النور" تناقش في 
الزراعة  منها:  مهمة  وقضايا  موضوعات  عدة  الملف  هذا 
المائية، واستثمار المخلفات الزراعية، واستخدام السيارات 
الكهربائية والهيدروجين األخضر، كما نتعرف على أنشطة 
األمم المتحدة ووزارة البيئة بعد المؤتمر، ودور المجتمع 

المدني في تقديم تجارب عملية يمكن االقتداء بها.

ماذا بعد

مؤمتر قمة املناخ؟
شهدت

إعداد:
د. رامي عطا،

 أحمد مصطفى، أمنية فوزي، أميرة عبد الفتاح، 
بيتر عادل، كريستينا عادل، محمد بربر، محمد وائل
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حتت شعار "العلم واحللول والتضامن.. لكوكب صاحل للعيش" 

األمم املتحدة تواصل جهودها في مواجهة التغيرات املناخية

تقرير: أمرية عبد الفتاح

عقدت "منظمة األمم المتحدة" قمة 
المناخ السابعة والعشرين ما بين ٦- 18 

نوفمبر ٢٠٢٢، وحضر القمة أكثر من 
1٢٠ من قادة الدول إلى مدينة "شرم 
الشيخ" المطلة على البحر األحمر، 

وشارك نحو 3٠ ألف شخص في القمة 
التي استمرت ألسبوعين، وكانت أطراف 

المؤتمر قد اتفقت على تقديم تمويل 
الخسائر واألضرار كبند من بنود جدول 

األعمال في مؤتمر المناخ، للمرة 
األولى منذ اعتماد اتفاقية األمم 

المتحدة للمناخ.

األمين العام: 2023 عام السالم والعمل
العديد  المتحدة"  "األمم  لمنظمة  كان  ذلك  ضوء  في 
السابعة  دورتها  في  القمة  انتهاء  بعد  األنشطة  من 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  صرح  قد  وكان  والعشرين، 
"أنطونيوغوتيريش" أنه عازم على جعل عام 202٣ "عاًما 
للسالم" و"عاًما للعمل"، مسلًطا الضوء على الحاجة إلى 
إلحاًحا في جميع  المشاكل األكثر  حلول عملية لمواجهة 

مناطق العالم.
ُعِقد  صحفي  مؤتمر  خالل  ألقاها  التي  الكلمة  وفي   
الطموح  قمة  أنه سيعقد  أعلن  الماضي،  العام  نهاية  في 
الجهات  جميع  وحث  سبتمبر   /202٣ لعام  المناخي 
والمناطق  والمدن  والشركات  الحكومات  –من  الفاعلة 

والمجتمع المدني– على تكثيف الجهود.
ومن ضمن األنشطة التي تتبناها منظمة "األمم المتحدة" 
البيولوجي"  للتنوع  المتحدة  األمم  "مؤتمر  عليها  وتشرف 
من  وبدعم  كولومبيا  بقيادة  ومنظمة،  دولة   2٣ وهناك 
مونتريال  كونمينغ-  إطار  تنفيذ  لتسريع  -شراكة  ألمانيا 
مؤتمر  في  اعتماده  تم  الذي  البيولوجي،  للتنوع  العالمي 

األمم المتحدة للتنوع البيولوجي )COP15( في كندا.
إلطالق  إعالًنا  عت  وقَّ قد  والمنظمات  البلدان  وكانت 
السريع  التعقب  على  البلدان  لمساعدة  التسريع  شراكة 
الوطنية  العمل  وخطط  االستراتيجيات  بتنفيذ  واالرتقاء 

للتنوع البيولوجي.

تسريع خطط العمل الوطنية
األلمانية  الحكومة  ستدعم  المبادرة،  إطالق  جانب  إلى 
االتحادية وتبدأ في تفعيل شراكة تسريع االستراتيجيات 
أنشطة  وكذلك  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  العمل  وخطط 
بلدان مختارة. وستساعد حكومتا  الملموسة في  التنفيذ 
للتنوع  المتحدة  األمم  واتفاقية  وألمانيا،  كولومبيا 
البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي والشركاء اآلخرون في تصميم وتطوير 
االستراتيجيات  تسريع  شراكة  ورصد  وتشغيل  وهيكلة 

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

اإلجراءات العشرة لمعالجة أزمة المناخ
نشرت منظمة "األمم المتحدة" على الموقع الرسمي لها 
المناخ  أزمة  معالجة  في  للمساعدة  العشرة  اإلجراءات 
تحت شعار "العمل المناخي مهمتنا جميًعا، ويعنينا جميًعا، 

ال أحد يستطيع أن يقوم بكل العمل بمفرده- لكن يمكننا 
القيام به مًعا".

روا الطاقة في منازلكم وفِّ
يتم إنتاج الكثير من الكهرباء والحرارة التي نستخدمها من 
الفحم والنفط والغاز، قلّل من استخدام الطاقة عن طريق 
الليد  مصابيح  إلى  التحول  أو  والتبريد،  التدفئة  خفض 
)صمام ثنائي باعث للضوء( واألجهزة الكهربائية الموفرة 
للطاقة، أو غسل المالبس بالماء البارد، أو تعليق األشياء 
لتجف بداًل من استخدام المجفف. يمكن أن يؤدي تحسين 
كفاءة الطاقة في منزلك، من خالل عزل أفضل على سبيل 
المثال، أو استبدال فرن الزيت أو الغاز بمضخة حرارية 
كهربائية إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 900 
كيلو جرام من مكافئ االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون 

سنوّيًا.
استخدموا  أو  الدراجات،  اركبوا  أو  األقدام،  على  امشوا 
مكتظة  العالم  عبر  الطرق  إن  العام.  النقل  وسائل 
أو  الديزل  تحرق  السيارات  هذه  ومعظم  بالسيارات، 
البنزين، إن المشي على القدمين أو ركوب الدراجات بداًل 
من ركوب السيارات سيقلل من انبعاثات غازات الدفيئة- 
الطويلة،  وللمسافات  البدنية،  ولياقتك  صحتك  ويحسن 
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الحافلة، ومارس االشتراك  أو  القطار  فّكر في استقالل 
كلما  الفردية،  سيارتك  استخدام  من  بداًل  المركبات  في 

أمكن ذلك.
من  المزيد  تناول  إن  الخضروات  من  المزيد  تناولوا 
والبقوليات  الكاملة  والحبوب  والفواكه  الخضروات 
ومنتجات  اللحوم  استهالك  وتقليل  والبذور،  والمكسرات 
األلبان يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثيرك على البيئة، 
ويقلل إنتاج األطعمة النباتية عموًما من انبعاثات غازات 
الدفيئة ويتطلب كميات أقل من الطاقة والمياه ومساحات 
أقل من األراضي، يمكن أن يقلل التحول من نظام غذائي 
بما  الكربونية  بصمتك  نباتي  غذائي  نظام  إلى  مختلط 
ثاني  إلى 500 كيلوغرام من مكافئ االنبعاثات من  يصل 
كيلو جرام  إلى 900  )أو ما يصل  الكربون سنوًيّا  أكسيد 

بالنسبة لنظام غذائي نباتي صرف "فيغن"(.
أعيدوا التفكير في سفركم. تحرق الطائرات كميات كبيرة 
من  كبيرة  انبعاثات  عنه  ينتج  مما  األحفوري،  الوقود  من 
الجوية  الرحالت  من  التقليل  فإن  لذلك  الدفيئة،  غازات 
من أسرع الطرق لتقليل تأثيرك على البيئة، وكلما أمكن 
ذلك، استخدم التواصل عبر اإلنترنت، أو تنقل باستخدام 
القطار، أو ألِغ تلك الرحلة الطويلة تماًما، يمكن أن يؤدي 
تقليل رحلة عودة طويلة إلى خفض انبعاثات الكربون بما 
ثاني  من  االنبعاثات  مكافئ  من  تقريًبا  طن   2 إلى  يصل 

أكسيد الكربون.
القمامة،  في  األطعمة  ترمي  عندما  للطعام.  هدركم  قللوا 
زراعتها  في  استُخدمت  التي  والطاقة  الموارد  تهدر  فإنك 
مكب  في  الطعام  يتعفن  وعندما  ونقلها،  وتعبئتها  وإنتاجها 
النفايات، فإنه ينتج غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية.
  لذلك استخدم ما تشتريه وقم بتحويل أي بقايا طعام إلى 
سماد، يمكن أن يقلل خفض نفايات الطعام من بصمتك 
مكافئ  من  جرام  كيلو   ٣00 إلى  يصل  بما  الكربونية 

االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون سنوًيّا.
وأصلحوها  لديكم  ما  واستخدموا  المشتريات  قللوا 

والمالبس  اإللكترونيات  تتسبب  تدويرها.  وأعيدوا 
واألشياء األخرى التي نشتريها في انبعاثات الكربون في 
كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، من استخراج المواد الخام 
إلى السوق، لحماية مناخنا،  البضائع  التصنيع ونقل  إلى 
ما  وأصلح  المستعَملة،  األشياء  واشتِر  أقل،  أشياء  اشتِر 

يمكنك إصالحه، وأعد تدوير ما لديك.
 ينتج كل كيلو جرام من المنسوجات حوالي 17 كيلو جراًما 
أن  يمكن  الكربون،  أكسيد  ثاني  من  االنبعاثات  مكافئ  من 
يخفض شراء عدد أقل المالبس الجديدة وغيرها من السلع 
االستهالكية من انبعاثات الكربون ويقلل أيًضا من النفايات.
غّيروا مصدر الطاقة في منازلكم. اسأل شركة المرافق 
في  تستخدمها  التي  الطاقة  كانت  إذا  عما  بك  الخاصة 
منزلك تأتي من النفط أو الفحم أو الغاز وإن أمكن، انظر 
إذا كان من الممكن التحول إلى مصادر متجددة مثل الرياح 
أو الطاقة الشمسية. أو قم بتركيب األلواح الشمسية على 
أن  يمكن  تستخدمها.  التي  الطاقة  لتوليد  منزلك  سقف 
من  المستمدة  تلك  من  منزلك  في  الطاقة  تحويل  يؤدي 
المتجددة،  أو الفحم إلى مصادر الطاقة  الغاز  أو  النفط 
انبعاثات  تقليل  إلى  الشمسية،  الطاقة  أو  الرياح  مثل 
الكربون بما يصل إلى 1.5 طن من مكافئ االنبعاثات من 

ثاني أكسيد الكربون سنوًيّا.
استخدموا المركبات الكهربائية. إذا كنت تخطط لشراء 
سيارة، فكر في شراء سيارة كهربائية، حيث هناك اآلن 
من  العديد  وفي  السوق.  في  تُطرح  وأكثر  أرخص  أنواع 

البلدان، تساعد السيارات الكهربائية في الحد من تلوث 
من  بكثير  أقل  الدفيئة  غازات  انبعاثات  وتسبب  الهواء 
المركبات التي تعمل بالغاز أو الديزل. لكن ال تزال العديد 
من  المنتجة  بالكهرباء  تعمل  الكهربائية  السيارات  من 
الوقود األحفوري، وتتطلب البطاريات والمحركات معادن 
نادرة غالًبا ما يكون لها تكاليف بيئية واجتماعية عالية.  
يمكن أن يؤدي التحول من سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل 
بنسبة  الكربون  انبعاثات  تقليل  إلى  كهربائية  سيارة  إلى 
أكسيد  ثاني  من  االنبعاثات  مكافئ  من  2 طن  إلى  تصل 
ما  الهجينة  السيارة  لك  توفر  أن  يمكن  سنوّيًا.  الكربون 
ثاني  إلى 700 كيلوغرام من مكافئ االنبعاثات من  يصل 

أكسيد الكربون سنوًيّا.
اختاروا منتجات صديقة للبيئة. كل شيء ندفع المال من 
أجله يؤثر على الكوكب، فلديك القدرة على اختيار السلع 
البيئة،  على  تأثيرك  ولتقليل  تدعمها.  التي  والخدمات 
بصورة  الموارد  تستخدم  التي  الشركات  منتجات  اختَر 
مسؤولة، والتي تلتزم بخفض انبعاثات الغازات والنفايات. 
وإذا كان لديك أموال يتم استثمارها من أجلك، من خالل 
صندوق معاشات تقاعدية على سبيل المثال، فقد يكون 

ذلك لدعم الوقود األحفوري أو إزالة الغابات. 
التأكد من استثمار مدخراتك في أعمال مستدامة بيئّيًا 

يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

تحدثوا بصوت عال
نعم تكلم بصوت عال وشجع اآلخرين على المشاركة في 
وأكثرها  الطرق  أسرع  إحدى  فهذه  اإلجراءات،  اتخاذ 
وزمالئك،  جيرانك،  إلى  تحدث  الفرق،  إلحداث  فاعلية 

وأصدقائك، وعائلتك.
دع أصحاب األعمال يعرفون أنك تدعم التغييرات الجريئة، 
العمل  اآلن.  للتحرك  والعالميين  المحليين  القادة  ناشد 
يستطيع  أحد  ال  ويعنينا جميًعا،  مهمتنا جميًعا،  المناخي 

أن يقوم بكل العمل بمفرده- لكن يمكننا القيام به مًعا.  

الأمين العام للأمم المتحدة: 	•

2023 عام ال�سلم والعمل 

من اأجل البيئة
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تعرف على إنجازات وزارة البيئة 
في التصدي آلثار التغيرات المناخية

بعد مؤتمر قمة المناخ

كتب - محمد وائل

المناخ  تغير  حول  المتحدة  األمم  مؤتمر  ُيعد 
اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  من  جزًءا 
دولية  معاهدة  وهي  المناخي،  التغير  بشأن 
من  الحد  بهدف  العالم  دول  معظم  عتها  وقَّ
هو  وهو  المناخ،  على  البشري  النشاط  تأثير 
قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة 
تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة 

هذه المشكلة ومعالجتها.
لألطراف  والعشرون  السابع  المؤتمر  وانعقد 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ )COP27( نوفمبر الماضي. ويتم اختيار 
لنظام  وفًقا  للمؤتمر  المستضيفة  الدولة 
تقدمت  وقد  المختلفة،  القارات  بين  التناوب 
دورة  الستضافة  بطلب  الماضي  العام  مصر 
عليها.  االختيار  ووقع  المؤتمر،  من  العام  هذا 
العديد  وحقق   )COP27( مؤتمر  نجح  وقد 
السياسية  القيادة  دعم  بفضل  اإلنجازات  من 
استثنائية  وسياسية  اقتصادية  ظروف  ظل  في 
مما  والغذاء،  كالطاقة  أزمات  شهدت  عالمية 
المصري  للنجاح  البريق  من  مزيًدا  يضفي 
وزيرة  أكدته  ما  وهذا  العالم،  له  شهد  الذي 
البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ 

ذلك  كان  فؤاد،  ياسمين  الدكتورة   )COP27(
خالل لقاء وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة 
في  الشيوخ.  بمجلس  العاملة  والقوى  والبيئة 
البيئة  وزارة  إنجازات  أهم  نرصد  التقرير  هذا 

بشأن التغير المناخي:

محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار 
القاهرة

والمنسق  البيئة  وزيرة  فؤاد  ياسمين  الدكتورة  قامت 
عباس  محمد  والفريق  المناخ،  مؤتمر  ومبعوث  الوزاري 
للطاقة  جديدة  محطة  بافتتاح  المدني،  الطيران  وزير 
إلى  التحول  لدعم  الدولي  القاهرة  بمطار  الشمسية 
الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي 
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آلثار التغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ المحطة بالجراج 
متعدد الطوابق بمطار القاهرة.

البيئة  وزارتي  بين  التنسيق  إطار  في  ذلك  يأتي 
لخطة  تنفيًذا  البيئي  العمل  لدعم  المدني  والطيران 
والحد من  التلوث  المصرية في خفض معدالت  الدولة 
التنمية  نحو  التوجه  يعزز  بما  المناخية  التغيرات  آثار 
االقتصادية الخضراء وكان ذلك تزامًنا مع عيد الطيران 
 27 الوطني  البيئة  ويوم  يناير   26 يوافق  الذي  المدني 

يناير من كل عام.
أن  البيئة،  وزيرة  فؤاد،  ياسمين  الدكتورة  أكدت  كما 
إطار  في  تأتى  القاهرة  بمطار  أُقيمت  التي  المحطة 
الشمسية  الخاليا  لنظم  القومي  المشروع  مجهودات 
الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذي ينفذه مركز 
المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالشراكة  الصناعة  تحديث 
اإلنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة، 
محطة  وتشغيل  وتنفيذ  توريد  أعمال  من  االنتهاء  وتم 
إطار  في  وذلك  الدولي  القاهرة  بمطار  شمسية  خاليا 
والطيران  البيئة،  وزارتي  من  كل  بين  التعاون  بروتوكول 
مع  الجوي،  القاهرة  ميناء  شركة  في  ممثلة  المدني 
مركز تحديث الصناعة -مشروع نظم الخاليا الشمسية 
الصغيرة- كما تم تزويد صاالت المطار بوحدات لشحن 
الشمسية  المحطة  تستمد طاقتها من  المحمول  أجهزة 
يتم  التي  الكهرباء  تبين كميات  ومزودة بشاشات عرض 
توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات األداء األخرى 

للمحطة الشمسية.
وأوضحت الوزيرة أن القدرة اإلجمالية للمحطة تبلغ 300 
كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/ سنوًيّا مما 
يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل 
الوطنية  إلى 222.75 طن/ سنوًيّا كإحدى المساهمات 
وفق  تتم  التي  المناخية  التغيرات  آلثار  التصدي  في 
االستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير 
المساهمات المحددة وطنًيّا واستكمااًل لنجاحات مؤتمر 

.COP27 المناخ

توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات 
االقتصاد الدوار

وثيقة  توقيع  مراسم  فؤاد  ياسمين  الدكتورة  شهدت   
سلسلة  في  الدوار  االقتصاد  ممارسات  دعم  مشروع 
قيمة البالستيك أحادية االستخدام في مصر بين جهاز 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  ومنظمة  البيئة  شئون 
بمبلغ ٣.2 مليون دوالر، وكان ذلك في  UNIDO كمنحة 
أوكا  السيد  بحضور  يناير  شهر  من  والعشرين  الثاني 
أبو  والدكتور علي  بالقاهرة،  الياباني  السفير  هيروشي، 
سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي، 
أحمد  واألستاذ  المخلفات،  إدارة  تنظيم  جهاز  رئيس 
رزق، نائب الممثل المقيم والمشرف على مكتب منظمة 

اليونيدو بمصر.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لحكومة اليابان 
على الدعم المتواصل للعمل البيئي في مصر، والخروج 
في  الدوار  االقتصاد  ممارسات  دعم  مشروع  بوثيقة 
مصر،  في  االستخدام  أحادية  البالستيك  قيمة  سلسلة 

سواء بالخبراء أو التكنولوجيا.
في  يأتي  الذي  المشروع،  هذا  أهمية  الوزيرة  أكدت 
وقت حرج للعالم فيما يواجهه من تحديات كتغير المناخ 
والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، وبالتوازي مع تنفيذ 
األكياس  استخدام  من  للحد  الوطنية  االستراتيجية 
السيد  تبناها  التي  االستخدام  أحادية  البالستيكية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ عدد من المبادرات 
التي بدأت في الغردقة وشرم الشيخ للحد من استخدام 
مع  والتعاون  االستخدام،  أحادية  البالستيكية  األكياس 
والمحافظات  األخرى  الوزارات  من  الشركاء  من  عدد 

والمصنعين. 
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي في وقت حيوي على 
التلوث  من  للحد  فيه  العالم  يسعى  العالمي،  المستوى 
البالستيكي، حيث يمكن تكرار هذا المشروع في الدول 
المجاورة وخاصة على المستوى المتوسطي والذي يعاني 
من التلوث البالستيكي وأيًضا عدد من الدول األفريقية، 
الالزمة  التشريعات  لتفعيل  العمل  من  مزيد  جانب  إلى 
وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الناجحة  النماذج  ودعم  القطاع،  هذا  في  العاملة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال التي تعمل 
المنتجات  إلحالل  مبتكرة  منتجات  وإنتاج  تصميم  على 

البالستيكية وحيدة االستخدام.
كما أوضح السفير الياباني أن المشروع يَُعدُّ أحد اآلليات 
التنفيذية التي تسعى للبناء على مخرجات مؤتمر المناخ 
COP27 والذي سلط الضوء على تحدي مواجهة التلوث 
الخاصة  الدراسة  من  االنتهاء  أن  مؤكًدا  البالستيكي، 
المشروع  إلطالق  األولى  المرحلة  كانت  بالمشروع 
والمدخل  المضافة  والقيم  التحديات  على  ركزت  والتي 
البالستيكية  األكياس  استخدام  من  للحد  المتكامل 
ويَُعد  مبتكرة،  بدائل  عن  بالبحث  االستخدام،  أحادية 
المرحلة  نحو  للتحرك  خطوة  المشروع  وثيقة  توقيع 

الثانية بوضع مخرجات هذه الدراسة محل التنفيذ.

تعاون مشترك بين سلطنة عمان ومصر 
بشأن التغيرات المناخية

البيئية 202٣،     على هامش مؤتمر عمان لالستدامة 
لجهاز  التنفيذي  الرئيس  سنة،  أبو  علي  الدكتور  عقد 
شئون البيئة، نيابًة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور 
عبد اهلل بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بالسلطنة 
في التاسع عشر من شهر يناير اجتماًعا لمناقشة عدد 
بحضور  المشترك،  التعاون  ذات  البيئية  القضايا  من 
المختصين  والخبراء  للمؤتمر،  المنظمة  اللجنة  رئيس 
بشئون البيئة، والسيد السفير خالد راضي سفير مصر 

بسلطنة عمان وقيادات وزارة البيئة.

الهامة  البيئية  القضايا  من  عدًدا  الطرفان  ناقش  وقد 
بشأنها،  الخبرات  وتبادل  خاللها  التعاون  يمكن  التي 
وتشمل قضية التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية، 
بالمناخ  البيئي  الوعي  رفع  وطرق  البيئية  والتوعية 

لمختلف فئات المجتمع.
هيئة  من  لوفد  زيارة  تنظيم  على  الطرفان  اتفق  ولقد 
البيئة العمانية لوزارة البيئة المصرية، كما سيتم العمل 
المشترك من  التعاون  تفعيل  القادمة على  الفترة  خالل 
يونيو  البلدين مطلع  بين  الموقعة  التفاهم  خالل مذكرة 
من  عدد  في  التعاون  في  والمتمثلة  بمسقط  الماضي 
المشاريع  لمختلف  البيئي  التخطيط  منها  المجاالت 

وتقييم األثر البيئي.

أولى جلسات التحضير لمؤتمر المناخ 
COP28 باإلمارات

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق الوزاري ومبعوث 
الطاقة  لمنتدى  الثاني  اليوم   COP27 المناخ  مؤتمر 
 202٣ لالستدامة  ظبي  أبو  أسبوع  قمة  في  العالمي 
والمنعقد خالل الفترة من 1٤ إلى 19 من يناير 2023م.
ولقد ركزت الوزيرة في كلمتها على دور المرأة في ملف 
تغير المناخ باعتبارها الفئة األكثر عرضة لتأثيرات تغير 
قوّيًا  دوًرا  تلعب  حيث  الريفية،  المرأة  وخاصة  المناخ 
في العالقة التبادلية بين الطاقة والمياه والغذاء، كونها 

المسؤولة عن توفير المتطلبات األساسية ألسرتها.
رفيعة  األولى  الجلسة  في  البيئة  وزيرة  شاركت  وقد 
المستوى حول االنتقال من COP27 إلى COP28، والتي 
العمل  بطل  الدين،  محي  محمود  الدكتور  فيها  شارك 
الجلسة  ركزت  حيث   ،COP27 المناخ  لمؤتمر  المناخي 
 COP27 على التساؤالت الهامة حول نتائج مؤتمر المناخ
 ،COP28 وسبل المضي قدًما إلى مؤتمر المناخ المقبل
وشددت وزيرة البيئة المصرية على أهمية مؤتمر المناخ 
القادم COP28 كنقطة محورية في الوصول إلى الهدف 
للتمويل  العالمي  الهدف  ومتابعة  للتكيف،  العالمي 
والتقييم العالمي، واالتفاق على حوكمة صندوق الخسائر 
 COP27 واألضرار باعتباره أهم مخرجات مؤتمر المناخ

الذي سعت له الدول النامية على مدار ٣0 عاًما. 
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مبادرة ازرع
 بالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 

بيرت عادل وديع

في إطار الشراكة والتعاون بين الهيئة القبطّية 
اإلنجيلّية للخدمات االجتماعّية مع التحالف 

الوطني للعمل األهلي والتنموّي، والذي 
تم تأسيسه في مارس عام ٢٠٢٢م، ويضم ٢4 

منظمة من منظمات المجتمع المدني، 
ويسعى لتكامل الجهود وتبادل المعلومات 

والخبرات بين المنظمات والكيانات التنموّية 
المختلفة، وأيًضا الجهات الحكومّية المعنّية، 

لتعظيم الفائدة األكبر ولتحقيقي األهداف 
التنموّية في المجتمع المصري. 

وأيًضا في إطار االهتمام الدائم بالتمكين 
االقتصادي للمواطن المصري، وال سيما 

وسط الفئات األكثر احتياًجا واألولى بالرعاية، 
واالهتمام بالمجال الزراعي كمجال أساسي 

لتفعيل التمكين االقتصادي من خالل تمكين 
صغار المزارعين واعطائهم فرص حقيقية 

وسط األسواق التجارّية، يأتي االهتمام 
بمحصول القمح تحدًيدا باعتباره أحد أهم 
المحاصيل االستراتيجّية، وبذلك انطلقت 

مبادرة "أزرع" يوم الخميس، الموافق 3 نوفمبر 
عام ٢٠٢٢م، وذلك بالشراكة بين كٍل من 

التحالف الوطني للعمل األهلي والتنموّي، 
ووزارة الزراعة، والهيئة القبطّية اإلنجيلّية 

للخدمات االجتماعّية. 
كان اإلطالق من خالل لقاءين مع الجهات 

الحكومّية المعنية وصغار المزارعين 
المستفيدين، أحدهما في محافظة القليوبّية 

بالوجه البحري، واآلخر بمحافظة المنيا 
بالوجهة القبلي. وتّم التعريف بالمبادرة 

من خالل إتاحة المعلومات وشرحها لصغار 
المزارعين في أطار أجواء احتفالّية.

وتهدف المبادرة لزراعة مساحة 1٥٠ ألف فدان 
من محصول القمح، من خالل العمل مع عدد 

1٠٠ ألف ُمزارع على مستوى محافظات بني 
سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، 

والدقهلّية، والقليوبّية، والفيوم.

قدرة الدولة والمجتمع المدني

عبر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة 
القبطية  الهيئة  ورئيس  بمصر،  اإلنجيلية 
سعادته  عن  االجتماعية،  للخدمات  اإلنجيلية 
“ازرع”  “مبادرة  وقال:  المبادرة  بإطالق  الكبيرة 
تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني 
ونساهم  المصري،  الغذائي  األمن  حماية  على 
مع  بالعمل  نعتز  كما  وخبراتنا،  طاقتنا  بكل 

التحالف الوطني ووزارة الزراعة".

تعاون في تنفيذ المبادرة
عبد  طلعت  نهى  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل األهلي 
زراعة  ازرع  مبادرة  من  “نستهدف  التنموي: 
مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من 
ألف مزارع على مستوى  العمل مع 100  خالل 
 8 في  القمح  من  للمبادرة  العمل  محافظات 
الزراعية  الرقعة  زيادة  في  للتوسع  محافظات 
القمح بالمحافظات المستهدفة، من  لمحصول 
والمعتمدة  الجودة  عالية  التقاوي  توفير  خالل 

التعاون في تنقيذ المبادرة، بالتعاون  من خالل 
مع وزارة الزراعة المصرية، وتأتي المبادرة في 
الوطني  التحالف  بين  المشترك  التعاون  إطار 
اإلنجيلية  القبطية  والهيئة  األهلي  للعمل 
التحالف،  في  كشريك  االجتماعية  للخدمات 
المصري،  بالمزارع  النهوض  على  وقدراتها 
خالل  من  الغذائي  األمن  تحقيق  على  والعمل 
رأسها  وعلى  االستراتيجية  المحاصيل  توفير 
بقرية  الخميس  اليوم  انطلقت  والتي  القمح، 
أشفين  وكوم  المنيا  بمحافظة  الغربية  صفط 

بمحافظة القليوبية".

ممارسات زراعية جيدة
وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية 
المحلية بالهيئة القبطية اإلنجيلية: "شارك في 
احتفالية إطالق مبادرة "ازرع" نحو ٣000 مزارع 
من محافظة المنيا و1500 مزارع من محافظة 
الحقلية  المدارس  تنفيذ  بجانب  القليوبية، 
دعم  على  للعمل  المبادرة  محافظات  باقي  في 
الممارسات  تطبيق  خالل  من  فنّيًا  المزارعين 
القمح  محصول  زراعة  في  الجيدة  الزراعية 
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المجتمع المدني �سريك اأ�سا�سي في التنمية ومواجهة	•

     التغيرات المناخية.

وتقليل  إنتاجيتهم  زيادة  على  يساعدهم  مما 
بحضور  القمح،  لمحصول  اإلنتاج  تكاليف 
ممثلي التحالف الوطني للعمل التنموي، ووزارة 
وزارة  قيادات  من  ولفيف  المصرية  الزراعة 
الزراعة بالمنيا وهيئة اإلرشاد الزراعي ومديري 
اإلدارات الزراعية ولفيف من السادة الحكوميين 

المهتمين بالمجال الزراعي".         
    

قطاع التنمية المحلّية بالهيئة
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة يتم تنفيذها من 
القبطّية  بالهيئة  المحلّية  التنمية  قطاع  خالل 
تساهم  والتي  االجتماعّية،  للخدمات  اإلنجيلّية 
في تحقيق رسالة الهيئة من خالل اتباع وتنفيذ 
تناسب  تنموية  بمنهجية  جديد  تنموي  نموذج 
المرحلة الحالية وتكون بمثابة االستجابة المرنة 
مع  االتساق  مع  والمتوقعة  الحالية  للمتغيرات 
وأجندة  العامة  للسياسات  الحاكمة  التوجهات 
الدولة التنموية واألخذ في االعتبار التغيير في 

تركيبة الخريطة التمويلية ومصادرها.

أهداف قطاع التنمية
في:  عام  بشكل  اإلستراتيجية  األهداف  تتمثل 
لألفراد،  المجتمعية  والمرونة  المتانة  بناء 
والمجتمعات  والمؤسسات،  والمجموعات، 

الحالية  والتهديدات  التغييرات  لمواجهة 
عة، ومحاربة الفقر وتحسين نوعية حياة  والمتوقَّ
المستدامة  التنمية  وتحقيق  المهمشة،  الفئات 

والعادلة والدامجة.

وتتمثل األهداف االستراتيجية الخاصة 
لقطاع التنمية في التالي:

من  والمهمشين  الفقراء  تمكين  األول:  الهدف 
الوصول إلى الفرص العادلة للموارد والتضمين 
في الخدمات العامة في كافة المجاالت لضمان 

تمتعهم بحياة كريمة.
األمن  توفير  في  المساهمة  الثاني:  الهدف 
الغذائي وتأمين سالمته مع تعزيز نظم الزراعة 
ونقص  الجوع  لمكافحة  المستدامة  النظيفة 

الغذاء في المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
الهدف الثالث: زيادة جاهزية وتعزيز وتماسك 
للخطر  عرضة  األكثر  والمجتمعات  األفراد 
بما يمكنها من تطوير آليات فاعلة تساهم في 
الصمود والمتانة المجتمعية لمواجهة المخاطر 
والتغيرات الحالية والمحتملة في كافة النواحي 
وتفعيل  والمناخية  واالجتماعية  االقتصادية 

سياسات الحماية االجتماعية واإلغاثة.
الهدف الرابع: المساهمة في تحقيق المساواة 
النساء  وتمكين  االجتماعي  النوع  وتوازن 

والفرص  الحقوق  على  الحصول  من  والفتيات 
والموارد بدون تمييز في جميع مناحي الحياة.

قطاع  برامج  كأحد  الزراعّية  البرامج  وتأتي 
نوعية  تحسين  إلى  تسعى  والتي  التنمية 
والمربين  المزارعين  لصغار  المعيشية  الحياة 
الريفية  المناطق  تنمية  خالل  من  والصيادين 
والخبرات  الموارد  استثمار  من  وتمكينهم 
اجتماعية  تنافسية  ميزة  إلى  للوصول  المتاحة 

وبيئية واقتصادية.

اإلنجاز الرقمي خالل الفترة الماضية 
لبرامج الزراعة 

• والمربين 	 المزارعين  صغار  من   )11٣598(
الدخل  زيادة  أجل  من  اقتصادّيًا  تمكينهم  تم 

وتحسين أوضاعهم المعيشية.
• خدمات 	 من  استفادوا  المزارعين  17٤9 من 

والمدراس  الزراعي  واإلرشاد  الفني  الدعم 
الحقلية لصغار المزارعين.

• إنتاجهم 	 تحسين  تم  المزارعين  8827  من 
الزراعي من خالل تطبيق الممارسات الزراعية 

الجيدة.
• 1909 من المزارعين أعادوا تدوير المخلفات 	

وتقليل  العضوية  األسمدة  إلنتاج  الزراعية 
المدخالت الكيماوية.

• نفذن 	 المزارعات  السيدات  507 من 
مشروعاٍت زراعيًة صغيرة تحقيق األمن الغذائي 

وزيادة الدخل.
• 100,606 من مربي الثروة الحيوانية استفادوا 	

اإلنتاج  لتحسين  البيطرية  الرعاية  من خدمات 
الحيواني.

أهم اإلنجازات الكيفية خالل الفترة 
الماضية لبرامج الزراعة

الذكي من خالل تصميم  المرشد  تطبيق فكرة 
 )Mobile Application( تفاعلي  إلكتروني  تطبيق 
المناخية  التغيرات  قياس  بمحطات  مرتبط 
تساعدهم  للمزارعين  إرشادية  لتقديم خدمات 
الجيدة  الزراعية  الممارسات  تطبيق  في 
بالتكيف مع التغيرات المناخية وأيًضا اإلرشاد 

التسويقي.
تمكين صغار المزارعين في )6( قرى بمحافظة 
جودة  شهادات   )7( على  الحصول  من  المنيا 
)GLOBALG.A. P(  وهي تمثل أحد أهم معايير 

الجودة الدولية الُمعتََرف بها.
صغار  ن  تمكِّ زراعية  ميكنة  وحدة  إنشاء 
المزارعين بمحافظة الفيوم من تدوير المخلفات 

الزراعية في إنتاج األسمدة العضوية.
تنفيذ )٣0( مدرسة حقلية لتطبيق الممارسات 
اإلرشاد  جهاز  مع  بالتعاون  الجيدة  الزراعية 

الزراعي.
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"الزراعة المائية واستزراع الشعاب المرجانية"

 ..COP27 مشروعات على نهج مؤتمر المناخ

ومتخصصون يكشفون الطريقة والعائد

اأهداف قمة المناخ: 	•

                                      التخفيف، التكييف، التمويل، التعاون

إعداد: أمنية فوزي

"سعت قمة مؤتمر المناخ COP27 في مصر إلى 
تحقيق عدد من األهداف التي تناولتها على 
مدار الجلسات التابعة لها، والتي جاءت في 

عدة نقاط؛ وهي "التخفيف، التكييف، التمويل، 
التعاون".

ونص هدف "التخفيف" على وجه التحديد، إلى 
الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى أقل 

من ٢ درجة مئوية، والعمل للحفاظ على هدف 
1.٥ درجة مئوية، وهذا ما يسعى العالم في 

تحقيقه حتى عام ٢٠٥٠، لتجنب حوادث البيئة، 
والكوارث الطبيعية.

وتحاول عدة مشروعات بيئية في مصر العمل 
على نهج أهداف وتوصيات مؤتمر المناخ 

لتقليل انبعاثات الكربون الضارة؛ وذلك من 
خالل دعم الزراعة واستزراع الشعاب المرجانية 
من جديد بعد ابيضاض نسبة كبيرة منها على 

سواحل البحر األحمر.
مجلة "رسالة النور" تعرض آراء بعض المختصين 

في مجاالت الزراعة واستزراع الشعاب، وتوضيح 
األهمية والعائد من تلك المشروعات.

الشعاب المرجانية وقيمتها المالية
الجزر  محمية  مدير  غالب،  أحمد  الدكتور  عرف 
المرجانية  الشعاب  أن  األحمر،  بالبحر  الشمالية 
عالية؛  اقتصادية  قيمة  ذات  حية  موارد  عن  عبارة 
حيث قدرت قيمة المتر الواحد منها في السنة بالبحر 

األحمر بما يعادل ٣00 دوالر.

الهدف من استزراع الشعاب
الشعاب  استزراع  مشروع  وراء  الهدف  أن  أوضح 
المرجانية في البحر األحمر يكمن في حماية الشعاب 

الحرارة،  درجات  وارتفاع  المناخية،  التغيرات  من 
وتطبيق آلية علمية الستدامتها، والحفاظ عليها كأهم 
باإلضافة  واالقتصاد،  للبيئة  الداعمة  البيئية  النظم 
التغيرات  مخاطر  حول  البيئي  الوعي  نشر  إلى 

المناخية على الشعاب المرجانية.
على  المشروع  أهداف  ضمن  من  "غالب"  واستكمل 
المدى الطويل، خلق جيل من الجنسين لديهم القدرة 
الموارد  على  للحفاظ  علمية  آليات  وابتكار  والفهم 

الطبيعية من التغيرات المناخية.
وتابع األهداف قائاًل إن المشروع يسعى إلى استدامة 
الشعاب المرجانية، وإعادة تأهيل المناطق الساحلية 
وخاصة  األحمر،  البحر  ساحل  طول  على  رة  الُمدمَّ

مدينة الغردقة. 

تمكين المرأة
المشروع  يحملها  أهداف  هناك  اآلخر،  النحو  على 

مهنة  الفتيات  تعليم  خالل  من  المرأة،  تمكين  حول 
الغوص البيئي لتوفير فرص عمل الئقة بهم في مجال 
من  متطوعات   5 تدريب  يتم  حيث  البيئية،  السياحة 
ومنحهن  البيئي  الغوص  على  العليا  المؤهالت  حملة 
البحرية  البيئة  خبرات  ونقل  البيئي،  الغواص  درجة 

إليهن.

تأثيرات المناخ على الشعاب
تؤثر  المناخية  التغيرات  "أن  كذلك  "غالب"  وأوضح 
درجات  ارتفاع  حيث  من  المرجانية؛  الشعاب  على 
ونفوقه"،  المرجان  ابيضاض  تسبب  التي  الحرارة 
مستعمرات  تعرض  رصدت  اإلحصائيات  "أن  مؤكًدا 
الشعاب المرجانية إلى االبيضاض في البحر األحمر 

بنسبة ٣0% عام 2020".
وأضاف "أن تغير المناخ يؤدي أيًضا إلى تغير كيمياء 
إعاقة  إلى  البحار  تحمض  يؤدي  حيث  البحر،  مياه 
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الزراعة المائية..	•

 عيوب ومميزات لكنها 

حل منا�سب

اإلصابة  مخاطر  زيادة  إلى  باإلضافة  المرجان،  نمو 
سلًبا  يؤثر  مما  الطحالب،  وتكاثر  المرجان  بأمراض 

على اقتصاد السياحة البيئية في البحر األحمر".

عملية استزراع الشعاب على ساحل البحر 
األحمر

بها  يتم  التي  الكيفية  غالب،  أحمد  الدكتور  يفسر 
موضًحا  السواحل  على  المرجانية  الشعاب  استزراع 
"أنه يتم استزراع بويضات الشعاب المرجانية، بعدما 
تقوم الشعاب بعملية التكاثر الجنسي وإطالق ماليين 
أبريل  شهري  في  المنوية  والحيوانات  البويضات، 
المخصبة  البويضات  نقل  يتم  ثم  كل عام،  ومايو من 
وتثبيتها للنمو وتكوين مستعمرات مرجانية جديدة في 

المناطق الساحلية المدمرة سلًفا".

توصيات المؤتمر األول للجنة العلمية 
الستزراع الشعاب

التي  العلمية  للجنة  األول  المؤتمر  "أن  أوضح  كما 
وفي  البيئة،  قطاع  عن  المختصة  األجهزة  شكلتها 
بالغردقة  البيئة  على  المحافظة  جمعية  مقدمتها 
استزراع  إمكانية  بشأن  توصيات  أطلق عدة  )هيبكا( 
في  بخاصة  األحمر  بالبحر  المرجانية  الشعاب 
المناطق التي كانت قد تعرضت النتهاكات قبل صدور 

قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة 199٤".
من  أجزاء  بعض  بنقل  بالسماح  المؤتمر  وأوصى   
المستعمرات المرجانية من أماكنها األصلية لزراعتها 
إلقامة  الملحة  الضرورة  حال  في  أخرى  مناطق  في 

مشروعات ذات طابع قومي.

الزراعة المائية
شاهين،  إسالم  المهندس  قال  الزراعات،  جانب  من 
مالك إحدى المزارع "إن الزراعة المائية تُعرف بالزراعة 
بدون تربة، ويطلق عليها أيًضا "الهيدروبونيك"، والتي 
تمثل أفضل الزراعات التي يضمن المستخدم جودتها، 
ومدى نقائها من المبيدات الضارة والمواد المسرطنة 
المستخدمة في الزراعات األرضية"، موضًحا "أن أقل 
تمثل  المائية  الزراعة  من  تجاري  لمشروع  مساحة 
مشروع  تكلفة  "أن  مضيًفا  مربع"،  متر   1000 حوالي 
الجاري،  يناير  شهر  في  تكلفته  بلغت  النوع  هذا  من 
بنسبة مليون جنيه استثمارات، وأخرى تسويق"، الفًتا 
المائية ليست من نوعية  إلى "أن مشروعات الزراعة 

المشروعات الشبابية الصغيرة".

محاصيل الزراعة المائية
المائية  الزراعات  محاصيل  "أن  شاهين  وأضاف 
سبانخ،  جرجير،  خس،  مثل  ورقيات  بين  ما  تنقسم 
بتنجان،  طماطم،  خيار،  مثل  وثمرات  نعناع،  ريحان، 

كوسة، شمام، فراولة".
أهداف  مع  المائية  الزراعة  توافق  عن  واستكمل 
مؤتمر المناخ COP27، وتقليل نسب انبعاثات الكربون 
عمل  فهي  نوعها  كان  مهما  "الزراعة  قائاًل:  الضارة 
عظيم ونظيف، ال نستخدم فيه المصانع وال ينتج عنه 
انبعاثات ضارة، بل هي المصدر األساسي لألكسجين 

في كل األحوال".

واختتم "شاهين" حديثه عن الزراعة المائية، موضًحا 
الترتيب،  نحو  على  وعيوبها  مميزاتها  بين  الفروق 
والتي هي: توفير مياه الري بنسبة 95%، توفير زراعة 
من  خالية  نظيفة  زراعة  والشتاء،  الصيف  موسمي 
ال  اإلنسان،  بصحة  المضرة  الصلبة  المواد  متبقيات 
تحتاج إلى أراضي خصبة للزراعة، ال تضطر للزراعة 
الُمنهكة، والُمصابة باآلفات والمبيدات  في األراضي 
مساحة  في  كمي ضخم  إنتاج  الُمسرطنة،  المواد  أو 

تمثل ُعشر مساحة الزراعة األرضية.
في:  تتمثل  فإنها  المائية،  الزراعة  عيوب  عن  أما 
فنيات  عالية،  تشغيلية  تسويقية،  استثمارية،  تكاليف 
وراء  سنة  الفعلية  بالممارسة  إال  تُكتسب  ال  ُمعقدة 
استرداد  أو 10 محاضرات،  دورتين،  وليس  األخرى، 
المياه  استهالك  5( سنوات،   -٣( يحتاج  المال  رأس 
للتبريد في الصيف يفوق استهالك مياه الري بـ5 إلى 

10 أضعاف، حسب الموقع.
   

القصير: مصر تبنت برامج االبتكار 
والتكنولوجيا الزراعية

الزراعة  وزير  القصير،  السيد  أن  بالذكر  الجدير 
مبادرة  جلسة  أمام  كلمة  ألقى  األراضي،  واستصالح 

والزراعة  التكييف  يوم  في  للمناخ  الزراعي  االبتكار 
بقمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 
المفتاح  هو  الزراعي  االبتكار  "أن  مؤكًدا  الماضي، 
وكبح  الجفاف  المجاعات ومواجهة  لتخفيف  الرئيس 
أضرار وخسائر تغير المناخ شريطة أن يكون شاماًل 
والمربين،  المزارعين،  صغار  حصول  يضمن  بما 
والصيادين على جميع األدوات المتاحة بشكل عادل".

برامج االبتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة
الزراعي  االبتكار  تطبيقات  في  التوسع  أن  كما 
زراعية  أنظمة  بناء  في  التكنولوجيا  واستخدام 
وغذائية؛ سيساهم بقدر كبير في تحسين مستويات 
على  والحفاظ  الحياة،  جودة  ورفع  الزراعي،  اإلنتاج 
القطاع  قدرة  زيادة  مع  البيولوجي،  والتنوع  الطبيعة، 

في اإلسهام في معادلة الكربون.
برامج  تبنت  المصرية  الدولة  "أن  القصير   وأضاف 
خالل  من  الزراعة  مجال  في  والتكنولوجيا  االبتكار 
الذكاء  التطبيقية واالستفادة من  البحوث  تعميق دور 
مع  مناخًيّا  الذكية  الزراعة  وبرامج  االصطناعي، 
اإلنذار  وأنظمة  الرقمية،  التطبيقات  في  التوسع 
في  الزراعي  القطاع  وتدعيم  مرونة  وزيادة  المبكر 
المناطق الهامشية والهشة مناخّيًا، مع إطالق مبادرات 
تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث خاصة في ظل 
محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه 

قطاع الزراعة في الدولة المصرية".
وتابع وزير الزراعة "أن األمر يتطلب أيًضا تحفيز القطاع 
الطموح  سقف  لرفع  االستثمارات  زيادة  على  الخاص 
تمكين  وحتى  المناخي  العمل  وتيرة  وتسريع  العالمي 
الدول من االستفادة من التحول نحو االبتكار الزراعي 
والتكنولوجيا المتقدمة في األنظمة الزراعية والغذائية".
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الخبير الزراعي المهندس محمد التابعي لـ"رسالة النور": مل

ر بثمن.. وهناك آليات لالستفادة منها المخلفات الزراعية ثروة ال ُتقدَّ

طت قمة المناخ العالمية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ الضوء على أزمة المخلفات الزراعية، التي تسبب الكثير  سلَّ
من األضرار للبيئة سواء بحرقها أو إلقائها في الترع والمصارف، في ظل توجه دولي بتطوير المنظومة والبحث عن أفضل 

استفادة منها، ضمن مشروعات الطاقة النظيفة.
"رسالة النور"، التقت المهندس محمد التابعي، الخبير الزراعي، ورئيس جمعية المدينة للتنمية المستدامة، للحديث عن 

منظومة المخلفات الزراعية، ومستقبل البيئة في مصر، باإلضافة إلى التعرف على رؤيته بشأن أفضل الخطط لتحقيق 
التنمية المستدامة في هذا القطاع.

حوار: محمد بربر

الت�سريعات والرقابة وتوعية 

المزارعين �سرورة 

لحماية البيئة

نحو وعي جمعي لمواجهة إهدار 
المخلفات الزراعية

س: بداية دعنا نتحدث عن أزمة المخلفات 
الزراعية، ماذا بعد قمة المناخ؟

المميزات،  من  الكثير  لها  كانت  القمة  ج: 
الوطن فحسب، بل على  ليس على مستوى 
التقارير  كانت  العالمية،  مستوى االستدامة 
المثلى  الحلول  عن  تبحث  والدول  واضحة 
المناخ، ومن بينها  للخروج من أزمة قضايا 
إلى  تشير  أنت  الزراعية،  المخلفات  أزمة 
كارثة تحدث باستمرار، في القرى وأطراف 
المدن، كم مرة شاهدنا أزمة حرق قش األرز، 

بطرق  الزراعية  المخلفات  من  والتخلص 
مضرة للبيئة والمناخ، وحتى لالقتصاد، وإذا 
كان السؤال ماذا بعد، فإن اإلجابة يجب أن 
تكون: اآلن وسريًعا، علينا التكاتف كمجتمع 
مدني وقطاعات حكومية وجهات أكاديمية، 
للحد من هذه الظاهرة، واستثمارها بالشكل 

األمثل.

س: ما اآلليات التي تحد من هذه الظاهرة؟
أننا  عن  تتحدث  األخيرة،  اإلحصائيات  ج: 
من  طن  مليون   ٤2 من  أكثر  إلى  وصلنا 
سنوًيّا،  مصر  تنتجها  الزراعية  المخلفات 
قبل  من  نهتم  لم  لكننا  ضخم،  رقم  وهو 
بالحفاظ على هذه الثروة التي ال تقدر بثمن، 
وذلك ألن نسبة ضئيلة ال تتجاوز 15% من 
تتسبب  والبقية  تدويرها،  يُعاد  الكمية  هذه 
في كارثة على البيئة، ألنه يجري حرقها أو 
إلقاؤها في الترع، كم مرة نشاهد مخلفات 
زراعية ملقاة في المصارف، ودعني أخبرك 
بأمر مهم، في عدد من المحافظات يقومون 
أكثر  تنتج  ومصر  النخل،  جريد  باستغالل 
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العمل على زيادة اإنتاجية الأرا�سي 

الزراعية وتر�سيد ا�ستخدام المياه 

ا�ستخدام  في  الع�سوائية  وتقليل 

الأ�سمدة والمبيدات

الم�سروع القومي لتطوير قرى 

الريف الم�سري مميز للغاية 

ويعزز التنمية الم�ستدامة

من ٣00 ألف طن سنوّيًا، لكن 90% من هذه 
استغالل  حاولنا  إذا  حرقها،  يجري  الكمية 
هذا الجريد وإدخاله في صناعة األثاث كما 
نجد  الصناعية،  المدن  بعض  في  يحدث 
أننا أمام ماليين الجنيهات، التي تدر دخاًل 
عظيًما لالقتصاد، وتفتح أبواب رزق لمئات 
بل اآلالف من العاملين، وتحمي البيئة، وهي 
المستدامة،  التنمية  مجال  في  مهم  مسار 
الحفاظ  إلى  تدعو  األساس  في  هي  التي 

على البيئة واستثمارها لألجيال المقبلة.

عائدات مالية وفرص عمل
هذه فوائد تدوير المخلفات الزراعية

في  الزراعية  المخلفات  أنواع  ما  إذن..  س: 
مصر؟

المتعلقة  المخلفات  من  األطنان  آالف  ج: 
عن  فضاًل  المثمرة،  والحدائق  بالنخيل 
الصيفية،  والمحاصيل  الشتوية  المحاصيل 
أن  لتجد  األرز،  زراعة  عن  مثاًل  ولنتحدث 
حرقها،  يجري  التي  المهدرة  الكمية  هذه 
لالقتصاد  ضخًما  رقًما  تحقق  أن  يمكن 

المصري حال إعادة تدويرها. 
إنتاج  عن  متعددة  علمية  دراسات  وهناك 
المخلفات  من  الجودة  عالي  سماد عضوي 
يزيد  الذي  األمر  والحيوانية،  الزراعية 
من  ويحد  للمزارع،  المالية  العائدات  من 
السماد  يوفر  أنه  عن  فضاًل  البيئة،  تلوث 
الزراعة  وزارة  تهتم  أن  ويجب  للمزارعين، 
"الكومبوست"،  مجال  في  العمل  بتكثيف 
سواء حفاًظا على منظومة الزراعة عموًما، 

أو مخلفات المنظومة خصوًصا.

س: وما اقتراحاتك لتطوير هذه المنظومة؟
ج: الحكومة تعمل على هذا الملف في األشهر 
ونحاول  ذلك  ونتابع  جيد،  بشكل  األخيرة 
لكني أوصي  نملك،  ما  تقديم  الوقت  طوال 
األراضي  إنتاجية  زيادة  على  بالعمل  دائًما 
الزراعية، مع ترشيد استخدام المياه وتقليل 
العشوائية في استخدام األسمدة والمبيدات، 

ويتزامن ذلك مع توعية المزارعين بقضايا 
البيئة ووضع تشريعات لمعاقبة المخالفين، 
األراضي  على  الرقابة  تكثيف  على  والعمل 
الزراعية، ألنه رغم وجود تشريعات سابقة، 
كنا نجد مثاًل ظاهرة قش األرز تتجدد في 
بعض المحافظات، وإذا جرى توعية المزارع 
بما يمكن أن يتحصل عليه من إعادة تدوير 
ا،  مهًمّ شريًكا  سيكون  الزراعية  المخلفات 
بالتكنولوجيا  المزارع  توعية  ينبغي  أنه  كما 
المخلفات،  بمعالجة  الخاصة  الحديثة 
منها،  التخلص  أو  حرقها  من  وتحذيره 
بين  وصل  حلقة  إيجاد  على  تعمل  والوزارة 

المزارعين والمستثمرين أو الشركات.

على الحكومة اإلنفاق على البحث 
العلمي لتطوير المنظومة

س: هل هناك دور للبحث العلمي في مسألة 
في  الزراعية  المخلفات  منظومة  تطوير 

مصر؟
وورش  المؤتمرات  من  الكثير  نحضر  ج: 
حكومية،  وجهات  أكاديميين  مع  العمل 
يجب أن تتفهم الحكومة أهمية دعم البحث 
العلمي، ووضع أطر وآليات وتشريعات لهذه 
كثروة،  تُعامل  أن  يجب  الثروة  المنظومة، 
ليست قضية هامشية على اإلطالق، نتحدث 
السنين،  عشرات  منذ  المناخ  قضايا  عن 

وقمة المناخ أوجدت اإلرادة المجتمعية التي 
يجب أن نبني عليها.

بذلتها  التي  الجهود  ما  رأيك..  في  س: 
الحكومة أخيًرا في هذا الملف؟

القومي  المشروع  مكثف  بشكل  تابعت  ج: 
لتطوير قرى الريف المصري، وهو مشروع 
مميز للغاية، ويأتي في إطار تعزيز التنمية 
تجربة  مبادرة  أعجبتني  كما  المستدامة، 
إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية 
في القرى المصرية، بالشراكة مع عدد من 
محافظة  في  البداية  وكانت  المؤسسات، 
في  سريًعا  تعميمها  أتمنى  لكني  سوهاج، 
جميع المحافظات، ألنها توفر فرص العمل 
واالقتصاد،  للبيئة  مكاسب  وتحقق  للشباب 
كما تسير الحكومة بخطى جيدة في تطوير 
التي  النباتي،  الفحم  مكامير  منظومة 
وكان  مصر،  منها  تعاني  أزمة  كانت  طالما 
من الضروري مواجهتها بحسم، وأتمنى أن 
المستدام  االستخدام  تحقيق  في  نستمر 

للمواد الزراعية الطبيعية.

شراكات استثمارية ومبادرات 
مجتمعية

يتخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات  ما  س: 
المخلفات  لمواجهة  رأيك-  -في  المسؤول 

الزراعية سريًعا؟
ج: إنشاء معامل تتواجد بالقرب من األراضي 
على  تعمل  مصر،  قرى  كافة  في  الزراعية 
تحويلها للمستثمرين أو الشركات التجارية، 
الزراعية  المخلفات  تجميع  يتم  أن  بعد 
باالتفاق  مخصصة،  سيارات  طريق  عن 
القطاع  إشراف  وتحت  المزارعين  مع 
الحكومي، وكنت أتمنى وجود مبادرة عربية 
المخلفات  مبادرة  غرار  على  أفريقية  أو 
الصلبة، كفرصة مهمة للمساهمة في جهود 
على  المناخ  تغير  مع  والتكيف  التخفيف 
المستوى العالمي، من خالل عملية تشاركية 
لتحقيق هدف  التنمية،  بالتعاون مع شركاء 

زيادة تدوير المخلفات.
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نحو إنتاج السيارات الكهربائية..مل

أحد مكتسبات قمة المناخ

تحقيق: كريستينا عادل

انعقدت قمة المناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، في شرم الشيخ 
بمصر، وجاء تقليل االنبعاثات الكربونية واحًدا من 

مخرجات ورش عمل القمة التي حضرها رؤساء العالم 
وحكوماته، فمع سعي الحكومة المصرية لالهتمام 

بالطاقة النظيفة، فكر العديد من رجال األعمال ومصانع 
القطاع الخاص في إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة 

للبيئة، والتي بدورها تعمل على تقليل االعتماد على 
 cop الوقود األحفوري، وهو أحد توصيات مؤتمر المناخ
27  للحفاظ على البيئة، كما اهتمت الدولة المصرية 

بدور الهيدروجين األخضر في التنمية، والذي يساهم في 
إنتاج الطاقة النظيفة، وتم توقيع تسع اتفاقيات خالل 

قمة المناخ لتنفيذ مشروعات الهيدروجين األخضر 
ومشتقاته باستخدام الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية.

مصانع السيارات الكهربائية

استخدام  في  بدأت  التي  الشركات  ضمن  من 
السيارات الكهربائية هي شركة النصر للسيارات، 
الرئيس  الخولي،  هاني  المهندس  أوضح  حيث 
الشركة  "أن  للسيارات  النصر  لشركة  التنفيذي 
أول  اختبار  في  بدأت  الماضي  العام  نهاية  في 
إلى  باإلضافة  الصنع،  مصرية  كهربائية  سيارة 
استالم 1٣ سيارة كهربائية من شركة دونج فونج 
المصرية  للسيارات  اختبارات  لعمل  الصينية 
خالل  من  النصر  شركة  ستتيحها  والتي  الصنع 

مصانعها".
إحدى  مع  تعاوًنا  هناك  "أن  الخولي  وأضاف 
الشركات الصينية التي تعمل في مجال السيارات 
الكهربائية لزيادة حجم اإلنتاج الذي من المتوقع 

أن يصل إلى 25 ألف سيارة سنوًيّا".
صديقة  تعد  الكهربائية  السيارات  "أن  وأوضح 

تتعلق  انبعاثات  أي  على  تحتوي  ال  ألنها  للبيئة؛ 
تضامًنا  وذلك  الحراري،  االحتباس  بظاهرة 
يسعى  الذي  المناخ،  مؤتمر  لمخرجات  ودعًما 
التفاقات ومبادرات لتقليل االنبعاثات التي تؤدي 
لظاهرة االحتباس الحراري، لذا تم التفكير في 
إطالق السيارات الكهربائية ألنها ال تعتمد على 
البيئة مثل الزيت  السوائل التي قد تؤدي لتلوث 
بطارية  على  السيارات  تلك  تعتمد  بل  والبنزين، 

لتشغيلها".

السيارات الكهربائية بين الواقع واألحالم

من جانبه، قال الكاتب خالد أباظة "إنه بالرغم من 
الدولة  ودعم  الكهربائية  السيارات  عن  الحديث 
أنه حتى وقت قليل لم يكن  السيارات، إال  لتلك 
لدينا سيارات كهربائية جاهزة لالستخدام، ولكن 
التي  الغيار  الشركات استيراد قطع  بدأت بعض 

• توقيع )9( اتفاقيات خلل قمة المناخ لتنفيذ م�سروعات الهيدروجين الأخ�سر	

• الم�ستقبل للطاقة النظيفة.. اأوفر واأرخ�ص وتحافظ على البيئة	
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قد يحتاجون إليها لتصنيع السيارات الكهربائية".
وأضاف أباظة "أن شركة المنصور للسيارات نجحت 
في تغيير أفكار الجميع عن السيارات الكهربائية، 
حيث قدمت 150 سيارة كهربائية محلية الصنع في 
مؤتمر المناخ لنقل المشاركين بمختلف جنسياتهم 
إلى مقر المؤتمر، وأكدت للعالم بأجمعه أن مصر 
تلك  وأن  الكهربائية  السيارات  إنتاج  على  قادرة 

السيارات جاهزة للعمل واالستخدام".

الطاقة الكهربائية توفر فرص عمل جديدة

إيفيلين متى،  النيابي، قالت  بالجانب  يتعلق  وفيما 
تشجيع  "إن  النواب  بمجلس  الصناعة  لجنة  عضو 
الدولة إلنتاج السيارات الكهربائية له أهمية كبرى 
المصري، فبالرغم  المواطن  إيجابي على  ومردود 
من  وتقلل  للبيئة  صديقة  السيارات  تلك  كون  من 
فهي  المناخ،  على  تؤثر  التي  الضارة  االنبعاثات 
جديدة،  عمل  فرص  توفير  على  المواطن  تشجع 
السيارات  إلعفاء  الدولة  توجه  بعد  خاصة 

الكهربائية من الرسوم الجمركية".
إلنشاء  المصانع  بعض  توجه  "أن  متى  وأضافت 
سيارات كهربائية قد يساعد على تقليل االنبعاثات 
الحرارية كما أنه سيساعد الدولة على توفير العملة 
الصعبة وذلك عند تصدير تلك السيارات للخارج".

وأكدت متى على "ضرورة تعاون كافة الدول إلنتاج 
قطع  أسعار  تخفيض  مع  الكهربائية  السيارات 

الغيار لتلك السيارات".

مصانع الهيدروجين األخضر

يتجه العالم لالعتماد على ما يُعَرف بالهيدروجين 
األخضر كمصدر للطاقة غير الملوثة للبيئة، وبعد 
بالهيدروجين  واالهتمام  المناخ  مؤتمر  مخرجات 

األخضر، تم إنشاء أول مصنع إلنتاج الهيدروجين 
ويقول طارق  السخنة،  العين  منطقة  في  األخضر 
"إنه  بالمصنع  الهيدروجين  وحدة  مدير  حسني، 
يتم تحضير الهيدروجين األخضر من خالل فصل 
المياه  داخل  األكسجين  عن  الهيدروجين  جزيئات 
باستخدام التيار الكهربائي الذي يأتي من مصادر 
طريق  عن  والشمس،  كالرياح  المتجددة  الطاقة 
كابالت  استقبال  فيها  يتم  المصنع  داخل  غرفة 
الجهد المتوسط القادم من محطة محوالت قريبة 
من المصنع وتربط بين الشبكة القومية والمصنع".
بها  يوجد  القومية  الشبكة  "أن  حسني  وأوضح 
عناصر مختلفة من الكهرباء سواء متجددة أو غير 
متجددة، ويتم استخراج شهادات من داخل المصنع 

للتأكد من أنه أصبح لدينا هيدروجين أخضر".
المياه  من  لتر   9 إلى  يحتاج  "أنه  وأضاف حسني 
الهيدروجين  من  واحد  كيلوجرام  إلنتاج  المحالة 
األخضر، وأنه يتم تنقية مياه البحر المحالة تنقية 
إضافية حتى يتم الوصول للمستوى المالئم للفصل 
الكهربائي، ويتم نقلها من خالل المواسير للدخول 

إلى مكن الفصل".

تحويل الهيدروجين األخضر إلى أمونيا

أضاف مدير وحدة الهيدروجين بالمصنع "أنه بعد 
سائلة  أمونيا  إلى  األخضر  الهيدروجين  تحويل 
"أنه  وأوضح  أيًضا"،  الخارج  إلى  تصديرها  يمكن 

من المقرر تصدير إنتاج هذا المصنع بشكل كامل 
إلى االتحاد األوروبي".

مزايا متنوعة

مستشار  المجيد،  عبد  فاروق  أوضح  بينما 
مصر  في  "أننا  الهيدروجين  بمصنع  المشروعات 
الشمسية  الطاقة  منها  عديدة  مميزات  لدينا 
إلنتاج  قوة  للمصنع  تعطي  التي  الهوائية  والطاقة 
70% من األمونيا في اليوم الواحد، فالمصنع يقوم 
للميناء  وإرسالها  ضغطها  ويتم  األمونيا  بتصنيع 

ويتم شحنها في السفن ويتم تصديرها ألوروبا".

رأي الشارع

عن تجربته في االستخدام، قال مؤمن أحمد، مالك 
إلحدى السيارات الكهربائية إنه تشّجع لهذه التجربة 
السيارة،  مميزات  عن  مرة  من  أكثر  سمع  بعدما 
استخدام  بعدما  الكهربائية  السيارة  شراء  وقرر 
سيارة تدار بالبنزين لسنوات، وبعد مقارنة سريعة 
بينهما، حبذ مؤمن السيارة الكهربائية لتوفيرها في 
الشحن، ونظافة استخدامها، مع انتشار محطات 
إلى  باإلضافة  بالقاهرة،  الكهربائي  للشحن 
تقليل االنبعاثات الضارة التي تنتج من استخدام 
البنزين، ولم تعد تصدر بعدما استخدم السيارة 

الكهربائية.

• هاني الخولي: اختبار اأول �سيارة كهربائية م�سرية ال�سنع.	

• طارق ح�سني: م�سر �ست�سدر الهيدروجين الأخ�سر اإلى التحاد الأوروبي.	
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نحو تغييرات جذرية
رات المناخية  في الوعي بالتغيُّ

تحقيق: أ حمد مصطفى عيل

رات  التحدي األكبر لمواجهة التغيُّ
المناخية يرتبط بإيمان المواطن بها، ومن 

ثم انعقاد شراكة قوامها الحماية والمشاركة 
والفاعلية، إلنجاح كل الجهود، هذا الذي 

جعل كثيًرا من الدول الغربية تنفق مليارات 
الجنيهات على التوعية، ألن دور كل مواطن 

وشعوره بالمسؤولية هو ما يكفل تغيير 
التأثيرات السلبية، وإال صارت مستحيلة، 

نظًرا الستحالة تواجد الدولة في كل وبيت 
ومراقبته، لتعلقها بالممارسات الحياتية 

لكل فرد.
بهذا تفشل الجهود الرسمية، وتصير إلى 

دائرة مفرغة إن لم يساندها اقتناع األفراد، 
فالقانون وتنفيذه عاجز عن السيطرة على 

كل فرد، والتحري عن سلوكه وممارساته.
وإذ كانت هناك جهود مبذولة تجاه التوعية، 

ساهم في مضاعفتها مؤتمر المناخ، إال 

أن هناك حاجة كبيرة لقياس مدى فاعلية 
البدايات المميزة وتشجيعها وتطويرها، 

ومعرفة كيف يمكننا إحداث تحوالت جذرية 
في وعي المواطن بالتغييرات المناخية، 
مما يتطلب ابتكار أفكار جديدة وأنشطة 

متنوعة واستمراريتها، ولهذا أجرينا 
االستطالع التالي.

السياسات اإلعالمية
بكلية  اإلعالم  أستاذ  حارص،  صابر  الدكتور  يقول 
اإلعالم  على  يجب  "إنه  سوهاج  جامعة  اآلداب 
المصري أن يعيد النظر في سياسته اإلعالمية إزاء 
التغييرات المناخية، فال فائدة من نشر إعالمي ال 
يحقق الهدف الرئيس، وهو إدراك الجمهور لقضايا 
الحاضرة  ومخاطرها  وأسبابها  المناخية  التغييرات 
ذلك  تقييم  حاولنا  فإذا  دوره،  وتفعيل  والمستقبلية، 
المصريين ال  كبيًرا من  أن عدًدا  أتصور  فأنا  اآلن، 
وأن  ومخاطرها،  المناخية  التغيرات  قضايا  يعرف 

الجد،  بمأخذ  القضية  يأخذ  ال  منهم  كبيًرا  عدًدا 
وهذا يلقي العبء على اإلعالم مرة أخرى".

فمن الضروري القيام بالتغطية المتعمقة والتفسيرية 
بداًل من التغطية اإلخبارية التي تتعلق بأخبار وأنشطة 
وجهود الدولة أو المنظمات، وأن يكون لإلعالم أدوار 
ثقافية وتوعوية وتوجيهية وإرشادية. كذلك االنتقال 
اإلعالمية،  للمعالجة  وعلمي  متقدم  مستوى  إلى 
باالنفتاح على البحوث والدوريات العربية واألجنبية، 
التغييرات  لمشكالت  الجغرافية  الخريطة  ومراعاة 
المناخية وعالجها، واالستناد لنتائج البحوث العلمية 
التي تشير إلى أن المناطق الحضارية والمدن أكثر 
الدول  أن  كما  الريفية،  عن  مستقباًل  وضرًرا  تأثًرا 
سبب  أن  رغم  تضرًرا،  األكثر  هي  فقًرا  األكثر 
خالف  الحراري  واالحتباس  المناخية  التغييرات 
الصناعية  المتقدمة  الدول  هي  الطبيعية  العوامل 
مثل أمريكا وأوروبا ثم دول جنوب شرق آسيا، وعبر 
ممارسات نصف قرن من النهضة الصناعية وتوليد 

وإنتاج الطاقة. 
المناخية  بالتغييرات  اإلعالم  يهتم  أال  ويتحتم 
وجود  حال  حاضرة  تكون  كأن  موسمّيًا،  اهتماًما 
مؤتمر، وكأنما تكتسب أهميتها منه، إذ أن الطبيعي 
على  أضرارها وخطورتها  من  أهميتها  تكتسب  أنها 
دائمة  القضايا  تصير  أن  وبالتالي  مصر،  مستقبل 

الحضور بجميع وسائل اإلعالم.
الفرعية  للقضايا  اإلعالم  استيعاب  الضروري  ومن 
على  انعكاسها  وتبسيط  المناخية  للتغييرات 
االجتماعية  والحياة  والصحة،  المصري،  االقتصاد 
والمعيشية للمواطنين، فإذا كان المواطن يعاني من 
المناخية  ارتفاع األسعار كقضية ملحة؛ فالتغييرات 
تزيده حرًقا في مسألة األسعار، خصوًصا وانعكاسها 
على األمن الغذائي، وإفساد المحاصيل الختالفات 
الطقس، وخفض المساحات المنزرعة، والتأثير على 
سواحل البحار والسياحة، بجانب تلوث المياه والهواء 
الرياح،  اتجاهات  وتغيرات  واألعاصير  والبحار، 

وانبعاثات الصناعات المختلفة.
توضيح  عند  يتوقف  ال  اإلعالم  دور  فإن  بالتالي 
األسباب والمخاطر، لكن أساليب مواجهة التحديات 
في المستقبل، ألنها تتعلق بالتنمية المستدامة، مما 
يستدعي حمالت إعالمية طوال العام، والتركيز على 
الخاطئة،  للممارسات  للتصدي  العلمية  المعالجة 
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واقتراح الحلول كزيادة المساحات المنزرعة، وإعالء 
اإلنتاج والعمل، بهدف تعويض الخسائر االقتصادية 

الضخمة.

صفحات وبرامج
االهتمام  "أن  إلى  حارص  صابر  الدكتور  ويشير 
إلى  يعود  والمناخية  البيئية  بالقضايا  اإلعالمي 
ربع قرن، حيث كانت هناك صفحات للبيئة وبرامج 
واختفت،  سنوات  لبضع  استمرت  لكنها  متلفزة، 
ونحن  مجدًدا،  تعود  الدولي  الحديث  عودة  وبمجرد 
لإلعالم  تابًعا  يكون  أن  المصري  لإلعالم  نريد  ال 
الدولي في قضايا التغييرات المناخية والبيئية، إنما 
لدينا  التحديات  ألن  المبادرة  زمام  يأخذ  أن  يجب 
االقتصادية  أحوالنا  مع  خصوًصا  وأخطر،  أكبر 
بسبب  تزايد  المصري  واالهتمام  واالجتماعية. 
مؤتمر المناخ، ومن ثم يجب على اإلعالم أن يستقي 
يكون  وال  المجتمع،  به  يتأثر  ما  واقع  من  أجندته 

مجرد انعكاس ألجندة اإلعالم الغربي".
االتصال،  وسائل  جميع  عبر  التوعية  تتم  أن  ويجب 
اإللكترونية،  والمواقع  والصحف،  كالفضائيات، 
التغييرات  وتضمينها  يوتيوب  على  الفيديو  ومقاطع 

المناخية بأبعادها.
الدراما ألنها  إلى قضية  اإلعالم  أستاذ  ينتقل  وهنا 
تصل إلى المواطن بشكل كبير، وتتواجد في كل بيت، 
وغيرهم،  الشباب  لتالئم  الموبايل  عبر  ُمتاحة  وهي 
على  لتنتشر  فيديو  كمقاطع  توظيفها  يمكن  كما 

صفحات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب.

رات المناخية دليل إرشادي للتغيُّ
ويطالب الدكتور صابر حارص بإنتاج دليل إرشادي 
ومخاطرها  وأبعادها  وأسبابها  المناخية  للتغييرات 
الفرد  دور  ويتضمن  مواجهتها،  وكيفية  وآثارها 
خصوصية  مراعاة  مع  والدولة،  المدني  والمجتمع 
التغييرات  مشكالت  في  سواء  المصري،  الوضع 
والصحية  والغذائية  االقتصادية  وآثارها  المناخية 
والزراعية وغيرها، على أن يتم شرح الدليل بوسائل 
االتصال الشخصي والجمعي، وإتاحته عبر الندوات 

لتفعيل األثر االتصالي.
اإلعالم  لممارسي  المقترح  الدليل  منح  ينبغي  كما 
والثقافة والمعنيين بالدراما واألفالم والمسلسالت، 
ومنظمات  والكنائس،  بالمساجد  الدين  وعلماء 
كل  ألن  والجامعات،  والمدارس  المدني،  المجتمع 

أسرة لديها طالب بمدرسة أو جامعة.
ويشرح قائاًل "إن إنتاج الدليل اإلرشادي يمكن إعداده 
من خالل هيئة علمية أو وزارة التربية والتعليم ووزارة 
التخطيط وجهاز شئون البيئة وعلماء البيئة، بهدف 
الممارسات  بأضرار  بالوعي  المصريين  تسليح 
الخاطئة، وتوضيح دور كل شخص أو منظمة أو جهة 
خالل ممارساتهم الحياتية، من أجل إيقاف األخطار 

الداهمة التي تواجه الحاضر والمستقبل".

استمرار االهتمام اإلعالمي
وباحث  الصحفيين  نقابة  عضو  جابر،  محمد  أما 
بقضايا  التوعية  في  اإلعالم  "دور  فيقول:  بيئي، 
المناخ لم يظهر بوضوح إال بعد مؤتمر شرم الشيخ، 
جذب  ومنها  كبيرة،  مزايا  المناخ  مؤتمر  حقق  وقد 
لدرجة  المناخية،  القضايا  لتناول  اإلعالم  وسائل 
المناخ  كتغير  جديدة  إعالمية  مصطلحات  صك 
تناول  انخفاض  حالًيا  نالحظ  لكننا  البيئة،  وحماية 
اإلعالم،  بوسائل  المناخية  التغيرات  مشكالت 
التي  القليلة  اإلعالمية  المنابر  بعض  وجدت  وإن 
خصصت منصات دائمة لتلك القضايا ولكننا نأمل 
باستمراريتها وانتشارها بجميع وسائل اإلعالم، ألن 
لها تأثيًرا إيجابًيّا يحتاج للمداومة والوقت الطويل".

ويضيف محمد جابر "أنه ينبغي تناول التأثير المناخي 
على الطبيعة والتشكيل البيئي والبيئة الحياتية، سواء 
اإلنسان  أو  والحيوانات،  والنباتية  البرية  للكائنات 
بل  البيئي،  التوازن  خلل  مواجهة  ثم  ومن  وغيره، 
االستفادة  يمكننا  مناخي  توازن  لتحقيق  والسعي 
ولدينا  خصوًصا  الخارجية،  المناخ  مشكالت  من 
تنوع مناخي في مصر، كسواحل البحار والصحارى 
خلق  يمكنها  والتي  القطارة  منخفض  أو  والوادي، 
واالستثمار،  للسياحة  وجاذبة  وآمنة  ممتازة  أجواء 
فالسبب الرئيسي للتغيرات المناخية مستمر كارتفاع 
غاز أول أكسيد الكربون الذي أدى إلى ثقب األوزون، 
وظهرت بعد الثورة الصناعية األوربية، ومن ثم انهيار 
موت  تأمل  ويمكننا  الحرارة،  درجات  وتغير  الجليد 
الحيوانات بالدول الغربية، بجانب التهديد بانقراض 
المفيدة  والنباتات  الحيوانات  من  كبيرة  سالالت 

للتوازن واستمرارية الحياة". 

جهود على أرض الواقع
صابر فتحي عبدالاله، معلم خبير ومشرف جماعة 
التنمية المستدامة بمدرسة ثانوي بالتربية والتعليم، 
ذنا أنشطًة بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ  يقول: "نفَّ
مدرسة  كل  وفي  لألخضر"،  "اتحضر  شعار  تحت 
المستدامة  التنمية  نشاط  اسمه  نشاط  يتواجد 
البيئية والسكانية،  التربية  وكان سابًقا باسم نشاط 
للتوعية  أنشطة  وينفذ  المدرسين،  أحد  ويترأسه 

بشؤون البيئة والسكان".

لكن يختلف ذلك حسب اهتمام مسؤول النشاط؛ ألن 
عمله تطوعيٌّ تماًما، لذلك بعض المدارس ال تهتم، أو 
تكتفي بمجلة حائط واحدة فقط، أو رسومات ورقية، 
الطالبات  لمشاركة  عمدت  فقد  مهتم  ألنني  لكن 
عدد،  ألكبر  التوعية  لنشر  الحوائط  على  للرسم 

باإلضافة للرسومات الورقية والمجالت والندوات.

مسابقات وجوائز تحفيزية
أسيوط،  ثقافة  قصر  مدير  كامل،  صفاء  الدكتورة 
المناخي  التغيير  عن  مسابقات  تنفيذ  إلى  تشير 
شئون  جهاز  مع  بالتعاون  الحراري  واالحتباس 
البيئة، بجانب أنشطة قصور الثقافة في ورش صنع 
ألوان  على  وباالعتماد  البيئة،  صديق  الصلصال 
بكيفية  األطفال  توعية  وأيًضا  ملوثات،  بال  طبيعية 
صناعة أعمال فنية من الخامات المهملة أو التدوير 
للكرتون واألوراق ومنها صناعة عجائن ورقية تصلح 

ألعمال فنية مبسطة.
تعمد  البحري  بالوجه  الثقافة  قصور  "أن  وتضيف 
ربط  مع  األرز،  قش  حرق  بعدم  األطفال  لتوعية 
ذلك بالبديل، وهو االستفادة من قش األرز في عمل 
األعالف واألسمدة الطبيعية التي تعود بعائد مادي 
واألطفال  البيئة.  حماية  الوقت  وبنفس  للفالحين، 
طة المقرونة بجوائز  يتجاوبون مع المعلومات المبسَّ
بسيطة تحفيزية للمشاركة، وهو ما يُثّبت المعلومات 
في أذهان الطفل، فصاروا يدركون خطورة االحتباس 
الحراري وثقب األوزون وذوبان الجليد وزيادة منسوب 
المياه وتآكل اليابسة واختفاء الُجُزر، كما أننا نحرص 
والمتنزهات  بالحدائق  فنية  أعمال  تقديم  على 
التي  القمامة  بمخلفات  التوعية  ونشر  والمدارس 
يمكننا االستفادة منها، بما يخدم مواجهة شيوع حرق 

القمامة ومخاطرها".

التوعية بالفن
يحدثنا الفنان حسام هاشم، مسؤول نشاط بجامعة 
مؤتمر  لتواكب  تنفيذها  تم  فاعليات  عن  أسيوط، 
المناخ، كمعرض فني، أو مسابقات وأبحاث: "بعيًدا 
عن المؤتمر سوف نعقد معرًضا للكاريكاتير )مارس 
202٣( يحتوي على أفكار للطالب في قضايا متنوعة 
منها قضية المناخ، ألنها ال تنفصل عن مسؤولية الفن 

وأدواره بمحاكاة الحياة".

• ابتكار اأفكار جديدة واأن�سطة متنوعة.. �سفحات وبرامج وم�سابقات واأعمال فنية.	

• التوعية عبر جميع و�سائل الت�سال في الف�سائيات وال�سحف والمواقع 	

      الإلكترونية ومقاطع الفيديو على يوتيوب.

• رات المناخية	 د. �سابر حار�ص يقترح اإنتاج دليل اإر�سادي للتغيُّ
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 في مواجهة التغيرات المناخية 

د. رامي عطا صديق

اتفقنا أن قضية التغيرات المناخية، التي يشهدها 
العالم حالًيا، قضية دولية، وتمثل أهمية وأولوية قصوى؛ 

إذ تمس الجميع، ويتأثر بها الجميع، ومن هنا فإن 
التعامل معها ال بد وأن يكون متكاماًل، عبر مشاركة 

مختلف المؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، الدينية 
والتعليمية والثقافية والفنية واإلعالمية والتشريعية، 

باإلضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني.

التوعية  في  اإلعالم  دور  تفعيل  عن  الحديث  إطار  وفي 
أن  المالَحظ  فمن  المناخية،  والتغيرات  البيئة  بقضايا 
اهتمام  ضعف  من  يعاني  عام  بشكل  البيئي  اإلعالم 
الصحفيين واإلعالميين، وتفضيلهم لقضايا الفن والرياضة 
والحوادث... وغيرها من القضايا التي تشهد متابعة عالية 
البيئة،  من جانب الجمهور، على الرغم من أهمية قضية 
من  كثير  في  الخبرية  بالتغطية  االكتفاء  آخر  جانب  ومن 
من  والتفسير،  بالتحليل  الكافي  االهتمام  دون  األحيان 
والحوارات الصحفية ومقاالت  العميقة  التحقيقات  خالل 

الرأي، فضاًل عن استخدام لغة قد ال يفهمها البعض.
لذا نقدم هنا بعض األفكار والمقترحات الخاصة بتفعيل 

دور اإلعالم في هذا الشأن، منها:

الطالب  مع  الُمناخية  التغيرات  قضية  بمناقشة  االهتمام 
في كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم بالجامعات المصرية، 
والندوات  المحاضرات  في  والخاصة،  الحكومية 
الخبراء  استضافة  عبر  والمؤتمرات..،  العمل  وورش 
القضية،  بهذه  وتثقيفهم  الطالب  لتوعية  والمتخصصين، 
عقب  القضايا  من  النوع  هذا  تبني  على  يشجعهم  قد  ما 

تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل.
في  القضية  هذه  تناول  على  اإلعالم  طالب  تشجيع 
واإلذاعة  الصحافة  بأقسام  الخاصة  التخرج  مشروعات 
والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن، ما قد يتجلى في 
تقديم صحف متخصصة في مجال البيئة، وإعداد أفالم 
وحمالت  وإعالنات  وتليفزيونية  إذاعية  وبرامج  تسجيلية 

تسويقية، تختص بالبيئة وقضاياها المتنوعة.
دعوة رؤساء تحرير الصحف إلى عودة االهتمام بصفحات 
والصحف  والمجالت  الجرائد  في  البيئة  وأقسام  وأبواب 

اإللكترونية.
اإلذاعية  المحطات  في  ودائمة  برامج مستمرة  تخصيص 
والقنوات التليفزيونية عن البيئة والتغيرات المناخية، على 
أن تستخدم هذه البرامج لغة سهلة وبسيطة، بحيث تكون 

مفهومة لجميع فئات المواطنين.
القطاعات  تنفذها  التي  المبادرات،  على  الضوء  إلقاء 
إلى  باإلضافة  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الحكومية 
ومواجهة  البيئة  بحماية  المعنية  الخاص  القطاع  جهود 
الصديقة  الخضراء  المجتمعات  نحو  والتحول  مشكالتها، 
المبادرات  تلك  دعم  بهدف  التلوث،  من  والخالية  للبيئة 
المبادرات  هذه  دعم  إلى  المواطنين  ودعوة  وتشجيعها، 

واالنضمام إليها.
درامية  أعمال  إنتاج  على  اإلعالمي  اإلنتاج  شركات  حث 

وفنية تتناول القضايا البيئية في قالب مشوِّق وجذاب.
مع  تعاملها  في  المتقدمة  الدول  خبرات  بنقل  االهتمام 

قضايا البيئة وتحسين جودة الحياة.
التعاون والتشبيك بين وسائل اإلعالم، ومختلف مؤسسات 
والثقافية  والتعليمية  الدينية  المؤسسات  حيث  المجتمع، 
المجتمع  ومنظمات  والتشريعية  والرياضية  والفنية 
تهم  قضية  باعتبارها  القضية  بهذه  لالهتمام  المدني، 
التي  الفعاليات  بمتابعة  اإلعالم  فيقوم  الدولي،  المجتمع 

يتم تنظيمها من خالل هذه المؤسسات في هذا الشأن.
في  واإلعالمي  الصحفي  للعمل  المنظمة  الجهات  حث 
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  مقدمتها  وفي  مصر، 
للصحافة،  الوطنية  والهيئة  لإلعالم  الوطنية  والهيئة 
على  واإلعالميين،  الصحفيين  نقابتي  إلى  باإلضافة 
دعوة الصحفيين واإلعالميين من مختلف وسائل اإلعالم 
الحاضرة  األجيال  تهم  التي  القضية  بهذه  االهتمام  إلى 

واألجيال القادمة أيًضا.
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يف وسع الظل أن يخرج

 وميأل العامل بالضوء 
أمل دنقل

»أمكنة في الظل«

* أستاذ علم االجتماع - كلية البنات - جامعة عين شمس.

ما  الشهرة  من  لها  يكون  ال  قد  أمكنة   

يجعلها تحت األضواء، إال أن إيكولوجيتها، 

على  وقدرتهم  قاطنيها  وبراعة  وتاريخها،  وجمالها، 

تجعلها  قد  والمتاحة  البسيطة  مواردها  استعمال 

أماكن يليق بها الضوء. وقد قادني االهتمام بالمكان 

إلى أن ُأقدم للقارئ العزيز سلسلة من المقاالت حول 

بعض هذه األماكن الموجودة بربوع مصر لعلها تكون 

سبياًل لخروجها إلى النور.

 )1( من المحلية إلى العالمية

سالمون القماش: اليابان الصغرى
التي يأتي اسمها من نشاطها  القماش،         قرية سالمون 
االقتصادي، تمتلك ميزة تنافسية في مجال صناعة النسيج وتجارة 
بمحافظة  المنصورة  لمدينة  التابعة  القرى  إحدى  هي  القماش. 
الدقهلية تلك المحافظة التي تُعد من أكبر محافظات مصر سكاًنا، 
وعلى الرغم من شهرة العديد من قرى ومناطق الدقهلية، إال أن قرية 
سالمون القماش لم تحَظ بنفس الشهرة، رغم أن ُشهرتها تاريخية، 
فيروى أن كلمة "سالمون" كلمة فرعونية قديمة )سامون( أي بستان 
ترتبط بمعبود  "بمون"  تنتهي  إن كل كلمة  ابن آمون حيث  أو  آمون 
المصريين القديم "اإلله آمون". يُحكى أنه في بداية الدولة الحديثة 

د. سامية قدري1

ثمة
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وبعد انتهاء احتالل الهكسوس للوجه البحري، انتشرت عبادة اإلله 
آمون ومحو العبادات األخرى، فأنشأت أماكن ومجتمعات عمرانية 
تحت اسم اإلله آمون وكذلك بناء معابد لترسيخ عبادتهم في منطقة 
أي  آمون  بر  و"برامون"  آمون،  ابن  أي  "سالمون"  مثل:  النيل  دلتا 
العديد  في  عنها  ُكتب  آمون.  اإلله  روح  أو  بآمون  و"بالمون"  بيته، 
الشهرة  ذات  األماكن  من  واحدة  باعتبارها  التاريخية  العصور  من 
التجارية، فقد كان لها حتى القرن التاسع عشر سوق عظيم لتجارة 

القماش ولعل ذلك ما جعل اسمها من نشاطها. 
ريفية،  قرية  باعتبارها  القرية  تصنيف  من  الرغم  على       
لجأوا  سكانها  ألن  نظًرا  الريفي  الطابع  تحمل  تعد  لم  أنها  إال 
للعمل  الزراعية  أراضيهم  بيع  إلى  العشرين  القرن  ثالثينيات  منُذ 
مصر  في  الصناعة  نحو  التحول  إلى  يعود  ذلك  ولعل  بالصناعة، 
آنذاك، ولعل السبب في ذلك أيًضا شهرة القرية بتجارة القماش، 
كما يمكن تفسير ذلك بوجود عائالت كبيرة قد تكون ساهمت بشكل 
أو بآخر في التحول الذي حدث بالقرية، وربما أيًضا بسبب قربها 
السكان  الذي شجع  األمر  الموانئ  من  وغيره  بورسعيد  ميناء  من 
على الصناعة والتجارة، خاصًة وأن المنطقة لديها خبرة تاريخية 
في ذلك. يعمل معظم سكان القرية البالغين اآلن، ما يزيد عن ألف 
أسرة، في صناعة المالبس الجاهزة والتريكو ويوجد بها اآلن أكثر 
من مئة مصنع للنسيج ومعرض عمالق لبيع المالبس بالجملة يأتيه 

الناس من كل مكان. 
      بدأت القرية نشاطها الصناعي منُذ منتصف األربعينيات، 
التصنيع سرعان  في  بسيطة  نسائية  بتجربة  ذكرت،  ما  نحو  على 
ومع  والجوارب.  والتريكو  المالبس  لصناعة  قلعة  إلى  تحولت  ما 
في  بدأت  عندما  أكبر  شهرة  اكتسبت  العشرين  القرن  سبعينيات 
تصدير منتجاتها إلى بعض الدول، وقد زاراها الرئيس مبارك في 
ثمانينيات القرن العشرين بعد أن ذاع صيتها. والجدير بالذكر، أن 
مصانعها الصغيرة تعمل اآلن بأحدث الماكينات وأجهزة الكمبيوتر 
منطقة  تجعلها  مقومات  لها  يكون  أن  من  نتها  مكَّ والتي  الحديثة 
أعظم  قامت  التي  إنجلترا  في  "يوركشاير"  مثل  مهمة  صناعية 
صناعات فيها على يد سيدات ورجال القرية وجعلت إنجلترا أكبر 
لقرى  الصناعية  القلعة  اآلن  القماش  تُعد سالمون  دولة صناعية. 
مصر جميًعا حيث استلهمت العديد من القرى المصرية تجربتها 
في التصنيع وآلياتها البسيطة والممكنة وهو السبب في تسميتها 
القماش  أبناء سالمون  أنه من  باليابان الصغرى. والجدير بالذكر 
والفن،  واالقتصاد،  السياسة،  في  المشاهير  من  ونساء  رجال 

والتعليم، والسياحة.

دير أبو حنس: الصين الشعبية
ملوي  لمركز  التابعة  القرى  إحدى  أبو حنس  دير  قرية         
قرية  شرق  وجنوب  البرشا  دير  قرية  شمال  تقع  المنيا،  بمحافظة 
الشيخ عبادة. كانت القرية تاريخًيّا تقع في نطاق مدينة "أنصنا" تلك 
المدينة التي أسسها اإلمبراطور الروماني هارديان عام 0٣1 ميالدية 
إلحياء ذكرى أحد غلمانه الذي مات غرًقا في النيل في العام نفسه 
الذي أُنِشئت فيه المدينة. وكما جرى العرف في مصر القديمة، يتم 
تأليه من مات غرًقا في النيل. ومن ثم تم بناء هذه المدينة لتكون 
مركًزا لهذا المعبود الجديد. وفي عهد الوالي إريانوس، حاكم مدينة 
ألف  بأكثر من 006  قدرت  بشعة  مذابح  المسيحيون  أنصنا، شهد 
إعدامهم  موقع  في  كبيرة  تلة  تمأل  األقباط  رؤوس  وكانت  شهيد، 
عصور  في  المدينة  تخريب  تم  الشهداء.  جبل  عليها  أُطلق  حتى 
الحقة ولم يبَق منها إال بقايا مباٍن وأعمدة وآثار فرعونية ومسيحية 
مثلها مثل عدد كبير من المناطق األثرية الفرعونية والقبطية التي 
تقع في نطاق محافظة المنيا. تأتي شهرة دير أبو حنس من كونها 
منطقة أثرية تعود إلى العصر الفرعوني، كما بها العديد من األديرة 
والكنائس التي تعود إلى القرن الخامس الميالدي. ُذكرت قرية دير 
ومستشرقين  رحالة  قبل  من  عديدة  تاريخية  فترات  في  أبو حنس 
ومؤرخين، وذكرها المقريزي تحت اسم "دير أبو النعناع"، رغم من 
أنها تخلو من النعناع. سميت القرية بهذا االسم لوجود دير وكنيسة 
القديس يحنس القصير من قديسي القرن السادس الميالدي، أي 
أن ُعمر القرية مواٍز لعمر الدير والكنيسة. إال أنه قد ُذكر في كتاب 
بعد  على  القرية:  عن  الفرنسية  الحملة  أعدته  الذي  مصر  وصف 
00٣ أو 00٤ متر جنوب أنصنا توجد قرية مسيحية متهدمة وهي 
حوائطها  وُسمك  صغيرة  كنيسة  بقايا  وبها  باآلثار  مليئة  منطقة 
إلى صاالت  أبو حنس ومقسمة  بقرية  الكنيسة  لمواصفات  مطابق 
وتدل األيقونات التي بها إلى أنها تعود إلى القرن السادس الميالدي.

الدير  وجود  على  عالوًة  حنس،  أبو  دير  قرية  تشتهر        
والكنيسة، بوجود عدد من اآلثار التي تحظى باهتمام من ِقبل أهل 
القرية وغيرها من المناطق المجاورة إن لم يكن من قبل المصريين 

في العديد من المناطق. من هذه اآلثار: كوم ماريا، وبئر السحابة.
      كوم ماريا: وهو عبارة عن تل ترابي يعتقد المسيحيون أن 
العذراء مريم استراحت عنده أثناء رحلة العائلة المقدسة إلى مصر 
بعد أثر االستقبال غير الالئق في األشمونين التي ال تبعد كثيًرا عن 
القرية، وقد ظللتهما سحابة أثناء جلوسهما جنب البئر. يحمل تراب 
كوم ماريا بركة للميالد وأخرى للموت، فمنه تخصب النساء العاقرات 

كما كان الفالحون يستخدمون رمال التل لتخصيب أرضهم.
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تكون  إن  حرصوا  الذين  القرية  أهل  مدافن  وبجواره         
جباناتهم في المكان الذي استراحت فيه العذراء، والمقابر تتميز 
بالجمال رغم بساطتها وتشكل مع الجبل في الخلفية لوحة جمالية 
بأقرب  ماريا  كوم  عند  من  الجبل  يرى  أن  من  الناظر  ن  تمكِّ نادرة 
شكل ممكن، كما يمكن رؤية الطرق المرسومة للوصول إلى الكنيسة 
األثرية. وعند كوم ماريا تُقام احتفاالت دينية سنوية مرتين كل عام 

في شهري يناير ويوليو.
      بئر السحابة: بئر مياه بعمق 52 متر تقع بطريق المقابر 
على أطراف قرية الشيخ عبادة يقصدها األهالي اعتقاًدا في بركة 
مياهها. شاعت روايات عديدة حول قدسية البئر، يطلق المسلمون 
عليها "بئر الصحابة" اعتقاًدا منهم أن الصحابي "عبادة بن الصمت" 
قد شرب منها هو وجيشه أثناء فتح عمرو بن العاص لمصر، ويطلق 
عليها المسيحيون "بئر السحابة" ألن العائلة المقدسة مرت عليها 
والبعض  سحابة.  وأمه  هو  ظللته  وقد  يسوع  الطفل  منها  وشرب 
يذهب بأن الذي حفر البئر هو المقدس شمعون والد ماريا القبطية 
كانتا  عندما  سيرين  وأختها  هي  منه  شربت  وقد  الرسول،  زوجة 

تأتيان من "أنصنا" للشرب من البئر تظللهما سحابة. 

      كانت دير أبو حنس حتى وقت قريب قرية فقيرة، إال أن 
أهلها قرروا تطبيق النموذج الصيني في اإلنتاج.  يذهب أصحاب 
المصانع الموجودة بالقرية بأنهم استلهموا هذه الفكرة من بعض 
قرى المنصورة والمحلة التي حققت شهرة بسبب تحولها من العمل 
القضاء  من  يتمكنوا  لكي  الذاتية  بالجهود  الصناعة  إلى  بالزراعة 
على البطالة. يوجد في كل بيت مصنع لصناعة المالبس ومنتجات 
ر بعضها  أخرى كاألحذية وتوريدها إلى باقي المحافظات، كما يُصدَّ
إلى الخارج. بالقرية اآلن حوالي0٤ مصنًعا يعمل أبناء القرية على 
الرسمي.  التعليم  جانب  إلى  الصناعة  هذه  أبنائها  وتعليم  زيادتها 
التربية  مديرية  مع  االتفاق  المصانع  بعض أصحاب  استطاع  وقد 
والتعليم بالمحافظة على تطبيق نموذج التعليم المزدوج الذي يجمع 
الفني  التعليم  يخرج طالب  والعملية، حيث  النظرية  الدراسة  بين 
المدرسة  مع  عليه  االتفاق  يتم  مادي  مقابل  في  بالمصانع  للعمل 
وأولياء األمور. والجدير بالذكر، أن القرية وبعض القرى المجاورة 
قد طالتها مبادرة حياة كريمة مما قد يُسهم في المزيد من التقدم 

االقتصادي.
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مسارات

د.منى أبو طريه

)1(
 التفكير اإليجابي ودوره في حل مشكلة التواصل

هل تنطبق عليك عزيزي القارئ هذه العبارات أو إحداها: 

• أنا أكره المناقشات.	

• أجد صعوبة في إخبار اآلخرين بما أريد.	

• عندما أشعر أنني ُجرحت يعبس وجهي.	

• خذ وقتك لتقرأ كل نقطة وقرر إن كانت تنطبق عليك 	

أم ال.

ودعنا نأخذ مثااًل إلحدى هذه العبارات ونحللها لنتعرف 

على السلوكيات المسببة لها وكيفية معالجتها من زاوية أكثر 

إيجابية لتزيد من فاعليتك في التواصل، وسوف نتناول في 

هذا المقال العبارة األولى وصياغتها هي:

"أنا أكره المناقشات"

هناك بعض األشخاص مستعدون للقيام بأي عمل لتفادي المناقشات 
بعض  المشاعر  هذه  تصاحب  وقد  لها،  المصاحبة  المؤلمة  والمشاعر 
األعراض الَمَرضية مثل الصداع، أو الغثيان، أو ارتفاع ضغط الدم، أو 
خفقان القلب، أو مجرد اإلحساس العام بعدم االرتياح، وهذه األعراض 
مغادرة  الشخص  هذا  يستطيع  ال  عندما  خاصة  بصفة  أقوى  تصبح 
يكون  أن  أو  مثاًل  النقاش في سيارة  يكون  كأن  المناقشة،  المكان محل 
هذا  يتعرض  ألن  المكان  ترك  يؤدي  سوف  وبالتالي  الشركة  مدير  مع 

الشخص إلى الفصل من وظيفته.

وإذا حاولنا أن نتعرف على األسباب التي قد تكون وراء إحساسك 
بهذا التأثير السلبي للمناقشات، فمن الممكن أن تكون قد تعرضت في 
طفولتك لمثل هذه المواقف وشعرت وقتها بالخوف الشديد سواء أكانت 
هذه المناقشات قد دارت بينك وبين أحد والديك أو بين الوالدين، فقد 
التوقعات السلبية التي  يشاهد الطفل هذا الموقف ويشعر بالرعب من 
قد تدور في ذهنه مثل هل سيتطور الخالف بينهما؟ هل سيؤذي أحدهما 
الطفل  وألن  السلبية.  التوقعات  من  وغيرها  سينفصالن؟  هل  اآلخر؟ 
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األوجه،  كافة  من  كلًيّا  اعتماًدا  أهله  على  يعتمد  المرحلة  هذه  في 
فهو يعتمد عليهم في الطعام، والملبس والمأوى والحب واألمان وفي 
تحقيق كل احتياجاته، فإنه يشعر بأن وجوده مهدد إذا تعرضت األسرة 

ألي خطر.

للطفل  تسبب  فإنها  بانتظام،  المجادالت  هذه  استمرت  وإذا 
إحساًسا عميًقا بفقدان األمان، كما قد تدفعه لعمل أي شيء لتهدئة 
والديه، أو تشتيت انتباههما، حتى لو كان اختياره هو أن يمرض. فقد 
يكون المرض إحدى الوسائل الالواعية لتحقيق ذلك، فإذا كان الطفل 
الوالدين أن يكرسا جهودهما من أجله بداًل من تبادل  مريًضا، فعلى 

الخالفات فيما بينهما.

والمناقشة  الجدال  من  تخيفك  ربما  التي  األخرى  األسباب  ومن 
أحزانك  عن  تعبر  أن  أو  صوتك  ترفع  أن  لك  مسموًحا  يكن  لم  أنه 
قاٍس  عقاب  توجيه  يتم  بذلك  تقوم  أن  حالة  وفي  وصراحة،  بوضوح 
التجاهل  هذا  معك،  التحدث  عن  واالمتناع  التجاهل  في  يتمثل  لك، 
أنك منبوذ ومرفوض مما يجرح مشاعرك  إليك ما معناه  ينقل  الذي 
كثيًرا وخاصة إذا تم ذلك في وقت كنت تحتاج فيه إلى المساعدة من 
اآلخرين. وحتي بعد مرور سنين طويلة بعد ذلك، فإنك ستظل تحمل 

مشاعر القلق والذنب والنبذ.

أيًضا ربما يمكن أن تعود مشاعر الخوف من المناقشات إلى زمن 
يساعدوك  كي  أقاربك  أو  إخوتك  واسأل  ماضيك،  في  فانظر  قديم، 
أن  األسهل  من  الخوف ستجد  تعرفت على سبب  ومتى  التذكر،  على 

تتعامل معه.

انتبه: تذكر "حقيقة أنك لم تعد طفاًل وأنك أصبحت كبيًرا وتغير 
وضع  بإمكانك  وأن  الماضي  إلى  تنتمي  المخاوف  هذه  وإن  وضعك، 
قواعد جديدة اآلن، وأن اآلخرين عندما يتجادلون مًعا ال يكون ذلك 

بسببك، فتحرر من اإلحساس بالذنب".

متوترة، فال  بطريقة  ما  تعامل معك شخص  إذا  القاري،  عزيزي 
حاجة للشعور بالذنب، فأنت تفهم اآلن أن لكل امرئ أسبابه الخاصة 
الحاالت ال  المزاجية، ولكن في 99% من  توتر حالته  إلى  تؤدي  التي 
بداًل من   %99 ال  نسبة  التركيز على  أبًدا في  أنت،  السبب هو  يكون 

الواحد بالمئة.

اجعلها قاعدتك الخاصة الجديدة 

"أنك بريء حتى تثبت إدانتك"

اذا استخدمت هذه القاعدة الجديدة، فبإمكانك أن تسمح لنفسك 
أيًضا بمجال أوسع في التصرف، فيمكن أن تضع لنفسك خطًطا، 

وأهداًفا جديدة في المناقشات وفجأة سوف يصبح لك اختيارات 
جديدة. على سبيل المثال: أن تستمع بتمعن واهتمام بداًل من الخوف 
عندما يتجادل اآلخرون، أو أن تتباحث مع نفسك عن رأيك في هذا 
احتفظ  رأيك  كان  ومهما  رأيك،  في  الصواب  وما هو  الدائر  الجدال 
به لنفسك وربما تسمح الظروف في أن تعبر عنه بعد انتهاء النقاش 

الدائر.

وإذا كان شخص ما يصرخ في وجهك، فبداًل من محاولة إرضائه 
إغالق  بإمكانك  وبعدها  يهدأ،  لم  ما  معه  الحديث  ارفض  ثمن،  بأي 

الهاتف أو الخروج من الغرفة.

وضعك  أن  ستجد  المناقشات  من  الخوف  عن  تتوقف  وعندما 
االجتماعي صار أقوى وسيكون لديك قوة ونفوذ أكبر ألنك ال تشعر 
كاهلك  إثقال  أو  اآلخرين،  من  المعنوي  اإلرهاب  تقبل  على  بإجبارك 
بالعمل، أو اضطرارك لتنفيذ طلبات غير معقولة منك. وألنك لم تعد 
خائًفا من المناقشات يمكنك أن تجازف باتخاذ موقف حازم من اآلخر 
بهذا  بنفسك وسوف يشعر اآلخرون  ثقة  أكثر  وأنت  ربما خصامه  أو 
التغير فيك، وسوف يكون نتيجة ذلك مواجهة مضايقات أقل عما كنت 

عليه عندما كنت مستكيًنا ألن تفعل أي شيء لتجنب الخصام.

ما هي األفكار اإليجابية التي عليك أن تتبناها؟

1- أنا شخص جيد فلم أرتكب أخطاء أكثر من أي شخص آخر، 
كما أنني شخص فعال في المجتمع.

2- لقد تركت الخوف واإلحساس بالذنب خلف ظهري، فاآلخرون 
مسؤولون عن مشاعرهم وحاالتهم النفسية وأنا مسؤول عن أحاسيسي 

النفسية. وحالتي 

٣- أنا أستطيع أن أتحكم في نفسي في كل وقت وواثق من قيمتي 
ويشعر اآلخرون أيًضا بهذه القيمة، والمناقشات ما هي إال اختالفات 

في الرأي.

٤- المناقشات شيء طبيعي في الحياة، فمن حقي أن أبدي رأيي 
مثلما لآلخرين الحق في ذلك.

5- أستطيع أن أبدي رأيي في هدوء وأعبر عن احتياجاتي بوضوح 
ويستمع اآلخرون لي، ويمكن دائًما إيجاد حل.

التفاوض في أموري فأنا قوي وواثق في  6- أستطيع أن أحسن 
نفسي.

المختصرة: الصيغة 

"المناقشات أمر ال بأس به. فهي تدل على االختالف في الرأي 
ويجب على أن أبقى هادًئا ومسترخًيا".
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