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كيف نقت�شد بالطاقة ونخف�ض انبعاثاتنا

قلل من ا�ستهالك الطاقة 

التقليدية املنتجة من النفط.

ا�ستـخـدم م�سادر الطاقة 

املتجددة، كاقتناء اأجهزة 

الطاقة ال�سم�سّية.

احر�ص على اإطفاء الأجهزة 

الكهربائية اإطفاًء كاماًل. 

اأ�سئ الأنوار حيث تدعو 

احلاجة فقط، وا�ستعمل امل�سابيح 

والأجهزة الكهربائية املوفرة 

للطاقة.

اإم�ِص اأكرث. ا�ستعمل 

النقل العام اأو اقنِت �سيارة 

مقت�سدة بالوقود.

ل تبالغ يف تدفئة 

املنزل اأو تربيده.  

قلل النفايات. ا�سرت 

ب�سائع قليلة التغليف. 

اخرت املنتجات ال�ساحلة 

لال�ستعمال اأكرث من مّرة. اإن اإعادة ال�ستعمال والتدوير تغني 

عن �سنع �سلع جديدة ي�ستهلك اإنتاجها طاقة اأكرب.  

ان�سر هذه الر�سالة يف حميطك.

عندما تقت�سد يف الطاقة فاإنك تقلل الطلب على النفط والفحم والغاز  الطبيعي. وحرق كمية اأقل من الوقود يعني خف�ص 

الب�سيطة  الطرق  بع�ص  هنا  الأر�ص.  جو  و�سخونة  احلراري  لالحتبا�ص  الرئي�سي  امل�سبب  الكربون،  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

لالقت�ساد يف الطاقة وتخفي�ص انبعاثاتك من ثاين اأوك�سيد الكربون:

�سل�سلة »البيئة العربية«                    كانون الثاين /يناير 2012

ملحق جمـاين مـع جملة

بــو�شـتــر للتـوعيـــة البيئيــة ي�شــدره
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لبنان يدعم

�سخانات املياه ال�سم�سية

لبنان  يف  واملياه  الطاقة  وزارة  اأطلقت   ،2010 العام  يف 

برنامج دعم �سخانات املياه ال�سم�سيـة، على اأ�سا�ص تقدمي 

دعم مايل للم�سرتين. ومن خالل �سراكة مع م�سرف 

مل�سرتي  التجارية  امل�سارف  تقدم  املركزي،  لبنان 

مع  الفائدة  من  معفاة  قرو�سًا  ال�سم�سية  املياه  �سخانات 

فرتة ت�سديد ت�سل اإىل خم�ص �سنوات. 

هبات  واملياه  الطاقة  وزارة  تقدم  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 

للم�سرتين بغية ت�سريع رواج �سخانات املياه ال�سم�سية يف 

الأ�سواق. ويحق للم�ستهلكني الذين ي�سرتون ال�سخانات 

ال�ستفادة من هبة 200 دولر مقدمة من الوزارة.

يعتمد نظام الطاقة العربي حاليًا على 

املحلي،  الطلب  لتلبية  الأحفوري  الوقود 

الطبيعي  والغاز  النفط  �سكل  حيث 

نحو 2‚98 يف املئة من اإجمايل ا�ستهالك 

الطاقة عام 2009.

جمتمعًة  العربية  احلكومات  تنفق 

اأ�سعار  135 بليون دولر كل عام لدعم 

الطاقة، اأي ما يوازي نحو 7 يف املئة من 

العربية يف  للدول  املحلي  الناجت  اإجمايل 

اأن هذا الدعم ي�سّجع  العام 2010. ويبدو 

على الهدر والإ�سراف يف ال�ستهالك. ومع 

ذلك فنحو 60 مليون عربي حمرومون 

املعقولة  الطاقة  خدمات  نيل  من 

النمو  فر�ص  من  يحّد  وهذا  الكلفة، 

القت�سادي وحت�سني م�ستويات املعي�سة.

�سخ�ص  ماليني  ثالثة  من  اأقل  يعمل 

الطاقة،  قطاع  يف  العربية  املنطقة  يف 

وهم ميثلون نحو 3 يف املئة من اإجمايل 

القوة العاملة.

ال�ستثمارات العربية يف م�سادر الطاقة 

جممل  من  املئة  يف   2 تتعّدى  ل  املتجّددة 

ال�ستثمارات العاملية يف هذا امليدان. 

ال�ستثمارات  تبلغ  اأن  ر  املقدَّ من 

دولر  بليون   200 الطاقة  يف  العربية 

اأن  العربية  الدول  اأرادت  واإذا  �سنويًا. 

املدى  بعيد  ا�سرتاتيجّيًا  حتّوًل  حتّقق 

 50 بن�سبة  املتجّددة  الطاقة  م�سادر  اإىل 

اإىل توظيف 100  فاإنها بحاجة  املئة،  يف 

�سنويًا يف  ال�ستثمارات  بليون دولر من 

اأن ينجم عن ذلك  القطاع. ويتوقع  هذا 

اإيجاد 565 األف فر�سة عمل جديدة على 

مدى ع�سر �سنني.

ا�ستهالك الفرد للطاقة يف بع�ص الدول 

العربية هو من اأعلى املعدلت عامليًا.

الفردي  ال�ستهالك  انخف�ص  اإذا 

اإىل املعدل  للطـاقة يف املنطقة العربية 

كفاءة  اإجراءات  خالل  من  العاملي، 

مدخرات  ذلك  يولد  ف�سوف  الطاقة، 

واإذا  �سنويًا.  دولر  بليون   73 مبقدار 

بن�سبة 25  الطاقة  اأ�سعار  انخف�ص دعم 

اأكرث  ذلك  يحـرر  ف�سوف  املئة،  يف 

بليون دولر خالل مدة ثالث  من 100 

حتويله  ميكن  مبلغ  وهذا  �سنوات، 

الطـاقـة  م�سـادر  اإىل  النتقال  لتمويل 

فـر�ص  مـاليـني  وتوليـد  اخل�سراء 

العمل.

طاقة العامل

هي  النووية  والطاقة  والفحم  والغاز  النفط 

ولالأ�سف،  العامل.  يف  للطاقة  الرئي�سية  امل�سادر 

هي م�سوؤولة اأي�سًا عن كثري من التلوث. لكن 

احلال.  هذه  على  يكون  األ  ميكن  الو�سع 

ث، بل اأن تكون موردًا  فالطاقة ميكن األ تلوِّ

تدعى  النظيفة  الطاقة  هذه  ينتهي.  ل  نظيفًا 

الطاقة  ت�سمل  وهي  بديلة.  اأو  متجددة  طاقة 

الرياح،  وطاقة  ال�سم�سية،  والطاقة  املائية، 

والطاقة احلرارية من جوف الأر�ص، وطاقة املد 

من  الناجتة  احليوية  الكتلة  وطاقة  واجلزر، 

خملفات ع�سوية. لكن الطاقة املتجددة هي يف 

حالت كثرية اأغلى ثمنًا من امل�سادر التقليدية 

�سباًل  احلكومات  جتد  اأن  واىل  املتجددة.  غري 

نوا�سل  �سوف  كلفة،  اأقل  بديلة  طاقة  لنتاج 

ثة. ا�ستخدام م�سادر الطاقة امللوِّ

تلوثًا  اأي�سًا  يولِّد  الطاقة  لنتاج  الوقود  حرق 

التي  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  وانبعاثات 

لذلك،  الأر�ص.  جو  حرارة  رفع  يف  ت�ساهم 

ا�ستهالك  يف  القت�ساد  منا  واحد  كل  على 

الكهرباء والوقود، فبذلك ن�ساهم يف املحافظة 

املحدودة ويف مكافحة  الطبيعية  املوارد  على 

التلوث وتغري املناخ.

الكهرباء  النووية نحو 16٪ من  الطاقة  تولد   

يف  فوكو�سيما  كارثة  اأدت  وقد  العامل.  يف 

العامل  اإىل كبح جموح دول  اليابان عام 2011 

عن اإقامة مزيد من املفاعالت النووية.

بالوقود  الهتمام  للنفط زادت  املرتفعة  الأ�سعار 

مناف�سته  اأن  كثريون  يعترب  الذي  احليوي، 

يف  امل�ستخدمة  الزيتية  والبذور  احلبوب  على 

انتاج الغذاء يوؤدي اىل ارتفاع الأ�سعار. ويتم اإنتاج 

مواد  من  الثيلي،  الكحول  اأو  الإيثانول،  وقود 

تخمريها  ويتم  اأنزميات  تفككهـا  نباتية 

وتقطريها. وميكن �سنع الإيثانول من الذرة 

اأو  اأخرى ن�سوية  اأو حما�سيل  ال�سكر  اأو ق�سب 

وفول  وال�سعري  القمح  مثل  الأ�سا�ص،  �سكرية 

ا�ستعمـال  اأي�سًا  وميكن  والبطاطا.  ال�سويا 

الرز والذرة  بال�سلـولـوز مثل ق�سور  مـواد غنية 

وغريها من املخلفات الزراعية.

يف  مذهاًل  تطورًا  الأخرية  العقود  �سهدت 

الطاقات املتجددة، خا�سة الرياح وال�سم�ص، وقد 

من  املئة  يف   10 اىل  م�ساهمتها  ن�سبة  و�سلت 

توقع  مع  اأوروبا،  يف  الطاقة  ا�ستهالك  جممل 

و�سولها اىل 20 يف املئة �سنة 2020. وقد �ساعد 

يف ت�سريع تعميم ا�ستخدامات الطاقة املتجددة 

الرياح،  انتاجها، خا�سة من  انخفا�ص تكاليف 

تاأثريات  من  والتخوف  النفط،  اأ�سعار  وارتفاع 

تغرّي املناخ.

�شديق البيئة
النقل النظيف

يوؤدي حرق الوقود، لنتاج الطاقة والكهرباء وت�سغيل ال�سيارات، اىل انبعاثات وج�سيمات 

تلوث الهواء. هذه م�سكلة بيئية خطرية، وحلها يقت�سي م�ساركة اجلميع، كل بح�سب 

الهواء،  تلوث  من  احلّد  يف  ي�ساهم  اأن  منا  لكل  ميكن  الفردي،  ال�سعيد  على  قدرته. 

خ�سو�سًا بالتقليل من ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�سة يف التنقل

نحن حمظوظان لأننا نعي�س قرب

احلديقة العامة، ومدر�ستنا قريبة من البيت

ل ميكن للفرد اأن يحل 

م�سكلة النقل مبفرده

اأنا اأم�سي كل يوم

اىل امللعب للتمارين

ول اأركب ال�سيارة

اإل عند ال�سرورة

اأنا اأركب الدراجة اأو البا�س.

واأبي ا�سرتى �سيارة مقت�سدة بالوقود

فال تطلق كميات كبرية من النبعاثات ال�سارة

نحن فخوران بكوننا

من اأ�سدقاء البيئة

هل فكرت بتلوث الهواء الذي ت�سببه 

مئات اآلف ال�سيارات  يف مدينتنا؟

 ،» امل�صدر: تقرير »القت�صاد الأخ�رض يف عامل عربي متغيرّ

املنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2011

حقائق عن الطاقة يف املنطقة العربية

 210 نحو  العامل  يف  النفط  احتياطي  يبلغ   •
نحو  الفحم  واحتياطي  برميل،  بليون  اآلف 

 200 نحو  يكفيان  وهما  طن،  بليون   1088

�سنة.

الأر�ص  اإىل  ت�سل  التي  ال�سم�سية  الإ�سعاعات   •
الوقود  كمية  تعادل  دقيقة   20 كل 

ال�سناعية  البلدان  ت�ستهلكها  التي  الأحفوري 

يف �سنة كاملة.

احتجاز  ال�سم�سّية على  الطاقة  تقنّية  تقوم   •
ل  حتوِّ لقطات  بوا�سطة  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

الت�سخني  يف  ل�ستخدامها  حرارة  اإىل  الأ�سعة 

كما  البحر.  مياه  وحتلية  والطبخ  والتدفئة 

يتم ا�ستخدام الالقطات الفوتوفولطية لتوليد 

الكهرباء مبا�سرة من اأ�سعة ال�سم�ص.

الكهرباء  ا�ستهالك  من   ٪1‚3 الرياح  تولد   •
العاملي. وتاأتي يف املرتبة  الأوىل الدمنارك التي 

الرياح،  طاقة  من  كهربائها  من   ٪20 تنتج 

تليها اإ�سبانيا )11٪( واأملانيا )٪8(.

من   ٪7 املتجددة  الطاقة  ح�سة  تتجاوز  ل   •
العربي،  العامل  يف  الطاقة  اإنتاج   قدرة  جممل 

معظمها من الطاقة املائية.

هل تعلم؟

لذلك  املتوافرة.  املوارد  يف  نق�ص  مع  تزامنًا  الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  م�سكلة  العربية،  الدول  من  كالعديد  الأردن،  يواجه   •
اأفريقيا للطاقـة اجلوفية احلرارية وال�ستثمار )مينا جيوثريمال( جهودها لتوفري  كّر�ست �سركة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأنظمة تدفئة وتربيد تعمل باحلرارة اجلوفية كحل اقت�سادي وم�ستدام بيئيًا. وقد �سّممت نظـامني بقدرة 6‚1 ميغـاواط 

لكلّيتي العلوم والأعمال يف اجلامعة الأمريكية يف مادبا )AUM(، �سوف يكونان الأكرب يف املنطقة العربية، و�سيخف�سان 

فاتورة الطاقة ويحدان من انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون التي ت�سدرها اأنظمة التدفئة والتربيد التقليدية.

• ت�سكل الأر�ص خزانًا �سخمًا للطـاقة، لقدرتهـا على امت�سـا�ص نحو 50 يف املئة من حرارة ال�سم�ص.  نتيجة لذلك، تبقى 
احلرارة حتت �سطحها م�ستقـرة ن�سبيًا على مدار ال�سنة. ولأن احلرارة تنتقل طبيعيًا من املناطـق ال�ساخنة اإىل الباردة، ت�ستخـدم 

اأنظمة الطاقة اجلوفيـة احلراريـة م�سخـات  هواء كهربائية لنقل احلرارة ما بني الأر�ص واملباين الدافئة اأو املرّبدة.

اخلارجي،  الهواء  من  �سخونة  واأكرث  ممتازًا  م�سدرًا  الأر�ص  �سطح  حتت  امل�ستقرة  احلرارة  تكون  التدفئة،  دورة  خالل   •
في�ستخدم نظام الطاقة اجلوفية حفرة ي�سخ اليها الهواء البارد عرب اأنابيب، في�سخن من حرارة باطن الأر�ص ويعود لتدفئة 

املبنى وت�سخني املياه. اأما خالل دورة التربيد، فيعمل النظام عك�ص ذلك متامًا، حيث تكون احلرارة اجلوفية اأكرث برودة 

من الهواء اخلارجي. في�سخ النظام الهواء ال�ساخن من املبنى اىل احلفرة حيث يربد ويعود لتربيد املبنى.

اأنظمة التدفئة والتربيد التي تعمل بالطاقة اجلوفية احلرارية طريقة كفوءة وم�ستدامـة بيئيـًا لتدفئـة املباين  • تقدم 
ال�سكنية والتجارية وتربيدها وتوفري جزء من حاجاتها للمياه ال�ساخنة.

تدفئة وتربيد بالطاقة اجلوفية يف الأردن

جديدة  فكرة  الرياح  ق�سبان 

 Atelier DNA �سركة  طورتها 

للت�سميم يف نيويورك. فبدًل من 

ت�سدم  �سخمة  �سفرات  ا�ستعمال 

الرياح، فاإن ق�سبان الراتينج هذه، 

والتي  كربونية  باألياف  املقواة 

تتكون  مرتًا،   55 ارتفاعها  يبلغ 

�سرياميك  اأقرا�ص  جمموعة  من 

ي�سل  )اإلكرتودات(  واأقطاب 

الق�سبان  بينها كابل مركزي وحيد. وعندما تتمايل 

بفعل الرياح، تن�سغط الأقرا�ص بع�سها على بع�ص حمدثة 

هذه  تعمل  املجاورة.  الأقطاب  يف  كهربائية  �سحنة 

حتويل  اأي  الإجهادية  الكهربائية  املبادئ  وفق  الق�سبان 

احلركة اإىل طاقة.

بوا�سطة  الناجت  التيار  ُيجمع 

بطاريتني  يف  ويخزن  الكابل 

وتقول  الق�سبان.  قاعدة  عند 

الطاقة  جممل  اإن  ال�سركة 

�سف  ينتجها  التي  الكهربائية 

طاقة  يعادل  قد  الق�سبان  من 

لأن  رياح،  توربينات  مزرعة 

تكون  اأن  ميكن  الق�سبان 

اأكرث اكتظاظًا.

فقد  زال جمرد فكرة،  ما  الرياح  اأن ق�سيب  وعلى رغم 

التي  اأبوظبي،  يف  م�سدر  مدينة  يف  ل�ستعماله  اختري 

الكربونية  النبعاثات  من  خالية  مدينة  اأول  �ستكون 

رياح  ق�سبان   1203 �ستتوىل  حيث  العامل،  يف  والنفايات 

تغذية ال�سبكة بـ20 ميغاواط.

ق�شبان الرياح بدل التوربينات يف مدينة م�شدر

ال�شم�س  اأ�شعة  من  مركزة  طاقة  التقاط  مرايا  حلقل  يتيح  ال�شم�شية  الطاقة  تركيز  ال�صورة: 

ي�ستثمر  �سوف  الذي  ال�سخم،   Desertec م�سروع   ويهدف  الكهرباء.  تولد  توربينات  لت�سغيل 

فيه مبلغ 400 بليون  يورو )نحو 540 بليون دولر(، اىل توليد كهرباء �سم�سية يف ال�سحارى 

العربية لتزويد بلدانها بالطاقة وت�سدير الفائ�ص الكبري اىل اوروبا عرب البحر املتو�سط


