
VO³ý …d¼e « b³Ž ‰œUŽ

بغداد

واحـــــدا من الـــــبـــــتــــرول و2 طن من
الـنـفـايـات يـسـاويـان طـنـا واحـدا من

الفحم. 
ان مـــدفن الــنــفــايـــات كــنــز ال بــد من
اســتــغالله مـن اجل تــولــيــد الــوقـود
واسـترداد الـطـاقـة في صـورة حرارة
وكهـربـاء فيـتم تـقلـيل الـنفـايات .وان
ـــتـــقـــدمـــة في هـــذه بــــعض الـــدول ا
التقنية تشتـري النفايات الصلبة من
دول اجلـوار بـأســعـار رخـيـصـة جـدا
كي حتــولـهــا الى مـصــادر لـلــطـاقـة .
وفي هــذا اجملـال تـســتـورد الــسـويـد
النفايات لتوليد الطاقة بسبب جناح
برنـامج اعـادة تدويـر النـفايـات الذي
اعــتـمــدته وادى نــفـاد الــنـفــايـات من
الـــســـويـــد الى الـــبــحـث عن مـــصــدر
تـمـوين خـارجـي لـتـغـذي بـرنـامـجـهـا
((احلــرق لــتـحــويل الـــــنــفــايـات الى
طـاقـة )) وتـسـتـورد الـسـويـد حـوالي
 800ألف طن من الــنــفـايــات كل عـام
مـن الـــــدول االوربــــيـــــة االخـــــرى من
ايـطـالـيـا ورومـانـيـا وبـلـغـاريـا ودول
الــبــلــطـــيق لــكــثـــرة وجــود مــكــبــات
النـفـايات فـيهـا وعـدم  وجود مـعامل
فيها إلعـادة التدوير . وجـدير بالذكر
ان مـا يـنـتج عـن حـرق الـنـفـايـات في
الــســويــد من طــاقــة يـكــفي لــتــولــيـد
ـا يـقارب 250 ألف مـنزل الـكـهـربـاء 
ـركـزية وتأم % 20 من الـتـدفـئـة ا

أي حلوالي 810 ألف منزل .
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في الـــعــراق لم يـــتم االســتـــفــادة من
النفايات حيث يـتم حرقها او طمرها
في مــدافـن الــطــمــر في الــوقت الــذي
ــدن تــكــتـظ الــشــوارع في بــغــداد وا
االخـرى بــالـنـفـايـات نــتـيـجـة قـصـور
ـستـوي الـشعبـي واحلكومي على ا
خـــصــــوصــــا وان انـــتــــشــــار اكـــوام
ــشــهــد الـــنــفــايــات بــات جـــزءا من ا
الـيـومي لـلـشـوارع واألزقـة .  وتـقـوم
امانـة بغـداد حسب تـصريـحهـا برفع
11- 10 طـن من الــــنـــفــــايــــات الـــتي
تـخـلـفــهـا الـعـاصـمـة بـغـداد يـومـيـا .
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الـعـراق الى بـلـد مـستـورد لـكل شيء
فهل يـلتـفت الى النـفايـات لتـحويـلها

الى طاقة ?
ــكن احـالــة قــطـاع وبــهــذا الـصــدد 
النـفايـات في الـعراق الى االسـتثـمار
من قــــبـل الـــشــــركــــات األجــــنــــبــــيـــة
ــتــخــصــصــة لــســد حــاجــة بــغـداد ا
ـكن واحملـافـظـات الـى الـكـهـربـاء. و
ــشـــروع احملــال لــلـــشــركــات لـــهــذا ا
االســـتـــثـــمـــاريـــة ان يـــوفـــر األمــوال
اخملـصـصـة شـهريـا لـطـمـر الـنـفـايات
والبـالغة  250 ملـيون ديـنار اضـافة
الى تـقــلـيل نـسب الـتــلـوث وانـتـشـار
األمراض واألوبـئـة التـي قد تـخـلفـها

مواقع الطمر الصحي . 
وقـد قــدمت احـدى الـشــركـات عـرضـا
لـشــراء الـطن الــواحـد من الـنــفـايـات
ـبـلغ خـمس دوالرات ومن ثم تـبـيع
ـــنـــتــجـــة لـــصــالح وزارة الــطـــاقــة ا
الكـهرباء بـ 4,5 سنت لـكل كيـلوواط
بــيــنــمــا تــشــيــر االحــصــائــيــات الى
استـيراد الـكيـلوواط من دول اجلوار
بـ  11سنتا اال ان السلطات العراقية
ال يــــــهــــــمــــــهــــــا  اصالح األوضــــــاع
االقتـصادية لـصالح الـشعب بـقدر ما
يهمـها االسـتفادة من مـغا السـلطة
واحلــصـــول عــلـال األمــوال من خالل

ناصب الوظيفية . استغالل ا
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ـرســال/ مـعــلـومـات عن تــولـيـد 1- ا
الكهرباء من النفايات .

2- رصـيف 22/ الــسـويــد تـســتـورد
النفايات .

3- دز هـــيـــثم الـــشـــبـــاني / حتـــويل
النفايات الى طاقة / الكاردينيا .

4- محمـود الدموكي / الـنفايات اين
ــطـاف في كـوكــبـنـا / يــنـتـهي بــهـا ا

موقع البيئة .
5- د. بـــاهــــرة الـــشـــيـــخـــلي /  وجه

بغداد جتعده النفايات.
6- وان نـيوز /اين تـذهب الـعـاصـمة
بـ 10 آالف طـن مـن الـــــنــــــــفـــــايـــــات

يـــوميا .

ـطلـوبة من النـفايـات االحـتيـاجات ا
الكهرباء لـ 20 مليون اسرة افريقية
ـــانــيـــا اكــثــر من 70 كـــمــا حتــوي ا
منـشأة تعـمل على حتـويل النـفايات

الى طاقة . 
وتـضم اوروبـا  431 مـنـشـأة تـعـمل
عــلى حتــويل الــنــفــايــات الى طــاقـة
حــسب احــصــائــيـات 2005 وحـتى
ـتـحدة عام 2004 كـانت الـواليـات ا
حتــوي  89 مـــنـــشـــأة تـــعـــمل عـــلى
حتـويـل الـنـفــايـات الى طـاقــة . كـمـا
تـعـتـبـر الـيـابـان اكـبـر الـبـلدان الـتي
عـاجلة احلـرارية تسـتخـدم عمـليـة ا
لـلــنـفـايــات الـصـلـبــة احملـلـيـة . ومع
الـــتــقــدم الــتــكــنـــولــوجي اصــبــحت
الـنــفـايـات مـصــدرا نـظـيـفــا لـتـولـيـد

الكهرباء والطاقة .
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فوائد اسـتخدام الـنفايـات في توليد
الكهرباء : 

- التخلص من النفـايات وما يتعلق
بـــهــا من اخــطــار صـــحــيــة وتــلــوث

للبيئة .
صانع - توفير الكهرباء للمنازل وا

صادر االخرى . الى جانب ا
معـوقات عـملـية تـوليـد الكـهرباء من

النفايات :
ـرتـفـعـة اذ ان عـمـلـية - الـتـكـالـيف ا
انــشـاء مـنــشـآت خـاصــة بـعـمــلـيـات
ـطلـوبة احلرق وفـقـا للـمـواصفـات ا

يعتبر عملية مكلفة للغاية .
ـرتـفعـة التي تـوجد في - الرطـوبة ا

النفايات .
ــكــان اذ ان اجلــمــيع يــرفض ان - ا
تقام بالـقرب منهم مـنشآت تعمل في
هـــــذا اجملــــــال بـــــســــــبب الــــــروائح
واألدخنـة واخلـوف من الـتـلوث رغم
ان الــتـقــنــيـات احلــديــثـة اثــبـتت ان
ـلـوثـة انـخـفـضت الى االنـبـعـاثـات ا

ادنى احلدود .
ــولــدة من زيـــادة كــمــيـــة الــطــاقـــة ا

النفايات :
خـالل الــــفـــــتـــــرة من 2007- 2001
ـولــدة من ازدادت كــمــيــة الــطــاقــة ا
الـنفـايـات حـوالي اربـعـة مالي طن
لكل سنة فـقد قامت اليـابان والص
بــبــنـاء عــدة مــصــانع تـعــتــمــد عـلى
ـــبـــاشـــر او عــلـى حــرق الــصـــهـــر ا
النفايات الصـلبة ويوجد في الص
بـحـدود اخلـمـس مـصـنـعـا لـتـولـيد
الطـاقة من الـنفـاياتـاما الـيابـان فهو
اكبـر مستـخدم لهـذه التـقنيـة بحجم

يقدر بـ 40 مليون طن. 
ويعـتبـر حتويل الـنفـايات الى طـاقة
احـد اهم خــيـارات الـطـاقــة الـبـديـلـة
الـقويـة والـفعـالـة لـتقـلـيل انبـعـاثات
ثـاني اوكـسـيـد الـكـربـون واسـتـبدال
انــواع الــوقـــود االحــفــوري (الــنــفط
ـــكـن الـــيــوم والـــغـــاز والـــفـــحم) و
حتـويل 50 طـنــا من الــنـفــايـات الى
طـــاقـــة تـــمــد 27 مـــلـــيـــون نـــســـمــة
بــالـكــهـربــاء في اوروبـا كــمـا وان 4
أطـنــان من الـنــفـايـات تــسـاوي طـنـا

كن تـعريف النـفايـات بانـها كل ما
تبقى من استخدام االنسان ولم يعد
بحاجة اليه سواء ما يتعلق بالغذاء
او الــصــنـاعــات او بــاقي األنــشــطـة

االنسانية االخرى .
وتــعـد الــنـفـايــات الـيــوم واحـدة من
ـشــكالت الـتي تــعـصف بــاإلنـسـان ا
احلـــديث بــســبب الـــتــقــدم الــكــبــيــر
صانع والسيارات وظهور اآلالت وا
علبات وغيرها الكثير وهي كلها وا
تعـد اليـوم مـصادر لـلنـفايـات وال بد
من معاجلتها والتخلص منها. ومن
ابرز الـطـرق للـتخـلص من الـنفـايات
هـــو االســـتــفـــادة مــنـــهـــا في اعــادة
تـــدويــرهــا وحتـــويــلــهـــا الى طــاقــة
كــهـربــائـيــة. ومع الــتـطــور الـعــلـمي
والــتــكـنــولــوجي اصــبـحـت عـمــلــيـة
تـــولــيــد الــطــاقـــة او الــكــهــربــاء من
النـفايـات عمـليـة آمنـة بدرجـة عالـية

وذلك وفقا للنتائج ومنها :- 
ـيــثـان من - تــقـلــيل انـبــعـاث غــاز ا

مدافن القمامة .
- اسـتـخدام الـنـفـايـات في انـتاج او
توليد الكهرباء او الطاقة يعمل على
موازنـة انـبعـاثـات الغـازات الـدفيـئة
الناجتة عن انتاج الطاقة باستخدام
الــوقـــود احلـــفـــري (الـــنـــفط الـــغــاز

الـــفحم ).
- تعمل عـلى انتاج الـبخار والـطاقة
وبــطــريـقــة نــظـيــفـة ومــعــتـرف بــهـا

ومعتمدة .
- إلنــتــاج او تــولـيــد الــكــهــربـاء من
النفايات فإنه يتم استخدام مساحة

اراضي اقل لكل ميـجاوات اذا ما 
تجددة الباقية صـادر ا مقارنتها با

لتوليد الكهرباء .
- تــعـتــبـر الــنـفــايـات مــصـدر طــاقـة
مـتـجـددة ثـابت ومـسـتـقـر ومـسـتدام

اكثر من طاقة الرياح والشمس .
- اســتـخـدام الــنـفـايــات في عـمــلـيـة
تـولــيـد الـكــهـربـاء او الـطــاقـة تـمـثل
عملـية تدميـر وتخلص من الـنفايات
كن الكيميائية واي نفايات اخرى 

ان تتسبب في تلوث الهواء.
- عــمـلت الـتــقـنــيـات احلـديــثـة عـلى
الــتــقـلــيل من االنــبــعـاثــات الــضـارة
ـسـمـوح ــســــتـويـات ا لـتـصل الى ا

بها .
- سـاعـدت الـتقـنـيـات احلـديـثـة على
الـتخـلص من اوكـسيـد الـنيـتـروج

والدوكس والفوران بشكل حتفيزي
وهي كلـها نـواجت تمـثل موادا سـامة
وملوثة بشكل كبير للبيئة احمليطة .

طرق التخلص من النفايات :
يـوجـد في الــعـالم أربـعـة طـرق عـامـة

للتخلص من النفايات :
1- الــــطـــمــــر في بــــاطن األرض دون

االستفادة منها .
2- احلــــرق (امـــــا فـي مـــــســـــاحــــات
مفتوحة تسبب التلوث او حرقها في
مــنـــشـــآت خـــاصــة ويـــتم مـــعـــاجلــة
كن الـتلـوث) وفي هـذه الـطريـقـة ال 

االستفادة من النفايات .
3- حتـويل اخملـلفـات الـعـضـوية الى

اسمدة .
4- اعــــــادة الــــــتــــــدويــــــر او اعـــــادة
الـــتـــــــصـــنـــيـع وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة

الكهربائية واحلرارية .
وبــحـسب احــصـائــيـات صــدرت عـام
2013 من وكالة البيئة األوربية جاء
ترتيب الدول العشر االولى من حيث
الـتـخــلص من الـنـفــايـات عـبـر اعـادة

تدويرها وكاآلتي:
انـيا %62 بلـجيـكا النـمسا %63 ا
%58  هــولـــنــدا وســويــســرا 51%
ـتــحـدة والــسـويـد 49% الـواليــات ا
لـوكـسـمـبورغ  % 46النـرويج 42%

ارك .40% والدا
ان احلصول على الـطاقة الكـهربائية
ـثل هـاجـســا لـلـكـثـيـر من األنـظـمـة
حيث يسـعى اجلمـيع للحـصول على
الــكــهــربــاء بــشــكل مــســتــقـر وثــابت
ألهميتـها في حياة االنـسان ونشاطه
االقــــتـــصــــادي . وقــــد ســــاعــــد هـــذا
الـهاجس عـلى الـبـحث حـول مـصادر
مـتــنـوعـة ومـبـتـكــرة لـلـحـصـول عـلى
ا الطاقة الكـهربائيـة حيث كانت قد
نـدفـعـة كـما في ـيـاه ا تـعـتمـد عـلى ا
الـــســدود ثم تـــطــور األمــر لـــلــطــاقــة
الشمـسية والـرياح ثم ظهـرت مؤخرا
اهمية للنفـايات والتي يقوم االنسان
احلـديث بــالـتـخـلص مـنــهـا لـتـصـبح
واحــدة من مــصــادر احلــصـول عــلى
الكهرباء حيث تتم مـعاجلة النفايات
لــتـــولــيــد طــاقــة ايــا كــان شــكل تــلك
الطاقـة بشكل طـاقة كهـربائيـة وطاقة

حرارية .
وحول تـوليـد الكـهربـاء من النـفايات
ــكن ان فــإنـه بــحـــلــول عــام 2025 
توفر الكـهرباء التي يـتم توليدها من

وتـشـكل الـنـفايـات عـبـئـا كـبـيـرا على
مالكات امانة العاصمة .

ان مشكلة النـفايات واحدة في عموم
احملافظات في الـعراق وتتـعلق بعدم
اســتــثــمـــار الــنــفــايـــات عــبــر اعــادة
تــدويــرهـا والــتي من شــأنــهــا اعـادة
جــزء كـبـيــر من الــنـفـايــات الى مـواد
اولية وتسهم حتى في تـوليد الطاقة
الـكـهـربــائـيـة وال تـمـلك بـغـداد سـوى
مــعــمــلــ إلعــادة تـدويــر الــنــفــايـات
يـدوران مــجـتــمـعــ مـعـا 1200 طن
يـومـيــا أي مـا يـعـادل %12 فـقط من
اجــمـالي اخملــلـفــات والـنــفـايــات امـا
الـكــمـيـات الــبـاقـيـة فــتـذهب الى بـ
الكبس والطمـر العشوائي وقد فازت
يـة  بلقب بغداد بـحسب دراسـات عا
((اوسخ عــاصــمــة في الــعــالـم)) وقـد
اكـدت تـقاريـر دولـيـة احـتالل الـعراق
ـرتــبـة االولى في الــتـلـوث الــبـيـئي ا
وانعـدام النظـافة ولـو توفرت االرادة
والكـفـاءة واحلـرص لدى احلـكـومات
ــتـعــاقــبـة مــنـذ 2003 والى الــيـوم ا
لــتــحــولـت الــنـفــايــات الــكــبــيــرة في
الــــعـــراق مـن ازمـــة حــــلـــول ألزمـــات
ولـتمـكـنت من اسـتـغاللهـا في تـولـيد
الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة الــتي يــعـاني
العـراق من نقـصانـها عـلى الرغم من
انفـاق اكـثر من 40 ملـيـار دوالر على
قـــطــاع الـــكــهـــربــاء دون ان يـــتم حل
األزمـة وذلك لـتـفــشي الـفـسـادوتـبـقى
هــذه الـنــفـايــات مـهــمـلــة اقـتــصـاديـا
ــتـبع لــلــحـكــومـات بــســبب الـنــهج ا
ـــتـــعــــاقـــبـــة الـــقـــائـم عـــلى نـــظـــام ا
احملـاصــصـة والـطــائـفــيـة في الـوقت
ـكن االسـتـفـادة من الـتـجارب الـذي 
ـــيـــة الـــنـــاجــحـــة في حتـــويل الــعـــا
الــنــفـــايــات الى طـــاقــة كــهـــربــائــيــة
وحراريةفـالعراق اجلـديد بعد 2003
الـذي اهمل الـزراعـة الـتي توفـر سـلة
ــادة االولـــيــة غـــذاء الـــعــراقـــيـــ وا
الـــصـــنـــاعـــيـــة واهــمـل الـــصـــنـــاعــة
والـســيـاحـة والـتـعــدين والـقـطـاعـات
ـنتجـة االخرى وحتول االقتصـادية ا
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األول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في
ي للنباتية الصرف. ما يُعرف باليوم العا
ـنع نــظـام الـتـغــذيـة الـنــبـاتي الـصـرف و
استـهالك أي نـوع من الـلحـوم وأي مـنتج
به مشـتقـات حيـوانـية وأي مـنتج يـساهم
النشاط احليواني في صـناعته بشكل غير
طبـيعي.ويـختـلف هذا الـنظام الـصارم عن
ـنـع أكل الـلـحوم نـظـيـره الـنبـاتـي الذي 
واألسمـاك والـدواجن ويـسمح بـاسـتهالك
سـتـمدة مـن احليـوانـات مثل نـتـجـات ا ا
األلــبـــان والــبــيـض ومــنــتـــجــات اجلــلــود
ـشـتـقـات احليـوانـيـة.وتـزيد وغـيرهـا من ا
شعبية نـظام التغذية الـبناتي الصرف في
ــتـحـدة ثم ــمـلــكـة ا أسـتــرالـيــا تـلــيـهـا ا
نيـوزيالندا. ورغم زيـادة االهتـمام الـعربي
بهـذا النـظام إال أنه ال تـوجد إحـصائـيات
لتزمـ به أو القيمة محددة حول أعـداد ا
ـرتبـطـة به.ورُصد السـوقـية لـلـصـناعـات ا
أول ظهور لنظام التـغذية البناتي الصرف
عام 1874 مع نشر أول كتاب طهي يعتمد
عـلى وصفـات نـبـاتـية تـمـامـا في الـواليات
ـتــحـدة األمــريـكـيــة والـذي ألــفه راسـيل ا
ـؤســسـ ثـاتــشــر تـرال أحــد األعـضــاء ا
لـلـرابـطـة الـنـبـاتـيـة األمريـكـيـة.لـكن تـاريخ
ي لـنـظام الـتـغـذية االحـتفـال بـالـيوم الـعـا
البناتي الصـرف يرجع إلى ذكرى تأسيس
رابــطــة الــنـــبــاتــيــة الــصــرف (ذا فــيــغــان
سـوسـايـتي) في اجنـلـتـرا عـام 1944 كرد
فعل لـلـقسـوة جتـاه احليـوانـات.واعتـمدت
الـرابـطــة في األسـاس عــلى فـكـرة الــنـظـام
الغذائـي النبـاتي الصـارم الذي يـخلو من
أي حلـــوم أو مـــنــتـــجـــات مـــســـتــمـــدة من
احليوانات (كالل واجل والبيض).وفي
عام 1949 سـعت الــرابـطـة لــلـتـوصل إلى
تعـريف أكثـر شـموال لـلتـوجه اخلاص بـها
على يد ليزلـي كروس الذي قال إنه "يجب
إنـــهـــاء كل أشـــكـــال اســـتـــغـالل اإلنـــســان
للـحـيوان سـواء في الـطـعام أو الـبـضائع
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دانت محكمـة أمريكيـة أبوين بقتل ابـنهما
الـبـالغ من الـعـمـر  18شـهـرا بـعـد إرغـامه
عــلى اتــبـاع نــظــام تــغـذيــة نــبــاتي صـارم
(فــيــغــان) تــرى احملــكـــمــة أنه تــســبب في

جتويعه وضعف بنيته ثم وفاته.
واعتمـد النـظام الـغذائي عـلى اخلضروات
والفاكهة فقط واسـتبعاد أي أنواع أخرى
طبق على من الطعام. وهو نفس النظام ا
إخـــوة الــطـــفل الـــثالثـــة األكــبـــر وهم في
الثالثة واخلامسة واحلادية عشرة والذي
تـسـبب في تـردي حـالـتـهم الـصـحـيـة كـما
ذكــرت احملـــكــمــة.وجــددت هـــذه الــواقــعــة
اجلدل ب مؤيـدي نزعة الـنباتـية الصرف
(فــيـغــان) الـذيـن يـنــطــلـقــون من فــلـســفـة
أخالقــــيــــة تـــرفـض اســـتــــغالل اإلنــــســـان
للـحـيـوان وتـدعو إلى انـسـجـامه الـتام مع
ـعارضـ لهـا الذين يـرون فيـها بيـئته وا
أحد أشد األنظمة الغذائية صرامة والذي
يــــولـي رفـــاهــــيــــة احلــــيــــوان األهــــمــــيـــة
الكـبرى.وفي الـثالثـ من أكتـوبر/تـشرين
األول صــوّت مــجـلـس مـديــنــة نــيــويـورك
ــنع بـيع كــبـد األمـريــكــيـة لــصـالح قــرار 
اإلوز أحــد أشــهـر األطــبــاق الــفــرنــســيـة
بـسـبب مـا يـنـطـوي علـيـه من قـسـوة جتاه
احليـوانات.وتـستـخـدم لصـنع هذا الـطبق
كبـد إوز أو بط يـتـعـرض لعـمـلـية تـسـم

كي يتضـخم الكـبد ويصـبح جاهزا لـلطبخ
بـطـريـقــة مـخـصـوصــة.وهـذا الـقـرار لـيس
تحـدة إذ أُقر قرار جديدا عـلى الواليـات ا
مــشـابـه من قــبل في واليــة كــالـيــفــورنــيـا.
ويخـصص يوم اإلثـن من كل أسـبوع في
مـديــنــة لـوس أجنــلـيـس لـتــنـاول وجــبـات

خالية من اللحوم.
وكـان هـذا الـنوع مـن األطـباق وغـيـره من
أشــكـال الــقــســوة ضـد احلــيــوانـات وراء
ظـهـور نـظـام الـتـغـذيـة الـنـبـاتـيـة الـصـرف
(الـفـيـغـان) الـذي يــحـتـفل به أنـصـاره في
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أو الـــعـــمل أو الـــصـــيـــد أو االخـــتـــبــارات
الـعــلـمــيـة وغــيـرهــا من مـظــاهـر انــتـهـاك

اإلنسان حلياة احليوان".
واستمرت عملية تـطوير ومراجعة تعريف
عنيون باألمر على الفيغان حتى استقر ا
تـــعـــريف عـــام 1988  وهـــو أن الـــنـــظـــام
"فلسفة وأسلوب حياة يسعى إلى التخلي
- بقـدر اإلمكـان - عن كل أشـكال اسـتغالل
احلـيـوانـات والـقــسـوة ضـدهـا سـواء عن
لبس أو ألي غرض آخر. أكل أو ا طريق ا
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وبــالــتــالي يــروج هــذا الــنــهج لــتــنــمــيــة
واستـهالك الـبـدائل اخلالـيـة من أي مـكون
حــــيـــواني ألجـل مـــصــــلـــحــــة احلـــيـــوان
واإلنسـان والـبـيـئة. ومن مـنـظـور غذائي
يتـخلى هـذا الـنظـام عن أي منـتج مـستـمد
كــــــلــــــيـــــــا أو جــــــزئـــــــيــــــا مـن مــــــصــــــدر
حيـواني".ويعـتـمد نـظام الـتـغذيـة النـباتي
ــســتــمـدة من ــنــتــجـات ا الــصـرف عــلى ا
ـــكـــســـرات الـــفـــاكــــهـــة واخلـــضـــروات وا
واحلـبوب بـأنـواعـهـا. ويـعـمل عـلى إيـجاد
ــســتــمــدة مـن مــصـدر بــدائل لألطــعــمــة ا
حــيــواني مــثل ألــبــان الــلــوز والــصــويــا
نتجـات البديلة.لكن ال تدخل وغيرها من ا
ـسـموح بـها كل النـبـاتات ضـمن األنواع ا
في هــذا الـنــظــام الـغــذائي إذ يــعـتــبـر أن
األنـــواع الـــتي تـــعــتـــمـــد عــلـى اســتـــغالل
احليوانات بـطريقـة معينـة "غير طبـيعية".
فمثال يُستثنى منه بعض أنواع األفوكادو
ـوه عن الــذي يـعــتــمــد عـلـى الـنــحل فـي 
ـزارع في الـوقت طـريق نـقل خاليــاه إلى ا

الذي يكون فيه النبات أكثر خصوبة.
وبدأت رابـطـة الـنبـاتـيـة الصـرف تـسـجيل
الئمـة لـهـذا التـوجه مـنـذ عام نـتـجـات ا ا

.1990
نـتـجات حـالـيا 32 ألف ويبـلغ عـدد هـذه ا
منـتج تـصـنعـهـا ألف شـركة حـول الـعالم.
وتــنــتــشـــر هــذه الــشــركــات في 53 دولـة

انيا وإيـطاليا وأسبانيا.ومن أكثرها في أ
ـنـتـجات 11 ألـفـا من الـعـطور ب هـذه ا
ومنـتجـات التـجمـيل ترجع لـ 400 عالمة
جتاريـة.وشـهد الـعـامان األخـيـران الطـفرة
األكبر في هذه الصناعات إذ سُجل فيهما
وحــدهــمـا 16 ألف مــنــتــجــا.لــكن خــبــيــر
الـتــغـذيـة مــحـمـد عــبـداحملــسن يـقـول إن
رواج الــفـكــرة ال يـعــني بــالــضـرورة أنــهـا
الـطـريق األصح "فــالـتـجـارب والـدراسـات
أثـبــتت أن اسـتــجـابــة اجلـسم لــلـعــنـاصـر
الغـذائيـة ومـصادرهـا تخـتـلف من شخص
آلخــر. وال يـحــتــكــر نـظــام غــذائي بــعــيـنه
ـــطــلـــقـــة لإلنـــســـان".وأوضح الـــفـــائـــدة ا
عبـداحملـسن أن جسم اإلنـسـان عنـده قدرة
كبيرة على التكـيف واستخالص العناصر
كن ألي تاحة. "و ـصادر ا الغذائية من ا
شخص اتـبـاع أي نظـام غذائـي يريـد لكن
ـــتــخـــصــصــ يــجـب أوال األخــذ بــرأي ا
وإجراء الـفـحـوص الالزمـة (حتـالـيل الدم
وكــتــلــة اجلــسم ونــسب الــفــيــتــامــيــنـات
ــقـايـيس) وتـكـويـن اجلـسم وغـيــرهـا من ا
لـلـتـأكـد من الـعـنـاصـر الـنـاقـصـة وطـريـقـة
تـعــويـضــهـا وفـق مـا يــسـمح به كل نــظـام
غذائي".وبحـسب رابطة الـنباتـية الصرف
ـكن إنـقاذ حـيـاة ثـمـانـيـة ماليـ إنـسان
بــحــلــول عــام 2050 حــال تــوجـه الــعــالم
بأسره إلى هـذا النظام الـغذائي.ومن شأن
هـذا الـنـظـام أن يـقـلل انـبـعـاثـات الـغـازات
ــقـدار ــســبــبــة لالحــتــبــاس احلــراري  ا
الـثــلـثـ مــا يـعــني الـتـوفــيـر في نــفـقـات
الرعـايـة الصـحـية واألضـرار النـاجـمة عن
ــقـدار 1.5 تـريــلـيـون ــنـاخي  الـتــغـيــر ا
دوالر.كذلك يوفـر هذا النظـام في استهالك
ـيــاه إذ أن إنـتـاج رطـل واحـد من حلـوم ا
ياه األبقار يستـهلك تسعـة آالف لتر من ا
مقابل 60 لترا إلنتاج رطل من البطاطس.
سـتـمر وأشار عـبـد احملـسن إلى التـغـيـر ا
في نــتــائج األبــحـاث الــعــمــلـيــة "ولألسف

تسيـر األبحاث اخلـاصة بالـتغذيـة بوتيرة
أبطـأ كـثـيـرا من غيـره من الـفـروع. وهـناك
بـالـفـعل الـعـديد مـن األبـحاث الـتـي أثبـتت
صـحــة الـنـظــام الـنــبـاتي وأخــرى أثـبـتت
صــحــة الــنــظــام الــذي يــشــمل الــبــروتــ
احليواني. واألهم هنا هـو الوعي بالنظام

األكثر مالئمة لكل شخص".
وتـابـع: "لألسف يــعـتــبـر الــغــذاء صـنــاعـة
وسوق وهـناك الـكثـير من الـشركـات التي
تـروج ألنــظـمــة غـذائــيـة بــغـرض تــسـويق

منتجات بعينها. 
ي لنظام لذا فاألهم من االحتفاء بـيوم عا
بعـيـنه يجب تـوجـيه هـذا االهتـمـام لنـشر
الـــوعي بـــانـــتــقـــاء مـــا يــنـــاسب اجلـــسم
والــغــرض مـن اتــبــاع حــمـــيــة مــا (ســواء
لــــفــــقــــدان الــــوزن أو كــــنــــمط صــــحي أو

للعالج)".
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ويعتبـر نظام الـكيتـو والرواج الذي حظي
به مـؤخــرا مــثـاال عــلى حتـول الــغـذاء إلى
دعـايـة إذ أوضح عـبـداحملـسن أن الـكـيـتو
يــرجـع إلى عــام 1920 وكــان يـــســتـــخــدم
بـاألســاس لـعالج أطــفـال مــصـابــ بـنـوع

مع من اإلعاقة.
 لـكـن الـتــرويج له بــدون وعي بــعـنــاصـره
ـطــلـوبـة له جـعل مـنه مـادة والـقـيـاسـات ا
دعـائـيـة.ويـشـمل نــظـام الـتـغـذيـة الـنـبـاتي
البس ومــنــتــجــات الــصــرف مــقــاطـــعــة ا
اجلــلـــود والــعـــطــور وأدوات الـــتــجـــمــيل
وغيـرها من الـصـناعـات التي تـعـتمـد على
شتقات احليوانـية وكذلك جميع أشكال ا
اســــتــــغالل احلــــيــــوانــــات مــــثل حــــدائق
احلـــيـــوان والــــعـــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة

ائية. عارض ا وا
وتـــقـل صـــرامــــة الـــتــــــــــــوجه جتـــــــــــاه
األدويـــة وإن كــان يـــدفع بـــاجتـــــــاه مــنع
اسـتــغالل احلــيـوانــات في اخملـــــــتــبـرات

للتجارب.
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روي عن الرسول األعظم (ص) انه قال :

{ ال يعجبنك امرؤ كسب ماالً حراما 
فانه إنْ أنفق لم يُتقبل منه 
وإنْ أمسكَ لم يبارك فيه 

وإن مات وتركه كان زاده الى النار }
ربيع االبرار للزمخشري /ج137/ 4

-2-
�للـمال عشّاقه الذين ال يتـورعون عن االستحواذ علـيه بشتى احليل والفنون  وال

يهمهم ان يكون ذلك عن طريق مشروع ..
من هنـا جتد الكذب والغش واخلداع مقـترناً بأكثر عملـيات البيع التي جتري ب

ال . الناس  كل ذلك بسبب اللهاث على ا
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وفي (الـعـراق اجلـديـد) ظـهــرت طـبـقـة من الـسـيـاســيـ الـذين جـعـلـوا االخـتالس
والـنـهب لـلـمـال الـعـام هـوايـتـهم بـل هـويـتـهم فـعـاثـوا فـسـاداً في الـبالد واصــــبح

الي ... ليارات من الدوالرات ال ا الكثيرون منهم من ذوي ا
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عطلة التي ال جتد االّ اسمها هائلة ولكنّ ما اجنز من مشاريع ـشاريع ا أعداد ا
خدمية نادر وقليل للغاية

اذا ?
شـاريع احليويـة وتركوا التـنفيذ رصـود لتلك ا الن السلـطوي نهـبوا والتـهموا ا

!!...
ومن هنا أغرقوا البالد بطوفان الفساد الفظيع حتى قيل :

ان الفساد اصبح ثقافة معروفة ..!!
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�انّ ما شـهده العـراق من احتجـاجات شعـبية عـارمة ما هو االّ مـظهر مـن مظاهر
ـارسـاتهم الـتـعبـيـر عن عـمق السـخط اجلـمـاهيـري عـلى حـيتـان الـفـساد وعـلى 
ـغـا الــدنـيـئـة فـي انـتـهــاب الـثـروة الــوطـنـيــة  واالنـصـراف الــتـام الى حتـقــيق ا
ـواطن العـراقي جمـيعا وليس على كتـسبات الذاتـية والفئـوية على حساب ا وا

ستضعف فقط.. حساب الفقراء والبائس وا
-6-

نهـوب من الثروة الـوطنيـة العراقيـة على يد حـيتان الفـساد وقراصـنته يكفي انّ ا
جلعل العراق بلداً متقدماً  رافالً بكل ألوان العيش الرغيد .

ومن هنا :
الحـقــة الـشـديــدة لـكل اخملـتــلـسـ والــسـراق دون هـوادة واحــالـتـهم الى جتب ا
الـقـضاء لـيـنـالـوا جزاءهم كـمـا يـجب أنْ يـكـون استـرجـاع مـا نـهبـوه مـنـهم هـدفاً
مركزيـاً تسعى له الدولة العراقية بكل مـؤسساتها واجهزتها  مسـتعينة بالهيئات
ـسروقة من أيدي نظـومة الدوليـة النقاذ األموال ا الدوليـة وبعالقاتـها الطيـبة مع ا

اللصوص .
والغـريب في هذا الباب أنَّ اغلب قرارات القضاء العراقي بحق الفاسدين تصدر

وهم في خارج الوطن ..!!
نع سفرهم ال ان يُلقي احلبل على الغارب ..!! وكان الواجب ان 

وعن هؤالء قال الشاعر :
أال تراهم فشلوا بامتيازْ

واكتنزوا األموال ايّ اكتناْز
نــعم انــهم اكـتــنــزوا االمـوال وحتــوّلت الى عــقـارات فــخـمــة وأسـهـم ضـخــمـة في
ـؤسـسات ذات الـربـحيـة الـعالـية ووضـعت في مـصـارف العـديد من الـشـركات وا
دول العـالم بأسـماء أوالدهم وأصـهارهم وأقاربـهم ومعـتمـديهم فـضالً عن اسماء

زوجاتهم ...
ـنهوبة ال سـروق وبالتـالي فانّ هذه االموال الـعراقية ا ال ا لك ا ان السـارق ال 
بد ان تـستـرجع وتعـود خلزيـنة الـدولة طـال الشـوط ام قصر ومـا ضاع حق وراء

مطالب .
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قالـة فانّ هؤالء الـقراصنة لن وطبقـا للحـديث النبـوي الشريف الذي افـتتحـنا به ا
ال العام فهم ب حاالت ثالث : يوفقوا في ما سرقوه من ا

انـهم حــتى اذا انـفــقـوا االمــوال في وجه مـشــورع فـلن يــحـصــدوا االّ اخلـسـران
تق واخليبة ذلك ان الله ال يتقبل من السّراق ولن يتقبل اال من ا

ا انفاق فهم في وجل وخوف دائم عليها وعلى انفسهم وان امسكوا االموال دو
ولن يُبارك الله لهم في تلك االموال على االطالق .

ولو مـاتوا وتركـــــوا هذه االمـوال فانـــــــها ستـكون زادَهم الى النار وال موضع
لـهم في احملـصـلـة الـنـهـائـيـة اال في صـفـوف اخلـــارجـ عـلى الـدين واخملـتـرقـ

ــوازين وكـفــاهم الـعــار في الــدنـيـا والــنـار في لـلــضـوابط وا
األخرة .

-7-                    
ا قال الشاعر : وقد

وقد تهلك االنسانَ كثرةُ مالِهِ
كما يُذبح الطاووس من أجل ريشِهِ
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½ÂUE ∫ الفواكه نظام غذائي مطلوب

½U¹UH ∫ مكب نفايات في منطقة احلبيبية

bzU…∫ انواع من احلبوب على مادة

ـاضي هي ثـمـرة نـضال ثـورتـنـا الـتي انـطـلقت فـي االول من تشـرين من الـعـام ا
وعي جمـاهيري كان يراقب االحداث السياسية  منذ نشوء الدولة العراقية والى
االن وال يـجـد مـفرا من االذعـان لـهـا رغم مرارتـهـا فـقد صـبـر الـعراقـيـون طويال
ألجل بـنـاء وطن حـقيـقي مـسـتقل يـتـمـتع باحلـريـة والكـرامـة وحـيث تكـالـبت عـليه
انواع شتى مـن الدكتاتـوريات والشـموليـات اخملتلـفة بإيـديولوجـيتهـا ومفاهـيمها
اخلاصـة وكنا نشـهد جعجـعة وأهدافاً لم تـتحق سوى على الـورق ونحلق طويال
عـاناتنا ورغم كل مع امانـينا في فـضاء حالم بوطـن جميل يضـمنا ويـضع حدا 
الـثـورات الـتـي سـبـقت ثـورة تـشـرين والـتي لم تــتـخـلص من كل الـشـوائب وبـنت
شـاعر االنفـعاليـة غير الـواقعيـة . أظهرت ثـورة تشرين مـستوى اطارهـا ضمن ا
الـوعـي واإلدراك اجلـمـالي لالنـسـان الـعـراقي حـيث احـسـاسه الـرائع بـاألشـيـاء
احمليـطة بـها فـقد ازدهرت سـاحة الـتحـرير وهي مـوئل الثـوار وقبـلة االحرار في
العـراق على مشاهد غاية في االبداع والشعور االنساني في التكامل والتعاطف
واالنصهار ضمن بوتقة الوطن الواحد الذي ال تفرقه حواجز مذهبية او اثنية او
ـكان الذي يـعني الـوطن بشكل دينـية وكانت كل مـنطـلقاتـها هـو بناء االنـسان وا
ـا كان والشك فـقد عـاش الثـوار وأنصـارهم في وطن مصـغر جـعلوا من مغـاير 
فـعـاليـاته بـرامج مـسـتـقـبـلـيـة لـبـنـاء العـراق فـكـانت الـثـقـافـة والـصـحـافة واآلداب
والفـنون في كل اجـناسـها حـاضرة لـتعـكس وعي العـراقيـ وسموهـم نحو افق
مـفتوح من االزدهار والـرقي وما الدمـاء التي اريقت في كـل العراق إال هي فداء
لـلـعـراق لكي يـتـخـلص من مـحنـته الـتي يـعانـي منـهـا فـقد وهب الـشـبـاب دماءهم
ـارقـ مـدرارا لــوطن يـســتـنـزف قــدراته وثـرواتـه من قـبل ثــلـة من الــلـصــوص ا
احملكـوم بـأجنـدة سـياسـية خـارجـية وال والء لـلعـراق في ضـمائـرهم فقـد غاب
عنهم االحساس بالوطن وشعبه وانغمروا في ملذاتهم ومنافعهم الرخيصة حتى
ـهـووس ـبـاركة لـيـزيح عـتـمـة الـسـراق وا انـبـلج الـفـجر اجلـديـد فـجـر الـثـورة ا
بالـطائفية ويـسلط عليهم كـشافه .ومعلـوم ان قـــــــوى الثورة تتـكون من قطاعات
فـاعلـة اجـتـماعـيـا وثقـافـيا فـهي تـشـكل النـسـيج الـعراقي بـكل تـنـوعاته وثـقـافاته
ـتــعــددة ســكن مــعــتـصــمــا في مــخــيــمـات قــامت عــلى الــتــكــافل االجــتــمـاعي ا
والـتـبـــــــــرعـات وبـرنـامـجـهـا نـريـد وطـناً النـتـشـاله مـن وحل اخلـراب والـتخـلف
بصـمود الشباب وبطموحاتهم الكبــــــــيرة هو من ارقى الشعارات الوطنية وهم
يرفـعون شعارا مركزيا ال مقـــــــدس إال االنــــــــــسان والوطــــــــن ونريد منهم
ان يـكـون اعــــــــــمـار الـعــراق وبـنـاء االنـسـان بــــــــكل قـيم الـسالم والـتـحـضـر
والسـلوك االيـجابي هـو اهم شعــــــــاراتهـم ونأمل ان يـتـــــــــركـوا اي شعارات
سـتـقـبــــــــــلي اقـصـد  فـهم الـيـوم مـثار تـفـرق وال جتـمع عـلى الـصـعـــــــــيـد ا
اعجـاب العالم اجمع بـتجربة تظـاهرات فريدة من نـوعها لم يســـــــــبق لها مثال

وقـد حـذت هـذه الــتـجـربـة الــوطـنـيـة وتــطـبـيـقــاتـهـا في عـدة
تظـاهرات عربـية . ان تكريس الـصورة الوطـنية لدى كل
الـعـراقـيـ اصـبـحت واقـعـا يـتـجـسـد بـكل اشـكـاله في
ــخـتـلف سـاحــات الـتــظـاهـر ويــنـبــغي الـشــد والـدعم 
ؤازرة لهؤالء الشباب امل العراق حاضرا الـوسائل وا

ومستقبال.


