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- النصوص: جيليان لو غاليك وفاني هيروس
- الرسم: كينت 

- ترجمة: جابر عفاني جمعية جنمة  املغرب ، رحالي عزوز، محمد رحالي جمعية بلدي فرنسا - املغرب
- منوذج :  اليزابيت ماي   

-  هيئة التحرير: فيليب ديكو
لوران  فرييصونون،  ايريك  توال،  تيرا  كايو  فيتيلينكوم،  جيل  هيمستوك،  سارة  ريزوك،  سكالي  مبشاركة   -

لوكيادير، فاني فوسيل وبريجيت شيالن )مدرسات( ايغون، انطونني، لويز، أليسة، جني ...
براث)السفارة  ديود،نورمان  ،ف��رح  كليمنت  فلورنس  تابيرو،  دونيس  ليرز،  إيف  كوريون،  مليشال  شكرا 
 )PNUD(كاري ويزميان ،TMTIلي فيوقا موريزي، لوتا سيو،الكابنت لوفاتا وسايلوتو وفريق ، )االمريكية

،تيوالمانيوال، املتطوعون ملشروع الغاز الطبيعي بنانوميأ
- تيماوو ، ستفان ، بياكا ، فيالز ، بياتيي و لو كوبيل بنانوميأ.

ال للتبذير.

من أجل خفض من انبعاثاتي من الغاز ذو مفعول 
االحتباس احلراري، سأكون مفيدا إذا:

• الغذاء : أستهلك كل ما هو محلي وأختار فواكه وخضر املوسم.
أستهلك كمية أقل من اللحوم، واجتنب املواد املجمدة، وأغطى االواني اثناء الطهي )هدا يسخن 4 مرات أكثر ويستهلك الطاقة 4 مرات أقل(. 

• التدفئة:  إذا شعرت بالبرد ارتدي مالبس خاصة للتدفئة، 19 درجة كافية. أخفض من درجة املدفئة عندما أقوم بتهوية البيت، أو عندما 
أخرج. في فصل الصيف أقوم بإغالق كل املنافذ بالنهار، وأقوم بالتهوية في الليل، وأجتنب استعمال مكيف الهواء.

• النفايات : اطبق القاعدة الرباعية: أخفض النفايات باختياري ملواد أقل تغليفا وغير مضرة للبيئة، أقوم بإصالح األشياء واملالبس، أعيد 
استعمال االشياء. احرص عتى ان احمل كيسا للتسويق. أقوم بعزل املواد( الورق، الورق املقوى، املعادن، الزجاج والبالستيك )الذي ميكن 
إعادة تصنيعها. إذا كان في فرنسا %84  من الزجاج ميكن حتويله وإعادة استعماله فالعكس بالنسبة للورق :1 من أصل 2 يلقى به في النفايات 

من دون عزله وفي املكاتب : 9 أوراق من أصل 10 ال تعزل وبالتالي ال يتم حتويلها إلعادة استعمالها.

• املاء: أقوم باالستحمام بسرعة )حوالي 30 لتر( عوض البقاء في احلمام لوقت أكبر )150 لتر أي 5 مرات أكثر(، احرس على عدم سكب 
املاء باملرحاض اال عند الضرورة، أغلق الصنبور عندما أطلي الصابون أو أغسل أسناني، استعمل ماء احلمام البارد قبل أن يسخن في غسل 

اخلضر وسقي النباتات، أصلح الصنابير التي بها خلل.

• الكهرباء : أطفئ النور عند اخلروج من الغرفة واآلالت الكهربائية عدا الثالجة، أترك اخلضر تبرد قبل إدخالها إلى الثالجة وأغلق بابها 
جيدا.

• وسائل النقل: أمشي وأستعمل الدراجة، استقل القطار عوض الطائرة، أذكر والدي إذا كان 
محرك السيارة وعجالتها بحالة جيدة. اقترح عليه بإ يصال صديقي صام معنا، هكذا نكون قد قلصنا 

املسافة املقطوعة.

• أعطي املثال احلسن حني أقوم بإعداد عرض في القسم حول احلفاظ على البيئة.
• أشرح ألصدقائي فوائد التعامل االيجابي، خاصة أولئك الذين ال يؤمنون بهذه األفكار.

مفيد  هو  ما  كل  أنه  تذكروا 
لكوكبنا فهو مفيد لجيوبنا. 



ماذا أستطيع أن أفعل بنفاياتي العضوية؟
• باملدن يصعب إنتاج الغاز الطبيعي ولكن ميكن فعل ما يلي:

واستعمالها  العضوية  النفايات  جمع  - جمع النفايات العضوية واستعمالها في تسميد النباتات.- 
في تسميد النباتات.

- اقتراح على املدارس باستعمال مفرغ جماعي واستعمال السماد في حدائق يتم غرسها داخل املدارس
والداي  مع  فيها  والتحدث  القروي.  باملجال  الطبيعي  الغاز  استخراج  طرق  املعلومات حول  - جمع 

واملزارعني الدي اعرفهم.

 هل تعلم؟ إن روث وغازات البقر تنتج غاز امليثان كذلك، الدي يساهم بتلوث البيئة بنسبة 4.5%.
 مما جعل الباحثني يقترحون تغيير مادة الذرة والصوجا التي يتغذى بها البقر مبادة الكتان، خلفض نسبة 

التلوث بهذه املادة بـ %20 . إال أن هذه الغداء تتسبب في مرض قطيع البقر واضعافه. 

٧

الطاقة املجانية هدا مستحق:
 يجب مأل املخمر كل يوم بالنفايات العضوية واملاء، يجب استعامل 

يجب عدم استعامل  املخمر،  ولتفادي تفريغ   الغاز بطريقة عقالنية.  
املالح أو الصابون وكل مواد النظافة. املاء 



غاز  واحليوانات،  اإلنسان  فضالت  عن  ينتج  باملستنقعات: 
من  الناجتة  االسمدة  وتترسب   . اإلحيائي  الغاز  أو  امليثان 
املواد العضوية: رطوبة احلطب، اخلضر، الفواكه، الدهون، 

الشعر والفضالت.

ولكن حني   ، احلراري  االحتباس  في عملية  قوي  مفعول  غاز ذي  امليثان 
ينتج في مخمر فهو ال ينبعث في اجلو و يكون مصدر للطاقة املتجددة.

- إن مخمر الغاز اإلحيائي يشتغل مثل اجلهاز الهضمي لإلنسان.
اثناء هضم املأكوالت، تنتج غازات الضرطة )1لتر تقريبا في 
النفايات  تتحلل  في مخمر،  الروث.  ونفايات صلبة  اليوم( 
العضوية ملدة عدة أيام، قبل أن تنتج غاز طبيعي وفضالت. 
هدا الغاز يخزن ثم يستعمل في التدفئة املنزلية أو اإلنارة. أما 

الفضالت فتستعمل كسماد للبستنة.

الغاز الطبيعي على الصعيد العاملي:
العاملية  احلرب  إبان   1870 سنة  الطبيعي  للغاز  محرك  أول  ظهر 
الطبيعي  بالغاز  تعمل  األملاني  اجليش  شاحنات  كانت  الثانية. 

املستخرج من نفايات الضيعات الفالحية.
 حاليا 20 مليون عائلة صينية متتلك مخمرا.

بأوروبا، استعمل الغاز الطبيعي في إنارة وتسخني األحياء وتشغيل السيارات واحلافالت. 
اما مبناطق االلزاز واللورين، توجد محطات الغاز الطبيعي. حيث ال تصدق ان 10 مدن 
دهون  يستعمل  بروطانيا  بإقليم  أما  امللفوف.  مخلل  فضالت  من  الطبيعي  الغاز  تنتج 

"االندوي")andouille(، مما ميكن اقتصادا كبيرا على الفاتورات.

الغاز اإلحيائي 

٦

في  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  مخمر   12 بإجناز  قام  توفالو  الوفا   فريق 
الستغالل  باألجور  بني  األول  توفالو،  املكونة  أصل9  من  جزر   3
فضالت اخلنازير. أما اآلخرين، فهما صهريجني من املطاط للنفايات 

العضوية إلنتاج الغاز، يستعمله السكان للطهي اليومي.

الكرة  إنقاذ 
األرضية والكائنات التي تعيش فوقها

يستحق أن نوحد الجهود لتحقيقه.



النباتات زيوت  من  ينتج  حيث  البترول.  من  املستخرج  الكازوال  محل  يحل  الطبيعي  وال   الكاز 
حتويلها  يتم  احليوانات.  دهون  أو   ) الشمس  نوار  الصوجا،  الكولزا،  الهندي،  اجلوز  الشمندر،   (
ممزوج  أو  مبفرده  احملركات  في  الطبيعي  الديازيل  استعمال  ميكن  الهسترة.وهكذا  بطريقة  كيميائيا 

الديازيل. كما أن سيارة من نوع الديازيل، ميكن حتريكها باستعمال زيوت اجلوز الهندي!
 

اإليثانول الطبيعي: ميكن أن نستعمله في محركات البنزين. هدا الكحول، نحصل عليه من النباتات 
التي حتتوي على السكريات )الشمندر احلمر، قصب السكر، احلبوب، زيت الشجر، اجلوز الهندي 
أو الدرة( اد ميكن مزجه بالبنزين بنسبة %85. اإليثانول الطبيعي هو احملروق الطبيعي املستعمل بكثرة 

في العالم.

لدى التفاليون ما يكفيهم من اجلوز الهندي لإلنتاج احملروقات الطبيعية التي يحتاجونها على أن تتم 
عملية غرس هذه الشجرة بطريقة متوازنة، في بعض الدول كالبرازيل والواليات املتحدة، الزراعة التي 
تنتج احملروقات، ميكن ان تطرح مشاكل: ان زيادة مساحة االراضي في إنتاج زراعة احملروقات، هو على 
حساب إنتاج الفالحة الغذائية.  مما جعل الباحثني يفكرون في إنتاج محروقات من الطحالب البحرية 

والنفايات الفالحية.

بتيفالو يستعمل الديازيل الطبيعي املنتوج من اجلوز الهندي في تشغيل املولدات 
الكهربائية. كما جرب اإليثانول الطبيعي املستخرج من زيت شجر اجلوز الهندي 

في تشغيل الدراجات النارية ومراكب الصيد.

الكازوال الطبيعي واإليثانول الطبيعي.

الطبيعية النفايات  غاز 
النباتية  النفايات  من  الغاز  استخراج  طريقة  أستعملت 
نتاجها  ال  االنسان  توصل  حيث  القدم،  منذ  واحليوانية 
إنتاج  في  يتجلى   : الغازية  للحالة  -التحويل  بطريقتني: 
)احلطب،  النباتية  النفايات  بتسخني  الغاز،  من  خليط 
شجر اجلوز الهندي( لدرجة عالية في فرن مخصص لذلك 

يسمى الغازوجني.
الغاز املنتوج يستعمل في طهي الطعام واإلنارة.

- الطريقة الثانية: هي إنتاج امليثان ;نفس الغاز الذي يبعثه
٥

1 من النفايات  بكيلوغرام 
20 ساعة- استعامل شاشة التليفزيون ملدة  إنارة قنديل ملدة  الطبيعية نستطيع: 

تقطع سيارة كيلومرت واحد بدون اي تأثري عىل الجو. ساعتني تقريبا- 



النفايات الطبيعية
و  الروث-الشحوم   ( للحيوانات  و   ) اخلضر  و  -االزهــار  اخلشب   ( للنباتات  العضوية  املــادة  هي 

الشعر...( وهي تتجدد بسرعة.

مثل الغاز، الفحم والبترول، النفايات الطبيعية مكونة من الكربون. عند احتراقها تتحول الى طاقة. 
االيجابي هو ان عند منوها متتص النباتات الكربون ) غاز الكربون ( والدي يتم اطالقه في اجلو عند 
احتراقها. باختصار، فالنباتات تبعث في اجلو نفس كمية غاز الكربون التي متتصه. ادن استعمال املواد 

الطبيعية ال ترفع كمية الغاز في اجلو الدي يسبب االحتباس احلراري. 

استفادة اخرى: النباتات تنتج لنا االكسجني الدي نتنفسه. 

في النهاية فبفضل النفايات الطبيعية نستطع ايضا انتاج محروقات من 
الزراعة: كالغاز وال، اإليثانول والغاز.

تيفالو حتلم باالستغناء عن البترول.

طاقية  مـــواد  الطبيعة  لنا  تــوفــر 
متجددة وغير ملوثة: كالشمس، 

الرياح، حرارة االرض، قوة االنهار وامواج احمليطات...

الطبيعية النفايات 

مبساعدة جمعية الوفا توفالو، تعلم السكان كيف ينتجون وقود وغاز من 
مصدر فالحي   معتمدين على)شجر اجلوز الهندي وروث احليوانات(.

املتجددة   الطاقات 

٤

لخشب  ا
م�������ورد ل��ل��ط��اق��ة 

لدى يجب القيام بعمليت  املتجددة، 
االشجار  عدد  لنعادل  التشجري 

املقطوعة.



الطاقة )باليونانية: اينيرجيا ، قوة فاعلة( على سبيل املثال طاقة التفكير ، اجلسد او طاقة اآلالت.   
  

في  االعتماد  مت  السنني،  ماليني  مند 
العيش،  اجـــل  مــن  الــطــاقــة  ــاج  ــت ان
ــوة  ــى ق ــل ــقــل ع ــن ــت االكـــــل وال

االنسان واحليوان. 
  

تعلم االنسان كيف يشعل النار بقوة الريح. وقام بالتحريك السفن الشراعية، وباملاء 
قام بتدوير املطاحن. كما استعمل اخلشب للتدفئة والطبخ، وقام بحرق الزيت في املصابيح، 

من اجل اإلنارة. حيث استعمل االنسان كل ما لديه.
 

الطاقة االحفورية
احلجري  الفحم  االرض!  حتت  بعيدة  مواد  على  االنسان  بحث   ،18 القرن  نهاية  في 
الطاقة  بدلك  منتجا  لبخار.  املاء  لتحويل  في مسخنات  يتم حرقه  اد  اخلشب  عوض 

للمحركات، للمصابيح وللتدفئة.   
  

في بداية القرن 20، حدث كل شيء بسرعة، ودلك باستعمال الغاز والبترول، اللدان 
يعتبران من مصادر الطاقة االحفورية مثل الفحم. حيث يتم البحث عنهم حتت االرض وفي اعماق 

البحار. هده املواد. تكوينها يتطلب ماليني السنني لكي تتشكل.  
  

الطاقة االحفورية مسؤولة عن 80 باملائة من انبعاث الغاز الكربوني، 
الناجت عن انشطة االنسان. حاليا نستعمل الطاقة في كل املجالت: 

في سفرنا، لباسنا، نظافتنا، تدفئتنا وفي تسليتنا...
  

نصف  استهلكنا  اجيال،   3 مدة  ففي  فأكثر.  أكثر  الطاقة  استهالك  يزداد  االرض،  سكان  تزايد  مع 
مخزون الطاقة االحفورية السهلة االستغالل. مما ادى الى ارتفاع تكلفة البحث عنها، وحدة تلوث 

بيئتنا ارتفعت أكثر فأكثر. 
  

وفي النهاية ستنضب.  
    هدا يدفعنا الى التفكير في تغيير استراتيجيتنا!

الطاقة  

٣

قة  لطا ا
ال��ن��اجت��ة ع��ن االن��س��ان 

كربون  من  تأتي  واحليوان 
املواد الغذائية.



اجلليد يذوب، مستوى املياه يرتفع، حدة اجلفاف والفيضانات تتضاعف، مجموعة كبيرة من الكائنات 
احلية تنقرض، وادا لم نفعل أي شيء سيضطر املاليني من الناس الى مغادرة اماكن عيشهم.

االرض تغرق في املاء

كيف وصلنا الى هده احلالة؟
هدا سهل: االرض تعتمد على اشعة الشمس في اكتساب حرارتها. فهي تسمح بدخول هده االشعة 
في اجلو، وال تسمح بخروجها الى الفضاء.  كيف؟  بفضل مجموعة من الغازات التي يصطلح عليها 
يقومون مبفعول  امليثان. جميعا  او  الكربون  غاز  املاء،  بخار  مثل  احلراري،  االحتباس  بغازات مفعول 
زجاج السيارات، حيث يحصرون حرارة الشمس داخل الغطاء اجلوي، و من دونهم ستكون احلرارة 

على االرض اقل من - 18 درجة عوض معدل 15 درجة.
املشكل هو اننا نحن البشر نستعمل اكثر فاكثر الطاقة االحفورية  (الفحم ، الغاز ، البترول)  و التي 
باحتراقها تبعث اكثر فاكثر من غازات مفعول االحتباس احلراري .و بالتالي ترتفع احلرارة بشكل كبير 

في االرض، مما يؤدي الى تغيير في املناج. وهدا ما يصطلح عليه بالتغيرات املناخية

ورغم ذالك،إننا نعرف كيف نتصرف بطريقة أخرى

٢

sur www.alofatuvalu.tv 

et sur www.mtaterre.fr
Télécharge

وسط  تقع  صغيرة  ج��زي��رة  توفالو: 
من  االخرى  اجلهة  في  الهادي،  احمليط 
كوكب االرض. وهي مهددة باالختفاء 
سطح  مستوى  ارت��ف��اع  بسبب  كليا 
سكانها  املناخية.  والتغييرات  البحر، 
الكثير من جهات اخرى،  وعلى غرار 

بلدهم. مغادرة  على  مجبرون 

Bonjour ! Talofa !

ان��ا سيب. اه���ال،    

 وكل “ما هو صغري جميل”. هدا منطبق كدلك عىل توفالو، التي 

“ كوكبنا تحت املاء”” الدي ترجم اىل عدة  لغات. نريد ان نعرفها برشيط 
 النقاد تيفالو ومناطق اخرى’ نحتاج ملساعدة الجميع.



الغاز اإلحيائي 
للغافلني

مثل ملموس للفهم أكثر: 
بتوفالو تشتغل احملركات بزيت اجلوز

الهندي ونطهو الطعام بالغاز الطبيعي    


