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ا ل تحاد الوروبي يعد تدابير جديدة لضمان أمن الطاقة
على خلفية ال زمة في أوكرانيا
ال حد  19رجب  1435هـ  18 -مايو  2014مـ

الشرق ال وسط
بروكسل
قالت الرئاسة الحالية للتحاد الوروبي ،إن مجلس وزراء الطاقة في دول التكتل الموحد ناقش وا التح ديات والف اق ف ي ظ ل الزم ة الوكراني ة الحالي ة ،وج رى بح ث
تمويل تدابير كفاءة الطاقة ،وتمويل مشروعات مشتركة في القطاع ،وأيضا الكثير من التدابير والخيارات والمبادئ التوجيهية المهمة المتعلقة بتعزيز التماسك بي ن أم ن
إمدادات الطاقة والستراتيجية الوروبية للطاقة والمناخ  2030وتدابير للحد من الطلب عليها ،إلى جانب تطوير مصادر التحاد الوروب ي الذاتي ة المتج ددة والتقليدي ة
ووفقا للخبرة المكتسبة من البحوث الناجحة في شرق البحر البيض المتوسط.
وأضافت الرئاسة اليونانية الحالية للتحاد ،من خلل بيان وزع ببروكسل ،أن اجتماعا غير رسمي لوزراء الطاقة انعقد ف ي أثني ا اس تمر ي ومي  15و  16م ايو )أي ار(
وناقش خلله المشاركون أيضا تنوع الموردين الخارجين للطاقة وأيضا تنوع طرق الغاز وفاء لس وق الطاق ة التش غيلية ومراجع ة آلي ات التض امن والس تجابة لح الت
الطوارئ من أجل تحقيق الكفاءة والستجابة بشكل أسرع وتنظيم الجهود الوروبية في إطار سياسة الطاقة الخارجية ،حسب ما جاء على لسان يانيس ماتياتيس الوزير
اليوناني المكلف شؤون الطاقة والمناخ الذي ترأس الجتماع ووصفه بأنه كان مثمرا وبناء ،وحضر الجتماع ممثل عن المفوض ية الوروبي ة غون تر أوتينغ ر المكل ف
شؤون الطاقة.
...
وف ي الس ياق نفس ه ،أعلن ت المفوض ية الوروبي ة ببروكس ل تخص يص  750ملي ون ي ورو لمش اريع البني ة التحتي ة لض مان أم ن وإم دادات الطاق ة ،وس تكون الولوي ة
للمشروعات في قطاعات الغاز والكهرباء ،وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعل ق بإم دادات الطاق ة والمس اعدة ف ي وض ع ح د لعزل ة بع ض ال دول العض اء ف ي ه ذا
الصدد ،وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب النتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة ،والتكامل بين مصادر الطاق ة المتج ددة وش بكة الطاق ة الوروبي ة ،مم ا
يظهر أهمية التمويل الوروبي لتسريع الستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود والس تفادة م ن التموي ل الع ام والخ اص ،وق ال المف وض الوروب ي لش ؤون الطاق ة،
غونتر أوتينغر ،إنها خطوة مهمة وحاسمة ،ودعم مالي كبير يؤكد أن الزمة الوكرانية أظهرت أهمية تطوير البنية التحتية للطاقة وبن اء ال ترابط بي ن ال دول العض اء
من أجل تعزيز أمن الطاقة في التحاد الوروبي بشكل عام.

وأوضح المسؤول الوروبي ،في بيان ،أن »الدول العضاء في التحاد الوروبي يمكن له ا أن يس اعد بعض ها بعض ا ف ي مج ال إم دادات
الطاقة إذا كان هناك اتصال وترابط جي د ،كم ا أن تحس ين البني ة التحتي ة للطاق ة ش رط أساس ي لس تكمال س وق الطاق ة الداخلي ة الوروبي ة
لمصلحة المستهلكين والشركات في التكتل الوروبي الموحد«.
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ماذا سيحل بالبشرية إذا اختفى النحل؟
حيث يعتقد بأن العالم يتجه نحو الطقس الدافئ والبستنة ،فهو الوقت المناسب لزراعة ال شجار المزهرة ،والشجيرات
والنباتات ال خرى التي تستهوي النحل ،الفراشات ،وحشرات التلقيح ال خرى .يمكنك تزيين ساحتك ،وتشكيل مناظر جميلة،
وحماية الحشرات الملقحة في الوقت نفسه.
خل يا النحل تموت بنسب مرعبة ،فمنذ عام  ،2007يموت ما معدله  % 30من الخل يا في كل شتاء بالول يات المتحدة،
وهذه الخسارة تعادل ضعف النسبة المقبولة اقتصاديا ? بالنسبة لمربي النحل في الول يات المتحدة ،في شتاء ، 2012/2013
مات  %29من الخل يا في كندا و  %20في أوروبا .أصناف النحل البري ، Gبالتحديد النحل الطنان ،هي أيضا ? في خطر.
الحاجة إلى ال ستجابة لهذا التحذير.
أي شخص مهتم بصحة الكوكب ،للوقت الحاضر أو ل جيال المستقبل ،عليه أن يتفاعل مع صرخة التحذير هذه .
نحل العسل ،والنحل البري ،هي أهم حشرات تلقيح ال زهار على ال طلق ل نواع عديدة من الفواكه والخضروات التي
نأكلها ،ومن بين  100من أصناف المحاصيل التي تشكل  %90من غذاء سكان الكوكب ،هناك  71منها يتم تلقيحها
بواسطة النحل .وتبلغ قيمة المحاصيل التي يلقحها النحل في الول يات المتحدة وحدها  29مليار دول ر من دخل المزارع.
تناقص النحل يقود إلى نقص محتمل في توفر الخضار والفواكة ،وارتفاع محتمل في أسعارها ،والنحل ال قل يعني ليس
هناك لوز ،وقهوة أقل ،وكذلك تبن الفصة الذي تتغذى عليه ال بقار الحلوب.
وحيث نريد الحصول على غذاء جيد ونظيف ،كذلك هذا ما تريده حشرات التلقيح ،فإذا لم يكن لدى النحل الغذاء الكافي ،لن
يكون لدينا ما يكفي من الغذاء ،وموت النحل يطلق صرخة عالية بأنها ل يمكنها البقاء في بيئتنا الزراعية والمدنية.
قبل خمسين عاما ?  ،كان النحل يعيش حياة صحية في مدننا وأريافنا ل ن لديها وفرة من ال زهار تتغذى عليها ،وكان هناك
استخدام أقل للمبيدات الحشرية التي تفسد طعامها في ال زهار ،وأمراض وأوبئة دخيلة أقل .النحل البري نجح في بناء
أعشاشه في التربة غير المزروعة وعلى ال غصان ،وال ن أصبحت تواجه مشكلة العثور على مصادر حبوب اللقاح
والرحيق بسبب ال ستخدام المكثف لمبيدات ال عشاب ،التي تقتل الكثير من النباتات المزهرة بين المحاصيل ،وفي قنوات
الري وعلى جوانب الطرق وفي المروج.
ال زهار يمكن أن تلوث بالمبيدات الحشرية ،التي يمكن أن تقتل النحل مباشرة ،أو تؤدي إلى إضعافها والتأثير في صحتها.
وبال ضافة إلى ذلك ،مع نمو التجارة العالمية وازياد حركة النقل ،انتقلت من العالم إلى النحل بشكل غير متعمد ،الطفيليات
ماصات الدماء ،والفيروسات ،وممرضات النحل ال خرى ،وتلك الممرضات والطفيليات أضعفت نظام المناعة لدى النحل،
وجعلتها أكثر حساسية وتعرضا ? للتأثر بسوء التغذية بسبب نقص ال زهار ،وتحديدا في البلدان التي لديها كثافة زراعية
واستخدام مكثف للمبيدات.
وبالرغم من علمنا بأن معظم المبيدات الحشرية تقتل النحل عند استخدامها بتركيز عال ،هناك صنف من المبيدات يتصدر
العناوين ،ويدعى  ،neonicotinoidsوالمكونات الفعالة في هذا المبيدا يمكن أن تنتقل حبوب اللقاح ورحيق ال زهار
التي تم رشها .ومن الضروري ال نتباه ل ستخدام هذه المبيدات في الزراعة التجارية وفي الحدائق.
) --(CNN

