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زراعة

يتمتع  الم�ستدامة  التنمية  مفهوم  اأن  المعروف 
غالبية  وتعتمد  الحياة  مجاالت  لكل  بال�سمولية 
التنمية  دم��ج  اإ�ستراتيجية  ال��م��ت��ط��ورة  ال���دول 
اأجل  من  الدرا�سية  مناهجها  في  الم�ستدامة 
تطوره  يتناغم  جديد  جيل  تربية  في  الم�ساهمة 
الفكري والمعي�سي مع م�ستلزمات االإ�ستدامة في 
الموارد  اأن  والتكنولوجيا، وبما  البيئة والمجتمع 
االأ�سا�سية الالزمة للحياة وخا�سة الب�سرية منها 
ال�سكانية  المناخ والتحديات  مهّددة نتيجة تغير 
ومتنا�سق  ف��وري  �سعي  المطلوب  ف��اإن  واالإداري���ة 
مجال  في  واأهمها  لالإنقاذ  ع��دة  اأط���راف  بين 

التربية.

ترابط وتحديات
الترابط  على  المهتار  د.  �سّدد  وفي محا�سرته 
من  وال�سحة  والطاقة  والغذاء  المياه  اأمن  بين 
مع  المتجددة  االأ�سا�سية  الم�سادر  تاأمين  اأجل 
والتخفيف  التعقيدات  فهم  االإعتبار  في  االأخ��ذ 
م��ن االإع��ت��م��ادات ال��م��ت��ب��ادل��ة و����س���رورة زي���ادة 

المرونة في التعاطي مع هذه الم�سادر. واأو�سح 
المجتمعات  تعي�سها  كبيرة  تحديات  هناك  اأن 
تتعلق باإنعدام االأمن في مجاالت الغذاء والمياه 
الفجوات  اإلى  اأ�سبابها  وتعود  وال�سحة  والطاقة 
الكبيرة في الموارد المتوقعة واإنخفا�ض القدرة 
الطلب  وزي���ادة  المناخ  تغير  م��ع  التكّيف  على 
وكذلك عدم الم�ساواة في توزيع المياه والموارد 
التاآزر  ت�سمل خلق  نوعية وملحة  اإلى قفزة  ودعا 
بين االأطراف والتقليل من االإعتمادات المتبادلة 
الموارد  توزيع  في  والم�ساواة  العدالة  وتح�سين 
ي�سارك فيها القطاعان العام والخا�ض والمجتمع 

المدني.

التعليم في القرن 21
كبيرة  تربوية  اإ�سالح  بور�سة  المهتار  وطالب 
المنهج  �سمن  االإ�ستدامة  دم��ج  عملية  الإنجاح 
درا�سة  ت�سمل:  اأ�سا�سية  مقررات  باإعتماد  تبداأ 
االإجتماعية  والم�سوؤولية   Case Study الحالة 
التدريب  في  ت�ستكمل  ثم  البيئية،  واالأخالقيات 

والجمعيات  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  الم�سانع  ف��ي 
اإلى  باالإ�سافة  وال��درا���س��ات،  االأب��ح��اث  ومراكز 
كما  للطالب،  التخرج  م�ساريع  على  التركيز 
اأ�سار اإلى اأن التعليم العالي في القرن 21  يجب 
والثقافة  واالأخ��الق  البيئي  التعلم  على  يرّكز  اأن 
يجب  كما  العالمي  التنوعي  والتعلم  واالإن�ساف 
والتعلم  االإخت�سا�سات  تعددية  على  يركز  اأن 

الت�ساركي المتفاعل مع المجتمعات. 
على  ال��ت��رك��ي��ز  ���س��رورة  ع��ل��ى  المهتار  و���س��ّدد 
ور�سة  في  االأع��م��ال  وري��ادة  المواطنة  مفهومي 
كيف  �سرح  المواطنة  ففي  الجامعية.  التحديث 
يتجه   Citizenship Index المواطنة  موؤ�سر  اأن 
نحو ال�سلبية في لبنان �سارحًا اأن كلفة الح�سول 
بيروت هي  �سوارع   بع�ض  في  قهوة  فنجان  على 
الذي  اللبناني  اأن  في  يكمن  وال�سبب  دوالرًا   82
الكثير  ي�سرف  المواطنة(  )ح�ض  اإل��ى  يفتقد 
من الوقت وحرق االأع�ساب مع محرك �سيارته 
للح�سول  للطبيعة   والملوث  للوقود  الم�ستهلك 
وفي  دوالرات   3 نيويورك  في  �سعره  بينما  عليه 
ريادة  مو�سوع  في  اأما  �سنت.   0،25 كو�ستاريكا 
في  الجامعات  ت�ساهم  اأن  على  ف�سّدد  االأعمال 
لبنان في تخريج رياديي اأعمال ومن�سئي وظائف 

ولي�ض متخرجين باحثين عن وظائف.

 Service-Learning
وطالب د. المهتار من الجامعات ت�سجيع مفهوم 
)ال��ذي   Service-Learning الخدمي  التعلم 
دخل ببطء في مناهج بع�ض الجامعات في لبنان( 

دمج اإلستدامة في المنهج الدراسي
المهتـار: ترابـط وثيـق بيـن

أمن المياه والغذاء والطاقة

بدعوة من عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية تيريز الها�صم 
وفي قاعة اأنور الفطايري في الفرع الأول وفي ح�صور عدد كبير 

من اأ�صاتذة وطالب الكلية، حا�صر د. ربيع المهتار عميد كلية العلوم 
الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية عن اأهمية دمج مبادئ 

الإ�صتدامة وخا�صة البيئية منها �صمن المنهج الدرا�صي موؤكداً اأن اأمن 
الغذاء والمياه والطاقة يحتاج اإلى نظرة واآلية �صمولية.

العميدان الها�سم والمهتار و�سط جمع من المدعويين
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م�سيرًا اإلى اأن الم�ساريع المجتمعية التي خبرها 
في الجامعة االأميركية هي تجربة اأكاديمية غنية 
لديها تاأثير اإيجابي وكبير على الطالب والمجتمع 
ومن فوائدها: التعلم العملي والخبرة المبا�سرة 
التي ت�ساهم في تطوير المهارات الالزمة لمزاولة 
المجتمع  ف��ي  واالإن���خ���راط  الم�ستقبلية  المهن 

وم�ساركة الحياة العائلية.

وم����ن ف���وائ���ده���ا اأي�������س���ًا ت��ع��زي��ز ال��م�����س��وؤول��ي��ة 
يتطلبها  التي  االإحتياجات  وتحديد  االإجتماعية، 
يطمحون  اأع��م��ال  رواد  تكوين  وف��ي  المجتمع، 
لتحقيق هدف اإجتماعي، كما ي�ساهم في تبادل 
والطاقة  للوقت  االإجتماعي  وال�سريك  الطالب 
والمعرفة واالإبتكار، كما ي�ساعد التعلم الخدمي 
لحل  النقدي  تفكيرهم  تطوير  على  ال��ط��الب 

وم�ستدامة  وفعالة  مبتكرة  باأ�ساليب  الم�ساكل 
اإ�ستنادًا اإلى  اإكت�سابهم مهارات تقييم الحاجات 
الفردية والمجتمعية وتقييم التقدم المحقق في 

الم�ساريع.

WEF Nexus Project
تعلم  م�سروع  ع��ن  م��ث��ااًل  المهتار  د.  واأع��ط��ى   
واإعادة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  لمعالجة  خدمي 
اإ�ستخدامها في الزراعة، نّفذه طالبه في مبنى 
يقطنه نحو 1500 نازح �سوري مع ظروف معي�سية 
قا�سية، و�سرح كيف اأنهم نفذوا م�سروعهم بناء 
وهو    )WEF-N(  NEXUX مفهوم  تطبيق  على 
العالقة واالإدارة الم�ستدامة للقطاعات الثالثة: 
غالبية  اأن  م��ذك��رًا  وال��م��ي��اه،  ال��غ��ذاء  ال��ط��اق��ة، 
م�ساريع التطوير الدولية م�ستندة الى مبداأ فريق 
الت�سميم العالمي الذي هو عابر لالإخت�سا�سات 
المحلية،  اللوجي�ستية  الم�ساعدة  يت�سمن:  حيث 
اأو  خا�ض  اأو  )حكومي  المحلي  الهند�سي  الدعم 
اأكاديمي(، االإ�ست�ساري التقني واالإداري، الدعم 
ولوج�ستيك  والتوا�سلي  والمعلوماتي  المالي 
التنقل وال�سفر كما يتطلب مراقبة للجودة ودعمًا 

ماليًا من �سركات اأو منح اأو تقديمات اأخرى 

د. ربيع المهتار
قبل توليه عمادة كلية العلوم الزراعية و الغذائية في الجامعة الأميركية 
في جامعة  محا�صراً  اأ�صتاذاً  د.المهتار  2018، عمل  العام  )AUB( مطلع 
تك�صا�س الأميركية ومن�صقاً لمبادرة نك�صو�س للمياه والطاقة والطعام في 
هذه الجامعة، و�صارك في مجال�س الأجندة العالمية حول الأمن المائي 
وتغّير المناخ في المنتدى القت�صادي، كما عمل م�صت�صاراً لإتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية ب�صاأن تغير المناخ ولمجل�س المياه العالمي، ومركز او 
�صي بي لل�صيا�صات، و�صغل من�صب المدير التنفيذي الموؤ�ص�س لمعهد قطر 
لبحوث البيئة والطاقة في موؤ�ص�صة قطر وهو ع�صو في »موؤ�ص�صة قطر لالأبحاث والتنمية«، كما 
�صغل من�صب المدير الفتتاحي للبرامج الهند�صية العالمية في جامعة بوردو و�صارك في تاأ�صي�س 
»كي�صيدا« الدولية من الجمعية  ق�صم الهند�صة البيئية والإيكولوجية فيه وهو حائز على جائزة 
الأميركية للمهند�صين الزراعيين والبيولوجيين و لديه اأكثر من 280 مقالة بحثّية، و�صارك في 
300 دورة فنية وموؤتمر وور�صة عمل. اأ�صرف على 55 اأطروحة من الدرا�صات العليا و�صارك في 

موؤتمرات وندوات في اأكثر من 15 دولة.

جوائز »راجي وفوزية سنو« قدمها 
محمد يونس الحائز على نوبل للسالم

في  االميركية  الجامعة  اأقامتها  احتفالية   في 
تحديات  لبنان:  ف��ي  »ال��زراع��ة  بعنوان  ب��ي��روت 
المرحلة  من  فيها طالب  �سارك  والتي  وحلول«، 
قدموا  اللبنانية  المناطق  مختلف  من  الثانوية 
فيها م�ساريع مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات 
التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان، والتي 
كانت �سمن م�سابقة حملت ا�سم »جائزة راجي 
للعام  الزراعة  في  الواعد  الرائد  �سنو  وفوزية 
على  الحائز  للفائزين  الجوائز  ق��ّدم   ،»2018
جائزة نوبل لل�سالم في العام 2006 البروف�سور 

محمد يون�س. 
ه��و من  يون�س  ال��ب��روف�����س��ور  ف���اإن  ول��ل��ت��ذك��ي��ر، 
ب��ن��غ��الد���ض ح��ي��ث اأ���س�����ض ب��ن��ك »غ��رام��ي��ن« اأي 
ومنحته  ال�سغيرة  للقرو�ض  الفقراء«  »م�سرف 
الجامعة االأميركية في بيروت الدكتوراه الفخرية 
الطويل من م�ساهمات  وتاريخه  تقديرًا لجهوده 

في  الفقيرة  العائالت  مئات  انقذت  وم�ساريع 
بالده، و�سرح يون�س للطالب الحا�سرين اأهمية 
دور الزراعة واالأمن المائي والغذائي وعالقتهما 

بالرفاه االإقت�سادي. 

»اإن��ه  فيها:  ق��ال  كلمة  المهتار  للعميد  وك��ان��ت 
كان من الموؤثر روؤية طالب �سباب من المناطق 
االأ�سطورة،  هذه  من  جوائزهم  يتلقون  الريفية 
للخروج  طريقًا  هناك  اأن  باالأمل  اأفعمنا  وذلك 

من هذا النفق الإعادة بناء القطاع الزراعي في 
لبنان والمنطقة مع م�ساعدة من المواهب ال�سابة 
التي لديها اإلتزام بالوعد والدعم«. واأ�ساف: »اإن 
الجائزة تتما�سى مع �سيا�سة الكلية القائمة على 
من  الغذائي  واالأم���ن  المياه  تحديات  مواجهة 
القاحلة  لالأنظمة  المحلية  المعرفة  خلق  خالل 
الم�ستقبل  قادة  وتدريب  تثقيف  القاحلة،  و�سبه 
المعرفة  ون�سر  المتنوعة،  الم�ساريع  واأ�سحاب 

لتح�سين حياة النا�ض  

الجوائز الثالث األولى
للطالب ح�سين عبا�ض من ثانوية ال�سهيد خليل جرادي زراعة �سجر الكينا لدعم قطاع تربية النحل في لبنان6000$الجائزة االأولى

الر�سمية- معركة
للطالبين عبد الرحمن عويد وبالل حميد من مدر�سة االإيمان محطة طبيعية لتكرير مياه المجاري في القموعة4000$الجائزة الثانية

االإ�سالمية- عكار
للطالبة �سارة زيادة من ثانوية رو�سة الفيحاء-طرابل�ضا�ستخدام رطوبة التربة لتوفير ا�ستهالك المياه2000$الجائزة الثالثة

من اإحتفال الأميركية


