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 جامعة اجملمعة بالزلفي واملبادرة البيئية

 2019يونيو  15نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

كنُت في جامعة المجمعة  2018نوفمبر  22ونوفمبر  18في الفترة بين 
بالزلفي أقدم دورة تدريبية بعنوان )الخبير الدولي في تطبيقات التنمية 
المستدامة(، وال أريد أن أتحدث كثيرًا عن منطقة الزلفي فقد كانت المنطقة 
فوق الوصف، فقد استمتعنا كثيرًا هناك، حيث كانت األجواء في تلك 

إلضافة إلى أن مسؤول العالقات المساحة الزمنية من أروع ما يكون، با
ا بأخذنا في جوالت سياحية في المنطقة العامة بالجامعة قام شخصيً

 لمشاهدة كل ما تحويه المنطقة من روائع.

وفي نهاية الدورة، تم تقديم درع لي، والحديث هنا عن هذه الدرع الرائعة 
والمبادرة والجميلة، وقيمة الدرع ليست في قيمتها المادية وإنما فكرتها 

 البيئية التي تحويها.

فالدرع عبارة عن قطعة من البالستيك الصلب، وقد كتب عليها تعليمات 
باللغة العربية واإلنجليزية للمحافظة على البيئة من خالل المحافظة على 
الطاقة الكهربائية، وهذه الدرع تثبت على الجدران في الممرات واألروقة 

حاضرين وفي كل مكان، بهدف التقليل من وفي الغرف الدراسية وغرف الم
 استخدام الطاقة الكهربائية.
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لنحافظ على الطاقة بإغالق اإلضاءة »فقد كتب على هذه الدرع، هذه العبارة 
 ، وحوت الدرع تعليمات صغيرة، وهي كالتالي:«واألجهزة عند مغادرة المكان

 .إغالق أجهزة التكييف 
 .إغالق األجهزة 
 .إغالق اإلضاءة 
 النوافذ واألبواب. إغالق 

قد تكون هذه المبادرة صغيرة، وربما يستهين بها البعض، إال أنها تحمل 
رسائل مهمة لجميع األفراد العاملين في المكان، وخاصة في مكان مفتوح 
كالجامعة، وحتى المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة، فنحن نفقد 

يطة التي ال نراعي الجزء الكبير من الطاقة بسبب بعض سلوكياتنا البس
 فيها هذا الشيء المهم وهو موضوع الطاقة الكهربائية.

ونحن هنا ال نريد أن نضيف على اإلخوة في جامعة المجمعة ولكن يمكن أن 
  نضيف بعض األمور التي فعالً تسهم بصورة كبيرة في حفظ الطاقة، منها:

  المنزل قلل من درجة تسخين المدفأة في الشتاء، فبدالً من تدفئة
بحيث يصبح ساخنًا للغاية بالداخل بينما الجو بارد جدًا بالخارج، 
حاول أن تضبط درجة الحرارة بحيث تصبح مرتاحًا وال تشعر بالبرد، 
 كما أن عزل منزلك يساعد على عدم تسريب البرودة إلى الداخل أيضًا.
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  تحقق إن كان بإمكانك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة
 وطاقة الرياح اللتين تخرجان غازات أقل بكثير.الشمسية 

  استخدم مكي ِّف الهواء بشكل أقل، فحاول أن تستغني عن تشغيل
المكيف في الصيف في األيام التي ال تكون فيها درجة الحرارة 

 مرتفعة بشدة، ووفر تلك الطاقة إلى األيام األشد حرًِّا.
 وهاجة القديمة استخدم المصابيح الموفرة للكهرباء، فالمصابيح ال

 تتطلب حرق الكثير من الطاقة.

عموًما، شكرًا جامعة المجمعة بالزلفي على هذه المبادرة الرائعة، ونرجو أن 
تحذو حذوها كل الجهات والهيئات والمؤسسات، فإنها خطوة صغيرة 

  ولكنها ستكون بصمة نفتخر بها.
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