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مقدمة الكتاب
مرحبا ً بكم في هذه النسخة الثانية المنقحة والموسعة لكتاب األعمال المستدامة.
في السنوات القليلة الماضية حظت قضية االستدامة بمفهومها الواسع (الينحصر على قضايا البيئة) بترحيب كبير واحتضان
شامل من قبل المؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية ( ،)EFMDوقاعدتها العالمية التي تشتمل على المؤسسات الكبرى مثل
كليات إدارة األعمال ،والشركات ،والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
يؤكد هذا الكتاب البالغ االهمية على أن االستدامة فكرة منطقية وعملية ،وتغطي قطاعات ومجاالت عدة لألعمال مثل
القطاعات القانونية ،المالية ،االقتصادية ،الصناعية ،االجتماعية والسلوكية .ربما تكمن أهم نقاط قوة االستدامة في أنها تقيس
وتضبط التكاليف أينما ارتفعت في أية شركة وذلك من خالل االستخدام الحذر للمواد الخام وغيرها من الموارد الشحيحة.
وقد يأخذنا الحديث للتفكير في أننا نعيش في عالم من الوفرة النسبية ،إال أن عالمنا تحفه الهشاشة ويتعرض لضغط كبير تشتد
وطئته في ظروف الركود االقتصادي ،والنمو السكاني المضطرد في جميع أنحاء العالم ،والتحوالت الزلزالية فضالً عن
تحرك الوجهة االقتصادية والسياسية من الغرب إلى الشرق.
وبينما كنت أقوم بكتابة المقدمة الطبعة األولى من كتاب "األعمال المستدامة" ،فإني كنت أوجه الحديث إلى أبنائنا وأبناء
أبنائنا بأن ال يهدروا ثرواتهم كما فعلنا.
يمكننا تحقيق ذلك من خالل تبني التدابير المستدامة ،والتي سيكون لها مردود إيجابي رائع للمساعدة في الحفاظ على بيئتنا
وخلق فرص العمل من خالل هذه العملية .هذا الكتاب هو واحد من أكثر الكتب اإلرشادية شموال وأعمقها دراسة لكيفية
الوصول إلى ذلك.
البروفيسور /إريك كورنويل
المدير العام والرئيس التنفيذي
للمؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية

مالحظات المؤلف

توخى الحذر أيها المشتري
(وإال فستدرج بقائمة المخدوعين من قبل مروجي االستدامة)
في خريف عام  ،0200قام أحد تالمذتي ،الذي أنهى لتوه البرنامج التمهيدي لالستدامة ،بحزم امتعته ليستقل الطائرة ويقطع
مسافة كبيرة في الجو لحضور الدورة الجديدة التي تقدمها الجامعة والتي زعمت بأنها تسلط الضوء على "ثروة المساهمين
واستدامة الشركات" .ولكن قلبه سرعان ما أصابه الخفقان عندما اكتشف أن الدورة "الجديدة" في االستدامة ،والتي دفع
رسومها ،في الحقيقة ليست سوى دورة قديمة عن المسؤولية االجتماعية للشركات .وبعد أن عاد ،قال لي (بنبرة غاضبة):
"كنت أريد معرفة المزيد عن توسيع نطاق الموارد .فلم أسافر وأقطع نصف الكرة األرضية لمجرد حضور دورة أخرى في
( CSRالمسؤولية االجتماعية للشركات)".
وفي الوقت نفسه تقريبا ،تعرضت طالبة أخرى لي
للخداع مرة أخرى عن طريق التعهد لها بتقديم
برنامج استدامة "جديد" من خالل إحدى المعاهد
الواقعة في بلد آخر ،فقامت بالتسجيل وحزمت
أمتعتها لتبدأ رحلتها التي علقت عليها اآلمال في
دكتور /كريس سبراي
إضافة شيء جديد في سيرتها الذاتية بما يتيح لها
مجموعة نورثامبريان ووتر
الحصول على وظيفة تتعلق بإدارة عمليات االستدامة
في الشركات .ولكن بعد بضعة أسابيع من بدء
الحلقات الدراسية ،بدى
ً
واضحا ً أن البرنامج "الجديد" الذي أملت فيه خيرا ال يعد كونه منهج متعلق بعلم النفس وقد أقحمت فيه كلمة "االستدامة".
لذا قالت لي بعدئذ بنبرة تملئها االشمئزاز " :لقد تركزت الدورة على استكشاف األمور الوجدانية المتعلقة باالستدامة".

"التنمية المستدامة مثل ممارسة الجنس عند المراهقين
– الكل يزعم بأنهم يمارسونه ،ولكن أغلبهم ال يفعلون
ذلك ،حتى أولئك الذين يمارسونه بالفعل ،إنما يمارسونه
بشكل سيء للغاية".

وبينما أكتب هذه الكلمات ،ظهر لي إعالن آخر يروج إلى أن إحدى الجامعات تعلن عن انعقاد "مؤتمر االستدامة الدولي"
قريبا ً في حرمها الجامعي .وعندما قمت بالتحري السريع عن الخلفية األكاديمية لمنظمي الحدث ،سرعان ما اكتشفت أن ال
أحد من األكاديميين التسعة الذين قاموا بتشكيل اللجان التنظيمية ووضع البرامج قد سبق له أن أمضى وقتا ً في إجراء بحث
في مجال االستدامة ،ولم ينشر ألي منهم مقاالً حول هذا الموضوع .وبالتحري الدقيق ،تبين أن الأحد منهم قد عمل من قبل
لدى أي شركات أو منظمات ذات مجال يتعلق باالستدامة.
واستمر األمر على هذا المنوال مع تزايد أعداد كليات إدارة األعمال ونهمهم االنتهازي لالستفادة من إحدى األمور التي أدار
العديد منهم ظهورهم لها على مدار عدة عقود .وقد كشف العام الماضي أحد مدراء الجهات العريقة العتماد كليات إدارة
األعمال عن ذلك السر قائالً" :لم نتمكن لعدة سنوات أن نقنع ولو كلية إدارة أعمال واحدة باالهتمام بمبدأ االستدامة ووضعها
كمادة أكاديمية حيوية .واآلن أصبح الجميع فجأة خبراء في هذا المجال".
إذا ،من المالم في هذا األمر؟ هل هو العدد المتزايد لمعاهد التعليم العالي التي تسعى إلى االستفادة من مجال أدرك أخيراً
األكاديميين األنانيين واإلدارات المتعطشة للمال بأنه مجال مهم ويحظى بقبول عام؟ أم يتعين علينا توجيه اللوم لطالب كليات
إدارة األعمال الساذجين الذين ال يهتمون بإجراء ولو استقصاء بسيط قبل أن يبذروا أموالهم؟ وخير مثال على ذلك إحدى
الطالبات التي جاءت إلي شاكية من أنها كانت تعاني من الكيمياء والفيزياء المتقدمة (انظر :علوم مادية) في أحد برامج
االستدامة الشهيرة الذي تقدمه إحدى الجامعات المعروفة) .ال يمكن للمرء أن يقدم المساعدة حيال ذلك األمر ،إال أن يردد
وي َذكر بالقول المأثور " مسؤولية الشراء تقع على المشتري".
عندما ينخدع الجميع بمروجي االستدامة فالعجب بأن تكون النتائج مربكة بال داعي (على سبيل المثال ،فلقد أصبحت مناهج
االستدامة رفيعة المستوى تقدم من قبل عديمي الضمير ويتخللها الهراء ،أو تصبح مجاالت مثل علوم الغابات والعلوم المادية
والمسؤولية االجتماعية للشركات والقانون وخالفه ليس لها صلة إلى حد ما باالستدامة.
تم تأليف هذا الكتاب ،وال فخر ،للمساعدة في التخلص من ذلك االرتباك الذي يصيب مبدأ االستدامة ،وأتمنى أن يتحقق ذلك
من دون اللجوء إلى "العادات الثالث الشائعة ألكثر علماء اإلدارة صخباً" .وبحسب مجلة اإليكونوميست ،هذه العادات هي:
( )0تقديم األفكار القديمة كإنجازات جديدة )0( ،اإلفراط في االعتماد على "المؤسسات النموذجية" التي أخبرونا بأنه يتعين
علينا السير على خطاها ،و ( )2التخلص من أدوات اإلدارة المحتوية على قائمة من المبادئ المرقمة.
أعود مجدداً فأقول إن وولتر شتال بمثابة المرجع الخاص بي لتصويب الحقائق وله نظرة ثاقبة في األمور ،حيث يتمتع بخبرة
تزيد على  22عاما ً في هذا المجال ،ويعد أحد الرواد الحقيقيين لالستدامة .نتمنى أن تقوموا باألستفادة من هذا الكتاب.

مقدمة :ما هي االستدامة؟
من المحزن أن اليتعدى تفكير معظم دول العالم إال للمدى القصير  -وإذا أمعنا
النظر في المشاكل العديدة التي تواجهها البشرية في الوقت الراهن يتبين لنا
الجانب السلبي المتمثل في السماح لألفراد أو المجموعات القيام بفعل ما يريدون
(دون النظر إلى العواقب المستقبلية) حيث يترتب على ذلك أثمان باهظة يدفعها
كل فرد منا .و بنفس القدر فإن عددا متزايدا من الناس والحكومات باتوا يفطنون
إلى حقيقة أن إنتاج مستويات عالية ومكلفة من النفايات والملوثات ال يتماشى مع
مبدأ الحرية ،وال يعتبر حقا ً أساسيا ً من حقوق اإلنسان .كما يصح الزعم أيضا ً بأن
عهد خصخصة األرباح على حساب التكاليف االجتماعية يقترب من نهاياته .ومن
هنا جاء االهتمام المتزايد بموضوع "االستدامة" ،كمفهوم جامع قد يصعب فهمه
فضالً عن صعوبة تعريفه.

في العام  0891قامت مفوضية
برونتالند وهي هيئة تحقيق تابعة
لألمم المتحدة بتعريف االستدامة
على أنها "التنمية التي تلبي
احتياجات الجيل الحاضر دون
المساس بقدرة األجيال المقبلة
على تلبية احتياجاتها الخاصة".

إذا ما هي االستدامة على وجه التحديد ،ولماذا يصحبها كلمة "خضراء" تحديداَ في حين أن كل تعريفات الفعل " يستديم" ال
تحوي كلمة 'خضراء'؟
وللتأكد ،فإن معظم تعريفات " يستديم" تصف ما يلي" :العمليات أو األفعال ذات االستمرارية طويلة المدى؛ والتي تتسبب أو
تسمح لشيء ما باالستمرارية لفترة من الزمن؛ أو هي عملية أو فعل يجعل أو يحافظ على شيء ما في أن يبقى مستمراً .إذا
فمن السهل أن نستنتج أن االستدامة في بيئة األعمال التجارية تشمل العمليات واألفعال التي تحافظ على قدرة الشركة على
الوفاء بالتزاماتها على مر الزمن.
ومن هذا المنطلق ،من السهل علينا أن نفترض بأن األعمال أو العمليات "غير المستدامة" مقدر لها أن تنتهي عاجال غير
آجل .وهذا يشير من الناحية التجارية الى الخسارة المالية ،حتى لو ربحت الشركة بعض المال على المدى القصير .إذا لماذا
الزلنا نسأل فيما إذا كانت كلمة "االستدامة" مرادفة لكلمة " اإلنتقال لألخضر" أم ال؟
والجواب هو أن حمالت التوعية التي ال تعد وال تحصى ،التي قام بها بعيدي النظر من أنصار البيئة ،قطعت شوطا كبيراً في
تثقيف العامة حول عواقب التفكير المقتصر على المدى القصير .وعندما تنجح مجموعة قيادة النقاش حول قضية متعددة
األوجه يكون صوتها هو المسموع في األغلب.
وبشكل عام ،فإن قدرة االستمرارية على المدى الطويل (االستدامة) ليست محصورة في قضايا البيئة فقط .ال شك بأن يجب
أن تبقى البيئة الشغل الشاغل بالنسبة لنا جميعا ألن أية مصادر ألعمال تجارية أو للعيش يأتي ببساطة من خاللها .ووفقا َ لما
تم ذكره ،فإن اقتصار التركيز فقط على الجوانب البيئية لالستدامة  -السيما في مجال األعمال التجارية  -يعتبر نظرة قاصرة
ومعالجة جزئية لألمور ،يماثل االدعاء بأن الصحة الجيدة تقتصر فقط على تناول الخضروات .فمن الضروري مالحظة أن
أعمال اإلستدامة تشمل أيضا ً النواحي القانونية ،والمالية واالقتصادية والصناعية واالجتماعية والمادية (العلوم) والسلوكية.
ومايزيد الطين بلة ،أن كل واحدة من هذه المجاالت (أو الحقول الدراسية) تقوم بنشر ثقافتها ،وعاداتها ،ولغتها الخاصة والتي
في العادة ال تتآلف داخل دوائر األعمال أو القاعات األكاديمية (انظر الشكل أ .)0-ومع هذا ولحسن الحظ فإن هناك قاعدة
مشتركة تتمثل في :إزالة النفايات ،وتوسيع الموارد .ببساطة ،يتمثل جوهر االستدامة في القضاء على النفايات وتوسعة
الموارد .هذا ويستوجب تكرار قول ذلك نظراَ ألهمية األمر  :آلية االستدامة هي القضاء على النفايات (و الوقاية) يليه توسيع
الموارد ،ومن وجهة النظر التجارية فإن االستدامة تعني تخفيض النفقات  -بما في ذلك النفقات المستقبلية – في أي شكل
يمكن تصوره وذلك لتسهيل الربحية والتنافسية وإطالة عمر الشركة.

تتكون هذه النفقات من تكلفة التفكير المقتصر على المدى القصير ،والمشاكل والتكاليف المرتبطة بالنفايات ،وارتفاع تكلفة
المواد الخام وعجز الموارد (الناجم من تزايد السكان بشكل مضطرد،وتنافس الجميع على الحصول من إمدادات العالم ذات
الموارد المحدودة) ،تكاليف اإلنتاج تفاقمت بسبب سوء تصميم المنتجات وعمليات اإلنتاج ،وتكاليف تغير المناخ (مثل تضرر
الممتلكات وفشل المحاصيل) فضالَ عن تكاليف البطالة وعدم االستخدام األمثل للعمالة .وقد لخص مستشار األعمال
البريطاني جون إلكينجتون في العام  0990هذه المجاالت إلى ثالث فئات وأشار إليها باسم "الخط ثالثي األساس" وهي:
الجوانب المالية ،والبيئية واإلنسانية لإلعمال التجارية.
بعبارة أخرى ،ولكي نفهم معنى االستدامة فمن الضروري أن نبدأ أوال بفهم الصورة أو المعنى الشامل .فعلى سبيل المثال،
أن نعترف بأن االستدامة تدور حول الرفاهية وإطالة العمر (االستمرارية) وتنمية الوعي حول معرفة ما يتطلبه األمر قبل
استخدام الفكر التحليلي في التخفيض من العمل الالزم .وبدالً من أن نقوم بالبناء بدءاَ من الخصوصيات وصوالَ إلى
العموميات (األسلوب التجريبي) يتوجب على المرء أن يبدأ بالعموميات  -والحكمة بديهية المنطق في ضرورة التفكير على
المدى الطويل ،لما ينطوي عليه ،وسبب أهميته .وما أن يتم ذلك ،سوف يحصل معظم الناس بصورة غريزية على فهم أفضل
حول كيفية توجيه إهتماماتهم التحليلية.
مرة أخرى ،من الصعب توقع الحصول على تقدم من خالل التركيز على مجال واحد فقط (االستدامة الخاصة بالبيئة).
المشكلة في ذلك "النهج التجريبي" هي ما أن تتضح بعض الحقائق فسرعان مانصدق بأن ألصحاب الفكر التجريبي
استقالليتهم ،فنرتكز عليهم ونعتقد بأنهم جل مانصبو اليه (الالهوتيين يصفون ذلك بـالوثنية) .0ومن الواضح أن تقسيم العالم
إلى أجزاء هو أمر نقوم به جميعا ليسهل علينا فهمه ،لكن عند قيامنا بذلك فإن قيمته ستنخفض -وما سنفقده يكون غالبا هو
0
الوعي والتواصل مع تلك األشياء التي يجب التعامل معها ككل.
هذا الكتاب مقدمة إرشادية ،لتوضيح أساسيات االستدامة (إزالة النفايات وتوسيع الموارد) من زاوية تطبيقات تجارية.
ولتسهيل الفهم ،قمنا باستخدام شكل يتكون من سبع فئات كل منها يبدأ بالحرف  ،Pومن المؤكد أن "الجناس" نادرا ما يكون
مثاليا ً ،كما أن تقليص أي موضوع واسع وتحويله إلى فئات محددة عادة ما يفضي إلى إهمال بعض األمور التي غالبا
مايعتبرها اآلخرون ذات قيمة ؛ ومع ذلك ،فقد أثبت نموذج التطبيق  7-Pأنه مفيد داخل وخارج الفصول الدراسية ،ويستخدم
هنا كإطار عام الـ  7-Psوهي كما يلي( :لمحة عامة عن هذا النموذج في الشكل )A-2:
مرحلة اإلعداد :هي مرحلة قبول لسعة وعمق االستدامة (مثل التداعيات المالية على وجه التحديد) والفهم بعدم إقتصار
االستدامة على البيئة فقط أو على كونها مستقلة .وبنفس القدر من األهمية ،يتمثل اإلدراك الكامل لماهية التحديات التي
يواجهها اإلصالحي عند سعيه لتنفيذ ممارسات مربحة طويلة األجل

التمويل

العلوم المادية
والطبيعية
البيئة

االقتصاد

القوانين
والتشريعات

علم السلوك
البشري

الصناعة

العلوم
االجتماعية

كل حقل أو مجال تحكمه أسبابه الخاصة
ولكل حقل أو مجال لغته الخاصة
الشكل (أ )0-االستدامة تتكون من مجاالت وحقول مختلفة

(مثل الالمباالة والجهل والتفكير المقتصر على المدى القصير) وما تدعو اليه المكيافيلية "تشكك البشرية" الذين ال يؤمنون
بأي شيء جديد إال إذا قاموا بإختباره فعليا َ .
المحافظة  -تشمل منطقتين :الداخلية (جمع وعرض قياسات حقيقية) والخارجية (استباق القوانين ،التشريعات المعلقة،
اإلتجاهات والتطورات).
النهج ال ُمتبع  -النظم العقائدية المستدامة ،والفلسفات ،نماذج العمل ،وأنماط التفكير التي تساعد على مطابقة العمل التجاري
مع متطلبات العميل ،القدرات األساسية ،وأفضل الممارسات.
المجتمع  -قبول أهمية التدريب والتعليم والعمل بكد لتجنب هدر األفراد ،وعلى وجه التحديد :الموظفين (الذين يبحثون عن
األمن والتحفيز) ،أصحاب المصلحة (الذين يريدون عائدا على استثماراتهم) ،العمالء (الذين يريدون منتجات آمنة وذات
قيمة) والمجتمع الدولي  -بما فيهم ثلثي البشرية الذين قد تركوا خارج حلقة االقتصاد العالمي (الذين يسعون الى الحصول
على الوظائف واالحتواء) وهؤالء يمثلون بحد ذاتهم قوة اقتصادية.
العامل المكاني  -المباني واألماكن التي يتم فيها تنفيذ العمل أو التي تباع فيها المنتجات.
المنتج  -السلع والخدمات الخالية من النفايات غير الضرورية "ال منتج" والسموم  -والمصممة بحيث تكون المادة ،والطاقة،
والعمالة المساهمة فيها (بما في ذلك التغليف) تعامل كاستثمار ويمكن إعادة استخدامها باستمرار.
اإلنتاج  -العمليات الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية التي تستخدم لتحويل المواد الخام إلى منتجات أو خدمات -
وكذلك وسائل نقل المواد الخام والسلع المصنعة.
للتأكيد على ذلك ،هناك الكثير من التداخل بين مختلف المجاالت والفئات التي تشكل االستدامة  ,حيث يكون أحيانا من
الصعب جدا تحديد من أين يبدأ حقل ما ،وأين ينتهي آخر .أعود مجدداً وأنصحكم بالتركيز على الصورة الشاملة بدال من
اقتصار النظر على المالحظات أو التصورات المحدودة.
إذا كنت ترغب في االطالع على المزيد وأبعد مما ورد في صفحات هذه المطبوعة ،يمكنك تحميل كتب مجانية ،وأشرطة
فيديو وغيرها من مواد التدريس والتعلم المتاحة على الموقع اإللكتروني لمركز اإلنتاجية الصناعية واالستدامة
( )www.cipsfoundation.comوموقع معهد "حياة المنتج" ( - )www.product-life.orgوهو أقدم مركز أبحاث
خاص باالستدامة واالستشارات في أوروبا .المواد المتوفرة للتحميل في كال الموقعين مجانية ويتم تطويرها بشكل مستمر
الستخدامها في الفصول الدراسية وبرامج تدريب الموظفين.
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وضع األفكار المتفق عليها منع عجز الموارد
موضع التنفيذ

جدولة النتائج-
أداء النظام
إدخال التحسينات،
االستمرارية في العمل ...
 خفض تكلفة المشتريات :تحقيق نتائج مثالية مع حد أدنى من المدخالت – "افعل الكثير بجهد قليل"
 خفض تكلفة التشغيل :الحصول على نسبة  %022من المشتريات واالستثمارات
 خفض تكلفة التخلص من النفايات :إعادة استخدام المدخالت والمخرجات بصورة اقتصادية ألطول فترة ممكنة ،مما
يؤدى الى التخلص من النفقات المستقبلية ذات الصلة
الشكل (أ )0-نموذج التطبيق ( P-7نحو االستدامة)
© حقوق التأليف محفوظة  -جوناثان تي .سكوت

مرحلة اإلعداد:
 .......الجهوزية (على سبيل المثال وضع أو تجهيز ضمن ترتيب مسبق لعمل أو غرض ما) .قبل البدء بعملية االستدامة ،من
المهم ( )0معرفة ما سينطوي على االستدامة و( )0توضيح األسباب الهامة للسعي وراء االستدامة و( )2وضع أساس من
شأنه المساهمة في غرس الحماس وتوفير الردود والدعم للمدراء والموظفين غير اإلداريين .وبدون هذا األساس ،فإن معظم
المحاوالت المبذولة لتحقيق االستدامة ستكون عرضة لأللتباس ،والشك ،والفوضى وتناقص الحافز – فضالً عن إهدار الوقت
والجهد.

0
أساسيات االستدامة
قبل عشرين عاما ،قررت شركة دوبونت التحول من التركيز التدريجي على السالمة الداخلية واألنظمة البيئية في مصانع
الشركة المختلفة ،إلى نهج أكثر شمولية يمكن دمجه بالكامل في النماذج التجارية للعديد من فروعها والشركات التابعة لها.
ونتج عن ذلك انخفاض استخدام الطاقة المطلقة بنسبة  ،%0وزيادة اإلنتاج بنسبة  ،%40ووفرت الشركة أكثر من  0مليار
دوالر .في العام  0200وحده ،بعد ثمرة جهد وصل إلى ثالث سنوات من برنامج الشركة "بناء أعمال تجارية مبتكرة" (الذي
يوفر المنتجات والخدمات لإلنشاءات السكنية والتجارية) ولم تقتصر النتيجة على تحقيق الهدف "صفر من النفايات" في
المكبات بل تعدته إلى تحقيق عائدات بلغت  0.0مليارات دوالر من بيع نفايات اإلنتاج (التي يمكن استخدامها في أنشطة
شركات أخرى) مما وفر  400,000دوالر من تكلفة اإلنتاج .ومن ناحية أخرى نتج عن تطبيق المزيد من "األنشطة القائمة
على االستدامة" في الشركات التابعة األخرى تحقيق أرباح فاقت  0.0مليار دوالر والسيما من المنتجات التي تساعد العمالء
(أو المستهلك) تقليل استخدام الطاقة وانبعاث الغازات الدفيئة.
وفي هذا الشأن تقول السيدة /داون ريتنهاوس ،مديرة برنامج االستدامة في الشركة" :إن االستدامة تعمل باستمرار على تنمية
مبيعات وأرباح شركة دوبونت" .وأضافت (في مقابلة أجرتها بخصوص هذا الكتاب)" :إن االستدامة قد تخلق قيمة لألعمال
التجارية ،والمجتمع ،وكذلك المساهمين".
على الرغم من نجاحات دوبونت ال تزال االستدامة مادة ال يسهل بيعها في عالم األعمال .على سبيل المثال ،عندما قررت
شركة جنرال إلكتريك في عام  2004جعل عملياتها التجارية أكثر "استدامة" ،اتضح أن كثير من مدراء الشركات لم يعجبهم
األمر (والكثير منهم اعتبر أنها مجرد هراء) .وبعد أربع سنوات من ذلك ،أثمر القرار عن زيادة  100مليون دوالر لصافي
أرباح الشركة ،وإضافة  80محفظة جديدة من المنتجات والخدمات التي حققت  17مليار دوالر من اإليرادات السنوية ،كما
انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  .%22ويعلق الرئيس التنفيذي للشركة ،جيفري ايملت ،على ذلك قائالً" :االستدامة
0
أفضل بعشر مرات مما تخيلت في أي وقت مضى".
وفي معظم األحيان ،فإن ما تتحدث عنه ريتنهاوس وايملت هو القضاء على النفايات والوقاية منها (والمعروفة أيضا ً بـ "غير
المنتج") في جميع صورها ،وتمديد دورة الحياة الخاصة بمصادر العمل التجاري – كالهما ينتج عنه في أي شركة أن تصبح
أكثر ابتكارا في عملياتها (التزام جنرال إلكتريك باالستدامة يجعلها جزءاً مكمالً لبرنامج "سيكس سيغما" الذي تتبناه الشركة
وتردده منذ الثمانينات).
وباعتبارها الخطوة األولى نحو االستدامة ،والتخلص من النفايات (والوقاية منها) ،فإنها قد ال تبدو فكرة براقة جدا .ومع
ذلك ،فقد ثبت مرارا وتكرارا أن فعاليتها ال تقتصر على رفع الجودة ،وتسهيل االبتكار ،وتقليل تكاليف الموارد والتخلص من
النفايات ،بل تتعدى ذلك إلى تقليل الملوثات ومصروفات التلوث (وهذا يوضح السبب وراء ولع أنصار البيئة بالموضوع)،
واستهالك الكهرباء مثال جيد على ذلك .فقد أشارت وكالة حماية البيئة األمريكية إلى أن مركز بيانات عادي يستهلك طاقة
للمتر المربع الواحد أكثر بـ  02إلى  022مرة من أي مكتب عادي ،ورغم ذلك فمركز بيانات مساحته  0222متر مربع يبلغ
إنفاقه  0.0مليون دوالر سنويا ،ال يزال في مقدوره توفير مصروفات الكهرباء بنسبة تصل أكثر من  %02سنويا فقط عن
طريق الحد من الطاقة وترشيد احتياجاته منها (حوالي  0.0مليون دوالر على مدى أربع سنوات) .دراسة حديثة أخرى قامت
بها شركة آي بي إم  IBMذهبت الى أبعد من ذلك ،حيث خلصت إلى أن أقل من  %0من الطاقة مطلوبة لتشغيل مركز
بيانات حديث عند قيامه بمعالجة البيانات فعليا ً ،ويتطلب  %02من الطاقة لتبريد غرفة "خوادم البيانات" ،و  %02أخرى

لتبريد المكونات الداخلية للخوادم ،وأكثر من  %00للحفاظ على الخوادم في وضع التشغيل في حال حدوث زيادة مفاجئة في
معالجة البيانات 2.هذا يعني أن  %90من تكاليف تشغيل منطقة خادم بيانات ،تذهب إلى أنشطة ليس لها عالقة مباشرة
بمعالجة البيانات.
عالوة على ذلك ،فإن الحاجة إلى طاقة كهربائية إضافية ينتج عنها حرق المزيد من الفحم (الفحم هو الوقود األكثر شيوعا
إلنتاج الكهرباء) ،مما يؤدي لمزيد من التلوث البيئي وبالتالي مزيد من تكاليف الرعاية الصحية وتكاليف التنظيف ،وهلم
جرا .والمشكلة تزداد تفاقما ً عندما نضع في الحسبان أن  %22أو أكثر من الطاقة اإلجمالية لالستهالك عادة ما تهدر ،وكلما
زاد الهدر كلما زادت الحاجة لشراء المزيد.
وحتى يمكن تنمية األعمال التجارية ،وخاصة تلك المستهلكة للطاقة بكثافة ،أو التي تعاني من الركود ،فإن إنتاجها للنفايات
ليس مساراً مستداما ً .والخبر السار أن كثير من تكاليف النفايات يمكن خفضها بانتهاج حلول مستدامة طويلة المدى فهي
بسيطة جدا وتتحدى االعتقاد بعدم جدواها .وعلى سبيل المثال ،قامت شركة ياهو Yahooبتوفير  %02من تكاليف الكهرباء
فقط عن طريق فتح األبواب والنوافذ حيث توجد خوادم البيانات والسماح بخروج الهواء الساخن بشكل طبيعي .وذكرت
شركة إنتل  Intelأيضا َ أن نظام تبريد فعال مماثل بإمكانه تخفيض تكاليف الطاقة لمركز بيانات بطاقة  02ميجاوات بمبلغ 2
ماليين دوالر وبالتالي القضاء على مئات اآلالف من األطنان من الغازات المسببة لالحتباس الحراري والحد من ضررها
0
البيئي المكلف.
 02أسباب تدعو الشركات لتبني االستدامة
فيما يلي نظرة على عدد من قوى السوق المؤثرة التي تنعكس سلبا ً على الشركات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من
خالل الموردين ،وتدفق اإلمدادات ،حيث ترسم هذه القوى مالمح كيفية قيام الشركة بالتنافس مع الشركات األخرى.
 -0الزيادة في أسعار الوقود
في الفترة ما بين شهر نوفمبر  0202وأبريل  ،0200ارتفعت أسعار النفط من  30دوالر لتصل إلى أكثر من  000دوالر
للبرميل (في عام  ،0220كان سعر برميل النفط أقل من  02دوالرا) ،األمر الذي يقود لالستنتاج الذي ال مفر منه أن مع
تزايد عدد سكان العالم ،وكثرة األثرياء ،وارتفاع معدالت األعمار ،يؤدي كل ذلك إلى زيادة الطلب على النفط وبالتالي
ارتفاع سعره .
وتمثل النوافذ والجدران العازلة ،واآلالت والمعدات ذات االستهالك األقل الطاقة ،بعض األمثلة الواضحة لخفض تكلفة
الطاقة ،وهناك حلول أخرى تتطلب أكثر من مجرد تغيير في السلوك .فشركات مثل يو بي إس  UPSتقوم بتعليم سائقيها
الحد من االنعطاف يساراً ،ورص الطرود بطريقة فعالة حتى يمكن تحميل الشاحنات بمزيد من الطرود ،وقيادة شاحنات ذات
محركات اقتصادية بطرق أكثر فعالية ،ومن خالل ذلك توفر الشركة ماليين الدوالرات سنويا ً من تكلفة الوقود والصيانة.
إن االستثمار في مصادر طاقة أكثر استدامة (مثل الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين) يساعد الشركات بصورة أكبر على
تجنب التكاليف المتصاعدة لمصادر الطاقة غير المتجددة .فعلى سبيل المثال ،شركة سييرا نيفادا بروينج Sierra Nevada
 Brewingفي مدينة شيكو ،بوالية كاليفورنيا ،قامت بشراء ألواح شمسية تنتج  203كيلووات من الكهرباء باإلضافة إلى
أربع خاليا وقود تنتج  022كيلووات 0.وبفضل الحسومات ،واإلعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المالية الحكومية ،من
المتوقع أن تحقق الشركة عوائد على استثماراتها خالل ست إلى سبع سنوات بنسبة  - %022وبعدها ستتحمل الشركة القليل
من المصاريف تجاه الطاقة .وبعبارة أخرى ،فإن الشركة أمنت نفسها من اآلن لمواجهة المشاكل المتعددة من انقطاع التيار
الكهربائي وتذبذباته التي تصيب المنطقة التي تزاول فيها الشركة نشاطاتها .كما أن استخدام القطارات بدل الشاحنات أيضا ً

من الخطوات اإليجابية التي تقلل اعتماد األعمال على النفط ،كما يوفر ما يقارب  0مليون دوالر سنويا ً – 7حيث من الممكن
توجيه هذه األموال لتمويل مشاريع إضافية لتوفير التكاليف.

 -2الزيادة في تكلفة المواد الخام
تتزايد أسعار المواد الخام لنفس أسباب تزايد أسعار النفط (حاليا  %02من سكان العالم يستخدمون  %80من موارد العالم)
هذا غريب بعض الشيء عندما يأخذ المرء في اعتباره العدد الهائل من السلع التي يقوم المستهلكين برميها يوميا ،وهي ال
تزال تحوي كل المواد ،والعمالة والطاقة التي استخدمت إلنتاجها (في الواليات المتحدة األمريكية ،على سبيل المثال ،يتم
رمي  2.5مليون زجاجة بالستيكية كل ساعة).3
الحل الوحيد المستدام هو "تمديد حياة المنتج" وتحويل النفايات إلى أصول عن طريق إعادة االستخدام ،وإعادة التصنيع
وإعادة التدوير .فمثالً ،محالت ستيوارت لآليس كريم في الواليات المتحدة األمريكية كانت تستخدم زجاجات قابلة إلعادة
التعبئة (أكثر من  00مليون سنويا) بجميع فروعها التي تبلغ  022فرعاً ،وعلى مدى أكثر من أربعة عقود وبالتالي توفير
ماليين الدوالرات سنويا ً .وفي مكان آخر تقوم شركة كاتربلر ،أكبر مصنع في العالم لمعدات البناء التي حققت أرباحا ً قياسية
على مدى أعوام بسبب ابتكارها نموذج تصنيع تجاري لمكونات عالية الجودة تقوم بجمعها مرة أخرى بعد استخدامها،
تنظيفها ثم إدخالها في منتجات جديدة – موفرة بذلك  %02-22مما كان يمكن تكبده في تصنيع نفس تلك األجزاء من
الصفر – 02حيث إن الكثير من تلك األجزاء تصنع لمرة واحدة وتباع ثالث مرات (فكر في هامش الربح المتوقع) .
مثال آخر شركة انترفيس ،أكبر شركة في العالم لتصنيع السجاد للمحالت التجارية ،تعمل منذ  00عاما على استخدام السجاد
القديم كمادة خام لصنع السجاد الجديد بدال من مشتقات البترول ،والنتيجة تضاعفت األرباح ،وزاد عدد الموظفين تقريبا ً
00
الضعف ،وارتفعت أسهم الشركة  %222خالل خمس سنوات.
 -3الزيادة في تكاليف النفايات والتخلص منها
ببساطة ،ليس هناك ما يكفي من المكبات لتفريغ كميات العالم المتزايدة في جميع أنحاء العالم (تقريبا ً  2كجم للشخص الواحد
في اليوم الواحد ،وتتزايد  )00حيث ترتفع األسعار وفقا لذلك .في الواليات المتحدة األمريكية ،بين عامي  0932و 0992
ارتفع متوسط تكلفة التخلص من طن واحد من النفايات في المكبات إلى  02،%002وخالصة القول أن رمي النفايات يكلف
أمواال – وكلما كان حجم العمل التجاري أكبر كلما زادت التكلفة.
وفرت شركة سييرا نيفادا (المذكورة أعاله) مليون دوالر في تكلفة المكبات ،كما وفرت  0مليون دوالر في تكلفة وسائل نقل
النفايات من خالل ابتكار طرق إلعادة استخدام أو تدوير ما كانت تقوم برميه 00.من ناحية أخرى أصدرت مجموعة متاجر
"وول مارت" مرسوما لموزعيها تطالبهم بخفض تكلفة العبوات بنسبة  %2ونتيجة لذلك يقوم عمالق تجارة التجزئة حاليا
بتوفير  2.0ماليين دوالر سنويا ً من تكلفة التخلص من النفايات 02.مثال آخر شركة ثري إم التي طورت منتج جديد عالي
الربحية صنع بالكامل من النفايات .هذه هي االستدامة!

 -4التغيرات في التشريعات الخاصة بالنفايات
حظر المصابيح الكهربائية المتوهجة للمساعدة في تقليل الطاقة على المستوى القومي ،وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
هي مجرد البداية .الورق ،والبالستيك وغيرها من المواد القابلة للتدوير يتم رفضها في المكبات بشكل متزايد للتشجيع على
إعادة التدوير .تشريعات أخرى مشابهة "النفايات ذات اإلطالقات السمية" في الواليات المتحدة األمريكية ،والذي اعتبره
البعض أول خطوة أمريكية ذكية تجاه التشريعات الخاصة بالنفايات ،قوانين "رد المنتج" والتي تجعل المصنعين مسؤولين
قانونيا عن منتجاتهم بعد بيعها لتشجيع تقنيات إعادة االستخدام وإعادة التصنيع  -كذلك التوجيهات الخاصة بنفايات المعدات
الكهربائية واإللكترونية ،التي دخلت حيز التنفيذ في عام  0222المصممة للتقليل من حرق ورمي النفايات اإللكترونية ،تقييد
استخدام المواد الخطرة ،قانون أخر شرع في عام  0220حيث يحظر المعدات اإللكترونية التي تحتوي على مستويات معينة
من الكادميوم ،والرصاص ،والزئبق وغيرها من المواد السامة.
إجراءات أخرى خاصة بـ (المنتجات المستخدمة للطاقة) ،التي تطالب المنتجين بتصميم ومتابعة المنتجات وفقا لممارسات
ذات "حلقة مغلقة" لتخفيض النفايات( ،تسجيل ،تقييم ،وترخيص الكيماويات) الذي يطالب الشركات المصنعة بعرض بيانات
السمية ،وإثبات أن المواد الكيميائية المستخدمة في المنتج آمنة .عالوة على ذلك التوجيه الصادر من االتحاد األوربي (إي
يو )0223/93/الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر من عام  ،0229والذي قام بتصنيف منع النفايات كأولوية أولى ،وإعادة
استخدام الموارد كأولوية ثانية ،وإعادة استخدام المواد ،في جميع أشكالها تقريبا أمراَ إلزاميا ً .وكن على ثقة بأن هنالك المزيد
من هذه التشريعات المماثلة في قيد اإلصدار تم تصميمها بهدف تقليل المشاكل المستقبلية للنفايات وتكلفتها.
 -5الزيادة في قوانين حماية البيئة
أن عملية نبش األرض وتلويثها ليس بنموذجا َ ألعمال تجارية مستدامة؛ بل هي مؤشر على نفايات مكلفة .إن التشريعات التي
تصنف ثاني أكسيد الكربون  CO2كملوث تستدعي أهمية التفكير في القول المعروف )’ (think ‘cap and tradeوهو
ضرورة تحديد سقفا َ لكمية الملوثات وبيع الرخص الفائضة منها للشركات األخرى التي بحاجة اليها لتعود بالربح على
الشركة (البائعة) بسبب تمكنها من الحد من التلوث .ومع أن مدراء الشركات في بعض األحيان يدعون الجهل ،إال أن
المساهمين المخضرمين يعرفون تماما ً ما هي التدابير الالزمة للحد من المخاطر .في عام  0223على سبيل المثال ،قدم
ممثلون لسبعة واليات أمريكية التماسا إلى "هيئة األوراق المالية والتداوالت األميركية " طالبوا فيها إجبار الشركات للكشف
عن اإلجراءات المتخذة من قبلها حيال التغير المناخي.
وهذا ال يرجع إلى األهتمام المفاجئ بالبيئة ،ولكن الى اإليمان بضرورة منح المستثمرين الفرصة "لتجنب االستثمار في
الشركات التي تتجاهل والتعير أهمية للتكلفة المتزايدة والمرتبطة بالتغييرات التي تحدث في البيئة" .وقبل ذلك بعام ،دعا عدد
من المدراء التنفيذيين لعدة شركات ،الرئيس األمريكي إلى سن قوانين إلزامية لتخفيض انبعاثات الكربون .هذه المجموعة هم
المدراء التنفيذيين لشركات الكوا  ، Alcoaبي بيه أمريكا  ، BP Americaكاتربلر  ، Caterpillarديوك انرجي Duke
 ، Energyدوبونت  ، Du Pontمجموعة اف بي ال  ، FPL Groupجنرال إلكتريك  ، General Electricبي جي اند
اي  ، PG&Eبي ان ام ريسورسيس  ، PNM Resourcesوآخرين.
وقال جيم اوينز عندما كان يشغل حينئذ منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة كاتربلر" :شعرنا بأنه من األفضل
أن نكون جزء من المراحل التكوينية للتشريعات ،وإال فإننا قد ندفع الثمن بخروجنا من السوق" .ومن خالل التكاتف معا،
لتجنب أي ترقيع ألنظمة إقليمية مكلفة ومتضاربة ،حاول المدراء التنفيذيين بعيدي النظر العمل مع المشرعين في وضع
األهداف والغايات التي توفر للشركات الوقت إلجراء تغييرات وتنفيذ الحلول والتي من شأنها تعمل على تحسين كفاءة البيئة
والطاقة ،وحماية االقتصاد والتجارة الوطنية ،وتقديم ضربات سريعة للمنافسين الذين يقدمون منتجات تحوي الكثير من
09
النفايات.

 -6التغيرات في متطلبات العميل وتوقعاته
'في العمل التجاري ال تحاول أن تقوم ببيع ما تريد أنت بيعه' ،أنا أقول ذلك بانتظام لطالبي ' ،ولكن قم ببيع ما يود الزبون
شراءه -وهذا يشمل أين يريده الزبون ،وكيف يريده ،ومتى يريده ،ولماذا يريده' .في العام  ،0227ذكر أحد المصانع الكبرى
لمنتجات االتصاالت أنه من بين " 022طلب تقديم عطاء" تلقاه ،كان  22طلبا ً من هذه الطلبات يطلب معلومات عن نشاطات
الشركة تجاه االستدامة .وفي عام  0223ارتفع العدد إلى  ،002وفي عام  0229كان أكثر من  .022واألمر ال يتطلب اإللمام
بعلوم مثل علم الصواريخ لالستنتاج بأن كال من أصحاب األعمال التجارية ،والزبائن العاديين يرغبا في خفض التكاليف،
والحد من السموم ،وتقليل الشعور بالذنب ،وزيادة الحوافز ،وتعبئة أقل للمنتجات التي يشترونها .حتى تجار التجزئة يراقبون
قنوات التوريد الخاصة بهم بدقة (حيث توجد معالم بصماتهم البيئية) من أجل الحد من النفقات غير الضرورية الناتجة عن
الممارسات اإلسرافية .إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد حدث سيئ بما فيه الكفاية ،وإذا تم إضافة ذلك إلى قنوات التوزيع ،فقد
ينتج عنه المزيد من التكاليف.
تقوم شركات مثل بالنيت ميتريكس  Planet Metricsبجمع المعلومات عن مصادر المواد الخام وأساليب اإلنتاج ،وأنظمة
الشحن واستخدام الطاقة – وبالطبع كل األمور األخرى المتعلقة بدورة حياة المنتج  -ليصبح لديها فكرة شاملة حول ما يمكن
حدوثه في حال ارتفعت أسعار النفط ،أو أصبحت المياه شحيحة ،أو حدث تغيير في القوانين ،أو تم فرض رسوم أعلى على
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ... ،الخ .بعبارة أخرى ،أصبح بإمكان المشترين الرئيسيين اآلن معرفة أي من المنتجات التي
يشترونها ستكون أكثر عرضة للزيادة في األسعار (أو التي ستصطدم بالتشريعات جديدة) – كما بإمكانهم معرفة أسماء
الموردين البدالء األقل تكلفة .وإذا كان هذا ال يكفي إلخافة أصحاب األعمال التجارية المسرفة ،فال أعرف ما الذي يمكن أن
يخيفهم أكثر.
 -7الميزة التنافسية
خالل فترة الركود التي امتدت خالل الفترة من  0220إلى  ،0222واجه عمالق صناعة السجاد العالمي انترفيس تراجعا ً
بنسبة  %20في مبيعاته للسجاد في جميع أنحاء العالم .ومع ذلك كسبت الشركة حصة في السوق خالل هذه الفترة بسبب
التزامها بعمليات مستدامة قليلة التكلفة .وفي اآلونة األخيرة ،قامت شركة تينانت  – Tennantلصيانة األرضيات بتقديم منتج
جديد يقوم بشحن مياه الصنبور كهربائيا ً وينظف بكفاءة عالية جداَ .المنتج الناتج مأمون وخالي من السموم ويقوم بتنظيف
األرضية بشكل أفضل من أي منتج آخر متوفر في السوق ،وبالتالي يلغي حاجة العمالء لشراء محاليل التنظيف كما يوفر
الكلفة والوقت في تدريب الموظفين على كيفية استخدامها.
كما إن الحاجة إلى توفير مساحة ثمينة لتخزين المنظفات السامة أصبح اآلن شيء من الماضي لعمالء تينانت .وهذه أخبار
سيئة لشركات توريد مواد التنظيف التي اختارت بأن تجعل منتجاتها فقط صديقة للبيئة.
ال يمكن للرسالة أن تكون أكثر وضوحا .فإتباع سياسة " نحو األخضر" فحسب ليس باألمر الكافي ،والشركات التي تتربع
على هامش االستدامة فقط سيكتشفون يوما ما عندما يقررون القيام بعمل ما بأن منافسيهم قد سبقوهم في هذا الطريق.

 -9األمور المتعلقة بالشفافية
كلما كان عمل الشركة يكتنفه السرية كلما زاد أبتعاد العمالء عنه .فشركات مثل باتاغونيا  Patagoniaالمصنعة للمالبس
تستفيد من مفهوم الشفافية لخدمة مصالحها وذلك عن طريق توفير منتجاتها لعمالءها على اإلنترنت لتمكنهم من متابعتها منذ
نشوء الفكرة مروراَ بمراحل الحصول على المواد وصوالَ إلى مرحلة التصنيع والتوريد 00.كما أن كلوروكس  Cloroxو
"اس سي جونسون"  SC Johnsonتسلك طريقا مماثال للشفافية وذلك عن طريق نشر قوائم لكل عنصر في منتجاتها على
اإلنترنت .من الجدير بالذكر أفضل ماقيل على لسان الكاتب أندرو وينستون المتخصص في المواضيع التجارية ،والمحاضر
في البيئة" :الشفافية تأتي على شاكلتين :طواعية (معلومات توفرها الشركة) – أو قسرية (معلومات توفرها جمعيات حماية
المستهلك ،أو العمالء الساخطين) – 02وعليك أن تخمن أيهما أصلح لعملك التجاري؟
 -8جذب الموظفين المتميزين وتحفيزهم واالحتفاظ بهم
ال شك أن المال مهم بالنسبة للموظفين ،ولكن هناك أمور أخرى لها أيضا َ إعتبارات لدى بعض الموظفين ،مثل القدرة على
إحداث تغيير ،وحس اإلنجاز ،والعمل بفخر ووفق هدف معين فضالَ عن محفزات جوهرية أخرى قد يكون لها وقعا َ أشد من
المال .يقول راي أندرسون ،المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة انترفيس للسجاد" :ال شيء يحفز موظفيه أكثر من
التزام الشركة باالستدامة 00.كما كتب في مجلة ذي إيكونوميست قائالً" :في المنافسة التي أجريت لخريجي أفضل كليات
إدارة األعمال ومجموعة من المتميزين ،عندما يبدأ االقتصاد بالتعافي ،فإن الشركات التي يتبين أنها على صلة وطيدة
باالستدامة سوف تحصل على أفضل الفرص" .وكأن جاء ذلك للتأكيد على إن شركة باتاغونيا تتلقى أكثر من  0222سيرة
ذاتية لكل وظيفة متاحة لديها  -فكر كيف يؤثر ذلك على خفض عملية البحث عن الموهوبين ،وتكاليف عملية التوظيف.
 -01تكلفة المماطلة (البيروقراطية)
كلما ماطلت الشركة في التحرك ارتفعت تكلفة التغيير ،والذي سيؤثر بدوره على الربحية ،واالبتكار وحصة السوق .والتأخر
في التحرك يعني أيضا ً تكاليف إضافية  -وكثير منها خفي – ومستمر في التراكم .فعلى سبيل المثال ،ووفقا لوكالة حماية
البيئة األمريكية ،تكون الخسائر ونسب ضعف اإلنتاجية والعلل المرتبطة بها بالنسبة لألعمال داخل المباني المغلقة ناتجة عن
سوء اإلضاءة والتهوية السيئة و التلوث الداخلي (ويعرف أيضا باسم "متالزمة المباني المريضة") وذلك يكلف الشركات
األمريكية  02مليار دوالر 07.هذا فقط من التلوث في األماكن المغلقة ،ناهيك عن تكلفة التلوث الخارجي.
على سبيل المثال ،قدرت وكالة حماية البيئة تكلفة تنظيف وإزالة ثالثي كلور اإليثيلين (مادة سامة تستخدم إلزالة الشحوم من
المعادن) بترليون دوالر ،وأن  022مليار دوالر تصرف على النفقات الطبية المتعلقة بأمراض تلوث الهواء في الواليات
المتحدة األمريكية وحدها .وفي الوقت نفسه ،أوضحت دراسة استقصائية ،أجريت عام  0220على ما يقرب من  022طفل،
وجود حمض البيرفلوروكاتونوئيك في  %90من عينات دماء هؤالء األطفال ،ومادة حمض البيرفلوروكاتونوئيك توجد في
األغلفة التي يلف بها الغذاء ،والتفلون ،والمواد األخرى المانعة لاللتصاق (واحد من بين عشرات السموم التي أصبحت
تتواجد اآلن في جسم اإلنسان) .كما أن آثاراً من الزرنيخ والزئبق والبنزين أصبحت توجد بانتظام في جسم اإلنسان ،بجانب
المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزنك والكروم والنحاس التي أيضا ً وجدت في ترسبات األنهر ومصباتها .ومما
يزيد الطين بلة هي المستويات المتزايدة من "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" ،ثنائي الفينيل متعدد الكلور
والمبيدات الحشرية (كل منها يأخذ مئات السنين ليتحلل) – كما توجد بقايا من مليارات جرع العقاقير الموصوفة على طول
الشواطئ واألراضي الرطبة.

كما أن أدوية مكافحة السرطان ،واآلالم ،واالكتئاب وغيرها من األمراض ،معظم هذه األدوية ال تذوب بالكامل في جسم
اإلنسان حيث تخرج مع الفضالت وتتسرب من أنابيب الصرف الصحي لتجد طريقها إلى البيئة .وقد عثر باحثون من كندا
على العشرات من األدوية السامة المختلفة في عينات المياه المأخوذة من نهر سانت لورانس في مقاطعة كيبيك ،وعبر الحدود
في الواليات المتحدة كذلك مجموعة واسعة من األدوية (بما في ذلك المضادات الحيوية ،مضادات التشنج ،ومثبتات المزاج
والهرمونات الجنسية) والتي وجدت في إمدادات مياه الشرب لـ 00مليون أمريكي أضف إلى هذا اعتقاد كثير من العلماء أن
تراكم السموم في الهواء والتربة والماء هو أكثر تكلفة وضررا من تغير المناخ – مما يفسر ضخامة الغرامات المالية (أكثر
من مليون دوالر) للجرائم البيئية التي يرتكبها مدراء الشركات نتيجة اإلهمال باإلضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى
عشر سنوات.
التكاليف اإلضافية التي تنتج عن النفايات
البطالة ونقص العمالة (مثال على ذلك :عدم االستغالل األمثل للعمالة) يقدمان أمثلة أخرى على تكلفة النفايات .هذا باالضافة
الى كثير من األمثلة األخرى :مثل النفقات المرتبطة بتسريح الموظفين (أو النمو السلبي للوظائف بشكل عام) ،الخسائر
الناجمة من عدم االستثمار في رأس المال البشري والمهارات (خصوصا في األفراد الذين توقفوا عن العمل لفترات طويلة)،
الحرمان االجتماعي واالقتصادي (الزيادة في معدالت الجريمة ،واالكتئاب والطالق وتفكك األسرة ،وسوء الصحة،
وانخفاض متوسط العمر المتوقع...الخ) ،وانخفاض إمكانات النمو االقتصادي اإلقليمي والوطني (وخاصة مشكلة انخفاض
عائدات الضرائب وزيادة اإلنفاق الحكومي الذي يهدف إلى تحفيز النمو) .وعندما يضاف الفقر إلى المزيج أعاله ،فإن
المشاكل تزداد حدة.
اكتشف ستيوارت هارت ،مؤلف كتاب "الرأسمالية في مفترق طرق" ،والرائد في مجال "التجارة الشاملة" ،من خالل أبحاثه
أن معظم استراتيجيات األعمال التجارية تركز فقطً على الـ  800مليون شخص أو نحوهم ،الذين يشكلون العالم الصناعي
بينما يتجاهلون كليا ً الـ  5 - 4مليار شخص الذين يشكلون الجزء السفبي من الهرم االقتصادي .وخالفا لالعتقاد الشائع ،فإن
أفقر بلدان العالم لم تحقق أي نمو اقتصادي منذ بداية الثمانينيات ،وما بين األعوام  1990و  1999حيث شهد العالم أبطأ نمو
اقتصادي منذ  02عام مضت ،ومما يثير القلق بشكل خاص أن ما يقارب المليار نسمة تعيش على مايقارب قيمة  1دوالر
واحد في اليوم أو أقل ،و الـ  00,222طفل يموتون يوميا بسبب سوء التغذية ،كما أن عدد األشخاص الذين يعانون من سوء
التغذية المزمن قد تضاعف تقريبا منذ عام  .0972وفي الوقت نفسه ،يتم أنفاق  02,222دوالر في كل دقيقة في أفقر مناطق
العالم (مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا) كديون مستحقة للدول الغنية .ويقدر البنك الدولي اليوم أن الدول
النامية تنفق حوالي  02دوالر في سداد الديون عن كل دوالر تتلقاه كمنح ،ومن الواضح جليا َ أن هذا اليمثل نهجا َ مستداما ً.
ربط النقاط
نحن نعرف ما يحدث عندما يسير العالم وأعماله التجارية بطريقة غير مستدامة .فقد وصفت فترة العشر سنوات بين عامي
 0222و  0202بأنها "العقد األكثر تحطيما ً للمعنويات والباعث على خيبة األمل" خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وبدأت هذه األلفية بكساد شركات اإلنترنت وانهيار بورصة وول ستريت ،والذي طغت عليهما هجمات إرهابية كبرى .وفي
السنوات التي تلتها حدثت تفجيرات إرهابية أوسع نطاقا ً ثم جاء االنهيار المالي العالمي في  0223نتيجة اللغاء اإلجراءات
والسياسات النقدية .وتعاني مساحات شاسعة من الكرة األرضية اآلن من ارتفاع معدالت البطالة ،والديون الهائلة،
واالضطرابات المتزايدة والعواصف الكارثية والفيضانات والجفاف  -وزيادة حموضة مياه محيطات العالم – ونضيف على
جميع هذه األمور التكاليف الكلية والشعور بالضيق ،فضال عن الشعور الراسخ بأن البشرية تسير في االتجاه الخاطئ .عالوة
على ذلك ،فان مياه الشرب اآلن في مستوى حرج من االنخفاض ومن المتوقع اندالع حروب على هذه السلعة الحيوية في

غضون  02-02سنة بينما يتم االستمرار باإلستيالء على مصادر األرض (الناضبة) ،واإلساءة اليها وتراكمها حتى تتحول
إلى سموم ومن ثم التخلص منها بمعدل ينذر بالخطر.
في يوم  00يوليو  ،0220تخلى مجلس الشيوخ األميركي عن الخطط التي تهدف لوضع سياسة  cap-and-tradeومغزاها
تشجيع الشركات على تحديد سقف لنسبة الملوثات مقابل تقديم حوافز تشجيعية للحد من التلوث في الواليات المتحدة .ومن
المفارقات ،صرح ليو هاي (الرئيس التنفيذي ألحد أكبر مؤسسات الخدمات العامة في البالد) قبل يوم من هذا القرار أن
فرض ثمن على الملوثات الرئيسية ووضع المتطلبات لطاقة متجددة يؤكد (من بين أمور أخرى) على خلق استثمارات هائلة
للجيل المقبل من شأنها خلق ما يقارب  22,222فرصة عمل خالل السنوات الخمس المقبلة .من ناحية أخرى أعلنت الصين،
وكأنها تستفيد من عدم قدرة السياسيين األمريكيين على التفكير للمدى الطويل ،بأنها بصدد إنشاء خطة خمسية لفرض رسوم
على الملوثات العالية الكلفة كوسيلة للتحول إلى اقتصاد أقل تكلفة وأكثر استدامة.
حتى االستراتيجيين العسكريين انضموا لفريق مروجي االستدامة .حيث قال العميد المتقاعد ستيف أندرسون (الذي كان من
كبار اللوجستيين في فريق الجنرال ديفيد بترايوس في العراق) أن أكثر من  0222جندي أمريكي قتلوا في العراق
وأفغانستان وهم ينقلون الوقود إلى خيام ومباني مكيفة الهواء .لو قام جيشنا ببساطة بعزل هذه الهياكل ،لوفر ذلك مليارات من
الدوالرات ،واألهم من هذا  ،كان من شأنه إنقاذ أرواح سائقي الشاحنات ومرافقيهم (مع األخذ في االعتبار العدد الكبير من
شاحنات الوقود الكبيرة) التي يسهل استهدافها بواسطة طالبان في الطرق الوعرة متوقعين إنهاء النزاع.
"لقد رأينا العدو" هذا ماقالته شخصية والت كيلي الساخرة "بوجو"" ،وهذا العدو هو نحن".
هناك طريقة أفضل من ذلك وهي أنه من الممكن التخلي عن األمور المكلفة والصعبة والتي تعكس تفكيراَ قصير األجل ،من
الممكن فعل الكثير بجهد قليل ،والحصول على منافع أكثر من عمليات الشراء واالستثمارات ،وإعادة استخدام المدخالت
والمخرجات الصناعية ،وتقليل المشاكل والنفقات المستقبلية .للتأكيد على ذلك ،فإن إجراءات تجارية مستدامة لن تحل كل
مشاكل العالم – فالتكوين المعقد ومتعدد األبعاد لالستدامة ال يتضمن وجود حل سحري يمكن االعتماد عليه لضرب كل
العصافير بحجر واحد .ويصح القول أيضا ً أنه ال توجد شركة معروفة على وجه األرض تستطيع االدعاء أن أعمالها
مستدامة ( %022هؤالء المهتمون ،هم على األغلب يريدون تجربة مفهوم االستدامة) .ومن المؤكد أن القضاء على النفايات،
والتفكير في نظام متكامل ،والعمل على المدى الطويل هو خطوة كبيرة في االتجاه الصحيح .حيث أن شركات التصنيع،
وتجارة التجزئة ،والخدمات المالية ،وقطاع الخدمات يحصلون على منافع بطرق مدهشة .وإذا كنت ترغب في المشاركة في
هذه الظاهرة( ،على حد تعبير المهاتما غاندي) فإن التغيير الذي تود أن تشهده في عملك يجب أن يبدأ بك .والمقصود بذلك،
قم بتنظيف منزلك باديء ذي بدء ،ودع منافسيك ينفقون أموالهم على المحامين وجماعات الضغط  .فبدال من تقديم األعذار
واالستمرار في التلكأ إبدأ في التفكير طويل المدى ...

الشكل  :0-0األمور التي تنتج عن تطبيق االستدامة
المصدر :كتاب "مكعب الجودة" للكاتب والتر شتال.

0
فهم النفايات

تصور كما لو أن شركة أعمال تأخذ  %60 ،%40 ،%30أو أكثر من إيراداتها التي تحصل عليه بشق األنفس ،ثم تضع هذا
المال على كومة من الحطب ثم تشعل النار .لو كان من الصعب تخيل ذلك ،حاول إذاَ أن تتخيل شركة تقوم برمي إيراداتها
في المجاري أو رميها بعيداً كما لو كانت قمامة .وكما تبدو مثل هذه السيناريوهات منافية للعقل والمنطق ،فإن كثيراً من
الشركات في أنحاء العالم المختلفة تقوم بفعل مماثل لذلك كل يوم  -وألن رمي األموال ال يفضي إلى نجاح العمل على المدى
الطويل ،فمن هنا تبدأ قصة االستدامة في العصر الحديث.
بالعودة إلى فترة السبعينيات حيث عصفت بالواليات المتحدة مجموعة من المشاكل المتفاقمة والمكلفة كانت يتم تبريرها في
كثير من األحيان على أنها أحد المكونات الضرورية والتي البد منها لممارسة األعمال التجارية .على سبيل المثال ،في والية
نيويورك ،أصاب األطفال الذين يعيشون في منطقة تسمى قناة الحب " "Love Canalنوع نادر من أنواع السرطانات
وأمراض أخرى بمعدل تجاوز الحد الطبيعي (علم المقيمون في نهاية المطاف أن مجتمعهم قد شي َد على قمة مكب نفايات
سامة) وفي مدن أخرى من أنحاء البالد تم إبالغ الناس بضرورة البقاء في منازلهم لتجنب اآلثار الضارة لزيادة مستويات
الضباب الدخاني .وفي والية أوهايو ،وعلى نهر كاياهوغا ،اشتعلت النيران في أحد الممرات المائية الرئيسية في الوالية بعد
أن أصبح مشبعا ً بالزيوت والمواد الكيميائية والقمامة.
ونحو الجنوب ،في تشاتانوغا ،تينيسي ،قصة مشابهة انتشرت منذ عدة سنوات .فوفقا لمعهد الموارد العالمية ،كانت تشاتانوغا
في يوم من األيام تشتهر بجمال طبيعتها ،وبسبب الرغبة في تسهيل نمو فرص العمل واالزدهار االقتصادي عملت المدينة
على جذب مجموعة متنوعة من الصناعات (بما في ذلك مصانع النسيج والمصانع الكيماوية ومسابك فحم الكوك) وإقامة هذه
المصانع على حدودها دون أن تقوم بدراسة دوافع تلك الشركات التي تهدف الى الربح على المدى القصير .وفي ظل
استمرار إغفال المسؤولين التخطيط على المدى الطويل لتلك األعمال تحولت المنطقة ببطء إلى موقع يعج بالنفايات
الصناعية وسرعان ما تجمعت جوانب األنهر في المدينة مع المصانع وانخفضت جبالها إلى ما يشبه البقع خلف سحب كثيفة
من الدخان الصناعي.

ومع أواخر الستينات ،كانت الشركات تلقي بنفاياتها السامة في أنهر المنطقة بوتيرة متزايدة ،حيث كانت نوعية الهواء وفقا ً
للسلطات االتحادية أسوأ من أية مدينة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية .وكان األشخاص الذين يقودون سياراتهم في
منتصف النهار يضطرون الى أضاءة مصابيحها ،حتى إنهم اليتمكنون غالبا ً من رؤية قمم الجبال بصورة واضحة من
المدينة .وكانت الفتيات يغطين رؤوسهن باألوشحة لتجنب تعريض رؤوسهن للغبار وهن في الطريق إلى المدرسة .وفي
غضون ذلك ،زادت حاالت مرض السل إلى ثالثة أضعاف المعدل الوطني ،وبدأت مشاكل أخرى في الظهور .وعلى مدى
السنين تغيرت االوضاع لكن الشركات الصناعية رفضت أن تتغيير مما أدى الى ضمور عدد كبير من الوظائف الصناعية–
وأصبح النمط المألوف لعديد من المدن الصناعية األمريكية ،هو إرتفاع معدالت البطالة ،وزيادة معدالت الجرائم،
واالضطرابات االجتماعية ،والمشاكل العرقية ،فضالً عن الهجرة إلى الضواحي ومناطق وسط المدينة.
ولمواجهة هذه المشاكل والمشاكل األخرى المتصاعدة ،فضالً عن تكاليف الرعاية الصحية الوطنية التي ال مثيل لها،
وتكاليف تنظيف التلوث الناتج عنها ،أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مجموعة قوانين مفادها هو تقييد كمية الملوثات التي
يتعين على كل الشركة التخلص منها وتولي الشركات مسؤولية تنظيف الفوضى التي خلفوها .وبالطبع ،كان رد فعل غالبية
مجتمعات الشركات األمريكية هو الغضب واالدعاء بأن هذه القوانين ستضر بشكل كبير جميع الشركات الوطنية ،مؤديا َ إلى
تسريح العمال بشكل هائل ،وارتفاع هائل في أسعار المنتجات والخدمات ،وانخفاض في االزدهار االقتصادي والقدرة
التنافسية للدولة.
تخيل المفاجأة بعد ذلك عندما صرحت شركة ثري إم  3Mعلنا ً بأنها ال ترحب بقوانين التنظيف الجديدة فحسب ،بل سوف
تقوم بأكثر من ذلك طوعا ً من خالل وضع معايير أعلى .وقد أعلن مدراء شركة ثري إم  3Mهذا اإلعالن بثقة ألن أحد
شرح لهم بشكل جيد بأن الشاحنات المحملة بالقمامة والتي ترسلها الشركة
مدرائها ،وهو مهاجر صيني اسمه جوزيف لينج َ
بانتظام إلى مواقع الطمر ،والدخان المتصاعد من مصانعها ،وتدفق المخلفات من أنابيب الصرف الصحي كل هذا لم يكن
أكثر من إشارات للنفايات – وأن تلك النفايات هي دليل قاطع على أن أي عمل تجاري هو استنزاف لألموال (اليوم ،يتم
تعريف النفايات بكونها ليست  %022من نتاج المشتريات واالستثمارات) .ووضح السيد لينج بأنه في حال بذلت شركة ثري
بعض الجهود للحد من نفاياتها ،فإن ذلك سيمكنها من توفير نفقات كبيرة وذلك من حيث إنخفاض مصاريف المواد الخام،
ومصاريف أقل للتخلص من النفايات ،وانخفاض تكاليف تنظيف التلوث.
كما ظهرت موجات من صدمات األخرى حينما قامت الشركة بالتصريح بأنها سوف تعتمد على طريقتين رائدتين لتقليل
نفاياتها .أوالً وبدالً من جمع ومعالجة النفايات بعد إنشائها (كما ينص القانون على ذلك) ،أعلنت شركة ثري ام بأنها ستحول
دون تكوين النفايات من منشأها قبل أن تصبح مشكلة .ثانياً ،أصرت الشركة على أن يلعب موظفوا الخط األمامي دوراً
أساسيا ً في تحقيق هذا الغرض (وهي الطريقة المعتادة في ذلك الوقت لتوظيف المتخصصين في الهندسة واستشاري مكافحة
التلوث).
بدأ برنامج التخلص من النفايات المبتكر للسيد لينج ببساطة بما يكفي لمطالبة الموظفين بالكف عن اإلسراف .حيث تم
تخفيض أو التخلص من التسريبات واالنسكابات والنماذج األخرى لنفايات المواد ،وإعادة تدوير المواد الخردة في عمليات
اإلنتاج ،وإعادة صناعة المنتجات باستخدام مواد أقل سمية وأكثر استدامة ،وإعادة تصميم المعدات وعمليات التصنيع بحيث
تتطلب القليل من مواد الخام وطاقة أقل لإلنتاج.
وبعد خمسة عشر عاما ً ومئات من التحسينات الالحقة ،اكتشفت شركة ثري ام أن جهودها في تخفيض النفايات واالنبعاثات
اإلجمالية وصلت إلى  ،%22ووفرت على الشركة ما يزيد عن  222مليون دوالر أمريكي من التكاليف .في الواقع ،كان ذلك
البرنامج ناجحا ً عندما أطلقت الشركة نسخة معدلة منه في عام  ،0992بهدف الحد من النفايات واالنبعاثات اإلضافية بنسبة
 %92على مدى عشرة سنوات .إضافة إلى ذلك ،تم إطالق العشرات من المشاريع الفعّالة ،وتم توفير الماليين من الدوالرات
قبل حتى أن يتنفس الموظفون والمدراء الصعداء مدركين تماما َ بأنه لم يعد هنالك أي مشاريع فعالة من حيث التكلفة يتوجب
عليهم متابعتها .وبدون علمهم ،وعلى الرغم من ذلك ،يفكر مصنع شركة ثري ام في ميدالند ،ميشيغان ،بشكل مختلف .وقد

إعتقد مدراء المصنع اعتقاداَ راسخا َ بأن التخلص من النفايات هي عملية ال تنتهي أبداَ ،لذا قاموا بتصميم ووضع هدفين
جديدين لتحفيز أنفسهم وموظفيهم بشكل أكبر .يتمثل الهدف األول بخفض النفايات واالنبعاثات اإلضافية بنسبة .%22
والهدف الثاني يتمثل بإدراج وإشراك خبراء الصحة والبيئة المحليين في البرنامج – هذه الخطوة كان من شأنها تزويد العمال
بوجهات نظر مختلفة ،وبأساليب جديدة للتفكير .إن العمل في المجتمع الذي يتواجد فيه المصنع وكذلك مع الناشطين البيئيين
الخارجيين ومتخصصي مكافحة التلوث ساعد الموظفين على البدء بأكثر من  07مشروع مما خفض النفقات اإلضافية بقيمة
 2.0ماليين دوالر أمريكي.
بعد ذلك بوقت قصير ،وفي عام  ،0222احتفل برنامج شركة ثري ام بالذكرى السنوية الثالثون مع البيانات المتراكمة الكافية
إلثبات أن جوزيف لينج قد وفر على الشركة أكثر من  0مليار دوالر من النفقات.

تعرف النفايات بكونها ليست
%011
من نتاج المشتريات واالستثمارات

ما هي كمية النفايات المتواجدة؟
ال يوصي جوزيف لينج بالبحث عن أعراض النفايات فحسب ،بل أنه يحدد األسباب (تخيل مريضا َ يعاني من سعال جاف
يقوم بزيارة الطبيب لمعالجة السعال بدالَ من معالجة السرطان الذي يسبب السعال .إن قيمة فهم العوارض واألسباب أصبحت
جليا َ) .وبنفس القدر من األهمية ،ينطوي النهج المتبع لنظام للسيد لينج برمته على مطالبة كل موظف في المشاركة في
اكتشاف النفايات والتخلص منها ومن أسبابها – وهذا يشمل أيضا ً نماذج النفايات غير المادية مثل االحتيال ،والمخاطر،
واألضرار ،وخسائر االستثمار ،واألخطاء البشرية ،ونقاط الضعف (أو التكرار) في نظم المعالجة ،والخدمات الضعيفة،
والدعاوى القانونية ،وعالقات العمالء السيئة الخ.
تعتبر المحركات (الموتورات) هي من أفضل الطرق الكتشاف مستوى النفايات والتكاليف ،ومدى ارتفاع كلفة مجمل
النفايات الشاملة .كل شركة لديها عدداً من المحركات ،والبعض يملك اآلالف منها .حتى في المكاتب يوجد العشرات من
المحركات ألن المحركات تأتي على شكل مجاميع مذهلة من األحجام تترواح مابين الضخمة الى شديدة الصغر ،وتتمثل في
أي شيء يتحرك بشكل ميكانيكي (مثل مروحة في كمبيوتر ،مضخة مبرد في ثالجة أو آلة خطة تجميع) .ويمكن لمحركات
الشركة أن تستهلك  %02أو أكثر من كلفة الوقود اإلجمالية .وفي الواقع ،إن كمية الكهرباء التي تستهلكها المحركات خالل
العمر التشغيلي لها تعتبر أكثر من كلفة شراء المحركات ذاتها .فعلى سبيل المثال ،شراء محرك كهربائي جديد بسعر 0,222
دوالر أمريكي يكلف  02,222دوالر أمريكي سنويا ً لتشغيله ،وشراء محرك مكيف نموذجي بقوة  022حصان بقيمة 2,222
دوالر أمريكي يتطلب حوالي  22,222دوالر أمريكي من الكهرباء لتشغيله سنويا ً (بعض المحركات تستهلك من الكهرباء ما
يفوق سعر شراءهم أسبوعيا َ) .وال شك في ضرورة أخذ الوقت الكافي لشراء محرك ذو كفاءة عالية ,وأن يصبح هذا األمر
من األمور األساسية أثناء عمليات شراء المحرك .حيث أن مجرد زيادة  %0من الكفاءة يمكن أن تصل ألكثر من 02,222
دوالر أمريكي من مدخرات الكهرباء على مدى العمر التشغيلي للمحرك النموذجي بقوة  022حصان .وتمثل هذه الكلف
جزءاَ واحداَ فقط من "الصورة األشمل".
كما تتضمن تكلفة "الصورة األشمل" كل ماهو مرتبط بنفايات العمليات .ويبين لنا الرسم البياني أدناه كميات النفايات
المتضمنة في نظام الضخ الصناعي المشترك .بالتالي ،يتم فقدان ما يصل إلى  %72من الطاقة المنتجة من حرق الفحم في
محطة توليد الكهرباء بسبب سوء عزل وسوء تصميم األفران .كما يتم فقدان  %02من كمية الكهرباء التي تنشأ من
المصنع بسبب عدم كفاءة خطوط النقل .كما يمكن فقدان  %02مما تنتجه خطوط النقل بسبب عدم كفاءة المحرك وهكذا
دواليك .وهذا يؤدي الى األرتفاع في الخسائر المالية بشكل كبير للشركات والمستهلكين ألنه كلما زادت النفايات ،زادت
المشتريات .وبصورة أوسع ،تصبح التكلفة الكبيرة التي يمكن تجنبها أكثر وضوحا ً وجليا َ.
إن كمية محركات الكهرباء تستهلك حوالي  %02من الطاقة الكهربائية العالمية أو ما يقارب  %72من مجموع استهالك
الكهرباء الصناعية .وطالما أن معظم الكهرباء تنشأ من حرق الفحم ،يجب األخذ بعين االعتبار فحص تكلفة الفحم .وخير
مثال على ذلك هو الدراسة الطبية التي أجراها السيد باول ايبشتاين سنة  0200في جامعة هارفارد ("حساب التكلفة الكاملة
لدورة حياة الفحم") حيث توصل لنتيجة أن استخراج الفحم واستخدامه لتوليد الكهرباء يكلف اقتصاد الواليات المتحدة
األمريكية ما بين  002و  000مليار دوالر أمريكي سنويا ً .وتشمل هذه التكلفة الوفيات المبكرة المرتبطة باستخراج الفحم،
ونفقات معالجة الرئة والقلب ،وتكلفة تغير المناخ ،والتأثيرات البيئية األخرى ،فضالً عن التأثيرات المالية السلبية على
االقتصاديات المحلية من خسارة األعمال والسياحة في مناطق استخراج الفحم الملوثة .ما لم يتم حسابه في هذه البيانات هو
أن استهالك الفحم يؤثر على تلوث المياه الجوفية بما في ذلك البنزين والزرنيخ والزئبق والرصاص وغيرها من المواد
المسرطنة التي تنتج الفحم ،والتي تجد عادة طريقها إلى القنوات الخاصة بإمدادات المياه المنزلية .وقد خلصت هذه الدراسة
إلى أن هذه التأثيرات والعديد من التأثيرات األخرى المتعلقة بالتلوث قد تؤدي الى رفع التكلفة اإلجمالية الستخراج وحرق
الفحم إلى  222مليار دوالر سنويا ً .في الواقع ،تقدر تكلفة تنظيف انفجار عام  0229الحتواء الرماد المتطاير في هاريمان،
تينيسي (الرماد المتطاير هو مخلفات سامة خلفها احتراق الفحم ،وغالبا ً ما يتم مزجها مع المياه لمنعها من االنتشار في

الهواء) بأكثر من مليار دوالر أمريكي (غمرت هذه الكارثة أكثر من  222فدان من الغابات ،فاختفت الطرق ،وخطوط
السكك الحديدية ،ودمرت العديد من المنازل ،مما يجعلها واحدة من أسوء الحوادث الصناعية في التاريخ األمريكي).
ومن الواضح نظراَ للطلب المتزايد على الكهرباء (وغيرها من أشكال الطاقة) أصبح من الصعب تجاهل تلك الكميات الكبيرة
من النفايات والتكلفة .وبنفس القدر من األهمية ،فإن الحكومات غير قادرة على مواصلة بناء محطات توليد الكهرباء
لتعويض البنية التحتية المسرفة ،وال يمكنها االستمرار في تجاهل تكلفة تجسيد الصورة األشمل التي يتم القائها بشكل تقليدي
على المستهلكين.
نظام الضخ الصناعي النموذجي
خسارة محطة الطاقة
%72-02

خسارة خطوط النقل
%02-9

خسائر مجموعات نقل الحركة والصمامات
%22

خسائر المحركات
%02

خسائر المضخات
%02

خسائر األنابيب
%02

مدخالت الطاقة%022 :

 9.2وحدات مخرجات الطاقة

الشكل  :0-2الخطوات األولى نحو االستدامة :درس في النفايات
المصدر :جوناثان تي سكوت ،كتاب "المعايير الجديدة لدوام عمل الشركة على المدى الطويل" (المحرر :والتر ار شتال،
0200؛ 3 :)www.sustainbusper.com
أخيراً ،يجب إدراج كلفة التخلص من النفايات في مجمل الحساب .فالمحركات ثقيلة ،ما يعني أن التخلص من محرك واحد قد
يكون مكلفا ً (نفقات التخلص في المكب عادة ما تعتمد على الوزن) .لذلك فإنه من الضروري معرفة تكلفة رمي محرك ما
عندما ينتهي عمره اإلنتاجي – على وجه الخصوص إذا كان موقع مكب النفايات مليء ،أو اذا تم اكتشاف بأن المحرك
يحتوي على مواد سامة فيكون من المستحيل التخلص منه بطريقة مباشرة .عندما ترمي إحدى الشركات محركاتها المليئة
بالسموم  ،قد يبدو هذا أمر هين ،ولكن عندما تقوم مئات اآلالف من الشركات بذلك ،يمكن أن ينشأ عن ذلك مخاطر جمة –
وهنالك قصص مماثلة لكل أداة أو قطعة من المعدات أو عمليات اإلنتاج أو منتج في شركة يمكن أن تروى عنها.

تجهيزالبنية التحتية :المطالبة بمعايير جديدة
أن الجدال المشترك حول موضوع "التغيير" عادة ما يؤدى الى طرح مسألة التكلفة – على وجه الخصوص عندما يصر
أولئك الذين يختارون حماية استثماراتهم من خالل عمليات قديمة الطراز على ضرورة الحذر من "التغيير" .أن الجدال حول
(ضرورة الحذر من "التغيير") دوما َ ما يرتكز على فرضية أن "التغيير يستدعي دائما وفقط النفقات" والتي تشمل النماذج
االقتصادية لنهج "األعلى–األسفل" بدون مناقشة النماذج المتعلقة بنهج "األسفل-األعلى" التي تأخذ بعين االعتبار المدخرات
المضافة واألرباح المحتملة التي يمكن للممارسات والتكنولوجيات الجديدة تقديمها .على سبيل المثال ،قبل إقرار "تعديالت
قانون الهواء النظيف األمريكي" لسنة  ،0992توقع منظرو نهج "األعلى-األسفل" أن تحقيق أهداف انبعاثات الكبريت
ستكلف الشركات  0,222دوالر أمريكي (أو أكثر) لكل طن بحلول عام  0990وتهبط إلى  00دوالر بحلول عام .0999
واستناداً لكتاب الكاتب ستيفان دي كانيو " اقتصاديات تغيير المناخ" ،فإن انبعاث الكبريت وانخفاضه بعد ذلك في جميع
أنحاء الواليات المتحدة األمريكية بنسبة  %27ال يقل أهمية عن أسعار الكهرباء التي يتوقع لها بأن ترتفع الى مستويات هائلة
(محطات توليد الطاقة من العوامل الرئيسية النبعاثات الكبريت) وتنخفض بنسبة الث ْمن .ومن المفارقة ،أن يكون سبب عدم
تحقيق أسوء السيناريوهات لمنظري نهج "أعلى-أسفل" يعود لكون أن شركات الكهرباء أصبحت أكثر فعالية ،وأكثر
تنافسية ،وأكثر إبداعا ً.
ويستمر الجدال حول موضوع ""التغيير يستدعي دائما وفقط النفقات" بافتراض أنه نادراً ما تكون البنية التحتية للتغييرات
الضرورية متواجدة ،ويتطلب ذلك مبالغ مالية كبيرة لتقديم نشاط مستدام على نطاق واسع .وعلى الرغم من صحة هذا األمر،
إال أنه يمثل حجة واهية .فمثالَ خذ بنظر اإلعتبار المصباح الكهربائي ،فعند اختراعه في أواخر  ،0372لم تكن هناك
محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ،وال خطوط نقل عبر المدن والدول ،ولم يتم تجهيز المنازل أو الشركات بالكابالت لنقل
الكهرباء ،ولم يتم تصنيع المصابيح الكهربائية .ومع ذلك ،فإن الفوائد المالية والمنافع األخرى للمصباح الكهربائي تفوق كلفة
البنية التحتية الالزمة لدعمه ،لذلك تم طرح رأس المال واالستثمار الضروري في نهاية المطاف .ولنفس السبب ،يجب أن
تلعب المعايير الجديدة التي تفرضها الحكومة إلى جانب الدعم المالي (وكذلك تغذية شبكة من الشركات التعاونية) دوراً
رئيسيا ً في خلق وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.
في عام  ،0200أكد المؤلف روجر ايه بيلك المبدأ الكامن وراء هذا االعتقاد ،عندما صرح في مقال لصحيفة نيويورك تايمز
أن االختراعات واالبتكارات الرائدة ليست كافية لضمان التقدم اإلقتصادي .وعلى حد تعبيره ،ان عدد قليل من الناس يتذكر
انه في خالل حقبة الـ  0322في الواليات المتحدة األمريكية  ،بإن نقص المعايير على الصعيد الوطني معناه أن يكون
لألوزان والمقاييس – بما في ذلك وحدات قياس الكهرباء – ثمانية تعريفات وهذه التعريفات طغت على الصناعة
والمستهلكين مع مجموعة مربكة من الخيارات المتعارضة .وفي نفس الوقت ،كانت الوكالة األلمانية للمعايير ،التي تأسست
في عام  ،0337منشغلة في وضع معايير لكل شيء بدأَ من محتويات األصباغ وصوالَ إلى عمليات صنع الخزف –
باألشتراك مع دول أوروبية أخرى تحذو حذوها .وكانت النتيجة كانت منتجات عالية الجودة ساعدت على نمو التجارة
األلمانية وتجاوزت بذلك الواليات المتحدة األمريكية في حقبة الـ . 0392وقد ذهب بيلك للقول بأنه بحلول عام ،0920
أصبحت الواليات المتحدة األمريكية أخر قوة اقتصادية عظمى عملت على إنشاء وكالة للمعايير التكنولوجية ،والتي شكلت
بعد ذلك طفرة في ابتكار المنتجات في معظم نواحي الحياة تقريبا ً .ولم تساعد هذه المعايير التكنولوجية على تعزيز االبتكار
فقط ،بل ساعدت كذلك في حماية الصناعات الوطنية من االنهيار .وبالمثل ،اليوم دول مثل الصين ،الهند وغيرها من الدول
سريعة النمو – بما في ذلك دول االتحاد األوربي – اصبحت تعتمد معايير جديدة لتسريع نشر تقنيات ومنتجات جديدة .أما
الشركات التي ليس بإمكانها المنافسة فإنها تخاطر بفقدان األسواق الخارجية بعد إغراق أسواقها المحلية بالبضائع من دول
أخرى .لذلك ،فإن االستراتيجية الجيدة ألية دولة ال تهدف إلى االستمرار بتطوير معايير أعلى وبنية تحتية أفضل فقط ،ولكنها
تهدف لوضع استراتيجية جديدة لتطبيق معاييرها الجديدة والصارمة على نحو مستمر وبسرعة عالية .وتم اعتماد هذا النهج
من قبل برنامج "العداء األول"  Top Runnerفي اليابان ،الذي يضع معايير كفاءة الطاقة من خالل تحديد القادة التقنيين في
صناعة معينة ،ويفرض على األخرين في هذه الصناعة بمواكبة ابتكاراتهم .ونظراَ لتطور التكنولوجيا ،تم وضع معايير
أعلى لتحقيق دورة فعالة متكاملة من التحسينات .وفي نفس الوقت ،ينبغي على الشركة العمل مع الشركات لوضع المزيد من

المعايير والحوافز المستقبلية المتعددة األبعاد لضمان عدم حجم العمالء عن المنتجات ألنهم يضحون باألموال مقابل
الحصول على الكفاءة العالية والجودة.
مرة أخرى :لماذا يُعتبر التخلص من النفايات أمر هام؟
انه من غير الواقعي للشركات أن تتوقع بأن تقوم بتخصيص أرباحها المحققة بصعوبة كبيرة (ناهيك عن دافعي الضرائب)
لتغطية المصاريف المتعلقة بالنفايات حتى أجل غير مسمى.
ببساطة ،يتم التسوية مابين االزدهار االقتصادي واألمن الوظيفي عندما يتجاوز الضرر المادي لنفايات أية شركة تلك
المنتجات الجيدة التي تنتجها الشركة .باإلضافة لذلك ،ال ينبغي التعاطف مع الشركات والصناعات التي تفشل في فهم مسألة
الموارد المحددة والزيادات في أسعار الموارد ،عندما يزعمون عدم معرفتهم بوجودها .ال يمكن ألي صاحب شركة أن
يصحو فجأة ليكتشف بأن شركته لم تعد قادرة على تحمل موادها الخام ،أو أن المستهلكين لن يعودوا يسمحوا بالممارسات
المسرفة والمنتجات السامة أو ان هنالك قانون جديد ينص على عدم شرعية بعض المواد الكيميائية أو النماذج الخطيرة
لإلنتاج .وإنما ما يحدث في حقيقة األمر هو أن اإلدارة تختار تجاهل عالمات التحذير – لكنها تصبح اآلن غير قادرة على
الجلوس مكتوفة األيدي وليس بإمكانها عدم فعل أي شيء.

ما التحديات التي تواجه المصلح؟
توفر الشركات الكبرى أكثر من مليار دوالر
أمريكي جراء التخلص من النفايات وزيادة الموارد
– وهناك عدد ال يحصى من الشركات الصغيرة
التي تضيف عشرات اآلالف من الدوالرات سنويا ً
(أو أكثر) إلى دخلهم الصافي من خالل القيام بذلك.
قد يعتقد المرء أن الشركات الصغيرة حول العالم
سوف تتسارع لتطبيق ممارسات االستدامة التي
توفر نتائج موثوقة على المدى الطويل .ولكن
لألسف ،ليس هذا هو الحال – والسبب الرئيس
لحدوث ذلك يكمن وراء غموض الفكر البشري.

في الفترة ما بين عامي  0503و  ،0532كتب نيكوال
ميكيافيلي ،مؤلف كتاب األمير ،قائالً" :يجب أن ندرك
أنه ال يوجد أصعب من بدء نظام جديد لتسيير األمور
وتنفيذه .فنجاحه مشكوك في أمره وليس هناك ما هو
أخطر من التعرض لهذا األمر .ألن من يريد اإلصالح
البد له من أعداء وهم جميع من كانوا يستفيدون من
النظام القديم ،وهناك أيضا ً من يؤيده بفتور رغم
استفادتهم من النظام الجديد .ويرجع هذا الفتور  -من
ناحية  -إلى خوفهم من خصومهم الذين يساندهم
القانون ،ومن ناحية أخرى إلى أن الناس ال تؤمن
بالجديد إال بعد أن تجربه فعالً".

أن مركز بحوث القرارات البيئية  CREDهو منظمة بحثية تأسست في جامعة كولومبيا .وعلى مدى السنوات العديدة
الماضية ،يعمل العلماء في مركز بحوث القرارات البيئية على فهم العمليات العقلية التي تشكل الخيارات ،والسلوكيات،
والمواقف اإلنسانية .وأن محاولة فهم سبب تصرف الناس بشكل مختلف عند تقديم خيارات بسيطة تمثل مجال الدراسة الذي
يقع على مفترق طرق بين علم النفس واالقتصاديات .تم تقديم هذه الدراسة من قبل عالم النفس دانييل كانمان الحاصل على
جائزة نوبل وزميله اموس تفيرسكي .اكتشف كالهما أن اإلنسان غالبا ً ما يحمل عدد من التحيزات التي تؤثر بشكل كبير على
صناعة القرار .فعلى سبيل المثال ،نحن عموما ً أكثر تأثراً بالخسائر عن المكاسب .ونستخدم بشكل متكرر طرق مختصرة
لحل المشاكل (عملية تسمى "االستدالل") .عالوة على ذلك ،فإن معظمنا لديه كره سلبي تجاه المنافع المتأخرة .وفي سياق
الحياة اليومية ،هذا يعني عندما يسنح لنا الخيار سوف نختار الحصول في أغلب األحيان على  02يورو األن بدالً من
االنتظار لمدة عام للحصول على  022يورو.
كما ان األشخاص شديدي الحساسية حول كيفية طرح األسئلة .فعلى سبيل المثال :هل ستعتمدون إجراءات مجانية من شأنها
أن تساعد شركتك على توفير  09,222يورو سنويا ً أو – هل ستعتمدون إجراءات مجانية تهدف الى تخفيض انبعاثات
الكربون بحوالي  029,222كيلو جرام كل سنة .والنتيجة في كلتا الحالتين هي نفسها ،واألمر يعتمد على من هو الذي تقوم
بإستجوابه ،ألن األجوبة ستتغاير بشكل كبير.
فيما يلي أمثلة أخرى حول التحيزات التي تؤثر على عمليات صنع القرارات:






مجموعة محددة من المشاكل – أن تكون قادراً على التركيز على عدد محدد فقط من المشاكل في أي وقت معين.
التحيز نحو العمل المنفرد – االعتقاد بأن تنفيذ عمل أو مهمة واحدة فقط هو كاف لحل مشكلة معقدة.
التركيز بشكل كبير على ما هو مجهول أكثر مما هو معروف – فعلى سبيل المثال ،يكون الجدال الالنهائي المتعلق
بالمبلغ المالي الفعلي الذي سيتم توفيره من خالل عمل مستدام هو ( 022,222يورو أو  222,222يورو) أكثر من
التفكير بكون هذا العمل سوف يوفر أكثر من تكلفته.
التحيز للتوقعات – إصدار حكم بنا ًء على النتيجة المتوقع تنفيذها (أو كما يقول هنري فورد " إذا كنت تعتقد انك
تستطيع أو كنت تعتقد انك ال تستطيع انت على حق في كال الحالتين ").
التحيز لتأثير التثبيت – االعتقاد بأن األشياء هي كما تبدو ،أو كما تم تدريسها (وبعبارة أخرى ،تتأثر قوى الشخص
بالتقدير ،والترددات ،واالحتماليات ،واألحجام بمحيطه وخلفيته وتعليمه بشكل كبير .وهذا يساعد على تفسير السبب في

سخط الناس البالغ عندما يعلمون بحرق علم أو نوعية الجنس الذي يملكه اآلخرون بشكل خاص ،حتى إن هذه القضايا ال
تؤثر بهم فعليا ً – ولكن عندما تأتي قضية تؤثر فيهم بالفعل مثل مشكلة تراكم السموم ،يكون رد فعلهم تافه.
جمع هذه التحيزات يشكل عدد من العيوب اإلضافية التي تؤثر على السلوك بما في ذلك مهارات التواصل الضعيفة (خاصة
العلماء ،واألكاديميين ،والمدراء ،واألساتذة) ،وتجنب الوقاية (على سبيل المثال أن تكون قادراً فقط على نزع فتيل قنبلة بعد
انفجارها) ،والتضليل المستمر الذي ينشره الرأسماليين األغنياء أو المتشككين أو المخادعين (حالة استياء لالعتقاد المحير
الشائع بأن الحقيقة تتمثل في ما يقوله أي شخص بصوت عالي أو بحرارة كافية).
الرسائل المختلطة والرسائل التي يتم التعبير عنها بطرق تحفز من يقوم بتوصيل الرسالة أكثر من المتلقي وتخلق عقبات
إضافية أمام التفكير طويل األجل– والبحث السريع من خالل انتشار المواقع اإللكترونية التي تعزز ممارسات الشركات
الخضراء والتي تقدم مثاالً على ذلك .أن العديد من هذه المواقع توثق بجدية كمية انبعاثات الغازات الدفيئة التي يمكن للشركة
التخلص منها في محاولة منها لتصبح أكثر اخضراراً .ولكن في كثير من األحيان ال توجد سوى مدخرات مالية ضئيلة أو
حتى معدومة يمكن تحقيقها من العملية .هذا أمر محير لسبب بسيط هو أن التمويل هو لغة األعمال – وليست انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون .فال عجب من وجود العديد من الشركات غير المهتمة باالستدامة؟
التوضيحات
كيف تعلن التحيزات وأوجه القصور المذكورة أعاله عن أنفسها في المؤسسات األكاديمية وأماكن العمل؟ عادة ما يتم ذلك
بالطرق التالية:
 ضعف الوعي .ال شك أن الجهل هو أكبر عدو لالستدامة .فببساطة ال يعرف معظم الناس شيئا ً عن تكاليف التخلص من
النفايات ،والعديد من الحاالت السلبية التي يمكن تخفيفها عن طريق القضاء عليها ،واألموال التي يمكن توفيرها عن
طريق التخلص منها (على سبيل المثال ،برنامج "مدفوعات الوقاية من التلوث" لشركة ثري ام وفر على الشركة أكثر
من مليار دوالر أمريكي على مدى  22عام) .وبنفس األهمية ،فإن معظم الناس ال يعرفون أن التلوث واإلفراط في
اإلنتاج من أسهل إشارات اكتشاف النفايات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الفكرة الخاطئة الشائعة هي لمجرد أن أي نظام أو آلة
أو منتج يعمل ،فإنه يعمل بكفاءة  ،%022أو أن مجموع التكاليف المنخفضة عادة (مثل المياه والكهرباء) ليست بالمبالغ
الكبيرة وبالتالي فهي غير جديرة بالفحص.
 قبول النفايات .يعتقد البعض أن النفايات هي جزء طبيعي ونتاج متوقع من األعمال التجارية .وتشمل االختالفات الشائعة
في هذا الموضوع الروح االنهزامية (أي القول بأن االستدامة ال تستحق هذا الجهد) أو االعتقاد بأن االستدامة ال تنطبق
على طبيعة عملنا أو صناعتنا .وأسوء مافي األمر أنه كلما أصبح تفكير الشخص قصير المدى ،كلما كان شعوره على
األرجح بهذه الطريقة.
 وهم التكاليف" .كم سيكلفني هذا؟" هذا هو السؤال األول الذي يسأله المدراء عادة عندما يتم شرح أساسيات االستدامة،
وغالبا ً ما يتم وضع السؤال بلهجة متشائمة تدل على أن التكاليف ستكون مرتفعة جداً .ولسوء الحظ ،لم يتم فهم األمر
برمته .األمر ال يتعلق بالتكاليف ،بل بالمدخرات واألرباح المحتملة التي يجب النظر إليها أوالً .نعم في كثير من الحاالت
يكون رأس المال مطلوب للبدء بعملية مستدامة ،ولكن يمكن لالستدامة أن تسدد مصاريفها – مع المنافع المضافة
للمدخرات اإلضافية سنوياً ،والتي يمكن استخدامها لتمويل المزيد من التحسينات .فالمصابيح الموفرة للطاقة تقدم مثاالً
جيداً عن ذلك .فيمكن للمصابيح الموفرة أن تكلف في أي مكان من  0دوالر أمريكي إلى  02دوالر أمريكي (أو أكثر)
لكل وحدة .فالمصابيح االعتيادية تكلف حوالي  72سنت (أو أكثر) لكل وحدة .ويفترض معظم الناس أن المصابيح التي
تكلف  72سنت هي خيار أقل تكلفة .ولكن إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن المصابيح الموفرة للطاقة تدوم سنوات أطول،
ويمكن أن توفر  02-22دوالر أمريكي في نفقات الكهرباء طوال فترة حياة عمل المصباح ،فإن المصباح األرخص

يعتبر هو األغلى .و لألسف ،الكثير من الناس ال يفكرون على المدى الطويل ،ويحددوا خيارهم بالخيار األكثر تكلفة.
وهذا ينطبق بشكل خاص على رأس المال المهجور (للشركات التي تستثمر ماليين الدوالرات في معدات وآالت غير
فعالة ،ومن الصعب تغييرها).
 جدال المالليم وليس الدوالرات .إن األشخاص الذين يهتمون بالكفاءة التشغيلية ليس بامكانهم الشعور بالحماس لذلك النهم
يعتقدون بأن ذلك يوفر مدخرات على المدى القصير فقط .ومعظم الشركات التي يقيمها طالبي ،على سبيل المثال،
يسخرون في البداية من فكرة أنه يمكن توفير المال من خالل تنفيذ إجراءات الكفاءة األساسية – حتى تظهر التقديرات أنه
يمكن للعديد منهم توفير آالف الدوالرات سنويا ً عند إطفاء األضواء وأجهزة الكمبيوتر في حال عدم استخدامها .وقد
اكتشفنا في العديد من الحاالت أنه يمكن الحصول على مدخرات سنوية تزيد عن نصف مليون دوالر من خالل دمج
بعض من الحلول الرخيصة (الخالية من المخاطر) .المغزى من القصة هو أن عملية التوفير من خالل الكفاءة ال تراكم
المبالغ فقط ،بل تميل إلى مضاعفتها .فعلى سبيل المثال ،ولالستمرار مع مثال مصباح اإلضاءة أعاله ،فإن المدخرات
اإلجمالية من تركيب مصابيح اإلضاءة الموفرة للطاقة تشمل )0( :انخفاض تكاليف الكهرباء (حيث تستهلك المصابيح
الموفرة للطاقة كميات أقل من الكهرباء) )0( ،انخفاض نفقات استبدال المصابيح (حيث تدوم المصابيح الموفرة للطاقة
لفترات أطول) ) 2( ،انخفاض نفقات التبريد (يمكن لحرارة مصابيح اإلضاءة غير الموفرة للطاقة أن تزيد الحمل
الحراري للمبنى بنسبة  )0( ،)%22انخفاض في احتياجات التكييف (مع انخفاض مستويات الحرارة بحوالي ،%22
يتطلب تركيب نظام تكييف هوائي صغير ورخيص) و( )2انخفاض متطلبات طاقة التدفئة والتهوية والتبريد (تحتاج
أنظمة التكييف الصغيرة كميات أقل من الكهرباء) ،وهكذا.
 عامل اإلزعاج .كثير من الناس ال يريدون إضافة المزيد من العمل على أعمالهم اليومية بصرف النظر عن الوقت أو
األموال التي يمكن توفيرها .والرسالة هنا هي أن نتذكر أن االستدامة ال تتعلق بالتضحية ،ولكن بالتخلص من الممارسات
المسرفة ،واالستعاضة عنها ببدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة ،تجعل العمل أسهل وأكثر متعة وأقل تكلفة.
 الشك و/أو التعنت :في عالم تؤخذ فيه األسعار عادة بعين االعتبار ،ونادراً ما يتم االهتمام بالقيمة طويلة اآلجل ،تصبح
االستدامة مفهوما َ يصعب تقبله .والمتشككون على سبيل المثال غالبا ً ما يعتقدون أنه اليمكن اثبات قيمة مدخرات التكاليف
التي يمكن للشركة تحقيقها (خاصة إذا لم يتم إجراء أي نظام مقياسي) .لذلك تصبح التقديرات سهلة الرفض مع قناعة
غير قابلة للتغيير بأن حجم الوقت وقيمة األموال المستثمرة ستكون أقل مما سيتم الحصول عليه .وبعبارة أخرى ،بما أن
االستدامة مرتبطة بمجال الوقاية ،وال يمكن إثبات المدخرات المتوقعة من معظم التدابير الوقائية اال بعد تنفيذ
الممارسات ،لذا يصبح من السهل تجاهل التوقعات.
 االتكال االجتماعي .كل شركة تجارية أو صناعية تقريبا ً لديها بعض الموظفون الذين يبذلون جهداَ أقل عندما يجدون
اآلخرين يجهدون أنفسهم ويعوضون عن النقص في أدائهم  .وتسمى هذه الممارسة بـ "االتكال االجتماعي" ،وهي لعنة
على االستدامة – خاصة عندما تكون بأمكان المدخالت المنخفضة (الجهد) لشخص واحد أو أكثر تخفيض العمل أو
التطلعات للعملية (أو الصناعة) برمتها .ويميل االتكال االجتماعي إلى التغلغل في الصناعات قيد التنظيم و/أو الشركات
التي تملك موظفين غير مدربين أو غير خاضعين للرقابة .ونتيجة لذلك ،يشعر الموظفون بأن الشركة (أو الصناعة) التي
يعملون فيها ال تعير هما َ بالنفقات – فلماذا هم يهتمون؟
" دعونا ننتظر ونرى" :أن الشركات (أو المدراء) الذين يراقبون في البداية كيفية استجابة الشركات األخرى قبل أن
يقوموا باتخاذ أي أجراء ،قد يعانون من نقص في التعليم والتوجيه والتدريب .المفارقة هنا تكمن في أن طبيعة الكفاءة
الخالية من المخاطر والتحسينات المالية السريعة التي ستقدمها عندما يتم أخيراَ أتخاذ القرار بأن تقوم بزيادة الكفاءة ،فإن
أولئك الجالسين في الكواليس قد يكتشفون بأن منافسيهم قد تجاوزوهم بالفعل.

 الحلول بسيطة للغاية .ذكر لي مستشار بريطاني في فرنسا أن معظم المدراء الذين تحدث معهم بخصوص االستدامة
تفاجئوا عندما قام بطرح االقتراح األول وهو إطفاء اإلضاءة غير الضرورية (هذا اإلجراء يوفر وحده لمصنع واحد،
حسب تقييم طالبي ،مبلغ وقدره  03,222يورو سنوياً) .على الرغم من عدم وجود بيانات تشير الى أن نهج التعقيد
يضفي الشرعية على الحلول المتعلقة بعمل الشركات ،يبدوا أن العديد من الشركات بحاجة الى التشجيع الزائف والذي
(حسيما يعتقدون) يعمل نهج التعقيد على توفيره لهم .لذلك ،تم رفض العديد من حلول االستدامة بصورة قاطعة نظراً
لبساطتها وبساطة تقنيتها.
 نحن نقوم بالفعل بقدر ما نستطيع .وعادة ما يتلفظ بهذه الكلمات المخادعة المدراء والموظفين الذين ( )0يعتقدون خطأ ً
بأنهم قاموا بتنفيذ كل شيء أو ( )0يرغبون بتجنب العمل اإلضافي أو ( )2استرضاء العمالء والمساهمين أو تزويد
وسائل اإلعالم بمعلومات غير صحيحة .وفقا ً لوكالة حماية البيئة اإلسكتلندية ،فإن التكلفة الحقيقية لنفايات أية شركة هي
غالبا ً أكثر بنسبة  02-2مرة مما تفرضه الشركة .فكر بذلك للحظة فقط .في إحدى المرات ،قام مدير مكتب بإخبار
طالبي بانه اليعتقد أبدأَ بأنهم يستطيعوا الحصول على أكثر من  222دوالر أمريكي عند توفير الطاقة (فقالت احدى
طالبي :نحن لدينا بالفعل الكفاءة العالية) .وخالل ساعتين وجد الطالب ما يزيد عن ستة أضعاف ذلك المبلغ .كما وجدت
مجموعة أخرى من الطالب ما يزيد عن  0222دوالر أمريكي في مدخرات أي مطعم زعم مسبقا ً أنه كان بدون نفايات
بفضل السياسات التي وضعها رئيس القسم .وقد خلص المدراء والموظفين إلى أن :االدعاء بكون شركتك جيدة بقدر ما
تقوم به ،هو بمثابة اإلدعاء بأنها ليست بحاجة للتفكير الجديد أو التدريب الحديث أو المدخالت أو األفكار الجديدة.
 التفكير الجماعي أو "عقلية اللجنة" تظهر عندما ينتشر التكاسل أو عندما تعلو نبرة االستعالء في أية شركة ،وترفض
ماتعتبره وجهات نظر غريبة ومختلفة عن اآلخرين .فعلى سبيل المثال ،يطلق الناس على الطالب الذين قمت بتدريبهم
على إجراء تقييمات للنفايات أنهم "محبي األشجار"" ،غريبوا األطوار" ومجموعة من األسماء األخرى عندما يذكرون
لهم بأن االستدامة تساعد أيضا ً البيئة بشكل كبير عن طريق خفض الغازات المسببة لالحتباس الحراري .وهذا النوع من
السلوك هو في الغالب من مخلفات السبعينات ،عندما تصادمت مصالح الشركات وعلماء البيئة (والذي وصل أحيانا إلى
التصادم الجسدي) بشكل مستمر.
 وتشمل العقبات اإلضافية :الخوف من التغيير ،غياب القيادة ،عدم القدرة على تقبل النقد ،اإلدارة الضعيفة وسوء صنع
القرار ،وسيتم بحثها جميعا ً الحقاً.

وهم السيطرة
يملك البشر في الكثير من األحيان رغبة قوية في الشعور بالسيطرة – لدرجة أن الحصول على ذلك الشعور عادةً ما يعتبر
ضروريا ً من أجل البقاء .وقد خلص الطبيب النفسي برونو بيتلهايم (من خبرته الشخصية) أن البقاء على قيد الحياة في
معسكرات الموت النازية يعتمد على قدرة الشخص في القيام بمبادرات مستقلة ،والتمتع ببعض السيطرة على جوانب معينة
من حياة الفرد .على سبيل المثال ،في دراسة أكاديمية للتمريض المنزلي للمسنين المقيمين ،تم إعالم مجموعة من األفراد
بانهم باستطاعتهم تحديد كيفية تزيين غرفهم ،وتم إعطاء الحرية والخيار لكل شخص بتحديد نوع النبات الذي يمكنه الحصول
عليه (وقيل أيضا ً بأنهم مسؤولون عن رعاية النبات) .أما المجموعة الثانية فقد تم تهيئة وترتيب كل شيء لهم بال تدخل منهم.
بعد  03شهر ،توفى  %02فرد من المجموعة األولى مقارنة بوفاة  %22فرد من المجموعة الثانية.
على الرغم من أن األبحاث تظهر أن تلبية حاجة اإلنسان للسيطرة يمكن أن تخلق شعور قوي بالهدف والتوجه ،إال أن
المفارقة تكمن في أن الكثير من السيطرة يمكن أن تخلق الكثير من المشاكل .وقليل من الناس يتمتعون بصحبة مهووسي
السيطرة ومثال على ذلك ،وجود شخص واحد في مجموعة (أو شركة) يقوم بإصدار كافة القرارات ،غالبا ً ما يؤدي الى
تعريض المجموعة للخيارات السيئة ،السيما عندما يتعلق األمر بالمال .وقد أظهرت دراسات أن الناس على سبيل المثال

يشعرون بمزيد من الثقة عندما يقومون برمي النرد بأنفسهم بدالً من أن يقوم شخص آخر بذلك لهم .عندما يختار معظم الناس
تذكرة اليانصيب بأنفسهم فإنهم يقَيمونها بشكل أكبر عما لو قام شخص آخر باختيارها لهم بشكل عشوائي .كما كشفت دراسة
مماثلة أن األشخاص المتعلمين جيداً يعتقدون بأن بوسعهم تحسين توقعاتهم عند رمي العملة من خالل الممارسة .وفي جميع
هذه األمثلة يبدو الواضح ان ليس هنالك لألفراد أي سيطرة على نتائج التصرفات السابق ذكرها ،وبناء على تقرير عالم
النفس ليونارد ملودينو ،يبدو أن هذه األفراد قد شعروا بأنهم يتمتعون بالسيطرة في مستوى الالوعي العميق آلنهم تصرفوا
كما لو كانت لديهم بالفعل .والنتيجة في بعض األحيان هي أن الشعور الزائف بالسيطرة يمكن أن يعزز الشعور الزائف
بالرفاهية من خالل السماح للفرد بالحفاظ على أمل إمكانية تحسين أي وضع سيء.
واآلن ،قد يتساءل البعض ،هل الشعور المزيف بالرفاهية (مثالَ :وهم السيطرة) له عالقة باالستدامة؟
تشير المقدمة إلى أن االستدامة تحتضن القطاع القانوني ،والمالي ،واالقتصادي ،والصناعي ،واالجتماعي ،والسلوكي،
والبيئي .ومعظم األسئلة المذكورة في هذا المستند تقدم دليل على أن هذا هو الحال .واآلن ،امنح نفسك دقيقة للتفكير بهذا
الدليل عندما تسأل نفسك السؤال التالي :ما مدى سيطرة الشركة التي أعمل فيها على هذه القضايا؟

محاربة وهم السيطرة
نظراً التساع وعمق االستدامة – وألن الكثير من الناس يعتقدون (أو يريدون أن يعتقدوا) أن القضايا التي تضم االستدامة هي
قضايا بعيدة سواء من حيث الزمان والمكان – يملك المدير المخضرم مهمة محاولة تطبيق ممارسات االستدامة في مكان
العمل .وفي هذا الصدد يقول جون غيرتنر ،كاتب مقال "لماذا ال يكون تفكيرنا أخضر؟"" :على مدى السنوات القليلة
الماضية ،أصبح من المألوف وصف نوع االتصال الذي يسببه التعاون المركز الالزم لكسر هذه الحواجز على أنه وضع
إطار مناسب .وعلى أية حال ،وفي إطار سعينا لمزج اللغة األصطالحية في المحادثات اليومية ،يتم الخلط أحيانا ً بين كلمة
"األطر" مع مصطلح آخر مرتبط بعلم النفس وهو "إشارات التنبيه".
تشكل اإلطر وإشارات التنبيه أدوات قوية للمساعدة في تخفيف التحيزات ،والتقليل من أوجه القصور الفردية ،وتوضيح
الرسائل المختلطة .واإلطار هو طريقة تستخدم لدفع الناس إلى التفكير أو التصرف بطريقة معينة من خالل استخدام الرسائل
المتطورة التي يتردد صداها أو االستفادة من التحيزات المعرفية (على سبيل المثال كتابة رسالة في سياق مالي بدالً من
السياق البيئي) .بينما تقوم " إشارات التنبيه " بتوجيه األشخاص/المتلقيين المعنيين نحو العمل المفضل ،وقد صممت بهدف
متابعة اإلطر من خالل الخيارات الهيكلية ،حتى التقوم أوجه القصور المعرفية بدفع اإلجراءات المطلوبة باالنحراف عن
مسارها.
على سبيل المثال ،إذا تم إخطار شركة أنه يمكنها أن توفر  0,222,222يورو من النفقات من خالل تقليل إهدار الكهرباء
(اإلطر) ،فإنه يمكن إلشارات التنبيه التي قد تشجع الموظفين للحد من هذه التكاليف أن تتمثل في هيئة شاشة عداد الكهرباء
بحيث يستطيع كل موظف أن يرى كمية الكهرباء المستخدمة أو المهدرة في الوقت الحقيقي (انظر الرقم  .)0-0لذلك ،فان
إشارات التنبيه تناشد الحاجة اإلنسانية لتحقيق الرضا على المدى القصير ،فضالً عن الرغبة التي سيتم منحها للتحسين .وعند
وصف اإلطر حسب السياق اإلداري ،فإن اإلطر تمثل القدرة على توصيل الرسالة إلى اآلخرين بأية طريقة يفهمونها .وتشير
إشارات التنبيه إلى الخلفية والقياس الذي يساعد الفئة المستهدفة من معرفة ما إذا كانت أعمالهم ستحقق النتيجة المرجوة.

إنشاء إطر الصدى للشركات
حتى تاريخ اليوم ،ومن خالل األستبيان المستمر  ،سأل طالبي  007مديراَ للشركات و  222موظفا َ في ثماني دول (روسيا
البيضاء ،كندا ،الصين ،البيرو ،بولندا ،روسيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية) عن أكثر جوانب
االستدامة أهمية بالنسبة لهم .وقد جاءت أعلى التصنيفات تقريبا َ على الدوام كما يلي :توفير التكاليف المعنية ،واألرباح
المحتملة ،وزيادة الحصة السوقية ،واألمن الوظيفي (أي الجوانب المالية لالستدامة) .عادةً ما يتم وضع تصنيف المخاوف
البيئية بمرتبة األقل أهمية – وغالبا بهوامش تترواح مابين  3حتى  .0لماذا إذا ،عندما تحاول الفوز برجال األعمال ،تكون
جوانب االستدامة التي تناسب جميع الشركات ،مجبرة باستمرار على شغل المقعد الخلفي للحقائق واألرقام البيئية؟

أهمية التعاون
بصرف النظر عن اإلطر وإشارات التنبيه ،فتعاون المجموعة (أي مدخالت الموظفين مع مختلف الدوائر والعمالء
والموردين وغير ذلك) يظهر كعنصر أساسي آخر في تحقيق النجاح عندما يتم إدخال التغيرات القائمة على االستدامة في أية
شركة .لماذا؟ ألنه عندما يتم تذكير الفرد بأنه جزء من المجموعة ،تميل المجموعة بأن تصبح  -وحدة صنع القرار –
والمجموعات غالبا ً ما تكون أكثر صبراً من األفراد ،خاصة عند النظر إلى المنافع على المدى الطويل أو المنافع المتأخرة.
وبنفس القدر من األهمية ،فإن تلك المجموعات غنية بالمعلومات الجيدة ،وحرية التحدث ،والقيادة القوية ،وعادة ما يتوقع
لعمل المجموعة أن تتجاوز مجمل األعمال التي بوسع كل فرد فيها ان يؤديها بمفرده.
وقد أظهرت التجارب التي أجريت في مركز بحوث القرارات البيئية ،على سبيل المثال ،أن منح األشخاص ملصق أزرق
وإخبارهم بأنهم في "فريق النجوم الزرقاء" من شأنه أن يزيد التعاون من  %22إلى  .%22ومجرد جلوس "الفريق" معا ً
على طاولة سيزيد من معدالت المشاركة بحوالي  .%72وتقترح هذه النتائج إمكانية استخدام التعاون لتحديد األهداف
المستدامة طويلة األجل قبل أن يكون للتحيزات الفردية والتضليل الفرصة إلقحام نفسها ،وهو أمر مهم للغاية ،حيث إن
المقطع التالي يكشف ويحدد بوضوح األهداف واألغراض المفهومة التي يمكن ألي شخص الموافقة عليها والتي تشكل حجر
الزاوية في عملية االستدامة.

4
وضع االستدامة
كهدف في حد ذاته
منذ مدة ليست بالبعيدة ،استوقفتني مسؤولة إدارية في كلية إدارة أعمال مرموقة في المملكة المتحدة وذكرت أن جامعتها قد
اشترت للتو سيارة هجينة (بلون أخضر ،بالطبع) ،وكتبت على إحدى جوانبها عبارة "جامعتنا تتحول إلى خضراء!".
فتساءلت" :ألي غرض سيتم استخدام للسيارة؟" ،فقالت لي" :لم نحسم قرارنا في هذا الشأن بعد" .فقلت" :ومن الذي سيقود
هذه السيارة؟" ،فأجابت" :لم نتطرق إلى هذا األمر أيضاً .ولكننا جادون فعالً في المضي قدما نحو ذلك الشيء الذي يسمى
االستدامة ،كما أننا سنهدم اثنين من مرافقنا ونعيد بناءهما ليصبحا خضراوين".
من الواضح أن هنالك شيئا ً ما خاطئ في هذا األمر  .فاألمر يبدو كما لو أن بعض األجداد يحاولون التواصل مع أحفادهم
المراهقين مستخدمين تحية "العصابات" ،ويرددون عباراتهم الدارجة ،ويرتدون سترات وسراويل شنركل التي تتدلى من
الركبتين .وهذا هو الحال مع العديد من كليات (وشركات) إدارة األعمال التي تقوم بعمل مثل هذه التصرفات المضحكة
عندما تعلن بأنها "تتحول إلى األخضر" ،في حين أن جهودها التثمر الى شيء سوى ممارسات تسويقية غير صحيحة.
بعبارة أخرى ،قد ال يكون من مصلحة أية شركة أو كلية إلدارة األعمال أن تتبنى مفهوم االستدامة من خالل أضعف النقاط
(الناحية البيئية) ،خاصة عندما يكون لديها مجموعة من المهارات والقدرات الحيوية والمهمة في هذا الشأن.
دور المدير الماهر
على مدار السنوات الخمس الماضية ،نجحت الشركات التي وضعت لنفسها سياسات اجتماعية وبيئية متميزة ورشيدة في
تخطى مؤشر سوق األسهم العالمي "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" ( )MSCIبنحو  .%02وفي حقيقة األمر ،فقد
تبين أن  %70من الشركات التي تتبنى سياسات األستدامة تنجح بشكل منتظم في التفوق على أقرانها المنافسين في نفس
المجال 0.وهذا يشير الى أنه إذا كانت ممارسات االستدامة هي السبيل األكيد لتحسين عمليات الشركات ،فيتعين أخذها في
االعتبار بشكل جدي .وفي حين يتمحور دور المدير في تقديم الخدمة للعمالء( 0انظر الشكل  )0-0فربما يكون الحل األمثل
في تطبيق االستدامة من خالل هذه الخدمة بعينها .ومن بين مهام تقديم الخدمات للعمالء "الخارجيين" (مثل العمالء المسددين
للدفعات) هو التعرف على ما يرغبون به ،وكيفية تقديم ذلك لهم ومتى يريدون ذلك ،ومن ثم عمل المستحيل للبحث وإيجاد
تلك الخدمة ومن ثم تقديمها لهم (انظر القسم  :00فهم أهمية العمالء) .تقديم الخدمات للعمالء "الداخليين" (مثل :الموظفين،
زمالء العمل ،الموردين ،المقاولين ،المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين) هو بالعثور على أشخاص جيدون ،وتثقيفهم
(تدريبهم) ،ومنحهم ما يحتاجون حتى يتسنى لهم معرفة ما تحتاجه الشركة وبالتالي سيخدم كالهما األخر .أن أي قرار آخر
يتم من قبل المدير فإنه يخدم المدير فقط (في إشارة إلى "الخيالة األربع في سفر الرؤيا" ،وهنا أشير إلى أهم أربع نقاط
ضعف وردت في الشكل  0-0بعنوان "الخيالة األربع للنفس اإلدارية") .على سبيل المثال ،إذا قدم أحد الموظفون فكرة توفير
التكاليف عن طريق االستدامة للمدير  ،وأجابه األخير بـ"ال" ،فمن المحتمل أن يكون قد فعل المدير ذلك بدافع األنانية (أي
ان المدير أرفع شأنا ً من مرؤوسيه) .فإذا قال المدير "ال" ألنه غير متأكد من نجاح الفكرة ،فقد يكون السبب هو الشعور بعدم
األمان (فم همة المدير تتمثل في كيفية إنجاح العمل والوقوف على مدى فعالية األفكار الجديدة) .وإذا قال المدير "ال" ألن
تطبيق تلك الفكرة سيترتب عليه عمالً إضافيا ً (كما هو الحال مع الممارسات الجديدة في مراحلها األولى) ،فمن المحتمل أن
يكون هذا المدير غير كفء .وأخيراً ،إذا قال المدير "ال" ألنه صعب المراس فحسب ،أو أن هذه الفكرة ستتيح المجال
لشخص آخر بالظهور ،فمن المحتمل أن يكون طمع (أو أنانية) المدير هي السائدة في هذا الموقف.

العمالء الخارجيين
(العمالء المسددين للدفعات)

الخيار األول :خدمة العمالء

العمالء الداخليين
(الموظفين ،الموردين ،أصحاب المصلحة)...

النتيجة النهائية :خدمة الشركة
األنانية
عدم األمان
الخيار الثاني :خدمة المدير

عدم الكفاءة
الحقد

النتيجة النهائية :خدمة المدير
الشكل  :0-4خياري سكوت في اإلدارة

االستدامة :اجعلها مهمة مستديمة وأعلنها على المأل
ثمة عبارة شائعة نسمعها من الموظفين والمدراء في العديد من المؤسسات وهي أنهم ال يعرفون هدف الشركة التي يعملون
بها وأن أحداَ لم يخبرهم مطلقا ً بقيم وأولويات الشركة (لو كان هناك أي منها) ،وهذا موقف يلخص لنا بإيجاز انعدام التواصل
بين األطراف .فضعف التواصل ينشأ عنه عدم وصول الموظفين إلى تحقيق أفضل قدر ممكن من األداء بحسب قدراتهم،
وكأن المؤسسة تسير على قدم واحدة فقط .األمر ببساطة هو أن الناس يعملون بشكل أفضل ( )0عندما يعرفون "بالتحديد" ما
الذي يفترض قيامهم به ) 0( ،عندما يتم إخبارهم بما هو متوقع منهم (ويقبلون ذلك) ،و ( )2عندما يتم مشاركتهم باألراء
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والتعليقات المتعلقة بأدائهم في العمل بشكل متواصل ودائم.

التأكد من وضع األهداف والغايات السليمة
عندما عملت شركة داو للكيماويات على وضع غايات االستدامة ،استطاعت أن تحظى بدعم الرئيس التنفيذي للشركة فضالً
عن العاملين في الخطوط األمامية ،والعمالء ،والموردين ونشطاء البيئة 0.ومع استثناء المساهمات التي قدمها أي شخص في
هذه المجموعات ،فقد تم اعتبار ذلك بمثابة البحث عن المتاعب .وهذا هو األمر الذي أدركته أخيراً شركة مونسانتو وبشكل

جيد خالل التسعينيات .فخالل هذه الفترة ،نجحت شركة مونسانتو في تطوير رؤية جديدة كليا ً لتقديم منتجات زراعية مستدامة
يمكنها مقاومة الحشرات واألمراض من دون الحاجة باالستعانة بالمواد الكيميائية .وتمثلت غاية الشركة في مساعدة البيئة
وإتاحة المجال للفالحين الفقراء حول العالم ممن ال يمتلكون المال الكافي للحصول على األسمدة والمبيدات الحشرية فضالً
عن التقنيات الزراعية الحديثة .وعلى الرغم من أن هذه الفكرة قد بدت مقبولة من وجهة نظر مدراء الشركة ،فقد بدأت
الشركة في تطوير بذور معدلة وراثيا ً للوصول إلى مبتغاها حتى من دون أن تستشير عمالئها عن مدى تقبلهم لهذه الخطة.
ولم يمر وقت طويل حتى توالت ردود األفعال العنيفة ضد شركة مونسانتو ومنتجاتها المعدلة وراثيا ً وقد أصاب المدير العام
للشركة بصدمة عنيفة أدت إلى انهيار سعر أسهم الشركة في البورصة ،مما دفع الرئيس التنفيذي للتراجع خطوة للوراء،
وانتهى بها المطاف إلى االندماج في شركة أخرى .وبعبارة أخرى ،فمن خالل تقديمها ما "اعتقدت" أن ذلك هو ما يريده
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العمالء بدالً من أن تسأل عما يريدونه بالفعل ،إنطلقت شركة مونسانتو في مسار خاطئ ودفعت ثمنا ً باهظا ً جراء ذلك.
الخطوات األربع لتحقيق األهداف المثلى
 .0وضع الرؤية
الرؤية هي فكرة واضحة وخالقة ،تبلور كيفية سير األمور على النحو الصحيح .في المملكة المتحدة ،قررت شركة اتش اس
بي سي  HSBCالمحدودة أن تحفز عمالءها الخارجيين والداخليين من خالل رؤية خفض النفايات عن طريق موازنة
انبعاثات غاز الكربون (وهو األمر الذي يرغبه كال الطرفين) .كما قامت الشركة البريطانية ريكيت بنكيسر لصناعة
المستلزمات المنزلية بتطوير خططا ً مماثلة لذلك .وفي الواليات المتحدة األمريكية ،أعلنت شركة برادلي ،وهي شركة
لتصنيع مستلزمات دورات المياه ،عن تبني رؤية مماثلة مفادها أن تصبح منتجات الشركة "محافظة على البيئة بدالً من أن
تصبح عبئا ً عليها" 0.من ناحية أخرى ،أعلنت شركة ديل لصناعة أجهزة الكمبيوتر بأنها أخذت العهد على نفسها بأن تصبح
أكثر شركات التكنولوجيا خضرة في جميع أنحاء العالم .ولقد اكتشفت مؤسسات مماثلة من خالل البحث وتحليل عالقاتها مع
العمالء المقربين بأن االلتزام باالستدامة ال يقتصر فقط على الحد من النفايات ،والملوثات والتكاليف ،ولكنه أيضا ً يعزز من
المسؤولية واحترام الذات ،وهي سلوكيات تثير انتباه العمالء وتعمل على خلق رؤية ملهمة يسعى الموظفين لتحقيقها.
 .2تحديد المهمة
تهدف بيانات المهمة إلى الوقوف على هوية الشركة من خالل تحديد غرضها وتفردها في السوق .فعلى سبيل المثال ،تعهدت
شركة اس تي مايكرو إلكترونيكس بمضاعفة اإلنتاجية حتى تصبح فعليا َ شركة خالية من النفايات بحلول العام .0202
وإكتشاف مايتطلبه األمر ل لقيام بذلك نقل الشركة من المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر شركات تصنيع الرقائق الدقيقة في
العالم إلى المركز السادس ،حيث وفرت مليار دوالر في هذه العملية 7.وفي هذه األثناء ،صرحت شركة بن اند جيري آيس
كريم بأن مهمتها تتمثل في تكريس الجهود "لصناعة" ،وتوزيع ،وبيع أرقى المثلجات الطبيعية بشكل كامل[ ...مع] االلتزام
المستدام بالمكونات الصحية والطبيعية ،وتعزيز ممارسات الشركة الرفيقة باألرض وبالبيئة.
 .3تقسيم بيانات المهمة إلى أهداف قابلة للتحقيق
األهداف هي مخطط العمل لتحقيق المهمة والتي تتألف من عوامل الوقت والقياس فضالً عن المسائل المالية وغير المالية،
وهي أكثر صالبة وذات توجه علمي مميز .على سبيل المثال ،قام عمالق صناعة السجاد المستدام إنترفيس بتحفيز موظفيه
من خالل األهداف التالية ،ومن ثم سأل كل واحد منهم كيفية تحقيق تلك األهداف:

)0
)0
)2
)0
)2
)0
)7

التخلص نهائيا ً من نفايات الشركة،
االقتصار على إصدار انبعاثات غير ضارة،
تجميع السجاد القديم وتحويله إلى سجاد جديد بدالً من االستعانة بمواد خام جديدة،
االقتصار على استخدام الطاقة المتجددة في عمليات اإلنتاج،
نقل المنتجات من المصنع إلى العمالء بأكبر قدر من الكفاءة والمحافظة على البيئة،
تثقيف العمالء والمجتمع بأهمية الممارسات المستدامة ،و
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إعادة توليف العملية التجارية من خالل تحسين خدمات التأجير.

 .4وضع استراتيجيات لتحقيق األهداف
المرحلة األخيرة من عملية وضع األهداف هي وضع أهداف قصيرة المدى للوحدة ،والسعي نحو تحقيقها على الصعيدين
اإلداري والفردي ،مع وضع إطار زمني محدد لتجنب التسويف ،إضافة إلى أجهزة قياس للتأكد من إحراز تقدم في العمل
(مثل أن تقوم إدارة اإلنتاج بخفض النفايات بنسبة  %02خالل تسعة أشهر وتوفير استهالك الطاقة بنحو  %02خالل ثالثة
أشهر .)...ومن بين طرق اإلنجازات :تدريب أفضل الموظفين ،استبدال المواد الخام بمواد معاد تدويرها ،ضخ االستثمارات
في الطاقة النظيفة ،استبدال المعدات واآلالت التي عفى عليها الزمن ببدائل أكثر كفاءة ،إعادة تصميم المنتجات ،وهلم جرا.
إن الدخول إلى ساحة العمل أمر ضروري ألن اشتراك الموظفين في ذلك يسفر عن تقديم أفكار وحلول لم تكن في الحسبان،
كما أنه يعزز من عوامل التحفيز وااللتزام .فعلى سبيل المثال ،ففي اليوم الرابع من شهر مايو لسنة  ،0220دخلت شركة
سوبارو لتصنيع السيارات في مدينة الفايتي بوالية إنديانا التاريخ عندما أصبحت أول مصنع لتجميع السيارات في أمريكا
الشمالية خال من النفايات وذلك بفضل االلتزام المستمر وإسهامات العمال والمدراء في هذا الصدد .وقد أصبح  %022من
نفايات الفوالذ ،البالستيك والمواد األخرى الخارجة من المصنع يتم إعادة استخدامه أو إعادة تدويره .حتى إن ترسبات
الطالء يتم تجفيفها لتصبح على شكل مسحوق ليتم شحنها إلى مصنع البالستيك حيث ينتهي بها المطاف لتصبح على شكل
ماص للصدمات وجدار أمان في مواقف انتظار السيارات .أما المواد التي ال يمكن إعادة استخدامها ،والتي تصل نسبتها إلى
 %2من مخلفات المصنع ،فيتم حرقها لتوليد الطاقة 9.وفي مثال آخر ،اقترب أحد طالب جامعة كوزمينسكي ،والذي كان يقيم
إحدى الشركات ،من أحد العمال وسأله عما إذا كانت لديه أية أفكار يمكنها أن تحسن من الكفاءة ،فاقترح العامل بأن يتم
تقريب آلتين معا ً بحيث يمكن لشخص واحد أن يشغلهما سوياً ،مما يؤدي إلى توفير الوقت لعامل ثان للتركيز على مهام
أخرى .وعند سماعه ذلك األمر ،أعرب رئيس العمال عن دهشته من أن هذا العامل لم يذكر ذلك من قبل .فأجاب العامل" :لم
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يطلب أحد ذلك من قبل".
وضع كل هذه األمور معاً :األطر ،أشارات التنبيه ،األهداف والرقابة
إذا كنت مديراً مهتما ً بعملية "بيع" مفهوم االستدامة لزمالئك ،فإن النجاح أو الفشل غالبا ً ما يتأتى من قدرتك على التحدث
باللغة التي يفهمها هؤالء الناس .فهذا هو عالم البيع ،حيث تأتي احتياجات العمالء واهتماماتهم ضمن األولويات التي يضعها
العديد من الخبراء في مصاف االستراتيجيات الناجحة .ويكمن مفتاح النجاح لعملية البيع في تفهم العمالء وإدراك ما يحفزهم.
وثمة عاملين رئيسيين في هذا الشأن .أما العامل األول فهو االتجاه نحو الهدف أو المكافأة .وأما العامل الثاني فهو االبتعاد عن
اإلحساس بالخوف أو الخسارة .وبحسب عالم المبيعات توني بارينيلو ،إذا استطعت استنباط واحدة من تلك المحفزات لدى
عمالئك (أو استطعت التعرف على كليهما) ،فأنت في الطريق الصحيح إلبرام صفقة البيع 00.ال تفترض بأن مجرد الحديث
عن الوفورات المالية والزيادة في األرباح ستأثر قلب المستمعين الماليين وتقنعهم بتبني االستدامة .بالطبع قد تكون هذه
المعلومات مثيرة لالهتمام وجذابة ،إال أنها غير كافية ألتخاذ القرار (مثل إبداء الموافقة ،منح صالحيات ،وتمويل) ،وهذا ما
يسعى إليه أغلب المدراء .وقبل أن تشرع في تقديم أي مقترح ،من الضروري القيام بعملية بحث مسبقة لتحديد المشكلة
الخاصة التي يواجهها الجمهور .وبمجرد أن تضع يديك على تلك المعلومات ،يمكنك عندئذ تصميم عرض مخصص

لتوضيح الفائدة التي ستعود على كال من الجمهور وعلى من لديه الصالحية للقيام بإتخاذ القرار .ولنضرب مثاالً على ذلك،
إذا قام أحد البائعين بعرض علبة إسعافات أولية على أحد المصانع ،فبدالً من أن يتطرق إلى التكلفة القليلة لهذه العلبة ،أو إلى
المواد المفيدة التي تحتوي عليها العلبة ،أو إلى عدد األرواح التي قد تنقذهم هذه العلبة ،أو إلى جوائز التصميم التي حازت
عليها العلبة ،فقد يكون في صالح البائع أن يبدأ أوالً بالتعرف على اإلصابات الشائعة التي يتعرض لها الموظفون في
المصنع .أن العاملون في مصنع للمواد الكيميائية ،حيث يكونوا عرضة لإلصابة بالحروق ،ويمكن االستفادة من هذه
المعلومات إلنجاح عملية البيع على النحو التالي" :أوضحت الدراسات أنه بفضل علبة اإلسعافات األولية التي نقدمها تنخفض
نسب اإلصابة بالحروق بنحو  %00وتنخفض معدالت اإلحساس باأللم بنسبة  .%32عالوة على ذلك ،فمع وجود علبة
اإلسعافات األولية التي نقدمها في مقر عملكم ،من الممكن أن تنخفض أقساط التأمين بنحو " ،%00و" سوف توفر شركتكم
مبلغا ً إضافيا ً قدره  0,222دوالر كل عام بفضل الخصم الحالي الذي نقدمه لكم .إن مجموعة اإلسعافات األولية والنظام
الداعم لها سيساعدكم في تخطي المراحل المتقدمة من تفتيش الصحة والسالمة".
هذا النوع من فهم احتياجات الغير من شأنه أن يساعد البائع على تحقيق ثالثة أهداف )0( :خلق قناة تواصل عاطفية بين
العميل وبين المنتج أو الفكرة )0( ،لمس المشاكل الحقيقية للعميل مع تقديم حلول فعلية ،و ( )2توضيح المخاطر التي
سيتعرض لها العميل في حال عدم تنفيذ الفكرة .وبعبارة أخرى ،توضح هذه اآللية كيف يمكن للعميل (أ) السير نحو الهدف أو
المكافأة ،و (ب) السير بعيداً عن الخوف أو الخسارة 00.وبالنسبة لالستدامة ،قد يتمثل ذلك بأن تشرح للعميل كيف يمكن
اقتطاع  02,222دوالر من فاتورة الكهرباء السنوية للشركة ،واالنتفاع بهذا المبلغ لدفع أجور العمال العاملين الذين يعملون
بدوام جزئي في قسم اإلنتاج .باألضافة الى توفير  02,222دوالر من نفقات الوقود لالنتفاع بها لشراء أجهزة كمبيوترات
جديدة .وإذا كانت إدارة الشحن بحاجة إلى مركبات جديدة أو أن بعض العمليات قد تحتاج إلى معدات سحب بشكل بالغ  ،فإن
توفير  30,222دوالر في السنة من خالل تبني ممارسات االستدامة الستعادة النفايات قد يكون مفيداً في حال لم يتوفر رأس
المال المناسب لذلك ،كما انها تمثل طريقة خالية من المخاطر لدفع ما تحتاجه الشركة .وبطريقة مماثلة ،فإذا قام الحي أو
المدينة أو الدولة بتطبيق التشريعات البيئية الجديدة والتي من دونها لتكبدت الشركة أمواالَ طائلة ،فان أهمية اتخاذ القرار اآلن
سيوفر  002,222دوالر للشركة ويخفض من انبعاثات غاز الكربون بنحو  22,222طن خالل السنوات الخمس القادمة .ال
شك أن عروض مثل هذه يصعب تجاهلها.
مرة أخرى
في عام  ،0222سعى العاملون في شركة هيوليت باكارد بالحفاظ على  %30من نفايات الشركة بعيدة عن مكب النفايات في
جميع أنحاء العالم ،وذلك كجزء من سياسة االستدامة التي تنتهجها الشركة .وفي شركة زيروكس ،التي تقوم بأنشطة استدامة
رائعة ساعدتها على التعافي من االنهيار المالي ،يقوم الموظفون بإعادة استخدام وتدوير أكثر من  %92من مخلفات الشركة.
كما توصل العاملون في ثالث مصانع من مصانع شركة تويوتا في الواليات المتحدة إلى نسبة  %92من مستوى إعادة
التدوير ،وكذلك هو الحال مع العاملون في شركة فيتزر فاينيارد ،وهي واحدة من كبرى الشركات األمريكية لصناعة
المشروبات الكحولية 02.بيت القصيد يتمثل في أن ممارسات االستدامة للحد من النفايات تتشابك بشكل رائع مع أسس العمل
التجاري ،حيث إنها تلبي احتياجات العمالء ،وتخفض من التكاليف ،وتمهد الطريق للشركة من أجل إتمام عمليات البيع (لم
يتم التطرق إلى حماية وخلق الوظائف) .ومن المؤكد أن األمثلة المذكورة في هذا القسم واألقسام األخرى ال تمثل سوى جزءاً
من الصورة الشاملة لالستدامة ،ومن المهم أيضا ً مالحظة أن االستدامة مثل الجودة حيث من الممكن أن تؤثر إحدى
المكونات رديئة المستوى على النتيجة النهائية للمنتج بشكل كامل .ومن أجل البقاء على المسار الصحيح ،فإن األمر يتطلب
اإللمام بالصورة الكاملة من خالل العمل المستمر على شحذ الهمم وإزكاء الوعي بما تمثله االستدامة (مثل تفهم التفاعل
المشترك لكل جانب من الجوانب؛ انظر الشكل  )0-0قبل التطرق إلى التفكير التحليلي ،والمصالح الشخصية ،والتجارب
السلبية واالنحيازات التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض العمل .وحري بنا أن نجزم بصحة أنه بعد أن تم تحقيق بضعة أهداف،
قد نميل لألعتقاد بأن هذه النجاحات قد تحققت بشكل مستقل وأن نركن إليها معتقدين بأنها األساس الذي نصبو اليه .وهذا هو

الوقت المناسب للتذكير بأن االلتزام باالستدامة هو التزام بالتحسين المستمر عبر جميع المجاالت إضافة إلى االعتراف التام
بأن ثمة مجال يمكن إجراء التحسين من خالله.
المحافظة على
االستدامة
مرحلة اإلعداد

النهج المتَبع

المجتمع

التخلص من النفايات
(الطريق إلى االستدامة)

العامل المكاني
المحافظة على
االستدامة

اإلنتاج

المنتج

مرحلة اإلعداد

المجتمع

التخلص من النفايات
(الطريق إلى االستدامة)

اإلنتاج

مرحلة التنفيذ

العامل المكاني

المنتج

التخلص من النفايات :االنتقال من العمليات المفتتة والمبعثرة ،التي تدعم سلوك "هذا ليس شأني"" ،هذا ليس
مجالي" أو "ال أعرف" ،إلى السلوك القويم المسؤول الذي يعزز من النظام المتكامل طويل المدى ،مع العمل بشكل
موحد على جميع األصعدة لتعزيز االستقرار.
الشكل  :2-4االستدامة في شركتك :الربط بين النقاط

النهج ال ُمتبع
تم تعريف النهج ال ُمتبع على أنه )0( :سلسلة من الخطوات أو اإلجراءات المتقدمة والمترابطة والمؤدية الى نتيجة معينة ،أو
( )0إجراء أو طريقة موضحة إلدارة األمور .بأية طريقة كانت ،يشكل النهج ال ُمتبع النظم العقائدية ،والفلسفات أو أنماط
التفكير التي تشكل بيئات العمل التي يتم فيها تصنيع السلع والخدمات (وبالنظر من هذه الزاوية ،يمكن اإلشارة للنهج المتَبع
للشركة على انه نموذج عمل أو اسلوبنا في تنفيذ األشياء) .يوافق معظم الممارسين على أنه من أجل تحقيق النجاح في أية
عملية تجارية بشكل صحيح ،يجب االلتزام التام من قبل كافة المعنيين .ويعتمد النجاح أيضا ً على المالءمة المثالية بين النهج
المتَبع للشركة ومنتجاتها وعمالء الشركة.

5
توسيع نطاق الموارد (الجزء األول):
الخدمات واألداء االقتصادي

في عام  ،0972أبدى العديد من األفراد بعيدي النظر والعاملين في شركة يوروبيان كوميشن (االتحاد األوروبي) مالحظتين
هامتين )0( :من المحتمل أن تستمر أسعار النفط في االرتفاع نتيجة لزيادة الطلب ،و( )0مهما كان عدد الوظائف التي سيتم
خلقها في السنوات القادمة ،فقد ال تكون كافية الستيعاب النمو السكاني المضطرد .ونظراً ألنها لم تعرف كيفية حل هذه
التحديات ،دعا االتحاد األوروبي المجتمع األكاديمي للتحقيق في هذه القضايا ،والتي أسفرت عن مجرد بضعة مقاالت
أكاديمية غير مشوقة إضافة إلى طلبات للحصول على تمويل إضافي.
وفي نهاية المطاف ،توصل والتر شتال ،المهندس المعماري السويسري الذي يعمل خارج جنيف عاصمة سويسرا ،إلى
المشكلة من خالل دراسة العالقة التي تربط بين استخدام الطاقة والقوة العاملة .ففي وقت سابق ،اكتشف والتر من خالل عمله
في قطاع التشييد أن ما يناهز ثالثة أرباع استهالك إجمالي الطاقة الصناعية مرتبط باستخراج أو إنتاج مواد البناء األساسية
(مثل الفوالذ ،الخشب ،الزجاج ،وخالفه) .أما الربع المتبقي من الطاقة ،كما الحظ والتر ،فيستخدم في نقل تلك المواد إلى
مواقع البناء .وعلى النقيض من ذلك ،فقط الحظ أن عكس ذلك هو ما يحدث للعمال .فنحو ثالثة أضعاف العمالة تستخدم
لتحويل المواد األساسية إلى مباني مقارنة بحجم العمالة المطلوبة الستخراج وإنتاج المواد الخام األساسية .ومع ذلك ،فقد
أثبت اكتشاف شتال ،الذي حاز من خالله على الجوائز ،بما ال يدع مجاالً للشك أن هذه الرؤية تصف بدقة معدالت الطاقة/
العمالة ألغلب المنتجات إضافة إلى عمليات إنتاجها (انظر الشكل .)0-2

الشكل  :0-5النسبة التي حددها شتال لمصادر العمالة والطاقة التي يتم استخدامها في اإلنتاج
© حقوق التأليف محفوظة  -جوناثان تي .سكوت

من خالل الخطوة اإلضافية أوضح شتال باعتباره مهندس معماري أنه يمكن تقليل اإلسراف في الموارد وزيادة فعالية اإلنفاق
في حال إعادة تصميم مبنى قديم بدال من هدمه وتشييد مبنى جديد ،حيث يساهم تمديد عمر المبنى في استخالص قيمة العمل
والمواد والطاقة المستنفذة خالل عملية البناء (أي أن زيادة فترة استخدام المبنى بحوالي الضعف يسهم في تخفيض التكاليف
األصلية للمواد والطاقة المستخدمة إلى النصف ،ومن ثم يمكن االستغناء عن التكاليف الالحقة والمخلفات الناتجة عن تشييد
مبنى جديد) .يمكن تطبيق المبدأ ذاته على المنتجات حيث أكد شتال على المميزات المالية الناتجة عن إعادة عمليات استخدام
وإصالح وتصنيع وتدوير المواد داخل المواقع الصناعية (انظر الشكل  .)0-2وبالطبع لم يأت شتال بأي جديد والزال
يصرح ببساطة أن أسالفنا كان لهم السبق في إعادة استخدام وإصالح وتصنيع وتدوير المواد (على سبيل المثال :سادت في
القرن  03مبادئ ترشيد االستهالك ورفض التبديد بينما اشتهر في القرن  09القول الدارج "استخدمه ،واستهلكه ،واعمل به
أو بدونه" وذلك فيما يتعلق باستنفاذ الموارد المالية واستخدام البناء.
بطبيعة الحال يتمثل أهم استنتاج لبحوث شتال خالل إجراء المرحلة األولى من عمليات التصنيع في أنه يتم إنفاق المزيد من
األموال على مصادر الطاقة بمعدل يفوق تكلفة العمل كما أنه من المحتمل حدوث العكس ،ويقصد بذلك إمكانية االستفادة من
تمديد دورة استخدام المواد التي تساهم في صنع المنتج أو تمديد عمر المنتج المحدد في تقليل استخدام الطاقة والحد من هدر
المواد وتقليل نسبة المخلفات مما يساهم في الحفاظ على البيئة ومنع التلوث .وعالوة على ذلك يتم توظيف المزيد من العمال
دون أي زيادة في التكاليف على المدى الطويل .وبالفعل تقل تكاليف التصنيع عن طريق تمديد عمر المنتج.

الشكل  :2الدورة المغلقة لتدوير المواد
بناء على هذه االستنتاجات قرر شتال وزميله (اوريو جياريني) تأسيس معهد لدراسة دورة حياة المنتج في جنيف بسويسرا
( )www.product-life.orgبغرض تعزيز الجانب ما أسموه "اقتصاد الخدمات" (يطلق عليه أيضا مصطلح "اقتصاد
البحيرة" أو "االقتصاد الوظيفي") مع الوضع باالعتبار ضرورة استخدام السلع والمواد أطول مدة ممكنة إلرساء قواعد
اقتصادية سليمة ومستدامة (يمكن تشبيه الوضع المناقض القتصاد الخدمة أو اقتصاد البحيرة باالقتصاد "الخطي" أو
"النهري" ،حيث يستمر تدفق المواد الخام واأليدي العاملة وموارد الطاقة داخل تيار التصنيع النهم ،الذي يجري استخدامه
لفترة قصيرة وأخيرا يؤول مصير الموارد إلى مكب النفايات).
قد حددت نتائج البحث الذي استمرت أكثر من ثالثين عاما منهجين لزيادة فعالية اقتصاد البحيرة أو اقتصاد الخدمات .ويعتمد
النهج األول على إعادة وتكرار استخدام أو إصالح أو تصنيع المنتجات (بما في ذلك المباني) مما يوفر فرص العمل
باإلضافة إلى تدوير المواد والجزيئات (راجع مرة أخرى الشكل  ،)0-2في حين يركز النهج الثاني على تحسين أداء المنتج
من خالل تحويل المنتج إلى خدمة وبالتالي تتمكن شركات التصنيع من االحتفاظ بالمواد ألطول فترة ممكنة تتيح لها إعادة
استخدامها.
منظور االنتفاع والخدمة
من المعتاد أن ترتبط عملية الشراء باقتناء المنتج ولكن في معظم األحيان ال يرغب الفرد بشراء المنتج في حد ذاته وبدال من
ذلك يسعى إلى االنتفاع من الخدمات التي يؤديها هذا المنتج .ومن األمثلة الدالة على المنفعة شراء تذكرة لرحلة جوية رغبة
في االنتقال من مكان إلى آخر ومن البديهي أن المشتري ال يقصد امتالك جزء من الطائرة .كما تتضح حالة شراء المنفعة
دون المنتج عند توجه المستهلك لشراء زيت للمدفأة المنزلية ومن المؤكد أنه ال يهوى اقتناء وجمع الوقود األحفوري القذر

والمسمم ،ناهيك عن تكلفته بل ينتفع منه فقط في توليد الحرارة الالزمة للتدفئة وال يهتم مطلقا بمعدل نفقات الزيت أو
المشاركة في توصيله أو جمعه أو احتراقه.
ربما يؤدي إضافة طرف الخدمة للمعادلة إلى دعم هذا المفهوم إلثارة المزيد من االهتمام .عالوة على ذلك يساعد تخصيص
الخدمة على استمرارية حركة الشراء ودعم المؤسسة لمتابعة تقديم المنفعة التي يسعى إليها العمالء .وقد أوضحت الدراسات
على سبيل المثال أن المؤسسات التجارية تخسر  %02من عمالئها في حال انخفض مستوى جودة منتجاتها ،ومن المرجح
أيضا أنها تخسر  %00من العمالء إذا كان مستوى الخدمة التي تقدمها أدنى من المتوقع .وكذلك أفادت اإلحصائيات أن
حرص الشركة على جذب عمالء جدد يكلفها نفقات إضافية بمعدل خمس إلى عشر مرات أكثر من تكلفة الحفاظ على العمالء
القدامى ،كما أن الشركات متوسطة الحجم قد تفقد نصف عمالئها كل أربع سنوات إذا لم تتوخى الحذر في تعامالتها .وبالتالي
تمثل الخدمة الجيدة إحدى الخصائص التنافسية الفعالة.
الجمع بين المنفعة والخدمة
قد بادرت شركة سيف كيم ،أحد أفرع شركة داو كيميكال ،لتوزيع المحاليل الكيماوية بالجمع بين تقديم الخدمة واالنتفاع
بالمنتج في نطاق المحفظة المخصصة لقطاع الصناعات العامة بأنحاء أوروبا 0.وتشمل هذه الخدمات تجميع وتكرير
المخلفات الكيماوية وغسيل المكونات وجمع الزيوت وإعادة تصنيع المواد الكيميائية والتخلص منها ،أي أن سيف كيم شركة
خدمية وبالتالي ال تجبر عمالءها على شراء المحاليل التي تنتجها فقط كشرط إلجراء خدماتها كما أنها ال تفرض عليهم أية
رسوم أو تكاليف إضافية مقابل المعدات أو أتعاب باهظة للتخلص من المخلفات .وبدال من ذلك ،تركز سيف كيم على توفير
المنفعة والخدمة التي يسعى إليها العمالء من خالل االنتقال إلى مكان العمل الخاص بالعمالء وتقديم المحاليل والمذيبات
الالزمة لتنفيذ خدماتها .بعد ذلك تباشر الشركة عملها في تطهير الموقع وإعادة ما تبقى من المذيبات المستخدمة إلى مقرها
باإلضافة إلى تنظيف وتدوير جميع المكونات ،بما في ذلك المذيبات والغساالت ومعدات الرش وبراميل الصلب ،وذلك في
إطار مرحلة االستعداد للعميل المقبل .وقد استطاعت سيف كيم من خالل التزامها بسياسة بيع خدمة "متر مربع من التنظيف"
بدال من التركيز على بيع جالون من المذيبات عمالئها )0 :إطالة عمر دورة حياة منتجاتها )0 ،التركيز على المنفعة التي
يسعى إليها العميل )2 ،تقليل معدل النفايات والتكاليف عن طريق إعادة استخدام منتجاتها بدال من شراء مواد إضافية.
0
وبالمثل ،تتبع شركة كلين هاربور للخدمات البيئية بأمريكا الشمالية خطوات النهج ذاتها لتقديم خدماتها.
المكاسب التي يجنيها العمالء
ما الذي يدفع العميل الختيار الخدمة (أو المنفعة الناتجة) بدال من استخدام المنتج بعينه؟ ربما تشمل دوافعه ما يلي:
-

االلتزام فقط بدفع ثمن ما هو مطلوب فعال،
توفير نفقات شراء المعدات الرئيسية،
تجنب دفع تكاليف الصيانة،
القضاء على ظاهرة انتهاء عمر المعدات والحد من تكاليف التخلص من النفايات ،و
تخفيض معدل المخزون أو االنتهاء منه.

الفوائد التي تعود على مقدم الخدمة
في عام  ،0220أمرت الحكومة النمساوية بإجراء دراستين لبحث مدى االستفادة المحتملة التي تعود على شركات المواد
الكيميائية في حال تركيزها على تقديم الخدمات بدال من بيع المنتجات العينية .استنتجت كلتا الدراستين أن أكثر من نصف

شركات المواد الكيميائية البالغة  0222شركة في النمسا يمكنها االستفادة وجني الربح من خالل اعتماد استراتيجية تقديم
الخدمة .عالوة على ذلك ،أشارت التقديرات إلى دور عوامل الكفاءة المتأصلة بنظام الخدمة في إمكانية تقليل استهالك المواد
2
الكيميائية في النمسا بمقدار الثلث ،ومن المتوقع أن توفر الشركات المتوسطة من التكاليف ما يفوق  00222دوالر سنويا.
ومن الضروري مراعاة أن االستفادة من ترتيبات اعتماد الخدمة بدال من المنتج ال تقتصر على شركات المنتجات الكيماوية،
برغم كثرة استخدامها كأمثلة بهذا الفصل .وعلى نفس المنوال تم إعداد مخططات للغساالت المنزلية (حيث يدفع العميل
السعر المحدد مقابل عدد مرات الغسيل التي تقوم بها ماكينة الغسيل) وأجهزة الحاسوب والسيارات والثالجات ،وبعبارة
أخرى تتضمن تلك المخططات تقريبا أية منتجات يتم شراؤها بالطرق التقليدية (دون استخدام التسوق اإللكتروني)
واستخدامها ثم التخلص منها.
على سبيل المثال ،تمكنت شركة ميشالن لصناعة إطارات الشاحنات من زيادة معدالت أرباحها بعد أن اتجهت إلى بيع خدمة
"أداء" اإلطارات بدال من تخصيص عملية البيع لإلطارات بحد ذاتها مع الوضع باالعتبار قدرتها على إنتاج إطارات تتميز
بالعمر الطويل وسهلة التجديد .أي أن الشركة تجني المزيد من المكاسب في حال بيع الخدمة المرتبطة بأداء اإلطارات ،والتي
تتمثل في قدرتها على أن تقطع ضعف المسافة (يعني ذلك بيع المسافة التي تقطعها اإلطارات بدال من اإلطارات بحد ذاتها،
مع استمرار خضوع اإلطارات لسيطرة الشركة) في حين أنها تخفق في إقناع العميل بدفع ثمن أعلى إذا حاولت تقديم وبيع
اإلطار المنتج بعينه برغم أنه يمكنه تحمل السير على الطرق لمسافات أطول (دفع تكاليف البحث والتطوير والتخلص من
المنتج) مما يؤثر بصورة سلبية على قيمة التداول الخاصة بالشركة.
خالل السنوات الماضية استفاد القطاع الفندقي من تطبيق استراتيجيات مماثلة حيث ركزت الفنادق على شراء الخدمة التي
يقدمها موردي األغطية والمفروشات بدال من شراء منتج المفروشات ذاته .وبالتالي ال تحرص معظم الفنادق على شراء
المفروشات الخاصة بهم (الشراشف والمناشف وغيرها) ،وإنما تمتلكها شركة للغزل والنسيج التي توفر خدمة الغسيل
والصيانة لقاء معدل اقتصادي متوسط ،بما يقارب ثالث سنوات لكل مهمة .وبعبارة أخرى ،يجب أن تدوم المفروشات لثالث
سنوات على األقل قبل أن تتمكن الشركة من االنتفاع بتقديم الخدمات المرتبطة بالمنتج (مثل الغسيل والصيانة) وجني
المكاسب مما يدفعها لتأجير منسوجات عالية الجودة والتي تستمر لفترة أطول .عالوة على ذلك ،نجد مثال آخر يطلق عليه
الدفع بالساعة في مجال صناعة توربينات الغاز .ومن ثم تتضمن أوجه االستفادة التي يتمتع بها مقدم الخدمة:
-

السيطرة على خدمات صيانة المنتج والمعدات المرتبطة به والتي يقصد بها تقديم منتجات تستخدم لفترات طويلة.
تحسين جودة المنتج (غالبا ما تزداد جودة المنتجات مع تمديد عمر استخدامها لسبب بسيط وهو عدم تحمل المواد
رديئة الجودة االستخدام المتواصل)
تخفيض تكاليف إنتاج الوحدة لعدم الحاجة إلى إنتاج وحدات كثيرة (مما يقلل استهالك المواد والطاقة)
الحد من هدر وتبديد اإلنتاج حيث يمكن توفير األموال نتيجة النخفاض معدل المخلفات وبالتالي يقل معدل التكاليف
وتزداد األرباح.
المحافظة على ثبات نسبة اإليرادات أو زيادتها نتيجة الستمرارية طلب العمالء للخدمة على مدار السنة ،في حين
يقبل العميل على شراء المعدات السيما المعدات المكلفة فقط في حال قدرته على سداد ثمنها.
إضافة بعد جديد إلى حافظة المنتج الخاصة بمقدم الخدمة والتي تدعم موقف الشركة داخل األسواق التنافسية
الحاجة إلى الوظائف التي تتطلب مهارات (تدريب العمالة الزائدة بخطوط اإلنتاج على تقديم الخدمات)
الحد من سرعة انتهاء صالحية المنتج والتخلص منه.

تمديد دورة االنتفاع بالموارد ال يقتصر على المصنعين
في معظم األحيان يمكن تطبيق استراتيجية تمديد دورة استخدام الموارد لزيادة العائدات في أي مجال ،وال يقتصر األمر على
المصنعين ،وربما يرجع سبب ذلك إلى معنى الموارد ،والذي يتضمن أكثر من مجرد "المواد الخام" .وفي الواقع ،ترتبط

"الموارد" أيضا بالمعلومات والعمل واألسواق (العمالء) والمفروشات واآلالت وغيرها من المكونات .وبالتالي تشمل أمثلة
تمديد الموارد:
-

التقليل من عمليات تبديل الموظفين،
تمديد فترة صالحية واستخدام المبنى أ و المكتب أو مقر العمل (بما في ذلك االستئجار أو التأجير من الباطن للمناطق
أو المعدات غير المستخدمة أو التي يتم استخدامها جزئيا)،
تلبية حاجة األسواق أو العمالء من خالل تقديم أفضل مستويات خدمة العمالء أو غيرها من المبادرات القيمة،
زيادة حصتهم في السوق (عن طريق الممارسة "األعمال الشاملة" ،راجع الفصل ،)00
التوصل إلى طرق جديدة الستخدام البيانات القديمة أو الحالية ،و/أو
زيادة القيمة االقتصادية على المدى الطويل من خالل إعادة استخدام أو إعادة صياغة أو تعديل مقومات العمل
الحالية بدال من رميها أو التخلص منها.

العقبات
من الواضح أن عملية االنتقال من تسويق المنتج إلى تسويق الخدمة ال يمكن التعبير عنها بمصطلح واحد يناسب جميع
الحاالت أو أنها نوع من الممارسة التي يمكن اعتمادها بين عشية وضحاها .وبالتالي ينبغي مراعاة تنسيق عمل المعايير
والعمليات واإلجراءات الخاصة بمزود الخدمة مع تلك العوامل الخاصة بمشتري الخدمة لتجنب حدوث أي خلل وظيفي .كما
نجد عقبة أخرى متمثلة في االتفاق على رسوم الخدمة والذي يتطلب استيعاب كلي لجميع العمليات
وتكاليفها .وثمة مزيد من التحديات التي تواجه تقديم الخدمة مثل تغيير السلوكيات التقليدية وطرق التفكير البالية .ومن
المرجح أن يواجه كل من مقدم الخدمة والعميل صعوبة في التغلب على التعنت الفردي والمؤسسي والشخصي .فيتعين على
العميل مثال التخلي عن تلك العادة التي أطلق عليها جوناثان شابمان ،أحد كبار المحاضرين بجامعة برايتون (المملكة
المتحدة) ،اسم "االستهالك الفاحش" حيث الحظ وجه المقارنة بين شراء المستهلك وصفة الفحش .وبعبارة أخرى يتعهد
المستهلك بشراء منتج محدد ثم يجذب انتباهه نموذج آخر أكثر حداثة ويبرر تشابمان ذلك بأن كل شيء في الوقت الراهن
يمكن أن يصير مؤقتا إذا أردنا ذلك 0.قد نستكشف من ذلك إشارة تشابمان إلى رغبة الفرد في اقتناء المنتج ،على الرغم من
انتهاء التعلق بالمنتج في حال ظهور إصدار أحدث .وبالطبع يصعب التوقف عن إدمان عادة التخلص من المنتج القديم
وشراء الجديد وذلك لعدة أسباب ،منها الفوائد التي تعود على الشركات التجارية جراء هذه العادة ومساهمتها في الترويج
إلدمانها .لذا يوضح والتر شتال أن المفهوم الشامل للتصميم الصناعي تم وضعه خصيصا إلقناع الفرد بأن ماكينة الغسيل أو
السيارة أو الثالجة الخاصة به ال تواكب صيحة الموضة.
ربما تزداد صعوبة إجراء الممارسات المغلقة في حال فكر المرء في األسعار المنخفضة للسلع المعمرة اليومية ،وفي هذا
السياق يشعر ستيف كروكياني ،مالك شركة ستيف لتركيب األجهزة في بيركلي بوالية كاليفورنيا ،باألسف ألن المستهلك ال
يفكر في إصالح أعطال األجهزة ،ويبادر بشراء المنتج األحدث .فلم يضطر إلى إنفاق  02دوالر لتشغيل فرن المايكروويف
2
بينما يمكنه شراء فرن جديد؟.
برغم ذلك ،يكمن السبب الرئيسي وراء عدم استفادة العديد من الشركات التجارية بمفاهيم الخدمة (بخاصة الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم) في حجم التكاليف األولية التي يمكن أن تتكبدها .ومن المؤكد أنه في حال غياب الحد األدنى من كثافة
البضائع المعروضة ،تزداد صعوبة وتكلفة عملية االنتقال من تسويق المنتج إلى تسويق الخدمات (ومن أمثلة من التكاليف
التي تتحملها الشركات :جمع وتفكيك وإعادة تصنيع المنتجات المستعملة ،من ناحية أخرى يطلق عليها الخدمات اإلمدادية
العكسية) .يمكن تجنب هذه العقبات من خالل بيع المنتج مباشرة للمستهلك وعندها يلقي البائع مسؤوليات تصريف المنتج
على عاتق المشتري .ومن المحتمل أن يتوقف عمل شركات كبرى أثناء تطبيقها استراتيجية تحويل المنتج إلى خدمة ،على
األقل بسبب حاجتها إلى عقلية مميزة للتفكير بطرق مختلفة .كما أنه من الشائع أن تركز الشركات التجارية الضخمة
استثماراتها على النفقات الرأسمالية حيث تتجه إلعداد عملية اإلنتاج بحيث تتضمن أكبر قدر من المنتجات بينما تفضل

شركات الخدمات زيادة استثماراتها في مجال البحث والتطوير .وبالتالي قد يشكل إعداد الخدمة عقبة تتعلق بتخصيص
الموارد للمؤسسة التي ترغب في مزاولة المجالين معا .وفي حال ركزت الشركة على تقديم الخدمة فإنها تحتاج إلى التفكير
0
على المدى الطويل وااللتزام مما يتعارض مع استراتيجية اإلنتاج على المدى القصير التي تتبعها عدة شركات.
أخيرا وبالرغم من إمكا نية تطبيق نظام بيع الخدمات على قدر من المنتجات يفوق ما تعتمده شركات التصنيع ،فقد تكون
عملية تحويل المنتج إلى خدمة غير مجدية .فعلى سبيل المثال يواجه محل لبيع المعدات صعوبة في تسويق وبيع مجموعة
الخدمة الشاملة ألدوات الحفر ،على األقل بسبب انخفاض تكلفة شراء أداة جديدة وبالتالي يصبح تسويق الخدمة قراراً نمطيا ً
وغير عملي بالمرة .وعالوة على ذلك ،قد ال تتوافر الخدمات المرتبطة بأدوات الحفر عند الحاجة إليها ،أو ربما يرغب
العمالء في القيام بعملية الحفر بأنفسهم ومن ثم يفضلون دفع تكلفة اقتناء المنتج ،وفي الوقت نفسه ال يحتاجون إلى الدفع مقابل
الخدمة .بالطبع يلجأ المستهلك في هذه الحاالت إلى استئجار المعدات لتلبية متطلباته على المدى القصير ،في حين تظهر
الحاجة لتوفير بديل على المدى الطويل لزيادة المكاسب الناتجة عن عملية تحويل المنتجات إلى خدمات مع مراعاة حقوق
الملكية .ويعتقد العديد من مؤيدي تسويق الخدمات أنه يمكن تحقيق ذلك من خالل التأجير.
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توسيع نطاق الموارد
الجزء الثاني :اإليجار
واألداء االقتصادي
"إذا زادت قيمة الشيء ،فاشتريه.
وإذا قلت قيمته ،فأجره".
الملياردير جون بول جيتي
بعد مرور وقت من نشر مقاله الخاص بمراقبة نسبة اإلنتاج "الطاقة مقابل القوة البشرية" ،صاغ المحلل والتر شتال العبارة
"من المهد إلى المهد" للمساعدة على توضيح مفهومه عن الحلقة المغلقة أو "اقتصاد البحيرة" (المعروف أيضًا باسم
"االقتصاد الدائري") .ووفقًا لشتال ،في نظام "من المهد إلى المهد" المثالي (أو الحلقة المغلقة  /الدائرية) ،يجب أال تكون
هناك نفايات نظرًا ألنه يجب النظر إليها باعتبارها أحد األصول في مرحلة انتقالية واستخدامها كمادة خام .بمعنى آخر ،عند
وصول منتج مصمم بشكل جيد إلى نهاية حياته المفيدة يجب إعادته إلى الشركة المصنّعة له إلعادة استخدامه أو إصالحه أو
إعادة تصنيعه لتسهيل إيجاد فرص عمل والحد من النفايات وتعزيز أرباحه المحتملة .واليوم ،يثمن الكثير من الباحثين دور
شركة زيروكس الستخدامها ممارسات "من المهد إلى المهد" الرائدة في ثمانينات القرن العشرين عن طريق تأجير آالت
نسخ المستندات بدالً من بيعها .وتمثلت الفكرة في تزويد الشركة بمصدر موثوق به من األجزاء والمواد التي يمكن استخدامها
في عمليات "الحلقة المغلقة" إلعادة التصنيع.
وفي مكان آخر ،تعد شركة كولينس اند ايكمان فلور كوفيرينج (التي أصبحت اآلن جز ًءا من مجموعة تندوس) على نطاق
واسع الشركة األولى في مجال صناعة السجاد حيث تمضي قد ًما نحو استخدام فكرة الحلقة المغلقة عن طريق تجميع السجاد
القديم وتحليله إلى مواد الستخدامها في صناعة سجاد جديد .ومما أثار الكثير من دهشة الشركة هو أن إعادة تصنيع السجاد
من نفايات السجاد المعاد تصنيعها لم يثبت أنه فقط أرخص بكثير من تلك المصنّع من مواد خام أولية ،بل أيضًا تحول المنتج
النهائي إلى منتج أكثر استقرارًا وليونة وأسهل في التنظيف .وأدى هذا االكتشاف الجوهري إلى تقليل تكاليف المواد الخام
للشركة ،مما أسفر عن وجود شعار جديد وملهم للشركة ("استثمار المباني بدالً من الموارد") وأتاح لشركة كولينس اند
ايكمان االستمتاع بنمو مضاعف في كل من العائدات واألرباح عندما زادت صناعة السجاد الكلية بنسبة  %0تقريبًا في
0
السنة.
ونظراً ألن السجاد القديم قد أثبت أنه مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام ،فلم يمض الكثير من الوقت حتى قامت إحدى الشركات
األخرى المصنعة للسجاد متعددة الجنسيات ،انترفيس ،بالمشاركة في نفس التجربة .فقامت شركة انترفيس ،التي تصنع
 %02من جميع بالط السجاد الذي يتم بيعه في جميع أنحاء العالم ،بإنشاء مراكز في  22موقع على مستوى العالم لبيع
السجاد في  002بلد في ست قارات .وقد أسهم هذا النشاط في استهالك الكثير من المواد الخام ونتج عنه الكثير من النفايات.
ونظرًا ألن معظم عمليات تصنيع السجاد تتطلب حوالي كيلو جرام واحد من الوقود األحفوري لتصنيع ما يقرب من نصف
كيلو جرام من مواد السجاد ،ونظرًا ألن السجاد قد يستغرق ما يصل إلى  02,222سنة أو أكثر ليتحلل ،قرر مدير شركة
انترفيس ،ري أندرسون ،أنه من مصلحة شركته أن تتميز بكل من االستدامة والتجديد (أي ،إلعادة التزويد بالموارد التي
تستخدمها شركته).

وفقًا لشركة انترفيس ،يعد اللون والنسيج والراحة تحت القدم واألصوات والنظافة والبيئة والوظائف هي األسباب التي تجعل
معظم األشخاص يرغبون في الحصول على سجادة .ونظرًا ألنه ليس من الضروري امتالك سجادة للحصول على هذه
المزايا ،بحثت انترفيس عن كيفية تمكنها من االحتفاظ بملكية منتجاتها وبقيمة المواد والعمالة والطاقة التي تفنى في تصنيع
منتجاتها .ولتحقيق هذا الهدف ،طورت انترفيس ما يطلق عليه اسم "التأجير دائم الخضرة" والذي ركزت الشركة فيه على
تأجير المزايا التي من المفترض أن توفرها السجادة بدالً من بيع السجادة نفسها .ويتطلب تحويل منتج إلى خدمة عالقة وثيقة
مع العمالء الكتشاف ما يريدونه فيما يتعلق بالخدمة (كما احتاجت الشركة إلى إيجاد مصدر إمداد ثابت للمواد الخام القابلة
إلعادة التدوير لجعل مفهوم التأجير الخاص بها ممكنًا) لذا أدرك الموظفون في انترفيس أن عليهم بذل بعض الجهد .ومن
خالل البحث العميق ،اك تشفوا أن معظم حاالت تعرض السجاد للبلى تحدث في المناطق التي بها حركة وقع أقدام كثيفة تاركة
المناطق المحيطة باألثاث والجدران دون مساس تقريبًا .وهذه أخبار سارة بالنسبة للعمالء نظرًا ألن هذا يعني أنه عندما تبدأ
السجادة المؤجرة في التهالك ،ستأتي شركة انترفيس ،وتسحب المناطق الهالكة ،وتستبدلها على الفور (إحدى الخدمات التي
تعد جز ًءا من اتفاقية التأجير) .بالتالي يتم إعفاء العمالء من مصروفات شراء سجادة جديدة ممتدة من الجدار إلى الجدار
فضالً عن الوقت والقلق الناتج عن ضرورة إغالق منطقة العمل بالكامل حتى يتم تركيب السجادة الجديدة .عالوة على ذلك،
ال يتحمل العميل مسؤولية تكاليف التخلص من السجاد القديم نظرًا ألن انترفيس تأخذها إلى مصنعها وتستخدمها في صنع
سجاد جديد .عالوة على ذلك ،تحظى شركة انترفيس وعمالئها بتخفيضات على التكلفة حيث قامت الشركة باستبدال مواد
ألياف السجاد المعتمدة على النفط بألياف صديقة للبيئة بشكل أكبر والتي تستخدم مواد (وطاقة) أقل وال ينتج عنها الكثير من
0
نفايات اإلنتاج.
على الرغم من أن انترفيس تقر بأن العمالء ال يزالون يرفضون الفكرة المفهومة بشكل خاطئ بأن تأجير سجادة هو أمر
مكلف بشكل أكبر (وتصر الشركة على رفض ذلك) ،إال أن اإليرادات من التحسينات الخاصة بها كانت كبيرة .ومن خالل
االنتقال من مجال تبيع السجاد إلى مجال تشبه إلى حد كبير إدارة األصول واإلصالح ،تمكنت انترفيس ،التي تدعي أنها في
منتصف الطريق لتحقيق أهداف االستدامة الخاصة بها ،من مضاعفة عدد موظفي الشركة تقريبًا ومضاعفة أرباحها وزيادة
2
سعر السهم الخاص بها بنسبة  %222خالل خمسة أعوام.
حتى ال تشعر بالهزيمة ،طورت شركة دو بونت برنامج مماثل لتأجير السجاد لتعزيز الشركات التابعة لها في مجال تصنيع
السجاد .وتضمنت خدمة التأجير لدى دو بونت تقديم استشارات مجانية وتركيب سريع يقلل من تعطل العمل وتنظيف
احترافي وإزالة للبقع واألوساخ في موقع العمل .عالوة على ذلك ،ونظرًا ألن دو بونت تدير العديد من عمليات التصنيع
المختلفة ،فقد تم استخدام األلياف الناتجة من عملية إصالح السجاد الخاص بها أيضًا لتصنيع قطع غيار السيارات ومنتجات
0
العزل السليمة.
األمر ال يقتصر على آالت التصوير والسجاد فحسب
يمكن تأجير المعدات اإللكترونية ،والدهانات والسيارات ،واللوحات الخشبية ،والعتالت المعاد تصنيعها ،واألثاث ،والمالبس
القديمة ،والبياضات ،وأجزاء الغساالت وغالبًا كل شيء  -بما في ذلك الحرارة .تقوم شركة كارير لتكييف الهواء بالواليات
المتحدة األمريكية ،على سبيل المثال ،بتأجير خدمات التبريد لعمالئها بدالً من مكيفات الهواء .وكما هو الحال بالنسبة ألي
اتفاقية تأجير ،تحتفظ الشركة بملكية معدات تكيف الهواء من كارير ،مما يعني أن كارير لديها حافز أكبر لالحتفاظ بمنتجاتها
في حالتها المثلى .هذا يعني أنها تبقى لمدة أطول (مما يقلل من التكاليف) .عالوة على ذلك فإن كارير ملزمة بضمان أن
يكون المبنى الذي تقدم فيه خدمه التبريد الخاصة بها موفرًا للطاقة نظرًا ألنه كلما كان المبنى أكثر كفاءة كان المنتج أفضل
وأكثر فعالية من حيث التكلفة ،والذي بدوره يتَرجم إلى أرباح أعلى بالنسبة لشركة كارير .وقد حازت االتفاقية على إعجاب
العمالء نظرًا ألن التزام كارير برفع مستوى الكفاءة وتقليل النفايات وخفض التكاليف يعني في النهاية خفض جميع أسعار
التدفئة والتبريد بالنسبة للعمالء.

وبطريقة مماثلة ،تعاون بنك اليابان مع شركات الطاقة اليابانية لتسهيل تأجير السيارات الموفرة للطاقة واألجهزة المنزلية
وسخانات المياه للمستهلكين اليوميين .ويتمثل الهدف في تشجيع وتعزيز تطوير األجهزة الموفرة للطاقة مع تقليل متطلبات
الطاقة في البالد وانبعاثات الكربون والنفايات .وال يتم السماح بدخول األجهزة غير الموفرة للطاقة في البرنامج ،مما يشجع
الشركات المصنعة للمنتجات غير االقتصادية (التي ترغب في الدخول في البرنامج) على جعل منتجاتها أكثر استدامة.
هل يغلق التأجير دائ ًما حلقة التصنيع؟
لألسف ال .فسيقوم العميل أحيانًا بشراء منتج تم تأجيره في نهاية فترة اإليجار ولن يقوم بإعادته مطلقًا إلى الشركة المصنعة.
وبالمثل ،وبعد انتقال الملكية ،قد يقوم العميل ببيع المنتج المؤجر في سوق المنتجات المستخدمة .وقد تؤدي هاتين الممارستين
إلى كسر دائرة الحلقة المغلقة الالزمة للتأجير لالستفادة من مزاياها .وتتضمن المشاكل اإلضافية حقيقة أن بعض المنتجات -
مثل البضائع رخيصة الثمن والمواد االستهالكية قصيرة األجل  -ال يتم النظر إليها على أنها متوافقة مع اإليجار .ومن هذا
0
المنطلق ،قد تحتاج المنتجات إلى أشهر أو ربما سنوات من إعادة التصنيع أو إعادة التفكير قبل أن يصبح التأجير مربحًا.
الخالصة
التأجير هو استراتيجية ربحية طويلة المدى تتطلب تفكير على المدى الطويل .وينبغي تحقيق احتياجات العمالء ورغباتهم
كما يجب معالجة المشكالت المتعلقة بالتأمين والموثوقية وأن يكون تدريب الموظفين مستمرًا ،مع توفير حافز للعمالء إلعادة
المنتجات المؤجرة إلى المؤجر بعد االستخدام .إذا لم يتم معالجة هذه المشاكل ،قد يكون من الصعب تحقيق طلبات تشريع
"مسؤولية المنتج الموسعة" ( ،)EPRالتي تتطلب من الشركات المصنعة استعادة منتجاتها (بما في ذلك األغلفة) بعد
االستخدام وإال فستواجه العواقب القانونية المترتبة على ذلك .لكن ،بالتدبير والتخطيط الدقيق ،في ظل الظروف الصحيحة،
أثبتت عملية التأجير أنها طريقة جيدة للشركات لالقتراب من االستدامة مع خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة العائدات وتقليل
النفايات.

7
الشبكات التعاونية
في اسكتلندا ،تطلب إحدى شركات البناء (وتحصل على) نفايات الرماد المتخلفة من إحدى محطات الكهرباء القريبة التي
تعمل بالفحم ،والتي تستخدمها لتصنيع مواد البناء .وفي أستراليا ،توجد إحدى فرق مصممي المباني مع شركة هندسة
معمارية متنافسة وشركة إمداد بالطاقة المتجددة وإحدى شركات التشييد والبناء لمناقشة تشييد المنازل الموفرة للطاقة بأسعار
معقولة .أما في الواليات المتحدة ،فقد عقدت إحدى الشركات المنتجة للبضائع التجارية من الخشب محادثات مع إحدى
شركات حقن البالستيك لمناقشة األفكار المتعلقة بالعبوات القابلة إلعادة التدوير .وشماالً ،ناقشت مجموعة من دول الشمال
الشرقي ووسط المحيط األطلنطي برنامج الحد من االنبعاثات الصادرة والمتاجرة بالفارق للحد من انبعاثات الكربون .ماذا
يحدث باهلل عليكم؟
الشركات التعاونية
إن أي شخص يعتقد أن االستدامة هي أن تكون مستقالً قد ال يكون مخطئًا بشكل أو بآخر .ومع المزيد من األحداث ،تكتشف
الشركات (والحكومات) أنه من خالل العمل جنبًا إلى جنب مع شركاء يتم اختيارهم بعناية يمكن لكل منهما تحقيق ما كان
يستحيل القيام به بمفرده .وهذا األمر يعد حقيقيا ً بشكل خاص مع الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مساعدة في المشروعات
واسعة النطاق أو تلك الشركات التي تحتاج إلى تمويل للقيام باألنشطة األكثر استدامة .ويستخدم مصطلح "الشبكات
التعاونية" لوصف آلية عمل الشركات المختلفة بشكل متجانس مع بعضها البعض.

وقد طرحت فكرة العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق هدف مشترك منذ آالف السنين ،وهي تشبه ما نسميه اليوم األعمال التعاونية،
أو التعاونيات أو الجماعات .ويتيح الغرض من هذه الفكرة لمجموعة من الكيانات الفردية االنضمام معًا للقيام بنشاط ما
لتحقيق فائدة مشتركة للجميع .فيمكن لشركة أو أكثر الجمع بين عوامل قوتها وعوامل قوة أحد المنافسين أو إحدى الشركات
التي تبدو غير ذات صلة (أو كالهما) للعمل معًا على أساس مؤقت أو دائم .ومنذ عدة أعوام مضت ،أجري استقصا ًء في 00
دولة حيث أظهر أن  %00من مشغلي الشركات الصغيرة الذين خضعوا للدراسة صرحوا بأنهم قد انضموا في وقت آلخر
إلى شركات أخرى (بما فيها المنافسين) لزيادة األرباح إلى الحد األقصى؛ وذكر  %7ممن لم ينضموا إلى شركات أخرى
0
أنهم يرغبون في القيام بذلك في المستقبل القريب.
بالنسبة للجزء األكبر ،يعد السبب وراء االنضمام إلى الشبكات التعاونية هو أن المضي نحوها بشكل فردي يتطلب تكلفة
باهظة وجهدًا وخطرًا كبيرًا – حيث يمكن تقليل كل ذلك عند انضمام آخرين .وبشكل عملي ،قد يتراوح عدد الشركات التي
تتعاون مع بعضها البعض من شركتين إلى أكثر من  022شركة .وتتضمن األهداف المشتركة ما يلي:






مشروعات ال شراء المشترك (شراء المواد بكميات كبيرة باإلضافة إلى شراء اآلالت ذات رأس المال الكثيف
واألدوات ومرافق اإلنتاج و/أو اللوحات الشمسية وتوربينات الرياح)،
مشاركة الموارد والمهارات (مشاركة المعدات أو المرافق ،أو تجميع المعلومات أو الخبرات أو األنظمة)،
تحديد فرص السوق والبحث عنها (البحث عن قواعد العمالء التي لم يتم وضعها في االعتبار من قبل ،واالستفادة
منها أو جمع منتج أو خدمة واحدة أو أكثر مع تلك المنتجات أو الخدمات الخاصة بشركة أخرى)،
الترابط معًا لمطالبة الموردين بتقديم منتجات ومواد مستدامة أو صديقة للبيئة،
الجمع بين موارد التسويق والخبرة (تعزيز خدمات ومنتجات الشركاء المتعاونين في مخططات اإلعالنات
والعروض التجارية والمخططات الترويجية)،

 الجمع بين الخدمات اللوجستية والعمليات (تقديم شحنات منسقة وتصميم منتجات جديدة أو خدمات أو مجموعة
أحداث ،وتحسين سعة اإلنتاج عن طريق مشاركة خطوط اإلنتاج ،وما إلى ذلك) ،و
 إعداد برامج إلعادة استخدام أو إعادة تدوير (على سبيل المثال ،تجميع النفايات لجمع ما يكفي لجعل إعادة التدوير
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ممكنًا) و/أو استخدام النفايات أو مخلفات إحدى الشركات كمادة خام في عمل آخر.
التغلب على العقبة
غالبًا ما تصبح فكرة الشبكات التعاونية سائغة بشكل أكبر بمجرد أن يتم إدراك أن التعاون ليس المقصود منه التخلي عن
األسرار التجارية أو االنصهار مع شركة أخرى .بل إن المقصود منه هو العمل مع اآلخرين بطريقة مقبولة .وتتمثل الفكرة
في تعزيز القدرة التنافسية لدى األفراد وتقليل التكاليف وإعداد أسس جديدة لرأس المال وزيادة مزايا الحجم والمجال
والسرعة وفتح أسواق جديدة .فعلى سبيل المثال ،تعمل شركة "شراء المنتجات المعاد تدويرها "انطالقًا من مدينة إنسينيتاس،
بوالية كاليفورنيا ،لتعزيز استخدام الورق المعاد تدويره في القطاعين العام والخاص عن طريق تشغيل عملية تعاونية للشراء
وتقدم معلومات لألعضاء حول الخدمات واألسعار والشحن ومزايا التكلفة المتعلقة بإعادة استخدام نفايات الورق.
بالطبع ،كما هو الحال مع معظم ممارسات الشركات "الجديدة" ،فإن االنضمام إلى شبكة تعاونية يتطلب طريقة تفكير مختلفة
– وهي تلك الطريقة التي تكشف زيف طريقة التفكير التقليدية للشركات التي تقوم بالعمل بمفردها دون مساعدة ،والتي
تفرض على كل شركة أن تقدم بحثها وتصميم المنتج الخاص بها وطريقة التسويق الخاصة بها والدعم المكتبي وطرق
التمويل والوظائف المالية والعمليات اإلنتاجية واإلدارة .فعلى سبيل المثال ،اكتشف عدد كبير من المنتجين الزراعيين أنه عن
طريق العمل جنبًا إلى جنب يمكنهم شراء معدات الزراعة والحصاد باهظة الثمن ومشاركتها ،والتوصل إلى قرار بشأن
المحاصيل التي يجب زراعتها والعمل على الحد من استخدام الماء وحتى تحديد سعر ثابت لتجار الجملة .وهذا يحول دون
منافسة المزارعين اآلخرين دون داع ،كما أنه يقلل من التكاليف ويحد من الخطر الموجود في السوق ويضمن نتيجة عادلة
لكل المشاركين .ومع ذلك ،ربما قد يكون النجاح المعلن عنه واستدامة الشبكات التعاونية هو العامل األكثر جذبًا لهؤالء
المشاركين .وعلى الرغم من أن نجاح الشبكات التعاونية ليس مؤكدًا ،إال أن الشركات التي تتعاون مع بعضها هي األكثر
احتمالية لتلبية األهداف االجتماعية والتجارية ،وتجنب الهفوات األخالقية والقانونية ،وهي األكثر نشاطًا وتنافسًا ،بصفة
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عا ًما ،من الناحية االقتصادية ،السيما ضد المنافسين األكبر.
ما هو نوع الشركات التي تحقق ازدها ًرا أكبر؟

يعد المؤشر السابق لشبكة األعمال الناجحة غرضًا مشتر ًكا .فعلى سبيل المثال ،طور قانون حماية البيئة لبلدية حكومة مدينة
طوكيو الحضرية في اليابان سلسلة من الشبكات التعاونية أحدها تتضمن نظام تسليم مشترك يضم  02شركة مختلفة للبيع

بالتجزئة .ومن خالل دمج عمليات التسليم إلى  22مخزن مل ًكا للشركات الخمسة عشر ،قللت الشركة من كمية مركبات
التسليم على طرق طوكيو بنسبة  ،%22مما أدى إلى تخفيف االزدحام المروري وتقليل االنبعاثات الكربونية بنسبة 0222
طن سنويًا.
بدء العمل
كيف تبدأ الشبكات بالعمل؟ هناك طريقتان من الواضح أنهما هما السائدتان .الطريقة األولى تتمثل في استخدام طرف ثالث
مثل أحد مراكز تطوير األعمال أو غرفة تجارية لجمع الكيانات المختلفة معا ً واقتراح العمل بشكل متحد .بدأت الغرفة
التجارية بمدينة هنريتا ،بوالية نيويورك ،على سبيل المثال ،برنامج للتعليم والمساعدة باستخدام برنامج أودوبون الدولي

للمجتمعات المستدامة للمساعدة في تعزيز برامج الطاقة والحد من النفايات بين الحكومة المحلية والشركات والمجتمع .ويقدم
برنامج عمل المنطقة الخضراء بخليج سان فرانسيسكو دع ًما مماثالً للشبكة.
يعد المنهج الثاني في إعداد شبكة منهجًا شخصيًا بشكل أكبر وينطوي على إدخال اثنين أو أكثر من رجال األعمال الذين
لديهم نفس الميول واألفكار في لقاء اجتماعي أو اتفاق شخصي بين المعارف على المدى الطويل .وفي كلتا الحالتين ،تدور
مكونات الشبكات التعاونية الناجحة حول المصالح المشتركة (والثقة) جنبًا إلى جنب مع الثقة في القدرة على تحقيق الهدف.
مزايا وعيوب شبكات األعمال
بالطبع ليست كل الشبكات التعاونية مليئة باإلشراق والبهجة .فكما هو الحال مع أي مساعي جماعية ،فإن الشبكات التعاونية
عرضة لمشاكل األفراد .على سبيل المثال ،يمكن لشبكة ما أن تتدهور عند مغادرة مشترك أساسي أو عندما يرتقي األعضاء
أيضًا إلى مرتبة األعضاء الذين لديهم نفس الميول واألفكار ويصبحوا بعيدين عن األفكار الجديدة وطرق التفكير الجديدة.
بالمثل ،قد تتضمن الشبكات بعض المشاركين الذين يحصلون على أكثر مما يقدمون أو قد يكون هناك خالف عام بين األفراد
قد يؤدي إلى محاباة أحد الجانبين .وأظهرت المطالبات أيضًا أن شبكات األعمال قد تستغرق وقتًا كبيرًا للتوصل إلى قرارات.
واجه الداعمين هذه الحجج حيث أصروا على أنه من السهل عزل المشاركين غير المنتجين أو المخربين وأنه كلما زادت
العقول التي يتم جلبها بغرض اتخاذ قرار كان القرار أفضل .عالوة على ذلك ،يقول مناصرو الشبكات التعاونية أنه بمجرد
التوصل إلى قرار ،يتم تنفيذه في الغالب بشكل أسرع وبحماس أكبر من تلك القرارات التي يتم التوصل إليها في الشركات
الكبيرة .وهذا نظرًا ألن االلتزامات والمشاركة تميل إلى أن تكون أقوى عندما تأتي من أشخاص يتشاركون في مصلحة
مشتركة ويتوصلون إلى اتفاق معًا.
بالنسبة لمعظم الحاالت ،يبدو أ ن شبكات األعمال التعاونية تعمل في ظل الكثير من المبادئ المتماثلة ،وبالتالي تحتاج إلى
نفس أشكال االلتزام ،مثل تلك التي تحتاج إليها الفرق .وتتضمن المزايا اإلضافية ما يلي:










تأسيس طرق اتصاالت محسّنة (إذا تم تطوير طرق االتصاالت وتشجيعها)،
زيادة التنمية البشرية واالبتكار (من مشاركة المهارات والخبرات)،
تخطيط وتجربة أفضل على المدى الطويل نتيجة النتشار المخاطر المالية،
تلبية االحتياجات االجتماعية (أي ،عدم شعور مالك العمل التعاوني والمديرين بأنهم بمفردهم)،
زيادة الشعور باالنفتاح والتعلم ،الذي يتم تعزيزه عن طريق االهتمام الحقيقي بما يجب على األعضاء اآلخرين
تقديمه،
قوة األعداد،
زيادة المالحظات من العمالء والموظفين والمشاركين (عادة نظرًا لمطالبة الشركاء المتعاونين بذلك)،
تحسين حل المشاكل نتيجة التخاذ القرار والتنفيذ بشكل متعمق – السيما عندما يتعلق األمر ببيئة الخدمات المالئمة
أو األسواق المتخصصة،
تحسين الدافع (تظهر األبحاث الوافرة أن العالقات التجارية الشخصية وثيقة الصلة تقوي التعاطف وتزيد من سلوك
0
اإليثار).

أدوار شبكات األعمال التعاونية
تعتمد معظم شبكات األعمال التعاونية بشكل كبير على بناء العالقات .بمعنى آخر ،يبدو أن نفس العناصر التي تؤسس
العالقات البشرية وتعززها (الصدق والتواصل واالستقامة والنزاهة والحكمة والشرف ،وما إلى ذلك) ال تختلف عن تلك
العناصر الالزمة للحفاظ على عالقات تجارية ناجحة .ولألسف ،فمع ارتفاع معدالت الطالق بنسبة ( %22أو أكثر) في
جميع أنحاء العالم ،فقد يبدو أن الكثير من األشخاص ليس لديهم معرفة بأحدث التطورات عندما يتعلق األمر ببناء عالقة.
وربما يتوقع أن العالقة الجيدة قد تتكشف من تلقاء نفسها دون جهد حقيقي من األطراف المشاركين .وبناء عليه ،فيما يلي تلك
المقترحات التي تساعد في تجنب المشكالت:
 .0تحل بالحكمة والحذر مع هؤالء الذين ترغب في القيام بعمل تجاري معهم .تحقق من خلفيات الشركاء المقترحين
وتشاور مع اآلخرين قبل التصافح باليد والتوقيع في موضع التوقيع بالوثيقة.
 .0كن شري ًكا جيدًا .بدال من استخدام سلوك ذو هدف فردي "ما مصلحتي في هذا" ،قم بموازنة متطلبات عملك بما
يتوافق مع أهداف الشركاء المتعاونين.
 .2تحل بالصدق واإلخالص .حاول دائ ًما تخطي توقعات شركائك .ال تقم مطلقًا بتضخيم قدرات عملك وال تحاول سرقة
األفكار أو العمالء من الشركاء المتعاونين.
 .0أمسك بزمام المبادرة .بدالً من انتظار قدوم الشركاء للمساعدة ،كن أول من يخطط لعقد اللقاءات ورفع القضايا
وتناول المشكالت وتقديم المتطلبات.
 .2كن ملتز ًما .قد يتسرب الحماس أو الوهن إلى اآلخرين بشكل سريع .لذلك ،قدم المراجع والمعلومات على أساس
منتظم ،فمثل هذه األعمال تضمن قيام المشاركين باألمر نفسه.
 .0تحل بالمسؤولية .إن شبكات األعمال التعاونية هي عالقات مهنية وال يجب اعتبارها بمثابة صداقات .حافظ على
عالقتك بالشركاء طالما كانوا "على قدم المساواة" معك.
 .7أخطو خطوة واحدة في كل مرة .قبل االنضمام إلى مشروع تجاري تعاوني على المدى الطويل اختبر الشراكة عن
طريق المشاركة في مشروع أو اثنين من المشروعات التمهيدية قصيرة المدى.
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التفكير النقي

يمثل التفكير النقي (المعروف أيضًا باسم التصنيع النقي) إحدى فلسفات األعمال التي تتطلب القضاء التام والمنظم على
النفايات الناتجة عن كل عملية ومن كل قسم وكل جانب من جوانب مؤسسة ما .ومع ذلك ،فمن خالل التفكير النقي ،ال يمكن
النظر إلى النفايات على أنها "ال تحقق أرباح بنسبة  %022من المشتريات واالستثمارات" .بل يتم تعريفها على أنها
"استخدام أو خسارة أي مصدر ال يؤدي مباشرة إلى ما يريده العمالء" – ويقول مؤيدوا التفكير النقي ،أن ما يريده العمالء
هو القيمة .وغالبًا ما يتم تفسير أي عمل أو عملية في إحدى العمليات التجارية قد تحول دون سداد العميل للنقود – أو أي
عملية أو عمل يمكن القضاء عليه دون أن يلحظ العميل اختالفًا – بأنها عملية أو عمل ليس له قيمه في التفكير النقي.
تعد شركة ديل المتخصصة في مجال الكمبيوتر مثاالً يحتذى به إلحدى الشركات التي تتبنى مفهوم التفكير النقي .فقد
أصبحت ديل إحدى المحطات القوية لتصنيع الحاسوب عن طريق السماح للعمالء بتخصيص عملية الشراء الخاصة بهم قبل
إتمام عملية البيع .بمعنى آخر ،قدمت ديل منتجاتها بعد أن حصلت على طلب من أحد العمالء .وقبل أن تقرر التفرع إلى
أسواق البيع بالتجزئة ،كان لدى ديل عميل يقوم بالسداد مقابل كل منتج تبيعه .ولم يكن هناك مخزون باهظ الثمن من أجهزة
الحاسوب المخ ّزنة في أحد المخازن بانتظار نقلها ولم تكن أرفف المتاجر مملوءة بالمنتجات غير المباعة .ولم تعاني ديل
مطلقًا عند عدم بيعه الحواسيب النها صنعت فقط ما قام العمالء بطلبه .فمنذ البداية ،تضمنت إحدى نفقات اإلنتاج الرئيسية
لدى ديل الحفاظ على توريد قطع غيار لتصنيع منتجاتها ،ولكن نظرًا ألنه يتم تصميم قطع الغيار الستخدامها في مجموعة
متنوعة من مكونات األجهزة ،فدائ ًما ما كان يتم استخدام كل قطعة منها عاجالً أم آجالً .وإلى جانب التركيز على البضائع
المصنّعة حسب الطلب ،فقد أتاح ذلك للشركة تقليل نفقاتها العامة والتركيز على المسائل الموجهة للعميل – 0والتي تعد
جميعها سمات مميزة للتفكير النقي.

الممارسات المدمرة المتأصلة في الشركات
وفقًا لكلية كارديف إلدارة األعمال %2 ،فقط من معظم عمليات إنتاج الشركات تتألف فقط من أنشطة تتعلق مباشرة بما
يريده العمالء في منتج أو خدمة ما 0.وهذا يعني أن ما يزيد عن  %92من األنشطة في معظم الشركات ال تضيف قيمة للعميل
على اإلطالق.

تقسم األنشطة المصنّفة على أنها أنشطة "غير مضيفة لقيمة" إلى فئتين :تتألف الفئة األولى من أنشطة ضرورية ،لكنها غير
مضيفة لقيمة ،ونسبتها تتجاوز  % 22من معظم العمل المؤسسي وتنطوي على األعمال التي ال تسهم بشكل مباشر فيما يريده
العمالء في منتج ما (كشف الرواتب واالستهالك سرًا واستيفاء اللوائح الحكومية وما إلى ذلك)؛ وتتألف الفئة الثانية من
األنشطة غير المضيفة للقيمة ،وتصل إلى  %02من أنشطة العمل ،على الرغم من أن هذه األنشطة ال تضيف قيمة للعمالء
بأي طريقة أو شكل أو صيغة (مثل ،عقبات خط اإلنتاج غير المتوقعة وفترات االنتظار والعمل اإلداري غير الضروري
وفحوصات الجودة في نهاية الخط ،وما إلى ذلك) .إن الهدف من التفكير النقي هو العثور على العوامل المضيعة للوقت
والعمالة والمواد والنقود في كال الفئتين والقضاء عليها.
أصل عبارة "التفكير النقي"
يرجع منشأ عبارة التصنيع النقي إلى فترات بعيدة من الزمن .ففي عام  ،0900ورد أن هنري فورد صرح بأن أحد أهم
اإلنجازات في الحفاظ على انخفاض سعر السيارات الخاصة به كان تقليل دورة اإلنتاج الخاصة بها .وقال ،كلما طالت فترة
تصنيع منتج ما وزادت مدة التجول حوله ،كانت التكلفة أكبر.
وبعد الحرب العالمية الثانية ،فكر إيجي تويودا (صاحب شركة صناعة السيارات التي تحمل اسم العائلة) في كلمات فورد
بشكل جدي .فقام تويودا بزيارة الشركات المصنّعة للسيارات األمريكية للتعرف على طرق اإلنتاج الخاصة بها وعاد إلى
اليابان عاز ًما على ممارسة ما تعلمه .وبمساعدة زمالئه ،تاييتشي أونو وشيغيو شينغو ،أمضى تويودا سنوات في التمحيص
والتحسين المستمر للحد من النفايات .وفي النهاية توصل إلى فكرة محاولة التخلص من جميع المهام غير المضيفة للقيمة في
عمله والتي ال ينوي العمالء الدفع مقابل الحصول عليها .وأصبح أونو بشكل خاص بارع جدًا في التخلص من النفايات وجعل
العمليات سلسة أكثر حيث أصبحت المفاهيم والتقنيات التي قام بتطويرها معروفة على نطاق واسع باسم نظام تويوتا لإلنتاج
( .) TPSومع مالحظة أنظمة المتاجر الكبرى األمريكية في الواليات المتحدة ،أدرك أونو أن جدولة العمل يجب أال يتم
استنباطها من أهداف اإلنتاج ،بل يجب استنباطها من المبيعات .ومنذ ذلك الحين ،تم إعادة تعريف مفاهيم وتقنيات نظام تويوتا
لإلنتاج إلى أمريكا تحت مظلة التفكير النقي أو التصنيع النقي 2.وفي شركات الخدمات مثل البنوك والمطاعم والمستشفيات
والمكاتب ،يتم اإلشارة إلى مفاهيم التفكير النقي باسم "المشروع النقي".
جدير بالذكر أنه في منتصف تسعينات القرن التاسع عشر تخلت تويوتا بشكل أو بآخر عن نموذجها المعني بالتركيز في
الغالب فقط على حل مشاكل العمالء ،وقررت بدالً من ذلك تبني وجهة نظر مشتركة في العمل (وكليات إدارة األعمال) وهو
"إذا لم تنمو فستواجه الفشل" وأن تكون األكبر هو األفضل .وأدت استراتيجية الشركة الالحقة وهي اقتراض مبالغ مالية
ضخمة لتصبح رقم واحد في مجال اإلنتاج إلى أن جعلت شركة تويوتا نفسها عرضة بشكل كبير لالنخفاضات الحادة في
الطلب ،مما يجعلها ليست أقرب إلى كونها "نقية" 0.ويقال أن تويوتا تعود اآلن إلى استراتيجياتها األصلية المعنية بالتفكير
النقي.

ما سبب اللجوء إلى التفكير النقي؟
وفقًا لجيمس ووماك ودانيَل جونز ،مؤلفي كتاب التفكير النقي :إبعاد النفايات وخلق ثروات في مؤسستك 2،تعد العملية
المعنية بالتفكير النقي عملية فائقة الدعم لكرامة اإلنسان وتبدأ عن طريق طمأنة الموظفين بأنه لن يتم فقدان الوظائف.
وبمجرد أن يتم التخلص من هذا الخوف تحظى الشركات بزيادة بنسبة  %022في اإلنتاج وانخفاض بنسبة - %022
 %0.222في العوائق وقوائم الجرد والحوادث والعيوب واألخطاء والخردة .وذهبا ووماك وجونز في القول بأنه إذا لم تتمكن
شركة ما من )0( :تقليل وقت تطوير المنتج الخاص بها بشكل سريع إلى النصف ،و( )0وخفض وقت معالجة الطلب الخاص
بها بنسبة  ،%72و( )2خفض أوقات اإلنتاج بنسبة  ،%92فثمة شيء خاطئ في الشركة.
لماذا يثير التفكير النقي المشاعر القوية؟
يتعارض التفكير النقي مع عدد من نظريات اإلنتاج الموجودة التي يتم تدريسها في كليات إدارة األعمال نظرًا ألنها تؤيد
التحويل من ممارسات اإلنتاج "الدفعة والطابور" التقليدية (أي إنتاج كميات كبيرة من المنتج على نطاق واسع استنادًا إلى
الطلب المتوقع) إلى نظام التدفق ذو القطعة الواحدة الذي ينتج المنتجات بتدفق سلس ومستمر استنادًا إلى طلب العميل 0.وهذا
يعني أنه يجب تحديد رغبات العميل قبل بدء التصنيع ،أي أن العميل يقدم الطلب ومن ثم يتم "سحب" منتج أو خدمة ما من
خالل عملية التصنيع بدالً من إجبار الشركة على دفع بضائعها المنتجة على نطاق واسع في السوق .ويعد أي شيء ال يسهم
في جذب طلب العميل بمثابة مخلفات.
أشكال المخلفات النموذجية
حدد آيتشي تويودا وزمالئه سبعة أشكال أساسية مشتركة للمخلفات ،ولكن مع مرور الوقت تم إضافة شكلين آخرين .واليوم،
تمثل األشكال التسع للمخلفات التي يسعى التصنيع النقي إلى تقليلها أو التخلص منها ما يلي:
.0
.0
.2
.0
.2
.0
.7
.3
.9

اإلنتاج المفرط :الذي يتم تعريفه بأنه تقديم معلومات أو منتجات أكثر من الحد الذي يطلبه العميل ،أو صنع المنتج أو
مكوناته في وقت يسبق الوقت المطلوب له ،أو صنعه بشكل أسرع من المطلوب.
االنتظار :الوقت المنقضي في انتظار مواد أو معلومات.
نقل المواد :نقل أو تخزين أو تكديس أو تصنيف المواد والمعلومات دون داع ،أو نقل األشخاص والمواد و/أو
المعلومات دون داع من نقطة إلى أخرى.
المعالجة المفرطة :الوقت والجهد المنقضيان في معالجة المعلومات أو المواد التي ال تضيف قيمة للمنتج (على سبيل
المثال األعمال اإلدارية غير الضرورية أو سعي الموظفين والمدراء للحصول على اعتمادات).
المخزون :أي من المواد أو المعلومات الموجودة قيد انتظار المعالجة أو كلها.
الحركة غير الضرورية :أي نشاط ال يضيف قيمة إلى منتج أو خدمة ما.
العيوب :اإلصالح غير الضروري للمواد أو األدوات أو بيعها أو إعادة تصنيعها.
مقاومة الموظف :المواقف السياسية أو التباطؤ أو المقاومة السلبية التي يتخذها الموظفين على أمل أن "هذا
المشروع سينقضي قريبًا أيضًا".
7
سوء االستفادة من الموظفين :عدم تضمين كافة الموظفين وعدم استخدام الجميع بكامل إمكانياتهم.

بدء الرحلة
يستند التفكير النقي إلى خمس مبادئ يجب فهمها جيدًا والموافقة عليها قبل بدء العمل .وفيما يلي هذه المبادئ:
 .0تحديد ما يشير إليه العميل على أنه قيمة .يجب تقليل أو التخلص من أي شيء ال يضيف قيمة من وجهة نظر العميل.
 .0وضع خريطة للقيمة .إن خريطة القيمة تشبه كثيرًا خريطة العملية مع وجود اختالف واحد مميز :تبدأ خريطة القيمة
من طرف العميل وتميز بشكل واضح بين األنشطة المضيفة للقيمة (األنشطة التحويلية التي يرغب العميل في الدفع
مقابل الحصول عليها) واألنشطة غير المضيفة للقيمة (األنشطة التي تضيف تكلفة دون إضافة قيمة للعميل).
 .2وضع جميع خطوات إعداد القيمة في تسلسل محكم بحيث يتدفق المنتج بشكل سلس نحو العميل .في المصنع ،قد
يتضمن هذا نقل اآلالت والمعدات إلى تسلسل خط تجميع محكم لتقليل عمليات نقل المواد واألدوات إلى الحد األدنى.
يتم تقديم توضيح إضافي لهذه المرحلة غالبًا من خالل نموذج "المراحل الست" أدناه.
 الفرز .تحديد ما يحتاج إليه الموظفون تما ًما إلعداد القيمة التي يريدها العميل (األدوات ،المعدات ،الموارد ،المواد،
وما إلى ذلك) ،والتخلص من باقي األشياء األخرى المسببة للفوضى .كما يجب تحجيم األدوات ومعدات اإلنتاج
وأنظمة المعلومات بشكل صحيح بحيث تقدم المطلوب تما ًما – دون زيادة أو نقصان.
 الترسيخ (أو الترتيب) .وضع األدوات والمعدات والموارد والمواد بترتيب منطقي حيث تكون مطلوبة بدالً من
وضعها في المناطق الجانبية (في مصطلحات التفكير النقي يطلق على هذا اسم "التخزين في نقطة االستخدام" أو
 .)POUSويجب أن يشارك الموظفون في ضمان دقة تصميم واختيار وإصالح وصيانة كل آلة وأداة وعملية ويجب
أن تكون جاهزة للعمل دون انقطاع.
 السطوع .فحص مناطق العمل والتخلص من العوائق المادية بحيث يمكن للجميع رؤية ما يحدث (بشكل فعلي) .وهذا
يتيح المزيد من الفحص والمالحظة.
 المعايرة .الحد من جميع االختالفات ودمج العمليات واستخدام قطع الغيار والمواد الموحدة حيثما أمكن ،ووضع
جداول تسليم موحدة ،وجعل مقاييس األداء شفافة ،وتفويض كل وحدة من وحدات التصنيع بحيث يمكنها إنتاج
المطلوب تما ًما دون الحاجة إلى االنتقال إلى مراكز عمل متعددة.
 السالمة .وضع نظام التزام صارم بمخاوف السالمة والتعاليم والممارسات والحفاظ عليه.
 الدوام .فرض االلتزام المستمر بالتغيير باستخدام تخطيط قوي وعمليات فحص منتظمة والمزيد من الصبر وتقديم
المساعدات للسماح بالتجربة والخطأ وبرنامج جيد للمكافئة والتمييز.
 .0عندما يبدأ العمل ،دع العمالء يسحبون القيمة من النشاط التالي المتدفق ألعلى .بينما يتم الحد من األنشطة المدمرة أو
التخلص منها ،قم بتحويل جهود الشركة من خالل السماح للعميل بتحديد كميات اإلنتاج .تذكر أن الهدف من التفكير
النقي هو إنشاء مؤسسة تستجيب فقط لتوفير ما يرده العمالء ،متى أرادوا ذلك ،دون زيادة أو نقصان .ويتطلب هذا
النوع من اإلعداد ما يلي:
 بناء عالقات قوية مع العمالء والموردين والحفاظ عليها،

 جعل األنظمة الداخلية انسيابية ،وليست فقط جزء من النظام،
 إزالة أو إعادة تفنيد المعوقات (األشخاص أو العمليات التي تبطئ من العمليات)،
 نتائج فورية من الجميع،
 إعالم األشخاص بأنه من المقبول التقدم خطوتين والتراجع خطوة واحدة؛ ولكن من غير المقبول عدم إحراز أي
تقدم،
 انتشار استراتيجيات التفكير النقي في كل قسم وكل إجراء،
 إعداد نظام محاسبة معني بالتفكير النقي،
 دفع أجور الموظفين مقابل أدائهم ،و
 مطالبة الموردين والعمالء بوضع التفكير النقي في االعتبار أيضًا.
 .2االستمرار في العمل .تما ًما كما هو الحال مع الجودة والكفاءة ،ال يوجد خط نهاية مرتبط بالتفكير النقي .ال تتوقف
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مطلقًا عن المالحظة والتحليل وطرح األسئلة والتحسين.
هل أنت مستعد لالنطالق؟
يقترح الكثير من المفكرين المعنيين بالتفكير النقي المتمرسين بدء االنطالق في عملية التفكير النقي عن طريق الخطوات
التالية:
.0
.0
.2
.0

البحث عن قائد مستعد لتحمل مسؤولية التحويل النقي.
البحث عن ممارسات التفكير النقي وإعالم الجميع بها (مثل بدء برنامج تدريبي).
البحث عن عامل تغيير (سلوك مسرف أو مأزق) أو تحديد (أو خلق) أزمة يجب اتخاذ إجراء تجاهها ،أو تحديد
مشروع رائد وإدارته لبضعة أشهر حيث يمكنك خالل هذا الوقت تقييم أخطائك ومراجعتها والتعلم منها.
ضم أشخاص آخرين وبدء إجراء ال تغييرات بأسرع وقت ممكن .ال تماطل وال تضيع الوقت في وضع أي خطط
كبيرة .ما عليك سوى البدء مباشرة.

دور المدير
وفقًا لجيمس ووماك المناصر لفكرة التفكير النقي ،يتمثل دور المدير في التفكير النقي في تولي دور الشخص المعني بحل
المشاكل بشكل متحمس .وهذا يعني التعرف على المواقف الحقيقية وطرح أسئلة حول مشاكل األداء والسعي لمعرفة األسباب
الجذرية واحترام المدراء ممن هم أقل في المرتبة (فضالً عن الزمالء) عن طريق طرح أسئلة صعبة حتى الوصول إلى
إجابات جيدة .واألهم من ذلك ،على المدير المعني أن يدرك بالتفكير النقي أنه ال يمكن ألي مدير في مستوى أعلى حل مشكلة
أو يمكنه القيام بذلك في مستوى أقل (ويطلق ووماك على هذا أسوء أنواع انتهاكات إدارة التفكير النقي) .بل ،يتمثل دور
المدير الموجود في منصب أعلى مساعدة المدير الموجود بمنصب أقل في تناول المشاكل من خالل التفويض والحوار عن

طريق إشراك كل من هو على عالقة بالمشكلة .إن قانون الحياة التنظيمية المعني بالتفكير النقي يعني أنه "يمكن حل
المشكالت فقط حيث توجد ،من خالل إجراء محادثة مع األشخاص الذين تسهم أفعالهم في حل المشكلة" (مما يتطلب دعم
وتشجيع وضغط متواصل من المدير المعني بالتفكير النقي ذو المرتبة األعلى) .كما يدرك المدير المعني بالتفكير النقي أن
حل المشكلة هو بمثابة تجربة باستخدام وسائل "خطط – نفذ – تحقق" مع توقع حدوث أخطاء وأن هذه التجارب ينتج عنها
تعلم قيم يمكن تطبيقها في الجولة التالية من التجارب .في النهاية ،يعرف المدير المعني بالتفكير النقي وأنه ال يمكن حل مشكلة
لألبد .فعادة ما تقدم األشياء الجديدة المزيد من المشكالت – وهو أمر ضروري لتمكين العقول المستكشفة من مواصلة عملية
الكمال.
نقاط الضعف في التفكير النقي
على الرغم من وجود الكثير من النواحي اإليجابية ،إال أن هناك نقاط ضعف متأصلة في التفكير النقي (سواء أكانت مادية أم
سلوكية) ويجب التحضير لها .ويقول المناصرون أن النبأ السار هو أنه يمكن تجنب نقاط الضعف هذه إذا تمت معالجتها
مسبقًا.
تتضمن نقاط الضعف المادية صنع تغييرات نقية في اإلنتاج عندما:





يكون تصميم المنتج أو الخدمة غير مثالي،
يكون المنتج أو الخدمة غير اقتصادي،
ال يشعر العمالء بالرضا تجاه التصميم الحالي للمنتج ،و
ال يحقق تكوين المنتج المتطلبات الوظيفية للسوق أو العميل.

تتضمن نقاط الضعف السلوكية ما يلي:






عدم دعم اإلدارة للتغيير وعدم تعزيزها له،
عدم إجراء القياس،
النظر إلى منهجية التفكير النقي أو التعامل معها على أنها مشكلة من المرتبة الثالثة أو ثانوية،
عدم مكافئة المدراء والموظفين على التقدم الذي يحققوه ،و
00
عدم تزامن قيم الشركة مع مفاهيم التفكير النقي.

يتم تلخيص التفكير النقي في عشر خطوات دقيقة
.0
.0
.2
.0
.2
.0
.7
.3
.9

التخلص من النفايات.
تقليل المخزون إلى الحد األدنى.
زيادة التدفق إلى الحد األقصى (تبسيط العمليات).
تحديد متطلبات العميل وتلبيتها.
اإلنتاج بناء على طلب العميل.
القيام بكل شيء على النحو الصحيح من أول مرة.
منح صالحيات للعمال.
السماح بإجراء تغييرات بشكل سريع.
التشارك مع الموردين.

00

 . 02بناء ثقافة التحسين المستمر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التفكير النقي ،زوروا موقع معهد التفكير النقي  .www.lean.orgكما يمكن زيارة
الموقع العالمي لمعهد التفكير النقي من خالل الموقع .www.leanglobal.org
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القاعدة األولى للنفايات:
توسيع نطاق الموارد يبدأ
بالتخلص من النفايات

ذكر جميع الممارسين الذين تم إجراء حوار شخصي معهم ألغراض هذا الكتاب (بما فيهم راي أندرسون الرائد في مجال
االستدامة ،مؤسس شركة انترفيس لصناعة السجاد ،الذي توفي عام  )0200أنه قبل أن تبدأ شركة ما "إغالق حلقاتها" ،يجب
عليها أوالً وضع برنامج شامل ودائم للتخلص من النفايات ومنع تكونها في قلب عملياتها .يسمع طالبي مني هذا الكالم مرارًا
وتكرارًا لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسم "قانون سكوت" .توضح األمثلة التالية (المثال األول مثاالً نظري والثاني حقيقي) سبب
أهمية التخلص من النفايات ومنع تكونها كخطوة أولى نحو االستدامة.
تخيل أن شركة ما قررت خفض تكاليف الطاقة الخاصة بها عن طريق االستثمار في معدات الطاقة المتجددة (انظر "أسعار
الطاقة المتقلبة" في الفصل األول ،والفصل التاسع عشر بأكمله) .تخيل أيضًا أن الشركة تحتاج إلى  0222كيلو وات في
الساعة من الكهرباء شهريًا لتشغيل عملياتها .إذا كانت الشركة تريد أن تصبح شركة مكتفية ذاتيا ً من الطاقة ،فهذا يعني أنه
سيتعين عليها شراء ما يكفي من الفولطات الشمسية أو توربينات الرياح أو خاليا الوقود إلنتاج  0222كيلو وات في الساعة
من الكهرباء كل شهر .أو ربما قد ال تحتاج إلى ذلك.
تذكر أن  0222كيلو وات في الساعة شهريًا هو ما تحتاج إليه الشركة اآلن .وبعد تنفيذ برنامج التخلص من النفايات فقد
تكتشف أنه يمكنها تحقيق ذلك عن طريق استخدام كمية أقل من الكهرباء .بالفعل ،ووفقًا لما قاله ديفيد كلوكنر ،نائب مدير
شركة إنرأكتيف" :خالل التسعة عشر عا ًما التي قضيتها في العمل لمساعدة الشركات على خفض استهالكها من الطاقة،
أجريت آالف التقييمات الخاصة بالطاقة وتوصلت إلى أنه من الممكن تما ًما تقليل احتياجات المباني والمصانع من الطاقة
0
بنسبة  %22أو أكثر".
ومن خالل أخذ مالحظات كلوكنر باالعتبار ،يمكننا بالتالي أن نق ّدر بشكل واقعي أنه إذا قامت الشركة بإجراء برنامج
للتخلص من النفايات الناتجة من الطاقة "قبل" شرائها لمعدات طاقة متجددة جديدة خاصة بها ،فقد تقلل من استهالكها للطاقة
(بنسبة  )%22إلى  022كيلو وات في الساعة شهريًا ،مما يعني أنها تحتاج اآلن إلى عدد أقل من األلواح الشمسية أو توربين
رياح أصغر حج ًما أو عدد أقل من خاليا الوقود الستيفاء متطلباتها من الطاقة.
في كتاب الرأسمالية الطبيعية (لمؤلفيه ليتل وبرون وشركاه ،)0999 ،ذكر رواد االستدامة باول هاوكن وأموري لوفينز
وهنتر لوفينز القصة الحقيقة للمبنى التجاري الموجود في شيكاغو الذي تبلغ مساحته  03.230م 0الذي استبدل نوافذه البالغ
عمرها  02عا ًما "بنوافذ فائقة" موفرة للطاقة والتي تضيء في وجود قدر كبير من ضوء النهار وتقلل من الحرارة الشمسية.
ونتيجة لذلك ،انخفض حمل تبريد المبنى بنسبة  .%32ثم تم بعد ذلك استبدال نظام التحكم في المناخ القديم بنموذج أكثر كفاءة
حيث كان أصغر بنسبة ثالثة أرباع النظام السابق وأرخص بمقدار ربع مليون دوالر – وتطلب طاقة أقل بنسبة  %72للعمل
– بالتالي وفر للمبنى مئات اآلالف من الدوالرات سنويًا في تكاليف الطاقة .وينطبق نفس المبدأ على عمليات اإلنتاج.

إذا تم إجراء تقييم للنفايات قبل شراء أية شركة لمعدات أو أدوات إنتاج جديدة ،فقد تكتشف أنه يمكن استخدام عدد أقل من
اآلالت التي تحتاج إلى طاقة أقل وأنه قد ال يلزم إال عدد أقل من الموارد ومواد الدعم (انظر أمثلة بوينغ في الفصل الربع
والعشرين) .في الحقيقة ،غالبًا ما يؤدي التخلص من النفايات ومنع تكونها كخطوة أولى قبل تمديد الموارد إلى نتائج مربحة
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وغير متوقعة من قبل ،كما توضح األمثلة التالية.
وضع فريق من الموظفين بمصنع إيدج مور ،بوالية ديالوير التابع لشركة دو بونت هدفًا يتمثل في عدم وجود نفايات
وطوروا في العملية منتج مشترك غني بالحديد جديد من مخلفات النفايات السابقة .وعندما تم تحقيق هدف عدم وجود نفايات،
تم إغالق موقع النفايات الذي تبلغ مساحته  022فدان بالمصنع مما أدى إلى توفير تكاليف بنسبة  2مليون دوالر سنويًا .ومنذ
ذلك الحين تم تحويل موقع النفايات القديم إلى موطن للحياة البرية.
قام فريق عمل معني بالطباعة والنشر والعمليات المتكاملة من بارلين ،بوالية نيوجيرسي ،بتصميم نظام جديد واختباره
وتطبيقه إلعادة تدوير مذيب األسيتون /مخلفات المياه إلعادته إلى عملية إنتاج لتصنيع أحبار التصوير .ونتيجة لذلك ،تم تقليل
المخلفات الناتجة من التخلص من االسطوانة بنسبة  ،%92وتم تجنب  032,222دوالر أمريكي من نفقات رأس المال
ووفرت الشركة  022,222دوالر من التكاليف السنوية وتم الحد من احتمالية تعرض العمال للمواد السامة.
وفي البرازيل ،قدم أحد العاملين بإحدى فروع شركة دو بونت عملية صناعية حولت البقايا العضوية المكلورة الصلبة إلى
منتجين تجاريين (البروبانيل و 2.0ثنائي كلورو األنالين) .بالتالي تم توفير  02مليون دوالر سنويًا عن طريق التخلص من
مخزون النفايات وإحراق البقايا األصلية .عالوة على ذلك ،حققت المنتجات التجارية عائدات تبلغ  7مليون دوالر أمريكي
سنويًا وتم إيجاد  22فرصة عمل بدوام كامل.
قام فريق من الكيميائيين المتخصصين في أحد مصانع ديالوير التابعة لشركة دو بونت بتحديد أشكال جديدة للكربون من
روسيا وتخصيصها واختبارها وتطبيقها حيث أثبتت أنها محفز إنتاج أفضل لغاز الفوسجين من محفز الكربون السابق.
وبالتالي ،تم الحد من انبعاثات رباعي كلوريد الكربون ( )CC14بنسبة  ،%30وخفض تكاليف التشغيل بمقدار 222,222
دوالر سنويًا ووفرت العملية الجديدة للشركة  0مليار دوالر نظرًا ألنه لم يتعين عليها بناء موقد إلحراق القمامة لتدمير
االنبعاثات السابقة للمصنع.
ما هو السلوك األخالقي المستفاد من القصة؟ يجب دائ ًما تطبيق برنامج كامل للتخلص من النفايات ومنع تكونها قبل
"تحسين" عملية إنتاج أو برنامج أو شراء آالت أو معدات جديدة .قد يؤدي تجاهل هذه القاعدة إلى ضياع المشتريات وإلى
تكاليف إنتاج أعلى وتكاليف غير ضروري ة للتخلص من النفايات .كما يجب وضع هذه القاعدة في االعتبار عند تحسين
سالسل اإلمداد ومراحل االستخدام الخاصة بالعميل.
تتشكل المخلفات بجميع األشكال واألحجام
قد تأخذ المخلفات (التي ال تحقق مبيعات واستثمارات بنسبة  )%022الكثير من األشكال ،بما فيها :الوقت الضائع والفرص
الفائتة والمزايا غير المرئية والموارد (بما فيها الموظفين) حيث ال يتم استخدام ذلك بكامل اإلمكانيات .على سبيل المثال ،في
كتابه النمو :كيف يؤدي تحمل المسؤولية إلى تغيير كل شيء (بيريت – كوهلرStepping Up: How Taking )0200 ،
 ،Responsibility Changes Everythingيقول المؤلف جون إ ّزو أنه عندما يتم استبعاد الموظفين من عملية اتخاذ
القرار واالبتكار وبناء األفكار ،فإنهم يميلون إلى االنسحاب من عمليات التحسين ،لكن عندما يتم االستماع إليهم وإشراكهم،
فيمكنهم المساهمة بشكل كبير في اإلنتاجية والتذكر واالبتكار .يمكن ضرب أحد األمثلة على ذلك في تطوير صناعة مشروب
الفرابتشينو لشركة ستاربكس .نبعت فكرة المشروب من موظفي الخط األمامي ،ومع ذلك رفضها مكتب الشركة جملة
وتفصيالً إلى أن قرر أحد مدراء المخازن اتباع الغرائز الخاصة بالموظفين ووضع الفكرة موضع التجربة .وأسفرت النتيجة

عن وجود منتج ذو أرباح تبلغ مليار دوالر لشركة ستاربكس .وبالنظر إلى الفكرة من منظور التخلص من النفايات فقد أدى
ذلك إلى توسيع نطاق الموارد ،حيث تظهر هذه السلسلة من األحداث بشكل واضح أنه عند إدراك إمكانيات الموظفين والعمل
عليها (اقرأ :عدم إهدار الموظفين) ،تمكنت ستاربكس من تحقيق أقصى استفادة من معداتها والقوة العاملة لديها ومن مخازنها
(اقرأ :تمديد مواردها) في شكل تقديم منتج جديد مربح وبيعه.
في سياق مماثل ،يعمل الباحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية على مضاعفة حياة بطارية الهواتف الذكية عن طريق تقليل
متطلبات الهاتف من الكهرباء بدالً من التركيز على البطارية (اقرأ :التخلص من النفايات لمد حياة البطارية بدالً من جعل
البطارية أكبر حج ًما) .واكتشفت شركة إيتا ديفايسيز ،أحد فروع معهد ماساتشوستس للتقنية ،أن مضخمات الطاقة في معظم
الهواتف الذكية تهدر ما يزيد على  %02من الطاقة التي تستخدمها نظرًا ألنه ،عندما يقوم الهاتف بنقل البيانات ،تقفز
المضخمات من وضع االستعداد إلى وضع إشارة الخروج عالي الطاقة ،الذي يمكن أن يتسبب في تشويه اإلشارة .بالتالي يتم
تعيين طاقة االستعداد على مستوى عال ،مما يساعد في تقليل التشويش .أما الجانب السلبي فهو أن تعيين طاقة االستعداد على
وضع مرتفع يستنزف عمر البطارية – وبعض الهواتف (مثل أيفون  2من أبل) تستخدم ما يصل إلى خمسة مضخمات،
والنتيجة هي وجود بطارية تحتاج إلى شحن دائم .ويحقق الحل المقترح (الذي أطلق عليه "مرحلة اإلخراج متعددة
المستويات غير المتماثلة") جدوى عن طريق الحصول على شريحة خاصة تحدد تلقائيًا مستوى الجهد الصحيح الالزم
لبعض األعمال الداخلية في أي وقت محدد ،والتي تقلل من استهالك الطاقة إلى الحد األدنى .بمعنى آخر ،عن طريق العمل
للقضاء على االستخدام غير الضروري للكهرباء داخل الهاتف ،يتم تمديد المورد األكثر أهمية (سعة تخزين الكهرباء)
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الخاص بالهاتف.
مرة أخرى...

منذ فترة ليست ببعيدة ،كنت أقوم بتدريس ريادة األعمال وكتابة خطة األعمال لمجموعة من المسؤولين التنفيذيين بكلية
روتردام إلدارة األعمال .وفي أحد األيام بعد انتهاء الحصة ،اقترب مني اثنين من الحاضرين لمناقشة الفكرة الخاصة بإحدى
الشركات التي تضمنت إغالق األفران والغاليات غير الفعالة في المصانع ذات التقنية منخفضة المستوى التي حولت
الحرارة المهدرة إلى كهرباء .وقد خَ لص بحثهم إلى أن عدد األفران والغاليات ذات التصميم السيئ والعزل الرديء في جميع
أنحاء العالم كان مذهالً لذا كان السوق المستهدف ضخ ًما .وقد طرحت عليهم سؤاالً حول قيمة الطاقة المهدرة مقارنة بمقدار
الكهرباء التي ولدتها – وفي هذه اللحظة أدركوا الخطأ في فكرتهم .دون شك ،كانت قيمة المادة الخام (الوقود المهدر) أكبر
بكثير من قيمة المنتج النهائي (الكهرباء) المتصورة .ومرة أخرى ،إن الهدف األخالقي من القصة هو أنه عادة يكون توقف
شركة ما عن إهدار مواردها أمر أكثر ربحية بكثير من المحاولة والبيع أو تحويل النتائج .وهذا ما يحدث أيضًا عندما تحاول
شركة ما "إغالق حلقاتها" قبل القضاء على النفايات الخاصة بها.
يرجى الرجوع إلى قسم "اإلنتاج" من هذا الكتاب للحصول على مزيد من األمثلة حول إمكانية مساهمة أعمال التخلص من
النفايات ومنع تكونها في توفير تكاليف هائلة (وغالبًا غير متوقعة) في عمليات اإلنتاج.

الوقاية
تعرف الوقاية على أنها:

•
•
•
•

عملية الحفاظ على شيء ما باقياً،
االحتفاظ بشيء ما أو صيانته،
عملية الحماية أو الحفاظ على شيء من تعرضه ألذى أو إصابة،
اإلبقاء على حيازة ما هو موجود حاليا أو االحتفاظ به.

وبغض النظر عن ماهية الوقاية ،فهي أبعد ما يكون عن الوقوف دون حراك .فإذا تطرقنا إلى قطاع األعمال ،نجد أن االستدامة
تتطلب وجود شكلين من أشكال الوقاية .أما الشكل األول فيتمثل في الوقاية الداخلية ،وتنطوي على جمع وتحليل قياس الوقت
الحقيقي في عمليات اإلنتاج واستخدام المنتج .وأما الشكل الثاني فيتمثل في الوقاية الخارجية ،وتشمل استباق القوانين
والتشريعات ،وتطورات الصناعة وتوجيهات العمالء (على سبيل المثال "بطاقات النتائج" التي تحث على الحد من عمليات
التعبئة أو استخدام المواد السامة) واالتجاهات الهدامة ،وغيرها من أشكال التغيير.

10
التخطيط لعملية القضاء على النفايات

إن محاولة القضاء على النفايات في منظمة ما دون إجراء أول شكل من أشكال االستطالع كأن يقوم أحدهم باختراق الغابة
دون أن تكون لديك خريطة واضحة العالم لها .وبعبارة أخرى (كما أوضح أحد الممارسين) ،بدون دراية عميقة لما كنت
تبحث عنه في وم اذا تريد أن تفعل ،فإن محاولة العثور على الممارسات المخربة في األعمال التجارية هو أقرب إلى السير
ابتكار خريطة عملية االستدامة
في دوائر مغلقة واالنتباه إلى األمور السطحية .لهذا السبب ،ناضلت أنا ووالتر شتال من اجل
1
(المعروفة أيضا باسم مخطط سير العمل) للمساعدة على إرساء أساس قوي قبل أن يبدأ التطبيق.

تقريبا ً ،أن أي نظام إنتاج أو دورة عمل في أي مكان تنظيمي سيستفيد من التخطيط ،بما في ذلك شركات الخدمات،
وخطوط التجميع بالمصانع والمزارع والمكاتب والمدارس واإلنتاج الغذائي .وعندما يتم التطبيق بشكل صحيح ،فإن خريطة
العمل عادة ما تكشف حقائق وأرقا ًما حول االستهالك والهدر ،بما في ذلك:

•
•
•
•

المواد الخام (وتشمل كميات كل ما هو مطلوب تجميعه وتصنيعه وشحنه)،
عمليات التصنيع (بما في ذلك احتياجات القوى العاملة واستخدام المواد واستهالك الطاقة والنفايات الناتجة)،
متطلبات التعبئة والتغليف (كمية الورق والبالستيك ومادة البولي ستايرين الرغوية ومواد أخرى يتم استهالكها)،
احتياجات النقل (كمية الطاقة المستخدمة لنقل المواد من مكان إلى آخر)،

•
•

الصيانة (المواد الكيميائية والطاقة والمياه الالزمة لالستخدام والصيانة و /أو تنظيف ما يتم إنتاجه) ،و
أساليب االستخدام والتصريف (وصف كيفية التخلص من المنتج بعيدًا ،فضال عن التكاليف الحالية والمستقبلية المتعلقة
2
بتلك العملية).

ونظراً ألن جمع وتخطيط األنشطة اإلنتاجية للمنظمة يتطلب جه ًدا ،وعادة ما ينطوي على مزيد من المشاركة والوقت
األطول مما يتصوره الكثيرون ،فإن الحصول على إسهامات مختلف أنواع المشاركين في األنشطة التي يجري دراستها أمر
بالغ األهمية .قال هنري ميلر ،الرسام والروائي األمريكي الشهير ،ذات مرة أنه "في هذا العصر ،الذي يعتقد فيه أن هناك
طريقا مختص ًرا لكل شيء ،نجد أن أعظم درس يمكن تعلمه هو أن الطريق األكثر صعوبة هو الذي عادة ما يكون الطريق
األسهل على المدى البعيد" .وينبغي علينا وضع كلمات ميلر في االعتبار عند تخطيط العمليات.

إرساء أسس العمل
ال داعي للقلق إذا كنت ال تمتلك أنت أو موظفيك الخبرة في وضع خريطة عملية سويا ً .فمع الممارسة يمكنكم الوصول إلى
مرحلة اإلتقان .ويقترح الممارسون من ذوي الخبرة استعمال مالحظات ملصقة لمباشرة العملية .كما أن عرض إجراءات
العمل على المالحظات الملصقة وإعادة ترتيبها على لوحة كبيرة يجعل من السهل التحرك وإضافة معلومات جديدة .ومن
جديد ،تذكر أن تحصل على مدخالت من أكبر عدد من األشخاص على قدر المستطاع .فأنت ملزم بعدم فقدان أي شيء إذا
ذكرته منفردًا .يوضح الشكل  0-02مدى إمكانية مباشرة تخطيط العملية.

الشكل  :0-01استعراض عام على المراحل السبع لعملية التصنيع
©  0223جوناثان تي .سكوت

تحليل كل مرحلة من مراحل اإلنتاج
بعدما يتم وضع أسس كل مرحلة من مراحل اإلنتاج ،تكون المرحلة التالية هي تقسيم المراحل إلى مهام فرعية إلضفاء مزيد
من التحليل .قم بإدراج وتصنيف كل عملية بنفس ترتيب حدوثها ،ثم قم برصد مدى تأثير تلك العمليات على بعضها البعض
مع قياس وتدوين كمية وتكاليف كل وحدة مدخالت ومخرجات اإلنتاج (انظر الشكل  .)0-02كما يتم كذلك قياس وتدوين كافة
المدخالت والمخرجات بما في ذلك وزن أو احتساب (من حيث الوحدات أو المبالغ المالية) مقدار ما يتم استهالكه وكذلك
مقدار ما يتم إنتاجه واستبعاده .ويمكن استخدام تلك المعلومات إلنشاء إحصائيات أساسية مقابل ما تقدره القياسات المستقبلية.

ال يجب االستخفاف بأي شيء .فمثالّ ،زار أحد طالبي شركة إلجراء بحثه الخاص بتقليص النفايات ومن ثم اكتشفت أن
الموظفين استخدموا الهواتف النقالة للتواصل فيما بينهم في أنحاء مختلفة من المصنع واتضح لي من خالل بحث سريع على
اإلنترنت بأنه يم كن استبدال الهواتف النقالة بسهولة بأجهزة اتصاالت السلكية تعمل ببطاريات قابلة للشحن والتي من شأنها
تخفيض فواتير هاتف العمل إلى حد كبير .وعلق الطالب على ذلك قائالً" :بعد ذلك توقف الجميع عن الضحك حول
اقتراحاتي حول تقليص النفايات".
تتضمن األمثلة الخاصة بقياس إحصائيات التبديد :فواتير الخدمات/المنافع العامة والوقود وعدد أكياس القمامة المستخدمة في
العمل والتي تمأل بشكل يومي (وضع مواد مشابهة من أكياس القمامة في حاويات منفصلة يجعل تلك العملية تسير بشكل
أسهل) وحساب استهالك المياه وفواتير المواد الخام وهلم جرا.
الطريقة الدارجة لقياس (وتقدير) كمية النفايات الفعلية التي تتخلص منها أي إدارة أو شركة هي "التفتيش في المخلفات
التقنية" (أي جمع وفحص ما تقرر إتالفه) 2.تقول شيرا نورمان ،استشارية بحوث في شركة واي أر جي لخدمات االستدامة:
"بمجرد رؤيتك للقمامة بالقرب منك يجعل من الصعب التغاضي عنها" .وإلثبات وجهة نظرها ،قامت شركة بنتلي برنس
ستريت لصناعة السجاد (أحد أفرع شركة إنترفيس) على مدى أكثر من  00عام ،بإجبار موظفيها لتدوين ما تم إلقائه في سلة
المهمالت من خالل تنخيل وفرز نفايات الشركة (يتم اختيار إدارة مختلفة للقيام بذلك شهريًا) .كما أن فحص قمامة الشركة
يجعل من السهل تحديد ما يمكن تقليصه وإعادة استخدامه وإعادة تضمينه مرة أخرى في اإلنتاج أو بيعه أو إعادة تدويره .وال
تقوم الشركة في الوقت الحالي بطلب الوجبات الخفيفة إال من خالل موردي آلة البيع اآللية التي تسترد علب التغليف الخاصة
0
بهم وهي خطوة قد تقلص إلى حد كبير كمية النفايات في صناديق المكتب.

إضفاء البساطة على الرسم
ال يستخدم الممارسون مصطلح "تخطيط العملية" عادة عندما يصفوا عملية التحقيق وتدوين مدخالت ومخرجات إجراءات
العمل ألغراض تقليص النفايات .وقد أوضح أحد الممارسين لي قائالً" :نكتفي بدراسة فواتير المرافق/الخدمات العامة
والبحث في حاويات النفاية الخاصة بنا لمعرفة كميات النفايات المستخرجة .عندئذ يمكننا أخذ مالحظات عند استخراج ذلك.

شكل  -:2-01تحليل وحدة اإلنتاج
©  0223جوناثان تي .سكوت
كما ال نقوم بعمل تخطيط ".عندما تم اإلشارة إلى أن جمع بيانات النفايات وتحديد منشأها وإعادة تدوينها (إلدخال التحسينات)
فهي في الواقع شكل من أشكال تخطيط العملية ،هو (واآلخرين غيره) يقرون بذلك .المغزى؟ عدم إثقال رسم تخطيط عملية
تقليص النفايات الخاصة بك بوضع الرموز أو المصطلحات الفنية أو العالمات األكاديمية التي تجعلها مبهمة .فسوف تجد
معظم الشركات صعوبة لالستفادة من أي تخطيط بحيث ال يكون هناك سوى عدد ضئيل من الموظفين بإمكانهم فهم ذلك.

حساب البصمات الكربونية
يعد حساب "البصمة الكربونية" (أي كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من العملية) طريقة عصرية لقياس انبعاثات الكربون
مع الميزة اإلضافية المتمثل في أنه ،عندما يكون الرقم منخفضا ً ،من الممكن استخدامه في حمالت العالقات العامة أو إلثبات
االمتثال لقوانين االنبعاث .وعادة ما يستمتع الموظفين بمتابعة مدى تأثير مساعيهم في تقليص التدهور البيئي بحيث تظهر
معدالت انخفاض انبعاثات الكربون بجانب غيرها من البيانات ذات الصلة التي من شأنها أن تساعد على خلق الحافز وشعور
قوي باإلنجاز .ولمزيد من المعلومات حول البصمات الكربونية وكيفية حسابها ،يمكنكم الرجوع إلى اآلالت الحاسبة المتاحة
مجانًا على اإلنترنت على المواقع اإللكترونية الخاصة بمؤسسات بيئية مرموقة و/أو دوائر حكومية و/أو منظمات طاقة
موثوق بها (مالحظة :تأكد أن حساباتك تراعي حساب ممارسات الطاقة ومصادر الطاقة في بلدك أو منطقتك المحددة).

إشراك الجميع وفحص كل شيء
بعدما يتم تجميع البيانات من القياس ،عندها يحين الوقت للجلوس مع الزمالء لطرح بعض األسئلة الصعبة .ماهي أنواع
النفايات التي يجرى إنتاجها؟ ما مقدار النفايات الموجودة هناك؟ ما السبب وراء وجود النفايات؟ ما الذي يمكن القيام به حيال

ذلك؟ الحظ أن هذه األسئلة هي مجرد البداية .ال يجب اعتبار محصلة اإلجابات (واألسئلة اإلضافية) وكذلك أي تغييرات
معرقلة محسوسة على أنها عراقيل شاقة بل هي الطريق إلى النجاح .الفكرة هي أن تحرز تقد ًما حيال عراقيل التقدم الذي
وضعه المنافسين المخضرمين والقوانين المتزايدة وغيرها من التأثيرات الخارجية .كونك متفاعالً ومتابعًا ال تعتبر
استراتيجية تجارية ناجحة .فعملك ال ينتهي إطالقًا عند التوقف عن الدفع بمزيد من الموارد الفائضة عن االحتياجات أو عند
التوقف عن إنتاج المادة الخام (أي غير المنتج) التي ال يمكن بيعها .يتم طرح التساؤالت في كافة األشياء المتعلقة باألعمال.
إذا كانت شركتكم مؤسسة مالية ،عندها سوف تحتاج لمناقشة ما إذا كنت ترغب في الشراء ،أو استثمار األموال أو
اقتراضها ،من الشركة التي ترفض المزايا المالية لالستدامة .إذا كان مجال عملك في قطاع التصنيع ،ما الذي سوف يؤثر
على ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة الخاصة باإلنتاج؟ ما الذي سيحدث عندما يصل البترول إلى  022دوالر للبرميل أو
 022دوالر أو  222دوالر؟ ما الذي ستقوم به إذا تم فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو أي مادة كيميائية تستخدمها؟ ما
الذي سيحدث إذا رفض مكب النفايات المحلي فجأة قبول النفايات التي تستخرجها شركتك؟ ماذا سيحدث لو تم اختراع جهاز
تنظيف أو منظومة أو إجراء أكثر فعالية في القطاع؟ ما الذي سيحدث عندما يتم تشديد القوانين المحلية و/أو الوطنية؟
ال تقع في خطأ افتراض أن شركتك (أو القطاع) ليست بحاجة إلى إزالة النفايات وإلى التفكير القائم على االستدامة (على
المدى البعيد) .والمثال على ذلك ماحدث في عام  0200عندما تمت دعوتي للتحدث مع مجموعة من المديرين التنفيذيين
لشركة تأمين حول موضوع االستدامة .فخالل العرض التقديمي ،قمت بعرض صورة ألحد المنازل التي جرفت من قبل سيل
من الرماد السام المتطاير عندما تمزقت المنطقة التي كان متواجد فيها والتي هي بحجم البحيرة بعد عدة أيام من هطول
األمطار.
تساءل أحد التنفيذيين الحاضرين قائالً" :وما عالقتنا نحن بذلك؟ "" .هذا مثال ينطبق على التكلفة غير المحسوبة  .هذا اليمت
لنا بصلة "
فحدقت في وجه الرجل لعدة ثوان غير مصدقا َ  ،وأجبت قائالً" :من الناحية الفنية ،ليس هناك ما يسمى بالتكلفة غير
المحسوبة" ألن هناك شخص ما في مكان ما عليه احتسابه" وقد أشرت مجدداَ إلى الصورة على الشاشة ،والتي صورت
الرسم البياني بشكل مفصل بقدر ما يعتبر إلى حد بعيد على أنه أسوأ ثاني حادثة صناعية في تاريخ الواليات المتحدة.
وطرحت سؤاالً" :من في اعتقادك أول شخص اتصل به مالك هذا المنزل المدمر بعد انقشاع الرماد؟".

خيم على المكان لحظات من الصمت ،قبل أن يجيب أحد التنفيذيين في نهاية الغرفة بصوت منخفض" :إنه وسيط التأمين".
والحاجة للقول بأن الحضور أصبحوا أكثر اهتما ًما بإزالة النفايات بعد ذلك.
االنتقال باألعمال للمستوى التالي
بمجرد أن تدرس أعمالك من بدايتها إلى نهايتها ،عندئذ يكون قد حان الوقت للبدء في البحث عن نقاط الضعف في إدارة
سالسل اإلمداد الخاصة بك من القمة إلى القاع وفي مرحلة استخدام العمالء (الشكل رقم  .)2-02قد ال يؤثر ارتفاع أسعار
الوقود ،أو زيادة تكاليف المواد الخام ،أو التغييرات في القوانين على شركتك بشكل مباشر ،ولكن ماذا يحدث عندما يتعرض
الموردون التابعون لك للضرر الشديد جراء ذلك؟ ال شك أن العمل مع الموردين ودفع المال للعمالء بشكل منتظم للتخلص
من النفايات من شأنه أن يساعد على خفض التكاليف لكل شخص من ذوي العالقة سواء على المدى القصير أم البعيد.

الشكل  :3-01تخطيط ودراسة الصورة الكاملة لنظام العرض والطلب
على سبيل المثال ،وكما جاء في الفصل السابق ،فقد اقتطعت سلسلة متاجر وول مارت  2.0مليار دوالر أمريكي من
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التكاليف السنوية للتخلص من النفايات عن طريق مطالبة الموردين بتقليل عملية التعبئة والتغليف الخاصة بهم بنسبة .%2
وعلى الطرف اآلخر من السلسلة (مرحلة استخدام العميل) ،اكتشفت شركة بروكتور اند غامبل أن  %32من الطاقة
المطلوبة الستخدام منتجات الغسيل الخاصة بها تحدث من جانب بالعميل متمثلة في تسخين المياه .ونتيجة لذلك طورت
الشركة منت ًجا جدي ًدا (تايد كولد ووتر) والذي يمكن العمالء من الحد من تكاليف الطاقة المستخدمة لديهم من خالل غسل
مالبسهم بالماء البارد .وفضالً عن أن ذلك االبتكار جعل المنتج صديقًا للبيئة بشكل أكثر ،فقد كان هذا المنتج ضمن سبع
منتجات ساعدت الشركة على جني أكثر من  7مليار دوالر أمريكي من المبيعات خالل عام واحد فقط.
ال تقع في خطأ اعتقاد أن شركتك ليست بحاجة إلى إزالة النفايات والوقاية منها .قد ال تكون شركتك شركة مصنعة ،إال أن
هذا ال يعني أنه ال يمكنك تحقيق مكاسب من إزالة النفايات والوقاية منها .وكما ورد في الفصل الثاني ،يمكن الحصول على
عدد ال حصر له من النفايات في أشكال غير ملموسة تشمل :االحتيال والمخاطر غير الضرورية واألضرار والمطالبات
المالية التي يمكن تداركها وخسائر االستثمار والخطأ البشري وضعف (أو تكرار) البيانات في منظومات المعالجة وسوء
الخدمة والدعاوى القضائية وعالقات العمالء السيئة وما إلى ذلك ،جميعها يمكنها أن تهدر كميات ضخمة من األموال.
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القياس المستمر
واالحتفاظ بالسجالت
في عام  ،0979أنشأ كين غروسمان وبول كاميسي ،مؤسسي شركة سييرا نيفادا بريوينغ ،مصنع جعة باستخدام خزانات
األلبان المستعملة والمعدات المتبقية من شركات الجعة المتوقفة وماكينة تعبئة المشروبات الغازية .أما اآلن ،فيعمل لدى
شركة سييرا نيفادا أكثر من  022شخص ،كما تنتج تسع أنواع من الجعة حائزة على الجوائز ،مثل شراب المزر وجعة
التوت ذات النكهة القوية .ووفقًا لشيري كاستين ،مسؤولة قسم االستدامة لدى سييرا نيفادا ،فإن القياس المنتظم يساعد على
تحديد ما إذا كانت الشركة تهدر المياه والكهرباء وغيرها من الموارد وكذلك ما إذا كان يتم استخراج النفايات المادية .وبعدما
يتم كشف مصدر النفايات سوف تقوم شيري باالستعانة بفرق من موظفي الشركة لتقليصها ،حيث تشير قائلة" :إن حفظ
السجالت يعد في غاية األهمية لمتابعة عملية التقدم .وإني أحتفظ بجداول بيانات تفصيلية لجميع برامج االستدامة الخاصة بنا،
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والتي من دونها لن توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كنا نحرز تقدما ً ونتوصل إلى أهدافنا أم ال".
تتضمن القياسات النموذجية التي سجلها برنامج تقليص النفايات الخاص بشركة سييرا نيفادا ،الذي ساعد الشركة في توفير
الماليين من الدوالرات سنويًا ،ما يلي:
 كمية المواد التي تم إعادة تدويرها من خالل مختلف الباعة لدى الشركة (والتي تتضمن قياسات الوزن وكذلك الدخل
الوارد)،
 كمية المواد التي أعادت الشركة استخدامها (من حيث الحجم [الكمية أو الوزن] وكذلك أي جزء من الشركة الذي تم
تخصيصه) و
 كمية المواد المرسلة إلى مكب النفايات من حيث الوزن (على أساس فواتير متعهد نقل النفايات).
ولتكملة قياسات سييرا الخاصة بالنفايات ،تم االحتفاظ أيضّا بقوائم حصر الغازات الدفيئة .وتضيف شيري" :يتم بعد ذلك
مقارنة كمية المياه المستخرجة والكهرباء المستهلكة ،وكذلك أرقام استهالك المياه والغاز الطبيعي لدينا وانبعاثات الكربون
بعدد براميل الجعة التي ننتجها شهريًا ،ومن خالل هذه المقارنة أستخلص بعضا ً من المعدالت والنسب الهامة التي أعمل من
خاللها على تحسين العمل".
كما أوضحت السيدة تشاستين أنه من الصعب ،إن لم يكن من المستحيل ،معرفة مقدار النفايات التي تستخرجها أي شركة أو
مقدار النفايات التي تمت إزالتها أو حجم األموال المدخرة بدون حفظ للسجالت بشكل مستمر ودقيق .ويتضمن هذا ،بالنسبة
صا دقيقًا لمشتريات المواد السامة أو الخطرة (كذلك تكاليف االستخدام) ودراسة كمية (وأنواع)
للعديد من الشركات ،فح ً
استخراج النفايات من مختلف الدوائر أو العمليات (عادة يكون من خالل تدوين ما يقوم كل منهم بإلقائه) والتحقق من
المصاريف والرسوم العرضية والضرائب المرتبطة بالممارسات الحالية لمعالجة النفايات.

متطلبات النظام السليم لالحتفاظ بالسجالت
البساطة هي مفتاح القياس السليم .وفيما يلي بعض من االقتراحات اإلضافية:
 يجب أن تكون المنظومة سهلة الفهم،






يجب تقديم المعلومات والنتائج في الوقت السليم،
يجب أن تكون البيانات التي تم جمعها دقيقة وموثوقة وأساسية،
يجب أن تكون المنظومة بأكملها سهلة االستخدام (أي يجب بذل المزيد من الوقت لتحسين كفاءة المنظومة بدالً من
إهدار الوقت لالحتفاظ بالسجالت) و
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يجب أن تكون كافة المعلومات سهلة النقل (أي سهلة المشاركة والمقارنة مع الدوائر والموظفين اآلخرين).

تتضمن الشفافية والوضوح عرض نتائج القياسات ،وتعني إمكانية الوصول اإلبقاء على المعلومات متاحة ومقروءة.
وبصرف النظر عن توفير نظام لردود األفعال المعلوماتية ،يوضح الرصد المنتظم ما إذا كانت الشركة جادة بشأن االستدامة.
كما تعرف القياسات سهلة الوصول والواضحة كذلك بخلق منافسات ودية بين الموظفين أو الدوائر باعتبارهم فرق تحاول
التفوق على بعضهم البعض لتقليص النفايات واستخدام الموارد .على سبيل المثال ،حصلت مجموعة فنادق انتركونتيننتال
 IHGعلى مجموعة برمجيات جديدة من شركة  SolvelT- Labsوالتي تعالج أكثر من  02ممارسة قائمة على االستدامة
حيث يمكن للفندق أن يعتمد عليها -وبالتالي تمكين فروعه الـ  0222من أن ترصد بوضوح االستخدام المستمر للكهرباء
بجانب االقتراحات المتعلقة بكيفية تقليصها بنسبة تصل إلى ( %02توفير أكثر من  022مليون دوالر أمريكي سنويًا).
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المنظومة تحافظ على التتبع البصري الخاص بموفرات الطاقة في جميع فنادق انتركونتيننتال حتى
يمكن للمدراء مقارنة نتائجهم مع اآلخرين .وبالمثل ،فقد تعامل مصنع سوبارو ،في مدينة الفاييت بوالية إنديانا األمريكية،
مع نتائج الحد من النفايات على أنها جزء ال يتجزأ من تقييمات أداء مدير المصنع.

عمليات التدقيق البيئية
مثلما ال يطلق ممارسي تقليص النفايات على عملية تخطيط منظومة العمل اسم "تخطيط العملية" عندما يعتزمون جمع حقائق
وأرقام االستدامة و/أو فحصها ،فإن العديد منهم ال يشيرون إلى ما يقومون به على أنه "تدقيق" .وعلى الرغم من أن كلمة
"تدقيق" مناسبة إال أن معظم المنظومات المحاسبية غير متوافقة مع ما يتطلبه مفهوم االستدامة (مثل أن الهواء النقي ليس له
قيمة مالية ،لكن حاول العيش بدونه) .أضاف المدققون من ذوي الخبرة أن مصطلح "التدقيق البيئي" يستخدم لوصف التجميع
والفحص وتحليل استخدام المواد وكذلك قياس مستويات النفايات واالنبعاثات .تأكد من أنه على الرغم بأن كلمة "البيئة" تدل
على فحوى اسمها ،إال أن عمليات التدقيق البيئي مشابهة لعمليات التدقيق المالي كونها فعالة للغاية في تقليص النفايات.
وبالمثل ،يمكن أن يجري الموظفون المدربون أو المهنيون المزاولون للمهنة عمليات التدقيق البيئي حيث تأتي بكافة األشكال
واألحجام بد ًءا من قائمة التدقيق البسيطة إلى إجراء تحقيق شامل لعمليات الشركة .وتتضمن المجاالت النموذجية من الفحص
ما يلي:









عمليات تفتيش وفحص المرافق،
جمع البيانات وتحليليها وتفسيرها،
التواصل مع المتعاقدين والعمالء والمنظمين والموردين،
قياس المعايير البيئية الرئيسية،
مراجعة السجالت والسياسات والتقارير واألهداف الداخلية.
مقارنة نتائج التدقيق بمعايير الصناعة (مثل المعايير والمبادئ التوجيهية لأليزو  )ISO 14001و
مهارات الموظف وأفكاره ومستويات التحفيز.
يمكن أن تشمل الخدمات اإلضافية درجات االمتثال للقوانين واللوائح البيئية وإبداء التوقعات الخاصة بالعمالء
والتزامات المسؤولية.

أنماط عمليات التدقيق البيئي
وفقًا لوكالة حماية البيئة األمريكية ،فيما يلي ست عمليات تدقيق األكثر شيوعًا والتي يقوم بها مدققو البيئة المحترفين:








تدقيق الحيازة :وهي عملية تدقيق تجرى قبل أو بعد إتمام أي عملية شراء كبيرة (يمكن أن تشمل عملية شراء شركة
أخرى و/أو أي منطقة و/أو أداة رئيسية) .يتم التركيز فيما يتعلق بتدقيق الحيازة عادة على المطالبات أو االلتزامات
المحتملة – خاصةً فيما يتعلق باألضرار البيئية – التي يمكن أن تنجم من أي عملية شراء كبيرة.
تدقيق قوائم االمتثال :يكون عادةً جزء من أي تقييم شامل مع التركيز على االمتثال للتشريعات البيئة والمقارنات مع
منظومات اإلدارة البيئية الحاصلة على شهادة .ISO14004
تدقيق العناية الواجبة :على غرار تدقيق الحيازة ،يتم إجراء تقييم لتحديد المطالبات وااللتزامات القانونية المحتملة
(والتي تتعلق عادة بالمستثمرين المحتملين) .كما تتضمن تقييمات السالمة واألمن ومخاطر الحريق وكذلك تحليل
تاريخ الموقع والمراجعات التشريعية.
تدقيق النفايات :ينصب التركيز هنا على اكتشاف النفايات ومعالجتها (أي بما يضمن أن النفايات تمت معالجتها
وتخزينها بشكل آمن بتكلفة معقولة) وكذلك أصل وسبب النفايات وتكوينها .كما يؤخذ بعين االعتبار النفايات الخفية
مثل المواد الخام غير المستغلة والتي تهدر الطاقة والمياه والوقت الضائع.
تدقيق التخلص من النفايات :غالبًا ما يتم القيام بها لالمتثال جزئيًا للوائح "الحرص الواجب" ليقوم المقاولين بتحري
نقل النفايات والتخلص منها .وخالل الجزء األول من هذه المراجعة ،تعتبر إدارة أرشفة النفايات عادةً أول شيء يتم
فحصه (مثل تراخيص إدارة النفايات وتراخيص ناقل النفايات وتقارير الحرص الواجب).
تدقيق المياه :وهي على غرار مراجعة النفايات ،إال أن التركيز يكون على هدر المياه ،حيث يتم تحليل استخدام المياه
في الموقع وكذلك إنتاج ومعالجة الصرف الصحي .ويتم قياس استهالك المياه ومقارنتها مع الناتج ،وتشير
االختالفات إلى وجود التسربات أو المشاكل األخرى.
تدقيق مراجعة الزمالء :أي تدقيق أجراه الزمالء من خارج المصنع أو المنشأة .على سبيل المثال ،تجري جنرال
الكتريك فحوصات "المصنع األخضر" السنوية التي يقوم بها غيرهم من مدراء مصنع جنرال الكتريك.

وعلى الرغم من اإلقبال المتزايد على عمليات التدقيق البيئي ،فليس من المستغرب سماع أقوال الممارسين بأن النتائج
التي توصلوا إليها من عملية التدقيق البيئي الخارجية كانت مجرد إعادة تأكيد لما تم اكتشافه بالفعل بمجهوداتهم الخاصة.
وكما قال أحد الممارسين" :عندما نجري مراجعة للنفايات ال نقوم فقط بقياس كمية النفايات المستخرجة فحسب ،بل
نعرف تحديدًا المكان الذي تأتى منها تلك النفايات .والمدقق الخارجي الذي ال يمتلك خبرة محددة في مجاالت أو معدات
بعينها ال يتمكن إال من قياسها فحسب" .يقال بأن "بعض الشركات التي نجحت في تقليص مستوى النفايات الخاصة بها
لسنوات ،أحيانًا تشعر بالحاجة للتريث وسؤال أي اختصاصي خارجي لتقديم رأي آخر ،للكشف عن طريقة جديدة للتفكير
أو ربما إثارة نتائج أكثر اتفاقية.

عمليات التدقيق البيئي ال تؤلم
وفقا ً للشركات التي خضعت للتدقيق البيئي ،فإن العملية غير مؤلمة نسبياً .ففيما يتعلق بمراحل العمل األولى على وجه
التحديد ،ليس هناك داعي للخجل عند اإلقرار باالفتقار للمعرفة فيما يتعلق بمجموعة عمليات الشركة الكاملة من حيث
االمتثال الرقابي واستخدام الموارد والطاقة ومصادر المواد الخام والمسائل المتعلقة بجانب التوريد وإنشاء وتسليم المنتجات
والخدمات ومدخالت ومخرجات المكاتب و/أو مرافق اإلنتاج أو عالقات التكلفة مع الموردين والمواضيع ذات الصلة بإدارة
البيئية .فمثالً ،أجرى مجلس السالمة البريطاني مراجعة بيئية ألول مرة في مقره الخاص في جمعية إسكان غالسكو في

إسكتلندا (أكبر مالك أراضي اجتماعية في المملكة المتحدة) والتي رصدت مدخرات بأكثر من  20.222دوالر أمريكي .فقد
تم وضع عدة خطط في العملية لتقليل النفايات ،وتم إنشاء مكتبة الموارد ،وصدرت التوصيات للحصول على الموظفين
0
المنخرطين للحث على الكفاءة وتم وضع أهداف لتقليص النفايات.
وبهذه الطريقة ،يمكن أن تسفر أي عملية تدقيق إلى توفير في التكاليف أكثر من تسديد ثمن المراجعة .كما أن شركة
 Genzyme Diagnosticsعلى سبيل المثال ،وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المملكة المتحدة ،أجرت تدقيقًا بيئيًا كشف
عن رصد أكثر من  32.222دوالر أمريكي من المدخرات السنوية المحتملة الناجمة عن اقتراحات إزالة النفايات ونصائح
إعادة االستخدام والتدوير واإلضاءة وقياسات تخفيض استخدام المياه.

الشروع في العمل









نشر أهداف التدقيق للجميع سل ًفا .إبالغ الموظفين في كل إدارة ما سيتم القيام به والسبب وراء ذلك.
تحديد معايير المراجعة .تحديد ما سيتم دراسته :النفايات؟ المياه؟ الطاقة؟ أحد البرامج؟ المنشأة بأكملها؟
وضع القياسات المترية .كيف سيتم تدوين نتائج التدقيق؟ كيف سيتم قياس النفايات (بالوحدات أو بقيمة نقدية).....؟
تحديد تلك المسائل قبل بدء أي عملية تدقيق.
وضع سياسة "عدم إلقاء اللوم" .إبقاء التركيز على االكتشاف بدالً من إلقاء اللوم.
إجراء عملية تدقيق خالل العمليات اليومية المعتادة لضمان دقة األرقام.
التأكد ومراجعة النتائج .مراجعة العمل المنجز والقياسات والمراجعة مع كافة األطراف المعنية.
مناقشة النتائج .جمع الموظفين وطرح األسئلة وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وجمع اقتراحات التحسين
ومشاركة النجاح عند تحقيقه.
كرر العملية .بعد االتفاق على األهداف والغايات ،حدد موعدًا إلجراء المراجعة التالية مع استعراض النتائج .يجب
أن تجرى عمليات التدقيق على أساس منتظم .وال تقع في فخ بذل المزيد من الوقت والمجهود في عمل إحصائيات
قياسية أكثر من نتائج األداء.

لمزيد من المعلومات
تفضل بالبحث عن الشركات الخاصة والجهات الحكومية والمؤسسات األكاديمية المتخصصة التي لديها موظفين من ذوي
الخبرة (قم دو ًما بإجراء تدقيق شامل عن تاريخ أي جهة تقديم خدمة مهنية قبل التعاقد معها) .للمزيد من المعلومات ،يرجى
التواصل مع الجهات التالية:
 إحدى وكاالت حماية البيئة (على سبيل المثال.)www.epa.gov :
 المبادرة العالمية إلعداد التقارير ).)www.globalreporting.org
 معهد المسئولية االجتماعية واألخالقية (.)www.accountability21.net
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عندما يحدد المشرعون الضريبة ،فإن المبدأ الذي يتبعونه يتمثل في تماشى السعر مع التكلفة .ومن المؤسف القول بأن التكلفة
التي تخضع لما يسمى بالضرائب الباهظة وبما يسمى بالضرائب الصغرى وما هي معفية من الضرائب ال يتم سدادها في
بعض األحيان .فعلى سبيل المثال ،تخضع شركة الصناعات الكيميائية التي تحقق مبيعات بمبلغ  02دوالر أمريكي للكيلو
الواحد للحد األدنى من الضريبة لتشجيع المبيعات على النطاق الصناعي ،ولكن ماهي التكلفة الفعلية للمواد الكيميائية بعد
مراعاة المياه واللوازم الغذائية والقوى العاملة؟ (في نظام المحاسبة القائم على االستدامة ،سوف تخضع األضرار الصحية
والطبية الناجمة عن التخلص غير السليم من النفايات إلى "تكاليف التخلص من النفايات /التكاليف اآلجلة" ،والتي هي واحدة
من ثالث تكاليف رئيسية تسعى أي شركة للحد منها كما هو مبين في الجزء السفلي من المخطط أ 0-في الصفحة  2من
مقدمة الكتاب ).وبالطبع ،ليست المهمة الوحيدة للضرائب هي جمع األموال .كذلك تبذل الضرائب الجهود التي ترمي إلى
الحد من بيع المواد أو األنشطة الخاضعة للضرائب (وهذا هو سبب فرض ضرائب عالية على الكحول والتبغ) .ومما يدعو
لألس ف أنه عندما تفرض الضرائب على المواد أو األنشطة التي يعتبرها عامة الشعب ذات قيمة لهم فإنها تحمل التأثير ذاته.
وخير مثال على ذلك هو األخذ بعين االعتبار المهمة المفروضة على الموظفين .فيتم فرض الضريبة على الشركات ،بصورة
جزئية ،بحسب عدد األفراد العاملين لديها (وهي ممارسة بدأت في القرن التاسع عشر في ألمانيا) .وبالتالي ،كلما زاد عدد
األشخاص التي توظفهم الشركة ،كلما زادت الضريبة الواجب دفعها .وبنفس األمور المحيرة لألذهان ،يتمثل في حقيقة األمر
أنه كلما زاد عدد األشخاص العاملين كلما زادت الضريبة الواجب دفعها (في الواليات المتحدة وحدها ،يتم تحصيل ثلثي
ضريبة الدخل الشخصي – والتي تمثل  %32من الدخل الضريبي الذي تجمعه الحكومة األمريكية – من خالل توظيف
العمالة) .ما هو تأثير ذلك على اإلنفاق االستهالكي (المحرك الذي يدفع نمو االقتصاد الوطني)؟
فرض الضرائب على ممارسة مهام إضافية
على مدى سنوات  ،اقترح عدد متزايد من المفكرين المستقلين أنه يمكن االستفادة من الهياكل الضريبية الحالية على نحو
أفضل .و الفكرة بسيطة :فرض ضرائب على ما يحتاجه المجتمع بشكل أقل (مثل التلوث والنفايات) وخفض الضرائب على
ما يحتاجه المجتمع بصورة أكثر أو إعفائها (فرص عمل ودخل) .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يساعد فرض ضريبة على
انبعاثات الكربون في الحد من التغييرات المناخية والتكاليف والمخاطر المرتبطة بها .وبخالف النظام المتعلق بوضع حدود
لالنبعاثات والمبادلة التجارية ،الذي يتيح لألسواق تحديد كمية االنبعاثات المسموح بها (والذي يسمح بالتفاوت في سعر
الكربون) ،فإن من شأن الضرائب المفروضة على الغازات الدفيئة أن تفرض سعراً ثابتا ً كما تسمح بتحديد كمية االنبعاثات
المطروحة .وبعبارة أخرى ،فإن زيادة الضريبة المفروضة على الغازات الدفيئة تتبعها زيادة في حافز الحد من االنبعاثات.
إذا ،ما مقدار الضريبة التي سيتعين فرضها؟ لتحقيق خفض كاف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون إلحاق ضرر كبير
باالقتصاد العالمي ،أفادت التقديرات إلى أن تلك الضريبة يجب أن تصل إلى ما بين  02إلى  22دوالر أمريكي لكل طن من
انبعاثات الكربون المنبعثة .وفي الواليات المتحدة هذا سيعني ،بصورة جزئية ،فرض ضريبة على البنزين ووقود الديزل
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ونظراً ألن انبعاثات الكربون ال تشكل مصدر التصريف الضار الوحيد الذي يرغب العالم بتقليله ،سيتم فرض ضريبة مماثلة
على كافة التصريفات الخطرة بما في ذلك الكلور والكبريت ورباعي فلورود الكربون وفلوريد الميثيل ومركبات الهيدرو
فلورو كربون وثاني أكسيد النتروجين باإلضافة إلى المواد الخطرة مثل األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والفوسفور.
كما ستوفر الممارسات الضارة والتي تشمل استنزاف األراضي الزراعية وقطع األشجار غير المتجددة ومعظم المواد غير
العضوية وعمليات استخراج المعادن (بما في ذلك تعدين البوكسيت والكروم والفحم والذهب والفضة) وأهداف ضريبية
إضافية .كما سيتم تضمين النفايات المرسلة إلى موقع طمر النفايات أو المطروحة في موقد حرق النفايات.
ومما ال شك فيه أن الكثير من أصحاب العمل سيتراجعون جراء توقع التحوالت الهائلة في فرض الضرائب ،ومع ذلك فإن
ما لن يتم إخضاعه للضريبة يجعل هذا المقترح مثير لإلعجاب إلى حد بعيد .يمكن تخفض الضرائب المفروضة على
الشركات أو الحد منها ،كما يمكن القضاء على الضرائب المفروضة على فرص العمل وكذلك تخفيض ضريبة الدخل
الشخصي إلى حد كبير .ومن ثم يمكن لألفراد والشركات دفع غالبية ،إن لم يكن كافة ،أرباحهم كما لن يتم تغريم أي شركة
لتوظيف المزيد من العاملين .وكذلك يمكن الحد من الضرائب المفروضة على الفوائد وخطط الوفورات وحسابات التقاعد
وحسابات المصاريف الدراسية .إضافةً إلى ذلك:
 مساعي الشركات لتصبح فعالة بشكل أكثر بأن يكون لديها مراقبة بصورة أكبر على األعباء الضريبية الخاصة بها.
 سوف تتزايد األرباح نظرًا ألن الشركات أصبحت أكثر استدامة.
 سوف تتحسن جودة السلع والخدمات (كما هو الحال عندما يتم التخلص من النفايات).
 سوف يتم خفض التكاليف والمخاطر المرتبطة بتغيير المناخ.
وغني عن القول أن خطوة بهذا الحجم يجب أن تكون تدريجية للسماح للشركات والصناعات أن تعزز قدرتها على
التكيف .وبمجرد أن يتم وضع تحول أكثر معقولية فيما يتعلق بفرض الضرائب ،يمكن كذلك اعتماد نهج معقول فيما
يتعلق باإلعانات .وعندئذ يمكن تداول الطاقة (بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية) بتكلفتها الفعلية والمليارات
من دوالرات دافعي الضرائب توجه حاليًا لحل المشاكل التي تخلق النفايات والتلوث حيث يمكن إعادة صرف ذلك
على المدارس والبرامج االجتماعية وخلق فرص عمل وتعزيز بيئة عمل ومعيشة أكثر صحة ونظافة.

التدخل التشريعي
تعتبر منظمة "إعادة تعريف التقدم"  Redefining Progressبيت الخبرة الرائد في مجال االستدامة في الواليات المتحدة
األمريكية .فعلى مدار أكثر من  00عاماً ،قامت هي وعدة منظمات أخرى بدراسة آثار فرض الضرائب على النفايات.
وخلصت إلى أنه يمكن االستعاضة عن ربع جميع اإليرادات العامة األمريكية أو أكثر من الربع إذا شرعت الحكومة في
فرض ضرائب على النفايات واستهالك الموارد الطبيعية بدالً من اإليرادات والدخل .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يدعم
فرض ضريبة االستهاللي المتواضعة على حرق الوقود األحفوري بجانب خفض الضرائب المفروضة على األجور الناتج
المحلي اإلجمالي األمريكي وكذلك يمكن أن يوفر  0.0مليون فرصة عمل جديدة فيما يتم خفض الملوثات المتعلقة بالتغيير
المناخي بنسبة  2.%22وبالتالي سيتم وضع االقتصاد الوطني على أسس سليمة نظرًا ألن النمو سيكون أكثر استدامة وأقل
تكلفة وأقل اعتمادا على السلع األجنبية .وبطبيعة الحال فإن المشكلة تتمثل في أن هناك قلة من األشخاص في الحكومة
يمتلكون رؤية (أو يمثلون جزء رئيسي) لبدء مثل هذا التغيير .وينطبق ذلك بشكل مماثل في أن غالبية األشخاص ال يرغبون
2

في زيادة الضرائب المفروضة على أي شيء – السيما (ومما يمثل مفارقة) إذا قاموا بالفعل باستثمار مبالغ كبيرة من
األموال في المنازل والشركات التي تفتقر إلى الكفاءة وأنظمة التدفئة غير الفعالة والمركبات التي تستهلك الكثير من الوقود
وهلم جرا .ومن هنا أتت الحاجة للقوانين المنظمة.
ومن الناحية التاريخية ،سعت الشركات دوما ً إلى محاربة غالبية أشكال القوانين المنظمة ،ولكن التكاليف المرتبطة بالتغيير
المناخي تفضي إلى قيام الكثير من المدراء التنفيذيين بالتفكير مليًا في الطريقة التي يمكن من خاللها استخدام القوانين التي
تعزز زيادة الضرائب وخفض انبعاثات الكربون لمساعدة الصناعة .وفي أوائل عام  ،0227على سبيل المثال ،دعا الرئيس
جورج دبليو بوش المدراء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات األمريكية إلى تبني خفض إلزامي في انبعاثات الكربون في
إطار مكافحة تغيير المناخ على الصعيد العالمي (كان هدفهم هو تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  %02بحلول عام
 .)0222تكونت المجموعة ،التي تسمي نفسها " الشراكة األمريكية للعمل المعني بتغير المناخ" ( ،)USCAPمن كبار
المسؤولين التنفيذيين من بينهم شركة ألكوا ،وبريتيش بتروليوم أمريكا ،وكاتربيلر ،وديوك إنيرجي ،ودوبونت ،وإف بي إل
جروب ،وجنرال إلكتريك ،وليمان براذرز ،وشركة المحيط الهادي للكهرباء والغاز ،وبي إم إن ريسورسيز – بجانب أربع
منظمات غير حكومية شاملة هيئة حماية البيئة ،ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ،ومركز بيو المعني بتغيير المناخ،
ومعهد الموارد العالمية .وبتوحيد الصفوف لتجنب مزيج من القوانين الحكومية أو اإلقليمية التي قد تكون مكلفة ومتضاربة،
حاولت تلك المجموعة العمل مع واضعي القوانين لتحديد األهداف والغايات التي تتيح للشركات الوقت إلجراء التغييرات
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وتنفيذ الحلول التي من شأنها تحسين كل من البيئة وكفاءة استخدام الطاقة فيما تحمي التجارة واالقتصاد الوطني.
اشتراك المستثمر
ال يعد كل من المدراء التنفيذيين الذين يتسمون بالذكاء والمفكرين المستقلين نافذوا البصيرة هم وحدهم المتشوقون للتغيير
المستدام .ففي سبتمبر عام  ،0227قدمت مجموعة بارزة من موظفي الحكومة ومدراء صناديق المرتبات التقاعدية الحكومية
طلبًا إلى لجنة األوراق المالية والبورصة تطلب فيه اعتماد مبادئ توجيهية تلزم كافة الشركات العامة بالكشف عن مخاطر
التغيير المناخي على أعمالهم فضالً عن اإلجراءات التي يقومون باتخاذها للحد من تلك المخاطر .ينص الطلب المكون من
 022صفحة والذي وقعه أمناء خزائن الدولة والمدعي العام ومدراء صناديق الدولة في واليات كاليفورنيا وماين ونيويورك
ونورث كاروالينا وأوريغون وفيرمون على "أن تغيير المناخ أصبح اآلن عامالً ها ًما يؤثر على الوضع المالي للشركة...
[لذا] يبحث المستثمرون عن الشركات التي هي مؤهلة على النحو األفضل لتجنب المخاطر المالية المرتبطة بتغيير المناخ
واستثمار الفرص الجديدة التي سوف يوفرها تنظيم الغازات الدفيئة ".وأضيف في الطلب بأن "الفائدة فيما يتعلق بالمخاطر
المتصلة بالمناخ ال تقتصر على المستثمرين م من يستحقون تعويضات التأمين أو التعويضات المعنوية المحددة فيما يتعلق
بتغيير المناخ ،بل يشمل تغيير المناخ في الوقت الحالي طائفة واسعة من المستثمرين والذين تنطوي مصالحهم على أمور
مالية بحتة"....
تطالب تلك المجموعة بأن يكون للمستثمرين الحق في معرفة ما يلي:
 مدى جدية الشركات التي تضع التغيير المناخي في الحسبان عند اتخاذ القرارات االستراتيجية لألعمال (السيما
المخاطر الفيزيائية التي يفرضها تغيير المناخ على عمليات الشركة ووضعها المالي)،
 أسماء الشركات التي هي في "الطليعة" في استجابتها للمخاطر والفرص المناخية،
 أسماء الشركات "المتخلفة" (بحيث يمكن للمستثمرين تجنبها) ،و
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 اإلجراءات القانونية المتعلقة بتغيير المناخ.
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يذكر أن المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها هيئة األوراق المالية والبورصة في يناير لعام  0223تشترط على الشركات
في الوقت الحالي أن تفكر مليًا في تأثير القوانين واللوائح المتعلقة بتغيير المناخ (بما في ذلك اللوائح واالتفاقات
الخارجية) عند تقييم أي من المعلومات ليتم إدراجها في ملفات الشركة.
األمر ال يقتصر فقط على الشركات الكبيرة
الشركات الصغيرة هي األخرى مدعوة لزيادة القوانين المنظمة وثمة آمال تلوح في األفق بأنهم سوف يجنون الفوائد الخاصة
بهم في القريب العاجل .فعلى سبيل المثال ،عملت منظمة تسمى  Small Business Californiaعلى دعم قانون حلول
االحتباس الحراري العالمي الخاص بالحكومة (أيه بي  ،)20يفرض صدور هذا القانون تشريعات متشددة للتصدي لظاهرة
االحتباس الحراري .وتعتبر الفكرة الكامنة وراء صدور هذا القانون بسيطة ،وهي تحقيق التوازن والحد من االنبعاثات
الخطرة مع تعزيز دوافع التحسين .يعد البرنامج بمثابة قرض بدون فائدة ،حيث يتم تشجيع الشركات على تبادل األرباح التي
تخسر عادة خالل إهدار الطاقة إليجاد حلول لتوفير الطاقة (مثل زيادة العزل واألليات األكثر كفاءة وما إلى ذلك ).التي
سرعان ما يتم الدفع نظير استهالكها .ولعل من المفارقات هي أن مجموعات الحماية البيئية تلك قد اتخذت إجراءات لتلك
التغييرات لمدة سنوات ،ومع ذلك لم تؤتي ثمار جهودها إال بعد أن تنضم دوائر األعمال التجارية المحلية لهم في نفس
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المسار.
أمثلة إضافية
تهدف الضرائب والقوانين المنظمة إلى تقليص النفايات التي ستترك بال شك بعض األشخاص في حالة غضب ،إال أن تقرير
الحكومة الذي نشر في المملكة المتحدة ينص بما ال يدع مجاالً للشك على أن الشركات والمستهلكين يرغبون من حكوماتهم
بذل المزيد من الجهد لتسهيل إخراج أقل النفايات 6.فليس وضع البطاقات التعريفية والتصنيف اإللزامي للسلع والمعدات
الكهربائية من حيث الكفاءة (مثل إلصاق بطاقات نجمة الطاقة) إال مثاالً وحيداً يدل عن مدى إمكانية أن تساعد القوانين
المنظمة في توعية المستهلكين حول الوفورات في التكاليف والطاقة وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على السلع الصديقة للبيئة.
كما يجب مراعاة التغييرات األخرى في المملكة المتحدة والتي من شأنها التيسير على الشركات لتركيب التكنولوجيا
الخضراء مثل األلواح الشمسية وتوربينات الرياح .وفي وقت الذي تم فيه اقتراح ذلك ،كان على معظم الشركات اللجوء إلى
عملية تخطيط طويلة (من  0إلى  3أسابيع) ودفع ما يعادل  2.222دوالر أمريكي إذا رغبوا في تركيب ألواح شمسية أو
توربينات رياح صغيرة .ومع ذلك ،فمن أجل تشجيع ممارسات الطاقة األنظف ،فقد أعربت الحكومة عن اهتمامها بوضع
معدات الطاقة المتجددة تحت فئة "التطورات المسموح بها" ،والتي تسمح بأن يتم تركيبها دون الحاجة إلى اإلذن بالتخطيط.
كما تؤخذ في االعتبار "خارطة الطريق" الخاصة بتحسين كفاءة المباني الجديدة بهدف تقليل انبعاثات الكربون.
وفي الوقت ذاته ،اكتشف المسؤولون في الواليات المتحدة األمريكية وكاليفورنيا حدوث تسرب في أغلب أنابيب الهواء
الخاصة بنظام التدفئة والتكييف والتهوية بنحو  %22-%02من الهواء الساخن أو البارد الذي تنقله – لذلك خفضت الحكومة
معدالت التسرب إلى  .%0وكشفت دراسات أخرى أن  %02من أشعة اإلضاءات الخارجية الخاصة بمواقف السيارات
والشوارع وجهت لألعلى وليس لألسفل .لذا تم تخفيض هدر اإلضاءة الخارجية والتسرب بنسبة  .%0وعلى غرار ذلك ،ففي
4
5
6

عام  ،0229صدر قانون بحظر بيع التليفزيونات ذات الشاشة الكبيرة غير الفعالة في البالد (دخل القانون حيز التنفيذ في عام
 .)0200ولعل من ا لمفارقات أنه بالرغم من أن أسعار الطاقة في كاليفورنيا هي األعلى في الواليات المتحدة ،إال أن
مواطنيها يدفعون للدولة أقل فواتير من الطاقة وذلك بفضل كثرة القوانين مثل تلك التي تجرم عدم الكفاءة .ومن المفلت للنظر
أن الحكومة كذلك "فصلت" أرباح المؤسسات العامة عن معدالت االستهالك (أي أن المؤسسات العامة تحدد أرباحها اآلن
على أساس عدد المستهلكين المقدم لهم الخدمات بدالً من كمية الكهرباء المباعة) .ولذلك بدالً من بيع المزيد من الكهرباء
لجني المزيد من األرباح (والتي تساعد في إنتاج النفايات) ،يتم تشجيع العمالء على استخدام كميات أقل من الكهرباء لذلك
يمكن للمستهلكين رؤية جدوى تزويدهم بكمية محدودة من الكهرباء التي يتم توليدها من قبل أي شركة كهرباء محددة 7.وال
شك في أن هذه الخطوة تقلل من احتياجات البالد من الطاقة مما يسهم في ارتفاع أرباح شركة الكهرباء وزيادة في الوفورات
الخاصة بالمستهلك.
ومن بين الخطوات اإلضافية للحد من إهدار الطاقة تلك اإلعفاءات الضريبية لمشتري السيارات والمعدات واألجهزة
والمباني الموفرة في استهالك الوقود .وقد دخلت مدنية نيويورك في هذا السباق من خالل إعالنها بأن جميع سيارات األجرة
يجب أن تكون من نوع السيارات الهجينة الموفرة للوقود بحلول  – 0200وهي خطوة توفر على سائقي سيارات األجرة أكثر
من  0.222دوالر أمريكي شهريًا كما أنها تقضي على أطنان من الغازات الدفيئة .ما هو فحوى القصة؟ الفحوى هو توقع
صدور الكثير من تلك القوانين .وأفضل نصيحة يمكن أن تقال هي عدم انتظار أن تحيطكم حكومتكم عل ًما بصحة ما تعرفونه.
دعونا نتخطى القانون بأن نصبح بال نفايات قدر المستطاع .عندئذ ال يمكنكم أن تضلوا السبيل.
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مخاطر تسويق التخضير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسمى المصطلح المستخدم لوصف التشويه المتعمد للحقيقة من أجل الترويج للمزاعم البيئية الكاذبة " تسويق التخضير"
 Greenwashومن المعروف أن التشريعات التي تغطيها تلك المنطقة هي ضعيفة .فعلى سبيل المثال ،يجب وضع عالمة
"إعادة التدوير" على أي منتج أو على الغالف الخاص به بموجب القانون الخاص بكثير من البلدان إذا احتوى أحدهما (أو
كالهما) على مادة معاد تدويرها بنسبة  %0فقط .وعلى نفس المنوال ،وبالرغم من أنه يمكن ألي شركة صنع منتجاتها (أو
عمليات اإلنتاج) بصورة أقل إضرارًا على البيئة ،إال أنها ال تزال تتباهى في إعالناتها بأنها "أكثر خضرة" .ويبدو أن
شركات النفط الكبرى حريصة على االستفادة من تلك الثغرات .فتتعرض الكثير من شركات النفط إلى انتقادات من جني
األرباح التي تفوق التوقعات من ارتفاع أسعار الوقود حيث تحاول إعادة تحديد موقعها بوصفها جزء من حل مشاكل الطاقة
العالمية وليست السبب الرئيسي لها .وقد أدركت الشركات المصنعة األخرى بأنه يمكنها أيضًا تجميل صورتها البيئية – دون
االضطرار للقيام بالكثير من األمور  -كوسيلة لترويج منتجاتها .وبالطبع ليس ثمة ما يعاب بترويج مصداقية األخضر إذا
كانت الجهود المبذولة لتلك المزاعم صحيحة .ولكن من الممكن أن تحدث المشاكل ،وهي تحدث بالفعل ،عندما ال يكون الكالم
المعسول والوعود البراقة سوى تكريس لفكرة تسويق التخضير.
في ربيع عام  ،0227أرسلت شركة تيرا تشويس للتسويق البيئي (منظمة تصديق أخضر) باحثين إلى ست شركات أمريكية
للبيع بالتجزئة من أجل جمع بيانات حول المنتجات "الخضراء" .وإجماالً ،تم دراسة  0.203منتج يغطي مجموعة واسعة من
قطاع المستهلكين بد ًءا من معطرات الجو مرورًا باألجهزة المنزلية وأجهزة التليفزيون وصوالً إلى معاجين األسنان .ومما
يثير الدهشة ،فلم يوجد سوى منتج وحيد اتضح كونه منتج أخضر حقًا – وهو منتج ورقي مصنوع في كندا .أما باقي
المنتجات األخرى فتحوى مزاعم مضللة ال يمكن إثباتها .ومن بين تلك المزاعم:
 عدم الكشف عن المبادالت الخفية :تشير  %27من المزاعم المضللة التي طرحتها الشركات المصنعة المعنية إلى أن
المنتج الذي تم الترويج له على أنه أخضر ،في واقع األمر ،يمثل فقط جزء بسيط من المنتج .وما تبقى من المنتج يعد
مهلك ومبدد من حيث استهالك الطاقة وتدمير الغابات واستهالك المياه.
 عدم وجود دليل لدعم المزاعم %00 .من المنتجات التي تم فحصها تتباهى بأوراق اعتماد خضراء ،إال أن الشركات
المصنعة لم تتمكن من تأكيد المزاعم المقدمة.
 الوصف المبهم %00 .من العبارات المضللة التي تتعلق بتقديم أي مزاعم تكون إما محددة تحديدًا غير دقيقًا أو بال
معنى ،األمر الذي يجعل من المحتمل أن يساء فهمها من قبل المستهلكين .فعلى سبيل المثال ،يمكن عرض عالمة
معاد تدويرها على المنتج دون توضيح ما يتم إعادة تدويره.
 مزاعم ال صلة لها بالموضوع %0 .من مزاعم المنتجات الخضراء تبينت صحتها ،إال أنها ال تمثل قيمة حقيقية.
فعلى سبيل المثال ،وبالرغم من التفاخر بأن أي منتج خالي من مركبات الكلورو فلورو كربون قد تبدو فكرة جيدة
حيث إن مركبات الكلورو فلورو كربون غير قانونية لقرابة  02عا ًما ،إال أن الزعم بمثل هذا االدعاء يمكن أن يفسر
على أنه محاولة متعمدة لتضليل الجمهور لالعتقاد بأن الشركات المصنعة قد قطعت شوطًا إضافيًا.
 الترويج للجانب األخضر من المنتجات الخطرة .حوالي  %0من الشركات المصنعة قدمت مزاعم يمكن استخدامها
لصرف المستهلك عن حقيقة أن المنتجات ضارة (مثل "التبغ العضوي").

 أكاذيب ال أكثر وال أقل :أقل من  %0من المنتجات التي خضعت للدراسة قدمت مزاعم خاطئة تما ًما ،وتم ذلك عادة
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من خالل استخدام كلمة "األخضر" بشكل تضليلي وعن طريق اعتماد ذلك من قبل جهة خارجية.

لماذا تتجه الشركات إلى تسويق التخضير ؟
ب غض النظر عن المنافع المالية ذات الصلة على المدى القصير ،فإن األسباب الرئيسية الشتراك الشركات في تسويق
التخضير تتضمن ما يلي:
 محاولة صرف انتباه الجهات الرقابية وتخفيف الضغط على عمليات التغيير التنظيمي،
 الرغبة في إقناع النقاد بنواياهم الحميدة و/أو أنهم غيروا اتجاهاتهم.
 الحاجة لتوسيع حصتها في السوق على حساب منافسيها الذين يحاولون بشكل قانوني أن يصبحوا أكثر خضرة.
 محاولة زيادة مبيعات السلع المهتمة بالبيئة (أو استقطاب المزيد من الموظفين) و
 الرغبة في جعل الشركة تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين.
أسلوب آخر ملتوي :االستفادة من الذنب
خالل العصور الوسطى ،كان رجال الدين يبيعون "صكوك المغفرة" التي تسمح للعصاة بالتكفير عن خطاياهم .وعلى نفس
المنوال يكون تسويق التخضير ،فهو مفهوم لتعويض الطرف الثاني من الطرف األول نظير التكفير عن الخطايا التي
يظهرها األخير حيث ال تزال تمثل نشاطًا مزدهرًا.
بدأت الفكرة الكامنة وراء شراء وبيع أرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها في عام  0939عندما استثمرت شركة الطاقة
جلوبال إيه أي إس  0مليون دوالر أمريكي في مشروع الغابات في غواتيماال .وحققت الشركة صفقات في ظل اعتقاد أن
القوانين التي سيتم سنها في القريب العاجل والتي تحد من انبعاثات الكربون ،وأن هذه القوانين نفسها قد تعطي الشركات التي
تسعى لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عنها خيارات لتعويضهم 9.وما لبث أن تزايدت أعداد الشركات التي أتاحت المجال
للعمالء للتصدي النبعاثات الكربون عن طريق شراء أرصدة انبعاثات كربون .فعلى سبيل المثال ،سوف تضيف بعض
الخطوط الجوية بشكل اختياري بضعة دوالرات على سعر تذاكرهم ،كما ستوفر بعض من شركات الكهرباء خيار دفع زيادة
على قيمة فاتورة الوقود شهريًا للمساعدة على التصدي النبعاثات الكربون .ومن األمثلة األخرى ،عرضت شركة رينج روفر
للسيارات التصدي النبعاثات الكربون في  02.222ميل األولى ( 70.222كيلو متر) حيث يجب األخذ في الحسبان سعر
الشراء الخاص بها وقامت منتجعات التزلج ،في مدينة فيل بوالية كولورادو ،فيما مضى بإغراء المتزلجين بشراء أرصدة
الطاقة للمساعدة في شراء توربينات الرياح لكي يكون المتزلجون في المستقبل في وضع محايد للكربون عندما يصعدوا
بالقرب من قمة الجبل.
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وبطبيعة الحال ،فمن المفترض أن يتم استخدام األموال التي تم جمعها لبرنامج أرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها لبناء
مشاريع صديقة للبيئية أو الترويج لها مثل زرع أشجار وحماية الغابات وتمويل برنامج طاقة بديل أو الحث على عمل حملة
تنظيف للتلوث .ووفقًا للبنك الدولي ،تم إعطاء حوالي  022مليون دوالر أمريكي بالنيابة عن العمالء سنويًا نظير تلك
الغايات .وإال أنه حتى اآلن لم تصل بعض تلك األموال إلى وجهتها المقصودة .وقد عرف عن الوسطاء لتهريب نحو %02
من استثمارات التصدي النبعاثات الكربون حيث تنتقل من وسيط آلخر ،وقد ثبت أن مخططات زراعة األشجار غير
موجودة ،كما ورد أن بعض مشاريع الطاقة الشمسية أصبحت أكثر من مجرد حيل .إضافة إلى ذلك ،تم التشكيك في األموال
المستثمرة في حمالت التنظيف البيئية (خاصة الحمالت التي قد تم دفعها بالفعل) كما تم بيع أرصدة انبعاثات الكربون
المسموح بها بشكل متكرر لعشرات من مختلف المشترين.

الفصل بين الحقائق واألكاذيب
في ظل وجود حيز كبير للتجاوزات ،يتم تشجيع الشركات واألشخاص الراغبة في المشاركة في تسويق التخضير أو برامج
التصدي النبعاثات الكربون على التحري من كافة المزاعم قبل دفع أي مبالغ نقدية .جدير بالذكر أن القائمين على حمالت
تسويق التخضير بارعو ن للغاية في خداع الناشطين والعمالء والصحفيين والسياسيين على حد سواء .وتشمل االقتراحات
الوقائية ما يلي:
 استخدام الحس السليم .إذا تبين أن مزاعم الشركة مبالغ بجودتها أكثر من احتمالية مصداقيتها (خاصة إذا ركزت
الشركة في صناعة تقليدية غير خضراء أو ملئت حافظة منتجاتها بسلع ليست خضراء) ،فال تنخدع بالشعارات أو
اإلعالنات التي تثير العاطفة أو المزاعم المتعلقة بالسالمة التي تهدف إلى الخداع.
 أنهي مهامك .لكل المنتجات تاريخ خفي .حتى شجرة الخيزران والتي غالبًا ما توصف على أنها بديالً أخضر وصوالً
إلى كل شيء من مواد البناء إلى المنسوجات واستخدام مواد كيميائية خطرة في المعالجة الخاصة بها (مثل
هيدروكسيد الصوديوم والعناصر الكيميائية التي تسبب التآكل والمستخدمة في تنظيف المجاري – كالهما مواد
كيمائية نادر استعادتها وإعادة استخدامها بعد المعالجة) .قم بإجراء بعض األبحاث قبل االنخراط في أي مزاعم
خضراء.
 طرح األسئلة وطلب الوثائق .إذا كانت الشركة غير قادرة على الحصول على النسخ االحتياطية لتأييد مزاعمها
مدعومة بشهادات سارية ،عندئذ يجب على المسؤولين التدقيق في التقارير أو الوثائق المماثلة التي قد ال تظهر
الحقيقة .تشير بعض الشركات ،على سبيل المثال ،في الدعاية الخاصة بها بأنها تمول الغابات واألراضي الرطبة
واألصناف المهددة باالنقراض .وبالرغم من ذلك فإن ما ال يتم إعالنه هو أنهم أجبروا على القيام بذلك بموجب
القانون المفروض جراء ممارساتهم الهدامة.
 تحقيق الثبات على المبدأ بمرور الوقت .من الشائع جدًا بالنسبة للشركات تقديم إعالنات حول التغييرات التي تحدث
في السياسة أو إطالق مبادرات جديدة ليست إال لسد متطلبات مخططاتهم لألموال فيما بعد عندما يتخافت تسليط
األضواء عنها .ولكيال تقع ضحية لمثل تلك الممارسة ،تعرف على طول البقاء ونجاح المشاريع الخضراء السابقة
للشركة باعتبارها وسيلة للمساعدة في التنبؤ بجدوى المشاريع األخرى الجديدة.
 التأكد من مصداقية الروابط الصناعية .لم تكن هناك حاجة في الروابط الصناعية "التنظيمية" المشكوك فيها حيث
تزعم تلك الشركات بكونها مراقبة هي والصناعات التي تقوم بها .وتسهل أساليب غير الكاذبة على الشركات أن
تختبئ وراء واجهة من الضباب.

 البحث عن شهادات معتمدة .وتتضمن تلك الشهادات شعار "وكالة حماية البيئة و"نجمة الطاقة" (لألجهزة المنزلية
واإللكترونيات) وشهادة  EcoLogoللبيئة و"الختم األخضر" (الخاص بمنتجات التنظيف) "ومجلس اإلشراف على
الغابات" (الخاصة بالمنتجات الخشبية والورقية) وهلما جرا.
 اقتفاء أثر المال .تقدم بعض الشركات تبرعات خاصة لمجموعات أو لمصالح ال تتفق مع تصريحاتها العامة.
وتتضمن األمثلة تلك الشركات التي تدعي القيام بكل ما يمكن القيام به لتقليل النفايات والتلوث ،برغم تمويلها
الدعاوى القضائية والتشريعات وغيرها من التدابير بشكل سري لمنعهم من االضطرار للقيام بذلك.
 اختبار التوافق الدولي .لتحديد ما إذا كانت أي شركة تتجه حقًا نحو األخضر ،عليك معرفة ما إذا كانت تعمل وفق
معايير مختلفة في البلدان المختلفة التي لديها تنظيم ضئيل أو معدوم.
 دراسة كيفية تعامل الشركة مع منتقديها .سوف تحاول بعض الشركات القيام بأي شيء تقريبًا إلسكات منتقديها .فتبدأ
األساليب من إطالق تهديدات قانونية للتعاون مع الشرطة والقوات العسكرية .ومن البديهي أن تلك الممارسات ليست
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للحصول على اقتراحات إضافية حول كيفية رصد حمالت تسويق التخضير ،زوروا الموقع اإللكتروني
.www.greenwashingindex.com

المكاسب قصيرة المدى والمتاعب طويلة المدى
مع تزايد عدد المستهلكين ومجموعات االستهالك فيما يتعلق بمراقبة الشركات المخادعة وحمالت تسويق التخضير الخاصة
بهم ،أصبح من الصعب بشكل متزايد تركهم في تقديم مزاعم زائفة عمدًا ،من أجل تحقيق تدفق في إيرادات على المدى
القصير .فعلى سبيل المثال ،في يوليو عام  ،0227أصدرت السلطات الفرنسية قرار لشركة رويال داتش شل بسحب عدد من
اإلعالنات المكلفة التي استعرضت فيها الزهور وهي خارجة من المداخن .كما تم كشف وفضح شركة وول وورثس في
أستراليا في أغسطس من العام ذاته نظير بيع أوراق المرحاض التي تحمل عالمات زائفة أللياف الغابات المستدامة ،كما تم
فرض غرامات على شركات أخرى و/أو شهدت انخفاضًا في المبيعات لسلوكيات مماثلة غير أخالقية أو غير قانونية .فعلى
سبيل المثال ،قام ناشطون في مجال البيئة بتسمية شركة ماكميالن بلوديل ،واحدة من أكبر شركات منتجات الغابات ،بسلسلة
الغابات األكثر وضوحًا ومستخدم الكلور المزمن وبعد ذلك خسرت  %2من مبيعاتها تقريبًا بين عشية وضحاها عندما
خسرت ،كونها مورد المملكة المتحدة من سكوت بيبر وكيمبرلي كالرك 11.وبعبارة بسيطة ،لم يرغب سكوت بيبر وال
كيمبرلي كالرك في توسيع الدعاية السلبية.
خالصة القول
الشركات التي تتبع سياسة تسويق التخضير ال تضعف فحسب صورة العالمة التجارية وطلب المزيد من التفحص ،بل إنها
أيضا ً تقلل من مفهوم أن تصبح أكثر اخضرارًا ،وهو أمر صعب بالنسبة للشركات التي تبذل الجهد الكبير في هذا األمر .في
اآلونة األخيرة ،دعت لجنة التجارة الفيدرالية األمريكية لعقد اجتماع يتناول تحديث التوجيهات البيئية ،والتي تجعل تسويق
التخضير أكثر من مجرد فكرة سيئة .كما كان االتحاد األوربي أكثر صخبًا .وبعبارة بسيطة ،يهدف الخداع قصير المدى إلى
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خداع العمالء والجمهور والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب طويلة المدى .فكل ما يتطلبه األمر هو فضح أحد تلك الممارسات
غير الشريفة في وسائل اإلعالم أو على اإلنترنت وفي أي ملحق إخباري ،حيث يكون من الضروري معالجة ذلك بعد أسابيع
أو شهور أو ربما حتى سنوات وإنزال أشد العقاب من المستهلك على الشركة.

دور المجتمع
االستدامة ليس قضية تكنولوجية ،ولكنها تمثل في جوهرها قضية سلوكية تعتمد على عمل وتعاون وتحفيز فريق العمل .فيما
يخص ممارسات االستدامة لتحقيق النتائج المرجوة ،يجب على كل موظف  -سواء كان يعمل كمنظف أو عامل خط إنتاج أو
مدير – (باإلضافة لعمالء الدفع) المساهمة بتنفيذ العملية .ومهما كان مستوى أو خبرة الشخص المعني ،فإن لكل شخص
القدرة على اكتشاف طريقة االستدامة التي تم تجاهلها .وبنفس القدر من األهمية ،يملك كل موظف القدرة على إضافة ذلك
الجزء الصغير النهائي من الجهود التي تجنب الفشل وتعزز النجاح .وأن فهم أهمية األشخاص في جميع مراحل عملية
االستدامة أمر ضروري لضمان بذل جهد شامل ومشترك في كافة النواحي.
خالصة القول ،فإن األشخاص في نهاية المطاف هم ميزة تنافسية في أية شركة.

04
أهمية العمالء

لكي نفهم مدى أهمية العمالء لتحقيق االستدامة ،فمن الضروري أوالً تعريف كلمة "العميل" .في مجال األعمال ،العميل هو
كل شخص تقدم له أي منظمة الخدمات .أمعن النظر في هذا التعريف ألنه يتضمن كافة المعنيين في هذا المجال – وليس فقط
جميع األشخاص الذين تؤخذ منهم األموال نظير الحصول على أي منتج أو خدمة ،بل إن التعريف يشمل كذلك األشخاص
الذين يقدمون الخدمة ألولئك األفراد .معامالت العمالء هي تبادل ثنائي االتجاه .فكل تسديد يدفعه العميل يكون برغبة منه في
الحصول على شيء ما من الشركة التي تمتلك المنتج أو الخدمة التي يرغب بالحصول عليها ،كما ترغب الشركة في شيء
من العميل القائم على الدفع نظير ذلك (األموال) .وبنفس المنوال ،كل موظف يرغب في الحصول على شيء ما من الشركة
التي يعمل بها (األجور أو التدريب أو االحترام) وكل شركة تريد الحصول على شيء في المقابل من موظفيها (المهارة أو
العمل أو اإلخالص أو الصدق) .يتيح هذا التبادل ثنائي االتجاه وسيناريو خدمة األخذ والعطاء تلك "للعميل" أن يتم تصنفيه
إلى فئتين:
 العمالء الخارجيين :األشخاص الذين يتبادلون األموال نظير الحصول على أي منتج أو خدمة و
 العمالء الداخليين :األفراد العاملين ،لهذا الغرض ،أو من يعتمد على عمل اآلخرين داخل المنظمة ألداء المسؤولية
(بما في ذلك الموظفين والموردين والمقاولين والساهمين والنطاق الذي تقع فيه الشركة وأصحاب المصلحة
اآلخرين)( .إذا كنت ال تعتقد أن الموظفين بحاجة إلى تقديم الخدمة إليهم وال يندرجون ضمن فئة "العمالء
الداخليين" ،انظر صفحة "[ 00-02جذب الموظفين المتميزين وتحفيزهم واالحتفاظ بهم"] والرجوع إلى إنجازات
شركة بتاغونيا للمالبس الخارجية في استقطاب أفضل الموظفين).

بالرجوع إلى األساسيات :الوصايا العشر لنجاح شركة:

من بين أفضل الطرق لفهم أهمية العمالء تأتي قائمة "الـوصايا العشر للعميل" ،والتي يمكن نسبتها إلى المهاتما غاندي الذي
درسهم لكتاب المحكمة لديه حسبما ورد .فكر فيما يخص كل العمالء الداخليين والخارجين وأهمية الخدمة في كال االتجاهين:
 .0العمالء هم األشخاص األكثر أهمية في عملنا.
 .0العمالء ال يعتمدون علينا ،بل نحن الذين نعتمد عليهم.
 .2ال تجادل العمالء أو تتشاجر معهم.
 .0العمالء هم من جاءوا لنا بمتطلباتهم – لذا من واجبنا تلبية تلك المتطلبات.
 .2ال يطمح العمالء بتوقف العمل – ألنهم هم المعنيين بذلك.
 .0العمالء يسدوا لنا معروفًا عند االتصال بنا وليس العكس ،فنحن ال نسدي لهم معروفًا بتقديم الخدمة إليهم.
 .7العمالء هم جزء من عملنا ،وليسوا دخالء.
 .3العمالء يستحقون أفضل ما يمكننا تقديمه من معاملة أكثر لطفًا وكياسة.
 .9العمالء هم السبب وراء حصولنا على الرواتب.
 .02العمالء هم قوام الحياة لهذه الشركة ولكافة الشركات األخرى.
المجتمع والتحول إلى الحياة الخضراء
تقدر قيمة األسواق "الخضراء" بحوالي  022مليار دوالر أمريكي 0.وفي الواقع ،بدأت سلسلة متاجر وول مارت منذ عدة
سنوات خلت ب إدخال اإلصدارات الخضراء لمنتجاته الختبار هذا السوق وقياس ردود فعل العمالء .إذا ماذا كانت النتيجة؟
العمالء هم بالفعل "يحتضون المنتجات التي تحافظ على البيئة" 0.تذكر أن هذا ال يعني أن شغف الحياة الخضراء هو طريق
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مضمون للنجاح .تشير النتائج اإلضافية إلى المسائل التالية التي ينبغي تناولها أيضًا.
 المحافظة على انخفاض األسعار :الخبر السار هو أن التكاليف اإلضافية المرتبطة بالحياة الخضراء (إن وجدت)
يمكن التعويض عنها بخلق عمليات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
 التركيز على الجودة  :يشير الكثير من ممارسي العمل الناجحين في الحياة الخضراء إلى أنه يجب تحسين الجودة
الشاملة للمنتج األخضر قبل إعالن مزاياه الخضراء .وبعبارة أخرى ،تقديم األسباب التي تجعل العمالء يقبلون
لشراء المنتج بدل من ارتقاب أن "األخضر" سوف يجعلها خالبة بشكل أكبر.
 إدراج المنتجات الخضراء الجديدة في خط منتج تقليدي .فمن خالل إضافة خطوط المنتج األخضر البديل بجانب
نظيره التقليدي ،يصبح من السهل الدخول في السوق األخضر ،وتعلم احتياجات المستهلكين ،والتغلب على
األخطاء ،وجمع المعلومات واألفكار إلدخال المزيد من التحسينات.
 إجراء تغييرات صغيرة في البداية :مازال يعتقد الكثير من المستهلكين بأن المنتجات اآلمنة بيئيًا ال تعمل
بالطريقة نفسها لنظيرتها من المنتجات التقليدية .هذه الفكرة تناقلتها األجيال بشكل كبير من السبعينات عندما
كانت تلك االتهامات صحيحة في الغالب .ولتصحيح هذا االعتقاد ،تحبذ بعض المنظمات أن تتسم بالبساطة عند
اإلعالن عن خضرة المنتج (محافظته على البيئة) والعزوف عن اإلعالن عن أي مقاصد خضراء حتى بعد
رصد المستهلكين لحدوث أي تحسينات في الجودة.

 كن متفائ ً
ال :تجنب الرسائل السلبية في إعالن المنتج األخضر .يعزف الكثير من المستهلكين عن الرسائل
السلبية ،كمبدأ ،ويتجاوبون بشكل أكثر مع الرسائل اإليجابية.
 البحث عن االعتماد األخضر األصلي :تصدر أغلب الوكاالت الحكومية ومنظمات المستهلكين والجماعات
البيئية اعتمادات لتعزيز اعتماد المنتجات الخضراء .فلنستفد منها.
 إضفاء الخضار على المكان الذي يباع فيه منتجك :إزالة النفايات ليس لتقليل التكاليف فحسب ،بل أيضًا لزيادة
المبيعات .فمثالً تعمل فيك ماركت ،وهي سلسلة محالت بقالة صغيرة في كاليفورنيا ،على تقليص فواتير الطاقة
السنوية الخاصة بها بنسبة  03,222دوالر أمريكي (فضالً عن انبعاثات الكربون الناجمة عنها) بعد اعتماد
ممارسات الكفاءة األساسية .وقد كان العائد اإلضافي هو زيادة في المبيعات بسبب اإلضاءة األكثر سطوعًا
والموفرات للطاقة وتغطية مجمدات المواد الغذائية المزودة بأبواب زجاجية ،والتي تجعل درجات الحرارة
الداخلية أكثر راحة مما يسفر عنه قيام المستهلكين بالتسوق لفترات أطول .وفي أماكن أخرى ،فإن عمالق تجارة
التجزئة وول مارت زود نصف المراكز التجارية الخاصة به في مدينة لورانس بوالية كانساس ،بفتحات إنارة
سقفية موفرة للطاقة والنصف اآلخر بمصابيح الفلوريسنت ،ومن ثم راقب بدهشة حيث ارتفعت المبيعات إلى حد
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كبير في الجانب المضاء بشكل طبيعي.
االستقرار الوظيفي والمجتمع
ال أحد يرغب في العمل لصالح أية شركة سوف تقدم لهم خطاب فصل على أي خطأ ارتكبوه ،بل إن االستقرار الوظيفي هو
شيء يمكن توقعه على المدى الطويل – خاصةً خالل فترة الركود؟ ويعتبر تسريح العمال ممارسة أزلية قامت بها الكثير من
الشركات من أجل النجاة من الفترات الصعبة ،ولكن مع تسديد تكاليف إنهاء خدمة العمال .وخلصت دراسة أجرتها باين آند
كومباني (وردت في عدد أبريل عام  0220في مجلة " "Harvard Business Reviewهارفارد بيزنس ريڤيو) بأنه
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عندما يتم إعادة شغل أي وظيفة خالل ست إلى ثمانية عشر شهر من التسريح من العمل ،يتم خسارة األموال في االتفاق
(أنظر كذلك مقالة " " Lay Off the Layoff'sللكاتب جيفري فيفر ،مجلة نيوزويك 2 ،فبراير  .)0202تتضمن
المصروفات المرتبطة بتسريح العمال تكاليف التعويض عن الفصل عن الخدمة والتراجع في اإلنتاجية والجودة ومصروفات
إعادة التوظيف وإعادة التأهيل الوظيفي وضعف الروح المعنوية التي يعاني منها من خلف من بعدهم .ولسوء الحظ ،هناك
طرق أفضل وأكثر استدامة للتعامل مع األشخاص وإدراج الكثير منهم عند المساومة على العمل .فعلى سبيل المثال ،تبين أن
تسع شركات في مجلة فورتشن في قائمة "أفضل  022شركة يمكن العمل لديها لعام  "0229لم تقم على اإلطالق بتسريح أي
موظف 0.تتضمن تلك الشركات:
 بابليكس سوبر ماركت .ميزانية متماسكة بال ديون ساعدت سلسلة بقالة بابليكس امتالك  09مركز تجاري
وتوظيف أكثر من  0.022شخص في  .0223وخالل عمرها البالغ  79عام في السوق ،لم تقم بابليكس بتسريح
أي موظف واحد – وأغلب الظن أن ذلك عائد بسبب امتالك كل موظف حصة في الشركة.
 ذا كونتينر ستور ،مخزن البيع بالتجزئة الكائن في كوبيل ،بوالية تكساس ،جمدت الرواتب وراقبت مصروفاتها
خالل عام  0223لتجنب عمليات تسريح العمال .وقد مكنت تلك االستراتيجية توسيع نطاق عملياتها في خضم
الركود عن طريق فتح أربع مراكز تجارية وإضافة  72موظف إلى قائمتها الخاصة.
 أفالك ،ومقرها في كولومبوس ،بوالية جورجيا األمريكية ،قامت ببيع التأمين التكميلي .وتتضمن االقتراحات
المقدمة من الموظفين والتي تحافظ على استمرارية العمل (مع توفير الماليين من الدوالرات) العمل عن بعد

وجداول عمل متغيرة .ومقابل الحصول على اإلدخاالت ،يتلقى الموظفين المنافع التي تتضمن عضوية الصالة
الرياضية في الموقع وبرامج رعاية األطفال واالستقرار الوظيفي.
 ناجيت ماركت في وودالند ،بوالية كاليفورنيا ،تتجنب عمليات تسريح العمال من خالل تعيين مدروس
لألشخاص في الوظيفة وإدارة عمل بارعة .فعوضًا عن تسليم إشعارات الفصل خالل األوقات العصيبة ،يعزف
محل البقالة الذي يرجع تاريخ إنشاؤه إلى  30عام عن استبدال الموظفين ممن تركوا العمل .ونظرًا ألن مواقع
العمل الخاصة بها قريبة من بعضها إلى حد كبير ،فإن الوظائف سهلة نسبيًا لشغلها ويتم تدريب الموظفين ألداء
أي عدد من المهام المختلفة .وفي عام  ،0229ورغم الركود االقتصادي العالمي ،أضافت الشركة  072وظيفة
أي بزيادة قدرها  %00في النمو الوظيفي في ذلك العام.
ما هي خالصة القول؟ الخالصة هي أن انخراط الموظفين إليجاد سبل لخفض التكاليف وزيادة األرباح (بدالً من تسريح
العمالة عندما تنشأ الصعوبات) يمكن أن يحقق كل من األرباح واالستدامة.
بيئات العمل والمجتمع
على مدى  02.222سنة األخيرة ،كان لضوء الشمس والهواء النقي والبيئات الطبيعية أثراً بالغا على التطور البشري ،لذلك
يجب أال تكون متفاجئًا بأن البيئات االصطناعية – بجانب الضوضاء االصطناعية – أثرت سلبًا على اإلنتاجية واألداء
البشري .تشير الدراسات إلى أن العمال الذين يعملون في مصانع بال نوافذ يعانون من صداع وإعياء بشكل أكبر مقارنة
بالعمال الذين يعملون في ظل الضوء الطبيعي .وقد كشفت دراسات إضافية بأن التعرض للضوء االصطناعي لفترات طويلة
يقلل نشاط األجسام المضادة ويزيد من التعرض للعدوى ونزالت البرد ويؤدي إلى الشعور باالكتئاب 7.وبالتالي فإن إنشاء
أماكن العمل التي تقلل من هذه العوائق يعد جز ًءا ال يتجزأ من ممارسات العمل المستدامة .فعلى سبيل المثال:

 ذكرت شركة لوكهيد مارتن قيامها بتوفير نصف مليون دوالر فيما يتعلق بفواتير الطاقة الخاصة بها وحظيت
بتقليص بنسبة  %02من الغياب عن العمل بعد نقل مكاتبها إلى بناية مضاءة بالضوء الطبيعي .ومن ثم وفرت
الشركة مئات اآللاف من الدوالرات سنويًا فيما يتعلق بتكاليف الطاقة ،وما يزيد الدهشة تحقيق زيادة نسبتها
 %0في اإلنتاجية تعادل  2مليون دوالر أمريكي إضافيًا سنويًا ،وقد دفعت هذه الزيادة في اإلنتاجية بحد ذاتها
إلى تأسيس مقرات جديدة في أقل من عام واحد.
 أدخلت شركة بوينغ للطائرات وشركة برنس ستريت تكنولوجيز( )PSTالضوء الطبيعي إلى أماكن عملهم
وراقبت تحسين منظومة مراقبة الجودة .ففي شركة بوينغ تحديدًا ،أصبحت قراءة جهاز القياسات أسهل ،وتم
الكشف عن وجود شقوق كانت غير مرئية في السابق في هياكل الطائرات ،وتم التمييز بين الظالل الخفية من
اللون بشكل أفضل .وفي شركة برنس ستريت تكنولوجيز( ،)PSTكان إدخال الضوء الطبيعي أمراً ناجحا ً للغاية
فهو يقلص من تكاليف تعويض العمال بنسبة .%92
 شهدت شركة دياجنوستيك برودوكتس (المنتجات التشخيصية) في فالندرز ،بوالية نيو جيرسي ،زيادة في
إنتاجية الموظفين بنسبة  %09بعد تركيب منظومة التحكم بالمناخ الفعالة مع إضافة منارة األسقف "التي تسمح
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باإلنارة (بال تكلفة) بالضوء الطبيعي".

 عن طريق تركيب مناور سقفية وعزل إضافي لتحسين اإلضاءة والتحكم في درجة الحرارة ،نجحت شركة
فيريفون للتحقق من البطاقات االئتمانية ،والكائنة في مدينة كوستا ميسا ،بوالية كاليفورنيا ،من خفض معدل
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استهالك الطاقة بنسبة  %29وانخفض الغياب عن العمل بنسبة  %07وزادت اإلنتاجية بنسبة .%7 - %2
 وفي مقر شركة ويست بيند للتأمين المشترك في مدينة ويست ويند ،بوالية ويسكونسن ،ساهمت ضوابط التحكم
في محيطات العمل الفعالة والتي تتيح للموظفين تغيير درجة الحرارة وتدفق الهواء واإلضاءة والضوضاء
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استنادًا إلى المزايا التفضيلية الشخصية ،إلى زيادة قدرها  %02في تجهيزات المطالبات لكل موظف.
(ولمزيد من المعلومات حول بيئات العمل وتأثيراتها على عامة الشعب ،يرجى الرجوع إلى قسم "العامل المكاني").
نبذة حول "األشخاص سيئي السلوك"
في شهر نوفمبر من عام  ،0229ذكر جيم ووماك ،عالم التفكير النقي ،في صحيفة إخبارية إحدى تجاربه التي عاشها بينما
كان يقوم بجولة على شركة خدمات كبيرة .وخالل الزيارة ،اشتكى أرباب العمل من العاملين في إدارة أخرى وكيف أنهم
تراخوا في العمل ردًا على التغيير المنشود .وبعد وقت قصير ،وفي منطقة مختلفة ،اشتكى فريق آخر حول العداء الناجم عن
إدارة المالية خالل ذات التغييرات .وفي مرحلة ما ،طرح ووماك على أرباب العمل سؤاالً عما إذا كانت طريقة التغييرات
تلك التي تمت قد عادت بالفائدة على اإلدارتين حيثما يعمل "العاملون سيئوا السلوك .فكانت اإلجابة ،بعد القليل من النقاش،
"ال" بشكل صريح .في الواقع ،سرعان ما بدا جليًا أن هؤالء الذين يظهرون العداء كانوا ،في الواقع ،يعبرون عن رد فعل
عقالني إلى حد كبير لحماية مصالحهم .بعد ذلك ستعم نتيجة التغييرات المطلوبة في نهاية المطاف بالفائدة على الجميع،
وأوضح ووماك بأن المشكلة الحقيقة كانت ليست في التغيير بحد ذاته ،بل في عدم وجود المناقشة والمشاركة والتشاور مع
هؤالء الذين يعتبرون أنفسهم أنهم خاسرين لتوحيد الجميع على قلب رجل واحد .هذا هو ما يحدث غالبًا مع العمالء الداخليين
والخارجين عندما يختار المدراء أو الفرق التفكير وأخذ القرار بأنفسهم ومن ثم نشر منشورات رسمية بدل من العمل
بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.

الفئة القابعة في أسفل الهرم
يمثل القضاء على إهدار العامة جزء كبير من االستدامة كالذي يمثله التخلص من النفايات المادية .فعلينا أن نأخذ في االعتبار
أن أكبر األسواق االستهالكية في العالم – تقريبًا ثلثي البشرية – تتكون من فقراء يتم تجاهلهم أو اإلغفال عنهم من قبل معظم
الشركات بسبب التقاليد أو الجهل أو التعصب (انظر الشكل  .)0-04وعلى الرغم من ذلك ،اكتشف عدد كبير من الشركات
أن الفقراء ،إذا سنحت لهم الفرصة ،سوف يشكلون قوة اقتصادية في حد ذاتها" .العمل المستدام" هو مصطلح يستخدم
لوصف الجهود التي تشمل العمالء في "أسفل الهرم" ( )BoPفي نموذج األعمال التجارية للشركة ومفتاح االستفادة من تلك
القاعدة االقتصادية القوية هو "اختيار شريك محلي" .فلن تحقق الكثير من الشركات القابعة في أسفل الهرم النجاح بمجرد بيع
المنتجات للفقراء .فاستراتيجيات العمل المستدام الناجح تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمليات الراسخة والتي تشمل العمل مع
الشركات الوسيطة و/أو المساعدة على خلقها ،مما يؤدي إلى إقامة عالقة وطيدة الصلة بين الشركات في الداخل والخارج
وبين المجتمعات في أسفل الهرم.

ثالثة أمثلة

في عام  ،0993أرسلت شركة تصنيع اإلسمنت سيمكس في المكسيك فريق من المدراء إلى واحدة من أفقر المناطق في البالد
إلجراء دراسة مدتها ستة أشهر حول كيفية زيادة المبيعات .ش َّكل األشخاص من ذوي الدخول المحدودة حوالي  %02من
مبيعات أسمنت سيمكس وبالتالي رغبت الشركة في معرفة أفضل السبل لتقديم ما وصفته أسواق بكر لم يتم التطرق إليها .بعد
االنخراط في قاعدة العمالء تلك ومعرفة متطلباتهم ،اكتشف فريق سيمكس كيفية استخدام العميل الفقير لإلسمنت وكيفية قيامه
ب دفع ثمنه ومجموعة من الحقائق الربحية األخرى والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لجعل منتجاتها في المتناول .على جانب
آخر ،أنشأت مؤسسة ادخار تدعى " " Patrimonio Hoyبعد ذلك تمويل بيع منتجات سيمكس لقاعدة عمالء جدد لدى
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الشركة ،وتزايدت المبيعات فيما بعد بنسبة  %022سنويًا.

الشكل  :0-04الهرم االقتصادي العالمي
معتمد ومعاد طباعته بتخويل من "ذي فورتشن في أسفل الهرم" بواسطة سي .كي .براهاالد ،وستيوارت إل .هارت من مجلة
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قصة سيمكس ليست فريدة من نوعها ،ففي عام  ،0220تم منح جائزة نوبل للسالم لمحمد يونس ،أستاذ علم االقتصاد السابق
من بنجالديش ،و الذي اخترع مفهوم التمويل الجزئي (منح الفقراء قروض صغيرة حتى يمكنهم بدء مشاريعهم الخاصة).
وبالرغم أن المؤسسة قد ابلغت يونس مرارًا وتكرارًا بأنه ال يمكن اعطاء األموال لهؤالء الفقراء والوثوق بهم ،ولكنه اعتمد
على بحثه (وضميره) الذي أوحى له خالف ذلك .فكان حل يونس لمساعدة الفقراء هو قيامهم بمساعدتهم ألنفسهم عن طريق
خلق مؤسسة مالية جديدة تدعى بنك غرامين (غرامين ،يقصد بها قرية) .يوفر بنك غرامين حاليًا أكثر من  002مليون
دوالر أمريكي للقروض الصغيرة سنويًا ( 02إلى  22دوالر أمريكي في كل مرة) لمن هم في أمس الحاجة إليها ،حيث يتم
عمل ذلك البنك عن طريق زيارته لعمالئه بدل من مجيئهم بأنفسهم له .وبصرف النظر عن كونهم غير قادرين أو عازفون
عن تسديد قروضهم ،فإن هؤالء الذين يقترضون األموال من بنك غرامين يسددون قروضهم بنسبة أعلى من أي مجموعة
أخرى من المقترضين في العالم.
ومن خالل إدراكه بأنه بصدد عمل شيء جيد ،ساعد يونس شركة اتصاالت تدعى جرامينفون (مقتبسا َ فكره مصرفية سابقة
تدعى إقبال قا در) لبيع الهواتف النقالة لتتماشى مع السوق المستهلك .تبيع جرامينفون الهواتف النقالة بشكل أساسي للقرى
بدالً من األفراد .ويساعد بيع الهواتف للقرى على انتشار تكلفة الهواتف ،وبالتالي يمكن لعدد أكبر من األشخاص الحصول
على المعلومات حول أسعار المحاصيل وظروف السوق واإلحصائيات الحيوية األخرى من دون إضاعة أيام سيرًا على
األقدام ذهابًا وإيابًا إلى مراكز االتصاالت الرئيسية .ومن المتوقع ارتفاع األرباح من مشروع جرامينفون لتصل إلى أكثر من
 022مليون دوالر أمريكي على الرغم من حقيقة أن الشركة تعمل في منطقة من العالم يبلغ فيها المعدل السنوي لألجور
 030دوالر أمريكي فحسب.
وفي الوقت نفسه ،في أمريكا الوسطى ،كانت كوربوراسيون دينانت هي الشركة المنتجة لوقود الديزل الحيوي من أشجار
النخيل األفريقي ،الذي يحتاج إلى مياه أقل وإلى أيدي عاملة إضافية – الوضع الذي يوفر فرص عظيمة لخلق الوظائف
00
(يشارك حاليًا في المشروع  0.222من صغار المنتجين).
الفحوى من اقتصاديات الجزء السفلي من الهرم ال تتعلق ببيع المنتجات ألشخاص ممن ليسوا بحاجة إليها ،بل يتمثل الهدف
في أنه ال يجب أن تدير الشركات – خصوصًا العالمية منها – ظهروها فيما يتعلق بإتاحة الفرص لمن هم في أسفل الهرم في
بحثهم عن أسواق جديدة ومنتجات جديدة وشركاء عمل جدد .ال شك في أن الشركات المخضرمة واإلبداعية بالقدر الكافي
للتكيف مع احتياجات أكبر مجموعة في العالم من إمكانات العمالء تجني حاليًا منافع األرباح المتزايدة وتحسين االستقرار
االقتصادي اإلقليمي والرضا الشخصي الشديد – بقليل من المنافسة أو بال منافسة .وللمزيد من المعلومات راجع عصر جديد
من االبتكار :التوجيه من خالل قيمة المحدثة المشتركة من خالل شبكات عالمية بواسطة سي كي براهاالد و إم.إس كريشنان
(ماكجرو هيل )0223 ،والرأسمالية على مفترق الطرق ،ومحاذاة األعمال التجارية واألرض واإلنسانية بواسطة ستيوارت
هارت (مدرسة وارتون للنشر ،0227 ،الطبعة الثانية).
الكلمة األخيرة للمجتمع
ال يوجد شيء أكثر أهمية لألعمال من العمالء – العمالء الداخليين والخارجين على حد سواء .إن دور كل شركة هو تلبية ما
يحتاجه العمالء حيثما يريدون وبالطريقة التي يريدونها ،مع بعض االستثناءات .ويجب أال يفوت الشركة حقيقة أن جميع
القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها يجب أن تكون موجهة لصالح العميل .أي شيء آخر هو مضيعة كاملة ومطلقة للوقت
والمال والموارد .نقطة.

05
إدارة عملية التغيير

لم يعد التغيير باألمر السهل .يمكنك أن تسأل إيمي سباتريسانو ،رئيسة هيئة "اجتماع االستراتيجيات من جميع أنحاء العالم"
وأحدى مؤسسيين (هيئة تنظيم اجتماعات وفعاليات عالمية) .منذ فترة خلت ،تمعنت إيمي في عدد المواد المستخدمة يوميًا
خالل المؤتمر النمطي الذي يستغرق خمسة أيام فوجدت أن  0222من الحضور استخدموا وتخلصوا من  00.222طبق
و 32.222فوطة سفرة و 72.222فنجان وكأس و 92.222علبة وزجاجة .ولحصر التخلص من تلك النفايات (وغيرها)،
أجرت إيمي بعض البحوث واكتشفت أن استخدام التسجيل عبر اإلنترنت يمكن أن يسفر عن تقليص تكاليف الورق والطباعة
وطوابع البريد ،وبالتالي توفير  2.922دوالر أمريكي .كما أن عدم إتاحة األكياس في المؤتمر يمكن أن يوفر  00.722دوالر
أمريكي ،في حين أن عدم تقديم بيانات االجتماع يوفر  0.922دوالر أمريكي في الطباعة والورق .عالوة على ذلك ،فإن
تقديم المياه في أباريق بدالً من الزجاجات البالستكية يوفر  00.037دوالر أمريكي ،وتقديم البهارات بكميات كبيرة بدالً من
العبوات الفردية وإلغاء الحاجة الستخدام الحافالت عن طريق اختيار الفنادق القريبة من مركز المؤتمرات يوفر مدخرات
إضافية بإجمالي يزيد عن  02.222دوالر أمريكي .ولكن لسوء الحظ ،وكما كانت إيمي متوقعة ،فإن العديد من مخططي
االجتماعات والفنادق والمطاعم وغيرها من الشركات التي تعمل معها ال تزال غير مقتنعة بهذه األرقام .وفي هذا الصدد
تقول إيمي" :حتى لو أوضحت لهم بأنهم سوف يوفرون األموال وحتى لو قمت بتبسيط ذلك ،فإن هذا ال يعني أنهم سيقومون
0
به".
هذه القصة لم تكن استثنائية ،فالكثير من األشخاص ومنظماتهم يقاومون بشكل كبير التغيير حتى لو كان هذا التغيير المنشود
يضمن توفير األموال لخلق استقرار وظيفي إضافي .وكما يقول تشارلز داروين" :األنواع التي تنجو ،ليست في العادة هي
األقوى ،وال األذكى ،بل األكثر استجابةً للتغيير".

االستعداد للتغيير
للعمل على ترسيخ أي نوع من أنواع التغيير داخل أية شركة (خاصة فيما يتعلق برفع الكفاءة) فإن األمر يتطلب االتساع
والتعمق في التفكير .االتساع :يعني أن التغيير يجب أن يتم عبر الشركة بأكملها (مثالً كل قسم أو شخص يجب أن يؤمن
بالحاجة إلى التغيير) .والتعمق :يعني أن كل شخص يجب أن يشارك ،ويسخر مهاراته في عملية التغيير .ألن جعل الموظفين
جزء من أصحاب عملية التغيير من خالل طلب مساهمتهم هي وسيلة قوية لكسبهم .كما أن إشراك الموظفين أيضا يصب في
مصلحة توسيع المعرفة ،وشحذ الهمم ،وتقليل فرص إغفال أي شيء .وبنفس القدر من األهمية ،عند إشراك الموظفين في
عملية التغيير فإن تعابير مثل "هذا ليس عملي" ستقل كثيراً.
في عام  ،0222على سبيل المثال ،حققت شركة داو كيميكال مئات الماليين من الدوالرات جراء خفض التكاليف بفضل
الموظفين الذين أسهموا في تطبيق ممارسات رفع الكفاءة في منشآتها في تكساس ولويزيانا .وكجزء من عملية التغيير ،عمل
الموظفين جنبا إلى جنب مع المدراء من أعلى المستويات في الشركة .كما أن الحلول التي جاؤوا بها  -بمفردهم  -تضمنت
تحديد وإصالح تسرب البخار ،والحد من استهالك الكهرباء ،عزل األفران الصناعية بصورة جيدة ،وتبني الرصد والمراقبة
في الوقت الحقيقي (مالحظات فورية من العمليات الميكانيكية الميدانية) .من خالل إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين من
اإلدارات المتعددة ،وبواسطة عمليات رفع الكفاءة الجارية ،استطاعت شركة داو ضمان ما يلي )0( :تحقيق االتساع
والتعمق )0( ،تقليل فرص واحتماالت إغفال أي شيء ،و( )2معالجة المشاكل من زوايا مختلفة.
ربما تكون أهم نظرية إدارة تم وضعها
هناك قول مأثور غالبا ما ينسب إلى ألبرت أينشتاين يقول" :الجنون هو القيام بعمل نفس الشيء مراراً وتكراراً مع توقع
الحصول على نتيجة مختلفة في كل مرة" .تمعن في النموذج التالي التي قام بوضعها كورت لوين في العام ( 0920انظر
الشكل  .)0-02تنص نظرية لوين (مجال القوة) أن هناك قوتان تبرزان عندما يتم إدخال تغيير في إطار العمل .القوة األولى
تنشأ من أولئك الذين يحاولون إنفاذ التغيير (القوى الدافعة) ،والقوة الثانية تنتج من أولئك الذين يحاولون مقاومة التغيير (القوة
المقاومة).
يعتقد لوين أن معظم المدراء يستخدمون القوة إلحداث التغيير من خالل ممارسة الضغط على أولئك الذين يعارضونها .لكن
في الممارسة العملية ،كلما قامت اإلدارة بالدفع بقوة ،كلما قام الجانب اآلخر بالمقاومةً ،والنتيجة أن كال الجانبين ينغلقون في
سياسة "سوف أربح هذا الصراع على السلطة" متخفين وراء حجاب رقيق من التهذيب (معظم الموظفين ال يقاومون بعنف
أو قوة ولكن من خالل التراخي ،األعذار وغيرها من أشكال المماطلة).

القوى المحركة
(التي تدفع نحو التغيير)

القوى المقاومة
(التي تقاوم التغيير)
الشكل  – 0-05نظرية لوين – نظرية مجال القوة
المصدر :جيه .سكوت" ،الموجز في علم اإلدارة" (مطبعة هوارث 00 : )0222

يرى لوين أن أفضل طريقة للتغلب على المقاومة هو الخروج من دوامة الصراع على السلطة والتركيز على سبب الذي
يكمن وراء مقاومة قوى المعارضة للتغيير .دائما ً ما يكون سبب مقاومة التغيير الخوف من شيء ما .لذلك فإن السؤال الذي
ال يجب على اإلدارة أن تسأله "كيف يمكننا إقناع هؤالء الناس بحجتنا من أجل التغيير؟" (مثالً كيف نفرض عليهم التغيير؟)
بدال من ذلك يجب أن يكون السؤال "ما هي مخاوفهم ،ولماذا يعارضون التغيير ،وكيف يمكننا إزالة تلك المخاوف؟"
لماذا يخاف الموظفون من التغيير
إن بدء تغيير في األعمال قد يكون تجربة غير سارة وغير مريحة ،ألنه في كثير من األحيان يؤدي إلى إزالة ممارسات تعود
عليها الناس ،وحواجز حمائية ،ويولد شعوراً بالتشرد وأن يكون في موقف دفاعي .النص التالي مقتبس من كتاب "خلق قيمة
للزبائن" لمؤلفه ويليام باند ،حيث يصف المخاوف النمطية المرتبطة بالتغير في العمل.
الخوف من فقدان الوظيفة:
بمجرد ذكر "رفع الكفاءة" أو "التغيير" في مكان العمل يفترض كثير من الموظفين على الفور أن وظائفهم على المحك .لهذا
السبب يجب أن تبدأ مبادرات التغيير بتطمين الموظفين أن فقدان الوظائف هي المالذ األخير.
الخوف من فقدان زمام المبادرة:
الشعور بأن األمور يجري الترتيب والقيام بها من قبل اإلدارة وليست من قبل الموظفين.
الكثير من الريبة:
عدم وضوح المستقبل حيث يبدو كل يوم جديد كأنه بداية النهاية .ذلك من الممكن أن يقود الموظفين إلى الرغبة في الحصول
على أدق التفاصيل واستخدام تقنيات المماطلة (مثل اإلفراط في التحليل).
الكثير من المفاجآت:
الناس يحبون التجديد ،ولكنهم يكرهون المفاجآت ،لذا فإن التحذيرات المبكرة ضرورية لتجنب الصدمات غير المرغوب فيها.
تغيير العادات:
العادات سهلة وطائشة .أما التغيير فهو غير مريح.

الحاجة إلى ما هو مألوف:
الجميع يحب ما هو مألوف ،ومعظم الناس يشعرون بالراحة في الذهاب إلى أماكن وفعل أشياء يعرفون أنها خالية من
المخاطر.
األشياء الجديدة تعني الكثير من العمل:
هذا يحدث عادة عند إدخال تغيير .لكن الشعور بعبء العمل في البداية غالبا ما يخف ،عندما تصبح المهام الجديدة أقل سهولة
(وهذا في الغالب سبب التغيير).
االهتمام بالكفاءة:
كلما قدم شيء جديد ،يتساءل الناس عن قدرتهم على إتقان مهارات جديدة ،السيما إذا لم يتم توفير التدريب والدعم المتواصل.
عدم توفر الوقت للتكيف:
ً
القول "دعونا نفعل األشياء بطريقة مختلفة 'ليس كافيا ،فذلك يستغرق وقتا لتطوير مهارات جديدة وكذلك التسرع في تنفيذ
عمليات التغيير يمكن أن يؤدي إلى التعطيل ،والتخريب ،والتلكؤ ،وضعف األداء.
التغيير من زاوية أخرى
طور كورت اوين الحقا ً نظريته "مجال القوة" بمساهمة (إدجر شين) عن طريق إدخال "نهج ذو ثالث مراحل لتغيير
السلوك" ،حيث تم االعتراف بأن العادات الحميدة يصعب التخلص منها مثلها مثل العادات السيئة والتوافق الذي وصل إليه
الرجالن هو تغيير العادات السيئة والحفاظ على العادات المحسنة عند رسوخها ،وإليك كيف يعمل ذلك:
 -0إطالق السلوكيات الحالية .هو الحصول على القبول من أجل التغيير عن طريق إقناع الموظفين بضرورة للتغيير .وهذا ال
يعني أن قرارا يجب أن يتخذ ،أو أن حالً يجب العثور عليه .المطلوب في هذه المرحلة ،هو إيجاد توافق عام في اآلراء ،وأن
يتفق الجميع على أن شيئا جديدا البد من القيام به .ومن األمثلة على ذلك :عندما قامت بعض الشركات بجعل موظفيها يقرون
بأن الحد من النفايات هو أمر مطلوب عن طريق إشراكهم في تقدير المبلغ (والتكلفة) للنفايات التي ينتجها العمل ،وتحليل
الطاقة والوقود المستهلك ،وتقديم تقديرات النبعاثات الكربون ،واإلشارة إلى مستويات القمامة والتكاليف .كما أن دراسة ما
حققته الشركات األخرى بواسطة االستدامة (خاصة الشركات المنافسة) هو تكتيك آخر أثمر عن النتائج.
 -0تغيير السلوكيات الحالية .دع الموظفين يشاركون في عملية التغيير من خالل طلب مشورتهم ومشاركتهم (االتساع
والتعمق) .هذا يمكن أن يتم عن طريق تشكيل فريق (أو فرق) تكون مهمتهم جمع األفكار .مرة أخرى ،كلما زاد عدد
الموظفين المشاركين زادت فرص القبول بالتغيير ألن التغيير سوف ينظر إليه على أنه فكرة الموظفين بدال عن أنه فكرة
اإلدارة.
 -2ترسيخ سلوكيات جديدة .تعزيز ممارسات عمل جديدة مع منح مكافآت .إذا لم يتم ذلك ،فسوف يتوقف الناس عن إحراز
تقدم ،وسيعودون إلى عاداتهم القديمة اآلمنة.
تعزيز األلتزام من أجل التغيير (خالصة)
قال جورج برنارد شو ذات مرة" :الشعور األول عند تعلم شيء جديد يماثل الشعور عند فقدان شيء" .للقضاء على الشعور
بالخسارة (والشعور بالخوف الذي تخلفه الخسارة) جرب ما يلي:











إشراك أكبر قدر ممكن من الناس .المشاركة تؤدي إلى الحماس والتحفيز
التأكيد على أن فقدان الوظيفة ليس جزء من عملية التغيير – اشرح "ووضح" بأن أي موظف زائد عن الحاجة سيتم
إعطاءه مهام جديدة وتدريبه.
التواصل بوضوح واستمرارية .اجعل عملية التغيير خالية من اللبس ،ووفر كل ما يمكنك من معلومات عن عملية
التغيير.
تقسيم عملية التغيير إلى خطوات مفهومة ،وسهلة التحكم
عدم مفاجأة أحد بالتغيير
دع االلتزام ينمو .ال تطالب باالنصياع لطرق جديدة غير مجربة (لن تحصل عليه).
وضح ما هو المتوقع من الموظفين خالل وبعد عملية التغيير .بلغ هذه المعايير والمتطلبات بصورة متكررة (مثالً
ناقش ردود األفعال).
توفير أكبر قدر ممكن من التدريب المتواصل.
ضع في ذهنك أن اكتساب عادات عمل جديدة يتطلب في الغالب من  2إلى  0أسابيع (أو أطول من ذلك) للنجاح أو
الفشل.

تعلم في أي مكان تذهب إليه
نقص الخبرة عند إجراء التغيير ليس ذريعة للخمول .في الواقع ،معظم مبادرات رفع الكفاءة الناجحة بدأت بحفنة من
األشخاص يخطون إلى المجهول متسلحين بالقليل من الحس السليم ،وفهم سليم ألعمالهم (وعمالئهم) ورغبة عارمة لتحقيق
النجاح .يوضح لنا كين تننباوم ،شريك التكنولوجيا في شركة داو كيميكال الذي قاد بنجاح العديد من مشاريع رفع الكفاءة ،هذا
المفهوم على النحو التالي:
"معظم جهود رفع الكفاءة [في داو كيميكال] بذلت بواسطة موظفي داو .لقد قمنا بتأجير استشاريين من وقت آلخر للتحقق من
صحة افتراضاتنا أو ضمان أننا لم نفوت أي شيء  -ولكن في معظم مصانعنا ،وألن عملياتنا متخصصة للغاية ،فإن الخبراء
الخارجيين ليس في مقدورهم تقديم الكثير من المساعدة.
وذهب كين إلى القول بأن نفس التقنيات التي تستخدم كل يوم لتغيير وتحسين والحفاظ على العديد من مصانع داو كيميكال
هي نفس التقنيات التي تستخدمها داو لتطوير مبادرات االستدامة ألنه عندما يتعلق األمر بالتغيير ،ال يوجد أي معنى في إعادة
اختراع العجلة كل مرة.

فلتفعلها
في بعض الشركات سوف يرفض الموظفين القيام بمهام ومسؤوليات جديدة مهما كانت األساليب المستخدمة ،لذلك فإن إدارة
التغيير في ظل معارضة قوية تتطلب إجراءات صارمة تشمل إجراءات تأديبية ،إعادة التكليف أو ربما إنهاء الخدمات .ويتفق
معظم الممارسين بأن على المدراء أوالً محاولة التحفيز على التغيير من خالل تشجيع الموظفين على شق طريقهم الخاص
من خالل عملية التغيير.
ومن المؤكد أن الدخول إلى المجهول هو أمر مخيف للكثيرين ،ولكن كما هو الحال مع الحياة ،وفي بعض األحيان على
المرء ببساطة أن يفعل ما يجب القيام به حتى وهو خائف .البديل ،كما يقول المثل ،هو أنه إذا استمررت في فعل ما تقوم به
دائما ،فمن المحتمل أن تنتهي بما تحصل عليه تماما ً كما قال جورج اداير "كل ما ترغب فيه ،هو على الجانب اآلخر من
الخوف".
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تشكيل الفريق:

التوصيات التالية الخاصة بتشكيل فريق عمل ،تم توليفها من عدة خطط ناجحة للتخلص من النفايات:
 -0قبل التشكيل النهائي لفريق العمل ،قم بإعالن أهداف الشركة ،ما هو الوضع الحالي للشركة وماذا تريد أن تحققه؟ هل
هو "صفر" في المائة نفايات؟ استبدال مواد سامة ببدائل آمنة؟ تخفيض الوقت الالزم لإلنتاج؟ تنقيح نظام الميزانية
لتحميل تكلفة النفايات إلى القسم الذي يخلق تلك النفايات؟ تحقق من الفرق بين ما هو موجود وما هو مطلوب.
افترض أن كل شيء قد جري التحقق منه كان معطوبا َ ويتوجب تحسينه.
 -0حافظ على حجم الفريق في مستوى معقول يمكن إدارته بسهولة .حيث تظهر األبحاث أن أحجام الفرق يجب أن ال
تزيد عن  10أو  12شخصا للحصول على أكبر قدر من الفاعلية ،فالفرق كثيرة العدد عادة ما يصعب التعاطي معها.
 -2أشرك األفراد الذين هم على دراية بما تم التحقق منه .وربما تكون هناك حاجة إلى مساهمة العاملين في الخطوط
األمامية ،والموردين ،وأطقم الصيانة ،والعاملين في مجال الصحة والسالمة ،وإدارة المشتريات ،واإلدارة الهندسية،
والقانونية ،والبحث والتطوير ،والعمالء ،والمجتمع الذي تتواجد فيه ،والمختصون بالبيئة .استفد من كل هؤالء
الناس .فعلى سبيل المثال ،وضعت شركة بروكتر أند غامبل هدفا ً للحصول على  %22من أفكار االبتكار من خارج
الشركة في محاولة لتحريك األمور وخلق طرق جديدة للتفكير.
 -0ال تصد المتطوعين .ال ينبغي تقليل الحماس كما ال يجب ترك أحد يتملكه شعور أنه مستبعد .فعلى سبيل المثال،
قامت سلسلة فنادق سكاندك بإشراك موظفيها في خفض التكاليف غير الضرورية واكتشفت الحقا ً أن معظم األفكار
جاءت من عامالت تنظيف الغرف (ذلك للتأكيد مرة أخرى بأن العاملين في الخطوط األمامية هم في كثير من
األحيان أكثر معرفة من اآلخرين).
 -2ابدأ باألشياء الصغيرة .إذا كان توفير الطاقة هو الهدف ،فألقي نظرة على عداد كهرباء الشركة ثم خذ جولة وقم
بإطفاء كل األنوار والمعدات غير الضرورية .أعد قراءة العداد مرة أخرى لتحديد ما تم توفيره .أضرب ما تم توفيره
في اليوم في عدد أيام العمل خالل السنة ،سوف تحصل على تقدير تقريبي لمقدار المال الذي يمكن توفيره في السنة
لمجرد إطفاء األنوار والمعدات غير الضرورية .هذا الشيء ينبغي أن يكون دافعا ً لالستمرار في المزيد من
الخطوات.
 -0كن على تواصل مستمر ،وتحقق من النتائج والتدريب .أدمج التدريب وتوزيع المعلومات للسماح للمجموعات
المختلفة بااللتقاء والتواصل .تأكد من أن كل موظف (بما في ذلك العاملين في الورديات) مدركين لما يجب القيام به،
وما الذي تم القيام به ،ولماذا.
 -7االتفاق على أدوات التحفيز .قرر كيف يمكن تحفيز الموظفين ،فالتقدير ،والمزيد من اإلجازات ،والمكافآت المالية،
ومراسم التكريم بمثابة محفزات فاعلة .ففي إحدى الشركات رغب الموظفين بمكافأتهم من خالل كعكة جزر تخبز

بواسطة زوجة رئيسهم .شركة أخرى قامت بنشر إنجازات الفريق على لوح كبير (مفهوم الوكز -موضحة في
الفصل  – 2ما التحديات التي تواجه المصلح) .لقد تم توضيح كيفية الحد من صرف الكهرباء ،وتوفير كميات من
المواد الخام ،خفض دقائق من زمن اإلنتاج ،وهلم جرا .وهناك شركات أخرى تربط المكافآت السنوية بأداء العاملين
في تقليل النفايات.
 -3حافظ على الروابط بين فريقك وبقية أعضاء الشركة .تعرف على المخاوف واحتياجات األفراد المشاركين ،وكن
على دراية وشارك في أي عمل ينتويه ،أو ينجزه الفريق.
 -9قم بتحديث األهداف أثناء القيام بتحقيقها .أكد على فكرة نحن مستمرون ،ال حدود لعملية التحسينات ،ابني على
النجاحات السابقة ،وقس وتتبع كل تقدم مهما كان صغيرا .يذكر أن  02إلى  02خطة توفير صغيرة لتوفير  %0من
التكاليف سرعان ما تتجمع لتجعل المحصلة النهائية ذات قيمة معتبرة .فلنتركهم يعملون.
تنظيم اجتماعات الفريق
األشياء التالية ينبغي مناقشتها ،واالتفاق عليها ،وكتابتها قبل أن نتوقع من الفريق القيام بما عليه:
 كتابة هدف الفريق ووضعه في مكان مرئي يمكن الجميع من التعرف عليه .على سبيل المثال ،في سيناريو الحد من
النفايات ،فإن األسئلة النمطية التي يجب أن تقدم يمكن أن تشمل :ما هي النفايات؟ أين تتراكم هذه النفايات؟ متى تم
تراكم هذه النفايات؟ ما هي كمية تلك النفايات؟ ما الذي يمكن عمله للقضاء على النفايات ومنع تراكمها؟
 توقعات الحضور .يقترح بعض الممارسين أن على فرق رفع الكفاءة االلتقاء على األقل مرتين أو ثالثة مرات في
الشهر وأيا كان القرار ،يجب كتابته وإنفاذه.
 القواعد السلوكية .ومن األمثلة على ذلك :ال انقطاع ،ال تحديق في األعين ،ال مناداة باألسماء ،وال نقد مركز على
الشخصية بدالً من المهمة.
 توقعات إنجاز العمل .قم بوضع المعايير التي تحدد ما إذا كان أعضاء الفريق يضعون ثقلهم على المهام ،وما الذي
ينبغي عمله إذا كان الجواب ال.
 طرق االتفاق (أو المعارضة) .هل سيجرى تصويت ،هل سيتم االستماع إلى االعتراضات؟
 وضح بدقة المسؤوليات (العامة والخاصة) ،على سبيل المثال أبلغ كل إدارة أن استخدام الطاقة يجب أن يرشد بنسبة
 %02في الشهر ،ثم أعلن توقع المزيد من مثل هذه الخطوات.
 فسر بوضوح الكيفية التي سيتم التعامل بها عند حدوث مأزق ،هل سيتم سحب القرعة ،أم اللجوء على قرعة بعملة
معدنية؟
يجب تسجيل األفكار والمقترحات على لوحة عرض كبيرة حيث يمكن رؤيتها بوضوح والرجوع إليها  -التركيز على
اإليجابيات من األمور المهمة .كما أن البقاء متفائال وسيلة جيدة لرفع الروح المعنوية وتعزيز التعاون الفردي والمشاركة .أولئك
الذين يعملون مع فرق بانتظام يشيرون إلى ضرورة مواجهة أي نقد سلبي باقتراح إيجابي للتحسين .كما يمكن تصحيح النتائج
السلبية بتدابير للتغلب على المواقف االنهزامية .ويشمل ذلك:

 عقد اجتماعات فرصة ثانية بعد (افتراض) الحصول على إجماع.
 تجنب الحلول الجزئية( ،اتخذها قاعدة عامة) يجب أن يكون لديك حل أو اثنين.
 تجول حول الطاولة مع أعضاء الفريق مع اإلصرار على تلقي ردود األفعال (وهذا يساعد في منع الناس الهادئين
من كبت آرائهم ،كما يقوم بإسكات الثرثارين من الهيمنة على المناقشات.
 شجع أعضاء الفريق على جمع الحقائق ،وعمل البحوث الخاصة بهم.
 تذكر بأن الغرض من تشكيل المجموعة هو الحصول على نتائج (مثالً تشكيل الفريق ليس حالً في حد في ذاته).
 تذكر أن كل مجموعة هي متفردة وتتطلب بداية مختلفة وشكل قيادة مختلف.
 عين أعضاء من الفريق الستجواب االقتراحات والحصول على أفضل الحلول.
ماذا يجب فعله عند تباطؤ الجهود
ليست كل قصة فريق عمل في مشروع سعيدة النهاية .أحيانا يقل الحماس والعمل حتى في أفضل الفرق .التعليقات النمطية
عند تعثر الجهود تتضمن" :ليس لدينا وقت لهذا"" ،هذا العمل غير مثمر" "هذه األشياء ليست ذات صلة" أو "نحن فقط
نحرث البحر" .ومن األمثلة اإلضافية عندما تسكن الفريق عقلية يهيمن عليها الكثير من التحليل الذي يؤدي إلى الشلل،
والنتيجة عدم حدوث شيء.
من المشكالت األخرى عندما يتسلل الغرور وعقدة التفوق إلى الفريق ،أو عندما يرفض فريق االلتفات إلى وجهات نظر
اآلخرين (من خارج الفريق) بدعوى أنها غريبة أو مختلفة – عندها يتم تجاهل البيانات التي ال تتفق مع آراء الفريق أو
وضعها على الرف ،حيث ال يتم اعتماد البدائل األخرى والقفز إلى استنتاجات ،أو يسيطر الخمول على المكان .في أكثر
األحيان ،يكون هذا ما ينتج عادة جراء عدم وجود أهداف واضحة وقيادة رشيدة .واالقتراحات في هذه الصدد تشمل ما يلي:
 تأكد من أن كل فرد يعرف ما هو متوقع منه ،وما يجب القيام به .هذا قد يتطلب إنشاء شكل آخر لبوصلة يمكن
قراءتها وتساعد على توضيح وجهة الشركة ،أين تريد الذهاب؟ وماذا تريد أن تفعل؟ ولماذا ،قبل أن يتم وضع
أهداف تحمل أرقاما ً.
 أنشئ "قائمة بالمهام" ،على الرغم من أن هذا يبدو أساسيا ً ،فإن قائمة بسيطة مفصلة بحيث يمكن التأشير فيها على
المهام المنجزة قد تكون فقط هي المطلوب لمساعدة الموظفين في التركيز على هدف واحد في كل مرة ،والتأكد من
إحراز تقدم.
 أوكل المهام .كافئ الموظفين الجيدين بإعطائهم مسؤوليات إضافية ،وقدرهم عن طريق السماح لهم بتقديم حلولهم
الخاصة بالمشكالت.

أعرض النتائج ،قدم مرئياتك باستمرار .ودع الموظفين يدركون أنك تأخذ األمر على محمل الجد وأنهم تحت
المراقبة .اسمح بالمسابقات المتمدنة بين اإلدارات أو زمالء العمل.

 حلل وتبصر في النتائج .قسم كل يوم عمل إلى قطاعات زمنية وسجل ما تم القيام به في كل قطاع زمني .قارن ما تم
إنجازه مع ما كان متوقعا .إذا لم يحدث تطابق ،اسأل لم ال؟
 تجنب المماطلة (البيروقراطية) .إذا بدت مهمة ما عسيرة أو بعيدة المنال ،توقف عن التفكير فيها وانتقل إلى المهمة
التالية في قائمة المهام ،هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على الزخم.

التخلص من النفايات :مبادئ التطبيق
 .0حدد المسؤولية .ضع في اعتبارك أن مصطلح "الجميع مسؤول" غالبا ما يفسر على أنه ليس هناك من مسؤول.
 .2أعرض معايير القياس المالئمة ليطلع عليها الجميع.
 .3ثقف وأشرك جميع الموظفين واإلدارات.
 .4اجمع األفكار وضعها موضع التنفيذ.
 .5أجري تحسينات ،جدولها ثم قم بعرض النتائج ،واستمر في الحراك...

العامل المكاني
سواء أكنت في المكتب ،أو المصنع ،أو المتجر أو المنزل ،يتم تنفيذ معظم األعمال داخل المبنى  -والغالبية العظمى من
المباني في العالم تتضمن إشكاليات .في الواليات المتحدة وحدها ،تستهلك المباني أكثر من  %03من مجموع الطاقة
الكهربائية المنتجة .المباني أيضا مسؤولة عن أكثر من  %29من الطلب على الطاقة في أميركا ،ومسؤولة أيضا ً عن %23
من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البالد.
من المقلق أيضا ً ،نسبة مستويات التلوث في األماكن المغلقة أعلى مرتين إلى خمس مرات (أحيانا أعلى بمائة مرة) من
المستويات الموجودة في الهواء الطلق بسبب الغبار واألبخرة من مواد البناء الداخلية ،محاليل التنظيف ،وعمليات اإلنتاج،
وأنظمة التبريد والتدفئة المركزية ،وغاز الرادون ،المبيدات الحشرية والدهانات والغراء والسجاد ،وغير ذلك .في الواقع،
تقدر الخسائر في اإلنتاجية واألمراض الناتجة عن هذه السموم بنحو  02مليار سنويا تتكبدها الشركات .لذلك فإن الحد من
هذه المصاريف من األمور األساسية لعملية االستدامة.
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تشييد أفضل المباني:
معهد جبال الروكي (آر ام آي) هو مؤسسة تجارية ،غير ربحية ومركز أبحاث يعنى بشؤون البيئة ،يقع في مدينة اولد
سنوماس ،بوالية كولورادو األمريكية .داخل مقره الرئيسي الذي تبلغ مساحته  270متر مربع توجد بحيرة أسماك تحوي
مجموعة من السالحف ،والضفادع وسمك الكارب ،وسمك السلور ،يسبحون على مدار العام .كما يحتوي على زهر الجهنمية
يزهر تحت مناور معزولة ،تلقي وهجها على كمية وافرة من الكرم وأشجار المانجو ،وثمار الباباي ،وفواكه اآلالم  ,ويتم
حصد الموز داخل المبنى على الرغم من أن المبنى بكامله يقع على ارتفاع  0,000متراً وموسم الزراعة في الهواء الطلق
يبلغ  20يوما في السنة ،ونوبات سحب منتصف الشتاء تدوم لشهر ونصف الشهر ،كما تنخفض درجات الحرارة في بعض
األحيان إلى  00درجة مئوية تحت الصفر .وبالرغم من ذلك فالمعهد ال يملك نظام تدفئة مركزية ،وتبلغ فاتورته الشهرية من
الطاقة حوالي خمسة دوالرات .يذكر أن طبقات من العوازل فائقة الكفاءة ،ومراوح استعادة الحرارة ،والنوافذ المعزولة
تساعد في الحفاظ على المبنى وقاطنيه دافئين طوال فترة الشتاء.
ومن أكثر األمور إثارة للدهشة حقيقة أن هذا المبنى يكلف أقل من تكلفة بناء مبني تقليدي بنفس الحجم ،هذه الكفاءة التي
جعلته قليل التكلفة إلى هذا الحد أتت من تقنيات عام 0932م ،التي استعادت تكاليفها خالل عشرة أشهر.
وعندما نتجه إلى الشمال ،حيث والية مينيسوتا ،يقع مركز شركة فيليبس الصديق للبيئة (بي إي إي سي) وهو مرفق تجاري
وصناعي رأس ماله  2.2مليون دوالر ،ويعتبر (بي إي إي سي) مشروع رائد لمجلس "المباني الخضراء" ،وهو موطن
لنحو  02شركة تصنيع ومستأجري مكاتب .ومن مميزات هذا المبنى المقام على مساحة  2900متر مربع ،دخول مواد بناء
مستردة ومعادة التدوير في بنائه ،مصادر طاقة شمسية ،وطاقة مولدة من الرياح ،التدفئة والتبريد عن طريق التبادل
الحراري األرضي (مضخات الحرارة) ،اإلضاءة باستخدام ضوء الشمس ،األسطح المزروعة ،مواد طالء جدران غير
سامة منخفضة االنبعاثات ،وأنظمة حرث ومعالجة مياه األمطار .وبسبب هذه األنظمة الفاعلة حصلت (بي إي إي سي) على
جائزتي تصميم  -إحداها من المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين.
ومن المشوق ،أنه بالرغم مما ذكر هذا ليس سبب تكالب المستأجرين على المبنى .فإن ما يلفت انتباه عمالء (بي إي إي سي)
هو حقيقة أنه أقل تكلفة لتشغيل األعمال التجارية تحت سقفه .ووفقا لجمعية أصحاب ومدراء البناء (بوما) ،فإن تكاليف
المؤسسات العامة عامة عادية لمبنى مقام على  2900متر مربع تصل إلى نحو  %20من ميزانية التشغيل السنوية ،في حين
أن فواتير الخدمات العامة السنوية لـ (بي إي إي سي) تصل فقط  02222دوالر أي حوالي  %2من الموازنة التشغيلية
السنوية .وعالوة على ذلك ،تنفق (بي إي إي سي) فقط  %07من ميزانيتها التشغيلية على أعمال التصليح ،واألمن والصيانة
األرضية ،مقارنة بنسبة  %02التي تقول (بوما) أنه الحد النمطي للشركات األخرى.
أمثلة أخرى على مباني فاعلة:
المباني التجارية التي تدفع تكاليفها ،وفي بعض األحيان تنتج طاقة أكثر من التي تستخدمها ،ليست ضربا من الخيال.
فالتقنيات قليلة التكلفة مع الحس السليم تقوم بتصميم مباني فاعلة منذ سنوات خلت .فعلى سبيل المثال ،فيريفون (وهي فرع
من شركة هيوليت باكارد) جددت مقرها الرئيسي بوالية كاليفورنيا ،حيث شهدت الحقا انخفاض استهالك الطاقة بنسبة
 .%29بعد ذلك بوقت قصير ،انخفض معدل غياب الموظفين بنسبة  ،%07وزادت إنتاجيتهم بنسبة  .%2وفي أماكن أخرى،
قررت رابطة السيارات بوالية كاليفورنيا – مكتب انتوش( ،أرخص بناء على اإلطالق) ،استخدام مصابيح اقتصادية داخل

مبناها البالغة مساحته  0029متر ،ونظم إضاءة مجانية من ضوء الشمس المتسلل من نوافذ فائقة العزل .ونتيجة لذلك أدى
التخفيض في فواتير الطاقة ( )%02إلى تغطية تكاليف التحسينات في ستة أشهر.
واحدة من أكثر الدراسات التي كتب عنها في كفاءة المباني التجارية ،تتعلق ببنك (آي ان جي) في أمستردام (هولندا) ،الذي
تم بناؤه في عام  .0937البنك يتطلب طاقة أقل بنسبة  %90من الطاقة مقارنة مع المباني القياسية التي في مثل حجمه.
وعالوة على ذلك ،فإن الـ  2ماليين دوالر الناتجة من خفض تكلفة الطاقة السنوية سددت لترقية كفاءة المبنى خالل ثالثة
أشهر .اليوم ،المبنى جميل الشكل ،ويحلو العمل داخله ،حيث انخفضت نسبة الغياب إلى  %02وارتفعت اإلنتاجية ،وفي
بعض األحيان ال يقوم الموظفين بترك المبنى بعد انتهاء ساعات العمل.
ألقي نظرة أخرى على هذه األمثلة المذكورة ،فما يجعلها مقنعة بشكل خاص حقيقة أن المباني الفاعلة ال تقوم بتوفير المال
فحسب ،بل تساعد أيضا الشركات التي تعمل داخلها على كسب المزيد من المال عن طريق رفع اإلنتاجية وانخفاض معدالت
تغيب الموظف.
السيطرة على الممارسات اإلسرافية في البناء
تدريجيا ً بدأ المهندسون المعماريون والبناؤون اكتشاف حقيقة أن المباني يقضي فيها معظم الناس أكثر من  %92من وقتهم -
ال حاجة إلى أن تكون مصدراً رئيسيا للنفايات أو عدم الكفاءة .فلماذا معظم المباني في العالم إما غير فعالة أو شيدت بطريقة
غير فعالة؟ اإلجابة تكمن في األسباب الرئيسية التالية:
 عادة ما يعتمد دفع المال للمهندسين المعماريين وباقي المهندسين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة
مئوية من تكلفة المبنى أو المعدات المتعلقة بها (بعبارة أخرى ،األتعاب تعتمد على تكلفة المبنى ،وليس على أساس
كم سيوفر من التكاليف) ،و
 معظم مطوري الممتلكات ال يتوقعون القيام بدفع فواتير الطاقة للمباني التي يشيدونها ،لذا يصبح لديهم القليل من
االهتمام أو ال مصلحة لهم في حلول توفير الطاقة أو الحد من النفايات.
لحسن الحظ ،يجري إحراز تقدم في مكافأة المقاولين بناء على تحقيق توفير على المدى الطويل بدال من كم من المال يمكن
توفيره في نفقات البناء على المدى القصير .هذا هو الخبر السار خصوصا ً عندما نضع في االعتبار أن المباني الفاعلة عادة
ما تكون أسرع في استئجارها ،وأفضل في االحتفاظ بالمستأجرين مقارنة بنظيراتها من المباني غير الفاعلة .باإلضافة إلى
ذلك ،فالمباني الخضراء أكثر راحة من الناحية البصرية والحرارية والصوتية ،مما يحقق مكاسب مالية من حيث اإلنتاجية
ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي .ففي استطالع أجري عام  ،0220أفاد عدد من أصحاب المباني والمطورين والمهندسين
المعماريين والمهندسين واالستشاريين ،بنسبة  %90أن المباني الخضراء تحسن الصحة وتؤمن الرفاهية لقاطنيها.
المباني الفاعلة تزيد من األرباح
التوفير المالي من حيث احتياجات طاقة أقل ليست المنفعة الوحيدة التي تقدمها المباني قليلة االستهالك للطاقة ،وفيما يلي
قائمة بالتحسينات الموثقة ،التي تم الحصول عليها بعد استخدام الضوء الطبيعي (عن طريق النوافذ أو مناور أنبوبية الشكل)
في أماكن العمل:
 انخفاض كبير في "دوران الموظفين"












تضاعف عدد العمالء
متاجر تعمل لفترات أطول من الوقت
زيادة تصل إلى  %02في مبيعات التجزئة
زيادة في اإلنتاجية تصل إلى %03
انخفاض في معدالت الحوادث بنسبة تصل إلى %50
تحسن في وقت إنجاز المهام
ازدياد قدرة الموظفين على تحديد المواد بما في ذلك المعطوبة بصورة أفضل وأسرع
زيادة معدالت استشفاء المرضى وتقليل اإلجهاد لموظفي المستشفيات
تحسن في قدرات النظر لكبار السن
تمتع الطالب بفوائد صحية أكثر ،والغريب ،معدالت أقل لنخر األسنان.

هذه التحسينات لم تسجل في الواليات المتحدة فقط .فالمجلس الكندي لألعمال الخضراء توصل إلى نتائج مماثلة عندما
اكتشف أن إدخال ضوء النهار الطبيعي رفع من معدل اإلنتاجية  %13في الشركات الكندية ،وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة
تصل إلى  ،%40وساعد على تحسين نتائج االختبارات المدرسية بنسبة تصل إلى  .%5فتحسين التهوية أضاف لهذه
التحسينات رفع اإلنتاجية بنسبة  %07وتقليل نسبة المرض إلى %22
التغلب على العقبات
بدون أدنى شك ،أكبر سوء فهم حول المباني األقل استهالكا ً للطاقة هو أنها دائما أكثر تكلفة من المباني العادية – حيث يصر
العديد من المهندسين المعماريين بأن ذلك غير صحيح .يمكن بناء أي مبنى بكلفة أعلى أو أقل اعتمادا على تصميمه وطريقة
بنائه .صحيح أن إضافة المزيد من العزل وتركيب معدات تجميع مياه األمطار ،وتركيب نوافذ ذات جودة عالية ،ووضع
ألواح شمسية على أسطح المباني ووضع بنية التظليل السلبي على النوافذ يمكن أن تكبد نفقات إضافية ،ولكن عندما تزيل هذه
التحسينات الحاجة إلى أنظمة تدفئة وتبريد تصبح هذه التكاليف اإلضافية ذات معنى.
ويمكن أيضا للمباني الشاهقة أو ناطحات السحاب التمتع بفوائد فاعلية البناء على الرغم من أن تلك المباني تتطلب في
المتوسط  %22طاقة ومواد بناء أكثر لبنائها وتشغيلها ،وكما هو الحال مع المباني الصغيرة ،يمكن تقليل التكاليف اإلضافية
من خالل التصميم الفاعل والمواد .فعلى سبيل المثال ،أظهر معهد جبال الروكي قبل عدة سنوات كيف يمكن أنشاء مبنى من
ستة طوابق بنفس ارتفاع هيكل مبنى من خمسة طوابق (خمسة طوابق عادة ما تكون الحد األقصى الرتفاعات البناء في
العديد من البلدات والمدن الصغيرة طبقا ً لبند االرتفاع من قانون البناء) من خالل عمل بعض التغييرات الهيكلية واالستغناء
عن قنوات التكييف واألسقف المعلقة .وتركيب أجهزة التهوية واألسالك تحت الطبقات واستخدام نوافذ فائقة الفاعلية،
واإلضاءة بواسطة ضوء النهار .وتظل نفقات البناء أيضا ً منخفضة (دون تغيير تقريبا وذلك بسبب تقليل احتياجات التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء) مع خفض إضافي لتكاليف الطاقة الحقا بمقدار نصف إلى ثالثة أرباع .كما أن الضوء الطبيعي
والتهوية ،وخفض تكاليف الطاقة والصيانة والميل إلى مزيد من الدخل ،والمنظر الطبيعي ،والراحة الداخلية ،يعني كل ذلك
بأن الجميع فائز :أصحاب المبنى ،شاغلي المبنى والحي الذي يقع فيه المبنى.
أصلح المبنى القائم أوالً
المباني عالية الكفاءة ليس من الضروري بناؤها من الصفر .وعلى الشركات التي تسعى لبناء مصنع جديد ،أو بناية مكاتب،
أو مبنى بيع بالتجزئة يجب عليها أوالً النظر في إمكانية تطوير المبنى القائم قبل إنشاء مبنى جديد .ذلك أسهل نسبيا (وغالبا

ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة) فتجديد مبنى قديم  -حتى المباني التاريخية – أقل كلفة من بناء مبنى جديد .فعلى سبيل
المثال ،قامت جمعية أودوبون الوطنية األمريكية بتجديد مبنى يبلغ من العمر  022عام ،تبلغ مساحته  9020متر مربع في
العام  0990بتكلفة أقل مما نسبته  %27من تكلفة بناء نفس المبنى من الصفر (واسترجعوا كافة التكاليف في غضون خمس
سنوات .كما أن المبنى المجدد خفض ثلثي احتياجات الطاقة ،وأدى إلى تحسين التهوية والتخلص من السموم الداخلية وقدم
برنامج إعادة تدوير خفض النفايات بنسبة .%72
رفع الكفاءة الداخلية للمبنى
أحد الجوانب المثيرة لالهتمام بالنفايات هو أنها ال تضيف إلى التكاليف فحسب بل تضاعف تلك التكاليف .خذ على سبيل
المثال "تحليل العوامل" الخاص ببناية مكاتب في والية فلوريدا ،والذي كشف ما يلي:
•
•
•
•

تم استخدام  %22من حمولة التبريد السنوي للمبنى لطرد الحرارة الناجمة عن اإلضاءة.
تم استخدام  %02لمكافحة حرارة الشمس التي تنفذ من خالل النوافذ،
تم استخدام  %02لموازنة الحرارة الناجمة من السطح و
تم استخدام  %02لتحييد الحرارة المتولدة عن األجهزة المكتبية (أي آالت التصوير وأجهزة الكمبيوتر والطابعات
وماكينات إعداد القهوة ،الخ)

وبعبارة أخرى ،تم استهالك  %73من احتياجات تبريد المبنى لمقابلة عملية الهدر لعدم الفاعلية (وبصورة أساسية سوء
تصميم نظام أدى لمقاومته اآلخر ويقوم دافع الفاتورة بتمويل االثنين معا ً) .وبغض النظر عما إذا كانت الشركة صغيرة أو
كبيرة ،فإن هذه التكاليف تكبد الكثير من الخسائر المالية الباهظة ،ولكن هل يمكن دائما أن تعوض؟ من المؤكد أن الشركات
المستأجرة ألماكن عملها ،أو المشاركة لشركات أخرى في المبنى ليس بمقدورها عمل التجديدات أو التحسينات التي ترفع
من كفاءة العمل ،ومع ذلك ،قد يكون من الممكن التفاوض على شروط إيجار جديدة إذا تبين أن التحسينات يمكنها تخفيض
تكاليف التشغيل.
اقتراحات لتحسين الكفاءة داخل المباني
كيف يمكن للشركات التعامل مع مجموعة من ممارسات عدم الكفاءة غير المرئية ،والتي ال يمكن اإلحساس بها؟ أول خطوة
فعالة هي إطفاء كافة المعدات واآلالت المكتبية غير المستخدمة (من مصدرها) مما يقلل  %2إلى  %02من فواتير الطاقة
(حتى شاحن البطارية للهاتف المحمول يسحب كهرباء حتى وهو غير متصل بالهاتف) .وهناك اقتراحات إضافية تشمل:
 استبدل جميع المصابيح الكهربائية ،بمصابيح أخرى موفرة للطاقة .حيث توفر هذه المصابيح المال عن طريق:
استهالك كهرباء أقل ،إصدار حرارة أقل (ذلك يقلل من احتياجات تبريد أعلى) باإلضافة إلى أن عمرها أطول من
المصابيح العادية (أظهرت دراسة أجريت مؤخرا بأن  %72من المصابيح الموفرة للطاقة تدوم أكثر مما يدعيه
مصنعوها).
 تركيب أنظمة إضاءة ذكية .بدال من أن تضيء غرف بأكملها أو مناطق عمل استخدم "إضاءة المهمة" المحددة التي
تنتج ضوء فقط حيث يكون مطلوبا ً.

 استبدل عالمات المخارج القديمة ببدائل (موصى عليها) ،ولكل عالمة يتم تغيرها هناك  02دوالرات تسقط من
فاتورة الطاقة ،أيضا ً فإن المصباح الداخلي للعالمة الجديدة يدوم  02مرات أكثر من المصباح العادي.
 ضع أنظمة اإلضاءة على جهاز توقيت وقم بتوصيل األنوار الخارجية ،وأنوار الحمام ،وأنوار غرفة التخزين،
بجهاز كشف الحركة .على سبيل المثال مدينة أيندهوفن في هولندا ،تدرس ربط اإلضاءة الخارجية إلى أجهزة كشف
الحركة  -بما في ذلك اللوحات اإلعالنية والتي من المتوقع أن تخفض فاتورة الطاقة للمدينة بنسبة .%22
 قم بعزل الجدران الداخلية ،واألسقف ،والمساحات بين الجدران ،مزيد من العزل يستحق التكلفة التي تصرف عليه.
 استبدل جميع المعدات المكتبية بأخرى موفرة للطاقة .القيام بذلك ال ينتج عنه فقط توفير الكهرباء بل أيضا ً تقليل
الحرارة الصادرة عن هذه األجهزة .المعدات الكهربائية دائما ما يرفق بها تسعيرتان ،واحدة ثمن الشراء ،واألخرى
مصاريف التشغيل .أبحث عن عالمات توفير الطاقة المعتمدة ،للتأكد من أن متطلبات الكهرباء للمعدة التي تحتاجها
يمكن تخفيضها إلى ( %22أو أكثر) .على سبيل المثال قام (ايه اوكي  -اوتو بودي شوب) في فيالدلفيا ،بنسلفانيا،
باستبدال نظام اإلضاءة الداخلية ببدائل موفرة للطاقة ،وربط جهاز كشف الحركة مع اإلضاءة الخارجية والحمام،
وربط أجهزة ضبط الوقت لسخانات المياه والقهوة ،وأضاف جهاز تنظيم حرارة قابل للبرمجة إلى نظام السيطرة
على المناخ .ونتيجة لذلك ،انخفضت فواتير الطاقة لديها إلى  2277دوالر في سنة واحدة.
 إزالة المناشف الورقية من دورات المياه واستبدالها بمجففات هواء منخفضة االستهالك للطاقة .إن صنع طن واحد
من المناشف الورقية من الورق المعاد تدويره يتطلب  00,093لتر من الماء و  0,202لترا من النفط ،و 023مليون
وحدة حرارية من الطاقة .وأثناء هذه العملية يتم إطالق  39كيلوغراما من الملوثات في الغالف الجوي .بمالحظة
هذا الهدر قام اتحاد طالب جامعة في والية كاليفورنيا نورثريدج بإزالة موزعات المناشف الورقية ،وحلت محلها
مجففات هواء منخفضة االستهالك للطاقة مما ألغى  00222دوالر كانت تذهب لتكلفة المناشف الورقية.
 عالج التسريبات في قنوات وأنظمة التهوية وكذلك في السباكة واألسالك .تسرب نظام مجاري الهواء يمكن أن يشكل
ما يصل إلى  %22أو أكثر من الطاقة المهدرة .كما أن منع التسريبات من قنوات التهوية بصورة جيدة يبعد أيضا ً
الغبار والعفن.
 االستفادة من التدفئة الصادرة من تحت األرض .مع ارتفاع درجة الحرارة ،يكون نظام التدفئة األرضي أكثر فعالية
من المشعات المربوطة في الحائط أو فتحات السقف.
 كن حريصا َ في اختيارك للسجاد غير السام (وغراء السجاد) كذلك ،الطالء ،والملمع وغيرها من الديكورات
الداخلية اآلمنة .أن األبخرة والجسيمات الصادرة من هذه المواد تؤثران على الصحة واألداء.
 فكر في شراء جهاز تبريد بالتبخير (مكيف ماء) الحتياجات التبريد .جهاز التبريد بالتبخير يسحب الهواء من حشيات
مغموسة في الماء ،ويستهلك ربع الطاقة التي تستهلكها مبردات الهواء األخرى.
 ركب مراوح سقف منخفضة االستهالك للطاقة .للقيام بتوزيع الهواء تدريجيا داخل المبنى ،فإن مراوح السقف بطيئة
السرعة تحقق أقصى استفادة من نظام التدفئة والتبريد ،ويمكن أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الطاقة .نجح متجر
صب واي ساندويتشيز  -في نورمان بوالية أوكالهوما ،في أن يخفض على سبيل المثال التكاليف السنوية للطاقة
بمبلغ  02,222دوالر ،جزء منه بسبب تركيب مراوح سقف في مطبخه .وقام المحل أيضا باستبدال المصابيح

بأخرى منخفضة االستهالك للطاقة (بالرغم من تخفيض عدد المصابيح فقد تضاعف سطوع المحل) ،كما قام
باستبدال آالت صنع الثلج القديمة ،وسخانات المياه بأخرى قليلة االستهالك للطاقة ،كما ظلل نوافذ المحل.
 استخدم منظم حرارة (ثرموستات) قابل إلعادة البرمجة .كلما قمنا بتخفيض منظم الحرارة درجة واحدة ،يقل
االستهالك بنسبة  %2حيث ينعكس ذلك في فاتورة التدفئة .نصيحة أخرى مفيدة ،أبعد المعدات والمصابيح عن منظم
الحرارة حتى ال يؤثر ذلك على القراءة الصحيحة لمنظم الحرارة.
 لف سخانات المياه الساخنة في بطانية عازلة .هذا ال يوفر المال فحسب ،فالكهرباء التي يوفرها يمكنها منع مئات
األرطال من انبعاثات الكربون من دخول الغالف الجوي.
 كلما كان ممكنا ،امأل أماكن العمل بالنباتات الداخلية واألشجار .الحدائق الداخلية لها تأثير ملحوظ في التخفيف من
تعب موظف ويمكن أن يكون لها دور أساسي في زيادة اإلنتاجية.
 دمج المكاتب وأماكن العمل األخرى التي تقع في عدة مباني في مكان واحد .هذه الممارسة ،جنبا إلى جنب مع إغالق
أمكنة العمل غير المستخدمة ،يمكن أن يوفر مبالغ ضخمة من المال.
 تحقق ما إذا كان عملك مؤهل للحصول على الحوافز الضريبية الخاصة بترشيد استخدم الطاقة .بعض الحكومات
تقدم إعفاءات ضريبية ،أو نقاط تخفيضات ضريبية للشركات التي تسعى لزيادة كفاءة المبنى الذي تعمل فيه .عادة ما
يتم منح نقاط اإلعفاءات الضريبية عند تركيب تقنيات ترشيد الطاقة والمعدات الموفرة للطاقة ،واستخدام السيارات
الهجينة ،واعتماد أنظمة تدفئة وتبريد فاعلة ،والتحول إلى أنظمة الطاقة الشمسية (أو الرياح) أو عند بناء إنشاءات،
أو إجراء تجديدات فاعلة.
 ضع في ذهنك أن هذه االقتراحات ليست سوى جزء يسير من ممارسات توفير الطاقة المتاحة المتوفرة لمشغلي
ومالكي المباني .أشرك موظفيك الكتشافات المزيد.
للمزيد من المعلومات حول كيفية التحسين العام لفاعلية استخدام الطاقة في مكان العمل باإلضافة إلى تخفيض فواتير
الطاقة ،يرجى زيارة موقع إنيرجي ستار ( )www.energystar.govوهو برنامج مجاني تديره وكالة حماية البيئة
في الواليات المتحدة .وفي أوروبا ،يمكن زيارة موقع إنيرجي ستار ( .)www.euenergystar.orgعالوة على
ذلك ،يمكنك في المملكة المتحدة البحث عن شعار توفير الطاقة الموصى به Energy Saving Recommended
) (ESRعند شرائك لألجهزة اإللكترونية .ويوصي واضعو شعار ( )ESRبشراء المنتجات التي تعتبر األقل
استهالكا ً للطاقة والمتوفرة حاليا ً .جدير بالذكر أن هذا البرنامج تديره هيئة توفير الطاقة
( .)www.energysavingtrust.org.ukكما يوجد شعار أوروبي ثالث ،وهو شهادة (تي سي أو)
) (Tjanstemannens Centralorganisationوالذي وضعته شركة تي سي أو للتطوير
( )www.tcodevelopment.comوالتي يديرها اتحاد العمال السويدي.
عندما ترغب في بناء جديد ،فكر قبل أن تشرع في العمل
إذا كان ترقية البناء القائم ليس خيارا ،وتم اتخاذ القرار لتشييد بناء جديد ،يجب بدء التخطيط من وقت مبكر (انظر الفصل
 .)9معظم المباني يمكنها خفض  %22 - %20أو أكثر من تكاليف التدفئة والتبريد التكاليف السنوية – بدون تكلفة إضافية -
من خالل االختيار المناسب للمكان ،وكيفية وضع المبنى قبل بدء البناء .وهذا يشمل وضع المبنى بالقرب من طرق النقل
الرئيسية ،أو بالقرب من تالل أو أشجار لحمايته من الرياح والشمس ،عالوة على محاذاة المبنى مع مسار الشمس لزيادة أو

تخفيض اكتساب حرارة الشمس ،واستخدام كتلة هيكلية وشكل يمكن من خاللهما تحقيق المنفعة القصوى .ومن بين األمثلة
على ذلك:
 تغطية مواقف السيارات بإسمنت فاتح اللون أو بأسطح أخرى فاتحة اللون بدالً من اإلسفلت .هذا األمر من شأنه أن
يخفض من درجات حرارة الهواء الخارجي بنحو  2درجات.
 تركيب مواد مسامية في باحة مواقف سيارات .الحصى الصغير الناعم ذو األلوان الفاتحة يسمح بامتصاص األمطار
والثلوج داخل األرض .قدمت هذه الفكرة البسيطة في إحدى المرات إلى المسؤولين في شركة فورد للسيارات الذي
رفض مجرد النظر فيها .وفي نهاية المطاف اقتنعوا باختبار الحصى في منطقة صغيرة .وبعد فترة كان المدراء
والموظفين من جميع أنحاء مجمع فورد يتنافسون لركن سياراتهم في منطقة االختبار بسبب أنها ال تحوي أية مياه
راكدة أو جليد (أو ملح الطريق) ،حيث حافظت على نظافة السيارات.
 اختر اللون والملمس الخارجي للمبنى بعناية .األلوان الداكنة تمتص أشعة الشمس (والحرارة) واألسطح ذات
الملمس تميل إلى أن تكون أكثر امتصاصا ً للحرارة .ولمنع تراكم حرارة الشمس يجب طالء المباني بلون فاتح
والتأكد من أنها عند التشطيب النهائي المعة وناعمة.
 استفد من معالجة مياه األمطار الطبيعية .توجيه مسار جريان مياه األمطار من المبنى إلى خزان (لالستخدام الحقا)،
أو استخدام مكان منخفض يتماشى والغطاء النباتي للمنطقة ،ليس فقط صديق للبيئة بل هو أيضا أقل تكلفة مقارنة مع
شبكة أنابيب تحت األرض ومحطة لمعالجة المياه.
 تجنب الصخور غير المظللة ،واإلسمنت أو اإلسفلت إلى الجنوب أو الغرب من المبنى ،هذا يزيد من درجات
الحرارة المحيطة ،كما أنه يشع الحرارة (من الإسمنت أو اإلسفلت) لفترة طويلة بعد غروب الشمس.
 أحط المباني بقدر ما تستطيع من النباتات المحلية .هذا ال يؤدي فقط النخفاض درجات حرارة الهواء المحيط ويقلل
من احتياجات مياه الري ،بل إنه أيضا يقلل من تكاليف العمالة ومصاريف األسمدة ،والنفايات (أنواع النباتات غير
المحلية غالبا ما تكون أكثر طلبا ً لليد العاملة والماء وعالية التكلفة) ،األشجار ليست أدوات فقط المتصاص الكربون
بل هي مصدر ممتاز للظل وطريقة رائعة لزيادة قيمة العقارات.
 زراعة شجر اللبالب أو الكرمة في أوعية توضع على النوافذ أو التعريشات يمكنها تظليل وتجميل الجوانب الداخلية
للمبنى (هذا ما يسمى "الجدار األخضر").
فاعلية المبنى
إذا استخدمت االقتراحات التالية لبناء أكثر من  072,222من المباني التجارية التي شيدت في مختلف أنحاء الواليات المتحدة
األمريكية كل عام ،فإن هذه المباني (حسبما تشير التقديرات) لن تسترد فقط خسارتها بسرعة كبيرة (وتكون رخيصة
التشغيل) ،بل من شأن ذلك التقليل إلى حد كبير من اعتماد البالد على النفط األجنبي بشكل كبير وخفض انبعاثات الكربون:
 إعادة استخدام ،إعادة التدوير واستعادة المواد من مواقع الهدم .ما يقرب من  00,222مبنى تجاري يتم هدمه في
الواليات المتحدة كل عام – حيث يبلغ الحطام الناتج من عمليات البناء ،والتجديد ،والهدم من هذه المواقع نحو %02

من إجمالي النفايات غير الصناعية في البالد .وتتضمن المواد القابلة لالسترداد كالً من الخرسانة واإلسفلت،
والمعادن (بما فيه األسالك) ،والطوب ومواد السباكة والخشب.
 استخدم المواد المحلية .كلما كانت المواد المطلوبة بعيدة ،كلما تطلب ذلك مزيد من العمالة ،والنقود التي يتعين
تعويضها ،والتعبئة والنقل.
 قلل من استخدام الخرسانة .تؤدي عملية إنتاج اإلسمنت لما يقرب من  %02من انبعاثات الكربون العالمية .إذا كان
ال بد من استخدام الخرسانة ،فكر في خليط من  % 55خرسانة و %02خبث (نفاية من األفران عالية الصهر) مما
يوفر الطاقة وينتج بديل أقوى من الخرسانة وحدها .استخدم طوب مسترد مع مالط بجير محايد الكربون.
 استخدم منتجات أخشاب مستدامة ومعالجة هندسيا ً بدالً من منتجات األخشاب التقليدية .تسمى األخشاب المعالجة
هندسيا ً "خشب مركب" ،ويتم صنعه عن طريق حزم النشارة ،وجزئيات الخشب .ويعمل الخشب المعالج هندسيا
على توفير مواقع سكن وعمل أكثر انفتاحا ً عن طريق خفض كمية األخشاب المطلوبة للجدران الداخلية الحاملة
للسقف.
 تأكد من أن جميع المنتجات الخشبية معتمدة من مجلس رعاية الغابات أو منظمة بيئية معترف بها مشابهة للتأكد من
أنها تأتي من مصدر مستدام.
 عند تمديد األسالك في مبنى ،استخدم األسالك التي قطرها أكبر مباشرة من حجم األسالك الكهربائية الموصى بها
في متطلبات قانون البناء .سلك النحاس األكبر سمكا أغلى تكلفة ولكن ألنه يقلل من المقاومة الكهربائية فإن تكلفته أقل
عند التشغيل .في دائرة كهربية لمكتب تقليدي ،فإن استخدام سلك ذو حجم أكبر ينتج حوالي  %092كل عام (بعد
الضريبة) كعائد على االستثمار .نجح طالب من طلبتي في فرنسا في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية له بأكثر من
الثلثين عن طريق تغيير األسالك الكهربائية في منزله بأسالك أكثر سماكة واستبدال جميع مصابيح اإلضاءة
بمصابيح موفرة للطاقة.
 استخدام الدهانات المائية ومواد معالجة الخشب األقل سمية وتبعث أبخرة ضارة أقل.
 أعزل ،أعزل ،أعزل .عن طريق عزل المبنى من الداخل والخارج ،فمن الممكن الحد بشكل كبير أو القضاء على
نظام التدفئة والتبريد .على سبيل المثال ،تم بناء حوالي  02,222مبنى (وتسمى المنازل السلبية) بدون أفران أو
أجهزة تكييف الهواء .بنيت في ألمانيا ،والسويد وسويسرا .داخل هذه المباني األجهزة اليومية (مثل التلفزيون أو
سخان الماء الساخن) تنبعث منه حرارة كافية للحفاظ على السكان دافئين خالل فصل الشتاء.
 استخدام النوافذ الموفرة للطاقة .النوافذ الموفرة للطاقة أساسية للتخفيض الشامل الحتياجات الطاقة في المباني.
وتشير التقديرات إلى أن التجديد الروتيني لجميع أبراج المكاتب الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية مع نوافذ معزولة
ربما يوفر للبالد  45مليار دوالر من تكاليف الطاقة .كما أن زجاج النوافذ القياسية لديها فاعلية "قيمة آر" تبلغ  ،0مما يعني أن
المزيد من الحرارة تفقد من خالل نافذة واحدة ،وليس من الجدار الخارجي بأكمله (القيمة آر المعقولة لجدار فاعل حوالي 25
أو  )22النوافذ فائقة العزل لها قيمة آر تصل إلى تسعة (أو أكثر) ،ويمكن برمجتها لعكس الحرارة غير المرغوب
فيها أو األشعة فوق البنفسجية في حين تدخل مزيد من اإلضاءة المحيطة.

 تأكد من أن نظام التدفئة والتبريد على حد سواء فاعل ،وليس كبيرا جدا على المبنى .كثير من المباني التي لديها
أنظمة ( HVACالتدفئة ،والتهوية ،وتكييف الهواء) هي أقوى مما هو مطلوب فعال .باإلضافة إلى ذلك ،تتسبب
العديد من أنظمة  HVACفي تسرب ما يصل إلى  %22من عمليات التدفئة والتبريد.
 التظليل الشمسي ضروري لجميع األعمال الزجاجية المواجهة للشمس .على الرغم من أن النوافذ فائقة العزل
والمناور تقوم بعمل جيد في السماح للضوء بالدخول مع الحفاظ على الحرارة خارجاً ،إال أن األرفف الخفيفة (وهي
نوع من المظالت الداخلية) توفر حماية إضافية من حرارة الشمس وهي أرخص بكثير من شراء وتشغيل أجهزة
تكييف الهواء لتعويض حرارة الشمس .إن نافذة الزجاج القابلة للتعديل تسمح للمبنى بكسر الحرارة والضوء غير
المرغوب فيه أو حبسه مثل االحتباس الحراري خالل األشهر الباردة.
 النظر في حفر اآلبار الحرارية األرضية التي تستخدم درجة حرارة األرض على كل من التدفئة والتبريد .على بعد
بضعة أمتار نزوال من مستوى سطح البحر ،تبقى القشرة األرضية ثابتة نسبيا عند  00درجة مئوية .ويمكن لنظم
مراقبة البيئة الداخلية منخفضة التكلفة استخدام هذا االتساق إما لتدفئة أو تبريد المبنى.
 النظر في تركيب السقف األخضر على المبنى الخاص بك .األسطح هي مدخرات ضخمة من الحرارة التي تتطلب
عادة كميات هائلة من تكييف الهواء لتعويضها .والسقف األخضر هو نظام تسقيف غير مكلف وخفيف الوزن
مزروع بأوراق الشجر التي تمتص الحرارة .وتشمل فوائد السقف األخضر انخفاض في األشعة فوق البنفسجية (مما
يساعد على إطالة فترة حياة السقف) ،وزيادة كفاءة استخدام الطاقة للمبنى (أسطح المباني الخضراء توفر خصائص
العزل الممتازة) ،انخفاض في جريان مياه األمطار ،وخصائص ممتازة للحد من الضوضاء .وعلى نطاق أوسع ،فإن
المزايا التي تعود على المنطقة تشمل زيادة نوعية الهواء ،طلب أقل على الكهرباء (خاصة في الصيف) ،وخفض
درجات الحرارة في الهواء ،وتحسين جماليات المنطقة حيث يقع المبنى .وعندما تستخدم األسطح الخضراء
باالقتران مع النظام الذي يجمع ويخزن مياه األمطار الزائدة ،يمكنها أيضا أن تقلل تكاليف الصيانة مقارنة مع أسطح
االعتيادية.
 في حال عدم إمكانية تثبيت السقف األخضر ،يمكنك تغطية السقف الخاص بك بالمواد العاكسة أو األلواح الشمسية.
 وضع وسائل تهوية جيدة في المبنى .االستفادة من الفتحات الجانبية ،مجارف الرياح ،سكاي كورتس والشرفات
والقاعات والسقف المنخفض للطاقة المشجعين .كما أن حركة الهواء الجيدة تعزز من توازن الحرارة (مما يقلل من
الحاجة للتدفئة والتبريد) ،وتوفير أكبر قدر من الراحة .ويتعين على األبنية المرتفعة أن تسمح لشاغلي المباني بفتح
نوافذهم ،ولو بضع بوصات ،لتعزيز التهوية.
 تجنب استخدام منتجات البولي فينيل كلوريد وغيرها من مواد البناء غير االيكولوجية ،وكثيفة االستهالك للطاقة.
استبدلها بالبدائل المستدامة .فعلى سبيل المثال ،يمكن ألنابيب الصرف الصحي أن تكون مصنوعة من الطمي بدال
من البالستيك.

بناء مستقبل أفضل
كما قال أحد المطورين ،بمجرد أن تبدأ في تعلم طريقة أفضل للبناء ،فلن يكون بإمكانك العودة للوراء .للمزيد من المعلومات
حول التخطيط والبناء الفعال والمحافظ على الطاقة ،يرجى زيارة موقع ادفانسد بيلدنجز
 .www.advancedbuildings.orgعالوة على ذلك ،يمكنكم التواصل مع مجلس المباني األخضر األمريكي

( .)www.usgbc.orgويمثل هذا المجلس شبكة تتألف من  02,222من رواد البناء من كل قطاع من قطاعات صناعة
البناء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إحداث التغيير في صناعة البناء .وقد وضع المجلس نظاما ً للتصنيف وتقديم شهادات
االعتماد لتحسين كفاءة المباني (وكذلك نظم الرعاية الصحية والمختبرات) من خالل خمس مجاالت رئيسية وهي :تطوير
المواقع المستدامة ،توفير المياه ،الكفاءة في استخدام الطاقة ،حسن اختيار المواد ،وجودة البيئة الداخلية .والغرض من ذلك
هو "إحداث طفرة في طريقة تصميم المباني والمجمعات السكنية ،إضافة إلى طريقة تشغيلها وتدويرها ،مما يعزز المسؤولية
المجتمعية تجاه البيئة والصحة ،والرفاهية وتحسين جودة الحياة".
تستخدم المباني المعتمدة من قبل هيئة الريادة في استخدام الطاقة والتصميم البيئي  LEEDفي المتوسط نحو  %32أقل من
الكهرباء ،وتستهلك  %50 - %30أقل من الطاقة ،وتوفر  %40من المياه الصالحة للشرب ،و %70من النفايات ،كما توفر
 350طن متري من انبعاثات الكربون سنويا.
(مالحظة :الشكر موصول لفريق العمل في معهد جبال الروكي الذين أسهموا بمراجعة هذا الفصل قبل أن يتم نشره ضمن
كتاب "إدارة اآلفاق الجديدة").
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الحفاظ على الماء
مياه العالم محدودة الكمية ،وبالرغم من ذلك ،ارتفع االستهالك العالمي للمياه بصورة كبيرة في الفترة ما بين عامي  1900و
 ،0992حيث بلغ االستهالك ستة مرات أكثر من ضعف معدل النمو السكاني والمثير أن المياه تغطي معظم كوكب األرض
لكن  ٪ 97منها مالحة مما يجعلها غير صالحة للشرب أو الري بشكل مباشر (تحلية المياه المالحة تنتج ثلث مياه صالحة
الشرب وثلثين مواد سامة ،وكمية من النفايات عالية الملوحة بحيث ال يمكن إعادتها للبيئة دون تحمل عواقب ضارة).
النسبة المتبقية من المياه والتي تقل عن  ،٪2إما مجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي أو مبلورة في شكل أنهر جليدية ،أو
تشكل مياه جوفية شديدة العمق ال يسهل االستفادة منها .و أقل من نصف واحد في المائة يمكن استخدامها مباشرة بواسطة
البشر ،لكن هذه الكمية المتبقية تتزايد خطورتها باستمرار بسبب تلوثها المضطرد.
اليوم ما يقارب  ٪22من األمراض المنتشرة في العالم تتسبب فيها المياه الملوثة ،وظلت حقوق األفراد في الحصول على
المياه وال زالت مصدراً لتأجيج الصراعات في جميع أنحاء العالم بسبب شحها الذي يؤدى أيضا ً إلى نقص في المواد الغذائية
وصعوبات في مجال الصناعة .وباختصار ،فإن تقليل استهالك المياه في األعمال التجارية ال يقلل فقط التكاليف التشغيلية،
ولكنه يقلل أيضا ً نفقات التخلص من المياه غير الصالحة ،ويعزز االستقرار على المستوى اإلقليمي ،والوطني ،والدولي،
وهو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.
كيف تهدر الشركات الماء
وفقا للحكومة االسترالية (أستراليا من أكثر البلدان تأثراً بالجفاف بشكل مزمن) فإن معظم الشركات تتسبب في إهدار المياه
بنفس الطريقة التي تهدر بها الطاقة ،وغيرها من المواد األخرى .ومن بين هذه الممارسات:
 استخدام نظم إنتاج مسرفة تتطلب الكثير من المدخالت أكثر مما هو مطلوب.
 التعامل مع المواد األولية واإلمدادات األخرى كأنها متجددة ومتوفرة في كل مكان وليس هناك حاجة إلدارتها
بصورة ترشيدية.
 استخدام مواد وإمدادات بكر ألغراض ال تتطلب ذلك.
 عدم التفكير على المدى الطويل ،و
 بصورة عامة ،عدم االستفادة بشكل جيد من الكمية القليلة المتوفرة.

كيف يمكن للشركات توفير المياه
إن االقتصاد في استخدامات المياه دائما ما يستحق الجهد .فعلى سبيل المثال ،يعمل مصنع فريتو الي في كازا غراندي،
بوالية أريزونا ،على إعادة تدوير %92 - %32من مياه المصنع مستخدما ً في ذلك برنامج قليل االستهالك للطاقة إلى حد
بعيد .وبعد مواجهته مواسم من الجفاف اإلقليمي والقيود المحتملة على استخدام المياه ،قررت الشركة أخذ زمام المبادرة
والتصرف بسرعة ،ومن المتوقع أن توفر  02مليون دوالر سنويا .وقد صرح هالفيرسون مدير فريتو الي قائالً" :عندما
يصبح الماء شحيحا ً تبرز قدرتنا على اإلنتاج .نحن نريد أن تتطور التكنولوجيا وتتوازن ،بحيث ال نحتاج إلى نقل اإلنتاج
حيث يوجد الماء” .ومن بين االقتراحات التي استخدمها مصنع فريتو الي ،وغيره من الشركات لترشيد استهالك الماء ما
يلي:
 توعية الموظفين وإشراكهم في جميع الخطوات المتخذة لترشيد استهالك المياه .التوفير في استهالك المياه هو مهمة
الجميع ،لذا يجب تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع للمحافظة على المياه .وقد وضعت شركة كرافت فودز هدفا
لخفض استهالكها من المياه بنسبة  ٪02قبل عام  0200ولكنها تخطت هدفها ذلك بتحقيق تخفيض بلغ " .%00نحن
نغير السلوكيات ونحصل على نتائج" هكذا يقول ستيف يوكنت نائب الرئيس لقسم االستدامة.
 عين منسقا ً "لكفاءة استخدام المياه" ،وقدم له الدعم ،وكما هو الحال مع ممارسات االستدامة األخرى ،قم دوما ً بتذكير
الموظفين بما تنوي الشركة تحقيقه.
 حدد كل مصادر المياه التي يتم استخدامها في موقع العمل (المراحيض ،والمصارف ،وأنظمة التحكم في المناخ
والخراطيم ،الخ) ،وناقش وحدد السبل التي يمكن تبنيها لترشيد استهالك المياه في كل من هذه المواقع.
 عود الموظفين على اإلبالغ عن أي تسريبات أو فقد للمياه على الفور .درب حراس األمن وعمال النظافة على
تحديد تلك الحاالت والتعامل معها ،أو اإلبالغ عنها عند قيامهم بالجوالت.
 ركب أجهزة رصد الحركة تحت الصنابير (تعمل عند وضع اليد بينهما وتتوقف عند إزاحة اليد) ،أو كبديل ركب
صنابير أوتوماتيكية تتوقف كل بضع ثوان.
 ركب هوايات (شبيهة بالمصفى تركب في الصنابير لتقليل انسياب الماء) في جميع الصنابير ،المراحيض،
الحمامات ،وفي رؤوس دش االستحمام .هذا وحده كفيل بتخفيض احتياجات المياه بنسبة  %02أو أكثر.
جدير بالذكر أن مخفضات تدفق مياه الصنابير (تسمى أيضا هوايات) زهيدة الثمن ،كما أنها تقلل كمية الماء المنساب من
الصنبور بمقدار النصف أو أكثر ،وتكون المياه المتبقية مختلطة مع الهواء بحيث يشعر المستخدم وكأن الصنبور مليء
بالماء .ويمكن تركيب أجهزة إضافية لتوفير المياه في المراحيض (التي تعتبر من أكثر األماكن استهالكا ً للماء) والحمامات.
تطورت التقنيات الخاصة بالمراحيض إلى درجة أن بعض المراحيض ال تحتاج إلى أي ماء للشطف .فعلى سبيل المثال،
قامت جامعة بوالية كاليفورنيا باستبدال الحمامات في جميع مراحيض الـذكور لديها (يبلغ عددها  02مرحاض) بأخرى ال
يستخدم فيها الماء ،ووفرت جراء ذلك  02.222دوالر من فاتورة المياه سنويا .وفي شرق الواليات المتحدة ،قام مبنى مكاتب
في دنفر ،بوالية كولورادو بتغير جميع الصنابير والدش في المراحيض ،والحمامات بأخرى موفرة للمياه ونتج عن ذلك
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انخفاض فاتورة المياه بنسبة .٪32
 قم بإصالح جميع التسريبات واستبدل الصمامات والمضخات واألنابيب التالفة .يذكر أن  %02 – 02من فقد المياه
عادة ما ينتج من التسريبات التي يتم تجاهلها  ،وهذا يرقى إلى رمي الماء هباء في مصارف المياه .فصنبور مياه

واحد يقطر ماء في حمام ،على سبيل المثال ،يمكن أن يكلف ما يصل إلى  32دوالرا في فاتورة المياه سنويا ً .وفي
المملكة المتحدة ،ترك صنبور مياه قطره  02مليمتر جاريا ً بمعدل  00لتر في الدقيقة  ،مما أدى إلى اهدار 0222
0
لتر في الساعة مما قد يضيف أكثر من  02،222جنيه استرليني لفاتورة خدمات المياه في السنة.
 ركب نظام مياه ذو حلقة مغلقة ،الستصالح وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الصناعي .على سبيل المثال،
تستطيع أنظمة التناضح عكسي الذات الكفاءة عالية معالجة مياه الصرف الصحي .وهناك تقنيات مشابهة لتصفية
وإعادة استخدام المياه من العمليات الصناعية أو أبراج التبريد حيث يمكنها خفض فواتير المياه بنسبة .٪92
 إعادة تدوير"المياه العكرة" ومياه األمطار .معظم النظم الصناعية تستخدم ماء الصنبور (مثل مياه الشرب) لمعظم،
إن لم يكن لكل ،احتياجات عمليات اإلنتاج .ومن المفارقات أن المياه المعاد تدويرها من المصارف ،واالستحمام،
وعمليات اإلنتاج ،والغساالت وصنابير الشرب (المعروفة باسم " المياه العكرة" ) في الغالب يمكن استخدامها بدال
من مياه الصنبور .كما أن مياه األمطار نقية بما يكفي لمعظم العمليات الصناعية ،ولها ميزة إضافية كونها مجانية.
كما يمكن استخدام مياه األمطار التي يتم حصدها (من خزانات التجميع في أسطح المباني أو جوانبه) ألغراض الري
والتشجير والشفط في دورات المياه واألغراض األخرى.
 استخدم الهواء المضغوط كبديل ألداء مهام يتم القيام بها في السابق بواسطة بالماء .حيث يمكن استخدام الهواء
المضغوط لتنظيف المعدات ،المنتجات ومواد التعبئة (مثال ،الزجاجات والعلب المعدنية).
 ال تستخدم المراحيض كمكان إللقاء النفايات.
 أغلق جميع أجهزة التبريد عندما ال تكون هناك حاجة لها.
 ارفع كفاءة نظم التحكم في تنفيس أو إسالة الغاليات وأبراج التبريد.
 قلل الماء المستخدم في تبريد المعدات تبعا ً لتوجيهات الشركة المصنعة.
 أغلق خراطيم المياه من الصنابير ،وليس من فوهة الخرطوم.
 استخدام نظام الري بالتنقيط لري المزروعات .يعمل نظام الري بالتنقيط عن طريق مد خراطيم مياه مثقبة لبضعة
سنتيمترات تحت األرض .وعند تشغيله ،ينبعث الماء من الثقوب قطرة واحدة في كل مرة ما يكفى للحفاظ على
النباتات رطبة .وقد استخدم هذا النظام في أحد األعمال التي كنت أديرها في منطقة الشرق األوسط .وكان موقع
العمل وسط صحراء حارقة ،لكن األرض كانت محاطة عبر سنين باألزهار ،وأشجار الفاكهة والشجيرات .وقد
كانت زجاجات مياه الشرب المعبأة تزيد تكلفتها مرتين عن تكلفة البنزين ،لذا قمنا باستخدام المياه العكرة (من محطة
معالجة مياه الصرف الصحي) في نظام الري بالتنقيط.
 ال تقم أبدا بوصل نظام ري أو ري بالتنقيط بجهاز توقيت .إذا حدث أن مررت بأحد األحياء خالل هطول األمطار
وقام نظام الري بالتنقيط برشك سوف تدرك ما أعنيه.

فاعلية معالجة مياه الصرف الصحي
كل أماكن العمل تنتج مياه صرف صحي ،ومياه الصرف الصحي تكلف مصاريف للتخلص من الفائض .ومع ذلك هناك
طريقة للقضاء على تكاليف الصرف الصحي ،على سبيل المثال :عالج مياه الصرف الصحي حيثما تنتج بدال من دفع تكاليف
لنقلها ومعالجتها في مكان آخر .الهندسة البيئية (المعروفة أيضا باسم "الصحة العامة البيئية"  -أو "اآلالت الحية") هي
عبارة عن صناعة ناشئة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي ،بما في ذلك النفايات السائلة ،والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية
األخرى بطريقة آمنة واقتصادية عن طريق ضخ هذه المواد عبر سلسلة من الخزانات المفتوحة والمليئة بالنباتات العضوية
والحياة الحيوانية.
وبناء على علم مصبات األنهار (نظام الطبيعة الخاص للترشيح) فإن كل خزان ،يبلغ متوسط حجمه حوالي  0م ،يحتوي على
نظام بيئي فريد من نوعه مصمم لتحليل نوع معين من السموم قبل إرساله إلى الخزانات األخرى في الخط .والناتج مياه خالية
من الروائح ،وبيئة يمكن تشبيهها بحديقة بكر مكتملة مع شالالت ،ومنصات زنبق الماء ،وأحواض السمك.
في الواقع ،أقامت إحدى شركات الهندسة البيئية ("ليفنج تكنولوجيز" في برلنغتون ،بوالية فيرمونت) حفل تم فيه تقديم النبيذ
والجبن في أحد مواقع " اآللة الحية" التابعة للشركة ،وفي كل مرة كانوا يضطرون لتذكير الضيوف بترك أيديهم خارج
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الماء.
في العادة ،تستغرق مياه الصرف الصحي من يوم إلى ثالثة أيام للمرور بكل الخزانات المطلوبة في نظام "اآللة الحية" ،ويتم
تغطية الخزان األول بطبقة من التربة والعشب األخضر ،حيث يتم ترشيح الروائح والغازات من خالل تلك الطبقة وتحويلها
إلى ثاني أكسيد الكربون واألكسجين وتقوم البكتيريا والنباتات بعملها السحري في الخزانات المتبقية .والنفايات الوحيدة هي
تلك التي تنتج عن النباتات المغذية للنظام ،وتتطلب شذبها بانتظام .أما في المناطق التي تواجه شتاء قارص ،فيمكن وضع
أنظمة الخزانات في بناء "سلبي"يشبه البيوت المحمية ،أو يمكن بناؤها داخل ،أو كجزء متمم للمبنى الذي تقوم بخدمته.
كما يمكن إنشاء النظام خارج المبنى .وكل نظام يمكن تصميمه بصورة متفردة ليتناسب مع حجم وتركيبة النفايات التي سيقوم
بمعالجتها .والنتيجة النهائية هي مياه عالية النقاء ،وال تحتاج سوى القليل من المعالجة اإلضافية لجعلها مياه صالحة للشرب.
وتقوم بعض الشركات ببيع غاز الميثان المنتج من "األنظمة الحية" وكذلك الورود ،واألسماك والطماطم والخس التي تنمو
داخلها  -مما يعني أن أنظمة "اآللة الحية" يمكن أن تكون مدرةً للمال.
وكما هو الحال مع العديد من العمليات الفاعلة ،فإن تكلفة نظام (اآللة الحية) ال يقوم فقط بتمويل نفسه ،بل يعتبر أيضا مصدراً
للفخر واإلعزاز للموظفين .فعلى سبيل المثال ،شركة ام اند ام مارس في البرازيل واستراليا ،ومركز فيرمونت للترحيب في
الواليات المتحدة على الطريق السريع  ،91وشركة سونورا ماونتين بريوري في والية كاليفورنيا ،ومصنع بودي شوب في
أونتاريو ،كندا ،وجمعية أودوبون الوطنية في والية فلوريدا جميعها تفاخرت في وقت من األوقات بجمال وفاعلية معالجة
مياه الصرف الصحي الخاصة بـ "اآلالت الحية"
لمزيد من المعلومات حول كيفية حفظ وترشيد المياه
كثير من الحكومات اإلقليمية والوطنية (وخاصة المتواجدة في مناطق جافة من العالم) حريصون على المساعدة في تمويل
المشاريع التجارية وتوفير ومعالجة المياه .يمكنكم التواصل معهم .كما أن هناك منظمات إضافية يمكن أن تساعد في تقليل
استخدام المياه (الكثير منها أتي من مناطق حيث أجبر الجفاف السكان على التعامل مع المياه باحترام) يمكن إيجادها على
شبكة االنترنتwww.bewaterwise.com :؛ www.epa.gov/watersense؛ www.savewater.com.au؛
www.savingwater.org؛ www.sydneywater.com.au؛ و .www.waterwise.org.uk
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المزايا الكلية للطاقة الجزئية
النفط ،الفحم ،الغاز الطبيعي ...هي قطاعات لألعمال سنظل جميعا ً في حاجة إليها .ومع ذلك ،فثمة طريقة ممكنة للحد ،بشكل
كلي أو جزئي ،من العديد من النفقات الحالية والمستقبل ية التي ال تنفصل بأي حال من األحوال عن مصادر الطاقة غير
المتجددة .فعلى سبيل المثال ،بالرغم من وصول سعر برميل النفط إلى  007دوالراً ،وقد يقفز سعره قريبا ً إلى  022دوالر،
فقد أكد العديد من المحللين على أن األسوأ لم يأتي بعد .وإليكم بعض األرقام .في عام  ،0229وصل االستهالك العالمي إلى
 30مليون برميل نفط في اليوم الواحد (في حين لم يكن يتخطى  73مليون برميل عام  )0220وفي كل عام يزيد معدل
االستهالك .وفي الفترة من عامي  0992و ،0220على سبيل المثال ،زاد الطلب بنحو  2.9مليون برميل في العام في
الواليات المتحدة األمريكية وحدها (يذكر أن أمريكا تستهلك  %02من إنتاج النفط على مستوى العالم) .كما زاد طلب الصين
بنحو  0.3مليون برميل سنويا ً خالل نفس الفترة ،مع العلم بأنه ال شك في أنها (هي والصين) في حاجة لتأمين مبالغ إضافية
كل عام لتحقيق النمو االقتصادي .وتكمن المشكلة ،كما يراها جيرون فان دير فير ،الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش
شيل  ،في رسالته اإللكترونية األخيرة التي وجهها إلى موظفيه ،حيث قال فيها ..." :بعد [عام]  ،0202لم يعد باستطاعة
المعروض من النفط والغاز أن يواكب الطلب عليهما".
وقد وافق جون هيس ،رئيس مجلس إدارة شركة هيس ،على ذلك قائالً" :نحن بصدد الوقوع في أزمة نفطية خالل األعوام
العشر القادمة ".كما أن جيمز مولفا ،الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس ،يبدي قلقه هو اآلخر معلقاً" :األمر ال يقتصر
على المعروض ،كما أنه ال يقتصر على الطلب ،إنه يتعلق بكليهما" .وفي شهر نوفمبر من عام  ،0227ذكر في أحد
مؤتمرات وول ستريتن قائالً" :ال أعتقد أننا سنرى زيادة في العرض [الخاص بالنفط] بأكثر من  022مليون برميل يومياً...
فمن أين يأتي ذلك؟" قبل ذلك ،وتحديداً ي شهر أكتوبر من عام  ،0227ذكر كريستوف دي مارجيري ،الرئيس التنفيذي
لشركة النفط الفرنسية توتال ش.م ،.أن وصول اإلنتاج إلى  022مليون برميل من النفط يوميا ً حتى بحلول العام " ،0222أمر
0
صعب".
ومع شروع الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات النفط على مستوى العالم في إبداء التحذيرات ،إضافة إلى عوامل التغير
المناخي الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري مشكالً تهديداً متزايداً ال مثيل له ،فلن يكون هناك وقت أفضل من اآلن
للشركات الواعية لالنتقال إلى مصادر الطاقة البديلة .تنطوي الطاقة الجزئية على إمداد بناية أو مجمع بنايات بمصدر طاقة
مستقل يعمل إما بشكل كلي أو بشكل جزئي على توفير الطاقة المطلوبة .فعلى سبيل المثال ،قام فندق مونا الني باي ،الواقع
على ساحل كونا كوهاال في هاواي ،بتحويل المرفق إلى محطة طاقة تولد  022كليو وات وذلك من خالل تغطية سقف
المبنى بالخاليا الشمسية .وفي مدينة أبردين االسكتلندية ،أنشأت مدرسة كالتس االبتدائية مولدات للرياح بطاقة  2كيلو وات
في مايو من عام  ،0227والتي لم يقتصر دورها على خفض قيمة فاتورة الكهرباء فحسب ،ولكنها ساعدت أيضا ً على الحد
من انبعاثات الكربون السنوية بنحو  2,022كيلو .ومع انتشار توربينات الرياح في جميع أنحاء والية أيوا األمريكية ،فقد
نجحت في إمداد عشر مدارس سواء بشكل جزئي أو كلي بالطاقة .على سبيل المثال ،قامت مدرسة سبيريت ليك اإلعدادية في
والية أيوا ،البالغ مساحتها  0,900متر مربع ،بتركيب توربين رياح بطاقة  022كيلو وات يوفر في المتوسط 222,222
كيلو وات في الساعة من الكهرباء كل عام .أما الزيادة في الطاقة الكهربائية ،التي يمكن تخزينها في نظام المرافق المحلي ،قد
0
در على المدرسة نحو  02,222دوالر خالل السنوات الخمس األولى من التشغيل.

االستحقاقات ،وعائد االستثمار والطاقة المتجددة
ال يمكننا إدراك المقابل المادي طويل األجل للطاقة المتجددة من دون أن نتفهم "االستحقاقات" أو عائد االستثمار ،فكالهما
يقيس معدل الربحية في إطار النفقات الرأسمالية .أما تكاليف مصادر الطاقة غير المتجددة ،مثل الفحم والنفط ،فتتضمن
استخراجها من األرض وتكريرها (وكال العمليتين مكلف) .ولكن هذا األمر ال ينطبق مع طاقة الرياح ،الطاقة الشمسية ومع
العديد من مصادر الطاقة المتجددة األخرى .ومع ذلك ،يتعين علينا تحويل أو نقل جميع مصادر الطاقة إلى كهرباء أو حرارة
قبل استخدامها .ولكن مع الطاقة المتجددة (مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية) ،وبعد دفع مقابل آالت تحويل الطاقة ،فإن
الكهرباء أو الحرارة التي نحصل عليها مجانية (مع خصم تكلفة الصيانة والتصريف) ،بينما تظل مصادر الطاقة غير
المتجددة مرتبطة بنفقات مستمرة تتعلق بما يلي :االستخراج والتكرير المستمر ،معالجة النفايات ،الصيانة والتصريف،
والتكاليف المتعلقة بالكوارث البيئية وتلك المتعلقة بالرعاية الصحية.
وللوقوف على المستحقات أو عائدات االستثمار ...تخيل أن مصنعا ً يدفع  02,222يورو سنويا ً لشراء الكهرباء من مصنع
طاقة يعمل على حرق الفحم ،وأن تكلفة الجهاز (توربينات الرياح أو مولدات الطاقة الشمسية) التي يمكنها أن تحول ضوء
الشمس أو الرياح إلى نفس الكمية من الكهرباء هي  22,222يورو .تخيل أن تكلفة المستحقات التي يتعين دفعها عند استثمار
 22,222يورو ،وذلك بناء على تكلفة السوق السنوية للكهرباء إذا لم يتم التحول إلى الطاقة المتجددة ( 02,222يورو) لمدة
 2سنوات ستكون ( 02,222يورو ×  2سنوات =  22,222يورو) .عادة ما يتم احتساب "عائد االستثمار" بالنسبة ،وفي هذه
الحالة فإنه يمثل ( %02من أصل االستثمار) في السنة .تذكر أن المحاسبين عادة ما يرغبون في معرفة تقديرات االستثمار
المالية فيما يتعلق بعائد االستثمار ،في حين يفضل كل شخص آخر أن يعرف فترة "المستحقات" التي يتعين دفعها على أي
استثمار شهريا ً أو سنوياً .مجدداً ،الدخل النهائي يكون بنهاية فترة المستحقات ،وستتمتع الشركة بعد ذلك بالكهرباء مجانا ً
(مع خصم تكلفة الصيانة والتصريف) وهذا هو السبب الذي يكمن وراء حقيقة أن الطاقة المتجددة استثمار ذكي.
طاقة الرياح
منذ قرون والناس يستخدمون طاقة الرياح في اإلبحار أو إدارة حجر الرحى أو في مطاحن الدقيق .أما اليوم ،فالدنمارك
تحصل على أكثر من  %02من احتياجاتها من الكهرباء من توربينات الرياح؛ كما تحصل ألمانيا على أكثر من  %02من
الكهرباء من الرياح؛ وتقوم أسبانيا كل عام بتركيب مولدات لتوربينات رياح تولد أكثر من  0,222ميجا وات .حتى إن
الواليات المتحدة دخلت في هذا الغمار .ففي عام  ،0200ولدت توربينات الرياح األمريكية نحو  22جيجا وات من الطاقة
(ما يكفي لتشغيل  02مليون منزل) وفي كل عام يزيد هذا الرقم (إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل في توربينات
الرياح).
تأتي توربينات الرياح في مجموعة متعددة من األشكال واألحجام والهيئات ،وعادة ما تدوم لنحو  02عاما ً أو أكثر إذا تم
صيانتها بشكل صحيح .ويشبه االختالف التقليدي الطواحين الهوائية ،إال أن بعض التصاميم تشبه أوراق العشب ،ويمكن
لتصاميم أخرى أن تجسد الجدران األفقية مثل مرقاق العجين ،ومن الشائع أن ترى تلك التصاميم التي تشبه أداة خفق البيض
على نحو كبير .ومن حيث الحجم ،يمكن لتوربينات الرياح أن تتراوح فيما بين مولدات الطاقة الهائلة متعددات الوات،
وتتكون من برج يتألف من  00طابق (حيث يزود آالف المنازل بالطاقة) ،ومولدات الطاقة المتوسطة التي تولد  0ميجا وات،
والذي يمكن أن يزود  222منزالً بالطاقة ،ووصوالً إلى مولدات الطاقة األصغر والتي تولد  02-0كيلو وات والتي يمكن
شراؤها من متاجر التجزئة المتخصصة ،ويمكنها أن تزود منزل أو شركة بالطاقة الالزمة.
هل طاقة الرياح ميسورة التكلفة؟ في عام  ،0227أشار الدكتور /ديفيد توك ،األستاذ في جامعة برمينجهام (المملكة المتحدة)،
أن طاقة الرياح على الشواطئ تنتج كهرباء بما يعادل برميل نفط سعره  02-22دوالراً (قبل احتساب المستحقات) في حين
أن طاقة الرياح البعيدة عن الشاطئ تضخ طاقة مساوية لبرميل نفط سعره  32-72دوالراً (قبل احتساب المستحقات) .يرجى

األخذ في االعتبار أن تقديرات توك تفترض وجود تدفق مضمون للدخل لمدة  02-02سنة ،ولم يتم التطرق إلى الدعم
2
الحكومي المصاحب الستخدام الفحم والنفط.
هل طاقة الرياح عملية؟ يبدو أن أغلب مستخدمي طاقة الرياح موافقون على أن المزايا أكبر من العيوب .على سبيل المثال،
تبين من خالل أحد النماذج التي صممها المختبر الوطني للطاقة المتجددة (في الواليات المتحدة األمريكية) ،أن العديد من
مشاريع توربينات الرياح التي يملكها محليون في والية أيوا توفر مستويات ذات تأثير اقتصادي مرتفع للغاية عن مثيالتها
من المشاريع ذات القدرة المساوية المملوكة من قبل مستثمرين آخرين .إضافة إلى ذلك ،فقد تبين أن استخدام طاقة الرياح
يترك أثراً إيجابيا ً على المنطقة المحلية برمتها حيثما وجدت ،مما ينتج عنه زيادة في االعتزاز والترابط المجتمعي.
هل طاقة الرياح مناسبة لشركتك؟
العامل الوحيد واألهم في تحديد ما إذا كان مولد طاقة الرياح سيمثل مصدراً مالئما ً للطاقة ألية شركة أم ال هو قياس قوة
واستمرارية الرياح المتوفرة .فبعض المولدات مصممة للعمل على سرعات منخفضة للرياح في حين أن األخرى مصممة
لمقاومة الرياح العاتية .والموقع المثالي يجب أن يكون متوسط سرعة الرياح فيه بنحو  00-03كيلو متر في الساعة .ولتحديد
متوسط سرعة الرياح في منطقتك ،اتصل بالمطار المجاور أو محطة األرصاد المحلية .كما أن تركيب مولد رياح ينطوي
على تعلم المزيد عن مجموعة من العوامل التي تتضمن التكلفة مقابل اإلنتاجية ،التخلص من الثلج ،قياس الشبكة ،نصف قطر
الدوار (طول وحجم أذرع التوربين يتناسب بشكل مباشر مع كمية الطاقة التي يمكنه أن يولدها) إضافة إلى البرامج والقوانين
والحوافز التي تقدمها السلطات المحلية واالتحادية .على سبيل المثال ،تسعى بعض المناطق بكل جهد لعدم استخدام الطاقة
المتجددة من خالل اإلصرار على أن إنتاج الكهرباء يجب أن يكون من خالل المحطات النووية أو محطات احتراق الفحم.
وفيما يلي بعض االعتبارات اإلضافية التي يجب أخذها في االعتبار قبل شراء أي مولد لطاقة الرياح:
 .0تحديد ما إذا كان من الممكن التوصل التفاقية مؤسسة عامة محلية .ال يبدي بعض مقدمي خدمات الطاقة الكهربية تسامحا ً
مع المنافسين ،وقد يرفضون أن تشتري كمية كهرباء إضافية ،أو توربين لطاقة الرياح ،وربما يجبرونك على تحويل كل
ما تولده من طاقة جزئية لصالح الحكومة.
 .0االهتمام بدراسة جدوى المشروع .هل ستمثل عوامل مثل الضوضاء ،الحركة ومنظر توربين الرياح الزمع إنشاؤه
مشكلة لدى المجتمع المحلي؟ هل الموقع مناسب من الناحية الجيولوجية؟ هل التشويش (الذي تولده جميع توربينات
الرياح) سيؤثر على المنشآت المجاورة؟ هل من الممكن الحصول على تصريح بتأجير منطقة؟ مثل هذه األسئلة تحتاج
إلى جواب.
 .2اإلتاحة وأعمال الصيانة .من المهم جداً توفر قطع الغيار الخاصة بتوربينات الرياح ،ودرجة الوثوق في شركة التصنيع،
وتوفر الشخص المحترف الذي يكون على دراية بأعمال التشغيل والصيانة .فهل سيكون هذا الشخص المحترف متاحا ً
لصيانة وإصالح توربين الرياح الخاص بك عند الحاجة لذلك؟
البد أن نأخذ بعين االعتبار أنه ليس لكل تجارب توربينات الرياح نهايات سعيدة .فمنذ سنوات نقل لي أحد طالبي قصة قرية
استثمرت أموالها في أحد توربينات الرياح الضخمة الذي أنتج مئات الكيلووات من الطاقة .ولكن لسوء الحظ ،لم ترغب
الشركة اإلقليمية للطاقة في شراء الكهرباء واكتشف أهل القرية أن تكلفة ما اشتروه سيستغرق في نهاية األمر سنوات
لتعويضه .فإذا كان السكان المحليون قد فعلوا ما عليهم ،لكانوا قد اكتشفوا أن توربينا ً أصغر وأقل تكلفة كان من الممكن أن
يكون أكثر مالءمة لحالتهم .لمزيد من المعلومات حول التوربينات ،زوروا موقع الجمعية األمريكية لطاقة الرياح على الموقع
اإللكتروني .www.awea.org

الطاقة الشمسية
قبل التطرق إلى دفع المستحقات ،فإن الطاقة الشمسية غالبا ً ما ينظر إليها على أنها أحد أكثر خيارات الطاقة المستدامة باهظة
الثمن .وبوجه عام ،يرجع السبب في ذلك إلى أنها بالفعل تكلف من ثالث إلى أربع أضعاف لتوليد الطاقة من الخاليا الشمسية
عما تولده المصادر التقليدية .ومع ذلك ،فالنبأ السار هو أن تكلفة الطاقة الشمسية تنخفض كل عام نظراً النخفاض األسعار
بنحو  %03في كل مرة يتضاعف فيها اإلنتاج .فالطاقة من أول خاليا شمسية ،على سبيل المثال ،تتكلف حوالي  022دوالر
لكل وات .وفي عام  ،0227كان سعر الوات الواحد  0.72دوالر (قبل المستحقات) ،وفي عام  0200في ألمانيا كانت التكلفة
(مع خصم رسوم التركيب)  0.20دوالر لكل وات (قبل المستحقات) .واآلن أصبحت أسعار الطاقة التي تولدها الخاليا
الشمسية تنافسية جداً حتى إنه في بعض األحيان يكون من األرخص استخدام الخاليا الشمسية عن الكهرباء المولدة بالطرق
التقليدية (من األرخص تشغيل مصابيح اإلنارة في الشوارع ،هواتف الطوارئ على الطرق السريعة ،واألنظمة الكهربائية
في المجتمعات النائية بالخاليا الشمسية عندما نأخذ بعين االعتبار تكلفة تركيب خطوط اإلمداد بالكهرباء لمسافات طويلة).
عالوة على ذلك ،أعود مجدداً فأكرر ،بعد سداد المستحقات ،فإن الطاقة التي تولدها الخاليا الشمسية مجانيا ً تقريباً.
في واقع األمر ،وفي المواقف التي تكون فيها تكلفة الطاقة الشمسية أكبر من الطاقة الكهربائية المولدة بالطرق االعتيادية،
يمكن للتيار الفولطي الشمسي أن يوفر نفقاته في فترة زمنية قصيرة نسبياً .ولنأخذ مقر شركة كوندي ناست الكائن في التايم
سكوير كمثال على ذلك .يتألف هذا المقر من  03طابقا ً في مدينة نيويورك ،وبه  00مدخالً جميعها مغطى باأللواح الشمسية
والتي تضيف  %02 - %2أخرى إلى إجمالي قيمة التشييد .ومع تحقيقه لوفورات سنوية في الطاقة بقيمة نصف مليون
دوالر ،فقد تمت تغطية التكلفة خالل خمس سنوات 0.وفي هذه األثناء ،قامت شركة االتصاالت األسبانية تليفونيكا ،التي تتخذ
من مدريد مقراً لها ،بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أوروبا على أسطح مبانيها .فأصبحت  00,222لوحة شمسية تولد
 2ميجا وات من الطاقة ،مما يعني أن األبنية حققت اكتفاءاً ذاتيا ً من الطاقة ،كما أنها تجني أرباحا ً من خالل بيع الطاقة التي
تفيض عنها.
حقائق عن الخاليا الشمسية
 الخاليا الشمسية ال تحتاج إلى التعرض ألشعة الشمس المباشرة لتعمل .فهي تعمل بشكل جيد في حال كانت حالة
الطقس غائمة أو ممطرة .ومع ذلك ،وللحصول على أكبر قدر ممكن من الطاقة ،ينبغي أن تكون في وضعية مناسبة
بحيث تنعكس أشعة الشمس عليها مباشرة.
 الطاقة الشمسية تحتاج إلى تكاليف رأس مال لمرة واحدة فقط ،ولن تكون هناك أية تكاليف أخرى إضافية.
 الخاليا الشمسية تدوم لفترات طويلة .فالعديد من الخاليا الشمسية التي تم إنتاجها في سبعينيات القرن الماضي ال
تزال تعمل حتى يومنا هذا .كما أثبتت الفحوصات المخبرية أن الخاليا الشمسية يمكنها البقاء في ظل الظروف
االعتيادية حتى  02عاما ً أو أكثر (على الرغم من أن مخرجات الطاقة من الفولطات الشمسية عادة ما ينخفض
بمرور الوقت).
 تصنع أغلب الخاليا الشمسية من مادة السيليكون ،وهي متوفرة بكثرة وال يتطلب التنقيب عنها.
 بعض تطبيقات الخاليا الشمسية رفيعة للغاية بحيث يمكن "وضعها" على مواد الفويل أو المواد األخرى .كما يمكن
كذلك حياكة الفولطات الشمسية في المالبس ،حقائب الظهر وحقائب اليد إلمداد األجهزة الكهربائية المحمولة بالطاقة.

 يمكن استخدام األلواح الشمسية على أسطح البنايات الجديدة والقديمة على السواء ،أو تثبيتها بشكل عمودي على
الجدران الخارجية للمبنى ،أو استخدامها كمظالت شمسية أو أغطية على النوافذ ،الممشى أو مظالت مواقف
السيارات.
 تعمل الخاليا الشمسية على خفض اآلثار التي تخلفها الشركات على البيئة ،والحد من تكاليف الكهرباء ،وتبعث
برسائل إيجابية للجمهور مفادها أن الشركة ملتزمة بممارسات نظافة البيئة واالستدامة.
 تتمتع الفولطات الشمسية بعوامل تغير فعالة تتراوح فيما بين  %02و  .%07ويمكن للخاليا الشمسية الخاصة التي
يتم إنتاجها في المختبرات  -فضالً عن تلك المستخدمة في الفضاء  -أن تنتج مستوى فعالية يتراوح فيما بين - %02
 .%02ويعزى السبب وراء عدم فعالية الفولطات الشمسية إلى أن ما يقرب من  %22من الطاقة التي يتم تجميعها
تتحول إلى حرارة .عالوة على ذلك ،فإن أغلب الخاليا الشمسية تحول كمية كبيرة من الموجات الشمسية الطويلة إلى
كهرباء .ومع ذلك ،فثمة إجراءات لتحسين تقنية هذه الخاليا على المنظور القريب .ونظراً ألن ضوء الشمس متوفر
(ومجاني) ،فإن "النفايات" ال مجال للحديث عنها هنا.
هل الفولطات الشمسية مناسبة لشركتك؟
إذا كان من الممكن لشركتك أن تشتري الطاقة لسنوات عدة مقدما ً بينما هي تنتظر دفع المستحقات ،وإذا كانت شركتك في
وضعية تمكنها من استقبال ضوء الشمس ،فإن اإلجابة ستكون بنعم ،فقد تكون الطاقة الشمسية مناسبة للشركة .تذكر أن
الطاقة المس تمدة من الشمس يمكنها تسخين الماء (وتدفئة المباني) عالوة على تشغيل توربينات البخار .فعلى سبيل المثال،
عند احتساب تكلفة الطاقة الشمسية ،التي تستخدم المرايا لتركيز أشعة الشمس على وعاء مليئ بسائل إلنتاج البخار الذي يولد
التوربين ،فإنها تكون مساوية لبرميل نفط بقيمة  22دوالر (قبل سداد المستحقات)  -أو بحد أدنى  02دوالر للبرميل (قبل
سداد المستحقات) في حال ارتفاع أسعار األجهزة التقنية 2.للمزيد من المعلومات حول الطاقة الشمسية ،زوروا موقع
اإلنترنت  ،www.solarserver.deثم الضغط على زر الترجمة اإلنجليزية المبين أعلى الصفحة الرئيسية.

خاليا الوقود
ال شك في أن من بين جميع بدائل إنتاج الطاقة النظيفة التي تحدثنا عنها ،فإن خاليا الوقود هي األكثر زخما ً فيما بينها .فخاليا
الوقود ال تحتاج إلى االحتراق ،وليست لها أجزاء متحركة ،وتعمل في صمت ،وهي تقريبا خالية من التلوث .واألهم من
ذلك ،فمنذ أن تبين مصاحبة الهيدروجين في أغلب األحيان للعناصر األخرى ،فإن عمليات اإلمداد تكون رخيصة ووفيرة.
كما أن بعض خاليا الوقود تعمل على الهيدروجين الموجود في السكر ،كما يستخدم آخرون الهيدروجين الموجود في المياه
التي تنتجها الخلية نفسها .عالوة على ذلك ،يمكن كذلك استخدام الهيدروجين المستمد من المصادر الهيدروكربونية التقليدية
(مثل الفحم ،الغازولين ،الميثان ،الميثانول ،الغاز الطبيعي أو البروبان) كوقود ،على الرغم من أن نسبة بسيطة من ثاني
أكسيد الكربون ،الكبريت ونسبة ضئيلة من مواد أخرى قد تنبعث نتيجة لذلك .وبنفس القدر من األهميه ،يمكننا صنع خاليا
الوقود بجميع األحجام ،مما يجعلها متعددة االستعماالت وبالطبع نظيفة .فعلى سبيل المثال ،يمكن تقليص حجم خاليا الوقود
بحيث يمكن إدخالها في مشغل موسيقى محمول ،أو زيادة حجمها لتصل إلى حجم ثالجة لتزويد منزل ،أو مكتب أو شقة
بالطاقة .كما أن خاليا الوقود موثوق بها أيضا .فالمركبة الفضائية المأهولة والغواصات ظلت تستخدمها منذ عقود ألنها ال
تنتج انبعاثات سامة ،ويمكن للطواقم عند اإلحساس بالعطش أن يشربوا المياه النقية التي تنبعث منها.

مزايا خاليا الوقود
 يمكن تحويل  %32-%72من الوقود الموجود في خاليا الوقود إلى طاقة وحرارة مقارنة بالفحم أو النفط حيث تبلغ
النسبة .%22
 ال شك أن خاليا الوقود موثوق بها ،وقوية ،وهادئة ومتعدد االستعماالت ،ويمكن استخدامها لتشغيل أي شيء تقريبا ً
بدءاً من األجهزة السمعية وصوالً إلى المبنى التجاري .ويجري حاليا تطوير خاليا الوقود لتزود السيارات بالطاقة
(وقد أصبح اآلن لكل شركة صناعة سيارات كبرى في العالم سيارة تعمل بخاليا الوقود) ،إضافة إلى الحافالت،
والقوارب ،والقطارات ،والطائرات ،واألجهزة االلكترونية االستهالكية ،ووحدات الطاقة المحمولة ،ومحطات
معالجة مياه الصرف الصحي (كما يستخدم الميثان الذي تنتجه مياه الصرف الصحي كمصدر للوقود).
 نظراً ألن خاليا الوقود أصغر من األفران التي تعمل بالفحم ،فال تحتاج إال إلى مساحة أقل لتثبيتها بالمقارنة مع
محطات الطاقة التقليدية.
 يمكن استخدام المياه النقية المنبعثة كمخلفات من خاليا الوقود بشكل آمن ودائم.
 نجحت االكتشافات األخيرة في تقنية خاليا الوقود في إنتاج الكهرباء من الكربون واإلنزيمات البكتيرية ،مما يدفعنا
إلى االستغناء عن المعادن النفيسة (مثل البالتين).
عيوب خاليا الوقود
 إن ثمن الكهرباء التي تنتجها خاليا الوقود يجعل هذه التقنية مكلفة إلى حد ما .كما أن خاليا الوقود كبيرة بما يكفي
لتشغيل منزل يمكن أن يكلف آالف الدوالرات (مما يؤدى إلى فترة مستحقات تصل إلى  02سنة) ،مما يعني أن
الكهرباء التي تنتجها تتكلف حوالي  0,222دوالر  0,222 -دوالر لكل كيلو وات (قبل سداد المستحقات) .ومع ذلك،
فمن المتوقع أن تنخفض األسعار بشكل كبير مع تنامي القدرة على اإلنتاج الشامل .وبحسب تكلفة مصدر
الهيدروجين (مثل الغاز الطبيعي) ،فإن الكهرباء الصادرة من نظام خاليا الوقود بقدرة  0كيلو وات يمكنها ،من
الناحية النظرية ،أن توفر الطاقة بسعر ثمانية إلى عشرة سنتات لكل كيلو وات في الساعة خالل العقد المقبل تقريبا ً.
 لم يتم إلى اآلن تحديد تقديرات أداء خاليا الوقود على المدى الطويل ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن معظم خاليا الوقود
حتى اآلن تستلزم فحوصات وصيانات دقيقة كل خمس سنوات تقريبا ً.

 للمزيد من المعلومات ،زوروا موقع اإلنترنت  www.fuelcells.orgأو موقع المجلس األمريكي لخاليا الوقود
.www.usfcc.com

محطات الطاقة الكهرومائية الجزئية
تستخدم محطات الطاقة الكهرومائية الجزئية التدفق الطبيعي لمياه األنهر والجداول إلنتاج الطاقة الكهرومائية .ونظراً ألن
التوربينات التي تحتوي عليها صغيرة جدا فهي تمتزج بالخصائص الطبيعية ،في الوقت الذي تنتج فيه ما يكفي من الكهرباء
لتشغيل عدة مئات من المنازل أو الشركات .كما تبرز أهمية محطات الطاقة الكهرومائية الجزئية خاصة في المناطق

الصناعية خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث تم إنشاء قضبان ،لم تعد مستخدمة اآلن ،لتحويل السواقي التي تعمل
بالطاقة واآلالت الصناعية األخرى .لمعرفة المزيد عن محطات الطاقة الكهرومائية الجزئية ،زوروا موقع اإلنترنت
 www.energysavingtrust.org.uk/Generate-your-own-energy/Hydroelectricityأو الموقع اإللكتروني
.www.absak.com/library/micro-hydro-power-systems
للمزيد من المعلومات حول الطاقة الجزئية ...
دائما ً ما يكون استرداد المستحقات أفضل من دفع المستحقات .فمع ارتفاع أسعار الوقود األحفوري مع عدم وجود أمل في
األفق في انخفاضها ،ومع زيادة مستويات انبعاثات الكربون التي تضر بالبيئة (والموارد المالية للحكومات) ،فإن محطات
الطاقة الجزئية تمثل ،بشكل كلي أو جزئي ،خياراً جذابا ً عند استخدامها بالشكل المناسب .وبالمثل ،فكلما كانت الطاقة التي
تحصل عليها الشركة فعالة ومستقلة ،كلما انخفضت مخصصات الحكومة على توسيع أو بناء المزيد من محطات توليد
الطاقة الكهربائية .لهذه األسباب وغيرها ،يتساءل عدد متزايد من أصحاب المباني ومدراء األعمال والحكومات ماذا ننتظر
لالعتماد على الطاقة الجزئية .للمزيد من المعلومات حول مصادر الطاقة الجزئية المستدامة ،زوروا موقع اإلنترنت:
و
،www,alternative-energy-news.info
،www.clean-energy-ideas.com
.www.eere.energy.gov/greenpower
كما يمكنكم أيضا ً تنزيل الكتيب المجاني ،The Lean and Energy Toolkit ،على الرابط
 .www.gov/lean/toolkit/LeanEnergyToolkit.pdfويعتبر هذا الكتاب مفيد للغاية لمساعدة الشركات من جميع
األحجام التي تسعى لخفض احتياجاتها من الطاقة.

المنتج

نظراً للكميات الهائلة للمواد والطاقة التي تتطلبها معظم المنتجات ،ناهيك عن الكميات الكبيرة من النفايات التي تنتجها خالل
مدة تصنيعها ،فإن تسويق المنتجات األكثر كفاءة من األمور األساسية لخفض تكاليف تشغيل الشركات المستدامة .وللتأكيد
على ذلك ،فإن إعادة تصميم المنتجات والطرق المستخدمة هو مضيعة للوقت ويهدر الجهود .ومع ذلك ،يصادق العديد من
الممارسين على أنها يمكن أن تكون أكثر كفاءة من الناحية المالية.
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هل تساءلت يو ًما ما عن الشيء المشترك بين صنع كوب الفلين أو سروال من الجينز األزرق أو حتى تقديم شطيرة
الهامبرغر والبطاطا المحمرة والصودا؟ ماذا عن التكاليف المترتبة؟ (تكاليف الشراء وتكاليف التشغيل وتكاليف البيع) .ماهي
التكاليف الفعلية للمواد الخام قبل تحويلها إلى منتجات؟ وكم سعر المنتجات الفعلية بعد بيعها؟ معظمنا غير مدرك تماما ً
لتسلسل المنتجات التي نستخدمها وكذلك خط النفايات والقصور الذي تخلفه .فكر مليًا ،على سبيل المثال ،في صنع علبة
ألومنيوم عادية خاصة بصناعة المشروبات الغازية في المملكة المتحدة (فيما يلي تجربة معهد لين إنتربرايز).
لصنع األلومنيوم ،هناك حاجة لمادة البوكسيت .وعادة ما يتم استخراج ذلك الخام الطبيعي الصخري الترابي األحمر من
جامايكا أو غينيا ومن ثم يتم نقله إلى مصنع لالختزال الكيميائي المحلي (أو عملية الصهر) .وإلنتاج طن ونصف من أكسيد
األلومنيوم نحتاج إلى طن واحد من البوكسيت .في حال تم جمع كمية كافية من أكسيد األلومنيوم التي تم الحصول عليها من
المصهر ،ي تم تحميلها على السفينة وشحنها إلى السويد أو النرويج (في رحلة تستغرق شهر واحد عبر المحيطين) .وبعد ذلك،
يذاب أكسيد األلومنيوم في محلول ملحي مع التعرض للتيارات الكهربائية القوية التي تجعله أنقى (الكهرباء رخيصة في تلك
البلدان ،لهذا السبب تتم هذه العملية هناك) .يتطلب صنع حوالي نصف كليو جرام من األلومنيوم من أكسيد األلومنيوم (وهذا
كاف لصنع  20علبة مشروبات)  7.2كيلو وات ساعة كهرباء أي ما يعادل كمية الطاقة الالزمة إلنارة منزل أو شركة
صغيرة لمدة يوم واحد .عندما تهدأ العملية الكهربائية تدريجيًا ،فإنها تقلل أكسيد األلومنيوم بمقدار النصف عما كان قبل صب
ما تبقى في قوالب وشحنها إلى جزء مختلف من السويد (أو ألمانيا) .بعدئذ يتم تسخين القوالب في أفران وضغطها في صفائح
رقيقة ،ثم يتم لف الصفائح وشحنها إلى بلد أخرى حيث يتم لفها وضغطها مرة أخرى .وحينما تكون الصفائح رقيقة بالقدر
الكافي ،يتم آنذاك شحنها إلى المملكة المتحدة حيث يتم ثقبها وتشكيلها إلى علب.
الخطوة التالية ،يتم غسل العلب وتجفيفها وطالئها .يتم تزويد العلب الفارغة بعد استعمال الطالء الخفيف ،بحافة ناتئة ورشها
بشريط واقي يمنع التآكل .ومن ثم يتم إرسالها إلى شركة تعبئة الزجاجات حيث يتم غسلها مرة أخرى قبل أن يتم تعبئتها
بالمشروبات .تحتوي المشروبات على السكر الذي تم جنيه من حقول البنجر في فرنسا (أو حقول قصب السكر في المناطق
المدارية) وكذلك الفوسفور من المناجم في والية ايداهو (في والية ايداهو ،تستهلك عملية تعدين الفوسفور على مدار الـ00
ساعة ،خالل اليوم الواحد ،كمية كهرباء مساوية لتلك الطاقة المطلوبة للوفاء باالحتياجات اليومية ألية مدينة مكونة من
 022.222نسمة) .بعد تدفق المشروبات إلى علب األلومنيوم ،يتم آنذاك إغالق العلب بمعدل  0222علبة في الدقيقة الواحدة.
يتم إدخال العلب ال مملوءة بالصودا إلى التعبئة بالورق المقوى (المستخرج من األشجار المقطوعة في كندا أو السويد أو
سيبيريا) وتحمليها على منصات نقالة .يلي ذلك المزيد من عمليات الشحن ،حيث يتم نقل الكراتين إلى األسواق المركزية
والموردين في جميع أنحاء المملكة المتحدة .ومن ثم يتم شراء المنتج النهائي خالل ثالثة أو أربعة أيام وتنفد خالل أسبوع.
يستغرق تناول المشروبات بضع دقائق ويستغرق رمي العلبة بضع ثوان.
ً
إجماال ،تستغرق العملية برمتها حوالي  209يوم .لذا فمن غير المستغرب أن مجرد تقليص األلومنيوم الالزم لصنع علب
المشروبات بنسبة في المائة قد يوفر  02مليون دوالر أمريكي للشركات المصنعة سنويًا .وتهدف هذه القصة إلى شرح سبب
إعادة تدوير علبة ألومنيوم واحدة فحسب حيث يمكن أن توفر ما يعادل نفس كمية الطاقة الالزمة لتشغيل جهاز التليفزيون
لمدة ثالث ساعات.

يعتبر البالستيك مادة أخرى تستخدم لتعبئة وتغليف المشروبات الغازية والعلب المصنوعة من البالستيك (كما هو الحال مع
علب األلومنيوم) تصنع خطها الخاص من النفايات .على سبيل المثال يمكن أن يحتوي الحجم اإلجمالي لوعاء بالستيكي
عادي سعة لتر واحد ،على  02جرام من مادة تريفثاالت األثيلين المتعدد ( )PETغير القابل للتدوير .كما أن صنع نصف
كيلو من مادة تريفثاالت األثيلين المتعدد من الصفر يتطلب أكثر من  0.2كيلو جرام من النفط و 090كيلو جرام من المياه
ويسفر عنه  2.7كيلو جرام من انبعاثات غاز الدفيئة خالل عملية اإلنتاج .وهذا يعني أن كل زجاجة من مادة تريفثاالت
األثيلين المتعدد تتطلب  000جرام من النفط وإنتاج أكثر من  7لترات من المياه– بينما يتم إخراج حوالي  022جرام من
انبعاثات الغاز الدفيئة (أي ما يعادل متوسط ما تنتجه سيارة تتحرك نصف كيلو متر) .ضع في ذهنك تلك األرقام إذا وضعنا
في االعتبار أن األمريكان يتخلصون من حوالي  0.2مليون زجاجة بالستيكية في "الساعة".
وكما هو الحال بالنسبة لعلب األلومنيوم ،فإن الشحن والتوزيع ال يزيد إال من خط النفايات التي تخلفها الزجاجات البالستكية
فحسب .يتم قياس انبعاثات وسائل النقل بالجرام (بالوحدات الخاصة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) لكل طن متري وكل كيلو
متر .كما تنبعث من سفن الحاويات حوالي  07جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طن ولكل كيلو متر ،في حين ينبعث من
القطارات  20جرام لكل طن ولكل كيلو متر ،كما تطلق الشاحنات  020جرام لكل طن ولكل كيلو متر وينبعث من الطائرات
النفاثة  272جرام لكل طن ولكل كيلو متر .و عندما تؤخذ تكاليف التغليف والتعبئة والتسويق في االعتبار (وهامش الربح)،
يمكن أن يكلف وعاء من المياه المعبأة في زجاجات مرتين لخمس مرات أكثر من الكمية ذاتها من البترول أو %22.222
أكثر من مياه الصنبور (من المفارقات أنه عندما يفكر المرء بأن حوالي ثلث العالمات التجارية للمياه المعبأة في زجاجات
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يحصلون على منتجاتهم من صنابير البلدية).
المحتوى اإليكولوجي
ً
وصوال
يقصد بكلمة "المحتوى اإليكولوجي" أنها كمية النفايات التي يخلفها المنتج في رحلته التي تبدأ من تجميع المادة الخام
إلى اإلنتاج وما بعد ذلك .وفي أغلب األحيان ،يحمل كل منتج أعباء أكبر مما يبدو عليه .فمثالً ،وفقًا لفريدريك شميت بليك
" ،"Friedrich Schmidt-Bleekالذي كان يعمل سابقًا في وكالة البيئة االتحادية األلمانية ومعهد فوبرتال ،يحتوي أي
قميص مصنوع من القطن الطبيعي على محتوى إيكولوجي يقدر بحوالي  0.230كيلو 2 .كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا؟
أوالً ،يجب أن تؤخذ عملية زراعة القطن بعين االعتبار شاملة تصنيع ونقل وتوزيع األسمدة ومبيدات األعشاب والمبيدات
الحشرية .كما يجب أن ت ؤخذ بعين االعتبار معدات الري (استخدام المياه) واآلالت الزراعية والبترول فضالً عن العمليات
التي تتم من وراء تلك العناصر .بعد ذلك تأتي المراحل المتبعة في تحويل األلياف القطنية إلى خيوط .يسفر نسج وصباغة
وتغليف المنتج النهائي ونقله إلى منافذ البيع بالتجزئة إلى خلق المزيد من النفايات .كما تشمل العوامل اإلضافية ،التي يجب
أن تؤخذ في االعتبار ،م مارسات ما بعد البيع مثل كفاءة المغسلة التي يستخدمها العميل واستخدام المياه الساخنة أو الباردة
(كلما استخدمت المياه الساخنة زادت تكاليف الطاقة الكهربائية) ،وما إذا وضع القميص في مجفف الهواء أو مجفف غسالة
المالبس...إلخ .كل عملية تخلق أو تخلف بعدها بعض من أشكال النفايات.
وبالطبع ،يعتمد تقدير النفايات الخاصة بأي منتج على مدى دعم مواده التي يمكن إرجاعها ،األمر الذي يجعل أي دراسة
نفايات موضوعية للغاية ،إال أن التقديرات المعقولة تشير إلى أن الشريحة اإللكترونية التي تعمل عمل أشباه الموصالت
يمكن أن تخلف  022.222أضعاف وزنها نفايات خالل عملية التصنيع ،وصنع جهاز كمبيوتر محمول ينتج  0.222أضعاف
وزنه نفايات .كم يخلق إنتاج البالتين  022.222وحدة نفايات لكل وحدة منتجة من المعدن النفيس ويخلف صنع خاتم ذهب
حوالي  022.222أضعاف وزنه من النفايات .يتطلب تصنيع طن واحد من الورق تدمير  02شجرة وما يكفي من الكهرباء
إلنارة منزل على مدار ستة أشهر .كما أن ثمة حاجة لنصف جالون من البترول إلنتاج ربع جالون من عصير البرتقال
ووجبة واحدة من الهمبرجر والبطاطا المقلية كما تحتاج المشروبات الغازية إلى  7.222لتر من الماء .ولهذا السبب

تضاعفت عملية استخدام المادة الخام في الواليات المتحدة  07مرة إبان الفترة من عام  0922وحتى عام  0939بالرغم من
عدم تضاعف عدد سكان البلد إال ثالث مرات فحسب.
لماذا يكون من الصعب للغاية رؤية النفايات (وتحديد تكاليفها)؟
باإلشارة إلى كميات النفايات التي تخلفها معظم المنتجات وكيف أن الكثير من الناس أداروا أعينهم عنها في ظل افتراض أن
األرقام مبالغ فيها إلثبات وجهة النظر" ،فكيف يمكن أن يتطلب إنتاج ربع جالون من عصير البرتقال نصف جالون من
البترول؟ سألني أحد الطالب ذات مرة" ،هذا يعني أن عصير البرتقال يكلف ضعف سعر البترول".
الجواب هو أن اإلنتاج الضخم ،وتكاليف المواد الخام الضخمة ،وتكاليف النقل الضخمة ،والتكاليف الخارجية ال تتسبب في
خفض مصاريف صنع المنتج فحسب ،بل تخفي كذلك تكاليف النفايات  -يمكن استخدام تذكرة النقل العام الخاص بالمدينة
لتوضيح هذه المسألة .أي تذكرة بدوالر أو دوالرين أمريكيين ،على سبيل المثال ،تمكن الركاب من استقالل الحافلة أو
خدمات النقل الخفيف وتمكنهم كذلك إما من النزول في المحطة األولى أو البقاء حتى وصول السيارة إلى المحطة األخيرة.
وعلى الرغم من أن طول الرحلة يتطلب المزيد من الطاقة وإنتاج الكثير من النفايات ،ال تنعكس تلك التكاليف الزائدة في
سعر التذكرة الثابت – وهذه فكرة مغلوطة يستخدمها المشككين في األمر لكشف تكاليف نفايات المنتج (التعليل هو أنه طالما
بقي سعر التذكرة ذاته ،فإن من الصعب أن تستخدم الحافلة أو القطار وقود أكثر أو أن تنتج المزيد من النفايات خالل الرحلة
األطول) .إن فهم اقتصاديات اإلنتاج الضخم هو المفتاح لتوضيح تلك الفكرة الخاطئة .فالقاعدة العامة هو أنه عندما يتضاعف
حجم اإلنتاج ،فإن سعر المنتج أو الخدمة يتجه نحو االنخفاض بنسبة  .%22 - %02ومن خالل مخرجات النفايات ،يتم
تبرير الكثير من التكاليف – ولهذا السبب تختفي الكثير من تكاليف النفايات ظاهريًا .وبعبارة أخرى ،فمن خالل البيع بشكل
أكبر ،يتم تقسيم تكاليف المواد الخام ،وفي الوقت نفسه ،يتم دفع ثمن تكلفة النفايات بواسطة الجمهور على شكل التلوث
وكوارث صناعية وتكاليف رعاية صحية والفصل الوظيفي وتغير المناخ وهلم جرا.
السموم الخفية
ومما يثير القلق بنفس الدرجة أن خط نفايات المنتج عبارة عن كمية السموم الموجودة في المنتجات اليومية أو المستخدمة
لصنعها .يحتوي التليفزيون العادي ،على سبيل المثال ،على  0.222مادة كيميائية سامة ( 022منها ينبعث منه أبخرة خطرة
عند تشغيل التيلفزيون) والكثير من المباني محمية بألواح من الخشب المضغوط والمحمل بالفورمالدهايد الذي يلوث الهواء
في األماكن المغلقة بشكل كبير .وعالوة على ذلك ،يستهلك االستخدام المتوسط ألجهزة الكمبيوتر عشرة أضعاف وزنها
بالمواد الكيميائية السامة والوقود األحفوري إلتمام إنتاجها (في الهند والصين فقط حوالي  %72من الزرنيخ والرصاص
والكادميوم والكروم والكوبالت والزئبق وغيرها من ملوثات المعادن الثقيلة التي تنشأ من النفايات اإللكترونية التي تم إنشاؤها
من خالل الشركات المصنعة للكمبيوتر فحسب) .إذا لم يكن هذا كاف ،فأكثر من  3.222مادة كيميائية تستخدم لصبغ المالبس
والمنسوجات ،وأقل من  %2.220في الواقع غير سامة .حتى الصمغ والطالء يحتوي على مذيبات تلوث الهواء باستمرار
لفترة طويلة حتى بعد أن تجف.
عشر طرق لتقليص نفايات المنتج
مفتاح تقليص المحتوى اإليكولوجي هو التفكير الخالق في طريقة الحد من نفايات المنتج ،وعملية التصميم تتخطى أمثلة
النجار الذي يعاين قطعة من الخشب قبل قطعها للتأكد من أن كافة القطع ستكون صالحة لالستخدام بعد ذلك – أو خياط
المالبس الذي ينظم قطع القماش بطول المنسوجات لتقليص القماش المهدور .يجب عند إزالة النفايات الفعلية مراعاة النفايات

التي تم إنشاؤها خالل إنتاج المنتج مع إزالة إمكانات المنتج لخلق النفايات خالل االستخدام وبعده (انظر الفصل  .)9على
سبيل المثال ،عندما حاول المصممون في شركة نايك لتصنيع أحذية أكثر استدامة ،واجهت الشركة الكثير من المشاكل نتجت
عن حقيقة أن المواد والمواصفات التقليدية كانت تستخدم في المنتجات .لذلك بدأت الشركة في تطوير مفاهيم تصميم
المنتجات الجديدة والتي تسمى مبادئ "التصميم المدروس" بهدف تقليل األثر البيئي والحد من النفايات واستخدام مواد
مستدامة بيئيًا والقضاء على السموم في عمليات التصنيع واألحذية بذاتها .يفترض بشركة نايك أن تصمم المنتجات مسبقًا
باستخدام موارد محسنة يمكن أن يعاد استخدامها في أنظمة التحكم المقفلة التي تقلل من نفايات إدارة سالسل اإلمداد بنسبة
 %07وزيادة استخدام الشركة للمواد المستدامة بنسبة .%02
بالطبع ،فإن خطة "التصميم المدروس" تمثل الخطوة األولى فحسب .وفيما يلي قائمة بالمبادئ التوجيهية العامة  3التي تؤخذ
بعين االعتبار إلى حد بعيد للمساعدة في تقليص نفايات المنتج:
 .0التصميم المتقن المسبق للمنتج حتى يتسنى إتاحة موارده المثلى وإعادة استخدامه في منظومة التحكم المغلقة .في
السابق ،كان تصميم المنتج يعتمد على المظهر والمهمة والربح المالي .واليوم ،تتطلب السلع إضافة مرحلتي
"استعادة المواد" "وتقليل التعقيدات" إلى القائمة من أجل تقليل النفايات .وثمة نوعان من المواد الخام عادةً ما
يشكالن معظم المنتجات :المواد الفنية والحيوية .المواد الفنية هي المواد االصطناعية أو المعدنية والتي يمكن أن
تظل في منظومة استرداد التحكم المغلقة ومن ثم إعادة استخدامها .أما المواد الحيوية فهي مواد قابلة للتحلل عضويًا
ويجب إعادتها للبيئة حيث يمكن تحللها بشكل آمن وطبيعي .فعلى سبيل المثال" ‘gDiaper’ ،حفاضات الهجينز"
تم إنشاؤها بعدما علم المصممون بأن حوالي  23.222من الحفاضات "المعدة للطرح بعد االستعمال" تنتقل إلى
مواقع طمر النفايات في الواليات المتحدة األمريكية في كل دقيقة وتستغرق كل منها  222عام لتحللها .حفاضات
الهجينز مصنوعة من مواد قابلة للتحلل التي يمكن تجميعها باستخدام طرق اإلنتاج صديقة للبيئة ،مما يعني أنها،
خالف نظيرتها المؤذية ،ال ت حتوي على الكلور العنصري أو مواد بالستيكية معتمدة على النفط أو عطور أو روائح.
وهذا األمر غير خطير بحيث يمكن استخدامه الحفاضات في مسح المرحاض أو استخدمها في سماد الحديقة بعد
االستخدام.
يساعد كذلك الحد من التعقيد و/أو عدد المكونات الموجودة في المنتج في تقليص النفايات وتكاليف التصنيع .على
سبيل المثال ،تم إعادة تصميم صمام المرحاض من قبل الشركة المصنعة وينتهي الوزن إلى سبع مرات أقل ،بد ًءا
من  00جزء إلى جزء واحد مقولب مع تخفيض تكاليف إنتاجها بنسبة  .%32ومن ناحية أخرى ،تم إعادة تصميم
ممسحة الزجاج من  00جزء إلى جزء واحد ،وبالتالي تصنيعها بتكلفة أقل رغم أن المنتج الجديد تم تصنيعه بليفة
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كربونية أغلى ثمنا.
 .0تصميم المنتجات بحيث يمكن تفكيكها بعد االستخدام .أحد النواحي األكثر أهمية للحد من نفايات المنتج يسمى
"التصميم الخاص بالتفكيك" 5 ،والذي يتيح فك المنتج بشكل سريع في نهاية دورة إعادة التدوير أو إعادة التصنيع
الخاصة به .والتي تتضمن ما يلي:





تمكين إزالة األجزاء الخاصة بالمنتج دون التسبب في تلفها (بما في ذلك اإلزالة السريعة لكافة المثبتات
والموصالت)،
توضيح وتبسيط القطع (األمر الذي يجعل من السهل تحديد أي قطع يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها أو
إعادة تدويرها)،
تحقيق الحد األقصى لكافة عمليات إعادة االستخدام أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير و
التأكد من أن عمليات التي تصنف وتفصل وتنقي األجزاء المفككة ال تخلق نفايات.

 .2تقليل التكوين الخطير للمنتج .خفض أو إزالة سمية المواد الخام الخاصة بالمنتج أو أجزاء منه من خالل استبدالها
ببدائل غير سامة .يساعد تقليص استخدام السم في القضاء على مصروفات غير مدروسة في الغالب تكون ناجمة عن
المواد الخطرة .تشمل تلك التكاليف( :أ) متطلبات المعالجة والتعبئة والتغليف الخاصة و(ب) احتياجات النقل
المتخصص و(ج) تكاليف الرعاية الصحية والسالمة األساسيتين و(د) تكاليف المعدات المتخصصة (هـ)
ومصروفات تدريب الموظفين( ،و) وتكاليف التخلص المتخصصة.
تشمل األمثلة الخاصة بتقليل تلك المصروفات :في بولندا ،اكتشفت الشركة المصنعة لإلضاءة الخارجية طريقة الستبدال
كلوريد الميثيل المستخدم لصنع منتجاتها بمنتج بديل آمن بيئيًا مع مالحظة أن التكاليف الخاصة بها تنخفض انخفاضًا
حادًا .ومن ناحية أخرى ،استبدلت مستشفى هوليوود ميمولاير ،في هوليوود بوالية وفلوريدا ،البطاريات التي تحتوي
على الزئبق الخطير في المعدات المحمولة لرصد نشاط القلب ببطاريات زنك هوائية صديقة البيئة .وعلى الرغم من أن
تكلفة البطاريات الجديدة أكثر بحوالي  02سنت ،إال أنها تقلل التكاليف بأكثر من  %02ألنها تدوم أكثر وتقلل نفايات
الزئبق الخاصة بالمستشفى بنسبة  022كيلو جرام سنويًا .وفي السويد ،اكتشف الكيميائي ماتس نيلسون " Mats
 " Nilssonمادة كيميائية مثبطة للحريق والتي تجمع بين كونها ضارة على اإلنسان وآمنة على البيئة .وفي الوقت
الراهن ،أصبح مثبط النيران األكثر استخداما على نطاق واسع في العالم (البروميد) مادة قاتلة ،فإلى اآلن تستحق
المخاطر ثمنا يدفع للحد من قابلية اشتعال المالبس .يمكن استخدام بديل نيلسون المستمد من العنب وثمار الحمضيات ،في
التطبيقات بد ًءا من المفروشات والسلع ذات التقنية عالية المستوى على مالبس األطفال للعمل على انخفاض مستويات
البروميد حول العالم 6 .مالحظة :عمل نيلسون هو مثال جيد لتقليد العمليات الحيويّة ،والتي تتضمن استبدال عمليات
اإلنتاج السامة أو الخطرة ببدائل آمنة ومستدامة وقابلة للتحلل .وليست منتجات السجاد والكيماويات والمالبس واألدوية
وزيوت المحركات والبالستيك سوى بعض من المنتجات التي يمكن تصنيعها في الوقت الحالي بواسطة النظام الحيوي
بطريقة أمنة ومستدامة بيئيًا  7عن طريق إعادة إنشاء ما قدمته الطبيعة.
 .0التحول إلى طرق التصنيع غير الخطرة .عمليات اإلنتاج التي تعتمد على المواد الكيميائية الخطرة أو المعادن الثقيلة
أو التبريد أو االحتراق عادة ما تكون أكثر تكلفة مما تبدو عليها .فمثالً ،قامت شركة جالكسو سميث
كالين لصناعة الأدوية في مدينة فيرونا الإيطالية بخفض األثر البيئي إلنتاج مادة كيميائية يجرى اختبارها لعالج
الغثيان والقيء الناجم عن العالج الكيماوي .مبدئيًا ،اعتمدت الطريقة الخاصة بإنتاج المادة الكيميائية على درجات
الحرارة ما دون الصفر خالل عملية اإلنتاج التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة الكهربائية وتنتج كميات كبيرة من
النفايات .وقد تخلصت العملية المحسنة من عدد من المواد الخطرة التي تنتج المواد الكيميائية المطلوبة لتوليد
درجات حرارة منخفضة للغاية (مما وفر الطاقة الكهربائية) وقلصت النفايات بنسبة  %72وخفضت تكلفة المواد
الخام بنسبة  9 .%22وفي الوقت نفسه ،فإن أية شركة في الواليات المتحدة األمريكية تقوم بتصنيع الشرائح
البيولوجية تستخدم محلول سام مصنوع من الزئبق إلعداد العينات الخاصة بها نظرًا ألنها لم تتمكن من إيجاد بديل
آمن لمحلول الزئبق .وفي أحد األيام اقترح عامل المعمل مازحًا استخدام المشروبات الغازية التي اشتراها للتو
كبديل .وكان أمر ال يصدق أن ن جحت تلك الفكرة .وبما أن البديل هو آمن وأرخص من الزئبق ،فقد قللت
المصروفات المعملية.
 .2تقليل كمية الطاقة الالزمة لصنع المنتج واستخدام مصادر الطاقة المستدامة .تتضمن األمثلة ما يلي:
 استخدام المعدات الموفرة للطاقة في عمليات اإلنتاج،
 استخدام المواد المعاد تصنيعها في تكوين المنتج و
 استخدام إمدادات الطاقة المستدامة (أي الرياح أو الطاقة الشمسية) من منتجي الطاقة الرئيسية أو استخدام
مصادر الطاقة الصغيرة الستكمال توفير الطاقة إلنتاج المعدات.

 .0استخدام التقنيات األحدث واألنظف كلما أمكن .يمكن أن تكون أغلب المنتجات القديمة أكثر فعالية من خالل التعاون
المشترك مع التكنولوجيا الجديدة .وتشمل األمثلة كالً من :الحاوية التي تخزن السوائل بشكل آمن وفعال في حين ال
تزال قابلة للتحلل العضوي؛ المناور أنبوبية الشكل ،والتي تستحوذ على اإلضاءة في الهواء الطلق وإعادة توجيهها
داخل المباني؛ نقل األخبار المعتمدة على المشتركين والمعلومات عبر اإلنترنت بدالً من طباعتها (عدد متزايد من
المقررات الجامعية تستفيد من هذه الخدمة ،مما يلغي الحاجة لسفر الطالب للفصول الدراسية؛ و eCubeهو جهاز
بحجم قرص الهوكي يعلق على مستشعر درجة حرارة التبريد ( eCubeيحول التشغيل الضار لوحدة التبريد كل
مرة يتم فتح باب الثالجة ،وبالتالي يقلص متطلبات الطاقة بنسبة تصل إلى  .)%22يتضمن مثال آخر منظفات
بروكتر أند غامبل فائقة التركيز التي تناسب الحاويات األصغر ،وبالتالي تقلص توريد  02.222شاحنة سنويًا( .في
العام  ،0227أعلنت سلسة متاجر وول مارت بأنها ستبدأ ببيع منظفات غسيل بنفس التركيز ،والتي تستخدم كميات
أقل من المياه وتتطلب بالتالي تغليف وتعبئة ومساحة للتخزين أقل .يتم في الوقت الحالي تضمين كل مورد رئيسي
في صناعة المنظفات).
 .7استخدام مواد مستدامة معاد تصنيعها أو معاد تدويرها أو مواد نفايات لتصنيع المنتجات .تتيح ممارسات التحكم
المغلق استعادة المواد الخام األصلية والطاقة واأليدي العاملة الخاصة بأي منتج واستخدامهم من جديد .فعلى سبيل
المثال ،قامت شركة ثري إم في العام  0220بإعادة تطوير صيغة العالمة التجارية الخاصة بشريط الحامل الذي
يمكن تصنيعه كليا ً من مواد النفايات الخاصة بمنتجات أخرى .وق كانت تكلفة المنتج الجديد ،والمصنوع من مواد
معاد تدويرها بنسبة مائة بالمائة ،ليس فقط أقل في التصنيع بل أيضًا في تقليل النفايات المستخرجة من المصنع بنسبة
 002طن في سنة اإلنتاج األولى .تتضمن األمثلة المشابهة كالً من شركات ورق معتمدة على الموفرات التي تعيد
إدراج االسطوانات التالفة إلى خطوط اإلنتاج وشركات تصنيع البالستيك التي تأخذ ما تبقى من الورق وتدخله من
جديد في عمليات التشغيل الميكانيكي.
 .3تحسين مراقبة الجودة وعملية المتابعة في جميع عمليات اإلنتاج .من خالل زيادة عمليات التفتيش على المنتج
(ونقاط التفتيش) وعرض معلومات عن اإلنتاج في الوقت الفعلي ،يمكن تحديد معظم مشاكل اإلنتاج وإيقافها
وتصحيحها في مرحلة مبكرة قبل أن تصبح النفايات مشكلة .فعلى سبيل المثال ،قامت جي سي بيني ،إحدى أكبر
سالسل تجارة التجزئة في الواليات المتحدة األمريكية بتثبت برنامج حاسوبي يبين استخدام الكهرباء المستمر في كل
مراكزه التجارية كل دقيقة .ويتم التحقيق في أي ارتفاع مفاجئ في استهالك الطاقة على الفور بواسطة موظفين تم
تعينيهم خصيصًا لخفض تكاليف الطاقة الكهربائية.
 .9إيجاد سبل ل لحصول على منتجات تم إعادتها إلى مكان التصنيع الخاص بها بحيث يمكن تفكيكها وتجزئتها
واستخدامها لصنع منتجات جديدة .من خالل تحفيز العمالء نظير إرجاع المنتجات المستخدمة مرة أخرى لمكان
تصنيعها أو شرائها ،عن طريق الحفاظ على إمدادات ثابتة (مجانية) من المواد الخام مع تعزيز العالقات مع العمالء.
 .02خفض متطلبات التعبئة والتغليف واستخدام مواد تغليف قابلة إلعادة التدوير أو إيجاد سبل للحد من عملية التعبئة
والتغليف كليا ً .كلما قلت عملية التعبئة والتغليف كلما تم توفير األموال بطريقتين :تقليل مصاريف اإلنتاج وتقليص
تكاليف التخلص من النفايات .فعلى سبيل المثال ،قام فريق "أهمية مكافحة التلوث" بشركة ثري إم بإعادة تصميم
المالحظات الملصقة عن طريق إزالة بطاقة الكرتون المقوى مع تغطية البثور من كل تعبئة وتغليف – وبالتالي
وفرت الشركة أكثر من  222.222دوالر أمريكي سنويًا وتم الحد من  22طن من النفايات سنويًا.
تتضمن األمثلة أخرى للشركات التي تستخدم مفاهيم الحد من نفايات المنتج لتقليص التكاليف:











كلوروكس ،والتي كشفت عن أول عالمة تجارية جديدة خاصة بها في  02عام (األعمال الخضراء) وتتضمن
خمس منتجات للتنظيف وهي طبيعية بنسبة ال تقل عن  .%99وقد حصلت الشركة فيما بعد على تصديق فريد
من نادي سييرا نظير جهودها في هذا المجال.
صممت شركة "تينانت" لتصنيع ماكينة تنظيف الطوابق تقنية جديدة تستخدم مياه الصنبور المشحون بالكهرباء
في اآلالت الخاصة بها والتي ترى بأنها تتفوق على أي منتج آخر في السوق.
وضعت شركة نيتيك (( )Nitechشركة تصنيع بطاريات) خط إنتاج جديد لبطاريات قابلة إلعادة الشحن.
أنشأت شركة مغاسل هوفر مجموعة جديدة من الغساالت التي تقلل استهالك الطاقة والمياه والمنظفات .وقد
حصلت التصاميم على عدة جوائز وزادت أرباح الشركة بشكل كبير.
حسنت شركة فريجيدير الثالجات الخاصة بها من خالل تقليل مستويات المواد الكيميائية وتحسين كفاءة
محركاتها وتحسين تصميم الضاغط ووضع أفضل سدادات إحكام ومانعات تسرب وتصميم أصغر أبواب
للثالجة (مما ساعد على الحفاظ على الهواء البارد بداخله) ،وقد تلي ذلك زيادة في األرباح.
حسنت شركة ستيلراد إيديال (شركة كارادون للتسخين) خط المراجل المحلية من خالل استخدام الحرارة
المنصرفة من فرن المرجل إلضافة الحرارة الناجمة عن موقد غاز المرجل – وبالتالي تعزيز كفاءة منتجاتها
ألكثر من .%92
تعهدت شركة إس سي جونسون واكس بتطوير تعبئة وتغليف منتجاتها من مواد معاد تدويرها  .%022ولم ينتج
عن التغيير مجرد توفير ألموال الشركة بل أضاف ذلك زخما ً كبيراً في الصحافة.
وضعت شركة ترانون لألثاث مجموعة جديدة كاملة من المنتجات المستدامة من خف الغابات وغابات األخشاب
القصيرة – وحصلت على عدة جوائز للقيام بذلك.
صممت شركة باكس خطا ً جديداً من مسدسات خرطوش (تحت اسم عالمة تجارية بروميثيوس) والتي هي خالية
من الرصاص .وحيث تم بيع  %32من مسدسات بروميثيوس للمزارعين في إندونيسيا لمحاربة اآلفات ،وهذه
الخطوة قللت إلى حد كبير من كمية الرصاص المكتشفة في حقول األرز في المنطقة .وما هو أكثر من ذلك،
8
تستخدم باكس نفايات البالستيك من إنتاج المسدسات الجديدة لصنع التعبئة والتغليف الخاصة بها.

بيت القصيد
من خالل التوقعات العامة حول تزايد استمرارية االستدامة ،ال تشكل "المنتجات القابلة للتكيف مع التغييرات المستقبلية" أي
خطر .كما تتضمن المنتجات القابلة للتكيف مع التغيرات المستقبلية العمل على عزل المنتجات والخدمات من المخاطر وعدم
التأكد من خالل إزالة النفايات في جميع مراحل دورة حياة المنتج من )0( :تجنب االرتفاع في تكاليف المواد الخام و()0
تقليل فرص الدعاية السلبية و( )2إعداد التغييرات الالحقة في التشريعات البيئية.
قد أعذر من أنذر.
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الحد من عمليات التعبئة

تأتي عملية التعبئة في أشكال متعددة :صناديق وأكياس وعلب وكريات إسفنجية وأغطية بالستيكية وأنابيب وورق..إلخ.
ويتمثل الغرض من التعبئة في حماية المنتج والحفاظ عليه طازجا ً .وتشمل المزايا اإلضافية تعزيز الجاذبية والحماية من
العبث .وفيما يلي أنواع التعبئة والتغليف الثالثة األكثر شيوعا:
•
•
•

التعبئة األولية :اللفافة أو القارورة التي يتعامل معها المستهلك.
التعبئة الثانوية :للحاالت األكبر والصناديق أو األكياس المستخدمة لجمع البضائع تمهيدًا للتوزيع وسهولة الحمل أو
للعرض في المحالت التجارية.
التعبئة العابرة :المنصات واللوحات واألغطية البالستيكية والحاويات المستخدمة لجمع المنتجات في أحمال كبيرة
للشحن.

وعلى الرغم من المزايا التي توفرها التعبئة ،فإن اإلفراط في تعبئة العديد من المنتجات يبعث على السخرية ،وهو أمر مزعج
ألولئك الذين يدفعون المال إللقاءها بعيدا .وول مارت ،على سبيل المثال ،تلقى قدرا كبيرا من الدعاية اإليجابية عندما أزاحت
النقاب عن "بطاقة األداء" للتعبئة والتغليف لمورديها مطالبة إياهم بتقليل تعبئتهم بنسبة  ٪5على األقل (اكتشفت وول مارت
أن ما يصل إلى  ٪20من القمامة تعود مباشرة إلى نفايات التعبئة) .ومن خالل إصدار هذا البيان إلى  60,000من مورديها،
استطاعت وول مارت خفض النفايات الصلبة بنسبة  ٪25وتوفير  3.4مليار دوالر من تكاليف التشغيل السنوية.
تعد زجاجة الحليب المطورة نموذج آخر جيد على التعبئة المطورة التي تتبناها سلسلة متاجر وول مارت .فالعلبة الجديدة
أكثر تكعيبا مما يقلل مصاريف التعبئة والتغليف بنسبة  20-10سنتا للحاوية الواحدة .كما أن الزجاجات المربعة تسع ٪50
حليب أكثر للمتر المربع بحيث يمكن وضع المزيد من الحليب على الشاحنات ،مما يقلل من الرحالت وتكاليف الوقود (بما
يفوق  11,000رحلة شاحنة سنويا) .يقول نادي سام (قسم في سلسلة وول مارت) أن الزجاجة الجديدة تتيح أيضا وضع ثالث
أضعاف كمية الحليب تقريبا في الثالجات.

خفض تكاليف ونفايات التعبئة غير الضرورية

ألن التعبئة والتغليف تنتج كمية كبيرة من النفايات ،والنفايات دائما ما تكون عالمة على إهدار المال ،فإن الحد من مواد التعبئة يعد
وسيلة جيدة لقطاع األعمال لخفض نفقاته .فعلى سبيل المثال ،يوضح مستشار النفايات بالحكومة البريطانية (راب) أن نفايات تعبئة
الطعام والشراب في سالسل اإلمداد بالمملكة المتحدة يصل إلى  6.6مليون طن من المواد بتكلفة  5مليار جنيه إسترليني سنويا.
ولمكافحة هذه النفايات ،قدم عمالق بيع المواد الغذائية تيسكو أكياسا ً بدون أطباق للدواجن مما خفض التعبئة بنسبة  ٪68وأدى إلى
تقليل  540من عدد سيارات تيسكو للتوصيل على الطرق .أيضا في تيسكو ،لم تعد أنابيب معجون الطماطم تأتي في كراتين مما
قلل من عملية التعبئة بنسبة  .٪45كما خفضت الشركة أيضًا سمك غطاء الزجاجة حجم  2لتر من المشروبات الغازية ،مما وفر
 603طن من البالستيك سنويا .كما قللت زجاجات النبيذ خفيفة الوزن اآلن من استخدام الزجاج بما يعادل  560طن (حتى خليط
المشروبات مزدوجة التركيز أصبحت تعبأ في عبوات أصغر وأخف وزنا ،مما يقلل من عدد مرات التسليم) .ال شك في أن معرفة
مقدار الرضاء الحقيقي للعميل عن التعبئة وقت التسليم غالبا ما يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف فضال عن التخلص من
المواد غير الضرورية التي ال يريدها أو يحتاج إليها أحد.

االقتراحات المجربة والمختبرة للحد من نفايات التعبئة

•

•

•

استخدام أقل قدر ممكن من التعبئة والتغليف (أو األفضل من ذلك ،ال شيء على اإلطالق) .يقال إنه يمكن الحد مما يقرب من
 ٪98من عمليات التعبئة الثانوية (أي صندوق داخل صندوق أو حقيبة داخل حقيبة ...إلخ) وكمية كبيرة من التعبئة والتغليف
األساسي دون إلحاق أي انخفاض ملحوظ في جودة المنتج أو عبوته .في أستراليا ،على سبيل المثال ،كانت العديد من
الشركات المصنعة لألعمال التجارية الصغيرة قادرة على حفظ ما يصل إلى  30,000دوالر سنويا عن طريق الحد من
التعبئة والتغليف المحيطة بمنتجاتها 1.وفي الواليات المتحدة ،استطاعت شركة ستيت فارم إنشورانس ،في بلومنغتون بوالية
إيلينوي ،توفير نحو  23,100دوالر من تكاليف التعبئة والتغليف السنوية من خالل استبعاد الغطاء البالستيكي غير
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الضروري من الكتيبات التي توزعها.
إعادة تصميم التعبئة والتغليف للحد من استخدام المواد .أحيانا يمكن أن يقلل تغيير طفيف في تصميم عملية التعبئة بشكل
كبير من تكلفة المواد الخام .فعلى سبيل المثال ،قامت شركة انهيزر بوش بتقليل استخداماتها من األلومنيوم بما يوازي 9.5
مليون كيلوجرام سنويا وذلك بقص ثلث سنتيمتر من حواف علب الجعة التي تنتجها .وفي عام  ،1989قامت شركة المعدات
الرقمية ،في ماينارد بوالية ماساتشوستس ،بوضع التقليل من مواد التعبئة والتغليف على رأس أولوياتها وتمكنت الحقًا من
إعادة تصميم كميات التعبئة والتغليف المستخدمة لشحن كبائن الكمبيوتر المعدنية ،مما وفر للشركة  300,000دوالر سنويًا.
عالوة على ذلك ،فقد تمكنت الشركة من خالل استخدام رفوف المخابز على عجالت بدال من التعبئة االستهالكية لنقل أجزاء
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الصفائح المعدنية من منطقة واحدة ألخرى من المصنع ،من توفير مبلغ إضافي بلغ  200,000دوالر سنويا.

إعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف والحاويات كلما أمكن ذلك .ال شك أن تمديد صالحية مواد التعبئة والتغليف يوفر المال.

فقد عمل مصنع  ،3Mفي فالي بوالية نبراسكا ،على سبيل المثال ،مع مورد إلنتاج تغليف مسترجع مما خفض نفايات الشحن
بثمانية أطنان ووفر أكثر من  1.500دوالر من تكلفة التعبئة والتخلص من نفايات كل شحنة .كما بدأت شركات أخرى سياسات
مماثلة بسؤال العمالء ما إذا كانوا يمانعون في الحصول على مشترياتهم في مغلف مستخدم (وعلى ما يبدو ،فإن معظم الزبائن
لم تمانع البتة) .بعض الرؤساء التنفيذيين يعتبرون هذه الممارسة مفيدة جدا من الناحية المالية ،فهم يعتقدون أن التغليف الذي
يعاد استخدامه هو بمثابة المال الذي يمنحه لهم الموردين.
•

•

إصالح وإعادة استخدام مواد الشحن الثقيلة .وهذا يصلح بشكل خاص مع شحنات األلواح ذات المنصات النقالة .على سبيل
المثال ،اعتادت ويلتون إندستريز دفع أكثر من  100,000دوالر سنويا لحوالي  14,000من المنصات الجديدة .واآلن توفر
الشركة  64,400دوالر سنويا عن طريق إصالح وإعادة استخدام المنصات التالفة وتجنب التكاليف غير الضرورية للتخلص
من المنصات.

استخدام المواد المعاد تدويرها من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة أو المواد البديلة (مثل قش القمح) كلما أمكن ذلك في
التعبئة .تعتبر صناعة اللب والورق ثالث أكبر مصدر للتلوث في العالم .بالتالي فإن فوائد إعادة تدوير الورق ال يمكن االستهانة
بها.

•

•

•
•

•

•

•

زيادة كمية المواد المشحونة على المنصات والمركبات .هذه الممارسة وحدها وفرت ماليين الدوالرات سنويا على العديد من
الشركات فيما يخص تكاليف الشحن .فعلى سبيل المثال ،طورت شركة  3Mفي سانت أوين في فرنسا نظا ًما جديدًا يسمح
برص المزيد من المواد لتكون جاهزة لتحميلها على مركبات النقل .وقد ضاعف النظام الجديد سعة الحمولة وقلل من عدد
الشاحنات اليومية بنسبة  ٪40ووفر  47,316لتر من الوقود ،وخفض تكاليف النقل بمقدار  110,000دوالر سنويا.

استخدام حواف الورق المقوى على زوايا المنتجات الكبيرة (أو تلك التي يتم شحنها بكميات كبيرة) والغالف البالستيك ماذا
يبقى سوى تعليب كل بند على حدة .هذه الممارسة وفرت على صانع األثاث هيرمان ميلر (في زيالند بوالية ميشيغان)
 250,000دوالر سنويا من تكاليف تعبئة وتغليف منتج واحد فقط من منتجاتها.

استخدم ورق أرق وأقوى وأكثر إعتاما الحتياجات التعبئة والتغليف الورقي.
استبدل علب الورق المقوى بحاويات أخرى أكثر استدامة ،ويمكن إعادة استخدامها .وهذا األمر مفيد خاصة للمخازن أو
للشحنات التي تنقل بين اإلدارات .ففي كوتيج جروف بوالية مينيسوتا ،صممت شركة  3Mصناديق معدنية قابلة للطي وإعادة
االستخدام ،وقد كانت قوية بما يكفي لرصها فوق بعضها البعض .ونتيجة لذلك ،تجنبت الشركة إنتاج  315طن من النفايات
الصلبة ،ووفرت  101,800دوالر في السنة األولى وحدها.
اطلب من الموردين استقبال العبوات المرتجعة ومواد التعبئة والتغليف .عمالق السيارات جنرال موتورز فعلت ذلك وخفضت
أكثر من  400مليون دوالر من تكاليف سلسلة اإلمداد لديها.
بيع نفايات التغليف غير المستخدمة لمتعهد إعادة التدوير .اتصل بشركة محلية للتخلص من النفايات أو إدارة األشغال العامة
للحصول على التفاصيل.
تفعيل نظام للشحن بحيث يقلل من الوقت المهدر لتغليف وإرسال المنتجات .بصفة عامة ،كلما زاد الوقت الذي تستغرقه لحزم
وشحن المنتجات ،كلما زادت التكلفة.

األمر ال يتعلق فقط بكونه تجارة مربحة ،ولكنه احترام القوانين

ال تتجاهل ما هو واضح كالشمس .وأنت تقرأ هذه العبارات ،تقوم السلطات المحلية واالتحادية والحكومية في جميع أنحاء العالم
بفرض المزيد من القوانين التي تلزم إعادة المنتجات وعبواتها إلى نقطة المنشأ بعد االستعمال .ويحظر اآلن نقل المواد القابلة
للتدوير مثل الورق والبالستيك إلى مواقع دفن النفايات ألن هذه المواقع تمتلئ بسرعة وأي حيز متاح ال يمكن استخدامه للمواد
التي يمكن (بل يجب) إعادة تدويرها بسهولة .وفي الواقع ،قد يأتي يوم قريب عندما يتم طبع رقم هاتف مجاني أو رمز كودي على
المنتجات  -وعبواتها  -بحيث يمكن تحديدها وانتقاؤها في نهاية فترة استخدامها وذلك ألغراض إعادة االستخدام وإعادة التدوير أو
إعادة التصنيع.
بيت القصيد :إن إعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف تعد من بين أسهل أهداف االستدامة .امتلك زمام المبادرة وكن في الطليعة.
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إعادة االستخدام ،وإعادة اإلصالح،
وإعادة التصنيع ،وإعادة التدوير
من بين كافة خيارات االستدامة المتاحة ،وأبسطها وأقلها من حيث التكلفة إعادة استخدام المنتج (أو مكوناته) بأكبر عدد ممكن من
المرات .وقد استخدمت سلسلة متاجر ستيوارت في شمال شرق الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،قوارير الصودا الزجاجية
وأوعية قارورة الحليب البالستيكية القابلة إلعادة التعبئة في أكثر من  022مركز تجاري ألكثر من  02عام .فيعاد استخدام قوارير
الحليب الخاصة بستيوارت حوالي  22مرة قبل أن يتم استبدالها (مما يوفر على الشركة  2سنتات لكل قارورة) .كما يعاد استخدام
قوارير الصودا الخاصة بالشركة حوالي  02مرة ،وبذلك يتم توفير  00سنت لكل قارورة .وتضاف الوفورات التي تتعلق ببيع
أكثر من  00مليون قارورة سنويًا على اإلجمالي .وقد تمثل أحد البرامج التي اهتمت به سلسلة ستيوارت على وجه التحديد في بيع
الحليب في القوارير القابلة إلعادة التعبئة على المدراس المحلية .ونظرًا إلعادة استخدام القوارير  022مرة قبل أن يتم استبدالها،
فإن نفايات المدرسة يتم تخفيضها بنسبة  722.222كرتونة حليب سنويًا ،والتي خفضت إلى حد كبير تكاليف عمليات الشراء
الخاصة بالمدرسة والتخلص من نفاياتها.
وفي إطار إعادة استخدام منتجات مماثلة ،غيرت مطبعة آشبورى بارك بريس ،في نيبتون بوالية نيو جيرسي ،إجراءات تنظيف
اآللة الخاصة بها عن طريق استبدال الخرق التي تستعمل مرة واحدة بقطع قماش قابلة إلعادة االستخدام .وبالرغم من أنه يتعين
غسل قطع القماش القابلة إلعادة االستخدام ،إال أن الشركة الزالت تحظى بوفورات في التكلفة سنويًا قدرها  20.022دوالر
أمريكي .وعند االنتقال إلى غرب الواليات المتحدة ،وتحديداً في مينيسوتا ،قام فريق العمل في قسم طرق وجسور مقاطعة إتاسكا
باستبدال مرشحات الهواء التي يمكن استخدامها لمرة واحدة في المرائب الخاصة بها بأخرى قابلة إلعادة االستخدام .ويعني ذلك
التحول بأن هناك حاجة إلى القليل من العمالة اإلضافية لتنظيف المرشحات القابلة إلعادة االستخدام ،أما تقليل شراء المرشحات
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وتخفيض مصروفات التخلص من النفايات تحقق وفورات تصل إلى آلف الدوالرات سنويًا.
الجودة أمر مهم عند تمديد صالحية المنتج
تعتمد إمكانية تمديد صالحية المنتج على الجودة ،ونظراً ألن أغلب الناس يعلمون ذلك ،فغالبًا ما تكون الجودة مكلفة بشكل كبير.
ومع ذلك ،فإن النبأ السار مع االستدامة هو أن التكاليف اإلضافية المرتبطة بالجودة يسفر في أغلب األحوال إلى إمكانية استخدام
المنتج أو أي من مواده لمدة أطول – فكلما استخدم المنتج أو أي من مواده لمدة أطول ،كما أدركنا في الفصل  2و ،0كلما أصبح
تكلفة إنتاج المنتج النهائي أقل .وإليكم ،على سبيل المثال القرار الذي اتخذته السلطات المحلية في مقاطعة إتاسكا بوالية مينيسوتا.
توصل المشترون في المقاطعة إلى قرار بعدم شراء إال عالمة تجارية واحدة فقط من المناشير اآللية عالية الجودة بدالً من شراء
عدد كبير من المناشير اآللية األرخص سعرًا .وتم اعتماد المشتريات األغلى ثمنًا بعد مراعاة المسؤولين للوفورات التي يمكن
تحقيقها جراء زيادة صالحية المنتج المرتبطة بأعلى جودة بجانب السهولة في إمكانية إصالح المناشير األلية .وعالوة على ذلك،
عندما حان الوقت إلجراء بعض اإلصالحات ،وفرت المقاطعة الكثير من األموال نظرًا ألن األجزاء المتأتية من المناشير ذات
الجودة األعلى يمكن استخدامها على قطع غيار (وهو ما ال يمكن القيام به بالمناشير األرخص سعرًا) .وال تساعد تلك الممارسة
فقط على تمديد صالحية المناشير المتبقية (مما يقلل من عدد المناشير الجديدة الالزمة) بل أيضّا في تخفيض تكاليف التخلص
المتعلقة برمي المناشير اآللية المستخدمة ،وكما ورد في المثل القديم "إذا اشتريت الرخيص ،فأنت تشتري مرتين ".
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تمديد فترة صالحية المنتج
يعتبر إعادة استخدام المنتجات والمواد المتعلقة بها أمر مربح لكل األطراف المعنية .فمن وجهة نظر العميل ،إعادة استخدام أي
منتج يقلل النفايات ويقلص من تكاليف التخلص منها ويخفض مصروفات شراء البدائل .ومن وجهة نظر الشركة المصنعة ،يمكن
جني وفورات مماثلة .في مرحلة ما ،قد يكون المنتج أو أجزائه عرضة بدرجة كبيرة لحاالت التقادم والبلي ويتم اعتبارها غير
مناسبة في تطبيقات إعادة االستخدام .وهذا ال يعني أن المنتج أو أجزائه قد وصل إلى نهاية عمرها اإلنتاجي .وفي كثير من
الحاالت ،يمكن تقسيم المنتجات إلى مواد أو مكونات األساس من أجل استخدامها مرة أخرى لنفس التطبيق أو لغيره من التطبيقات.
إعادة التصنيع (كما لو كان بحالة الجديد)
إعادة التصنيع كما لو كان بحالة الجديد هو عملية مكونة من ثالث خطوات ،كالتالي )0( :تفكيك المنتج المستخدم )0( ،تنظيف
أجزائه وإصالحها ،و( )2إعادة تجميع األجزاء لتعمل بشكل طبيعي .عبارة "تعمل بشكل طبيعي" هي األهم ألنه في بعض
المناطق في العالم ،تعتبر المنتجات المعاد تجميعها ومصنوعة من األجزاء المستخدمة جديدة ومعها نفس الضمان والكفالة مثلها
مثل المنتجات المصنوعة من مواد خام بكر .وبالعكس ،ففي مناطق أخرى ،يجب وضع البطاقة التعريفية على المنتجات المعاد
تصنيعها (أو تجديدها) كمثليتها بموجب القانون حتى لو حملت نفس الضمان.
دراسة حالة
في عام  ، 0970اختارت شركة فورد للسيارات شركة كاتربلر ،الشركة المصنعة للمعدات الثقيلة لتجريف التربة ومعدات البناء،
لتوريد محركات الديزل في سيارة فورد لتوزيع الطلبات .فوجئ عدد من الموظفين بقرار فورد .وفي ذلك الوقت ،توقعت شركة
كمنز لمحركات الديزل أن تفوز بعقد فورد نظرًا ألنها سيطرت على عمل محركات الديزل بشكل جزئي عن طريق خفض
التكاليف الخاصة بها وذلك من خالل إعادة تصنيع المحركات المستخدمة .أدركت كاتربيلر أنها لتظل قادرة على المنافسة وتحتفظ
بعالقتها مع فورد ،وكان عليها أيضًا أن تبقي على خفض التكلفة الخاصة بها وزيادة قاعدة معارفها .وبذلك وبعد التحليل الدقيق،
قررت شركة كاتربيلر فتح مصنع إعادة تصنيع في بيتيندورف ،بوالية أيوا ،بالقرب من مقر بيوريا .وكانت الفكرة الختبار هذا
المشروع الجديد ومتابعة ما يفضي إليه إعادة التصنيع.
وبعد عشر سنوات ،واقتناعًا بأن كاتربيلر تعمل في االتجاه الصحيح ،نقلت أنشطة إعادة التصنيع المتزايدة الخاصة بها إلى
كورنيث ،بوالية ميسيسيبي مع إنشاء مركز تجاري على أنقاض مصنع مهجور .فكانت األرض أرخص سعرًا في ذلك الجزء من
المقاطعة ومحورية بشكل أكبر ألغلبية العمالء التابعين لكاتربيلر فضالً عن انتشار شبكات الطرق .ومرت ثالثة سنوات قبل
افتتاح عملية إعادة التصنيع الثانية في أنحاء المدينة 13.وكلل النجاح بالنجاح ،وبعد ذلك بوقت قصير بدأت الشركة تشغيل مرفق
ثالث بالقرب من برينتيس ،بوالية ميسيسيبي .وفي يومنا هذا ،تسلم مصنع كاتربيلر سوير في كورنيث المحركات والتجميعات
البالية من جميع أنحاء البلد – ومعظمها من التجار الذين يرسلون للشركة حوالي  002طن من المعدات المستخدمة (حوالي 07
حمولة شاحنة) يوميًا .وجدت كاتربيلر المواد مناسبة إلعادة التصنيع شاملة المحركات ومضخات الوقود والمحاقن ومبردات
الزيت وأغلفة األسطوانات والتجميعات الهيدروليكية – كل منها يجب أن يتم تفكيكها يدويًا بشكل شامل .في المتوسط يستغرق
عامالن نصف يوم من العمل الشاق لتبديل محرك واحد حسب مكوناته .كما يتم توفير كل قطعة ،بما في ذلك أصغر برغي ،حيث
14
تعلم الموظفون أن أي شيء مطروح في سلة المهمالت بمثابة أموال مهدرة.
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تقريبًا كل جزء تحاول كاتربيلر استرداده يكون مغموراً بالشحم أو الزيت أو تراكم عليه الكربون أو الطالء أو الصدأ .هناك حاجة
لخليط من صودا الخبيز مع نسبة  %02من حبيبات أكسيد األلومنيوم إلزالة هذه الملوثات .وبعد ذلك ،يتم إرسال األجزاء التي تم
تنظيفها للفحص والفرز .ثم يتم جمع النفايات المستخدمة لتنظيف أجزاء الماكينة واستخدامها على أنها كاشف في تحييد النفايات
السائلة الحمضية – وهي عملية تجعل كل السوائل غير خطرة وتقلل النفايات السائلة للشركة من  0مليون كيلو إلى ما يفوق 0
مليون كيلو بقليل 15.بالطبع ،ليس كل شيء قابل لالسترداد ،فيتم نقل األجزاء والمواد غير المناسبة للتصنيع إلى ورشة السباكة
الخاصة بالشركة في مابلتون ،بوالية إلينوي ،حيثما يتم إذابتها وإعادة صبها .وفي العام  ،0999قامت ورشة السباكة الخاصة
بكاتربيلر بإعادة تدوير  020.322كيلو من سبائك األلومنيوم و  7.022.200كيلو من حديد الزهر و 0.270.079كيلو من
الفوالذ.
ال تجري كافة األمور بسالسة ،ف أحد الصعوبات المتأصلة في التصنيع هي الحفاظ على التدفق الثابت للمعدات المستخدمة .فبدون
االستعداد المسبق ،يمكن استالم عدة حموالت نقل من المنتجات المستخدمة في أسبوع واحد ومن ثم ال يكون هناك شيء لعدة
أسابيع تالية .و تحل كاتربيلر هذه المشكلة عن طريق تقديم حوافز لعمالئها بجعلهم موردين غير مقصودين في عملية إعادة
التصنيع .فعلى سبيل المثال ،عندما يحتاج العميل لجزء أو قطعة معدات جديدة ،يطلب منه بدايةً تقديم القطعة أو الجزء القديم.
ويكافئ العميل بخصم على الجزء الجديد يصل إلى نصف السعر بالكامل .وفي حال لم يسلم العميل الجزء القديم ،يطلب منه دفع
السعر الكامل.
كما تم استخالص دروس إضافية .فمن خالل تصميم وإنتاج أجزاء ذات جودة عالية مسبقًا ،فقد اكتشفت كاتربيلر أنه يمكنها
الحصول على دورتي حياة أو ثالث دورات حياة لمنتجاتها .وقد يتكلف تصنيع أي مكون مزود بطبقة إضافية من المعدن سمكها
مليميتر موضوع عليها الكثير ،ولكن الشركة تعلم أن هذا االستثمار سوف يسفر في نهاية المطاف عن المزيد من األرباح ألن
المنتج المحسن يمكن أن يعاد تصنيعه .فعلى سبيل المثال ،تقدر شركة كاتربيلر أنه يمكن إعادة تصنيع المحرك الجيد ثالث مرات
قبل أن يستحيل إعادة استخدامه من جديد – ذكر في العام  0222في عملية كورينث كاتربيلر فحسب أن تلك العملية التي تنتج مثل
هوامش الربح الكبيرة تلك تساوي قيمتها أكثر من  0مليار دوالر أمريكي مبيعات 16.وقبل فترة الركود في عام  ،0229ارتفع هذا
الرقم بما ال يقل عن  %02سنويًا.
ظهرت وفورات إضافية في كاتربيلر بد ًءا من التزامها بإعادة استخدام وإعادة تدوير مواد العمل العامة وإضافتها إلى عمليات
إعادة التصنيع الخاصة بها .فعلى سبيل المثال ،يتم فحص المنصات الخشبية التي تصل خاللها معظم المعدات بشكل منتظم
وإصالحها وإعادة استخدامها .وعندما لم يعد باإلمكان إصالحها ،يتم بيعها إلى شركة تغليف وتعبئة على أنها وقود للمرجل .كما تم
وضع نظم مماثلة للحد من النفايات لتقليل ورق المكتب وعلب األلومنيوم وأجهزة الحاسوب والتغليف بورق مقوى .وفي يومنا
هذا ،يتم إعادة استخدام أو إعادة تدوير  %90من جدول النفايات لدى مصنع كورينث الخاص بكاتربيلر – بعد أن تم إعداد برنامج
17
ناجح للغاية متأثرًا ببرامج مشابهة في مدارس محلية ومكاتب حكومية و 02مصنع قريب.
إعادة التصنيع :األساسيات
فيما يتعلق بكافة األعمال الملوثة المعنية ،فغالبا ً ما تكون تكلفة تجديد المنتج المصنع مسبقًا أقل بنسبة  %72-02من صنع منتج من
الصفر .وذلك ألن إعادة التصنيع يحافظ على جهد الطاقة والمواد والعمالة والتصنيع الموجودة في كل منتج.
وفي معظم عمليات التصنيع بصفة عامة ،يتطلب الحصول على  %72من تكلفة إنتاج المنتج بد ًءا من الصفر بالنسبة للمواد
و %22مدفوعات خاصة بالعمالة .تسعى عملية إعادة التصنيع إلى استرداد الـ  %72من تكلفة المواد المستثمرة في المنتج
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األصلي .ومع باسترداد القيمة الموجودة مسبقًا تكون تكلفة إعادة تصنيع المنتجات حوالي نصف سعر منتج جديد مصنوع من
الصفر.
ماهي كمية الطاقة والمواد التي يمكن استخراجها من منتجات معاد تصنيعها؟ وفقًا للدراسات التي أجراها دكتور رولف
شتاينهيلبر ،المدير السابق لمعهد فرانهوفر في شتوتغارت ،ألمانيا (ويدرس حاليًا في جامعة بايرويت) ،فإن وفورات الطاقة
المستمدة من إعادة التصنيع في جميع أنحاء العالم تساوي الكهرباء التي تولدها خمس محطات نووية أو  02.700.222برميل من
النفط الخام التي يحملها أسطول من  022ناقلة نفط .باإلضافة إلى ذلك ،فإن كمية المواد الخام التي تم توفيرها يمكنها مليء
 022.222عربة سكة حديد وتكوين قطار بطول  0.772كيلو متر .وبإلغاء تلك المصروفات ،تتيح إعادة التصنيع للشركات اختيار
عرض تشكيلة منتجات بتكلفة أقل للعمالء حتى يتم جذب عمالء جدد إلى المتاجر في حين يعتبر طرح منتجات جديدة على أنها
باهظة للغاية 18.و تعتبر أجهزة الكمبيوتر المجددة (أي المعاد تصنيعها) ،على سبيل المثال ،السيما أجهزة الكمبيوتر المحمولة
وأجهزة الكمبيوتر الشخصية مشهورة بتقديم قيمة جيدة نظير الحصول على األموال.
المزايا االقتصادية إلعادة التصنيع
تشارك أكثر من  72.222شركة في الواليات المتحدة ،ومعظمها توظف  02شخص أو أقل ،في عملية إعادة التصنيع .ونظرًا ألن
تلك الشركات غير معروفة فعليًا فإن إعادة التصنيع غالبًا ما يطلق عليها اسم "الصناعة الخفية" .تحقق هذه الشركات معًا أكثر من
 22مليار دوالر من المبيعات سنويًا ،وتوظف مئات اآلالف من العمال بشكل مباشر .فإذا تم توظيف كافة األشخاص بشكل غير
مباشر عن طريق إضافة المشاركين في إعادة التصنيع إلى العدد األخير (مثل الموردين والموزعين وتجار التجزئة والمركبين
ومقدمي الخدمات وما إلى ذلك) ،فإن التقديرات تشير إلى أن العدد الكلي لألشخاص المشاركين سيكون بالماليين 19.وقد أثبتت
األدلة إلى أن معظم شركات إعادة التصنيع تعمل بشكل منتظم خالل فترات الركود االقتصادي وفي ظل عدم وجود نهاية وشيكة
لنمو هذه الصناعة .ووفقًا للباحثين روبرت لوند وويليام هاوزر ،تقدر القيمة المالية اإلجمالية للمنتجات التي يمكن إعادة تصنيعها
بحوالي  0.0تريليون دوالر أمريكي .كما تشير القيمة التي قدرها  22مليار دوالر أمريكي فقط ال غير ،من البضائع التي يجرى
تصنيعها حاليًا ،إلى أن إمكانات صناعة إعادة التصنيع لم يتم استغاللها بعد بشكل كامل.
ورغم هذه الصورة اإليجابية ،إال أن إعادة التصنيع يتم تجاهلها كليةً من قبل العديد من رجال األعمال ،ولهذا السبب سميت
بنموذج األعمال الخفية .و يرى الذين يدرسون صناعة إعادة التصنيع بأن هذا الخفاء يعزى إلى انتشار القائمين على إعادة التصنيع
على نطاق واسع وتنوع المنتجات التي تبث روحًا جديدًا لهم ،وصغر حجم األطراف الفاعلة الرئيسية .ومع وجود هوامش ربح
للبضائع المعاد تصنيعها والتي تصل إلى  ،%02إال أنه ال يسع للمرء إال أن يتساءل عن سبب عدم استفادة الكثير من الشركات من
تلك الممارسة.
التحديات المرتبطة بإعادة التصنيع
كما هو الحال مع أي عملية إنتاج ،فإن إعادة التصنيع ليست حالً سحريًا ،وال مناسبا ً لكل منتج أو محل تجاري أو عملية إنتاج .فمن
الناحية التقليدية ،ثبت أنه من الصعب إعادة تصنيع ما يلي:
 المنتجات التي تكون عرضة للتغيرات التكنولوجية السريعة.
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 المنتجات التي تستفيد من االتجاهات الحالية أو العابرة (يقول والتر شتال أن "التصميم الصناعي هو المجال الذي تم
اختراعه خصيصًا إلقناع الناس بالغسالة أو السيارة أو الثالجة من الطراز القديم ،والموضة هي شيء ال يمكن إعادة
تصنعيه.)".
 المنتجات المصممة خصيصًا لعرقلة محاوالت إعادة تفكيكيها وإعادة تجميعها (إجراء لحماية اإلنتاج الوطني لمنع
الشركات من إعادة تصنيع منتجات خاصة بشركات أخرى).
 المنتجات التي يتم بيعها بتكلفة أقل واألرخص من ذلك هو شراء النوع الجديد.
 المتاجر التي يعتبر مستهلكيها عبارات "معاد التصنيع" أو "مجدد" مرادفًا لتدني الجودة.
التحديات المرتبطة بإعادة التصنيع
بالرغم من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من إعادة التصنيع ،فإن االلتزام بتحديد تجهيزات إعادة التصنيع ال ينبغي
االستخفاف بها .أوالً وقبل كل شيء ،ينبغي اعتبار أي دراسة خاصة بإمكانات السوق بالنسبة إلعادة تصنيع المنتج المعروض،
كما يجب أن تكون الشركة المعنية على يقين بأنها لن تتنافس ضد نفسها وضد المنتجات األخرى الخاصة بها .كما يجب وضع
خطة تسويقية سليمة إلعالم العمالء الجدد والحاليين بأن المنتجات المعاد تصنيعها لها نفس متانة المنتجات الجديدة المصنوعة من
المواد الخام البكر .وإضافةً إلى ذلك ،سيكون من الضروري أن يتلقى الموظفون التدريب والتعليم حتى يكون لديهم إيمان راسخ
بأن ما يستخدمه الكثير منهم لتسمية النفايات هو "أصول في المراحل االنتقالية" .وبنفس القدر من األهمية أن تمتلك الشركة
الوسائل لتحديد منتجاتها المستخدمة وكيفية استعادتها ونقلها وأن تمتلك الموارد والقدرة على تفكيكها وتنظيفيها وفرزها وفحصها
إلعادة التصنيع (وتعرف أيضًا باسم الخدمات اللوجستية العكسية) .لهذا السبب ترى الكثير من الشركات المشاركة في ممارسات
إعادة التصنيع أنه من المفيد أن يكون لديهم الموظفين المسؤولين عن عملية التفكيك الخاصة بهم للتواصل بشفافية والتعامل في
كثير من األحيان مع مصممي المنتج الخاص بهم .وهذا يتيح ثروة من المعلومات ليتم جمعها والتي هي بخصوص الكيفية التي
يمكن بها إجراء تحسينات مستمرة في المنتجات األصلية .إضافةً إلى ذلك ،فمن المحتمل شراء أدوات ومعدات أو تطويرها لفحص
جودة األجزاء المعاد تصنيعها قبل استخدامها من جديد .وأخيرًا ،يجب كذلك وضع خطة للتخلص السليم من األجزاء غير الصالحة
20
لالستخدام (وكذلك أي عوامل أو مواد كيميائية مستخدمة في عملية إعادة التصنيع) وتنفيذها.
إعادة التدوير
خفضت شركة كاسكادي إنجينيرينج ،في غراند رابيدز بوالية ميشيغان ،وهي شركة مصنعة للبالستيك التي تصنع قطع غيار
السيارات ومختلف أنواع العبوات (بما في ذلك سالت المهمالت) كمية النفايات التي ترسلها إلى مواقع طمر النفايات من 0.072
طن في عام  0222إلى ما يقارب  722طن هذا العام .يقول كيلي لوساي ،مدير الخدمات البيئية في الشركة" :توصلنا من
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االستعانة بشاحنات صغيرة كل يومين إلى االستعانة بشاحنة كبيرة مرة كل أسبوعين" .سر ذلك هو النجاح في إعادة التدوير.
وبالرغم من أن عبارة "إعادة التدوير" هو مصطلح عام يشمل في كثير من األحيان إعادة استخدام أي منتج أو مادة أو إعادة
تدويره /تدويرها ،إال أن الجزء األكبر يشير إلى أي عملية يتم خاللها تجميع المنتجات أو التعبئة والتغليف المستخدمة أو تنظيفها
أو صهرها أو بطريقة أخرى تخفيضها الستعادة المواد األساسية الخاصة بها .وما تبقى يستخدم كبديل كلي أو جزئي لصنع منتج
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جديد .فيمكن تقريبا ً إعادة تدوير أي شيء بد ًءا من مواد البناء وصوالً إلى المعادن والمواد الكيمائية إلى الورق والبالستيك إلى
المنسوجات أو األطعمة والمالبس ،وفي بعض الحاالت األدوية غير المستخدمة .حتى إن المواد على المستوى الجزيئي يمكن
تعريفها بعالمات نانوية آلخر استعادة أو إعادة تدوير .ورغم ذلك ،كما تعلمنا في الفصل  ،9ينبغي دائ ًما مراعاة إعادة التدوير
"بعدما" يتم تنفيذ البرنامج الناجح للحد من النفايات.
إعادة التدوير هي أكثر تكلفة من إعادة االستخدام واإلصالح وإعادة التصنيع نظرًا ألنها تتطلب المزيد من العمالة والطاقة لتقليص
المواد وإرجاعها مرة أخرى إلى شكلها األصلي ومن ثم إعادة تحوليها من جديد إلى غرض محدد .ومع ذلك ،ال يزال الحس
المالي متجه إلعادة التدوير نظرًا ألن إعادة التدوير تسترجع قيمة المواد الخام وكذلك الطاقة التي أدت إلى إعادة تحويلها إلى
منتجات .وفي بعض الحاالت يمكن استعادة ما يصل إلى  %72أو أكثر من تلك القيمة .فعلى سبيل المثال:
 تستخدم صناعة الورق من المواد المعاد تدويرها طاقة أقل بنحو  %72وتنتج ملوثات هواء بنحو  %72أقل مقارنة
بصناعة الورق من المواد الخام البكر.
 إعادة تدوير القوارير البالستيكية يوفر ما يكفي من الطاقة إلنارة مصباح كهربائي بقوة  02وات لمدة ثالث ساعات.
 يمكن إعادة تدوير  22-02قارورة بالستيكية سعتها  0لتر وتحويلها إلى سترة واحدة من الصوف.
 توفر القارورة الزجاجية المعاد تدويرها كمية الطاقة الالزمة لتشغيل حاسب آلي لمدة  02دقيقة.
 يتطلب تصنيع األلومنيوم من الخردة ما يصل إلى  %92طاقة كهربائية أقل مقارنة بإنتاجه من الصفر.
 في بريطانيا ،تشير التقديرات بأنه يتم إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من األلومنيوم في المملكة المتحدة بدالً من
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رميها ،مما يقلص احتياجاتها من صناديق القمامة بنحو مليون صندوق.
إعادة التدوير ونمو الوظائف
تعود إحصائيات إعادة التدوير إلى عهد بعيد .فوفقًا لدراسة أجراها فريق العمل في البيت األبيض ،نجحت أنشطة إعادة التدوير
المنفذة قبل العام  0993في توظيف أكثر من  %0.2من العاملين في الصناعات التحويلية – والتي يصل عددها إلى مليون فرصة
عمل وحققت عائدات أكثر من  022مليار دوالر أمريكي .وبعد عامين من نشر هذه الدراسة ،تم توثيق إعادة التدوير بتوفير 0.0
مليون فرصة عمل مع تحقيق إجمالي عائدات يزيد عن  020مليار دوالر أمريكي .وبشكل غير مباشر ،تشير التقديرات إلى أن
إعادة التدوير تخلق  0.0مليون فرصة عمل إضافية وأكثر من  072مليار دوالر أمريكي استحقاقات .ووفقًا للمعهد الخاص
باالعتماد المحلي على الذات ،تحققت نسبة نمو سنوية في الواليات المتحدة بنحو  %0.0بين العام  0907والعام  0222بينما
حققت صناعة إعادة التدوير زيادة بنسبة  %3.2في فرص العمل و %00.7زيادة في المبيعات سنويًا 23.وهذا يعني أن كل
 02.222طن من النفايات يعاد تدويره ،يخلق حوالي  20فرصة عمل جديدة .ويمكنك مقارنة ذلك بحرق الكمية ذاتها من النفايات
والتي تخلق فرصة عمل واحدة.
تعقيدات إعادة التدوير
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ال تخلو عملية إعادة التدوير من التكاليف والتعقيدات المرتبطة بها .وال يمكن إعادة تدوير الكثير من المواد بشكل ال نهائي نظرًا
ألنها تؤدي إلى إضعافها أو تدهورها خالل عملية إعادة التدوير ،مما يعني ضياع أو تلف ذلك الجزء (أو جميع األجزاء) من
القيمة األصلية من المادة والطاقة وغيرها من مدخالت التصنيع التي تدخل في صناعة المنتج (تسمى تلك العملية "تدوير منتوج
أقل قيمة") .وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى عمالة وطاقة ورأس مال صناعي لتحويل المواد المطلوبة إلى المستوى المرضي.
ومن حيث القوة والكتلة ،فعلى سبيل المثال ،يتم تقليل األلومنيوم بنحو النصف بعدها صهره خالل عملية إعادة التدوير مما يتطلب
بالتالي إضافة بعض اإلدخاالت األصلية لتلبية معايير الجودة األساسية .ومع ذلك ،يمكن إعادة تدوير بعض األشكال الشائعة من
الزجاج عشرة مرات – وهي حقيقة يمكن أن تتيح فرصًا جديدة لتوفير التكلفة من حيث مواد التغليف والتعبئة والبناء (مثل السوائل
التي يتم شحنها عادةً في علب ألومنيوم والتي يمكن شحنها ً
بدال من ذلك في أوعية بالستكية ضخمة ويمكن سكبها في قوارير عند
وصولها إلى الجهة المقصودة ،مما يقلل تكاليف النقل وكذلك يدعم اإلمكانات لخلق فرص عمل محلية) .ال تزال مواد أخرى (مثل
تلك المستخدمة في صنع السجاد) ،تتحسن فعليًا بعد إعادة التدوير ألسباب الزالت لغ ًزا محيرًا للعلماء .مرحبًا بكم في عالم العلوم
المادية!
هناك طريقة جيدة إليضاح تعددية استخدام إعادة التدوير ومواطن قوتها وضعفها وهي باستخدام البالستيك .بعض المواد
البالستيكية ،مثل تلك المصنوعة من البولي اثيلين عالي الكثافة ( ،)HDPEيمكن تدويرها عدة مرات ،والبعض اآلخر إما أن ال
يكون قابالً إلعادة التدوير أو يتطلب نسبة من المواد غير المعاد تدويرها تضاف إليه وذلك للحفاظ على مستوى مقبول من الجودة.
وكذلك يجب أن يبقى ماثالً في أذهاننا أن خلط المواد البالستيكية المختلفة معًا بكميات مختلفة يشكل خليط غير معروف وغير
مختبر وبالتالي ال يمكن استخدامه ألغراض صناعية (ولهذا السبب يتم فصل المواد البالستيكية في مراكز إعادة التدوير).
وفيما يلي سبعة أشكال هي األكثر شيوعًا من البالستيك:
 .0النوع األول من البالستيك ،بولي إيثيلين تيرفثاالت ( PETأو  ،)PETEهو شفاف وخشن ومقاوم للحرارة .ويستخدم
البالستيك من نوع البولي إيثيلين تيرفثاالت عادة لصنع أوعية الطعام والمشروبات .وعندما يتم إعادة تدوير البالستيك من
نوع البولي إيثيلين تيرفثاالت ،فإن الذرات البالستكية له يمكن تحويلها بشكل ال نهائي إلى ألياف قابلة إلعادة التدوير
(المعروف أيضًا باسم البوليستر) للمالبس والسجاد وحشو األلياف واألنسجة األرضية.
 .0النوع الثاني من البالستيك هو صلب وخشن ومصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة ( .)HDPEنظرًا ألن البالستيك من
نوع البولي إيثيلين عالي الكثافة لديه مقاومة جيدة للمواد الكيمائية ،فإنه يصنع حاويات غير شفافة ممتازة لألجهزة
المنزلية والمواد الكيميائية الصناعية .وعندما يتم إعادة تدوير البولي إيثيلين عالي الكثافة ،يتحول إلى بطانة المكبات
ومعدات لوازم التسييج وأصص الزهور والبالستيك الخشبي وسالت المهمالت والدلو وقوارير الزيت والمقاعد.
 .2النوع الثالث من البالستيك (البولي فينيل كلوريد أو الفينيل) والذي يشار إليه عادةً بكلمة  ،PVCيستخدم لصنع عبوات
المواد الغذائية واألنابيب الطبية وعوازل األسالك والكابالت والتغليف الرقيق الشفاف (الغشاء الالصق) واألنابيب
البالستكية (السباكة والبناء) والمزاريب وبالط األرضيات والسجاد وإطارات النوافذ .وعندما يتم إعادة تدوير البولي فينيل
كلوريد ،يتحول في أغلب األحيان إلى إشارات المرور المخروطية والتعبيد وخراطيم الحديقة وحواف البيوت المتنقلة.
 .0النوع الرابع من البالستيك ،بولي اثيلين منخفض الكثافة ( ،)LDPEويستخدم لصنع أكياس القمامة وأكياس التنظيف
الجاف وأكياس التسوق والقوارير االنضغاطية وأوعية تخزين األغذية واألغطية المرنة .وعندما يتم إعادة تدوير بولي
اثيلين منخفض الكثافة ،ينخفض تصنيفه إلى بالط األرضيات وأغلفة الشحن واألثاث.
 .2النوع الخامس ،البولي بروبيلين ( ،)PPهو مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية والشحوم والنفط وبالتالي يستخدم لصنع
أوعية المواد الغذائية مثل أوعية السمن ،وأواني الميكروويف ،مواد التعبئة ،وزجاجات الدواء ،وأغطية األهباء الجوية،
وشفاطات المشروبات .يتحول البولي بروبيلين المعاد تدويره إلى ماسحات الجليد عن زجاج السيارة والقشاشات واألغطية
الخشبية وإشارات المرور وأغلفة بطارية السيارة والمكانس ومداخن الزيت.

 .0البوليستيرين ( ) PSهو متعدد االستخدام إلى حد بعيد ويمكن أن يتحول إلى البالستيك الصلب أو الهش الخاص بأغلفة
األسطوانات الممغنطة واألمشاط واألقالم وأطقم المائدة وزجاجات األسبرين وما إلى ذلك .ويمكن كذلك حقن البوليستيرين
بالهواء (الرغوي) وتشكيله إلى مادة بولي ستايرين الرغوية وصواني أغذية متاجر البقالة وحاويات صدفة المحار
(المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة) وعلب البيض الكرتونية .عندما يتم إعادة تدوير البوليستيرين ،يمكن تحويله
إلى تعبئة وتغليف من مادة رغوية وأطباق مصنوعة من مادة رغوية وأغطية موازين الحرارة ولوحات تبديل اإلضاءة
وحافظات مكتبية لحفظ األوراق ولفتحات التهوية.
 .7يتضمن النوع السابع من البالستيك المواد البالستيكية التي ال تندرج ضمن األنواع الست السالف ذكرها .ومن األمثلة على
ذلك الميالمين ،وهو مادة بالستيكية تستخدم لصنع األكواب واألطباق البالستكية .وكثيرًا ما يتم خلط النوع السابع من
المواد البالستكية مع الراتنجات الصمغية واستخدامها في تكوينات متعددة الطبقات .وتتضمن التطبيقات قوارير المياه
الكبيرة التي يعاد استخدامها وقوارير عصير الليمون وأوعية المواد الغذائية وحاويات تابروير .عندما يتم إعادة تدوير
النوع السابع من البالستيك ،فإنه يمكن استخدامه في صنع الزجاجات الخشبية والبالستيكية.
إعادة التدوير والنفايات الصناعية
تقريبًا أي مادة ،مهما كانت سامة أو ملوثة ،يمكن إعادة تدويرها بطريقة أو بأخرى .وينطبق هذا األمر بشكل خاص على المواد
الخطرة والمركزة الموجودة في النفايات الصناعية (وكثيرًا منها يتطلب تكلفة وطرق خاصة للتخلص من النفايات) .والنبأ السار
هو أن الكثير من تلك المواد يمكن إعادة استخدامها في التطبيقات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من القوة المادية .فيمكن إعادة تدوير رمل
المسبو ك المستخدم في سكب المعادن ،على سبيل المثال ،وتحويله إلى حشو الطبقة التحتية لبناء الطرق وكباري الطرق والحشو
الهيكلي .كما يمكن أن تحسن نفايات الفحم (الرماد وخبث المرجل والرماد المتطاير ورواسب المداخن ومواد إزالة الكبريت) من
قوة ومتانة الخرسانة والخزانات المصنعة .كذلك يمكن إعادة تدوير المواد الناتجة من مواقع البناء والهدم (بما في ذلك التسقيف
باأللواح الرفيعة وفضالت الخشب والحوائط الجافة) وتحويلها إلى رصيف أسفلت وخشب معاد تفريزه وورق الحائط
والخرسانة 24.حتى الطالء واإلطارات القديمة يمكن تحويلها إلى عوازل مضادة للماء وأرضيات عالية الجودة .النقطة األساسية
هي أن إعادة التدوير تحوي تقريبًا إمكانات ال نهاية لها .ففي الهند ،على سبيل المثال ،يتم تقطيع القوارير البالستكية المهملة
واألكياس وإذابتها وإضافتها إلى أسفلت الطرق لتحسين المقاومة وعدم تأثرها بالمياه ومتانة الطرق المعبدة .وعلى ما يبدو ،فإن
الطرق المحشوة بالبالستيك المنصهر تدوم لثالث مرات أطول من الطرق التقليدية (إن أخذنا بعين االعتبار أن األثر البيئي لتلك
الممارسة غير معلوم).
إذا كانت إعادة التدوير تتمتع بمزايا كثيرة جدًا ،فلماذا تتجاهلها شركات كثيرة جدًا؟
ذكر أحد الطالب ذات مرة" :دعني أستوضح األمر .يمكن إلعادة استخدام وإصالح وإعادة تصنيع وإعادة تدوير المنتجات والمواد
التي نطرحها [رفع أصبعه لتأكيد كل نقطة] )0( :تخفيض احتياجات الطاقة الخاصة بالشركة إلى حد كبير و( )0تقليل تكاليف
المواد الخام و( )2الحد من مشاكل تغير المناخ و( )0توظيف المزيد من األشخاص و( )2تخفيض تكاليف اإلنتاج بنحو  %72أو
أكثر .وبالرغم من ذلك ال تزال أغلب الشركات في العالم ال تشارك في أي منها؟"
تساعد هذه المالحظة الساخرة على تفسير السبب وراء اشتداد الضغوط لزيادة قوانين إعادة التدوير .ويرى االقتصاديون بأنه في
حالة وجود إمكانات لخفض التكاليف وزيادة األرباح ،فإن الشركات العاملة في السوق الحرة سوف تالحظ تلك الفورات في نهاية
المطاف سواء تدخلت الحكومة أم ال .وبالرغم من معاناة البلدان المنكوبة من ارتفاع في معدالت البطالة وارتفاع مستويات
النفايات والتلوث ،إال أن األسئلة المطروحة هي "متى بالضبط سوف تحيط غالبية الشركات عل ًما بذلك؟"

24

هل كل شيء قابل للتدوير؟
لألسف ال .فقد ال تكون المواد المستخدمة في الصناعات الطبية والحيوانية ،على سبيل المثال ،مالئمة لذلك (يرى بعض العلماء أن
بدء تفشي مرض جنون البقر في المملكة المتحدة عندما بدأ عند سحق جثث األغنام المصابة بالعدوى وأعيد تدويرها كعلف
للماشية) .ومن الواضح أنه ال بديل عن البحث والتفكير المنطقي والسالمة األساسية التي ينبغي من خاللها توخي بالغ الحيطة
والحذر عندما يتعلق األمر بإعادة التدوير.
للمزيد من المعلومات
وللحصول على حقائق إضافية حول إعادة التدوير والمنافع المالية ،أنصحكم بالرجوع إلى كتاب :WASTEnomics ،تحويل
االلتزامات للتخلص من النفايات إلى أصول ،لمؤلفه كين تانغ وجاكوب يووه (مطبعة جامعة ميدلسكس .)0223 ،كما أن االتصال
بأي شركة محلية للتخلص من النفايات أو بهيئة األشغال عامة للحصول على أسماء مراكز إعادة تدوير قريبة هي فكرة جيدة.
وإضافةً إلى ذلك ،يمكن زيارة الموقع اإللكتروني ( www.euwid.deاضغط على أيقونة اختيار الترجمة المناسبة) .تعمل منظمة
يويد ،والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها ،على نشر الصحف والمجالت التجارية باللغة األلمانية واإلنجليزية والفرنسية .يمكن للكثير
من المتخصصين في النفايات إلمام بآخر المستجدات باستخدام المعلومات المنشورة على هذا الموقع.
وبدالً من ذلك ،يمكن زيارة موقع "جمعية الشراء المنتجات المعاد تدويرها" على موقع  www.recycledproducts.orgأو
زيارة ( www.nfib.com/object/IO_28768.htmlموقع إعادة تدوير أمريكي خاص بالشركات الصغيرة) .وفي المملكة
المتحدة ،يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:
..uk/environmental/waste/business/regulation/index.htmwww.defra.gov
نظرة عامة على إعادة االستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير
يوضح الشكل  0-00التكاليف والوقت المرتبطين بإعادة االستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع .بتنا أكثر ابتعادًا عن المنتج
األصلي حيث تنتشر عملية االسترداد ،فكلما زاد فقدان االستثمارات في المواد الخام وغيرها من اإلدخاالت ،زادت التكاليف على
الشركة المصنعة (التي تضطر لشراء بدائل) .وبالمثل ،كلما كانت قاعدة كل ممارسة مغلقة أكثر اتساعًا كلما زاد الوقت والمجهود
والمصروفات المتكبدة في جمع المواد المستعادة وإعادة معالجتها:

الشكل  :0-22التكاليف والوقت المرتبطين بإعادة االستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع.

اإلنتاج
تهدف العمليات الميكانيكية والبيولوجية أو الكيميائية إلى تحويل المواد أو المعلومات إلى منتجات أو خدمات وتسليمها إلى المكان
المتوجب التواجد فيه .وتعتمد المكاتب والمصانع والمزارع والمطاعم جميعها بشكل أو بآخر على المعدات واآلالت لتحويل
المعلومات والموارد إلى سلع وخدمات ونظرًا ألن الكثير من تلك المواد (والعمليات) يمكن أن تنبعث منها نفايات بقدر ما تنتج أو
أكثر مما تنتج ،فهي تمثل هدفًا رئيسيًا للفعالية ولممارسات االستدامة.
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مواقع اإلنتاج المستدام
قد صاغ روبرت فروش ونيكوالس جالوبوالس مصطلح "اإليكولوجيا الصناعية" في عام  0939لوصف الممارسة مع ضم
مرافق التصنيع والخدمة معًا بصورة متكاملة .وفي التعبير الدارج ،تتضمن اإليكولوجيا الصناعية (والمعروفة أيضًا بأسلوب أكثر
محدودية باسم "التكافل الصناعي") ترتيب الشركات بطريقة يمكن من خاللها استخدام المياه المستعملة واالنبعاثات وغيرها من
اإلخراجات المنبعثة عن إ حداها أو غيرها على أنها مواد خام من جانب أي شخص أو من جانب اآلخرين .فعلى سبيل المثال ،وفي
العملية التي تسمى "توزيع الطاقة" ،يمكن استخدام الطاقة الفائضة من أي شركة (عادة في الحرارة المتبقية أو البخار) لتوفير
التدفئة أو التبريد أو منظومة الضغط الخاص بأي شركة أخرى .وتتضمن المزايا تقليل تكاليف المواد الخام وتقليل مصروفات
التخلص من النفايات وانخفاض متطلبات الطاقة .كما تتضمن المنافع اإلضافية المرتبطة بمتطلبات األوضاع التكافلية كالً من
خفض الملوثات ،وانخفاض األعباء التنظيمية للشركة ،وانخفاض الطلبات فيما يتعلق بالهياكل األساسية للبلدية .كما أن المدن
والبلدات المجاورة تستفيد من ذلك بفضل تعزيز الشركات وتطوير فرص العمل وزيادة عائدات الضرائب وخفض تكاليف الرعاية
الصحية .فقد أصبحت مدنية لندنديري ،نيو هامبشاير ،على سبيل المثال ،مهتمة ببناء المدن الصناعية البيئية بعد مضي عشر
سنوات ،وإنفاق  02مليون دوالر أمريكي من األموال المحصلة من دافعي الضرائب في تنظيف ثالثة مواقع من النفايات السامة.
وفي كندا ،لعل بيرن سايد بارك (هاليفاكس ،نوفا سكوتيا) خير مثال معروف لمدينة صناعية بيئية تشتمل على نحو  0.222شركة.
بناء مدينة صناعية بيئية مغلقة
تبدأ غالبية مشاريع التجمعات الصناعية اإليكولوجية بتقدير االحتياجات من المواد والمياه والطاقة من الشركات المشاركة .وبعدئذ
يتم وضع استراتيجية تدفق الشبكة للوقوف على روابط التظافر بين الشركات القائمة أو المشاركة (انظر الشكل  .)0-02بعد ذلك،
تتم عمليات التوظيف بشكل نشيط إلغراء الشركات التجارية التي سوف تساعد عمليات اإلنتاج الخاصة بها لسد أية ثغرات .وفقًا
لمخططي اإليكولوجيا الصناعية ،تتضمن أهم الخصائص الشائعة لبناء أي مدينة صناعية بيئية ناجحة ما يلي:
 .0تحديد تدفقات المواد والمياه والطاقة التي يمكن استخدامها على أنها مواد خام لبناء منظومات مغلقة مستدامة أو شبة
مستدامة (يمكن أن تشمل تدفقات المواد الحرارة والبخار والرماد المتطاير والكبريت والحمأة والجبس والبخار والورق
واألغلفة البالستيكية والخردة المعدنية واأللواح الخشبية وزيت المحرك ،الخ).
 .0تمركز الشركات على مقربة من بعضها لتقليل تكاليف النقل وتحويل المواد.
 .2إقامة عالقة رسمية قوية بين مديري المصنع مع تعزيز التبادل الحر للمعلومات (التي تساعد الشركات المشاركة للعمل
صوب بيئة عمل تعاونية بشكل أكثر).
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الشكل  :0-23تبادل النفايات في مدينة كالوندبورغ البيئية الصناعية (الدنمارك)

 .0المساعدة في إدخال تحسينات طفيفة على الهياكل األساسية القائمة (إجراء تعديالت على الشركات المعنية حتى يمكن
مشاركة مخرجاتهم بشكل أسهل).
 .2البقاء على "مستأجري التركيبات" (تكون عادة في شكل منشأة لمعالجة الصرف الصحي أو منتج الطاقة) حيث يشكل
0
استمرار وجودهم والمخرجات تكافل صناعي عملي.
ما مدى نجاح المدن الصناعية البيئية؟
كشفت دراسة المدن الصناعية البيئية في الدنمارك (كالوندبورغ) ،والية تكساس (برونزفيل وباسادينا) ،نيو هامبشاير (لندنديري)
والمكسيك (مات اموروس) بأن المنافع االقتصادية السنوية التي حظت بها الشركات المشاركة في أي إجراء بيئي صناعي ارتفعت
لتصل إلى  3مليون دوالر أمريكي ،بعائد سنوي على االستثمار يصل إلى  .%29إضافةً إلى ذلك ،تم تحديد كذلك التخفيضات
بالماليين في حجم قيمة المواد والنفايات واالنبعاثات بالكيلوات فضالً عن االنخفاض الكبير في الحاجة للموارد الطبيعية مثل
المياه 2.ومع ذلك ،فإن تعمير المنطقة الصناعية هارجافالتا في فنلندا ،بمثابة أبلغ دليل على قدر النجاح الذي يمكن أن تحظى بها
أي مدينة صناعية بيئية .ف بعد الحرب العالمية الثانية ،عانت فنلندا من نقص شديد في الطاقة مما أجبر شركة اوتوكومبو الفنلندية

للنحاس على اللجوء إلى "لالنصهار الذاتي" (أو "االنصهار المفاجئ") حيث يتم استخدام الحرارة الناتجة من أكسدة المعادن
للحفاظ على عمليات الصهر .بدء معمل صهر المعادن المفاجئ في شركة اوتوكومبو ،والذي كان أول معمل صهر في العالم في
هارجافالتا في العام  .0909ومع مرور الزمن ،تم توسيع مقر شركة هارجافالتا ليشمل أكثر من اثنا عشر شركة كبرى حيث تعتمد
على بعضها البعض لتكمل عمليات اإلنتاج المختلفة .ويمثل الكبريت وحمض الكبريتيك والخبث والمعادن الثقيلة والمياه المستعملة
قدر قليل من مخرجات النفايات المستخدمة كموارد .وفي يومنا هذا ،أي بعد  02عام تقريبًا من تأسيس مقر هارجافالتا ،تم توظيف
أكثر من  0.222شخص وضم خدمات ألكثر من  022مقاول من الباطن بشكل منتظم 0.على ما يبدو أن المدن الصناعية البيئية
تمتلك القدرة على االستمرارية.
للمزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارة الموقع  .www.indigodev.comكما عملت شركة إنديجو ديفلومبينت المحدودة (برئاسة ارنست
لوي) ،على مدار أكثر من  02عام ،على تحقيق االستفادة وكذلك توفير المعلومات حول التكافل الصناعي والمدن الصناعية
البيئية .يمكن تحميل الكتيب الذي يحتوي على الدروس المستفادة مجانًا من الموقع.
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اإلنتاج النظيف
شركة بانسيكا ( )Banskiaللمنتجات الغذائية المحدودة هي شركة برأس مال يقدر بماليين الدوالرات في ضاحية موربنك في
سيدني  -أستراليا ،حيث يعمل  22موظف لديها على تجهيز وتغليف التفاح المستخدم الحقا ً في صناعة الخبيز وقطاع خدمات
المطاعم .منذ زمن ليس ببعيد ،كانت الشركة تستخدم في بداية كل دورة إنتاج كمية كبيرة من المياه العذبة لغسل المواد الخام
الرئيسية الخاصة بالشركة (التفاح) .وبعد ذلك ،أصبحت الطوابق الخاصة بأماكن اإلنتاج مليئة بقشور وبذور التفاح التي تتسرب
بعد ذلك في المصارف باستخدام العصير الفائض المستخرج من أجزاء التفاح المقشر في خزانات ساخنة .ومن المسلم به أن كمية
كبيرة من األموال أهدرت فعليًا بسبب التبديد وأوجه القصور األخرى ،فطلبت الشركة من فريق مستقل لإلدارة البيئية المجيء
والتحقيق في خيارات الكفاءة الخاصة بها .وعندما أدركت الشركة األمر ،كان الوقت قد حان لتحويل النفايات إلى أرباح.
فقد كشف تحقيق شامل أن جزء كبير من المواد الخام الخاصة بالشركة تم إهدارها بالفعل في كل مرحلة من مراحل العملية وذلك
بسبب سوء تخطيط وتصميم المحطة وعدم قدرة بعض مراحل اإلنتاج على مواجهة التدفق السلس لإلنتاج وعدم كفاءة ناقالت
السير وآالت التقطيع .إضافةً إلى ذلك ،هناك الكثير جدًا من العصير الغني بالسكر وجزيئات التفاح الناعمة تم طرحهما .وبالتالي
تم اتخاذ خطوات لجمع وتركيز العصير الزائد جنبًا إلى جنب مع قشور وبذور النفايات الستخدامها كمكمل السكر في الصلصات
والمربات .وقد وصلت اإليرادات السنوية من تلك الممارسة بحد ذاتها إلى ما بين  0.222و 02.222دوالر أمريكي .بعد ذلك ،تم
الحصول على سير وقاطع أكثر كفاءة مما خفض من هدر المنتج (والتنظيف والمتطلبات) وساعد في تحقيق زيادة بنسبة  %2في
حصيلة المنتج .كما اعتمدت الشركة تدابير أخرى من بينها جمع وتفريغ الورق المقوى وغيرها من نفايات التغليف والتعبة إلعادة
تدويرها (تقلل تلك الممارسة ما بين  2.222و 0.222دوالر أمريكي من تكاليف التخلص من النفايات) وتحويل قشر التفاح الذي
تم استرداده إلى مسحوق الستخدامه في الخبز والحلويات ،كبديل للبكتين (كان هذا المشروع نتاج تحليل تيار النفايات الذي أجرى
بالتعاون مع جامعة ويسترن في سيدني) .ومنذ ذلك الحين ،استخدمت شركة بانسيكا المعلومات والدوافع المكتسبة من فعالية
نجاحاتها لمواصلة تنظيف عمليات اإلنتاج الخاصة بها من خالل تحديد الربح اإلضافي المستهدف وممارسات خفض التكاليف
شاملة مواسير البخار العازلة لتوفير الطاقة وسعيًا منها للوصول إلى أفضل أسعار للكهرباء والغاز واستخدام تصنيفات وعمليات
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شراء أكثر فعالية ونظافة.

تعريف اإلنتاج النظيف
غالبًا ما يعرف "اإلنتاج النظيف" أو "اإلنتاج األنظف" على أنه استراتيجية وقائية متكاملة تستخدم في إنتاج المنتجات والخدمات
لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر على اإلنسان والبيئة .ووفقًا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،فإن اإلنتاج النظيف ليس تعريف قانوني
وال تعريف علمي ليتم تجزئته أو تحليله أو إخضاعه للنزاعات النظرية ،إنما هو مصطلح شامل يحوي عدد مختلف من األشخاص
والبلدان والمنظمات التي يشار إليها على أنها "الكفاءة البيئية" أو "التخلص من النفايات" أو "منع التلوث" أو "اإلنتاجية
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الخضراء".
في كثير من البلدان ،تشجعت الوكاالت البيئية الوطنية المؤسسات الكبيرة والصغيرة على انتهاج طرق اإلنتاج النظيف ،كما تقوم
مجموعات الحفاظ على البيئية واألقسام الجامعية بتقليل تكاليف التشغيل التجاري وتحسين الربحية وزيادة سالمة العمال والحد من
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اآلثار البيئية السلبية .وبصرف النظر عن كون ذلك مكلفًا أم ال ،فوجئت معظم الشركات بإمكانية تحقيق انخفاضات في التكلفة عن
طريق اعتماد أساليب اإلنتاج النظيف وتقليص نفقات رأس المال المطلوب للحصول على مكاسب ذات جدوى .كما أن فترات
تحصيل عائدات رأس المال السريعة هو أمر شائع أيضًا .وعالوة على ذلك ،يتم تخفيض رسوم معالجة النفايات وتقليل استخدام
المواد الخام وخفض أقساط التأمين التجارية ،وذلك من خالل اعتماد طرق اإلنتاج النظيف 27.فعلى سبيل المثال ،نجح برنامج
الحفاظ على "تحدي اإلنتاج األنظف" ) ،(CPCوهو برنامج اختياري خاص بالموارد ساعد الصناعات التحويلية الخاصة
بالتشطيبات المعدنية ولوحة الدارة المطبوعة في والية واشنطن األمريكية ،في مساعدة  02شركة على تقليل المياه المستعملة
بنسبة  %07والرواسب بنسبة  .%02فمن خالل هذه العملية ساعد برنامج تحدي اإلنتاج األنظف عمالئه في تحقيق المزيد من
السيطرة على إنتاجهم وتوليد أقل قدر من النفايات وزيادة االمتثال لقوانين البيئة المحلية إلى حد كبير .وقد تمثل عامل النجاح لهذا
البرنامج في رغبة رواد الصناعات في تبادل األساليب التي يتبعوها مع غيرهم من الوكاالت والشركات 28.األخبار السارة هي أن
هذا التبادل يبدو معديًا.
خطوط اإلنتاج تشمل كافة األشكال واألحجام
إذا كنت تعتقد أن كلمة "إنتاج" ال تشير إال لخطوط مصنع التجميع ،إ ًذا عليك أن تفكر من جديد .تعتبر أجهزة الخدمات الغذائية
وإجراءات مزود الخدمة وإجراءات التوصيل الروتينية والنظم المكتبية وحتى النظم الزراعية أمثلة جيدة على "اإلنتاج" في تلك
السلع (مثل المواد الخا م) التي تتدفق من منطقة واحدة (أو جهاز أو قسم) ألخرى فعندئذ يتم تنفيذ مجموعة من اإلجراءات أو
مهارات العمل أو غيرها من العمليات المقرر أن تنتهي مع المنتج النهائي (أو الخدمة النهائية) .وفيما يتعلق بالنظم المكتبية ،فإن
"المادة الخام" هي المعلومات التي عادة ما تنتقل من شخص (أو قسم أو جهاز حاسوب) آلخر قبل أن تصبح النتيجة النهائية
المعدلة جاهزة للتوزيع والبيع .و فيما يتعلق بالزراعة ،يبقى "المنتج" عادة في مكان واحد فيما يتم جلب كافة أنواع المواد
والعمليات إليه .القصد هنا هو عدم التفكير في اإلنتاج على أنه ال يخص إال الشركات المصنعة فحسب ،وإنما بافتراض أن كل
منظومة تمثل خط إنتاج في شكل أو أشكال معينة.
جمع خط اإلنتاج النظيف
في معظم األحيان ،يبدأ اإلنتاج النظيف بنظم إنتاج قليلة التكلفة .فعلى سبيل المثال يستخدم مصطلح تشاكو-تشاكو (مصطلح ياباني
يعني التحميل المضاعف) لوصف نظام إنتاج خاص بقطعة واحدة يعمل على الحد من النفايات وتحسين جودة المنتج وتقليل عدد
مرات إعداد اإلنتاج وتخفيض تكاليف التخزين وتقليل المساحة المطلوبة .فالنجاح يتوقف بشكل أساسي على إنشاء خط إنتاج
مخصص يتكون من آالت أو أدوات مخصصة والتي ال تتمثل إال في مرحلة أو مرحلتين بالتسلسل لصنع أي جزء من المنتج أو
المنتج بأكمله .وكما أوضح بيتر زيلينسكي ،رئيس تحرير مجلة مودرن ماشين شوب ،عادة ما توجد طريقتين إلنتاج جزء من اآللة
أو المنتج .الطريقة األولى هي شراء أدوات آلية مكلفة بإمكانها القيام بوظائف متعددة .الطريقة الثانية هي تحديد كل خطوة لها
عالقة بتحويل أي مادة خام إلى المكون النهائي ولخلق آلة أو إعداد محطة عمل مبسطة ومنفصلة لكل خطوة تحويلية .بعد ذلك
يجب ترتيب تلك الخطوات في سلسلة مترابطة من محطات العمل بحيث يمكن للمشغلين نقل األجزاء أو المنتجات غير المكتملة
من محطة ألخرى بالنحو الذي يتم إنتاجه بها.
وبالرغم من أن الطريقة األولى تبدو أسرع (وأقل تعقيدًا) من الثانية ،ولكن األمر ال يبدو كذلك في كافة الحاالت .فيمكن أن تكلف
اآلالت الكبيرة ومتعددة الوظائف أكثر بكثير مقارنة بسلسلة اآلالت األصغر التي تؤدي المهمة ذاتها .وإضافةً إلى ذلك ،فإن اآلالت
الكبيرة تضيع في كثير من األحيان وقت العمال نظرًا ألنها عادة ما تكون مبرمجة ومعايرة لكل مهمة يقومون بها .كذلك تعد
معوقات اإلنتاج مصدر قلق مع األجهزة الكبيرة متعددة المهام ،خاصة إذا كانت العمليات المتعددة التي يقومون بها يجب جدولتها
أو القيام بها في الدورة الواحدة (معظم األجهزة متعددة الوظائف ال يمكنها القيام إال بوظيفة واحدة في كل مرة) .وعالوة على ذلك،
يمكن أن تتوقف عملية اإلنتاج بأكملها عند توقف أدوات اآلالت متعددة الوظائف أو الكبيرة إلجراء إصالحات (إضافةً إلى ذلك،
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عندما تكون تكاليف الصيانة الخاصة بالمعدات الكبيرة أكبر من تلك اآلالت األصغر حج ًما) .وهذه العوامل هي التي اتخذتها شركة
بوينغ في الحسبان عندما استبدلت أدوات من بعض الماكينات متعددة الوظائف والعمالقة في عدد من مواقع اإلنتاج الخاصة بها
بسلسلة من الماكينات المبسطة واألصغر حج ًما وتقوم بالمهام ذاتها التي تقوم بها الماكينات الكبيرة نظير جزء صغير من التكلفة.
فعلى سبيل المثال ،تم تشكيل الجزء المجمع المحيط ،المستخدم على الطائرة من طراز  ،777سابقًا على آلة طحن بقيمة مليون
دوالر أمريكي قادرة على أداء خمس وظائف مختلفة (ال يمكن استخدام أربعة منها عندما كانت الماكينة قيد التشغيل) .واستبدلت
شركة بوينغ أدوات آالت تلك المزودة بآلة الطحن ذات وظيفة واحدة مصممة خصيصًا للقيام بما هو مطلوب منها فحسب .ما هي
تكلفة الماكينة األصغر؟ تكلفتها  22.222دوالر أمريكي .ومن ناحية أخرى ،أكتشف المهندسون التابعون لشركة بوينغ بأن أحد
أجهزة الهبوط الخاصة بها تدعم التجميعات التي تتضمن عملية إنتاج طولها  0.0كم .وقد عقد المهندسون العزم على القضاء على
تلك النفايات ،حيث وحدوا عمليات التجميع إلى سلسلة من اإلجراءات المترابطة ،مما قلل مسافة رحلة قطعة الغيار بنسبة .%32
ومن خالل هذه العملية ،استبدلت الماكينة الكبيرة التي وصلت تكلفتها إلى مليون دوالر أمريكي بأخرى تكلفتها  02.222دوالر
أمريكي كما تم استبدال الفرن "الكبير" المستخدم للتقطيع بآخر أصغر متطابق في حجم وشكل الجزء وتكلفته واحد بالمائة من تلك
الموجودة على بطاقة السعر الخاصة بالفرن (كما يستهلك الفرن األصغر كهرباء أقل من واحد بالمائة من استهالك الفرن الكبير).
و تضمنت إنجازات اإلنتاج األخرى من اإلعداد المحسن في تقليص مختلف المراحل المطلوبة لتصنيع األجزاء المعدنية من خمسة
أيام إلى  02دقيقة.
وقبل اعتماد مبادئ تشاكو-تشاكو ،اعتاد الموظفون قطع مسافات طويلة إلى أماكن منفصلة حول مركز اإلنتاج لثقب وطحن
المكونات للحصول على الشكل المرغوب به .أما اآلن ،فيتم تنفيذ إجراءات اإلنتاج الخاصة بشركة بوينغ بعدد أكثر وأصغر
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حج ًما ،كما تم تنصيب المعدات المخصصة على مقربة من المعدات ،مما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والمال.
وضع عملية تشاكو-تشاكو موضع التنفيذ
القاعدة األولى في إنشاء خط إنتاج قليل التكلفة وذو كفاءة هي "عدم المغاالة في الشراء" .تتضمن المغاالة في الشراء كالً من)0( :
شراء المعدات التي سيتم استخدامها مرة واحدة أو مرتين فقط (في تلك الحالة ،قد يكون االستئجار بديالً أفضل) ،و( )0شراء
اآلالت التي تنتج أو تنجز أكثر بكثير مما هو مطلوب ،و( )2األخذ في الحسبان أي شيء يتطلب المزيد من االستثمارات في الوقت
المحدد ،والمدخالت واألموال (أي الطاقة) أكثر مما يتم الحصول عليه في المقابل .وللمساعدة في تجنب تلك العثرات ،ينبغي طرح
التساؤالت 30التالية قبل شراء أي قطعة من اآلالت والمعدات:
 هل هذه الماكينة أو القطعة ضرورية بالفعل؟ الشيء الكبير ليس بالضروري هو األفضل .فيمكن أن تكلف اآلالت الكبيرة
أكثر بكثير من حيث الوقت والمال والطافة وتسفر عن قدرات إضافية ليست مطلوبة .وقبل شراء اآلالت الكبيرة ،ابحث
أوالً عما إذا كانت اآلالت األصغر واألكثر كفاءة هي أكثر جدوى من الناحية االقتصادية.
 هل يجب التفكير في تكلفة دورة الحياة الكاملة للماكينة ،بدالً من سعر الشراء نفسه؟ شراء قطعة أرخص من المعدات
ليست دائ ًما الصفقة المتوقعة .ف يمكن أن تستهلك اآلالت المتعطشة للطاقة والتي تفتقر إلى الكفاءة تكلفة الشراء األولية
الخاصة بها في أسبوع واحد .عند شراء المعدات أو اآلالت ،تذكر وجود بطاقتين للسعر على الدوام ،البطاقة األولى تشير
إلى تكلفة شراء الماكينة ،والبطاقة الثانية تتضمن مقدار تكاليف الماكينة للعمل على المدى الطويل.
 التأكد من أنه من الممكن القيام – في الوقت الفعلي – بقياس ما تنتجه اآللة وتستهلكه بشكل دقيق من حيث المواد والطاقة.
إن القياس الضعيف (أو المعدوم) يجعل من الصعب ،إن لم يكن من المستحيل ،تحديد مقدار تكلفة اآللة .إضافةً إلى ذلك،
يحتوي عدد كبير جدًا من أنظمة المنتجات على إجراءات الرصد التي تقيس ما يحدث بعدما يتم استكمال عملية التصنيع.
وهذا يعني أن أي خطأ أو خلل يمكن أن يعيد نفسه بمرات ال تحصى قبل أن يدرك أحدهم ما حدث .لذلك ،يعمل الرصد
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الفوري على تجنب حدوث هذا السيناريو نظرًا ألنه يوفر ردود فعل لحظية .بالفعل ،يتطلب الرصد الفوري عادة استثمار
أولي في المعدات ،فضالً عن تدريب العاملين بعد ذلك ،ولكن النتائج تستحق العناء .فعلى سبيل المثال ،في عام ،0937
ابتكر ساكيشي تويودا في شركة النسيج الخاصة به استخدام األنوال األتوماتيكية المزودة بجهاز فريد من نوعه يغلق
الماكينة تلقائيًا عندما تنفد الخطوط ،وبالتالي منع إهدار الخيوط الجيدة أو صنع قماش معيب .كان المال المتوفر باستخدام
تلك الفكرة كاف إلنشاء شركة تومين (شركة للتجارة العامة اليابانية ذائعة الصيت) وشركة تويوتا للسيارات.
اقتراحات إضافية للقضاء على نفايات اإلنتاج
 إنشاء ودعم البرامج التدريبية والتفاعلية للموظفين الداخليين .فكلما اشترك المزيد من األشخاص في برنامج القضاء على
النفايات ،كلما حظينا على الكثير من الوفورات في التكلفة .ففي أغلب األحيان ،يمتلك الموظفون إجابات على أكثر األسئلة
الخاصة بالكفاءة والحد من النفايات .وعلى الشركات العمل على إخراج هذه األجوبة الصادرة منهم والمتضمنة أساليب
اإلدارة التحفيزية والعمل الجماعي.
 طلب المساعدة من الخارج عند الحاجة .إذا كانت األجوبة من داخل الشركة ليست في المتناول ،عندئذ عليك طلب
المساعدة من وكالة البيئة المحلية أو برنامج الحكومة المخصص أو أي جامعة معنية .ففي أحيان كثيرة ،تتلقى الشركات
تلك الخدمات المقدمة من المؤسسات األخرى إما مجانًا أو بأقل سعر .فعلى سبيل المثال قامت كلية الهندسة الكيميائية في
جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا في جانج تشو ،الصين ،بتطوير عملية اإلنتاج األنظف إلنتاج كلوريد الصوديوم عن
طريق الحد من كلورات الصوديوم بفوق بيروكسيد الهيدروجين .ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه تم تخفيض أحماض النفايات
بشكل كبير مع إمكانية تقليل واستعادة المنتج الثانوي (سلفات الصوديوم) في الوقت الحالي 31.وقد وفر هذا االكتشاف على
العديد من الشركات في الصناعات الكيميائية وقت وتكلفة اكتشاف ذلك بأنفسهم( .مالحظة :تسعى الكثير من الجهات
الحكومية لتقديم التمويل إلدخال تحسينات على اإلنتاج في حال كانت تلك التحسينات تقلل االحتياجات من المياه أو الطاقة
و/أو الحد من النفايات).
 استبدال المواد السامة أو الخطرة بمواد خام غير سامة .ال شك أن استخدام المواد الخام اآلمنة والمستدامة يقلل من تكاليف
المواد الخام ويخفض من نفقات التدريب وخطورة التعامل مع المواد السامة كما يقلل من تكاليف التخلص من النفايات مع
تجنب نضوب المواد وتخريب البيئة .ففي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال ،وفر مصنع ثري إم 002.222
من االستثمار المالي و 02.222سنويًا من خالل استبدال المذيبات السامة التي كانت تستخدم مع البدائل القائمة على المياه.
 تقليل احتياج المعدات واآلالت للكهرباء .يتطلب اإلنتاج النظيف بأن تكون كل قطعة من المعدات واآلالت فعالة أصالً قبل
بدء اإلنتاج .وإذا تطلب اإلنتاج وجود أجهزة نسخ أو آلة بقيمة مليون دوالر ،أو جهاز لصنع القهوة أو تشكيلة واسعة من
المحركات والمضخات ،فعندئذ يجب تشغيل كل شيء بأقل قدر من الكهرباء قدر المستطاع .قبل شراء أي قطعة من
المعدات أو اآلالت عليك بقراءة الملصق التعريفي لمعرفة مقدار الطاقة التي يستهلكها وتقييم كفاءتها مقارنة بغيرها من
الطرازات.
 اإلبقاء على تشغيل المعدات واآلالت في المستويات المثلى .ال تنطوي الصيانة الجيدة على مجرد تشغيل معظم المعدات
واآلالت في المستويات القصوى فحسب (فأي شيء بخالف ذلك يعد إهدار للطاقة الكاملة للماكينة) ،بل يتطلب أيضًا
الحفاظ على تلك المواد في حالتها المثلى مع إجراء عمليات معاينة وصيانة دورية .وقد ال تكون صيانة المعدات المنتظمة
والمجدولة مبهرة ومثيرة ،بيد أنها توفر األموال في أربعة حاالت:
** تمنع حدوث األعطال الممكنة و
** تقلل التكاليف اإلضافية الناتجة عن تعطل المعدات و
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** تمد من صالحية الماكينة و
** تقلل تكاليف الطاقة (المعدات التي تتلقى صيانة جيدة تكاد تستهلك في معظم األوقات كهرباء أقل) .ولضمان أن
المعدات واآلالت تعمل في المستويات المثلى:
-

عليك بإجراء فحوصات دورية (وتسجيل ذلك)،
تأكد بأن كافة األجزاء المتحركة من اآلالت مشحمة بشكل صحيح،
عليك بتنظيف المعدات واآلالت بشكل منتظم،
عليك باستبدال األجزاء التالفة أو المتضررة حالما يتم اكتشافها،
التأكد من ضبط سيور الماكينة والوصالت والسالسل والحوامل وأنها في حالة جيدة،
بقاء اآلالت أو المعدات في مكان جيد التهوية و
عليك باستبدال المعدات القديمة و/أو البالية بطرازات أخرى أكثر كفاءة.

 أمزج فقط جحم المواد الالزمة للوفاء بما هو مطلوب .يعد هذا المبدأ ركن أساسي عند تطبيق التفكير النقي .فمعرفة
المقدار المطلوب من أي منتج قبل أن يتم إنتاجه يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف المواد الخام ونفقات الطاقة وتكاليف
العمالة والتخزين .وخير مثال على ذلك هو دور النشر والتي تتبنى مفهوم "الطباعة عند الطلب" .فغالبًا ما يستند عدد
الكتب التي تطبعها أي دار نشر على التخمين والذي يمكن أن يسفر عن أكوام من الكتب غير المباعة التي يتعين جمعها
وتحويلها إلى لباب .أما في وقتنا الحالي ،يمكن آلالت الطباعة أن تطبع النص المخزن إلكترونيًا باألغلب ألي كتاب في
أقل من دقيقة ،مما يعني عدم الطباعة إال لعدد الكتب المطلوب طباعتها – وأنه يمكن للناشرين إبقاء العناوين "في شكل
مطبوع" ألجل غير مسمى وبتكلفة زهيدة أو بال تكلفة.
 جمع كافة المواد والمخرجات القابلة لالسترداد إلعادة استخدامها .ويشمل ذلك البخار والمياه فضالً عن النفط والمذيبات
والمواد الكيميائية وسوائل التنظيف والمواد الخردة .فإذا لم تجد شركة أخرى تطلب تلك المواد ،عليك بمعرفة كيفية
استخدام المؤسسة الخاصة بك ذلك في تحقيق األرباح .فعلى سبيل المثال يستخدم قسم أنظمة السالمة المرورية الخاصة
بشركة ثري إم الخردة والمخرجات الخاصة به البتكار منتج جديد عاكس للمؤشرات على أن يستهلك كهرباء أقل ويقلل
نفايات العملية والتصميم بنسبة  %02ويحد من السموم خالل اإلنتاج .ووفق لما تراه شركة ثري إم ،فإن أي شيء غير
مركب في أي منتج هو نفاية  -وبالتالي فهو تكلفة -وبالتالي فإنه هذا يعتبر مؤشراً على تدني الجودة .وفي مثال أخر ،أتاح
تعديل بسيط ،تم إجراؤه على عملية اإلنتاج الخاصة بالمصنع البولندي لصنع األدوات المعدنية ،أن يتم إدخال الخرد
المعدنية مباشرة إلى المنظومة مما أدى إلى وفورات بنحو  %22في استخدام المواد الخام وكذلك التكاليف السنوية بنحو
 72.222دوالر أمريكي .وفي ألمانيا ،قضت الشركة المصنعة للورق تما ًما على احتياجاتها الهائلة من المياه عن طريق
تصفية قاعدة اإلمداد الخاصة بها وإعادة استخدامها في منظومة الحلقة المغلقة .وعبر المحيط األطلسي ،وفر تجار صناعة
المجوهرات األمريكيين ما يقرب من  222.222دوالر أمريكي من تكاليف رأس المال وأكثر من  002.222دوالر
أمريكي من تكاليف التشغيل سنويًا من خالل إنشاء النظام المغلق الذي يقوم على إعادة تدوير وإعادة استخدام مخرجات
طالء المجوهرات.
 استعادة الحرارة المفقودة من األفران والتنور وغيرها من اآلالت ذات درجات الحرارة المرتفعة .فيمكن أن يتم جمع
الحرارة المفقودة من األفران والمراجل وضواغط الهواء وأجهزة االنخفاض المفاجئ في الضغط واستخدامها في عمليات
أخرى .ففي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال ،تحول معظم محطات توليد الكهرباء  %20من الوقود الخاص
بها إلى كهرباء ،في حين تتسرب نسبة  %00الباقية على أنها حرارة مهدرة .من ناحية أخرى ،في الدنمارك يتم تحويل
 %00أو أكثر من وقود المصنع الكهربائي الخاص به إلى كهرباء من خالل استعادة السيطرة الجزئية على الحرارة مع
كفاءة تصميم الفرن.

 عزل الغاليات واألفران بألياف خزفية أو بغيرها من المواد فائقة الكفاءة .حتى مع تقنية المداخن الفعالة أكثر من %02
من الحرارة التي ينتجها الفرن يمكن أن تصعد إلى مدخنتها بينما نسبة  %02أو أكثر يمكن أن تبدد من خالل جدران
الفرن .ولتقليل فقدان الحرارة ،عليك بالتركيز على مكان حدوث غالبية الحرارة المفقودة .وكما قال أحد العمال في
المصنع" ،إذا لم تتمكن من وضع يدك على الجدار الخارجي للفرن ألنه ساخن للغاية ،فأنت بذلك تحرق أموالك".
 بحث ومناقشة ممارسات بديلة لتقليل متطلبات الطاقة .فعلى سبيل المثال خفَّض مصنع كرافت فودز في كامبل بوالية
نيويورك ،احتياجاته من الغاز الطبيعي بنسبة تفوق  %02سنويًا وذلك من خالل تحسين كفاءة المراجل وتخفيض طلب
البخار عن طريق تركيب سخانات المياه ذات التماس المباشر وتقليل زيت الوقود ألغراض الدعم للحصول على معدالت
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فائدة مناسبة بدرجة أكبر.
اإلنتاج النظيف وتقليل المياه
تحوي المياه غالبًا على تكلفتين .التكلفة األولى ،تتمثل في دفع نظير استخدام المياه بحد ذاتها .والتكلفة الثانية ،تتمثل في
المصروفات المستحقة للمياه المطروحة نظرًا ألن أغلب البلديات تحسب رسوم الصرف الصحي على أنها نسبة استخدام المياه
التي تم قياسها .وتتضمن األمثلة الخاصة بممارسات توفير المياه في منظومات اإلنتاج الصناعي النظيف ما يلي:
 تركيب ضواغط مغلقة ألنظمة التبريد .يعد استخدام المياه البلدية العذبة (مياه الصنبور) مرة واحدة ،بعدئذ يتم التخلص
منها ،مكلف ومبدد للمياه الجيدة .يذكر أنه يتم التحكم في دارة المياه المستعملة الخاصة بالشركة من خالل إعادة استخدام
ما تم طرحه سابقًا (مثل تكرير وتنقية ما تم استخدامه وإعادة توجيهه من جديد إلى منظومة اإلنتاج) .فعلى سبيل المثال،
قامت جامعة سايمون فريزر في بورنبي ،بوالية بريتيش كولومبيا بتركيب منظومة مغلقة لتقليل استخدام المياه المحلية
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والحظت انخفاض فواتير المياه بنسبة  22.222دوالر أمريكي في عام واحد.
 ضع في االعتبار بدائل جافة يمكن استخدامها في خطوط اإلنتاج .في أستراليا ،استخدم أصحاب مطبعة سبيكترام في
عملية الطباعة الجافة قلما تستخدمه طابعات أخرى .وبصرف النظر عن توفير المياه ،فإن العملية توفر أيضًا  %02من
المخلفات الورقية وتقلل الحاجة الستخدام الكحول األيزوبروبيلي والذي يحد من تصريف المركبات العضوية المتطايرة
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فضالً عن التكاليف المرتبطة بالتخلص من النفايات المستخرجة منها.
 ضع في االعتبار استخدام المياه الراكدة المستعملة (أو مياه األمطار) في عمليات اإلنتاج .إذا كان من غير الضروري
استخدام مياه الصنبور ذات الجودة العالية ألغراض اإلنتاج (وهو ليس كذلك في كثير من العمليات) ،فعليك أن تستبدلها
بمياه األمطار التي تم تجميعها أو المياه المجمعة من مصادر أخرى .فعلى سبيل المثال استخدمت شركة فام اورجانيك
كيميكالز ليمتد ،في غاجراوله ،في الهند ،المياه المستهلكة للسيطرة على الغبار مع تضمين مياه الصرف إلى عمليات
التقطير الخاصة بها .إضافة إلى ذلك يصل صافي الوفورات عند استخدام منظومة تقوم بإعادة تدوير المياه مانعة التسرب
في مضخات التفريغ إلى  22.222دوالر أمريكي سنويًا من تكاليف المياه العذبة.
 االستثمار في الممارسات والتقنيات الموفورة للمياه .نجح مصنع غودفري هيرست لتصنيع السجاد في جيلونج ،أستراليا
في توفير ما يعادل  23مسبح أوليمبي من المياه سنويًا بعدما تم تعديل منظومة اإلنتاج الخاصة به لتشمل ممارسات
التجفيف تحت السيطرة والتي تقلل مرحلة الغسل والكنس برمتها .إضافةً إلى ذلك ،حسنت الشركة عميلة تطبيق المواد
الكيميائية الفلورية واستثمرت في إنتاج منتجات النايلون من المحلول الصبغي بحيث ال تحتاج إلى صباغة أو تجفيف .كما
استبدلت شركتين من شركات الغزل والنسيج والصباغة في كوريا (شركة كاالر الند ودبليو اس دايتيك المحدودة)
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المنسوجات القلوية ذات استخدام المياه الشديد بتنظيف بالمنظف اإلنزيمي األكثر فعالية ووفرت  02-3طن من المياه لكل
طن من إنتاج المنسوجات (فيما لم تعد في حاجة إلى الصودا الكاوية) .وفي حال اعتمدت  022شركة صباغة أخرى في
كوريا الممارسة ذاتها ،فمن المقدر أن ينخفض إجمالي معدل استهالك المياه السنوي لتلك الصناعة بنسبة 2.022.222
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طن – ووفورات في التكلفة بنسبة  0.022.222دوالر أمريكي.
ليست مجرد إضافة بسيطة ،ولكن إضافة باألضعاف
يكون التحكم في نفايات اإلنتاج في أغلب األحيان بعد محاولة اإلجابة عن سؤال "كيف يمكننا التعامل مع النفايات المستخرجة
منا؟" ولكن ينبغي أن يكون السؤال بدالّ من ذلك "ماهي البدائل الموجودة؟" ومن هذا المنظور ،ال يحدث اإلنتاج األنظف واألنجح
عقبات أمام اإلنتاج والنمو .بل على العكس من ذلك ،فإن ممارسات اإلنتاج المغلقة والمستدامة تقلل التكاليف وتحافظ على المواد
الخام وتساعد في القضاء على المواد الخطرة والسامة (والتكاليف المرتبطة بها) ،كما أنها تحد من اآلثار السلبية المتعلقة بالبيئية.
وللمزيد من المعلومات حول اإلنتاج األنظف ،زوروا الموقع اإللكتروني .www.cleanproduction.org
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المحركات والمضخات
ينتشر وجود المحركات على نطاق واسع ،حيث يوجد لدى كل شركة أو مكتب تجاري محرك واحد على األقل فعلياً ،في حين أن
لدى البعض آالف منها .وتستخدم المحركات لتحريك كل شيء تقريبا ً بداية من المضخات والمحوالت ومعدات التبريد وضواغط
الهواء والمراوح ،وصوالً إلى القيام بمجموعة كبيرة من العمليات األخرى التي ال يتسع المجال لذكرها .في هذه العملية ،يمكنها
استهالك ما يصل إلى ( %02أو أكثر) من تكاليف الوقود الخاصة بالشركة ،والتي تتحول إلى حوالي  %02من الكهرباء في
العالم أو ما يقرب من  %72من إجمالي الكهرباء الصناعية .وفي الحقيقة ،تستخدم المحركات الكثير جدًا من الكهرباء حيث تبلغ
تكاليف المقدار الذي تستهلكه خالل فترة حياتها دائ ًما أكثر من سعر المحركات نفسها (تستهلك بعض المحركات بالفعل ،في
تكاليف الكهرباء ،ثمن شرائها كل بضعة أسابيع) 0.على سبيل المثال ،قد تبلغ تكلفة تشغيل محرك كهربائي جديد تم شراؤه بمبلغ
 0222دوالر ما يزيد عن  02222دوالر سنويًا وسيستخدم محرك التيار المتردد الحثي النموذجي الذي يعمل بقوة  022حصان
الذي تم شراؤه بمبلغ  2222دوالر ما يزيد عن  22222دوالر من قيمة الكهرباء في السنة .قارن هذه األرقام بأحد النماذج القديمة
للمحركات التي تعمل بقوة  022حصان والتي تعمل بشكل مستمر بحمولة كاملة (حيث تم تصميم معظم المحركات للقيام بذلك)،
وقد تبلغ تكلفة تشغيلها  72222دوالر سنويًا – أو محرك قديم يعمل بقوة  02حصان ،والذي قد يستهلك ما يصل إلى 00222
دوالر من قيمة الكهرباء سنويًا.
حتى مع معدالت الكهرباء التي تنخفض بمقدار  0سنتات لكل كيلووات في الساعة ،فإن معظم المحركات التي تعمل بقوة 02
حصانًا (تعمل بشكل مستمر) تستخدم ما يصل إلى  0222دوالر من قيمة الكهرباء سنويًا .وهذا يزيد بنسبة ستة أضعاف تقريبًا
عن سعر شراء المحرك .وقد تكون محركات الديزيل أو البنزين أكثر تكلفة ،حتى إذا انخفضت أسعار الديزل إلى  2.32دوالر
لكل  2.73لتر ،فستظل تكلفة تشغيل المحرك الذي يعمل بقوة  72حصان هي  0022دوالر في السنة.

تحديد التكاليف الحقيقية للمحرك
يشير االفتراض العام الذي توصل إليه المهندسون والميكانيكيون في الكثير من الصناعات أن المحركات الفعالة أغلى في الثمن
من مثيالتها غير الفعالة نظرًا ألن تكلفة أسالك النحاس األثقل والصفائح الرقيقة الموجودة في لب المحرك األقل سم ًكا وصفائح
الصلب فائق الجودة الذي ال يصدأ والحوامل فائقة الجودة تكون أكبر .لكن على المدى الطويل تصبح المحركات المصممة لتكون
أكثر كفاءة دائ ًما هي األقل تكلفة .وبنفس القدر من األهمية ،فإنه على عكس ما يعتقده الكثير من الناس ،فإن معظم المحركات ال
تصبح أكثر كفاءة عند منحها حمولة أداء أقل .تحتاج معظم المحركات للعمل عند أو بالقرب من معدل الطاقة المصمم لها (عادة ما
يكون  %022 - %72من معدل الحمولة الكاملة لها) كي تعمل بالكفاءة المثلى لها.
مهما بدا األمر ،يجب علينا مراعاة التأثير المالي الكلي الذي سيحدثه المحرك على عوائد الشركة قبل مدة طويلة من عملية
الشراء .ولحساب المبلغ المالي الذي سيستهلكه المحرك (من حيث الكهرباء) خالل فترة حياته ،فمن الضروري أوالً معرفة التكلفة
المحلية للكهرباء لكل كيلووات في الساعة .كما يلزم أيضًا معرفة معدل الكفاءة ومقدار الوقت الذي سيستهلكه المحرك في العمل.
على سبيل المثال ،تبلغ دورة الحياة العادية ألحد المحركات النموذجية التي تعمل بقوة  022حصان حوالي  02,222ساعة أو
حوالي خمسة أعوام من العمل المستمر (على الرغم من أن المحرك الذي تتم صيانته بشكل جيد يستمر في العمل لفترة أطول
بكثير) .لنفترض أن تكاليف الكهرباء تبلغ  2.22دوالر لكل كيلووات في الساعة ،فسيعمل المحرك موضع البحث لمدة  00ساعة
في اليوم ،وسبعة أيام في األسبوع بحمولة كاملة ،وسيتم تصنيفه بأنه يعمل بمعدل كفاءة  .%90فيما يلي الصيغة التي تحدد مقدار
الكهرباء التي سيستهلكها المحرك خالل خمسة أعوام من العمل:
(قدرة  011حصان ×  1.746كيلووات  /الساعة ×  41.111ساعة ×  1.15دوالر لكل كيلووات – ساعة)
 /معدل كفاءة  059.723 = %84دوالر من تكاليف الكهرباء

طريقة أخرى لمقارنة المبلغ المالي الذي قد يؤدي تشغيل المحرك إلى تكبده وهي تحديد الفرق بين نقاط الكفاءة (التي يتم التعبير
عنها بالنسبة المئوية) عن طريق تصنيف كفاءة اثنين من المحركات التي تعمل بنفس قوة الحصان وضرب الفارق في مقدار قوة
الحصان .فإذا كانت تكلفة الكهرباء هي  2.22دوالر لكل كيلووات في الساعة ،فاضرب الناتج اإلجمالي األول في  22دوالر
للحصول على إجمالي تكاليف الكهرباء للمحرك موضع البحث.
على سبيل المثال ،الفرق بين محرك بقوة  022حصان يعمل بكفاءة  %90ومحرك بقوة  022حصان يعمل بكفاءة  %90هو أربع
نقاط مئوية .وتبلغ قدرة  022حصان التي تعمل بكفاءة أربعة أضعاف قوتها  .022على فرض أن تكلفة الكهرباء هي خمسة
سنتات لكل كيلووات في الساعة ،فاضرب  022في  22دوالر .يوضح اإلجمالي ( 02222دوالر) المبلغ اإلضافي الذي سيتوجب
دفعه في الكهرباء خالل دورة حياة المحرك (على فرض عمل المحرك بشكل مستمر).
تقليل تكاليف تشغيل المحركات الكهربائية
إن القاعدة الذهبية لتقليل تكلفة تشغيل أي محرك هي ضمان كونه بحجم مناسب ألداء العمل .تقوم الكثير من الشركات بتشغيل
محركات أكبر بكثير بالنسبة للمهمة على فرض أنه قد يلزم وجود محركات ذات قدرة حصان إضافية في المستقبل .وفي أكثر
األحيان ،تكون هذه المحركات أغلى من حيث الثمن وأكثر تكلفة وغير ضرورية .إن المحركات الضخمة (وبالتالي قليلة الحمولة)
تهدر الطاقة وتكون تكلفة تشغيلها أكبر .في حين قد تكون تكلفة تشغيل محركين موفرين للطاقة صغيرين في الكثير من األحيان
أقل من تكلفة تشغيل محرك واحد ضخم.

تقليل تكلفة المضخات والضخ
يتم استخدام ما يصل إلى  %02من المحركات في جميع أنحاء العالم ألغراض الضخ ومعظم ما تقوم هذه المضخات بضخه هو
الماء .تستهلك مضخات الماء ومضخات مياه الصرف الصحي أكثر من  22مليار كيلووات في الساعة من الكهرباء في الواليات
المتحدة األمريكية كل عام (حوالي  0مليارات دوالر من قيمة الطاقة) وتستخدم معظم الطاقة التي تستهلكها في مكافحة
االحتكاكات الناشئة عند اندفاع الماء بقوة عبر أنابيب ضيقة ،حول االنحناءات وحتى المناطق المنحدرة.
كما هو الحال مع المحركات تما ًما ،تكون معظم المضخات أكبر من حيث الحجم وأكثر قوة مما يلزم أن تكون عليه نظرًا ألن
مصممي اإلنتاج في الكثير من الحاالت ال يكونوا على علم بمتطلبات الضخ المطلوبة بالضبط عند تخطيط نظام الضخ .والنتيجة
هي أنه يتم فيما بعد تركيب الصمامات واألجهزة األخرى لتحدث احتكاك متعمد لتقليل الطاقة المنتجة إلى مستويات يمكن التحكم
فيها .لنكن واضحين ،هذه ليست ممارسة فعالة – السيما عندما تبلغ النفقات السنوية لتشغيل أحد المضخات الضخمة أكثر عدة
مرات من سعر المضخة نفسها .في بعض الحاالت ،يمكن موازنة المضخات الضخمة عن طريق توزيع حمولة الدافعة الميكانيكية
أو استبدالها بواحدة أخرى ذات قطر أصغر (تقوم الدافعة الميكانيكية ،التي تشبه جهاز الدفع ،بنقل الطاقة من المحرك إلى السائل
الذي يتم ضخه داخل قناة أو أنبوب عن طريق توجيه تدفق السائل وزيادته والضغط عليه بالداخل) .بالنسبة للمضخة التي تعمل
بقدرة أقل من  % 02من معدل التدفق المحدد لها ،قد يؤدي توزيع حمولة الدافعة الميكانيكية إلى تقليل استهالك الكهرباء بنسبة تبلغ
.%02

تحسين كفاءة المضخة
إن التفكير في المستقبل ربما يكون أفضل طريقة لتجنب التكاليف المرتبطة بشراء مضخة ضخمة الحجم .حاول تخيل نظام الضخ
الكلي سلفًا بهدف زيادة الكفاءة إلى أقصى حد – ثم ابحث عن مضخة متوافقة مع عملها ،مع التفكير في كيفية جعل النظام الكلي
أكثر كفاءة .يصف مؤلفي كتاب الرأسمالية الطبيعية( 0يعتبر أموري لوفينز على نطاق واسع أحد الرواد في عرض المحركات

كوسائل رئيسية إلهدار الطاقة) كيف قامت شركة انترفيس لصناعة السجاد في شنغهاي منذ عدة أعوام مضت ببناء مصنع حيث
تطلبت عملية اإلنتاج  00مضخة بإجمالي  92قوة حصان .ومع ذلك ،فمن خالل إعادة تصميم مخطط النظام الكلي تمكن المهندس
الرئيسي الذي يدعى جان شيلهام من تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وخفض طاقة الضخ الكلية الالزمة بنسبة  .%90قام شيلهام
بإجراء تغييرين بسيطين متحدين يمكن من خاللهما أن يستفيد منهما أي نظام للضخ .فعن طريق استخدام أنابيب أعرض تكون
نسبة حدوث احتكاك أقل عند تحرك السائل خاللها .وبزيادة قطر األنبوب بنسبة  ،%22يمكن خفض االحتكاك بنسبة .%30
والنتيجة تكون عدم الحاجة إلى طاقة ضخ كبيرة ،مما يعني أنه يمكن استخدام األنابيب األصغر حج ًما واألكثر اقتصادًا .وبشكل
تقليدي ،يتم تعليم طالب الهندسة أن التكلفة اإلضافية لألنابيب األعرض ال تبرر تكلفة طاقة الضخ التي يتم توفيرها .ولألسف ،فإن
هذه المناقشة لم تضع في اعتبارها الوفورات التي يتم تحقيقها من انخفاض تكلفة المضخة األقل حج ًما وانخفاض تكاليف تشغيل
المحرك األصغر حج ًما وانخفاض التكاليف المضمنة في عناصر التحكم في المحرك األقل والمكونات الكهربائية األقل.
تمثلت فكرة شيلهام لتوفير النقود في وضع األنابيب أوالً ثم تركيب المضخات بعد ذلك – وهو تما ًما عكس الطريقة التي يقوم بها
معظم األشخاص بتركيب نظام الضخ .يقوم معظم المهندسين بتركيب المضخات والمحركات في نقطة مالئمة أو اعتباطية ثم
توصيل األنابيب بها .وبعد ذلك يجب إمالة األنابيب وتحويلها ورفعها وثنيها بحيث يمكن توجيه محتوياتها من نقطة إلى أخرى.
لألسف ،فإن كل إمالة وانحناءة ،باإلضافة إلى عدد الصمامات المضافة ،يزيد من االحتكاك ،مما يتطلب مضخة أكبر حج ًما وزيادة
عد د المضخات الالزمة .وبالعكس ،كلما كان األنبوب أكثر استقامة ،كان عدد األنابيب المطلوب أقل وكان االحتكاك الناتج أقل.
وكلما كانت الحاجة إلى عدد أنابيب أقل كانت مادة العزل المطلوبة لتغطيها أقل ،مما يقلل أيضًا من التكاليف .عالوة على ذلك،
باستخدام أنابيب الصلب المغطاة بالبالستيك أو اإلبوكسي ،يمكن تقليل نسبة االحتكاك بنسبة  %02أخرى ،مما يؤدي إلى وفورات
متناسبة في نفقات الضخ التي يمكن تقليلها بنسبة تصل إلى  %92من تكاليف الضخ.

مقترحات إضافية لتوفير التكلفة والطاقة الخاصة بالمضخات
ال تعمل المضخات على دفع السوائل فقط ،بل يمكنها أيضًا توجيه الهواء المضغوط من نقطة إلى أخرى .وأيّا كانت المادة التي يتم
ضخها ،يمكن للمقترحات التالية خفض التكاليف المضمنة:
 القضاء على التسريبات في خطوط الهواء المضغوط والصمامات .أحيانًا يلزم تحقيق ما يصل إلى  %02من الطاقة
المنتجة لعمل الضاغط لتعويض الخسائر الناتجة عن تسريبات الهواء .فعلى سبيل المثال ،قام مصنع لتجميع المحركات
العامة في مدينة فلينت ،بوالية ميشيغان ،بتقليل احتياجاته من الطاقة بنسبة  %3تقريبًا بعد إيقاف أجهزة اإلمداد بالهواء
2
غير المستخدمة ،جزئيًا ،وضمان عمل األجهزة المتبقية بشكل مناسب.
 القضاء على التسريبات في أنابيب وأجهزة البخار .قد يؤدي حدوث تسريب في خط البخار إلى متطلبات إنتاج أعلى
للبخار لتعويض ما تم فقدانه .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم خطوط إرجاع ناتج تكثيف التسريب بإرجاع القليل من ناتج التكثيف
إلى المرجل الخاص بها ،بال تالي فإنها ترغم المرجل على استخدام المزيد من الطاقة لتسخين ماء االستبدال .في عام
 ،0220قام أحد مراكز التصنيع التابعة لشركة إيستمان كوداك في روتشستر ،بوالية نيويورك ،بخفض احتياجاته من
الغاز الطبيعي السنوي بنسبة  %00بعد تحسين نظام استرداد حرارة مياه التغذية الخاص بها وتعديله – خطوة تم إنجازها
0
بتكلفة ال تذكر.
 عزل األنابيب ومعدات التسخين لتقليل فقدان الحرارة .يجب عزل جميع األنابيب التي تنقل السوائل أو الغازات الساخنة
من عملية إلى أخرى بشكل جيد.
 التفكير في استخدام مضخات الحرارة الصناعية ( .)IHPsتعمل مضخات الحرارة الصناعية على االستفادة من الحرارة
الناتجة من عمليات إنتاج الحرارة لتكملة عمليات التسخين الصناعية األخرى أو إجراءات التسخين المسبق.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تحقيق أقصى استفادة من المضخات والضخ ،زوروا الموقع
 .www.plantservices.comكما يمكن استعرض قسم الضخ بموقع تحالف الكفاءة الصناعية على
.www.industrialefficiencyalliance.org
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التخلص من النفايات في العمل:
مباشرة العمل
سواء أكنت تمثل إحدى الشركات التي ترغب في أن تصبح شركة مستدامة أو إحدى كليات إدارة األعمال التي ترغب في إضافة
االستدامة إلى منهجها الدراسي ،فإنك ستحتاج إلى ممارسة ما قمت بتدريسه قبل محاولة إقناع اآلخرين به .لبدء العمل ،اجمع
الموظفين معًا ،وفسر ما يلزم القيام به (وسبب ذلك) وابدأ بما يطلق عليه بشكل عام اسم "استراتيجية الفواكه المتدلية" (المهام
األسهل) .ويعد إعداد وعرض خريطة للعملية التي توضح المدخالت والمخرجات التي تتدفق حول المنظمة ومن خاللها بمثابة
أولى الخطوات ال جيدة .وإلى جانب الخريطة ،يجب ذكر مقدار الكهرباء الذي تستهلكه كل محطة عمل أو قسم (ربما مع الحقائق
واألرقام الخاصة بترحيل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها) ،فضال عن مقدار وتكلفة المواد التي تهدرها الشركة (على
سبيل المثال ،معدات المكتب ،المواد الخام ،الماء) ،مقدار الفاقد (النفايات) الناتجة ،وأنواع الفاقد الجاري توليده .وهذا األمر
ضروري لضمان النظر إلى المؤسسة على أنها جادة في محاوالتها ،وإللقاء الضوء على حقيقة أن الجهود التي يبذلها الموظفين
(أو التي ال يبذلونها) ستتم مراقبتها.
تبدأ بعض الشركات برامج االستدامة الخاصة بها عن طريق اقتراح قيام فريق العمل بنقل أنفسهم إلى العمل على نحو أكثر كفاءة.
وهذا لن يؤدي إلى تغيير أرباح الشركة (وقد يتم إخبار المدراء بأن هذا ليس من اختصاصهم) ،لكن تعد عملية نقل الموظف بمثابة
نقطة جيدة مثل أي شيء لبدء إجراء تغييرات نظرًا ألن تشجيع الموظفين على استخدام وسائل النقل العامة قد يقلل بشكل كبير من
0
المحتوى البيئي وانبعاثات الكربون للشركة .وتتضمن المقترحات اإلضافية للحد من النفايات ما يلي:
 تشجيع الموظفين على السير أو ركوب الدرجات إلى العمل (لتشجيع الموظفين على ضمان حصولهم على مكان آمن
لوضع دراجاتهم).
 بدء برنامج مشاركة السيارات .معرفة من يعيش في الطريق الخاص به للعمل وتعزيز التعاون.
 بدء برنام ج لفحص سيارات الشركة .ضمان عمل جميع سيارات الشركة بكفء وصيانتها بشكل جيد .وتشجيع الموظفين
على التحلي بالحذر والتيقظ على حد سواء فيما يتعلق بسياراتهم.
 تحديد ما إذا كان يمكن للموظفين العمل من المنزل أو كيفية ذلك ،أو استنباط جدول بديل يتيح للموظفين تنظيم جداولهم
بحيث يمكنهم العمل بدوام جزئي من المنزل.
 تشجيع المكالمات الجماعية و/أو عقد المؤتمرات عبر الفيديو بدالً من السفر لعقد اللقاءات.
 المشاركة في مساحات المكتب والمعدات بدالً من شراء أدوات منفصلة لكل موظف.

تحقيق أقصى استفادة من أثاث المكتب
وأجهزة الكمبيوتر والمعدات
 ضمان كون المعدات الكهربائية (حتى ماكينات إعداد القهوة) موفرة للطاقة .يمكن أن توفر ماكينة النسخ متوسطة الحجم
التي تحمل عالمة "نجمة الطاقة"  ،Energy Starعلى سبيل المثال  22دوالرًا أو أكثر من فواتير الطاقة السنوية.

 شراء أجهزة الكمبيوتر وآالت النسخ وأجهزة الفاكس المعاد تصنيعها والموفرة للطاقة ،وما إلى ذلك بدالً من الطرازات
الجديدة متى كان ذلك ممكنًا .ف المعدات المعاد تصنيعها أو المجددة توفر قيمة ممتازة من الناحية المالية ولن يشعر أي
شخص بالفرق.
 استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول بدالً من أجهزة الكمبيوتر المكتبي .تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمول قدر أقل من
الكهرباء( .تذكر فصل سلك الطاقة في حال عدم استخدام الكمبيوتر المحمول).
 إيقاف تشغيل المعدات في حال عدم الحاجة إليها .عند ترك أجهزة الكمبيوتر في وضع التشغيل ليالً ،فقد تزيد من تكاليف
الطاقة بمقدار  72دوالرًا لكل وحدة ،سنويًا.
 فصل جميع األدوات الكهربائية في حال عدم استخدامها .تستمر معظم المعدات الكهربائية في سحب الطاقة عند إيقاف
تشغيلها .حتى شاحن الهاتف المحمول الفارغ يقوم بسحب الكهرباء إذا تم توصيله في الكهرباء .تأكد بشكل خاص من
فصل المعدات من الكهرباء خالل العطالت األسبوعية (تعد آالت البيع هدف رئيسي).
 تمكين إغالق ميزات إدارة الطاقة على أجهزة الكمبيوتر المكتبي (وشاشات العرض) في حال عدم استخدامها .وهذا قد
يوفر ما يصل إلى  22دوالرًا لكل شاشة عرض و 02دوالرًا لكل جهاز كمبيوتر سنويًا.
 استخدام شاشات الكمبيوتر األصغر حج ًما .يمكن أن تقلل شاشة العرض التي يصغر حجمها بنسبة  2سنتيمترات عن
الطراز األكبر حج ًما من استهالك الكهرباء بنسبة تزيد عن .%22
 عدم استخدام حافظات الشاشة .وبدال عن ذلك قم بتبديل وضع حفظ الشاشة إلى "شاشة فارغة" أو "بال".
 شراء أثاث المكتب المستخدم أو المعاد تصنيعه .لن يالحظ االختالف إال عدد قليل من األشخاص.
 االستثمار في المعدات فائقة الجودة بدالً من المنتجات الرخيصة والتي ال تدوم طويالً.

تقليل استخدام الطاقة بشكل عام
 عزل المبنى من الداخل والخا رج (االنتباه بشكل خاص إلى فقدان الحرارة والبرودة من األبواب والنوافذ والجدران).
يمكن أن تؤدي عملية العزل المحسّنة إلى توفير  322دوالر أو أكثر سنويًا من تكاليف الطاقة.
 الوقوف على ما إذا كانت شركة الطاقة المحلية تقدم بدائل للطاقة المستدامة .يقوم بعض من موفري خدمات الكهرباء
باالستثمار في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة المد والجذر وتقديم تلك الخيارات إلى عمالئها بحيث يمكنهم تقليل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 ضبط المنظم الحراري للمكتب على بضعة درجات أقل في الشتاء وبضعة درجات أعلى في الصيف .يمكن أن يؤدي
خفض درجة الحرارة بنسبة  %0خالل اليوم إلى تقليل فواتير الطاقة بنسبة .%0.2
 عدم تدفئة أو تبريد مكتب ليس به أحد (السيما خالل أوقات المساء والعطالت األسبوعية) .يمكن أن يؤدي ضبط منظم
الحرارة على  02درجات ليالً إلى خفض فواتير الطاقة بنسبة .%02

 إجراء عمليات صيانة دورية لجهاز التدفئة والتهوية وتبريد الهواء ( .)HVACيمكن أن تؤدي الصيانة الجيدة إلى خفض
فواتير التدفئة بنسبة  %2وفواتير الكهرباء بنسبة .%0
 استبدال جميع مصابيح اإلضاءة بالمكتب ببدائل موفرة للطاقة .هذا ال يوفر في النقود فحسب ،بل يؤدي االنخفاض الناتج
للكهرباء إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة .وإذا قام جميع األوربيون بتغيير مصابيح اإلضاءة القياسية الخاصة بهم إلى
مصابيح موفرة للطاقة فقد يساوي االنخفاض الناتج في انبعاثات الكربون اقتطاع  %72من السيارات الموجودة بالقارة
من الطرق.
 إيقاف تشغيل جميع المصابيح الكهربائية في حال عدم الحاجة إليها (يمكن أن يؤدي تركيب أجهزة كشف الحركة إلى تقليل
هذه المشكلة) .ال يؤدي عدم استخدام المصابيح غير الالزمة إلى توفير النقود فحسب والالزمة إلمداد المصابيح الكهربائية
بالطاقة ،بل إنه يقلل أيضًا من تكاليف التبريد – كما يقلل من فاتورة طاقة المكتب بنسبة .%03
 إيقاف تشغيل أنظمة التهوية في المناطق التي ال يوجد بها أحد .قد يؤدي هذا إلى خفض تكاليف التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء بمقدار  222دوالر سنويًا.
 دفع الفواتير إلكترونيًا .إذا قام كل شخص في الواليات المتحدة األمريكية بدفع فاتورته عبر اإلنترنت ،فقد يتم خفض الفاقد
السنوي من الورق بالدولة بنسبة  0.0طن وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  0.0مليون طن.

الحد من استهالك الورق
يتم إنفاق ما يقرب من  %2من اإلنتاج الصناعي العالمي في صناعة الورق .وتستخدم صناعة الورق أيضًا مقدار من الماء أكبر
من أي صناعة أخرى (يلزم استخدام  93طن من الماء إلنتاج طن واحد من الورق) ،ويصدر عنها المادة الرابعة األكثر إحداثًا
للتلوث وتعد ثالث الصناعات األكثر استخدا ًما للطاقة بشكل كثيف في العالم .باإلضافة إلى ذلك ،يتم قطع ما يقرب من  922مليون
شجرة سنويًا لتلبية متطلبات الورق في جميع أنحاء العالم .ويتم استخدام معظمها والتخلص منها بعد فترة قصيرة من شرائها
(يستخدم متوسط العاملين في المكتب ورقة واحدة كل اثنتي عشرة دقيقة) .وبوضع هذا في االعتبار ،توصلت حكومة مدينة سياتل،
بوالية واشنطن ،إلى أن خفض  %0في الفواتير الورقية السنوية الخاصة بها التي تبلغ  033.003دوالر (ما يعادل 72.920.222
ورقة) سيؤدي إلى توفير آالف الدوالرات في تكاليف الورق و 00شجرة و 000.222لتر من الماء و 020كيلوجرام من ملوثات
الماء و 002.000وحدة حرارية بريطانية ( )BTUمن الطاقة .وبناء على ما سبق ،فإن الحفاظ على األشجار وخفض الملوثات
ليس هو كل ما يحققه االستخدام البسيط للورق.
قامت شركة سيمكو البرازيلية بتنشيط عملياتها منذ سنوات مضت عن طريق خفض جزئي لألعمال الميدانية للشركة .ومع
الشعور بالقلق تجاه حقيقة أن الموظفين نادرًا ما يتحدثون إلى بعضهم البعض ،أمر المسؤول التنفيذي للشركة ريكاردو سيملر بأن
ال يزيد طول جميع المذكرات داخل الشركة عن ورقة واحدة .بالتالي لن يكون لدى الموظفين خيار للتحدث بالفعل مع بعضهم
البعض .ونتيجة لذلك ،تم إنجاز الكثير من العمل .وفي أستراليا ،أخبرني أحد متخصصي التغيير في الشركة أن السر الكامن وراء
إنقاذ الشركات المفلسة كان "حظر كتابة المذكرات بشكل جماعي" (لنفس السبب) .كما قامت شركة أوتيكون ،إحدى الشركات
المصنعة ألجهزة المساعدة على السمع في الدنمارك بإحداث فجوة في سقف المقرات الرئيسية متعددة الطوابق الخاصة بها مباشرة
نحو سقف مطعم الموظفين وإلى موقع المجموعة الرئيسي .وتم إدراج أنبوب زجاجي عضوي في الفراغ وتم أخذ جميع الورق
المهمل بشكل مستمر إلى السطح وإلقاءه في األنبوب – تم توجيه رسالة قوية إلى الموظفين بأنه لم يعد هناك قابلية لتحمل وجود
نفايات ورقية .بالتالي انخفض استهالك الورق في الشركة بنسبة  %22وتمتعت الشركة بزيادة هائلة في اإلنتاجية.

مقترحات لتقليل استخدام الورق

 منح تفويض للشركة يطالب بتقليل استخدام الورق (ثم تفعيل القانون).
 تقليل عدد النماذج واألوراق التي يجب على العمالء تعبئتها (سيعجب العمالء بالشركة لذلك السبب).
 فرز بيانات الشركة (بما في ذلك كتيبات الموظف ،السياسيات ،وما إلى ذلك) في صيغة إلكترونية.
 توزيع المذكرات عن طريق البريد اإللكتروني أو عرضها على ورقة واحدة في موقع مركزي.
 استخدام كال الجانبين في الورقة وضبط آالت النسخ للقيام بذلك .يمكن لهذه الممارسة وحدها خفض تكاليف الورق بنسبة
من  %02إلى  .%02قامت شركة سيجيت تكنولوجي ،إحدى شركات تصنيع محركات أقراص الكمبيوتر في سكوتس
فالي ،بوالية كاليفورنيا ،بخفض متطلباتها السنوية من الورق بنسبة أربعة مليون ورقة بهذه الطريقة ،وبالتالي قللت فاتورة
الورق الخاصة بها بمقدار  02,222دوالر.
 ضبط هوامش أوسع على المستندات بحيث يمكن وضع المزيد من الكلمات في كل صفحة.
 استخدام أحجام خط أصغر بحيث يمكن وضع المزيد من النصوص في صفحة واحدة.
 استخدام ورق خال من الكلور معاد تدويره لجميع متطلبات الورق .يتطلب الورق المعاد تدويره طاقة أقل بنسبة %02
لصنع ورق جديد .ويوفر كل طن من الورق المعاد تدويره أيضًا  0222كيلو وات في الساعة من الكهرباء و 00.097لتر
من الماء و 07شجرة (كل منها لها القدرة على تصفية  07كيلو من المواد الملوثة من الهواء).
 عند طباعة المستندات أو نسخها ،التزم بما يلي )0( :الطباعة دائ ًما في وضع "المسودة" و( )0تجنب الطباعة الملونة متى
أمكن ،و( )2شراء حبر تصوير معاد تدويره .تعمل كل من هذه الممارسات على توفير الحبر.
 في حال عدم توفر ورق معاد تدويره ،استخدم الورق المصنع من مصادر مستدامة مثل الخيزران أو خيوط القنب الهندية
المعالجة بيئيًا.
 وضع وعاء إعادة تدوير الورق في مكان بارز ،وتشجيع استخدامه وإدراج موظفين معينين أو أعضاء طاقم التنظيف في
جدول لترتيب عمليات الجمع بشكل منتظم.
 تمزيق الورق غير المطلوب واستخدامه كمادة تعبئة.
 إعادة استخدام الورق واألغلفة والعلب متى أمكن .قررت لجنة واشنطن المدنية الصحية استبدال أظرف الفواتير بأظرف
"إرسال وعودة" يمكن استخدامها لكل من تحرير الفواتير واستالم المدفوعات .ونتيجة لذلك ،تم توفير منطقة تخزين
مساحتها  07م 2على الفور وانخفضت تكلفة مشتريات األظرف بمقدار  22,222دوالر.
 استبدال موزعي المناشف الورقية في المراحيض بمجففات يد هوائية موفرة للطاقة.

تدابير الحد من استخدام المياه

مع استخدام المكاتب لما يصل إلى  %00أو أكثر من الماء الصالح للشرب اليومي في أمريكا ،يمكن القيام بالكثير لخفض
االستهالك دون تقديم تضحيات .فمن الممكن القيام بما يلي على سبيل المثال:
 تركيب أجهزة تهوية الصنابير (أجهزة منخفضة التدفق) على جميع الصنابير.
 استبدال المراحيض والمباول بنماذج ذات منسوب ماء منخفض أو خالية من الماء.
 استخدام مياه صنابير مفلترة بدالً من المياه المعبئة في زجاجات المحولة – أو استخدام الماء مباشرة من الصنبور .في
الكثير من المناطق تكون مياه الصنابير المحلية أفضل من الماء المعبأ في زجاجات من حيث النظافة والجودة.

إرشادات متنوعة
 مطالبة عمال التنظيف بالمكتب باستخدام منتجات تنظيف خالية من السموم.
 شراء معدات المكتب بكميات كبيرة (بحيث يمكن التوفير في عمليات التعبئة).
 التشجيع على زراعة األشجار أو أوراق النباتات المحلية خارج مبنى المكتب.

مقترحات لتوفير تكلفة استخدام السيارة
في عام  ،0220بدأت شركة خدمة الطرود المتحدة ( )UPSفي استخدام سياسة مصممة لخفض عدد مرات الدوران نحو اليسار
بواسطة سائقيها .وقد كان قيام سياراتها بالتوقف والدخول في وضع الخمول عند إشارات المرور مع االنتظار للدوران عند حركة
المرور القادمة مكلفًا بما للكلمة من معنى حيث كلف شركة خدمة الطرود المتحدة ماليين الدوالرات فيما يتعلق بخسائر الوقود ،لذا
تم تقديم برنامج قام بتخطيط طريق مخصص لكل سائق لتقليل الدوران ناحية اليسار إلى الحد األدنى .ولم يقتصر التوفير من خالل
هذه الممارسة على مبلغ  2مليون دوالر سنويًا فحسب ،بل إنها تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار  0222طن متري
خالل السنوات التجريبية القليلة األولى 0.وهذا هو ما يحدث عند حدوث تغيرات إيجابية في السلوك.
لجعل سيارات شركتك أكثر كفاءة ،قم أوالً بقياس وتسجيل مقدار الوقود الذي تستهلكه .حدد معدل كفاءة كل سيارة ،إلى جانب
مقدار التلوث الذي يحدث كل عام .قم بزيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الطاقة األمريكية وابحث عن السنة الخاصة بالسيارة
وتصنيعها وطرازها للحصول على هذه المعلومات .بعد ذلك ،قم بتطبيق أكبر قدر ممكن من مقاييس الكفاءة (انظر أدناه) .سجل
مقدار التوفير الناتج بعد مرور أسبوع أو أسبوعين ثم شارك النتائج مع الموظفين وشجعهم على البحث عن المزيد من الطرق
لتقليل الفاقد والتكاليف .قامت بعض الشركات بمكافئة سائقيها األكثر كفاءة على أساس شهري ،مما دفع إلى وجود منافسة جيدة
بين الموظفين .وقد أخبرني مشرف نوبة العمل قائالً" :ما عليك سوى أن تتذكر مواصلة تشجيع الجميع ،فمن السهل الحصول على
أفكار جيدة بنفس مقدار سهولة التخلص منها" .وفيما يلي طرق شائعة يمكن للشركات من خاللها توفير الوقود:
 عدم إهدار الوقود في السير بالسيارات ببطء .تستهلك السيارات الكبيرة ،مثل الشاحنات واألتوبيسات كميات كبيرة من
الوقود عند السير ببطء بما يقرب من  0لترات .اطلب من السائقين استخدام وحدات طاقة مساعدة خالل فترات الراحة.
 االستثمار في السيارات الهجينة .إن السيارات الهجينة وسيارات التوصيل ليست سيارات موفرة للوقود فحسب ،ولكنها
سيارات رفيقة بالبيئة بشكل كبير.

 تقليل مقدار الوقت المهدر في القيادة .قم بتعبئة الشاحنات قبل إرسالها (أخبر عمالئك بمقدار المال وانبعاثات ثاني أكسيد
الكربون التي يمكنهم توفيرها عن طريق تأخير الشحنات حتى يتم تعبئة شاحنات التسليم بالكامل) .قم بجمع الرسائل
الشفهية أو البضائع ،السيارات المشتركة ،استقل وسائل النقل العامة ...قم بما يلزم لتقليل وقت القيادة.
 عدم إرسال شاحنة كبيرة عندما يكون إرسال واحدة أصغر كافيًا .إن هذه الممارسة تقتطع  00مليون ميالً من شبكة
التوزيع الخاصة بشركة زيروكس.
 فحص معدالت ضغط اإلطارات .حاول دفع سيارة باستخدام إطارات مسطحة وستكتشف أهمية ذلك األمر .إن الحفاظ
على عدم تضخم اإلطارات بشكل مناسب قد يؤدي إلى زيادة كفاءة الوقود بنسبة  %2أو أكثر .فوفقًا لرابطة الشركات
المصنعة للمطاط ،ال يقوم  %32من األشخاص بفحص ضغط اإلطار الخاص بهم بشكل صحيح .كما تزيد سلسلة متاجر
وول مارت من كفاءة قافلة السيارات الخاصة بها بنسبة  %0عن طريق استخدام إطارات موفرة للوقود.
 تنظيف المحركات وصيانتها .تنظيف أو تغيير مرشح الهواء بشكل منتظم (مرتين أو ثالث مرات سنويًا) وتغيير الزيت
وفقًا للتوصيات من ق بل الشركة المصنعة (عادة مرة أو مرتين في السنة) والتحقق من جميع السوائل وتنظيف شمعات
االحتراق واستبدالها بشكل منتظم.
 التخطيط للرحالت .معرفة كل طريق سلفًا مما يوفر الوقت ونفقات السفر غير الضروري أو التخبط في طرق غير
معروفة.
 عدم إسقاط الوقود عند ملء السيارات .إن النقطة التي يتم إسقاطها هي نقطة مهدرة – وكل نقطة تزيد من هذا اإلهدار.
 تقليل الوزن غير الضروري .عدم حمل المزيد من العناصر أو المعدات غير الالزمة.
 تعبئة الشاحنات لتجنب القيام برحالت إضافية أو لتقليل الحاجة إلى استخدام سيارتين .قامت شركة سينتينال للنقل (أحد
المشروعات المشتركة بين شركة دو بونت وشركة كونوكو فيليبس) بخفض عدد الشاحنات التي تغادر موقع واحد بنسبة
 %22عن طريق زيادة الحموالت مدفوعة األجر بنسبة .%22
 تصنيع سيارات هوائية .تركيب حواف للرياح ،وإزالة حامالت األمتعة وحماالت السقف والمقطورات في حال عدم
الحاجة إليها (إن المقاومة الهوائية التي تنتج عن هذه العناصر تقلل من كفاء الوقود).
 إبقاء نوافذ السيارة مغلقة .يؤدي فتح النوافذ إلى سحب ضغط الهواء وزيادته .بدالً من ذلك ،حافظ على أن تكون فتحات
التهوية الداخلية مفتوحة.
 إيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية غير الضرورية .على الرغم من أن بعض الشركات المصنعة تعترض على هذا األمر،
إال أن تكييف الهواء قد يستهلك ما يصل إلى  %02من وقود السيارة.
 مالحظة حد السرعة .كلما كانت سرعة قيادة السيارة أعلى كان حرق الوقود أكبر .يؤدي القيادة بسرعة  002كيلومتر في
الساعة مقارنة بالقيادة بسرعة  97كيلومتر في الساعة إلى استهالك وقود أكثر بنسبة  .%02وتقدر شركة كون واي فريت
أن تقليل حدود السرعة بنسبة  2أميال في الساعة سيوفر للشركة  2.0مليون جالون من الوقود أو  02مليون دوالر سنويًا.
 عدم استخدام المكابح كثيرًا وعدم التوقف بشكل حاد .يقوم الكثير من السائقين بالتوقف أكثر من الالزم ،السيما عند تبديل
الطرق .ولألسف ،يؤدي التوقف بشكل حاد إلى تقليل كفاءة الوقود بنسبة تصل إلى .%22

 الهبوط من فوق التالل .يؤدي رفع القدم عن دواسة البنزين عند الهبوط من فوق تل إلى تقليل استهالك الطاقة.
 التأكيد على التزامك باالستدامة وما ينطوي على ذلك .بعد قراءة المالحظات النهائية أدناه ،أعد قراءة تعليمات هذا الكتاب
واألقسام األربعة األولى.

خاتمة الكتاب:
كل شيء أو ال شيء

تمت دعوتي منذ عدة أعوام مضت إلى أمستردام إللقاء كلمة على مجموعة من مؤسسي الفعاليات المالية حول االستدامة .وبعد أن
وضحت أسس التخلص من النفايات وتوسيع نطاق الموارد ،أطرت المجموعة على حديثي بكل تأدب وشكرتني رئيسة الجلسة
على قدومي وبدأ الحضور في جمع هواتفهم الخلوية عند نهوضهم من المقاعد .وسألت "هل لدى أي شخص أية تساؤالت؟".
أجابت رئيسة الجلسة "ال ،شكرًا لك" .وتوافق تعبير وجهها مع تقدمها نحوي لمصافحتي .وقالت" ،لقد كان حديثك ممتعًا للغاية"،
لكننا أشخاص معنيون باألمور المالية بينما من الواضح أن االستدامة من الموضوعات المتعلقة بالتصنيع بشكل أكبر" .فانتابني
الصمت لعدة ثوان ،متسائالً ما الخطأ الذي وقعت فيه .وقلت "اعتقد أنك ذكرت بأنك مثلت مؤسسات مالية وهيئات استثمارية
وبنوك وما إلى ذلك".
أجابت" ،نعم"" ،هذا صحيح".
تابعت قائالً" ،حسنًا ،إذاً :لماذا ال توجد أية تساؤالت لدى أي شخص؟"" .إن االحتيال والمخاطر غير الضرورية واألضرار
والخطأ ال بشري ونقاط الضعف في أنظمة المعالجة والخدمة السيئة والدعاوى القضائية والعالقات السيئة بالعميل – كل هذه
األشياء تعد من أشكال التبديد التدريجي التي يجب القضاء عليها ومنعها كي تصبح الشركة أكثر استدامة .وبنفس القدر من األهمية
تما ًما ،هل يهتم العمالء الماليون لد يك باالستثمار في شركات تعمل نحو القضاء على النفايات لديها وأن تصبح شركة أكثر ربحية،
أو هل يرغبون في متابعة تدفق أموالهم في شركات ال تسعى نحو ذلك؟"
وفجأة! اجتاحت الغرفة صمت رهبي .وببطء عاد كل شخص إلى مقعده .واستمرت جلسة األسئلة واألجوبة التي تلت ذلك الموقف
لمدة ثالثين دقيقة.
و بعد مرور عدة سنوات فيما بعد كنت في وراسو ،بولندا ،لمناقشة االستدامة مع مديرة قسم الموارد البشرية إلحدى الشركات
الكبرى متعددة الجنسيات .وقالت "هذا كله يبدو رائعًا"" ،لكن لن يجدي هذا مع خط العمل الخاص بي لذا ال يمكنني القول بأنني
أهتم حقًا بهذا األمر".
أجبت "أعتقد أنك قلت بأنك كنت تحتلين منصب مديرة قسم الموارد البشرية "،أجابت "نعم ،بالفعل".
سألت "ما نوع األشخاص الذين تودين توظيفهم؟"" .األشخاص الذين يمكنهم توفير مئات المالين من الدوالرات للشركة عن
طريق القيام باألشياء التي أوضحتها للتو ،أو أشخاص ال يمكنهم القيام بذلك؟"
هكذا هو األمر ،حيث يستمر األشخاص األذكياء اآلخرين في اعتقاد أن االستدامة هي مسؤولية شخص آخر أو تنتمي إلى صناعة
أو مهنة شخص آخر .حتى أن مؤيدي "البيئة الخضراء" أحيانًا ما يرتكبون نفس الخطأ عن طريق تقسيم دورهم في االستدامة
بشكل خاطئ ،وجعل اهتماماتهم فوق اهتمامات اآلخرين أو بتجاهل الصورة األكبر .على سبيل المثال ،أحيانًا ما يتم تشجيع

استخدام اإليثانول كوقود حيث يمثل بديل أفضل من البنزين (البترول) نظرًا ألن اإليثانول قد يتم تصنيعه من مصادر بيولوجية
وإنتاجه بواسطة وسائل االستدامة ،مما يجعله بالتالي أكثر أمانًا عند المعالجة (عدم وجود تسريبات صناعية ،عدم وجود حوادث
تعدين ،وما إلى ذلك) .باإلضافة إلى ذلك ،ال ينبعث من اإليثانول إلى القليل من المواد الملوثة (كما أنه أقل ضررًا) عند حرقه
كوقود.
كل ذلك صحيحًا ،لكن ،في هذه الحالة فإن حملة تحويل كل شيء إلى أخضر ال تحقق ما يكفي لسبب بسيط وهو أن محرك
اإلحراق يعد واحدًا من أكثر األجهزة غير الفعالة التي لم يخترع اإلنسان مثلها من قبل .بالفعل ،فإن إحراق سائل قابل لالشتعال
إلنتاج طاقة حركية ،ناهيك عن إعادة تحويل الطاقة أسفل خط النقل إلى عجالت السيارة ،هو عمل تخريبي بشكل يدعو للسخرية
(بالفعل ،تهدر معظم السيارات أكثر من  %32من الوقود الذي تستهلكه نتيجة لمواطن الضعف هذه وغيرها).
بمعنى آخر ،ما الهدف من التغيير من البترول إلى اإليثانول إذا كان سيتم وضع اإليثانول في جهاز حيث سيتم إهدار  %32منه؟
وهذا هو السبب وراء ضرورة أن يعمل برنامج التخلص من النفايات (ومنع وجودها) جنبا ً إلى جنب مع أي فكرة لتوسيع نطاق
الموارد (كما هو موضح في الفصل التاسع) .بعبارة أخرى ،إذا كنت ترغب في االستفادة من القدرة على االستمرار على المدى
الطويل ،فيجب عليك النظر إلى الصورة الكبرى.
في مقدمة هذا الكتاب ،ذكرت أن التركيز فقط على سمة واحدة من سمات االستدامة يعد بمثابة نظرة قصيرة وجزئية – هذا ال
يختلف عن ادعاء أن الصحة الجيدة تتعلق فقط بالخضروات .بالتالي يكون من الصعب توقع التقدم في االستدامة عن طريق
التركيز فقط على مجال واحد من االستدامة .إن المشكلة في التركيز على سمة واحدة فقط من سمات االستدامة (المنهج التجريبي)
هو أنه بمجرد أن تصب ح بعض الحقائق واضحة يكون األمر مغري العتقاد أنها تمتلك استقاللية خاصة بها وأنه يتم االعتماد عليها
واعتقاد أنها األساس لما يتم السعي وراءه (يطلق علماء الالهوت على هذا اسم "الوثنية") .بوضوح ،إن تقسيم العالم إلى أجزاء هو
أمر نفعله جميعنا لتسهيل الفهم ،لكن عند القيام بذلك دائ ًما ما يتم خفض قيمة شيء ما – وغالبًا ما ينقصنا الوعي بالشيء الذي يمكن
أن نعمل سويا ً من خالله ويتواصل من أجله الجميع.
إن القيام بما هو خالف ذلك يعد بمثابة حل مشكلة بسيطة مع خلق مشكلة أكبر .وهذا ليس أمر دائم .قبل تنفيذ المقترحات الموجودة
في الكتاب ،يرجى إعادة قراءة مقدمة هذا الكتاب – ثم الرجوع إلى الفصل  00لالطالع على بعض األفكار الرئيسية حول كيفية
البدء .بعد ذلك ،وبمجرد تحقيق األهداف السهلة يكون الوقت قد حان لتولي القيادة بدل من أن تكون تابعًا .ال تضيع الوقت في
"تصحيح" األشياء الخاطئة .ال يو جد هدف وراء جعل عملية اإلنتاج غير الالزمة أكثر فاعلية أو إعادة تدوير مكون تعبئة غير
ضروري .قم بتقصي الحقائق الخاصة بالموقف الذي يمر بك وتعمق في نموذج  7-Pوقم بإشراك المزيد من العمالء الداخليين
والخارجيين في تحقيق تحسينات وتقدم نحو المزيد .أسقط االفتراضية التي تقول بأن االستدامة هي أحد المساعي التي تتم مرة
واحدة فقط؛ ال يوجد خط نهاية وليس من ال جيد أن ننتظر حدوث تحوالت في السوق ،أو تغييرات في اللوائح أو الرجوع إلى
العادات السيئة لتحديد وجهتك التالية .أمسك بزمام المبادرة ،وانظر إلى القوانين الواردة والتغييرات المخلة بالنظام والتحويالت
األخرى الناشئة عن الزالزل (يمكن توقع الكثير منها بشكل جيد سلفًا) كفرصة بدالً من النظر إليها كتهديد.
بعد االنهيار االقتصادي عام  0223والتراجع الذي تاله ،لم تعد الحكومات المحلية والقومية – والشعب عامة – في حالة تسمح لهم
بالمعاناة م ن خالل المزيد من عدم الكفاءة المجتمعية من الناحية التجارية والمالية .فقد بدأ الصبر ينفذ فيما يتعلق بالشركات
التجارية والصناعات التي ترفض التفكير على المدى الطويل وتستمر في التمسك بالعادات التخريبية .وبنفس القدر من األهمية،
تسعى الحكومات للحصول على طرق جديدة لملء الصناديق الفارغة ويتنبه العمالء في جميع أنحاء العالم إلى التكاليف المخبئة
في المنتجات وعمليات اإلنتاج قصيرة المدى – بالفعل ،يتساءل عدد كبير من األشخاص في جميع أنحاء العالم عن السبب الذي
يكمن وراء مدى خطورة الحياة المترفة التي يعيشها البعض اليوم على حياة اآلخرين فيما بعد.
إن ما يعنيه هذا بالنسبة للشركات هو أن سلسلة المخاطر – الفوائد الكاملة تتغير .فالمزايا المجانية قد ولى زمانها .وفي أثناء
قراءتك لهذا الكتاب  ،يتم بشكل متزايد حظر المنتجات المحلية والمستوردة المليئة بالسميات ،ويتم فرض عقوبات على وجود نقاط
ضعف في األنظمة وتستعيد المدن التخفيضات الضريبية التي تم فرضها على الشركات التي تَعد بتقديم وظائف دون تحقيق شيء.
إن الرسالة التي يمكن استنباطها من جميع ما سبق هو أن االستدامة ظهرت لنبقى على قيد الحياة نظرًا ألنها تبدو معقولة فحسب،

وهي لن تذهب بعيدًا .وبنفس القدر من األهمية ،في مرحلة ما ،سواء أكنت مديراً أم موظفا ً ،سيتعين عليك اتخاذ القرار بشأن ما إذا
كنت ستشارك أم ال – مما يعني أنك الشخص الذي ستقرر في النهاية مدى الراحة أو األلم (واالستدامة) الذي سيكون عليه
مستقبلك.

االستدامة في األعمال
كل شيء أو ال شيء
المساهمين
المحاسبة
العمليات
واإلمداد

الموارد
البشرية

المشتريات

البحث
والتطوير

التسويق
والمبيعات

اإلدارة

المشكلة:
كل شركة متخصصة في مجال ما تهتم بمجالها فقط.
كل شركة متخصصة في مجال ما تعتقد أن أهدافها أسمى من أهداف اآلخرين.
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)www.ahrq.gov/qual/hroadvice/hroadviceapb.htm.النقي؟"( 0227 ،

 .8النفايات – القاعدة األولى :توسيع نطاق الموارد يبدأ بالتخلص من النفايات
.0

مقابلة مع ديفيد كلوكنر ،نائب رئيس شركة إنار أكتيف ،يونيو .0200

.0

أمثلة لشركة دوبونت ،يقدمها داون جي .ريتنهاوس ،استدامة األعمال والمسؤول عن رعاية
المنتج ،مركز دوبونت شيء للتميز ،ويلمينجتون ،ديالوير ،الواليات المتحدة األمريكية ،يوليو
.0200

.2

.01

نيومان ،جارد" ،ثمة وعد آخر بانطالق الهاتف الذكي" ،الموقع اإللكتروني لمجلة تايم 0 ،نوفمبر
( 0200techland.time.com/2012/11/02/yet-another-promise-of-a)smartphonebattery-breakthrough.

رسم مخطط سير العمليات للتخلص من النفايات

.0

سكوت ،جوناثان تي ،.إدارة الحدود الجديدة ،دار ام ئي اس للنشر ،مدينة بنما ،فلوريدا.0223 ،

.0

إي اس اس بي سي ال بي" ،رعاية المنتج من خالل تحليل دورة الحياة" ،مقدمة للتنمية المستدامة
)www. naturaledgeproject.net/ESSPCLP-Intro.للهندسة والبيئة العمرانية( 0227 ،

.2

نيميز ،جوديث" ،دامبستر دايفينج "الغوص في سلة المهمالت والبحث عن الذهب بين ركام
 00 ،www.businessgreen.com/يناير businessGreen.com( 0229القمامة"،
)business-green/analysis/2234107/dumpster-diving-garbage-gold.

.0

انظر الحاشية رقم  2أعاله.

.2

www.reuters.com/article/idUSN1943775220070419

.0

استر ،نيك " ،منتج تايد كولد ووتر :إثارة لحظة االنبهار مع بروكتور اند جامبل" 02 ،نوفمبر
( 0229www.triplepundit.com/2009/11/coldwater-tide-provokingthe)ah-ha-moment-at-proctor-gamble.

 .00القياس المستمر واالحتفاظ بالسجالت
.0

مقابلة مع تشيري ساستين (والمسجلة في كتاب :سكوت ،جوناثان تي ،.إدارة الحدود الجديدة ،دار
ام ئي اس للنشر ،مدينة بنما ،فلوريدا.)0223 ،

.0

www.smallbusinessnotes.com/operating/fi nmgmt/recordkeeping.html

.2

www.solovatsoft.com/outsourcing-green-development.html

.0

www.snh.org.uk/publications/on-line/advisorynotes/45/45.htm

.2

www.epa.gov/oecaerth/incentives/auditing/auditpolicy.html

.0

www.britsafe.org/download/audits-advisories/5-star-environmentalbrochure.pdf

.7

انظر الحاشية رقم  0أعاله.

.3

.02

سكوت ،جوناثان تي ،.إدارة الحدود الجديدة ،دار ام ئي اس للنشر ،مدينة بنما ،فلوريدا.0223 ،

الضرائب والقوانين المنظمة

.0

"يمكن للشركة أن تحقق أهدافها بمساعدة الحكومة" ،ذا ايكونوميست 20 ،مايو 0227
)(www.economist.com.

.0

)www.tompaine.com .هورنر ،اندرو" ،نفايات الضرائب ال تفيد" 02 ،أبريل ( 0222

.2

"الشركات الكبرى تخض مضجع بوش بسبب الكربون ،كبار المدراء التنفيذيين يرون أن تصرف
الرئيس حيال التغير المناخي أمر ضروري" ،سي بي اس نيوز /اسوشيتد بريس 02 ،يناير 0227
(www.cbsnews.com/stories/2007/01/23/business/main2387501.
)shtml?tag=contentMain;contentBody.

.0

باتلر ،جيم" ،محامي الفندق :لماذا تريد لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكية أن تجعلك
)www.hotellawblog.com.أخضر" 22 ،سبتمبر ( 0227

.2

 ،مارس www.greenbiz.com.)0223كينارد ،كينيث" ،الشركات لها صوت جديد"( 0227 ،

.0

ويب ،توبي" ،االستهالك المستدام :سوف نفعل إذا قلت ذلك للمستهلكين" ،ايثيكال كوربوريشن،
) 00www.ethicalcorporation.com.يوليو ( 0220

.7

روم ،جوزيف" ،لماذا لن نحتاج لشراء مصنع طاقة يلوث البيئة" 03 ،يوليو 0223
)(www.salon.com.

.03

مخاطر تسويق التخضير

.0

www.terrachoice.com/fi les/6_sins.pdfتسويق تيرا تشويس،

.0

)www.slaon.com .إليسون ،كاثرين" ،التسوق على حساب الكربون" 0 ،يوليو ( 0227

.2

)www.sourcewatch.com.سورس واتش" ،لماذا تلجأ الشركات إلى تسويق التخضير ؟"( ،

.0

لوفينز ،اموري ،لوفينز ،هانتر ،وهوكين ،بول" ،خارطة الطريق للرأسمالية الطبيعية" ،هارفارد
بيزنس ريفيو ،مايو -يونيو  ،0999ص.023-002 .

.04
.0

أهمية العمالء
"كيف يمكنك جني أرباح سنوية من األسواق الناشئة بقيمة  022مليار دوالر" ،سي ان بي سي
يوروبيان بيزنس ،يناير /فبراير .0227

.0

walmartstores.com/FactsNews/NewsRoom/6503.aspx

.2

سارتي ،ليني" ،أشياء يجب أخذها في االعتبار قبل التحول لألخضر"،
www.articleblast.com/E-Commerce_and_Online_Businesses/General/
 .انظر أيضا ً _Things_To_Consider_Before_Going_Green
www.greenbiz.com .

.0

روم ،جي.جي ،و برونينج ،دبليو.دي" ،.تخضير المباني والحد األدنى لذلك :زيادة اإلنتاجية من
خالل زيادة كفاءة الطاقة" ،معهد جبال الروكي للنشر دي .0990 ،07-90

.2

وينستون ،اندرو ،استعادة خضار البيئة ،مطبعة كلية هارفارد إلدارة األعمال ،0229 ،ص-02 .
.00

.0

www.comcast.net/slideshow/finance-job-security/nugget-market

.7

إدواردز ،ال .و تورشيليني ،بيه" ،.مراجعة أدبية لتأثير الضوء الطبيعي على شاغلي البنايات"،
المختبر الوطني للطاقة المتجددة (تقرير فني) ،جولدن ،كو.0220 ،

.3

"مرافق اإلضاءة الطبيعية تزيد اإلنتاجية بنسبة  %09في دي بي سي" ،مانوفاكتورينج نيوز00 ،
)www.themanufacturer.com.يوليو ( 0220

.9

ان آر دي سي" ،البناء األخضر :زيادة معدالت رضاء وإنتاجية الموظف"0227 ،
)(www.nrdc.com.

.02

انظر الحاشية رقم  9أعاله.

.00

هارت ستيوارت ،الرأسمالية في مفترق الطرق ،دار وارتون سكول للنشر (بيرسون) ،أبار سادل
ريفر ،نيو جيرسي.0222 ،

.00

www.inclusivebusiness.org

.05

إدارة عملية التغيير

.0

)www.grist.org.ماكوار ،جويل" ،الوفاء بالتوقعات" ،رقم  09 ،330نوفمبر ( 0222

.0

مراسالت مع كين تانينبوم (سابقاً) لشركة داو للكيماويات.

.2

ليوين ،كيرت ،نظرية ميدانية في العلوم االجتماعية ،مطبعة هاربر ،نيويورك.0920 ،

.0

انظر الحاشية رقم  2أدناه.

.2

باند ،ويليام ،خلق قيمة من العمالء ،جون وايلي وأبناؤه ،نيويورك.0990 ،

.0

شون ،إي.اتش" ،نظرية كيرت ليوينز للتغير في الميدان وفي الفصل الدراسي :مالحظات حول
( 02مارس )0220؛ www.sol-ne.org/res/wp/10006.htmlنموذج التعليم المدار"،
(www.a2zpsychology.com/articles/kurt_lewin’s_change_theory.htm 9
سبتمبر .)0220

.7

مراسالت مع كين تانينبوم (سابقاً) لشركة داو للكيماويات.

.06

تشكيل الفريق

.0

)" ،بناء فريق ناجح لمكافحة التلوث" ،جامعة مينيسوتاMnTAP ،برنامج مينيسوتا للعون الفني (
))PPWM ،؛ أوهايو ،مكافحة التلوث وإدارة النفايات (( 0227www.mntap.umn.edu
)"www.epa.state.oh.us/opp/guide/p2pch8.html.تنظيم برنامج مكافحة التلوث" (

.0

جانوس ،إرفينج" ،جروب ثينك" ،سايكولوجي توداي ،نوفمبر  ،0970ص00-02 .؛ جانوس،
إرفينج ،ضحايا جروب ثينك ،هوتون ميفلين ،بوسطن( 0930 ،اإلصدار الثاني).

.07

تشييد أفضل المباني

.0

) لكتاب إدارة www.rmi.orgتم تقديم (وتنقيح) هذه المعلومات من قبل معهد جبال الروكي (
الحدود الجديدة ( )0223لمؤلفه جوناثان تي .سكوت ،دار ام ئي اس للنشر ،مدينة بنما ،فلوريدا،
الواليات المتحدة األمريكية.

.0

www.boma.org.

.2

انظر الحاشية رقم  0أعاله.

.0

ان آر دي سي" ،البناء األخضر يزيد معدالت رضاء وإنتاجية الموظف" ،يوليو 0227
)(www.nrdc.org .

.2

إدواردز ،ال .و تورشيليني ،بيه" ،.مراجعة أدبية لتأثير الضوء الطبيعي على شاغلي البنايات"
 ،يوليو (NREL/TP-55-30769.0220تقرير فني يقدمه المختبر الوطني للطاقة المتجددة)،

.0

لودال ،تيري" ،المزايا المتجذرة الناجمة عن التحول إلى الخضرة :أكثر من مجرد أبنية"0227 ،
)(www.greenbiz.com.

.7
.3

باركر ،دي .فيري ،بيه .و ماك إيلين ،جيه" .
)www.energystar.gov.كياسة إنيرجي ستار (

.9

انظر الحاشية رقم  3أعاله.

.02

وايت فيلد ،كيرميت" ،كن أخضر بالتصميم :في السيارات  -المنتجات المصنعة" ،لوك سمارت،
دار جاردنر للنشر.0222 ،

.00

.09

)www.copper.org.جمعية كوبر للتنمية" ،سلك واحد بحجم كبير يعني توفير أكبر"( 0990 ،

توفير المياه

.0

news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3747724.stm

.0

)www.greenbiz.com .جال ،سارة" ،لنوفر كل قطرة ماء" 00 ،مارس ( 0229

.2

بروكتور ،كاثي" ،مالك العقارات خجلون من اإلهدار الكبير في فاتورة المياه" ،دينفر بيزنس
جورنال 7 ،يوليو .0220

.0

www.accepta.com/تي اند ال" ،كفاءة استخدام المياه في صناعتي النسيج والجلود" (
)industry_water_treatment.

.2

كروفورد ،كارولين" ،األشياء الجميلة تنمو مع شركة ليفينج تكنولوجيز" ،بيزني بيبول -
فيرمونت ،مايو .0999

 .08المزايا الكلية للطاقة الجزئية
.0

)www.salon.com .روم ،جوزيف" ،ذروة النفط؟ اعتبرها حلت" 03 ،مارس ( 0223

.0

www.greenpower.govs.org

.2

سيجر ،آشلي" ،أنواع الوقود البديلة :اآلن أصبحت لعبة جديدة ولم تعد الطاقة النظيفة مجرد
أحالم" ،الجارديان (لندن) 7 ،نوفمبر  ،0227ص.00 .

.0

ويي ،هيسون" ،أبنية بأجهزة داخلية لتوفير الطاقة" ،بيزنس ويك أونالين 07 ،أغسطس 0220
)(www.businessweek.com .

.2

انظر الحاشية رقم  2أعاله.

.21

التاريخ الخفي للمنتجات

.0

باستر ،بابلو" ،ما هو األمر األشد سوءاً في المياه المعبأة؟" 00 ،يناير 0223
)(www.salon.com.

.0

شميت بليك ،فريدريش" ،دير اوكولوجش غوجزاك" ،هرتزل فرالج.0220 ،

.2

تم إعداد هذه القائمة من قبل المؤلف قبل اإلشارة إلى أن الجمعية األمريكية للتصميم الصناعي قد
أعدت ما يماثل ذلك قبل  00عاما ً  -قبل أن تدخل كلمة "االستدامة" في قاموس المؤلف بزمن

طويل .ومن هذا المنطلق ،نوجه الشكر للجمعية األمريكية للتصميم الصناعي على هذا العمل
الرائع والسباق في هذا المجال.
.0

هوكين ،بول ،لوفينز ،اموري ،و لوفينز ،هانتر ،الرأسمالية الطبيعية ،ليتل براون اند كومباني،
بوسطن ،ماساتشوسيتس.0999 ،

.2

بايتز ،دبليو" ،.التصميم بغرض تسهيل عملية التدوير" ،جورنال اوف انجينيرينج ديزاين )0(0
( ،)0992ص.02-00 .

.0

www.theworldchallenge.co.uk/ fiالتحدي العالمي" ،عصير مقاوم للحريق"( 0220 ،
)reproof.php.

.7

فينتنر ،كريج" ،العالم الذي يقوده الدي ان ايه" ،محاضرة ريتشارد ديمبلبي ،ديسمبر .0227

.3

جالكسو سميث كالين" ،التخلص من النفايات الناجمة عن عمليات اإلنتاج الكيميائي"0222 ،
)(www.gsk.com .

.9

سميث ،مارك ،روي ،روبن ،و بوتر ،ستيفن" ،التأثير التجاري على تطوير المنتج األخضر"،
مجموعة التصميم المبتكر في الجامعة المفتوحة  22 -يوليو .0990

.20

الحد من عمليات التعبئة

.0

فيلدينج ،زو" ،جهات التصنيع مسؤولة عن نفايات المنتج" ،مانوفاكتورارز مانثلي 0 ،أبريل
.0220

.0

"EPA/530-K-920-005 ،الحد من النفايات مفيد :الشركات تحد من النفايات في مكان العمل"،
نوفمبر .0992

.2

انظر الحاشية رقم  0أعاله.

.22

الحد من عمليات التعبئة

.0

"EPA/530-K-920-005 ،الحد من النفايات مفيد :الشركات تحد من النفايات في مكان العمل"،
نوفمبر .0992

.0

)www.product-life.org.شتال ،والتر" ،دراسة حالة كاتربيلر"( 0992 ،

.2

)"www.businessweek.com.كل شيء قديم يتجدد اليوم ،بيزنس ويك 02 ،سبتمبر ( 0220

.0

"كاتربيلر تجني الدوالرات الخضراء بتحولها إلى شركة خضراء" ،اسيمبلي مجازين 0 ،مارس
)( 0222www.assemblymag.com .

.2

انظر الحاشية رقم  2أعاله.

.0

"األخضر قد يعني أشياء مختلفة" ،اول بيزنس (ميسيسيبي بيزنس جورنال) 07 ،أبريل 0222
)(www.allbusiness.com.

.7

الند ،روبرت ،وهوزر ،ويليام" ،صناعة إعادة التصنيع :شرح تحليلي لشركة عمالقة" ،إدارة
هندسة التصنيع ،جامعة بوسطن.0222 ،

.3

انظر الحاشية رقم  7أعاله.

.9

فيرير ،جيرالدو ،و ويبارك ،كالي" ،تحويل القمامة إلى سلع :أنظمة ومهارات إنجاح إعادة
التصنيع" ،بيزنس هورايزونز ،نوفمبر .0222

.02

اورجيخ ،دان" ،في المصانع النظيفة ،النفايات ليست نفايات" ،عبر اإلنترنت 02 ،أغسطس
) ( 0222http://www.wired.com/science/planetearth/news/2005/08/68448

.00

www.recycling-guide.org .دليل إعادة التدوير،

.00

المعهد المحلي لالعتماد على الذات" ،من النفايات إلى الصحة  -إعادة التدوير تعني وجود
)www.ilsr.org.تجارة"( 0227 ،

.02

إي بيه ايه" ،إعادة تدوير المواد الصناعية :إدارة الموارد لغد أفضل" ،دليل حقائق آر سي سي
(-222اف ،)233-27-يناير .0227

.23

مواقع اإلنتاج المستدامة

.0

مقتبس من حديقة ديبرت الصناعية البيئية :الطريق لألمان ،كلية الموارد والدراسات البيئية،
جامعة دالهواسي.0222 ،

.0

هولندار ،جاستين بي ،.و لويت ،بيتر سي ،.تطبيق علم البيئة الصناعية في ديفينز :تقرير لمجلس
)www.devensec.com/ecoreprt.html.شركات ديفينز ،مارس ( 0222

.2

انظر الحاشية رقم  0أعاله.

.0

جيركي ،هينو ،و تومو ،كوسكينكاري" ،علم البيئة الصناعية في الصناعات المعدنية :النظام
اإليكولوجي الصناعي في مدينة هرجافالتا" ،فعاليات مؤتمر تقليل النفايات واالستخدام األمثل
للموارد 02 ،يونيو  ،0220جامعة اولو ،فنلندا ،مطبعة جامعة اولو ،ص.020-002 .

.24
.0

اإلنتاج النظيف
االتحاد االسترالي لصناعة إدارة البيئة" ،اإلنتاج النظيف  -خيارات إعادة االستخدام ،إعادة التدوير
www.emiaa.au.)0227 ،والمعالجة  -شركة بانسكيا للصناعات الغذائية ليمتد" (

.0

برنامج األمم المتحدة للبيئة" ،اإلنتاج النظيف  -العوامل األساسية"0227 ،
)(www.uneptie.org/pc/cp/understanding-cp/home.htm .

.2

سمول بيز" ،ما هي فوائد اإلنتاج النظيف؟" ،وزارة الخارجية والتنمية اإلقليمية ،نيو ساوث ويلز،
)www.smallbiz.nsw.gov.au.استراليا( 0227 ،

.0

وزارة البيئة في واشنطن" ،خفض السموم ينجح" ،220-20-27 ،مكتب التواصل والتعليم ،يوليو
.0227

.2

زيلينسكي ،بيتر" ،لماذا طائرة بوينج كبيرة من الجانب األيمن ألدوات اآلالت" ،متجر اآلالت
)www.mmsonline.com/articles/030601.htm .الحديث عبر اإلنترنت ،سبتمبر ( 027

.0

سكوت ،جوناثان تي ،.إدارة الحدود الجديدة ،دار ام ئي اس للنشر ،مدينة بنما ،فلوريدا.0223 ،

.7

يو ،تشيان ،يون ،تشين ،يانبين ،جيانج ،و ليتشوان ،تشانج" ،عملية اإلنتاج النظيف لكلوريت
الصوديوم من كلورات الصوديوم" ،جورنال اوف كلينر بروداكشن ( )02(02نوفمبر ،)0227
ص.900-902 .

.3

الطاقة تهمنا" ،لماذا يتعين على مصنعك أن يعمل بكفاءة" ،وزارة الطاقة األمريكية (الكفاءة في
)www.eere.government.org.استخدام الطاقة والطاقة المتجددة)( 0227 ،

.9

مبادرة مبدعي الطاقة ،مكتب كفاءة استخدام الطاقة ،إدارة الموارد الطبيعية في كندا،0220 ،
)(www.oee.nrcan.gc.ca/eii .

.02

وايت ،سو" ،وفر المياه ،وفر النفايات ،وتمتع بحياة مختلفة" ،ذا سيدني مورنينج هيرالد00 ،
)www.smh.ae.سبتمبر ( 0227

.00

المجلس الوطني الكوري للحد من الجرائم (للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال على:
 jykang@kitech.re.kr .)0227 ،أو على jaekim1@kitech.re.kr

.25

المحركات والمضخات

.0

هوكين ،بول ،لوفينز ،اموري ،و لوفينز ،هانتر ،الرأسمالية الطبيعية ،ليتل براون اند كومباني،
بوسطن ،ماساتشوسيتس.0999 ،

.0

انظر الحاشية رقم  0أعاله.

.2

الطاقة تهمنا" ،لماذا يتعين على مصنعك أن يعمل بكفاءة" ،وزارة الطاقة األمريكية (الكفاءة في
)www.eere.government.org.استخدام الطاقة والطاقة المتجددة)( 0227 ،

.0

انظر الحاشية رقم  2أعاله.

.26

التخلص من النفايات في العمل :مباشرة العمل

.0

خدمات اسوشيتد بريس عبر اإلنترنت /سي بي اس نيوز" ،العديد من المدن تستعيد اإلعفاءات
www.cbsnews.com/stories/2010/01/02/businessالضريبية من الشركات"،
وطالب جامعة  .www.ecomodder.comشكر خاص لموقع /main6047898.shtml
كوزمينسكي (وارسو  -بولندا) لتقديمهم العديد من المقترحات التي أثرت هذا القسم.

.0

ساير ،كارولين" ،انعطف يمينا ً مرة تلو أخرى" ،تايم ماجازين (عبر اإلنترنت)0227 ،
(www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,
)1602354_1603074_1603741,00.html.

نبذة عن مؤلف الكتاب

) هو محاضر ،ومديرwww.jonathantscott.com ،جوناثان تي سكوت (
ورجل األعمال ورائد في عمله ،ويتمتع بخبرة في العمل تزيد على  02عاما
في ثمانية بلدان مختلفة .وإذا تحدثنا عنه كمدير ،فقد كان يعرف بإنتاجيته التي
تصل إلى ثالثة أضعاف ،وخفضه للتكاليف بنسبة تصل إلى  ،٪02وزيادته
لصافي الربحية بأكثر من  ٪22في الشركات التي كان يعمل فيها .ومن حيث
العمليات ،فقد أجرى بدوره ثالث عمليات تحولية منفصلة (حيث وقعت األولى
في منطقة حرب ،ووصفت الثانية بأنها "األفضل من نوعها في البالد") وكان
مسؤوالً عن مشاريع تصل ميزانياتها إلى عدة ماليين من الدوالرات في أنحاء
مختلفة من العالم حيث أنها لم تكن موجودة سابق ا ً .أما اآلن ،يدير سكـوت
شركة لتدريس إدارة األعمال .عالوة على ذلك ،يعتبر مؤسس ومدير مركز اإلنتاجية الصناعية واالستدامة
) .يعمل سكوت )www.windgateway.com ،ومؤسسة ويند جيتواي ((www.cipsfoundation.com
أو باألحرى كان يعمل في كليات إدارة األعمال التالية :جامعة كوزمينسكي (وارسو ،بولندا) ،كلية روتردام
لإلدارة (هولندا) ،كلية نانت اودينسيا لإلدارة (نانت ،فرنسا) وجامعة برادفورد (برادفورد ،المملكة المتحدة).
وقد قام بالتدريس أيضا في جامعة بيروجيا (إيطاليا) .في عام  ،0229حاز على جائزة "اإلنجازات المتميزة
في التدريس" .وتضمنت الرحلة التعليمية لسكوت التحاقه بكلية بريفارد (مدينة بريفارد ،نورث كارولينا) قبل
تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس من (تاالهاسي) .وقد درس في جامعة دي بورغون (ديجون،
فرنسا) ،وحصل على درجة الماجستير (في اإلدارة) من جامعة ويسترن الدولية (والمعروفة سابقا ً بجامعة
لندن ،المملكة المتحدة) ،وتلقى شهادة التدريس من جامعة أكسفورد بروكس (أكسفورد ،المملكة المتحدة)،
وحصل على درجة الماجستير (في اإلدارة) من جامعة كوزمينسكي (وارسو ،بولندا) .جدير بالذكر أن سكوت
قام بتأليف الكتب التالية (أربعة منها حائزة على الجوائز) :أساسيات النجاح لشركة السياحة (،)0993
والكتيب المختصر في اإلدارة ( ،)0222إدارة الحدود الجديدة ( ،)0223دليل رواد األعمال لبناء شركة
ناجحة ( ،)0229األعمال المستدامة ( ،)0202معايير جديدة لبقاء الشركة على المدى الطويل ()0200
ورواية الحركة /المغامرة "على األجنحة" ( .)0227وقد تخصص في عدة مجاالت شملت اإلدارة وريادة
األعمال واالستدامة.

كبير المحررين
) هو رئيس قسم إدارة www.product-life.orgوالتر آر .شتال (
المخاطر في جمعية جنيف (سويسرا) ،وهي جمعية البحوث األكثر شهرة
في مجال التأمين .كما أنه أيضا مستشار أعمال مرموق ومؤسس ومدير
لمعهد بروداكت اليف (جنيف ،سويسرا) ،وهو أقدم معاهد استشارات
االستدامة والدراسات الفكرية في أوروبا .وقد امتد تأثير البحوث الرائدة
واألعمال اإلبداعية التي قدمها شتال في مجال االستدامة إلى عدة عقود
االستدامة  -مما يجعله بال شك واحدا من مؤسسي ورواد هذا المجال .جدير
بالذكر أن شتال يعمل كأستاذ زائر في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في
جامعة سوراي (المملكة المتحدة) ،وهو محاضر زائر بشكل منتظم (في
قسم الدراسات العليا) في جامعة توهوكو (اليابان) .وقد تخرج شتال من
المعهد االتحادي السويسري للتكنولوجيا (زيوريخ ،سويسرا) كما حصل
على دكتوراه فخرية من جامعة سوراي .كما أنه كتب العديد من المؤلفات والمراجع األكاديمية التي حازت
على الجوائز جائزة ،ومن بينها :وظائف للغد :إمكانات إحالل القوى العاملة في قطاع الطاقة (/0970
 ،)0930وشاركه في التأليف جينيفيف ريداي؛ حدود اليقين ( ،)0992 /0939وشاركه في الكتابة أوريو
جيارينو ،وترجم هذا المؤلف إلى ست لغات؛ واقتصاد األداء ( .)0202 /0220يذكر أن شتال عضو في نادي
روما.

محرروا /مدققوا اإلصدار األول
) التدريب على www.natcapsolutions.orgبعد أن تلقت هانتر لوفينز (
المحاماة ،ما لبثت أن أصبحت رئيسة ومؤسسة شركة الرأسمالية الطبيعية،
ومشاركة في ترسيخ مفهوم الرأسمالية الطبيعية .في عام  ،0930شاركت في
تأسيس معهد جبال الروكي وتقلدت فيها منصب الرئيس التنفيذي االستراتيجي
حتى عام  .0220وفي ظل قيادتها ،ذاع صيت المعهد ليتحول إلى مركز أبحاث
معترف بها دوليا ،وقد اشتهر المعهد على نطاق واسع بأفكاره اإلبداعية
والمبتكرة في قضايا الطاقة والموارد .واستطاعت هانتر أن تدير مؤسسات
دولية غير ربحية ،وأنشأت العديد من الشركات ،عالوة على تهافت الجميع
عليها إللقاء المحاضرات وتقديم االستشارات  .وتشمل مجاالت اهتمامها
وخبراتها كل من الرأسمالية الطبيعية ،العولمة ،التنمية االقتصادية ،الحوكمة ،إدارة األراضي ،الطاقة ،المياه،
التنمية العقارية الخضراء ،والتنمية االقتصادية المجتمعية .جدير بالذكر أن هانتر درست في عشرات
الجامعات وتعمل حاليا كأستاذ إدارة أعمال في كلية بريسيديو لإلدارة (وهي أول كلية تقدم برنامج ماجستير
إدارة أعمال معتمد في إدارة االستدامة) .شاركت لوفينز في تأليف تسع كتب ،ولها عشرات المؤلفات وحازت
على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة ميتشل عام  ،0930وجائزة سبل العيش السليمة عام ( 0932والتي
غالبا ما تسمى "جائزة نوبل البديلة") ،وجائزة نيسان عام  ،0992وجائزة ليندبيرغ للبيئة والتكنولوجيا عام
 .0999كما أنها حصلت على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية ،وفي عام  0222أطلقت مجلة التايم عليها
اسم "بطلة الكوكب" ،وحصل على جائزة جامعة لويوال ألفضل خدمة مجتمعية .وفي عام  ،0220حصلت
على جائزة الريادة في األعمال ،وتقاسمت جائزة شينغو لبحوث التصنيع .وباإلضافة إلى ذلك ،عملت في
مجلس إدارة إحدى الحكومات ،وفي ثالث شركات خاصة ،وفي العديد من مجموعة الشركات ذات المصالح
العامة .وعند الحديث عن وقت الفراغ ،فإن هانتر تهتم بالتطوع في مكافحة الحرائق وتقديم الخدمات الطبية
العاجلة .كما أنها تشغل أيضا ً منصب رئيس شركة نايتهوك هورس ،وهي متدربة على ركوب الخيل

وممارسة األلعاب المتعلقة بها ،كما أنها تشارك في مسابقات بولوكروسي ومسابقات رعاة البقر.
) إلى CBEفي أبريل من عام  ،0227انضم البروفيسور ديفيد جرايسون (
كلية كرانفيلد لإلدارة ليشغل منصب مدير مركز دوتي الجديد لمسؤولية
الشركات ،وذلك بعد مسيرة عمل امتدت إلى  22عاما كرائد أعمال وناشط
اجتماعي في الشركات المسؤولة ،وتطوير الشركات الصغيرة .وقد تضمن
ذلك شغله لمنصب رئاسة المجلس الوطني للمعاقين في المملكة المتحدة
فضالً عن العديد من الهيئات الحكومية األخرى ،كما عمل كمدير إداري
مشترك في شركات المجتمع .جدير بالذكر أن جرايسون زميل أول زائر
في مبادرة المسؤولية االجتماعية للشركات في كلية كينيدي لإلدارة
الحكومية (جامعة هارفارد) .وقد حصل على درجة الماجستير من جامعات
كامبريدج وبروكسل ،وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لندن ساوث بانك .كما كان زميال زائرا في العديد
من كليات إدارة األعمال في المملكة المتحدة وأمريكا .وقد كتب جرايسون العديد من المؤلفات ،منها على
سبيل المثال :الفرصة االجتماعية للشركة :سبع خطوات لجعل المسؤولية االجتماعية للشركات تعمل لصالح
) ،و "أعمال الجميع" www.greenleaf-publishing.comشركتك (دار جرين ليف للنشر0220 ،؛
( - )0220وقد شارك في تأليفيهما مع أدريان هودجز .وفي الوقت الحالي ،يرأس جرايسون شركة هاوسينج
 - 00وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الحماية والرعاية اإلضافية لدور المسنين
)(www.housing21.co.uk.
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شركة كاتربيلر
دراسة حالة 3-027
انبعاثات رباعي كلوريد الكربون
االنخفاض بفعل محفز اإلنتاج الجديد لغاز
الفوسجين
شركة سيميكس
عالقات وطيدة مع مجتمعات قاعدة الهرم
مركز اإلنتاجية واالستدامة الصناعية

3-07
020
0

)CREDمركز أبحاث القرارات البيئية (
االعتماد
92
الموثوقية
تشاكو تشاكو (أسلوب إنتاج ياباني)
إنتاج قطعة واحدة 2-070 ،0-072
التغيير
023
بناء التعهدات
02
بتغيير المواقف تجاه
029
التعلم في أي مكان نذهب إليه
00
ميكيافيلي
ونظرية إدارة 0-022
022
االستعداد للتغيير
أسلوب المراحل الثالث لتغيير
027
السلوك
ما التحديات التي تواجه المصلح؟ 02-00
لماذا يخاف الموظفون من التغيير 7-020

منطقة البيئة الصناعية
كاليفورنيا
تتجه للحد من إهدار الطاقة
رابطة مالك السيارات في والية
كاليفورنيا (سي اس ايه ايه)
البناية التجارية
باول كاموسي
مجلس كندا لألعمال الخضراء
عن ضوء النهار الطبيعي
والتهوية الطبيعية 09-003
سياسة "الحد من االنبعاثات الصادرة
والمتاجرة بالفارق"
تخلي الواليات المتحدة عن
نظام "الحد من االنبعاثات الصادرة
والمتاجرة بالفارق"
برامج رصيد انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون
دعوة الرئيس التنفيذي للخفض اإللزامي

003

تشابمان ،جوناثان
تشاستين ،تشيري
الشركات الكيميائية
مزايا تبني برنامج خدمات

007
73

الصين
تحديد السعر بحسب الملوثات
المخلفات العضوية المكلورة
التحويل والتدوير

07

االقتصاد الدائري انظر اقتصاد الحلقة
المغلقة
كلين هاربر للخدمات البيئية
تعريف اإلنتاج النظيف

02
070

9-33

00
90
00

03
73
00
00

079
للمزيد من المعلومات
وخفض استهالك المياه 9-073
خطوط اإلنتاج النظيف
العمل معا ً 0-072
)CPCتحدي اإلنتاج األنظف (
برنامج المحافظة
الزبائن انظر العمالء

التغير المناخي
37
اهتمام المستثمر تجاه
عريضة المفوضية األمريكية للبورصة
00
واألوراق المالية
33
الشركات الصغيرة تطالب بالتشريع
نظام التحكم بالمناخ
07
االستبدال بنظام أكثر كفاءة
كلوركس
009
منتجات تنظيف طبيعية
02
الشفافية
المدن الصناعية البيئية المغلقة
البناء 009 ،72-009
اقتصاد الحلقة المغلقة
معروف أيضا ً باسم "الدائرة" أو
0-22
"من المهد إلى المهد"
22
دائرة الحلقة المغلقة يمكن كسرها
استعادة مواد الدائرة المغلقة ،02 ،00
009 ،000 ،03 ،02
نظم مياه الحلقة المغلقة
009
لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف
الفحم
التكاليف الكامنة وراء توليد الكهرباء
من 0-00
تسرب رماد الفحم
00
مدينة هاريمان ،والية تينيسي
التعاون
في المدن الصناعية البيئية 009 ،72-009
22
أهمية
20
تأجير األجهزة الموفرة للطاقة
شركة كولينز اند ايكمان لفرش األرضيات
تقديم عمليات الحلقة المغلقة في صناعة
0-22
السجاد
"عقلية المجلس"
رفض مبدأ االستدامة
التواصل
بين اإلدارة والموظفين
مخططات التخلص من النفايات
تكاليف المجتمع
مشروع توربينات الرياح
الميزة التنافسية
اتجاهات قوة السوق
الرضى الذاتي

0-22
20
000
022
02

مراوح التبريد
منخفضة الطاقة
خدمات التبريد
التأجير
أنظمة التبريد
الكفاءة
تركيب ضاغط الحلقة المغلقة
برامج الطاقة التعاونية والحد من النفايات
بين الحكومة المحلية والشركات
والمجتمع المدني في نيويورك
الشبكات التعاونية
اتساق عمل الشركات المختلفة
شركة دينانت
العالقة الوطيدة مع مجتمع أسفل الهرم
ضرائب الشركة
االنتقال المقترح الذي قد يحد منه
التكاليف الباهظة
سلوكيات نحو االستدامة
توفير التكاليف
مشاريع الطاقة المستدامة
التكاليف
التكاليف اإلضافية للتغيير المتأخر
الناتج عن النفايات
تكاليف تشغيل المحركات
والمضخات
تحديد الضرائب تزامنا ً مع
نفقات االستدامة
النفايات وتكاليفها
اآلثار العالمية
لعدم تبني االستدامة
القميص القطني
حقيبة الظهر اإليكولوجية
سي بيه سي انظر تحدي اإلنتاج األنظف
اقتصاد من المهد إلى المهد انظر
اقتصاد الحلقة المغلقة
انظر مركز أبحاث القراراتCRED
البيئية
انظر جمعية مالك السيارات CSAA
بوالية كاليفورنيا
مدرسة كالتس االبتدائية
توربين الرياح
مطالب وتوقعات العميل
اتجاهات القوى السوقية

000
20
002
073
20
3-20
022
32
9-03
02
00
02
0-032
30
0
2-000
00-02
000

022
02-00

رفض مبدأ االستدامة
عمليات التدقيق الخاصة باالمتثال
الحواسيب
استهالك المواد الكيميائية الخطرة والوقود
الحفري
البدء في برنامج االستدامة
الخرسانة
الحد من استخدام
مقرات كوندي ناست
توفير الطاقة من األلواح الشمسية
كونوكو فيليبس
أسلوب "التصميم المدروس
متجر الحاوية
أحد "أفضل  022شركة يمكن العمل بها"
التحكم
الصراع حول خدعة
االحتياج البشري
المبردات
المبردات البخارية (أو المغمورة)

0-22
30
002
7-030
000
020
020
146
99
20
20
000

"سحب" منتج أو خدمة 0-02 ،00
معامالت العمالء
90
تبادل المصالح الثنائي
العمالء
29
مبدأ ديل في التفكير النقي
أهمية التخطيط لعمليات التوسع 77،77
في الداخل والخارج 022 ،90
00
محفزات اختيار الخدمة عن المنتج
تقديم الخدمات الخارجية والداخلية 22،22
97
الوصايا العشر لنجاح الشركة
020
كريستوف دي مارجيري
02
ستيفان دي كانيو
آلية اتخاذ القرار
دراسات في السلوك اإلنساني 3-00

خط اإلنتاج المخصص
اتخاذ خطوة أو خطوتين فقط
نظام التسليم
التعاون بين شركات التجزئة
اليابانية
شركة ديب للكمبيوتر
اعتناق التفكير النقي
مواقع الهدم
إعادة االستخدام /اإلصالح /التدوير
التصميم
تصميم كاتربيلر
إلعادة التصنيع
عملية التصميم
والتخلص من تفايات المنتج 22-000
شركة دياجونستيكس بروداكتس
ممارسات العمل المستدام
تكاليف ديزل
المحركات
شركة المعدات الرقمية ،ماساتشوستس
إعادة تصميم التعبئة
مسألة المالليم وليس الدوالرات
التكاليف الباهظة
عمليات التفكيك
إلعادة االستخدام
المخالصة
مقترح بدفع الضرائب عند المخاطر
المناقشات
المطلوبة ،في بيئة العمل
تكلف التخلص
من المحركات
تحديد الضرائب فيما يتعلق بذلك
شركة داو للكيماويات
وضع أهداف مستدامة
إدارة المبادرات بكفاءة
"تدوير المنتجات األقل قيمة"
الوصف
الري بالتنقيط 22-009
التسرب في نظام التهوية
االلتزام بالعناية الواجبة
شركة دو بونت
برنامج تأجير السجاد
هدف مصنع ادج مور للقضاء على النفايات
خفض كمية الطاقة المستخدمة
شركة ايست مان كوداك

072
20
27
29
000
023

022
032
2-020
09
009
32
0-022
02
30 ،2
20
029
000
000
30
20
07
3

الكفاءة
030
تحديد التكلفة الحقيقية للمحركات
تحسين كفاءة المضخة 2-030
المحركات الكهربائية
032
تكلفة التشغيل أكبر من سعر الشراء
030
تحديد التكلفة الحقيقية للحد من تكاليف
الضخ والمضخات 0-030
استهالك الكهرباء
9
دراسة حالة لخفض الكهرباء
توليد الكهرباء
والنفايات 0-00
منتجوا الكهرباء
022
تباين السياسات بشأن توربينات الرياح
رصد عملية استخدام الكهرباء
المعروضة في الوقت الفعلي 20 ،00
00
النفايات اإللكترونية
جون إلكينجتون
0
"مطالب الحد األدنى الثالث"
تغيب الموظفين
007
ينخفض عند العمل في بنايات تعمل بكفاءة
مشاركة الموظفين
23
في تحقيق األهداف
المساهمة في اإلنتاجية ،االحتفاظ بالعمالء
03
واالبتكار
032
في برامج االستدامة
072
في الحد من النفايات
003
في ممارسات المحافظة على الماء
انتقال الموظفين
032
البدء ببرنامج االستدامة
تطمي الموظفين
00
من خالل االستراتيجيات النقية
التوظيف
اتجاهات القوى السوقية 00-02
029
للموظفين في مجال إعادة التصنيع
000
وإعادة التدوير
ضرائب التوظيف
32
مقترح التنقل الوظيفي لخفض الضرائب
00
شركة إنارأكتيف
الطاقة
انظر أيض ًا مشاريع الطاقة البديلة
"تدفق الطاقة"
009
اإليكولوجيا الصناعية ،72-009 ،003
خفض استهالك الطاقة
من خالل برنامج التخلص من الطاقة المهدرة 7-00

خفض االحتياجات السنوية من الغاز الطبيعي
"الكفاءة اإليكولوجية" انظر اإلنتاج النظيف
المدن الصناعية اإليكولوجية ،72-003
تقييم النجاح
للمزيد من المعلومات
الهندسة اإليكولوجية
حقيبة الظهر اإليكولوجية
كمية المخلفات التي يخلفها المنتج
الحد من 22-000
الصيانة الصحية اإليكولوجية
االقتصاد
االقتصاد العالمي وتكلفة النفايات
انظر أيض ًا اقتصاد الحلقة المفرغة؛
االقتصاد الخطي؛ اقتصاد الخدمات
eClubالنادي اإللكتروني
خفض متطلبات الثالجة من الطاقة

030
009
072
072
0-022
000
0-022
02

003

العالقة مع قوة العمل 02 ،2-00
تكاليف الطاقة
00
والطلب المتنامي
كفاءة الطاقة
مراجعة األثاثات المكتبية ،أجهزة
الكمبيوتر ،والمعدات 7-030
توفير المعلومات على مواقع اإلنترنت 2-000
003
في طرق التصنيع
00
المحركات مصادر للنفايات المكلفة
تقلبات أسعار الطاقة
02
اتجاهات القوى السوقية
الحد من متطلبات الطاقة
070
لألجهزة والمعدات

توفير الطاقة
من إعادة التصنيع
مخططات التخلص من النفايات
الحد من استخدام الطاقة
البدء في برنامج االستدامة
المنتجات الموفرة للطاقة
برنامج التأجير الياباني
البيئة
االستدامة وما وراءها
المراقبة البيئية
المزايا
مضمون المراقبة
البدء بالعمل
للمزيد من المعلومات
األنواع
الدفاع البيئي
الصورة البيئية
والمنتجات "الخضراء"
التشريعات البيئية
اتجاهات القوى السوقية
انظر وكالة الحماية البيئيةEPA
األمريكية
المعدات انظر المعدات المكتبية
شركة إيتا ديفايسيز
أبحاث حول عمر البطاريات في
الهواتف الذكية
الحد من المصروفات
مع االستدامة
المراوح
أجهزة تبريد منخفضة الطاقة
شركة فيتزر فاينيارد
"الصهر الوميضي"
الرماد المتطاير
انهيار مناطق التلوث في تكساس
"نظرية مجال القوة"
027 ،020 ،0-022
إدارة التغيير
هنري فورد
إطار عمل مجلس اإلشراف على
الغابات
وضع إطار عمل للشركات
الطرق المستخدمة للحد من االنحراف
شركة فريجيدير
تصاميم محسنة
مصنع فريتو الي

029
000
3
037
20
0
0-30
32
30
32
0-32
30
0-92
00

9-03
0
000
02
072
00
02
000
2-20
20
022

شركة جنرال إلكتريك
توفير التكاليف
شركة جنرال موتورز
الحد من الطاقة المطلوبة
شطب تكاليف سلسلة اإلمداد
شركة جنزيم دياجنوستكس
المراقبة البيئية
اآلبار الحرارية الجوفية
االستعانة بحرارة األرض للتدفئة والتبريد
جون جرتنر
أوريو جياجريني
جمعية جالسكو لإلسكان
المراقبة البيئية
الزجاج
فرص توفير التكاليف بإعادة التدوير
قوارير الزجاج
إعادة التدوير 000 ،022
جالسكو سميث كالين
مثال على تحسين العمل الكيميائي
الهرم االقتصادي العالمي
األهداف
تحديد أهداف الشركة للتخلص من النفايات
تحديث األهداف المنجزة
مصنع جادفري هيرست إلعادة تصنيع
السجاد
الحد من استهالك المياه
بنك جرامين
العالقات الوطيدة مع مجتمعات
BOPقاعدة الهرم
شركة جرامين فون
"بيع الهواتف في القرى"
"األخضر"
تحول إلى األخضر"" ،وتحول المجتمع
إلى األخضر" ،واالستدامة
مجلس المباني الخضراء
المباني الخضراء
المزايا
اإلنتاجية الخضراء انظر اإلنتاج النظيف
السطح األخضر
المزايا
قوائم جرد الغازات الدفيئة
المحفوظة من قبل شركة سييرا نيفادا
الضرائب على الغازات الدفيئة
مقترح

9-3
032
022
30
002
20
00
30
000

003
020
002
000
9-073
2-020
2-020
97
0-0
000
003
0-002
79
32

إعادة تدوير  %92-32من المياه المستخدمة
روبرت فورش
خاليا الوقود
المزايا
العيوب
التكاليف المستقبلية
تحديد الضرائب المتصلة بذلك
"منتجات العزل المستقبلية"
نيكوالس جالوبولوس
المهاتما غاندي
صناعة توربين الغاز
مزايا برنامج خدمات الدفع بالساعة
جي ديابر
التدرج البيولوجي

003
003
3-027
023
023
30
022
003
97
07
000

حمالت تسويق التخضير
دراسة متأنية للطلبات تسويق
التخضير
التعريف
األسباب
"المياه الراكدة"
إعادة التدوير
المياه الراكدة
استخدامها في عمليات اإلنتاج
كين جروسمان
التفكير الجماعي
رفض االستدامة
مدينة هارجافالتا  -فنلندا
المدينة الصناعية البيئية
ستيوارت هارت
حصاد
إعادة االستخدام

0-90
0-92
90
009
073
0-22
072
02
009

عوامل جذب المتاعب
سلوكيات نحو االستدامة
ويليام هوزر
030 ،07
بول هوكين
ليو هاي
المواد الخطرة
اقتراح فرض الضرائب
استبدالها بمواد غير خطرة
القيود المفروضة عليها
النفايات الخطرة
إعادة التدوير في كاتربيلر
انظر البولي إيثيلين عالي الكثافةHDPE
التكاليف الصحية
من استخدام الفحم لتوليد الكهرباء
فقد الحرارة
الحد منها
استعادتها
أنظمة التدفئة
غرفة صناعة هنريتا (نيويورك)
الطاقة التعاونية وبرامج الحد من النفايات
انظر التناضح العكسيHERO
عالي الكفاءة
شركة هيس
جون هيس
هيوليت باكارد
)HDPEالبولي إيثيلين عالي الكثافة (
إعادة التدوير
أنظمة التناضح العكسي عالي الكفاءة
مكنسة هوفر
توفير استهالك الطاقة ،والمياه والمطهر
سخان المياه الدافئة
العزل
شركة اتش اس بي سي القابضة
السلوك البشري
االنحيازات التي تؤثر على صناعة القرار
عمليات اتخاذ القرار
الكشف عن االنحيازات والعيوب
تأثير العيوب
الجهل
ألد أعداء االستدامة
جيفري ايميلت
التضمين
المطلوب في بيئة العمل
ضريبة الدخل

030

09
029
00
007
32
070
00
3-027
00
077
077
002
20
020
020
02-29
2-000
009
022
000
27
07
3-00
20-03
3-07
03
9-3
0-022

)IHPsمضخات الحرارة الصناعية (
أنظمة الضخ الصناعية انظر
الضخ والمضخات
"التكافل الصناعي"
003
الوصف
النفايات الصناعية انظر النفايات
تبادل المعلومات
009
في المدن الصناعية البيئية ،72-009
البنى التحتية
الدعوة لتبني معايير جديدة 0-02
بنك آي ان جي  -أمستردام
007
ترقية كفاءة المباني
المدخالت والمخرجات
تحليل وحدة اإلنتاج 72 ،70
العزل
002
كفاءة المباني من خالل
000
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شيجيو شينجو
استراتيجية اإلنتاج قصيرة المدى
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البرامج الخدمية المقابلة
نماذج األرباح قصيرة المدى
الناتجة عن موقع النفايات الصناعية 09-03
0-2 ،0 ،0
التفكير قصير المدى
سلوكيات نحو االستدامة 09 ،03
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يتعين تركها

االستفادة من عمليات التشييد الفعال
انظر عائد االستثمارRIO
رويال داتش شيل 020 ،90
المخلفات
فحص مخلفات الشركات
انظر أيض ًا النفايات
تكاليف التشغيل
للمحركات والمضخات
شركة سيف كيم
شركة خدمات
تحلية المياه المالحة
إنقاذ
قطع الغيار في كاتربيلر
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العيوب
التأثير على السلوك اإلنساني
متالزمة المباني المريضة
شركة سييرا نيفادا بريوينج
توفير التكاليف 00 ،02
برنامج خفض النفايات
)BCجامعة سايمون فريزر (
الحد من اإلسراف في المياه المنزلية
بساطة الحلول
سبب رفض االستدامة
الشركات الصغيرة في كاليفورنيا
قانون الواليات لحلول االحتباس الحراري
الهواتف الذكية
بحث حول عمر البطارية
االنصهار
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االتكال االجتماعي
لعنة على االستدامة
حقائق حول الخاليا الشمسية
األلواح الشمسية
الطاقة الشمسية
التكاليف
التظليل الشمسي
الفولطات الشمسية
هل هي مناسبة لشركتك؟
شركة سونورا ماونتن بريوري
ايمي سباتريسانو
شركة سبكترام للطباعة – استراليا
إجراء عمليات طباعة بدون مياه
شركة اس تي لإللكترونيات الدقيقة
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المقاييس
الدعوة لتبني مقاييس تكنولوجيا أعلى
شركة ستيت فارم للتأمين – والية إيلينوي
خفض عمليات التعبئة
إخصائيات
إنشاء القاعدة األساسية
الفوالذ
إعادة التدوير في كاتربيلر
رولف شتاينهيلبر
ستيلراد إيديال (كاردون للتدفئة)
تعزيز عمليات توفير الطاقة
تركيب أجهزة شركة ستيف
سلسلة متاجر ستيوارت
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التكاليف الباهظة
االستراتيجيات
تشكيل االستراتيجيات لتحقيق األهداف
شركة سوبارو
أصبحت خالية من النفايات 79 ،23
السكر
أحد مكونات المشروبات
انبعاثات الكبريت
هبوطها
سالسل اإلمداد
التخطيط لعمليات التوسع الحتواء ،77
المبادرات المستدامة 02-00 ،00
االستدامة
المسألة من أبعادها الثالثة
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كين تينانباوم
الصنابير
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تركيب أجهزة استشعار تحتها
المحفزات الضريبية
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توفير الطاقة
الضرائب
المخصصة لخفض النفايات 0-32
30
وظائف وإعدادات الضرائب
التقنيات
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استخدام األجدد واألنظف
شركة تليفونيكا مدريد
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مصنع الطاقة الشمسية
أجهزة التليفزيون
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المواد الكيميائية السامة فيها
مدينة تينانت
منظفات األرضيات الخالية من السموم 022 ، 02
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شركة تيرا تشويس للتسويق البيئي
تيسكو
020
إعادة تدوير التعبئة
أجهزة تنظيم الحرارة
000
استخدام األجهزة القابلة للبرمجة
المراحيض
009
أجهزة توفير المياه
020
ديفيد توك
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شركة توتال ش.م.
002 ،000
تجنب
األدخنة والجسيمات السامة
00
بيان المخزون من المواد السامة
المواد السامة
070
استبدالها بمواد غير سامة
النفايات السامة
03
مدينة تشاتانوجا ،والية تينيسي
03
الف كانال ،والية نيويورك
استخدام المواد السامة
في مستحضرات التجميل السامة 3-007
السميات
00
في الهواء والتربة والمياه
00
الموجودة في جسم اإلنسان
الموجودة أو المستخدمة في المنتجات
002
اليومية
إيجيتا تويودا
تطوير نظم اإلنتاج النقي 0-00 ،02
ساكيتشي تويودا
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طريقة النسج اإلبداعية المدعومة بالطاقة

7-P2 ،2-2نموذج التطبيق
تكلفة المماطلة
التعريف 2 ،2 ،2-0
وضعها كهدف في حد ذاته 02-20
تفاعل كل محتوى من المحتويات ،02
البقاء على الطريق
المجاالت والحقول
ما التحديات التي تواجه المصلح؟
انظر أيض ًا عدم االستدامة
xi-xiiعربة االستدامة الموسيقية
االستدامة في قطاع األعمال
كل شيء أو ال شيء 090 ،2-092
خطة عمل االستدامة
إنشاؤها
برنامج االستدامة
للتخلص من النفايات في العمل 90-032
إعدادات التكافل
الجمع بين التصنيع ومرافق الخدمات
سويا ً 009 ،72-009 ،003
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العودة إلى االستراتيجيات النقية
)TPSنظم إنتاج تويوتا (
مفاهيم وأساليب التخلص من النفايات
انظر نظم إنتاج تويوتاTPS
شركة ترانون لألثاثات
المنتجات المستدامة
نقل عملية التعبئة
الشفافية
عرض نتائج قياسات خفض النفايات
المسائل المتعلقة بالشفافية
اتجاهات القوى السوقية
مخلفات ثالثي كلور اإليثيلين
التكلفة التقديرية للنظافة في الواليات
المتحدة األمريكية
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شركة تابر وير
من الميالمين المعاد تدويره
التوربينات انظر توربينات الرياح
أموس تفيرسكي
التدفئة تحت األرض
المملكة المتحدة
اهتمامات الشركات والعمالء بالنفايات
برنامج العمل المتعلق بالنفايات والموارد
)(WRAP
)UPSشركة خدمة الطرود المتحدة (
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الواليات المتحدة األمريكية
التخلي عن سياسة الحد من االنبعاثات
الصادرة والمتاجرة بالفارق
)EPAوكالة الحماية البيئية (
لجنة التجارة الفيدرالية
مجلس األوراق المالية األمريكي
بيان جرد المواد السامة
جامعة ويسترن سيدني
المشروع التحليلي لمجرى النفايات
عدم االستدامة
أثر العالمي لذلك
المراحيض
أجهزة توفير المياه
مجموعة العمل األميركي المشترك إلنقاذ
)USCAPالبيئة (
المجلس األمريكي للمباني الخضراء
)(USGBC
انظر مجموعة العمل USCAP
األميركي المشترك إلنقاذ البيئة
انظر المجلس األمريكي USGBC
للمباني الخضراء
القيم
المفاهيم الخمس للتفكير النقي
النشاطات التي ال تضيف قيمة
ماذا يريد العمالء
شركة فام للكيماويات العضوية ،الهند
التوفير في تكاليف المياه العذبة
جيرون فان دير فير
النباتيين
إحاطة البنايات الجديدة بالنباتات المحلية
استخدام المركبات
مقترحات لتوفير التكاليف
وسائل التهوية

000
00
000
33
020
092
00
00
90
00
00
0-070
00-02
009
30
000

0-00
02
29
073
020
0-002
0-092

بيع منتجات تطهير فائقة التركيز 9-003
النفايات
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التكاليف اإلضافية الناتجة عنها
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كأصول في عملية االنتقال
30
نقاش حول الضرائب
تأتي في جميع األشكال واألحجام 9-03
شركة تشاتانوجا الصناعية 09-03
وتكاليفها 2-000
الحد من مخلفات المنتجات 22-000
تسع أشكال منها 0-00
أشكال النفايات غير المادية 77 ،03
مقترح الضرائب على مكب النفايات
32
والحرق
إعادة تدوير النفايات الصناعية
الضرائب المفروضة للحد من النفايات 0-32
ماهية النفايات 02-03
00
تفهم أعراض وأسباب النفايات
انظر أيض ًا القمامة
قبول النفايات
03
سلوكيات نحو االستدامة
30
مراقبة النفايات
30
مراقبة عمليات التخلص من النفايات
إرشادات مخلفات المعدات الكهربائية
00
)WEEEواإللكترونية (
التخلص من النفايات
شركة ثري ام تخفض التكاليف وتوفر
الماليين 02-09
القاعدة األولى للنفايات ،قبل توسيع نطاق
الموارد 9-00
2 ،0
جوهر االستدامة
90-032
مباشرة العمل
000
أساسيات التنفيذ
أهمية التخلص من النفايات 2-00
انظر أيض ًا اإلنتاج النظيف
إنشاء فريق التخلص من النفايات
تنظيم اجتماعات الفريق 00-000
007
التغلب على السلوكيات المثبطة للعزيمة
002
تحديد األهداف
000
تحديث األهداف
002
ماذا تفعل عندما تتباطأ الجهود
تبادل النفايات
009
في مدينة كالوندبورغ الصناعية البيئية
نفايات معالجة التفاح
تتحول إلى أرباح 0-070

دمج وسائل التهوية الجيدة
تحسين نسب زيادة اإلنتاجية
نظم التهوية
سد جميع التسريبات
شركة فيريفون
نتائج إبداعات المقر الرئيسي للشركة
ممارسات العمل المستدام
مركز فيرمونت لالستقبال
إعادة التدوير الفينيل
وضع رؤية
سلسلة متاجر وول مارت 93 ،97
الحد من التعبئة
"بطاقة نقاط" التعبئة
إعادة تصميم علب الحليب
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استعادة تسخين النفايات
التغييرات في التشريعات المتعلقة بالنفايات
00
اتجاهات القوى السوقية
قياس النفايات
70
قياس النفايات المادية
70
مثال على إحصائيات حول قياس النفايات
3
عائدات بيع منتجات النفايات
الحد من النفايات
القياسات المستمرة وحفظ السجالت 32-73
شركة سييرا نيفادا بريوينج 9-73
برنامج العمل المتعلق بالنفايات والموارد
)(WRAP
020
المملكة المتحدة

تحليل مجرى النفايات
وتحويل قشر التفاح المسترد
التخلص من النفايات
تخطيط العملية
برنامج التخلص من طاقة النفايات
خفض معدالت استهالك الطاقة
الممارسات اإلسرافية
الموروثة في الشركات
الفضالت السائلة
المعالجة الفعالة للفضالت السائلة
مضخات الفضالت السائلة
التخلص من إسراف المجتمع 020 ،020
المياه
تحلية المياه المالحة
كيف يمكن للشركة أن توفر المياه
كيف تسرف الشركات
خفض معدل االستهالك 92-039
استخدام مياه العواصف الطبيعية
موارد المياه العالمية
مراقبة المياه
أجهزة خفض تدفق المياه
متطلبات إعادة تدوير %02
مضخات المياه
ممارسات توفير المياه
المستخدمة في أنظمة اإلنتاج النظيف
البدائل الخالية من الماء
في خطوط اإلنتاج
انظر أيض ًا إرشادات مخلفات WEEE
المعدات الكهربائية واإللكترونية
شركة ويست بيند للتأمين المشترك
ممارسات العمل المستدام
شركة ويلتون للصناعات
إصالح وإعادة استخدام ألواح التحميل
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طاقة الرياح
توربينات الرياح
مدى اإلتاحة والصيانة
العوامل التي تؤثر على اختيارها
النوافذ
الموفرة للطاقة 002 ،07
طاقة الرياح
هل هي مناسبة لشركتك؟ 2-020
02
أندرو وينستون
األسالك
000
كفاءة البنايات
جيمز ووماك 0-022 ،00 ،00
000
البناء الفعال مع منتجات األخشاب
90
شركة وولوارثس (استراليا)
بيئات العمل
والمجتمع 022-99
تغير مكان العمل انظر التغيير
االقتصاد العالمي
02
والتكاليف الناتجة عن النفايات
30
معهد الموارد العالمية  -تشاتانوجا ،03
02
شركة زيروكس
22
الممارسات الرائدة من المهد إلى المهد
شركة ياهو
9
توفير تكاليف الكهرباء
محمد يونس
020
العالقات الوطيدة مع العمالء أسفل الهرم
072
بيتر زلينسكي

متوفر أيضاً :دليل الشركة المستدامة .أثري معارفك وقدراتك على الفهم،
ونمي مهاراتك في هذا الموضوع والمهارات الشخصية والقابلة للنقل

كتاب التدريبات على
األعمال المستدامة
التخلص من النفايات
المالءمة

*

الموثوقية

*

النتائج

من خالل التركيز بشكل خاص على توفير المال لشركتك ،وزيادة كفاءتها وتنافسيتها ،ومن أجل تعزيز أرباحها في ظل هذا الكم
الهائل من التحديات التي تنتظر العالم في المستقبل ،يعمل المؤلفان جوناثان تي .سكوت و والتر آر .شتال (من خالل خبرة
إجمالية تجاوزت  41عاما ً من العمل عن كثب مع الطالب والشركات في العشرات من الدول) ،على إرشاد المدراء ،والموظفين
والطالب خالل المراحل األولية لعملية التخلص من النفايات.
يتمثل الهدف من ذلك في مساعدتك على تحويل شركتك إلى مقر يعزز من أداء الطاقة وينمي الموارد ،ويتخلص من النفايات،
ومن ثم خفض التكاليف بشكل هائل في المستقبل.
سواء أكنت مديراً تتطلع إلى تعزيز أو إنشاء برنامج تدريبي للموظفين للحصول على المعلومات ،أو كنت أستاذاً في كلية إدارة أعمال
وتبحث عن برنامج تطبيقي تضيفه إلى منهجك التعليمي ،فإن كتاب التدريبات على األعمال المستدامة :التخلص من النفايات ،والكتاب
المدرسي المرفق به ،األعمال المستدامة ،سيفيدك بالتأكيد.
 002×097ملم
 22صفحة
يناير 0202
 07.92دوالر أمريكي
00.92
 9.92ج .إسترليني
الترقيم الدولي – [ 973-0-920292-30-0ملزمة بسلك]
الترقيم الدولي – [ 973-0-929092-27-2نسخة بي دي اف]
www.greenleaf-publishing.com/tsb_workbook

أفضل مقدمة
لفهم أساسيات االستدامة
في سياق األعمال
ينصح بقراءة هذا الدليل الزاخر بالمعلومات كالً من المدراء ،والموظفين ،والمعلمين ،والطالب ،حيث يوضح أهمية الحد من النفايات
كخطوة أولى نحو تحقيق االستدامة .كما تُثري صفحات هذا الكتاب ممارسات متعمقة وواسعة وطويلة المدى ستفيد شركات قطاع األعمال
كثيراً ،مع التأكيد على تحسين استخدام الموارد (بما في ذلك العمالة واألسواق) ،وزيادة عمليات الشراء واالستثمار في إطار التخلص من
التكاليف التي تقف حجرة عثرة أمام المنتج (النفايات) ،البطالة ،والتفكير قصير المدى والتدهور البيئي.

خالصة القول :إذا كنت تسعى المتالك بصيرة نافذة
لمستقبل أفضل للشركة ،فهذا ما تحتاج إليه!
"سهل القراءة والفهم ...وهو أداة ممتازة ألي شخص يهتم بتبني ممارسات االستدامة في مؤسسته".
ماريا تالبوت ،شركة سي اس آر إنترناشونال
"كتاب رائع ...أنصح بقراءته بشدة".
زاتشري شان ،مؤسسة ايرث اند إنداستري
"أجبر الجميع على تسليط الضوء على االستدامة لتضعها الشركات في أولى اهتماماتها ...ال شك أن
القطاعين االقتصادي والبيئي سيستفيدان من هذا الفكر الراقي".
جيف ماكينتير – ستراسبورغ ،مؤسسة ساستين بلوج
"الكتاب خارج إطار النقد وسهل القراءة .أحث كليات إدارة األعمال على أن ينهلوا منه".
دينيس ريتشيز ،منظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

باالشتراك مع:

lali@laliabril.com :مصمم الغالف

دار جرين ليف للنشر
Aizlewood's Mill, Nursery Street
 المملكة المتحدة،Sheffield S3 8GG
+00 )0(000 030 2072 :هاتف
+00 )0(000 030 2070 :فاكس
sales@greenleaf-publishing.com
www.greenleaf-publishing.com

دار جرين ليف للنشر

األعمال التجارية
المستدامة

دليل الممارس
للوصول إلى ربحية
طويلة األجل و قدرة
تنافسية مستمرة

)الطبعة الثانية(

الخطوات األولى نحو الفهم والتنفيذ واإلدارة بصورة مستدامة من منظور التكلفة والربح

"مقدمة ممتازة لالقتصاد الدائري"!

جوناثان سكوت

