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ُموّلد فن األرض 
مبادرة إماراتية توظف الفن لحماية البيئة
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مبادرة  لقيت  للبيئة  صديقة  طاقة  مصادر  اعتماد  نحو  أجمع  العالم  فيه  يّتجه  الذي  الوقت  في 
لتوليد  الفني  والمفهوم  الجمالية  العناصر  بين  للجمع  تهدف  التي  اإلماراتية  األرض«  فن  »ُمَوّلد 

الطاقة النظيفة استجابة واسعة من مختلف دول العالم.

الفن

م�شرتكة  م�ش�ؤولية  واعتبارها  البيئة  باأهمية  العاملي  ال�عي  ازداد  املا�شية  القليلة  العق�د  خالل 
ينبغي على االأفراد وامل�ؤ�ش�شات والدول االهتمام بها، وو�شع ا�شرتاتيجيات �شاملة للتعامل مع امل�شكالت 
الناجمة عن االإخالل بت�ازنها. ويف هذا ال�شياق، قام كّل من اإليزابيث م�ن�ين وروبرت فريي، وهما 
زوجان يقيمان يف دولة االإمارات العربية املتحدة، باإطالق مبادرة "ُمَ�ّلد فن االأر�ض" لتك�ن املبادرة 
الفنية االأوىل من ن�عها يف العامل التي تهدف اإىل ت�شميم وت�شييد جمم�عة من االأعمال الفنية البيئية 
التي ميكن اأن ت�ّلد طاقة نظيفة على نطاق وا�شع، حيث من املفرت�ض اأن يق�م كل م�شروع فني بت��شيل 
فريي،  روب��رت  لنا  وي�شرح  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  املنازل  اآالف  اإىل  الكهربائية  الطاقة 
مدير مبادرة "ُمَ�ّلد فن االأر�ض" ماهية امل�شروع بق�له: "ت�شّكل هذه املبادرة فر�شة فريدة للتعاون بني 
جمم�عة كبرية من الفنانني وامل�شممني املعماريني والعلماء وم�شممي املناظر الطبيعية واملهند�شني، 
بهدف اإيجاد طرق مبتكرة لت�ليد الطاقة املتجّددة والتعامل مع امل�شكالت الناجمة عن التلّ�ث البيئي 
وظاهرة االحتبا�ض احلراري. وتهدف املبادرة لت�شميم وتنفيذ �شل�شلة من االأعمال والرتكيبات الفنية 

ت�شييدها  �شيجري  التي  املميزة  البيئية 
بحيث  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
ت�ليد  على  القدرة  فني  عمل  كل  �شيمتلك 

الطاقة النظيفة واملتجّددة". 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  اأّن  وباعتبار 
ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  م��ث��ل 
املت�ّقع  فمن  للبيئة،  ت��ل���ث  اأّي  ت�شّبب  ال 
الكهرباء  ت�ليد  اأن جتد حمطات  م�شتقباًل 
با�شتخدام هذه امل�شادر الطبيعية طريقها 
والتجارية.  ال�شكنية  والتجّمعات  املدن  اإىل 

اأن  غري  فعاًلً  بالظه�ر  املحطات  هذه  بع�ض  ب��داأت  وقد 
من  الرياح  ت�ربينات  روؤي��ة  يف�شل�ن  ال  ال�شكان  معظم 
اأفنية منازلهم، ولذلك فقد اأتت هذه املبادرة لتدمج بني 
اأن الفن  الفن وم�شروعات احلفاظ على البيئة باعتبار 
كان و�شيبقى على الدوام جزءًا ال يتجزاأ من البيئة التي 
ي�جد فيها. ويق�ل فريي: "يهدف امل�شروع لل��ش�ل اإىل 
وزي��ادة  املتجددة  الطاقة  ح�ل  العام  ال�عي  من  املزيد 
لت�ليد  الالزمة  االأ�شا�شية  البنية  لظه�ر  اجلمه�ر  تقّبل 

الطاقة املتجددة يف ت�شميم ون�شيج مدننا". 
وقد اأطلق القائم�ن على مبادرة "ُمَ�ّلد فن االأر�ض" 
الت�شميمات  اأف�شل  الختيار  االأوىل  الدولية  امل�شابقة 
الفنية لت�ليد الطاقة النظيفة حيث ي�شتطيع املت�شابق�ن 
االختيار من بني ثالثة م�اقع يف دولة االإمارات العربية 
اإقبااًل  املتحدة الإقامة م�شروعاتهم، وقد لقيت املناف�شة 
كبريًا وا�شتجابة وا�شعة من فنانني قّدم�ا مئات امل�شاريع 
من اأكرث من 40 دولة ح�ل العامل. و�شّمت فرق الت�شميم 
التي تقّدمت للم�شابقة عددًا من اأهم الفنانني وال�شركات 
الكربى املحلية والدولية. وقال فريي: "ي�شعدنا االإقبال 
امل�شابقة،  لهذه  االأوىل  ال��دورة  به  حظيت  ال��ذي  الكبري 
اأب��رز  من  الفنية  امل�شاركات  من  املئات  ا�شتلمنا  حيث 
املعمارية  الهند�شة  و�شركات  الفنانني  وكبار  اجلامعات 

الأر�ض"  هذه ال�شفحة وال�شفحة التالية: عدد من الت�شاميم الفنية امل�شاركة يف مبادرة "ُمَوّلد فن 

البيئة في خدمة

من المفترض أن يقوم كل 
مشروع فني بتوصيل الطاقة 

الكهربائية إلى آالف المنازل في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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من  العديد  روؤية  امل�شجع  من  العامل.  اأنحاء  كافة  من  والعلماء  الكهرباء  ومهند�شي  الرائدة 
الفائز  الت�شميم  ولتحديد  وجماليتها".  الطبيعية  ببيئتنا  بعمق  يهتم�ن  الذين  االأ�شخا�ض 
بامل�شابقة، مت تعيني جلنة حتكيم ت�شم 20 �شخ�شية من اأبرز الفنانني وامل�شممني املعماريني 
وت�شم  الفنية.  امل�شاركات  لتقييم  واملحليني،  الدوليني  والكّتاب  القرار  و�شّناع  واالأكادمييني 
اللجنة كاًل من عمران علي الع�ي�ض، مهند�ض معماري- �شركة "م�شاندة" يف اأب�ظبي، وجيانيت 
انغبريمان، امل�ؤ�ش�ض امل�شارك ومدير "اك�شيت اآرت" يف ني�ي�رك، و بريت �شتيلي، مدير كلية 
امل�شاعد يف  للن�شر" يف لندن وج�رجيتا فيديكان، الربوفي�ش�ر  اأيه  الهند�شة املعمارية و"اأيه 

معهد م�شدر للعل�م والتكن�ل�جيا يف اأب�ظبي. 
وبالن�شبة للمعايري التي �شتتبعها اللجنة الختيار الت�شميم الفائز ت�شرح لنا مديرة املبادرة 
م�شاعد  بروف�ش�ر  من�شب  حاليًا  ت�شغل  وم�شممة،  ت�شكيلية  فنانة  وهي  م�ن�ين،  اإليزابيث 
"ت�شتند اللجنة يف عملها اإىل مدى االلتزام مب�جز الت�شميم املقّدم  يف جامعة زايد قائلة: 
وان�شجامه مع البيئة املحيطة التي �شيقام فيها وح�شا�شية العمل بالن�شبة للنظام البيئي املحلي، 
التي يخاطب  اأن تنتج عن العمل والطريقة  اإىل كمية الطاقة النظيفة التي ميكن  باالإ�شافة 
فيها الت�شميم اجلمه�ر العام ومقدار الطاقة الالزمة لتنفيذ الت�شميم وكذلك مدى اأ�شالة 

الت�شميم وارتباطه بفكرة املبادرة". 
للتنفيذ  املقرتح  الت�شميم  يك�ن  اأن  ينبغي  التحكيم،  و�شعتها جلنة  التي  املعايري  وح�شب 
يف اإحدى امل�اقع الثالثة املحددة م�شبقًا يف دولة االإمارات العربية املتحدة معرو�شًا باالأبعاد 
اإبداعيًا  يحمل جانبًا  واأن  امل�شاهد،  القدرة على حتفيز وحتدي عقل  بحيث ميتلك  الثالثية 
وجماليًا فريدًا اإىل جانب قدرته على التقاط الطاقة االأولية من الطبيعة وحت�يلها اإىل طاقة 
كهربائية وتخزينها ومن ثّم نقلها اإىل نقطة ات�شال مع �شبكة الكهرباء العامة. واإىل جانب كل 
ما تقّدم يجب على امل�شممني االأخذ بعني االعتبار �شرورة اأن ال تطلق الت�شميمات اأية انبعاثات 
ثان�ية اأخرى غري الكهرباء قد تل�ث املناطق املحيطة بها، واأن تك�ن اآمنة بالن�شبة لالأ�شخا�ض 
الذين �شي�شاهدونها بحيث تتم درا�شة احلدود الفا�شلة بني املناطق املفت�حة واملناطق املقيدة 
على اجلمه�ر. وتعّلق م�ن�ين على �شروط اللجنة بق�لها: "�شتعمل جلنة التحكيم على اإيجاد 

م�شت�حى  اإبداعي  فني  اأف�شل عمل 
ذاته  ال�قت  يف  ي�فر  الطبيعة  من 
ما  ونافعة  حقيقية  متجددة  طاقة 
ي�شّكل اندماجًا فريدًا من ن�عه بني 

الفن والطاقة".
ويت�قع القائم�ن على امل�شروع اأن 
حال  الفنية  االإب��داع��ات  هذه  تك�ن 
�شياحية  ج��ذب  وج��ه��ات  اكتمالها 
م���ن خمتلف  ال������زوار  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
اإليها  اأنحاء العامل، كما يتم النظر 

املالية  الناحية  من  وم�شتدامة  مربحة  م�شاريع  باعتبارها 
اإىل  املبادرة  "تهدف  بق�لها:  م�ن�ين  عليه  ت�ؤّكد  ما  وهذا 
جانب ر�شالتها الثقافية والتعليمية اإىل تقدمي اأعمال فنية 
جناح  اإن  عالية.  بقدرة  الطاقة  ت�ليد  على  ق��ادرة  مميزة 
يكمن  للم�شتثمرين  املبادرة  تقّدمه  الذي  االأعمال  من�ذج 
يف اأّن هذه االأعمال الفنية العامة التي ت�شيف قيمة ثقافية 
ال�قت  يف  ت�شّكل  فيها  �شتقام  التي  لالأمكنة  رفيعة  وفنية 
نف�شه حمطات لت�ليد الطاقة الكهربائية، وعلى هذا النح� 
مع  فيها  ا�شُتثمرت  التي  االأم���ال  باإعادة  تق�م  �ش�ف  فهي 

مرور الزمن".
ال تقت�شر ف�ائد هذا امل�شروع ال�اعد على احلفاظ على 
ت�شاهم  بل  فح�شب  البيئي  التل�ث  من  واله�اء  املاء  نقاوة 
كذلك،  املدن  يف  الب�شري  التل�ث  حجم  تقلي�ض  يف  بق�ة 
الطاقة  ت�ليد  كيفية  ح���ل  حية  اأمثلة  تقدمي  خ��الل  م��ن 
مع  ومن�شجمة  جميلة  فنية  جم�ّشمات  با�شتخدام  النظيفة 
فن  "ُمَ�ّلد  مبادرة  ت�شاهم  كما  ح�لها،  امل���ج���دة  البيئة 
التقليدية  االأ�شاليب  عن  بعيدًا  امل�شار  ت�جيه  يف  االأر�ض" 
لت�ليد الطاقة التي تعتمد على ال�ق�د االأحف�ري، ويف حني 
�شتظل م�شادر الطاقة التقليدية �شرورية ل�شن�ات عديدة 
البيئي و�شحة  والنظام  للطبيعة  تكلفة عالية  ت�شبب  فاإنها 
من  تدريجيًا  اإزالتها  على  العمل  يجب  وبالتايل  االإن�شان، 

املراكز ال�شكانية. 
لقد ا�شت�حى كل من اإليزابيث وروبرت م�شروعهما من 
الكبري  باالهتمام  وتاأّثرا  املتحدة  العربية  االإم��ارات  طبيعة 
ولذلك  املحلية،  البيئة  على  للحفاظ  احلك�مة  تبديه  التي 
فقد وقع اختيارهما عليها الإطالق هذه املبادرة وعن هذا 
امل��ش�ع يق�ل روبرت: "لطاملا اأر�شت دولة االإمارات العربية 
واملبتكرة،  الكبرية  للم�شاريع  العاملية  املعايري  املتحدة 
لهذه  املتقّدم  امل�شت�ى  االأر���ض  فن  ُم��َ�ّل��د  مبادرة  وتعك�ض 
املعايري. كما اأن طبيعة االإمارات منا�شبة متامًا لال�شتفادة 
من امل�شادر الطبيعية للطاقة، فهي تتمتع باأعلى م�شت�يات 
االإ�شعاع ال�شم�شي ال�شن�ي وب�ج�د رياح م��شمية ق�ية واآالف 
اال�شتفادة منها يف  التي ميكن  ال�ش�احل  الكيل�مرتات من 
اأ�شكال  من  غريها  اأو  واجل��زر  املد  ق�ة  من  الطاقة  ت�ليد 

ت�ليد طاقة املحيطات".  
�ش�ف  بامل�شروع،  العاملي  واالهتمام  النجاح  على  وبناًء 
تنظم مبادرة "ُمَ�ّلد فن االأر�ض" �شن�يًا م�شابقات مماثلة، 
اأما م�شابقة هذا العام فتعترب م�شدر الراعي االأول لها حيث 
�شيعقد حفل ت�شليم اجلائزة �شمن فعاليات م�ؤمتر القمة 
العاملية لطاقة امل�شتقبل يف اأب� ظبي يف يناير املقبل. وتعمل 
مبادرة م�شدر التابعة ل�شركة اأب�ظبي لطاقة امل�شتقبل على 
اإر�شاء املعايري الدولية فيما يتعّلق بتقنيات الطاقة النظيفة، 
كما يق�د ت�شميم مدينة م�شدر جه�د التكامل العملي بني 
الت�شميم امل�شتدام واأنظمة الطاقة املتجّددة. ويق�ل فريي: 
"يظهر الدعم الذي لقيته مبادرة ُمَ�ّلد فن االأر�ض من قبل 
م�شدر التزامها امل�شتمر بحماية البيئة والت�عية مب�شتقبل 

الطاقة". 

ال تقتصر فوائد هذا المشروع 
الواعد على الحفاظ على نقاوة 

الماء والهواء من التلوث 
البيئي فحسب بل تساهم 

بقوة في تقليص حجم التلوث 
البصري في المدن كذلك

 


