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المنطقة العربية تحتاج 
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آراء ومقاالت

األخيرة

املنتجات الزراعية اللبنانية املسرطنة هل دخلت الكويت؟
أملانيا حذرت من منتجات لبنانية مسرطنة

ــل تـــحـــولـــت الــكــويــت  ــر : هــ • الـــخـــط األخــــضــ
إلــــى رف ألســــوء املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة لــلــدول 
العربية، وهــل انتشار االمـــراض السرطانية 
وغيرها في البالد سببه ضعف الرقابة على 
ــواردات الــغــذائــيــة لــلــبــالد؟ هــل تمت تغذية  ــ الـ
تـــدور الشكوك  املــواطــنــني واملقيمني بــأغــذيــة 
حــــول ســالمــتــهــا االنــتــاجــيــة والـــزراعـــيـــة؟ في 
ظـــل الــفــســاد الــحــكــومــي املــســمــى )الــواســطــة( 
هل تدخل أحدهم وسمح بدخول إرساليات 
ــلـــبـــالد ؟ أســئــلــة  مـــلـــوثـــة بــــمــــواد مـــســـرطـــنـــة لـ
مــوجــهــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والــتــغــذيــة 
وحتما ستكون إجابتها هــي النفي املطلق 

والتأكيد املعتاد على سالمة الوضع!
ــر أعــلــنــت الــســلــطــات االملــانــيــة  مـــن جـــانـــب أخــ
وجــود مــاّدة الــرودامــني املسرطنة في كبيس 
ــاد  ــحـ ـ

ّ
الــلــفــت الــلــبــنــانــي األحــــمــــر. وأرســــــل االت

األوروبي تحذيرًا بذلك وعليه فإنه إذا كانت 
رسلة من لبنان إلى أملانيا تحتوي 

ُ
العينة امل

املـــادة الخطيرة واملــســرطــنــة، مــاذا  على هــذه 
عـــن تــلــك املــــوجــــودة فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــي؟ 
ومـــاذا عــن صـــادرات الفواكه والخضار التي 
ترسل إلى دول الخليج التي تعتبر املستورد 
اللبناني. مــا كشفته  الــزراعــي  األول لإلنتاج 

السلطات االملانية عن وجــود مــادة مسرطنة 
في اللفت اللبناني ُيعيد إلى األذهان فضائح 
كثيرة ضربت قطاع االنتاج الزراعي اللبناني 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة تــشــيــر إلـــى شكوك 
كثيرة حول مدى جودة الصادرات اللبنانية 

من الخضار والفواكه لدول الخليج.
يــشــرح الــبــروفــســور فــي مــركــز ســالمــة الــغــذاء 
فــي جــامــعــة جــورجــيــا فــي الـــواليـــات املتحدة 
عــصــمــت قــاســم فـــي حــديــثــه لــجــريــدة الــنــهــار 
 الــتــلــوث املـــوجـــود فـــي الــلــفــت 

ّ
الــلــبــنــانــيــة  أن

ــمـــادة  ــــنــــا نـــتـــحـــّدث عــــن تــــلــــّوث بـ
ّ
أصــــعــــب ألن

ــرودامــــــني ب« ولــيــس  الــــ كــيــمــيــائــيــة وهـــــي » 
ببكتيريا، وُيــمــنــع اســتــخــدام هـــذه املــــادة في 
األغذية بشكل قاطع وتستخدم في دراسات 

التتبع والتسّرب املائية.. وهي فلورسانت.
ــــادت هـــذه الــحــادثــة فــضــيــحــة الـــعـــام 2017  أعـ
ــا وجــــــــد االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي مــــــادة  ــدمــ ــنــ عــ
الـــرودامـــني ب« فــي عــدد مــن عينات الكبيس 
املــادة ضمن املسرطنة  األحمر. وتندرج هذه 
ــــووي  ــنـ ــ ــــب تــــشــــوهــــات بـــالـــحـــمـــض الـ ــّبـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
وت

ــــر عــلــى الــنــســل( 
ّ
والـــخـــاليـــا الــتــنــاســلــيــة )تــــؤث

والخاليا الجسدية التي قد تسبب سرطانًا.
ه نتيجة ذلك أرسل االتحاد 

ّ
 ويؤّكد قاسم أن

األوروبي تحذيرًا إلى لبنان وتحركت حماية 
املستهلك التي عثرت على مادة » الرودامني 
ــي الـــســـوق  ــن الـــعـــيـــنـــات فــ ــي الـــعـــديـــد مــ ب« فــ

ي.
ّ
املحل

 25 في املئة من 
ّ
وبعد الفحص تبنّي تبني أن

العينات موجودة فيها »الرودامني ب« بشكل 
ــّم إحــالــة 7 مــصــانــع عــلــى أســاســهــا  كــبــيــر، وتــ
للتحقيق. وهذه املادة منذ اكتشافها من قبل 
االتــحــاد األوروبــــي. أصـــدرت وزارة الصناعة 
مرسومًا رقمه 119/1 بمنع استخدامه بشكل 

قاطع في املخلالت. 
ولـــكـــن املـــفـــاجـــأة كـــانـــت وفــــق قـــاســـم بــتــحــذيــر 
جــديــد مــن االتــحــاد األوروبــــي إلــى لبنان في 
العام 2019 بعد العثور على مادة الرودامني 
ــــالت. وبــــعــــد إجــــــــــراء الـــبـــحـــث  ــلـ ــ ــخـ ــ ب  فـــــي املـ
الكتشاف أسباب استخدامه في لبنان تبنّي 
 الــســبــب الــرئــيــســي يــكــمــن فــي قــدرتــه على 

ّ
أن

 
ّ

إعــطــاء الــلــون األحــمــر للفت مــن خــالل الغش
ــه عــــــّوض اســـتـــخـــدام الـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة  بــ

باالعتماد على الشمندر.
 Food and Feed safety ومــــع ذلـــــك، نـــشـــرت
alerts على موقعها اإللكتروني بيانًا تكشف 
فيه وجــود »الــرودامــني ب« في كبيس اللفت 

اللبناني في لوكسمبرغ.
 هـــذه الــتــحــذيــرات، أصــــدر االتــحــاد 

ّ
ورغــــم كـــل

فـــي 17 آذار 2022  بــيــانــًا جـــديـــدًا  األوروبـــــــي 
نتائج وجود هذه املــادة املسرطنة في اللفت 
اللبناني في أملانيا هذه املّرة، وقد تّم سحب 
هذه العينات من األسواق هناك، تحت خانة 
الخطير. وبديهيًا عند سحبها مــن السوق 
ابـــالغ السلطة املحلية، وإذا  يــتــّم  أملــانــيــا  فــي 
كان املنتج املصّدر مسرطنًا، فمن يكشف عن 
املنتج املوجود في السوق املحلي واملصانع 
املصّدرة لهذا املنتج؟ واملسألة كما يطرحها 
ـــمـــا 

ّ
قـــاســـم لــيــســت مــرتــبــطــة بــالــلــفــت فــقــط وان

هناك امللفوف األحمر وغيرها من املنتوجات 
وهـــل تــحــتــوي عــلــى مـــادة الـــرودامـــني ب؟ فما 
صّحة ما نأكله وهل نستهلك من دون علمنا 
مـــــادة مــســرطــنــة؟ هــــذه الــحــقــيــقــة قـــد تعكس 
حــــاالت الــســرطــان املــتــزايــدة ونــســبــة الــتــلــوث 

التي تزيد من عوامل الخطر.
 استخدام 

ّ
الــتــوقــف عــنــده أن  ومــا يستوجب 

الــرودامــني ب في هــذه األغــذيــة ليس ضــرورة 
ــالـــي اســــتــــخــــدام هـــذه  ــتـ ــالـ وال غـــنـــى عـــنـــه، وبـ
البودرة الكيميائية عمدًا هو فعل اجرامي في 

 غياب الرقابة.
ّ

ظل

٦

٦

٣

مصر تعلن حصاد 700 ألف فدان من القمح منذ أبريل
• الــقــاهــرة : حــصــدت مــصــر أكــثــر مــن 700 ألـــف فـــدان من 
الــقــمــح املــحــلــي مــنــذ بـــدء مــوســم الــحــصــاد فــي أول أبــريــل 

)نيسان( املاضي.
وكـــان وزيـــر املالية املــصــري محمد معيط قــد قــال الشهر 
املاضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه )59.69 مليون 

دوالر( كدفعة مقدمة لشراء القمح املحلي من املزارعني.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، 
بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى 
حكومتها للحصول على إمـــدادات بديلة من دول بينها 

الهند وفرنسا.
كــان وزيــر التموين املصري علي املصليحي، قد قــال في 
املــاضــي، إن مصر لديها مــخــزون استراتيجي  أبــريــل   21

مـــن الــقــمــح يــكــفــي حــتــى نــهــايــة يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي(. 
أضـــاف: لدينا مــخــزون استراتيجي حتى نهاية يناير... 
كاحتياطي استراتيجي من القمح بمعنى أن لدينا أكثر 

من ستة شهور إلى تسعة أشهر«.
ــنــــاوي رئــــيــــس قــطــاع  ــبــــاس الــــشــ ــلـــت رويـــــتـــــرز عــــن عــ ــقـ ونـ
الخدمات بــوزارة الزراعة املصرية أمس السبت، قوله إن 
الوزارة تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من األرز خالل 
العام الحالي 2022–2023 ما سيسهم في تحقيق االكتفاء 
الذاتي. ووفقًا لبيانات منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 
فإن أوكرانيا هي ثامن أهم منتج للقمح بنحو 25 مليون 
طــن )وفــقــًا للوضع عــام 2020(. وتحتل أوكــرانــيــا املرتبة 

الخامسة في إنتاج الذرة بنحو 3. 30 مليون طن.

طائرات بدون طيار تزرع 40 ألف شجرة

علماء: حرب أوكرانيا تهدد حياة الدالفني
قال عدد من العلماء إن الزيادة األخيرة 
فــي وفــيــات الــدالفــني فــي البحر األســـود، 
ــحـــــرب فــي  ربــــمــــا تــــكــــون نـــاجـــمـــة عـــــن الـــ

أوكرانيا.
ــة الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وبــــــحــــــســــــب صـ
البريطانية، يعتقد الباحثون أن التلوث 
الــضــوضــائــي املــتــزايــد فــي شــمــال البحر 
األســود، الناجم عن األنشطة العسكرية 

ــة هــــنــــاك، ووجــــــــود حــــوالــــي 20  ــاريــ الــــجــ
ســفــيــنــة تــابــعــة لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة بــه، 
ربما قاد الدالفني جنوبًا إلى الشواطئ 
التركية والبلغارية؛ حيث تقطعت بهم 
السبل أو علقوا في شباك الصيد بأعداد 

كبيرة.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــــحــــرب، تـــم الـــعـــثـــور على 
أكثر من 80 دولفينًا ميتًا عبر الساحل 

الـــغـــربـــي لــلــبــحــر األســـــــود، وقــــد وصــفــت 
مـــؤســـســـة األبــــحــــاث الـــبـــحـــريـــة الــتــركــيــة 
)توداف( هذا االرتفاع في نسبة الوفيات 

بأنه غير عادي«.
وكشفت التحقيقات األولية التي أجرتها 
تــوداف« أن حوالي نصف هــذه الدالفني 

تل بعد أن علق في شباك الصيد.
ُ
ق

بــــدون طــيــار بالتحليق  ــرات  ــائـ بــــدأت طـ
شــمــالــي تــورونــتــو حــيــث الــغــابــات التي 
اجــتــاحــتــهــا الــحــرائــق مـــؤخـــًرا، وهــدفــهــا 
فـــــي األرض  الــــنــــبــــاتــــات  بـــــــــذور  إطـــــــــالق 
ــنـــوب  ــتـ ــنـــوبـــر والـ لـــــزراعـــــة أشــــجــــار الـــصـ
إلــى مسكنها الطبيعي،  وإعــادة الطيور 
وتضطلع بهذا املشروع الشركة الكندية 
الــنــاشــئــة فــــالش فـــورســـت الــتــي تخطط 
لزراعة 40 ألف شجرة في املنطقة خالل 
شهر واحد، لكنها ستتوسع في مناطق 
أخـــرى لــتــزرع مــئــات آالف األشــجــار قبل 

نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، ويــتــمــثــل هدفها 
النهائي في زراعة مليار شجرة بحلول 

العام 2028.
وتــــــــرى هــــــذه الــــشــــركــــة، مـــثـــل كـــثـــيـــر مــن 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة األخــــــــــرى، بـــقـــدرة 
الــغــابــات لوقف  التقنية عــلــى اســتــعــادة 
فقدان التنوع الحيوي ومكافحة التغير 
املناخي، لكن اللجنة الدولية للتغيرات 
ــة  ــ ــــى ضـــــــرورة زراعـ املـــنـــاخـــيـــة أشـــــــارت إلـ
ــم مـــن األشـــجـــار لخفض  ــ 10 مــلــيــار دونـ
ــاملـــي 1.5 درجــــــة مــئــويــة،  ــعـ الـ االحـــــتـــــرار 

الـــواليـــات األمريكية  وهـــي غــابــة بحجم 
املتحدة تقريًبا. ومع أنه ينبغي حماية 
الغابات املوجودة ونحن نزرع األشجار 
ــا يـــحـــصـــل، إذ  الــــجــــديــــدة، فـــهـــذا لـــيـــس مــ
ــيـــك أهــــلــــســــتــــروم، وهـــي  ــلـ صــــرحــــت أنـــجـ
الشريك املؤسس لفالش فورست: أطلقت 
الكثير مــن الجهود بهدف إعـــادة زراعــة 
الغابات، وبالرغم من جميعها، ما زلنا 
ــقـــدر بــســبــعــة  نــشــهــد خــــســــارة صـــافـــيـــة تـ

مليارات شجرة سنوًيا.

أزمة تركية إيرانية سببها سدود املياه

أنـــقـــرة : أكــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة طــانــجــو 
بيلغيتش، أن ادعــاءات طهران بخصوص تسّبب السدود التركية 

بعواصف رملية في إيران ال تتوافق مع املنطق العلمي.
ــاءات تناقلتها وســائــل إعــالم  جــاء ذلــك فــي بــيــان رد فيه على ادعــ
إيرانية قالت فيها إن سدود املياه التركية تسببت بمشاكل بيئية 
وعواصف رملية حدثت مؤخرا في إيران وأسفرت عن تلوث للهواء 

بلغ ذروته في العاصمة طهران.
وأوضح بيلغيتش أن العواصف الرملية والترابية تعتبر ظاهرة 
طبيعية، مبينا أن السبب الرئيسي لتلك العواصف التي أثرت على 
الــقــادم من إفريقيا والشرق  تركيا وإيـــران هو الغبار الصحراوي 

األوسط.
ولفت إلى أن بعض السياسيني اإليرانيني تناقلوا وتباحثوا في 
أنــه ليس مــن الواقعي واملنطقي أن تتهم  هــذه االدعــــاءات، مشيرا 

إدارة طهران تركيا بأحداث طبيعية.
وتابع: من أجل منع العواصف الرملية والترابية والتخفيف من 
آثارها السلبية، يجب على كل دولة أواًل أن تقوم بدورها وتتخذ 

الخطوات الالزمة بشأن االستخدام املستدام ملواردها املائية«.
وشدد بيلغيتش على أن تركيا تتعامل مع قضية املياه من منظور 
إنساني بحت، مضيفا: تركيا تعتقد أن املياه العابرة للحدود هي 

عنصر من عناصر التعاون وليس الصراع بني الدول الجوار«.
وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية اإليراني حسني أمير عبد 
الــلــهــيــان، فــي إحـــدى جلسات الــبــرملــان اإليـــرانـــي، سياسة الــســدود 
التركية، وأشار إلى أن بناء تركيا للسدود فوق املوارد املائية في 

املنطقة، أمر غير مقبول بالنسبة إليران.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان إنـــه نــاقــش هـــذه املــســألــة مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــرات فـــي األشـــهـــر الثمانية  الــتــركــي مـــولـــود تـــشـــاووش أوغـــلـــو 3 مــ

املاضية، على حد قوله.

اللفت اللبناني ُمسرَطن ... تحذير أوروبّي ... فماذا فعلت هيئة الغذاء في الكويت
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محليات

مناهيل األمطار .... أم مناهيل الدمار

مواطنون ربطوا 
الصرف الصحي 

بمناهيل األمطار 
وأرسلوا نفاياتهم للبحر

أصحاب تناكر نقل 
الصرف الصحي 

سكبوا الصرف في 
مناهيل االمطار فوصل 

للبحر

فنيا وزارة االشغال 
مسؤولة عن صيانة 

المناهيل  

الخط األخضر : شبكة 
المناهيل مخصصة لدفع 

مياه االمطار للبحر

هل  أسماك الكويت سليمة وهل يجوز السباحة في بحرها إذا كانت مناهيل االمطار مناهيل للدمار

أصحاب قسائم صناعية ربطوا الصرف الصناعي بمناهيل االمطار فلوثوا البحر
مواطن أغلق منهول االمطار إلقامة خيمة ديوانية فوقه فغرق الفريج

 الخط األخضر : بيئيا هيئة البيئة مسؤولة عن مراقبة مخرجات المناهيل ومالحقة من يسكبون النفايات فيها
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االحتباس الحراري أدى 
لتفاقم التصحر واإلجهاد 
المائي وكوارث مناخية 
مثل الجفاف والفيضانات

غياب القمح االوكراني يؤثر على تونس ومصر والكاميرون والجزائر وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والمغرب وموزمبيق

اقتصاد

مصر تعلن حصاد 700 ألف فدان من القمح منذ أبريل

: بينما تظهر الدراسات  • الشرق األوســط 
الــبــنــيــة التحتية بمليار  أن االســتــثــمــار فــي 
دوالر يمكن أن يزيد النمو بنسبة 0.48 في 
املائة ويخلق حوالي نصف مليون وظيفة 
عــلــى املــــدى الــطــويــل، أكـــد مــســؤول أمــمــي أن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
ستحتاج إلـــى إنــفــاق مــا ال يــقــل عــن 8.2 في 
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي لتحقيق 

أهداف البنية التحتية بحلول عام 2030.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت كــشــفــت فــيــه، جائحة 
كوفيد–19 خطوط التصدع ونقاط الضعف 
الخطيرة فــي املنطقة العربية، بما فــي ذلك 
البنى التحتية املــاديــة الضعيفة املطلوبة 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيـ ــــات الـــصـــحـ ــــدمـ ــــخـ ــم الـ ــديـ ــقـ ــتـ لـ
والــخــدمــات الــحــيــويــة األخــــرى بشكل فــعــال، 
مــثــل الــكــهــربــاء واملـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 
مــــشــــددًا عـــلـــى ضــــــــرورة بــــنــــاء الـــــقـــــدرات فــي 
مواءمة خطط وإجـــراءات عمليات الطوارئ 
مع استراتيجيات إدارة األصول لالستجابة 

واالحتواء بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وقـــــدرت دراســـــة لــلــبــنــك الـــدولـــي االســتــثــمــار 
املطلوب لبنية تحتية موثوقة وقوية وآمنة 
ومــرنــة فــي املنطقة الــعــربــيــة بــمــا يــصــل إلــى 
100 مليار دوالر، فيما أدى الصراع املتزايد 
منذ ذلك الحني إلى تضخيم الحاجة، نظرًا 
املـــادي للطرق واملباني  للتدهور والتدمير 
وشبكات املياه وشبكات الكهرباء وشبكات 
االتـــصـــاالت فــي عـــدد مــن الــبــلــدان، مبينا أن 
السورية وحدها شهدت عام 2017 تدمير ما 
يقدر بنحو 117.7 مليار دوالر في املساكن 
والبنية التحتية. وقــال نافيد حنيف مدير 
ــإدارة  ــ مــكــتــب تــمــويــل الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة بـ
الــشــؤون االقــتــصــاديــة واالجتماعية باألمم 
املتحدة : مع توقع زيادة عدد سكان منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 40 
القليلة املقبلة، ومع  في املائة خالل العقود 
تزايد الطلب الصناعي نتاج ذلك، ستحتاج 
أكــثــر مــن 100 مليار  إلـــى اســتــثــمــار  املنطقة 
دوالر سنويًا للحفاظ على البنية التحتية 
الحالية وإنشاء بنية تحتية جديدة لخدمة 

املجتمعات واملدن املتنامية«.
وبــني أن االستثمارات الجديدة في املنطقة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــعـــل الــبــنــيــة 
ــة. يــقــع جـــزء كــبــيــر من  الــتــحــتــيــة أكــثــر مـــرونـ
املنطقة العربية في مناطق مناخية قاسية، 
إلــى أن متوسط اإلنفاق على البنية  مشيرا 

التحتية على مدى العقد املاضي، بلغ 3 في 
الناتج املحلي اإلجمالي، مع  املائة فقط من 
الــذي يأتي فــي الغالب مــن القطاع  التمويل 
العام. ويــؤدي االحتباس الــحــراري، بحسب 
ــاد  ــهــ ــى تـــفـــاقـــم الـــتـــصـــحـــر، واإلجــ ــ حـــنـــيـــف، إلـ
املــائــي، وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــبــحــار، بينما 
أصــبــح هــطــول األمــطــار أكــثــر تقلبًا وكـــوارث 
مــنــاخــيــة مــثــل الــجــفــاف والــفــيــضــانــات أكــثــر 
تــواتــرا، مــا يعني أن الحياة وســبــل العيش 
لــلــخــطــر، مــبــيــنــا أن ذلـــك يستدعي  مــعــرضــة 
الــقــدرة الوطنية واملحلية فــي إدارة  تعزيز 
أصول البنية التحتية املقاومة للمناخ، لدعم 
التنمية املستدامة والعادلة في مواجهة هذه 
ــددًا عــلــى ضــــــرورة بــنــاء  االضــــطــــرابــــات، مـــشـ
املــرونــة املناخية  الــقــدرات املحلية فــي جعل 
جزءًا من عمليات الحكومة املحلية من خالل 

ممارسات إدارة أصول البنية التحتية.
ووفــــق حــنــيــف، يــــؤدي الـــصـــراع املــتــزايــد في 

إلـــى تــدمــيــر مـــادي للبنية التحتية  املنطقة 
الــحــيــويــة لــلــخــدمــات األســاســيــة مــثــل املــيــاه 
ــة الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــم.  ــايــ ــرعــ والــــطــــاقــــة والــ
لــزيــادة القدرات  توفر إعــادة البناء الفرصة 
ــلـــيـــة فــــي تــعــمــيــم الــتــنــمــيــة  الـــوطـــنـــيـــة واملـــحـ
املستدامة في إدارة أصــول البنية التحتية، 
الــبــنــيــة التحتية  ــــول  كــمــا يــمــكــن إلدارة أصـ
ــن قــابــلــيــة  ــر بـــعـــدًا لــلــنــظــر أن تــقــلــل مــ ــثــ األكــ
ــكـــرر لـــلـــصـــراعـــات  ــتـ ــعـــرض لـــالنـــفـــجـــار املـ ــتـ الـ

وتعزز املرونة على املدى الطويل.
ووفـــق حنيف، فــإن املنطقة العربية تواجه 
 على البنية التحتية الجديدة 

ً
طلبًا هــائــال

واملـــحـــدثـــة نـــظـــرًا لــــزيــــادة الـــنـــمـــو الــســكــانــي 
والــتــوســع الــحــضــري وتــزايــد عــدم املــســاواة، 
فــيــمــا تــمــثــل األحـــيـــاء الــعــشــوائــيــة بالحضر 
تــحــديــا كــبــيــرا فــي الــعــديــد مــن املــــدن، ويــزيــد 
ــة الــــتــــحــــتــــيــــة مــــــن تــهــمــيــش  ــيــ ــنــ ــبــ ضــــعــــف الــ
الــحــضــريــة والــريــفــيــة بأكملها،  املــجــتــمــعــات 
ــى إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــى  ــتـــي تــفــتــقــر إلــ والـ
خــدمــات املــيــاه والــصــرف الــصــحــي الكافية، 

وتتعامل مع الوصول املتقطع للكهرباء.
ــــق حـــنـــيـــف، إلـــى  ــذه الــــظــــروف وفـ ــ وتـــــــؤدي هـ
تفاقم تأثير الفقر وتؤثر سلبًا على صحة 
 عــن تــوافــر خــدمــات الرعاية 

ً
اإلنــســان، فضال

إلــى أن ضعف  الصحية وجــودتــهــا، مشيرًا 
الـــنـــقـــل وافـــتـــقـــار األمـــــــان فــــي الــــوصــــول إلـــى 
ــاالت الــســلــكــيــة  ــ ــــصـ ــاقـــة أو شـــبـــكـــات االتـ الـــطـ
والالسلكية يعيقان ريـــادة األعــمــال وسبل 
العيش، ويحدان من فرص العمل وااللتحاق 
ــاطــــق، وخـــاصـــة  ــنــ ــدارس فــــي بـــعـــض املــ ــ ــاملــ ــ بــ

بالنسبة للفتيات والنساء.

املنطقة العربية حتتاج إلى مئة مليار دوالر 
ملواجهة تأثير التغير املناخي على بنيتها التحتية

•  الــســويــد : تــســعــى الــــدول االســكــنــدنــافــيــة، 
 مـــن مـــواردهـــا الــحــرجــيــة الــكــبــيــرة 

ً
مــســتــفــيــدة

ومهاراتها التقليدية فــي مجال الصناعات 
الــخــشــبــيــة، إلــــى أن تـــكـــون رائــــــدة فـــي مــجــال 
تــشــيــيــد املــبــانــي الــخــشــبــيــة املـــراعـــيـــة للبيئة 

واألقل تلويثًا.
يبرز فــي سماء بلدة سكيليفتيا السويدية 
ــي يـــلـــمـــع تــــحــــت أشـــعـــة  ــ ــلـ ــ بـــــــرج ذو لـــــــون رمـ
ــارا الــثــقــافــي هـــذا هو  الــشــمــس... فـــــي مــركــز سـ
أحد أطــول املباني الخشبية في العالم، وقد 
ُبني بشكل أساسي من خشب أشجار التنوب 
ويرتفع 75 مترًا بني منازل مغطاة بالثلوج 

وغابات محيطة بها.
وُدشــــن املــبــنــى الخشبي املــؤلــف مــن عشرين 
ــذي يـــضـــم فـــنـــدقـــًا ومــكــتــبــة وقـــاعـــة  ــ طـــبـــقـــة، الــ
عرض ومسرحًا، نهاية عام 2021 في مدينة 
يبلغ عــدد سكانها 35 ألــف نسمة في شمال 
الـــســـويـــد. وتــغــطــي الـــغـــابـــات الـــتـــي تــضــم في 
مــعــظــمــهــا أشـــجـــار الـــتـــنـــوب، عــــددًا كــبــيــرًا من 
املــنــاطــق الــشــمــالــيــة فـــي الــســويــد، فــيــمــا ُيــعــد 
بناء املنازل الخشبية تقليدًا قائمًا منذ فترة 

طويلة.
ويرغب املهندسون املعماريون السويديون 
حــالــيــًا فــي أن يصبحوا رواد تغيير جــذري 
ــذا الــقــطــاع  عــلــى مــســتــوى الــبــنــاء وتــوجــيــه هـ
نحو الــلــجــوء إلــى طــرق بــنــاء أكــثــر اســتــدامــة، 
إذ ظــهــرت مــبــاٍن خشبية عــالــيــة فــي السويد 
والـــــــــدول االســـكـــنـــدنـــافـــيـــة املـــــجـــــاورة بــفــضــل 

تقنيات متطورة في هذا القطاع.
وتقول املسؤولة عن التخطيط العمراني في 
سكيليفتيا تيريز كرايسل، لوكالة الصحافة 

الفرنسية، خالل إحدى الجوالت داخل املركز 
املــركــز بطبقاته العشرين متني  الثقافي، إن 
ــعــــوارض وتــفــاعــلــهــا مع  ــمـــدة والــ بــفــضــل األعـ

الفوالذ والخشب«.
وبنيت قمرة املصاعد في املبنى من الخشب 

أيضًا.
ــدم اســـتـــخـــدام مـــادة  وتــشــيــر كــرايــســل إلــــى عــ
البالستر ومانعات التسرب واملــواد العازلة 
على الخشب ، مضيفة أن هذا األسلوب فريد 

لجهة مبنى مؤلف من عشرين طبقة.
ويقول مؤيدو هذا النهج إن امليزة الرئيسية 
للعمل بالخشب تتمثل في أنه صديق للبيئة 

أكثر من املواد األخرى.
ــــي صــنــاعــة  ــنــــت املـــســـتـــخـــدم فـ ــمــ ــد اإلســ ــعــ ويــ
الباطون، باإلضافة إلى الفوالذ، وهما أكثر 
مـــادتـــي بـــنـــاء شـــيـــوعـــًا، مـــن بـــني أكـــثـــر املــــواد 
تلويثًا، ألن استخدامهما يؤدي إلى انبعاث 
كميات كبيرة جدًا من ثاني أكسيد الكربون، 

أحد أبرز غازات الدفيئة.
ــعــــاث نــســب  ــبــ ــــؤدي إلــــــى انــ ــيـ ــ أمــــــا الـــخـــشـــب فـ
منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، ويحتفظ 
بـــالـــكـــربـــون الـــــــذي تــمــتــصــه الــــشــــجــــرة حــتــى 
الــبــنــاء. وبما أن  عند قطعه واستخدامه فــي 
الخشب أخف وزنــًا، فإنه يتطلب أسس بناء 
أقل. وتشير الهيئة الحكومية الدولية املعنية 
إلــى أن انبعاثات الكربون  بالتغير املناخي 
الناجمة من استخدام الخشب في البناء أقل 
بأكثر من ثالثني مرة من االنبعاثات الخاصة 
بالخرسانة، وأقل بمئات وحتى آالف املرات 
مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة جــــراء اســتــخــدام 

الفوالذ.

الدول االسكندنافية تلجأ إلى املباني اخلشبية 
ألن االسمنت واحلديد أكثر تلويثا للبيئة

أكثر من 700  القاهرة : حصدت مصر 
ألــــف فــــدان مـــن الــقــمــح املــحــلــي مــنــذ بــدء 
موسم الحصاد في أول أبريل )نيسان( 
املــــاضــــي. وكـــــان وزيـــــر املـــالـــيـــة املــصــري 
محمد معيط قد قال الشهر املاضي إنه 
تم تخصيص 1.1 مليار جنيه )59.69 
لــشــراء  مــلــيــون دوالر( كــدفــعــة مــقــدمــة 
الــقــمــح املــحــلــي مـــن املــــزارعــــن. وتــعــتــمــد 
القمح  أكبر مستوردي  مصر، وهي من 
الــعــالــم، بشكل كبير عــلــى شحنات  فــي 
من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها 
ــدادات بديلة مــن دول  إمــ للحصول على 

بينها الهند وفرنسا.

البحر األسود بما في ذلك ماريوبول.
وقالت الفاو إن الحصار ُينظر إليه على أنه 
عامل وراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية التي 
ســجــلــت مــســتــوى قــيــاســيــًا فــي مــــارس )آذار( 
في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، قبل أن 

 في أبريل.
ً
تتراجع قليال

كــانــت أوكــرانــيــا رابـــع أكــبــر مــصــدر لــلــذرة في 
العالم في موسم 2020–2021 وســادس أكبر 
مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب 

الدولي.
وقـــــال جـــوزيـــف شـــمـــيـــدهـــوبـــر، نـــائـــب مــديــر 
قــســم األســـواق والــتــجــارة فــي منظمة الــفــاو 
خالل مؤتمر صحافي في جنيف عبر زوم: 
ــراه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  إنـــه وضـــع غــريــب نــ
يقرب  ما  أوكرانيا حيث يمكن تصدير  في 
مــــن 25 مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب، لـــكـــن ال 
يــمــكــن نــقــل الــشــحــنــات ملــجــرد االفــتــقــار إلــى 
املــفــروض على  والــحــصــار  التحتية،  البنية 

املوانئ«.
وحذر شميدهوبر من أن امتالء الصوامع قد 
يــؤدي إلى نقص في منشآت التخزين خالل 
مــوســم الــحــصــاد املــقــبــل فـــي يــولــيــو )تــمــوز( 
الــحــرب، فإن  وأغسطس )آب(. وأضـــاف: رغــم 
ظــــروف الــحــصــاد ال تــبــدو مــريــعــة. قــد يعني 
ذلك حقًا عدم وجــود سعة تخزين كافية في 
أوكــرانــيــا، خــصــوصــًا إذا لــم يــكــن هــنــاك ممر 

مفتوح لتصدير القمح«.
وأشــــــــار، دون الــــخــــوض فــــي تـــفـــاصـــيـــل، إلـــى 
وجود مصدر قلق آخر أال وهو وجود تقارير 
عــــن تـــدمـــيـــر بـــعـــض مــــخــــازن الـــحـــبـــوب خـــالل 

القتال في أوكرانيا.
مــنــذ أن أطــلــقــت مــوســكــو مـــا أســمــتــه عملية 
عسكرية خاصة« في أواخر فبراير )شباط(، 
ــــى تـــصـــديـــر الــحــبــوب  ــيــــا إلـ اضــــطــــرت أوكــــرانــ
ــارات عـــبـــر الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة أو مــن  ــقـــطـ ــالـ بـ
موانئها الصغيرة على نهر الدانوب بداًل من 
طريق البحر. وفي وقت سابق هذا األسبوع، 
قالت مديرة منظمة التجارة العاملية لرويترز 
إنــهــا قلقة بــشــدة« مــن ارتـــفـــاع أســعــار املـــواد 
ـــع شـــركـــاء  ــن حـــلـــول مـ ــة وتـــبـــحـــث عــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ

آخرين.

)الـــفـــاو(، فـــإن أوكــرانــيــا هــي ثــامــن أهـــم منتج 
للقمح بنحو 25 مليون طــن )وفــقــًا للوضع 
عام 2020(. وتحتل أوكرانيا املرتبة الخامسة 

في إنتاج الذرة بنحو 3. 30 مليون طن.
وغياب أوكرانيا كمورد للحبوب سيعرض 
اإلمدادات الغذائية لسكان أفريقيا على وجه 
الخصوص للخطر، وفق معهد كيل األملاني 
لالقتصاد العاملي )IfW(. وقــال الباحث في 
الـــشـــؤون الــتــجــاريــة لــــدى املــعــهــد، هــيــنــدريــك 
مـــالـــكـــوف: نــتــيــجــة لـــلـــحـــرب، مــــن املــــرجــــح أن 
تنفصل أوكــرانــيــا عــن االقــتــصــاد العاملي في 
دمر 

ُ
قطع طرق التجارة وت

ُ
البداية، حيث ست

البنية التحتية، ومن املرجح أن تتجه جميع 
قوى اإلنتاج املتبقية نحو اقتصاد الحرب«.

وأضـــاف مــالــكــوف: بما أن أوكــرانــيــا مــن أهم 
مـــصـــدري الــحــبــوب فـــي الـــعـــالـــم، وخــصــوصــًا 
بالنسبة للقارة األفريقية، فــإن هــذا سيؤدي 
ــنـــاك بــشــكــل  ــــع اإلمــــــــــدادات هـ ــــى تـــفـــاقـــم وضـ إلـ
ــإن الــعــواقــب  مـــلـــحـــوظ«. وبــحــســب املـــعـــهـــد، فــ
ـــل مـــأســـاويـــة  ــا ســـتـــكـــون أقــ ــيـ ــانـ بــالــنــســبــة ألملـ

بكثير«.
لــدى املعهد بمحاكاة  وقــام خبراء االقتصاد 
الـــعـــواقـــب طــويــلــة املــــدى لــوقــف الـــتـــجـــارة في 
الــقــمــح والــحــبــوب األخــــرى مــن أوكــرانــيــا إلــى 
أفريقيا، وأظهرت املحاكاة أن تونس ومصر 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص ســتــتــأثــران سلبًا من 
ذلـــك. قـــال بــيــان مــن املــعــهــد: مــصــر سيتراجع 
استيرادها مــن القمح بنسبة تزيد على 17 

في املائة، وباقي الحبوب بنسبة تزيد على 
19 فـــي املـــائـــة. وبــالــنــســبــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا 
ســتــبــلــغ نــســبــة الــتــراجــع 7 فـــي املـــائـــة للقمح 
املــائــة للحبوب األخــــرى«. كما يرى  و16 فــي 
الباحثون عواقب حساسة بالنسبة للعديد 
من البلدان األخرى، مثل الكاميرون والجزائر 
وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغــنــدا واملغرب 

وموزمبيق.
فـــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد مـــســـؤول فـــي منظمة 
ــة الــتــابــعــة لـــأمـــم املــتــحــدة  ــ ــــزراعـ األغــــذيــــة والـ
ــأن نــحــو 25 مليون  ــاو( يـــوم الــجــمــعــة، بـ ــفـ )الـ
طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا 
ــبــــالد بــســبــب  وغـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى مــــغــــادرة الــ
تـــحـــديـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وإغــــــالق مــوانــئ 

كان وزير التموين املصري علي املصليحي، 
قد قال في 21 أبريل املاضي، إن مصر لديها 
مــخــزون استراتيجي مــن القمح يكفي حتى 
نهاية يناير )كــانــون الثاني(. أضــاف: لدينا 
مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي حــتــى نــهــايــة يــنــايــر... 
كاحتياطي استراتيجي من القمح بمعنى أن 
لدينا أكثر من ستة شهور إلى تسعة أشهر«.

ونقلت رويــتــرز عــن عــبــاس الــشــنــاوي رئيس 
قطاع الخدمات بوزارة الزراعة املصرية أمس 
ــوزارة تــســتــهــدف زراعــــة  ــ ــ الــســبــت، قــولــه إن الـ
الــعــام  فـــــدان مـــن األرز خــــالل  1.075 مــلــيــون 
الحالي 2022–2023 ما سيسهم في تحقيق 

االكتفاء الذاتي.
ــذيـــة والـــزراعـــة  ووفـــقـــًا لــبــيــانــات مــنــظــمــة األغـ
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دراســـة آلثــار أدخنــــــــــة حــــرائق الغـــابـــات
دراسات

إذ يعدُّ الدخان املنبعث من حرائق الغابات 
ــراوح بـــن عــشــرات  ــتــ الــســبــب فـــي وفـــــاة مـــا يــ
ــلـــى مــســتــوى  ــر عـ ــبـــشـ الـ مــــن  ومــــئــــات اآلالف 
العالم سنوًيا. وبرونيكي واحــدة من مئات 
الباحثات والباحثن الذين يسعون إلى فهم 
اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لدخان 
ز الدخان  الحرائق، وكشف السمات التي تميِّ
املنبعث مــن حــرائــق الــغــابــات، والــتــي تجعل 
ث األكــثــر ضــــرًرا عــلــى اإلنــســان بن  مــنــه املــلــوِّ

مصادر التلوث األخرى. 
ولــــــهــــــذا، يـــــــــدرس الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي اآلثـــــــار 
املــدى لهذا النوع من  قصيرة املــدى وطويلة 
التلوث، ويــحــاول تحديد األشــخــاص األكثر 
ُعـــرضـــة لــلــتــأثــر ســلــًبــا بــالــعــنــاصــر املـــلـــوِثـــة، 
ثلى للحفاظ على سالمة وصحة 

ُ
امل رق 

ُ
والط

األشـــخـــاص الـــذيـــن تــطــالــهــم ســحــب الـــدخـــان 
الــتــي قــد تمتدُّ آلالف الكيلومترات مــن بقاع 

الحرائق املستعرة، مثل حريق ديكسي.
وقــــد اكــتــســبــت هــــذه األبـــحـــاث أهــمــيــة ُمــلــّحــة 
ى  الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، إذ أدَّ الـــســـنـــوات  خــــالل 
إلــى تفاقم موجات  الــعــاملــي  املــنــاخــي  التغير 
الــجــفــاف وارتــفــاع درجـــة الــحــرارة فــي جميع 
ــم، لــيــتــضــاعــف بـــذلـــك إجــمــالــي  ــالـ ــعـ أنــــحــــاء الـ
مساحة املناطق املغطاة بالنباتات الجافة 
والتي قد تشب فيها الحرائق في لحظة ما 
بــفــعــل شــــرارة صــغــيــرة، فتستحيل لجحيم. 
تـــزايـــد  إلـــــى  ــا  ــ ــــدورهـ بـ ت  الــــظــــاهــــرة أدَّ وهــــــذه 
مـــعـــدالت انــــــدالع حـــرائـــق الـــغـــابـــات واتـــســـاع 
رقعتها وشدتها في أنحاء العالم كافة، كما 

أن مواسم الحرائق باتت أطول. 
ــابــــات املـــنـــاطـــق  ــغــ ــد اجـــتـــاحـــت حــــرائــــق الــ ــ وقــ
الواقعة غربي الواليات املتحدة خالل العقد 
ــا 

ً
ــا شـــهـــدت أيــض ــهـ املــــاضــــي، لــكــن الـــفـــتـــرة ذاتـ

اندالع أسوأ حرائق الغابات على مرِّ األجيال 
في بعض الدول األخرى. 

على سبيل املثال، اندلعت هذا العام الحرائق 
في منطقة سيبيريا الروسية لتدمر مساحة 
تــربــو عــلــى إجــمــالــي مــســاحــة الــحــرائــق على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي الـــعـــام نــفــســه. وال تـــزال 
أســتــرالــيــا تــــرزح تــحــت وطــــأة تــبــعــات موسم 
حرائق الفترة بن عامي 2019 و2020، والذي 
بــات ُيــعــَرف على نحو شــائــع بــاســم الصيف 
ــود«، إذ نــجــم عــنــه تــدمــيــر آالف املــنــازل  ــ األســ
ومـــصـــرع ثـــالثـــن شــخــًصــا عــلــى األقــــــل، إلــى 

جانب نفوق مئات مالين الحيوانات.
بـــخـــصـــوص ذلــــــك، يـــقـــول ســـــام هــيــفــت-نــيــل، 
ــاد الـــبـــيـــئـــي مــن  ــتــــصــ ــم االقــ ــلـ ــتـــصـــاصـــي عـ اخـ
جــامــعــة ســتــانــفــورد، والــــذي يـــدرس املخاطر 
الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عــن حــرائــق الــغــابــات: لو 
ا األعوام الخمسة املاضية باألعوام 

َّ
أننا قارن

الـــعـــشـــرة أو الــخــمــســة عــشــر الـــتـــي ســبــقــتــهــا، 
الفارق الشاسع بن الفترتن«  فسوف نــدرك 

فعل الجسم مشابهة ملا يحدث عند التعرض 
لـــلـــجـــراثـــيـــم والـــــــــعـــــــــدوى«، وتــــصــــاحــــب ذلــــك 
مجموعة كبيرة من التغيرات الفسيولوجية، 
إذ تــرتــفــع مــســتــويــات هـــرمـــون الــكــورتــيــزول 
الــدم، وهو ما  والجلوكوز ارتفاًعا كبيًرا في 
ز 

ِّ
يــؤدي بـــدوره الضــطــراب نظم القلب، وُيــعــز

ط الدم. كذلك تحدث التهابات 
ّ
احتمالية تجل

في بطانة الرئتن، وهــو ما ُيسّبب صعوبة 
التنفس لدى املصاب.

وتـــــأمـــــل بـــرونـــيـــكـــي فـــــي فـــهـــم طـــبـــيـــعـــة هـــذه 
التغيرات الفسيولوجية بقياس مستويات 
مــؤشــرات حــيــويــة معينة، تتمثل فــي بعض 
الجزيئات املوجودة في الدم والتي يمكن أن 
عطينا ملحة عن أداء وظائف الجهاز املناعي 

ُ
ت

والجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية. 
وقــــد عــمــدت بــرونــيــكــي إلــــى إجـــــراء الـــدراســـة 
ضون لكميات  هم يتعرَّ

َّ
على رجال اإلطفاء ألن

ــام نــمــط حــرائــق  ــا: ســنــكــون تــقــريــًبــا أمـ
ً
مــضــيــف

مختلف تمام االختالف.
مزيج سام

يحتوي الدخان املنبعث من حرائق الغابات 
على عشرات الجسيمات املختلفة كالسناج 
ومــواد كيميائية، مثل أول أكسيد الكربون، 
ا مــن الجسيمات الدقيقة التي 

ً
بيد أن بعض

ال يتجاوز عرضها 2.5 ميكرومتر )ما يعادل 
ســمــًكــا يــبــلــغ نــحــو 40/1 مـــن ُســـمـــك شــعــرة 
رأس اإلنسان في املتوسط( ُيعّد من أكثر ما 
الــهــواء.   العلماء املعنين بــجــودة 

َ
قــلــق ُيثير 

ــفـــاء الــذيــن  ض رجــــال اإلطـ ـــع أن يــتــعــرَّ
َّ
وُيـــتـــوق

يتعاونون مــع برونيكي لكميات هائلة من 
هــــذه الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة املـــعـــروفـــة بــاســم 
تـــرى فرانشيسكا  الــســيــاق،  PM2.5. فــي هـــذا 
ــيــــة اإلحـــــصـــــاء  ــتــــصــــاصــ ــتــــشــــي، اخــ ــيــ ــنــ ــيــ دومــ
الــحــيــوي مـــن كــلــيــة تـــي إتـــش تــشــان للصحة 
الــعــامــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة هـــارفـــارد بمدينة 
بوسطن بوالية ماساتشوستس األمريكية، 
أن أي كــمــيــة مـــن تــلــك الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
سها مهما بلغ صغر 

ّ
ل خــطــًرا حــال تنف شكِّ

ُ
ت

حجمها، ألن لديها القدرة على التغلغل في 
أدق شقوق الرئة ومن ثمَّ السريان في مجرى 
عنَون مخاطر التعّرض 

ُ
امل الــدم )انظر الجزء 

ألدخنة الحرائق«(.
أما فاي جونستون، اختصاصية علم األوبئة 
الــبــيــئــي مــــن جـــامـــعـــة تــســمــانــيــا فــــي مــديــنــة 
إنــه عند دخــول  هــوبــارت األسترالية، فتقول 
الـــدخـــان إلـــى املــســالــك الــتــنــفــســيــة، تــكــون رّدة 

كبيرة من الدخان بُحكم مخاطر وظيفتهم، 
كما هدفت إلى التحقق مما إذا كان بإمكانها 
ــرأ عـــلـــى مــؤشــراتــهــم  ــد أي تـــغـــيـــرات تـــطـ ــ رصـ
الــحــيــويــة بــعــد تــعــّرضــهــم املــبــاشــر لــلــدخــان، 
وما إذا كانت تلك التغيرات طويلة املــدى، أم 
َحظ لدى األشخاص 

َ
ال

ُ
أنها تشبه تلك التي ت

ضون للدخان ممن ال يعملون في  الذين يتعرَّ
مجال مكافحة الحرائق. فقد تصل مستويات 
جسيمات PM2.5 بالقرب من مناطق استعار 
الـــحـــرائـــق إلــــى مــســتــويــات تــزيــد بــمــقــادر 15 
ــيـــاري الـــذي  ــعـ ــا عـــن الـــحـــد األقـــصـــى املـ

ً
ضــعــف

 )EPA( دته وكالة حماية البيئة األمريكية حدَّ
ملـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــّرض املـــســـمـــوح بـــهـــا لــهــذه 
الــجــســيــمــات، والــبــالــغ 35 مــيــكــروجــراًمــا في 
األربــع وعشرين ساعة. لكن برونيكي تقول 
إن كثيًرا من رجــال اإلطفاء ال يرتدون أقنعة 
التنفس في أثناء مكافحة الحرائق ألنها قد 
تعوقهم عــن العمل. وتــقــول دومينيتشي إن 
لــلــغــايــة«، مضيفة:  املــســتــويــات ُمرتفعة  هــذه 
صبح كمن 

ُ
عند الوصول إلى هذا املستوى، ن

يتنفس حساًء ساًما.
ــــا أنــــــه حــتــى 

ً
ــيـــف دومـــيـــنـــيـــتـــشـــي أيــــض وتـــضـ

 PM2.5 املــســتــويــات املــنــخــفــضــة لــجــســيــمــات
ل خطًرا شديًدا على الصحة ألن األفراد  شكِّ

ُ
ت

في مثل هذه الظروف تقل احتمالية إدراكهم 
ــراءات وقائية مثل ارتــداء  ــخــاذ إجـ

ّ
ضــرورة ات

أقــنــعــة الــتــنــفــس. وقــــد أوضــــحــــْت الــــدراســــات 
التي أجرتها برونيكي العالقة بن التعّرض 
لـــلـــدخـــان، وحـــــدوث عــديــد مـــن الــتــغــيــرات في 

ــدل عــلــى اخــتــالل  ــرات الــحــيــويــة، قـــد تــ املــــؤشــ
الــجــهــاز املــنــاعــي ووظـــائـــف الــقــلــب واألوعــيــة 
ــانــــت املــــســــافــــة الــتــي  ــتـــى لــــو كــ الــــدمــــويــــة1 حـ
تفصل الشخص عن املكان الذي تستعر فيه 

الحرائق تزيد على 100 كيلومتر.
آثــار حرائق الغابات  وتــرى دومينيتشي أن 
ز الدخان 

ِّ
تمتد لتطال نواحي أخرى، فقد ُيعز

احــتــمــالــيــة إصــــابــــة األشــــخــــاص بــــاألمــــراض 
ــاقــــم أعــــــــراض  ــفــ إلــــــــى تــ يـــــــــؤدي  ـــــعـــــديـــــة أو 

ُ
امل

ــابـــن بــهــا،  األمــــــــراض الــتــنــفــســيــة لـــــدى املـــصـ
 COVID-19 »-19بما فــي ذلــك مــرض كــوفــيــد
واإلنــفــلــونــزا. مــن هــنــا، تعتقد دومينيتشي 
وفريقها البحثي بوجود ارتباط بن ارتفاع 
مــســتــويــات جــســيــمــات PM2.5 خـــالل مــوســم 
الــحــرائــق الـــذي شــهــده عــام 2020 فــي واليــات 
واشنطن وكاليفورنيا وأوريجون من جهة، 
وتـــزايـــد عـــدد حــــاالت اإلصـــابـــة بـــــكــوفــيــد19-« 
بنحو 19,700 حــالــة وتــنــامــي عــدد الوفيات 
ــراءه بــمــقــدار 750 حــالــة وفـــــاة2، مـــن جهة  ــ جـ

أخرى.
ـــر تـــزايـــد  ـــفـــسِّ

ُ
ــتـــي ت ــرز الـــفـــرضـــيـــات الـ ــ ــــن أبــ ومـ

 PM2.5 ــــاالت أن جـــســـيـــمـــات ــــحـ الـ عـــــدد هـــــذه 
ــي، وتـــتـــســـبـــب فــي  ــاعــ ــنــ ــعـــف الــــجــــهــــاز املــ ـــضـ

ُ
ت

حـــدوث الــتــهــابــات، وهــو مــا قــد يجعل بعض 
ــراد أكــثــر ُعــرضــة لــإصــابــة بــالــعــدوى أو  ــ األفـ
ُيسبب تفاقم آثار املرض. وهذا يؤدي بدوره 
ــفـــاع مـــعـــدالت حــــدوث هـــذه الـــعـــدوى.  إلـــى ارتـ
وتضيف دومينيتشي أن ثمة تفسيًرا آخر، 
ــو أن بعض  ــدل، وهــ ــ ــزال مـــثـــار جـ ــ ولــكــنــه ال يـ
ــيـــروســـات الــتــنــفــســيــة تــنــتــقــل عـــلـــى ظــهــر  ــفـ الـ
الــدخــول في  لــدى  جسيمات PM2.5 الدقيقة، 

أنسجة الرئة.
ب جونستون قائلة إن 

ِّ
في هــذا السياق، تعق

املشكالت الصحية التي يعاني منها بعض 
ــًرا، ال  ــ ًيــا آخــ ــل تــحــدِّ

ِّ
ــمــث

ُ
األشـــخـــاص بــالــفــعــل ت

سّيما حــال تــعــّرض مالين البشر لتأثيرات 
ــــدث فــي  الــــدخــــان فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــمـــا حـ
حـــرائـــق أســتــرالــيــا خــــالل الــصــيــف األســـــود«. 
أفــاد فريقها البحثي بــأن هــذه الحرائق  فقد 
الـــحـــاالت  إلــــى آالف إضـــافـــيـــة مـــن عــــدد  ت  أدَّ
التي خضعت للعالج في املستشفيات، كما 
اء  تسببت فــي املــئــات مــن حـــاالت الـــوفـــاة جـــرَّ
اإلصــــابــــة بـــاملـــشـــكـــالت الــقــلــبــيــة والــتــنــفــســيــة 
الــنــاجــمــة عــن الــتــعــرض لــلــدخــان، الــــذي خيم 

على ما يقرب من %80 من سكان البلد3.
 أودعوا 

ْ
وقد أوضحت البيانات أن أعــداد َمن

اء إصابتهم بمشكالت القلب  املستشفيات جرَّ
ــكـــالت الــتــنــفــســيــة  ــة واملـــشـ واألوعــــيــــة الـــدمـــويـ
ومضاعفات مرض السكري، قد تزايدت خالل 
األيــــام الــتــي ارتــفــعــت فــيــهــا مــعــدالت الــدخــان 
في الهواء، خاصة بن األطفال وكبار السن. 
كما قد تصبح الحوامل أكثر ُعرضة لخطر 

اإلصـــابـــة بــســكــري الــحــمــل، أو ارتـــفـــاع ضغط 
ا 

ً
الدم أو انخفاض وزن املولود. فوق ذلك، وفق

لتقديرات األبحاث التي أجراها هيفت-نيل، 
فزيادة أعداد حاالت الوالدة املبكرة في والية 
كاليفورنيا بــن عــامــي 2007 و2012 بنحو 
7000 حــالــة قــد يــرجــع إلـــى تــعــّرض األمــهــات 
للدخان املنبعث من حرائق الغابات في أثناء 

فترة الحمل4.
وتــضــيــف دومــيــنــيــتــشــي أنــــه لــيــس بوسعنا 
كذلك إغفال السياق االقتصادي واالجتماعي 
 ينتمون إلى 

ْ
َمــن لحاالت اإلصــابــة، فنجد أن 

ــمــل 
َ
مــجــتــمــعــات تــعــانــي نــقــص املـــــــوارد ُيــحــت

بدرجة أكبر التحاقهم بالوظائف التي تقوم 
على العمل في األماكن املفتوحة مثل الفالحة 
تــــــزداد بينهم  ثــــمَّ  أو أعـــمـــال اإلنــــشــــاء، ومــــن 
ــة بـــــاألمـــــراض واملـــشـــكـــالت  ــ ــابـ ــ ــعــــدالت اإلصـ مــ
 فرصهم 

ّ
الصحية املرتبطة بــذلــك. كذلك تقل

الــرعــايــة الطبية الكافية  الــحــصــول عــلــى  فــي 
أو اقــتــنــاء أجـــهـــزة تــنــقــيــة الــــهــــواء. وكــــل هــذه 
ا أكبر 

ً
الــغــابــات عبئ الــعــوامــل تجعل حــرائــق 

نن ومنخفضي الدخل. على املواطنن امللوَّ
آثار طويلة المدى

ــــدى  ــة املـ ــلـ ــويـ ــر اآلثـــــــــار طـ ــديـ ــقـ ــعـــب تـ ــــن الـــصـ مـ
ض البشر للدخان، إذ يتعنَّ أن تستمر  لتعرَّ
ــي تـــتـــبـــع الـــحـــالـــة  ــتــ الـــــــدراســـــــات الـــطـــولـــيـــة الــ
ــقـــوًدا من  ـــن تــعــرضــوا لــلــدخــان عـ

َ
الــصــحــيــة مل

الـــزمـــن، وأن تــكــون قــــادرة عــلــى الــتــمــيــيــز بن 
اآلثـــار الناجمة عــن التعرض لعوامل بيئية 

مختلفة.
ــام لــيــزا مــيــلــر، اختصاصية  وقـــد ســنــحــت أمــ
أمــــــــــراض املــــنــــاعــــة الـــتـــنـــفـــســـيـــة فـــــي جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا ديفيز األمريكية، في عام 2008، 
فـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى اآلثــــــار طــويــلــة املـــدى 
للتعرض للدخان لدى عينة سكانية تخضع 
لظروف يجري التحكم فيها بدقة، وإن كانت 
هـــذه الــفــرصــة قــد اقــتــرنــت بــظــروف مــؤســفــة. 
كانت ميلر تجري دراســـات تتناول أمــراض 
قــَردة  الحساسية والــربــو على مجموعة مــن 
املكاك الريسوسي حينما اندلع أحد مواسم 
ــة كــالــيــفــورنــيــا.  ــ الـــحـــرائـــق الــقــاســيــة فـــي واليـ
وقتها كان 25 من مواليد هذه القَردة قد جرى 
توطينه في أماكن مفتوحة، وتعرضت القردة 
عــشــرة أيـــام ملــســتــويــات تــفــوق الــحــد األقــصــى 
 PM2.5 املسموح به من التعرض لجسيمات
ــه تـــوجـــيـــهـــات الــحــكــومــة  ، والـــــــذي أوصــــــت بــ
القَردة  الفدرالية. وال تــزال ميلر تراقب حالة 

الصحية، ونسلها، حتى اآلن.
الحظت ميلر أن قَردة املكاك التي ُولدت خالل 
عــــام 2008 تــعــانــي بـــدرجـــة أكــبــر مـــن قــصــور 
االستجابة املناعية وضعف كــفــاءة الرئتن 
التالي.  ُولــدت خالل العام  مقارنة بتلك التي 
ــر بـــعـــد، أجــــــرت مــيــلــر  ـ

َ
ــنـــش ـ

ُ
ــم ت وفـــــي دراســـــــة لــ

وفريقها البحثي مسًحا ضوئًيا لرئات هذه 
القَردة، فالحظوا حدوث تيبس في أنسجتها 
ك  على نحو قد يجعل هذه الحيوانات تتحرَّ
وتــتــنــفــس بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة لــتــعــويــض هــذا 

القصور في الوظائف التنفسية.
وتقول ميلر إن هذه البيانات تقدم لنا بعض 
ــارات املــهــمــة عــن اآلثــــار الــســامــة طويلة  ــ اإلشــ
ــدى الـــتـــي يــتــســبــب فــيــهــا الــــدخــــان املــتــولــد  ــ املـ
ــابــــات لـــلـــوظـــائـــف املــنــاعــيــة  عــــن حــــرائــــق الــــغــ
والتنفسية لدى اإلنسان، مضيفة: نحن على 

يقن بأن هذه اآلثار مدمرة.
ولـــكـــن مــيــلــر تــقــر بــــأن ثــمــة بــعــض املــحــاذيــر 
التي يجب وضعها في االعتبار عند األخذ 
بنتائج هذا العمل البحثي. فالتجارب التي 
أجـــراهـــا فــريــقــهــا الــبــحــثــي جـــرى الــتــحــكــم في 
الــبــاحــثــن أمكنهم  إلـــى أن  ظــروفــهــا، بالنظر 
الــتــأكــد مــن أمــاكــن وجـــود قـــردة املــكــاك طــوال 
ضون  الوقت، في حن أن معظم البشر ال يتعرَّ
للدخان في األماكن املفتوحة لـ24 ساعة، كما 
أن استجابة البشر للدخان قــد تختلف عن 

استجابة قَردة املكاك له.
األماكن المفتوحة واألماكن المغلقة

إلـــى  يـــســـعـــون  ــتـــى اآلن  ــلـــمـــاء حـ الـــعـ يـــــــزال  ال 
الوقوف على مستويات تعّرض األشخاص 
ــق الـــغـــابـــات في  ــرائـ لـــلـــدخـــان املــنــبــعــث مـــن حـ
ــــدأ بـــاحـــثـــون خـــالل  ــــد بـ ــــروف مــخــتــلــفــة. وقـ ظــ
األعوام السابقة استخدام تقنيات تعلم اآللة 
فــي دراســــة الــبــيــانــات املــســتــقــاة مــن عمليات 
ــاد الجوية وبيانات  نمذجة قياسات األرصـ

األقمار الصناعية عالية الدقة بهدف التنبؤ 
بطبيعة حــركــة الــدخــان فــي الــغــالف الــجــوي. 
كــمــا تـــقـــّدم أجـــهـــزة اســتــشــعــار جــــودة الــهــواء 
ا من البيانات اآلنية 

ً
املنزلية للباحثن أطنان

التي تمّكنهم من تتبع مستويات جسيمات 
PM2.5 بدقة أكبر.

ــم كـــثـــيـــر مــن  ــهــ ــديــ ــد لــ ــعــ ــاء لـــــم يــ ــمــ ــلــ ــعــ ــكــــن الــ لــ
حــت به  مــجــمــوعــات املــقــارنــة بحسب مــا صــرَّ
ميلر. على سبيل املثال، يتنفس ما يزيد على 
%90 من األطــفــال على مستوى العالم هــواًء 
تفوق فيه مستويات جسيمات PM2.5 تلك 
الــتــي تــوصــي بــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
إلــــى حد  ــهــــواء  الــ تـــلـــوث  )WHO(؛ إذ يــشــيــع 
يجعل من الصعب العثور على أناس وأنواع 
أخــــرى مــن الــرئــيــســيــات لــم يــتــعــرضــوا لــهــواء 
ز احــتــيــاجــنــا إلــــى هــذا 

ّ
مـــلـــوث، وهــــو مـــا يـــعـــز

النوع من األبحاث.

وتـــقـــول مــيــلــنــر إن الــخــطــوة الــتــالــيــة واألهــــم 
املــواد  إلــى معرفة  فــي البحث العلمي تهدف 
ــودة فــــي دخــــــان حـــرائـــق  ــ ــوجـ ــ الــكــيــمــيــائــيــة املـ
أكــثــر خـــطـــًرا على  الـــغـــابـــات، والـــتـــي تجعلها 
ــزة الــتــنــفــســيــة مــــن مــــصــــادر الـــتـــلـــوث  ــ ــهـ ــ األجـ
 عن معرفة طبيعة التفاعالت 

ً
األخــرى، فضال

ــســبــب تــلــف الــخــاليــا الــبــشــريــة بسبب 
ُ
الــتــي ت

ثــات. وهــنــا،  الــتــفــاعــل بينها وبـــن هـــذه املــلــوِّ
ــقـــول مــيــلــنــر: دأب الـــبـــشـــر عـــلـــى اســـتـــخـــدام  تـ
ــنـــذ فــجــر  ــة مـ ــيـ ــزلـ ــنـ ــة املـ ــئـ ــتـــدفـ الـــخـــشـــب فــــي الـ
فـــي عملية  تــتــمــثــل  املــشــكــلــة ال  ا 

ً
إذ الـــتـــاريـــخ، 

إحراق املواد العضوية وحسب، بل في إحراق 
مــواد مــن ُصنع البشر إلــى جانب تلك املــواد 

العضوية.
وعــلــى حـــد قـــول هــيــفــت-نــيــل، ثــمــة تــســاؤالت 
ق بالكيفية التي يتسلل بها 

َّ
مهمة أخرى تتعل

الدخان إلى األماكن املغلقة. وتجدر اإلشارة 
إلــى أن اختصاصيِّ الصحة  في ذلــك الصدد 
ــادة فـــئـــات األشـــخـــاص  ــ الــعــامــة يــنــصــحــون عـ
ُعــرضــة للمشكالت الصحية بالبقاء  األكــثــر 
داخل األماكن املغلقة وغلق األبواب والنوافذ 
كــافــة خــالل األيـــام الــتــي تشهد تــلــوث الــهــواء 
بــدرجــة كــبــيــرة. لــكــن تــبــقــى هـــذه الــتــوصــيــات 
عامة للغاية وغير محددة«، حسبما تصرح 
جونستون، التي تضيف أن تلك التوصيات 
ال تساعد كــثــيــًرا فــي أســتــرالــيــا، إذ ال تفصل 
مــســافــات عــازلــة كــبــيــرة غــالــبــيــة املـــنـــازل عما 

حولها.
وقــد أوضحت األبحاث األولية التي أجريت 
على مــنــازل بها أجــهــزة لــرصــد حــالــة الــهــواء 
أنــه على الرغم من أن  في واليــة كاليفورنيا، 
الـــهـــواء داخــــل املـــنـــازل حــــوى نــســبــة تــقــل عن 
الــدقــيــقــة املــوجــود  نــصــف تــركــيــز الجسيمات 
في األماكن املفتوحة، فقد اقتربت مستويات 
جسيمات PM2.5 فيه خــالل اشتعال حرائق 
ــة أضــــعــــاف مــســتــويــاتــهــا  الـــغـــابـــات مــــن ثـــالثـ
العادية، لتفوق بذلك في أغلب األوقات الحَد 
األقــــصــــى املـــســـمـــوح بــــه مــــن الـــتـــعـــّرض لــهــذه 
ــة، والــــذي  ــاعـ الــجــســيــمــات خــــالل فـــتـــرة 24 سـ
ــة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة األمـــريـــكـــيـــة  ــالــ ــــه وكــ دتـ ــدَّ ــ حـ
)EPA(5 مع ذلك، فمعدالت تغلغل الدخان إلى 
داخل املنازل قد تختلف من منزل آلخر، وهو 
ما جعل هيفت-نيل يحاجج بأهمية تحديد 
حقق حماية من الهواء امللوث 

ُ
أفضل صورة ت

لدى بناء املنازل.
وتعّد املدارس أماكن حيوية إلجراء األبحاث 
عن جــودة الهواء، إذ يبدو أن األطفال بوجه 
ثـــر ســـلـــًبـــا بـــالـــدخـــان 

ُ
ــثـــر ُعــــرضــــة لـــلـــتـــأ ــام أكـ ــ عـ

املنبعث عن حرائق الغابات من األشخاص 
ــــن. ولـــــــهـــــــذا، تــــــــــدرس كـــــولـــــن ريــــــد،  ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
اخــتــصــاصــيــة جــغــرافــيــا الــصــحــة مــن جامعة 
كـــولـــورادو بــولــدر األمــريــكــيــة، جــــودة الــهــواء 
في املــدارس، إذ تعتزم هي وفريقها البحثي 
دراســة مستويات هذه الجودة داخــل مباني 
ــورادو وخـــارجـــهـــا،  ــ ــولـ ــ املـــــــدارس فـــي واليـــــة كـ
ــا بــتــلــك املـــوجـــودة فـــي مــنــازل  ـــاهـ مــقــاِرنــن إيَّ

التالميذ.
ــادات الــصــحــة الــعــامــة  ــد إن إرشــــــ ــ ــقـــول رايـ وتـ
املعمول بها حالًيا في الواليات املتحدة تترك 
 اتخاذ قرار 

َ
إلدارة كل منطقة سكنية سلطة

استمرار املــدارس في عملها أو غلقها خالل 
أحداث تلوث الهواء الشديد، بناًء على ما إذا 
كانت جودة الهواء أفضل في املدرسة أم في 
املنزل، مضيفة: لكن ما من جهة تتوافر لديها 

فعلًيا أي من هذه البيانات.

وتــضــيــف رايــــد أن هـــذه الـــدراســـة قــد تساعد 
الــبــتِّ فــي مــا إذا كان  السلطات املحلية على 
من الضروري إقامة مالجئ للهواء النظيف« 
يستطيع األفـــراد مــن خاللها الحصول على 
الهواء النقي، أم ال. على سبيل املثال، يمكن 
ر املدارس الهواء النقي للتالميذ خالل 

ّ
أن توف

فـــتـــرة الـــنـــهـــار، ولــبــاقــي ســـكـــان املــنــطــقــة بعد 
انتهاء فترة الدراسة.

وســـــــوف يـــســـاعـــد تــــوافــــر مــــزيــــد مــــن أجـــهـــزة 
استشعار مستوى جودة الهواء في األماكن 
ــن املـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــاكـ ــ املــغــلــقــة واألمـ
ــذه الـــتـــوصـــيـــات الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا ســتــســهــم  ــ هـ
الــصــحــيــة لكل  الــحــالــة  فــي تنفيذها مــتــابــعــة 
فــــرد، بــحــســب مــا ذكــــرت بــرونــيــكــي، ال سّيما 
ضــون  مــتــابــعــة الـــحـــالـــة الــصــحــيــة ملــــن يــتــعــرَّ
ــال  ــن الـــــدخـــــان، مـــثـــل رجــ لـــجـــرعـــات كــثــيــفــة مــ
اإلطــــفــــاء املـــتـــطـــوعـــن ضـــمـــن الـــــدراســـــة الــتــي 
تـــجـــريـــهـــا. وتـــتـــوقـــع بـــرونـــيـــكـــي أن األبـــحـــاث 
جريها حالًيا عن املــؤشــرات الحيوية 

ُ
التي ت

الــدمــويــة والــجــهــاز املناعي  للقلب واألوعــيــة 
ســوف تتيح فــي املستقبل إجــــراَء اخــتــبــارات 
دم بسيطة لرجال اإلطــفــاء وفئات املواطنن 
األكــثــر ُعــرضــة للتضّرر مــن أدخــنــة الحرائق، 
لتحديد ما إذا كان الشخص قد تعّرض على 
مــدار حياته ملستويات خطيرة من األدخنة، 
م عليه اتخاذ احتياطات 

ّ
وهو ما سوف يحت

ــبــه االســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــّرض 
ِّ
ــجــن

ُ
إضـــافـــيـــة ت

لألدخنة. وتتساءل برونيكي قائلة: ملــاذا ال 
يرتدي األشــخــاص الذين يواجهون الدخان 
ح إجمالي 

ِّ
بحكم عملهم شاراٍت خاصة، توض

لــلــدخــان، كما يــحــدث في  مستوى تعّرضهم 
الــذيــن يتعاملون مــع األشــعــة  حــالــة الفنين 

السينية؟.
 النظر 

ِّ
أنــه بغض إلــى  لكن جونستون تلفت 

عن أهمية فهم تعقيدات الكيفية التي ُيلحق 
 الضرَر بجسم اإلنسان، وأهمية 

ُ
بها الدخان

مــعــرفــة درجـــة خــطــورة دخـــان الــحــرائــق على 
ى ألصل  األفــراد، فاألبحاث العلمية ال تتصدَّ

هذه املشكلة، وهي التغّير املناخي.
وتعلق جونستون على مسألة تغير املناخ 
العاملي قائلة: قد تتوافر لدينا كل األبحاث 
ـــــوصـــــي بــــتــــنــــاول عـــقـــاقـــيـــر مــــضــــادة 

ُ
الــــتــــي ت

ــد فـــالتـــر الـــهـــواء  لــاللــتــهــاب أو اســـتـــخـــدام أحــ
 )HEPA( حة للجسيمات

ِّ
عالية الكفاءة املرش

واملدعومة حكومًيا، ولكننا سنظل متأخرين 
 إذا لم نعالج املعضلة 

ٍّ
عن الــوصــول إلــى حــل

ــيـــة«، وأضـــافـــت قــائــلــة: املـــســـار الـــذي  األســـاسـ
نسلكه حالًيا مفزع.

ــنــــاخ أن  ـــع اخـــتـــصـــاصـــيـــو نـــمـــذجـــة املــ
ّ
ويـــتـــوق

مت بسببها مناطق من  الــتــي تفحَّ الــحــرائــق 
ــذا الـــعـــام لن  كــالــيــفــورنــيــا وروســـيـــا خــــالل هــ
تــكــون األخــيــرة مــن نــوعــهــا، إذ أوضـــح تقرير 
الــصــادر عــن واليـــة كاليفورنيا  املــنــاخ  ر  تغيُّ
الــتــي تلتهمها  املــنــاطــق  عـــام 2018 أن رقــعــة 
الحرائق سوف تزداد بنسبة %77 مع نهاية 
هـــذا الـــقـــرن، إذا اســتــمــر الــتــزايــد فــي مــعــدالت 
االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة. ولــــهــــذا، يــتــكــاتــف 
الـــبـــاحـــثـــون وصـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـات فـــي بــذل 
ــذه الــســيــنــاريــوهــات  ــ مــــســــاٍع حــثــيــثــة ملـــنـــع هـ

الكارثية.
إلــى أن ارتفاع  كما تشير التنبؤات الحالية 
الت االنبعاثات الكربونية ســوف ُيثقل  مــعــدَّ
ــع 

ّ
كــاهــل نــظــم الــرعــايــة الــطــبــيــة، إذ مــن املــتــوق

ــائــــف  ــقــــصــــور فـــــي الــــوظــ إصـــــابـــــة املـــــاليـــــن بــ
التنفسية واملناعية ووظائف القلب واألوعية 
الدموية، ال سّيما في أوســاط فئات السكان 
ــة لـــهـــذه املـــخـــاطـــر. عــلــى سبيل  ــر ُعـــرضـ ــثـ األكـ
دها النظام  ر التكاليف التي تكبَّ ــقــدَّ

ُ
ت املــثــال، 

الصحي فــي أستراليا بسبب حــاالت الوفاة 
املــبــكــرة والـــحـــاالت املــودعــة فــي املستشفيات 
التي صاحبت أحــداث الصيف األســود هناك 
بنحو مــلــيــاري دوالر أســتــرالــي )1.47 مليار 
دوالر أمريكي(، وهــو مبلغ أكبر عشر مرات 
ــوام الــســابــقــة  ــ ــ مــمــا بــلــغــتــه قــيــمــتــه خــــالل األعـ
البلد. وفــي الوقت ذاتــه، تستمر مساعي  في 
 

ّ
ــــى مـــخـــاطـــر الـــتـــعـــرض الـــعـــلـــمـــاء لـــلـــوصـــول إلـ
ألدخـــنـــة الـــحـــرائـــق. وقــــد بــــدأ الـــعـــامـــلـــون في 
الخطوط األمامية ملواجهة الحرائق ُيبدون 
اســـتـــعـــدادهـــم لــلــمــشــاركــة فـــي األبــــحــــاث رغــم 
سفر عنها. 

ُ
قلقهم مــن النتائج التي ســوف ت

ولــهــذا، نجد املـــالزم كــن سميث، قــائــد عربة 
 فرقة اإلطفاء املتوجهة 

ّ
النقل التي كانت تقل

نحو حريق ديكسي، يتوقف فجأة في أثناء 
صعوده سلًما ليفتح باب مقعد السائق في 
: يجب أال نفكر 

ً
العربة ويخاطب زمالءه قائال

لــو علمنا  ا: 
ً
الـــدخـــان«، مضيف فيما يحتويه 

سه فــي أثــنــاء أداء 
َّ
الـــذي نتنف مــاهــيــة الــهــواء 

مهمتنا، ملا استطعنا القيام بها.

ــل فــريــق مــن رجــال  فــي صبيحة يــوم بـــارد الطقس مــن شهر سبتمبر املــاضــي، حــمَّ
اإلطفاء في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية عرَبة نقل ذات لون أحمر فاتح بُعّدتهم 
وعتادهم. كان الهواء قد عبق برائحة صمغ صنوبر شديدة العذوبة قادمة من مصدر 
وهج بعيد، في الوقت الذي أخذوا فيه يتأهبون لبدء مكافحة حريق ديكسي الذي راح 
سع إلى حد أوشك معه أن يصبح حريق الغابات األكبر في تاريخ والية كاليفورنيا 

َّ
يت

النيران جبال سييرا نيفادا، لتحرق ما يزيد على 3900  األمريكية. وقــد اجتاحت 
ن طاقم اإلطفاء من إحكام سيطرته عليها، أواخر 

َّ
كيلومتر مربع منها، قبل أن يتمك

شهر أكتوبر املاضي.
لــكــنَّ طــاقــم اإلطــفــاء كـــان عليه الــتــوقــف فــي محطة أخـــرى قــبــل أن يلحق بـــآالف من 
األشخاص اآلخرين الذين سعوا إلى السيطرة على ألسنة اللهب. آنذاك، كانت ماري 
برونيكي وفريق من الباحثني يشغلون حجرة دراسية صغيرة داخل مبنى تدريب 
أجـــروا  الــحــرائــق فــي حــي ميشن بمدينة ســـان فرانسيسكو، حــيــث  إدارة مكافحة 

ا ألفراد طاقم مكافحة الحرائق وجمعوا عينات دم منهم.
ً
استبيان

برونيكي، الباحثة املتخصصة في دراسة امللوثات البيولوجية من جامعة ستانفورد 
العينات كــأســاس لدراستها،  إلــى اســتــخــدام هــذه  الــحــريــق، سعت  القريبة مــن مــوقــع 
ا عن أي عالمات 

ً
الطاقم لدى عودتهم، بحث أفــراد  التي ستأخذها من  لتقارنها بتلك 

تعكس ردة فعل أجسامهم للدخان، بما في ذلك االلتهابات والتغيرات التي قد تطرأ 
على وظائف القلب والجهاز املناعي.

يعدُّ الدخان المنبعث من حرائق 
الغابات السبب في وفاة ما يتراوح 

بين عشرات ومئات اآلالف من 
البشر على مستوى العالم سنوًيا

آثار حرائق الغابات تعزز احتمالية 
إصابة األشخاص باألمراض 

الُمعدية وتفاقم أعراض األمراض 
التنفسية لدى المصابين بها

مع اتِّساع رقعة حرائق الغابات واستعارها وقًتا أطول من العام، يســـــــــــــــــــعى العلماء سعًيا حثيًثا إلى دراسة آثارها الممتدة على صحة اإلنسان

مت بسببها مناطق من كاليفورنيـــــــــــــــــــــــــــا وروسيا خالل هذا العام لن تكون األخيرة من نوعها يتوّقع اختصاصيو نمذجة المناخ أن الحرائق التي تفحَّ
ماكس كوزلوف - نيترش
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ــه يــتــعــن تــكــثــيــف  ــ ــول الـــعـــلـــمـــاء إنـ ــقـ ــدن : يـ ــنـ • لـ
ــادة تــــدويــــر الـــنـــفـــايـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بــشــكــل  ــ ــ إعـ
عــاجــل، ألن جــهــود الــتــعــديــن بــحــثــا عــن املــعــادن 
الــثــمــيــنــة أمـــر غــيــر قــابــل لــاســتــمــرار، حــســب بي 
بــي ســي«. وقـــدرت إحــدى الــدراســات أن مخزون 
57 مليون  بلغ  العالم  في  املهملة  اإللكترونيات 

طن في سنة 2021 وحدها.
وتــقــول الجمعية امللكية للكيمياء إن هــنــاك اآلن 
ــص مـــن تلك 

ُّ
حـــاجـــة لـــبـــذل جـــهـــود عــاملــيــة لــلــتــخــل

النفايات، بــداًل من تعدين باطن األرض. وتشكل 
ــا تـــهـــديـــدًا لــســاســل  الــــصــــراعــــات الـــعـــاملـــيـــة أيــــضــ
اإلمداد باملعادن الثمينة. وتدير الجمعية امللكية 
إلــى عــدم استدامة  للكيمياء حملة للفت االنتباه 
استخراج جميع العناصر الثمينة املستخدمة في 

تكنولوجيا املستهلك.
وتشير إلى أن االضطرابات الجيوسياسية، بما 
في ذلك الحرب في أوكرانيا، تسببت في ارتفاعات 
ــواد، مــثــل الــنــيــكــل، العنصر  ــ هــائــلــة فـــي أســـعـــار مـ

الرئيسي في بطاريات املركبات الكهربائية.
ــــوق الـــعـــنـــاصـــر إلـــى  ــذا الــتــقــلــب فــــي سـ ــ ويـــــــؤدي هـ

مكن من إنتاج 
ُ
فوضى في ساسل التوريد« التي ت

اإللــكــتــرونــيــات. وبــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع الــطــلــب، 
تــســبــب هـــذا فــي زيــــادة ســعــر الــلــيــثــيــوم، العنصر 
اآلخر املهم في تكنولوجيا البطاريات بنسبة 500 
في املائة تقريبا بن سنة 2021 و2022، وبعض 

العناصر الرئيسية بدأت تنفد ببساطة.
ويقول البروفسور توم ويلتون، رئيس الجمعية 
ــزال عــاداتــنــا فــي استهاك  تـ امللكية للكيمياء: ال 
إلــى حــد كبير، وقد  التكنولوجيا غير مستدامة 
تركتنا عــرضــة لخطر استنفاد العناصر الخام 
الــتــي نحتاج إلــيــهــا«، مضيفا أن هــذه الــعــادات ال 

تزال تفاقم األضرار البيئية«.
كما كشفت أبحاث جديدة أجرتها الجمعية عن 
تــكــنــولــوجــيــا أكثر  تــزايــد طــلــب املستهلكن عــلــى 
استدامة. وفي استطاع على اإلنترنت شمل 10 
آالف شخص في 10 بلدان، قال 60 في املائة إنهم 
ل إلـــى منافس   إلـــى الــتــحــوُّ

ً
ســيــكــونــون أكــثــر مــيــا

الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة املــفــضــلــة لـــديـــهـــم فــــي مــجــال 
ع بطريقة 

َ
التكنولوجيا إذا علموا أن املنتج ُيصن

مستدامة.

النفايات اإللكترونية بلغت 57 مليون طن خالل 2021
دويل

حتذير أممّي من خطر 
جتاوز حرارة األرض 

1.5 درجة
 هــنــاك 

ّ
ــحــدة مـــن أن

ّ
ــم املــت رت األمــ

ّ
ــذ ــ حـ

ــااًل بــنــســبــة تـــقـــارب %50 بــأن  ــتـــمـ احـ
ــة  يـــصـــل املــــتــــوســــط الــــســــنــــوي لـــدرجـ
حرارة األرض، خال سنة واحد على 
الــســنــوات الخمس املقبلة،   مــن 

ّ
ــل األقـ

إلى 1.5 درجة مئوية باملقارنة مع ما 
كان عليه معّدل حرارة سطح الكوكب 

قبل الحقبة الصناعية.
 تـــجـــاوز هــــذه الــعــتــبــة مــؤقــتــا ال 

ّ
لـــكـــن

ــورة دائـــمـــة  ــ ــــصـ يـــعـــنـــي تــــجــــاوزهــــا بـ
وبالتالي القضاء على أهداف اتفاق 

باريس بشأن التغّير املناخي.
وحـــّدد اتــفــاق بــاريــس أهــدافــا طويلة 
األجــل لتوجيه جميع البلدان للحّد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن انـــبـــعـــاثـــات غــــازات 
الــحــراري العاملية لقصر  االحــتــبــاس 
زيادة درجة الحرارة العاملية في هذا 
ــتـــن مــئــويــتــن، بل  ــرن عــلــى درجـ ــقـ الـ
ومواصلة الجهود الرامية إلى إبقاء 
ــــدود 1.5 درجـــة  هــــذه الــــزيــــادة فـــي حـ

مئوية.
وقـــالـــت املــنــظــمــة الــعــاملــيــة لـــأرصـــاد 
الــجــويــة الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة في 
 هناك 

ّ
تحديث لتقريرها املناخي إن

ــة بـــأن  ــئـ احـــتـــمـــااًل بــنــســبــة 50 فــــي املـ
ــة  يـــصـــل املــــتــــوســــط الــــســــنــــوي لـــدرجـ
الحرارة العاملية مؤقتا إلى 1.5 درجة 
مئوية فوق مستوى ما قبل العصر 
ــنـــاعـــي، فــــي ســـنـــة واحـــــــدة عــلــى  الـــصـ
الــســنــوات الخمس املقبلة،  األقـــل مــن 
ــال مـــع مـــرور  ــمـ ــتـ ــزايـــد هــــذا االحـ ــتـ ويـ

الوقت.
 هــذا 

ّ
وبــحــســب الــتــقــريــر الــجــديــد فــــإن

ـــرد منذ 
ّ
الــخــطــر يـــتـــزايـــد بــشــكــل مـــط

عــام 2015 عندما كــان هــذا االحتمال 
منعدما تقريبا.

 هذا االحتمال 
ّ
مة أن

ّ
وأوضحت املنظ

كانت نسبته 10 في املئة في الفترة 
إلـــى مـــا يــقــرب  2017-2021، وارتـــفـــع 
املــئــة فــي الفترة 2026-2022.  50 فــي 
وهــنــاك احــتــمــال بنسبة 93 فــي املئة 
 في 

ّ
بأن يصبح عام واحد على األقل

الفترة 2022-2026 أحّر عام مسّجل، 
 عام 2016 كأحّر عام.

ّ
 محل

ّ
ليحل

الــعــاملــي للمناخ  وبحسب التحديث 
الــســنــوي إلـــى الــعــقــدي، الـــصـــادر عن 
مــكــتــب األرصــــــــاد الـــجـــويـــة بــاملــمــلــكــة 
املــتــحــدة، وهــو مــركــز املنظمة الــرائــد 
في هذه التنّبؤات، ثّمة احتمال أيضا 
ــأن يــتــجــاوز  ــ ــة بـ ــئـ بــنــســبــة 93 فــــي املـ
مــتــوســط درجــــة الــــحــــرارة لــلــســنــوات 
ــتـــوســـط  ــمـــــس 2022-2026 مـ ــ ــــخـ الـ
الـــســـنـــوات الــخــمــس املــاضــيــة 2017-

.2021
ــام  ــعـ ــر عــــن األمـــــــن الـ ــريـ ــقـ ــتـ ــقــــل الـ ونــ
ــنــــظــــمــــة الـــــعـــــاملـــــيـــــة لــــــأرصــــــاد  ــلــــمــ لــ
 
ّ
ــــاالس قـــولـــه إن الـــجـــويـــة بــيــتــيــري تـ
تبّن–بمهارة علمية  الــدراســة  هــذه 
نــقــتــرب بشكل ملحوظ  ــنــا 

ّ
فــائــقــة–أن

ــّد  ــى الــــحــ ــ ــ ــا إلـ ــتــ مـــــن الــــــوصــــــول مــــؤقــ
األدنـــــى املـــحـــّدد فـــي اتـــفـــاق بــاريــس 

املناخ. تغّير  بشأن 
 1.5 درجـــــة مــئــويــة 

ّ
تـــــاالس أن وأّكــــــد 

ليست نتيجة إحــصــاءات عشوائية، 
ــر عـــلـــى الــنــقــطــة الــتــي  بــــل هــــي مـــؤشـ
الــتــأثــيــرات املناخية  ستصبح فيها 
أشــــّد ضــــررًا بــالــنــاس بــل وبــالــكــوكــب 

بأسره.

طائرات بدون طيار تزرع 40 ألف شجرة

علماء: حرب أوكرانيا تهدد حياة الدالفني
لــنــدن : قــال عــدد مــن العلماء إن الــزيــادة األخــيــرة 
في وفيات الدالفن في البحر األسود، ربما تكون 

ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ــان« الــبــريــطــانــيــة،  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة الـ
ــلــــوث الـــضـــوضـــائـــي  ــتــ الــ ــثــــون أن  ــبــــاحــ الــ يـــعـــتـــقـــد 
ــود، الــنــاجــم عن  ــ املــتــزايــد فـــي شــمــال الــبــحــر األســ
ــــود  ــة هــــنــــاك، ووجـ ــاريـ ــجـ األنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الـ
الــروســيــة به،  حــوالــي 20 سفينة تابعة للبحرية 
إلــى الشواطئ التركية  الــدالفــن جنوبا  قــاد  ربما 
والبلغارية؛ حيث تقطعت بهم السبل أو علقوا 

في شباك الصيد بأعداد كبيرة.
الــحــرب، تم العثور على أكثر من 80  ومنذ بداية 
دولفينا ميتا عبر الساحل الغربي للبحر األسود، 
وقــد وصفت مؤسسة األبــحــاث البحرية التركية 
ــــوداف( هـــذا االرتـــفـــاع فــي نسبة الــوفــيــات بأنه  )تـ

غير عادي«.
وكشفت التحقيقات األولية التي أجرتها توداف« 
تل بعد أن علق 

ُ
أن حوالي نصف هــذه الــدالفــن ق

في شباك الصيد.
ــر ال يــــزال  ــ ــإن مــصــيــر الـــنـــصـــف اآلخــ ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ ومـ
مــوضــع تــســاؤل« وفــقــا لــلــدكــتــور بــيــرم أوزتــــورك، 
رئيس تــوداف«، الذي أكد أنه لم يتم العثور على 
أي عـــامـــات عــلــى حـــــدوث اشـــتـــبـــاك أو اإلصـــابـــة 

بأعيرة نارية على جثث الدالفن«.
وأضاف أوزتورك: الصدمة الصوتية الناتجة عن 
الــتــردد للسفن الحربية هي  الــســونــار منخفض 
أحد االحتماالت التي تتبادر إلى الذهن«، ولكنه 

شدد على أهمية إيجاد دليل على هذا األمر.
ــقـــوات الــبــحــريــة عــــادة عــلــى الــســونــار  وتــعــتــمــد الـ
الكــتــشــاف غــواصــات الــعــدو مــن مــســافــات بعيدة. 

املمكن أن تزعجها وتؤذيها بشكل خطير؛ حيث 
قــد تتجه الــدالفــن واألنــــواع األخـــرى إلــى منطقة 
غير مألوفة ملحاولة تجنبها. وأضــاف: قد يكون 
هذا هو السبب وراء الهجرة الجماعية لأسماك 
والــحــيــتــان إلـــى الــجــنــوب، لــتــكــون فــريــســة لشباك 

الصيد«.
 Green ويــتــفــق ديــمــيــتــار بــوبــوف، مــديــر مــشــروع
Balkans«، وهي منظمة حماية بلغارية، مع هذه 

ونظرًا ألن الثدييات البحرية تعتمد أيضا على 
الصوت في االتصال والوظائف األخرى، يمكن أن 
يكون للضوضاء تحت املاء تأثيرات خطيرة؛ بل 

قاتلة، عليها.
ومن جهته، قال الدكتور بافيل غولدين، الباحث 
ــة لــلــعــلــوم،  ــيــ فـــي األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة األوكــــرانــ
الـــدائـــمـــة تــحــت املـــــاء قـــد ال تقتل  الـــضـــوضـــاء  إن 
الـــحـــيـــوانـــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ولـــكـــن ال يـــــزال من 

النظرية. وقــد اكتشف اتجاها مشابها في املياه 
البلغارية؛ خصوصا بن خنازير البحر األسود.

الــعــلــمــاء إن تحقيقاتهم تعوقها حقيقة  ويــقــول 
ــوكــــوالت لــحــمــايــة الــثــديــيــات  ــدم وجــــــود بــــروتــ ــ عـ
الــبــحــريــة خـــال الـــحـــرب، مــشــيــريــن إلـــى أن هــنــاك 
عــشــرات السفن فــي البحر األســـود؛ لكن ال يمكن 
معرفة حتى عدد املرات التي تستخدم فيها هذه 

السفن السونار.

تورونتو : بدأت طائرات بدون طيار بالتحليق 
شمالي تورونتو حيث الغابات التي اجتاحتها 
الحرائق مؤخًرا، وهدفها إطاق بذور النباتات 
لــزراعــة أشــجــار الصنوبر والتنوب  فــي األرض 
ــور إلــــــى مـــســـكـــنـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي،  ــيــ ــطــ وإعـــــــــــادة الــ
وتـــضـــطـــلـــع بــــهــــذا املـــــشـــــروع الـــشـــركـــة الــكــنــديــة 
الــنــاشــئــة فـــاش فــورســت الــتــي تــخــطــط لــزراعــة 
40 ألـــف شــجــرة فــي املنطقة خـــال شــهــر واحـــد، 
لكنها ستتوسع في مناطق أخرى لتزرع مئات 
آالف األشجار قبل نهاية العام الجاري، ويتمثل 
هدفها النهائي في زراعة مليار شجرة بحلول 

العام 2028.
وتــــرى هــــذه الـــشـــركـــة، مــثــل كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الناشئة األخــرى، بقدرة التقنية على استعادة 
الغابات لوقف فقدان التنوع الحيوي ومكافحة 
التغير املناخي، لكن اللجنة الدولية للتغيرات 
إلــى ضـــرورة زراعـــة 10 مليار  املناخية أشـــارت 
دونــــم مـــن األشـــجـــار لــخــفــض االحـــتـــرار الــعــاملــي 
1.5 درجـــة مــئــويــة، وهــي غــابــة بحجم الــواليــات 

األمريكية املتحدة تقريًبا.
ومع أنه ينبغي حماية الغابات املوجودة ونحن 
نزرع األشجار الجديدة، فهذا ليس ما يحصل، 
إذ صــرحــت أنجليك أهــلــســتــروم، وهــي الشريك 
املـــؤســـس لــفــاش فـــورســـت: أطــلــقــت الــكــثــيــر من 
الجهود بهدف إعــادة زراعــة الغابات، وبالرغم 
مـــن جــمــيــعــهــا، مـــا زلــنــا نــشــهــد خـــســـارة صافية 

تقدر بسبعة مليارات شجرة سنوًيا.
ويقتصر دور الطائرات بدون طيار على زراعة 
األشــجــار، فــا تــتــنــاول عمليات إزالـــة الــغــابــات، 
مع أن األخيرة أكبر أهمية أكبر من األولــى، ألن 
األشجار األقدم تخزن كميات أكبر من الكربون.

والســتــعــادة الــغــابــات املــفــقــودة، على الــطــائــرات 
الــعــمــل بــســرعــة أكـــبـــر وتــكــلــفــة أقــــل مـــن الــبــشــر. 
ــــاش فـــورســـت  ــا تــســتــطــيــع تـــقـــنـــيـــات فــ ــ ــًي ــالــ وحــ
الزراعة بمعدل 10 إلى 20 ألف بذرة يومًيا؛ لكن 
الــشــركــة تعتزم تطوير تقنياتها لتمكنها من 
زراعة 100 ألف شجرة يومًيا، علًما بأن معدالت 

الزراعة اليدوية ال تتجاوز 1,500 شجرة يومًيا.
وتــهــدف الــشــركــة لــخــفــض تكلفة الـــزراعـــة حتى 
ا لكل شجرة، أو ربع تكلفة الزراعة في 

ً
50 سنت

الشركات األخرى.
وعندما تبدأ الشركة عملها في إحــدى املواقع، 
ترسل طائرات مسيرة ملسح املنطقة مستخدمة 
ــاكـــن مــاءمــة  بــرمــجــيــة لــلــتــعــرف عــلــى أكــثــر األمـ
ـــا لــلــتــربــة والـــنـــبـــات املــــوجــــود، ثم 

ً
لـــلـــزراعـــة، وفـــق

ترسل ســرًبــا مــن الــطــائــرات ليطلق بدقة بــذوًرا 
في خليط يشجعها على اإلنــبــات قبل أسابيع 
مـــن املــتــوقــع، كــذلــك صــمــمــت كــبــســوالت الــبــذور 
لــتــخــزيــن الــرطــوبــة حــتــى تــنــجــو الــشــتــات وإن 
ــن الــــجــــفــــاف، وفـــــي بــعــض  تـــعـــرضـــت لـــشـــهـــور مــ
ــرات بــــذورهــــا بــأجــهــزة  ــائـ ــطـ ــاالت، تــطــلــق الـ ــحــ الــ
هواء مضغوط لغرسها في عمق كاف، وخاصة 
ــقــت عليها أنجليك 

ّ
الــجــبــلــيــة، وعــل املــنــاطــق  فــي 

قائلة: تتيح للبذور الوصول إلى املناطق التي 
تستعصي على البشر.

وبــعــد إطـــاق الــبــذور، تــعــود الشركة إلــى موقع 
اإلطـــــــاق ملــتــابــعــة نـــمـــو الـــشـــتـــات. إذ صــرحــت 

أنــجــلــيــك: نـــعـــود إلــــى املـــوقـــع بــعــد فـــتـــرة زمــنــيــة 
ـــا لــطــبــيــعــة املـــشـــروع، فــنــعــود بعد 

ً
تــخــتــلــف وفـــق

شــهــريــن، ثـــم عــــام فــعــامــن، ثـــم ثـــاثـــة فــخــمــســة، 
وهــدفــنــا ضــمــان عــــزل األشـــجـــار لــلــكــربــون كما 
خطط لها. عــاوة على أننا نكفل زراعـــة العدد 
املطلوب من األشــجــار، ونعود للموقع لضمان 

ذلك.
وتــــخــــتــــار الــــشــــركــــة زراعـــــــــة أنـــــــــواع مـــحـــلـــيـــة مــن 
األشجار، وتستخدم كبسوالت لحماية بذورها 
من الجفاف، ما يغني عن الحاجة إلى التدخل 
الـــبـــشـــري ملــتــابــعــة الـــشـــتـــات؛ فــاالســتــراتــيــجــيــة 
املــتــبــعــة هـــي زراعــــــة عــــدد كــبــيــر مـــن األشـــجـــار، 

ونجاة نسبة منها.
ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، تستخدم كــل عملية زراعـــة 
أربـــعـــة أنـــــواع، وتـــهـــدف لـــزراعـــة ثــمــانــي أشــجــار 
مــنــهــا، وقــالــت أنــجــلــيــك: نــمــنــح األولـــيـــة للتنوع 
أنــواع  الحيوي قــدر املستطاع، ونــحــاول زراعـــة 
ا ألنماط الزراعة األحادية، فلدينا 

ً
محلية خاف

تعاون وثيق مع بنوك البذور املحلية، ونراعي 
مختلف التغيرات الناجمة عن التغير املناخي 

وارتــفــاع درجــات الــحــرارة، فنتوقع املناخ خال 
األعـــوام املقبلة عندما تنمو األشــجــار وتصبح 

أكثر نضًجا، وكيف تؤثر تلك التغيرات عليها.
ــل الــعــام  طــلــقــت شــركــة فـــاش فــورســت فــي أوائــ

ُ
أ

2019، وآنذاك صمم فريق صغير نموذًجا أولًيا 
الــعــام، ثم أطلقوه تجريبًيا في  خــال منتصف 
أغسطس/آب، وتوسعوا في اختباراتهم خال 

الشهرين سبتمبر وأكتوبر.
وذكـــــرت أنــجــلــيــك أنــهــم شـــهـــدوا مـــعـــدالت نــجــاة 
عالية خال دراســات محكمة، ويأملون بتكرار 

النتائج على أرض الواقع.
وتــعــمــل الـــشـــركـــة حـــالـــًيـــا فـــي مــديــنــة تــورونــتــو 
ــبـــيـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــكــنــهــا  ومـــقـــاطـــعـــة كـــولـــومـ
ــاري نـــحـــو واليــــة  ــجــ ــر الــــعــــام الــ ــ ــ ســتــتــوجــه أواخـ
هاواي األمريكية لزراعة 300 ألف شجرة فيها. 
لــزراعــة األشــجــار في أستراليا  وتخطط بعدئذ 
ــا. ويــــأتــــي تـــمـــويـــل هـــذه  ــزيـ ــيـ ــالـ وكـــولـــومـــبـــيـــا ومـ
املـــشـــاريـــع مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة، مــثــل شــركــات 
الــحــكــومــيــة أو شـــركـــات  الـــعـــقـــود  الـــحـــراجـــة أو 
التعدين املــلــزمــة بــإعــادة الــزراعــة، وتـــزرع كذلك 
الــتــي تتبرع بــاألشــجــار عند  ــا للشركات 

ً
أحــيــان

الــذيــن  ــــي  بــيــع منتجاتها، أو ألصــحــاب األراضـ
ــاء ضـــريـــبـــي عـــنـــد زراعـــــة  ــفــ يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى إعــ

األشجار.
قدر الباحثون أن زراعــة تريليون شجرة يؤدي 
إلـــى تــخــزيــن 200 جــيــجــاطــن مــن الــكــربــون، لكن 
شــركــة فـــاش فــورســت صــرحــت أن هـــذا الــهــدف 
بحاجة إلى تقنية جديدة لتحقيقه، ففي شمال 
أمــريــكــا، تستغرق األشــجــار مــن 10 إلــى 20 عام 
قــبــل أن تــبــدأ تــخــزيــن الــكــربــون بــفــعــالــيــة، لــذلــك 
ــار بــالــنــمــو مـــنـــذ هـــذه  ــجــ يــنــبــغــي أن تـــبـــدأ األشــ
اللحظة للتصدي للتغير املناخي قبل منتصف 
ــافــــت أنـــجـــلـــيـــك: تــحــمــل الـــطـــائـــرات  الــــقــــرن. وأضــ
املــســيــرة بــرأيــي أهــمــيــة بــالــغــة لتحقيق أهـــداف 
عزل الكربون كمجتمع عاملي، فتمتاز بقدرات ال 
نظير لها، وتزرع األشجار بمعدالت أسرع عشر 

مرات من البشر.

الشركة تعتزم زراعة 100 ألف شجرة يومًيا، علًما بأن الزراعة اليدوية ال تتجاوز 1500 شجرة يومًيا
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في لندن لم تفصح أي من أكبر الشركات العقارية عن مستويات التلوث في عقاراتها للعمالء

45 في المائة من سكان لندن قالوا إن جودة الهواء كان لها أثر في المكان الذي اختاروا العيش فيه

بالنسبة إلى مشتري المنازل، وال 
سيما اآلباء الذين لديهم أطفال 

صغار، فإن جودة الهواء تؤثر أكثر 
من أي وقت مضى في قرارهم 

بشأن المكان الذي سينتقلون إليه

يرى الخبراء أن االهتمام المتزايد 
بجودة الهواء له تداعيات كبيرة 
على سوق العقارات. حيث قررت 
بعض العائالت استبدال ضباب 

المدينة بهواء الريف النقي

تقارير

مستــويات التلــوث وتأثيرها فـى سـوق العقــارات
• لندن : لطاملا كان سعر القدم املربعة، والقرب من أماكن 
تــجــمــع املــــــدارس وخـــطـــوط املــــواصــــات الــجــيــدة مــوجــود 
فــي أعــلــى الــقــوائــم املــرجــعــيــة الــخــاصــة بــأصــحــاب املــنــازل 
املحتملن. لكن اآلن هناك عامل أقل وضوح بشكل كلي في 

قرارات الباحثن عن املنازل حول املكان الذي سينتقلون 
إليه، الهواء الذي يتنفسونه. عندما بدأ الدكتور أنيمش 
سينج البحث عن قوائم العقارات ملنزل أكبر في ضاحية 
تشيسويك لأثرياء في غرب لندن ليعيش فيه مع عائلته 

الــذي يستوفي  املتنامية، سرعان ما وجــد منزل أحامه 
جميع املقاصد واألغراض.

ذلك. حيث يقول إن العماء يحجمون« عن الطرق 
الرئيسة بسبب الهواء امللوث في الوقت الحاضر 
ومستويات الضوضاء. عــادة ما يعتمد حكمهم 
ــة شـــاحـــنـــات الــبــنــزيــن تـــجـــوب الــطــريــق  ــ عــلــى رؤيـ
ذهابا وإيابا«، وفقا لسكاريسبريك، لكنه يتوقع 
أن يتخذ املــشــتــرون بشكل مــتــزايــد نهجا علميا 
مدروسا« عبر الرجوع إلى مؤشرات تلوث الهواء 

قبل النظر حول العقار.
ــذا مـــا فــعــلــه الـــدكـــتـــور ســيــنــج بــالــضــبــط، حيث  هــ
ــوان ملنطقة  ــ فــحــص خــرائــط الــتــلــوث مــتــعــددة األلـ
ــد ملــــشــــاهــــدة أحـــد  ــوعــ تـــشـــيـــســـويـــك قـــبـــل حـــجـــز مــ
العقارات، مع استبعاد أي مناطق حرجة لونها 
ــع. شـــاهـــد انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــطــلــب  ــاطــ أحـــمـــر ســ
للمنزل القريب مــن طريق جريت ويست مــن 2.2 
إلــى 1.75 مليون جنيه  مليون جنيه استرليني 
استرليني خال األشهر القليلة املاضية. ويعتقد 
أن املشترين اآلخرين نفروا لسبب نفوره نفسه. 
املـــنـــزل مـــعـــروض اآلن بــنــحــو 1.8 مــلــيــون جنيه 

استرليني.
منظمة الصحة

فــي أيــلــول )ســبــتــمــبــر( مــن الــعــام املـــاضـــي، رفعت 
منظمة الصحة العاملية مستوى ما يمكن اعتباره 
ــادات جــودة  آمــنــة بموجب إرشــ تــلــوث  مستويات 
الــهــواء. وبــالــتــالــي، فــإن كــل واحـــدة مــن املـــدن الـــ50 
ــالـــم، الـــتـــي تـــتـــوافـــر عنها  األكـــثـــر ســكــانــا فـــي الـــعـ
بيانات، تتعارض مع الهدف الجديد لبي إم 2.5 
مــقــيــاس الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة الــنــاتــجــة عــن تآكل 
البناء« والــهــدف الخاص  سطح الطريق ومــواقــع 
بــثــانــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــن، واخــتــصــاره إن أوه 
ــارات«، وفــقــا  ــيــ ــســ 2 غــــاز تــبــثــه أنـــابـــيـــب عــــــوادم الــ
للبيانات التي جمعتها آيرلي، شركة استشعار 

جودة الهواء.

يضم املنزل شبه املنفصل املكون من خمس غرف 
نوم، جناحا بغرفة نوم رئيسة مع غرفة مابس 
وشــــرفــــة، ومــطــبــخ مـــعـــاد تــصــمــيــمــه بـــــذوق رفــيــع 
ومنطقة لتناول الطعام، وحديقة بطول 30 مترا - 

مثالية ألبنائه الصغار املحبن للعب.
لكن عند اتخاذ منعطف إلى اليمن بعد الخروج 
مـــن املــمــر الـــخـــاص بــاملــنــزل ســتــكــون عــلــى طــريــق 
ــوان، طــريــق ســريــع  جــريــت ويــســت فـــي غــضــون ثـــ
ــرور، مــؤلــف مــن ســتــة مــســارب  مختنق بــحــركــة املــ
تنبعث منه أدخنة من 130 ألف مركبة تستخدم 
الــطــريــق يــومــيــا لــلــســفــر مـــن وإلــــى مــطــار هــيــثــرو 
وما بعده. يقع الطريق خارج منطقة االنبعاثات 
املنخفضة للغاية املوسعة في لندن تماما أوليز«، 
ما يعني أنه حتى سيارات الديزل األكثر تلويثا ال 

يزال يسمح لها باستخدامه دون أي رسوم.
روجـــت قــائــمــة الــعــقــارات مــيــزة الــوصــول الــفــوري 
الــعــقــار، لــكــن بالنسبة إلـــى سينج  لــلــطــريــق« مــن 
وزوجــتــه، كاهما مــن أطــبــاء الــخــدمــات الصحية 
الوطنية، كان األمــر منفرا. يقول، قد يكون تلوث 
الــهــواء غير مرئي، لكن هــذا ال يجعله أقــل أهمية 
مــن عـــدد غـــرف الــنــوم والــحــمــامــات«، مضيفا أنــه 
الــهــواء امللوث  ال يريد أن ينمو أطفاله مــع تدفق 

مباشرة إلى رئتيهم.
تلوث الهواء

ــلـــوث - الــنــاتــج عن  تـــم ربــــط الــتــعــرض لــلــهــواء املـ
ــك الــحــطــام  ــذلــ ــارات وكــ ــيــ ــســ ــاثـــات عـــــــوادم الــ ــعـ ــبـ انـ
الــصــغــيــر الــنــاتــج عــن تــآكــل اإلطـــــارات والــفــرامــل - 
بمشكات صحية ال حصر لها، بما في ذلك الربو 

وأمراض القلب حتى االكتئاب.
نـــازلـــي، نــائــبــة مدير  الــدكــتــورة أودري دي  تــقــول 
مـــركـــز الــســيــاســة الــبــيــئــيــة فـــي إمـــبـــريـــال كــولــيــدج 
لــنــدن، تلوث الــهــواء يضر بكل عضو مــن أعضاء 
أجــســادنــا. حــتــى دون إدراك مــنــا، ربــمــا لــم نصل 
أبدا إلى إمكاناتنا الكاملة لتطور الرئة والدماغ 

بسببه.
املـــنـــازل، وال سيما اآلبـــاء  إلـــى مــشــتــري  بالنسبة 
الذين لديهم أطفال صغار، فإن جودة الهواء تؤثر 
أكثر من أي وقــت مضى في قــرارهــم بشأن املكان 
ــهـــواء النظيف  الــــذي ســيــنــتــقــلــون إلـــيـــه. أصــبــح الـ
ــاواة مـــع الـــقـــرب مـــن الــعــائــلــة  اآلن عــلــى قــــدم املــــســ
واألصدقاء، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل 
العام، كدافع لانتقال إلى املنزل، وفقا الستطاع 
شركة ستروت آند باركر السنوي لعقود اإلسكان 

اآلجلة.
يرى الخبراء أن االهتمام املتزايد بجودة الهواء له 
تداعيات كبيرة على سوق العقارات. حيث قررت 
بعض الــعــائــات اســتــبــدال ضــبــاب املــديــنــة بهواء 
الريف النقي، في حن اختار البعض اآلخر البقاء 
أكــثــر تشددا  فــي مــكــان إقامتهم لكنهم أصــبــحــوا 
الــعــقــارات. إن مستوى  فيما يتعلق بالبحث عــن 
تلوث الهواء آخذ بالتحول بسرعة إلى خط أحمر 
جديد« لسكان املدن الذين يتطلعون إلى االنتقال، 
وفــقــا لهنري بــريــور، وكــيــل شـــراء املــنــازل الراقية 

في لندن.
عندما بدأ بريور بيع وشراء املنازل في منتصف 
الثمانينيات - في تلك املرحلة كانت جودة الهواء 
في لندن أسوأ من اليوم - يقول، لم يأبه أحد بما 
ــكـــة«. لكن  كـــان يتنفسه أثــنــاء جــلــوســه عــلــى األريـ
تـــزايـــد الــحــركــة الــبــيــئــيــة والــتــركــيــز الــجــديــد على 
الصحة والعافية الذي أحدثته الجائحة قد غير 

موقف مشتري املنازل.
يقول بريور، في ذلك الوقت، كان بإمكانك التدخن 
في الحانات وفــي مترو األنــفــاق، لكننا اآلن أكثر 
وعيا بمزايا حماية النفس من الهواء السام. ليس 
هــنــاك مــكــان أكــثــر أهــمــيــة مــن املــنــزل حــيــث تربي 
أطفالك وتقضي معظم وقتك«. مضيفا أن معظم 

عمائه يسألون عن مستويات التلوث.
يـــوافـــق روري ســكــاريــســبــريــك، وكــيــل مــشــتــريــات 
رئيس في لندن مع شركة بروبرتي فيجن على 

أعــوام أصيبت بنوبة ربــو قاتلة في 2013. املوت 
املــأســاوي للفتاة التي عاشت بالقرب من امتداد 
لـــويـــشـــام الـــطـــريـــق الــــدائــــري الــجــنــوبــي املـــزدحـــم، 
كـــأول حــالــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم يـــدرج فيها 
تــلــوث الـــهـــواء كــســبــب طــبــي فـــي شـــهـــادة الـــوفـــاة، 
الــشــرعــي فــي كــانــون األول  بــعــد تحقيق الطبيب 

)ديسمبر( 2020.
مخاطر صحية

ــه مــجــالــس لــنــدن،  ــرتـ وجــــد االســـتـــطـــاع الـــــذي أجـ
جمعية الحكومات املحلية في املدينة، في العام 
نفسه أن 45 فــي املــائــة مــن ســكــان لــنــدن قــالــوا إن 
جودة الهواء كان لها أثر في املكان الذي اختاروا 
العيش فــيــه، بــزيــادة مــن 38 فــي املــائــة فــي 2016. 
أثـــرت مــســتــويــات الــتــلــوث بشكل خـــاص فــي قــرار 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون ظـــروفـــا صــحــيــة وأولـــئـــك 

الذين لديهم أطفال.
يقول جوناثان جريج، أستاذ طب األطفال وطب 
الجهاز التنفسي في جامعة كوين ماري في لندن، 
الــذي قــدم شهادة خبير في قضية كيسي ديبرا، 
نــحــن نــبــذل كــثــيــرا مــن الــجــهــود لتجنب تعريض 
أنفسنا لتدخن السجائر السلبي، فلماذا ينبغي 
أن نسمح لــهــذا الــســم اآلخـــر بــالــدخــول عــنــوة إلى 

مجارينا التنفسية.
يقول جريج، إذا انتقلت من 100 متر عن الطريق 
الرئيس إلى 500 متر بعيدا عن الطريق الرئيس، 
ــى تــقــلــيــل خـــطـــر تـــعـــرض هـــذه  ــ ــك إلـ ــ ــيـــؤدي ذلـ فـــسـ
ــوقـــع أن يــكــون  املـــلـــوثـــات لـــإضـــرار بــجــســمــك. وأتـ
األشخاص الذين يبحثون عن منزل عائلي على 
استعداد لدفع مقابل له«. مضيفا، بالطبع، ليس 

لدى كثير من العائات هذا الخيار.
في 2019، أطلق املكتب املركزي للمصلحة العامة، 
 ،addresspollution.org وهي جماعة ضغط، موقع

مع ذلــك، تختلف مستويات التلوث بشكل كبير 
مــن شـــارع إلـــى آخـــر. حــيــث كـــان نــحــو 1.2 مليون 
مــن ســكــان لــنــدن مــحــظــوظــن بــمــا يــكــفــي للعيش 
في املناطق التي تفي بإرشادات منظمة الصحة 
العاملية ملقياس بي إم 2.5 في 2019، وفقا ألبحاث 
إمبريال كوليدج لندن - لم تف األغلبية العظمى 

بذلك.
إخفاء المعلومات

ــقــــارات عــبــر  ــقــــارات وقــــنــــوات الــــعــ ــاء الــــعــ ــ ــان وكــ ــ كـ
اإلنترنت بطيئن في استيعاب سكان لندن ممن 
املــالــيــة للبحث تحديدا  الــرغــبــة والــحــريــة  لــديــهــم 
عــن مــنــزل جــديــد فــي زوايــــا املــديــنــة األقــــل تــلــوثــا. 
لــم تفصح أي مــن أكــبــر الــشــركــات فــي القطاع عن 

مستويات التلوث للعماء في قوائم عقاراتهم.
أشـــــارت شــركــة رايــــت مــــوف، الــتــي تــمــتــلــك حصة 
سوقية تبلغ 83 في املائة في اململكة املتحدة، إلى 
أنها منفتحة على الفكرة، لكنها لم تطبقها بعد. 
كما أخبرت قناة العقارات صحيفة فاينانشيال 
الــهــواء سيصبح أكثر  تايمز« أن مستوى تلوث 
املــنــازل خال  إلــى الباحثن عــن  أهمية بالنسبة 
األعــــوام املقبلة، بالتالي فهي مجموعة بيانات 

سننظر في تقديمها في املستقبل.
تأمل سيرش سمارتلي، وهي قناة عقارية ناشئة 
في شراكة مع 550 وكيل عــقــارات ساعدت مئات 
العماء على إكمال انتقالهم، وقــد أضافت نحو 
200 وكــيــل فــي الــعــام املــاضــي، تــأمــل فــي ســد هذه 
الــســوق. تحمل معظم قوائمها التي  الفجوة فــي 
يزيد عددها على 100 ألف تصنيف لجودة الهواء 
من واحــد إلى خمسة، مصحوبا بتحذير صارخ 
بــشــأن ارتـــفـــاع خــطــر الـــوفـــاة جــــراء تــنــفــس الــهــواء 

الذي ينتهك حدود منظمة الصحة العاملية.
يقول طه دار، مؤسس تطبيق سيرش سمارتلي، 
ــقــــدرون مــنــحــهــم الــحــقــيــقــة  ــنــــازل يــ إن مــشــتــري املــ
الصادقة« حــول أكبر عملية شــراء في حياتهم«. 
ويشرح، شراء منزل يتعلق باملقايضات، إذا كنت 
ترغب في مساحة أكبر وهــواء نقي، فقد تضطر 
للسكن في منطقة نائية. كلما زادت املعلومات، 
ــوازن بـــــن تــلــك  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــان مـــــن األســـــهـــــل تـــحـــقـــيـــق الـ ــ ــ كـ
األولــويــات املتنافسة«. قــام واحـــد بــن كــل عشرة 
ــام املــاضــي  ــعـ ــوا الــتــطــبــيــق فـــي الـ ــدمـ أشـــخـــاص خـ
بــمــراجــعــة تصنيف جــــودة الـــهـــواء، بـــزيـــادة ستة 

أضعاف عن العام السابق، وفقا لدار.
أصــبــح لــلــتــأثــيــر املــمــيــت لــتــلــوث الـــهـــواء اعــتــبــاره 
ألول مـــرة لـــدى كــثــيــر مــن ســكــان لــنــدن عــنــد وفــاة 
الــعــمــر تسعة  إيـــا كيسي ديــبــرا، طفلة تبلغ مــن 

وهو موقع إلكتروني يوفر للمستخدمن تقريرا 
مــجــانــيــا عــن جــــودة الـــهـــواء فــي الــعــنــوان املــدخــل. 
ــادة الــوعــي  كــانــت الــفــكــرة مــن وراء املــوقــع هــي زيــ
حول تلوث الهواء في املناطق الحضرية. تم حث 
الــذيــن يبحثون عــن عــقــارات في  مشتري املــنــازل 
مــنــاطــق الــتــلــوث فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة على 
طلب الحصول على خصم يصل إلى 20 في املائة 

على السعر املطلوب.
دراسات علمية

وجـــدت دراســــات منفصلة أجــريــت فــي نــانــت في 
فرنسا وأوكــانــد في كاليفورنيا، وكاهما مدن 
ســاحــلــيــة ذات جــــــودة هــــــواء جـــيـــدة نــســبــيــا، أن 
مــســتــويــات الــتــلــوث لـــم تــؤثــر فـــي أســـعـــار املــنــازل 
من حي إلى آخر. في أوكاند، اكتشف الباحثون 
أن املناطق األكثر تلوثا اقترنت بارتفاع أسعار 

املنازل.
يــعــتــقــد هــمــفــري مــيــلــز، مــؤســس املــكــتــب املــركــزي 
للمصلحة العامة، أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى 
إخفاء« بيانات جودة الهواء عن مشتري املنازل. 
ــارات وتــعــرف  ــقـ يــضــيــف مــيــلــز، إذا كــنــت وكــيــل عـ
ــارا ســيــئــا لــلــغــايــة أو خــطــر فــيــضــان  ــ أن هـــنـــاك جـ
)...( فــإنــك تخبر  أو األعــشــاب العقدية اليابانية 
املشتري عنها، فلماذا ال ينطبق األمر نفسه على 

التلوث؟.
فـــي إنــجــلــتــرا وويـــلـــز، يــعــد املـــلـــوث الــوحــيــد الـــذي 
يتعن على البائعن الكشف عنه هو مستويات 
غـــاز الــــــرادون، غـــاز يــنــتــج عــــادة عــن طــريــق تحلل 
صخور الجرانيت، الذي تم ربطه بسرطان الرئة. 
على الرغم من أن املعلومات املتعلقة بغاز الرادون 
موجودة في الصفحة 11 من نموذج النقل تي إيه 
6 - عقبة بيروقراطية يتعن على جميع البائعن 
إزالتها - تشير األبحاث من كلية لندن لاقتصاد 
ــعـــروف  ــلـــوث الــــهــــواء الـــداخـــلـــي غـــيـــر املـ ــــى أن مـ إلـ
نسبيا أدى إلى خفض أسعار املنازل في املناطق 

املعرضة للخطر 1.6 في املائة.
ــادة الــشــفــافــيــة حـــول تــلــوث الـــهـــواء املرتبط  إن زيــ
ــنـــازل  بـــحـــركـــة املـــــــرور يــمــكــن أن يــغــيــر أســــعــــار املـ
بشكل أكثر دراماتيكية«، كما يقول سيفي روث، 
األســتــاذ املــســاعــد لاقتصاد البيئي فــي جامعة 
الــذي شارك  لندن لاقتصاد والعلوم السياسية 
في تأليف الدراسة. يقول روث، يميل الناس إلى 
إعطاء األولوية للصحة قبل كل شيء تقريبا. قد 

يكون هذا ما يخاف منه وكاء العقارات.
يــأمــل مــيــلــز أن تــصــبــح هـــذه املــعــلــومــات إلــزامــيــة 
بحلول منتصف العقد - وأن الوعي العام املتزايد 
سيجبر الحكومات على عمل مزيد بشأن التغيير 
الــبــيــئــي. يــقــول، هـــذه لــيــســت مــجــرد مشكلة رجــل 
فقير. قد ال يهتم الناس بالقضايا البيئية لكنهم 
بالتأكيد يهتمون بقيمة ممتلكاتهم. إذا كانت 
ــــور ســتــبــدأ فـــي الــتــأثــيــر فـــي قــيــمــة الــعــقــارات،  األمـ

فسيبدأ الناس اإلصغاء.
تــأثــيــر مــلــمــوس.  لــبــرامــج االنــبــعــاثــات املنخفضة 
لــنــدن  انــخــفــض عـــدد ســكــان  فــبــن 2016 و2019، 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي املـــنـــاطـــق عــالــيــة الــخــطــورة 
إلــى ثاني أكسيد النيتروجن من أكثر  بالنسبة 
ألــفــا. فــي 2021، من  إلـــى 119  مــن مليوني نسمة 
املــتــوقــع أن يــخــفــض الــبــرنــامــج مــســتــويــات ثــانــي 
أكسيد النيتروجن 30 في املائة في جميع أنحاء 
املدينة. حيث كشف صادق خان، عمدة لندن، عن 
خــطــط فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر لتوسيع 
الــبــرنــامــج عــبــر املــديــنــة بــأكــمــلــهــا بــحــلــول نهاية 

.2023
قد تعني سرعة املخططات الخافضة لانبعاثات 
الــهــواء في املناطق الحضرية  التي تنظف تلوث 
قريبا، أن أكبر الصفقات في املدينة يمكن العثور 
عليها فــي أكــثــر املــنــاطــق الــحــالــيــة تــلــوثــا. يتنبأ 
بـــريـــور بــــأن أفــضــل االســـتـــثـــمـــارات« فـــي لــنــدن قد 
تـــكـــون، عــلــى عــكــس الــبــديــهــي، هـــي فـــي الـــشـــوارع 

الرئيسة التي تكتظ بحركة املرور.

كتب : أوليفر بارنز 
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خصصت ناشيونال جيوغرافيك 
)National Geographic( عــددهــا 
ــة الـــــغـــــابـــــات  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــــجــــــديــــــد لـ

ومستقبلها. 
وفـــــــي مــــقــــال بــــعــــنــــوان مــســتــقــبــل 
الــــغــــابــــات«، أشــــــــارت املـــجـــلـــة إلـــى 
ثــلــث غــابــاتــهــا  فـــقـــدت  أن األرض 
ــة، والــــافــــت  ــنــ ــــال 10 آالف ســ خــ
أن نــصــف هــــذه الـــخـــســـارة كــانــت 
مــنــذ ســنــة 1900، وعــلــى الصعيد 
العاملي، انخفضت إزالــة الغابات 
مـــــــن ذروتــــــــهــــــــا فـــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات 

فــيــمــا تختلف  الـــعـــشـــريـــن،  الـــقـــرن 
االتجاهات حسب املناطق. 

ــتــــي كــانــت  ــفـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، الــ فـ
تــقــطــع الـــغـــابـــات مـــن أجــــل مــــزارع 
ــزيـــت، تــراجــعــت خــســارة  نــخــيــل الـ

الغابات البكر منذ 2016. 
ــــن مــنــتــصــف  ــــرة بــ ــتـ ــ ــفـ ــ وخـــــــــال الـ
2020 ومــنــتــصــف 2021، فــقــدت 
مــنــطــقــة األمــــــازون الــبــرازيــلــيــة 13 
ألــف كيلومتر مــربــع مــن الغابات 
ــا 22 فــي  ــيـــرة بــــزيــــادة قــــدرهــ املـــطـ

املائة على العام السابق.

ــاح  ــ ــريـ ــ مــــســــاهــــمــــة تــــوربــــيــــنــــات الـ
الضخمة في البحار في التحول 
األخضر ألستراليا كان موضوع 
ــنــــس إيـــلـــوســـتـــرتـــد   ــايــ غـــــــــاف  ســ
)Science Illustrated(  وكــانــت 
ــرًا  ــ ــــؤخــ أســــــتــــــرالــــــيــــــا أدخــــــــلــــــــت مــ
ــاتـــهـــا  تــــغــــيــــيــــرات عــــلــــى تـــشـــريـــعـ
ــاح بــــتــــراخــــيــــص مــــــــزارع  ــمــ ــلــــســ لــ
ــاح الـــبـــحـــريـــة، وفــــي الـــوقـــت  ــريــ الــ
ذاتــــــــه قــــامــــت إحــــــــدى الــــشــــركــــات 
ــتـــطـــويـــر أضـــخـــم  الــــدنــــمــــاركــــيــــة بـ
ــادر  ــي الـــعـــالـــم قـ ــاح فـ ــ ــوربـــن ريـ تـ

آالف   10 تكفي  توليد طاقة  على 
منزل. 

وتــــمــــلــــك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــبــــلــــدان 
بالفعل مــزارع لتوربينات الرياح 
الــبــحــريــة، أكــبــرهــا اســتــطــاعــة في 
املــمــلــكــة املــتــحــدة، الــتــي أصبحت 
مــوطــنــا لــنــحــو 34 فـــي املـــائـــة من 
جميع توربينات الرياح البحرية 
الــعــالــم، تليها أملانيا )28 في  فــي 
املائة( والصن )20 في املائة(، في 
إلــى اآلن   أستراليا 

ّ
لــم تضخ حــن 

أي استثمارات في هذا املجال.

 )Science( عـــــرضـــــت ســــايــــنــــس
نتائج بحث جديد حول مستقبل 
الحياة في املحيطات. وباالعتماد 
على نــمــاذج حاسوبية تأخذ في 
االعتبار تسارع احترار املحيطات 
وتـــنـــاقـــص األوكـــســـيـــجـــن فــيــهــا، 
ــواع الــبــحــريــة تــســيــر إلــى  ــ فـــإن األنـ
انــقــراض جــمــاعــي يــضــاهــي أســوأ 
ــــراض شـــهـــده كـــوكـــب األرض  ــقـ ــ انـ
قــبــل 250 مــلــيــون ســـنـــة. ويــتــوقــع 
البحث أن تكون خــســارة األحياء 

ــا بــــن 50 و70  املـــحـــيـــطـــات مــ فــــي 
في املائة مع نهاية القرن الثالث 
والعشرين، إذا استمرت انبعاثات 
غــازات الدفيئة من دون إجــراءات 
جدّية لخفضها. ويتوقع البحث 
ــعـــديـــد مــــن األنــــــواع  أن تـــهـــاجـــر الـ
االســتــوائــيــة لتعيش فــي خطوط 
الــعــرض العليا مــع ارتــفــاع درجــة 
حـــــرارة املــحــيــطــات، وهــــي عملية 
بـــدأت بالفعل على اليابسة وفي 

املحيطات حاليا.

ــان ســايــنــتــســت  ــركــ ــيــ اخـــــتـــــارت أمــ
)American Scientist( أســبــاب 
ظــهــور الــعــوامــل املــمــرضــة عنوانا 
ــان  ــا الــــجــــديــــد. وكــ ــددهــ لـــغـــاف عــ
الطاعون والكوليرا قتا املاين 
ــرون  ــقــ ــن الـــبـــشـــر عـــلـــى مــــــدى الــ ــ مـ
املاضية، في حن أن أصول هذين 
املرضن عبارة عن كائنات دقيقة 
ــارة تــطــورت لتصبح من  غــيــر ضـ
ــة الــتــي تصيب  ــئـ بـــن أســــوأ األوبـ
الــبــشــريــة. ويــــدرس الــعــلــمــاء هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة، الــــتــــي ُتـــــعـــــرف بـــاســـم 
ظهور مسببات األمــراض«، لفهم 

ــقـــوى  الـــقـــواعـــد الــبــيــولــوجــيــة والـ
الكائنات  التي تصيب  التطورية 
إدارة األمــــراض  بــهــدف  الــدقــيــقــة، 
والسيطرة عليها. وتتضمن هذه 
الـــعـــوامـــل االضـــطـــرابـــات الــبــيــئــيــة 
املناخ  ر  من صنع اإلنــســان، كتغيُّ
وتـــلـــوث الــنــظــم الــطــبــيــعــيــة، الــتــي 
ــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر فــــي انــتــشــار  تـ
الــبــكــتــيــريــا املــســبــبــة لــــأمــــراض، 
ــة  ــاومـ ــقـ وتــــســــريــــع اكـــتـــســـابـــهـــا مـ
ــة، وزيــــــــادة  ــويــ ــيــ ــحــ ــادات الــ ــ ــ ــــضـ ــ املـ
احــــتــــمــــالــــيــــة ظــــــهــــــور مـــســـبـــبـــات 

األمراض الجديدة.

األرض فقدت خالل 10 آالف سنة ثلث غاباتها 
ونصف هذه اخلسارة كان سنة 1900 

أكبر توربني رياح فى العالم قادر 
على توليد طاقة تكفي 10 آالف منزل

األرض ستخسر 70 % من األحياء 
إذا استمرت انبعاثاتها الغازية

كائنات دقيقة غير ضارة تطورت لتكون 
العوامل املمرضة لظهور الكوارث الوبائية 

مليار كلب فى العالم فهل حتولت إلى حيوانات 
غازية بعد اخلسائر الفادحة التي تتسبب بها

15 ألف حريق مفتعل للغابات فى استراليا خالل 

سنة وحدة دمرت 190 ألف كيلومتر مربع

تغير املناخ يهدد 13 محصول زراعياً 
تؤمن  80 % من غذاء سكان االرض

العلماء يخشون من تأثير االستزراع 
السمكي على النظم البيئية الهشة

تحت عنوان هل الكاب حيوانات 
غــازيــة؟« عرضت نيو ساينتست 
ــة عــن  ــلــ ــثــ )New Scientist( أمــ
الــتــي ُتلحقها  الــفــادحــة  الخسائر 
الكاب الشاردة واألليفة بالحياة 
الــبــريــة. وتــقــّدر إحـــدى الــدراســات 
ــي الـــــعـــــالـــــم فـــي  ــ ــ ــــاب فـ ــ ــكـ ــ ــ عـــــــــدد الـ
املــلــيــار، مــا يجعلها أكثر  حــــدود 
الحيوانات اآلكلة للحوم شيوعا 
الــوقــت  عــلــى وجــــه األرض. وفــــي 
ــه الــطــبــيــعــة  ــيــ ــتــــعــــرض فــ الـــــــــذي تــ
لــضــغــوط غــيــر مــســبــوقــة، تــوجــد 

ــلـــى أن الـــكـــاب  ــزايــــدة عـ ــتــ أدلـــــــة مــ
ــرعــــب وُتــنــافــس  ــ تــقــتــل وتـــأكـــل وُت
ــلــــوث  الــــحــــيــــوانــــات األخــــــــــــرى، وتــ
ــة، وتـــــفـــــرط فــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ املــــــجــــــاري املـ
تسميد التربة، وتعّرض النباتات 
ــر. وعــــلــــى ســـبـــيـــل املــــثــــال،  ــلـــخـــطـ لـ
تتسبب الكاب الضالة والشاردة 
ــات األكـــــــــوادوريـــــــــة  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ فــــــي املـ
ــا  ــبــــومــ ــاء حــــــيــــــوانــــــات الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ بـ
ــالـــب والـــظـــربـــان  ــعـ ــثـ ــبــــة والـ والــــدبــ
على نحو أكثر مما يفعله فقدان 

املوائل الطبيعية.

 )Discover( ــاقـــشـــت ديـــســـكـــفـــر نـ
الـــــــدروس املــســتــفــادة مـــن حــرائــق 

الغابات في أستراليا. 
وكــــانــــت الــــبــــاد تـــعـــرضـــت خـــال 
ــة لــنــحــو 15 ألـــف  ــيـ الـــســـنـــة املـــاضـ
حـــريـــق مـــتـــفـــّرق، طـــالـــت 190 ألــف 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مــــن األراضــــــــي، 
وأهلكت نحو 3 مليارات حيوان، 

وفق تقديرات متحّفظة. 
وخـــلـــصـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي 
هـــــذه الــــحــــرائــــق إلـــــى مــجــمــوعــة 
ــن بـــيـــنـــهـــا  ــ ــات، مــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــن الـ ــ مــ

ــلــــن  ــامــ ــعــ ــوع الــ ــ ــــضــ ضــــــــــــرورة خــ
ــغــــابــــات  ــق الــ ــ ــرائــ ــ ــال حــ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
ــدريــــب مــــعــــيــــاري، وتـــحـــســـن  ــتــ لــ
ــؤ بـــــالـــــطـــــقـــــس، ووضـــــــع  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
بحرائق  للتنبؤ  محّدثة  نماذج 
الـــغـــابـــات، وتــثــقــيــف املـــواطـــنـــن 
لـــتـــحـــقـــيـــق فــــهــــم أفــــضــــل لـــنـــظـــام 
الــحــرائــق، وتحديث  عــن  اإلنــذار 
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ نــــــظــــــام الــــتــــصــــنــــيــــف الـ
العماقة  الــحــرائــق  فــئــة  ليشمل 
الــجــديــدة الــتــي تــغــّذيــهــا أحـــوال 

املتطرفة. املناخ 

ــل الـــــــــــغـــــــــــذاء، وكـــــيـــــف  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
بخصوص  الــتــجــارب  تــســاعــدنــا 
ــه عــلــى  ــا نـــأكـــلـــه وكـــيـــف نــــزرعــ مــ
ــان  ــر املــــــنــــــاخ، كــ ــ ــيُّ ــغــ مــــواجــــهــــة تــ
مـــوضـــوع الـــغـــاف فـــي ســايــنــس 
 .)Science News( نـــــــيـــــــوز 
 13 على  حاليا  الــعــالــم  ويعتمد 
80 فــي  لــتــأمــن  مــحــصــواًل فــقــط 
املـــائـــة مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
ــي نــــصــــف هــــذه  ــ ــأتــ ــ ــر، ويــ ــبــــشــ ــلــ لــ
ــرات مــــن الـــقـــمـــح والــــــذرة  ــعــ ــســ الــ

ــل  ــ أجـ ومــــــــن  وحــــــــدهــــــــا.  واألرز 
ــلــــب املــــتــــزايــــد عــلــى  ــيـــة الــــطــ ــبـ ــلـ تـ
تنويع  العلماء  يقترح  الطعام، 
ســلــة الــغــذاء ملــواجــهــة االحــتــرار 
الــــــعــــــاملــــــي. كـــــمـــــا يـــــــدعـــــــون إلـــــى 
االســتــثــمــار فــي جــمــيــع الــحــلــول 
املــــمــــكــــنــــة، كـــــزراعـــــة املـــحـــاصـــيـــل 
ــرات املـــــنـــــاخ،  ــ ـ ــيُّ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ املـــــقـــــاومـــــة لـ
املهندسة  األغــذيــة  فــي  والــبــحــث 
ــيـــل  ــاصـ ــحـ وراثـــــــيـــــــا وإدخـــــــــــــال مـ

الكثير. عنها  نعرف  ال  مهملة 

تـــــنـــــاولـــــت ســــايــــنــــتــــفــــك أمــــيــــركــــان 
)Scientific American( مــســألــة 
االســــــتــــــدامــــــة فــــــي مــــــــــــزارع تـــربـــيـــة 
األسماك البحرية. وعرضت املجلة 
تجربة واليــة ماين« األميركية في 
أنظمة االســتــزراع املعاد تدويرها 
ــار  ــثـ ــتـــخـــدم إلكـ ُتـــسـ ــتــــي  )RAS( الــ
األسماك الزعنفية، مثل السلمون 
والـــيـــلـــوتـــيـــل، فـــي حــظــائــر شبكية 
ضــخــمــة فــــي املـــحـــيـــط. وتــســتــهــلــك 
األســمــاك فــي هـــذه األنــظــمــة أغــذيــة 
مصممة علميا وأدويـــــة مكافحة 
لــــلــــعــــدوى، ويــــتــــم تـــولـــيـــد الـــتـــيـــار 

الـــذي تسبح فيه بشكل مصطنع، 
ــالــــضــــوء ملـــدة  ــري غـــمـــرهـــا بــ ــ ــجـ ــ ويـ
تصل إلى 24 ساعة لتسريع النمو. 
ويــخــشــى الــعــلــمــاء أن يـــــؤدي هــذا 
النمط املكّثف مــن تربية األسماك 
إلى اإلضرار بالنظم البيئية الهشة 
لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء. 
ويــــرتــــبــــط االســــــــتــــــــزراع الــســمــكــي 
ــــف بـــــعـــــدد مــــــن املــــشــــكــــات،  ــّثـ ــ ــكـ ــ املـ
ــوع الــــحــــيــــوي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ كــــانــــخــــفــــاض الـ
وفقدان املوائل واإلفراط باستخدام 
املــــضــــادات الــحــيــويــة وانــتــهــاكــات 

رعاية الحيوانات، وغيرها.
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البيئية هندو أومارو إبراهيم دعم املجتمعات املحلية 
والشعوب األصلية في إفريقيا على أعلى مستويات 
بزراعة  نقوم  فريتاون،  في  وهنا  املتحدة.  األمم 
ُممطرة  مواسم  ثالثة  مدار  على  شجرة  مليون 
وخلق  املناخ  ر  تغيُّ مع  ف  التكيُّ على  القدرة  لتعزيز 

فرص عمل صديقة للبيئة.
عن  أنا،  فيهم  بمن  النساء،  هؤالء  كل  دافعت  لقد 
حملة 30x30 العاملية لحماية 30٪ من سطح العالم 
الهدف  هذا  تحقيق  ومن شأن   .2030 عام  بحلول 
وقد  املستقبل،  في  البيئية  النظم  تدمير  يمنع  أن 
تؤدي هذه الجهود إلى عقد أول اتفاقية عاملية على 

اإلطالق لوقف تدمير الطبيعة.
ع  التنوُّ لفقدان  النساء  من  العديد  تتصدى 
نساء  ذلك  في  بما  املناخ،  ر  وتغيُّ البيولوجي 
معرفتهن  يستخدمن  اللواتي  األصلية  الشعوب 
استدامة  أكثر  بشكل  للزراعة  باألرض  الفريدة 
والسياسيات  الهشة،  البيئية  النظم  وحماية 
الالتي تعملن على منصات سياسات  الطموحات 
والتعليم  اإلنجابية  الصحة  بني  تربط  متكاملة 
يشغلون  الذين  أولئك  على   

َّ
يتعني البيئة.  وحماية 

مناصب قيادية بالفعل ضمان منح هؤالء النساء 
للمساهمة. فرصة 

فازت  عندما   ،2004 عام  منذ  الكثير  ر  تغيُّ لقد 
ماثاي بجائزة نوبل للسالم ملساهماتها في التنمية 
ارتفعت  فقد  والسالم.  والديمقراطية  املستدامة 
الظواهر  وشدة  وتيرة  وازدادت  االنبعاثات،  نسبة 
الجوية املتطرفة. لكن الكثير بقي على حاله أيًضا: 
فما زالت النساء مستبعدات من املناصب القيادية، 

وما زال العالم يدفع ثمن ذلك.
العاملي  لإلطار  النهائية  املفاوضات  استمرار  مع 
موعد  من  اقترابنا  ومع  البيولوجي،  للتنوع  الجديد 
انعقاد املؤتمر الخامس عشر لألطراف )كوب 15( 
 )CBD( البيولوجي  للتنوع  املتحدة  األمم  التفاقية 
هذا العام في مدينة كونمينغ الصينية، من واجبنا 
املزيد  بإشراك  نقم  لم  إذا  اإلخفاقات.  هذه  معالجة 
من النساء في طاولة املفاوضات، فمن شبه املؤّكد 

حدوث كارثة مناخية.

بلدية  رئيسة  هي  سوير  أكي  إيفون   *

فريتاون، سيراليون

البرازيلية،  العليا  سابقا، ووفقا ملمارسات املحكمة 
دعوى  في  النظر  إلعادة  نهائي  موعد  يوجد  ال 
يقرر  أن  مليندونسا وحده  ويمكن  ُمعلقة،  قضائية 
ما إذا كانت املحكمة العليا في البرازيل ستنظر في 
القضية ومتى ستتخذ هذا اإلجراء، وهي آلية ُينظر 
إليها على نطاق واسع على أنها شكل من أشكال 

حق النقض الذي يضر بشرعية املحكمة.
املدني  املجتمع  تعبئة  في  املتبقي  األمل  يكمن 
البرازيلي قبل االنتخابات الرئاسية والتشريعية في 
أكتوبر امُلقبل، وخالل امُلخيم السنوي الثامن عشر 
تيرا ليفري« )األرض الحرة( األخير، والذي ُيشكل 
حدثا تاريخيا ملقاومة السكان األصليني والنضال 
السكان  احتل نحو 8000 من  الحقوق،  دفاعا عن 
الحكومة  مقر  البالد  أنحاء  جميع  من  األصليني 
الفدرالية في العاصمة برازيليا، وألول مرة وضعت 
في  املؤسسية  السياسة  األصليني  السكان  تعبئة 
املقدمة، حيث أطلقت ُمسبقا مرشحني للكونغرس 
البرازيل:  على  السيطرة  استعادة  شعار  تحت 
رسم حدود األراضي وإعادة تشكيل السياسة مع 

القرى«.
الرئيس  قام  املاضي،  أبريل  من  عشر  الثاني  وفي 
دا  لوال  إيناسيو  لويس  الحالي  واملرشح  السابق 
سيلفا بزيارة املخيم، ووعد بترسيم حدود أراضي 
العمل  منظمة  اتفاقية  واحترام  األصليني  السكان 
يكون  ال  وقد  انتخابه،  تم  إذا   169 رقم  الدولية 
لكن  امللحة،  البيئية  لألزمة  نظرا  كافيا،  الوعد  هذا 

الضغوط التصاعدية هي كل ما لدينا حاليا.
سيؤدي نظام بولسونارو االستبدادي إلى انتخابات 
في  باستمرار  يشكك  حيث  االستقطاب،  شديدة 
البرازيل  في  اإللكترونية  االقتراع  بطاقات  شرعية 
ويحاكي تهديدات الرئيس األميركي السابق دونالد 
االنتخابات،  خسر  إذا  النتيجة  قبول  بعدم  ترامب 
منطقة  في  الغابات  إزالة  عمليات  تزايد  ومع 
العدالة  تحقيق  في  العالم  أمل  يتعرض  األمازون، 
الديموقراطية  تتعرض  ما  بقدر  للخطر  املناخية 

البرازيلية لالنهيار.

* دانييل حنا راشد أستاذة القانون الدولي 
في مؤسسة خيتوليو فارغاس« في ريو دي 
كلية  في  أستاذة  ماتشادو  ومارتا  جانيرو، 
في  فارغاس«  خيتوليو  بمؤسسة  الحقوق 
البرازيلي  املركز  في  وباحثة  باولو،  ساو 
مركز  في  وزميلة  والتخطيط  للتحليل 
ودينيس  االجتماعي،  والتحول  القانون 
اإلنسانية  العلوم  أستاذة  هي  فيتالي 

والعاقات الدولية بجامعة باهيا الفدرالية.

توفير الغذاء واملاء ألسرتها، وغالًبا ما تأخذ زمام 
ل  املبادرة في جمع الوقود وإدارة شؤون املنزل. ُتمثِّ
املزارعني  أيًضا ما يقرب من نصف نسبة  النساء 
حيث  العالم،  في  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 
في  الغذائية  املواد  من   ٪70 إنتاج  في  ُيسهمن 

إفريقيا.
من  أول  والفتيات  النساء  تكون  ما  غالًبا  وبذلك، 
ذلك،  ومع  املناخ.  ر  لتغيُّ القاسية  الحقائق  يواجه 
التي تحدُّ من  املساواة  أوجه عدم  إلى تفشي  نظًرا 
الصحية،  والرعاية  التعليم  على  حصولهن  فرص 
وعدم تكافؤ معدالت التوظيف، وانخفاض معدالت 
 احتمااًل من 

ُّ
التمثيل في املناصب العامة، فإنهن أقل

الرجال للمشاركة في عمليات صنع القرار.
املاضيان  العامان  التي شهدها  األحداث  نت  بيَّ لقد 
ل أهمية بالغة في األوقات  أنَّ القيادة النسائية ُتشكِّ
لدراسة حديثة شملت 194 دولة،  العصيبة. ووفًقا 
كانت االستجابات الفورية لجائحة فيروس كوفيد 
ع  19 أفضل بصورة منهجية في البلدان التي تتمتَّ
لت  توصَّ مماثل،  نحو  وعلى  نسائية.  بقيادات 

غير  االحتالل  على  و21/510   20/2633 القانون 
املشروع لألراضي العامة، ويسهل مشروع القانون 
ويعتمد  اآلفات،  مبيدات  على  املوافقات   02/6299
مشروع القانون رقم 07/490 معيار اإلطار الزمني 
)ماركو الزمني(- 5 أكتوبر عام 1988، وهو التاريخ 
البرازيلي-  االتحادي  الدستور  فيه  صدر  الذي 
كشرط لترسيم أراضي السكان األصليني، وأخيرا 
أنشطة  بممارسة  القانون 20/191  يسمح مشروع 
أراضي  على  الكهرومائية  السدود  وبناء  التعدين 
السكان األصليني، وقد تم تعجيله مؤخرا من خالل 

الكونغرس دون نقاش أو شفافية.
وفيما يتعلق بأولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على 
للبرازيل وحماية شعوبها  الثمينة  الطبيعية  املوارد 
األصلية، ينبغي أن يكون القضاء هو املالذ الطبيعي 
البرازيلية  العليا  املحكمة  على  ويتعني  األخير، 
قضائية،  دعاوى  سبع  في  الفصل  حاليا   )STF(
ُتعرف باسم األجندة الخضراء«، تطعن في السجل 
القرارات  تزال  ال  حني  في  ولكن  للحكومة،  البيئي 
املتناقض  األولي  التصويت  فإن  ُمعلقة،  النهائية 
تواجهها  التي  العقبات  ُيبرز  القضاة  من  الثنني 

األجندة الخضراء.

إلى  البلدان  يقود  النسائي  التمثيل  أنَّ  إلى  األبحاث 
ر  التعامل مع تغيُّ تبّني سياسات أكثر صرامة في 
النسائي  التمثيل  من  العالي  املستوى  وأنَّ  املناخ«، 
البرملان يزيد من احتمال تصديق بلد ما على  في 

املعاهدات البيئية الدولية.
م النساء اقتراحات طموحة فحسب، بل أيًضا  ال تقدِّ
وجهات نظر وخبرات مختلفة. ونتيجة لذلك، ُتسفر 
مساهماتهن في نهاية املطاف عن سياسات بيئية 

أكثر دقة وشمولية.
في  النسائية  القيادة  أهمية  تتجلى  إفريقيا،  في 
البيولوجي  ع  التنوُّ وفقدان  املناخ  ر  تغيُّ مواجهة 
املثال،  سبيل  على  نيجيريا،  في  شخص.  ألي 
إيكيزور  شارون  البيئة  لشؤون  الدولة  وزير  دعا 
الطبيعة  أجل  من  العالي  الطموح  تحالف  خلق  إلى 
والناس وسعى الستبدال إعانات الوقود األحفوري 
منخفضة  املستدامة  التنمية  في  باستثمارات 
الكربون. وفي رواندا، حظيت وزيرة البيئة جني دارك 
موجواماريا بالثناء على جهودها الشاملة للحفاظ 
الناشطة  ُتواصل  تشاد،  في  املطيرة.  الغابات  على 

فمن ناحية، شّبهت القاضية كارمن لوسيا هجمات 
الحكومة على األجندة الخضراء بـ«مستعمرة النمل 
آليات  تدمير  في  الهجوم  فعالية  دة  ُمؤكِّ األبيض«، 
الديموقراطية  تدمير  املطاف،  نهاية  وفي  الحماية، 
نفسها، لكن لوسيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث 
أعلنت أن فشل الحكومة في حماية البيئة قد خلق 

حالة غير دستورية«.
وكما ُيوضح سيزار رودريغيز جارافيتو من جامعة 
نيويورك، فإن مثل هذا اإلعالن قد يستلزم من املحكمة 
الهيئات الحكومية باتخاذ  إصدار تعليمات ملختلف 
إجراءات منسقة لحماية السكان املتضررين بالكامل ال 
أصحاب الشكاوى امُلحددين في القضية فقط«، وُيثير 
قرار من هذا النوع العديد من التحديات، بما في ذلك من 
جانب منتقدي النشاط القضائي، ومع ذلك، في مواجهة 
الفشل املنهجي الذي أثارته عمدا املؤسسات املنتخبة، 
وحالة الطوارئ البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على 
بقاء مجموعات السكان األصليني البرازيليني، يتعني 

على املحكمة العليا البرازيلية أداء دورها الدستوري.
ولسوء الحظ، تم تعليق قرار لوسيا الواعد من قبل 
من  حديثا  امُلعني  ميندونسا،  أندريه  واحد،  قاٍض 
العدل  وزير  منصب  شغل  والذي  بولسونارو  قبل 

املزيد  لوقف  العمل  تسريع  وبهدف  البيولوجي. 
كل  ستشِّ املناخ،  ر  تغيُّ ومعالجة  األنواع  فقدان  من 
األزمتني  لكلتا  العاملية  االستجابة  التجمعات  هذه 

لسنوات قادمة.
الهيئة  عن  الصادرة  التقارير  أحدث  أظهرت  وقد 
هذه  حجم  املناخ  ر  بتغيُّ املعنية  الدولية  الحكومية 
املعني  الدولي  الحكومي  الفريق  د  أكَّ لقد  األزمات. 
ن األنشطة البشرية  ر املناخ بشكل ال لبس فيه أَّ بتغيُّ
ُتسهم في ارتفاع درجة حرارة سطح كوكبنا، مما 
وفقدان  الطقس،  أنظمة  في  ر سريع  تغيُّ إلى  يؤدي 
املوارد.  أمن  انعدام  وزيادة  البيولوجي،  التنوع 
من   ٪50 تختفي  أن  يمكن   ،2100 عام  وبحلول 
املحتمل  ومن  إفريقيا.  في  والثدييات  الطيور  أنواع 
أن ندخل مرحلة االنقراض الجماعي السادس، وإذا 
ُتِرَكت املشكلة دون عالج، فستكون مصادر الغذاء 

واملاء واألدوية لدينا في خطر متزايد.
ويتأثرن  العالم  في  الفقراء  أغلبية  النساء  ل  ُتشكِّ
العالم  وفي  األزمات.  بهذه  متناسب  غير  بشكل 
عن  كبير  بشكل  املسؤولية  املرأة  ل  تتحمَّ النامي، 

إطارا مؤسسيا متساهاًل.
حّرض  فقد  املسألة،  هذه  بولسونارو  ُيخف  لم 
عالنية على غزو أراضي السكان األصليني، مدعيا 
التعدين  أنشطة  ملمارسة  احتاللها  ينبغي  أنه 
والزراعة وتربية املاشية، وليس من قبيل املصادفة 
وإزالة  القانونية  التعدين غير  الغزوات وعمليات  أن 
شهدت  قد  األصليني  السكان  أراضي  من  الغابات 
املسؤولني  إفالت  مع   ،2019 عام  منذ  حادة  زيادة 

من العقاب.
في  رئيسة  مناصب  الرئيس  حلفاء  يشغل 
مالك  تمثيل  يتم  حيث  البرازيلي،  الكونغرس 
بقوة  الزراعة  مجال  في  األعمال  ورجال  األراضي 
على  حاليا  الريفي  الريفية-التجمع  الكتلة  )تسيطر 
املجلس(،  في  مقعدا   513 أصل  من  مقعدا   245
مشاريع  من  مجموعة  على  الكونغرس  ويعمل 
تدمر  أن  املرجح  من  التي  للجدل  املثيرة  القوانني 
املوارد الطبيعية وتقوض الضمانات املؤسسية، مع 
البيئة  ذلك من عواقب وخيمة على  يترتب على  ما 

وحقوق السكان األصليني.
القانون  مشروع  سيلغي  املثال،  سبيل  على 
مشروعا  ويشجع  البيئي،  الترخيص   21/2159

 عدد النساء«. تعكس هذه 
َّ

كلما ارتفعت الوظائف، قل
املالحظة من ِقَبل الحائزة على جائزة نوبل للسالم 
والرائدة البيئية وانجاري ماثاي حقيقة مألوفة عند 
مناصب  تولي  إلى  تطمحن  اللواتي  النساء  جميع 
قيادية، وقد اكتسبت معنى جديًدا بالنسبة لي مع 
الواضح  أنه من  الرغم من  املناخ. وعلى  أزمة  تفاقم 
مخاطر  سيواجهن  والفتيات  النساء  أنَّ  بالفعل 
ر املناخ، فإنهن ما زلن  أعلى وأعباًء أكبر بسبب تغيُّ
ممثالت تمثياًل ناقًصا بشكل كبير في املفاوضات 

املناخية والبيئية.
الجندرية  التركيبة  تقرير  أشار   ،2019 عام  وفي 
لألمم املتحدة إلى أنَّ عدد النساء املمثالت في هيئات 
ر املناخ ال  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ
بني  التوازن  لتحقيق  املبذولة  الجهود  مع  يتماشى 
الجنسني. واستجابًة لذلك، اعتمدت الدول األعضاء 
مؤتمر  في  الجندرية  بالشؤون  متعلقة  عمل  خطة 
في   )25 )كوب  املناخ  ر  بتغيُّ املعني  املتحدة  األمم 
ت الخطة بأنَّ املشاركة والقيادة  عام 2019. وقد أقرَّ
الكاملة والهادفة واملتساوية للمرأة في جميع جوانب 
ر  تغيُّ بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  عملية 
على  املناخية  واإلجراءات  السياسات  وفي  املناخ 
حاسمة  أهمية  ل  ُتشكِّ واملحلي  الوطني  املستويني 

لتحقيق األهداف املناخية طويلة األجل.
مؤتمر  فيه  انعقد  الذي  الوقت  بحلول  ذلك،  ومع 
بعد   »26 كوب  املناخ  ر  بتغيُّ املعني  املتحدة  األمم 
نحو عامني، لم يطرأ أي تغيير. كانت رئاسة اململكة 
بقيادة  معظمها  في   »26 كوب  ملؤتمر  املتحدة 
ا  ا إفريقّيً الذكور، وكان 11 فقط من 74 ممثاًل وطنًيّ
اتفاقية األمم  أنَّ  النساء. عالوة على ذلك، يبدو  من 
مماثاًل،  اتجاهًا  تظهر  البيولوجي  ع  للتنوُّ املتحدة 
حيث يفوق عدد املفاوضني الذكور عدد املفاوضات 

بنحو 60.
ُيعدُّ الفشل في ضمان التمثيل املتكافئ ومشاركة 
املناخ  ر  تغيُّ ملعالجة  املبذولة  الجهود  في  النساء 
أحسن  في  تقصيًرا  البيولوجي  التنوع  وفقدان 
املشكلة  أصبحت  لقد  ًرا.  تهوُّ وربما  األحوال، 
ُملحة بصورة متزايدة. في الشهر املاضي، اجتمع 
في  جنيف  في  العالم  أنحاء  جميع  من  مندوبون 
الختتام  املفاوضات  من  األخيرة  الجوالت  إحدى 
للتنوع  الجديد  العاملي  املتحدة  األمم  عمل  إطار 

الحفاظ على  إلى  الذين يسعون  بأولئك  يتعلق  يما 
للبرازيل وحماية شعوبها  الثمينة  الطبيعية  املوارد 
األصلية، ينبغي أن يكون القضاء هو املالذ الطبيعي 
البرازيلية  العليا  املحكمة  على  ويتعني  األخير، 
قضائية،  دعاوى  سبع  في  الفصل  حاليا   )STF(
ُتعرف باسم األجندة الخضراء«، تطعن في السجل 

البيئي للحكومة.
بولسونارو  جايير  البرازيلي  الرئيس  تولي  منذ 
األمازون  مصير  أصبح   ،2019 عام  في  منصبه 
إلى  ونظرا  للخطر،  ُمعرضا  األصليني  وسكانها 
والقضائية  والتشريعية  التنفيذية  الفروع  تقويض 
نحو  البرازيل  مسارات  تبدو  البيئية،  لألجندة 

مستقبل أكثر مراعاة للبيئة قاتمة.
في  الغابات  إزالة  عمليات  بلغت   ،2021 عام  وفي 
لها  مستوى  أعلى  إلى  البرازيلية  األمازون  منطقة 
منذ عام 2006، في حني زادت أنشطة التعدين غير 
املحمية  األصلية  يانومامي  أراضي  في  القانونية 
قانونا بنسبة 46 في املئة، فلم يتسبب التعدين غير 
والتعرض  باملالريا  اإلصابة  في  للذهب  الشرعي 
غير  عنف  إلى  أيضا  أدى  بل  فحسب،  للزئبق 
 ،2019 عام  ففي  األصلية،  الشعوب  ضد  مسبوق 
تم تسجيل 277 حالة عنف من هذا القبيل، بما في 
ذلك 113 جريمة قتل، و33 تهديدا بالقتل، و16 حالة 
تمييز عنصري وعرقي ثقافي، وعشر حاالت عنف 

جنسي.
في  املطيرة  الغابات  أكبر  وتدمير  استغالل  يعتمد 
قامت حكومة  فبداية،  أساليب معروفة،  العالم على 
البيئة  بحماية  املعنية  الوكاالت  بحل  بولسونارو 
البرازيلي  املعهد  تشمل  والتي  األصلية،  والشعوب 
شيكو  ومعهد  املتجددة،  الطبيعية  واملوارد  للبيئة 
مينديز لحفظ التنوع البيولوجي، واملؤسسة الوطنية 

للسكان األصليني.
وقد أضعفت اإلدارة الحالية هذه الوكاالت جزئيا من 
خالل عدم فرض غرامات بيئية: ومنذ عام 2019، تم 
وقف 98 في املئة من اإلجراءات اإلدارية التي تتناول 
امُلخصص  التمويل  خفض  وتم  البيئية،  الجرائم 
ملنع حرائق الغابات والسيطرة عليها بنحو 38 في 
املئة مقارنة بعام 2018، كما قامت الحكومة أيضا 
التخاذهم  وإقالتهم  العموميني  املوظفني  بترهيب 
البيئية،  القوانني  بإنفاذ  ُمتعلقة  استباقية  إجراءات 
على  املستولون  اتخذها  التي  التدابير  تمرير  مع 

أراضي السكان األصليني.
يتبع بولسونارو نهج عدم اتخاذ أي سجناء« لعكس 
بالغة،  بصعوبة  عليها  الحصول  تم  التي  الحقوق 
وإن تفكيك سلطة هيئات الرقابة والحماية، وإنشاء 
قواعد إلعاقة عمليات العقوبات البيئية، واالستيالء 
ويتطلب  طويال  وقتا  يستغرق  املؤسسات  على 

القيادة املناخية بحاجة إلى مزيد من النساء

البرازيل تواجه فشلها فى حماية البيئة

بقلم : إيفون أكي سوير *

بقلم :  دانييل حناراشد 
ومارتا ماتشادو ودينيس فيتايل *

ل النساء أغلبية الفقراء في العالم ويتأثرن بشكل غير متناسب بأزمات المناخ ُتشكِّ

قامت حكومة بولسونارو بحل الوكاالت المعنية بحماية البيئة والشعوب األصلية



ثورة بركان خامد فى القطب اجلنوبي 
تتسبب بحدوث 85 ألف زلزال

في أغسطس 2020 بدأ نشاط زلزالي في 
القارة القطبية الجنوبية وانحسر بحلول 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مــن ذلـــك الــعــام. 
واعــتــبــر الــعــلــمــاء ذلـــك الــنــشــاط الــزلــزالــي 
الــذي سجل بما مجموعه 85 ألــف زلــزال، 
أنه األقوى على اإلطاق في منطقة القارة 

القطبية الجنوبية.
ويــــرجــــح بـــحـــث جـــديـــد نـــشـــر فــــي دوريـــــة 
آنــد إنفايرومنت  إيـــرث  كوميونيكيشنز 
 )Communications Earth & Environment(
نــشــر بــتــاريــخ 11 أبــريــل/نــيــســان املــاضــي 
أن تـــلـــك الــــــــزالزل قــــد نــتــجــت عــــن عـــمـــود« 
مــن الــصــهــارة الــتــي تتغلغل فــي الــقــشــرة 
األرضية. ووفــق تقرير نشره موقع اليف 
ساينس )Live science(، فقد صرح املؤلف 
املـــشـــارك فـــي الـــدراســـة ســيــمــون سيسكا، 
ــم الـــــــــــزالزل فـــــي مــــركــــز أبــــحــــاث  ــ ــالـ ــ ــــوعـ وهـ
لــعــلــوم األرض في  )جـــي إف زد( األملــانــي 
بوتسدام للموقع بأنه كانت هناك أحداث 
تــتــغــلــغــل فــيــهــا الـــصـــهـــارة ضــمــن الــقــشــرة 

األرضـــيـــة فــي أمــاكــن أخــــرى مــن الــكــوكــب، 
ولكن هذه هي املرة األولى التي ناحظها 
هناك. وأضاف تحدث تلك العمليات عادة 
عــلــى فــتــرات زمــنــيــة جــيــولــوجــيــة تختلف 
بــالــطــبــع عـــن الــعــمــر الــتــقــديــري لــإنــســان، 
مما يجعلنا محظوظن ألننا تمكّنا من 

مشاهدة هذا الحدث.
وقـــد حـــدث الــنــشــاط الــزلــزالــي حـــول جبل 
أوركـــا البحري )Orca(، وهــو بــركــان غير 
نشط يرتفع 900 متر عــن قــاع البحر في 
مــضــيــق بــرانــســفــيــلــد )Bransfield(، وهــو 
ممر ضيق بن جــزر شيتاند الجنوبية 
)Shetland( وبن الطرف الشمالي الغربي 

من القارة القطبية الجنوبية.
وحسب دراسة نشرت عام 2018 في دورية 
بــوالر ساينس )Polar Science( يتسبب 
انــغــمــاس صــفــيــحــة فينيكس التكتونية 
تحت صفيحة القطب الجنوبي القارية 
بحدوث شبكة من التصدعات في أماكن 

متفرقة من هذه املنطقة.

أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي
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■  العنوان: الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت: ص.ب  2152 -  الرمز البريدي: 40172
info@greenkuwait.org :البريد االلكتروني ■
www.greenkuwait.org :املوقع االلكتروني ■

GreenKuwait

GreenKuwait
GreenKuwait

GreenKuwait

Sunday 15 May 2022األحد 15 مايو 2022 م – 14 شوال 1443 هـ

خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

يــتــعــرض   : • جـــوهـــانـــســـبـــرغ – األنـــــاضـــــول 
ــهــــدد  ــرن اإلفـــــريـــــقـــــي املــ ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــ ــيـ ــ ــوان وحـ ــ ــيــ ــ حــ
بــاالنــقــراض، وأحــد أضخم خمسة حيوانات 
قــارة إفريقيا، للصيد الجائر للحصول  فــي 
على قرونه التي يصنع منها الُحلي، وتعد 
رمزا للوجاهة االجتماعية في بعض البلدان 
اآلســيــويــة. ويـــروج اإلعـــام الــغــربــي أن هناك 
طلبا على قــرون وحيد القرن ألن الصينين 
يــســتــخــدمــونــه كــمــنــشــط جــنــســي فــــي الــطــب 
الــفــعــلــي لها  الــتــقــلــيــدي، إال أن االســـتـــخـــدام 

مختلف تماًما.
ووفق مسؤولي الحدائق الوطنية في جنوب 
إفريقيا، فإن قــرون وحيد القرن، ذات القيمة 
العالية، يتم الحصول عليها نتيجة الصيد 
الجائر، غير املشروع، ثم تباع الستخدامها 
ــســـوارات والــحــلــي الــفــاخــرة  ــسـ فـــي صــنــع االكـ
الــتــي تــرمــز إلـــى املــكــانــة االجــتــمــاعــيــة والــقــوة 
فــي الثقافات اآلســيــويــة وخــاصــة فــي الصن 
وفيتنام. وتواصل منظمات التهريب الدولية 
ــدن( الــــذي  ــركــ ــكــ ــد الــــقــــرن )الــ ــيـ اســـتـــهـــداف وحـ
انــخــفــضــت أعـــــداده فــي نــصــف الــقــرن األخــيــر 
مــن 65 ألــًفــا إلـــى 3800 ألـــف، لــلــحــصــول على 
قرونها التي يصل وزن الواحد منها 6 كيلو 
غرامات، فيما يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 
100 ألف دوالر. من ناحية أخرى أدت مكافحة 
الصيادين غير الشرعين، وقيود السفر التي 
فرضها وباء كوفيد- 19، إلى انخفاض صيد 

وحيد القرن في السنوات القليلة املاضية.
- جنوب إفريقيا موطن وحيد القرن األسود

تـــعـــد جـــمـــهـــوريـــة جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا وحـــدهـــا 
موطًنا ألكــثــر مــن نصف أعـــداد وحــيــد القرن 

األسود اليوم.
إلــى أن جنوب  الــتــقــديــرات فــي 2022  وتشير 
إفريقيا تضم ما يقرب من 2000 حيوان من 
وحــيــد الــقــرن. ويعيش عــدد كبير مــن وحيد 
الــقــرن األســــود واألبـــيـــض فــي مــتــنــزه كــروغــر 
الوطني هــنــاك، والـــذي يعد موطًنا طبيعيا 
ألكــبــر خــمــس حــيــوانــات فـــي إفــريــقــيــا. ورغـــم 
هذا يعد متنزه كروغر واحًدا من أكثر أماكن 

الصيد غير القانوني في جنوب إفريقيا.

- عقوبة السجن لصائدي وحيد القرن
ــــي«،  ــرفـ ــ ــــشـ ــحــــــرس الـ ــو الــــ ــ ــــؤولـ ــــسـ وأوضـــــــــــح مـ
تفاصيل عن عمليات الصيد الجائر لوحيد 

القرن وأسباب الطلب املتزايد عليه.
جدير بالذكر أن الحرس الشرفي«، مؤسسة 
شبه عسكرية تطوعية بالحدائق الوطنية 
فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا، تــلــعــب دوًرا مــهــمــا في 

مكافحة الصيد الجائر بجنوب إفريقيا،

وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــــأنــــاضــــول قــــــال فـــريـــك 
ــوفــــط« رئـــيـــس قــســم تــحــقــيــقــات مــســرح  روســ
الجريمة في الحرس الشرفي، إنهم يواجهون 
الصيادين وشبكات التهريب بما يقرب من 
ــر الــوطــنــيــة،  ــروغـ 300 حـــــارس فـــي حــديــقــة كـ
وإنهم يقومون بزيارة املكان الواحد كل ست 

ساعات تقريًبا للمراقبة والتفتيش.
وذكــر أنــه تم القبض على 2649 صــائــًدا غير 
إلــى اآلن، كما  شرعي فــي املنطقة منذ 2012 
لعبوا دوًرا في حل أكثر من ألف جريمة صيد 
ــــوف أن عملية  ــــح روسـ غــيــر قــانــونــي. وأوضـ
تهريب قــرون وحيد القرن تتشكل من هيكل 
تــنــظــيــمــي هـــرمـــي يـــضـــم خــمــســة مــســتــويــات 
بداية من الصيادين املحلين إلى املستهلك 
الدولي، وأن العصابات املحلية التي تتوسط 
هذا الهرم اإلجرامي توجه الصيادين للقيام 

بصيد وحيد القرن بشكل غير شرعي.
وأضــاف أنــه يتم الحكم على صائدي وحيد 
الـــقـــرن ومــهــربــي قـــرونـــه فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا 
ــدة طــويــلــة تــــتــــراوح بـــن 22–52  بــالــســجــن ملــ
عاما، وأنه ال ُتفرض عليهم غرامات مالية، بل 

يعاقبون بالسجن مباشرة.
- الهيكل التنظيمي ملهربي قرون وحيد القرن

وأكــــــد روســـــــوف أنـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون جــمــيــع 
األساليب الحديثة في التحقيق في قضايا 
ــك الــفــحــص  صــيــد وحـــيـــد الــــقــــرن، بــمــا فـــي ذلــ
ــتـــي، والــــعــــثــــور عـــلـــى عـــيـــنـــات مــن  ــسـ ــيـ ــالـ ــبـ الـ
الــحــمــض الـــنـــووي والــتــشــريــح، وأنـــهـــم ألــقــوا 
القبض على ما يقرب من 100 صائد ومهرب 

العام املاضي بفضل هذه األدلة.
وأردف أنــــه رغــــم الــعــقــوبــات الـــشـــديـــدة الــتــي 
تواجه صائدي وحيد القرن األســود ال يزال 
هــنــاك تــوجــه كثيف لــصــيــده، بسبب القيمة 
العالية لقرونه إذ يزن قرن وحيد القرن أكثر 
من 6 كيلو غرامات ويباع الكيلو غرام الواحد 

منه بعشرات آالف الدوالرات.
أمـــا عــن عــوامــل انــتــشــار هـــذه الــجــريــمــة فذكر 
ــعـــدالت الــبــطــالــة الــعــالــيــة في  ــــوف أن مـ روســ
املنطقة، ووجـــود منظمات إجــرامــيــة محلية 
ــم، ومــــــهــــــارات الـــصـــيـــاديـــن،  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ جــــيــــدة الـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــكـــاســـب الــكــبــيــرة، مـــن أهــم 

األسباب التي تساعد على انتشارها.
ــابـــع: 70% مـــن الــطــلــب عــلــى قــــرون وحــيــد  وتـ
الــقــرن يــكــون بسبب اســتــخــدامــه فــي صناعة 
االكــســســوارات والحلي كرمز للقوة واملكانة 
ـــــــ %30  الـ ــا  ــ ــا. أمـ ــيــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي دول آســ
األخرى من الطلب واإلقبال على قرون وحيد 

القرن فسببه استخدامه كمنشط جنسي.
ــــداد وحــيــد الــقــرن  ــــوف إلـــى أن أعـ ولــفــت روسـ
األســود في منطقة جنوب الصحراء الكبرى 
قــد انخفضت بنسبة 95% خـــال الخمسن 

عاما املاضية
وزاد  في سبعينات القرن املاضي كان يعيش 
ــد الـــقـــرن  ــيـ ــيــــوان مــــن وحـ ــــف حــ حــــوالــــي 65 ألـ
األســــود فــي إفــريــقــيــا، ولـــم يــبــق مــنــهــم الــيــوم 

سوى 3800 حيوان فقط.
جــوهــان دبيير رئــيــس وحـــدة K-9 بالحرس 
الــشــرفــي قـــال إن الــكــاب الــتــي يــتــم تدريبها 
وضمها إلى الوحدة تلعب دورًا هاما جدًا في 
مكافحة الصيد غير القانوني وأن أكثر من 
90 في املئة من الصيادين تم القبض عليهم 

بواسطة الكاب.
وبـــّن أن الــفــخــاخ الــتــي ينصبها الــصــيــادون 
لوحيد القرن تضر الحيوانات األخرى أيضا، 
وأنــهــم يقومون بعملية بحث وتمشيط في 
ــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه 2 مــلــيــون  ــ كـــل املـــتـــنـــزه الـ
إلــى أنهم  هكتار إلزالـــة هــذه الفخاخ، مشيرًا 
عـــثـــروا عــلــى أكـــثـــر مـــن 600 فـــخ خــــال الــعــام 

الجاري.

اكتشف علماء أمريكيون أن بعض األشخاص 
لديهم استعداد وراثــي للحصول على قسط 
كاف من النوم ملدة 4-6 ساعات، وهذه امليزة 
تــقــلــل مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــمــرض ألــزهــايــمــر. 
وخلص العلماء في جامعة كاليفورنيا في 
سان فرانسيسكو إلى أن بعض الناس لديهم 
جينات تجعلهم يشعرون باليقظة بعد أربع 
إلى ست ساعات من النوم. عــاوة على ذلك، 
الحــظ الباحثون أن هــؤالء النخبة النائمة« 
ــقـــاومـــة ملــجــمــوعــة مــــن الـــحـــاالت  يـــظـــهـــرون مـ

التنكسية العصبية التي تــؤدي إلى أمراض 
عصبية.

يقول لويس بتاتسيك مؤلف العمل العلمي 
الباحث: هناك عقيدة معينة أن كل شخص 
الــنــوم. يؤكد  إلــى ثماني ساعات من  يحتاج 
عــمــلــنــا أن هــــــذا الــــرقــــم يــخــتــلــف بـــاخـــتـــاف 
الــجــيــنــات. ضــع فــي اعــتــبــارك أن هـــذا مشابه 
للنمو: ال توجد قيمة مثالية لطول الشخص، 
فكل شخص له قيمته الخاصة. الشيء نفسه 

مع النوم« بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك.

ألكثر من عقد من الزمان، كان لويس يدرس 
األشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون الــنــوم الطبيعي 
القصير لــأســرة FNSS. تتميز هــذه الحالة 
بــالــقــدرة عــلــى الــعــمــل بشكل كــامــل بــعــد ست 
ساعات من النوم. عاوة على ذلك، يتم إعطاء 
ــظ الــبــاحــثــون  األفــضــلــيــة لـــهـــذه الــكــمــيــة. الحــ
أن هــذه املــيــزة تنتقل مــن اآلبـــاء إلــى األبــنــاء، 
وتمكنوا من تحديد خمسة جينات مسؤولة 
عنها. ويقولون إن عديدا من هذه الجينات لم 

يتم العثور عليها بعد.

جينات جتعل بعض األشخاص يحصلون على نوم كاف بعد 4 ساعات

الصيد اجلائر يهدد حياة وحيد القرن اإلفريقي

ــة كــالــيــفــورنــيــا األمــريــكــيــة أدت  فــي واليـ
إلــى عمليات  الــهــائــلــة  الــغــابــات  حــرائــق 
ــنـــة الــلــهــب  ــيـــث الـــتـــهـــمـــت ألـــسـ إخــــــاء حـ
حـــوالـــي 200 فــــدان مـــن األراضــــــي، بــعــد 
تقع على طول  التي  القصور  دمــرت  أن 
في  السكني  شــوارع مجمع هيل سايد 

بكاليفورنيا. ثراًء  املناطق  أكثر  أحد 

قبل نحو 60 عاما كان 
يعيش 65 ألفا من وحيد 
القرن األسود في إفريقيا، 

بقي منها  3800

قرون وحيد القرن 
)الكركدن(، تستخدم 

في صنع االكسسوارات 
والحلي الفاخرة


