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جماعة الخط األخضر البيئية

حكم قضائي يفتح باب مالحقة شركات االتصاالت فى الكويت

احلرب الروسية األوكرانية .. العالم على شفا كارثة نووية
وقع  على  العالم  استيقظ   : كييف   •
كارثة نووية كادت أن تحدث في أكبر 
أوكرانيا،  في  النووية  للطاقة  محطة 
بشرية  فاجعة  وراءها  وتخلف 
وكارثة بيئية تفوق في أثارها مأساة 
تشيرنوبيل التي وقعت في ثمانيينات 
أعلنت  بعدما  وذلك  املاضي،  القرن 
من  تمكنها  عن  األوكرانية  السلطات 
محطة  أكبر  في  هائل  حريق  إخماد 
أوكرانيا  في  ليس  النووية  للطاقة 
فحسب بل في أوروبا كلها، في أعقاب 
على  الروسية  القوات  شنته  هجوم 

محطة »زابوريجيا« للطاقة النووية.
مساحة  على  اندلعت  التي  النيران 
بلغت ألفي متر مربع بالطوابق الثالث 
والرابع والخامس من املبنى، وفق بيان 
للحاالت  األوكرانية  الحكومية  الهيئة 
تجاوز  عدم  أيضًا  أكد  الذي  الطارئة، 
املستوى اإلشعاعي في محيط املحطة.

وتمتلك أوكرانيا أربعة مفاعالت نووية 
وتعد  نشطة،  نووية  محطة   15 تضم 
واحدة من أكبر البنى التحتية النووية 
في العالم، وهو ما يثير مخاوف عاملية 
من تعرض تلك املفاعالت لهجوم خالل 
الجاري  الروسي  العسكري  التصعيد 

حاليا في أوكرانيا.
للطاقة  »زابوريجيا«  محطة  وتضم 
نووية،  مفاعالت   6 وحدها  النووية 
نحو  اإلجمالي  انتاجها  طاقة  وتبلغ 
ستة آالف ميغاوات، وهي طاقة تكفي 
نحو أربعة ماليني منزل، كما أنها تعد 
في  الذرية  املنشآت  أكبر  من  واحدة 
العالم، وتقع املنشأة في جنوب أوكرانيا 
على نهر /دنيبر/، على بعد نحو 525 
حيث  تشيرنوبيل،  جنوب  كيلومترا 
وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ عام 

1986، موقعا مئات القتلى.
وتعتبر املحطة ذات أهمية استراتيجية 
بالنسبة لروسيا، ألنها ال تبعد سوى 

القرم  جزيرة  شبه  عن  كيلومتر   200
التي ضمتها موسكو في عام 2014.

محطة  في  املفاعالت  سالمة  وبشأن 
عام  مدير  أكد  النووية،  »زابوريجيا« 
أنها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
لم يلحق بها أي ضرر، على الرغم من 
أدى الندالع  تعرضها لقصف روسي  
حريق في أجزاء منها، ما أثار مخاوف 
من ارتفاع نسب االشعاع في محيطها.

رئيس  بوندارينكو،  أوليغ  السيد  أما 
لجنة شؤون البيئة بالبرملان األوكراني، 
وقوع  حال  في  أنه  من  روسيا  فحذر 
انفجار نووي بأي من محطات الطاقة 
، فإن ذلك لن يشكل  النووية في بالده 
أوكرانيا  على  بيئية  كارثة  خطورة 
روسيا  على  وإنما  فحسب،  وأوروبا 

نفسها أيضًا.

وفي اليوم األول من التصعيد العسكري 
الروسي في أوكرانيا، سيطرت القوات 
النووية  املحطة  موقع  على  الروسية 
معركة  بعد  تشيرنوبيل  في  املعطلة 

شرسة مع القوات األوكرانية.
مماثلة  كارثة  من  العالم  ويخشى 
لكارثتي محطة تشيرنوبيل بأوكرانيا 
عام  ففي  اليابان  في  وفوكوشيما 
للطاقة في  الرابع  املفاعل  انفجر   1986
اآلالف  مقتل  إلى  أدى  ما  تشيرنوبيل، 
حيث  أوروبا،  أنحاء  معظم  وتلويث 
بغطاء  املتفجر  املفاعل  تغطية  تم 
التسرب  ملنع  عدة سنوات  منذ  وقائي 

اإلشعاعي.
أما كارثة فوكوشيما التي وقعت في 11 
مارس عام 2011 حني أدى زلزال مدمر 
وقع في شمال شرقي اليابان إلى أمواج 

في  تسببت  )تسونامي(،  عاتية  مد 
حدوث انصهار نووي، ما تسبب بمقتل 
أكثر من 15 ألف شخص، وبكارثة بيئية 

في محطة /فوكوشيما/ النووية.
ويشير خبراء في مجال الطاقة النووية 
جدا  قوية  النووية  املحطات  أن  إلى 
أن  يمكن  إذ  للحوادث،  مقاومتها  في 
بها  ضخمة  طائرة  اصطدام  تتحمل 
إال  داخلها،  املفاعالت  تتأثر  أن  دون 
املحطات  تلك  أن  على  شددوا  أنهم 
منطقة  في  تكون  ألن  مصممة  ليست 
حروب، فقد تتعرض لقصف صاروخي 
مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق 
الخطأ، مما قد يؤدي إلى حدوث تسرب 
املباني  أصيبت  إن  خاصة  إشعاعي، 
النفايات  من  للتخلص  املخصصة 
من  تأمينا  أقل  املباني  فهذه  النووية، 

املفاعل نفسه. 
يؤدي  أن  هو  األكبر  الخطر  يظل  لكن 
الكهرباء  انقطاع  إلى  طائش  صاروخ 
النووية،  املفاعالت  تبريد  آليات  عن 
شبكة  على  إلكترونية  هجمة  أو 
الكهرباء تؤدي لفشل مولدات الكهرباء 
قد  السيناريوهات  هذه  االحتياطية. 
املفاعل  قلب  حرارة  ارتفاع  إلى  تؤدي 
بداخله،  املشعة  املواد  النووي وذوبان 
ففي حالة ذوبان قلب املفاعل، فإن ذلك 
قد يؤدي لتسرب إشعاعي تبيد الحياة 
آلالف الكيلومترات حولها. كما يخشى 
على  الحفاظ  صعوبة  من  الخبراء 
مناسبني  بموظفني  املفاعالت  تشغيل 
منطقة  وسط  في  أمان  وبروتوكوالت 

حرب.
حادث  ضحايا  عدد  وصل  وقد 
 4 من  أكثر  إلى   1986 عام  تشيرنوبل 
التعرض لإلشعاع  آالف شخص جراء 
تشيرنوبيل  منتدى  وقدر  املنبعث. 
التابع لألمم املتحدة أن تلك االنبعاثات 
ستؤدي إلى 5 آالف وفاة أخرى بسبب 
اإلصابة بالسرطان على مدار 50 عاما. 
الغدة  بسرطان  اآلالف  أصيب  كما 
أعقبت  التي  السنوات  في  الدرقية 

الحادث مباشرة.
الذي  اإلشعاع  امتصاص  من  وللحد 
تشيرنوبيل،  بعد  األرض  على  استقر 
اضطرت السلطات السوفيتية في ذلك 
من  اآلالف  مئات  تهجير  إلى  الوقت 
شاسعة  مساحات  وإزالة  األشخاص 
من األراضي الزراعية والغابات لعقود.

املؤتمر  عن  الصادر  القانون  وبحسب 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
في عام 2009، فإن أي هجوم مسلح أو 
تهديد ضد املنشآت النووية املخصصة 
انتهاكا  يشكل  السلمية  لألغراض 
والقانون  املتحدة  األمم  ميثاق  ملبادئ 

الدولي.

إتالف الحدائق 
العامة هل اصبح 
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مأساة النمر األبيض.. 
موت فى الطبيعة 
واستغالل فى األسر

األمم المتحدة: 1٣ مليون 
شخص بالقرن اإلفريقي 

مهددون بالجوع

بريطانيا: زيادة 
الطلب على السيارات 

الكهربائية

الخبراء يحذرون من 
االنسياق وراء خدعة 

البالستيك الحيوي

املخاوف  ظل  في   : األخضر  الخط   - الكويت   •
االتصاالت  ابراج  خطورة  من  والصحية  البيئية 
االنسان،  على  الكهرومغناطيسية  وتردداتها 
هيئة  ولوائح  البيئة  حماية  قانون  حظر  ورغم 
هذه  مثل  إلقامة  الكويت  بلدية  ولوائح  البيئة 
االبراج فوق اسطح املنازل، إال ان تقاعس الجهات 
املعنية هو ما دفع مواطن يعاني أمراض عديدة 
ألن يتوجه برفع دعوى قضائية بعد ان صرف ما 
يملك من أموال وما اقترضه من قروض على بناء 
منزله اثر اكتشافه قيام إحدى شركات االتصاالت 
جاره،  منزل  سطح  فوق  لإلتصاالت  برج  بإقامة 
املواطن وحرصا على صحته والتزاما بالقانون 
قامت  التي  الشركة  إلى  قضائيا  إنذارا  وجه 
بإستئجار السطح وأقامت عليه برج لإلتصاالت، 
إال أن شركة االتصاالت لم تكترث ولم تهتم بذلك 
امام  برفع دعوى  املواطن  فقام  القضائي،  االنذار 
إلدارة  الدعوى  إحالة  محصلتها  كانت  املحكمة 

الخبراء لبحث االمر.
تقرير الخبراء

برج  تركيب  آلية  أن  إلى  الخبراء  تقرير  أشار 

جاءت  االتصاالت  بشركة  الخاص  االتصاالت 
من  الصادرة  الصحية  لإلشتراطات  مخالفة 
الشركة  تقدم  لم  ذلك  على  عالوة  الصحة  وزارة 
قامة 

ٌ
إ املدعى عليها أي ترخيص أو موافقة على 

برج االتصاالت موضوع الدعوى، باإلضافة إلى 
وجود قرار صادر عن بلدية الكويت يمنع إقامة 

األبراج فوق املنازل السكنية.
حكم المحكمة

ووفقا لحيثيات القضية والوثائق املتداولة فيها 
وما استقر في وجدان هيئة املحكمة فقد حكمت 

املحكمة:
أوال : بإزالة برج االتصاالت محل الدعوى واملبني 

وصفا ومحال باألوراق.
لإلتصاالت  عليها شركة......  املدعى  إلزام   : ثانيا 
تعويضا  د.ك   2000 مبلغ  للمدعى  تؤدي  بأن 
ماديا نهائيا عما لحق به من أضرار على النحو 
ومبلغ  باملصروفات  وألزمتها  باألسباب  الثابت 

200د.ك كأتعاب للمحاماة.
شبهات فساد

وبلدية  للبيئة  العامة  الهيئة  من  كل  علم  ورغم 

الوقاية  بإدارة  ممثلة  الصحة  ووزارة  الكويت 
وتقنية  لإلتصاالت  العامة  والهيئة  االشعاع  من 
املعلومات ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة التجارة، 
بإستشراء مخالفات إقامة أبراج االتصاالت فوق 
التابعة  الرقابية  االجهزة  أن  إال  املنازل  أسطح 
املفترض  بدورها  تقوم  أن  نفسها  تكلف  لم  لها 
خصوصا وان االبراج ظاهرة للعيان فوق اسطح 
ما  وهو  العامة،  مرأى  أمام  عالًيا  وتمتد  املنازل 
يدفع للتساؤل ويثير الشبهات حول صمت هذه 

الجهات.
إقامة االبراج فوق المنازل

بإقامة  البيئة  حماية  قانون  مخالفة  تمثل 
بيئي  مردود  دراسة  دون  تجاري  مشروع 
ومخالفة  البيئة  هيئة  قبل  من  عليها  موافق 
االشعاع  من  الوقاية  إدارة  واشتراطات  لوائح 
قانون  الصحة.ومخالفة  لوزارة  التابعة 
تجاري  مشروع  بإقامة  الكهرباء  وزارة  ولوائح 
الدولة  من  مدعومة  كهرباء  من  طاقته  يستمد 
ولوائح  قانون  ومخالفة  للمنازل  مخصصة 
املعلومات..  وتقنية  لإلتصاالت  العامة  الهيئة 

بإقامة  التجارة  وزارة  ولوائح  قانون  مخالفة 
نشاط تجاري غير مرخص في منزل مخصص 
بعدم  الكويت  بلدية  لوائح  ومخالفة  للسكن 
اسطح  فوق  االتصاالت  أبراج  اقامة  جواز 
بعدم  الكويت  بلدية  لوائح  مخالفة  املنازل 
في  تجاري  طابع  ذات  بمشاريع  القيام  جواز 
مخالفات  من  سبق  ما  على  يترتب  وقد  املنازل 
املستأجرة  والشركة  املنزل  صاحب  يتحمل  أن 

املنزل غرامات باهظة. لسطح 
ماذا تقول الدراسات؟

الوطني  السموم  علم  برنامج  أجراها  دراسة  في 
والجرذان  الفئران  من  مجموعة  على  األمريكي 
على  الراديوي  التردد  طاقة  تأثير  ملعرفة 
اليوم،  في  ساعات   9 ملدة  بالكامل  أجسامهم 
سنتني.  ملدة  واستمرت  الوالدة  قبل  بدأت  والتي 
وجدت الدراسة زيادة في خطر اإلصابة باألورام 
السرطانية الخبيثة في القلب في ذكور الجرذان 
كما  الراديوية  املوجات  إلشعاع  تعرضت  التي 
صدرت العديد من الدراسات حول املخاطر التي 

قد تتسبب املجاالت الكهرومغناطيسية.

محليات

تقارير

دولي

اقتصاد

اخيرة

تعويض المتضررين والزام الشركة بتصحيح الوضع

زابوريجيا اكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا
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اكثر من  الكويت  في  العامة  الحدائق  يبلغ عدد 
75 حديقة عامة في مختلف املناطق كثير منها 
منفذ وكثيرا ايضا في طريقه للتنفيذ، الحدائق 
للجلوس  أمــاكــن  فيها  ويــوجــد  مــجــانــيــة  الــعــامــة 
للكبار ودورات  االطفال ومالعب  للعب  وأماكن 
فعاليات عديدة،  فيها  بل ومطاعم، وتقام  مياه 
وتــحــتــاج مــن آن إلـــى أخـــر إلـــى صــيــانــة يفترض 
ــــر طــبــيــعــي،  أنـــهـــا صــيــانــة دوريــــــة، إلــــى هــنــا األمـ
تنفذ  التي  الحرب  ولكن ماهو غير طبيعي هي 
ضــد الــحــدائــق الــعــامــة ومــرافــقــهــا املــجــانــيــة، من 

تــكــســيــر وتــدمــيــر واتـــــالف، بـــل إن االكـــثـــر غــرابــة 
أن يــكــون االتـــالف مــن الــكــبــار والــصــغــار، فهناك 
الــحــدائــق ممن  مــرتــادي  مــن  قليلة  ليست  نسبة 
يــتــعــمــدون إتــــالف مـــرافـــق الــحــدائــق وأشــجــارهــا 

الجميل. االخضر  وبساطها 
وكـــمـــا هـــو مــعــلــوم وفــــي ظـــل الـــتـــوجـــه الــحــكــومــي 
نحو الحد من املصاريف وتقليل امليزانيات، فإن 
عــمــلــيــات الــصــيــانــة الــتــي يــفــتــرض بــهــا ان تــكــون 
ــة بــســبــب  ــذريــ دوريـــــــة ســـتـــتـــحـــول إلـــــى صـــيـــانـــة جــ
املـــال العام  لــلــحــدائــق، مما يــرهــق  التدمير املنظم 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى شـــح املــيــزانــيــات نــتــيــجــة الــتــوجــه 
الحكومي، فتبقى الحدائق مدمرة بل قد تتحول 

إلى خرائب مع بعض االشجار.
توفير الحراسة للحدائق لم يمنع تجاوزات كثير 
مـــن مــرتــاديــهــا فـــحـــراس الـــحـــدائـــق مـــن جــنــســيــات 
عــربــيــة او أســيــويــة، يــتــم اســتــضــعــافــهــم والــتــنــمــر 
عليهم من قبل بعض مرتادي الحدائق بل وصل 
ــادة  ــر إلـــى تــلــفــيــق الــتــهــم لــهــم، مــمــا يــوجــب إعـ االمــ
النظر جــذريــا تــجــاه مفهوم الــحــدائــق الــعــامــة في 
الــيــوم نتعامل مــع فئة ال تكترث  الــكــويــت، فنحن 

الــعــامــة وتتعمد  بــالــقــانــون وال تــلــتــزم بـــاألخـــالق 
التعدي على املال العام عبر تدمير املرافق العامة 

والحدائق.
مفهوم الحدائق العامة في أغلب الدول هو مسطح 
أخـــضـــر وأشــــجــــار تــحــيــطــه مــــع بـــعـــض الـــكـــراســـي 
للجلوس وقليل من املمرات للمشي، إال في الكويت 
فالحديقة العامة مباني اسمنتية ودورات مياه 
ومــالعــب ومــســاحــات كــبــيــرة مــن الــبــالط ومطاعم 
مما يقلل نسبة املسطحات الخضراء فيها فتقل 
بذلك جودتها البيئية والنفسية للمجتمع، مما 

يستوجب إعـــادة النظر فــي الــكــم الــهــائــل مــن هذه 
املنشآت االسمنتية في الحدائق وإزالتها لصالح 
املسطحات الخضراء، حيث سينعكس ذلك إيجابا 
على الحدائق العامة فسيقل معها تحطيم املرافق 
لعدم وجودها أساسا فاألصل ان الحديقة مسطح 
اكــثــر، كما يجب التفكير فعليا وجديا  اخضر ال 
فــي ان تــكــون هــنــاك مــبــالــغ رمــزيــة لــإلســتــفــادة من 
الــحــدائــق، فــهــي فــي الــكــويــت لــيــســت حــدائــق فقط 
بــل مــنــظــومــة تــرويــحــيــة متكاملة يــقــوم كــثــيــر من 

مرتاديها بتدمير مرافقها عمدا.

إتالف احلدائق العامة .. هل أصبح هواية كويتية؟

■ إتالف أسوار الحديقة بالكتابة عليها■ إتالف صناديق الكهرباء وتعريض األخرين للخطر■ إتالف وتكسير األضواء

تلويث الهواء إنتهاك 
لحقوق االنسان البيئية

أكثر من 75 حديقة عامة فى الكويت

الخبيرة البيئية منصوره خريبط نائب رئيس جماعة الخط األخضر البيئية للشؤون العلمية:

محليات

ما نحذر منه فى »اخلط األخضر« هو أشد أنواع تلوث الهواء
فــيــهــا  املـــســـمـــوح   PM2.5 ال  تـــراكـــيـــز  ◄ماهي 

عامليا؟
العاملية  الصحة  ملنظمة  الهواء  إرشــادات جودة  توصي 
25 في  الــســنــويــة   PM2.5 ال  تــركــيــزات  تــتــجــاوز  ال  أن 
في  و   µm/m3 فـــي   10 ــيــومــي  ال واملـــتـــوســـط   µm/m3
التراكيز  متوسط هذي  معد  فان  النامية  الدول  املناطق 
تصل الى 35 ميكرون متر لكل متر مكعب وهو ثالث 
هذا  تم خفضها عن  واذا  فيه  املسموح  الرقم  اضعاف 
الوفيات املبكرة 15٪. املتوقع خفض نسبة  الرقم فمن 

◄هل يعتبر PM2.5 مؤشر مهم؟
ــواد الــجــســيــمــيــة  ــ نــعــم يــعــتــبــر تــركــيــز هــــذا الـــنـــوع مـــن املـ
الهواء ألنه أكثر  الصغيرة مؤشر بيئي رئيسي لنوعية 
على  الصحة  على  تؤثر  والــتــي  الــهــواء شيوعا  ملوثات 
العام 2016 تعرض 91 ٪  القصير والطويل في  املدى 
من سكان للعالم ملستويات أعلى مما هو مسموح فيه 

العاملية الصحة  منظمة  حسب تصريح 
ال  تــراكــيــز  الحماية عندما تجتاز  ◄هل يمكن 

املسموح فيها؟ التراكيز   PM2.5
نــعــم يــمــكــن ذلـــك مــن خـــالل لــبــس قــنــاع خـــاص مصمم 
خــصــيــصــا بــفــتــحــات جــــدا صــغــيــره ال تــســمــح بــمــرور 
 PM2.5 تــلــك الــجــســيــمــات ويــكــتــب عــلــيــهــا مــن الـــخـــارج
ــتــي تــرتــفــع فيها  ويــفــضــل عـــدم الـــخـــروج فـــي الــفــتــرة ال
القصوى  لــلــضــرورة  إال  جــدا  مرتفعة  لــحــدود  التراكيز 
القياس  عــن طريق  اال  هــذا  يتم  ال  لكن  القناع  لبس  مــع 
الناس عند  اليومي من قبل الجهات الحكومية وتحذير 
كما هو مشروح  فيها  املسموح  املعدالت  االرتــفــاع عن 

املستخدم سابقا. املقياس  في 
◄ما هــو مــؤشــر مــقــيــاس الــتــلــوث الــهــوائــي في 

الكويت؟
 Yale األمــريــكــيــة  يــيــل  2018 جــامــعــة  تــقــريــر  حــســب 
يعتبر   Air Quality الكويت  فــأن مؤشر   EPI Index
ــن أصـــــل 180  ــز 70 مــ ــركــ املــ تـــحـــتـــل  مــنــخــفــض حـــيـــث 
دولــــه ، وبــتــفــصــيــل أكـــثـــر فــــأن فـــي هــــذه الــفــئــه مــؤشــرا 
 PM2.5 و مؤشر   PM2.5 Exposure مهمان مؤشر 

. exceedance
بالنسبة للمؤشر األول PM2.5 Exposure فهو يقيس 
وتحتل  الجسيمات  لهذه  املزمن  السكان  تعرض  مــدى 

 153 املركز  الكويت 
فيستخدم   PM2.5 exceedance الــثــانــي  املــؤشــر  أمــا 
تتجاوز  التي  للنسب  للسكان  الــحــاد  التعرض  لقياس 
وتحتل  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  مــن  فيه  املسموح 

الكويت املركز 150 .
 Climate and Energy فــي   161 ال  املــركــز  وتــحــتــل 
وتعتبر هذي   Air Pollution في   162 املركز  وتحتل 

متدنية. املراكز جدا 
وحسب منظمة World Economic Forum في مقال 
العام 2017 فأن الكويت تعتبر  منشور في فبراير من 
مــن أســـوء عــشــر دول فــي الــتــلــوث الــجــوي حــيــث تحتل 
املــركــز الــخــامــس واملــركــز الــثــانــي فــي الـــدول األعــلــى في 

الكربون أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات 
ال  ــتـــويـــات  مـــسـ تــــراقــــب  الـــــي  الــــــــدول  هــــي  ◄من 

PM2.5 في الهواء؟
ــعــالــم املــخــتــلــفــة مــثــل كـــنـــدا، أمــريــكــا، بــريــطــانــيــا،  دول ال
الصني، دول االتحاد األوروبي ودول أمريكا الالتينية ، 

الخ ، استراليا ونيوزلندا....  روسيا 
تــبــني مـــدى تأثير  ◄هل تــوجــد دراســــات طــبــيــة 

البشرية؟ p.m 2.5على الصحة  ملوثات 
ــات نـــشـــرت مـــن دول  ــ ــدارسـ ــ نـــعـــم، تـــوجـــد املـــئـــات مـــن الـ

السابق. القرن  من  التسعينات  منذ  مختلفة 

ــة حــســب  ــ ــويـ ــ ــهـــزة مــخــتــلــفــة وتـــعـــطـــى األولـ ســـابـــقـــا بـــأجـ
التركيزات  تلك  يتم تحويل  ثم   ، دوله  لكل  امللوث  أهميه 
ما  يتراوح  املقياس  هذ   ، رقمي  مقياس  الى  املرصودة 
بــني صــفــر إلـــى 500 ، مــقــســمــه الـــى ٦ فــئــات تــم وضــع 
منه  املستخلصة  املــعــلــومــات  هــذا ألهمية  مثل  مقياس 
الواجبة خاصة  احتياطاتهم  يومي ألخذ  للناس بشكل 

الــحــســاســة، كــذلــك يعتبر  الــفــئــه  األطــفــال او املــرضــى او 
القياس  هذ  املستمرة  واملراقبة  الهوائي  للتلوث  مقياس 
مــســتــخــدم فـــي كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم مــنــهــا الـــواليـــات 
املقياس  نفس  هــو   ، الصينية  املناطق  وبعض  املتحدة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  قبل سفارة  من  املستخدم 

الكويت. في دوله 

◄كيف يتم قياس ال PM2.5 ؟
 –  Air Quality Index يــســمــى  مــقــيــاس  خــــالل  مـــن 

>AQI < اختصارا
وهـــو مــقــيــاس يــســتــخــدم مــن خـــالل مــعــادالت ريــاضــيــه 
املـــلـــوثـــات PM2.5 بــشــكــل يــومــي وذلـــك  لــقــيــاس نــســب 
كاآلتي:  - أوال يتم رصده امللوثات األساسية املذكورة 

◄ما هو تعريف ال PM2.5 ؟
هــي مـــواد جــســيــمــيــة صــغــيــره جـــدا ال تـــرى بــالــعــني وال 
تــحــتــاج  أي  مـــتـــر،  ــكـــرون  ــيـ مـ  2.5 بــحــجــمــهــا  ــاوز  ــجـ ــتـ تـ
ــى أجـــهـــزه دقــيــقــه وحــســاســة لــلــكــشــف عــنــهــا لصغر  إلـ
السلفيت  الرصاص،  الكربون،  األمونيا،  حجمها ومنها 

والنيتريت.
◄ما هو اذا ال PM10 ؟

أكبر حجما  لكنها  مــواد جسيمية صغيره  أيضا  هي 
من ال PM2.5 ومنها األتربة والدخان وامللح والغبار

ما هو مصد ر ال PM2.5 ؟
ــراق غــيــر كـــامـــل لــلــمــواد ،  ــتـ مـــصـــادر مــخــتــلــفــة مــثــل احـ
الــزراعــيــة، تفاعالت  املــحــروقــات   ، الــســيــارات  انــبــعــاثــات 
كيميائية في الغالف الجوي، انبعاثات املصانع، حرائق 

...الخ الغابات 
◄ما هو تأثير ال PM2.5 ؟

ومدة  الجو  في  التركيز  على  يعتمد  تأثير صحي  لها 
ــاذا كـــان مـــدة الــتــعــرض قــصــيــره قــد تسبب  الــتــعــرض فـ
أضرار صحيه مثل حكة واحمرار للعني والجلد، كحه، 
التعرض لها  النفس، أما إذا كان  ضيق تنفس و قصر 
مثل  آثــار خطيرة  لها  تكون  فقد  زمنيه طويله  لفترات 
أمراض السرطان وامراض الرئة املزمنة وأمراض القلب 
فان  العاملية  الصحة  منظمة  احصائية  ، حسب  والــدم. 
في  مليون حاله   4.2 الى  املبكرة وصل  الوفيات  تقدير 

الهوائية امللوثات  العالم عام 2016 بسبب هذه 

البيئية منصوره خريبط نائب رئيس  الخبيرة  أكــدت 
جماعة الخط األخضر البيئية للشؤون العلمية خطورة 
الكويت من ملوثات )جسيمات دقيقة  له  ما تتعرض 
يــتــجــاوز حجمها 2.5 مــيــكــرون متر.  الــهــواء ( ال  فــي 
وقالت خريبط في لقاء مع جريدة »الخط األخضر« أن 
ما نحذر منه بشكل دائــم هو أشد أنــواع تلوث الهواء 
وهـــي مــلــوثــات الـــهـــواء شــديــدة الــصــغــر وتــعــد األخــطــر 
أنها تعرف  ا 

ً
الكويت، مؤكدت العامة في  على الصحة 

عـــدد مــن املــســؤولــني كــانــوا ال يــتــكــتــرثــون بــتــحــذيــرات 
الخط األخضر وندموا بعد إصابتهم أو أحد أقربائهم 
الــذي تشير دراســات عدة انه نتاج  بمرض السرطان، 
الــهــواء يعد  أن تلويث  للتلوث، وشــددت على  التعرض 
جــريــمــة مــن جــرائــم إنــتــهــاك حــقــوق االنـــســـان البيئية 

وتجب محاسبة من يتسببون به.

اجلودةالدرجةالفئة
Good 0- 50الفئه األولى

Moderate 51 - 100الفئة الثانية 

Unhealthy for sensitive group 101 - 151الفئة الثالثة

151unhealthy - 200الفئة الرابعة 

201Very unhealthy - 300الفئة اخلامسة 

Hazardous 301 – 500الفئة السادسة 
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التغير املناخي يهـدد 
محـبي القهـوة

التغّير  تبعات  تقتصر  لن   : جنيف   •
والضخمة  الواسعة  املسائل  على  املناخي 
بل  األرض،  كوكب  حرارة  درجات  كارتفاع 
التفصيلية  باألمور  لتمّس  ستتعّداها 
 .

ً
مثال القهوة  كشرب  نسبيًا،  والصغيرة 

ملحّبي  سيئة  أخبارًا  الظاهرة  تحمل 
زراعة  سيصّعب  املناخي  فالتغّير  القهوة، 
وهو  املقبلة،  السنوات  في  العربي   

ّ
النب

العربية.  القهوة  لصناعة  املستخدم   
ّ
النب

زراعة  ظروف  تغّير  كيفية  دراسة  وكشفت 
التغّير  بسبب   2050 عام  بحلول   

ّ
النب

عن  مأخوذة  توقعات  على  بناًء  املناخي، 
نماذج مناخية عاملية عّدة، وتظهر النتائج 
 مالءمة للزراعة 

ّ
 ستكون أقل

ّ
 نباتات النب

ّ
أن

 الحالية بحلول عام 
ّ
في مناطق إنتاج النب

2050، بسبب تأثيرات تغير املناخ.
صعب  محصواًل  العربية  القهوة  بن  ُيعّد 
للنمو.  معّينة  ظروفًا  ب 

ّ
يتطل إذ  الزراعة، 

 
ّ
النب نبتة  لنمو  مالءمة  األكثر  واملناطق 

وال  والجنوبية،  الوسطى  أميركا  في  هي 
سيما البرازيل، وكذلك وسط وغرب أفريقيا 
وأجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا، وفقًا 
زيورخ  جامعة  في  علماء  أجراها  لدراسة 

للعلوم التطبيقية في سويسرا.
املقبلة  الـ28  األعوام  أن  الدراسة  وذكرت 
لزراعة  مالءمة   

ّ
أقل املناطق  تلك  ستجعل 

عة 
ّ
متوق تأثيرات  بفعل   ،

ّ
النب محاصيل 

مرتبطة بالتغّير املناخ، منها ارتفاع درجات 
املنتجة  الرئيسية  »الدول   

ّ
أن كما  الحرارة. 

وإندونيسيا  وفيتنام  )البرازيل   
ّ
للنب

بتغّير  خطير  بشكل  ر 
ّ
تتأث وكولومبيا( 

املناخ، ما يؤّدي إلى زيادة في املناطق غير 
املالئمة لهذه الزراعة بحلول عام 2050«.

أيسلندا توقف صيد احليتان 
اعتباًرا من 2024

• ريكيافيك : تعتزم أيسلندا، وهي واحدة 
صيد  فيها  ُيماَرس  يزال  ال  دول  ثالث  من 
املمارسة  بهذه  السماح  إنهاء  الحيتان، 
انخفاض  ظل  في   2024 العام  من  اعتباًرا 
الطلب إلى أدنى مستوياته، على ما أعلنت 

وزيرة الصيد.
الخضر  حزب  في  العضو  الوزيرة  وقالت 
سفانديس  أيسلندا  في  الحاكم  اليساري 
سفافارسدوتير: »ما لم ُيذكر خالف ذلك، ال 
ُمبررات كثيرة تدفع باتجاه استمرار صيد 
تاريخ  وهو   ،»2024 من  اعتباًرا  الحيتان 
وأنواع  أعداد  باصطياد  السماح  انتهاء 
نشرتها  مقالة  في  وقالت  حالًيا.  ُمحددة 
»هنالك  اليومّية:  »مورغنبالديد«  صحيفة 
اقتصادّية  فائدة  وجود  على  قليلة  أدلة 
النشاط«. وأيسلندا  من جراء ممارسة هذا 
الثالث  الدول  هي  واليابان  والنرويج 
األخيرة التي ال تزال تسمح بصيد الحيتان. 
 ،2019 عام  تقييم  إعادة  إجراء  وبعد 
في  بصيدها  املسموح  األعداد  أصبحت 
أيسلندا سنوًيا تشمل 209 حيتان زعنفية، 
بعد  البحرّية  الثدييات  أكبر  ثاني  وهو 
وُيعمل  منك،  حوت  و217  األزرق،  الحوت 
توقف  لكن   .2023 نهاية  حتى  بالقرار 
في  األخيرة  الثالث  السنوات  خالل  العمل 
الشركتني األساسيتني الحائزتني تصاريح 
ربيع 2020  في  إحداهما  وأعلنت  قانونّية، 

أنها ستنهي أنشطتها نهائًيا.

بريطانيا: زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

• لندن : توقع مسؤول بارز بشركة رولز–رويس 
القابضة ألنظمة الطيران املدني والطاقة والدفاع 
تطوير طائرة صغيرة تعمل بالكهرباء بالكامل 

في غضون ثالث سنوات.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن روب واتسون رئيس 
قسم التقنيات الكهربائية في الشركة، في مقابلة 
تجاري  تطبيق  أول  إن  قوله  سنغافورة،  في 
لنظام »بي–فولت«، وهو نظام كهربائي لبطارية 
طورتها رولز–رويس، سيوفر طاقة تقدر بنحو 
لطيران  كافية  وهي  كيلوواط/الساعة،   600
إلى 80  إلى ثمانية أشخاص ملسافة تصل  ستة 
مشاركته  هامش  على  وأضاف،  بحريا.  ميال 

في معرض سنغافورة للطيران، والذي يقام كل 
عامني، أن هذا النطاق سيستمر في التحسن مع 
النهاية  في  قادرا  ليكون  التكنولوجيا،  تطور 
كيلومتر   400 إلى  تصل  ملسافة  الطيران  على 

)250 ميال( في ثالثينات القرن الحالي.
من  كبيرا  عددا  هناك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الناشئة  الشركات  من  العالم،  حول  الشركات 
وكذلك  الطيران،  مجال  في  العمالقة  وحتى 
مراحل  في  يعملون  السيارات،  مصنعي  بعض 
طاقة  بمصادر  تعمل  طائرات  لتطوير  مختلفة 
بديلة، مع تزايد الضغوط على الصناعة لتقليل 

االنبعاثات. 

رولز رويس تطور طائرة كهربائية
بالكامل فى غضون 3 سنوات

• مسقط : جاءت سلطنة ُعمان في املرتبة الثالثة 
على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
الطاقة املتجددة والخامسة عشرة على مستوى 
االقتصاديات الناشئة والثامنة والثالثني عاملًيا، 
2021م  لعام  سكوب«  »كاليمت  تقييم  بحسب 

الذي نشرته وكالة »بلومبيرج«.
ظروف  على  سكوب«  »كاليمت  تقييم  ويركز 
على  الطاقة  مصادر  تنويع  في  االستثمار 
مستوى العالم، حيث يقيم قدرة الدول على جذب 
رؤوس األموال للتقنيات منخفضة الكربون مع 
بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة. وشمل التقييم 
136 دولة على مستوى العالم منها 107 دول من 

األسواق الناشئة و29 دولة متقدمة.
املركز  هذا  على  ُعمان  سلطنة  حصول  ويأتي 

أجل  من  طموحة  استراتيجية  تبنيها  نتيجة 
في  التوسع  خالل  من  الطاقة  مصادر  تنويع 
بالنفع  يعود  بما  املتجددة  الطاقة  مشروعات 
الكربونية.  االنبعاثات  من  والحّد  البيئة  على 
وقد وضعت سلطنة ُعمان سياسة للتحول إلى 
 »2040 ُعمان  »رؤية  من  كجزء  البديلة  الطاقة 
الطاقة  إجمالي  باملائة من   39 إلى معدل  لتصل 
هذه  ترجمة  وتمت  2040م،  عام  بحلول  املزودة 
خالل  من  ممكنة  تنظيمية  أطر  إلى  الرؤية 
الخدمات  تنظيم  هيئة  بها  تقوم  التي  الجهود 
العامة لتمكني االستغالل األمثل ملصادر الطاقة 
املتجددة  الطاقة  مشروعات  بتنمية  واالهتمام 
لدعم خطط التنويع االقتصادي وتعزيز الطاقة 

املستدامة.

ُعمان الثالثة على مستوى الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا فى الطاقة املتجددة

دراسة : على حكومات العالم 
إعادة توجيه التمويل نحو 

مشروعات حماية البيئة
منظمة  أجرتها  دراسة  ذكرت   : واشنطن   •
أن  نيتشر«  فور  بيزنس  أند  تيم  »بي  تدعى 
تريليون   1.8 تنفق  العالم  دول  حكومات 
دوالر سنويًا على األقل في مشروعات تؤدي 
املناخي  والتغير  البيئية  النظم  تدمير  إلى 
األنباء  لوكالة  وفقًا  األنواع،  وانقراض 
األملانية. ورصدت الدراسة تقديرًا ملا وصفته 
تقديمه  يتم  الذي  بيئيًا«،  الضار  »الدعم  بـ
الوقود  شركات  تقودها  التي  للصناعات 

األحفوري والزراعة واملياه. 
على سبيل املثال، يتم دعم الوقود األحفوري 
سنويًا بنحو 640 مليار دوالر على مستوى 
لألنباء عن  »بلومبرغ«  العالم. ونقلت وكالة 
واألمني  املنظمة  عضو  فيجورس  كريستينا 
املتحدة  األمم  التفاقية  السابق  التنفيذي 
يجب  إنه  القول  املناخي  للتغير  اإلطارية 
مشروعات  نحو  الضار  الدعم  توجيه  إعادة 
مطلقًا  نعش  لم   « واملناخ  البيئة  لحماية 
على الكوكب في ظل هذا النقص الشديد في 

التنوع اإلحيائي«. 
تدمير  أن  بيان  في  فيجورس  وأضافت 
كبيرة  مخاطر  على  ينطوي  الطبيعة 

للمجتمعات واالقتصادات.

لت مبيعاُت السياراِت في بريطانيا  • لندن : سجَّ
لها خالل سبعة  زيادة  أكبر  املاضي  يناير  خالل 
السيارات  على  الطلب  زيادة  بفضل  أشهر 

الكهربائية.
عي وتجار السيارات  وكشفت بيانات رابطة مصنِّ
الجديدة  السيارات  تسجيالت   

َّ
أن بريطانيا  في 

وبلغت  باملئة.   25 بنسبة  املاضي  الشهر  ارتفعت 
من  باملئة  عشرين  الكهربائية  السيارات  نسبة 

إجمالي املبيعات.
تعافي  وقت سابق  في  توقعت  قد  الرابطة  كانت 
مع  الجاري،  العام  خالل  السيارات  مبيعات 
التي  املوّصالت  أشباه  نقص  مشكلة  انحسار 
على  الطلب  وزيادة  السيارات  صناعة  في  تدخل 
السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حسبما 

أفادت وكالة بلومبيرج لألنباء.
 مبيعات السيارات في بريطانيا ارتفعت 

َّ
يذكر أن

إلى  لتصل   2021 عام  في  فقط  باملئة   1.5 بنسبة 
مشاكل  استمرار  بسبب  سيارة،  مليون   1.65

سالسل اإلمداد وتأثيرها على الصناعة.

 • ريو دي جانيرو: تسببت عمليات إزالة الغابات 
كيلومترا   360 نحو  فقد  في  وحده  يناير  في 
األمازون  منطقة  في  املطيرة  الغابات  من  مربعا 
البرازيلي  الوطني  املعهد  وأفاد  البرازيلية. 
ألبحاث الفضاء، نقال عن بيانات مؤقتة بأن هذا 
هو أعلى مستوى تم تسجيله في يناير منذ عام 
الصناعية  األقمار  املعهد صور  2015. ويستخدم 
لفحص  سريع  مسح  باستخدام  ويحللها، 
التغييرات في الغابة وقت وقوعها فعليا، حسب 
وكالة االنباء االملانية. وبالتالي، فإن أرقام املعهد 
قادرة على توضيح املعدل املحتمل لسير عمليات 
إزالة الغابات رسميا في سنة معينة. ويتم حساب 

املعدل السنوي بداية من أغسطس حتى يوليو .

لألمم  والعشرين  السادس  املناخ  مؤتمر  وفي 
سوف  أنها  البرازيلية  الحكومة  أعلنت  املتحدة، 
في  القانونية  غير  الغابات  إزالة  عمليات  تنهي 
غابات األمازون املطيرة بحلول عام 2028. ويخشى 
الخبراء أن تشير البيانات األحدث إلى زيادة خطر 
بدء عام مدمر آخر في منطقة األمازون. وفي العام 
من أغسطس 2020 إلى يوليو 2021، طالت عمليات 
في  مربعا  كيلومترا   13235 نحو  الغابات  إزالة 
بنسبة  زيادة  هذا  ويمثل  للمعهد.  وفقا  املنطقة، 

22% عن العام السابق، وأكبر مساحة تأتي عليها 
عمليات إزالة الغابات منذ عام 2008. يشار إلى أن 
2019 كان العام األول في والية الرئيس البرازيلي 
اليميني  الرئيس  وتعرض  بولسونارو.  جايير 
منطقة  في  املدمرة  الحرائق  بسبب  النتقادات 
األمازون.ويتهم ناشطو حماية البيئة بولسونارو 
بقبول الحرائق كوسيلة لفتح مساحات جديدة من 
األراضي للزراعة. كما أضعفت البرازيل سلطاتها 

املعنية بحماية البيئة.

عمليات إزالة غابات األمازون تسجل رقما قياسيا

تعزيز الرقابة 
النووية على مياه 
محطة فوكوشيما

املراقبة  مواقع  زيادة  اليابانية  النووية  الرقابة  سلطة  قررت   : طوكيو   •
محطة  من  اإلشعاع  من  معالجة  مياه  لتصريف  استعدادا  البحرية 

فوكوشيما دايئيتشي املعطوبة للطاقة النووية.
للمحطة  املشغلة  )تيبكو(  الكهربائية  للطاقة  طوكيو  شركة  وتخطط 

ا من حوالي ربيع العام القادم. لتصريف املياه املعالجة في البحر بدء
وقد أصبحت مياه تم استخدامها إما لتبريد الوقود املنصهر أو تسربت 

إلى مباني املفاعالت املتضررة، ملوثة بمواد مشعة.
وتقوم تيبكو بمعالجة املياه عن طريق ترشيح والتخلص من معظم املواد 
ومواد  التريتيوم  مادة  على  تحتوي  تزال  ال  املرّشحة  املياه  ولكن  املشعة. 

مشعة أخرى.

وتخطط شركة الكهرباء لتصريف املياه املعالجة بعد تخفيف تركيزها إلى 
مستويات أقل بكثير من املعايير القومية.

وقد ناقشت سلطة الرقابة النووية سبال لقياس مستويات املواد املشعة في 
مياه البحر بناء على توصية من لجنة خبراء من وزارة البيئة.

أكثر  أو  مواقع  ثمانية  في  التريتيوم  مادة  مراقبة  الرقابة  سلطة  وقررت 
وتعزيز دقة الرصد إلى أقصى مستوى من أجل التمكن من تحقيق قياسات 
العام.  الجديدة في ربيع هذا  التحسينات  أكثر دقة. وسوف تقوم بإدخال 

وسيتيح لها ذلك إمكانية مقارنة املياه قبل وبعد عملية التصريف.
جهود  تعزيز  يساعد  أن  في  للمحطة  املشغلة  والشركة  الحكومة  وتأمل 

املراقبة في تهدئة املخاوف.

املستقِبلة  الدول  من  : حاولت مجموعة  غانا   •
)كينيا  أفريقيا  شرق  في  املستعملة  للمالبس 
استيراد  مقاومة  وتنزانيا(  وأوغندا  ورواندا 
على  حظر  فرض  خالل  من  املستعملة  املالبس 
االستيراد. ثم هددت الواليات املتحدة بطرد هذه 
التي تمنح  التجارية،  »أجوا«  اتفاقية  الدول من 
من  معفيًا  وصواًل  األفريقية  البلدان  من  العديد 
فقط  األميركية.  السوق  إلى  الجمركية  الرسوم 
تراجعت  بينما  موقفها،  على  صمدت  رواندا 
بقية الدول، حسب وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(.

من  ضخمة  كميات  البالد  تستقبل  غانا،  وفي 
الغربية،  الدول  من  املستعملة  املنسوجات 
املستعملة  للمنتجات  سوق  أكبر  تتلقى  حيث 
من  قطعة  مليون   15 وحدها،  )كانتامانتو( 

املالبس كل أسبوع.
في  املشروع  مدير  أوتينج،  سامي  ويقول   
تعمل  والتي  أكرا،  العاصمة  في   »OR« مؤسسة 
من أجل مزيد من االستدامة في صناعة األزياء، 
من  التخلص  إلى  تميل  التي  الغرب  عقلية  إن 

املالبس القديمة أدت إلى كارثة بيئية في غانا، 
مضيفًا »لقد أصبحنا مكب نفايات الغرب«.

كما تصل كميات ضخمة من املالبس القديمة من 
الغرب إلى تشيلي. وهناك تتداخل جبال عمالقة 
من أكوام املالبس مع املناظر الطبيعية الجبلية 
في   40 نحو  فرز  يتم  حيث  أتاكاما،  لصحراء 
منها،  والتخلص  الواردة  املنسوجات  من  املائة 
وينتهي الحال بنحو 20 طنًا منها في الصحراء 
التو  مدينة  مفوض  بيانات  بحسب  يوم،  كل 

هوسبيسيو لشؤون البيئة، إدجار أورتيجا. 
املستعملة  املالبس  تعّد  أخرى،  ناحية  من 
شائعة في دولة تونس، كما أن ارتداء تونسيني 
قمصان مدرسة موسيقى أملانية أو ناد رياضي 
السلع  من  فالعديد  نادرًا؛  مشهدًا  ليست  أملاني 
في  املطاف  بها  ينتهي  أملانيا  من  املستعملة 
حول  طويلة  فترة  منذ  جدل  ويدور  تونس. 
األفريقية،  البلدان  إلى  املنسوجات  تصدير هذه 
حيث يهدد فيضان املالبس املستعملة الرخيصة 

منتجي املنسوجات املحليني.

أفريقيا تتحول لـ »مكب نفايات« للغرب بسبب املالبس املستعملة

20 % نسبة 
مبيعات السيارات 

الكهربائية

البرازيل سوف تنهي 
إزالة الغابات غير 
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سامي أوتينج: لقد أصبحنا مكب نفايات الغرب
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تونس توقع اتفاقا إلعادة األمم املتحدة: 13 مليون شخص بالقرن اإلفريقي مهددون باجلوع
نفايات سامة إلى إيطاليا

تونس،  في  البيئة  وزارة  قالت   : تونس   •
نفايات  بإرجاع  يقضي  اتفاقا  وقعت  ها 

ّ
إن

ميناء  في  ضبطت  إيطاليا،  إلى  سامة 
املاضي.   يوليو/تموز  في  )شرق(  سوسة 
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على 
يمثل  االتفاق  هذا  »إمضاء  إن  فيسبوك 
الّدولتني  بني  شاور 

ّ
الت ملسار  استكماال 

الذي انطلق منذ سنة 2020«. وتابع البيان: 
 213 تصدير  بإعادة  االتفاق  هذا  »يقضي 
مرحلة  في  )فورية(  حينية  بصفة  حاوية 
احتراق  بعد  حاوية،   282 جملة  من  أولى، 
69 منها«. وأضاف أن املشاورات متواصلة 
فايات 

ّ
الن تصدير  استكمال  بخصوص 

املتبقية بعد الحريق، الذي نشب بمستودع 
البيان  وقال  سوسة.  بمحافظة  املوردين 
أول  على  فايات 

ّ
الن هذه  إرجاع  »سيتم 

باخرة يوم 19 فبراير/ شباط الحالي«.وفي 
ضبطت  املاضي،  العام  من  تموز  يوليو/ 
 282 سوسة  ميناء  في  الجمارك  سلطات 
سامة  بالستيكية  نفايات  تضم  حاوية 
قادمة من إيطاليا، وال تتطابق مع معايير 

فايات في العالم.
ّ
استيراد الن

العاملي  : كشف برنامج األغذية  • نيويورك 
 13 بنحو  يقدر  ما  أن  املتحدة،  لألمم  التابع 
اإلفريقي »يعانون  القرن  مليون شخص في 
العام  من  األول  الربع  خالل  الجوع«  من 

الحالي.
إن  بيان،  في  األممي  البرنامج  وقال 
وإثيوبيا  والصومال  كينيا  بينها  دول 
القرن  يعاني  حيث  شديًدا،  جوًعا  تواجه 
عقود،  منذ  جفاف  موجة  أسوأ  اإلفريقي 
أكبر  ويب«  »ريليف  موقع  نقل  حسبما 

العالم. في  إنسانية  معلومات  بوابة 
وأوضح برنامج األغذية أن الجفاف أدى إلى 
أعداد  نفوق  في  وتسبب  املحاصيل  تدمير 
ما  عادي«،  غير  »بشكل  املاشية  من  كبيرة 
أجبر األسر الريفية التي تعتمد على الرعي 

والزراعة على هجر منازلها.
من جهته، قال مايكل دانفورد، املدير اإلقليمي 
لبرنامج األغذية العاملي في شرق إفريقيا، إن 
ظل  في  »شحيحة«  واملراعي  املياه  إمدادات 

املتوسط    من  بأقل  األمطار  بهطول  توقعات 
في األشهر املقبلة. وأضاف: »الوضع يتطلب 
عمال إنسانًيا فورًيا« لتجنب تكرار أزمة مثل 
مات  عندما   ،2011 العام  في  الصومال  أزمة 
ا من الجوع خالل فترة جفاف طويلة.

ً
250 ألف

ويتم توزيع املساعدات الغذائية في مناطق 
قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال حيث 
ويتعرض  التغذية  سوء  معدالت  ترتفع 
الجوع  لخطر  شخص  مليون   13 حوالي 

الشديد في الربع األول من العام.
مليون   327 بتخصيص  البرنامج  وطالب 
الفورية  االحتياجات  لتلبية  أمريكي  دوالر 
ودعم  املقبلة  الستة  األشهر  مدى  على 
املجتمعات الرعوية لتصبح أكثر مرونة في 

مواجهة الصدمات املناخية املتكررة.
إلى  األمطار  عدم هطول  أدى   ،2011 عام  في 
أكثر األعوام جفافا منذ عام 1951 في املناطق 
وإثيوبيا  والصومال  كينيا  في  القاحلة 

وجيبوتي وأوغندا.

• لندن : كشفت دراسة عن رصد مستويات سامة 
مواقع  في  الصيدالنية  املركبات  من  محتملة 

بأنهار تم فحصها في جميع أنحاء العالم.
وقام باحثون من جميع أنحاء العالم بمسح أكثر 
ا من نهر التايمز  من ألف موقع على 258 نهرا، بدء
في لندن واملمرات املائية البريطانية األخرى إلى 
كبرى  مدن  في  وأنهار  البرازيلي  األمازون  نهر 
مثل دلهي ونيويورك وقوانجتشو، بحسب وكالة 

األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
مركبا   61 وجود  قياس  على  التقييم  وعمل 
صيدالنيا، بما في ذلك بعض املركبات املرتبطة 
أيضًا بأنماط الحياة مثل الكافيني، وما إذا كانت 
لها  يكون  أن  يمكن  التي  املستويات  من  أعلى 
نشرت  التي  الدراسة،  وتحذر  البيئة.  على  تأثير 
للعلوم«،  الوطنية  األكاديمية  »وقائع  مجلة  في 
الكيميائية  باملواد  العالم  أنهار  تلوث  أن  من 

الطبية مشكلة عاملية.
ونوهت الدراسة إلى أن التلوث يشكل خطرا على 
أن  ويمكن  البرية،  والحياة  العذبة  املياه  موائل 
امليكروبات،  مضادات  مقاومة  تراكم  في  يسهم 

في  رصدها  تم  التي  الكيميائية  املواد  معظم 
التركيزات  من  أقل  العاملي  الصعيد  على  األنهار 
التي يمكن أن تسبب آثارًا بيئية، فقد كانت هناك 
تشكل  أن  يمكن  التي  امللوثات  من  مستويات 
تهديدا لصحة البيئة أو اإلنسان في أكثر من ربع 
الدراسة عن  للدراسة. وكشفت  الخاضعة  املواقع 
أن بعض األنهار تتعرض لخليط معقد من املواد 

الكيميائية.
الدراسة، تم الحصول على عينات من  ومن أجل 
املياه من مواقع تمتد من قرية في فنزويال، حيث 
ال تستخدم األدوية الحديثة، إلى مدن تتراوح بني 
عدم  مناطق  جانب  إلى  فيغاس،  والس  الغوس 
االستقرار السياسي مثل بغداد والضفة الغربية 

باألراضي الفلسطينية.
ومتوسطة  منخفضة  الدول  أن  البحث  ووجد 
الدخل هي األكثر تلوثا، في حني أن إلقاء القمامة 
على ضفاف األنهار، وعدم كفاية البنية التحتية 
الصيدالني،  والتصنيع  الصحي،  الصرف  ملياه 
في  الصحي  الصرف  خزانات  محتويات  وإلقاء 
األنهار هي األنشطة األكثر ارتباطا بهذه املسألة.

ويهدد أيضًا األهداف العاملية بشأن نوعية املياه 
والتلوث. ووجد التحليل، الذي أجري في جامعة 
األنهار  في  الصيدالنية  باملركبات  تلوثا  يورك، 

والكوتينني  النيكوتني  ظهور  مع  قارة،  كل  في 
بما  مكان  كل  في  والباراسيتامول  والكافيني 
أن  حني  وفي  الجنوبية.  القطبية  القارة  ذلك  في 

دراسة: املركبات الصيدالنية تلوث األنهار حول العالم

قبو البذور العاملي بالقطب الشمالي يتلقى عينات من لبنان والسودان
ال ُيفتح إال بضع مرات في السنة

• أوسلو : تلقى مخزن في منطقة جبلية 
بذور  ليحفظ  ُبني  الشمالي،  بالقطب 
واألمراض  الحروب  من  العالم  محاصيل 
والكوارث األخرى، إيداعات جديدة بينها 
عينات من أول منظمة سحبت بذورًا من 

املنشأة.
ويقع )قبو سفالبارد العاملي للبذور( على 
بدورها  تقع  التي  سبتسبرجن  جزيرة 
الرئيسي  البر  بني  تقريبًا  املنتصف  في 
فتح  يتم  وال  الشمالي.  والقطب  للنرويج 
للحد  السنة  في  مرات  بضع  إال  القبو 
للعالم  البذور  من  مخزوناته  تعرض  من 
من  جينات  بنوك  وستودع  الخارجي. 

وأملانيا  ونيوزيلندا  وأوغندا  السودان 
ولبنان بذورًا ملحاصيل مثل الدخن )الذرة 
)السرغوم(  الرفيعة  والذرة  العويجة( 
احتياطية  كعينات  )الحنطة(،  والقمح 

ملجموعاتها الخاصة.
للبحوث  الدولي  املركز  وسيودع 
)إيكاردا(،  الجافة  املناطق  في  الزراعية 
حلب  من   2012 في  مقره  نقل  الذي 
بيروت  اللبنانية  للعاصمة  السورية 
ثمانية  السورية،  األهلية  الحرب  بسبب 
إيكاردا  مركز  وكان  تقريبًا.  عينة  آالف 
العاملي  البذور  قبو  من  يسحب  من  أول 
تضررت  مجموعة  لتعويض   2015 في 

سحب  بعمليتي  قام  كما  الحرب  بسبب 
بناء  2017 و2019 إلعادة  إضافيتني في 
مجموعته الخاصة التي يحتفظ بها في 
تفينرايم  باثه  آن  لبنان واملغرب. وتقول 
النرويجية:  الدولية  التنمية  وزيرة 
ُدمرت  التي  البذور  أن مجموعة  »حقيقة 
عيد 

ُ
أ األهلية  الحرب  خالل  سوريا  في 

القبو  أن  ظهر 
ُ
ت منهجي،  بشكل  بناؤها 

الحالية  الغذاء  إلمدادات  يعمل كضمانة 
الغذائي  األمن  ولضمان  واملستقبلية 
املحلي«. ويحوي القبو 1.1 مليون عينة 
بذور لنحو ستة آالف نوع من النباتات 

من 89 بنكًا حول العالم.

حتويل الصراصير إلى حشرات 
خارقة لإلنقاذ فى مواقع الكوارث 
• لندن : تشتهر الصراصير بقدرتها على 
الفتحات،  أصغر  عبر  املنازل  إلى  ل 

ّ
التسل

إلى  سنغافورة  من  مهندسني  دفع  مما 
االستفادة من هذه املهارة الفطرية والعمل 
إلى  املزعجة  الحشرة  هذه  تحويل  على 

معاوٍن لفرق اإلنقاذ في مواقع الكوارث.
مدغشقر«،  »صرصار  بـ ُيعرف  نوعًا   

ّ
ولكن

الباحثني  فريق  حماسة  أثار  الذي  هو 
طول  يصل  التقنية.  نانيانغ  جامعة  من 
إلى  النوع  هذا  من  البالغ  الصرصور 
من  سم  بـ2  أطول  ه 

ّ
أن أي  سم،   6 نحو 

»صرصور  يتمّيز  الشائعة.  الصراصير 
لهيروتاكا  سمح  كبيٍر  بحجٍم  مدغشقر« 
ساكو، األستاذ املساعد في كلّية الهندسة 
جامعة  في  والجوفضائية  امليكانيكية 
»حقيبة  بـ بتجهيزه  وفريقه  نانيانغ، 
عدٍد  على  تحتوي  غرام   5.5 بوزن  ظهر« 
تصدر  التي  كتلك  االستشعار  أجهزة  من 
ثاني  مثل  غازات  رصد  عند  تحذيرات 
الحشرة  هذه  تحمل  الكربون.  أكسيد 
حمراء  تحت  كاميرا  أيضًا  الخارقة 
الحياة  إشارات  رصد  على  قادرة  صغيرة 
ومن  الحرارية،  اإلشارات  تتّبع  خالل  من 
في  الحشرات  هذه  ترسل  أن  املفترض 
وقد  الكوارث.  مواقع  إلى  مجموعات 
أربع  قبل  ساتو  البروفسور  مشروع  بدأ 
سنوات، في إطار شراكة بني وكالة العلوم 
»كالس«  وشركة  سنغافورة  في  والتقنية 

والحلول. للهندسة 

رائحة 
غريبة 
للفضاء

رواد  شهادات  تثبت   : واشنطن   - باريس   - وكاالت   •
الصعب  من  يزال  ال  غريبة  رائحة  للفضاء  أن  الفضاء 
للفضاء  هل  لكن  ومصدرها،  طبيعتها  على  التعرف 
إن  الفرنسية  »لوبوان«  صحيفة  تقول  ا؟ 

ًّ
حق رائحة 

أكدوا  الفضاء  زيارة  فرصة  لهم  أتيحت  الذين  العلماء 
قناة  نقلته  ما  حسب  وذلك  مميزة،  رائحة  شّموا  أنهم 

»فرانس إنفو« الفرنسية.
الفضائية  بدالتهم  يخلعوا  لم  أنهم  من  الرغم  وعلى 
أثناء تجولهم خارج املركبة ألسباب أمنية، أكد بعضهم 
التصاق روائح بمالبسهم أثناء الجوالت التي قاموا بها 

في الفضاء الواسع. لكن كيف تبدو هذه الرائحة؟
الكيمياء،  بالتعاون مع أحد علماء  أطلقت وكالة ناسا، 
جمع  من  وتمكنت  املنسي،  املوضوع  هذا  عن  دراسة 
بعض الشهادات املهمة. وحسب رائد الفضاء دومينيك 
شيء  أي  عن  ا 

ًّ
حق الفضاء  رائحة  »تختلف  أنتونيلي 

آخر«، في حني وصف توماس جونز املخضرم في وكالة 
ناسا رائحة الفضاء برائحة »البارود املحترق«.

نشر  الذي  أالموندوال،  لويس  األميركي  للباحث  ا 
ً
ووفق

هذه  تكون  قد  الرسمي،  ناسا  موقع  على  أطروحته 
دورة  نهاية  عن  ناتجة  الخصوص  وجه  على  الرائحة 

حياة بعض النجوم التي ينجم عنها إطالق غازات مثل 
انتشار  ذلك  ينتج عن  أن  ويمكن  والنتروجني.  الكربون 
رائحة تشبه »الهمبرغر املحترق«. ويضيف أالموندوال 
ملجرة  الجزيئية«  »السحب  لغبار  الثقيلة  التركيبة  أن 
التبانة تصدر »رائحة مشابهة لنكهة آيس كريم  درب 
فقد  األمونيا«.  من  خانقة  نفحة  عليها  تغلب  غريبة 
فورمات  ينتج  كيميائي  تفاعل  إلى  نجم  والدة  تؤدي 
صنع منها نكهة التوت، وحسب املحلل 

ُ
اإليثيل التي ت

الفلك روبن إيسنارد »تتشّكل هذه  الكيميائي في علم 
امتزاج مجموعة جزيئات«. الروائح عند 

إلغاء قرار ترامب بشأن الذئاب الرمادية
بأمر القضاء األميركي

• واشنطن : أصبحت الذئاب الرمادية مجددًا من 
األنواع املحمية في معظم أنحاء الواليات املتحدة، 
بعدما أصدر قاٍض فيديرالي في كاليفورنيا قرارًا 
يلغي مفعول إجراء اتخذته إدارة الرئيس السابق 
وايت  جيفري  القاضي  واعتبر  ترامب.  دونالد 
الحياة  إدارة  تتولى  التي  الهيئة  أن  حكمه  في 
تراِع  »لم  املتحدة  الواليات  في  وحمايتها  البرية 
الذئاب  لها  تتعرض  التي  التهديدات  كاف  بشكل 
خارج تجمعاتها األساسية في منطقة البحيرات 
العظمى ومناطق جبال روكي الشمالية من خالل 
سحب الحماية عن النوع بأكمله«، وفق ما أوردت 

وكالة »فرانس برس«
أن   2020 أكتوبر  في  قررت  ترامب  إدارة  وكانت 
إلى  العائد  تصنيفها  من  الرمادية  الذئاب  تجّرد 
املحمية  األنواع  بني  العشرين  القرن  سبعينات 
لخطر  الحقبة  تلك  في  عرضة  كانت  لكونها 
ترامب،  عهد  في  اتخذ  القرار  أن  ومع  االنقراض. 

اإلجراء  عن  الدفاع  في  بايدن  جو  إدارة  استمرت 
مركز  من  أدكنز  كوليت  والحظت  القضاء.  أمام 
الحكومتني  لدى  »رغبة  البيولوجي  التنوع 
لوضع  السواء  على  والجمهورية  الديموقراطية 
أمر  »إنه  أدكنز  وأضافت  الذئاب«  إلحياء  حد 
األنواع  حالة  يحكم  الذي  القانون  ألن  محبط 
املحمية ينص على استعادة هذه الحيوانات حتى 

تتمكن من أداء دورها في النظام البيئي«
يناير  في  التنفيذ  حيز  اإلجراء  هذا  دخول  ومنذ 
املقتولة  الذئاب  عدد  كبير  بشكل  زاد   ،2021
والية  في  الحال  هي  كما  الواليات،  بعض  في 
أقل  أكثر من 200 ذئب في  تل 

ُ
ق ويسكنسن، حيث 

إنهاء  على  السلطات  أجبر  مما  أيام،  ثالثة  من 
موسم الصيد في وقت أبكر مما كان متوقعًا، على 

ما أفادت صحيفة »نيويورك تايمز«
القانوني  غير  من  بات  الصادر،  للحكم  ووفقًا 
يواجه  يفعل  44 والية، ومن  في  الذئاب  اصطياد 

غرامات أو عقوبة السجن.واعتبرت رئيسة جمعية 
»Defenders of Wildlife« جايمي رابابورت كالرك 
في بيان أن القرار القضائي »انتصار مهم للذئاب 

الرمادية ولكل أولئك الذين يقدرون الطبيعة«
وأضافت كالرك، التي كانت من أشد املواجهني لقرار 
ترامب، أن »استعادة الحماية الفيديرالية ستتيح 
لهذه الحيوانات املهمة الحصول على الدعم الذي 
تحتاجه للتعافي واالزدهار في السنوات املقبلة« 
وكان عدد الذئاب في الواليات املتحدة نحو 250 
األوروبيني  املستوطنني  وصول  قبل  ذئب  ألف 
لدى توسعهم  الحيوانات  الذين قضوا على هذه 
غربًا. ويقتصر عددها في الوقت الراهن على نحو 
ستة آالف منتشرة في كل أنحاء الواليات املتحدة 

باستثناء أالسكا.
وأكدت الدراسات اهمية دور الذئاب في الحّد من 
حجم قطعان األيائل، التي يمكن أن ترعى الكثير 

من العشب، مما يتيح تجنب تدمير املوائل.
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ساينس إيلوستريتدساينس نيوز
األخضــر  »الســور  يغيــر  أن  يمكــن  كيــف 
ســؤال  أفريقيــا؟  فــي  املنــاخ  العظيــم« 
»ســاينس  نشــرتها  مقالــة  عنــه  أجابــت 

.)Science News( نيــوز« 
األخضــر  »الســور  مبــادرة  وتتضمــن 
مليــون   100 زراعــة  األفريقيــة  العظيــم« 
بحلــول  والشــجيرات  باألشــجار  هكتــار 
2030 ملنــع الصحــراء الكبــرى مــن التوســع 
محــاكاة  نمــوذج  ويتوقــع  جنوبــًا.. 

الحــزام  هــذا  يضاعــف  أن  مناخيــة 
داخــل منطقــة  األمطــار  األخضــر هطــول 
متوســط  ويقلــل  األفريقيــة،  الســاحل 
درجــات الحــرارة فــي الصيــف فــي معظــم 
أنحــاء شــمال أفريقيــا وفــي حــوض البحر 
املتوســط. وفــي املقابــل، يتوقــع النمــوذج 
أعلــى  إلــى  الحــرارة  درجــات  ترتفــع  أن 
مــا هــي عليــه فــي أكثــر أجــزاء الصحــراء 

حــرارة. الكبــرى 

إيلوستريتد«  »ساينس  تناولت 
ارتفاع  الصلة بني   )Science Illustrated(
وزيادة  املحيطات  فوق  الحرارة  درجة 
شدة العواصف املطرية ومدتها. وتشير 
زادت  العواصف  حدة  أن  إلى  املعطيات 
السنوات  خالل  املائة  في   25 بمقدار 
الخمسني املاضية، وما زال األمر مستمرًا 
االحتباس  أدى  كما  التصاعد.  في 
العواصف،  حزام  تحريك  إلى  الحراري 

بحيث أصبحت بعض املناطق املحصنة 
وتسمح  قوية.  لعواصف  عرضة  سابقًا 
مئوية  درجة  بمقدار  الحرارة  زيادة 
الجوي  الغالف  محتوى  بزيادة  واحدة 
من بخار املاء بنسبة 7 في املائة. وكلما 
زاد  املحيطات،  حرارة  درجة  ارتفعت 
العواصف،  يغذي  الذي  الرطب  الهواء 
إلى  لالنتقال  الالزمة  الطاقة  لها  ووفر 

مسافات أبعد.

ساينتفك أميركاننيو ساينتست
 New( ساينتست«  »نيو  ناقشت 
قمة  من  املتوقعة  النتائج   )Scientist
التي   )15 )كوب  البيولوجي  التنوع 
)نيسان(  أبريل  شهر  خالل  ستعقد 

املقبل في مدينة كونمينغ الصينية.
املجلة  وصفتها  التي  القمة،  وكانت 
باالجتماع الحاسم، تأجلت ثالث مرات 
حتى اآلن بسبب جائحة »كوفيد–19«، 
مما جعل العالم من دون أهداف محددة 
البيولوجي،  التنوع  فقدان  لوقف 
البلدان  أغلب  فشل  بعد  خصوصًا 

 ،2020 لسنة  أهدافها  تحقيق  في 
التعهد  للقمة  املحتملة  النتائج  ومن 
األراضي  من  املائة  في   30 بتخصيص 
واملحيطات مناطق محمية حتى سنة 
»السالمة  مناقشة  جانب  إلى   ،2030
املحمية  املناطق  لتلك  البيئية« 
هناك  يكون  أن  املتوقع  ومن  املوسعة. 
الزراعية  اإلعانات  خفض  حول  خالف 
تحويل  في  منها  قسم  ُيستخدم  التي 
الزيت  لزراعة نخيل  أراٍض  إلى  الغابات 

وفول الصويا ولتربية املاشية.

أستاذة  أورساكس،  نايومي  تناولت 
تاريخ العلوم في جامعة هارفارد، جدية 
ملواجهة  النووية  الطاقة  على  التعويل 
في  أورساكس  وتشير  املناخ.  تغير 
مقالها، الذي نشرته »ساينتفك أميركان« 
الوقت  إلى   ،)Scientific American(
املفاعالت  بناء  يستغرقه  الذي  الطويل 
النووية وتشغيلها، حيث يبلغ متوسط 
وقت البناء عامليًا 10 سنوات، كما يحتاج 
األمر إلى سنوات عديدة من أجل اختيار 
املوقع والحصول على املوافقة التنظيمية 

ال  أخرى،  ناحية  ومن  والترخيص. 
شكل  أغلى  هي  النووية  الطاقة  تزال 
املتحدة،  الواليات  في  الكهرباء  لتوليد 
كلفة  ضعف  التشغيلية  كلفتها  تبلغ  إذ 
تشغيل املحطة التي تعتمد على الوقود 
سعر  انخفض  حني  وفي  األحفوري. 
املتجددة  الطاقة  مصادر  من  الكهرباء 
بشكل كبير، ظلت تكلفة الطاقة النووية 
مرتفعة بعناد. وتنوه أورساكس إلى أن 
سجل  لها  تقنية  هو  النووي  االنشطار 

حافل بالوعود املبالغة والتقصير.

البيئة فى املجالت العلمية
ساينسناشيونال جيوغرافيك

جيوغرافيك«  »ناشيونال  عرضت 
مصورًا  تقريرًا   )National Geographic(
من  ينبع  الذي  امليكونغ  نهر  عن 
الصني  في بحر  التيبت ويصب  هضبة 
الجنوبي، عابرًا الصني وبورما والوس 
ويعد  وفيتنام.  وكمبوديا  وتايالند 
حي،  نوع  ألف   20 لنحو  موطنًا  النهر 
تنوعًا  العالم  أنهار  أكثر  يجعله  مما 
طول  وعلى  األمازون.  بعد  بيولوجيًا 

النهر، تنتشر األسواق العائمة واألكواخ 
كما  خشبية.  ركائز  على  تقوم  التي 
ستثمر 

ُ
ت فيضية  سهواًل  دلتاه  تشكل 

الذي  األرز  محصول  نصف  زراعة  في 
تنتجه فيتنام. ولطاملا كان نهر امليكونغ 
جذب  ومصدر  للسكان  الحياة  شريان 
والثقافي  الطبيعي  غناه  لكن  للسياح، 
يتعرض لضغوط بيئية كثيرة، ال سيما 

النفايات البالستيكية.

قدرة  على  الحيوانات  خسارة  »آثار 
كان  املناخ«  تغير  مواكبة  في  النباتات 
في  املنشورة  األبحاث  عناوين  أحد 
األسبوعية   )Science( »ساينس«  أعداد 

األخيرة.
األنواع  نصف  أن  إلى  البحث  ويشير 
الحيوانات  على  تعتمد  النباتية 
أماكن  إلى  ونقلها  بذورها  لتشتيت 
أن  إلى  ص بشكل متحفظ 

ُ
بعيدة، ويخل

نقص الثدييات والطيور قد قلل بالفعل 
تغير  مواكبة  على  النباتات  قدرة  من 
املناخ بنسبة 60 في املائة على مستوى 
الكبير  االنخفاض  هذا  ويشير  العالم. 
مع  التكيف  على  النباتات  قدرة  في 
االنتشار  نطاق  تغيير  عبر  املناخ  تغير 
أعداد  تناقص  بني  تضافر  وجود  إلى 
يقوض  مما  املناخ،  وتغير  الحيوانات 

مرونة الغطاء النباتي.

■ مهندس خريج جامعة نيو مكسيكو الواليات 
املتحدة 1979.

■ مؤلف لعدة كتب منها الطيب - من االرض 
الطيبة - البراهني - كفى .

■ حاصل على دكتوراه فى إدارة املرور عام 2002 من  
اململكة املتحدة.

■ النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب شركة عيسى حسني اليوسفي.

■ عضو مجلس إدارة العديد من اجلهات فى 
القطاعني احلكومي واخلاص .

■ له انشطة تطوعية توعوية عديدة من أهمها 
نشر الثقافة املرورية الصحيحة

كفـــى ملنطـــق الحـــروب، هـــذا املنطـــق الـــذي يســـعى 
عـــن  ينـــم  والـــذي  اإلنســـاني  الوجـــود  تدميـــر  إلـــى 
االنانيـــة والعدوانيـــة التـــي تختزنهـــا عقـــول وقلـــوب 
وال  الدمـــاء  منظـــر  فيهـــم  يؤثـــر  ال  ممـــن  البعـــض 
تتحـــرك عواطفهـــم امليتـــة لصـــور الدمـــار... فالحـــروب 
تعبـــر عـــن فشـــل االنســـانية فـــي إيجـــاد عالـــم يســـوده 
الســـالم ... هـــذا جـــزء ممـــا كتبـــه د.عـــادل اليوســـفي 

فـــي مقدمـــة كتابـــة الجديـــدة ) كفـــى(.
كتـــاب كفـــى ... يصنـــف فـــي خانـــة الكتـــب الوثائقيـــة 
الغنيـــة بصـــور توثـــق آثـــار الحـــروب املدمـــرة ويعـــد 
إنجليزيـــة،  »عربيـــة،  لغـــات  بثـــالث  موســـوعة 
عامليـــة  وشـــخصيات  لحكمـــاء  ملقـــوالت  فرنســـية« 
تحـــث علـــى الســـالم ... الكتـــاب الـــذي يقـــع فـــي 264 
صفحـــة مـــن الحجـــم الكبيـــر ذو الطباعـــة الفخمـــة 
جمـــع بـــني غالفيـــه مئـــات الصـــور حـــول الدمـــار الـــذي 
تســـبب بـــه الغـــزو العراقـــي الغاشـــم لدولـــة الكويـــت، 
وإذا مـــا نظرنـــا ملحتـــوى الكتـــاب بتمعـــن ســـنجد أنـــه 
يدعونـــا جميعـــا لتعزيـــز الســـالم ونشـــر املحبـــة بـــني 

الشـــعوب وحمايـــة البيئـــة.

د . عادل عيسى حسين اليوسفي 

.. أرشيف وثائقي آلثار احلروب املدمرة كـــفـــىكـــفـــى
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كتب: عزالدين داونز *

الــحــرارة املرتفعة الجسم البشري  ز درجـــات 
ِّ
تحف

د الجلد عند  على إفـــراز الــعــرق، وهــو بـــدوره ُيــَبــرِّ
ره. ولكن عند وجود رطوبة شديدة االرتفاع 

ُّ
َبخ

َ
ت

ــإن عــمــلــيــة الــتــبــخــر هــــذه تــتــبــاطــأ ثم  فـــي الـــجـــو، فــ
تتوقف في نهايِة املطاف. وتأتي تلك املرحلة عند 
الــوصــول إلــى مــا ُيــعــرف بــدرجــة حـــرارة البصيلة 
الــرطــبــة –وهــــو مــقــيــاس يــجــمــع بــني درجــــة حـــرارة 
الهواء والرطوبة– وهي 35 درجة مئوية )95 درجة 

فهرنهايت(.
وقــد أشـــارت التحليالت السابقة التي استعانت 
بنماذج مناخية إلى أن أجزاء من منطقة الخليج 
ــارة الــهــنــديــة وشـــــرق الــصــني  ــقــ الـــعـــربـــي وشـــبـــه الــ
ــات َحــــــرٍّ عـــلـــى نـــحـــٍو مـــنـــتـــظـــم، مــا  ــوجــ ســتــشــهــد مــ
سيتسبب فــي اخــتــراق هــذا الــحــد فــي وقــت الحق 
مـــن الـــقـــرن. ولــكــن الــقــائــمــني عــلــى هـــذه الـــدراســـات 
بــحــثــوا فـــي مــنــاطــق واســـعـــة عــلــى مــــدى مــنــاطــق 
زمنية مختلفة ، ووجــدوا أن هذا من شأنه حجب 
الــحــرارة وذات  ية في درجــات 

ّ
ارتفاعات أكثر محل

مـــدة أقــصــر، فــي ظــــروف مــنــاخــيــة بــالــغــة الــقــســوة. 
وملعرفة ما قد يفتقده الباحثون اآلخـــرون، يقول 
ــة الــجــديــدة  ــدراســ ــرى الــ ــ ــذي أجـ ــ كـــولـــني ريــــمــــون، الـ
عــنــدمــا كـــان طــالــًبــا لــدرجــة الــدكــتــوراة فــي جامعة 
ــرب 

ُ
ق الــصــورة عــن  كولومبيا: »قــررنــا أن نفحص 

أكــثــر«. أجـــرى ريــمــونــد وزمــــالؤه فحًصا لبيانات 
درجات الحرارة الواردة من أكثر من 7 آالف محطة 
أرصـــاد جوية حــول العالم، بعض هــذه البيانات 
الـــحـــرارة  ــدوا أن  ــ ــد وجــ ــام 1979. وقــ إلــــى عــ يـــعـــود 
الرطبة الشديدة تحدث اآلن بما ُيعاِدل ِضعف ما 
كانت عليه األمور قبل أربعة عقود، وأن شدة هذه 
 فــي االزديــــاد. وقــد وصــلــت درجــات 

ٌ
الــحــرارة آخـــذة

حرارة البصيلة الرطبة في العديد من األماكن إلى 
ــت أمــاكــن عديدة 

َ
ــل 31 درجـــة مئوية فــأعــلــى. وســجَّ

قراءات تتجاوز العالمة الَحِرجة البالغة 35 درجة 
مئوية. يقول الفاتح الطاهر، عاِلم املناخ بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، والــذي لم يشارك 
ا حــول هذا 

ً
فــي البحث الجديد ولكنه عمل سابق

ُمــِهــم؛ ألنه  املــوضــوع: إن تحديد ذلــك النمط »أمــر 
يعتمد على بيانات محطة األرصاد الجوية، وهي 
.»

ً
 بني تلك املتوافرة لدينا عادة

ً
أكثر األدلة مباشرة

وقد ظهرت بالفعل هذه الحدود القصوى للحرارة 
الرطبة، في األماكن نفسها التي حددتها دراسات 

ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة بــصــورة أكــثــر بكثير مما 
شهدناه«.

إلــى خفض انبعاثات  ُيــبــِرز ذلــك التوقع حاجتنا 
غازات الدفيئة على وجه السرعة، وذلك للحد من 
االحــتــرار العاملي قــدر اإلمــكــان، األمــر الــذي سيحد 
ــداث  ــرات وقــــوع مــثــل هـــذه األحــ ــــدوره مـــن عـــدد مــ بـ
أنــه يطرح العديد من األسئلة،  في املستقبل. كما 
ومنها السياسات التي ستحتاج الحكومات إلى 
ر، مثل  ضــة للتضرُّ ــَعــرَّ

ُ
امل وضعها لحماية الفئات 

إنشاء مراكز لتخفيف درجات الحرارة مخصصة 
للسكان املسنني أو إرسال تحذيرات قبيل موجات 
الــتــي يكد عمالها  الــحــر. وقــد تحتاج الصناعات 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق –مـــثـــل الــــزراعــــة والـــبـــنـــاء– إلــى 
إلـــى أوقــــات يكون  تغيير جــــداول مــواعــيــد عملها 
 خــالل اليوم. فحتى في 

ً
فيها الطقس أكثر بــرودة

فات الهواء  الواليات املتحدة التي تنتشر فيها ُمكيِّ
ا عدًدا أكبر من  بوفرة، يقتل ارتفاع الحرارة حالّيً
 بــالــبــرودة أو الــفــيــضــانــات أو 

ً
األشــخــاص مــقــارنــة

األعاصير.

* صحفية بمجلة »ساينتفك أمريكان«

 
ً
ـــا ســـاخـــنـــة

ً
الـــنـــمـــذجـــة الـــســـابـــقـــة بـــوصـــفـــهـــا نـــقـــاط

مستقبلية. وقـــد كـــان معظمها مــنــاطــق ساحلية 
قريبة من املسطحات املائية الدافئة، التي يمكن 
ض الرتفاع   في الرطوبة، وأن تتعرَّ

ً
ن وفرة أن تؤمِّ

درجــــات الـــحـــرارة عــلــى الــبــر. وفـــي مــنــاطــق أخـــرى، 
ــمــا فــي شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة، وهـــي مناطق  ال ســيَّ
تستهل فــيــهــا الـــريـــاح املــوســمــيــة دخــولــهــا بــريــاح 

لة بالرطوبة. ُمَحمَّ
ــْدَرة مــحــطــات الــرصــد الــجــوي في  ــ ـ

ُ
وبــالــنــظــر إلـــى ن

بعض األماكن املشمولة بالبحث، مثل أجــزاء من 
ــة بــاكــســتــان، يــقــول ريــمــونــد، الـــذي يعمل اآلن  دولـ
في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: »من 
َمل أن تكون هناك قيم أعلى تخص البصيلة 

َ
حت

ُ
امل

الــرطــبــة«. وفــي الــعــادة تصل درجـــات الــحــرارة إلى 
معدالتها القصوى ملــدة ساعة أو ساعتني فقط، 
ــدود قــــدرة  ــ ولــــذلــــك فـــهـــي لــــم تــبــلــغ بــــالــــضــــرورة حــ
ل حتى اآلن. ولكن هذه األحداث  البشر على التحمُّ
 أطــــــول، وســتــغــطــي 

ً
ــرار مـــــدة ــمـ ــتـ ســتــأخــذ فـــي االسـ

ا. 
ً
مناطق أكبر في املستقبل الذي سيكون أكثر دفئ

 إلى ذلك، فحتى درجــات حــرارة البصيلة 
ً
وإضافة

الرطبة األقل من ذلك بكثير ُيمِكن أن تكون ُمميتة، 

ــمــا فــي تــأثــيــرهــا عــلــى كــبــار الــســن أو أولــئــك  ال ســيَّ
الذين ُيعانون من حاالت صحية كامنة.

 ُيذَكر أن موجات الحر التاريخية التي قتلت آالف 
األشخاص في معظم أنحاء أوروبا في عام 2003 
وفـــي روســيــا عـــام 2010 لــم تــســجــل درجــــة حـــرارة 
أعــلــى مـــن 28 درجــــة مــئــويــة عــلــى مــقــيــاس درجـــة 
حــــرارة الــبــصــيــلــة الــرطــبــة. ويــقــول الــطــاهــر: »وقــد 

 للغاية«.
ً
ا سيئة

ً
كانت ظروف

كشفت الورقة البحثية الجديدة كذلك عن أن أجزاًء 
مــن العالم ستشهد ارتــفــاًعــا فــي درجـــات الــحــرارة 
إلــى درجــة أعلى مــن 35  على نحٍو منتظم لتصل 
درجة مئوية على مقياس درجات حرارة البصيلة 
ــك فـــي حـــال ارتـــفـــع مــتــوســط درجـــات  الــرطــبــة، وذلــ
الــحــرارة العاملية بــمــقــدار 2.5 درجـــة مئوية فقط، 
ل في مرحلة ما قبل عصر  َسجَّ

ُ
امل ا املناخ 

ً
متجاوز

ــا بالفعل 
ً
الــصــنــاعــة. لــقــد أصــبــح الــعــالــم أكــثــر دفــئ

ا ذلك املستوى بنحو درجة مئوية واحدة. 
ً
متجاوز

املــنــاخ في  وتــقــول كريستينا دال، كــبــيــرة عــلــمــاء 
اتـــحـــاد الــعــلــمــاء املــهــتــمــني، والـــتـــي لـــم تـــشـــارك هي 
ــن لـــهـــذا الــــنــــوع مــن  ــِكـ ــمـ ــرى فــــي الـــــدراســـــة: »ُيـ ــ ــ األخـ
األحــــــداث املــنــاخــيــة أن يــصــبــح مــنــتــظــًمــا مـــع عــدم 

تقارير

مأساة النمر األبيض.. موت فى الطبيعة واستغالل فى األسر

وصول درجات احلرارة والرطوبة إلى مستويات تفوق قدرة حتمُّل البشر

رة أن النسبة التي تمثلها النمور 
ُ
لكن الحقيقة امل

الــبــيــضــاء مـــن الـــنـــمـــور الــحــبــيــســة غــيــر مــتــكــافــئــة 
للغاية مع نسبتها في التجمعات البرية؛ فنظًرا 
لــنــدرتــهــا الـــشـــديـــدة، يــســعــى االســـتـــغـــاللـــيـــون من 
أصـــحـــاب حـــدائـــق الـــحـــيـــوان الــصــغــيــرة املــتــنــاثــرة 
على جنبات الطرق وعارضي الحيوانات وهواة 
إلــى الحفاظ على أعــداد النمور  جمع الحيوانات 
ــل تــحــقــيــق األربــــــــاح، وملــواصــلــة  الــبــيــضــاء مـــن أجــ
توليد النمور البيضاء، تتزاوج النمور الحبيسة 
ا على 

ً
تــزاوًجــا مكثف الــنــادر  لــهــذا األلــيــل  الحاملة 

مدى أجيال متعددة مًعا، فتتزاوج اآلباء واألمهات 
ــع بـــعـــض،  ــ ــنــــائــــهــــم، واألشــــــقــــــاء بـــعـــضـــهـــم مـ ــع أبــ ــ مـ
ــتــــزاوج الــنــمــور األخـــــرى الـــتـــي تــجــمــعــهــا صلة  وتــ
ا، وُيعتقد أن جميع النمور 

ً
قرابة وثيقة مًعا أيض

الــواليــات املتحدة تنحدر  البيضاء الحبيسة فــي 
من نسل نمر بنغالي اسمه موهان.

 عام 1951، وتزاوج 
ً

سر موهان حني كان شبال
ُ
وقد أ

الــتــزاوج،  مع أنثى برتقالية ثم مع ابنته من هــذا 
طلق 

ُ
فنتج عن هذا التوالد الداخلي إنجاب أنثى أ

عــلــيــهــا اســــم مــوهــيــنــي، وهــــي واحـــــدة مـــن نــمــريــن 

ــل أربــعــة نــمــور أنــجــبــهــا مــوهــان  أبــيــضــني مــن أصـ
هديت موهيني إلى حديقة حيوان 

ُ
من ابنته، ثم أ

سميثسونيان الوطنية عام 1960، وتزاوجت مع 
ا(، ثم مع 

ً
أخيها غير الشقيق )الذي كان عمها أيض

الــتــزاوج إلنجاب املزيد من النمور  ابنها من ذلــك 
البيضاء.. ال تزال ممارسات التوالد الداخلي غير 

العلمية تــمــاَرس حتى يومنا هــذا، ليس مــن ِقبل 
حــدائــق الحيوان املعتمدة مــن الرابطة األمريكية 
لحدائق الحيوان واألحــواض املائية، مثل حديقة 
حيوان سميثسونيان الوطنية، ولكن في الغالب 
ــنــــشــــآت الــــتــــجــــاريــــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة  ــل املــ ــبــ ــ ــن ِق ــ مـ
للتنظيم الرقابي، والتي تستغل النمور البيضاء 
باعتبارها وسيلة جذب للزائرين الذين يدفعون 
األموال ملشاهدتها، وعقب 60 عاًما وأكثر من مقدم 
 من النمور التي 

ً
النمر موهان وبعد والدة 11 جيال

تلته، تعاني النمور البيضاء من عواقب التوسع 
في التوالد الداخلي، الذي أدى إلى نتائج مأسوية.
ــــن الــــتــــوالــــد الــــداخــــلــــي تـــــراُجـــــع الـــلـــيـــاقـــة  يـــنـــتـــج عـ
البيولوجية، وهــي ظاهرة يطلق عليها »التردي 
الناتج عن التوالد الداخلي«، ولذلك تعاني أشبال 
النمور البيضاء حديثة الــوالدة من ارتفاع معدل 
ــا  وفــيــاتــهــا، أمـــا الــحــيــوانــات الــتــي تـــتـــزاوج داخــلــّيً
بكثافة، فيموت أكثر من 80 في املئة من أشبالها 
الـــوالدة، كذلك تعاني النمور البيضاء من  عقيب 
انــخــفــاض عــدد مواليدها وقــصــر متوسط العمر 
 لضعف 

ً
ــة  عـــن كــونــهــا عـــرضـ

ً
االفـــتـــراضـــي، فـــضـــال

البصر وعيوب القلب والتشوهات الخطيرة في 
العمود الفقري والوجه وضعف الجهاز املناعي، 
وفي عام 2011، منعت الرابطة األمريكية لحدائق 
الــحــيــوان واألحــــــواض املــائــيــة مــمــارســة اســتــيــالد 
ــــى »األمـــــــراض  ــك إلـ ــ الـــنـــمـــور الـــبـــيـــضـــاء، وعــــــزت ذلـ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة غير الطبيعية،  والــســمــات 

ضعفة، والقاتلة في بعض األحيان« الناتجة 
ُ
وامل

عن استيالد الحيوانات البرية ألجل زيادة معدل 
األليالت النادرة.

الــزائــفــة -مــعــارض الحيوانات  تــواصــل املحميات 
الـــبـــريـــة املــســتــغــلــة غــيــر املـــؤهـــلـــة الـــتـــي تــتــنــكــر في 
تـــزاوج  إنــقــاذ شــرعــيــة- عمليات  صـــورة محميات 
النمور البيضاء، وتسيء استغاللها تحت ذريعة 
املحافظة على النوع، رغم أن هذا بعيٌد كل البعد 
عن املحافظة الحقيقية على تلك الحيوانات، بل 
ال يوجد أي غرض تعليمي أو يتعلق باملحافظة 
لــتــلــك الــنــمــور الــبــيــضــاء الــتــي تـــوالـــدت فــي األســـر، 
ونظًرا إلى افتقار تلك النمور إلى التنوع الوراثي 
وارتــفــاع مــعــدالت الــتــوالــد الــداخــلــي فــي أوساطها 
ــراض الجسدية الناتجة عــن ذلـــك، فــإن هذه  واألمــ
ستثنى من أي برامج إطالق 

ُ
الحيوانات وذريتها ت

سراح افتراضية، ال مكان لهذه الحيوانات في أي 
برنامج حفاظ على األنواع، األمر الذي ُيفسر عدم 
وجـــود منظمة مــحــافــظــة شــرعــيــة تــؤيــد استيالد 

النمور البيضاء في الوقت الحالي.
إن السبب الوحيد وراء استيالد النمور البيضاء 
هــــذه األيــــــام يــكــمــن فـــي أنـــهـــا تــــدر أربــــاًحــــا هــائــلــة 
الــحــيــوانــات وعلى  ــن يعكفون على تــزويــج تلك 

َ
مل

 من رواد أماكن الترفيه 
ً

عرضها؛ إذ يتلقون أمواال
ــبــــال والـــتـــقـــاط الـــصـــور إلــى  لـــقـــاء الــلــعــب مـــع األشــ
جــوارهــا، ومــا إن تكبر هــذه األشــبــال وتــخــرج من 
منظومة »الــدفــع مــقــابــل الــلــعــب« الــوحــشــيــة حتى 
حبس 

ُ
تباع للناس على أنها »حيوانات أليفة«، فت

ــراج جــيــٍل تـــاٍل من  وتخضع لــلــتــزاوج املــكــثــف؛ إلخـ
أشبال النمور البيضاء لتدر املال أو تلقى معاملة 
غــيــر إنــســانــيــة، وحــــني يــصــدق الــجــمــهــور الــغــافــل 
ادعـــاءات جهات العرض الكاذبة باملحافظة على 
 

َ
ــــوال لــيــرى نــمــًرا أبــيــض هـــذه الــنــمــور، ويــدفــع األمـ
يــســاهــم دون قصد  بـــهـــذا  فـــإنـــه  يــقــتــرب مـــنـــه،  أو 
فـــي اســـتـــمـــرار مـــمـــارســـات الـــتـــوالـــد الـــداخـــلـــي غير 
املــســؤولــة وســـوء إدارة هــذه الــنــمــور واملــمــارســات 
غير اإلنسانية التي تتعرض لها تلك الحيوانات.

م تــشــريــع فـــيـــدرالـــي في  ـــــدِّ
ُ
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ق

مجلس الشيوخ األمريكي إلصدار قانون السالمة 
 إلـــى الــدافــع 

ً
الــعــامــة لــلــســنــوريــات، مــوجــًهــا ضــربــة

املالي األبرز وراء السعي املتواصل وغير الخاضع 
ــا نــتــج عن  ألي لـــوائـــح لــتــزويــج الـــســـنـــوريـــات، ومــ
ذلــــك مـــن انــتــشــار الــنــمــور الــبــيــضــاء و«تـــزاوجـــهـــا 
الثقافة الشعبية طابًعا  حتى املــوت«. لقد أضفت 
ــا عـــلـــى رعــــايــــة الـــنـــمـــور وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــّيً ــانــــســ رومــ
السنوريات وتــزاُوجــهــا، مــا سبب أضــــراًرا بالغة، 
ونــأمــل أن نــكــون جميًعا فــي الــوقــت الــحــالــي على 
درايـــة بما يلزمنا فعله لحماية هــذه الحيوانات 
الفريدة من نوعها من أكبر تهديد لها، وهو: نحن.

* الــرئــيــس واملـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الـــدولـــي للرفق 
بالحيوان. 

تستغل النمور البيضاء 
باعتبارها وسيلة جذب 
للزائرين الذين يدفعون 

األموال لمشاهدتها

منعت الرابطة 
األمريكية لحدائق 
الحيوان ممارسة 

استيالد النمور البيضاء

كشفت الورقة 
البحثية الجديدة 

أن أجزاًء من 
العالم ستشهد 
ارتفاًعا قاتال فى 
درجات الحرارة

يــولــد الــنــمــر األبـــيـــض مـــن َجـــــراء صــدفــة 
ــنــــد تــــــــــزاوج نـــمـــريـــن  وراثــــــيــــــة تــــحــــدث عــ
ا متنحية نادرة 

ً
برتقاليني يحمالن نسخ

األلــيــالت، ويندر  الجينات، تسمى  ألحــد 
 
ً
نــدرة البرية  البيضاء فــي  النمور  وجــود 
رصد على مدار 

ُ
شديدة، لدرجة أنها لم ت

 
ً

التاريخ املدون سوى بضع مرات، فضال
عن أن آخر نمر أبيض ُرصــد في البرية 
ــام 1958، ويــســود اخــتــالف بني  ــتــل عـ

ُ
ق

النمور  نـــدرة  العلماء حــول مــا إذا كــانــت 
األلـــيـــل املتنحي  إلـــى أن  تــعــود  الــبــيــضــاء 
 واحــــدة 

ً
جــــاء نــتــيــجــة طــفــرة حــدثــت مــــرة

التمويه  إلــى  البيضاء  النمور  أم الفتقار 
الــكــافــي، مــمــا يــؤثــر ســلــًبــا عــلــى قــدرتــهــا 
ب الحيوانات 

ُّ
د الفرائس أو تجن على ترصُّ

املفترسة األخرى.

جرائم بشرية بحق كائن مسكين

كتب : أندريا تومسون *

على مــدى مــئــات اآلالف مــن عمر وجــودنــا 
ــر  ــبـــشـ الـ ــــن 

ّ
تــــمــــك كـــــوكـــــب األرض،  عــــلــــى 

ف مع تفاوٍت هائٍل من  يُّ
َ
ك

َّ
املعاصرون من الت

القاحلة في  أشكال املناخ، بدًءا من الحرارة 
الجليدية في  البرودة  إلى  الكبرى  الصحراء 
القطب الشمالي. ولكننا كبشر لنا حدودنا. 
ففي حال ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة 
بدرجٍة عاليٍة بما يكفي، فإنه حتى الشخص 
ا 

ً
الذي يتمتع بكامل صحته، ويجلس ساكن

فــي الــظــل، ويــقــدر عــلــى الـــوصـــول إلـــى املـــاء، 
سينهار تحت وطأة الحرارة.

ــرارة  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــوجـ ــ ومــــــع تـــــزاُيـــــد درجـــــــــات مـ
ــا، اقـــتـــرحـــت األبــــحــــاث أن بــعــض  ــرهــ ــواتــ وتــ
ــا مــنــاخــيــة  ــ ـ

ً
ــداث ــ ــــوف تــشــهــد أحـ األمــــاكــــن سـ

فــي الــعــقــود املقبلة تــصــل إلـــى حـــدود قــدرة 
ــل الــبــشــري لـــدرجـــات الـــحـــرارة. لكن  ــَحــمُّ

َّ
الــت

ــة جــديــدة  ــ ــظــِهــر دراسـ
ُ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، ت

النتائج،  د  ــدِّ
َ

ــش
ُ
بالفعل. وت قــد حــدث  أن هــذا 

أدفانسز«  ِشَرت في مجلة »ساينس 
ُ
ن التي 

Science Advances، على الحاجة إلى الحدِّ 
بة  َسبِّ

ُ
سريًعا من انبعاثات غازات الدفيئة امل

الحراري، ووضع سياسات من  لالحتباس 
الــفــئــات السكانية األكــثــر  شــأنــهــا مــســاعــدة 
ــا لــلــضــرر فــي الــحــفــاظ عــلــى درجــة 

ً
ض تــعــرُّ

حرارة أجسامهم الطبيعية.



7 األحد 13 مارس 2022 م – 10 شعبان 1443 هـجماعة الخط األخضر البيئية رحالت واستكشاف

اخلط األخضر فى آيسلندا.. رحلة فى كواليس اجلزيرة
اقتناص الفرص هو ما أستطيع أن أصــف به رحلتي 

نحو جــزيــرة آيسلندا، حيث الطبيعة الخالبة تحكي 

عن روعتها وتحكي عما يفوق الوصف والصور، هي 

رحلة املثلث الذهبي او الدائرة الذهبية حيث بدأت من 

الطريق السياحي الشهير في جنوب ايسلندا واملمتد 

حوالي 300 كم ابتداء من ريكافيك العاصمة وينتهي 

بالعوده اليها حيث تتم زيارة املرتفعات الجنوبيه من 

ايسلندا لرصد طبيعتها املدهشة.

كتب : م. حممد قاسم
البيئية  األخضر  الخط  التنفيذي بجماعة  املكتب  عضو 

ويشرف على أجهزة الرصد ويرأس فريق التصوير

تـــضـــمـــنـــت الـــرحـــلـــة زيــــــــارة الـــعـــديـــد مــــن املـــعـــالـــم 
الــطــبــيــعــيــه كـــالـــجـــبـــال الـــجـــلـــيـــديـــة والـــتـــرســـبـــات 
الــبــركــانــيــه واشـــهـــر الـــشـــالالت ومـــواقـــع تــصــويــر 
أفــــالم ومــســلــســالت شــهــيــره مــثــل مــســلــســل لعبة 
الــــعــــروش وفــيــلــم الـــخـــيـــال الــعــلــمــي انــتــرســتــيــلــر 

القطبي. الشفق  وتجربة رصد ظاهرة 

بـــهـــا  ــز  ــيــ ــّمــ ــتــ تــ ــي  ــ ــتـ ــ لـ ا ــة  ــ ــــالبـ ــــخـ لـ ا ــبــــيــــعــــة  لــــطــ ا إن 
أكـــبـــر جــزيــرة  ثـــانـــي  آيــســلــنــدا ، وهـــي  جـــزيـــرة 
ــا بــعــد بــريــطــانــيــا، تـــعـــود ملــوقــعــهــا  ــ فـــي أوروبـ

الــجــغــرافــي.
األطلسي  املحيط  تقاطع شــمــال  تقع عند  حيث 
ــد الــــشــــمــــالــــي والـــصـــفـــيـــحـــة  ــمــ ــتــــجــ ــط املــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ واملـ

الشمالية. وأمريكا  األورآسيوية 
هـــذا الـــدمـــج خــلــق طــبــيــعــة فـــريـــدة وغــنــيــة، فيها 
الجليدية  واألنــهــار  الــحــارة  والينابيع  الــبــراكــني 

والشالالت واملضائق.
إليها مصورين فوتوغرافيني من  طبيعة تجذب 

العالم. أنحاء  جميع 

آيسلندا
عدد السكان:اللغة:العاصمة:

٣66,425اآليسلنديةريكيافيك

ــــدا فــــــي شـــــمـــــال املـــحـــيـــط  ــنـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــــع أيـ ــقـ ــ تـ
األطــلــســي، وهــي جــمــهــوريــة تــتــكــون من 
جـــزيـــرة صــغــيــرة نــســبــيــًا، وهــــي تــابــعــة 
النرويج هي  دولــة  أوروبــا وتعد  لقارة 

آيسلندا هي  أقرب دولة منها، وتعتبر 
ثاني أكبر دولة تتكون من جزيرة بعد 

البريطانية. اململكة 
تعد ريكيافيك هي أكبر مدن آيسلندا 

لــــرســــمــــيــــة  لـــــعـــــاصـــــمـــــة ا كـــــمـــــا أنــــــهــــــا ا
لــــلــــبــــالد، ومــــــن أهــــــم مــــــدن آيـــســـلـــنـــدا 
هــافــذرفــيــور، كــوبــافــجــور،جــاردابــيــر، 

وريــكــيــانــســبــيــر.
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التطعيم، قد يكون عام  التي تشهد معدالت مرتفعة في  للبالد  بالنسبة 
2022 هو العام األخير الذي يتطلب اتخاذ تدابير قوية تجاه كوفيد 19. 

غير أن نهاية الوباء لن تكون يسيرة.
لكن  واالبتهاج.  بالترحاب  الطوارئ  نهاية  تقابل  أن  يتخيل  أن  للمرء 
الصراعات حول ما إذا كان ينبغي بقاء املدارس مفتوحة وفرض ارتداء 
توقعات كوفيد 19 ال  أن محض حدوث تحسن في  القناع تكشف عن 
يعني أن املسؤولني الحكوميني قد تخففوا من الحاجة إلى اتخاذ قرارات 
صعبة بشأن السياسة املتبعة. فتراجع الوباء ال يعني نهاية دور القيادة 

في ما يخص كوفيد، بل يعني أنها باتت ألزم من ذي قبل.
البداية.  إن وضع الوباء اآلن أشد غموضا واضطرابا مما كان عليه في 
اللقاح لم  التي تلقى 81٪ من سكانها  الدنمارك على سبيل املثال  ففي 
ارتفاع معدالت اإلصابة بمرض خطير  إلى  الحاالت  أعداد  ارتفاع  يفض 
القادة عن جميع املحاذير  خالل موجة أوميكرون. وبسبب هذا يتراجع 

للمرة الثانية.
ولم يكن هذا بالضرورة قرارا بديهيا. فللمرء الحق تماما في أن يتساءل: 
ملاذا نتخلى عن حذرنا في حني أن العدوى في الدنمارك قد وصلت إلى 

أعلى درجاتها على مدار الوباء كله؟
الدنماركية،  الحكومة  في  الوباء  لشؤوون  ومستشارا  باحثا  بصفتي 
فإنني أؤكد مرارا وتكرارا على الحاجة إلى القيام باختيارات صعبة بني 
الوفيات واالقتصاد والرفاهية العامة والحقوق الدستورية. وما من إجابة 
االستراتيجيات  مجموعة  ومن  قدما.  املضي  لكيفية  واحدة  صحيحة 
املشروعة، يكون اختيار االستراتيجية في الغالب أقل أهمية مما إذا كان 

الناس سيتبعونها ويقدمون لها الدعم أم سينصرفون عنها.

والقيود.  املحاذير  عن  التراجع  تؤيد  الدنمارك  في  واضحة  أغلبية  ثمة 
في  منه  واملواقف   19 كوفيد  سلوكيات  يتابع  الذي  البحثي  ففريقي 
الدنمارك وستة بالد أوروبية والواليات املتحدة يرى أن نسبة الدنماركيني 
ولقد  بحدة.  تتدنى  املجتمع  على  خطر   19 كوفيد  أن  يشعرون  الذين 
أظهرت دراساتنا املسحية على مدار الوباء أن الهم األساسي لدى الشعب 
املستشفيات  كانت  إذا  ما  بل  الشخصية،  الصحة  يكن  لم  الدنماركي 
مكدسة. واآلن وقد انتهى الخطر الذي كان أغلب الدنماركيني يخشونه، 
فبوسع البلد أن يعدل ببساطة عن حالة األزمة. )وإذا ما لزم الرجوع إلى 
دعم  هناك  سيكون  أنه  فاملرجح  خطورة،  أشد  متحور  بسبب  املحاذير 
مكان،  كل  في  الحال  هو  هذا  يكون  أن  الضروري  من  ليس  لكن  لهذا(. 
السلطات  في  نفسه  بالقدر  شعوبها  تثق  ال  التي  البالد  في  وبخاصة 

ويزيد فيها االختالف على الغايات من محاذير وقيود كوفيد 19.
البالد،  الكثير من  العامة منيت بضربة في  الثقة  أن  لقد أظهرت بحوثنا 
وسوء  الشخصية  والتكاليف  اإلنهاك  تراكم  فمع  الدنمارك.  ومنها 
التواصل، أصبح الشعب أكثر حذرا. حتى وقت قريب، كان أكثر الشعوب 
ومع  بالغلظة.  اتسم  تعامل حكوماتها  أن  التي شعرت  للثقة هي  فقدانا 
ذلك، وفقا لبياناتنا، نالت موجة أوميكرون من ثقة الذين كانوا يدعمون 
نهج حكوماتهم حتى اآلن. وقد يبدو رفع املحاذير في ظل ارتفاع أعداد 
الحاالت بشدة أشبه بالخيانة بعد عامني من السعي إلى »تسوية املنحنى«.
والثقة  التواصل  وهي  ـ  للوباء  الفعالة  لالستجابة  الرئيسية  املكونات  إن 
صراع  إلى  هذا  يفضي  وقد  تتضاءل.  ـ  بالخطر  املشترك  واإلحساس 
توجيه  في  القادة  يواجهها  التي  املشقة  من  يزيد  وسوف  اجتماعي، 

شعوبهم للخروج من األزمة.

اللقاح،  تلقي  ووثائق  األقنعة،  قيمة  الناس في  تناقش  على مدار سنتني 
واحتدم النقاش حتى لم يعد رأيا وإنما بات بمثابة هوية. وحينما تصبح 
اآلراء هويات، فإنها تشوه فهمنا وتزيد من صعوبة أن نغير آراءنا بتغير 
املثال يكشف  أننا جميعا منحازون. فعل سبيل  املوقف. والحقيقة هي 
التهويل من  بحثنا في الواليات املتحدة عن أن الجمهوريني يميلون إلى 
التهويل من  إلى  الديمقراطيني يميلون  أن  اللقاح، في حني  مخاطر تلقي 
عدم  ومع  كوفيد،  بمخاطر  مشترك  إحساس  ودونما  املرض.  مخاطر 
توافر إجابات على أسئلة حول أمور من قبيل احتمالية اإلصابة بفيروس 
كوفيد لفترة طويلة أو مدى فعالية اللقاحات في منع العدوى، قد يبدو من 
املستحيل بصورة متزايدة أن نعبر االنقسامات ونوحد الناس على رؤية 

مشتركة ملا تبدو عليه نهاية هذه األزمة.
ألن لقاحات كوفيد 19 فعالة في منع املرض الحاد بسبب الفيروس وأقل 
وسط  كورونا  فيروس  انتشار  استمرار  فإن  العدوى،  منع  في  فعالية 
اختبار رورشاخ  بمثابة  املرتفعة سيصبح  التطعيم  الشعوب ذات نسب 
اآلخرون.  يراه  الذي  غير  األمر شيئا  في  الناس  كل  إذ سيرى  النفسي: 
فالذين سيظلون متخوفني من اإلصابة بكوفيد 19 سوف يرون ارتفاع 
بارتداء  التزاما  ويزيدهم  ملخاوفهم  مبررا  الذروة  فترات  خالل  الحاالت 

األقنعة والتباعد.
وسيرون الدعوات إلى إزالة املحاذير أمرا خطيرا. أما األقل عرضة للعدوى 
فسوف يركزون على تضاؤل حدة املرض فيفعلون العكس. وقد يرون 
الدعوات إلى إدامة املحاذير غير ضرورية وتنطوي على انتهاك لحرياتهم.
أشبه  الوباء  نهاية  تبدو  قد   ،19 كوفيد  من  الحذر  لشديدي  بالنسبة 
بالهزيمة. ففي لحظة ما سوف يحني الوقت لرفع املحاذير والتقليل من 

االحتياطات. والذين كانوا يجادلون في األقنعة أو في ما إذا كانت األزمة 
الحالة محقني. ولن يكون معنى هذا  تشهد تحسنا سيكونون في هذه 

أنهم كانوا طوال الوقت على حق، بل سيعني أن الظروف تغيرت.
ولذلك فإن القيادة القوية أمر شديدة األهمية في إنهاء الوباء. فمع تناقص 
أن تشرح  والسياسة  الصحة  قيادات  املحاذير، يصبح على  إلى  الحاجة 
ملاذا يجري رفع املحاذير، تماما كما أنه عليهم أن يشرحوا ملاذا فرضت 
بسبب  الشعب  تخبر  أن  السلطات  على  األول.  املقام  في  املحاذير  هذه 
تعالح مخاوف  أن  لألفراد، ويكون مثاليا  املسؤولية  تحميلها مزيدا من 
أكبر  لخطر  يبقون معرضني  من  وكذلك  يكونون مستعدين،  ال  قد  من 

مثل ضعاف املناعة.
أن  يلزم  الوباء،  أزمة  فترة  نهاية  من  مبدئيا  فيه  نقترب  الذي  الوقت  في 
التي  البالد  الخطر في سياق. وعلى  الشعوب على وضع  القادة  يساعد 
لم تتبني بعد كيف تقوم باالختيارات التي فرضها الوباء، أن تفعل ذلك 
وقت  طال  تقل،  كوفيد  خطورة  أن  إدراك  قبل  الوقت  طال  فكلما  اآلن، 
األزمة وتعمقت االنقسامات الناجمة عنها. وإذا ظهرت متحورات جديدة 
فأحاالت النهاية املفترضة )في حالة الدنمارك على األقل( إلى هدنة عابرة، 
فهذه االنقسامات سوف تجعل الجولة التالية من محاربة الفيروس أشد 

صعوبة.

* مايكل بانج بيترسن كاتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
سياسة  شؤون  في  الدنماركية  الحكومة  ومستشار  آرثوس، 
الدنمارك  في  كوفيد  ومواقف  أبحاث سلوكيات  ومدير  كوفيد 

وست بالد أوروبية والواليات املتحدة.

العالم في ريو دي جانيرو  مضى 30 عاما منذ اجتمع قادة 
العاملي  الحشد  لبدء  التدابير  من  مجموعة  على  واتفقوا 
ملواجهة تغير املناخ الناجم عن النشاط البشري وتلبية الحاجة 
الضرورية لوضع نموذج تنمية أكثر استدامة. حيث أكد إعالن 
فيما  االهتمام  »البشر هم محور  أن  الصادر عنهم على  ريو 
بحياة  يتمتعوا  أن  حقهم  ومن  املستدامة،  بالتنمية  يتعلق 
اليوم، يعاني عشرات  الطبيعة«.  صحية ومنتجة في وئام مع 
أسوأ  من   ،1992 عام  بعد  ولدوا  الذين  األفراد،  من  املاليني 
عواقب أزمة املناخ. ففي عالم يعاني بالفعل من فجوات التفاوت 
االقتصادي والظلم االجتماعي، كشفت جائحة كوفيد 19 عن 
بل  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  على  السياسات  إخفاقات 
وتسببت في تفاقمها. ولم يف القادة السياسيون بالتزاماتهم 

السابقة.
للتغلب على أوجه القصور، يجدر بصانعي السياسات في كل 
مكان أن يستمعوا إلى أولئك املرابطني على الخطوط األمامية 
املناخ، والذين ُيظهرون قيادة حقيقية وابتكارا في هذا  ألزمة 
الصدد. من بني هؤالء إيفون آكي سوير، عمدة فريتاون في 
سيراليون، ونشطاء شباب مثل إليزابيث وانجيرو واتوتي من 
كينيا وميتزي جونيل تان من الفلبني، الالتي ناقشُت معهن 
التحديات املستقبلية في فعالية »الجيل األخضر« التي نظمها 

بروجيكت سنديكيت الشهر املاضي.
الحق أن هذه املناقشات املشتركة بني األجيال مهمة للغاية من 
أجل دفع عجلة التقدم ودعم أحد املبادئ املركزية إلعالن ريو: 
»الوفاء بالحق في التنمية من أجل تلبية االحتياجات التنموية 

والبيئية لألجيال الحالية واملستقبلية على نحو عادل«.
املتحدة  األمم  اتفاقية  إنشاء  أقوى موروثات ريو هو  لعل من 
اإلطارية بشأن تغير املناخ. لطاملا عملت هذه االتفاقية بمثابة 
املجتمع  جهود  إطار  في  األطراف  املتعددة  الرئيسية  الهيئة 
من  املناخي  العمل  بشأن  السياسي  اإلجماع  لتعزيز  الدولي 
.)COP( خالل عقد اجتماعات القمة السنوية ملؤتمر األطراف

الذي ُعقد في جالسكو في تشرين  في مؤتمر األطراف 2٦، 
تعزيز  نحو  التقدم  بعض  ُاحِرز  املاضي،  )نوفمبر(  الثاني 
املساهمات املحددة وطنيا في إطار اتفاقية باريس للمناخ لعام 
2015 من أجل خفض االنبعاثات، وسد فجوة تمويل التكيف 

التطورات  هذه  لكن  الفحم.  استخدام  وإنهاء  املناخ،  تغير  مع 
الوجودي  للتهديد  نظرا  كافية،  تكون  أن  من  تقترب حتى  لم 

املتمثل في تزايد االنبعاثات وارتفاع درجات الحرارة.
هذا هو السبب في أن عام 2022 يجب أن يكون عام املساءلة، مع 
وفاء املسببني الرئيسيني لالنبعاثات بوعود ما يسمى بميثاق 
بتدابير  االلتزام  على  اإلعالن  هذا  حافظ  للمناخ.  جالسكو 
مستوى  عند  وإبقائه  الكوكبي  الحراري  االنحباس  من  الحد 
1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، على النحو 
املتفق عليه في اتفاقية باريس. حيث وعدت جميع الدول في 
النظر  وإعادة  طموحاتها  مستوى  برفع   2٦ األطراف  مؤتمر 
في أهداف خفض االنبعاثات في أقرب وقت هذا العام. بعبارة 
أدق، ينبغي ألولئك الذين لم يضعوا أهدافا متسقة مع اتفاقية 
باريس حتى عام 2030 أن يفعلوا ذلك بحلول مؤتمر األطراف 
27 في شرم الشيخ في تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي. وفي 
بالتزاماتها  الوفاء  في  تسرع  أن  البلدان  لجميع  ينبغي  حني 
الجديدة، من املهم بشكل خاص أن تعمل اقتصادات مجموعة 
معظم  املسؤولة عن  ألنها  ذلك،  تحقيق  على  الغنية  العشرين 

االنبعاثات العاملية.
تظل مسألة التمويل املتعلق باملناخ جزءا مهما آخر من اللغز. 
الحق أنه قد مر أكثر من عقد من الزمن منذ أن تعهدت الدول 
بتقديم 100  كوبنهاجن،  في   15 األطراف  مؤتمر  في  الغنية، 
النامية في جهود التخفيف  البلدان  مليار دوالر سنويا لدعم 
من آثار تغير املناخ والتكيف معها. لكن هذا الهدف لم يتحقق. 
من أجل بناء الثقة وحسن النية على املستوى العاملي، ينبغي 

للبلدان الغنية أن تسعى نحو الوفاء بهذا االلتزام هذا العام.
على شواطئ  أفريقية  دولة  في   27 األطراف  مؤتمر  سينعقد 

البحر األحمر.
في الواقع، أفريقيا هي القارة األكثر عرضة للتأثيرات املترتبة 
على تغير املناخ، على الرغم من مساهمة البلدان األفريقية التي 
العدالة والتضامن،  ال ُتذكر في هذه الصدد. من أجل تحقيق 
يتناول  أن  لضمان  متحدة  األفريقية  األصوات  أرى  أن  آمل 
والخسائر  والتمويل،  التكيف،  بشأن  املنطقة  شواغل  املؤتمر 
واألضرار ــ من خالل االعتراف بأن البلدان تعاني آثارا مناخية 

تتجاوز قدرتها على التكيف.

ترك مؤتمر األطراف 2٦ وراءه مهام غير ُمنجزة فيما يتعلق 
بالخسائر واألضرار، ألن الواليات املتحدة، بدعم من االتحاد 
األوروبي، أجلت إنشاء آلية مالية جديدة إلعادة بناء املجتمعات 
في أعقاب الكوارث املتعلقة باملناخ. ومع ذلك، التزم ممثلو الدول 
أن  يعني  ما  القضية،  هذه  املناقشات حول  من  مزيد  بإجراء 
مؤتمر األطراف 27 يمثل فرصة كبيرة لتحقيق تقدم حقيقي.
تشكل فكرة إنشاء صندوق فعال للخسائر واألضرار أهمية 
املناخ. في  بتغير  للتأثر  املعرضة  الدول  إلى  بالنسبة  متزايدة 
ومنطقة  اإلسكتلندية  الحكومة  اتخذت   ،2٦ األطراف  مؤتمر 
والونيا البلجيكية الخطوة األولى بتعهدهما بتقديم مبلغ 2.7 
التعويض  بهدف  التوالي  على  دوالر  ومليون  دوالر  مليون 
الخسائر واألضرار )وقدمت منظمات خيرية مساهمات  عن 
هذه  إليها  تذهب  جهة  توجد  ال  اآلن،  حتى  لكن  مماثلة(. 
التي  الصفقة  في  يتمثل  آخر  مشجع  تطور  ثمة  التمويالت. 
املتحدة،  واململكة  األوروبي،  واالتحاد  أفريقيا،  عقدتها جنوب 
العادل«  »التحول  لدعم  وأملانيا  وفرنسا،  املتحدة،  والواليات 
بعيدا عن استخدام الفحم في جنوب أفريقيا. يجب أن ُتتخذ 
النهج  ــ وينبغي محاكاة هذا  ُيبنى عليه  الصفقة أساسا  هذه 

في أماكن أخرى.
ما زلنا اليوم بحاجة ماسة إلى روح التعددية التي حركت قمة 
الحالي  الجيوسياسي  املناخ  كان  وإن  حتى  ونتائجها،  ريو 
محفوفا بالتوترات والشك املتبادل وضعف املؤسسات. وكما 
قال زميلي في منظمة الشيوخ بان كي مون مخاطبا جمهور 
املناخ  أزمة  يلعب دورا في مواجهة  الجيل األخضر، »كل منا 

ــ خاصة أولئك الذين يمتلكون القوة الالزمة إلحداث تغيير«.
الذين  أولئك  احتياجات  وتلبية  ريو،  قمة  إرث  تكريم  أجل  من 
من  والحد  املناخ،  أزمة  عواقب  ظل  في  بالفعل  يعيشون 
تداعياتها على األجيال القادمة، حري بنا جميعا أن نعمل على 
املضي قدما وعلى وجه السرعة لحماية موطننا املشترك. وال 

بد أن يمثل عام 2022 نقطة التحول.

لألمم  السامية  واملفوضة  سابقا  أيرلندا  رئيسة   *
املتحدة لحقوق اإلنسان، تشغل حاليا منصب رئيس 

منظمة الشيوخ.

قد يكون دعم الجرائم البيئية والربح منها وإدامتها في نهاية 
املطاف غير مقصود إلى حد كبير، ولكن عندما يتعلق األمر 

بحماية الناس والكوكب، فإن ما يهم هو العمل من أجل ذلك.
اإلجرامية  املؤسسات  أكثر  إحدى  هي  ما  تتوقع  لن  ربما 
العاملية إدرارا للربح، إنها تلك التي ترتكب جرائم مثل الصيد 
وتجارة  بالنفايات،  واالتجار  األشجار،  وقطع  املشروع،  غير 
األحياء البرية، ويجني القطاع املالي مكاسب ضخمة من هذه 

االعتداءات على البيئة الطبيعية التي نعتمد عليها.
الجرائم  تسببه  الذي  الضرر  تقدير  في  املبالغة  الصعب  ومن 
واستنزافها  البيئية  للنظم  تدميرها  خالل  فمن  البيئية، 
لألصول الطبيعية، تؤثر هذه الجرائم سلبًا على سبل العيش، 
التصدي  على  قدرتنا  وتعوق  الحاكمة،  املؤسسات  وتقوض 

لتغير املناخ.
ويشير تقرير جديد صادر عن مبادرة التمويل من أجل التنوع 
البيولوجي، إلى أن مثل هذه الجرائم ُتدر سنويا ما يصل إلى 
280 مليار دوالر، مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات الضريبية 
فقرًا  األشد  البلدان  وُتعرض  سنويا،  دوالر  مليار   30 بنحو 
تحافظ  إذ  الخسارة،  من  قدر  ألكبر  غنية  ببيئة  تزخر  والتي 
املؤسسات املالية على الحافز- غالبا عن غير قصد- من خالل 
الجرائم،  التي تستفيد من مثل هذه  االستثمار في الشركات 
ومن خالل األرباح التي ُتجنى من هذه االستثمارات، تقوم هذه 

املؤسسات فعليا بغسل عائدات الجريمة البيئية.
األموال تحويل  أن تمنع قواعد مكافحة غسل  املفترض  ومن 
فعلى  نظيفة،  أموال  إلى  القانونية  غير  األنشطة  من  العائدات 
في  ز 

َّ
املعز واإلنفاذ  ة  املشَددَّ القواعد  زادت  املثال،  سبيل 

نقص  ولكن  اإلرهاب،  تمويل  صعوبة  من  األخيرة  السنوات 
تسعى  حيث  الجهود،  هذه  يعوق  والتكنولوجيا  املعلومات 
الهيئات التنظيمية جاهدة ملواكبة أساليب التعتيم على مصادر 

األموال التي تزداد تعقيدا.
وعندما يتعلق األمر بالجرائم البيئية، ال تطبق قواعد مكافحة 
الوكالة  املالي-  العمل  لفريق  وُيحسب  جيدًا،  األموال  غسل 
وتمويل  األموال  غسل  بمكافحة  املعنية  الدولية  الحكومية 
اإلجراءات  ولكن  املجال،  هذا  في  مكانته  يعزز  أن  اإلرهاب- 
املهمة ظلت محصورة إلى حد كبير في التجارة غير املشروعة 
من  الرغم  وعلى  إجرامي،  مشروع  وهو  البرية،  األحياء  في 
تأثيره على آالف أنواع الحياة البرية وماليني البشر فإنه ليس 

إال جزءًا صغيرًا من املشكلة.

ولكن حتى لو ُطِبقت قواعد مكافحة غسل األموال الحالية على 
املزيد من الجرائم البيئية، فلن يكون ذلك كافيًا، ويوضح تقرير 
مبادرة التمويل من أجل التنوع البيولوجي، أن عوائد االستثمار 
املكتسبة من الجرائم البيئية يجب أن تخضع بدورها لقواعد 

مكافحة غسل األموال.
وال توفر املؤسسات املالية، بما في ذلك صناديق التقاعد، فقط 
القنوات التي من خاللها يقوم مرتكبو الجرائم البيئية بغسل 
التي تعتمد على  القطاعات  األرباح؛ بل يستثمرون أيضا في 
الطبيعة مثل األغذية، واملنتجات الخشبية، والبنية التحتية، التي 
يمكن زيادة ربحيتها من خالل الجرائم البيئية، فعلى سبيل 
املثال، يمكن أن يؤدي قطع األشجار غير القانوني إلى إتاحة 
املزيد من األراضي لإلنتاج الزراعي، ومن ثم خفض التكاليف، 
وزيادة اإلنتاج، وتحسني الجودة، والنتيجة هي جني الشركات 
مزيدًا من األرباح وتحقيق املستثمرين حصة أكبر من العوائد، 
ورغم أن االستثمارات قد تكون قانونية من الناحية الفنية، فإن 
لذا فهي تدخل  العائدات مستمدة جزئيا من نشاط إجرامي، 

في إطار عائدات غير مشروعة ينبغي تنظيمها وفقا لذلك.
ومن الناحية النظرية لدى املؤسسات املالية بالفعل حافز لعدم 
هذه  تواجه  البيئية:  الجرائم  من  تستفيد  التي  الشركات  دعم 
الشركات خطر دفع الغرامات أو حتى اإليقاف القسري لبعض 
األنشطة، مما يجعلها رهانا أخطر بالنسبة إلى املستثمرين، 
ولكن املخاطر أصغر من أن تكون رادعا فعاال للمستثمرين، 
سيئا،  تطبيقا  البيئية  القوانني  تطبق  الحاالت  معظم  ففي 

وعندما ُتفرض الغرامات، عادة ما تكون قيمتها صغيرة.
ولكن إذا لم تردع مخاطر االئتمان املستثمرين، فقد يؤدي ذلك 
الحمالت  ألن  فنظرًا  السمعة،  إلى  اإلساءة  مخاطر  تزايد  إلى 
النقاط  تربط  البيانات  على  اعتمادا  تزداد  التي  املعقدة  العامة 
بني االستثمارات وجرائم بيئية محددة، ستصبح املؤسسات 
استثماراتها  ضد  العامة  الفعل  لردود  عرضة  أكثر  املالية 

املدمرة.
بالحرص  املتعلقة  الجديدة  اإللزامية  املتطلبات  أن  املفيد  ومن 
قريبًا  ستدخل  الغابات-  إزالة  فور  البيئة-  مجال  في  الواجب 
ذلك  في  بما  الرئيسة،  القضائية  الواليات  في  التنفيذ  حيز 
االتحاد األوروبي واململكة املتحدة، وفي البرازيل- حيث الجرائم 
البنك  يقوم  خطيرة-  عاملية  آثار  لها  االنتشار  واسعة  البيئية 
املركزي بالفعل بدمج العوامل االجتماعية، والبيئية، واملناخية، 

في التنظيم املالي.

ومع تزايد اإلفصاح تزداد كذلك دعاوى املصلحة العامة فيما 
املناخ  بشأن  التقاضي  بدأ  وبالفعل  البيئية،  بالجرائم  يتعلق 
اإلجراءات  من  طويل  تاريخ  على  بناًء  النجاح،  بعض  يحقق 
قانونية  غير  أنشطة  في  املتواطئة  الشركات  ضد  القانونية 

تدخل في إطار سالسل القيمة الخاصة بها.
ولكن ال شيء من هذا ينفي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى 
والتطبيق  األوسع  التطبيق  من  بدءًا  الحكومات،  جانب  من 
الحظ  ولسوء  األموال،  غسل  مكافحة  لقواعد  صرامة  األكثر 
ال تزال هناك حواجز رئيسة أمام التقدم، خصوصا التحدي 
املرتبطة  املشروعة  غير  املالية  التدفقات  تمييز  في  املتمثل 
مالية غير  بتدفقات  تمتزج  البيئية، ال سيما عندما  بالجرائم 

ملوثة.
وفضال عن ذلك، يعتمد اإلنفاذ على املنظمني الوطنيني، الذين 
لديهم موارد وقدرات متباينة على نطاق واسع، ففي كثير من 
املنظمة ضغوطا لتجنب فرض عبء  الهيئات  األحيان، تواجه 
إلى  بالنسبة  أقل جاذبية  القضائية  أن يجعل والياتهم  يمكن 
األجل  قصيرة  إنمائية  عواقب  له  يكون  أو  املالية،  املؤسسات 

على سبل العيش واملجتمعات.
هذه  على  التغلب  في  الجماعي  العمل  يساعد  أن  ويمكن 
نتائج  عنه  وينتج  ببطء  يتقدم  ما  دائما  لكنه  الحواجز، 
أجل  من  التمويل  مبادرة  توصي  السبب  ولهذا  متحفظة، 
التنوع البيولوجي بتطوير آليات هادفة، واستخالص الدروس 
من تلك التي وضعت لتخليص سالسل التوريد من الشرور 
عملية  ساعدت  املثال،  سبيل  فعلى  والفساد.  العبودية  مثل 
املتعددين  املصلحة  ألصحاب  دولية  مبادرة  وهي  كيمبرلي- 
من  الحد  في  املاس-  صناعة  في  الشفافية  زيادة  إلى  أدت 
األفضل  ومن  للصراعات.  املمول  املاس  يسمى  فيما  التجارة 
أن يعتمد املجتمع املالي مثل هذا النهج، فمن خالل دعم عملية 
بالتزاماتهم بتخليص  التي تفي  املتعددين  أصحاب املصلحة 
يمكن  البيئية،  بالجرائم  الروابط  من  االستثمارية  محافظهم 
للجهات املالية أن تخفف من مخاطر التقاضي والسمعة، وأن 
اللوائح مصممة جيدا، وقد يكون دعم  تساعد في ضمان أن 
غير  املطاف  نهاية  في  وإدامتها  منها  والربح  البيئية  الجرائم 
مقصود إلى حد كبير، ولكن عندما يتعلق األمر بحماية الناس 

والكوكب، فإن ما يهم هو العمل من أجل ذلك.

* رئيس مبادرة تمويل التنوع البيولوجي.

قد تنهينا نهاية الوباء

املساءلة املناخية اآلن
األشجار ميكنها أن تعيش

إلى أجل غير مسمى

املستثمرون الشرعيون ميولون اجلرائم البيئية

بقلم : مايكل بانج بيرتسن *

بقلم : روبن لويد *بقلم : ماري روبنسون*

بقلم : سيمون صادق *

اآلن تحتضر أشجار عيد امليالد أو ماتت بالفعل، لكن بعض الصنوبريات وأشجار أخرى يمكنها 
وجود  على  املتراكمة  األدلة  يستعرض  مؤخًرا  ِشر 

ُ
ن ملقال  ا 

ً
وفق وذلك  األبد،  إلى  تعيش  أن  ا  نظرّيً

ُهج علمية أكثر إحكاًما من الناحية العلمية في 
ُ
أشجار معمرة للغاية، ويدعو املقال إلى استعمال ن

تحديد أعمار هذه األشجار ودراسة ظاهرة تعميرها.
الذي يحمل  املقال املرجعي  ا ملؤلفي 

ً
للقتل، وفق بصفة عامة، ال تموت األشجار بقدر ما تتعرض 

عنوان »حول ظاهرة تعمير األشجار«، ما يقتل األشجار هو عوامل خارجية فيزيائية أو بيولوجية، 
الضارة  الجينية  التحورات  أدلة على تراكم  العمر وحده، بعبارة أخرى، ال توجد  التقدم في  وليس 

بمرور الوقت أو أن األشجار تفقد قدرتها على إنتاج أنسجة جديدة.
حلقات  في  واملتخصص  اإليكولوجي  املناخ  وعاِلم  الدراسة  مؤلفي  أحد  بيوندي،  فرانكو  يقول 
األشجار بجامعة نيفادا بمدينة رينو: »يمكن لألشجار بالفعل أن تعيش إلى أجل غير مسمى، لكن 
ا أو غير حي مثل الظروف  ا حّيً

ً
ا أو البيولوجي ]أي كائن ا، بيولوجّيً هذا ال يحدث؛ ألن عنصًرا خارجّيً

الفيزيائية[، يقتلها في نهاية املطاف«.
املقال-  كتابة  شاركه  -الذي  إيطاليا  في  توشا  جامعة  من  بيوفيسان،  وجيانلوكا  بيوندي  وكتب 
نْي: إن العوامل القاتلة لألشجار تتضمن أخطاًرا بيئية، منها الجفاف وحرائق الغابات والظروف 

َ
قائل

إلزالة  الحرائق  وإشعال  األشجار  قطع  منها  بشرية،  أخطار  جانب  إلى  واآلفات،  القاسية  الجوية 
نْي في عدد أغسطس الصادر من 

َ
ِشر مقال املؤلف

ُ
الغابات ألغراض الصيد أو تحويلها إلى مراٍع، ن
.New Phytologist »دورية »نيو فايتولوجيست

األخرى  والنباتات  األشجار  أن  إلى  ا  جزئّيً ذلك  ويرجع  األشجار،  تعمير  بظاهرة  الباحثون  يهتم 
ا 

ًّ
تمتص الكربون من الغالف الجوي للقيام بعملية البناء الضوئي، وُيعتقد أن األشجار األكبر سن

ا، لذا فإن تعمير األشجار قد يؤدي 
ًّ
 باألشجار األحدث سن

ً
 أكبر من الكربون مقارنة

ً
تخزن كمية

ر املناخي )رغم أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن االحترار العاملي قد يؤثر  دوًرا في إبطاء التغيُّ
 عن ذلك، يمكن أن تمثل 

ً
ا لألخطار البيئية(، فضال

ً
ا، ويجعلها أكثر تعرض

ً
سلًبا على األشجار أيض

 ال يقدر بثمن للتاريخ املناخي، إذ تشير الحلقات األوسع إلى سنوات 
ًّ

حلقات األشجار القديمة سجال
 أفضل.

ً
ا مناخية

ً
شهدت ظروف

ا إلى أن النماذج العلمية املصممة لدراسة تعمير األشجار خرجت بافتراضات 
ً

وُيشير املقال أيض
النمو في  ل  التعاقب وتحمُّ ر 

ُّ
تأخ املتميزة بدرجة عالية من  أن األشجار  بينها  غير صحيحة، من 

ا  املناطق الظليلة، واملوجودة في األنظمة البيئية األقدم التي أنتجت أشجاًرا أضخم وغطاًء شجيرّيً
ا، هي أشجار أطول عمًرا، على سبيل املثال، من املعروف أن أشجار الصنوبر املعمرة للغاية 

ً
كثيف

آالف  منذ  كثيًرا  تتغير  لم  بيئية  أنظمة  وفي  الغرب  في  الواسعة  املفتوحة  املسطحات  في  تعيش 
السنني.

أركنساس،  األشجار بجامعة  تعمير  والباحث في ظاهرة  الجغرافيا  -عاِلم  ديفيد ستال  استخدم 
الذي لم يشارك في املقال املرجعي- كلمات مثل »ممتاز« و»شامل« لوصف هذا املقال، لكنه يعارض 
تأكيد املقال على أن األشجار يمكنها أن تعيش إلى األبد، يقول ستال: »إن احتمالية خلود األشجار، 
 بالنسبة لي، تروق لي الفكرة، إنها فكرة رومانسية، 

ً
بافتراض ثبات العوامل األخرى، تبدو مستبعدة

لكن لنكن واقعيني«.
املاضية ألن  العشرين عاًما   في 

ً
 واسعة

ً
اكتسبت شعبية إن فرضية خلود األشجار  يقول ستال 

ذكر على الشيخوخة في 
ُ
الباحثني واصلوا اإلبالغ عن عدم عثورهم إال على أدلة جينية ال تكاد ت

د الخاليا الجديدة( لألشجار بالغة القدم، وُيضيف ستال أن هذه النقطة 
ِّ
النسيج اإلنشائي )الذي يول

 ولم ُيعثر 
ً
عد من أهم النقاط املطروحة في املقال املرجعي، لكن أدلة الشيخوخة قد تكون موجودة

ُ
ت

عليها بعد.
واألشجار يمكن أن تقتلها الظروف غير املواتية، ومن ضمنها املسطحات الصخرية الوعرة العامرة 
 باألشجار على املدى 

ً
بمجموعات من أشجار الصنوبر الطويلة، لكن هذه الظروف ليست كلها ضارة

ا ملؤلفي املقال؛ فالكثير من األشجار بالغة القدم توجد في مناطق جبلية فقيرة التربة 
ً
الطويل، وفق

 طويلة، 
ً
وقاسية الظروف املناخية، يقول بيوندي إن األمر كما لو أن هذه األشجار التي تعمر مدة

كثيًرا من  أن  ا 
ً
يقويك«، مضيف يقتلك  ال  »ما  املأثور  القول  عليها  السنني، يصدق  آالف  إلى  تصل 

األشجار املعمرة نمت في بيئات اضطرت فيها إلى التنافس على املوارد، مثل املياه في مجموعات 
األشجار الحرجية الطويلة الجافة أو ضوء الشمس في الغابات الكثيفة ذات قمم األشجار املورقة.

 Pinus( املعمرة  العظيم  الحوض  صنوبر  أشجار  إحدى  عمر  ر  دِّ
ُ
ق الحالي،  القرن  بدايات  وفي 

longaeva( الواقعة أعلى الجبال البيضاء بوالية كاليفورنيا األمريكية -باستعمال تحليل حلقات 
األشجار، أو علم تحديد عمر األشجار- بما يتجاوز 5 آالف سنة، وهو ما يجعلها أقدم كائن حي 
ا لعدة مصادر، تولى تحديد عمر الشجرة الراحل 

ً
ا على كوكب األرض، وفق معروف يتكاثر جنسّيً

 لعينة مأخوذة من لب الشجرة عام 1957، 
ً

 مفصال
ً

توم هارالن، من جامعة أريزونا، إذ أجرى تحليال
ا لقائمة األشجار بالغة القدم التي وضعتها منظمة 

ً
لم يؤكد ذلك التقدير أي باحثني آخرين، وذلك وفق

روكي ماوننت ألبحاث حلقات األشجار، وهي منظمة غير ربحية تقع في مدينة فورت كولينز في 
والية كولورادو األمريكية، لو تغاضينا عن هذه الشجرة املنفردة، ستصبح أقدم شجرة هي شجرة 
أخرى من أشجار صنوبر الحوض العظيم املعمرة تسمى »ميثوسال« Methuselah، وعمرها نحو 

ا للقائمة التي وضعتها املنظمة غير الربحية.
ً
ا في الجبال البيضاء، وفق

ً
4850 عاًما، وتقع أيض

ألعمار  الدقيق  التقدير  أكبر حول  تساؤالٍت  الحية  األشجار  أقدم  بشأن  القائم  الشك  يطرح  ربما 
تقديرات  بعض  أن  وبيوندي  بيوفيسان  كتب  إذ  املقال؛  يتناولها  التي  النقاط  من  وهذه  األشجار، 
سردية،  تقارير  بينها  من  موثوقة،  غير  وأساليب  بيانات  على  تعتمد  األشجار  ألعمار  العلماء 
 لتحديد أعمار األشجار هي تحليالت حلقات األشجار بمساعدة 

ً
ُهج األكثر موثوقية

ُّ
مضيفنْي أن الن

التأريخ بالكربون املشع عندما تستدعي الحاجة، ويتفق معهما ستال.
مثل  امليالد،  عيد  أشجار  لبيعها ضمن  قطع 

ُ
ت التي  الرائجة  األشجار  أنواع  بعض  إن  يقول ستال 

أشجار التنوب األزرق في كولورادو، يمكن أن تعيش مئات السنني، لكن األنشطة الحرجية التجارية 
طع الكلي لألشجار على 

َ
ال تتطلب تقصير أعمار األشجار العتيقة ذات القيمة الثقافية الثمينة وال الق

 تشمل إزالة 
ً
مساحات واسعة أو األشكال األخرى من إزالة الغابات، توجد ممارسات أكثر استدامة

أشجار منفردة من مجموعات األشجار أو الغابات مع الحفاظ على الغطاء الذي توفره كل شجرة 
وجودة املياه التي تحميها وكمية الكربون التي تحتجزها، يقول ستال: »يمكننا أن نقوم بكل هذه 
الغابات  من  األخشاب  إنتاج  عملية  في  واألشرار  األخيار  هناك  بها،  نقوم  بالفعل  ونحن  األمور، 

وتوفيرها للمجتمع«.

* الصحفية روبن لويد صحفية مستقلة تسهم بمقاالت في مجلة »ساينتفك أمريكان«



حرائق تهدد بكارثة 
نووية فى كوريا اجلنوبية

• ســول :  انــدلــعــت حــرائــق ضخمة في 
بـــلـــدة أولـــجـــني بــإقــلــيــم كــيــونــج ســانــج، 
ــا الــجــنــوبــيــة ، مــمــا دفــع  شــمــالــي كـــوريـ
السلطات إلى إصدار تحذير من كوارث 
امــتــداد  طبيعية وســط محاولتها ملنع 

الحرائق إلى محطة نووية في البلدة. 
وبــــدأت الــحــرائــق عــلــى طــريــق بــالــقــرب 
من جبل فى بلدة أولجني، على مسافة 
العاصمة  كيلومترا جنوب شرق   330
ســـول، الــيــوم، بــحــســب وكــالــة يــونــهــاب 

لألنباء. وتم إجالء  الجنوبية  الكورية 
فـــي تــســع  الـــســـكـــان  حـــوالـــي 3900 مـــن 
قــــرى قــريــبــة مـــن املــنــطــقــة الـــتـــي وقــعــت 
ــبـــاء  بـــهـــا الــــحــــرائــــق، ولــــكــــن لــــم تـــــرد أنـ
ــدرت خــدمــة  عــن وقـــوع إصـــابـــات. وأصــ
ــة اإلطــــفــــاء  ــ ــالـ ــ ــكــــوريــــة ووكـ ــابــــات الــ الــــغــ
ـــا وحـــشـــدت 28 

ً
الــوطــنــيــة إنــــــذاًرا طـــارئ

ــرة مـــروحـــيـــة ملـــكـــافـــحـــة الـــحـــرائـــق  ــائــ طــ
و105 عربات إطفاء وأكثر من 400 من 

رجال اإلطفاء إلخماد الحرائق.

قمر صناعي جديد 
ملراقبة األعاصير والعواصف

• واشــنــطــن:  أطــلــقــت وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة نــاســا قــمــرًا صناعيا جــديــدا لرصد 
األعاصير والعواصف الترابية واالنهيارات األرضية فوق نصف الكرة الغربي لألرض 
اإلبــالغ  قبل  الغابات  اكتشاف حرائق  على  أيضًا  قــادًرا  الساعة وسيكون  مــدار  على 
الصناعية  األقــمــار  إن  “نـــوا”  بــرنــامــج  مــديــر  بــام ســولــيــفــان  وقـــال  عــلــى األرض.  عنها 
“غوس” التي تدعمها ناسا توفر التغطية املستمرة الوحيدة للطقس والظروف البيئية 
الفضائي  والطقس  الشمسية  التوهجات  تراقب  كما  الغربي  الكرة  في نصف  الخطرة 
الــنــاتــج. وانــطــلــق الــقــمــر الــصــنــاعــي فــي مـــداره بــصــاروخ “أطــلــس فــي” مــن محطة كيب 

فلوريدا. في  الفضائية  للقوة  كانافيرال 

• باريس: حذرت األمم املتحدة من أن نصف سكان العالم 
يجدون أنفسهم في موقع ضعف شديد« حيال التداعيات 
القاسية واملتزايدة للتغيير املناخي فيما قد يقلص عدم 
التحرك »اإلجرامي« للمسؤولني، الفرص الضئيلة لقيام 
»مستقبل قــابــل للعيش« عــلــى األرض. ويــرســم التقرير 
الجديد لخبراء الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير 
املـــنـــاخ صــــورة قــاتــمــة ال لــبــس فــيــهــا تــظــهــر أن تــداعــيــات 
االحترار املناخي الناجم عن النشاط البشري باتت واقعا 

ُيشعر به من اآلن.
فــمــع مــوجــات الــجــفــاف والــقــيــظ والــفــيــضــانــات والــحــرائــق 
وانعدام األمن الغذائي ونقص املياه واألمــراض وارتفاع 

مستوى املياه، يجد 3.3 إلى 3.6 مليارات شخص، أي نحو 
نصف ســكــان العالم انفسهم فــي وضــع »ضــعــف شديد« 
على ما جاء في »امللخص املوجه لواضعي السياسات« 
الــدول  لتقرير يقع في آالف الصفحات تفاوضت بشأنه 
الـ195 األعضاء في جلسات مغلقة عبر االنترنت استمرت 
أســبــوعــني واضـــطـــرت إلـــى تــمــديــدهــا 24 ســاعــة إضــافــيــة. 
وهــذه ليست ســوى الــبــدايــة. ففي حــال لــم يتحرك العالم 
سريعا جــدا لخفض انبعاثات غـــازات الدفيئة سيواجه 
وابال من التداعيات التي ال هروب منها »وال يمكن العودة 
عنها احيانا« في العقود املقبلة. وقال األمني العام لألمم 
املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش »اطــلــعــت عــلــى الكثير من 

التقارير العلمية في حياتي لكن ال شيء يقارن« بالتقرير 
الحالي واصفا إياها بانه »مجلد يفند املعاناة البشرية 
ويشكل اتهاما حيال فشل القادة في مكافحة التغييرات 
البيئية”. واعتبر وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينك 
ان التقرير يشكل »تــذكــيــرا بــأن األزمـــة املناخية تهددنا 
ــــَم ينبغي عــلــى األســــرة الــدولــيــة  ِل جميعا ويــظــهــر أيــضــا 
االستمرار في اتخاذ اجــراءات مناخية طموحة في وقت 

نواجه فيه تحديات عاملية ملحة”.
ووطأة هذه املعاناة أكبر على الشعوب املعرضة اكثر من 
غيرها مثل السكان األصليني أو الفئات الفقيرة على ما 
الـــدول الغنية ليست بمنأى عــن هذه  شــدد التقرير. لكن 

التداعيات كما تظهر الفيضانات التي اجتاحت املانيا أو 
الحرائق العنيفة التي انتشرت في الواليات املتحدة العام 
املــاضــي.وتــمــنــى هــانــس-أوتــو بــورتــنــر الــرئــيــس املــشــارك 
الــهــيــئــة الحكومية  فــي  الــتــقــريــر  الــتــي أعــــدت  للمجموعة 
املــنــاخ أال يحجب غــزو روســيــا ألوكرانيا  املعنية بتغير 
أهــمــيــة الــتــقــريــر، مـــؤكـــدا لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس أن شبح 

االحترار املناخي »يالزمنا وتجاهله ليس خيارا”.
ــة مــئــويــة مــقــارنــة  ــ ــرارة األرض 1,1 درجـ ــ ــع ارتـــفـــاع حــ ومــ
بــمــســتــوى مـــا قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، الـــتـــزم الــعــالــم في 
اتفاق باريس العام 2015 حصر االحترار دون الدرجتني 

وبحدود1.5 درجة إن أمكن.

تقرير: األمم املتحدة حتذر من معاناة غير مسبوقة للبشر من تداعيات التغير املناخي

أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية
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اخلبراء يحذرون من االنسياق وراء خدعة البالستيك احليوي
الــصــديــقــة للبيئة  املــنــتــجــات  تــلــقــى 
إقـــبـــاال كـــبـــيـــرا، وقــــد يـــعـــود ذلــــك إلــى 
أنـــهـــا تــتــكــون مـــن مـــــواد غــيــر ضـــارة 
بيئيا. بيد أن العديد من التساؤالت 
طرحت حول طبيعة املواد املصنعة، 
وعــمــا إذا كـــان الــبــالســتــيــك الــحــيــوي 
صـــديـــق لــلــبــيــئــة فـــعـــال. تــبــث الــكــثــيــر 
ـــت الــحــالــي  ــوقـ ــي الــ ـــن الــــشــــركــــات فــ مـ
مـــواد دعائية بــأن منتجاتها تغلف 
بخامات بالستيكية تتحلل عضويا 
أو تــوضــع فـــي عـــبـــوات تــتــحــول إلــى 
أســمــدة تــغــذي الــتــربــة. وتبيع شركة 
»فيليبر« ومقرها في مدينة بريمن 
بشمال أملانيا كبسوالت بن خاصة 
بــمــاكــيــنــات »نــيــســبــرســو« لــصــنــاعــة 
الـــقـــهـــوة تــتــحــلــل عـــضـــويـــا، عــلــى حد 
قول شركة »نيستلة« املصنعة لهذه 
تــبــيــع منتجاتها  املــاكــيــنــات والـــتـــي 
في أكثر من ستني دولة حول العالم 
وتــروج لها شخصيات شهيرة مثل 
نـــجـــم الـــســـيـــنـــمـــا األمـــريـــكـــيـــة جــــورج 
فــالــتــر هاسنكليفر  كــلــونــي. ويـــقـــول 
املــتــحــدث بــاســم شــركــة »فيليبر« إن 
كبسوالت القهوة التقليدية تتسبب 
في كمية هائلة من النفايات، ولكن 
كـــبـــســـوالت الـــقـــهـــوة الــــتــــي تــنــتــجــهــا 
شركته كلها مصنوعة من مواد خام 
تتحول بالكامل إلى أسمدة للتربة. 
وتبدو هذه الفكرة جيدة من الناحية 
النظرية، ولــكــن لــدى تفحص املوقع 
اإللكتروني للشركة عن كثب، يتضح 
أن عــمــلــيــة تـــحـــول الـــكـــبـــســـوالت إلــى 
أسمدة للتربة تتوقف على عناصر 

عديدة بما في ذلك درجة الحرارة.
هل البالستيك الحيوي صديق للبيئة؟

وأظـــهـــرت االخـــتـــبـــارات املــعــمــلــيــة أن 

الـــكـــبـــســـوالت تـــتـــحـــلـــل بـــشـــكـــل شــبــه 
ــدة  ــا ملــ ــهــ ــاظ بــ ــ ــفـ ــتـــ ــ ــد االحـ ــعــ ــل بــ ــ ــامـ ــ كـ
ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر فــــي درجــــــة حـــــرارة 
الــغــرفــة. وتــقــول بــتــرا فــايــســهــاوبــت 
ــال الــتــقــنــيــة  ــجــ ــــي مــ املـــتـــخـــصـــصـــة فـ
إن  األملانية  البيئة  بوزارة  الحيوية 
الفترة تعتبر طويلة. وتتابع  هــذه 
ــعــــني وضـــــــــع الــــكــــبــــســــوالت  ــتــ أنـــــــــه يــ
ــة ولــــيــــس  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــــع الـــــقـــــمـــــامـــــة الـ
ــــوف يـــعـــاد  ــتــــي ســ مــــع الــــنــــفــــايــــات الــ

ــات  ــ ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ تـــــــدويـــــــرهـــــــا. وفــــــــــي مـ
ــة، تــســتــغــرق  ــيـ ــاعـ ــنـ ــات الـــصـ ــفـ ــلـ املـــخـ
ــا 12  ــتــــي تـــتـــحـــلـــل عـــضـــويـ املــــــــواد الــ
أجل  أقصى من  أسبوعا فقط كحد 

تتحلل. أن 
وفي الوقت ذاته، تدرك شركة فيليبر 
ــذا قـــامـــت بــتــطــويــر  ــ ــذه املـــشـــكـــلـــة، لـ ــ هـ
كــبــســوالت ورقــيــة جــديــدة مصنوعة 
مــــن ألــــيــــاف قـــصـــب الـــســـكـــر، وتـــقـــول 
الــشــركــة إنـــهـــا تــتــحــلــل بــنــســبــة مــائــة 

فــي املــائــة فــي غــضــون عـــدة أســابــيــع. 
ويـــــقـــــول هـــانـــســـكـــلـــيـــفـــر أن شـــركـــتـــه 
أنــهــا وجـــدت البديل الصديق  واثــقــة 
للبيئة لكبسوالت القهوة التقليدية. 
وأضـــاف أن ســوق كبسوالت القهوة 
أنـــه مــن املمكن  تــتــنــامــى، وال يعتقد 

وقف هذا االتجاه.
استهالك المزيد من الطاقة

غــيــر أن تـــومـــاس فــيــشــر مـــن منظمة 
)دي.يـــــــــــو.إتـــــــــــش( لــــحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 

واملستهلك يعتقد أن فكرة كبسوالت 
القهوة القابلة للتحلل إنما هي فكرة 

غير مجدية. 
الــبــالســتــيــكــيــة  املــــــــواد  ــنـــاعـــة  ألن صـ
الــذرة  الحيوية املعتمدة على زراعــة 
والــبــطــاطــس وقــصــب السكر تتطلب 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن املــــيــــاه واألســــمــــدة 
ــة، مـــمـــا يــــؤدي  ــريـ ــدات الـــحـــشـ ــيــ ــبــ واملــ
إلـــى تــلــويــث املـــيـــاه. وبــعــد الــحــصــاد، 
إلــى معالجة  الــنــبــاتــات  تحتاج هــذه 
إضافية من أجل تحويلها إلى مواد 
بالستيكية حيوية، وهو ما يستهلك 

طاقة كذلك.
وأكــد فيشر أن صناعة كيسا ورقيا 
بـــنـــفـــس قـــــوة الـــكـــيـــس الــبــالســتــيــكــي 
يتطلب فــي واقــع األمــر ضعف كمية 
املواد الخام. وأضاف أنه فيما يتعلق 
بإهدار املوارد، فإن األكياس الورقية 
ــن الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة  ــ ــبـــر أســـــــــوأ مــ ــتـ ــعـ تـ
ــدة، وليس  ــ الــتــي تــســتــخــدم مـــرة واحـ
هـــــنـــــاك مــــنــــطــــق عــــلــــى اإلطــــــــــــالق فــي 
استخدام األكــيــاس الورقية بــدال من 

البالستيكية. 
فـــيـــشـــر أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وذكـــــــــر 
ــكــــون الـــتـــوقـــف  ــد أن تــ ــ ــلـــوبـــة البــ املـــطـ
ــتـــعـــمـــال األكــــيــــاس  ــالـــكـــامـــل عــــن اسـ بـ
ــد، والــحــد  ــ ــرة واحــ الـــتـــي تــســتــخــدم مــ
مــن اســتــخــدام الــزيــوت، واالســتــخــدام 
الـــخـــام، وأن يكون  لــلــمــواد  املــتــنــامــي 
ــتـــوقـــف عــن  ــو الـ ــهــــدف الـــنـــهـــائـــي هــ الــ

إنتاج النفايات. 
وقال إن املصنعني في الوقت الحالي 
ــدام الـــبـــالســـتـــيـــك  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـــســـيـــئـــون اسـ
الــحــيــوي مــن أجـــل تحقيق مكاسب. 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه لـــــذلـــــك يــــتــــعــــني عــلــى 

الجميع دق ناقوس الخطر.

تلوث اشعاعي 
يهدد الطيارين 

وأطقم الطائرات 
ر مــعــهــد 

ّ
: حــــــــــذ بــــــاريــــــس 

فرنسي مختص بالسالمة 
الــنــوويــة فــي تقرير جديد 
مـــن أن شـــركـــات الــطــيــران 
ض موظفيها لكميات  عرِّ

ُ
ت

ــاع،  ــ ــعـ ــ ــن اإلشـ ــ مــــتــــزايــــدة مـ
فــي ظــل تحليق الطائرات 
ملــســافــات أطـــول، مــع تلقي 
الطيارين أعلى الجرعات 
السنوية. وجــدت الدراسة 
الـــــتـــــي اســـــتـــــمـــــرت خــمــس 
ــن قــبــل »مــعــهــد  ــنـــوات مـ سـ
الـــــحـــــمـــــايـــــة اإلشــــعــــاعــــيــــة 
والسرية النووية« أنه في 
حني أن عــدد أفــراد الطاقم 
الــذيــن يتعرضون سنويًا 
لكم أعلى من حد األمان ال 
 نسبيًا، لكن 

ً
يـــزال ضئيال

النسبة قــد تضاعفت بني 
عامي 2016 و2019.

ــم  ــ ــقـ ــ إلــــــــــــى أن أطـ يــــــــشــــــــار 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة أكــثــر 
عــرضــة لــألشــعــة الــكــونــيــة 
ــغـــالف  ــتــــي يــحــجــبــهــا الـ الــ
ــخــــاص  ــــن األشــ ــــوي عـ ــــجـ الـ
ــلـــي ســطــح  املــــوجــــوديــــن عـ

األرض.
وأوصــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة 
ــة بـــــتـــــنـــــاوب  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
املـــوظـــفـــني بـــشـــكـــل مــتــكــرر 
بــعــيــدًا عـــن الـــرحـــالت ذات 

الضرر األكبر.
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