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جماعة الخط األخضر البيئية
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ــم يــخــول  ــر : لـ • الـــخـــط األخـــضـ
ــة الـــبـــيـــئـــة مـــديـــر  ــايـ ــمـ قــــانــــون حـ
ــأي صــاحــيــات  هــيــئــة الــبــيــئــة بــ
إستثنائية تمنحه حق مخالفة 
قــــــــرارات  أو إصـــــــــدار  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
مزاجية غير مبنية على أسس 
الوضع  صحيحة ورغم تدهور 
الــبــاد وعـــدم تمكن  فــي  البيئي 
ــئـــة مــن  ــيـ ــهـ ــلـ ــــي لـ ــالـ ــ ــــحـ ــديــــــر الـ املــــ
معالجة أي مشكلة من املشاكل 
الــبــيــئــيــة او الـــحـــد مــــن ظـــاهـــرة 
التلوث التي باتت آثارها تظهر 
فـــــي أجـــــســـــاد أطـــــفـــــال الـــكـــويـــت 
بــمــا يــثــبــت حــاجــة هـــذه الهيئة 
الــبــاد  تــنــتــشــل  إلدارة جـــديـــدة 
ـــن مــشــاكــل  مـــمـــا تـــعـــانـــي مـــنـــه مـ
البيئية ذات خطورة عالية، فقد 
كشف ديـــوان املحاسبة مؤخرا 
ــام الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ أن مـــديـــر عـ
لــلــبــيــئــة الــشــيــخ عــبــدالــلــه أحــمــد 
الـــحـــمـــود الـــصـــبـــاح قــــام بــإلــغــاء 

بـــعـــض املــــخــــالــــفــــات وبـــالـــتـــالـــي 
تــلــك املخالفات  تخفيض قيمة 
على شركات االتصاالت من ما 
يقارب 942 ألف دينار إلى 385 
ألـــف ديــنــار دون ســنــد قــانــونــي 

لـــذلـــك، حــيــث أشــــر املـــديـــر الــعــام 
اكــتــوبــر 2020 على   19 بــتــاريــخ 
املرفوعة من  الداخلية  املذكرات 
بـــشـــأن طــلــبــات  املــعــنــيــة  اإلدارة 
الــصــلــح املـــقـــدمـــة مـــن الــشــركــات 
إلى  بتوجيه غير قانوني أدى 
خــصــم الـــغـــرامـــات مـــن 942 ألــف 

دينار إلى 385 دينار.
أن  وأكـــد ديـــوان املحاسبة على 
تصرف الهيئة على هذا النحو 
تم دون سند قانوني واستثناء 
ات املــــعــــمــــول بــهــا  مــــن اإلجــــــــــــراء
ــة فـــــــي مـــــثـــــل هـــــذه  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فـــــــي الـ
الحاالت، وذلك بأن تقرر اللجنة 
الـــدائـــمـــة لــلــبــت فــــي املــخــالــفــات 
البيئية واستبعاد بعض املواد 
الــــواردة فــي املحاضر  املــخــالــفــة 

مع ذكر مبرر لذلك.
وأشـــار الــديــوان إلــى عــدم تقيد 
بأحكام  للبيئة  الــعــامــة  الهيئة 
ــادة 174 مـــن قـــانـــون حــمــايــة  ــ املـ

الــبــيــئــة حـــيـــث تـــأخـــرت الــهــيــئــة 
ات الــازمــة  فــي إتــخــاذ االجـــــراء
الشركات،  تلك  بشأن مخالفات 
ــر مـــحـــاضـــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــم تـ ــ ــ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
ــلـــك املـــخـــالـــفـــات خـــال  ــبـــط تـ ضـ

الــفــتــرة مــن أبــريــل 2017 وحتى 
الــهــيــئــة  أن  إال   2018 أغــســطــس 
ات الازمة إال  لم تتخذ االجــراء
و   2019 خــال شهري ديسمبر 
2020 ) أي بعد ما يقرب من 32 
الشركات  بإحالة  شهرا(، وذلك 
ــة لــتــتــقــدم  ــامـ ــعـ ــى الـــنـــيـــابـــة الـ ــ إلـ
ــات بــطــلــب  ــركـ بـــعـــدهـــا تـــلـــك الـــشـ
الــصــلــح خــــال شــهــر أغــســطــس 
بـــــاملـــــخـــــالـــــفـــــة ألحـــــكـــــام   2020
ــادة 173 مـــن قـــانـــون حــمــايــة  ــ املـ
ــي تــــقــــضــــي بــــأن  ــ ــتــ ــ ــ ــئــــة وال ــيــ ــبــ الــ
مــن يفوضه  أو  الــعــامــة  للمدير 
ــات  ــتـــراطـ ــنـــح املــــخــــالــــف لـــاشـ مـ
واملـــعـــايـــيـــر املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
الــــقــــانــــون أو الئــحــتــه  فــــي هـــــذا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــهـــلـــة لــتــصــحــيــح 
ــم يــقــم  مــخــالــفــتــه فـــــــورا، فــــــإذا لــ
يكون  يوما  بذلك خــال ثاثني 
ات  لـــلـــهـــيـــئـــة اتــــــخــــــاذ االجـــــــــــــراء
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ديوان احملاسبة: مدير هيئة البيئة يخالف القانون

نفوق 200 حوت 
طيار جنحت إلى 
شواطئ استراليا

• هوبارت - أ ف ب : نفق نحو 
200 حوت طيار بعدما جنحت 
ــــوف عـــلـــى  ــــشـ ــكـ ــ ــــئ مـ ــاطــ ــ إلـــــــــى شــ
الــســاحــل الــغــربــي لــتــاســمــانــيــا، 
عــــلــــى مــــــا أفــــــــــاد رجــــــــــال إنــــقــــاذ 

أستراليون الخميس.
ــــن أصـــل  ــا مـ ــوتــ ومــــــا زال 35 حــ
حــوالــى 230 مــن هــذه الثدييات 
ــادت  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، كــمــا أفــ
الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة املـــســـؤولـــة 
عن الحياة البرية التي أشــارت 
إلــى أن إنــقــاذ األســمــاك الناجية 

ستكون معركة صعبة.
وأظــهــرت لقطات جوية مشهدًا 
مـــــــروعـــــــا لــــــعــــــشــــــرات مـــــــن هـــــذه 
الــــثــــديــــيــــات الــــــســــــوداء الـــامـــعـــة 
ــلــــى طـــــــول شـــاطـــئ  مـــنـــتـــشـــرة عــ
أوشــن بيتش عالقة على الخط 
ــــي حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي املــحــيــط  ــائـ ــ املـ

الجنوبي بالرمال.
وغــطــى ســكــان محليون بعضا 
ــن هــــــذه الـــحـــيـــتـــان بـــأغـــطـــيـــة،  ــ مـ
ــوا عــلــيــهــا دالًء مـــن مــيــاه  ــبـ وصـ
ــيــــة حــتــى  ــقــــائــــهــــا حــ الــــبــــحــــر إلبــ

9وصول املنقذين.

الـــنـــتـــائـــج األولـــــيـــــة ملــــشــــروع مــســح  • مـــســـقـــط : أظــــهــــرت 
الــثــديــيــات الــكــبــيــرة فــي مــحــمــيــة جــبــل ســمــحــان بمحافظة 
ظــفــار الــعــمــانــيــة، رصــد صــور نـــادرة ألنــثــى الــنــمــر العربي 
ــا يــعــد  ــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز بــضــعــة أســـابـــيـــع؛ مـ وصــغــيــرهــا الـ
مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــا لــبــقــاء هــــذا الـــنـــوع وتـــكـــاثـــره فـــي بــيــئــتــه 

الطبيعية.
كما رصد مكتب حفظ البيئة بمحافظة ظفار أنواعا أخرى 
للوعل النوبي والــذئــب العربي فــي محمية جبل سمحان، 
حــيــث تــنــفــذ هــيــئــة الــبــيــئــة بــمــحــافــظــة ظــفــار مــشــروعــا ملسح 
الثدييات الكبيرة على طول املنحدر الجنوبي ملحمية جبل 

سمحان الطبيعية، ويستمر حتى نهاية العام.

أنثى النمر العربي تظهر مع صغيرها فى جبال ظفار 
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ــة لــلــبــيــئــة عــلــى  ــامـ ــعـ فــــي الــــوقــــت الــــــذي دأبــــــت الـــهـــيـــئـــة الـ
ات الــجــهــات  ات الـــســـفـــارة االمــريــكــيــة وقـــــــراء إنـــكـــار قــــــراء
الباد  في  الهواء  تلوث  والدولية حول  املحلية  البيئية 
ها أن تلوث الهواء في الكويت بسبب العواصف  وادعاء
الــغــبــاريــة ، رغـــم مــا أكــدتــه دراســــات ســابــقــة صــــادرة عن 
تؤكد  العلمية  الكويت لألبحاث  الكويت ومعهد  جامعة 
خــالــهــا ان تــلــوث الـــهـــواء فـــي الــكــويــت بــســبــب الـــغـــازات 
العالق رغم  الغبار  انه بسبب  الهيئة  وليس كما تدعي 
انـــه تــم رصـــد ارتـــفـــاع فــي نــســب املــلــوثــات فــي الــبــاد في 
أوقات لم تتعرض فيها لعواصف ترابية ولم يكن هناك 

٢غبار عالق في اجوائها.

تلوث الهواء فى الكويت واخلليج ليس بسبب الغبار
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كعادتها هيئة الزراعة تتهرب من مسؤولياتها وتدعو املتطوعني إليجاد احللول!كعادتها هيئة الزراعة تتهرب من مسؤولياتها وتدعو املتطوعني إليجاد احللول!

ورغم الدراسات العلمية املحلية التي 
لم تنظر ولم تكترث بها الهيئة العامة 
للبيئة هاهي دراســة جديدة نشرتها 
الــخــمــيــس مــجــلــة »كــومــيــونــيــكــيــشــنــز 

إيرث أند إنفارومنت« العلمية. 
تــلــوث  مــــن  مــــن 90%  ــر  ــثـ أكـ أن  تـــؤكـــد 
الــهــواء في الخليج والــشــرق األوســط 
نــاتــج عــن الـــوقـــود األحـــفـــوري ولــيــس 
عـــن الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة كــمــا تــدعــي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة. وفــــي الــعــام 
2017، بـــدأ فــريــق دولـــي مــن الــعــلــمــاء 

ــة فـــــــي شـــــــــرق الـــبـــحـــر  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــة طـ ــ ــلــ ــ رحــ
األبيض املتوسط عبر قناة السويس 
ــيـــج الــــعــــربــــي، لـــقـــيـــاس  ــلـ وحـــــــول الـــخـ
ــواء بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــدات  ــهــ نـــوعـــيـــة الــ
متخصصة، وخلصوا إلى أن النسبة 
التي  الدقيقة  الجسيمات  مــن  األكــبــر 
الـــرئـــتـــني بــعــمــق،  يـــمـــكـــن أن تـــخـــتـــرق 
وبالتالي تشكل خطرا صحيا كبيرا، 
البشرية، وتأتي  األنشطة  مصدرها 
ــوقـــود  بــشــكــل أســــاســــي مــــن إنــــتــــاج الـ

والفحم واستخدامهما. األحفوري 

ويتعارض هــذا االكتشاف مــع الفكرة 
الـــســـائـــدة حــتــى اآلن عـــن أن الــظــواهــر 
الــصــحــارى، هي  الطبيعية، مثل غبار 
التي تؤثر على نوعية الهواء في هذه 
املـــنـــاطـــق. واكـــتـــشـــف الــعــلــمــاء وجــــودا 
كبيرا لعناصر سامة مثل ثاني أكسيد 
الـــكـــبـــريـــت املـــرتـــبـــط بـــصـــنـــاعـــة الــنــفــط 
والنقل البحري. وقــال يــوس ليليفلد، 
املؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في 
معهد مــاكــس بــانــك: »هــنــاك مصافي 
نــفــطــيــة مــثــل تــلــك املــــوجــــودة فـــي دول 

الخليج تعتبر مصادر رئيسية لتلوث 
الهواء، وكذلك سفن في البحر األحمر 

وفي منطقة قناة السويس”.
وعـــمـــل الــفــريــق عــلــى احــتــســاب مــعــدل 
ــن تــلــوث  ــم عــ ــاجـ ــنـ الــــوفــــيــــات الــــزائــــد الـ
الهواء سنويا في املنطقة، وخلص إلى 
أنه أعلى بكثير مما هو عليه في الدول 

الغربية الصناعية.
ــة أن عــــدد الــوفــيــات  وأظـــهـــرت الــــدراســ
الناجمة عن تلوث الهواء بلغ 15,9% 
في الكويت مقارنة بـ%3 في الواليات 

املتحدة و%5,9 في قبرص.
وأوضــــــــح مـــؤلـــفـــو الـــــدراســـــة أن وفــــاة 
واحــدة من كل ثمان في املنطقة يمكن 
أن تــــعــــزى إلـــــى الـــتـــلـــوث الـــنـــاجـــم عــن 
الـــوقـــود األحــــفــــوري، ونــوعــيــة الـــهـــواء 
هــنــاك »تــتــجــاوز بشكل دائـــم« معايير 

منظمة الصحة العاملية.
إلــى أن األمـــر »مشابه  وأشـــار ليليفلد 
ملــــشــــكــــات مـــقـــلـــقـــة جــــــــدا، مــــثــــل الـــتـــبـــغ 
والكوليسترول، والتي تمثل أخطارا 

صحية كبيرة في هذه البلدان”.

في الوقت الذي دأبت الهيئة العامة للبيئة على إنكار قراءات السفارة 

االمريكية وقراءات الجهات البيئية املحلية والدولية حول تلوث الهواء 

فــي الــبــاد وادعـــاءهـــا أن تــلــوث الــهــواء فــي الــكــويــت بسبب العواصف 

، رغــم ما أكدته دراســـات سابقة صــادرة عن جامعة الكويت  الغبارية 

الــهــواء في  ومعهد الكويت لألبحاث العلمية تؤكد خالها ان تلوث 

انــه بسبب الغبار  الــغــازات ولــيــس كما تــدعــي الهيئة  الــكــويــت بسبب 

العالق رغم انه تم رصد ارتفاع في نسب امللوثات في الباد في أوقات 

لـــم تــتــعــرض فــيــهــا لــعــواصــف تــرابــيــة ولـــم يــكــن هــنــاك غــبــار عــالــق في 

اجوائها.

دراسة فرنسية ترد على ادعاءات هيئة البيئةدراسة فرنسية ترد على ادعاءات هيئة البيئة

هيئة الزراعة .. مناقصات مبئات املاليني وأشجار ميته!

ليس مستغربا في ظل عدم وجــود أي شكل من 
أشكال املحاسبة والجدية في العمل أن تضيع 
بــوصــلــة املــســؤولــني فــي الهيئة الــعــامــة لــلــزراعــة 
خــاصــة فــي قــطــاع الـــزراعـــات الــتــجــمــيــلــيــة، فرغم 
تـــجـــاوز املــنــاقــصــات الــخــاصــة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــزراعــة أكــثــر مــن مــائــة مــلــيــون ديـــنـــار، ووجـــود 
جيش جـــرار مــن املوظفني واملــراقــبــني امليدانيني 
الــعــمــل  فـــي أداء  الـــتـــخـــاذل  واالشــــرافــــيــــني، إال أن 
وضعف الرقابة وعدم ضمان استدامة الزراعات 
الــتــجــمــيــلــيــة هـــي لـــألســـف الـــشـــديـــد مـــا يــاحــظــه 

املواطن واملقيم في كافة شوارع الباد.
ــات  ــ ــزراعـ ــ كـــــان املـــتـــوقـــع مــــن مـــســـؤولـــي قــــطــــاع الـ
الــتــجــمــيــلــيــة ان يــقــومــوا بــواجــبــهــم ويــكــفــوا عن 
الــذي يمارسونه منذ سنوات في هذا  التقاعس 
الــقــطــاع الــحــيــوي ويـــلـــزمـــوا الـــشـــركـــات املــتــعــاقــد 
تــجــاوزت مناقصاتها املــايــني ان  معها والــتــي 
ــه أو أن يتم  يــقــومــوا بــواجــبــهــم عــلــى أكـــمـــل وجــ
اســتــبــعــادهــم، إال أن أيــــا مـــن هــــذا لـــم يــحــدث بل 
الــصــدمــة الــكــبــيــرة هــي اســتــنــجــاد هيئة الــزراعــة 
باملتطوعني عبر نشر إعان في الصحف املحلية 
تــدعــو خــالــه املــتــطــوعــني ملساعدتها فــي إيــجــاد 
الــتــي هــي نــتــاج فشل مسؤولي  حــلــول ملشاكلها 

الهيئة في القيام بواجبهم.
الــزراعــة الناشطني  كــان املــتــوقــع ان تــدعــو هيئة 
ــتـــطـــوعـــني لــبــحــث مــشــاكــلــهــم ومــســاعــدتــهــم  واملـ
فــي الــقــيــام بـــدورهـــم الــتــطــوعــي عــلــى اكــمــل وجــه 
خصوصا في ظل ضعف ومحدودية إمكانيات 
املتطوعني وحاجتهم ملن يمد لهم يد املساعدة 
اكــمــل وجه  كــي يقوموا بــدورهــم التطوعي على 
وبدال من ذلك دعتهم الهيئة كي يحلو مشاكلها!
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اإلمارات عمان

ل املركز الوطني لتنمية  • الرياض : سجَّ
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نحو 
الــشــهــريــن  بــيــئــيــة خـــــال  مـــخـــالـــفـــة   740
ـــا ملـــا نــصــت عــلــيــه أحــكــام 

ً
املــاضــيــني وفـــق

الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــضــبــط املــخــالــفــات 
وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي 
الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي فـــي عــــدد مـــن املــنــاطــق 

حول اململكة.
ــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــركــز  ــ ــــدوريــ ورصـــــــدت الــ
واملــخــتــصــة بــحــمــايــة ومــراقــبــة الــغــابــات 
واملـــــتـــــنـــــزهـــــات الــــوطــــنــــيــــة املــــخــــالــــفــــات، 
وصــــــــدرت الـــعـــقـــوبـــات الـــنـــظـــامـــيـــة بــحــق 
ــة  ــائــــحــ ـــــــا ألحـــــــكـــــــام الــ

ً
ــــني وفـــــــق ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ املـ

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــنــمــيــة الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
التنفيذية  التصحر، والائحة  ومكافحة 

لاحتطاب.
ــودة نــقــل  ــ ــ ــرصـ ــ ــ ــات املـ ــفــ ــالــ ــخــ ــلــــت املــ وشــــمــ
الـــحـــطـــب والـــفـــحـــم املــحــلــيــني وبــيــعــهــمــا، 
ــار والـــشـــجـــيـــرات  ــ ــجــ ــ ــك قـــطـــع األشــ ــ ــذلـ ــ وكـ
والنباتات، والرعي في املناطق املحمية، 
ــا،  ــهـ ــنـ ــاكـ ــات فـــــي غــــيــــر أمـ ــايــ ــفــ ــنــ ورمــــــــي الــ
وإشعال النار في األماكن غير املخصصة 
إلشعال النار، والتخييم في غير األماكن 
املــصــرح بــهــا. ويــســتــهــدف املــركــز تنمية 

النباتي والرقابة عليه  الغطاء  وحماية 
ــتـــدهـــور مــنــه حــــول املــمــلــكــة،  وتـــأهـــيـــل املـ
التعديات عليه، ومكافحة  والكشف عن 

االحــــــتــــــطــــــاب، إضــــــافــــــة إلــــــــى اإلشــــــــــراف 
املــــراعــــي والـــغـــابـــات  ــي  ــ أراضــ إدارة  عــلــى 
واملــتــنــزهــات الــوطــنــيــة واســتــثــمــارهــا، ما 

يـــعـــزز الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة ويــســهــم فــي 
السعودية  مــبــادرة  تحقيق مستهدفات 
الخاصة  القوات  الخضراء. كما ضبطت 

لألمن البيئي )4( مخالفني لنظام البيئة، 
)3( مــقــيــمــني مــن الــجــنــســيــة الــســودانــيــة، 
لتلويثهم  اليمنية؛  الجنسية  ومقيم من 
البيئة بحرق مخلفات صناعية بغرض 
جـــمـــع الـــنـــحـــاس بــطــريــقــة غـــيـــر نــظــامــيــة 

بمنطقة مكة املكرمة.
ــمــــي لـــلـــقـــوات  ــتــــحــــدث الــــرســ وأوضـــــــــح املــ
ــي، الـــعـــقـــيـــد  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة لــــــألمــــــن الـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة ممارسة 
نــشــاط أو فــعــل يـــؤدي بــصــورة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالتربة أو 
التأثير سلًبا على االنتفاع  أو  تلويثها 
بها أو إتاف خواصها الطبيعية غرامة 
ــقــت  ــبِّ

ُ
ــال، وط ــ تــصــل إلـــى )10( مــايــني ريـ

حــيــلــوا 
ُ
النظامية بحقهم، وأ ات  ــراء ــ اإلجـ

للجهات املختصة.
ــــرس  ــة الـ ــظـ ــافـ كــــمــــا قـــبـــضـــت شــــرطــــة مـــحـ
ــن مـــخـــالـــف لـــنـــظـــام الــبــيــئــة،  ــواطــ عـــلـــى مــ
إثـــر مــقــطــع فــيــديــو فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي يظهر فيه قطع أشــجــار في 
منطقة القصيم، وضبط بحوزته منشار 
كهربائي، وساح ناري وذخيرة، وجرى 
ات الــنــظــامــيــة  ــاذ اإلجـــــــــراء إيـــقـــافـــه واتــــخــ

بحقه وإحالته إلى النيابة العام.

السعودية

740 مخالفة ضد قاطعى األشجار واملتاجرين بالفحم

إلزام ناقالت النفط بتوفير تأمني لتغطية التلوث النفطىإلزام ناقالت النفط بتوفير تأمني لتغطية التلوث النفطىحظر استيراد األكياس البالستيكية مطلع حظر استيراد األكياس البالستيكية مطلع 20232023
: أصــــــــــــدرت وزارة  • مــــســــقــــط 
ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة وتـــرويـــج  الـ
ــان، قــــــرارا  ــ ــمـ ــ ــــي عـ ــثــــمــــار فـ ــتــ االســ
ــأن حـــظـــر اســـتـــيـــراد  وزاريــــــــا بـــشـ
األكــيــاس الباستيكية، ويعمل 
بــه فــي 1/1/2023. وقــال سامي 
ــام الــصــنــاعــة  الـــســـاحـــب مـــديـــر عــ
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــتــ بــــــــــوزارة الــ
ــمـــار، إن قــــرار  ــثـ ــتـ وتــــرويــــج االسـ
املنع يأتي ضمن خطط الــوزارة 
لــتــنــظــيــم الــــســــوق فــيــمــا يــخــص 
ــيـــراد املــــــواد والـــســـلـــع الــتــي  ــتـ اسـ
الــعــمــانــيــة، وهــي  تــضــر بالبيئة 
ــزء مــن الــخــطــة الــشــامــلــة التي  جـ
الــــوزارة مــع هيئة  اتفقت عليها 
الــــقــــرار  ــئــــة. وأضـــــــــــاف، أن  ــيــ ــبــ الــ
ــم املــــصــــانــــع الـــعـــمـــانـــيـــة  ــيــــدعــ ســ
مــــن خـــــال الــــحــــد مــــن املــنــافــســة 
ــتـــجـــات  ــنـ ــن املـ ــ ــر الـــــعـــــادلـــــة مــ ــيــ غــ
املستوردة التي ال تلبي املعايير 
الـــوزارة  إلــى أن  البيئية، مشيرا 
تــــســــعــــى مــــــن خــــــــال تـــعـــاونـــهـــا 
ــئــــة لـــانـــتـــقـــال  ــيــ ــبــ مــــــع هــــيــــئــــة الــ
ــيــــك  ــتــ ــبــــاســ مــــــــن صــــــنــــــاعــــــات الــ

إلــى صــنــاعــات صديقة  الحالية 
للبيئة مستقبا. وأكـــد على أن 
ــرار لـــن يـــؤثـــر عــلــى مــصــانــع  ــقــ الــ
األكــيــاس الباستيكية املحلية 
وإنــمــا ســيــســاعــدهــا عــلــى زيـــادة 
ــيــــة لــتــغــطــيــة  ــتــــاجــ طـــاقـــتـــهـــا اإلنــ
الـــســـوق املــحــلــي وســيــســهــم في 
دعــــم زيــــــادة مــبــيــعــات املــصــانــع 
املحلية املختصة بالصناعات 
الــبــاســتــيــكــيــة. وتــســعــى وزارة 
ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة وتـــرويـــج  الـ
ــتـــثـــمـــار مــــن خـــــال تــطــبــيــق  االسـ

قــــرار حــظــر اســتــيــراد اســتــخــدام 
ــتـــيـــكـــيـــة إلــــى  األكــــــيــــــاس الـــبـــاسـ
املحافظة على البيئة الُعمانية 
مــن الــتــلــوث واملــخــلــفــات الــضــارة 
ــاة الـــفـــطـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــئـ ــيـ ــبـ ــالـ بـ
الــتــي تــزخــر بــهــا عــمــان. وأكـــدت، 
عــلــى أن الــقــضــاء عــلــى األكــيــاس 
الــبــاســتــيــكــيــة أحــــد الــتــحــديــات 
ــى إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــه  ــعــ ــســ ــتــــــي تــ الــــ
الـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
وتـــرويـــج االســتــثــمــار بــالــتــعــاون 

مع الجهات املعنية.

• دبي : ألزم قرار مجلس الوزراء 
رقـــم )66( لسنة 2022، املتعلق 
املــرتــبــطــة بتطبيق  بـــاإلجـــراءات 
امليثاق الدولي بشأن املسؤولية 
ــن أضـــــــــــرار الـــتـــلـــوث  ــ املــــدنــــيــــة عــ
لــعــام 1969، واالتفاقية  بالنفط 
ــــدوق  ــنـ ــ الــــــدولــــــيــــــة بـــــإنـــــشـــــاء صـ
ــي لــلــتــعــويــض عـــن األضــــرار  دولــ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــلـــوث بــالــنــفــط 
ــارات،  ــ ــ ــة اإلمـ وتــعــديــاتــهــا بـــدولـ
مــالــك نــاقــلــة الــنــفــط الــتــي تحمل 
على متنها أكثر من ألفي طن من 
الــتــأمــني لتغطية  الــنــفــط، توفير 
ــرار التلوث  مــســؤولــيــتــه عــن أضــ
الـــنـــفـــطـــي. وشــــــدد الـــــقـــــرار، عــلــى 
وجــــوب أن تــحــمــل الــنــاقــلــة على 
متنها وثيقة التغطية التأمينية 
في كل األوقــات عند الدخول أو 
الخروج من أي ميناء من موانئ 
الدولة. ويطبق القرار، على كافة 
عمليات اســتــيــراد النفط الخام 
ــك  ــــود الـــثـــقـــيـــل، وذلــ ــــوقـ وزيــــــت الـ
لــتــأمــني املـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عن 
حــاالت أضـــرار التلوث النفطي، 

الـــنـــاجـــم عـــن تـــســـرب الــنــفــط من 
نــاقــلــة نــفــط أو نــاقــلــة مــشــتــقــات 
الــنــفــط، طبقا ملتطلبات امليثاق 
الدولي بشأن املسؤولية املدنية 
عـــــن أضــــــــــرار الــــتــــلــــوث بــالــنــفــط 
)1969( واتفاقية إنشاء صندوق 
ــي لــلــتــعــويــض عـــن األضــــرار  دولــ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــلـــوث بــالــنــفــط 
وتــعــديــاتــهــمــا، لتغطية أضـــرار 
الــتــلــوث فــي الــبــحــر اإلقــلــيــمــي أو 

املنطقة االقتصادية الخاصة.
ــرار، جــمــيــع ســلــطــات  ــ ــقـ ــ ودعــــــا الـ

مـــوانـــئ الـــدولـــة ومــالــكــي السفن 
التي ترفع علم الدولة والجهات 
ــراد الــنــفــط  ــيــ ــتــ ــلـــة فــــي اســ الـــعـــامـ
ــود الــثــقــيــل،  ــوقــ ــــت الــ الــــخــــام وزيــ
الزائرة  ووكاء السفن األجنبية 
ــة الــتــقــيــد بــأحــكــام  ملـــوانـــئ الـــدولـ
ــال مخالفة  ــرار، وفـــي حـ ــقـ ــذا الـ هـ
ــرار مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات  ــ ــقـ ــ هـــــذا الـ
ــراد الــنــفــط  ــيــ ــتــ ــلـــة فــــي اســ الـــعـــامـ
الخام وزيت الوقود الثقيل، يتم 
سحب ترخيص ممارسة نشاط 

الجهة املخالفة.

: احتفت وزارة الثقافة بكتاب »اإلبل  • الدوحة 
القطرية«، تأليف: سعادة السيد خالد بن غانم 
الــدوســري  العلي املعاضيد ومــبــارك بــن سلطان 

ود. مروان أحمد حمادة.
الـــوزارة على حسابها في موقع »تويتر«  وبثت 
الــذي يتضمن معلومات عن  فيديو عــن الكتاب 
ســالــة اإلبــــل الــقــطــريــة بــتــســمــيــاتــهــا وأنـــواعـــهـــا، 
وكذلك توثيق بعض األشعار من التراث القطري.

ويحوي الكتاب تفاصيل دقيقة عن اإلبل إحدى 
عــجــائــب خــلــق الـــلـــه الـــتـــي قــرنــهــا الـــلـــه ســبــحــانــه 
الـــســـمـــاوات واألرض والــجــبــال،  وتــعــالــى بــخــلــق 
وأمر بالنظر إليها والتبصر في خلقها للتعرف 
الله فيها،  على أسرارها وقدراتها التي أودعها 
وقــد استأثرت اإلبــل دون غيرها من الحيوانات 
بعاقة خاصة مع اإلنسان العربي عبر العصور، 
ــال  ــثــ ــوان بـــــرز فــــي الـــشـــعـــر واألمــ ــيــ وال يـــعـــرف حــ

العربية مثل اإلبل.

قطرالبحرين

: أصــدرت وزارة الصناعة والتجارة،  • املنامة 
الــحــكــومــة لتأمني  بــهــدف تنفيذ بــرنــامــج عــمــل 
الــداعــمــة للتنمية املستدامة والــحــد من  البيئة 
الــتــلــوث الــبــيــئــي، قـــــرارًا رقــــم )14( لــســنــة 2022 
تـــــداول  ــيــــراد أو  ــتــ بـــشـــأن مـــنـــع تــصــنــيــع أو اســ
األكياس الباستيكية ذات االستخدام الواحد 
التي يقل سمكها عن 35 ميكرون والذي يدخل 
الــيــوم )األحــــد( 18 سبتمبر 2022،  الــنــفــاذ  حيز 
حــيــث يــأتــي هـــذا الـــقـــرار فــي إطــــار دعـــم الــــوزارة 
الــبــيــئــة، وتحقيقا  الــرامــيــة لحماية  لــلــمــبــادرات 
لــرؤيــة البحرين االقــتــصــاديــة 2030 فــي حماية 

املساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

حظر استخدامحظر استخدام
 األكياس البالستيكية  األكياس البالستيكية 

يدخل حيز التنفيذ يدخل حيز التنفيذ 
»اإلبل القطرية« كتاب جديد »اإلبل القطرية« كتاب جديد 
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أملانيا : سنخسر أملانيا : سنخسر 6060 مليار يورو بسبب شراء الطاقة من مصادر أخرى مليار يورو بسبب شراء الطاقة من مصادر أخرى
تــقــديــرات روبـــرت هابيك وزيـــر االقتصاد  أشـــارت 

األلماني، إلى أن اقتصاد باده سيخسر في العام 

يـــورو بسبب شـــراء الطاقة من  الــحــالــي، 60 مليار 

مصادر أخرى غير المصادر التي كان معتادا على 

الشراء منها حتى اآلن.

ــال أوالف شــولــتــس نـــائـــب املــســتــشــار  ــ وقـ
ــانــــي خـــــال مـــؤتـــمـــر املــــنــــاخ لــلــرابــطــة  األملــ
االتحادية لقطاع الصناعة األملاني »بي 
دي آي« في برلني اليوم الخميس، إن من 
املمكن أن تصل هــذه الخسارة فــي العام 
ــورو والســيــمــا  ــ املــقــبــل إلــــى 100 مــلــيــار يـ
بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية، 
مشيرا إلــى أن هــذا سيعادل عبر حساب 

على مر سنوات 2 % من إجمالي الناتج 
ــلـــي األملــــــانــــــي. وأضــــــــاف الــســيــاســي  املـــحـ
املــنــتــمــي إلـــى حـــزب الــخــضــر أن »األمــــوال 
الـــتـــي ســتــخــرج الضـــطـــرارنـــا إلــــى إعــــادة 
شــراء الطاقة، هذه األمــوال غير موجودة 
ــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة  ــكــــان، وفـ فــــي كــــل مــ
وفي االقتصاد الوطني. وهــذا هو وضع 
االقتصاد الكلي”. وأوضح روبرت هابيك 

أن »سبب األزمة هو فقدان كميات كبيرة 
ــان الـــتـــخـــطـــيـــط يــصــفــنــهــا  ــ مــــن الــــطــــاقــــة كــ
على أنها آمنة«، مبينا أن هــذه الكميات 
تتضمن إمدادات الغاز القادم من روسيا، 
القادمة  باإلضافة إلى إمــدادات الكهرباء 
مـــن قـــطـــاع الــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي فــرنــســا، 
الــنــوويــة في  املــفــاعــات  مضيفا إن ثلثي 
فرنسا معطلة في الوقت الراهن، منوها 

إلــى أن عــدد املــفــاعــات الــنــوويــة املتصلة 
بالشبكة في فرنسا يصل حاليا إلى 28 

مفاعا فقط من أصل 56 مفاعا.
وذكــــر أن أملــانــيــا تــتــوقــع بــنــاء عــلــى آخــر 
ــدادات الــكــهــربــاء في  ــ اخــتــبــار ضــغــوط إلمـ
الــبــاد، أن مــن املمكن مــعــاودة توليد 50 
ميجاواط من املفاعات النووية الفرنسية 
بحلول عيد املياد )الكريسماس( القادم، 

ــتـــراض عــلــى الــتــواصــل  ــذا االفـ واســتــنــد هـ
الــدولــة الجارة،  مع السلطات املعنية في 
قـــــائـــــا إن أحــــــدث  الـــــــوزيـــــــر  واســــــــتــــــــدرك 
ــارات الـــضـــغـــوط فـــي فــرنــســا أســفــر  ــبـ ــتـ اخـ
عــــن ســـيـــنـــاريـــو واقــــعــــي يـــوضـــح أن هـــذه 
الكمية ستبلغ 45 ميجاواط فقط، وأردف 
أنـــــه ربـــمـــا كـــــان هـــــذا أيـــضـــا هــــو »أفـــضـــل 

السيناريوهات”.

اليونان تخفض استهالكها من اليونان تخفض استهالكها من 
الطاقة الطاقة 4040 % خالل الشهر اجلارى % خالل الشهر اجلارى

ــهــــا خــفــضــت  أعـــلـــنـــت الــــيــــونــــان أنــ
استهاكها من الطاقة في سبتمبر 
املــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة 40  الــــــجــــــاري 
مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 
ــفــــاع أســعــار  املــــاضــــي، فـــي ظـــل ارتــ
الطاقة، بعد القيود التي فرضتها 
روســيــا عــلــى تــصــديــر الــطــاقــة إلــى 
أوروبــــــا. ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرج 
لألنباء عن وزير الطاقة اليوناني 
كـــوســـتـــانـــتـــيـــنـــوس ســـكـــريـــكـــاس، 
خــال فعاليات املؤتمر الروماني 
الــدولــي للغاز فــي بــوخــارســت، إن 
الــروســيــة واستخدام  »الــتــهــديــدات 
ــم تــــقــــوض مــن  ــ ــة كــــســــاح لـ ــاقــ ــطــ الــ

عزيمتنا«.
تـــعـــمـــل عــلــى  بــــــــاده  وأضــــــــــاف أن 

ضــمــان تـــوافـــر امــــــدادات مـــن الــغــاز 
الطبيعي املسال في حالة انقطاع 
ــاز الـــــروســـــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  ــغــ الــ
منشآة ريفيثوسا للغاز الطبيعي 
املسال قرب العاصمة أثينا تشهد 

واردات قياسية.
وذكــر أن أزمــة الطاقة الناجمة عن 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــــروســــي في 
أوكــرانــيــا تــدفــع الــيــونــان للتحرك 
ــة  ــاقـ ــطـ ــا نــــحــــو مـــــصـــــادر الـ ســــريــــعــ
املــتــجــددة، مــشــيــرا إلـــى أن الــطــاقــة 
الـــتـــي يــتــم تــولــيــدهــا مـــن مــصــادر 
متجددة سوف تمثل 60 في املائة 
من إجمالي الطاقة في الباد في 
أعـــــــوام، مــقــابــل 40 في  غـــضـــون 3 

املائة في الوقت الحالي.

الصني تتحرك ملواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة ألواح الطاقة الشمسيةالصني تتحرك ملواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة ألواح الطاقة الشمسية
تتحرك السلطات الصينية، للحد من 
ارتــــفــــاع أســــعــــار مــســتــلــزمــات صــنــاعــة 
ألـــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة، آلن ارتــفــاع 
التكاليف يــهــدد بتباطؤ تــركــيــب هــذه 
األلـــــــواح فـــي الـــصـــني فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــــى الـــتـــوســـع فــي  تــســعــى فـــيـــه الــــبــــاد إلـ

استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وذكــــــــرت »بـــلـــومـــبـــيـــرج«، أن 3 جــهــات 
تابعة لحكومة بكني طالبت السلطات 
ــرك الـــــــقـــــــوي لــــلــــتــــصــــدي ألي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة بـــســـوق  ــ ــــروعـ ــــشـ مـــــمـــــارســـــات غــــيــــر مـ
ــة الــشــمــســيــة مــثــل  ــاقـ مـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـ
الـــتـــاعـــب فـــي األســــعــــار، جــــاء ذلــــك في 
الــصــنــاعــة وتكنولوجيا  ــوزارة  ــ لـ بــيــان 
الــعــامــة لتنظيم  املــعــلــومــات، واإلدارة 

السوق، واإلدارة الوطنية للطاقة.

وأشارت الوكالة، إلى ارتفاع سعر مادة 
البولي سيليكون وهي مكون أساسي 
ــة الــشــمــســيــة ألعــلــى  ــاقـ فــــي ألـــــــواح الـــطـ
أكــثــر مــن 10 ســنــوات،  مستوياته مــنــذ 
ــعـــار ألــــــواح الــطــاقــة  وهــــو مـــا يـــرفـــع أسـ
الشمسية ويــؤدي إلى تأجيل أو إلغاء 
ــذه األلـــــواح لــدى  مــشــروعــات تــركــيــب هـ
العديد من العماء. كما أن ارتفاع سعر 
البولي سيليكون يقلص هامش أرباح 
شركات صناعة ألواح الطاقة الشمسية 

ـــم وأغـــلـــبـــهـــا  ــالـ ــعــ الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الــ
ــــني. وأعـــلـــنـــت  ــــصـ ــي الـ ــ ــود فـ ــ ــــوجـ مـ
أمــــــــس شـــــركـــــة لــــونــــجــــي جـــريـــن 
ــع  ــراجـ إنــــيــــرجــــي تـــكـــنـــولـــوجـــي تـ

هـــامـــش أربـــاحـــهـــا خــــال الــنــصــف 
األول من 2022 إلى %17.6 مقابل 

22.7 % خال الفترة نفسها من 2021. 
وبحسب »بلومبيرج«، ألنــبــاء تمويل 
ــإن ســـعـــر الــبــولــي  ــ الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة فـ
ــلـــغ 39 دوالر  ــبـ يـ ــلـــيـــكـــون حــــالــــيــــا  ســـيـ
للكيلوجرام، بعد أن كان قد تراجع إلى 
أقــل مستوياته على اإلطـــاق ليسجل 
فــــي يــونــيــو  لــلــكــيــلــوجــرام  6 دوالرات 
بــنــاء  الـــشـــركـــات  2020. وال تــســتــطــيــع 
مــصــانــع لــإنــتــاج بــالــســرعــة املــطــلــوبــة 
ــع  ــريــ ــســ ــو الــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ملـــــواكـــــبـــــة الـ
فــــــي الــــطــــلــــب عــــلــــى ألــــــــواح 
الــطــاقــة الشمسية فــي ظل 
ــات الـــقـــيـــاســـيـــة  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ االرتــ
ــة األخــــــرى  ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــــصـ ملـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــة الــ وبـــخـــاصـ

والنفط.

أزمة الطاقة فى أوروبا قد تستمر حتى نهاية 2023
قالت امريتا سني محللة شؤون النفط 
ــبـــكـــتـــس«  ــة »إنــــــرجــــــي أسـ ــــي مــــؤســــســ فــ
، إن أزمـــة الطاقة فــي أوروبـــا  لألبحاث 
يمكن أن تستمر حتى نهاية عام 2023، 
في ظل تزايد الطلب بشدة على الطاقة 
وتفاقم الضغط على املعروض بسبب 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقـــالـــت ســـني »هــــذا الـــحـــدث لـــن ينتهى 
بــحــلــول هــــذا الـــشـــتـــاء، نــحــتــاج روســيــا 
ــســــوق، لــيــس  ــــوازن فــــي الــ ــتـ ــ لــتــحــقــيــق الـ
لــفــتــرة الـــشـــتـــاء الــــقــــادم فــحــســب، ولــكــن 

حــتــى مــوجــة الـــبـــرد الــتــالــيــة فـــي نهاية 
العام املقبل«.

وأضافت سني في مقابلة مع تليفزيون 
بــلــومــبــرج »تــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة- 
األوكـــرانـــيـــة فـــي قــلــب تـــدفـــقـــات الــطــاقــة 
رأسا على عقب، مما أثر على األسواق 
العاملية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز 
الطبيعي في أوروبا ودفع بعض الدول 
لفرض إجـــراءات صــارمــة، مثلما حدث 
فـــي أملـــانـــيـــا، الــتــي قــامــت بــتــأمــيــم أكــبــر 

مستورد للطاقة« .

وأشارت املحللة في »إنرجي أسبكتس« 
إلــى أن قطاع النفط من  ومقرها لندن، 
املــزيــد مــن التقلبات  املــتــوقــع أن يشهد 
فــــي الــــربــــع األخــــيــــر مــــن الــــعــــام، بــســبــب 
عدة عوامل، من بينها املخاوف بشأن 
وقــوع ركــود محتمل، فضا عــن إغــاق 
الــصــني بسبب جائحة كــوفــيــد.-19  فــي 
ورجحت سني أن يتم تــداول الخام في 
املــدى القصير،  الــــ90 دوالر على  نطاق 
إلــى حــوالــي 120 دوالرا  قبل أن يرتفع 

للبرميل بحلول نهاية العام.

اقتصاد
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سفيرة أممية إلنقاذ األطفال من تغير املناخسفيرة أممية إلنقاذ األطفال من تغير املناخ
النوايا  وهــي سفيرة  ناكاتي،  فانيسا  الشابة  البيئية  الناشطة  إلــى  ســنــدت 

ُ
أ

مهّمة  )يونيسف(،  للطفولة  المتحدة  األمــم  لمنظمة   
ً
تعيينا األحــدث  الحسنة 

 مــن االحــتــرار الــمــنــاخــي لــكــي ال تبقى 
ً
إعـــاء صــوت األطــفــال األكــثــر تــضــّررا

أرقام وإحصاءات. معاناتهم مجّرد 

مع  مقابلة  في   ،
ً
عاما  25 العمر  من  البالغة  الشابة،  األوغندية  الناشطة  تقول 

 طفل 
ّ

ر خال مسيرتي النضالية أّن لكل
ّ
 أفك

ً
وكالة فرانس برس: »كنت دائما

في  يساهم  قد   
ّ

 حل
ّ

وكــل  
ً
تقّدم حا  قصة 

ّ
كل وأّن  ليرويها،  الخاصة  قصته 

موفمنت«،  أب  »رايــز  منظمتها  إنشاء  ومن خال  مــا«.  تغيير حياة شخص 

حــاذيــة بــذلــك حـــذو الــنــاشــطــة الــمــنــاخــيــة الــســويــديــة غــريــتــا تــونــبــرغ، ساهمت 

ــــى إيـــصـــال قــصــص هـــؤالء  فــانــيــســا نــاكــاتــي فـــي إنـــشـــاء »مــنــّصــة تـــهـــدف إل

األطفال”.

ومـــــن مـــقـــّر مــنــظــمــة يـــونـــيـــســـف، تــضــيــف 
ــّر فــــي تــحــقــيــق  ــتـــمـ نـــاكـــاتـــي: »آمــــــل أن أسـ
ــة، وإيـــــــصـــــــال قــصــص  ــلــ ــاثــ ــمــ ــوات مــ خــــــطــــ
ــال الـــذيـــن الــتــقــيــتــهــم فـــي تــوركــانــا  ــفــ األطــ
)كــيــنــيــا( واألطـــفـــال فـــي أوغـــنـــدا وآخــريــن 
ــة املــــنــــاخ فــي  ــ ــّرروا مــــن أزمــ ــ ــــضـ كــثــيــريــن تـ
مختلف أنحاء العالم«. وتوضح: »هدفي 
ــل فـــي إيـــصـــال صــوتــهــم ال أن أكـــون 

ّ
يــتــمــث

 واحــد منهم صوته 
ّ

 لكل
ّ
أنا صوتهم، ألن

 
ّ
وقصته وتجربته«. وتتابع ناكاتي: »لكن
السؤال الفعلي هــو: هل ِمــن أحــد يستمع 

إلى ما نقول؟ أو يوليه اهتماما؟”.
الـــشـــابـــة أخـــيـــرًا مــســتــشــفــيــات  وقــــد زارت 

ومراكز تغذية تديرها منظمة يونيسف 
فــــــي تــــــوركــــــانــــــا، وهــــــــي مـــنـــطـــقـــة كــيــنــيــة 
ــّدة مـــن الــقــرن  ــ تـــعـــّرضـــت، مــثــل مــنــاطــق عـ
األفريقي، لجفاف حاد أظهر ضعف هذه 
املنطقة في مواجهة التغّير املناخي، الذي 
تـــزداد وتيرتها وتصير أكثر  ــع أن 

ّ
ُيــتــوق

حّدة مع االحترار العاملي.
أطفااًل كثيرين  »قابلت  ناكاتي:  وتقول 
ــغــــذيــــة حــــــــادًا بــســبــب  يــــعــــانــــون ســـــــوء تــ
ــد األطـــفـــال  ــ  »أحـ

ّ
الـــجـــفـــاف«، مــضــيــفــة أن

فــي صباح  تــوفــي  آنـــذاك  قابلتهم  الــذيــن 
ما علمت«. وترى  التالي بحسب  اليوم 
ــن  ــ ـ

َ
»مل ــيـــح  ــتـ يـ األطـــــفـــــال  هـــــــؤالء  لــــقــــاء   

ّ
أن

ــّرد مــعــرفــة  يــقــابــلــهــم أن يــنــتــقــل مـــن مـــجـ
ات عــنــهــم مــكــتــوبــة فــي مــقــاالت،  إحـــصـــاء
إلـــى مــعــايــنــة حــقــيــقــة مـــا يــعــانــونــه على 
إلى  األطفال   هؤالء 

ّ
أن األرض«، شارحة 

ــانـــب أمـــهـــاتـــهـــم »يـــعـــكـــســـون الـــصـــورة  جـ
ــا يـــحـــدث فــعــلــيــا«. وتــشــيــر  الــحــقــيــقــيــة ملـ
 
ّ
أن هــو  ذلــك  الدليل على   

ّ
أن إلــى  ناكاتي 

»إفادة عدد أكبر من األمهات ومساعدة 
ــن خـــــال تــوفــيــر  ــن األطـــــفـــــال، مــ مـــزيـــد مــ
تتطلبان  لــهــم،  التغذية  لــســوء  عــاجــات 

مبالغ إضافية من األموال”.
تتمّكن   

ّ
أن األوغــنــديــة  الــنــاشــطــة  وتــأمــل 

أزمــات  أخــرى تعاني  زيـــارة مناطق  مــن 

آخرين  أطــفــال  إلــى قصص  لكي تستمع 
 
ّ
أن إلــى  فيها. وتلفت منظمة يونيسف 

نحو مليار طفل في العالم يعيشون في 
فة 

ّ
املصن والثاثني  الثاث  الدول  إحدى 

ـــهـــا »تـــعـــانـــي خـــطـــرًا كـــبـــيـــرًا جـــــدًا« فــي 
ّ
أن

التغّير  الناتجة عن  التأثيرات  مواجهة 
املناخي.

ــــع أن تـــتـــضـــاعـــف وتـــيـــرة 
ّ
ــتــــوق ــ ُي وبـــيـــنـــمـــا 

ــواصــــف  ــعــ ــانــــات والــ ــيــــضــ ــفــ ــاف والــ ــفــ ــجــ الــ
وموجات الحّر نتيجة االحترار املناخي 
الــذي ال تكفي إجــراءات الحكومات للحّد 
ــي 

َ
مــنــه، ال يــولــي الــعــالــم املــنــشــغــل بــأزمــت

ــا الــوبــائــيــة اهــتــمــامــا  ــيـــا وكــــورونــ أوكـــرانـ

كافيا للقضايا البيئية، بحسب ناكاتي 
ها 

ّ
الــتــي تــعــّد هــــذا األمــــر »مــحــبــطــا«. لكن

 األزمـــــات الــتــي يــواجــهــهــا البشر 
ّ
تـــرى أن

ها في الوقت 
ّ
مترابطة، وينبغي تاليا حل

ـــهـــا »كــمــا الـــبـــازل، فـــإذا 
ّ
نــفــســه. وتـــشـــرح أن

نقصت قطعة واحدة، فلن تكتمل الصورة 
ه »ال بّد لزعماء العالم 

ّ
مطلقا«. وتتابع أن

 األرض هــي بمثابة منزل 
ّ
أن يفهموا أن

 سقفه 
ّ
 نتأكد من أن

ّ
لنا جميعا، وعلينا أن

 أّي تسّرب 
ّ
بحالة جيدة وال ثقوب فيه، ألن

ر في النهاية على 
ّ
من أّي جزء سوف يؤث

جميع املــوجــوديــن فيه، رّبــمــا ليس فــورًا، 
 الجميع سوف يتضّرر في النهاية”.

ّ
لكن

تنطلق سفينة »باستيك أوديــســي« من 
مــيــنــاء مــرســيــلــيــا فـــي جــنــوب فــرنــســا في 
أكــتــوبــر/ تشرين األول املقبل،  األول مــن 
فـــي مــهــمــة تــســتــمــر 3 ســـنـــوات تــرمــي إلــى 
إيجاد حلول للحد من تلوث الباستيك 
في الدول الـ30 األكثر تضررًا من الظاهرة.
وكان ضابط البحرية الفرنسية سيمون 
بــرنــار، وهــو رئيس الشركة ومــشــارك في 
تأسيسها، أدرك خــال رحــاتــه البحرية 
ــم عــــن الــبــاســتــيــك  ــنـــاجـ ــرر الـ حـــجـــم الــــضــ
»الــذي يصب منه 20 طنا في املحيط كل 
دقيقة«، ما يعادل حمولة شاحنة نفايات.
وفــي عــام 2016، ُولــد مــشــروع »باستيك 

أوديسي« الرامي إلى »وقف هذا النزيف«، 
على حد تعبيره. ويوضح الشاب خال 
تقديم مهمة البعثة فــي مرسيليا »إنها 
ليست سفينة لتنظيف املــحــيــط، لكنها 

سفينة لعرض الحلول«.
الـــنـــفـــايـــات  ــن  إلـــــى أن %80 مــ وإذ أشــــــار 
الباستيكية التي تلوث املحيطات تأتي 
من املناطق الساحلية، لفت برنار إلى أن 
أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 سيجوبون 
»أكثر من ثاثني مدينة غارقة تحت هذه 
الـــنـــفـــايـــات، خــصــوصــا ألنـــهـــا تــفــتــقــر إلــى 

البنية التحتية للمعالجة«.
وفي جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا 

الجنوبية، تعتزم »باستيك أوديــســي« 
تدريب 300 من رواد األعمال على إعادة 
إلـــى أشــيــاء  الــنــفــايــات وتحويلها  تــدويــر 
صلبة ومفيدة، منها األحجار املرصوفة 
ــدام آالت بــســيــطــة  ــخـ ــتـ ــاسـ بـ واألنــــابــــيــــب، 
وصلبة، يمكن الوصول إلى خططها من 

مصادر مفتوحة.
ــى إعــــــــادة الــــتــــدويــــر، ســتــوفــر  ــ إضــــافــــة إلــ
»بــاســتــيــك أوديــــســــي« خــــال كـــل محطة 
تـــوقـــف، كــمــا الـــحـــال فـــي مــرســيــلــيــا طـــوال 
عــطــلــة نــهــايــة األســــبــــوع، حــمــات تــوعــيــة 
حــــــــول ضــــــــــــرورة الـــــحـــــد مــــــن اســــتــــخــــدام 

الباستيك في حياتنا اليومية.

مبادرة دولية للتصدى ألزمة الغذاء مبادرة دولية للتصدى ألزمة الغذاء 
وآلية أوروبية لشراء األسمدة إلفريقياوآلية أوروبية لشراء األسمدة إلفريقيا

صفاقس التونسية حتظر حركة السيارات للحد من التلوث صفاقس التونسية حتظر حركة السيارات للحد من التلوث 

، »إن  : قــال قصر اإلليزيه  • باريس 
فرنسا عقدت هــذا األســبــوع املاضي 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــاء مـ ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ اجـــتـــمـــاعـــا مـ
دول إفريقية وهــيــئــات تابعة لألمم 
ــاد األوروبــــــــــي، مــن  ــ ــحـ ــ املـــتـــحـــدة واالتـ
أجـــل الــتــصــدي بــســرعــة ألزمـــة الــغــذاء 
العاملية التي تتفاقم بسبب الحرب 

في أوكرانيا«.
وأوضـــــــــــح أن االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــي 
استعمل اإلعفاءات الحالية على كل 
منتجات األغذية الزراعية، مع توفير 
إرشادات إضافية لتوضيح أن نظام 
عقوباته ينطبق على روســيــا، وفقا 

لـ«رويترز«.
وأضــــــــــاف »تــــعــــتــــزم أوروبــــــــــــا أيـــضـــا 
إطـــاق آلــيــة طــــوارئ لــشــراء األســمــدة 

إلفريقيا«.
من جهة أخرى، تعد أراضي أوكرانيا 
مــن األكــثــر خصوبة فــي الــعــالــم، لكن 
بعد سبعة أشهر من الحرب، يتحتم 
على سكان قرية ليبياجيه الزراعية 
الــقــريــبــة مـــن خـــط الــجــبــهــة االعــتــمــاد 
عــلــى املـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة لــتــأمــني 

طعامهم.
ــم تـــصـــل الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــتــي  ــ ولـ
عبرت الــحــدود بــني الــدولــتــني فــي 24 
فبراير إلــى البلدة الريفية الهادئة، 
غير أن ليبياجيه تعرضت للقصف 
ــيــــة  ــــوات األوكــــرانــ ــقـ ــ إلـــــى أن شـــنـــت الـ
ــــف فــي  ــاطـ ــ ــــخـ هــــجــــومــــهــــا املــــــضــــــاد الـ
سبتمبر واســتــعــادت خــالــه القسم 
األكبر من منطقة خاركيف في شمال 

شرق أوكرانيا.
وتــقــف جالينا ميخايليفنا البالغة 
ــا  الــصــف تنتظر دورهـ فــي  75 عــامــا 
لــلــحــصــول عــلــى حــزمــة غــذائــيــة أمــام 

مــــركــــز ثــــقــــافــــي فـــــي الــــقــــريــــة أصـــيـــب 
بقذيفة صــاروخــيــة تركت فجوة في 

واجهته.
تقول املرأة املسنة »كان األمر فظيعا 
مـــرعـــبـــا ال يــســعــنــي حـــتـــى وصـــفـــه«، 
مضيفة »إنها مأساة، القرية برمتها 
كانت جميلة للغاية، واآلن هي مجرد 

أنقاض«.
يمكن رؤية آثار الحرب في كل مكان، 
غير أن املــنــازل ال تـــزال فــي معظمها 

قائمة.
وفيما يتجمع السكان، تتردد أصداء 
راجمة صواريخ أوكرانية منصوبة 
ــــي شـــــــــوارع الـــقـــريـــة  ــة فـ ــنـ ــاحـ ــلـــى شـ عـ
الضيقة، يقابلها دوي مدفعية بني 

الحني واآلخر في البعيد.
وتقع ليبياجيه عند أسفل سد كبير 
عــلــى نــهــر ســيــفــيــرســكــي دونــيــتــســك 
ــنـــــــازل مـــحـــاطـــة  ــم الـــــقـــــريـــــة مـــــ ــ ــــضــ وتــ
فــيــهــا مــاعــز وإوز، وتمتد  بــبــســاتــني 
خلفها حقول شاسعة مزروعة بدوار 
الشمس الذي تستخرج منه أوكرانيا 
الزيت، وهي املصدر األول لهذه املادة 

في العالم.
ورغم هذه األراضي املزروعة، أشرف 
أولكسندر نيسميان رئــيــس اإلدارة 
ــلـــدة شــخــصــيــا عـــلـــى تـــوزيـــع  ــبـ فــــي الـ

الحزم الغذائية.
ــــوي الــــــحــــــزم الـــــتـــــي تـــحـــمـــل  ــتـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــامـــج األغــــذيــــة الـــعـــاملـــي  ــرنـ شـــعـــار بـ
 12 ــابـــع لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، عـــلـــى  ــتـ الـ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ كـــيـــلـــوجـــرامـــا مـــن املــ
وزيــــــــــت  أرز  مــــــــــن  األســــــــــاســــــــــيــــــــــة، 
ومـــعـــكـــرونـــة وفـــاصـــولـــيـــا ولـــحـــوم 
مــعــلــبــة، مـــا يــكــفــي لــتــأمــني الــطــعــام 

شهر. مدى  على  لشخص 

سفينة جتوب سفينة جتوب 
العالم للحد من العالم للحد من 
تلوث البالستيكتلوث البالستيك

• تـــونـــس: مــنــعــت الــســلــطــات الــجــهــويــة 
فـــي مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة حــركــة 
الـــســـيـــارات الـــســـبـــت حـــتـــى فـــتـــرة الــظــهــر 
االنبعاثات  للحد من  في خطوة تهدف 

الغازية.
ــر مـــديـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ ــاقــــس ثـ ــفــ ــــد صــ ــعـ ــ وتـ
ــن حــيــث  ــ ــة مــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــد الــ ــعــ تــــونــــســــيــــة بــ
عــــــدد الــــســــكــــان، وهــــــي تـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة 
ــلـــبـــاد لـــكـــثـــرة املـــصـــانـــع  االقــــتــــصــــاديــــة لـ

والشركات.
الساحل  الواقعة على   ، املدينة  وتعاني 
ــن نــســبــة  ــونــــس( ، مــ ــشـــرقـــي )وســــــط تــ الـ
والشواطئ  بالهواء  عالية أضرت  تلوث 

والبيئة.
ومــنــعــت الــســلــطــات حــركــة الــعــربــات في 

عـــــدة شــــــــوارع رئـــيـــســـيـــة وســـــط املـــديـــنـــة 
ــة دون  ــنــ ــديــ مــ  ” يـــــــوم  تــــظــــاهــــرة  ــمــــن  ضــ
ســــــيــــــارات” وســـيـــســـمـــح فــــقــــط بــــجــــوالن 
ــيـــر عــلــى  الـــسـ الـــهـــوائـــيـــة أو  ــدراجــــــات  الــــ

األقدام.
تتبع  الــتــي  الشيحية  مــديــنــة  وستشهد 
واليــــة صــفــاقــس الــتــظــاهــرة ذاتـــهـــا يــوم 
غــد األحــــد، بــالــتــعــاون مــع “شــبــكــة املــدن 
ــتـــمـــويـــل مــــن اإلتــــحــــاد  ــيـــة” وبـ ــتـــوســـطـ املـ
األوروبـــــــــي ووكــــالــــة الــــتــــعــــاون األملـــانـــي 
الكتالونية للتعاون والتنمية. والوكالة 
ــالـــت بــلــديــة صــفــاقــس إن مـــن دوافــــع  وقـ
ــــودة  ــعـ ــ ــلــــى الـ ــــث عــ ــــحـ الــــتــــظــــاهــــرة هـــــو الـ
ــة كــمــا  ــيـ ــهـــوائـ الســـتـــعـــمـــال الـــــدراجـــــات الـ
دأب على ذلك أهالي صفاقس منذ زمن 

غــيــر بــعــيــد، والــتــشــجــيــع عــلــى املــشــي ملا 
وللتقليص  مــنــافــع صحية  مــن  ذلــك  فــي 
البيئي  والتلوث  املــروري  االكتظاظ  من 

املدينة. الذي تعاني منه 
بيانات حكومية يستهلك قطاع  ووفــق 
الــنــقــل وحـــده أكــثــر مــن 50 % مــن املـــواد 
انبعاث حوالي  البترولية، ويتسبب في 

54 % من الغازات املضرة بالبيئة.
ــونـــس أعـــلـــنـــت الـــتـــزامـــهـــا عـــام  وكــــانــــت تـ
الدولية لحماية  الجهود  ، ضمن   2015
الكربون  كثافة  مــن  بالتخفيض  املــنــاخ، 
بنسبة 45 % بحلول عام 2030 وتشمل 
الــتــخــفــيــضــات أســاســا قــطــاعــات الــطــاقــة 
ــايــــات والــــغــــابــــات  ــفــ ــنــ ــاعــــات والــ ــنــ والــــصــ

والفاحة.
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حديثة إلى أن نشوب معركة، وإن كانت 

مـــــحـــــدودة الــــنــــطــــاق، بـــيـــن دولـــتـــيـــن 

 منهما فيها إلى استخدام 
ٌ

تلجأ كل

الــنــووي ضد غريمتها، قد  الساح 

ُيلقي بالعالَم في أتون مجاعة كاسحة. 

فالسخام المتصاعد من المدن المنكوبة 

ف الكوكَب، عاكًسا أشعة الشمس 
ِّ
سُيغل

ــلـــى إثــــره  ــاء، لــتــنــخــفــض عـ ــفــــضــ نـــحـــو الــ

ــرارة، فــتــفــســد الــمــحــاصــيــل  ــحــ درجــــــاُت الــ

الزراعية حول العالم، ليِجَد قرابة خمسة 

الــتــقــديــرات،  مــلــيــارات نسمة، على أســـوأ 

أنفَسهم على شفا الموت.

ــاخ  ــنــ ــمــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــي زيــــــــــا، عـ ــلــ ــيــ ــول لــ ــ ــقــ ــ تــ

بــجــامــعــة روتـــجـــرز الــواقــعــة فــي مدينة 

ــة نــيــوجــيــرســي،  نـــيـــوبـــرونـــزويـــك بـــواليـ

الذي  البحثي  الفريق  قادت  التي  وهي 

وضع هذه الدراسة: »سيعتصر الجوع 

ــبـــشـــر. ســتــكــون   مــــن الـ
ً
ــيـــرة ــفـ جـــمـــوًعـــا غـ

 بحق«.
ً
فاجعة

ــة حــديــثــة إلـــى أن نــشــوب  ــ تــشــيــر دراسـ
مــعــركــة، وإن كــانــت مــحــدودة الــنــطــاق، 
 مــنــهــمــا فــيــهــا 

ٌ
ــل ــ بــــني دولــــتــــني تــلــجــأ كـ

إلــــى اســـتـــخـــدام الـــســـاح الـــنـــووي ضد 
غريمتها، قــد ُيلقي بالعالَم فــي أتــون 
مجاعة كاسحة. فالسخام املتصاعد 
ــف الــكــوكــَب، 

ِّ
مــن املـــدن املــنــكــوبــة ســُيــغــل

عــاكــًســا أشــعــة الشمس نحو الفضاء، 
لتنخفض على إثــره درجــاُت الحرارة، 
فــتــفــســد املـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة حـــول 
الــعــالــم، لــيــِجــَد قــرابــة خمسة مــلــيــارات 
نسمة، على أسوأ التقديرات، أنفَسهم 

على شفا املوت.
ــة املـــــنـــــاخ  ــاملـــــ ــــي زيـــــــــــــا، عـــــ ــلـ ــ ــيـ ــ تـــــــقـــــــول لـ
الــواقــعــة فــي مدينة  بجامعة روتــجــرز 
نــيــوبــرونــزويــك بـــواليـــة نــيــوجــيــرســي، 
ــتــــي قـــــــادت الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  ــي الــ ــ وهــ
الــذي وضع هذه الــدراســة: »سيعتصر 
 مــــن الــبــشــر. 

ً
ــيـــرة ــفـ ــا غـ ــمـــوًعـ الــــجــــوع جـ

 بحق«.
ً
ستكون فاجعة

ــر فــي  ، الـــــــذي نـــشـ
ُ
ــث ــحــ ــبــ ــذا الــ ــ ــأتــــي هــ يــ

 
َ
الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن أغـــســـطـــس ثـــمـــرة
ــدار عقود  جــهــوٍد فــكــريــة ُبــذلــت عــلــى مـ
طويلة، سعت إلى تحديد حجم عواقب 
انـــدالع حـــرٍب نــوويــة على الــعــالــم. وقد 
بـــــات هـــــذا األمــــــر أشـــــد إلــــحــــاًحــــا اآلن، 
نتيجة ما سّببته الحرب الروسية ضد 
أوكرانيا من اضطراباٍت في اإلمدادات 
الــعــالــم، لتتجلى بذلك  الغذائية حــول 

اآلثــــــار بــعــيــدة املـــــدى الشـــتـــعـــال فتيل 
النزاعات اإلقليمية.

ــٍة يـــنـــذر بــعــواقــب  ــوويــ ــــرب نــ ــــدالع حـ ــ انـ
مهلكة، منها عواقب مباشرة، تتمثل 
فيما يتسبب فيه االنفجار من خسارٍة 
املـــبـــاشـــر،  ــنـــهـــا غـــيـــر  فــــي األرواح، ومـ
كــاآلثــار املــمــتــدة لــإشــعــاع الــنــاتــج عن 
االنـــفـــجـــار، إلــــى غــيــر ذلــــك مـــن أشــكــال 
ــت زيـــا  ــ ــدمـ ــ ــلــــوث الـــبـــيـــئـــي. وقــــــد أقـ ــتــ الــ
وفــريــقــهــا عــلــى إجـــــراء هــــذه الـــدراســـة، 
تـــحـــدوهـــم الـــرغـــبـــة فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى 
 مباشًرا 

ً
العواقب غير املتصلِة اتصاال

بمشهد الحرب ذاته.
ر املناخ  صاغ فريق البحث نماذج تغيُّ
في أنحاء عديدة من العالم حال اندالع 
حرب نووية، وأثر ذلك التغير املناخي 
ــيـــة ومــصــائــد  عــلــى املــحــاصــيــل الـــزراعـ
األسماك. وتناول الباحثون بالتحليل 
 

ُّ
ســتــة تــــصــــوراٍت لــلــحــرب، يــنــطــوي كــل

تــصــور منها عــلــى حــجــٍم مختلف من 
الــســخــام املــبــثــوث فــي الــغــاف الــجــوي، 
الـــذي ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض درجـــات 
املــنــاطــق بــدرجــات  ــرارة بمختلف  الـــحـ
متفاوتة، تتراوح ما بني درجة مئوية 
واحدة و16 درجة. واكتشف الباحثون 
أن آثار الحرب قد تمتد على مدار عقٍد 

من الزمان أو يزيد.
إن حرًبا نووية بني الهند وباكستان، 
ربما يقود إليها النزاع القائم في إقليم 

ــســفــر عــن إطـــاق كميات 
ُ
ت كشمير، قــد 

من السخام، تتراوح ما بني 5 مايني 
و47 مليون طــن، فــي الــغــاف الــجــوي. 
وتتوقف كميات السخام املنبعثة على 
عــــدد الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة املــســتــخــدمــة، 
املــدن التي أكلتها الحرب.  وعلى عــدد 
أمـــا نــشــوب حـــرب نـــوويـــة شــامــلــة بني 
الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، 
فقد ُيفضي إلى إطاق 150 مليون طن 

من السخام بالغاف الجوي.
وعمد فريق البحث إلى تقدير التأثير 
املحتمل على أعداد السعرات الحرارية 
الــتــي ستكون متاحة للبشر على إثر 

تدهور املحاصيل الزراعية ومصائد 
ـــدالع حـــرب نــوويــة،  ــّراء انــ ــ ــمـــاك جـ األسـ
مستعينني في ذلك بالبيانات الصادرة 
عــن منظمة األغــذيــة والــزراعــة التابعة 
ــدة، وبـــحـــثـــوا فــــي ســبــيــل  ــتـــحـ لـــألمـــم املـ
ذلـــــك عـــــدة احـــتـــمـــاالت مـــطـــروحـــة: هــل 
سُيبقى البشر على الثروة الحيوانية، 
ويـــســـتـــمـــروا فــــي تـــربـــيـــة املــــاشــــيــــة؟، أم 
أنــهــم سيستأثرون باستهاك بعض 
املحاصيل التي تستهلكها املاشية، أو 
كلها؟ وذهــبــت الــدراســة إلــى أن البشر 
ســيــحــاولــون الـــحـــد مـــن هــــدر الــطــعــام، 
أو ربــمــا يحجمون عــن هـــدره نهائًيا. 
ــف حركة 

ُّ
كــمــا افــتــرضــت الـــدراســـة تــوق

ولي كل 
ُ
الــدول، حيث ست التجارة بني 

دولة األولوية لتوفير الغذاء للقاطنني 
ــا عــن تــصــديــره 

ً
عــلــى أراضــيــهــا، عــوض

إلى الخارج.
تلفت الباحثة االنتباه إلى أن الدراسة، 
افــــتــــراضــــاٍت  ــوم عـــلـــى  ــقــ تــ ــت  ــانــ كــ وإن 
ــنــــد إلــــــــى تــــــصــــــوراٍت  ــتــ عـــــــديـــــــدة، وتــــســ
طة حول كيفية استجابة النظام  مبسَّ
الــعــاملــي، بتعقيداته، للحرب  الــغــذائــي 
الــنــوويــة، إال أن األرقــــام تظل مزعجة؛ 
رة بني  فــفــي أضــعــف الـــحـــروب املــتــصــوَّ
الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان، الـــتـــي يـــقـــدر حجم 
السخام الناتج عنها بخمسة مايني 
طـــن، سيهبط مــعــدل إنــتــاج الــســعــرات 
الــــحــــراريــــة بــمــخــتــلــف أرجــــــــاء الـــعـــالـــم 

بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا %7 فــــي الـــســـنـــوات 
ــحــــرب، أمــــــا فــي  ــلــ الـــخـــمـــس الـــتـــالـــيـــة لــ
الــتــصــور األســـوأ لــحــرٍب بــني الــواليــات 
املــتــحــدة وروســــيــــا، فــقــد يــهــبــط مــعــدل 
إنتاج السعرات الحرارية بنسبة 90% 
في غضون ثاث أو أربع سنوات بعد 

أن تضع الحرب أوزارها.
أستراليا في مأمنأستراليا في مأمن

يــذكــر الــبــحــث أن أشــــد الـــــدول تــضــرًرا 
هــي تلك الــواقــعــة على خــطــوط عــرٍض 
تتراوح ما بني املتوسطة إلى العالية، 
فموسم زراعــة املحاصيل فيها قصير 
ــة  ــ بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وســـتـــشـــهـــد درجـ
ــًدا، حـــال  ــ ــديــ ــ ـــا شــ

ً
ــا انـــخـــفـــاض ــهــ ــرارتــ حــ

 بنظيراتها 
ً
اندالع حرٍب نووية، مقارنة

ــة فــــي املـــنـــاطـــق االســـتـــوائـــيـــة.  ــعــ ــواقــ الــ
املــثــال،  املــتــحــدة، عــلــى سبيل  فاململكة 
ستمر بــانــخــفــاض فــي كــمــيــات الــغــذاء 
املتاح أشد حدة من دولة كالهند، التي 

تقع على خطوط عرض منخفض.
ــكـــون أســـتـــرالـــيـــا مــــن أقـــــل الـــــدول  ــتـ وسـ
تضرًرا؛ فانعزالها عن حركة التجارة 
ــرة الـــــحـــــرب، ســـيـــدفـــعـــهـــا إلـــى  ــمــ ــــي غــ فـ
االعتماد على القمح كمصدٍر رئيسي 
الــبــارد  املــنــاخ  لــلــغــذاء، وسيجد القمح 
الـــنـــاشـــئ عـــن ســـخـــام الـــحـــرب مــائــًمــا 
لنمٍو جيد نــوًعــا مــا. وتــضــم الــدراســة 
 
ً
خريطة يسودها اللون األحمر، إشارة

إلـــــى املـــنـــاطـــق الــــتــــي ســيــخــيــم عــلــيــهــا 
شبح الجوع، في حني تبُرز أستراليا 
بلون أخضر يانع، ال تشوب نضارته 
شائبة، حتى في أشدِّ تصورات الحرب 
ــا: »عــنــدمــا أطــلــعــُت  ــ ضــــــراوة. تـــقـــول زيـ
ابني على الخريطة ألول مــرة، ما كان 
منه إال أن قــال: »هيا نشدُّ الرحال إلى 

أستراليا««.
ويـــرى ديــبــاك راي، الــبــاحــث فــي مجال 
األمن الغذائي بجامعة مينيسوتا في 
ــة تعد  ــدراسـ مــديــنــة ســانــت بــــول، أن الـ
خــطــوة مــثــمــرة فـــي ســبــيــل فــهــم اآلثـــار 
املترتبة على الغذاء حول العالم جّراء 
اندالع حرب نووية إقليمية، ويضيف 
 إن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من 

ً
قائا

الــجــهــود لتشكيل تــصــور دقــيــق حــول 
منظومة إنتاج املحاصيل حول العالم، 

بما تتسم به من تداخل وتعقيد.
إن فــهــم الـــعـــواقـــب املــحــتــمــلــة لــنــشــوب 
ــة، واإلملـــــــام بــتــفــاصــيــلــهــا،  حــــرب نــــوويــ
من شأنه أن ُيساعد الــدول على إدراك 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، وتقييمها.  املــخــاطــر 
ــوع حـــرب نـــوويـــة أمـــٌر  ــ يــقــول راي: »وقـ
مــســتــبــعــد، لــكــنــهــا إذا مـــا وقـــعـــت، فلن 
ينجو من عواقبها أحــد. هــذا خطٌر لا 

يستهان به«.

تشير النماذج إلى أن 
األدخنة المتصاعدة من 
المدن المنكوبة سوف 
تغَشى سماَء الكوكب، 
مسبِّبًة تلف المحاصيل
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: أتم أول ذئب قطبي مستنسخ أول  •  بكين 

سبتمبر)أيلول(   19 فــي  عــمــره  مــن  يــوم  مــائــة 

جيدة. وصحية  جسدية  بحالة  وبدا  الحالي 

خــال  مــن  لــلــحــيــاة  المستنسخ  الــذئــب  وجــاء   

تــخــلــيــق نـــــواة خـــلـــيـــة جـــســـديـــة لـــذئـــب قــطــبــي 

بـــري يــعــيــش فــي حــديــقــة هــاربــيــن الــبــريــة مــع 

ــة كـــلـــبـــة فــــي رحـــــم كـــلـــبـــة مــــن فــصــيــلــة  بـــويـــضـ

بيجل.

الصني تستنسخ أول ذئب قطبى حلمايته من االنقراضالصني تستنسخ أول ذئب قطبى حلمايته من االنقراض

وقـــال الي لــيــانــغــســو الــبــاحــث فــي 
الحيوي  للطب  قوانغتشو  معهد 
والــــصــــحــــة الــــتــــابــــع لـــألكـــاديـــمـــيـــة 
ــلــــوم »بـــالـــنـــســـبـــة  ــعــ ــلــ الــــصــــيــــنــــيــــة لــ
لـــــلـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــــــــنــــــــــادرة، الــــتــــي 
خاياها  من  عينات  أخذ  يصعب 
ــنـــســـاخ  ــتـ الـــجـــرثـــومـــيـــة. يـــعـــد االسـ
ــاظ عـــلـــى  ــفــ ــحــ ــلــ وســــيــــلــــة فــــعــــالــــة لــ
نـــــوعـــــهـــــا وزيــــــــــــــــادة أعــــــــــدادهــــــــــا«. 
الــتــي  ــيـــوانـــات  الـــحـ »أن  مـــوضـــحـــا 
االستنساخ  تقنية  بواسطة  تولد 
ــلــــى  تــــــحــــــافــــــظ عــــــلــــــى الــــــــــقــــــــــدرة عــ

الــتــكــاثــر، وأن حــالــتــهــا ال تــخــتــلــف 
عـــن حـــالـــة الـــحـــيـــوانـــات الـــعـــاديـــة« 
ــا  الـــخـــايـ اســــتــــخــــدام  »أن  مـــبـــيـــنـــا 
املــحــفــوظــة بــالــتــبــريــد الســتــنــســاخ 
املنقرضة،  لــألنــواع  جــديــدة  حــيــاة 
يـــمـــثـــل وســـيـــلـــة مـــهـــمـــة إلعـــادتـــهـــا 
ــلــــى ســـبـــيـــل املــــثــــال،  ــا. عــ ــفــــظــــهــ وحــ
نـــــجـــــح الـــــعـــــلـــــمـــــاء اإلســــــــبــــــــان فـــي 
اســــــتــــــنــــــســــــاخ املـــــــــاعـــــــــز الــــجــــبــــلــــي 
وذلــــــك   ،»2003 عــــــــام  املـــــنـــــقـــــرض 
وفــق مــا نــقــلــت »صــحــيــفــة الــشــعــب 

الصينية. أوناين«،  اليومية 

يذكر أن ذئاب القطب الشمالي تعد 
ــواع الــنــاجــيــة مـــن الــعــصــر  ــ أحــــد األنــ
الجليدي الذي تشكل قبل 300 ألف 
الجائر  عــام. وفــي حني مثل الصيد 
الرئيسية القترابها  أحــد األســبــاب 
ــقــــراض نــهــائــيــا، حــيــث يتم  مـــن االنــ
ــــب فــي  قـــتـــل مــــا ال يـــقـــل عــــن 200 ذئـ
إدراج  تــم  عــام،  كــل  الشمالي  القطب 
القائمة  فــي  الشمالي  القطب  ذئــاب 
»االتــحــاد الــعــاملــي لحفظ  الــحــمــراء لـــ
األنــــواع  كــأحــد   )IUCN( »الــطــبــيــعــة

املهددة بشدة باالنقراض.

النمل يعالج مرضاه مبواد مضادة للجراثيمالنمل يعالج مرضاه مبواد مضادة للجراثيم

•  فــورتــســبــورغ :  عندما كــان الباحث إريــك 

فــرانــك يــجــري أبــحــاث الــدكــتــوراه فــي جامعة 

»يــولــيــوس ماكسيميليان« فــي فورتسبورغ 

بألمانيا، الحظ أن نمل »ماتابيلي« األفريقي 

يلعق جــروح مــرضــاه، وكانت الفرضية التي 

ــذا الــســلــوك يــهــدف إلــى  طــرحــهــا حينها أن هـ

ــواد مــضــادة  مــنــع الـــعـــدوى، عــبــر اســتــخــدام مــ

للجراثيم.

هذه الفرضية تم تأكيدها اآلن، بعدما بّينت 

دراســة جديدة نشر موقع جامعة »يوليوس 

 عــنــهــا أن »الــنــمــل 
ً
مــاكــســيــمــيــلــيــان« تـــقـــريـــرا

المصاب يتواصل مع أقرانه المسعفين، ومن 

خال سلوك لعق الجرح، يستخدم المسعفون 

مواد لها خصائص مضادة للجراثيم، وهذه 

المواد عالية الكفاءة؛ كان لها دور في عاج 

حوالي 90 في المائة من النمل المصاب«.

وفــقــا لــلــدراســة، ينتج الــنــمــل هــذه 
املــــــواد فـــي غــــدة تــشــبــه »الــجــيــب« 
فـــي املــنــطــقــة الــخــلــفــيــة مـــن الــصــدر 
ــة(،  ــيـ ــبـ ــيـ ــبـ ــــدة الـــحـ ــغـ ــ ــالـ ــ ــى بـ ــمــ ــســ )تــ
ويــلــتــقــط املـــســـعـــفـــون هـــــذه املـــــواد 
ــن أنـــفـــســـهـــم أو  بـــأقـــدامـــهـــم، إمـــــا مــ
ــاب مـــبـــاشـــرة،  ــ ــــصـ ــيــــق املـ ــرفــ ــن الــ ــ مـ

ــا إلـــــــى فـــمـــهـــم لــتــتــم  ــ ــهـ ــ ــــذونـ ــأخـ ــ ويـ
معالجة اإلصابة بها. وكان فرانك، 
ــد حـــلـــل مـــائـــة مـــكـــون كــيــمــيــائــي  قــ
و41 بروتينا في الغدة املوجودة 
ــدر،  بــاملــنــطــقــة الــخــلــفــيــة مــــن الـــصـ
وتمكن من إثبات أن لدى نصفهم 

خصائص مضادة للميكروبات.

ويــقــول فــرانــك فــي الــتــقــريــر الــذي 
للجامعة،  الرسمي  املــوقــع  نشره 
مـــا نــتــعــامــل مــعــه هــنــا هـــو نــظــام 
مـــعـــقـــد لـــلـــتـــشـــخـــيـــص والـــــعـــــاج، 
وشـــيء كــهــذا فــريــد مــن نــوعــه في 
ــيــــوان، وحـــتـــى اآلن،  الــــحــ مــمــلــكــة 
فــقــط  ــبــــشــــر  الــ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ ــان  ــ ــ كـ

هــــم الــــــقــــــادرون عـــلـــى تــشــخــيــص 
ــــروح بــعــد  ــــجـ ــــدوى وعــــــاج الـ ــعـ ــ الـ
للميكروبات،  ذلك بمواد مضادة 
النمل يشاركهم  أن  ولكن وجدنا 

املهارة. هذه 
ويـــســـعـــى فـــــرانـــــك الحــــقــــا إلجــــــراء 
دراســــــــات مــمــاثــلــة عـــلـــى حـــشـــرات 
الـــنـــمـــل  ــنــــحــــل أو  الــ ــثــــل  أخــــــــــرى، مــ
الــحــشــرات مناسبة  األبـــيـــض، ألن 
بشكل خاص للمراقبة والتجريب، 
كــمــا يــمــكــن دراســــــة هــــذا الــســلــوك 
مــن حــيــث املــبــدأ فــي جميع أنـــواع 
الــحــيــوانــات االجــتــمــاعــيــة. ويــقــول: 
املــثــال، لوحظ بالفعل  على سبيل 
ــبــــانــــزي أنـــهـــم  فـــــي أمـــــهـــــات الــــشــــمــ
الــهــواء،  يصطادون الحشرات مــن 
ــلـــى ثــــم يــطــبــق  ويــمــضــغــونــهــا ألعـ
الــلــعــاب عــلــى جـــروح نسلهم، ولــم 
يــعــرف بــعــد مـــا إذا كــانــت الــقــردة 
تــســتــهــدف حـــشـــرات مــعــيــنــة، ومــع 
ــكـــن اســــتــــبــــعــــاد أنـــهـــا  ذلــــــــك، ال يـــمـ
ــتــــي  ــــس املـــــــــــــواد الــ ــفـ ــ تــــســــتــــخــــدم نـ
ينتجها النمل، على سبيل املثال، 

لعاج الجروح.
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وستكون تكاليف فيضانات باكستان 
باهظة. إذ تشير التقديرات األولية إلى 
أن األضــرار تجاوزت 30 مليار دوالر، 
ــادة  ــة زيــــ ــادمــ ــقــ وســـتـــشـــهـــد األشــــهــــر الــ
ــعــــدالت الــــجــــوع، واملــــــــرض، والـــفـــقـــر،  مــ
وتــكــالــيــف هــائــلــة إلعــــادة الــبــنــاء، بعد 
أن تــعــرض أكــثــر مــن مليون مــنــزل إما 
لــلــضــرر أو لــلــدمــار. ومـــن املــحــتــمــل أن 
تــقــديــرات دقيقة  إلــى  يتوصل العلماء 
بــشــأن مسببات فــيــضــانــات باكستان 
افــتــرضــنــا  املـــقـــبـــلـــة. وإذا  فــــي األشــــهــــر 
ـــعـــزى 

ُ
أن نـــصـــف خـــســـائـــر بـــاكـــســـتـــان ت

ــاخ عــلــى  ــنــ فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى تــغــيــر املــ
ــــر إلــى  ــــدى الـــطـــويـــل، والــنــصــف اآلخـ املـ
إلــى آخــر،  التباين العشوائي مــن عــام 
واملــمــارســات فيما يتعلق باستخدام 
األراضـــــي املــحــلــيــة، فــهــذا يــعــنــي أن ما 
يقرب من 15 مليار دوالر من الخسائر 
املقدرة نتجت عن تغير املناخ. وحينها 
ـــع  ــوزيـ ـــاء تــ ــمـ ــلــ ــعــ ــبـــح مـــهـــمـــة الــ ــتـــصـ سـ
املسؤولية عن هذه الكوارث املنسوبة 
ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ إلـــــــى املــــــنــــــاخ. وفـــــــي ظـــــل الـ
العاملية الحالية، تقع املسؤولية املالية 
بالكامل تقريًبا على عاتق باكستان. 
ومـــن املــؤكــد أن الـــواليـــات املــتــحــدة قد 
تــعــهــدت بــتــقــديــم حــزمــة إغـــاثـــة بقيمة 
50 مليون دوالر تقريبا، وخصصت 
كــنــدا مــبــلــغــا بــقــيــمــة 5 مــايــني دوالر، 
إلـــيـــهـــا دول  تــنــضــم  ــح أن  ــرجــ املــ ومـــــن 
ــرى. ولـــكـــن حــتــى لـــو بــلــغ إجــمــالــي  ــ أخــ
اإلغاثة املقدمة لباكستان 150 مليون 
املــائــة  فـــإن ذلـــك سيغطي 1 فــي  دوالر، 
ــنــســب 

ُ
مـــن الــخــســائــر الـــتـــي يــمــكــن أن ت

فــي هــذا السيناريو. واآلن، لنفكر في 
طريقة بديلة لتحديد املسؤولية بناًء 
عـــلـــى مـــســـاهـــمـــات الــــبــــلــــدان فــــي تــغــيــر 
املناخ. فهذه هي الطريقة التي تحدد 
بها املــســؤولــيــة فــي الــواليــات املتحدة 
والــــــــدول األخـــــــرى بــصــفــة عــــامــــة. فــــإذا 
ــر جـــــــارك بــمــمــتــلــكــاتــك مــــن خـــال  ــ أضــ
سلوك متهور، يمكنك رفــع دعــوى عن 
ــرار )تــعــويــض(؛ وإذا قــام مصنع  األضـ
قريب بتلويث مجتمع بأكمله، فيمكن 
لــهــذا املجتمع رفـــع دعـــوى كمجموعة 
)مـــن خـــال دعـــوى قــضــائــيــة جماعية، 
فــي حــالــة الـــواليـــات املــتــحــدة(. إن دول 
الـــعـــالـــم الـــغـــنـــيـــة تـــشـــبـــه ذلـــــك املــصــنــع 
ــتـــان مــن  ــاكـــسـ ــقـــد حــــَرمــــت بـ املـــــلـــــوث. فـ
الــظــروف املــنــاخــيــة طــويــلــة األمـــد التي 
بــنــت عــلــيــهــا اقـــتـــصـــادهـــا، ومــنــازلــهــا، 
ومــزارعــهــا، وبنيتها األســاســيــة. ولــو 
كــانــت هــنــاك مــحــكــمــة عــاملــيــة لــلــمــنــاخ، 
لكان لدى حكومة باكستان حجة قوية 

ــات املـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا من  ضـــد الــــواليــ
البلدان ذات الدخل املرتفع لفشلها في 
الحد من انبعاثات غــازات االحتباس 
الحراري التي تؤدي إلى تغير املناخ. 
ولكن نظًرا لعدم وجود محكمة مناخ 
عاملية )حــتــى اآلن(، يجب أن تتعاون 
ــاق، وأن  ــيــ ــســ ــذا الــ ـــ الـــحـــكـــومـــات فــــي هـ
تــــوزع الــخــســائــر واألضـــــــرار املــنــاخــيــة 
الــتــي يــمــكــن عـــزوهـــا إلـــى تــلــك الــبــلــدان 
ــة عـــنـــهـــا عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ.  املــــســــؤولــ
وستتحمل باكستان )وجــيــرانــهــا في 
جبال الهيمااليا( بالطبع املسؤولية 
ــتـــدامـــة  املـــسـ األســــاســــيــــة عـــــن اإلدارة 
لألراضي، بما في ذلك إعادة التحريج 

والبنية األساسية اآلمنة للمناخ.
إن أكـــبـــر مـــصـــدر لــتــغــيــر املـــنـــاخ الـــذي 
يسببه اإلنــســان هــو تركيز انبعاثات 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي الـــغـــاف 
الـــجـــوي الـــنـــاتـــج عـــن احــــتــــراق الـــوقـــود 
ــاز  ــغـ ــــوري )الـــفـــحـــم والـــنـــفـــط والـ ــفـ ــ األحـ
الطبيعي(. إذ نظًرا ألن بعض جزيئات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون املــنــبــعــثــة في 
الغاف الجوي تظل هناك لقرون، فإن 
التركيز على االنبعاثات املتراكمة على 
مدى فترات طويلة من الزمن أمر بالغ 

األهمية.
وبـــني عــامــي 1850 و2020، أدى حــرق 

ــى انـــبـــعـــاثـــات  ــ ــوري إلــ ــ ــفــ ــ الـــــوقـــــود األحــ
تـــريـــلـــيـــون طــن  بــلــغــت 1.69  تـــراكـــمـــيـــة 
ــكــــربــــون. وتــمــثــل  ــي أكـــســـيـــد الــ ــانـ مــــن ثـ
الـــواليـــات املــتــحــدة مــا يــقــرب مــن 24.6 
ــن- مـــن هــذه  ــة–417 مــلــيــار طــ ــ ــائـ ــ فـــي املـ
ــبــــعــــاثــــات، وهـــــو أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن  االنــ
الــعــالــم 2021: ما  نصيبها مــن ســكــان 
يـــقـــرب مـــن 4.2 فـــي املــــائــــة. كـــذلـــك، فــإن 
الــبــلــدان ذات الــدخــل املــرتــفــع مجتمعة 
ــات املــــتــــحــــدة،  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــك الـ ــ ــ )بــــمــــا فـــــي ذلـ
وأوروبـــــــا، والـــيـــابـــان، وعــــدد قــلــيــل من 
الــبــلــدان األخـــرى( مسؤولة عما يقرب 
من 58.7 في املائة من انبعاثات ثاني 
الــتــراكــمــيــة، ولكنها  الــكــربــون  أكــســيــد 
تــمــثــل 15 فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن ســكــان 
العالم اليوم. وعلى النقيض من ذلك، 
بــنــحــو 5.2 مليار  بــاكــســتــان  ســاهــمــت 
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون بــني  طــــن مــــن ثـ
عامي 1850 و-2020 تقريًبا ما ينبعث 
من الواليات املتحدة كل عــام. ومن ثم 
فإن نصيبها من املسؤولية التاريخية 
ــة- أقــل  ــائــ يــبــلــغ مـــا يـــقـــارب 0.3 فـــي املــ
بكثير مــن نصيبها مــن سكان العالم 
)2.9 في املائة( وعــبء الضرر املرتبط 

باملناخ.
ورغم أن الواليات املتحدة وغيرها من 
الــبــلــدان ذات الــدخــل املرتفع »ُمــَصــدرة 

ــرار املــــنــــاخــــيــــة«، فـــإن  ــ ــــألضــ صـــافـــيـــة لــ
باكستان ومعظم البلدان األخرى ذات 
الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل 
املتوسط األدنــى تتحمل كرًها صافي 
هذه األضــرار. صحيح أن هناك بعض 
الـــجـــدل بـــشـــأن الـــتـــواريـــخ الـــتـــي يجب 
استخدامها عند تقييم املسؤوليات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وتـــقـــول إحـــــدى وجــهــات 
ــاب االنـــبـــعـــاثـــات  ــر، يـــجـــب حــــســ ــظــ ــنــ الــ
التراكمية منذ قــرابــة عــام 1850، ألنه 
في ذلك الوقت ارتفع استخدام الوقود 
األحفوري في جميع أنحاء العالم مع 
الــواليــات املتحدة  بداية التصنيع في 
وأوروبـــــــا. ولــكــن مــعــســكــًرا آخــــر يــقــول 
إنــه فــي عــام 1992، اعتمدت حكومات 
العالم اتفاقية األمــم املتحدة اإلطارية 
املــنــاخ، والتزمت بتثبيت  بشأن تغير 
ــازات الــدفــيــئــة فــي الــغــاف  تــركــيــزات غــ
الـــجـــوي »عــنــد مــســتــوى مـــن شــأنــه أن 
يــمــنــع الــتــدخــل الــبــشــري الــخــطــيــر في 
نظام املناخ«. ولكن هذا النقاش ال يكاد 
يؤثر على توزيع املسؤولية. فحتى لو 
قــمــنــا بــقــيــاس االنــبــعــاثــات الــتــراكــمــيــة 
فــتــرة 1992-2020 فــقــط، فستكون  مــن 
الــواليــات املتحدة هي 19.6 في  حصة 
املائة، وحصة مجموعة الدخل املرتفع 
املــائــة، وحصة باكستان  هي 46.9 في 
هي 0.4 في املائة. وفي كلتا الحالتني، 
يجب أن تتحمل الدول الغنية نصيبها 
العادل من التكاليف املنسوبة للتكيف 
مـــــع املــــــنــــــاخ، واالســــتــــجــــابــــة لــــحــــاالت 
الــطــوارئ، والتعافي فــي البلدان التي 
لــهــا دور ضــئــيــل أو مـــعـــدوم في  كــــان 
التسبب في كــوارث اليوم. ومــع زيــادة 
ا الحاجة 

ً
األضرار املناخية، تزداد أيض

إلـــى اســتــثــمــارات كــبــيــرة ومكلفة )بما 
ــادة الــتــحــريــج عــلــى نــطــاق  ــ فـــي ذلـــك إعـ
واســـع، والبنية التحتية للتحكم في 
الــفــيــضــانــات، وتــخــزيــن املــيــاه الــعــذبــة، 
ــا( لـــحـــمـــايـــة املـــجـــتـــمـــعـــات مــن  ــيــــرهــ وغــ
ــرائــــق  ــــاف، وحــ ــفـ ــ ــــجـ الــــفــــيــــضــــانــــات، والـ
الــغــابــات، واألعــاصــيــر شــديــدة الــقــوة، 
والكوارث األخرى ذات الصلة باملناخ.

وتحدث املآسي املتعلقة باملناخ مثل 
فــيــضــانــات بــاكــســتــان بــوتــيــرة وبــشــدة 
مــتــزايــدتــني فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
في البلدان الغنية والفقيرة على حد 
ســواء. إن الكوارث الحالية هي مجرد 
نظرة مسبقة ملا ينتظرنا في السنوات 
ــة. وفــــــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ والــــعــــقــــود الـ
الـــدول الغنية والقوية  األحــيــان، تنكر 
مــســؤولــيــاتــهــا الــتــاريــخــيــة- ســــواء عن 
االســتــعــمــار أو الــعــبــوديــة أو األضـــرار 
املناخية. وجميع البلدان مسؤولة عن 
الــكــربــون مــن أنظمتها الطاقية  ــة  إزالــ
ــا، وأنـــظـــمـــتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ومــــــن إدارة أراضـ
البيئية بطريقة مسؤولة ومستدامة. 
ــــك، لـــن يــنــســى الــعــالــم الــنــامــي  ومــــع ذلـ
ــذي اضــطــلــعــت بــه  ــ ــادي الــ ــ ــريـ ــ الـــــــدور الـ
ــلــــق كـــــــوارث  ــغـــنـــيـــة فـــــي خــ ــدان الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
مــنــاخــيــة عــاملــيــة الـــيـــوم. ومــــع الــتــزايــد 
بــاملــنــاخ،  املــرتــبــطــة  الــســريــع للخسائر 
ستزداد الطلبات العاملية على العدالة 

املناخية.
* جيفري د. ساكس أستاذ جامعي في جامعة 
كــولــومــبــيــا ومـــديـــر مـــركـــز الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية 

املستدامة التابعة لألمم املتحدة.

باكستان والكفاح من أجل العدالة املناخيةباكستان والكفاح من أجل العدالة املناخية
ــوارث  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ عــــــــام   2022 عــــــــام  كــــــــان 

الــمــنــاخــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــفــاف، 

المهولة،  والــحــرائــق  والفيضانات، 

واألعــاصــيــر، وغــيــرهــا مــن الــكــوارث 

العالم.  مناطق  جميع  ضربت  التي 

وتـــعـــد بــاكــســتــان مـــن بــيــن الــبــلــدان 

األشــــد تـــضـــرًرا مـــن هــــذه الـــكـــوارث. 

الــمــوســمــيــة  ــار  ــطــ األمــ ــاوزت  ــجــ تــ إذ 

ــلــــى مــــدى  ــرة مـــتـــوســـطـــهـــا عــ ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ

الــمــائــة  فـــي   190 بــنــســبــة  عـــاًمـــا   30

تــقــريــًبــا، فــغــمــرت الــفــيــضــانــات غــيــر 

 1400 الــعــاديــة ثــلــث الــبــاد وقــتــلــت 

هــــذه  ولـــــكـــــن  اآلن.  حــــتــــى  شــــخــــص 

الــفــيــضــانــات لــيــســت مــجــرد »كــارثــة 

 نــتــيــجــة 
ً
طـــبـــيـــعـــيـــة«؛ بــــل هــــي أيــــضــــا

تتحمل  أن  يــجــب  الــتــي  الــمــخــالــفــات 

الــــمــــرتــــفــــع  الــــــدخــــــل  ذات  ــدان  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ

الكبيرة. المالية  تكلفتها 

فـــيـــضـــانـــات  أن  واضــــــًحــــــا  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ

بــاكــســتــان مــرتــبــطــة بــتــغــيــر الــمــنــاخ 

إذ نظًرا  الناتج عن سلوك اإلنسان. 

بـــارتـــفـــاع  يـــتـــســـم  الـــــذي  ــواء  ــهــ الــ ألن 

أكبر  بقدر  يحتفظ  الحرارة  درجات 

مــن الــرطــوبــة، فــإن درجــات الــحــرارة 

الــمــرتــفــعــة تــؤدي عــمــوًمــا إلــى ريــاح 

ــة أقــــــــــوى. وفـــــــي حــــيــــن أن  ــيــ ــمــ مــــوســ

ــريــــاح الـــمـــوســـمـــيـــة لـــهـــا تــبــايــنــات  الــ

)تكون  أخرى  إلى  من سنة  طبيعية 

وضعيفة  السنوات  بعض  في  قوية 

ــحــــول  ــتــ فـــــــي ســـــــنـــــــوات أخــــــــــــــــرى(، يــ

ــال نــــحــــو هـــــطـــــول أمــــطــــار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االحــ

غــزيــرة. وقــد يــســهــم ذوبـــان األنــهــار 

بسبب  »الــهــيــمــااليــا«  فــي  الجليدية 

ــا في 
ً

ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة أيــض

زيـــادة الــفــيــضــانــات، وعــلــى األرجــح 

عـــلـــى  يـــنـــطـــبـــق  ــه  ــفــــســ نــ ــشــــــيء  الــــ أن 

الــتــغــيــرات فــي اســتــخــدام األراضـــي، 

والبنية  الغابات  إزالة  ذلك  في  بما 

التصميم. سيئة  األساسية 

جيفري د. ساكس*
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نفوق نفوق 200200 حوت طيار جنحت إلى شواطئ استراليا حوت طيار جنحت إلى شواطئ استراليا
نـــفـــق نــحــو   : • هـــــوبـــــارت - أ ف ب 
200 حـــوت طــيــار بــعــدمــا جنحت إلــى 
شاطئ مكشوف على الساحل الغربي 
لتاسمانيا، على ما أفــاد رجــال إنقاذ 

أستراليون الخميس.
وما زال 35 حوتا من أصل حوالى 230 
مــن هــذه الثدييات على قيد الحياة، 
كما أفادت الهيئة الحكومية املسؤولة 
ــارت إلــى  عــن الــحــيــاة الــبــريــة الــتــي أشــ
الــنــاجــيــة ستكون  أن إنــقــاذ األســـمـــاك 

معركة صعبة.
وأظهرت لقطات جوية مشهدًا مروعا 
الــســوداء  لعشرات مــن هــذه الثدييات 
الــامــعــة مــنــتــشــرة عــلــى طـــول شــاطــئ 
ــلــــى الـــخـــط  ــة عــ ــقــ ــالــ ــتـــش عــ أوشـــــــــن بـــيـ
املائي حيث يلتقي املحيط الجنوبي 

بالرمال.
وغطى سكان محليون بعضا من هذه 
الحيتان بأغطية، وصبوا عليها دالًء 
مــن مــيــاه الــبــحــر إلبــقــائــهــا حــيــة حتى 

وصول املنقذين.
وقال مدير عمليات الحياة البرية في 
الوالية بريندن كارك »لدينا حوالى 
35 حوتا حيا على الشاطئ، وسيكون 
الــتــركــيــز األســـاســـي عــلــى إنـــقـــاذ هــذه 
الـــحـــيـــوانـــات وإعــــــــادة إطـــاقـــهـــا« فــي 

املياه.
وأضــاف »لألسف، لدينا معدل نفوق 

مرتفع في هذا الجنوح تحديدًا«.
وتــابــع »الـــظـــروف البيئية ومــمــارســة 
ــواج هــنــاك عــلــى الــســاحــل  ركــــوب األمــــ
ــكــــشــــوف، أوشـــــــن بــيــتــش،  الـــغـــربـــي املــ
ــد عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ تـــــــــؤثـــــــــران ســــلــــبــــا بـ

الحيوانات«.
ــــذون فــي  ــقـ ــ ــنـ ــ وعــــــــــادة مـــــا يــــخــــوض املـ
املــيــاه ويــســتــخــدمــون أحــزمــة لتعويم 
 
ّ
الـــثـــديـــيـــات فـــي املـــيـــاه الــعــمــيــقــة، لــكــن
مـــســـؤولـــني قــــالــــوا إن تــقــنــيــة جـــديـــدة 
ستختبر أيضا تقوم على استخدام 
مساعدة ميكانيكية لشركة استزراع 

مائي.
ومــن هــنــاك يــأخــذهــا مــركــب إلــى مياه 
أكــــثــــر نــــقــــاء لــتــجــنــب حـــــــدوث حــــاالت 

جنوح جديدة.

ــاكــــواري  ــامــــني، كـــــان مـــرفـــأ مــ وقـــبـــل عــ
القريب مسرحا ألكبر جنوح جماعي 
في الباد على اإلطــاق، إذ جنح فيه 

500 حوت طيار.
ــثـــر مــــن 300 حــــوت،  ــفـــق وقـــتـــهـــا أكـ ونـ
رغــم جهود عشرات املتطوعني الذين 
عــمــلــوا أليـــــام فـــي املـــيـــاه الــــبــــاردة في 

تاسمانيا لتحريرها.
وقال كارك إن الظروف التي تسببت 
ــــت أكـــثـــر  ــانـ ــ فـــــي الــــجــــنــــوح األخـــــيـــــر كـ
صــعــوبــة لــلــحــيــتــان عــمــا كـــانـــت عليه 
قبل عامني، عندما كانت الثدييات في 

»مياه محمية أكثر بكثير«.
ــة  ــى إزالــ ــذلـــك، ســيــتــجــه االهـــتـــمـــام إلــ كـ
الجيف التي غالبا ما تجذب أسماك 

القرش، والتخلص منه
ســتــجــرى عمليات تــشــريــح بحثا عن 
أدلـــة على سبب جــنــوح الحيتان إلى 
ــاطـــئ، لــكــن الــعــلــمــاء مـــا زالــــــوا ال  الـــشـ
يفهمون تماما سبب حـــدوث حــاالت 

الجنوح الجماعية.
الـــحـــيـــتـــان قــد  الـــعـــلـــمـــاء أن  واقـــــتـــــرح 
ــرًا مــن  ــيـ ــثـ ــعـــد اقـــتـــرابـــهـــا كـ ــنـــحـــرف بـ تـ

الشواطئ بحثا عن الطعام.

ــيـــارة الـــتـــي قد  كــمــا أن الــحــيــتــان الـــطـ
يصل طولها إلى أكثر من ستة أمتار، 
لــذلــك تتبع الحيتان  اجتماعية جـــدا 

األخرى التي تقع في مناطق الخطر.
ويحدث ذلك في بعض األحيان عندما 
تسبح حيوانات مسنة أو مريضة أو 
أفــراد  إلــى الشاطئ ويتبعها  مصابة 
مجموعتها فــي محاولة لاستجابة 

إلشارات استغاثة الحوت املحاصر.
ويعتقد آخرون أن الشواطئ املنحدرة 
مثل تلك املوجودة في تاسمانيا تربك 
أجــهــزة ســونــار الحيتان مــا يجعلها 

تعتقد أنها في مياه مفتوحة.
ــد أيـــــــام مــن  ــعـ ــك الـــــحـــــادث بـ ــ وجـــــــاء ذلــ
ــرات حــيــتــان  ــشــ ــن نـــفـــوق عــ اإلبـــــــاغ عــ
الــعــنــبــر فــي جــنــوح جــمــاعــي منفصل 
في كينغ أياند بني تاسمانيا والبر 

الرئيسي األسترالي.
ــنـــوح فــي  ــجـ كـــمـــا تــنــتــشــر عـــمـــلـــيـــات الـ
نــيــوزيــلــنــدا املـــجـــاورة، فــهــنــاك، يجنح 
300 حــوت إلــى الشاطئ كل عــام وفقا 
ــيـــس مــــن غــيــر  ــام الـــرســـمـــيـــة، ولـ لــــألرقــ
املــعــتــاد أن تجنح مــجــمــوعــات مؤلفة 

من 20 إلى 50 حوتا طيارًا.
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الصني تطلق الصني تطلق 
قمرا صناعيا جديدا قمرا صناعيا جديدا 

لرصد البيئةلرصد البيئة
ــاء  ــعــ ــلــــت الـــصـــني صـــبـــاح األربــ أرســ
املــاضــي، قمرًا صناعيا جــديــدًا إلى 
ــــك مـــن مــركــز  ــــدار مــخــطــط لــــه، وذلـ مـ
جــــيــــوتــــشــــيــــوان إلطــــــــــاق األقـــــمـــــار 
الصناعية فــي صــحــراء غــوبــي في 

شمال غربي الباد. 
وتــــــــم إطــــــــــاق الــــقــــمــــر الـــصـــنـــاعـــي 
ــة  ــاعـ الـــسـ فـــــي  »يـــــونـــــهـــــاي- 1 03« 
7:15 صــبــاحــا بــتــوقــيــت بــكــني على 

ــل لـــونـــغ  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ مــــــن الــــــــصــــــــاروخ الـ
مـــارش- 2 دي. وسُيستخدم القمر 
الصناعي املــذكــور بشكل أساسي 
الــجــوي، والبيئات  الــغــاف  لــرصــد 
الفضائية والبحرية، والوقاية من 
الــــكــــوارث والــتــخــفــيــف مـــن حــدتــهــا، 
الــتــجــارب العلمية. ويمثل  وإجـــراء 
اإلطــــــاق املــهــمــة رقــــم 438 لــعــائــلــة 

صواريخ لونغ مارش.

خطر قاتل فى ألعاب األطفال 

أنثى النمر العربى تظهر
مع صغيرها فى جبال ظفار 

ــيــــة  ــائـــج األولــ ــتـ ــنـ • مـــســـقـــط : أظــــهــــرت الـ
ملــــشــــروع مـــســـح الـــثـــديـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
مــحــمــيــة جــبــل ســمــحــان بــمــحــافــظــة ظــفــار 
العمانية، رصد صور نادرة ألنثى النمر 
الـــعـــربـــي وصـــغـــيـــرهـــا الــــــذي لــــم يــتــجــاوز 
بضعة أسابيع؛ ما يعد مؤشرًا إيجابيا 
ــنــــوع وتـــكـــاثـــره فــــي بــيــئــتــه  ــذا الــ ــ لـــبـــقـــاء هـ
الطبيعية. كما رصد مكتب حفظ البيئة 
ــا أخـــــرى لــلــوعــل  بــمــحــافــظــة ظـــفـــار أنــــواعــ
ــــب الـــعـــربـــي فــــي مــحــمــيــة  ــذئـ ــ الـــنـــوبـــي والـ
جــبــل ســمــحــان، حــيــث تنفذ هيئة البيئة 
بمحافظة ظفار مشروعا ملسح الثدييات 
الــكــبــيــرة عــلــى طــــول املـــنـــحـــدر الــجــنــوبــي 
ملحمية جبل سمحان الطبيعية، ويستمر 

حتى نهاية العام.

ــــوع  ـــن نـ ــ ــدم املــــــــشــــــــروع بـــــيـــــانـــــات عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
املفترسات التي تعيش باملنطقة وعددها، 
بواسطة الصور التي يتم تجميعها عبر 
الكاميرات الفخية، واملسوحات امليدانية 
ــادة  ــ ــ ــد زيـ ــ ــ ــبـــب رصـ ــث؛ بـــسـ ــحــ ــبــ لــــفــــريــــق الــ
عمليات االفتراس ملواشي املواطنني في 

محمية جبل سمحان.
ويأتي املــشــروع استكمااًل للجهود التي 
تبذلها الهيئة لتوسيع نطاقات املعرفة 
الــبــيــئــيــة فـــي بــيــئــات الــثــديــيــات الــكــبــيــرة، 
وخاصة املدرجة بقائمة التهديد بخطر 
االنــــقــــراض، مــثــل حـــيـــوان الــنــمــر الــعــربــي، 
ــى إعــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم ســـلـــوك  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
ــلـــك األنــــــــــواع مــــع املـــتـــغـــيـــرات الــبــشــريــة  تـ

والطبيعية.

أجـــرى بــاحــثــون فــي جامعة غوتنبرغ 
الــســويــديــة دراســـة خلصت إلــى أن 84 
باملئة من ألعاب األطفال الباستيكية 
الــقــديــمــة، تــحــتــوي عــلــى مــــواد ســامــة. 
ــن أن الـــســـمـــاح  ــ ــبــــاحــــثــــون مـ الــ ر 

ّ
وحـــــــــذ

بــألــعــاب باستيكية  لــألطــفــال باللهو 
قــديــمــة، قـــد يــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا على 
صحتهم.. فكيف يمكن ضمان اللعب 

اآلمن لألطفال؟
ــذه الــــــــــدراســــــــــة، اخـــتـــبـــر  ووفـــــــقـــــــا لــــــهــــ
ــددا كــبــيــرا مـــن األلــعــاب  الــبــاحــثــون عــ
املصنوعة  التزيني  القديمة، وأدوات 
من الباستيك، ووجدوا أن 84 باملئة 
ــمــــوم، يــمــكــن  مــنــهــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى ســ
الــنــمــو والــتــطــور والــقــدرات  أن تعطل 

األطــفــال.  لــدى  املستقبلية  اإلنجابية 
الــبــاحــثــون أن هــذه السموم  وأوضـــح 
الــدائــري  االقتصاد  أمــام  تشكل عقبة 
ــادة  ــ ــــك إعـ فــــي املـــســـتـــقـــبـــل، بـــمـــا فــــي ذلـ
االســــتــــخــــدام وإعـــــــادة الــــتــــدويــــر، وأن 
األلــعــاب الــقــديــمــة ومـــواد الــتــزيــني قد 
مــواد كيميائية سامة،  تحتوي على 
أو تضر  الــســرطــان  تــســبــب  أن  يــمــكــن 

النووي. بالحمض 
ــد أوصـــــى الـــخـــبـــراء بــــإعــــادة الــنــظــر  وقــ
ــتـــوى الــكــيــمــيــائــي لـــأللـــعـــاب،  فــــي املـــحـ
ومــراجــعــة الكميات املــســمــوح بها من 
مــــواد كــيــمــيــائــيــة مـــوجـــودة فـــي ألــعــاب 
باستيكية، فــي سبيل حماية صحة 

األطفال وسامتهم.

متاحف فرنسا الشهيرة تطفئ أنوارها لتوفير الطاقةمتاحف فرنسا الشهيرة تطفئ أنوارها لتوفير الطاقة
أعــلــنــت ريــمــا عــبــد املــلــك وزيــــرة الــثــقــافــة الفرنسية 
أن متحفي اللوفر وفــرســاي الشهيرين سيطفئان 
أنــوارهــمــا فــي وقــت مبكر، كــإجــراء رمـــزي للتذكير 

بأزمة الطاقة.
وكانت مدينة باريس قد أعلنت في وقت سابق هذا 
األسبوع، أنها ستبدأ بإطفاء األضــواء، التي تزين 
مــعــالــم املــديــنــة قــبــل ســاعــات مــن املــعــتــاد، مــا جعل 
برج إيفل ومعالم أخرى تغرق في الظام ملواجهة 

الــوزيــرة ريما،  ارتفاع تكاليف الكهرباء. وأضافت 
أن أنــــوار هـــرم الــلــوفــر ستطفئ أيــضــا الــســاعــة 11 
مساء بدال من األولى صباحا. وبحسب ما ذكرت 
»الفرنسية«، وستطفئ واجهة شاتو دو فرساي 
في جنوب غرب باريس أنوارها الساعة العاشرة 

مساء قبل ساعة من املوعد املحدد.
وأشـــارت عبد املــلــك، إلــى أن »الــرمــوز مهمة للغاية 
لرفع مستوى الوعي العام«، مضيفة أن اإلجراءات 

الرمزية وحدها لن تكون كافية لخفض استخدام 
الــكــهــربــاء. وحــضــت الـــوزيـــرة املــؤســســات الثقافية 
اتــبــاع أساليب توفير الطاقة مثل  الفرنسية على 
تلك التي اتبعها متحف أورساي في باريس، التي 
»خفضت استهاك الطاقة بمقدار الثلث فقط من 
إلـــى مصابيح  طــريــق تغيير املــصــابــيــح والــتــحــول 

اللد«.
ولــفــتــت إلــــى أن هـــنـــاك مــنــاقــشــات جـــاريـــة مـــع دور 

الــعــرض الخاصة بها،  السينما الستبدال أجــهــزة 
قائلة »إذا تحولوا إلى أجهزة العرض التي تعمل 
بـــالـــلـــيـــزر، فــيــمــكــنــهــم قــســمــة اســتــهــاكــهــم لــلــطــاقــة 
على ســبــعــة«. وارتــفــعــت أســعــار الــطــاقــة فــي جميع 
أنــحــاء أوروبـــــا بــشــكــل كــبــيــر فــي األشــهــر األخــيــرة، 
ويــرجــع ذلــك جزئيا إلــى االضــطــرابــات فــي أســواق 
الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا 

والعقوبات املفروضة على روسيا.


