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العالم يتخلص العالم يتخلص 
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»نقطة نيمو«»نقطة نيمو«
هنا تغرق سفن هنا تغرق سفن 

الفضاء!الفضاء!

فى الليالي المظلمةفى الليالي المظلمة
يخف التلوث الضوئي يخف التلوث الضوئي 
المضّر بالتنّوع الحيويالمضّر بالتنّوع الحيوي

االستغالل المستدام االستغالل المستدام 
للغابات يعود على البيئة للغابات يعود على البيئة 

واالقتصاد بالفائدةواالقتصاد بالفائدة

العالم فقد حوالى العالم فقد حوالى 
7070  ٪٪ من الحيوانات  من الحيوانات 

البرية منذ البرية منذ ١٩70١٩70

أخبار

تقارير

استكشاف

طبيعة

األخيرة

تــأثــيــر الــهــبــوط األرضــــي عــلــى غـــرق املــدن 
ــلـــيـــة أســــــــرع مـــــن تــــأثــــيــــر ارتــــفــــاع  ــاحـ الـــسـ
مستوى سطح البحر، وارتفاع مستويات 
سطح البحر مــع هــبــوط األراضــــي يمكن 
أن يتسببا معا في مشاكل كبيرة للمدن 

الساحلية في السنوات املقبلة.
ــــط الـــبـــاحـــثـــون الــــضــــوء عــلــى 

ّ
ــل لـــطـــاملـــا ســ

مــشــكــلــة االحــتــبــاس الـــحـــراري وعــاقــتــهــا 
بذوبان الجليد وارتفاع مستويات سطح 
البحر، ما يجعل املدن الساحلية الكبرى 
ــغـــرق، ولــكــن هــــذه ليست  تـــواجـــه خــطــر الـ

املشكلة الوحيدة التي تواجه تلك املدن.
وقد تحدث تقرير نشر مؤخرا على موقع 
»فيز دوت أورغ” )phys.org( عن احتمال 
غـــرق 44 مــديــنــة ســاحــلــيــة كــبــرى مكتظة 
بـــالـــســـكـــان عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، لــيــس 
بسبب تغير املناخ فحسب، ولكن بسبب 
هــبــوط األرض الــنــاتــج عــن أعــمــال الحفر 
في آبار الغاز والبترول واملياه الجوفية، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــضــغــط الــشــديــد الــواقــع 
على األرض من تأثير وزن املباني الهائل 

فوقها.
ــار تــــعــــاون مـــشـــتـــرك، اســـتـــخـــدم  ــ ــ وفـــــي إطـ
بــــــاحــــــثــــــون فــــــــي جـــــامـــــعـــــة »نـــــانـــــيـــــانـــــغ« 
الــتــكــنــولــوجــيــة فــي ســنــغــافــورة ومختبر 
الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا واملعهد 
الـــفـــيـــدرالـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي زيـــــورخ 
وجامعة نيوميكسيكو في أميركا؛ رادارا 
فضائيا لقياس درجة هبوط األرض في 
48 مدينة ساحلية حول العالم؛ من بينها 
ليما في البيرو، والغــوس في نيجيريا، 
واإلسكندرية في مصر، وإسطنبول في 
تركيا، وبانكوك في تاياند، ولندن في 

بريطانيا.

ــيـــســـي فــــي الــــدراســــة  ــرئـ ــقــــول املــــؤلــــف الـ يــ
ــاذ فــــي جــامــعــة  ــ ــتــ ــ »شـــيـــريـــل تـــــــاي« -األســ
ــي الـــبـــيـــان  ــ ــة- فـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ نـــانـــيـــانـــغ الـ
الــصــحــفــي »إن هـــذه الـــدراســـة قــد تساعد 
في الحد من اآلثار املحتملة للفيضانات 
الساحلية في العقود القادمة، وذلــك من 
خال تحديد مقدار وسرعة انحسار املدن 
الساحلية املكتظة بــالــســكــان، إذ نتوقع 
الــعــديــد مــن األراضــــي بسبب  أن تنحسر 
ارتــفــاع مستويات سطح البحر وهبوط 

األرض معا”.
وقــــد وقــــع اخـــتـــيـــار الــبــاحــثــن عــلــى هــذه 
املــدن بناء على عاملن أساسين؛ األول 
تـــعـــداد الــســكــان بــهــا، فــكــان الــحــد األدنـــى 
لعدد السكان هو 5 ماين في عام 2020، 
والــثــانــي أن تــكــون تلك املـــدن ساحلية أو 
بعيدة عــن البحر بمسافة ال تتعدى 50 

كيلومترا.
قيمة مالحظات األقمار الصناعيةقيمة مالحظات األقمار الصناعية

ــثـــون بـــيـــانـــات الــــــــرادار  ــاحـ ــبـ وقـــــد حـــلـــل الـ
أقــمــار ناسا  الــذي يعتمد على  الفضائي 
الفضائية في قياس تضاريس األرض من 
عام 2014 إلى 2020 وقد نشروا نتائجهم 

ــة »نـــيـــتـــشـــر ســاســتــنــبــيــلــتــي”  ــلـ فـــــي مـــجـ
.)Nature Sustainability(

ــد الــبــاحــثــن  ــ ــريـــك لــيــنــدســي -أحـ يـــقـــول إيـ
ــــن فـــــي الـــــــدراســـــــة مـــــن جـــامـــعـــة  ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
نيوميكسيوكو- في البيان الصحفي »إن 
هـــذه الـــدراســـة تسلط الــضــوء عــلــى قيمة 
ماحظات األقمار الصناعية عالية الدقة 
في فهم مشكلة هبوط األراضــي بصورة 

أوضح”.
وقــد وجــد الباحثون أن أغلب املــدن الـــ48 
الــتــي شــمــلــتــهــا الــــدراســــة تــعــانــي تقريبا 
مــن درجــــة معينة مــن الــهــبــوط األرضــــي. 
ووجدوا أن 44 مدينة منها قد تهبط بها 
بعض املناطق بمعدل أسرع من معدالت 
ارتــفــاع ســطــح الــبــحــر، وأغــلــب هـــذه املــدن 
تــقــع فـــي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا. وهـــنـــاك 4 
مــدن فقط معرضة لخطر أقــل نسبيا من 
باقي املدن وهي سول )كوريا الجنوبية( 
وطوكيو )اليابان( وواشنطن )الواليات 

املتحدة( وناغويا )اليابان(.
ــــاث أن  ــــحـ ــرت نـــتـــائـــج األبـ ــهــ ــقــــا، أظــ وســــابــ
املتوسط العاملي الرتفاع مستوى سطح 
الـــبـــحـــر هــــو 3.7 مــلــيــمــتــرات فــــي الــســنــة. 

ووفــــق بــيــانــات هـــذه الـــدراســـة فـــإن معدل 
الهبوط األرضي لبعض األجزاء من املدن 
قد يتخطى 20 مليمترا في السنة، ومن 
ــدن؛ تــيــانــجــن )الـــصـــن(، ومدينة  هـــذه املــ
»هــو تشي مــنــه« )فــيــتــنــام(، وشيتاغونغ 
ــغــــون )مـــيـــانـــمـــار(،  ــانــ ــغــــاديــــش(، ويــ ــنــ )بــ
ــا(، وأحـــمـــد آبـــاد  ــيـ ــيـــسـ ــا )إنـــدونـ ــرتـ ــاكـ وجـ

)الهند(.
الهبوط األرضي أسرع أثراالهبوط األرضي أسرع أثرا

الـــســـريـــع  الـــــغـــــرق  ــــل« أن  ــريـ ــ ــيـ ــ ويــــــــرى »شـ
ــة ســبــبــه  ــويــ ــيــ لـــــأراضـــــي فــــي املـــــــدن اآلســ
غالبا ارتفاع الطلب على استخراج املياه 
الجوفية، لتلبية احتياجات املياه لعدد 
السكان املتزايد، وذلك ألن املدن الساحلية 

بها أصبحت مركزا للنمو”.
الهبوط  تأثير  أن  البيانات  أظهرت  وقد 
الساحلية  املدن  األرضي على غرق هذه 
ــتـــوى  أســـــــــرع مــــــن تــــأثــــيــــر ارتـــــــفـــــــاع مـــسـ
الـــبـــحـــر، وأن ارتـــفـــاع مــســتــويــات  ســطــح 
ســــطــــح الــــبــــحــــر مــــــع هـــــبـــــوط األراضـــــــــي 
يــمــكــن أن يــتــســبــبــا فـــي مـــشـــاكـــل كــبــيــرة 
املقبلة،  الــســنــوات  فــي  الساحلية  للمدن 
ــثـــون أنـــــه بـــحـــلـــول عـــام  ــاحـ ــبـ ويـــتـــوقـــع الـ
مــربــعــان  كــيــلــومــتــران  2030 ســيــخــتــفــي 
)الــبــرازيــل(  ريــو دي جانيرو  مــن مدينة 
التدابير  السلطات بعض  لــم تتخذ  إذا 

البحر. ارتفاع  لكبح 
ويختتم إيريك حديثه قائا »إنه رغم أن 
ــــي قــضــيــة عاملية  مــشــكــلــة الــهــبــوط األرضـ
إال أنــه مــن الــضــروري أن تتخذ كــل دولــة 
اتـــهـــا عـــن طـــريـــق تــنــظــيــم عــمــلــيــات  إجـــراء
الــجــوفــيــة وأن تضعها  املــيــاه  اســتــخــراج 
ــلـــدان كـــأولـــويـــة قـــصـــوى فـــي املــنــاطــق  ــبـ الـ

الساحلية”.

الغرق يهدد مدن 
عربية وأسيوية 

وأووربية وأمريكية

أغلب المدن الـ48 
التي شملتها الدراسة 
تعاني الهبوط األرضي

ُـدن حـول العـالم الغـرق يُهـدد عشـرات امل

هبوط األراضي وارتفاع مستوى البحر يعجالن فى اختفاء املدن الساحلية

فريق أميركي يطور فريق أميركي يطور 
تقنية جديدة لتحسني تقنية جديدة لتحسني 
كفاءة اخلاليا الشمسية كفاءة اخلاليا الشمسية 
احلرارية إلى أقصى حداحلرارية إلى أقصى حد

• كيب تــاون – د ب أ: تنظر أعــداد متزايدة من دول العالم 
حاليًا إلى الهيدروجن األخضر على أنه بصيص أمل وحل 
الــوقــت نفسه صــديــق للبيئة يمكن أن  منشود بــشــدة وفــي 
يلبي احتياجات الطاقة املتزايدة في العالم ويساهم أيضًا 

في تحقيق أهداف الحد من تغير املناخ.

هل تختفى دول ومواطنوها عن اخلارطة؟افريقيا متتلك كل مقومات انتاج الهيدروجني األخضر

٣
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• االمــــم املــتــحــدة - أ ف ب : فـــي حــــال غــمــرت املـــيـــاه جــزر 
املــالــديــف أو تــوفــالــو، هــل يختفي هــذا البلد عــن الخارطة 
ومــعــه مــواطــنــوه؟ هــذه الــخــســارة الــتــي ال يمكن تصورها 
والــنــاجــمــة عـــن الــتــغــيــر املــنــاخــي تــشــكــل صــعــوبــة جــديــدة 
لأسرة الدولية والشعوب املهددة بخسارة هويتها أيضا. 

٥
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كــشــف فــريــق بــحــثــي مــشــتــرك مــن جامعة 
برشلونة اإلســبــانــيــة، واملــركــز البولندي 
آلثــار البحر األبيض املتوسط، وجامعة 
ديــاويــر األمــيــركــيــة، عــن مقبرة للصقور 
داخل ميناء »برينيك« األثري على ساحل 

البحر األحمر بمصر.
ــاء بـــطـــلـــيـــمـــوس الـــثـــانـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وأســـــــــس املـ
املــيــاد(،  )الــقــرن الثالث قبل  فيادلفوس 
ــمــــر فـــــي الــــعــــمــــل خـــــــال الـــفـــتـــرتـــن  ــتــ واســ
الرومانية والبيزنطية، عندما تم تحويله 
إلـــى نــقــطــة الـــدخـــول الــرئــيــســيــة لــلــتــجــارة 
القادمة من كيب هورن والجزيرة العربية 

والهند.
املــيــنــاء، عثر الفريق  وأثــنــاء التنقيب فــي 
الــبــحــثــي عــلــى املـــقـــبـــرة، الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
ــر الــعــصــر الــرومــانــي )الـــقـــرن الــرابــع  أواخــ
ــيــــــادي(، وهـــي  ــــادس املــــ ــــسـ ــرن الـ ــقــ إلـــــى الــ
الــفــتــرة الــتــي بــــدت فــيــهــا املــديــنــة محتلة 
جزئيًا ويسيطر عليها البليميون، وهم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــدو الـــرحـــل مـــن املنطقة 
الــنــوبــيــة الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي تــلــك الــلــحــظــة 

يــوســعــون نــطــاقــاتــهــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الجزء األكبر من صحراء مصر الشرقية.

وكـــشـــف الـــفـــريـــق الــبــحــثــي عـــن تــفــاصــيــل 
اكتشافهم خال دراســة نشرت في العدد 
األخير من »املجلة األميركية لعلم اآلثار«، 
ــــس؛ حــيــث أعــلــنــوا أنـــهـــا كـــانـــت مــقــبــرة  أمـ
مــصــريــة تــقــلــيــديــة صــغــيــرة، تــم تكييفها 
من قبل »البليمين« مع نظام معتقداتهم 
الــخــاصــة، وكـــانـــت الــنــتــائــج املـــاديـــة الــتــي 
قادتهم لذلك رائعة للغاية، وتشمل بشكل 
خـــاص أشــيــاء مــثــل الـــحـــراب، والــتــمــاثــيــل 
الـــذي يحتوي  الــشــكــل، والــشــاهــد  مكعبة 
ــرات تــتــعــلــق بــعــبــادة الــصــقــر،  عــلــى مـــؤشـ
الــــذي تــم اخــتــيــار صــورتــه لــغــاف الــعــدد 

الحالي من املجلة.
وعثر الفريق البحثي داخــل املقبرة على 
15 صقرًا، معظمها مقطوع الرأس، وعلى 
الــرغــم مــن أن مــدافــن الــصــقــور لــأغــراض 
الــديــنــيــة قـــد لــوحــظــت بــالــفــعــل فـــي وادي 
النيل، وكذلك عبادة الطيور الفردية من 
ــرة األولــــى التي  هـــذا الــنــوع، فــهــذه هــي املـ

يكتشف فيها بــاحــثــون صــقــورًا مدفونة 
داخـــل مــعــبــد، مصحوبة بــالــبــيــض، وهــو 

أمر غير مسبوق تمامًا.
وفي مواقع أخرى، وجد باحثون صقورًا 
الــرأس محنطة، ولكن دائمًا ما  مقطوعة 
وجــــدت عــيــنــات فـــرديـــة فــقــط، ولــيــس في 

مجموعة كما في حالة ميناء »برينيك«.
ــــوان أولـــــر، الــبــاحــث الــرئــيــســي  ويـــقـــول جـ
ــة، فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره املــــوقــــع  ــ ــدراســ ــ ــالــ ــ بــ
ــــي لــــجــــامــــعــــة بــــرشــــلــــونــــة، أمــــس  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الـــعـــنـــاصـــر  )الــــخــــمــــيــــس(، إن »كــــــل هــــــذه 
إلــى أنشطة طقسية مكثفة تجمع  تشير 
بـــن الــتــقــالــيــد املــصــريــة ومــســاهــمــات من 
البليمين، تــدعــمــهــا قــاعــدة ديــنــيــة ربما 
تتعلق بعبادة )اإلله خونسو(، وكان يتم 
تــجــســيــده فــي مــصــر الــقــديــمــة عــلــى شكل 

رجل له رأس صقر«.
ويضيف أن »االكتشافات توسع معرفتنا 
الــرحــل )البليمين(  الــنــاس شبه  بــهــؤالء 
الذين عاشوا في الصحراء الشرقية أثناء 

انهيار اإلمبراطورية الرومانية«.

العالم يتخلص من خمسة مليارات هاتف فى العالم يتخلص من خمسة مليارات هاتف فى 20222022
قـــال املــنــتــدى الـــدولـــي لــنــفــايــات األجــهــزة 
اإلليكترونية والكهربائية إن هــذا العام 

سيشهد التخلص من 5.3 مليار هاتف.
وهــــــذا الـــتـــقـــديـــر املـــســـتـــنـــد عـــلـــى بــيــانــات 
ــة يـــلـــقـــي الــــضــــوء عــلــى  ــيــ ــارة الــــدولــ ــتــــجــ الــ
املـــشـــكـــات الــبــيــئــيــة املـــتـــصـــاعـــدة بــســبــب 

املخلفات اإلليكترونية.
وتشير األبحاث إلى أن الكثير من الناس 
بـــدال من  الــقــديــمــة  بــالــهــواتــف  يحتفظون 
إعــــادة تــدويــرهــا. واملـــعـــادن الثمينة غير 
املــســتــخــرجــة مــن نــفــايــات اإللــكــتــرونــيــات، 
مــثــل الــنــحــاس املـــوجـــود فـــي األســـــاك أو 
الــكــوبــالــت فــي بــطــاريــات يــعــاد شحنها ، 

يتم استخراجها من مصادر طبيعية.
يــــقــــول بــــاســــكــــان لــــــيــــــروا، املـــــديـــــر الــــعــــام 
ــهــــزة  ــايـــات األجــ ــفـ ــنـ لـــلـــمـــنـــتـــدى الـــــدولـــــي لـ
اإلليكترونية والكهربائية: »يميل الناس 
إلى اعتبار أن هذه املــواد غير هامة دون 
ماحظة قيمتها الكبيرة، وفي حالة جمع 

هذه املواد فسنجد أن حجمها مهول”.
وهناك ما يقدر بـ 16مليار هاتف محمول 
حول العالم وفي أوروبا، وثلث هذا العدد 

لم يعد مستخدما.
وقـــال املنتدى إن بحثه أظــهــر أن »جبل« 
الــنــفــايــات اإللــيــكــتــرونــيــة والــكــهــربــائــيــة–
ــــاالت واملــــحــــامــــص  ــــسـ ــغـ ــ بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـ
وأجـــهـــزة تــحــديــد املــواقــع–ســيــرتــفــع إلــى 
الــعــام 2030. وفي  74 مليون طــن بحلول 
وقــت ســابــق مــن الــعــام، دشــنــت الجمعية 

امللكية للكيمياء حملة للترويج للبحث 
ـــن أجـــل  ــيــــة مــ ــتــــرونــ ــكــ ــايــــات اإللــ ــفــ ــنــ ــن الــ ــ عـ
ــدة، وســلــطــت  ــ ــديــ ــ ــتـــجـــات جــ ــنـ صـــنـــاعـــة مـ
ــــى الـــــــصـــــــراعـــــــات الــــعــــاملــــيــــة  ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
ومــنــهــا الــحــرب فــي أوكــرانــيــا الــتــي تهدد 
ســاســل إمــــداد املـــعـــادن الــثــمــيــنــة. وقــالــت 

ماغدالينا شــاريــتــانــوفــيــش، مــن املنتدى 
الــعــاملــي لــنــفــايــات األجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
ــزة  ــهـ ــذه األجـ ــ واإللـــيـــكـــتـــرونـــيـــة: »تــــوفــــر هـ
الـــعـــديـــد مـــن املـــــــوارد املــهــمــة الـــتـــي يمكن 
استخدامها في إنتاج أجهزة إلكترونية 
جديدة أو معدات أخــرى، مثل توربينات 

الرياح أو بطاريات السيارات الكهربائية 
أو األلــــــواح الــشــمــســيــة–وكــلــهــا ضــروريــة 
لانتقال الرقمي األخضر إلى املجتمعات 

منخفضة الكربون”.
ويـــتـــم إعـــــادة تـــدويـــر مـــا يـــزيـــد قــلــيــا عن 
17 فـــي املــئــة مـــن الــنــفــايــات اإللــكــتــرونــيــة 

فــي الــعــالــم بشكل صــحــيــح، لــكــن االتــحــاد 
الدولي لاتصاالت التابع لأمم املتحدة 
ــك إلــــى 30 فـــي املــئــة  ــدد هـــدفـــا لـــرفـــع ذلــ حــ

بحلول العام املقبل.
وهذا يسلط الضوء على أنها واحدة من 
»تــيــارات النفايات األســـرع نموا واألكثر 
تعقيدا والتي تؤثر على صحة اإلنسان 
والــبــيــئــة، حــيــث يــمــكــن أن تــحــتــوي على 
مواد ضارة . وتشير استطاعات أجرتها 
ــه يــتــم  ــ أنـ ــــى  إلـ  Material Focus مــنــظــمــة
حاليا، في بريطانيا، تخزين أكثر من 20 
مــلــيــون عنصر كــهــربــائــي غــيــر مستخدم 
ولكن يعمل، بقيمة تصل إلى 5.63 مليار 

جنيه إسترليني، في املنازل.
ووفــق الحسابات، فإن األســرة املتوسطة 
في بريطانيا يمكنها بيع التكنولوجيا 
غــيــر املـــرغـــوب فــيــهــا وجــمــع حـــوالـــي 200 

جنيه إسترليني.
ــدم حــمــلــة املـــنـــظـــمـــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت  ــقــ وتــ
نصائح، بما فــي ذلــك مكان العثور على 

مراكز إعادة التدوير.
ويقول باسكا ليروا إنه يمكن عمل الكثير، 
مضيفا »إن توفير صناديق التجميع في 
محات السوبر ماركت، واستام األجهزة 
الصغيرة املكسورة عند تسليم األجهزة 
الجديدة وتقديم صناديق شحن إلعادة 
الــنــفــايــات اإللــكــتــرونــيــة الــصــغــيــرة ليست 
ســوى بعض املــبــادرات التي تم تقديمها 

لتشجيع إعادة هذه العناصر”.

اكتشاف مقبرة للصقور فى ميناء بحري قدمي مبصر اكتشاف مقبرة للصقور فى ميناء بحري قدمي مبصر  مدينة بال إسمنتمدينة بال إسمنتاجلفاف يتمدداجلفاف يتمدد

حياة الترحال تتالشىحياة الترحال تتالشى

خــلــصــت مــجــمــوعــة بــاحــثــن من 
الـــتـــغـــّيـــر   

ّ
أن إلــــــى  ــم  ــالــ ــعــ الــ حــــــول 

املـــنـــاخـــي الـــنـــاجـــم عــــن الـــنـــشـــاط 
 

ّ
اإلنساني »زاد 20 مرة على األقل
مــن احــتــمــاالت« حـــدوث الجفاف 
فــي الــنــصــف الــشــمــالــي مــن الــكــرة 
 
ّ
ــالــــت الـــــدراســـــة إن األرضـــــيـــــة. وقــ
ــاف لـــلـــتـــربـــة  ــ ــفـ ــ ــر حـــــــــدوث جـ ــطــ خــ
ــا والــصــن  كــالــذي شــهــدتــه أوروبــ
ــــحــــدة يـــمـــكـــن أن 

ّ
ــت والــــــواليــــــات املــ

 املناخ الحالي مّرة 
ّ

يتكّرر في ظل
 400 

ّ
 20 سنة مقابل مــرة كــل

ّ
كــل

 من ذلك في حال 
ّ

ى أقل
ّ
سنة أو حت

لم يكن هناك احترار.
ــة بـــاحـــثـــون مــن  ــ ــــدراسـ ــرى الـ وأجـــــ
شبكة »وورلد ويذر أتريبيوشن« 
الــتــي تــضــّم كــوكــبــة مـــن الــعــلــمــاء 
الـــرّواد في مجال دراســة العاقة 
السببية بن الظواهر الطبيعية 

املتطّرفة والتغّير املناخي.
وعــانــت مــن ظــاهــرة الــجــفــاف في 
ــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــف دول أوروبـ فـــصـــل 
ت 

ّ
عديدة، بدءًا بفرنسا حيث جف

أنهار واضطرت مناطق عدة إلى 
ــام تــقــنــن الســـتـــخـــدام  ــــرض نـــظـ فـ
رت بهذه الظاهرة 

ّ
املياه. كما تأث

ـــحـــدة 
ّ
ــن الــــــواليــــــات املـــت ــ أجـــــــــزاء مـ

والصن.

تــواجــه مدينة عــقــرة الــواقــعــة في 
إقليم كردستان العراق، كما بقية 
مناطق العراق، تداعيات التغير 
املناخي. وتسعى املدينة البالغ 
عدد سكانها 100 ألف نسمة، إلى 
مكافحة تأثيرات التغير املناخي 

 على أساليب األجداد.
ً
معتمدة

يـــســـمـــح  يــــــــــــــزال  وفـــــــــــي حـــــــــن ال 
بــاســتــخــدام االســمــنــت فــي البناء 
فـــي الـــضـــواحـــي، هـــو مــمــنــوع في 
البناء والترميم في وسط املدينة 
ــام 1991،  ــ ــعـ ــ الـ ــتــــاريــــخــــي مـــنـــذ  الــ
حــيــنــمــا حــصــل إقــلــيــم كــردســتــان 

على الحكم الذاتي.
ويــشــرح بلند رضــا زبــيــر رئيس 
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــة عــــــقــــــرة بـــــــــأن »املـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ
الحجرية لديها بالتأكيد قــدرة 
املــقــاومــة«، مضيفًا أن  أكــبــر على 
الــحــجــر يــســمــح بــالــتــخــفــيــف من 
ــنــــاخــــي« ألن  »تـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــر املــ
»االسمنت يرفع درجات الحرارة 
الــبــيــئــة«. وتستقدم  ويــؤثــر عــلــى 
األحجار املستخدمة في عمليات 
ــبــــال،  ــيــــم مـــــن الــــجــ ــتــــرمــ إعــــــــــادة الــ
ويــشــكــل الــحــجــر عــــــازاًل حـــراريـــًا 

جيدًا.

رغــــم أن نــمــط حـــيـــاة الــــرّحــــل هو 
األكثر تأقلمًا مع الطبيعة، إال أن 
الــجــفــاف جعل الحصول  قــســاوة 
املــيــاه والــكــأ للماشية في  عــلــى 
غاية الصعوبة، وهو ما يواجهه 

الرحل في اململكة املغربية.
الــرعــوي على  الــتــرحــال  ويعتمد 
التنقل سعيًا وراء الكأ للماشية، 
وهو نمط معمول به في املغرب 
لــكــنــه يتجه  الـــســـنـــن،  مــنــذ آالف 
اليوم نحو االنــدثــار. وال يتعدى 
عدد الرحل نحو 25 ألف شخص، 
ــاء لــلــســكــان في  ــر إحـــصـ ــق آخــ وفــ
الــعــام 2014، مقابل نحو  املــغــرب 
الـــــعـــــام 2004، مــا  فـــــي  ألــــفــــًا   70
يمثل تراجعا بقرابة الثلثن في 
عــشــرة أعــــوام. ويــوضــح الباحث 
األنتروبولوجي أحمد سكتاني 
أن »الــرحــل كــانــوا دائــمــًا بمثابة 
املــنــاخــيــة، إذا  مــقــيــاس للتقلبات 
فقدوا اليوم القدرة على التحّمل، 
رغم تعّودهم العيش في شروط 
قــاســيــة، فــذلــك يــعــنــي أن الــظــرف 

بات خطيرًا«.

السلمون يحبط الصيادينالسلمون يحبط الصيادين
تشهد األنــهــار االسكتلندية انخفاضًا كبيرًا في أعــداد سمك السلمون 
البري الذي تشتهر به. ويدق صيادون وجمعيات بيئية ناقوس الخطر 
في شأن تأثيرات االحترار املناخي وإزالــة الغابات وانتشار الحشرات، 

على انخفاض أعداد سمك السلمون.
 انخفاض أعداد السلمون 

ّ
ويعتبر صيادون على غرار إيان غوردون، أن

يــقــوم عليه »نظام  إلــى الصيد الجائر للرنكة، وهــو نــوع  يــعــود جزئيًا 
إيكولوجي كامل« في اململكة املتحدة. وبسبب انخفاض أعــداد الرنكة، 
أصبح سمك السلمون الذي يصل إلى املحيط فريسة لأنواع األكبر منه.
أنــدرو غــراهــام ستيوارت  ويقول مدير جمعية »وايلدفيش سكوتلند« 
لدينا مشكلة كبيرة في املحيط، ويبدو أن التغير املناخي هو العامل 

الرئيسي فيها.
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افريقيا متتلك كل املقومات لتصبح منتجاً عاملياً أساسياًافريقيا متتلك كل املقومات لتصبح منتجاً عاملياً أساسياً
لـلهـيــدروجــني األخـضــر فــى مــواجــهـة أزمــة الطــاقـةلـلهـيــدروجــني األخـضــر فــى مــواجــهـة أزمــة الطــاقـة

• كيب تــاون – د ب أ: تنظر أعــداد متزايدة من دول 

 إلـــى الــهــيــدروجــيــن األخــضــر عــلــى أنــه 
ً
الــعــالــم حــالــيــا

بصيص أمل وحل منشود بشدة وفي الوقت نفسه 

صــديــق للبيئة يــمــكــن أن يــلــبــي احــتــيــاجــات الــطــاقــة 

 فـــي تحقيق 
ً
الــمــتــزايــدة فـــي الــعــالــم ويــســاهــم أيـــضـــا

أهـــداف الحد مــن تغير المناخ. وتمتلك أفريقيا كل 

الــمــقــومــات الـــضـــروريـــة بــشــكــل أســـاســـي لــهــذا الــحــل: 

ــــورة، 
َّ
ــُمــــط مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن األراضــــــــي غـــيـــر الــ

وشمس ورياح وطاقة كهرومائية. لذلك ال عجب في 

أن العديد من البلدان – بما فيها ألمانيا – تراهن اآلن 

على أفريقيا كمورد جديد للكهرباء النظيفة. غير أنه 

 ما 
ً
عندما يتعلق األمــر باالبتكار فإن أفريقيا غالبا

تكون متخلفة عن الركب. ولكن عندما يتعلق األمر 

بالهيدروجين »األخضر«، الذي يتم إنتاجه بطريقة 

 باستخدام »الــكــهــربــاء الخضراء« 
ً
محايدة مناخيا

القارة  المستمدة من الطاقة الشمسية، تصبح هذه 

في المقدمة.

المنطقة تمتلك من الناحية 
النظرية إمكانات إلنتاج ما يصل 
إلى ١٦٥ ألف تيراوات/ساعة من 

التيار الكهربائي

اقتصاد

فــعــبــر عــمــلــيــة الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي يتم 
إلــى هــيــدروجــن وأكسجن.  املـــاء  تقسيم 
وتقول مينه خوي لي، الخبيرة في تقنية 
الهيدروجن في معهد »ريستاد إنرجي« 
لأبحاث في أوسلو »نتوقع مشاريع ذات 
نطاق معقول، خاصة في شمال أفريقيا، 

بحلول عام 2024«.
فــي أيــار/مــايــو املــاضــي شكلت ســت دول 
– مــصــر وكــيــنــيــا ومــوريــتــانــيــا واملـــغـــرب 
ونــامــيــبــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا – تــحــالــفــًا 
ــم املـــتـــحـــدة يـــهـــدف إلــى  ــ مـــدعـــومـــًا مـــن األمـ
ــل مــن  ــ إنــــتــــاج 2000 كــيــلــو طــــن عـــلـــى األقــ
الـــهـــيـــدروجـــن األخـــضـــر ســنــويــًا اعــتــبــارًا 
من عام 2030. وكانت أكبر مبادرة بينها 
مشروع »نــور« املوريتاني للهيدروجن 
ــر، والــــــذي يـــهـــدف بـــالـــشـــراكـــة مع  األخــــضــ
مجموعة »شاريوت إنرجي« البريطانية 
الــهــولــنــدي إلى  للطاقة ومــيــنــاء روتــــردام 
تـــوريـــد 600 ألــــف طـــن مـــن الــهــيــدروجــن 
األخــضــر إلــى أوروبـــا سنويًا اعتبارا من 
أنـــد بي  عـــام 2030. وفــقــا ملجموعة »إس 
ــالـــي هـــنـــاك حــالــيــًا  غـــلـــوبـــال« الــتــحــلــيــل املـ
عـــشـــرة مـــشـــاريـــع تــتــعــلــق بــالــهــيــدروجــن 
األخضر في مراحل مختلفة من التطوير 
فـــي أفــريــقــيــا. وبــحــســب الــبــيــانــات، هــنــاك 
مــا يــقــرب مــن 600 محطة طــاقــة متجددة 
بــإجــمــالــي إنــتــاج 64 ألـــف مــيــعــاوات قيد 
الــتــشــغــيــل بــالــفــعــل. ومـــن املــخــطــط إنــشــاء 
مـــــتـــــجـــــددة أخــــــرى  580 مــــحــــطــــة طـــــاقـــــة 

بإجمالي إنتاج 152 ألف ميغاوات.
تقول إريكا بالديسن، املحللة لدى »إس 
أنــد بــي غــلــوبــال« أن سهولة تــوافــر طاقة 
الــريــاح والطاقة الشمسية تمثل »فرصة 
عــظــيــمــة« ألفــريــقــيــا. وأضـــافـــت »أفــريــقــيــا 
دا عامليًا  لــديــهــا الـــقـــدرة ألن تــصــبــح ُمــــــَورِّ

رخيص التكلفة«.
ــــون أجــــــبــــــو، الــــعــــالــــم  ــومــ ــ ــولــ ــ و يـــــقـــــول ســ
الــفــيــزيــائــي فــي مــركــز أبــحــاث »يــولــيــش« 
التابع لجامعة »ديلفت« في هولندا، أن 
قّدر إلنتاج الهيدروجن 

ُ
سعر التصدير امل

األخـــضـــر فـــي غــــرب أفــريــقــيــا عــلــى سبيل 
املـــثـــال أدنــــى مـــن 2.5 يــــورو لــلــكــيــلــو واط 
الــواحــد، موضحا أن هــذا أرخـــص بكثير 
قّدر بنحو 3.8 يورو للكيلو 

ُ
من اإلنتاج امل

واط في أملانيا.
ويتولى أجبو تنسيق مــشــروع »إتــش 2 
الـــذي تعتزم الحكومة  أفــريــقــيــا«،  أتـــاس 
ــة خــــــالــــــه تـــــطـــــويـــــر مــــشــــاريــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ األملـ
الهيدروجن األخضر بالتعاون مع دول 
فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى. 

وفــقــا ألجــبــو، فــإن ثلث مساحة األراضـــي 
ــيـــا مـــنـــاســـبـــة لــأنــظــمــة  ــقـ ــريـ ــــي غــــــرب أفـ فـ
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، بــيــنــمــا تــنــاســب ثــاثــة 
ــزارع الـــريـــاح  ــ ــ ــاع األراضــــــــي أنـــظـــمـــة مـ ــ ــ أربـ

البرية.
ويـــــرى أن املــنــطــقــة تــمــتــلــك مـــن الــنــاحــيــة 
الــنــظــريــة إمــكــانــات إلنــتــاج مــا يــصــل إلــى 
الــتــيــار  ــن  تــــيــــراوات/ســــاعــــة مــ ألـــــف   165
الـــكـــهـــربـــائـــي، مــوضــحــًا أن هــــذا ســيــكــون 
ــاٍف، إذ تفترض إستراتيجية  كـ أكــثــر مــن 
أنــه ستكون هناك  الهيدروجن األملانية 
حــاجــة إلـــى مــا يـــتـــراوح بــن 90 إلـــى 110 

تيراوات/ساعة بحلول عام 2030.
ال يــتــوقــف تــحــديــد املــوقــع األمــثــل إلنــتــاج 
الــــــهــــــيــــــدروجــــــن األخـــــــضـــــــر عـــــلـــــى مـــــدى 
ــمــــس فـــحـــســـب، بــل  ــاح والــــشــ ــ ــريــ ــ تــــوفــــر الــ
ــًا  ــقـ ــاه. ووفـ ــ ــيـ ــ ــــدى تــــوفــــر املـ ــلـــى مــ أيــــضــــًا عـ
ــانـــي لــأبــحــاث  ملــعــهــد »فـــراونـــهـــوفـــر« األملـ
الــتــطــبــيــقــيــة فـــــإن الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي 
إلنتاج الهيدروجن األخضر له متطلبات 
ــدام  ــتـــخـ ــيـــث يـــجـــب اسـ ــة عــــالــــيــــة، حـ ــيـ ــائـ مـ
مـــــصـــــادر املـــــيـــــاه الــــعــــذبــــة مــــثــــل األنــــهــــار 
والبحيرات واملــيــاه الجوفية أو محطات 

تحلية مياه البحر.
ولـــذلـــك ســيــتــعــن عــلــى الــشــركــات املعنية 
ضــمــان أن إنــتــاج الــهــيــدروجــن لــن يكون 

له أي عواقب سلبية على إمـــدادات املياه 
ــى نـــــزاعـــــات حـــول  ــ املـــحـــلـــيـــة أو يـــــــؤدي إلــ

استخدام املياه.
وفــي حالة تحلية مياه البحر على وجه 
الــــخــــصــــوص يـــجـــب مـــــراعـــــاة مــتــطــلــبــات 
الطاقة اإلضافية واآلثار البيئية السلبية 
ــة  ــيـ ــكـــولـــوجـ املـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى الـــنـــظـــم اإليـ

البحرية الساحلية.
وكـــجـــزء مـــن إ ســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
ــراكـــات  لـــلـــهـــيـــدروجـــن أبــــرمــــت أملـــانـــيـــا شـ
ــغـــو  ــكـــونـ ــع نـــامـــيـــبـــيـــا وجــــمــــهــــوريــــة الـ ــ مــ
الــديــمــقــراطــيــة وجــنــوب أفــريــقــيــا وأنــغــوال 

واملغرب.
ويخطط االتحاد األوروبي أيضًا للتحول 
ــر بـــحـــلـــول  ــ ــــضــ ــــن األخــ ــدروجـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ إلـــــــى الـ
ــقــــال عــن  ــتــ ــل االســ ــ ــن أجــ ــ ــام 2050. ومــ ــ عــ
إمــــدادات الطاقة مــن روســيــا، تمت زيــادة 
إستراتيجية االتحاد األوروبي »ريباور« 
في آذار/مارس املاضي بمقدار 10 ماين 
ــيـــدروجـــن  ــهـ الـ ــــن واردات  ــــن أخـــــــرى مـ طـ

األخضر سنويًا.
ــــاوة عــلــى هــــدف االتـــحـــاد  ــذا عـ ويـــأتـــي هــ
األوروبـــي الحالي باستخدام 20 مليون 
طن من الهيدروجن األخضر بحلول عام 

.2030
يــتــنــاســب حـــجـــم رؤوس  ــتـــى اآلن ال  وحـ

ــال الــطــاقــة  األمــــــــوال املــســتــثــمــرة فــــي مـــجـ
املتجددة في أفريقيا مع الخطط املفردة 
له. ووفقا لتقرير صادر عن »بنك التنمية 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــالــ ــقــــي« والــــوكــ األفــــريــ
املـــتـــجـــددة »إيـــريـــنـــا« ُوجـــهـــت عــلــى مـــدار 
ــا املـــاضـــيـــة %2 فـــقـــط مــن  الـــعـــشـــريـــن عـــامـ
جميع االستثمارات في الطاقة املتجددة 
إلــى أفــريــقــيــا. ومــع ذلــك يتوقع خــبــراء أن 
يتغير هذا الوضع في املستقبل القريب، 
إذ من املنتظر انطاق أحد أول املشاريع 
الــفــعــالــة فــي أفــريــقــيــا فــي هـــذا املــجــال في 
جــنــوب غـــرب أنــغــوال فــي غــضــون عــامــن، 
حيث يجرى بتمويل مشترك من أملانيا 
بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية 
بسعة 2 غيغاوات بالقرب من العاصمة 

لواندا.
ــة غـــيـــر املــســتــخــدمــة  ــاقـ ــطـ ومـــــن ســـعـــات الـ
ــنــتــجــهــا هـــذه املــحــطــة ســُيــجــرى 

ُ
الــتــي ســت

اســتــخــدام 400 مــيــغــاوات فــي الــبــدايــة ثم 
ــــى 1000 مـــيـــغـــاوات إلنـــتـــاج  ــا يـــصـــل إلـ مــ
الــهــيــدروجــن األخـــضـــر اعــتــبــارا مـــن عــام 

.2024
ــعـــل حــــالــــيــــًا خـــــط كـــهـــربـــاء  ــفـ ــالـ وهـــــنـــــاك بـ
إلــى  املــحــطــة  الــطــاقــة املنتجة مــن  سينقل 
ــجــرى عملية التحليل 

ُ
املــيــنــاء، حــيــث ســت

الكهربائي.
التالية في بناء منشأة  وتتمثل الخطوة 
ــن قــبــل شــركــتــي  لــلــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي مـ
»جــــــــاوف« و«كـــونـــيـــونـــكـــتـــا« األملــانــيــتــن 
ــغــــول«  ــانــ ــونــ ــعــــاون مـــــع شــــركــــة »ســ ــتــ ــالــ بــ

األنغولية.
أكــبــر شــركــة نفط فــي أفريقيا  وبصفتها 
تمتلك »ســونــانــغــول« خــبــرة واســعــة في 
كــيــفــيــة بــيــع وتــصــديــر الـــغـــاز فـــي الــســوق 

العاملية.
ويــــقــــول رئــــيــــس شــــركــــة »كـــونـــيـــونـــكـــتـــا«، 
شــتــيــفــان لــيــبــيــنــغ »بـــذلـــك يــمــكــن ألملــانــيــا 
تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى إمــــــــدادات الــغــاز 
الــروســيــة إلـــى حـــد مـــا… أفــريــقــيــا لديها 
إمكانات تجعلها واحدة من أهم الشركاء 

ألملانيا وأوروبا«.
املـــجـــاورة ألنــغــوال على  وتــعــمــل ناميبيا 
ــيـــدروجـــن  ــهـ تــنــفــيــذ مــــشــــروع إلنــــتــــاج الـ
األخــضــر تــقــدر تكلفته بنحو 9.4 مليار 
ــــذي مـــن املـــقـــرر أن يــدخــل حيز  ــــورو، والـ يـ

اإلنتاج في عام 2026.
كما أعلنت جــنــوب أفريقيا أفــي شباط/
فبراير املــاضــي عــن خطط لبدء مشاريع 
ــاج الــــهــــيــــدروجــــن األخـــــضـــــر تــبــلــغ  ــتـــ إلنـــ
تكلفتها حوالي 18 مليار يورو على مدار 

السنوات العشر املقبلة.
وفـــي مــؤتــمــر األمــــم املــتــحــدة لــلــمــنــاخ في 
غاسجو »كوب26« تلقت الدولة الواقعة 
فــي الــطــرف الجنوبي مــن أفريقيا وعــودًا 
بالحصول على 8.5 مليار يورو من أجل 

هذا املجال.
وتـــوجـــد فـــي كــيــنــيــا واملـــغـــرب ونــيــجــيــريــا 
مـــراحـــل تــطــويــر مــمــاثــلــة، بــيــنــمــا تخطط 
مـــصـــر لـــثـــاثـــة مــــشــــاريــــع لـــلـــهـــيـــدروجـــن 
بــالــتــعــاون بــن القطاعن العام  األخــضــر 
والــــخــــاص بـــطـــاقـــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ 300 
مـــيـــغـــاوات. ووقـــعـــت مــصــر بــالــفــعــل بــيــان 
نوايا مع شركة »سيمنز« األملانية لهذا 

الغرض.
ــر مــــن عــقــبــات،  ــ ــــك ال يــخــلــو األمــ ــم ذلـ ــ ورغــ
حيث يجب أن تصل املشروعات بسرعة 
ــكـــي تــحــقــق  ــــى حـــجـــم تـــصـــديـــر كـــبـــيـــر لـ إلــ
أربــاحــا، وهــذا يتطلب تعاونا وثيقا بن 
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــركــــات واملــســتــثــمــريــن 
ــــددة األطـــــــــراف  ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــــنــــــوك الـــتـــنـــمـــيـــة مـ
والــخــبــراء التقنين. وســتــكــون الشفافية 
لــة عاملن أســاســيــن فــي تجنب  واملــســاء
املــواد  املزالق التي ابتليت بها صناعات 

الخام في القارة لفترة طويلة.
ســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة أيـــضـــًا إلــــى بنية 
تحتية لوجستية جيدة وتطوير لشبكة 
ــيـــدروجـــن لــلــعــمــاء  ــهـ إمـــــــــدادات لـــضـــخ الـ
– وتــعــد هـــذه نــقــطــة ضــعــف فــي أفــريــقــيــا. 
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي، هــنــاك 
عـــــاوة عــلــى ذلــــك نــقــص فـــي املــهــنــدســن 
املؤهلن الذين يمكنهم تركيب ومراقبة 
وتشغيل وصيانة أنظمة خايا الوقود 
والهيدروجن املتكاملة. ومع ذلك ال تزال 
الــخــبــيــرة فــي تقنية الــهــيــدروجــن خــوي 
لي متفائلة، حيث قالت: »تواجه أفريقيا 
نفس التحدي التقني مثل بقية العالم. 
إنــتــاج الهيدروجن األخــضــر على نطاق 

واسع أمر جديد على الجميع«.
وحتى اآلن تتطلع أوروبا بشكل أساسي 
ــــي، لــم  ــــوي لـ نـــحـــو أفـــريـــقـــيـــا. وبـــحـــســـب خـ
الــرائــدة على  تستثمر روسيا أو الصن، 
مــســتــوى الــعــالــم فــي إنــتــاج الــهــيــدروجــن 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ فــــــي  األخـــــــضـــــــر، حــــتــــى اآلن 
ــك التفتت  ــع ذلـ ــارة. ومـ ــقـ الــخــضــراء فـــي الـ
مؤخرا مجموعة »جي سي إل« الصينية 
العماقة للطاقة الشمسية إلى إمكانات 
أفــريــقــيــا. ويــبــدو أن األفـــارقـــة ال يهتمون 
من أين يحصلون على رأس املــال الــازم، 
ــد بـــنـــك الــتــنــمــيــة األفـــريـــقـــي أنـــه  ــ حـــيـــث أكـ

منفتح أمام جميع املستثمرين.
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»نقطة نيمو«..هنا تغرق سفن الفضاء!»نقطة نيمو«..هنا تغرق سفن الفضاء!

اختارتها وكاالت 
الفضاء العالمية 
لتكون مقبرة 
فضائية تحت 
الماء للحطام 
المتساقط من 

الفضاء

محاطة بأكثر 
من ١٦00 

كيلومتر من 
مياه المحيط في 

كل اتجاه

النقطة لتكون األبعد  العلماء هذه  حدد 
األرض،  يابسة على  أي  البشر وعن  عن 
ــهــــذه الــنــقــطــة  لــ ــر  لــــدرجــــة أن أقـــــــرب بـــشـ
الــفــضــاء  الـــفـــضـــاء فـــي مــحــطــة  ــم رواد  هـ
الـــدولـــيـــة ولــيــســوا الــبــشــر عــلــى األرض، 
أكــثــر عــن »نقطة  أمــا إذا أردت االبــتــعــاد 
نــيــمــو«، فــعــلــيــك مــغــادرة الــكــوكــب نفسه 

الفضاء. إلى 
أين تقع »نقطة نيمو«؟أين تقع »نقطة نيمو«؟

 The »ذا غارديان”  وفقا ملوقع صحيفة 
نيمو  نقطة  فإن  البريطانية،   Guardian
تــعــرف رســمــيــا بــاســم »الــقــطــب الــبــحــري 
الذي يتعذر الوصول إليه«، أو »النقطة 

اليابسة”. في املحيط األبعد عن 
وقــــد تـــم تــســمــيــة »نــقــطــة نــيــمــو« تــيــمــنــا 
رواية  »نيمو« بطل  القبطان  بشخصية 
»20 ألف فرسخ تحت املاء« لجول فيرن، 
»ال  كلمة التينية تعني  أيضا  و«نيمو« 

أحد”.
ويمكن القول إن هذه النقطة تقع حرفيا 
»وســـط الــامــكــان«، فــهــي مــحــاطــة بأكثر 
مـــن 1600 كــيــلــومــتــر مـــن مـــيـــاه املــحــيــط 
فــي كــل اتـــجـــاه. واملـــوقـــع مــعــزول بــشــدة، 
تبعد  لــه  أرض مأهولة  أقــرب  إن  بحيث 
حوالي 2700 كيلومتر، وهذا يجعل من 
الفضاء  مــن محطة  عــلــى  الــفــضــاء  رواد 
330 كيلومتر  يــبــعــدون  -الــذيــن  الــدولــيــة 
فقط عن هذه النقطة- هم األقرب إليها.

 The( ”ووفـــقـــا ملــوقــع »ذي أوشــــن ريــــس
نــيــمــو  نـــقـــطـــة  ــن  ــكـ تـ لــــم   ،)Ocean Race
اكتشفها  1992، حن  معروفة حتى عام 
ــكـــرواتـــي الــكــنــدي،  مــهــنــدس املـــســـاحـــة الـ
كان يحاول  لوكاتيا، حينما  هرفوجي 
الــعــثــور عــلــى أبــعــد نــقــطــة عـــن الــيــابــســة 
برنامج كمبيوتر جغرافي،  باستخدام 
ــاك، بــل  ــنــ ــم يــــذهــــب إلـــــى هــ عـــلـــمـــا بــــأنــــه لــ
اســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا فــقــط لــحــســاب 
املـــوقـــع بـــدقـــة. وقــــد أدرك لــوكــاتــيــا أنــه 
أو  ــاد  ــ ــعـ ــ األبـ ــيـــة  ثـــاثـ األرض  نــــظــــرا ألن 
كــــرويــــة، فــيــجــب أن تـــكـــون أبـــعـــد نــقــطــة 
ــن 3 خــطــوط  ــي املـــحـــيـــط مـــتـــســـاويـــة مــ فــ

ساحلية مختلفة.
قلب  تقع في  نيمو  نقطة  أن  لــذا سنجد 
مــثــلــث مــتــســاو األضــــاع تــمــامــا، تشكله 
ســـواحـــل 3 جـــزر نــائــيــة تــبــعــد كـــل منها 
1600 كيلومتر، وهذه الجزر هي جزيرة 
دوسي )إحدى جزر بيتكيرن(، وجزيرة 
مـــوتـــو نـــــوي )صـــغـــيـــرة املـــســـاحـــة وهـــي 
املؤلفة لجزيرة عيد  السلسلة  مــن  جــزء 
قبالة  )الواقعة  الفصح(، وجزيرة ماهر 

الجنوبية(. القطبية  القارة  سواحل 
الحياة البيولوجية عند نقطة نيموالحياة البيولوجية عند نقطة نيمو

 Atlas( أوبسكيورا  أطلس  ووفقا ملوقع 
تــوجــد طــرق تجارية  فــإنــه ال   ،)Obscura
ــيــــمــــو، وربــــمــــا  ــى نـــقـــطـــة نــ ــ ــ لــــلــــوصــــول إلـ
الــســبــب الــوجــيــه لــذلــك هــو أنـــه ال يــوجــد 
ــاك، فـــهـــي مــــجــــرد مـــســـاحـــات  ــ ــنـ ــ شــــــيء هـ

شــاســعــة مـــن املــحــيــط املـــفـــتـــوح. الــشــيء 
الزائر هو شرف  الــذي سيجده  الوحيد 
الــتــغــلــب عــلــى صــعــوبــة الـــوصـــول إلــيــهــا 
ــر عـــلـــى هـــذا  ــ ــأي شـــخـــص آخــ ــ ــقــــارنــــة بــ مــ

الكوكب.
أما بالنسبة للحياة البحرية، فإن األمر 
ال يــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن صــعــوبــة وصـــول 
الـــبـــشـــر إلــــى هــــذه الـــنـــقـــطـــة، فـــقـــد وصـــف 
الــعــلــمــاء نــقــطــة نــيــمــو بــأنــهــا »املــنــطــقــة 
األقــــــل نـــشـــاطـــا بـــيـــولـــوجـــيـــا فــــي مــحــيــط 

العالم”.
وتــــقــــع إحــــداثــــيــــات نـــقـــطـــة نـــيـــمـــو داخــــل 
 South( الـــهـــادي دائــــرة جــنــوب املــحــيــط 
هــائــل  تــيــار دوار  Pacific Gyre(، وهـــو 
ــيـــة بــــاملــــغــــذيــــات مــن  ــنـ ــاه الـــغـ ــ ــيـ ــ يـــمـــنـــع املـ
أي مصادر  املنطقة. وبدون  إلى  التدفق 
غـــذائـــيـــة، ســيــكــون الــحــفــاظ عــلــى معظم 
أمــرا  الــجــزء مــن املحيط  الحياة فــي هــذا 
مــســتــحــيــا. وبــالــرغــم مــن ذلـــك، فــقــد قــام 
البكتيريا  مــن  العديد  بتوثيق  العلماء 
وســــرطــــانــــات الـــبـــحـــر الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي 
البركانية  الفتحات  بالقرب من  تعيش 

في قاع البحر في نقطة نيمو.
ــام 1997  ــد تــفــاجــأ الــعــلــمــاء كـــذلـــك عــ وقــ
األصــوات تحت  أعلى  بسماع واحــد من 
بالقرب من  اإلطــاق  املسجلة على  املــاء 
الضوضاء  التقاط  تم  وقــد  نيمو،  نقطة 
مـــــن 2011  ــل  ــ ــ أقـ بــــعــــد  ــلــــى  الــــغــــامــــضــــة عــ
ــرق نــقــطــة نــيــمــو بــواســطــة  كــيــلــومــتــرا شـ
ــــات تــــحــــت املـــــــــــاء. وأطــــلــــق  ــــونـ ــــروفـ ــكـ ــ ــيـ ــ مـ

ــم بــلــوب  ــذا الـــصـــوت اسـ الــعــلــمــاء عــلــى هـ
)The Bloop(

كــان هــذا الصوت أعلى حتى من صوت 
تكهنات  إلـــى  أدى  مــمــا  األزرق،  الــحــوت 
بأن مصدره وحش بحر مجهول، إال أن 
والــغــاف  لــلــمــحــيــطــات  الــوطــنــيــة  اإلدارة 
أن  إلـــــــى  ــلــــت  تــــوصــ  )NOAA( الـــــجـــــوي
ذلــــك كــــان صــــوت تــكــســر وتــشــقــق جــبــال 

جليدية عماقة.
نقطة نيمو مقبرة سفن الفضاءنقطة نيمو مقبرة سفن الفضاء

وقد ذكر موقع أوول ذاتس إنترستينغ 
)All That’s Interesting( أنه نظرا لبعد 
والتجارة  الشحن  نيمو عن طرق  نقطة 
»ناسا”  اختارتها وكالة  فقد  البحرية، 
الــعــاملــيــة  ــاء  ــفـــضـ الـ )NASA( ووكــــــــاالت 
ــــرى لــتــكــون مــقــبــرة فــضــائــيــة تحت  األخـ
املـــاء لــلــحــطــام املــتــســاقــط مــن األعــلــى من 

الفضاء.
لـــــتـــــخـــــلـــــص عـــــــــــــادة مــــن  حــــــيــــــث يــــــتــــــم ا
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمــ لـــفـــضـــاء واألقــ ســـفـــن ا
املــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة وكــذلــك الــخــردة 
ــة مـــــــن خـــــــــال إســــقــــاطــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ لـ ا
فـــقـــد  ــذا  ــ لــ أخــــــــرى،  ــرة  ــ مــ األرض  نــــحــــو 
احــتــاج الــعــلــمــاء إلـــى اخــتــيــار مــنــطــقــة 
فــيــهــا خــطــر إصــابــة أي إنــســان  يــكــون 

مــنــخــفــضــا لــلــغــايــة.
 )CNN( ”إن إن  »ســـــي  لــشــبــكــة  ــا  ــقــ ووفــ
ناسا نقطة  فقد استخدمت  األميركية، 
ذلــك  ومـــنـــذ   .1971 عــــام  مــــرة  أول  نــيــمــو 
الحن، تحطمت أكثر من 263 قطعة من 

ذلك بعض  بما في  املنطقة،  في  الخردة 
أعــظــم املــركــبــات الــفــضــائــيــة فـــي الــعــالــم، 
ــــة »مــــيــــر«،  ــيـ ــ ــــروسـ ــاء الـ ــفــــضــ كـــمـــحـــطـــة الــ
لــنــاســا  تـــابـــعـــة  فـــضـــائـــيـــة  مــحــطــة  وأول 
 2031 »سكاي الب” )Skylab(. وفي عام 
الـــــذي ســتــنــتــهــي فـــيـــه صـــاحـــيـــة مــحــطــة 
الــفــضــاء الــدولــيــة وتــخــرج عــن الــخــدمــة، 
مــن املــنــتــظــر أن تــســقــط املــحــطــة فــي هــذه 

األخير. لتكون مقرها  النقطة 
وتـــدفـــن املـــراكـــب الــفــضــائــيــة هـــنـــاك مــثــل 
ــاروخ »ســـبـــاس إكـــس«،  ــ الــتــي تــشــمــل صـ
وعـــدد مــن ســفــن الــشــحــن وكــالــة الفضاء 
ــر مـــن 140 قــطــعــة مــن  ــثـ ــة، وأكـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
اإلمـــــــــــــدادات الـــــروســـــيـــــة، ومــــحــــطــــة مــيــر 
لم تصل  والتي  السوفياتية،  الفضائية 

إلى املوقع في قطعة واحدة.
نقطة نيمو لم تسلم من البالستيكنقطة نيمو لم تسلم من البالستيك

ورغـــم كـــون نــقــطــة نــيــمــو املــكــان املــنــعــزل 
فــي املــحــيــط واألبــعــد عــن الــيــابــســة وعــن 
ــلـــيـــئـــة بـــالـــبـــاســـتـــيـــك  ــإنــــهــــا مـ الــــبــــشــــر، فــ
العثور على  تــم  فقد  الدقيقة،  والــلــدائــن 
ما يصل إلى 26 جسيما من الباستيك 
الدقيق لكل متر مكعب في عينات مياه 
ــم جــمــعــهــا بـــالـــقـــرب مــن  الـــبـــحـــر الـــتـــي تــ

املكان.
وباملقارنة مع بحر جنوب الصن، الذي 
تــحــتــوي مــيــاهــه عــلــى 357 جــســيــمــا من 
نقطة  فــإن  مــكــعــب،  مــتــر  لــكــل  الباستيك 
الــتــلــوث، ولكنها  تــعــد شــديــدة  نــيــمــو ال 

مع ذلك ملوثة.

لم تكن »نقطة نيمو« معروفة حتى 

عــام 1992، حين اكتشفها مهندس 

ــنــــدي،  ــكــ ــاحــــة الــــــكــــــرواتــــــي الــ ــمــــســ الــ

هـــرفـــوجـــي لـــوكـــاتـــيـــا، بــيــنــمــا كـــان 

يـــحـــاول الـــعـــثـــور عــلــى أبـــعـــد نقطة 

عـــن الــيــابــســة بــاســتــخــدام بــرنــامــج 

كمبيوتر جغرافي.

إذا كنت من الراغبين في الذهاب أو 

 the middle( إلــى الامكان الــهــروب 

of nowhere(، حيث ال يزعجك أحد 

فــــوق طــاقــتــك، فوجهتك  يــكــلــفــك  أو 

ــد مـــا؛  ــة إلــــــى حـــ ــروفــ ــعــ أصـــبـــحـــت مــ

إلــى نقطة  الــذهــاب مباشرة  يمكنك 

نيمو )Point Nemo(، وهي بقعة في 

جنوب المحيط الهادي تعد األكثر 

عزلة في العالم.

عثر عليها مهندس كرواتي سنة 1992 كان يبحث عن أبعد نقطة عن اليابسة

الموقع 
معزول بشدة 
بحيث إن أقرب 
أرض مأهولة 

له تبعد حوالي  
2700 كيلومتر
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ويبقى ذلك دون أعلى نقطة في الدول 
الجرزية الصغيرة األكثر تسطحا، لكن 
ــفـــاع مــســتــوى املـــيـــاه ســيــتــرافــق مع  ارتـ
ــواج الــعــاتــيــة،  تــكــاثــر الــعــواصــف واألمــــ
وستتلوث عندها املياه العذبة والتربة 
بـــاملـــلـــح مــــا يــجــعــل الــكــثــيــر مــــن الـــجـــزر 
املرجانية الصغيرة غير قابلة للسكن 
ــاه الـــبـــحـــر كــلــيــا،  ــيـ قـــبـــل أن تــغــمــرهــا مـ

بكثير.
وتـــظـــهـــر دراســــــــة لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
الدولية املعنية بتغير املناخ أن خمس 
ــزر  املـــالـــديـــف وتـــوفـــالـــو وجــ دول هــــي 
مارشال وناورو وكيريباتي قد تصبح 
غــيــر قــابــلــة لــلــســكــن بــحــلــول 2100 ما 
ألـــف الجـــئ مناخي  سينجم عــنــه 600 

من دون وطن.
يطرح هــذا األمــر وضعا غير مسبوق. 
فقد سبق لحروب أن محت بلدانا عن 
خريطة العالم. لكن سومودو اتاباتو 
من جامعة ويسكنسن-ماديسن يقول 
يــســبــق أن شـــهـــدنـــا دوال تــخــســر  »لـــــم 
أراضيها كليا بسبب حدث مادي مثل 

ارتفاع منسوب املحيط.
لكن اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق 
الـــدول وواجــبــاتــهــا الــعــائــدة إلــى العام 
ــتـــي تــشــكــل مــرجــعــا فـــي هــذا  1933 والـ
املـــجـــال واضـــحـــة عــلــى هــــذا الــصــعــيــد: 
ــــف مـــــن أراض مــــحــــددة  ــؤلـ ــ فـــالـــبـــلـــد مـ
وسكان دائمن وحكومة والقدرة على 

التفاعل مع دول أخرى.
ــاه األراضـــــــي  ــ ــيـ ــ لـــكـــن عـــنـــدمـــا تـــغـــمـــر املـ
ــامــــة فــــي مــا  ويـــعـــجـــز الـــســـكـــان عــــن اإلقــ
تبقى مــن أراض، يسقط أحــد املعايير 

على األقل.
اتــابــاتــو يعتبر أن  بــيــد أن ســمــومــودا 
ــو تــخــيــل قــانــونــي  »مـــفـــهـــوم الــــــــدول هــ
استحدث في إطار القانون الدولي. لذا 
يمكن اســتــحــداث تخيل جــديــد يشمل 

الدول الفاقدة ألراضيها.
الــتــي تقف وراء  الــفــكــرة  وهـــذه بالفعل 
 Rising نـــيـــشـــنـــز ــغ  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ مـــــبـــــادرة »رايـ

Nations التي أطلقتها حكومات عدة 
ــــي ســبــتــمــبــر.  ــادئ فـ ــ ــهــ ــ ــن املـــحـــيـــط الــ ــ مـ
ويوضح رئيس وزراء توفالو كوسيا 
تــانــتــانــو لــوكــالــة فــرانــس بـــرس »تــقــوم 
هـــذه الــفــكــرة عــلــى اقــنــاع اعــضــاء األمــم 
املتحدة باالعتراف بدولة ما حتى لو 
غمرت املياه أراضيها ألن لدينا هوية.

وبــدأ البعض يفكر بطريقة عمل هذه 
الدول-األمم التي ستنشأ. 

ويقول كمال أماكران مدير مركز التنقل 
املناخي في جامعة كولومبيا لوكالة 
فرانس برس »يمكن أن تكون األراضي 
فــي مــكــان مــا والــســكــان فــي مــكــان آخــر 

والحكومة في مكان ثالث.
يـــتـــطـــلـــب أوال  ــدد عـــلـــى أن ذلــــــك  ــ ــشـ ــ ويـ
»إعـــانـــا ســيــاســيــا« مــن األمــــم املــتــحــدة 
و«معاهدة« بن الدولة املهددة و«دولة 
مضيفة« مستعدة الستضافة حكومة 
فـــي املــنــفــى فـــي إطــــار نــــوع مـــن ســفــارة 
دائمة، ومواطنيها الذين سيحصلون 

عندها على جنسية مزدوجة.
ــيـــر هــــــذا املـــــســـــؤول الــــســــابــــق فــي  ــشـ ويـ
األمــــم املــتــحــدة إلــــى لــبــس فـــي اتــفــاقــيــة 
مــونــتــيــفــيــديــو »فــعــنــدمــا نــتــحــدث عن 
الـــيـــابـــســـة او  يـــعـــنـــي  أراض، هــــل هـــــذا 

أراضي بحرية؟.
ــثــــاثــــن  ــل جـــــزرهـــــا الـــــثـــــاث والــ ــفـــضـ بـ
املـــبـــعـــثـــرة عـــلـــى مـــســـاحـــة 3,5 مــايــن 
كــيــلــومــتــر مــربــع فـــي املــحــيــط الـــهـــادئ، 
تملك كيريباتي التي ال تحظى بيابسة 
كبيرة، إحدى أكبر املناطق االقتصادية 

الخالصة في العالم.
فــي حــال املحافظة على هــذه السيادة 
البحرية لن تختفي هذه الدول على ما 

يؤكد بعض الخبراء.
وفــــــــي حــــــن اخــــتــــفــــت بــــعــــض الــــجــــزر 
تــتــقــلــص  فـــيـــمـــا  اآلن  ــــن  مـ الـــصـــغـــيـــرة 
باملناطق  االحتفاظ  السواحل، يسمح 
االقتصادية الخالصة أوال باملحافظة 
ــان الـــــوصـــــول إلــــــى مــــــوارد  ــ ــكـ ــ عـــلـــى إمـ

حيوية.
ــادر فـــي اغــســطــس 2021  فـــي إعــــان صــ
أكــدت الــدول األعضاء في منتدى جزر 
الــهــادئ ومــن بينها أستراليا  املحيط 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، أن مــنــاطــقــهــا الــبــحــريــة 
»ستستمر مــن دون أي تــراجــع بغض 
الــنــظــر عـــن أي تــغــيــيــر مـــــادي مــرتــبــط 

بارتفاع مستوى مياه البحر.
لكن فــي كــل األحــــوال، ال يفكر البعض 

في مغادرة بلدانهم املهددة.
ويــؤكــد محمد نشيد »الــبــشــر بــارعــون 
ومــبــدعــون. ســيــجــدون وســائــل عائمة 
لاستمرار في العيش هنا«، متحدثا 

عن مدن عائمة.
إال أن هذه الدول ال تملك املوارد املادية 
ــذه. وســـتـــكـــون  ــ ــهـ ــ ــاريــــع كـ لــتــنــفــيــذ مــــشــ
مــســألــة تــمــويــل »الــخــســائــر واألضــــرار« 
الناجمة عن تداعيات االحترار املناخي 
ــمـــر  مـــــوضـــــوعـــــا ســــاخــــنــــا خــــــــال مـــؤتـ
ــــول املــــنــــاخ )كـــــــــوب27( فــي  ــراف حـ األطــــــ

مصر في نوفمبر.
ويــؤكــد كــمــال أمــاكــران عند الــدفــاع عن 
»حق البقاء« وعدم التخلي عن األرض 
أنـــه يــجــب دائــمــا »أن يــكــون ثــمــة خطة 

طوارئ.
ويـــدعـــو فـــي هــــذا اإلطـــــار إلــــى مــبــاشــرة 
مسار سياسي »في أقرب وقت ممكن« 
الـــدول التي ستصبح  للمحافظة على 

غير قابلة للسكن »ملد السكان باألمل.
ويــؤكــد أن عـــدم الــيــقــن الــحــالــي »يــولــد 
املرارة واليأس وبذلك نقضي على أمة، 

على شعب.

هل تختفي دول ومواطنوها عن اخلارطةهل تختفي دول ومواطنوها عن اخلارطة
بعد أن تغمرها مياه احمليطات؟بعد أن تغمرها مياه احمليطات؟

الـــمـــتـــحـــدة - أ ف ب:  • االمــــــــم 

ــزر  ــيــــاه جـ ــمــــرت الــــمــ ــــي حــــــال غــ فـ

المالديف أو توفالو، هل يختفي 

هــــذا الــبــلــد عـــن الـــخـــارطـــة ومــعــه 

مــواطــنــوه؟ هـــذه الــخــســارة التي 

ال يــمــكــن تـــصـــورهـــا والــنــاجــمــة 

ــاخـــي تــشــكــل  ــــن الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـ عـ

صعوبة جديدة لأسرة الدولية 

ــهـــددة بــخــســارة  ــمـ ــعـــوب الـ والـــشـ

هــويــتــهــا أيـــضـــا. ويـــقـــول محمد 

ــــزر الــمــالــديــف  نــشــيــد رئـــيـــس جـ

لوكالة فرانس برس »إنها أكبر 

مأساة يمكن لشعب، لبلد، ألمة 

أن تواجهها.

ــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وتــــفــــيــــد الــ

المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 

أن مــســتــوى الــبــحــار قـــد ارتــفــع 

العام  25سنتمترا منذ  إلــى   15

االرتـــــفـــــاع  وتـــــيـــــرة  1900 وأن 

تـــتـــســـارع فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 

المدارية.

فــي حـــال اســتــمــرت االنــبــعــاثــات، 

ــتـــوى  ــــع مـــسـ ــفـ ــ ــرتـ ــ يـ ــــع أن  ــــوقـ ــتـ ــ يـ

المحيطات بحوالى متر إضافي 

تــقــريــبــا حــــول جــــزر المحيطين 

الهادئ والهندي بحلول نهاية 

القرن الحالي.

كمال أماكران : لنا 
الحق فى الدفاع عن 
»حق البقاء« وعدم 
التخلي عن األرض 

ويجب أن يكون
ثمة خطة طوارئ

مفهوم الدول 
هو تخيل قانوني 
استحدث في إطار 
القانون الدولي. لذا 
يمكن استحداث 

تخيل جديد يشمل 
الدول الفاقدة 

ألراضيها

خمس دول
 هي المالديف 
وتوفالو وجزر 
مارشال وناورو 
وكيريباتي قد 

تصبح غير قابلة 
للسكن بحلول 

2١00

يؤكد بعض 
الخبراء: في حال 
المحافظة على 

هذه السيادة 
البحرية لن تختفي 

هذه الدول
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صــدمــة  ُيـــحـــدث  أن  لــكــتــابــه  أراد  وهــــو 
كــهــربــائــيــة فــي هـــذا الــشــأن، داعــيــًا فــيــه 
الــنــاس إلـــى تــجــاوز خــوفــهــم الــغــريــزي 
لوكالة  إكلوف  يوهان  وقال  الليل.  من 
الــشــعــور  ــلـــوب  بــــرس إن »املـــطـ فـــرانـــس 
بشكل  عليه  الحفاظ  بغية  أكثر  بالليل 

أفضل.
ــارة  والحــــظ إكـــلـــوف فـــي كــتــابــه أن اإلنــ
االصــطــنــاعــيــة فــي الــعــالــم »تــمــثــل ُعــشــر 
جزءًا  أن  إال  للطاقة،  استهاك  إجمالي 
مفيد«  الضوء  هذا  من  فحسب   

ً
ضئيا

لــلــنــاس. وملــَس إكــلــوف املــتــخــصــص في 
الــخــفــافــيــش ضــرر هــذه اإلنـــارة عــنــدمــا 
الشهيرة  الــغــروب  ثــديــيــات  أن  لــه  تــبــن 
ذات  الكنائس  عن  تدريجًا  تبتعد  هذه 
ــات املـــضـــيـــئـــة. ويــــتــــرافــــق ذلـــك  ــهــ الــــواجــ
مـــع إدراجـــهـــا ضــمــن الــقــائــمــة الــحــمــراء 
لـــــــأنـــــــواع املـــــــهـــــــددة بــــــاالنــــــقــــــراض فـــي 
ــار إلـــى أنـــه قـــرر »درس  ــ الـــســـويـــد. واشـ
املــخــاطــر الـــتـــي تــواجــهــهــا الــحــيــوانــات 
ــلــــوث الــــضــــوئــــي،  ــتــ األخــــــــــرى« جــــــــّراء الــ
شيء. كل  على  تأثيره  »مدى  له  فتبّن 

ــّرب الـــلـــيـــل«  ــجــ ــايـــن »فـــلـــنـــتـــجـــرأ ونــ ويـــعـ
حـــال الــخــنــافــس والــضــفــادع والــقــنــافــذ 
الــكــائــنــات  هــــذه  كـــل  أن  إذ  والـــطـــيـــور... 
اعـــــــــــتـــــــــــادت مـــــــنـــــــذ مـــــــــايـــــــــن الـــــســـــنـــــن 
 
ّ
االســــتــــرشــــاد بـــالـــنـــجـــوم والـــقـــمـــر، لــكــن
ة الـــــشـــــديـــــدة جـــــــدًا ضـــلـــلـــتـــهـــا  اإلضــــــــــــاء

وأربكتها.
ــا حــصــل  الــنــتــائــج عــلــى مـ وال تــقــتــصــر 
مصباح  وهج  اجتذبها  التي  للفراشة 
ــقـــت مـــــن شــــــدة اإلرهـــــــاق  ــفـ ــنـ ــارع فـ ــ ــشــ ــ الــ
إذ  وعمقًا،  اتساعًا  أكثر  هــي  بــل  فــجــرًا، 
يــؤثــر الــتــلــوث الــضــوئــي عــلــى جــوانــب 
أخــــرى كــالــتــلــقــيــح والـــصـــيـــد والــتــكــاثــر 
ووضــــع الــبــيــض والـــهـــجـــرة، وبــالــتــالــي 
يــشــكــل خــطــرًا عــلــى املــنــظــومــة الــبــيــئــيــة 
بــرّمــتــهــا، »حــتــى فــي املــحــيــطــات«، على 

الباحث. قول 
ــوئـــي  الـــضـ ــلــــوث  ــتــ الــ أن  ــابــــت  ــثــ الــ ومــــــن 
يــــشــــّكــــل، إلــــــى جــــانــــب فـــــقـــــدان املــــوائــــل 
املؤدية  العوامل  أحد  اآلفات،  ومبيدات 
 
ّ
إلــى تــدهــور الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، لــكــن
ــزال صــعــبــة الـــقـــيـــاس وثــمــة  ــ ــاره ال تـ ــ آثــ
»إقــــــال مــــن أهـــمـــيـــة الـــخـــطـــر«، بــحــســب 

إكلوف. يوهان 
وأبــــدى ارتــيــاحــه إلـــى أن األبـــحـــاث فــي 
ــأن تـــشـــهـــد ازدهـــــــــارًا، بــعــدمــا  ــذا الــــشــ ــ هـ

سنوات. ثاث  قبل  قليلة  كانت 
محميات السماء المرصعة بالنجوممحميات السماء المرصعة بالنجوم

والحـــظـــت مـــديـــرة الــحــفــظ فـــي جــمــعــيــة 
البيئية  ســكــاي«  دارك  »إنــتــرنــاشــونــال 

ــي مـــجـــال  ــنـــاشـــطـــة فــ ــكـــومـــة الـ ــيـــر الـــحـ غـ
ــيـــل  ــلـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ الــــــدعــــــوة إلـــــــى حــــمــــايــــة سـ
ــة  املـــظـــلـــمـــة وتــــعــــزيــــز اإلنــــــــارة املـــســـؤولـ
ــًا«  ــ ــيــ ــ »وعــ ــة  ــ ــمـ ــ ثـ أن  ويـــــلـــــســـــون  ــــي  ــلــ ــ آشــ
ــتـــدلـــة عــلــى  ــرة، مـــسـ ــاهــ ــظــ ــالــ ــدًا بــ ــزايــ ــتــ مــ

ــدًا عــلــى  ــزايــ ــتــ ــااًل مــ ــ ــبـ ــ ذلـــــك بـــــأن ثـــمـــة إقـ
شــهــادات »مــحــمــيــات الــســمــاء املــرصــعــة 
مختلف  في  تصدرها  التي  بالنجوم« 

العالم. أنحاء 
وتــجــاوز عــدد املــحــمــيــات املــعــتــمــدة من 

اي   ،200 نـــحـــو  اآلن  ــتـــى  حـ الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــنـــوات،  ــادة نـــحـــو مـــئـــة فــــي ســــت سـ ــزيــ بــ
وتــفــتــخــر بــمــتــنــزه تــبــلــغ مــســاحــتــه 160 
توسيعه  في  تأمل  مربع  كيلومتر  ألف 

وإفريقيا. آسيا  في 

وقــالــت ويــلــســون »نــقــطــة انــطــاقــنــا هي 
الــســيــاحــة الــفــلــكــيــة. ومــن خــال مــراقــبــة 
الـــتـــلـــوث  أن  ــدرك  ــ نــ الـــســـمـــاويـــة،  الـــقـــبـــة 
الـــضـــوئـــي يــمــثــل مــشــكــلــة مـــتـــنـــامـــيـــة« . 
2 فــي  ــلـــوث بــنــســبــة  ــتـ ويـــتـــزايـــد هــــذا الـ
املــئــة ســنــويــًا عــلــى صــعــيــد عــاملــي مــنــذ 
إلــى »أن  2017، وأشــارت ويلسون  عــام 
99 فـــي املـــئـــة مـــن الـــســـكـــان فـــي أوروبــــا 
يــعــيــشــون تحت  املــتــحــدة ال  والــواليــات 

بالنجوم. مرصعة  سماء 
متزايد  تعطش  ُولــد  املــنــطــلــق،  هــذا  مــن 
ــى »االبـــتـــعـــاد عـــن الـــوهـــج الــضــوئــي  إلــ
فــــي ســـمـــائـــهـــا  ــتــــي ال يـــظـــهـــر  الــ لـــلـــمـــدن 
ــــوى عـــدد  املــــصــــفــــّرة جــــــــّراء اإلنـــــــــارة ســ
قــلــيــل مــن الــنــجــوم املــتــألــقــة«، عــلــى قــول 
سكاي  »دارك  من  فوكلير  سيباستيان 
فرنسية  دراسات  مؤسسة  وهي  الب«، 

الضوئي. التلوث  عن  خرائط  تعّد 
PicPic  dudu  MidiMidi إنشاء محمية إنشاء محمية

ــكـــن هـــــذا املــــوضــــوع الــــــذي ظــهــر  ولـــــم يـ
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن يــشــّكــل 
الـــفـــلـــك خـــال  لــعــلــمــاء  إاّل  قـــلـــق  مـــصـــدر 
فــتــرة طــويــلــة، بــحــســب عـــاِلـــم الــفــيــزيــاء 
محمية  إنشاء  وراء  كان  الذي  الفلكية 
فــي  »الـــقـــلـــق  بــــأن  وذّكـــــر   .Pic du Midi
شـــأن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي لــم يــبــدأ إال 
الـــحـــادي  ــقــــرن  الــ مــــن  األول  الـــعـــقـــد  فــــي 

والعشرين.
إال أن أزمـــة الــطــاقــة الــيــوم هــي بــمــثــابــة 
ــــب إلثـــــــــــــــارة املـــــســـــألـــــة  ــاســ ــ ــنــ ــ مـــــــدخـــــــل مــ
ــال ســيــبــاســتــيــان فــوكــلــيــر  بــفــاعــلــيــة. وقـ
يــنــاضــل  الـــذي  »دارك ســكــاي الب«  مــن 
ــن األضــــــــــواء الـــــزائـــــدة،  ــ لـــاســـتـــغـــنـــاء عـ
وأضــــواء الـــشـــوارع الــســيــئــة الــتــوجــيــه، 
الــــوهــــج  ــد  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ  LED ومــــصــــابــــيــــح 
آذانــا صــاغــيــة عندما  نــلــقــى  »أصــبــحــنــا 

الضوئي. االعتدال  إلى  ندعو 
ــدة مـــن كــل  ــ ــيـــات أن واحــ ــابـ ومــــن اإليـــجـ
ثــــــاث بــــلــــديــــات فـــرنـــســـيـــة يــــزيــــد عــــدد 
األنــوار  تطفئ  نسمة   100 عن  سكانها 
لكن هذا غير كاف،  الليل.  في منتصف 
الـــحـــيـــاة  ــى  ــلـ عـ الـــفـــعـــلـــي  ــر  ــيـ ــتـــأثـ الـ »ألن 
ــي الــلــيــل«، عــنــد 

َ
الــبــريــة يــكــون فــي طــرف

الــنــشــاط  يـــكـــون  ــر، إذ  ــفـــجـ ــغــــروب والـ الــ
الــحــيــوانــي وقــتــهــا فــي ذروتـــه، عــلــى ما 

شرح.
مــبــادرة  أي  أن  ويــلــســون  آشــلــي  ورأت 
ــعــتــبــر، مــرحــبــة بــالــتــغــيــيــرات األخــيــرة 

ُ
ت

ــاريــــس.  ة الــــعــــامــــة فــــي بــ عـــلـــى اإلضـــــــــاء
ـــا مــــن إطـــفـــاء 

ّ
ــا دمـــنـــا تـــمـــكـــن ــ ــالــــت »مـ وقــ

ــتـــوفـــيـــر الــــطــــاقــــة، فــيــمــكــنــنــا  األنـــــــــوار لـ
الحيوي. التنوع  أجل  من  بذلك  القيام 

فى الليالي املظلمة.. يخف التلوث الضوئي املضرّ بالتنوّع احليويفى الليالي املظلمة.. يخف التلوث الضوئي املضرّ بالتنوّع احليوي
إعالن مبادئ ضد التلوث الضوئي

• بـــاريـــس : يــجــد عـــشـــاق الــســمــاء 

المرّصعة بالنجوم في أزمة الطاقة 

الراهنة فرصة سانحة للتحذير من 

خطر التلوث الضوئي على التنوع 

 
ً
البيولوجي، معتبرين أن ثمة ميا

إلــى اإلقــال من شأنه، وداعــيــن إلى 

االعتدال في استخدام اإلنارة.

وتــحــت عــنــوان »فــلــنــتــجــرأ ونــجــّرب 

Osons la nuit، يطلق عالم  الليل « 

األحـــيـــاء الــســويــدي يــوهــان إكــلــوف 

 هـــو بــمــثــابــة صـــرخـــة إنــــذار 
ً
كـــتـــابـــا

ــلـــوث  ــتـ الـ و« إعــــــــان مـــــبـــــادئ ضـــــد 

رجم إلى ثماني لغات.
ُ
الضوئي« ت

ــاشـــط الـــبـــيـــئـــي »تــوعــيــة  ــنـ وشــــــاء الـ

الضمائر« بأهمية الظام الطبيعي 

ــذ فـــي الـــتـــدهـــور، مــمــا ينعكس  اآلخــ

 على الحيوانات الليلية التي 
ً
سلبا

ي 
َ
تشّكل ثلث الفقاريات ونحو ثلث

الافقاريات.

احليوانات اعتادت منذ ماليني السنني االسترشاد بالنجوم والقمر، لكّن اإلضاءة الشديدة جداً ضللتها وأربكتها

إقبال متزايدا على شهادات »محميات السماء إقبال متزايدا على شهادات »محميات السماء 
المرصعة بالنجوم« في مختلف أنحاء العالمالمرصعة بالنجوم« في مختلف أنحاء العالم
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قـــــارنـــــت الـــــــدراســـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
مجموعة من نماذج تغير املناخ 
الــعــاملــي، ســيــنــاريــوهــات خمسة 
ــتــــوقــــعــــة مــن  ــغـــــوط بـــيـــئـــيـــة مــ ضـــ
املاضي  القرن  الخمسينيات من 

حتى عام 2100.
الضغوطات درجة  هــذه  وتشمل 
الــبــحــر، وتحمض  حــــرارة ســطــح 
املــــــــحــــــــيــــــــطــــــــات، والــــــــعــــــــواصــــــــف 
االســــــــتــــــــوائــــــــيــــــــة، واســـــــتـــــــخـــــــدام 
األراضـــــي، والــســكــان الــبــشــريــن، 
ــا قـــــال الـــبـــاحـــثـــون فــــي بــيــان  كـــمـ

صحافي.
الــدراســة إنــه بحلول عام  وقــالــت 
2055 من املتوقع أن 99 في املئة 
من الشعاب املرجانية في العالم 
ســتــواجــه ظـــروفـــا غــيــر مــنــاســبــة 
بناء على عامل واحد على األقل 
ــاد الــخــمــســة  ــ ــهـ ــ مــــن عــــوامــــل اإلجـ

التي تمت دراستها.
ــــي  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــالــــــــت املـــــــؤلـــــــفـــــــة الـ
البيان  للدراسة رينيه سيتر في 
الــصــحــافــي »فــــي حـــن أن اآلثــــار 
ــيـــر املـــــنـــــاخ عــلــى  ــتـــغـ ــة لـ ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
ــة  ــروفـ ــعـ ــة مـ ــيــ ــانــ ــرجــ ــعــــاب املــ الــــشــ
الــبــحــث يظهر  أن هـــذا  جــيــدا، إال 
أنــهــا فــي الـــواقـــع أســـوأ مــمــا كــان 
متوقعا بسبب مجموعة واسعة 
مــــن الـــضـــغـــوطـــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 

املناخ«. تغير 
ــــان مــفــاجــئــا أن  ــه كـ ــ ــت أنـ ــافــ وأضــ
الـــشـــعـــاب  ــن  ــ مـ ــيـــر  ــثـ ــكـ الـ أن  نـــجـــد 
غمر 

ُ
الــعــاملــيــة ســوف ت املــرجــانــيــة 

مــائــمــة في  غــيــر  بيئية  بــظــروف 
الضغوط  القريب بسبب  الــوقــت 
ــعـــددة. ويــســتــعــد الــبــاحــثــون  ــتـ املـ
التالية من  املرحلة  فــي  للدخول 
ــــي ســـتـــلـــقـــي نـــظـــرة  ــتـ ــ عـــمـــلـــهـــم والـ
تغير  تأثير  كيفية  فاحصة على 
ــنـــاخ عــلــى األنــــــواع املــرجــانــيــة  املـ

للبيان. الفردية، وفقا 

تغير املناخ يهدد بزوال نصف الشعاب املرجانية حول العالم تغير املناخ يهدد بزوال نصف الشعاب املرجانية حول العالم 

فـــي أســـــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، ســـيـــواجـــه نــصــف الــنــظــم الــبــيــئــيــة لــلــشــعــاب 

المرجانية في جميع أنحاء العالم ظروفا غير مناسبة بشكل دائم بحلول 

عام 2035، إذا استمر تغير المناخ با هوادة، وفقا لدراسة جديدة أجراها 

باحثون بجامعة هاواي في مانوا.

ومن المرجح أن تؤدي الظروف غير المائمة إلى موت الشعاب المرجانية 

وســتــكــافــح الـــحـــيـــاة الــبــحــريــة األخــــــرى لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة بسبب 

شرت في مجلة 
ُ
االضطرابات في السلسلة الغذائية، وفقا للدراسة التي ن

»بلوس بيولوجي« العلمية.

الدراسة قارنت 
الضغوط البيئية 

على المرجان منذ 
خمسينيات  القرن 

الماضي

بحلول 20٥٥ ستواجه ٩٩ ٪ من
الشعاب المرجانية مخاطر عدة
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فريق أميركي يطور تقنية جديدة لتحسني كفاءة فريق أميركي يطور تقنية جديدة لتحسني كفاءة 
اخلاليا الشمسية احلرارية إلى أقصى حداخلاليا الشمسية احلرارية إلى أقصى حد

سوف تسهم هذه الدراسة في 

الحد من القيود الحالية التي 

الــخــايــا مــن إنتاج  تمنع تلك 

أعلى قــدر مــن الــطــاقــة، وكذلك 

ستمهد الطريق إلى استغال 

الــطــاقــة الــشــمــســيــة عــلــى مـــدار 

اليوم.

يــســعــى الــعــلــمــاء إلــــى تــطــويــر 

ـــســـهـــم فــي 
ُ
ــدة ت ــديــ تـــقـــنـــيـــات جــ

ــمـــس  ــشـ ــة الـ ــ ــعــ ــ اســـــتـــــغـــــال أشــ

بهدف االعتماد عليها مصدرا 

ــــددة، األمـــــر  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ

ــن اســتــخــدام  الـــــذي يــغــنــيــنــا عـ

ــفـــوري )الــبــتــرول  الـــوقـــود األحـ

والــغــاز والــفــحــم( الـــذي أوشــك 

ـــم فــي  ــهـ ــســ ـــى الـــــنـــــفـــــاد، ويــ ــلـ عــ

الحفاظ على البيئة والحد من 

التغيرات المناخية الضارة.

ــي مـــن  ــثــ ــحــ ـــق بــ ــ ــريـ ــ وقـــــــــد اســـــتـــــطـــــاع فــ
ــــى  ــــن الـــــتـــــوصـــــل إلـ ــــوسـ ــيـ ــ ــة هـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
تــقــنــيــة مــتــقــدمــة تــســاعــد عــلــى تــطــويــر 
 Solar( »الخايا الشمسية الحرارية«
thermophotovolatics( كي تتمكن من 
املــزيــد مــن الطاقة الشمسية  تحصيل 
وتــخــزيــنــهــا، مـــا يــعــنــي زيــــــادة مــعــدل 
إنـــتـــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. ونــشــرت 
نــــتــــائــــج تــــلــــك الــــــــدراســــــــة فــــــي دوريــــــــة 
 Physical( »أبـــايـــد »فــيــزيــكــال ريــفــيــو 

.)Review Applied
وطـــبـــقـــا لـــلـــبـــيـــان الـــصـــحـــفـــي املـــنـــشـــور 
ــريــــن  ــتــــوبــــر/تــــشــ ــــث مــــــن أكــ ــالـ ــ ــثـ ــ فــــــي الـ
ألــرت«  الــجــاري بموقع »يــوريــك  األول 
)Eurekalert(، فــــســــوف تـــســـهـــم تــلــك 
الــدراســة في الحد من القيود الحالية 
التي تمنع تلك الخايا من إنتاج أعلى 
قدر من الطاقة، كذلك ستمهد الطريق 
الــطــاقــة الشمسية على  إلـــى اســتــغــال 

مدار اليوم.
تقنية حديثة تحتاج إلى تطويرتقنية حديثة تحتاج إلى تطوير

تــقــنــيــة الــخــايــا الــشــمــســيــة الــحــراريــة 
من التقنيات املتطورة لتوليد الطاقة 
ــة الــشــمــســيــة،  ــاقــ ــغــــال الــــطــ ــتــ عـــبـــر اســ
وهــي تضم »الخايا الكهروضوئية« 
)Photovoltaic cells( التقليدية التي 
تمتص الفوتونات من أشعة الشمس 
ــــى طــــاقــــة، إلـــى  وتـــحـــولـــهـــا مـــبـــاشـــرة إلـ
ــافــــي يــمــتــص أشــعــة  جـــانـــب جـــــزء إضــ

الـــشـــمـــس بـــالـــكـــامـــل ُمـــــصـــــدرا حــــــرارة 
تتحول الحقا إلى فوتونات.

وعلى الرغم من تطور تلك التقنية عن 
سابقاتها، فهي ال تزال غير قادرة على 
اســتــغــال الــطــاقــة الــشــمــســيــة املــتــاحــة 
بالكامل، ما يؤثر في كّم الطاقة املولد 

عبرها.
وللتعرف على كيفية تحسن إنتاجية 

تلك التقنية، أجرت الجزيرة نت حوارا 
عــبــر اإليـــمـــيـــل مـــع الـــبـــروفـــيـــســـور »بــو 
زاو«، األستاذ املساعد بقسم الهندسة 
املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة بــــجــــامــــعــــة هـــيـــوســـن، 
واملـــشـــرف عــلــى الــبــحــث، والــــذي يشير 
إلى أن الحد األقصى لـ«كفاءة الخايا 
الشمسية الحرارية« )STPV( الحالية 
الستغال الطاقة الشمسية؛ ال يتعدى 
نسبة %85.4، بينما يبلغ الحد املثالي 
نسبة %93.3، وينتج هذا النقص عن 
 )Reciprocity( »خــاصــيــة »الــتــبــادلــيــة

التي تمتلكها الخايا الحالية.
ــيــــة« أن  ــادلــ ــبــ ــتــ ويـــعـــنـــي مـــصـــطـــلـــح »الــ
ــزاء نــظــام الــخــايــا الشمسية  ــ أحـــد أجـ
الحرارية املسمى »الطبقة املتوسطة« 
ــدرا  )Intermediate layer( يــمــتــص قـ
مــعــيــنــا مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وفـــي 
عيد هــذه الطبقة بعث 

ُ
الــوقــت ت نفس 

جزء من تلك الطاقة إلى الفضاء، األمر 
الذي يؤدي بالضرورة إلى فقدان ذلك 
الجزء من الطاقة، ما يعني عدم قدرة 
الخايا على حصد الكمية املثلى من 

الطاقة الشمسية.
وقــد دفــع ذلــك األمــر البروفيسور زاو، 
ــاري الـــبـــاحـــث الــرئــيــس  ــ ــافـ ــ وســـيـــنـــا جـ
لــلــدراســة، إلـــى مــحــاولــة تــطــويــر نظام 
»الـــخـــايـــا الــشــمــســيــة الـــحـــراريـــة« عبر 

تعديل طريقة عمل طبقته الوسطى.
إعادة اكتساب الطاقة املهدرة

ــاحـــثـــان فــــي دراســـتـــهـــمـــا  واعـــتـــمـــد الـــبـ
الــخــايــا الشمسية  على تعديل نــظــام 
ــادلـــي، ما  ــبـ الـــحـــراريـــة لــيــصــيــر غــيــر تـ
يــعــنــي امــتــصــاص الــطــبــقــة املــتــوســطــة 
ــوء، مـــع عــدم  لــكــمــيــة مــعــيــنــة مـــن الــــضــ
انـــبـــعـــاث أي جــــزء مــنــهــا لــلــفــضــاء من 
جديد، وهو أمر مغاير تماما ألنظمة 
حصد الطاقة الشمسية املعمول بها 

حاليا.
ــة  ــالــ الــــحــ ــح زاو »فـــــــــي هـــــــــذه  ــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
تستطيع الطبقة املتوسطة امتصاص 
فـــقـــدان أي كمية  الــشــمــس دون  أشــعــة 
منها، عبر توجيه االنبعاث العكسي 
لــهــا تــجــاه »الــخــلــيــة الــكــهــروضــوئــيــة« 
)Photovoltaic cell(، والــتــي تستطيع 
بـــــــدورهـــــــا امـــــتـــــصـــــاص الــــفــــوتــــونــــات 
املوجودة باألشعة، ومن ثم تحويلها 

إلى طاقة«.
ــا خــــاصــــة  ــ ــــحـ ــــوضـ ــــف زاو مـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الــــفــــرق بــــن نــــظــــام اســـتـــغـــال الـــطـــاقـــة 
الشمسية الحالي والتطوير املقترح، 
فيقول »ينبغي أن ناحظ أن نظامنا 
املــقــتــرح يــتــضــمــن نــفــس نـــوع الــخــايــا 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة املـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــا، 
ــاه فــهــو  ــ ــرنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا الــــــجــــــزء الــــــــــذي ابـ
الــنــظــام الــاتــبــادلــي الــخــاص بالطبقة 

الوسطى«.
ــؤالـــــــه عـــــــن مـــــــــدى ســـهـــولـــة  ــد ســـــ ــ ــنــ ــ وعــ
تطبيق تلك التقنية مستقبا، أشــار 
ــى أن تــصــنــيــع  ــ إلــ الـــبـــروفـــيـــســـور زاو 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى لــلــنــظــام يــســتــدعــي 
استخدام ذات خصائص معينة، وهي 

مواد ال تزال قيد التطوير.
إمـــكـــانـــيـــة  مــــــــدى  ويــــعــــلــــق زاو عــــلــــى 
الــدول  االعــتــمــاد على تلك التقنية فــي 
النامية »يواجه تطوير املواد املطلوبة 
ــاء أنــــظــــمــــة الــــخــــايــــا الــشــمــســيــة  ــنــ ــبــ لــ
الــحــراريــة املعدلة تحديات عــدة، لذلك 
الــصــعــب تطبيقها خـــال الفترة  فــمــن 

الحالية في مختلف الدول النامية«.
تــأثــيــر الــنــظــام الــجــديــد فــي الــتــغــيــرات 

املناخية
املــتــحــدة  ــات  ــ ــــواليـ الـ ويــــوضــــح زاو أن 
األمــيــركــيــة تــتــجــه إلـــى االعــتــمــاد على 
ـــمـــس 

ُ
ــيـــة إلنـــــتـــــاج خ الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ

الــطــاقــة الكهربائية،  احتياجاتها مــن 
وهــــو مـــا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة ضــــرورة 
ــتــــغــــال الـــطـــاقـــة  ــويـــر تـــقـــنـــيـــات اســ ــطـ تـ

الشمسية سريعا.
كــــفــــاءة هـــذه  ــادة  ــ ــ ويــــوضــــح زاو أن زيـ
ــتـــاج املـــزيـــد من  الــتــقــنــيــات يـــســـاوي إنـ
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
خفض االنبعاثات الكربونية بدرجة 
كــبــيــرة، فـــزيـــادة الـــكـــفـــاءة بــمــعــدل 1% 
يـــســـاوي الــتــخــلــص مـــن حـــوالـــي 19.3 

مليار كيلوغرام من تلك االنبعاثات.
ــن الــخــطــوة الــتــالــيــة لــنــشــر نــتــائــج  وعــ
الــدراســة، يوضح البروفيسور زاو أن 
الفريق البحثي يعمل على إثبات دور 
تقنيته في تحسن قدرة نظام الخايا 
الــحــالــي، وقياس  الــحــراريــة  الشمسية 
النتائج الفعلية لتلك التقنية ألول مرة 

على أرض الواقع.

زاو : الواليات 
المتحدة األميركية 
تتجه إلى االعتماد 

على الطاقة 
الشمسية إلنتاج 

ُخمس احتياجاتها 
من الطاقة 
الكهربائية
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االستغالل املستدام للغابات يعود على البيئة واالقتصاد بالفائدةاالستغالل املستدام للغابات يعود على البيئة واالقتصاد بالفائدة
تقرير جديد ملنظمة الفاو

الغابات  أراضي  من  فدان  مليارات   5 حوالي  هناك 

يــمــكــن إعـــادة تــهــيــئــتــهــا واســتــعــادة حــالــتــهــا األولــى 

فـــدان  مــلــيــار   2.5 مــنــهــا حـــوالـــي   2050 ــام  بــحــلــول عـ

كــانــت قــد تــحــولــت إلـــى مــســاحــات زراعـــيـــة بــصــورة 

عشوائية.

ــة  ــذيــ ــتــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر الــــجــــديــــد لـــمـــنـــظـــمـــة األغــ اســ

ــتـــحـــدة )الـــــفـــــاو( حـــــول حـــالـــة  ــمـ ــة لــــأمــــم الـ ــ ــزراعــ ــ والــ

ــه غــابــات  تـــؤديـ الــــذي  الـــــدور   2022 لـــعـــام  الـــغـــابـــات 

التغيرات  آثار  من  والحّد  الفقر  مكافحة  في  العالم 

الـــمـــنـــاخـــيـــة مــــن خــــال اســـتـــخـــدام مــــواردهــــا بــطــرق 

ــــف نـــزيـــف اســـتـــغـــالـــهـــا الـــمـــفـــرط  ــع وقـ مـــســـتـــدامـــة مــ

والعشوائي.

تغطـي غابـات العـالم مـا نسبته 31 % مـن املساحة العـامة لليابسة

التوسع الزراعي يهدد بفقدان 90 % من مساحات الغابات

تـــصـــدر مــنــظــمــة »الـــفـــاو« تــقــريــرهــا 
ــــن، وقــــد  ــامـ ــ ــل عـ ــ حــــــول الــــغــــابــــات كـ
صـــــــدر هـــــــذا الـــــعـــــام فـــــي الــــخــــامــــس 
األول  تــــــشــــــريــــــن  أكــــــــتــــــــوبــــــــر/  مــــــــن 
الـــــــجـــــــاري تــــحــــت عــــــنــــــوان »حــــلــــول 
ــــات مـــــن أجــــــل انـــطـــاقـــة  ــابـ ــ ــغـ ــ مـــــن الـ
خـــــــضـــــــراء واقــــــتــــــصــــــاديــــــات مــــرنــــة 
 Forest pathways ــمـــة«  ــتـــديـ ومـــسـ
 for green recovery and building
 inclusive, resilient and
حــيــث   »sustainable economies
توضيح  إلى  التقرير  معدو  يهدف 
ــتـــي يــمــكــن  ــات الـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــــرؤى والـ

الغابات. قطاع  في  انتهاجها 
ــــول  ــلـ ــ ــــحـ ووفــــــــقــــــــا لــــلــــتــــقــــريــــر فــــــــــإن الـ
ــراء تــتــلــخــص  ــخــــضــ ــيــــاســــات الــ والــــســ
ــة  فـــي 3 مـــحـــاور رئــيــســيــة: وقــــف إزالــ
الــــغــــابــــات والــــعــــمــــل عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة 
عليها، وإصــاح األراضــي املتدهورة 
ــيـــع نـــطـــاق الـــــزراعـــــة، وأخـــيـــرا  وتـــوسـ
االستخدام املستدام للغابات وإعداد 

سياسات خضراء.
عائدات إصالح الغاباتعائدات إصالح الغابات

تغطي غابات العالم ما نسبته 31% 
لليابسة، لكن ما  العامة  من املساحة 
العالم حوالي  بن 1990 و2020 فقد 
مــلــيــون  مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار )1038   420
فــــدان تــقــريــبــا( مــنــهــا، ورغــــم أن هــذا 

الــتــدهــور تــراجــع نسبيا فــإنــه فــي كل 
عام تختفي حوالي 10 ماين هكتار 
)حــــوالــــي 25 مـــلـــيـــون فـــــــدان( بــســبــب 
املفرط ملواردها وانتشار  االستغال 

الحرائق وخاصة الزراعة.
وحسب التقرير فإن التوسع الزراعي 

ــن مــســاحــات  ــدان %90 مــ ــقـ ــفـ بـ يـــهـــدد 
يــتــم تحويلها عــادة  الــغــابــات، حــيــث 
ــة  ــزراعــ لــ ــة أو  ــ ــــويـ إلــــــى مــــســــاحــــات رعـ
مــنــتــجــات بــــصــــورة غـــيـــر مــســتــدامــة. 
ــه  ــتــــوجــ ــكـــــس هــــــــذا الــ ــ ــة عـ ــ ــالــ ــ وفــــــــي حــ
ــراء فـــإن  ــ ــــضـ ــيــــاســــات خـ واعــــتــــمــــاد ســ

الـــغـــابـــات ســتــســهــم فـــي تــقــلــيــص غــاز 
الــكــربــون بنسبة 14%،  ثــانــي أكسيد 
التنوع  الــحــفــاظ على  إلــى  بــاإلضــافــة 
الـــتـــي يعتمد  الــبــيــولــوجــي واملـــــــوارد 
عــلــيــهــا الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــون بـــصـــورة 

خاصة.
ــر مـــــــن تـــنـــامـــي  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا حـــــــــذر الـ ــ ــمـ ــ كـ
الغابية  لــلــمــوارد  املــفــرط  االســتــغــال 
ــوازاة مـــع تـــنـــامـــي عــــدد الــســكــان  ــ ــاملـ ــ بـ
ــلـــيـــارات نــســمــة  الـــــذي ســيــفــوق 9.5 مـ
بحلول عام 2050، وهو ما سيتسبب 
ــلــــى املــــــــوارد  فـــــي زيــــــــــادة الــــضــــغــــط عــ
الــغــابــيــة وارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى املـــواد 

الغذائية بنسبة قد تفوق 50%.
ــتــــقــــريــــر أن هــــنــــاك حــــوالــــي  الــ وقــــــــــّدر 
مــلــيــاري هــكــتــار )حـــوالـــي 5 مــلــيــارات 
فدان( من األراضي التي يمكن إعادة 
تهيئتها واســتــعــادة حالتها األولــى 
بحلول عام 2050 منها مليار هكتار 
كـــانـــت  فـــــــــدان(  مـــلـــيـــار   2.5 )حـــــوالـــــي 
قـــد تـــحـــولـــت إلــــى مـــســـاحـــات زراعـــيـــة 

بصورة عشوائية.
إعــادة تهيئة  التقديرات فإن  وحسب 
 2.5 هـــكـــتـــار )حـــــوالـــــي  مـــلـــيـــون   350
مليون فدان( من األراضي املتدهورة 
ــه عــــائــــدات مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ســـتـــكـــون لــ
جـــدا تـــتـــراوح مــا بــن 700 مــلــيــار و9 
مــلــيــار دوالر، وكــــل دوالر يتم  آالف 
اســـتـــثـــمـــاره فـــي مــثــل هــــذه املــشــاريــع 
تــكــون لــه عــائــدات صــافــيــة تــصــل إلــى 

30 دوالرا.
االستغال املستدام للموارد الغابية

ــر، فـــإن  ــقــــريــ ــتــ ــي الــ ــ ــا جــــــاء فـ ــمـ ــبـ وحـــسـ
الغابية عرف خال  املــوارد  استغال 
زيـــادة كبيرة في  املــاضــيــن  العقدين 
زاد  الــخــشــب، مثا  مـــادة  الطلب على 
عام 2020 بنسبة %12 عما كان عليه 
في السابق حيث تم إنتاج حوالي 4 

مليارات متر مكعب.
ــذه املــــــوارد  ــ ــتـــغـــال هـ ــإن اسـ ــ ولــــذلــــك فـ
فــي دفــع  بــصــورة عقانية سيساهم 
عجلة ما يسمى باالقتصاد األخضر 
مــن خــال توفير فــرص عمل، كما أن 
إنــشــاء مــؤســســات فــي مــجــال تحويل 
الــــخــــشــــب ســــيــــوفــــر مــــثــــا فــــــي قــــــارة 
أفــريــقــيــا حـــوالـــي 25 مــلــيــون وظــيــفــة 
عـــام 2050، وعـــائـــدات تصل  بــحــلــول 

إلى 83 مليار دوالر.
لــكــن االســتــثــمــار الــحــالــي فــي املــــوارد 
الـــتـــقـــريـــر-  مــــا زال -حــــســــب  الـــغـــابـــيـــة 
مـــا قيمته  يــبــلــغ  أن  ضــعــيــفــا ويـــجـــب 
200 مليار دوالر كل عام بحلول عام 
الــحــفــاظ على  الــعــالــم  أراد  إذا   ،2050

الغابات ومواردها.
ــراك املــزيــد  كــمــا دعـــا الــتــقــريــر إلـــى إشــ
من رؤوس األمــوال الخاصة التي ما 
زال مساهمتها أيضا ضعيفة، حيث 
تقدر بحوالي %14 فقط من إجمالي 

األموال املستثمرة في الغابات.

الغابات تسهم في تقليص 
غاز ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة ١4 %



أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية

■  العنوان: الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت: ص.ب  2152 -  الرمز البريدي: 40172
info@greenkuwait.org :البريد االلكتروني ■
www.greenkuwait.org :املوقع االلكتروني ■

GreenKuwait

GreenKuwait
GreenKuwait

GreenKuwait

Sunday 16 October 2022األحد 16 أكتوبر 2022 م – 20 ربيع األول 1444 هـ 

خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

: مــركــز »مصطفى كمال  • اسطنبول 
إلنقاذ وتأهيل الحيوانات البرية« في 
والية هطاي )جنوب(، أطلق 12 نوًعا 
ا من الطيور إلى الطبيعة بعد 

ً
مختلف

اكتمال عاجها
أطــلــق مــركــز »مــصــطــفــى كــمــال إلنــقــاذ 
وتأهيل الحيوانات البرية« في والية 
هــطــاي جنوبي تــركــيــا، 12 طــائــرا إلى 

الطبيعة بعد اكتمال عاجها.
املــركــز التابع لفرع املديرية  ويــواصــل 
العامة لحماية الطبيعة واملنتزهات 
الوطنية فــي هــطــاي، تقديم الخدمات 
العاجية للحيوانات البرية املصابة 

بــأمــراض وجـــروح ناجمة عــن أسباب 
مـــخـــتـــلـــفـــة. ويــــــقــــــدم املــــــركــــــز خــــدمــــات 
اإلسعافات األولية والعاج والعناية 
الــتــأهــيــل للحيوانات  ــادة  ــ املـــركـــزة وإعـ
الــبــريــة. ويــضــم املــركــز جميع األجــهــزة 
التكنولوجية املتوفرة في املستشفى 
مثل مستلزمات العمليات الجراحية، 
واملــــوجــــات فــــوق الــصــوتــيــة واألشـــعـــة 

السينية.
واســـتـــقـــبـــل املــــركــــز 12 طــــيــــرا مــصــابــا 
بـــجـــروح، 9 مــن الــلــقــلــق و2 مــن البجع 
ــد مــن الــعــوســق، وأكــمــل عاجها  وواحـ

وأطلقها إلى أحضان الطبيعة.

العالم فقد حوالى العالم فقد حوالى 7070 % من  % من 
احليوانات البرية منذ احليوانات البرية منذ 19701970

• چنيف : فقد الكوكب ما يقرب من 
70 % مــن حيواناته البرية خــال ما 
، بــحــســب تقييم 

ً
يـــقـــرب مـــن 50 عـــامـــا

مــرجــعــي نــشــره الــصــنــدوق الــعــالــمــي 
ــاط  ــبــ ــا يــشــيــر إلـــــى االرتــ لــلــطــبــيــعــة مــ
المتزايد الملحوظ بين فقدان التنوع 

البيولوجي واالحترار.
وبـــيـــن عـــامـــي 1970 و2018، اخــتــفــى 
ــن الــحــيــوانــات  ــا مــتــوســطــه %69 مـ مـ
البرية، األسماك والطيور والثدييات 
والـــبـــرمـــائـــيـــات والـــــزواحـــــف، بحسب 
ــو أداة  ــ ــر الــــكــــوكــــب الــــحــــي، وهــ مــــؤشــ
مرجعية ينشرها الصندوق العالمي 

للطبيعة كل عامين.
ــوائـــل الــطــبــيــعــيــة،  ــمـ ويـــظـــل تـــدمـــيـــر الـ
 لــــتــــطــــويــــر الــــــــزراعــــــــة، 

ً
وخــــــصــــــوصــــــا

الــســبــب الــرئــيــســي، بــحــســب الــتــقــريــر، 
يــلــيــه االســـتـــغـــال الــمــفــرط لــأراضــي 

والصيد الجائر. ويأتي تغير المناخ 
فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة بــيــن الــعــوامــل 
 دوره »يتزايد بسرعة 

ّ
المختلفة، لكن

ــــق تـــحـــذيـــر مـــاركـــو  «، وفـ
ً
كـــبـــيـــرة جــــــــدا

المبرتيني، المدير العام للصندوق 
العالمي للطبيعة.

ــواء والــــمــــاء  ــ ــهـ ــ ويـــتـــبـــع ذلـــــك تــــلــــوث الـ
 عــن انــتــشــار األنـــواع 

ً
والــتــربــة، فــضــا

الغازية من قبل اإلنسان.
وقال المبرتيني في مؤتمر صحافي 
دولــي عبر اإلنــتــرنــت إن هــذا التقرير 
ــر لـــلـــكـــوكـــب وبـــالـــتـــالـــي  ــمــ »إنــــــــــذار أحــ
 
ً
للبشرية«، »فــي وقــت بــدأنــا فيه حقا
الــنــظــم البيئية المستدامة  نــفــهــم أن 
والتنوع البيولوجي الغني والمناخ 
المستقر، عناصر ضــروريــة لضمان 
 
ً
مستقبل مــزدهــر وأكــثــر عـــداًل وأمــانــا
 ألطفالنا وأطفالهم 

ً
لنا، وخصوصا

ــراب قــمــة الــتــنــوع  ــتــ ــم . مـــع اقــ بــــدورهــ
الــبــيــولــوجــي الــدولــيــة »كــــــوب15« في 
كانون األول/ديسمبر في مونتريال، 
»يــدعــو الــصــنــدوق الــعــالــمــي للحياة 
الــبــريــة الــحــكــومــات إلـــى اغــتــنــام هــذه 
الــفــرصــة النهائية مــن خـــال اعتماد 
اتـــفـــاقـــيـــة عـــالـــمـــيـــة طـــمـــوحـــة إلنـــقـــاذ 
الــحــيــاة الــبــريــة«، عــلــى غــــرار اتفاقية 
بــــشــــأن تــغــيــر  لــــعــــام 2015  بـــــاريـــــس 

المناخ.
ــقـــدان  ــكــــس مــنــحــنــى فـ ــل »عــ ــ ــن أجــ ــ ومــ
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي« و«الــتــخــفــيــف 
مـــن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ«، يـــدعـــو الــتــقــريــر 
ــهـــود الــحــفــظ  ــاق جـ ــطـ ــــى تـــوســـيـــع نـ إلـ
ــتـــهـــاك  ــاج واسـ ــ ــتـ ــ واالســـــتـــــعـــــادة، وإنـ
أغذية أكثر استدامة، وإزالــة الكربون 
بـــــســـــرعـــــة عـــــــن جــــمــــيــــع الــــقــــطــــاعــــات 

االقتصادية.

ــيـــة، مــن  ــكـ • كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا : نـــشـــرت طــبــيــبــة أمـــريـ
ــيـــوبـــورت بــيــتــش، كــالــيــفــورنــيــا، مــقــطــعــًا غــريــبــًا  نـ
ونادرًا المرأة نسيت 23 عدسة الصقة في عينها، 

وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.
ويظهر الفيديو، املنشور على إنستغرام، د.كاترينا 
كورتيفا وهــي تــزيــل الــعــدســات الــاصــقــة مــن عن 

املرأة، التي بدت متقدمة في العمر، وانتشر املقطع 
بسرعة كبيرة وحقق أكثر من مليون مشاهدة.

قــالــت كورتيفا، فــإن املريضة وضعت  وحــســب مــا 
مجموعة من العدسات الاصقة ملدة 23 يومًا على 
التوالي، وكانت تنسى أن تزيل القديمة قبل وضع 

الجديدة، ما أدى إلى تراكمها في عينيها.

وأضافت: »هذا أمر نادر! كانت تنسى إزالتها في 
الــلــيــل، وتــضــع واحــــدة جــديــدة كــل صــبــاح ملـــدة 23 
يومًا«. وتابعت: »كان علي استخدام أداة جراحية 
دقيقة للغاية، ملقط مجوهرات، إلزالة كل العدسات 
الاصقة املتراكمة التي يحذر منها الخبراء، والتي 

قد تؤدي أحيانًا إلى فقدان البصر«.

إزالة إزالة 2323 عدسة الصقة من عني امرأة عدسة الصقة من عني امرأة

عصابة تطالب بفدية كبيرة بعد خطف عصابة تطالب بفدية كبيرة بعد خطف 33 قرود! قرود!
الـــكـــونـــغـــو  ــلــــطــــات  : أودعــــــــــت ســ كـــيـــنـــشـــاســـا   •
الديموقراطية السجن 5 متواطئين مفترضين 
ــانــــزي مـــــن مــلــجــأ  ــبــ ــمــ ــار شــ ــ ــغـ ــ فـــــي خــــطــــف 3 صـ
للحيوانات قبل شهر تقريبا، لكن الخاطفين 
يــواصــلــون المطالبة بفدية كبيرة لتحريرها، 

على ما أفادت مصادر متطابقة.
ــمـــســـؤول عـــن منظمة  وقـــــال فـــرانـــك شـــانـــتـــرو الـ
»جـــــــاك« غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــديـــر مــحــمــيــة 
للحيوانات في لوبومباشي، عاصمة مقاطعة 
كــاتــانــغــا الــعــلــيــا فـــي جـــنـــوب شــــرق جــمــهــوريــة 
لــوكــالــة فــرانــس برس  الــديــمــوقــراطــيــة،  الكونغو 
إن »الخاطفين يطالبون بمئات اآلالف إلعــادة 
صـــغـــار الــشــمــبــانــزي. هــــذا جـــنـــون! لــيــس لــديــنــا 
هــذا المبلغ، والمفاوضات جارية عبر الهاتف 
والقضية فــي المحكمة«. وأشـــار مــصــدر مطلع 
عــلــى الــقــضــيــة إلـــى أن الــمــبــلــغ الــمــطــالــب بـــه هو 
200 ألف دوالر. وقال شانترو في مقطع فيديو 
نشر على صفحة المنظمة على فيسبوك بعد 

االختطاف: »ما يحدث لنا غير مسبوق في عالم 
الحفاظ على القردة«، مضيفا أن المطالبة بفدية 

إلطاق الحيوانات تشكل »سابقة«.
وأوضــــح حـــارس فــي الــمــوقــع طــالــبــا عـــدم كشف 
اسمه »في ليلة 12 سبتمبر، عند الثالثة ليا«، 
تمكن اللصوص من االستياء على 3 من صغار 
الشمبانزي تم إنقاذها من الصيد غير القانوني 
ــــى الــمــلــجــأ  ــم إحـــضـــارهـــا إلـ ــ ــا، وتـ ــهـ ــار بـ ــ ــجـ ــ واالتـ

لاعتناء بها.
ــادم  ــ ــيــــن، الحـــظـــنـــا أن خـ ـــل يــــومــ ــبـ وأضــــــــــاف: »قــ
)سيرفر( تسجيل كاميرا المراقبة قد سرق. في 
اليوم التالي، غّير الرئيس أقفال جميع حاويات 
وأقفاص الحيوانات، باستثناء أقفاص صغار 
الــشــمــبــانــزي«. وتــابــع الــحــارس قــائــا: »الحظنا 
الـــ 5 التي  اخــتــفــاء 3 صــغــار شمبانزي مــن بين 
كــانــت تــعــيــش فـــي الــقــفــص. وفــــي فــتــرة مـــا بعد 
الـــظـــهـــر، اتـــصـــل الـــلـــصـــوص هــاتــفــيــا لــلــمــطــالــبــة 

بفدية«.

إعادة طيور إلى أحضان الطبيعة
بعد اكتمال عالجها جنوبي تركيا


