
Sunday 6 November 2022 Issue 24األحد 6 نوفمرب 2022 م – 12 ربيع اآلخر 1444 هـ العدد 24 ■ أسبوعية - بيئية - مستقلة ■

جماعة الخط األخضر البيئية

الكويت ُعرضة لمعدالت الكويت ُعرضة لمعدالت 
حرارة غير مسبوقة عالميا حرارة غير مسبوقة عالميا 

وعواصف ترابيةوعواصف ترابية
٢

٣

٥

٧

١٤

السعودية إلنتاج طاقة السعودية إلنتاج طاقة 
كهربائية من الرياح بقدرة كهربائية من الرياح بقدرة 

١0١0غيغا واط فى مصر غيغا واط فى مصر 

غاز الميثان .. شبح يعرقل غاز الميثان .. شبح يعرقل 
خطوات العالم للتصدي خطوات العالم للتصدي 

لتغير المناخلتغير المناخ

الجفاف يتهدد الجفاف يتهدد 
النيل من مصرالنيل من مصر

إلى أوغنداإلى أوغندا

الحيتان تبتلع الحيتان تبتلع ١0١0  
ماليين قطعة من ماليين قطعة من 

البالستيك يومياالبالستيك يوميا

المحليات

دراسات

اقتصاد

تقارير

األخيرة

: أكــد تقرير ديـــوان املحاسبة  • الكويت 
للحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون 
الــــزراعــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة عـــن الــســنــة 
املــالــيــة 2022-2021 أن مـــزارع األبــقــار في 
ــة، نــتــيــجــة  ــنــ مــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــة غـــيـــر آمــ
عــــدم وجــــود صــــرف صــحــي، عــــاوة على 
ــة مــحــاصــيــل  ــ ــزراعـ ــ ــة لـ ــ ــــازمـ ــلـــة املــــيــــاه الـ قـ
األعاف، وعدم كافية مبالغ دعم األعاف، 
والحليب والعجات املولودة محليا، ما 
ــدم كــفــايــة إجــــــراءات الهيئة  يــشــيــر إلـــى عـ
تجاه املعوقات والصعوبات التي تواجه 
املـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــا أنـــــه كـــــان حـــريـــا عــلــى 
الهيئة معالجة املعوقات بدال من السعي 
إلــى توزيع مــزارع جــديــدة. وبــن الديوان 
ــفـــر عــنــهــا  ــتـــي أسـ ــم املــــاحــــظــــات، الـ ــ أن أهـ
فحص ومراجعة حسابات هيئة الزراعة.

مزارع االبقار واالعالفمزارع االبقار واالعالف
 مــا شــاب مــشــروع تربية األبــقــار وإنــتــاج 
الـــجـــلـــيـــب وزراعـــــــــة األعــــــــاف الـــخـــضـــراء، 
ــلــــديــــوان مــــن خـــــال زيـــــارة  حـــيـــث تـــبـــن لــ
مــيــدانــيــة اســـتـــغـــال 15 شـــركـــة الــقــســائــم 
املــخــصــصــة لــهــا بــمــوقــع املـــشـــروع وبــنــاء 
األســـوار الخرسانية واملباني اإلنشائية 
والــحــظــائــر، دون إعــــادة تــقــديــم خطابات 
الضمان، وبلغ ما أمكن حصره ما قيمته 
8 ماين دينار باملخالفة لقرارات الهيئة، 
مــبــيــنــا أن الــهــيــئــة تــجــاهــلــت بــاســتــمــرار 
دراســـــــة املـــــــــردود الـــبـــيـــئـــي واالجـــتـــمـــاعـــي 
للبنية التحتية، باملخالفة الشــتــراطــات 
الــبــيــئــة بتخصيص مــوقــع تــوزيــع  هــيــئــة 
قسائم األبــقــار وإنــتــاج الحليب بمنطقة 

رجم خشمان شرق طريق كبد. 
ديون حكوميةديون حكومية

ــديــــون املــســتــحــقــة  ــيـــد الــ ــاف أن رصـ وأضـــــ
مـــــارس 2022 ما  فـــي 31  بــلــغ  لــلــحــكــومــة 
ــدة  ــأرصــ ــار كــ ــ ــنـ ــ قـــــــدره 3.692 مــــايــــن ديـ
مــــدورة دون تــســويــة مــنــذ ســنــوات مالية 

ســـابـــقـــة يـــرجـــع بــعــضــهــا لــلــســنــة املــالــيــة 
إلــى  1994-1993، وتـــرجـــع أســـبـــاب ذلــــك 
وجــود مستحقات على بعض الشركات 
ــا بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــهــ ــات إلخــــالــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ واملـ
التعاقدية وصرف مبالغ دون وجه حق، 
الفتا إلى استمرار تضخم أرصدة بعض 
الحسابات الخارجة عن أبواب امليزانية، 
وبــقــاء الــعــديــد منها مــنــذ ســنــوات مالية 
ســـابـــقـــة دون تـــســـويـــة، مــــا عـــكـــس ظــهــور 
نقص في قيمة بعض املوجودات وظهور 
أرصــــدة فــي بــعــض الــحــســابــات عــلــى غير 
طبيعتها، بلغ ما أمكن حصره منها 363 

ألفا. 
فضيحة اللقاحاتفضيحة اللقاحات

وكـــشـــف عـــن عــــدم تــحــصــن الـــخـــيـــول من 
ــي تـــعـــاقـــدت  ــتــ قـــبـــل إحــــــــدى الــــشــــركــــات الــ
مــعــهــا الــهــيــئــة ملــشــروع تــرقــيــم وتحصن 
وتسجيل الحيوانات في الكويت، حيث 
لم توفر الشركة اللقاحات الازمة للهيئة، 
مـــا جــعــلــهــا تــخــالــف الـــشـــروط الــتــعــاقــديــة 
لــلــعــقــد املـــوقـــع بــقــيــمــة 390 ألــــف ديـــنـــار، 
مشيرا إلى عدم جدوى أنواع من التطعيم 
لألبقار، ما سبب تلوثا بكتيريا للبيئة، 

فضا عن عدم توفير الشركة 21 ماحظا 
بيطريا.

الرقابة البحرية الرقابة البحرية 
بالنسبة للرقابة البحرية، لفت إلى عدم 
وجود آلية عمل مكتوبة تنظم اإلجراءات 
اتــخــاذهــا مــن قبل الهيئة بشأن  الــواجــب 
مصادرات األحياء البحرية، لترد الهيئة 
بأنه سيتم بحث الئحة مع إدارة الشؤون 
إلــى توقف  الــشــأن، الفتا  القانونية بهذا 
الـــهـــيـــئـــة عــــن ســـحـــب تــــراخــــيــــص الــصــيــد 
املخالفة تطبيقا للقرارات املنظمة، لتبن 
ــار الــتــنــســيــق لـــوضـــع آلــيــة  الــهــيــئــة أنــــه جــ
لتطبيق ســحــب رخـــص الــصــيــد، ووضــع 
ــرخــــص حــتــى  ــات خـــاصـــة يــقــفــل الــ ــاشــ شــ

يتسنى متابعة املخالفات. 
حديقة الحيوانحديقة الحيوان

وأكــــد الـــديـــوان وجــــود مــاحــظــات شابت 
حديقة الحيوان، حيث بن تهالك مرافق 
الحديقة وعــدم صاحيتها لاستخدام، 
وتـــحـــتـــاج إلـــــى صـــيـــانـــة جــــذريــــة بــنــظــام 
جديد، مقدرا التكلفة اإلجمالية بـ232 ألف 
دينار كحد أدنى، وأفاد بعدم وجود بنية 
تحتية مناسبة ما قد يتسبب في أعطال 

كهربائية ناتجة عن حرائق وانفجارات 
ملــحــول الــكــهــربــاء والــتــمــديــدات، مــا يؤثر 
على أجهزة التكييف، ويــؤدي إلى نفوق 
الكثير من الحيوانات، عاوة على انقطاع 
ــاء بــشــكــل مــســتــمــر عــــن ري الــنــبــاتــات  ــ املــ
ومـــشـــارب الــحــيــوانــات واملـــرافـــق الــعــامــة. 
وأشــــار إلـــى ضــيــق بــعــض األقـــفـــاص مما 
تسبب في هيجان الحيوانات، وتعرضها 
ــن ســــــوء اســـتـــغـــال  ــ لــــإصــــابــــة، فـــضـــا عـ
املساحات الفارغة إلنشاء أقفاص جديد، 
مضيفا أن اإلغــاق أضــاع فرصة تحقيق 
إيـــــــرادات مـــن الـــتـــذاكـــر كــمــتــوســط ســنــوي 
63 ألـــف ديـــنـــار، وتــوقــف عــقــود مــزايــدات 

استثمار لبعض املوقع.
االعالف المدعومةاالعالف المدعومة

ات املتخذة  ولفت إلى عدم كفاية اإلجراء
ــمـــرار زيــــــادة أعــــــداد املــاشــيــة  ــتـ تـــجـــاه اسـ
ــي بـــعـــض شــــهــــادات  املـــثـــبـــتـــة لـــلـــمـــربـــن فــ
ــه صــــرف  ــيـ ــلـ ــا تــــرتــــب عـ ــتــــحــــصــــن، مــــمــ الــ
كــمــيــات أعــــاف مــدعــومــة بــالــزيــادة دون 
ــعـــض املــــربــــن ال  ــــن أن بـ ــق. وبــ ــ ــه حــ ــ وجــ
توجد لديهم ماشية وتــم بيعها، لكنها 
الهيئة أي تحديث  فــي أنظمة  لــم تظهر 
ــات  ــم وقـــــــف املـــخـــصـــصـ ــتــ ــا، ولـــــــم يــ ــهــ ــنــ عــ
الــكــشــوفــات،  بــمــراجــعــة  العلفية، مطالبا 
عــلــمــا أن الــكــشــوفــات غــيــر دقــيــقــة ألعـــداد 
املــاشــيــة الــفــعــلــيــة مــا تــرتــب عــلــيــه صــرف 
األعــــاف بقيمة  لــدعــم  مــبــالــغ مخصصة 
10 مــايــن ديـــنـــار، وبــحــاجــة إلـــى زيـــادة 
ــــشـــــف عــن  ــة عـــلـــيـــهـــا. وكـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ أعـــــمـــــال الـ
استمرار وجود كميات كبيرة تصل إلى 
378 طنا من األعــاف املدعومة تباع في 
العبدلي وكبد  السوداء بمناطق  السوق 
والوفرة والساملي والجهراء، وأشار إلى 
العبدلي والــوفــرة  مــزارع  مخالفة بعض 
بــمــمــارســة أنــشــطــة ســيــاحــيــة بــاملــخــالــفــة 

للغرض الذي خصصت من أجله.

األمن الغذائى يسير نحو اإلنهيار فى الكويت املزارع حتولت ملطاعم سياحية

الصليبية الزراعية غير آمنة لتربية األبقار ومزارع سياحية مخالفة فى العبدلى والوفرة

أجندة فعاليات أجندة فعاليات 
مؤمتر املناخ مؤمتر املناخ 
COP 27COP 27

القاهرة- األناضول : رفعت مجموعة من املفاوضن األفارقة 
املــتــحــدة املعني بالتغيرات  إلــى مؤتمر األمـــم  ستة مطالب 
لـيكون  املناخية )COP27(، وصفتها بأنها خارطة الطريق 

كوب 27 اإلفريقي ممثا حقيقيا إلفريقيا.

اإلجهاد املائى فى الهند يهدد األمن الغذائى العاملىستة مطالب إفريقية على طاولة مؤمتر املناخ

٩١٢

نــيــودلــهــي : »الـــثـــورة الــخــضــراء« الــتــي شهدتها الــهــنــد في 
املــاضــي تمت اإلشـــادة بها على مستوى  الــقــرن  ستينيات 
الـــعـــالـــم، لــدمــجــهــا بـــن الـــســـيـــاســـات والـــتـــقـــدم الــعــلــمــي في 
ــن الــغــذائــي فـــي الــدولــة  ــا أدى إلـــى تــحــقــيــق األمــ الـــزراعـــة–مـ

املستقلة حديثا. 

١0

هيئة الزراعة 
فشل وتخبط 

في اإلدارة وضياع 
للمال العام 

»المحاسبة«: 
حديقة الحيوان 

غير صالحة وخيول 
الهيئة لم تلقح
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محليات

وســجــلــت الــكــويــت فــي الــســنــوات القليلة 
ــرارة قــيــاســيــة، منها  ــات حــ املــاضــيــة درجــ
54 درجة في منطقة الجهراء شمال غرب 
العاصمة في 2021 و53 درجة في منطقة 
الـــعـــاصـــمـــة فــــي 2020،  ــــرب  الــصــلــيــبــيــة غـ

وهما من املناطق املأهولة بالسكان.
وقـــال الــقــراوي إن مــعــدالت الــحــرارة فوق 
سجل بالكويت 

ُ
50 درجــة مئوية كانت ت

لــيــوم أو يــومــن أو حــتــى أربــعــة أيـــام في 
الثمانينيات والتسعينيات  الــســنــة فــي 
سجل اآلن ربما عشرين يوما في 

ُ
لكنها ت
السنة.

كــمــا تـــزايـــدت حـــدة الــعــواصــف الــجــويــة 
ــة والــــتــــرابــــيــــة الــــتــــي تـــضـــرب  ــ ــديـ ــ ــرعـ ــ والـ
تــكــون محملة  الـــبـــاد، والـــتـــي عــــادة مـــا 
اختناق ال سيما  لــحــاالت  يــؤدي  بغبار 
ــــراض الـــصـــدريـــة، كــمــا يــنــقــل  لــــذوي األمــ
الــبــكــتــيــريــا الــضــارة ويــزيــد مــن انــتــشــار 

الكويت  الــجــلــديــة. وتــعــرضــت  األمـــراض 
ــاء  ألمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة وســـــيـــــول فـــــي أنــــحــ
في  غير مسبوقة  بأنها  الدولة، ُوصفت 
2018، واستقال  الثاني  نوفمبر-تشرين 

على إثرها وزير األشغال العامة آنذاك، 
ــرار  ُحـــســـام الـــرومـــي، بــعــدمــا لــحــقــت أضـ
كــبــيــرة بــاملــمــتــلــكــات وتــعــطــلــت الــحــركــة 

والشوارع. بالطرق 

وقال القراوي إن األعاصير التي تضرب 
جــنــوب شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة ال سيما 
سلطنة عمان واليمن تتكرر أكثر وأكثر 
الــســابــق وتــــزداد عنفا. وفــي الكويت  مــن 
يزيد عنف العواصف املطرية مع معدل 
أقــــل فـــي تـــكـــرارهـــا الــســنــوي لــكــن كــمــيــات 

املطر أصبحت أكثر من ذي قبل.
ــم الـــجـــفـــاف أصــبــحــت  ــاف أن مـــواسـ ــ وأضــ
ــعــــواصــــف  الــ ــن  ــ مــ ــا زاد  ــ مــ أطــــــــــول، وهـــــــو 
الــرمــلــيــة الـــتـــي جـــــاءت الــصــيــف املــاضــي 
إذ  الــعــادة،  في شهر مايو-أيار على غير 
تــكــون دائــمــا فــي الــفــتــرات االنتقالية بن 

الفصول.
وأوضـــــــح أن تـــأثـــيـــر تــغــيــر املــــنــــاخ يــمــتــد 
ــة  ــيــ ــرانــ ــمــ ــعــ ــاة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــ ــيــ ــلــــحــ لــ
التنمية  بالكويت، حيث تتعطل جــهــود 
وكــذلــك املــشــاريــع بسبب ارتــفــاع درجــات 

الحرارة في الصيف.
وتــحــظــر الـــكـــويـــت تــشــغــيــل الــعــمــالــة فــي 
املناطق املكشوفة خــال أوقــات الظهيرة 
مــــن الـــســـاعـــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة صــبــاحــا 
وحتى الرابعة عصرا يوميا خال فصل 
الصيف املمتد عــادة من يونيو-حزيران 

حتى نهاية شهر أغسطس-آب.
الحلولالحلول

الكويت يمكنها بجهد  يــرى كثيرون أن 
ــا، ال  ــيـــرانـــهـ ــاون مــــع جـ ــعـ ــتـ ــالـ فــــــردي أو بـ
العراق والسعودية، تخفيف حدة  سيما 
االرتــفــاع فــي درجـــات الــحــرارة وتقليلها 
عـــــدة درجـــــــات إذا تــمــكــنــت مــــن تــشــجــيــر 
مساحات واسعة من الصحاري املمتدة 

شماال وجنوبا.
ــادل  ــ ــكـــي واملــــــــــؤرخ عـ ــلـ ــفـ ــيـــر الـ ــبـ لـــكـــن الـــخـ
ــعـــدون يـــــرى، وفـــقـــا ملـــا أوضـــحـــه فــي  الـــسـ
مقابلة مع رويترز، أن الحل الناجع يكمن 
في زراعة نحو عشرين مليون شجرة في 
الــحــرارة بنحو  الــكــويــت لتقليل درجـــات 

خمس درجات مئوية.
وقال إن هذا األمر ممكن لو تم إنشاء نهر 
صناعي يمتد من شط العرب في العراق 
الــحــدود الشمالية  الــكــويــت عبر  ويــدخــل 
الكويت ثم  الغربية في  ليمر بالصحراء 

منطقة الخيران وينتهي في الخليج.
إلــــــى أن األولـــــويـــــة  ــــدون  ــعـ ــ ــــسـ الـ ويــــشــــيــــر 
فـــي عــمــلــيــة الــتــشــجــيــر يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــيـــة ألنــهــا  ــربـ ــغـ لــلــمــنــاطــق الـــشـــمـــالـــيـــة والـ
حملة بالغبار 

ُ
املصدر الرئيسي للرياح امل

الـــــذي يــشــكــل مــشــكــلــة لــغــالــبــيــة الــســكــان 
خصوصا في فصل الصيف.

وقال »الحلول مكلفة لكن سنجني منها 
الــكــثــيــر.. املــيــاه املــحــاة تــكــلــف أكـــثـــر... لو 

تعاونا مع العراق ستنتعش الحياة.

الكويت عُرضة ملعدالت حرارة غير مسبوقة عامليا وعواصف ترابيةالكويت عُرضة ملعدالت حرارة غير مسبوقة عامليا وعواصف ترابية

ــة ســـكـــان  ــيـ ــبـ ــالـ ـــت : يــــلــــوذ غـ ــويـ ــكــ الــ

ـــل الـــصـــيـــف،  ــــت خــــــــال فــــصـ ــــويـ ــكـ ــ الـ

شــديــد الــحــرارة، بــاألمــاكــن المغلقة 

الــمــكــيــفــة ســـــواء لــلــســكــن أو الــعــمــل 

أو حــتــى الــتــســوق والــتــرفــيــه، و من 

تضطرهم أعمالهم للبقاء في أماكن 

مفتوحة يصطلون بــحــرارة عالية 

يزداد ليبها في كل عام عن سابقة، 

وربما تصل لمعدالت غير مسبوقة 

عالميا خال السنوات المقبلة.

فقد سجل مرصد جوي في منطقة 

ــال غـــرب  ــمــ ــــي شــ تـــســـمـــى مـــطـــربـــة فـ

الــكــويــت حــــرارة بــلــغــت 54.4 درجــة 

مئوية فــي 21 يــولــيــو-تــمــوز 2016، 

ــي قــــــارة آســـيـــا عــلــى  ــى فــ ــلــ هــــي األعــ

اإلطـــاق، والثالثة عالميا منذ بدء 

تسجيل درجــــات الـــحـــرارة فــي عــام 

.1886

أكــــــد ذلــــــك لــــرويــــتــــرز عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الــقــراوي، مــراقــب التنبؤات الجوية 

في إدارة األرصاد الجوية الكويتية، 

ُمـــحـــذرا مـــن أن بــــاده ســتــدخــل في 

»مرحلة الخطر« بحلول عام 2035 

مـــع تــوقــعــات بــــأن تــزيــد الــمــعــدالت 

الــســنــويــة لــدرجــات الـــحـــرارة بنحو 

درجتين مئويتين عما كانت عليه 

في 2010.

وأوضح القراوي أن هذه المعدالت 

بـــالـــفـــعـــل 1.1 درجـــــــة فــي  ــفــــعــــت  ارتــ

إلـــــــى 2021  ــــوات مـــــن 2010  ــنـ ــ ــــسـ الـ

مــقــارنــة بــالــســنــوات الــثــاثــيــن التي 

سبقتها.

القراوى : األعاصير التى تضرب شبه اجلزيرة العربية سوف تتكرر أكثر من السابق وتزداد عنفا

رسمًيا احلكومة تعلن أن الكويت ستدخل مرحلة اخلطر ورغم ذلك لم تفعل شيًئا!

السعدون : الحل 
يكمن في زراعة 

نحو عشرين 
مليون شجرة في 

الكويت

أن تأثير تغير 
المناخ يمتد 

للحياة االقتصادية 
والعمرانية 

بالكويت
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األرجنتني تسعى لتأجيل شحن صادرات القمح بسبب اجلفافاألرجنتني تسعى لتأجيل شحن صادرات القمح بسبب اجلفاف
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ تــــعــــلــــن  ــر أن  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــنـ ــ املـ مـــــــن 
األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، ربــــمــــا خـــــال أيــــــــام، عــن 
إجراءات تسمح ملصدري القمح بتأخير 
تسليم الشحنات املتفق عليها، وذلــك 
بـــعـــدمـــا أضـــــــرت مــــوجــــة جــــفــــاف كــبــيــرة 
بــاملــحــصــول مــمــا أثـــــار مـــخـــاوف بــشــأن 

اإلمدادات في السوق املحلية.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي رابــــــطــــــة مــــصــــدري 
الحبوب األرجنتينية، إنه سيتم اإلعان 
عن إجــراءات »في األيــام املقبلة« تسمح 
ــادة جــــدولــــة صـــــــادرات  ــ ــإعـ ــ ــلـــشـــركـــات بـ لـ
القمح املتعاقد عليها دون أن تقع تحت 
طائلة الغرامة االعتيادية التي تفرضها 
الــســلــطــات بــنــســبــة %15. وذكــــر مــصــدر 
حــكــومــي لــديــه مــعــرفــة مــبــاشــرة بــاألمــر، 

أن تـــدابـــيـــر الـــســـمـــاح بــتــأخــيــر شــحــنــات 
القمح »محتملة«، مشيرا إلى أنها »قيد 
ــذه الــتــعــلــيــقــات هـــي أقـــوى  الــــدراســــة. وهــ
إشـــــارة حــتــى اآلن عــلــى أن األرجــنــتــن، 

ــد أكــبــر مـــصـــدري الــقــمــح فـــي الــعــالــم،  أحـ
ستسعى لتأجيل صادرات القمح وسط 
ــوأ حـــصـــاد  ــ ــأسـ ــ ــذر بـ ــنــ ــاف تــ ــفــ ــة جــ ــوجــ مــ
ــد. ودعــــــا املــــصــــدر الــتــابــع  ــقـ فــــي نـــحـــو عـ

لــرابــطــة مـــصـــدري الــحــبــوب إلــــى تــحــرك 
ــة. وأضـــــــــاف: »إذا  ــطـ ســـريـــع بـــشـــأن الـــخـ
الــحــكــومــة ستفعل ذلـــك فلتفعله  كــانــت 
اآلن ألن علينا التحدث مع زبائننا في 

إندونيسيا واملــغــرب والــجــزائــر ومصر 
وإباغهم بأن محصولنا من القمح قد 
أصابه التلف، وإعــادة التفاوض بشأن 
تلك العقود. ومن شأن هذه الخطوة أن 
ــفـــاع فــي األســعــار  تــــؤدي ملــزيــد مــن االرتـ
العاملية بعدما ضرب الجفاف املزارعن 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وأعـــاقـــت الــحــرب 
الروسية–األوكرانية الشحنات. وكانت 
الــحــكــومــة األرجــنــتــيــنــيــة، اجــتــمــعــت مع 
ــاحــــن وشــــــركــــــات تــــصــــديــــر الـــقـــمـــح  ــطــ املــ
ــخــــاوف بــشــأن  فــــي أكـــتـــوبـــر ملــنــاقــشــة املــ
املــحــصــول املــتــضــرر مــن الــجــفــاف، وذلــك 
فـــــي ظـــــل تــــنــــامــــي الــــضــــغــــط مـــــن جـــانـــب 
املـــطـــاحـــن لـــإبـــقـــاء عــلــى إمــــــــدادات أكــبــر 

للسوق املحلية.

روسيا تعود الى اتفاق تصدير احلبوب روسيا تعود الى اتفاق تصدير احلبوب 

9595 % إجمالى امتالء منشآت تخزين الغاز اإليطالية  % إجمالى امتالء منشآت تخزين الغاز اإليطالية 
روما : أعلنت شركة تشغيل شبكة الغاز 
اإليــطــالــيــة »ســنــاب« فــي مــقــرهــا فــي ســان 
دوناتو ميانيز، أن منشآت تخزين الغاز 
ــبـــاد، مــمــتــلــئــة اآلن بــنــســبــة 95 في  فـــي الـ

املائة، وفقا لـ«األملانية.
ــذا يـــعـــادل 11.2  وأضـــافـــت الــشــركــة أن »هــ
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز«، حــيــث إن 
1.1 مــلــيــار مــتــر مكعب أخـــرى مــتــاحــة في 
منشآت التخزين ملوردين آخرين، إضافة 
إلــــى 4.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي مــنــشــآت 
الـــــطـــــوارئ. ووصـــــف ســتــيــفــانــو فــيــنــيــيــر، 
ــك، بــأنــه  ــ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة ذلـ
ــة« فــــي ضـــــوء الــشــتــاء  ــ ــروريــ ــ نــتــيــجــة »ضــ
املقبل، مشيرا إلى أنه في اآلونة األخيرة، 
في يوليو املاضي، بدا أن هدف الـــ90 في 

املائة، يمثل تحديا كبيرا.
ــا،  ــيـ ــرانـ ــي فــــي أوكـ ــروســ وقـــبـــل الـــتـــدخـــل الــ
استوردت إيطاليا نحو 40 في املائة من 
غازها من روسيا، ما جعل الباد تعتمد 

بشكل كبير على موسكو.

الــصــراع، وقعت الدولة املطلة على  ومنذ 
الــبــحــر املـــتـــوســـط عـــقـــود إمــــــداد جـــديـــدة، 
لــتــصــبــح مــســتــقــلــة عـــن إمــــــدادات موسكو 
وأعلنت خططا لزيادة إنتاجها من الغاز 
املحلي. وأكد خبراء أن انخفاض تدفقات 
الــغــاز الــروســي إلــى الــقــارة األوروبـــيـــة قد 
يتسبب في دخول االقتصاد اإليطالي في 
مــوجــة ركـــود حـــادة خــال 2023، وفــق ما 

رصدته منصة الطاقة املتخصصة.

ــام لـــلـــصـــنـــاعـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاد الـ ــحــــــ ــــض االتــــــ ــفــ ــ وخــ
اإليــطــالــيــة »كــونــفــيــنــدوســتــريــا« توقعاته 
لنمو الناتج املحلي اإلجمالي في 2023، 
إلــى صفر، مــن 1.6 فــي املــائــة فــي توقعات 
فـــــي حـــــن رفــــع  املـــــاضـــــي 2022.  أبـــــريـــــل 
تــقــديــراتــه لــنــمــو االقـــتـــصـــاد خــــال الــعــام 
الجاري 2022 إلى 3.4 في املائة مقابل 1.9 
في املائة، بفضل األداء املمتاز لاقتصاد 

اإليطالي في النصف األول من العام.

: اســتــأنــفــت روســيــا مشاركتها  مــوســكــو 
فــي اتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية 
بعد تلقي »ضمانات خطية« من أوكرانيا 
بشأن جعل املمر املستخدم لنقلها منزوع 
الساح. أكد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــــــــــان الــــــذي تــعــتــبــر بــــــاده ضــامــنــة 
لهذه االتفاقية الحاسمة لتأمن إمدادات 
الــــغــــذاء الــعــاملــيــة، اســتــئــنــاف الــــصــــادرات 
األوكـــرانـــيـــة فــي الــبــحــر األســــود عــبــر هــذا 
املمر اآلمــن. استأنفت روسيا مشاركتها 
فــي اتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية 
بعد تلقي »ضمانات خطية« من أوكرانيا 
بشأن جعل املمر املستخدم لنقلها منزع 
الساح. أكد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــــــــــان الــــــذي تــعــتــبــر بــــــاده ضــامــنــة 
لهذه االتفاقية الحاسمة لتأمن إمدادات 
الــــغــــذاء الــعــاملــيــة، اســتــئــنــاف الــــصــــادرات 
األوكرانية في البحر األسود اعتبارا من 

ظهر األربعاء عبر هذا املمر اآلمن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام 
»تـــعـــتـــبـــر روســــيــــا أن الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
تلقتها حتى اآلن تبدو كافية وتستأنف 

تنفيذ االتفاق.
عــلــقــت مــوســكــو الــســبــت مــشــاركــتــهــا في 

ــفـــاق الــحــبــوب بــعــد هـــجـــوم بــمــســيــرات  اتـ
عــــلــــى أســــطــــولــــهــــا املــــتــــمــــركــــز فـــــي خــلــيــج 
ــرة الــقــرم  ــزيـ ســيــبــاســتــوبــول فـــي شــبــه جـ
ــل الــجــيــش الــروســي  الــتــي ضــمــتــهــا. وحــمَّ
مــســؤولــيــة هــــذه الــعــمــلــيــة إلــــى أوكــرانــيــا 
ـــراء بـــريـــطـــانـــيـــن« وأكــــد  ــبـ بـــمـــســـاعـــدة »خــ
أنــهــا تــمــت مــن املــمــر الــبــحــري املخصص 

للصادرات األوكرانية.
املــكــاملــات الهاتفية  يــبــدو ان سلسلة مــن 
في األيام األخيرة بن املسؤولن الروس 
واألتراك، ال سيما بن اردوغان والرئيس 
فاديمير بوتن، ووساطة األمم املتحدة 
الضامن اآلخــر لاتفاق، أقنعت موسكو 

بمراجعة موقفها.
ــال الــجــيــش الـــروســـي »بــفــضــل مــشــاركــة  قـ
تــعــاون تركيا  منظمة دولــيــة فــضــا عــن 
تـــم الــحــصــول عــلــى الــضــمــانــات الخطية 
الازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام 
املـــمـــر اإلنــــســــانــــي واملـــــوانـــــئ األوكــــرانــــيــــة 
املــــحــــددة لــتــصــديــر املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا. وأعلن 
اردوغـــان أن الــصــادرات ستستأنف »كما 
ــقـــب اتــصــالــي  ــبـــل« وقــــــال »عـ ــانـــت مــــن قـ كـ

ببوتن ستستأنف شحنات الحبوب«

السعودية إلنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة السعودية إلنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 1010غيغا واط فى مصر غيغا واط فى مصر 

وقعت المملكة العربية السعودية ومصر مذكرة تفاهم تتعلق بتنفيذ 

مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 10 غيغاوات في مصر. 

وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء الــســعــوديــة )واس( أن وزيـــر الــطــاقــة السعودي 

 
ً
األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عقد في الرياض اجتماعا

مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.

االجتماع  ناقشا خــال  الــوزيــريــن  أن  وأضــافــت 
ســيــر أعـــمـــال الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــن الــبــلــديــن، 
وبـــحـــثـــا أوجـــــه الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــاالت الــطــاقــة 
املــتــجــددة والــهــيــدروجــن، والــعــمــل عــلــى إعـــداد 
مذكرة تفاهم بن البلدين في مجاالت الكهرباء 
ــيـــدروجـــن الــنــظــيــف،  ــهـ ــتـــجـــددة والـ ــاقـــة املـ والـــطـ

وتــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــشــركــات املــخــتــصــة في 
البلدين.

»شــهــد  االجــــتــــمــــاع  عـــقـــب  إنـــــه  )واس(  ــالــــت  وقــ  
ــفـــاهـــم بــــن هــيــئــة  الــــــوزيــــــران تـــوقـــيـــَع مــــذكــــرة تـ
الجديدة واملتجددة  الطاقة  تنمية واســتــخــدام 
املـــصـــريـــة، والـــشـــركـــة املــصــريــة لــنــقــل الــكــهــربــاء، 

وشــركــة أكـــوا بـــاور الــســعــوديــة؛ تــتــعــلــق بــرغــبــة 
األطراف الثاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة 
10 غيغاواط  بقدرة  الرياح  كهربائية من طاقة 
ــــاح األراضــــــــي الـــازمـــة 

َ
ــــت

ُ
فــــي مـــصـــر، عـــلـــى أن ت

إلجـــراء الــقــيــاســات والـــدراســـات الــفــنــيــة الــازمــة 
لـــلـــمـــشـــروع؛ تــمــهــيــدًا ملــنــاقــشــة عـــقـــود املـــشـــروع 

الـــنـــهـــائـــيـــة«. وكـــــان مــجــلــس الــــــــوزراء املـــصـــري، 
»أكوا  اعتزام شركة  املاضي  الشهر  أواخر  أعلن 
لتوليد  تنفيذ مشروع ضخم  السعودية  باور« 
الكهرباء من طاقة الرياح في مصر. وأوضح أن 
التعاون  إطــار مشاريع  فــي  يأتي  املــشــروع  هــذا 

الرياض والقاهرة. بن 

احلر كلف العالم احلر كلف العالم 1616 تريليون دوالر تريليون دوالر
وجـــدت دراســـة أن مــوجــات الــحــر، التي 
املــنــاخ، كلفت االقتصاد  يــقــودهــا تغير 
العاملي 16 تريليون دوالر )14 تريليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي( مــنــذ التسعينيات. 
ــرات درجــــــات  ــيــ ــأثــ ــــع ذلــــــك إلــــــى تــ ــــرجـ ويـ
الــحــرارة املرتفعة على صحة اإلنــســان 
ــــي. كما  ــزراعـ ــ واإلنـــتـــاجـــيـــة واإلنــــتــــاج الـ
كــشــفــت الـــدراســـة أن أفــقــر دول الــعــالــم، 
وأقلها من حيث انبعاث الكربون، عانت 
مــن أكــبــر الــضــربــات االقــتــصــاديــة، مثل 

تلك املوجودة في املناطق االستوائية.

ودمــــج الــبــاحــثــون فـــي كــلــيــة دارتـــمـــوث 
في نيو هامبشاير بالواليات املتحدة، 
 Science« في دراستهم التي نشرت في
Advances«، البيانات االقتصادية مع 
متوسط   درجة الحرارة لفترة الخمسة 
أيام األكثر سخونة لكل منطقة عاملية. 
ووجـــــــدوا أنــــه مـــن عــــام 1992 إلــــى عــام 
الـــحـــر بشكل  تـــزامـــنـــت مـــوجـــات   ،2013
روتــــيــــنــــي مـــــع الــــتــــغــــيــــرات فـــــي الـــنـــمـــو 
االقتصادي، والتي تختلف في املناطق 

ذات الدخل املرتفع واملنخفض.
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يمكن برمجة 
خاليا البكتيريا 
الكتشاف نوع 

معين من الملوثات 
الكيميائية

بكتيريا تراقب األنهار وترسل إشارات كهربائية عند تلوثهابكتيريا تراقب األنهار وترسل إشارات كهربائية عند تلوثها

ويمكن لهذه األجــهــزة الحيوية أن تــزود 
نفسها بالطاقة من خال جمع الطاقة في 
املــلــوثــات فــي أماكن  البيئة؛ ألنها تــراقــب 
مثل األنهار واملزارع واملصانع ومحطات 
معالجة مياه الصرف الصحي؛ لضمان 
األمن املائي، كما يؤكد الباحثون. وكانت 

ــي أثـــبـــتـــت صـــحـــة فـــكـــرة  ــتــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــ
الــبــاحــثــن هــي »اإلشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة«، 
وكـــان هدفهم األول هــو »الثيوسلفات«، 
ــلــــور يـــمـــكـــن أن  ــكــ ـــل ثـــنـــائـــي الــ ــامـ وهــــــو عــ
الــتــي تضر  يتسبب فــي تكاثر الطحالب 
ــانــــت هـــنـــاك مـــصـــادر  بــــجــــودة املــــيــــاه، وكــ

مــيــاه مــنــاســبــة لــاخــتــبــار، وهــــي شــاطــئ 
غــالــفــســتــون وشـــاطـــئ هــيــوســن بــرايــس 
ــع الـــبـــاحـــثـــون  ــمــ وبــــافــــالــــو بـــــايـــــوس. وجــ
ــاء مـــن كـــل مــنــهــا، وفـــي الـــبـــدايـــة، قــامــوا  املــ
ــة الـــقـــولـــونـــيـــة«  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ بـــتـــوصـــيـــل »اإلشـ
بــأقــطــاب كــهــربــائــيــة، لــكــن املــيــكــروبــات لم 

الــكــهــربــائــي، فــاهــتــدوا  بــالــقــطــب  تلتصق 
إلــى تغليفها في »األغـــاروز«،  وهــو عديد 
ــد، يــســتــخــلــص فــــي الـــــعـــــادة مــن  ــاريــ ــكــ ســ
بــعــض الــطــحــالــب الـــحـــمـــراء، وســمــح ذلــك 
ــكـــروب. وبـــعـــد أن تــوصــلــوا  ــيـ بــتــثــبــيــت املـ
لكيفية تثبيت امليكروب قاموا بتشفيره 

للتعبير عــن مــســار صناعي يــولــد تيارًا 
فقط عندما يواجه »الثيوسلفات«، وكان 
هذا املستشعر الحي قادرًا على استشعار 
هذه املادة الكيميائية بمستويات أقل من 
0.25 مليمول لكل لتر، وهي أقل بكثير من 

املستويات السامة لألسماك.

اكتشاف محيط 
موجود على سطح املريخ 

منذ 3.5 مليار عام

أوروبا أسرع قارات العالم فىارتفاع درجات احلرارةأوروبا أسرع قارات العالم فىارتفاع درجات احلرارة
املــــتــــحــــدة أن درجـــــــات  ــلــــنــــت األمــــــــم  أعــ
ــا ارتـــفـــعـــت بــأكــثــر  ــرارة فـــي أوروبـــــ ــحــ الــ
مــن ضعفي املــعــدل الــعــاملــي على مدى 
املــاضــيــة، وهــي وتيرة  العقود الثاثة 
ــتـــوى قــــــارات  ــسـ ــلـــى مـ ــد األســـــــــرع عـ ــعـ تـ

العالم.
أفــادت املنظمة  وبحسب »الفرنسية«، 
الــعــاملــيــة لــألرصــاد الــجــويــة فــي تقرير 
مــشــتــرك بــــأن مــنــطــقــة أوروبــــــا شــهــدت 
بــاملــعــدل ارتــفــاعــا فــي درجـــات الــحــرارة 
بمقدار 0.5 درجــة مئوية كل عقد منذ 

عام 1991.
نــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــدت جــبــال األلــــب 30 
مترا في سمك الجليد بن عامي 1997 
و2021، فــي حــن أن الغطاء الجليدي 
يـــذوب بسرعة ويسهم  فــي جريناند 
فــــي تـــســـريـــع ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى ســطــح 
الــبــحــر. وحـــذر الــتــقــريــر مــن أنـــه بغض 
ــات املــســتــقــبــلــيــة  ــويـ ــتـ ــسـ الـــنـــظـــر عــــن املـ
لاحترار العاملي، من املرجح أن تستمر 
درجات الحرارة في االرتفاع في أنحاء 
ــتــــجــــاوز مــتــوســط  أوروبــــــــــا بـــمـــعـــدل يــ
التغيرات في درجات الحرارة العاملية. 
وقــــــال بــيــتــيــري تــــــاالس األمــــــن الـــعـــام 
الــجــويــة،  الــعــاملــيــة لــألرصــاد  للمنظمة 
فــي بــيــان، »تــقــدم أوروبــــا صـــورة حية 
لعالم يزداد احترارا وتذكرنا أنه حتى 
املــجــتــمــعــات املــســتــعــدة جـــيـــدا ليست 
فـــي مــأمــن مـــن آثــــار الــظــواهــر الــجــويــة 
ــم املـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم  ــقـــسـ املـــتـــطـــرفـــة. وتـ
ــاطـــق، وتـــشـــمـــل املــنــطــقــة  ــنـ إلـــــى ســــت مـ
ــيــــة 50 دولــــة تــحــتــضــن نصف  األوروبــ

القطب الشمالي سريع االحترار، وهو 
ليس قارة في حد ذاته. أما في القطب 
الجنوبي - وهو قارة، لكنه يقع خارج 
املناطق الست التي حددتها املنظمة 
الــعــاملــيــة لـــألرصـــاد الــجــويــة - فيشهد 
الجزء الغربي فقط من شبه الجزيرة 

احترارا سريعا.
وتناول التقرير الجديد الصادر قبيل 
ـــ27 لـــألمـــم املـــتـــحـــدة بــشــأن  ــ ــ املـــؤتـــمـــر الـ

املــنــاخ الـــذي ينطلق فــي مــصــر، األحــد، 
ــام 2021.  الــوضــع فــي أوروبـــــا حــتــى عـ
وخلص إلى أنه في العام املاضي، أدت 
أحداث الطقس واملناخ شديدة التأثير 
- الفيضانات والعواصف أساسا - إلى 
مــئــات الــوفــيــات، وأثـــرت مــبــاشــرة على 
أكــثــر مــن 500 ألــف شــخــص، وتسببت 
في أضرار اقتصادية في أنحاء أوروبا 

تجاوزت قيمتها 50 مليار دوالر.

لكنه ســلــط كــذلــك الــضــوء عــلــى بعض 
اإليجابيات، ومــن بينها نجاح عديد 
ــي خــفــض  ــ ــن الـــــــــــدول األوروبــــــــيــــــــة فــ ــ مــ

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
فــقــد انــخــفــضــت تــلــك االنـــبـــعـــاثـــات في 
ــاء االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي بــمــعــدل  ــ ــحـ ــ أنـ
الثلث تقريبا بن عامي 1990 و2020، 
وتـــهـــدف الــكــتــلــة إلـــى خــفــضــهــا 55 في 

املائة بحلول عام 2030.

نيتشر : يمكن أن تساعد أجهزة االستشعار اإللكترونية الحيوية الخاصة 

في معرفة التلوث الكيميائي في النهر، حيث قام فريق من جامعة رايس 

األمــيــركــيــة بــقــيــادة عــالــمــي األحــيــاء الــصــنــاعــيــة، كــارولــيــن أجـــو فرانكلين، 

وجوناثان سيلبيرغ، بتوظيف البكتيريا لاستشعار بسرعة، وإرســال 

ظهر دراستهم، المنشورة في دورية 
ُ
إشارات كهربائية عند وجود تلوث.وت

نــوع معين من  أنــه يمكن برمجة خــايــا البكتيريا الكــتــشــاف  »نــيــتــشــر«، 

الملوثات الكيميائية، واإلبــاغ في غضون دقائق عن طريق إطــاق تيار 

كهربائي يمكن اكتشافه.

ــد الـــعـــلـــمـــاء أدلــــــة عـــلـــى أن مــحــيــطــا  ــ وجـ
ــودا عـــلـــى ســطــح  ــ ــوجــ ــ شـــاســـعـــا كــــــان مــ
الــكــوكــب األحـــمـــر مــنــذ نــحــو 3.5 مليار 

عام.
يــأتــي هـــذا الــدلــيــل فــي شــكــل تضاريس 
مميزة للشاطئ، تم تحديدها من خال 
صــــور األقـــمـــار االصــطــنــاعــيــة الــعــديــدة 
لسطح املريخ. وعندما يتم التقاط هذه 
الصور من زوايــا مختلفة قليا، يمكن 

إنشاء خريطة تضاريس.
وتــمــكــن الــبــاحــثــون مـــن رســــم أكـــثـــر من 
6500 كيلومتر )4039 ميا( من التال 
النهرية، التي نحتتها األنهار على ما 
يــبــدو، مــا يـــدل عــلــى أنــهــا عــلــى األرجـــح 
ــة  ــا األنـــــهـــــار أو أحـــزمـ ــتــ ــلـــت فــــي دلــ ــآكـ تـ
القنوات البحرية )القنوات املنحوتة في 

قاع البحر(.
وبــــحــــســــب مــــــا ذكــــــــر مـــــوقـــــع »روســـــيـــــا 
ــقـــول بــنــيــامــن كـــارديـــنـــاس،  ــــوم«، يـ ــيـ ــ الـ
عــالــم الــجــيــولــوجــيــا مـــن جــامــعــة واليـــة 
بنسلفانيا: »الــشــيء الكبير والــجــديــد 
الذي فعلناه في هذه الورقة هو التفكير 
في املريخ من حيث طبقاته وتسجيله 

الرسوبي.
ويــــوضــــح كــــارديــــنــــاس، أنـــــه يـــبـــدو مــن 
املحتمل حــدوث قــدر كبير من التغيير 
ــذا الــــجــــزء مــــن الـــكـــوكـــب كــــل تــلــك  ــ فــــي هـ
ــة. ويـــتـــضـــح هـــــذا مــن  ــيــ األعـــــــــوام املــــاضــ
ــادات الــكــبــيــرة  ــ ــزيـ ــ خــــال األدلــــــة عــلــى الـ
فـــي مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر، والــحــركــة 
الــســريــعــة لــلــصــخــور بــوســاطــة األنــهــار 
 Aeolis ــوم، تــحــتــوي ــيــ ــيــــارات. والــ ــتــ والــ
Dorsa عــلــى املــجــمــوعــة األكـــثـــر تــركــيــزا 
املــريــخ.  الــتــال النهرية على سطح  مــن 
وكـــل هـــذا يــرتــبــط بــالــبــحــث عــن الــحــيــاة 
على املــريــخ. وأحـــد األســئــلــة األساسية 
التي يبحث عنها العلماء فيما يتعلق 
بالكوكب األحمر هو ما إذا كانت لديه 
ظروف مضيافة بما يكفي ليكون قادرا 

على دعم الحياة.

دراسة 68 % زيادة فى الوفيات
بسبب احلر خالل 20 عاما

• طوكيو : أظهرت دراسة أجراها فريق دولي من الباحثن، أن هناك زيادة بنسبة 
%68 في معدالت الوفيات املرتبطة بموجات الحر على مدى 20 عاما تقريبا منذ عام 
2000، وأن تغير املناخ ساهم أيضا في نقص خطير في الغذاء في العديد من البلدان.
اليابانية الرسمية، إلى ضرورة  ودعت الدراسة، التي نقلتها وكالة أنباء »كيودو« 
إحــــداث تــحــول عــاجــل وفــــوري إلـــى مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة، مــنــتــقــدة الــحــكــومــات 
والــشــركــات فــي جميع أنــحــاء العالم إلعــطــاء األولــويــة الستخدام الــوقــود األحــفــوري 
التأثير العاملي الرتفاع درجــات الحرارة  على صحة اإلنسان. وقــام الفريق بتحليل 
على الصحة العامة واالقتصاد، ووجد أن الوفيات املرتبطة بالحرارة زادت بنسبة 
%68 خال الفترة بن 2017 و2021، مقارنة بنفس املدة الزمنية من 2000 الى 2004.

وكشفوا كذلك عن أن درجات الحرارة العاملية املرتفعة أصبحت تشكل أيضا تهديدا 
أكبر للمحاصيل الزراعية. وأبــرزت الدراسة أن ارتفاع درجــات الحرارة يؤدي أيضا 

إلى خلق ظروف بيئية أكثر ماءمة النتشار األمراض املعدية.
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الــعــلــمــاء اآلن أن امليثان  عــقــود، يــعــرف 
أقــوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون 
كأحد غــازات االحتباس الحراري على 
املدى القصير، على الرغم من أنه يظل 
ـــا لــعــقــد واحـــــد فــقــط فـــي الــغــاف 

ً
عـــالـــق

الـــجـــوي قــبــل أن يــتــحــلــل بــيــنــمــا يبقى 
ــكـــربـــون عـــالـــقـــا هــنــاك  ــانـــي أكـــســـيـــد الـ ثـ

لقرون.
ــة حــديــثــة أن الــعــلــمــاء  ــ وجــــاء فـــي دراسـ
يقارنون عــادة تأثيرات امليثان وثاني 
ــاع درجــــة  ــ ــفـ ــ أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي ارتـ
حـــرارة الــكــوكــب على مــدى قــرن واحــد، 
ــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة يــتــزايــد  ــفـ ــذه الـ وعـــبـــر هـــ
امليثان 28 مرة. لكن على مدى 20 عاًما، 

يتزايد امليثان 80 مرة.
ــهـــم ألن الــــعــــالــــم يـــســـيـــر نــحــو  وهـــــــذا مـ
تــجــاوز هـــدف اتــفــاق بــاريــس للمناخ، 
الـــحـــد مــن  ــي  فــ املـــتـــمـــثـــل  ــام 2015،  ــعــ الــ
ــاع حــــــرارة الـــكـــوكـــب إلــــى أقــــل من  ــفــ ارتــ

درجتن خال عقود.
وقال مايك بيرنرز لي، الخبير واملؤلف 
فــي البصمة الكربونية: »إذا اعتقدت 
أن أمامنا 100 عــام للتعامل مــع تغير 

وتــوضــح الـــدراســـات بشكل مــتــزايــد أن 
تقليص انبعاثات امليثان أمــر حيوي 
ــاع درجــــة حـــــرارة الــكــوكــب  ــفـ إلبـــقـــاء ارتـ
في حــدود درجتن مئويتن أعلى من 
عصر ما قبل الثورة الصناعية لتجنب 

أسوأ آثار تغير املناخ.
إلــى حــد كبير على مدى  بعد تجاهله 

املــنــاخ، ســأكــون أكــثــر اســتــرخــاء حيال 
ذلك. وإذا كنت مهتما بتأثيرات املناخ 
التي سنواجهها، عام 2050، ستصرخ 

بالتأكيد بسبب انبعاثات امليثان«.
والــقــلــق مــن الــتــأثــيــر املــنــاخــي للميثان 
يتفاقم ألن العالم أقرب مما كان يعتقد 
ــا مــن تــجــاوز »املـــراحـــل الــحــرجــة« 

ً
ســلــف

ــوال املناخية  ــ الــتــي تــصــل عــنــدهــا األحـ
إلى حد العمل بشكل ذاتــي ومن تلقاء 
نــفــســهــا لـــرفـــع حــــــرارة الـــكـــوكـــب بشكل 

مستدام عن طريق التغذية املرتجعة.
وأشــــــــــــــــارت دراســــــــــــــة أجـــــــــريـــــــــت، فـــي 
ســبــتــمــبــر، إلــــى أنــــه بــــات وشـــيـــًكـــا أن 
تدشن  قــد  الــتــي  األحــداث  بعض  تقع 
حـــلـــقـــات الـــتـــغـــذيـــة املـــرتـــجـــعـــة تـــلـــك، 
ــار صـــفـــيـــحـــة جـــريـــنـــانـــد  ــيــ ــهــ مـــثـــل انــ
الـــصـــقـــيـــع فــي  الـــجـــلـــيـــديـــة أو ذوبــــــان 

الشمالي. القطب 
وثاثة أخماس انبعاثات امليثان التي 
جـــرى تــقــديــرهــا فــي الــعــالــم نــاتــجــة عن 
النشاط البشري والباقي من مصادر 

طبيعية مثل املستنقعات.
وتظهر بيانات »ائتاف املناخ والهواء 

ــبــــرنــــامــــج األمـــــم  ــيــــف« الــــتــــابــــع لــ ــنــــظــ الــ
ثــلــثــي االنــبــعــاثــات  املــتــحــدة للبيئة أن 
التي سببها اإلنسان ناتجة عن تربية 
املــاشــيــة والــــوقــــود األحــــفــــوري، بينما 
ــاتــــج عــــن الـــنـــفـــايـــات  مـــعـــظـــم الـــبـــاقـــي نــ

ا زراعة األرز.
ً

املتحللة، وأيض
لكن الجهات املتسببة في االنبعاثات 

لــيــس لــديــهــا ســجــات جــيــدة، وأصــيــب 
الــعــلــمــاء الـــذيـــن حـــاولـــوا تــحــســن هــذه 
األوضاع بالصدمة في العقد املنصرم.

وقـــال روبــــرت جــاكــســون الـــذي شــارك 
ــرايــــر  ــبــ فــــــي دراســـــــــــة أجـــــــريـــــــت، فــــــي فــ
ــيــــر املــــيــــثــــان عــلــى  ــأثــ املــــــاضــــــي، عـــــن تــ
الــكــوكــب: »بحثنا عنه  حـــرارة  ارتــفــاع 
فـــي كـــل مـــكـــان، وتـــبـــن أن انــبــعــاثــات 
ــذي تــــراه  ــ ــثـــان أعـــلـــى مــــن الـــحـــد الــ ــيـ املـ
الـــوكـــاالت. وهــــذا انــطــبــق عــلــى حــقــول 
ــاز ومـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ

الحيواني«. اإلنتاج  ومزارع 
الــعــلــمــاء يمكنهم قياس  وصــحــيــح أن 
مــســتــوى املــيــثــان فـــي الـــغـــاف الــجــوي 
أمــر شديد  بــدقــة، لكن معرفة مــصــدره 
األهـــمـــيـــة لـــصـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الـــذيـــن 
إلــى فــرض تشريعات تقلص  يسعون 

االنبعاثات.
أيكون أسوأ من الفحم؟أيكون أسوأ من الفحم؟

املنتجة  والـــدول  الــشــركــات  وتــخــوض 
ــة كـــبـــيـــرة  ــيــ ــمـــــات تــــرويــــجــ ــ ــفـــط حـ ــنـ ــلـ لـ
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي بــاعــتــبــاره »الـــوقـــود 
الــجــســر«، أي أنـــه يــســتــطــيــع مــســاعــدة 
الــــدول عــلــى الــتــخــلــص مـــن اســتــخــدام 
الــفــحــم لــحــن تــطــويــر مــصــادر الطاقة 
يتعهد  املتجددة في وقت  املــوارد  من 
ــــى الــطــاقــة  ــالـــم بـــاالنـــتـــقـــال إلـ فـــيـــه الـــعـ
ــنــــاخ.  الـــنـــظـــيـــفـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــتـــغـــيـــر املــ
ــأن احــــتــــراق الــغــاز  ــــؤالء بــ ويــــجــــادل هـ
الــطــبــيــعــي يــنــبــعــث مــنــه نــصــف كــمــيــة 
الفحم  احــتــراق  عــن  املنبعثة  الكربون 

كيلووات. لكل 
لــكــن هـــذه املــكــاســب تــتــبــدد ســريــًعــا إذا 
أخذنا في االعتبار التسرب في صناعة 
الــــغــــاز مــــن مـــنـــصـــات الـــحـــفـــر وخـــطـــوط 
األنــابــيــب واملــكــابــس والبنية التحتية 

األخرى.
ــام أبــرنــيــثــي، املــؤلــف املــشــارك  ــال سـ وقــ
فــي الــدراســة التي أجــريــت، فــي فبراير: 
»هناك نقطة تعادل في الكم املتسرب 
ــن املــــيــــثــــان، بـــعـــدهـــا يـــصـــبـــح الـــغـــاز  ــ مـ
الــواقــع أســـوأ مــن الفحم  الطبيعي فــي 

بالنسبة للمناخ«.
وتـــفـــرض حــكــومــات حــــول الـــعـــالـــم، من 
املــتــحــدة، اشــتــراطــات  الـــواليـــات  بينها 
على صناعة النفط والــغــاز باكتشاف 
ومعالجة التسريبات بعد أن أظهرت 
دراســـات أن التسريبات فــي الصناعة 

تمثل مشكلة كبيرة.

غاز امليثان.. شبح يعرقل خطوات 
العالم للتصدي لتغير املناخ

ــم  ــنـــاخ الـــتـــي عــقــدتــهــا األمــ ــمـ فــــي قـــمـــة الـ

المتحدة، فــي جاسكو بأسكتلندا في 

العام الماضي، تعهد أكثر من 100 دولة 

بخفض انبعاثات الميثان %30، بحلول 

عام 2030، عن مستوياتها، العام 2020. 

لكن، منذ ذلك الحين، لم يضع إال القليل 

ا واضحة لتحقيق هذا 
ً
من الــدول خطط

الهدف. 

واكــتــشــف عــلــمــاء يــســتــخــدمــون مــراقــبــة 

ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة مــــصــــادر جـــديـــدة  ــ ــمـ ــ األقـ

لــانــبــعــاثــات مــثــل الــتــســريــبــات مــن آبــار 

النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي. 

ونحو %60 من غاز الميثان في الغاف 

الــــجــــوي يــــأتــــي مــــن مــــصــــادر صــنــاعــيــة 

تتضمن أنابيب النفط والــغــاز ومواقع 

ــة إلـــــــى الـــــمـــــزارع  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ الـــتـــنـــقـــيـــب، بـ

التجارية لإنتاج الحيواني، وأراضــي 

المحاصيل، ومكبات النفايات.

سام أبرنيثي:  
هناك نقطة 

تعادل في الكم 
المتسرب من 

الميثان

أن العلماء 
يمكنهم قياس 
مستوى الميثان 

في الغالف 
الجوي بدقة

بات وشيكًا أن تقع بعض األحداث  مثل انهيار صفيحة جرينالند اجلليدية أو ذوبان الصقيع فى القطب الشمالى

تخوض الشركات والدول املنتجة للنفط حمالت ترويجية للغاز باعتباره »الوقود اجلسر«
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ســان فرانسيسكو : كشفت دراســة أجريت في أستراليا أن أكثر 

من 63 ألف شخص يقضون نحبهم سنويا من لدغات الثعابين، 

بسبب تعذر توفير جرعات الترياق الازمة إلنقاذ حياتهم. ويقول 

الباحث ريتشارد فرانكلين من كلية الطب العام بجامعة جيمس 

كــوك األسترالية إن لدغات الثعابين أودت بحياة شخصين في 

أستراليا عام 2019 مقابل 51 ألف شخص في الهند.

اليونسكو: ثلث األنهار اجلليدية فى العالم ستختفى بحلول اليونسكو: ثلث األنهار اجلليدية فى العالم ستختفى بحلول 20502050

نقص مضادات السموم يحول دون إنقاذ نقص مضادات السموم يحول دون إنقاذ 
حياة املتوفني بسبب لدغات الثعابنيحياة املتوفني بسبب لدغات الثعابني

تــخــتــفــي  املـــــرجـــــح أن  مـــــن   : بـــــاريـــــس 
األنـــــهـــــار الـــجـــلـــيـــديـــة فــــي دوملـــيـــتـــيـــس 
فــي إيــطــالــيــا، ومــتــنــزه يــلــوســتــون في 
الــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة وجــبــل 
كيليمانجارو في تنزانيا بحلول عام 
2050، وفـــقـــا ملـــا قــالــتــه مــنــظــمــة األمـــم 
املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 

)اليونسكو(. وجاء في تقرير أصدرته 
الدولي للحفاظ  اليونسكو واالتــحــاد 
عــلــى الــطــبــيــعــةأمــس أن ثــلــث األنـــهـــار 
ــــة ضـــمـــن املـــنـــاطـــق  ــــدرجـ الـــجـــلـــيـــديـــة املـ
الـــتـــراثـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم ســــوف تــخــتــفــي 
لـــاحـــتـــبـــاس  نـــتـــيـــجـــة  بـــحـــلـــول 2050 
الــحــراري. ويشار إلــى أن هــذه األنهار 

الثلج  تفقد بالفعل 58 مليار طن من 
سنويا.

وقـــالـــت الــيــونــســكــو إن هــنــاك 18 ألــف 
ــي 50 مــنــطــقــة  فــ نـــهـــر جـــلـــيـــدي  و600 
العالم. وتغطي  تراثية مختلفة حــول 
كــيــلــومــتــر  ألـــــــف  األنــــــهــــــار ســــويــــا 66 
مــربــع، وتمثل نحو %10 مــن املنطقة 

الجليدية في العالم.
ويـــذكـــر أن األنـــهـــار الــجــلــيــديــة تـــذوب 
بنسبة أســـرع مــنــذ عـــام 2000 بسبب 

زيادة االنبعاثات الكربونية.
ــار  ــهـ ومــــــــازال يــمــكــن إنــــقــــاذ ثــلــثــي االنـ
ــال تــم بــذل  الــجــلــيــديــة الــتــراثــيــة فــي حـ
ــحــــرارة  جـــهـــود لـــلـــحـــد مــــن درجــــــــات الــ

مـــــن 5ر1 درجـــــة  ــل  ــ ــ أقـ ــى  ــ ــ إلـ املــــرتــــفــــعــــة 
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة 
العامة  الصناعية. ووصــفــت األمــيــنــة 
الــتــقــريــر«  لليونسكو أودري أزوالي 
بــــنــــداء الــــصــــحــــوة« لـــلـــعـــالـــم ملـــواجـــهـــة 
ــــوب 27  الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي قـــبـــل قـــمـــة كـ

للمناخ في مصر.

وأضــــــــــــــاف فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــلـــمـــوقـــع 
ــال إكــــســــبــــريــــس  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ اإلل
املــتــخــصــص فـــي األبـــحـــاث الــطــبــيــة أنــهــم 
ــــدوا أن غــالــبــيــة الــوفــيــات مـــن لــدغــات  وجـ
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوب آسـ ــــي جــ الـــثـــعـــابـــن تـــقـــع فـ
إلــى  أفــغــانــســتــان  الــتــي تمتد مــن  املنطقة 
سريانكا بما في ذلــك باكستان والهند 
وبنغاديش، فيما تأتي منطقة الصحراء 
األفــريــقــيــة فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة مــن حيث 

ارتفاع معدل الوفيات.
ــدارة  ــ ــى أن نـــيـــجـــيـــريـــا فــــي صــ ــ وأشــــــــار إلــ
الدول األفريقية من حيث معدالت الوفاة 
الــثــعــابــن. ويوضح  لــدغــات  الناجمة عــن 
أن ضــحــايــا لــدغــات الــثــعــابــن فــي جنوب 
آسيا ومنطقة الصحراء األفريقية عادة 
إلــى معالجن محلين أو  مــا يتوجهون 
مـــراكـــز طــبــيــة ذات إمــكــانــيــات مـــحـــدودة، 
ــالـــي ال يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى جـــرعـــات  ــتـ ــالـ وبـ

الترياق الازمة إلنقاذ حياتهم.
ــار إلـــى أن تــوفــيــر جـــرعـــات الــتــريــاق  ــ وأشـ
الــازمــة السيما فــي املناطق الريفية في 
يــنــقــذ أرواح اآلالف من  الــعــالــم يــمــكــن أن 
األشــخــاص، وال بــد مــن ضــخ استثمارات 
ــذا املــــجــــال وإعــــطــــاء أولـــويـــة  ــ ــبـــر فــــي هـ أكـ

للتصدي لهذه املشكلة.
الــوفــيــات بسبب  وذكـــر فرانكلن أن عــدد 
لــدغــات الــثــعــابــن يــتــراجــع عــلــى مستوى 
العالم، ولكنه مــازال من املتوقع أن يصل 
إلى 68 ألف شخص في عام 2050 بسبب 

الزيادة في تعداد البشر بشكل عام.
ويـــمـــكـــن أن تـــتـــســـّبـــب لــــدغــــات الــثــعــابــن 
الــســامــة فــي وقــــوع حــــاالت طــبــيــة طــارئــة، 
ــد يــعــيــق  ــ فـــهـــي كـــفـــيـــلـــة بـــــإحـــــداث شـــلـــل قـ
الــتــنــفــس، واضـــطـــرابـــات نــزفــيــة يمكنها 
أن تـــؤدي إلــى نــزف مميت، وفــشــل كلوي 
سج 

ُ
الن ر تــداركــه، وضــرر وخيم في 

ّ
يتعذ

يمكنه إحـــداث عجز دائـــم وقــد يسفر عن 
بتر األطراف في بعض األحيان. ويعاني 
األطــــفــــال مــــن آثــــــار أكـــثـــر وخــــامــــة، وذلــــك 
بسبب انخفاض كتلة أجسامهم مقارنة 

بالبالغن.
الــحــاالت  وهــنــاك، على عكس الكثير مــن 

املــرضــيــة الــوخــيــمــة األخــــرى، عـــاج عالي 
ــّكــــن مـــــن الــــتــــصــــدي لــتــلــك  ــمــ ــة يــ ــاعــ ــنــــجــ الــ
الـــحـــاالت. ويــمــكــن تــوقــي معظم الــوفــيــات 
والعواقب الوخيمة الناجمة عن لدغات 
ــام، بــإتــاحــة مــضــادات  الــثــعــابــن، بشكل تـ
ــل تلك 

ّ
ــع. وتــمــث الــســمــوم عــلــى نــطــاق أوســ

املضادات العاج الناجع الوحيد لتوقي 
الــســامــة للدغات  ــار  أو إبــطــال معظم اآلثــ
الثعابن. وتــرد تلك املــضــادات في قائمة 
األدوية األساسية التي وضعتها منظمة 
ــا في  ــهـ الــصــحــة الــعــاملــيــة ويــنــبــغــي إدراجـ
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ مـــجـــمـــوعـــة خــــدمــــات الــ
ــوع لــدغــات  ــ ــقـــدم عــنــد وقـ ـ

ُ
ــة الـــتـــي ت ــيــ األّولــ

الثعابن.
ومــــن املـــشـــكـــات الــكــبــيــرة املـــطـــروحـــة في 
مـــجـــال صـــنـــع مــــضــــادات الـــســـمـــوم، وفـــق 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة هـــــو إعــــــداد 
املستمنعات الصحيحة )ســّم الثعابن(. 
وال يـــوجـــد، حــالــيــا، إاّل عــــدد ضــئــيــل من 
ــلــــدان الـــتـــي تــنــتــج ســـمـــوم الــثــعــابــن  ــبــ الــ

بكميات كافية لصنع مضادات السموم. 
 نقص القدرات التنظيمية الازمة 

ّ
كما أن

ملــراقــبــة تــلــك املـــضـــادات فــي الــبــلــدان التي 
تشهد استفحال مشكلة لدغات الثعابن 
ر تقييم 

ّ
مــن األمـــور الــتــي تـــؤدي إلــى تــعــذ

جودة املضادات ودرجة تناسبها.
وأكــدت منظمة الصحة العاملية أنه نظرا 

النخفاض الطلب على مضادات السموم 
قـــام عـــدة مــن صانعيها بــوقــف إنتاجها 
مّما جعل أسعارها تشهد ارتفاعا كبيرا 
في السنوات العشرين املاضية وأصبح 
العاج، بالتالي، غير متاح ملعظم من هم 
فــي حــاجــة إلــيــه. وأســهــم ارتــفــاع األســعــار 
فـــي زيـــــادة خــفــض مــســتــوى الــطــلــب، إلــى 
درجة تراجع العاج بشكل كبير، أو حتى 
اخــتــفــاؤه، فــي بــعــض املــنــاطــق. كــمــا أّدى 
دخول منتجات غير مناسبة أو منتجات 
لم تخضع ألّي اختبار، أو حتى منتجات 
ــة، إلــــى بــعــض األســـــــواق فـــي الـــحـــّد،  ــفــ زائــ
عمومًا، من مستوى الثقة في هذا النوع 
 توقف 

ّ
مــن الـــعـــاج. والــجــديــر بــالــذكــر أن

إمــــدادات مــضــادات السموم مــن الظواهر 
الوشيكة في أفريقيا وبعض بلدان آسيا.

وهـــنـــاك تــولــيــفــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي أّدت 
ــة الـــراهـــنـــة، مــنــهــا نقص  ــ إلـــى وقــــوع األزمـ
لــدغــات الثعابن وما  البيانات عــن عــدد 
يترتب على ذلــك مــن صعوبة فــي تقدير 

 
ً
ــواق، فضا ــ االحــتــيــاجــات وتــحــديــد األســ
عن فشل سياسات التوزيع، وأسهمت في 
نـــزوع صــانــعــي األدويــــة إلـــى وقـــف إنــتــاج 
مضادات السموم أو رفــع أسعارها. كما 
أّدى ســـوء التنظيم وتــســويــق املــضــادات 
غــيــر املــنــاســبــة إلــــى فـــقـــدان ثــقــة األطـــبـــاء 
ومــســؤولــي الصحة العمومية واملرضى 
فــي املــضــادات املــتــوافــرة، مــّمــا تسّبب في 

تراجع الطلب عليها.
ـــظـــم الــصــحــيــة فـــي كــثــيــر من 

ُ
وتــفــتــقــر الـــن

البلدان التي تشيع فيها لدغات الثعابن 
إلــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــــــــوارد الـــازمـــة 
لـــجـــمـــع بـــيـــانـــات إحـــصـــائـــيـــة مــتــيــنــة عــن 
املــشــكــلــة. ومــــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة تقييم 
اآلثار الحقيقية كون الحاالت التي تقوم 
املـــســـتـــوصـــفـــات واملـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــإبـــاغ 
ل، فــي كثير 

ّ
وزارات الصحة عنها ال تمث

من األحيان، إاّل نسبة ضئيلة من العبء 
 كثيرا من الضحايا ال 

ّ
الحقيقي، ذلــك أن

بــلــوغ مــرافــق الرعاية  أبـــدا مــن  يتمّكنون 
األّولية، وال ُيدرجون بالتالي في التقارير 

ذات الصلة.
، حيث يعيش 90 في املئة 

ً
ففي نيبال مثا

مــن السكان فــي املناطق الريفية، أبلغت 
وزارة الصحة فــي عــام 2000 عــن حــدوث 
480 لــدغــة مــن لــدغــات الــثــعــابــن أّدت 22 
 األرقــــام 

ّ
لــدغــة مــنــهــا إلـــى الـــوفـــاة، غــيــر أن

الخاصة بالعام نفسه والتي تم جمعها 
جـــريـــت في 

ُ
أ فــي إطــــار دراســــة مجتمعية 

منطقة واحــدة )شــرق نيبال( أشــارت إلى 
لــدغــة منها  لــدغــة أّدت 396  وقـــوع 4078 

إلى الوفاة.
البيانات  تدني كمية وجودة  وينعكس 
الــخــاصــة بــلــدغــات الــثــعــابــن فـــي نقص 
تـــدنـــي   

ّ
أن ذلــــــــك  الـــــســـــمـــــوم.  مـــــــضـــــــادات 

الـــبـــيـــانـــات يــســفــر عـــن نـــــزوع الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى ســـــوء تــقــديــر 
ــادات، مــّمــا  االحـــتـــيـــاجـــات مـــن تــلــك املــــضــ
ــلـــب عــلــيــهــا  ــطـ ــــى انــــخــــفــــاض الـ يـــــــؤدي إلــ
إنــتــاجــهــا، وإلــى  وعـــزوف صانعيها عــن 
ــراء وتـــوزيـــع  ــ تــنــفــيــذ إســتــراتــيــجــيــات شـ

البلدان. غير مناسبة في 

أكثر من 6٣ ألف 
شخص يلقون حتفهم 

سنويا لتعذر توفير 
جرعات الترياق
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اجلفاف يتهدد النيل من مصر إلى أوغندااجلفاف يتهدد النيل من مصر إلى أوغندا
ألتي )السودان(–يؤمن النيل الذي كان يعتبره الفراعنة شريان الحياة، 

استمرار المايين من سكان القارة األفريقية، لكن مع التغير المناخي 

المصحوب باستغال البشر لهذا المجرى المائي الكبير، بــدأ العد 

العكسي لثاني أطول نهر في العالم. في دلتا النيل، حيث يلتقي النهر 

الــمــزارع المصري سيد محمد أراضيه.  بالبحر المتوسط، قد يخسر 

وعند منبع النهر في أوغندا، تخشى كريستين مالوادا كاليما أن تحرم 

من الكهرباء التي تضيء منزلها، أما في السودان فيعبر محمد جمعة 

عن قلقه على محاصيله.

البالغ 17 عاما والــذي ينتمي إلى أســرة تعمل بالزراعة  ويقول الفتى 

أبا عن جد في قرية ألتي بوالية الجزيرة في وسط السودان، النيل هو 

أغلى ما نملك، ال ينبغي بأي حال أن يتغير. ولم يتبق شيء في واقع 

األمــر من الصورة الشاعرية للنيل الممتد على 6500 كيلومتر والذي 

الــتــراث الفرعوني كنهر أســطــوري تنبت على ضفافه أوراق  يبرز فــي 

نبات البردي.

فالحون وصيادون قلقون بشأن مستقبلهم على ثاني أطول نهر فى العالم
ــفــــعــــل، فـــخـــال  ــالــ وقـــــــد بـــــــدأ الــــتــــحــــول بــ
النيل  خمسن عاما، انخفض منسوب 
مــن 3000 مــتــر مــكــعــب فــي الــثــانــيــة إلــى 
2830 مترا مكعبا، أي أقل 100 مرة عن 
منسوب نهر األمـــازون. ومــع انخفاض 
األمـــطـــار وتــكــاثــر مــوجــات الــجــفــاف في 
شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، قـــد يـــتـــراجـــع مــنــســوبــه 
بنسبة 70 في املئة، وفقا ألكثر توقعات 

األمم املتحدة تشاؤما.
وفـــــي الــــدلــــتــــا، قـــضـــم الـــبـــحـــر املــتــوســط 
ســنــويــا 5 إلــــى 75 مـــتـــرا مـــن األراضـــــي 
القرن املاضي.  الساحلية منذ ستينات 
الـــبـــحـــر مــتــرا  وإذا مـــا ارتـــفـــع مـــســـتـــوى 
واحــدا فــإن مياهه ستغمر 34 فــي املئة 
ــة فــــي شــمــال  ــعـ ــواقـ مــــن هــــذه املــنــطــقــة الـ
مصر وسيضطر 9 ماين شخص إلى 
النزوح. فدلتا النيل هو واحد من أكثر 
العالم عرضة للتغير  ثاث مناطق في 

املناخي.
أما بحيرة فيكتوريا، أكبر مصدر مياه 
لــلــنــيــل، فــهــي مـــهـــددة بــســبــب انــحــســار 
البطيئة  األمــطــار والتبخر والــتــغــيــرات 
فـــي مـــحـــور األرض، وقــــد تــخــتــفــي هــذه 
الــــبــــحــــيــــرة يـــــومـــــا مــــــــا. وتــــــؤجــــــج هــــذه 
التوقعات شهية الدول الستغال مياه 
الــنــهــر. وتــعــجــل الـــســـدود، الــتــي شــيــدت 
النيل على مــر السنن، مــن كارثة  على 

متوقعة.
مغمور أم مسمممغمور أم مسمم

فــي صـــور ملتقطة مــن الــجــو بــاألقــمــار 
االصطناعية، لم يعد يظهر مصبا نهر 
)اللذان كانا قبل عقود مرتفعن  النيل 
البحر( عند  بشكل ملحوظ عــن سطح 
مــديــنــتــي دمــيــاط ورشــيــد حــيــث يلتقي 
فــرعــا الــنــهــر بــالــبــحــر املــتــوســط. وعــلــى 
البحر بعنف فوق  األرض يتكسر موج 
أراض زراعية ما يؤدي إلى انخسافها.

فــفــي دلـــتـــا الـــنـــيـــل، غـــمـــرت مـــيـــاه الــبــحــر 
ــة  ــ ــــاثـ أراضـــــــــــــــــي الــــــيــــــابــــــســــــة بـــــعـــــمـــــق ثـ
العامن 1968 و2009.  كيلومترات بن 
الرمل واملياه نصف الحيطان  ويغطي 
اإلسمنتية التي أقيمت ملنع مياه البحر 
التقدم. ويعجز املنسوب الضعيف  من 
الــذي يرتفع  للنيل عن التصدي للبحر 
مستواه باطراد مع ارتفاع درجة حرارة 
الـــقـــرن  ــــال  األرض )15 ســنــتــيــمــتــرا خـ

املاضي(.
ــان عــلــى مـــدى آالف  ــا الــطــمــي الــــذي كـ أمـ
السنن يشكل حاجزا طبيعيا، فلم يعد 
بــل يبقى محتجزا  الــبــحــر،  يصل حتى 
فــي جنوب مصر منذ بناء ســد أســوان 
في الستينات للتحكم بمنسوب النهر.

ويــقــول رئــيــس هيئة حماية الشواطئ 
أحـــمـــد عـــبـــدالـــقـــادر كـــــان هـــنـــاك تـــــوازن 
ــان الــنــيــل  طــبــيــعــي. فــمــع كـــل فــيــضــان كــ
الــذي كــان يقوي مصبي  يجلب الطمي 
رشــيــد ودمــيــاط ولــكــن الــتــوازن تعرض 

لبعض االختال بسبب إنشاء السد.
فــي  الـــــحـــــرارة  وإذا اســـتـــمـــرت درجـــــــات 

البحر املتوسط 100  االرتفاع، سيتقدم 
مــتــر كــل عـــام فــي الــدلــتــا، وفـــق بــرنــامــج 

األمم املتحدة للبيئة.
وعــلــى بــعــد 15 كــيــلــومــتــرا مــن الــســاحــل 
عــلــى خـــط مــســتــقــيــم، تــبــدو مــديــنــة كفر 
الـــــــــدوار الــــزراعــــيــــة بـــمـــنـــازلـــهـــا املــبــنــيــة 
بالطوب األحمر وكأنها لم تتغير.. أقله 

ظاهريا.
ملوحة تلوث األراضيملوحة تلوث األراضي

ــــد، مــــــــــــزارع فــــــي الــــثــــالــــثــــة  ــمـ ــ ــــحـ ــــد مـ ــيـ ــ سـ
ــردا مـــن عائلته  فــ يــعــيــل 14  والــســبــعــن 
من أبناء وأحفاد من خال زراعة الذرة 
تـــرويـــهـــا قــنــاة  الـــتـــي  فـــي أرضـــــه  واألرز 

تتفرع من النيل.
لكن مياه البحر املالحة لوثت الكثير من 
األراضي ما أضعف النباتات املزروعة، 
ال بل قضى عليها في بعض األحيان. 
ويؤكد املزارعون أن الخضروات لم يعد 
املياه.  لها الطعم نفسه بسبب ملوحة 
ولتعويض تسرب املياه املالحة ينبغي 
ضــخ كــمــيــة أكــبــر مــن املــيــاه الــعــذبــة من 

النيل في الحقول.
ومنذ الثمانينات، كان محمد وجيرانه 
يستخدمون مضخات تعمل بالديزل 
والكهرباء كلفتها عالية للغاية، ويقول 
ــان كـــفـــر الــــــدوار  ــكـ ــه يــصــعــب عـــلـــى سـ ــ إنـ
تحمل النفقات خصوصا أنهم يعانون، 
كــغــيــرهــم مـــن املـــصـــريـــن، مـــن الــتــضــخــم 
ــــي بــعــض  وتـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف. وفـ
مناطق الدلتا، هجر الفاحون حقولهم 

أو تخلوا عن بعض الزراعات.
ــنـــوات األخــــيــــرة، اســتــطــاع  وخـــــال الـــسـ
مــحــمــد االســـتـــفـــادة مـــن بـــرنـــامـــج لــلــري 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة يــهــدف إلـــى زيـــادة 
ــة وخــــفــــض كــلــفــة  ــذبــ ــعــ ــيـــة املـــــيـــــاه الــ كـــمـ
ــة وبــالــتــالــي تــجــنــب الـــنـــزوح من  ــزراعـ الـ

الريف.
وبـــفـــضـــل أكـــثـــر مــــن 400 لـــــوح لــتــولــيــد 

الـــدوار، وهو  الطاقة الشمسية في كفر 
مــشــروع مــولــتــه منظمة األمــــم املــتــحــدة 
)فــاو(، يستطيع هذا  لألغذية والزراعة 
الــفــاح املــصــري أن يــروي يوميا أرضــه 

التي ال تزيد عن نصف هكتار.
الــــري  تـــطـــويـــر  إدارة  مــــســــؤول  ــد  ويــــؤكــ
فــي غـــرب الــدلــتــا عــمــرو الـــدقـــاق أنـــه مع 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة يــوفــر املـــزارعـــون 50 
فــي املــئــة مــن الــكــلــفــة. وإضــافــة إلـــى ذلــك 
يــبــيــعــون فـــائـــض الـــكـــهـــربـــاء الـــــذي يــتــم 
الــى شركة  بــالــطــاقــة الشمسية  تــولــيــده 
الكهرباء الحكومية. ومــع ذلــك ال يريد 
العمل  أبناء محمد أو أحفاده  أحــد من 

في الزراعة.
البحر املتوسط على املدى  وقــد يبتلع 
الــطــويــل 100 ألـــف هــكــتــار مــن األراضـــي 
الــزراعــيــة فــي الــدلــتــا الــواقــعــة عــلــى أقــل 
البحر، أي ما  من 10 أمتار فــوق سطح 
يــــوازي مــســاحــة جــزيــرة ريــنــيــون، وفــق 
برنامج األمم املتحدة للبيئة. وسيشكل 
ذلك كارثة لشمال مصر الذي ينتج 30 
في املئة إلى 40 في املئة من املحاصيل 

الزراعية في الباد.
ــي املــــئــــة مــن  ــ 97 فـ ــيـــش  ــــي مــــصــــر يـــعـ فـ
104 مــايــن  الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  الـــســـكـــان 
ــواز لــنــهــر الــنــيــل يــمــثــل  عــلــى شــريــط مــ
الباد.  املئة من مساحة  في   8 من  أقل 
ويــــعــــيــــش نــــصــــف ســـــكـــــان الــــــســــــودان 
ــعــــن مــلــيــونــا عـــلـــى 15  الــخــمــســة وأربــ
فــي املــئــة مــن مــســاحــة الــبــاد بــمــحــاذاة 
ــيـــل الــــــذي يــــوفــــر 67 فــــي املــــئــــة مــن  ــنـ الـ

املياه. من  الباد  احتياجات 
ــــدد ســكــان  عـ ــــي 2050 ســيــتــضــاعــف  وفـ
الــبــلــديــن وســـتـــكـــون الــــحــــرارة ارتــفــعــت 
ــــن إلــــــى ثــــــاث درجـــــــــات مــئــويــة  ــتـ ــ درجـ
النيل شهد تغيرات إضافية.  وسيكون 
وتــوقــعــت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
املعنية بتغير املناخ في األمــم املتحدة 

الناجم عــن االحــتــرار  التبخر  يــؤدي  أن 
النيل  انــخــفــاض منسوب  إلــى  املــنــاخــي 
املـــئـــة وتــــراجــــع نصيب  بــنــســبــة 70 فـــي 
الـــفـــرد مـــن املـــيـــاه بــنــســبــة 75 فـــي املــئــة 

بحلول العام 2100.
ــة أن  ــيــ ــمــ ــة األمــ ــئـ ــيـ ــهـ ويـــــؤكـــــد خـــــبـــــراء الـ
الــفــيــضــانــات واألمــــطــــار الـــغـــزيـــرة الــتــي 
ســـتـــهـــطـــل عـــلـــى شــــــرق أفـــريـــقـــيـــا خـــال 
العقود املقبلة لن تعوض سوى 15 في 
املئة إلى 25 في املئة من هذه الخسارة.

مصدر الطاقة
يــشــكــل الــنــيــل فـــي الــــــدول الــعــشــر الــتــي 
يعبرها مصدرا رئيسيا للمياه والطاقة 
ويعتمد سكانها بشكل أســاســي على 
األمطار والنهر. فالسودان على سبيل 
املـــثـــال، يــوفــر نــصــف مـــا يــســتــهــلــكــه من 
كــهــربــاء مــن الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة. أمــا 
في أوغندا، فتصل هذه النسبة إلى 80 

في املئة.
ــيــــل، تـــســـتـــطـــيـــع نـــــالـــــوادا  ــنــ وبــــفــــضــــل الــ
الثانية واألربعن  أم في  كاليما، وهــي 
ة مـــنـــزلـــهـــا ومــحــل  مــــن عـــمـــرهـــا، إضــــــــاء
ــذي تــمــتــلــكــه فــــي حــــي فــقــيــر  ــ الـــبـــقـــالـــة الــ
بــقــريــة نــامــيــاغــي بـــالـــقـــرب مـــن بــحــيــرة 

فكتوريا في شرق أوغندا.
التي بدلت بشكل جذري  الكهرباء  لكن 
حــيــاتــهــا وحـــيـــاة أبــنــائــهــا األربــــعــــة، قد 
ــد، وفـــق ريــفــاكــاتــوس  ــ ال تــــدوم إلـــى األبـ
تــويــنــمــوهــانــغــي مــنــســق مـــركـــز الــتــغــيــر 

املناخي في جامعة ماكيرير.
نـــــدرت  إذا  أنــــــه  مـــــن  ــر  ــيـ ــبـ الـــخـ ــذر  ــحـــ ويـــ
فــإن مستوى بحيرة فكتوريا  األمــطــار، 
ــالــــي مـــنـــســـوب الــنــيــل  ــتــ ــالــ ســـيـــهـــبـــط وبــ
الــســنــوات  سينخفض. ويــضــيــف خـــال 
ــيـــرة رأيـــنـــا مـــواســـم جــفــاف  الــعــشــر األخـ
على فترات أكثر تقاربا، كما أنها أكثر 

حدة.
وأشــارت دراســة أعدها في العام 2020 

ســتــة بــاحــثــن مـــن جـــامـــعـــات أمــيــركــيــة 
ــادا إلــــى مــعــطــيــات  ــنـ ــتـ وبـــريـــطـــانـــيـــة، اسـ
تــاريــخــيــة وجــغــرافــيــة خــــال املـــئـــة ألــف 
إلــى أن بحيرة فكتوريا  سنة األخــيــرة، 

قد تختفي بعد قرابة 500 سنة.
لــكــن كــالــيــمــا الــتــي تــــزرع فـــي حديقتها 
املــوز والــن ونبات املنيهوت  الصغيرة 
إلطـــعـــام أســـرتـــهـــا، ال تــفــهــم كــثــيــرا كــام 
الــخــبــراء. إال أنــهــا تــاحــظ، فــي حياتها 
التيار الكهربائي ينقطع  اليومية، أن 
بـــمـــعـــدل أكــــبــــر. وتــــقــــول بـــســـبـــب تــقــنــن 
الــكــهــربــاء يــجــد ابــنــي صــعــوبــة فــي أداء 
ــه الــــدراســــيــــة ويـــنـــبـــغـــي عــلــيــه  ــاتــ ــبــ واجــ
الغروب أو إكمالها  االنتهاء منها قبل 

على ضوء شمعة.
االستفادة من النهراالستفادة من النهر

يعيش نصف اإلثيوبين )110 ماين( 
الرغم من أن هذا  من دون كهرباء على 
البلد يحقق واحـــدا مــن أســـرع معدالت 
أبابا  أفريقيا. وتعول أديــس  النمو في 
عــلــى مــشــروعــهــا الــكــبــيــر، ســد النهضة، 
ملــعــالــجــة هـــذا الــنــقــص حــتــى لــو تسبب 

ذلك بقطيعة مع جيرانها.
ــد الــنــهــضــة فـــي الــعــام  ــدأ تــشــيــيــد سـ ــ وبـ
الـــذي يلتحم  النيل األزرق،  2011 على 
بــالــنــيــل األبــيــض فــي الـــســـودان ليشكل 
النيل، بهدف تشغيل 13 توربينا  نهر 
مــــــيــــــغــــــاوات. ومـــنـــذ  ــد 5 آالف  ــيــ ــولــ ــتــ لــ
أغسطس يحوي خــزانــه 22 مليار متر 
مكعب من املياه وستستمر عملية امللء 
خال السنوات املقبلة حتى يبلغ سعته 

اإلجمالية وهي 74 مليار متر مكعب.
أبابا بهذا السد وهو  وتتباهي أديــس 
الكهرومائية في  الطاقة  األكبر لتوليد 
أفــريــقــيــا، الــنــيــل هـــو هــبــة مــنــحــهــا الــلــه 
لإثيوبين كــي يستفيدوا منها، على 
حد تعبير رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي 

أحمد.
غير أن هذا السد بالنسبة إلى القاهرة 
النيل  يؤثر على حصة مصر من مياه 
ويـــخـــالـــف اتـــفـــاقـــا أبـــــرم عــــام 1959 مــع 
الــخــرطــوم، وليست إثيوبيا طرفا فيه، 
تحصل مصر بموجبه على 66 في املئة 
النيل سنويا والــســودان على  من مياه 
22 في املئة. وللحفاظ على هذا املكسب، 
اقـــتـــرح مــســتــشــارون لــلــرئــيــس املــصــري 
آنذاك محمد مرسي في العام 2013 في 
الــتــلــفــزيــون أن  تــصــريــحــات علنية عــبــر 

يتم قصف سد النهضة.
ــر تـــخـــشـــى مــن  ــوم، مــــا تـــــــزال مـــصـ ــ ــيــ ــ ــ وال
النيل في  انــخــفــاض كبير فــي منسوب 
حــال حصول عملية مــلء سريع لخزان 
ــزارعـــون املــصــريــون  الــســد اإلثــيــوبــي. املـ
من جهتهم يعرفون تأثير السد العالي 
فــي أســــوان عــلــى أراضــيــهــم، فــهــو، مثل 
سدود إثيوبيا والسودان وأوغندا التي 
الـــكـــهـــربـــاء، يحتجز  لــتــولــيــد  تــســتــخــدم 
ــــذي يــعــمــل كـــســـمـــاد طــبــيــعــي  الـــطـــمـــي الــ

للتربة.



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 6 نوفمرب 2022 م – 12 ربيع اآلخر 1444 هـ8
دوىل

أفـــــادت مــنــظــمــات تــابــعــة لـــألمـــم املــتــحــدة 
إلــى 7.8 مليون نسمة في  بــأن مــا يصل 
جنوب السودان، أي نحو ثلثي السكان، 
ــهـــون نــقــصــا حـــــادا فـــي الـــغـــذاء  قـــد يـــواجـ
ــا بن  خــــال مـــوســـم انـــتـــظـــار الـــحـــصـــاد مـ
العام املقبل وذلــك بسبب  أبريل ويوليو 

الفيضانات والجفاف والصراع. 
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة األغـــــــذيـــــــة والـــــــزراعـــــــة 
ــاو( ومــنــظــمــة األمـــم املــتــحــدة للطفولة  )فــ
العاملي إن  )يونيسف( وبرنامج األغذية 
الــغــذاء سيكون أشــد مما شهدته  نقص 
الدولة في ذروة الحرب األهلية في 2013 

و 2016.
وأضافت املنظمات في بيان أن »تراجع 
ــار  ــشــ ــتــ مــــســــتــــوى األمــــــــن الــــغــــذائــــي واالنــ
التغذية مرتبط باجتماع  الواسع لسوء 
عوامل الصراع وسوء أوضاع االقتصاد 
الـــكـــلـــي واألحـــــــــــوال املـــنـــاخـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة 

الغذاء والوقود. وتابع  وارتفاع تكاليف 
الــوقــت نفسه، يوجد تراجع  البيان »فــي 
في تمويل البرامج اإلنسانية على الرغم 
ــــردة فـــي االحــتــيــاجــات 

ّ
مـــن الــــزيــــادة املــــط

اإلنسانية«. وتعاني املنظمات اإلنسانية 
مـــن نــقــص فـــي الــتــمــويــل بــســبــب ارتـــفـــاع 
ــذاء الــعــاملــيــة نــتــيــجــة الــغــزو  ــغــ أســـعـــار الــ
الــروســي ألوكــرانــيــا، أحــد كــبــار مصدري 

الحبوب.
ــان بـــرنـــامـــج األغــــذيــــة الـــعـــاملـــي قــــد قـــال  ــ كـ
جــبــر على تعليق بعض 

ُ
أ إنــه  فــي يونيو 

املساعدات الغذائية إلى جنوب السودان 
الدولة »للعام األشد  في خضم مواجهة 
جوعا« منذ استقالها. وقدرت منظمات 
األمم املتحدة في أغسطس أن 7.7 مليون 
شخص بالباد عانوا من نقص غذائي 
حــــاد فـــي الــفــتــرة مـــن أبـــريـــل نــيــســان إلــى 

يوليو تموز بن موسمي الحصاد.

التلوث فى الهند جرمية ضد اإلنسانيةالتلوث فى الهند جرمية ضد اإلنسانية
ــــذي  ل الــــــهــــــواء الــ ــوَّ ــ ــحــ ــ ــهــــي تــ ــيــــودلــ نــ
ــكــــان دلــــهــــي، الـــبـــالـــغ  يــســتــنــشــقــه ســ
عددهم 20 مليون نسمة، إلى دخان 
، بعدما تجاوز مؤشر  فعلي، اليوم 
ــواء فـــئـــتـــي الــتــصــنــيــف  ــ ــهــ ــ جــــــــودة الــ
»حــــــــــــــاد« و»خــــــطــــــيــــــر« فـــــــي جـــمـــيـــع 
محطات الرصد تقريبًا بالعاصمة 
ــار دعــــوات إلغـــاق  الــهــنــديــة، مــمــا أثــ
املـــدارس. وأظــهــرت بيانات املجلس 

ة  املـــركـــزي ملــراقــبــة الــتــلــوث، أن قـــراء
املؤشر تجاوزت 450 في الكثير من 

املناطق.
وتــقــول الــحــكــومــة االتــحــاديــة إن أي 
تـــعـــنـــي أن حــالــة  ــــوق 400  فــ ة  قــــــــراء
الــهــواء يمكن أن تضر باألشخاص 
األصــحــاء، وتــنــطــوي على تداعيات 
خــطــيــرة عــلــى مـــن يــعــانــون بــالــفــعــل 
أمــراضــًا. كما أظــهــرت بيانات لجنة 

ة  مكافحة التلوث في دلهي، أن قراء
فــــي بــعــض  تــــجــــاوزت 800  ــر  املــــؤشــ

أحياء املدينة. 
وكــتــب املــؤلــف واملـــؤثـــر االجــتــمــاعــي 
ــتــــر«: أقـــل  ســهــيــل ســـيـــت عـــلـــى »تــــويــ
مـــــــا يــــــوصــــــف بـــــــه مـــــــا يــــــحــــــدث مـــن 
تــلــوث لــلــهــواء، هــو أنـــه جــريــمــة ضد 
ــار كـــامـــل  ــيــ ــهــ ــاك انــ ــنــ ــة! هــ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

للمحاسبة.

األمم املتحدة : ثلثا شعب جنوب األمم املتحدة : ثلثا شعب جنوب 
السودان عرضة جملاعة شديدةالسودان عرضة جملاعة شديدة

الرئيس البرازيلي اجلديد يواجه حتدياً كبيراً إلنقاذ »األمازون«الرئيس البرازيلي اجلديد يواجه حتدياً كبيراً إلنقاذ »األمازون«

النرويج اإلفراج  وعقب فوز لوال، أعلنت 
ق منذ العام 2019، فيما 

ّ
عن التمويل املعل

قــالــت أملــانــيــا إنــهــا مــســتــعــدة الستئناف 
مــســاعــداتــهــا املـــالـــيـــة الــضــخــمــة لــحــمــايــة 

األمازون من إزالة الغابات.
وقــــال لـــوال )77 عــامــًا( فــي خــطــاب الــفــوز 
ــــي، إن  ــــاضـ الــــــذي ألــــقــــاه مـــســـاء األحــــــد املـ
البرازيل مستعدة لتأدية دورهــا مجددًا 
املــنــاخــي خصوصًا  التغير  فــي مكافحة 
في األمازون، وخال حملته، تعهد العمل 
الغابات  إزالة  بجهد للقضاء تمامًا على 

واستئناف مراقبة األمازون.
ولكن سارة شنكر من منظمة سورفايفل 
رت مــن 

ّ
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال الـــحـــقـــوقـــيـــة حــــــــذ

أن األمــــــر لـــيـــس بــتــلــك الـــســـهـــولـــة، هــنــاك 
الكثير من األمور التي يجب القيام بها، 
إعــادة إنشاء  أواًل  وقالت سيتعن علينا 
الـــــوكـــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة 
الــتــي فّككت  ومناطق السكان األصلين 

تمامًا في عهد بولسونارو.
ولــكــن ذلـــك لــيــس الــتــحــدي الــوحــيــد الــذي 
لــواليــة ثالثة  انــتــخــب  الـــذي  لـــوال  ينتظر 
بــعــدمــا حــكــم الــبــاد لــواليــتــن بــن عــاَمــي 

2003 و2010.
ويـــعـــانـــي أكـــثـــر مـــن 33 مــلــيــون بــرازيــلــي 
الـــجـــوع، ورغــــم انــخــفــاض الــتــضــخــم عما 
كــان عليه قبل أشهر قليلة، ما زال يلقي 

ــلـــى الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة فــــي بــلــد  بــثــقــلــه عـ
منقسم بشدة، وكل هذه املشكات جعلت 
ثــانــويــة في  البيئية فــي مكانة  القضايا 

الحملة االنتخابية.
الــحــفــاظ على  واعــتــبــرت ســـارة شنكر أن 
األمازون هو قبل كل شيء مسألة موارد 
مــالــيــة وإرادة ســيــاســيــة، وأوضـــحـــت أن 
ــمـــان عــــودة  ــقـــصـــوى هــــي ضـ ــة الـ ــ ــويـ ــ األولـ
فة شؤون 

ّ
املكل هيئات عامة مثل فوناي، 

ــا، الـــوكـــالـــة  ــامــ ــبــ ــلـــيـــن وإيــ ــان األصـ ــكـ ــسـ الـ

العمل  إلــى  الباد،  الرئيسية في  البيئية 
ــة، بــــعــــدمــــا واجــــهــــت  ــلــ ــامــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــدراتــ ــقــ بــ
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فـــي املــيــزانــيــة خــال 

السنوات األربع املاضية.
وبدورها، قالت سويلي أراوجو الرئيسة 
ـــ إيـــبـــامـــا: ســيــتــعــن عــلــى لــوال  الــســابــقــة لـ
العمل بحزم إلعادة تشكيل كل العمليات 
الحكومية في منطقة األمازون، وأضافت 
يـــجـــب أن يـــعـــيـــد وضـــــع قــبــضــتــه بــشــكــل 
عــاجــل عــلــى الــســيــاســة الــبــيــئــيــة حــتــى ال 

البرازيل منبوذة في مفاوضات  تصبح 
املناخ.

ــر يـــواجـــه لـــوال هو  وهـــنـــاك تــحــٍد مــهــم آخـ
وضـــــع حــــد لـــلـــنـــقـــاشـــات حـــــول مـــشـــاريـــع 
ــثـــابـــة إبــــــادة  ــون بـــمـ ــكــ ــي تــ ــتــ الــــقــــوانــــن الــ
ــان،  ــرملـ ــبـ ــي الـ ــع فــ ــراجــ ــتــــي تــ جـــمـــاعـــيـــة والــ
وفــق ســارة شنكر ذاكــرة خصوصًا نصًا 
يــضــع تــرســيــم حــــدود مــحــمــيــات الــســكــان 

األصلين موضع تساؤل.
ــة، بــعــد  ــلــ ــهــ ــــون هـــــــذه مـــهـــمـــة ســ ــكـ ــ ولـــــــن تـ

االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي دفــعــت 
الــشــيــوخ أكثر  الــنــواب ومــجــلــس  مجلس 
العديد  اليمن املتطرف، مع تمثيل  نحو 
الزراعية  البرملانين لوبي املشاريع  من 
الغابات والحرائق  إزالــة  النافذ، وكــانــت 
فــي األمـــازون مستعرة قبل فترة طويلة 

من حكومة بولسونارو.
ــا تـــولـــى  ــنـــدمـ ــرًا عـ ــيـ وكــــــان الــــوضــــع خـــطـ
العام  األولــى مطلع  للمرة  لوال منصبه 
كبير  الحد بشكل  في  لكنه نجح   ،2003
يه، وخال 

َ
من إزالة الغابات خال واليت

إزالة  ازداد متوسط  بولسونارو،  والية 
الــغــابــات بــنــســبــة %75 مــقــارنــة بــالــعــقــد 
أنه في بعض  السابق، وتظهر دراسات 
ــارًا، تــبــعــث غـــابـــات  ــ ــ املـــنـــاطـــق األكـــثـــر دمـ
األمـــــازون ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون أكــثــر 

تمتص. مما 
ــثـــة فــي  ــبـــاحـ ــا غــــاتــــي الـ ــانـ ــيـ وقــــالــــت لـــوسـ
املعهد الوطني لبحوث الفضاء إنه خال 
حكومة بولسونارو، أزيلت غابات تبلغ 
مساحتها 50 ألف كيلومتر مربع أي ما 

يعادل مساحة سلوفاكيا.
وأضافت تضّررت األمــازون بشدة، نحن 
ــى خـــطـــة، مــقــتــرحــة أن تــعــلــن  ــ نـــحـــتـــاج إلـ
ــوارئ في  الــحــكــومــة املستقبلية حــالــة طــ
ــبــــدأ تــنــفــيــذ خـــطـــة واســـعـــة  األمـــــــــازون وتــ
إلعادة التحريج في أكثر املناطق تضررًا.

ســيــواجــه الــرئــيــس الــبــرازيــلــي المنتخب لــويــس إيــنــاســيــو لـــوال دا 

 بمجرد توليه منصبه فــي األول مــن يناير 
ً
 كــبــيــرا

ً
سيلفا تــحــديــا

ــازون والــتــي  ــ الــمــقــبــل، يتمثل فــي الــحــد مــن إزالــــة الــغــابــات فــي األمـ

ازدادت بشكل حاد خال والية جايير بولسونارو.

إلــى أكبر  الرئيس اليساري أن أنظار العالم بأسره تتجه  ويــدرك 

غابة مطيرة على الكوكب لها أهمية كبيرة فــي مكافحة احترار 

المناخ.

وتحّدث معظم القادة الذين هنأوه بفوزه في االنتخابات الرئاسية 

عــن أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى األمـــــازون، وســتــتــاح لــه الــفــرصــة إلعــطــاء 

صـــورة جــديــدة لــلــبــرازيــل فــي قمة الــمــنــاخ )كــــوب27( الــتــي تنطلق 

األحد المقبل في مصر.

أنظار العالم تتجه إلى أكبر غابة 
مطيرة على الكوكب وأهميتها في 

مكافحة تغير المناخ

ألمانيا مستعدة الستئناف 
مساعداتها المالية الضخمة لحماية 

األمازون من إزالة الغابات
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ومـــا يــريــدونــه هـــو إشـــــارات عــلــى وتــيــرة 
الــتــنــظــيــم الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــســمــح 
بــالــتــخــطــيــط  ــة  ـــركــ ــشـ الــ ملــــجــــالــــس إدارة 
ــن بـــمـــا أن  ــكــ ــيــــة. ولــ ــنــــاخــ لـــســـيـــاســـتـــهـــا املــ
انتباه  نــادرا ما تشتت  العاملية  األحــداث 
الحكومات، فإنها تخشى أن تفشل الدول 

في تقديم أي التزامات جديدة رئيسية.
لــــوك ســـوســـامـــس رئـــيـــس إي.أس. وقـــــال 

جي والتمويل املستدام ألوروبا والشرق 
األوســــط وأفــريــقــيــا فــي شــركــة جيفريس 
لـــرويـــتـــرز إن الـــعـــاقـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــراف بشأن  ــ الــتــي تــدخــل فــي مــؤتــمــر األطـ

املــنــاخ )كــــوب 27( هــي واحــــدة مــن أســوأ 
املستويات في التاريخ الحديث.

وأضاف املعضلة القديمة لتمويل املناخ، 
املــتــقــدم  الــعــالــم  الــتــي يــتــم تسهيلها بــن 
النامي، ستكون بالطبع حرجة.  والعالم 
وتــابــع ال أعــتــقــد أنــنــا مــتــفــائــلــون للغاية 

بأن العديد من القرارات سيتم الوفاء بها 
في هذا الصدد.

ـــشـــر فــي 
ُ
وأكــــــد تـــقـــريـــر لـــألمـــم املـــتـــحـــدة ن

ــاح مــشــكــلــة  ــحــ ــر املــــاضــــي مـــــدى إلــ ــوبـ ــتـ أكـ
املناخ وأن االنبعاثات يجب أن تنخفض 
العقد  بنسبة 43 في املئة بحلول نهاية 

ملنع أسوأ آثار كوكب أكثر سخونة.
وغــالــبــا مــا تــكــون الــــدول األكــثــر تعرضا 
التي وصلت  الــحــرارة  لتأثيرات درجـــات 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة هـــذا الــعــام هي 
ــرا. ورصـــــــدت بـــلـــومـــبـــرغ نــيــو  ــقــ ــر فــ ــثــ األكــ
إنرجي فاينانس أن التمويل الجديد في 
املــتــجــددة ارتــفــع بنحو 11  قــطــاع الطاقة 
في املئة في النصف األول من هذا العام 
على أساس سنوي ليسجل 225.7 مليار 
البعض  الــرقــم يعتبره  دوالر. ولــكــن هــذا 
التحديات  إلــى حجم  متواضعا بالنظر 
كــــوكــــب األرض. ويـــرجـــح  تــــواجــــه  ــتــــي  الــ
الــدول في محادثات  محللون أن تطالب 
ــأن تـــكـــون أي وعــــود  ــ األســــبــــوع املـــقـــبـــل بـ
جـــديـــدة تــقــطــعــهــا بــخــفــض انــبــعــاثــاتــهــا 
ــن الــعــالــم  مـــشـــروطـــة بــمــســاعــدة مــالــيــة مـ

الغني.
وبينما يتطلع املحللون إلى الحكومات 
ــــن األمـــــــــــوال، ســتــكــون  ــد مـ ــ ــزيـ ــ لـــتـــقـــديـــم املـ
القطاع الخاص  إلــى  هناك حاجة أيضا 
لتمويل الجزء األكبر من الطاقة املتجددة 
وغيرها من املشاريع لخفض االنبعاثات 

وتعويض تأثير تغير املناخ.
ولذا ثمة من يرى أنه يمكن اعتبار تجنب 
التمرد نجاحا وقد يكون أفضل أمل هو 
منع التراجع عن التقدم املحرز حتى اآلن.

وقـــــال بــنــديــكــت بــاكــلــي مــحــلــل األبـــحـــاث 
بــريــدج انفيستمنت إن تجنب  فــي كلير 
ــات  ــزامــ ــتــ ــتـــعـــهـــدات وااللــ ــن الـ الــــتــــراجــــع عــ
الــحــالــيــة يــمــكــن أن يــعــتــبــر نــجــاحــا على 
األرجــــح. وتــعــهــدت الــعــديــد مــن الشركات 
بخفض االنــبــعــاثــات الــعــام املــاضــي، لكن 
لــم تتوصل  العديد مــن الحكومات،  مثل 

بعد إلى كيفية تنفيذ هذه التعهدات.

ووضــــع الــخــبــراء نــقــطــة تــوفــيــر الــتــمــويــل 
الدعم  املتعلق باملناخ وغيره من أشكال 
النامية األخــرى على  إلفريقيا والــبــلــدان 
رأس قائمة املطالب الستة الازمة لنجاح 
ــذي نــشــرتــه  املــؤتــمــر، بــحــســب الــتــقــريــر الــ
مؤسسة Power Shift Africa، وهو معهد 

دراسات لسياسات املناخ.
والـــتـــمـــويـــل املـــنـــاخـــي يــتــضــمــن الــجــهــود 
إلــى تقليل انبعاثات  الهادفة  واملشاريع 
الــحــراري، مثل تمويل  غــازات االحتباس 
الــتــحــول إلـــى الــطــاقــة املــتــجــددة كــالــريــاح 
الطاقة الشمسية، لتخفيف استهاك  أو 

الوقود األحفوري.
ــمـــر  املـــؤتـ نــــجــــاح  ــراء أن  ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ ــبــــر  ــتــ واعــ
يعتمد عــلــى قــدرتــه عــلــى تــوفــيــر األمـــوال 
ــم فــي  ــ ــن هـ ــ ــيـــة إلــــــى مـ ــنـ ــن الــــبــــلــــدان الـــغـ ــ مـ
أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، بــالــقــدر والــســرعــة 

املطلوبن ملواكبة أزمة املناخ.
التوتر  نــقــاط  أكــبــر  التمويل هــي  ونقطة 
فــي هـــذا الــحــدث الــعــاملــي، حــيــث تتخاذل 
الــــــدول املـــتـــقـــدمـــة حـــتـــى اآلن عــــن الـــوفـــاء 
ــهـــا فــــي مــؤتــمــر  بـــالـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي أقـــرتـ
ــام 2015، واملــتــمــثــلــة  بـــاريـــس COP21 عــ
فــي مــنــح الـــدول املــتــضــررة مــن التغيرات 

مــلــيــار دوالر  يـــعـــادل 100  مـــا  املــنــاخــيــة 
أمريكي سنويا بحلول 2020.

فـــيـــمـــا تـــضـــغـــط الـــــــــــدول املـــــتـــــضـــــررة مــن 
الــكــربــونــيــة املسببة للتغير  االنــبــعــاثــات 
ــنـــوب، لـــزيـــادة  ــنـــاخـــي، وهــــي دول الـــجـ املـ

تعهدات التمويل بحلول 2025.
العمل  التنفيذية لشبكة  املــديــرة  وقــالــت 
الدولية تسنيم إيسوب لوكالة  املناخي 
األناضول: نحن في هذه املفاوضات منذ 

فترة طويلة.
ــافــــت: مـــا تــوصــلــنــا إلـــيـــه حــتــى اآلن  وأضــ
الفئات  أننا نعرف بوضوح من هي  هو 
األكثر تضررا من آثار التغيرات املناخية، 
وهـــــــؤالء هــــم األقــــــل مـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذه 

األضرار، وهذا وضع غير عادل.
دعم خطط التكيفدعم خطط التكيف

ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ومــــــــن بــــــن املـــــطـــــالـــــب اإلفـ
ــم خـــطـــط الـــتـــكـــيـــف،  ــ طــــاولــــة املــــؤتــــمــــر دعــ
فبموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
ــاق  ــفـ املــعــنــيــة بـــالـــتـــغـــيـــرات املـــنـــاخـــيـــة واتـ
املــصــدرة  الـــدول املتقدمة  بــاريــس، تلتزم 
النامية  الــبــلــدان  لــانــبــعــاثــات بــمــســاعــدة 
عــلــى تــلــبــيــة تــكــالــيــف الــتــكــيــف مـــع اآلثـــار 

الضارة لتغير املناخ.

ــم خـــطـــط الــتــكــيــف فــــي رفـــع  ــ ويــتــمــثــل دعـ
قدرة الدولة على مواجهة آثار التغيرات 
تــمــويــل حماية  املــنــاخــيــة بــوســائــل منها 
ارتفاع مستوى  آثار  الشواطئ للحد من 
ــن الـــتـــغـــيـــرات  ــ ــنــــاجــــم عـ ســـطـــح الـــبـــحـــر الــ

املناخية.
ــدول  ــم مـــوافـــقـــة الــ ــه رغــ ــر الــتــقــريــر أنــ ــ وذكـ
املـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى مــضــاعــفــة الــــدعــــم املـــالـــي 
مــلــيــار دوالر ســنــويــا،  إلــــى 40  لــلــتــكــيــف 
ــــال مـــؤتـــمـــر غـــاســـكـــو الــــعــــام املـــاضـــي  خـ
COP26، إال أنه لم يتم تنفيذ هذا التعهد.

بت أيسوب: علينا املطالبة بالعدالة 
َّ
وعق

ــم أن قــضــيــتــنــا  ــلـ ــعـ نـ ــنـــحـــن  فـ ــة،  ــيــ ــاخــ ــنــ املــ
التي حاربنا  الرئيسية فــي هــذا املؤتمر 
ــيـــن،  ــــال الــــعــــامــــن املـــاضـ ــا خــ ــهـ ــلـ مــــن أجـ
التمويل لتعويض األضـــرار  هــي توفير 
ــر الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الـــتـــغـــيـــرات  ــائــ ــســ ــخــ والــ

املناخية.
معالجة األضرارمعالجة األضرار

التركيز على معالجة الخسائر واألضرار 
الـــنـــاجـــمـــة عـــن تــغــيــر املـــنـــاخ هـــو املــطــلــب 

اإلفريقي الثالث، بحسب التقرير.
ــاخ- وفـــق  ــنـــ ــرات تـــغـــيـــر املـــ ــيــ ــأثــ وبــــعــــض تــ
ــن املـــمـــكـــن الــتــكــيــف  ــم يـــعـــد مــ ــقـــريـــر- لــ ــتـ الـ

مــعــهــا، مــمــا يــلــحــق خــســائــر وأضـــــــرار ال 
يمكن تجنبها باملجتمعات األفقر عامليا، 
ويــزيــد هـــذا الــوضــع مــن أهــمــيــة املطالبة 
ــرار  ــ ــنـــدوق لــلــخــســائــر واألضــ بـــإنـــشـــاء صـ

خال مؤتمر شرم الشيخ.
وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــبــاور شيفت 
أفريقا محمد أدو: في العام املاضي، تمت 
الكرة  استضافة مؤتمر األطـــراف شمال 
النتيجة مصالح  لـــذا عكست  األرضـــيـــة، 
دول الــشــمــال، وهــو مــا جــاء على حساب 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة املـــتـــأثـــرة بــالــتــغــيــرات 

املناخية.
وأضاف أنه بعد انتهاء مؤتمر غاسكو، 
الــوفــاء بوعدها  الغنية في  الــدول  فشلت 
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــ ــشـــأن تـــمـــويـــل املــــنــــاخ، ولـ بـ
تقدم يذكر في إنشاء صندوق للخسائر 

واألضرار كما جرى االتفاق عليه.
الحد من االحترارالحد من االحترار

وطرح التقرير الحد من االحترار العاملي 
إلــى 1.5 درجـــة مئوية مــقــارنــة بدرجتن 
مئويتن كمطلب إفريقي رابع في مؤتمر 

املناخ.
ــذا الــــهــــدف تـــحـــوال ســريــعــا،  ــ ويــتــطــلــب هـ
بحيث يتم تخفيض االنبعاثات العاملية 

الــصــافــيــة الــنــاتــجــة عـــن انــبــعــاثــات ثــانــي 
ــربـــون بــنــحــو 45 بـــاملـــئـــة عــن  ــكـ أكـــســـيـــد الـ
مستويات عــام 2010 بحلول عــام 2030، 

لتصل إلى صافي الصفر بحلول 2050.
طاقة نظيفة وعدالة مناخية

أمــا املطلبن الخامس والــســادس، فهما 
دعـــم االنــتــقــال إلـــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة في 
الــــــــدول اإلفـــريـــقـــيـــة مــــن خـــــال دعـــــم نــقــل 
ــدول  الــتــكــنــولــوجــيــات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــ
العدالة املناخية  املتقدمة، وأخيرا وضع 

في صميم مفاوضات املناخ.
ورجـــح أدو أنـــه لــديــنــا فــرصــة هـــذا الــعــام 
ــور فـــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح،  ــ لــوضــع األمـ
فــقــط نــحــتــاج إلــــى وضــــع ضــحــايــا أزمـــة 
ــة  ــدارة وإعــــطــــاء األولـــويـ ــنـــاخ فـــي الــــصــ املـ
الحتياجاتهم وإلـــزام األطـــراف املسؤولة 
باتخاذ إجــراءات حقيقية ملعالجة حالة 

الطوارئ املناخية.
ــر، مــن  ــمــ وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــرئـــاســـة املــــؤتــ
املــتــوقــع أن يــشــارك فــيــه 40 ألـــف شخص 
هذا العام، بتمثيل متنوع يشمل حوالي 
ــة، وعـــشـــرات اآلالف من  ــ 100 رئــيــس دولـ
ــئــــات املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي  ــيــ املــــنــــدوبــــن وهــ

ووسائل األعام وأصحاب املصالح.

القاهرة- األناضول : رفعت مجموعة من المفاوضين األفارقة ستة مطالب 

إلى مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية )COP27(، وصفتها 

بأنها خارطة الطريق لـيكون كوب 27 اإلفريقي ممثا حقيقيا إلفريقيا.

ويستضيف منتجع شــرم الشيخ شرقي مصر مؤتمر المناخ في الفترة 

بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقــالــت مجموعة خــبــراء مــن الــوفــود اإلفــريــقــيــة الــمــشــاركــة فــي مفاوضات 

اتفاقية األمــم المتحدة اإلطــاريــة بشأن تغير المناخ، في تقرير أصدرته 

الخميس، وحصلت األناضول على نسخة منه، إن هناك تفاؤال بأن يحقق 

الــمــؤتــمــر تــقــدمــا جــوهــريــا ويــدعــم تنفيذ إجـــــراءات مــنــاخــيــة ذات أولــويــة 

إلفريقيا والبلدان النامية.

لــنــدن–تــتــعــرض الــشــركــات الــكــبــرى 

لــضــغــوط أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 

ــوال لــلــحــد مـــن تغير  ــ ــ لــتــوجــيــه األمـ

لــت فرص  الــمــنــاخ، ومــع ذلــك تــضــاء

مــــحــــادثــــات األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الــتــي 

تــوفــر الــحــافــز الـــضـــروري مــع حــرب 

أوكـــرانـــيـــا وارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 

ــة.  ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ والـــــــتـــــــوتـــــــرات الــــجــ

ــتـــرز  وبـــحـــســـب تــقــيــيــم نـــشـــرتـــه رويـ

ــن الــمــحــلــلــيــن  ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ اســـــتـــــنـــــادا لـ

ــادة  ــ ــن قــ ــ ــرة مــ ــ ــشـ ــ ــن عـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ كـــــــان أكـ

التمويل األميركيين واألوروبيين 

متشائمين مــن أن مــؤتــمــر المناخ 

في شرم الشيخ في مصر الذي يبدأ 

األحد المقبل يمكن أن يحرز تقدًما 

واضًحا.

فالحون وصيادون قلقون بشأن مستقبلهم على ثاني أطول نهر فى العالم
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اإلجهاد املائى فى الهند يهدد األمن الغذائى العاملىاإلجهاد املائى فى الهند يهدد األمن الغذائى العاملى
الــخــضــراء«  : »الــثــورة  نيودلهي 
ــا الـــــهـــــنـــــد فـــي  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي شـ
الــقــرن الماضي تمت  ستينيات 
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــا عــ ــهــ اإلشـــــــــــــادة بــ
العالم، لدمجها بين السياسات 
والتقدم العلمي في الزراعة–ما 
إلــى تحقيق األمــن الغذائي  أدى 
فـــي الــــدولــــة الــمــســتــقــلــة حــديــثــا. 
ســـاعـــدت زيــــــادة الــغــلــة وإنـــتـــاج 
الــمــحــاصــيــل األســاســيــة، كـــاألرز 
والـــقـــمـــح، فــــي مـــنـــع الــمــجــاعــات 
الـــتـــي عــصــفــت بــالــبــلــد فـــي عهد 
ــانـــي. لــكــن  ــريـــطـ ــبـ ــار الـ ــمـ ــعـ ــتـ االسـ
تــكــثــيــف الـــــزراعـــــة الـــهـــنـــديـــة فــي 
ــود الــــتــــي تــــلــــت ذلـــــــك ولــــد  ــعــــقــ الــ
سلسلة من التحديات الخاصة 
الــتــلــوث الكيميائي إلى  بــه، مــن 
تشويه األسعار، لكن أعظم هذه 
الــتــحــديــات هــو االســتــخــدام غير 

المستدام للمياه.

21 مدينة كبيرة من ضمنها العاصمة نيودلهى  ستنفد منها املياه اجلوفية فى غضون أعوام
الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار 
نسمة، هــي مــن بــن أكــثــر الــبــلــدان التي 
تــعــانــي إجـــهـــادا مــائــيــا فـــي الــعــالــم. في 
2019 قدر تقرير صادر عن مركز إن آي 
تي آي أيوج لألبحاث التابع للحكومة 
الهندية أن 600 مليون هندي يواجهون 
»إجهادا مائيا عاليا«، وحذر من أن 21 
مدينة كبيرة – مــن ضمنها العاصمة 
املياه الجوفية  نيودلهي–ستنفد منها 

في غضون أعوام.
مع توظيف نحو نصف القوى العاملة 
ــة، فـــــإن هـــــذا يــمــثــل تــحــديــا  ــ ــزراعــ ــ ــي الــ فــ
كبيرا، ليس فقط للمزارعن، بل أيضا 

لاقتصاد ككل.
ــتـــحـــدي.  ــة تـــــــدرك الـ ــنـــديـ ــهـ ــلـــطـــات الـ الـــسـ
ــوزراء، نــاريــنــدرا مـــودي،  ــ دعـــا رئــيــس الــ
املواطنن مرارا وتكرارا إلى »توفير كل 
قطرة ماء ممكنة«، قال في خطاب صدر 
في يوم املياه العاملي في آذار )مــارس( 
املـــاضـــي: »يــنــبــغــي لــنــا اســتــخــدام املــيــاه 

باعتدال.
مــع ذلـــك، حــجــم املــهــمــة أذهـــل صــانــعــي 
الـــســـيـــاســـات واالقـــتـــصـــاديـــن وعــلــمــاء 
ــد ســـــــواء، فـــغـــالـــبـــا مــا  الـــبـــيـــئـــة عـــلـــى حــ
ــي الـــهـــنـــد، عــلــى  ــون فــ ــ ــزارعــ ــ يــعــتــمــد املــ
املــيــاه، على  لقلة  تــعــرضــهــم  الــرغــم مــن 
التي  واإلعــانــات  الــحــوافــز  مــن  سلسلة 
ــلــــى زراعـــــــــة املـــحـــاصـــيـــل  تـــشـــجـــعـــهـــم عــ
كــثــيــفــة االســــتــــهــــاك لـــلـــمـــيـــاه، كــــــاألرز. 
كثير منهم على كهرباء  مثا، يحصل 
ــيــــاه  ــمـــح لــــهــــم بــــضــــخ املــ مـــجـــانـــيـــة تـــسـ
مـــن األرض، مـــا يــــؤدي إلـــى اســتــنــزاف 

الجوفية. املياه  مستويات 
تغير المناختغير المناخ

يــعــتــمــد هــــؤالء املــــزارعــــون أيــضــا عــلــى 
ــة الـــتـــي  ــويـ ــنـ ــة الـــسـ ــيـ ــمـ ــار املـــوسـ ــ ــطـ ــ األمـ
تــهــطــل فـــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة بــن 
يــونــيــو وســبــتــمــبــر، لــكــن تــغــيــر املــنــاخ 

ــبـــا،  ــلـ ــقـ جــــعــــل هــــــــذه األمـــــــطـــــــار أكـــــثـــــر تـ
إلــــى مـــزيـــج ال يــمــكــن  الــــذي أدى  األمــــر 
الــتــنــبــؤ بــه مــن الــفــيــضــانــات الــشــديــدة 
غير  الفيضانات  أدت  مثا،  والجفاف. 
إلى  العام  باكستان هذا  في  املسبوقة 
ــيـــر املـــحـــاصـــيـــل جـــنـــوبـــي الــــبــــاد،  تـــدمـ
بــيــنــمــا يــواجــه املـــزارعـــون فــي املــنــاطــق 
الــجــافــة بــالــفــعــل حـــاالت إجــهــاد مــائــي 

متزايدة.
يقول كاران مانرال، وهو مزارع ومؤلف 
الــزراعــة: »الهند تعاني  متخصص في 
ــه مــســتــقــبــا  ــ ــــواجـ ــاه وتـ ــيــ ــي املــ نــقــصــا فــ
مـــخـــيـــفـــا مـــــن انــــــعــــــدام األمــــــــن املـــــائـــــي«. 
يــضــيــف: مــا نـــراه بالفعل هــو شــكــل من 
أشــكــال الــفــوضــى املــنــاخــيــة. فــمــا أنــمــاط 
ــار املــوســمــيــة؟ لــســت مــتــأكــدا من  األمـــطـ
ــكـــرة عــن  ــه فـ ــــيء لـــديـ ــرأت أي شـ ــ ــنـــي قــ أنـ
كــيــفــيــة عـــمـــل يــانــصــيــب املــــنــــاخ فــــي أي 

مكان.
حلول واستثماراتحلول واستثمارات

وســط هــذه الخلفية، تتدافع السلطات 
واملــؤســســات غــيــر الحكومية والــقــطــاع 

الخاص إليجاد حلول.
في أحــد طرفي املعاملة، ضخ أصحاب 
رؤوس األمــــوال واملــســتــثــمــريــن األمـــوال 
ــة تـــــــروج لــلــحــلــول  ــاشـــئـ ــــات نـ ــــركـ ــــي شـ فـ
املــائــيــة–وهــي  كــالــزراعــة  التكنولوجية، 
ة فـــي اســتــخــدام  طــريــقــة عــالــيــة الـــكـــفـــاء
تـــربـــة.  الـــنـــبـــاتـــات دون  ــة  ــ ــزراعـ ــ لـ املــــيــــاه 
يــرفــضــون هــذه األساليب  لكن كثيرين 
بــصــفــتــهــا مــكــلــفــة لــلــغــايــة لــاســتــخــدام 

الجماعي.
يــقــول مـــانـــرال: »قـــد يــكــون هـــذا رائــعــا 
فــي مــكــان حــضــري لــلــغــايــة، فــي مدينة 
نــــيــــويــــورك، حـــيـــث األراضـــــــــي بــاهــظــة 
ــهــــا ســتــنــقــذ  إنــ ــلـــت  قـ إذا  ــن  ــكـ لـ الــــثــــمــــن. 
تماما  الـــزراعـــة، فستربكني  مستقبل 
ملــا  ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ ــلـــكـــيـــة  فـ ــة  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ الـ  )...(

به. القيام  الهند  في  املزارع  يستطيع 
ــــب األخـــــــــرى تــحــفــيــز  ــيـ ــ ــالـ ــ تـــشـــمـــل األسـ
ــيـــل  املــــــــزارعــــــــن عــــلــــى زراعـــــــــــة مـــحـــاصـ
ــثـــل الـــــذرة  ــيـــاه، مـ ــلـــمـ ــا لـ ــتـــهـــاكـ أقـــــل اسـ
ــــن الـــحـــبـــوب  ــوع مـ ــ ــاء–وهــــي نــ ــيــــضــ ــبــ الــ
ــدال  ــد–بـــ ــنـــ ــهـــ يـــــــــــزرع تــــقــــلــــيــــديــــا فـــــــي الـــ
أطــلــقــت   ،2020 فــــي  مــــثــــا،  األرز.  مــــن 
الزراعية  في واليــة هاريانا  الحكومة 

ــيـــة الـــغـــربـــيـــة مـــخـــطـــطـــا يـــقـــدم  ــالـ الـــشـــمـ
 85« روبــــيــــة  آالف  ســبــعــة  لـــلـــمـــزارعـــن 
فيه شيئا  يــزرعــون  فــدان  لكل  دوالرا« 

آخر غير األرز.
نجاح محدودنجاح محدود

مــع ذلــك، حققت هــذه املــبــادرات نجاحا 
مـــــحـــــدودا، يــــجــــادل أفـــيـــنـــاش كـــيـــشـــور، 
الدولي لبحوث  وهو باحث في املعهد 
الـــســـيـــاســـات الـــغـــذائـــيـــة فـــي نــيــودلــهــي، 
بـــأن االخـــتـــافـــات الــهــائــلــة فـــي الــعــوائــد 
املــحــتــمــلــة تــعــنــي أنــــه غـــالـــبـــا مـــا تــكــون 
زراعـــة األرز مــربــحــة أكــثــر مــن الــبــدائــل–

حتى مع األموال اإلضافية.
بــالــحــد  أيــــضــــا  ــو األرز  ــ ــزارعـ ــ مـ يــتــمــتــع 
ــار الــــتــــي تــفــرضــهــا  ــ ــعـ ــ األدنــــــــى مــــن األسـ
الحكومة، التي تزيل كثيرا من املخاطر 
املــالــيــة عنهم، وهـــذه ليست هــي الحال 
البديلة. يشير  مع عديد من املحاصيل 
ــذه الــتــرتــيــبــات  ــ املــــدافــــعــــون عــــن مـــثـــل هـ
الغذائية  املـــواد  إنــتــاج  إلــى أن تشجيع 
األســـاســـيـــة مــثــل األرز والــقــمــح يحمي 
األمن الغذائي من خال إيجاد فوائض 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــوزيـــعـــهـــا فــــي أوقـــــات 
أثناء عمليات  الحاجة، كما هي الحال 

اإلغاق املتعلقة بكوفيد–19.
وتشير هذه التحديات إلى أن مبادرات 
ــيـــاه فـــي الـــزراعـــة  تــحــســن اســـتـــخـــدام املـ
ا من إصــاح أوسع  يجب أن تكون جــزء
الزراعي. لكن الخطر السياسي  للنظام 
في تنفيذ ذلك ترك السلطات عازفة عن 

املحاولة.
مــثــا، حــــاول مــــودي فـــي 2020 إصـــاح 
قــوانــن الــزراعــة فــي الــبــاد وفــتــح نظام 
تسيطر عــلــيــه الــحــكــومــة أمـــام مــشــاركــة 
ــخــــاص، لـــكـــن هـــذه  أكـــبـــر مـــن الـــقـــطـــاع الــ
الخطوة املثيرة للجدل- التي تم دفعها 
بــــأقــــل قـــــدر مــــن االســـــتـــــشـــــارات- أثـــــارت 
احتجاجات واســعــة ومستمرة لدرجة 
أنــــه اضـــطـــر فـــي الــنــهــايــة إلــــى الــتــخــلــي 
عنها بطريقة مذلة وإلغاء اإلصاحات.

يـــقـــول كـــيـــشـــور إن الـــحـــكـــومـــة »تــخــلــت 
إعــادة تنظيم  فيما يبدو« عن محاولة 
نظام اإلعانات التي تدفع املزارعن في 
ــة املــحــاصــيــل كثيفة  ــ الــنــهــايــة إلـــى زراعـ

االستهاك للمياه.
ــدا على  ــ لــكــنــه يــعــتــقــد أن مــشــروعــا واحـ
ــقــــق بــــعــــض الــــنــــجــــاح فــي  األقــــــــل قـــــد حــ
يــمــكــن أن يكسر  الـــذي  الــنــطــاق  تحقيق 
الــجــمــود: مــشــروع بــي إم كــوســوم، وهو 
مبادرة حكومية أطلقت في 2019، يوزع 
األلواح الشمسية على املزارعن لتعزيز 

الطاقة النظيفة.
بــــــــدال مــــــن تــــشــــجــــيــــع املــــــــزارعــــــــن عـــلـــى 
ضـــخ مــزيــد مـــن املـــيـــاه الــجــوفــيــة، تعيد 
ــلــــطــــات شــــــــراء الــــطــــاقــــة الـــفـــائـــضـــة  الــــســ
كــجــزء مــن الــبــرنــامــج، مــا يــوجــد حــافــزا 
مــالــيــا لــلــمــزارعــن لــلــحــد مـــن اســتــهــاك 
الــكــهــربــاء–وبــالــتــالــي اســتــخــدام املــيــاه. 
ــيـــشـــور: »قـــــد يـــكـــون هـــــذا أكــبــر  يـــقـــول كـ

برنامج حكومي لتوفير املياه.

الهند التي يبلغ عدد 
سكانها ١.٤ مليار 
نسمة تعاني من 

اإلجهاد المائي



11األحد 6 نوفمرب 2022 م – 12 ربيع اآلخر 1444 هـجماعة الخط األخضر البيئية مقاالت

وغــنــي عــن الــبــيــان أنــه لــم يعد مقبواًل 
لــتــغــيــر  ــِكــــرًا  املــــــرء »مــــنــ يـــكـــون  اآلن أن 
املناخ«؛ نظرًا ألن األدلــة قوية ودامغة 
لدرجة ال تسمح بأخذ تلك اآلراء على 
محمل الجد. وباملقابل، يتعلق السؤال 
املــلــح اآلن بــــ»خـــيـــارات تــغــيــر املـــنـــاخ«، 
مما يعني أنه يجب فعل شيء ما في 
أســـرع وقـــت ممكن مــن أجـــل الــحــد من 
تأثيرات تغير املناخ، التي نقر جميعًا 
 ثمة طرقًا مختلفة 

ّ
بأنها حقيقية، لكن

ــل الــســيــطــرة  ــ ملــــقــــاربــــة األزمــــــــة مــــن أجــ
عليها.

ــذه الــخــلــفــيــة، ســـُيـــقـــام مــؤتــمــُر  عــلــى هــ
ــعـــشـــرون  ــابـــع والـ ــتـــحـــدة الـــسـ األمــــــم املـ
الــفــتــرة  ــــال  ــــوب 27«( خـ ــ لــلــمــنــاخ )»كـ
ـــن 6 إلـــــى 18 نـــوفـــمـــبـــر فــي  املـــمـــتـــدة مـ
اللقاء،  شرم الشيخ بمصر. وقبل هذا 
 تقرير 

َ
ــدث ــدرت األمـــم املــتــحــدة أحــ أصــ

لها حول هذا املوضوع يوم 26 أكتوبر 
املاضي. تقرير يشير بكلمات واضحة 
ى إحــراز 

ّ
وصــريــحــة إلــى أنــه لئن تسن

بـــعـــض الـــتـــقـــدم بـــخـــصـــوص »خــفــض 
الـــغـــازات املسببة  انــبــعــاثــات  مــنــحــنــى 

لاحتباس الحراري، فإن هذه الجهود 
تظل غير كافية لحصر ارتفاع درجة 
حــــرارة الــكــوكــب فــي 1.5 درجـــة مئوية 

بنهاية القرن«.
وعليه، فإن السؤال الصعب بالنسبة 
للمندوبن إلى مؤتمر املناخ في مصر 
هو أنه إذا كان هناك اتفاق على أنه لم 
يعد من املمكن التعامل مع األزمة على 
أنها مشكلة طويلة األمد يمكن تأجيل 
النظر فيها حتى املؤتمر املقبل الذي 
مــن املــزمــع عــقــده فــي دبـــي عـــام 2023، 
الــتــوقــعــات املمكنة واملــعــقــولــة في  فما 
الـــواقـــع أن الحجج  الــخــصــوص؟  هـــذا 
ــأن الـــبـــلـــدان املــتــقــدمــة الـــتـــي تتحمل  بــ
أكــبــر قــدر مــن املسؤولية عــن التسبب 
في املشاكل يجب أن تدفع تريليونات 
الدوالرات الضرورية ملعالجة املشكلة، 

 .
ً
 عملية

ً
ل مقاربة

ِّ
لم تعد تمث

ولعل األكثر عملية هو النقاش حول 
كـــيـــفـــيـــة مـــنـــاقـــشـــة ســـــــؤال »الــــخــــســــارة 

والضرر«.
فــالــبــلــدان الــفــقــيــرة هـــي الــبــلــدان األقـــل 
مسؤولية عــن التسبب فــي انبعاثات 

عـــاملـــيـــة، لــكــنــهــا تـــتـــأثـــر وتـــتـــضـــرر مــن 
ــكــــوارث املــنــاخــيــة عــلــى نــحــو يــفــوق  الــ
تلك املسؤولة. وعلى سبيل املثال، فإن 
الــجــزر فــي بحر الكرايبي واملحيطن 
الـــــهـــــنـــــدي والــــــــهــــــــادئ وبـــــــلـــــــدان مــثــل 
باكستان.. كلها عانت تهديدًا وجوديًا 
بسبب العواصف األخيرة. وتقول هذه 
الـــبـــلـــدان، عــلــى نــحــو وجــيــه ومــعــقــول، 
إنـــهـــا يــنــبــغــي أن تــتــلــقــى مـــن الــبــلــدان 
الــغــنــيــة تـــعـــويـــضـــاٍت عـــمـــا لـــحـــق بــهــا 
مــن أضـــرار وخــســائــر بسبب الــكــوارث 

املناخية. 
لــكــن إذا كــانــت هـــذه حــجــة قـــويـــة، فــإن 
الــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
م  الــبــلــدان الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى لــن تــقــدِّ
ــيــــة. ذلــــــك أن  ــافــ تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة كــ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا فــاقــمــت نقص 
الطاقة في الواليات املتحدة وأوروبا، 
والحياة السياسية الداخلية في هذه 
البلدان باتت تفرض قيودًا على حجم 

م للبلدان الفقيرة. الدعم املالي املقدَّ
يــــركــــز  أن  ــــل  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ املـ مـــــــن  ولــــــــهــــــــذا، 
املــــــنــــــدوبــــــون الــــــذيــــــن ســـيـــجـــتـــمـــعـــون 

ــرق أخــــــــرى غــيــر  ــ ــ ــلــــى طـ فـــــي مــــصــــر عــ
الفقيرة  الــبــلــدان  لــتــعــويــض  مــبــاشــرة 
عـــن الــخــســائــر الــتــي تــتــكــبــدهــا. طــرق 
يـــمـــكـــن أن تـــشـــمـــل تـــوفـــيـــر مـــزيـــد مــن 
املــســاعــدة بــخــصــوص تــخــفــيــف عــبء 
الــديــون ومــزيــد مــن الــتــعــاون والــدعــم 
بـــخـــصـــوص تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات جـــديـــدة 
ــكــــوارث املــســتــقــبــلــيــة  لــلــحــمــايــة مـــن الــ
أن  ذلــك  واألهــم من  باملناخ.  املرتبطة 
، في 

ً
 كانت أم فقيرة

ً
كل البلدان، غنية

حــاجــة إلـــى مــراجــعــة وإعـــــادة الــنــظــر 
ــي األســـئـــلـــة الـــجـــوهـــريـــة املــرتــبــطــة  فــ
ــنـــاء ومـــــواقـــــع املــــســــاكــــن والـــبـــنـــيـــة  ــبـ بـ
الــتــحــتــيــة األكـــثـــر عــرضــة لــلــعــواصــف 
ــاح الـــعـــاتـــيـــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــات والـ ــانــ ــيــــضــ ــفــ والــ

الغابات. وحرائق 
الـــدروس املستخلصة  ولعل أحــد أهــم 
من إعصار »إيان« الذي ضرب جنوب 
ــدا فــــي ســبــتــمــبــر  ــلــــوريــ ــــرب واليـــــــة فــ غــ
ــازل الـــتـــي ُبــنــيــت  ــنــ املـــاضـــي هـــو أن املــ
مـــــؤخـــــرًا لـــتـــحـــّمـــل الــــــريــــــاح وارتـــــفـــــاع 
مـــســـتـــوى الـــبـــحـــر نـــجـــت عـــمـــومـــًا ولـــم 
ــــوى ألضــــــــرار مــــحــــدودة.  ــتـــعـــرض ســ تـ

ــازل  ــنــ ــــي أن هــــــذه املــ  هـ
َ
لـــكـــن املـــشـــكـــلـــة

بــاهــظــة الــثــمــن ولــيــســت فـــي مــتــنــاول 
ــهـــذا، يــجــب تطوير  ــنـــاس. ولـ مــعــظــم الـ
تــكــنــولــوجــيــاِت بــنــاٍء جــديــدة مــن أجــل 
ــة إذا  ــاصـ ــازل أكـــثـــر أمـــنـــًا وخـ ــنـ بـــنـــاء مـ
كانت تقع في مناطق معرضة لخطر 

الكوارث.
ومــمــا ال شــك فــيــه أن شــركــات التأمن 
 على 

ً
ــادرة ــ ــادة الــتــأمــن لــن تــظــل قـ ــ وإعـ

عــرض أقساط معقولة ومقبولة على 
أصحاب املمتلكات املعّرضة للخطر.

وعليه، يظل البديل هو تغيير املوقع، 
وهــو خيار ال يحظى بشعبية، ولكن 
عــلــى كــل بــلــد مــواجــهــتــه وأخــــذه بعن 
االعتبار. وربما تستطيع بعض املدن 
املــوارد  الفريدة، مثل البندقية، إيجاد 
لــبــنــاء ســـدود بــحــريــة لحماية نفسها 
من ارتفاع املد، غير أن هذا الخيار غير 
مــتــاٍح لكثير مــن الــبــلــدان فــي أي أفــق 

زمني واقعي.

ــة بـــمـــركـــز  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــرامـــــج االســ ــر الـــــبـــ ــ ــ ــدي ــ *مــ
»ناشيونال إنترست«- واشنطن

يـــســـتـــفـــد 13.8  ــم  ــ لـ وفــــــي عــــــام 2019، 
أنــحــاء العالم  مليون طفل فــي جميع 
مـــن خـــدمـــة الــتــمــنــيــع الـــروتـــيـــنـــي، بما 
فــي ذلـــك 8.8 مــايــن مــن الــبــلــدان ذات 
الــدخــل املنخفض، وليس مــن الغريب 
إذًا أن 16 في املئة فقط من الناس في 
البلدان منخفضة الدخل قد تلقت ما 
ال يقل عن جرعة واحدة فقط من لقاح 
كــوفــيــد19 مــنــذ مــايــو، عــلــى الــرغــم من 
الــعــرض العاملي اآلن يفوق الطلب  أن 

بكثير.
وتضطلع شركات األدوية بدور حاسم 
الــعــقــبــات املختلفة  الــتــغــلــب عــلــى  فـــي 
تــــحــــول دون زيــــــــــادة مــــعــــدالت  الــــتــــي 
التطعيم في البلدان منخفضة الدخل، 
ــان الــــوصــــول  ــمـ وبـــيـــنـــمـــا نـــســـعـــى لـــضـ
ــع مـــن الــعــاجــات،  إلـــى مــجــمــوعــة أوســ
نــواجــه تــحــديــات تــتــجــاوز الــلــقــاحــات، 
وتشمل الجهود الحالية التي تبذلها 
العديد من الشركات املصنعة، توفير 
مجموعة من األدوية األساسية بسعر 
الــتــكــلــفــة، فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تـــوزع 
وحدة الصحة العاملية التابعة لشركة 
ــــن األدويـــــــة  ــا مـ ــــي« 30 نــــوعــ ــــوفـ ــانـ ــ »سـ

األســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك األنــســولــن، 
ــة  ــيـ وعــــاجــــات أمــــــراض الــقــلــب واألوعـ
الدموية، والسل واملاريا، والسرطان، 

في 40 دولة نامية.
وإلــــى جــانــب خــفــض تــكــالــيــف الــعــاج 
الـــتـــي تــعــتــبــر خـــطـــوة ضــــروريــــة، فقد 
أظــهــر الـــوبـــاء الــحــاجــة إلـــى نــهــج أكثر 
شــمــولــيــة يــنــظــر إلــــى الـــطـــب، وأنــظــمــة 
الــرعــايــة الصحية، وسلسلة التوريد 
العاملية على أنها تحديات مترابطة، 
وكــمــا أظــهــر كــوفــيــد19، فـــإن املــســاعــدة 
الــقــدرات املحلية يمكن  الــتــي ال تمّكن 
أن تضر أكثر مما تنفع، ولهذا السبب 
يـــجـــب أن تـــتـــجـــاوز الـــشـــركـــات مــجــرد 
املــالــيــة، وللمساعدة  تقديم املــســاعــدة 
ــى الـــرعـــايـــة  ــ فــــي تــحــســن الــــوصــــول إلـ
الـــدخـــل  ــدان ذات  ــلــ ــبــ الــ فــــي  الـــصـــحـــيـــة 
املنخفض واملتوسط، يمكن للشركات 
معالجة املسائل اللوجستية ومسائل 
اإلمداد، واستخدام بياناتها وقدراتها 
التحليلية ملــســاعــدة املستجيبن في 
الخطوط األمامية، وتدريب املسؤولن 

املحلين على التقنيات املبتكرة.
ــة  ــراء الـــصـــحـ ــ ــبــ ــ ويــــــــــــزداد تــــركــــيــــز خــ

ــاء الـــعـــالـــم  ــحــ الـــعـــامـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــ
عـــلـــى تـــحـــديـــد األمـــــــــراض الـــنـــاشـــئـــة 
وبــؤر انــتــشــارهــا وإدارتــهــا، وإعــادة 
ــيــــات،  ــلــــوكــ ــــف والــــســ ــواقــ ــ ــيـــل املــ ــكـ تـــشـ
بــيــنــمــا تــســهــل الــتــكــنــولــوجــيــا جــمــع 
الـــــبـــــيـــــانـــــات وتـــــــبـــــــادل املــــعــــلــــومــــات 
ــة لــتــحــســن الـــنـــتـــائـــج، ولــكــن  الــــازمــ
ــيــــانــــات وتــقــيــيــمــهــا  ــبــ ــذه الــ ــ جـــمـــع هــ
يــعــتــمــد عــلــى الــتــعــاون مــع الــشــركــاء 
ــديـــن،  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــن وغـ
الـــجـــهـــود  هـــــذه  ــرك  ــتـــحـ تـ أن  ويــــجــــب 
ــة  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ مـ تــــــكــــــون  وأن  بــــــســــــرعــــــة، 
ــعـــات املـــحـــلـــيـــة،  ــمـ ــتـ بــــأولــــويــــات املـــجـ
الـــبـــيـــانـــات  أســـــاس  عـــلـــى  ــقـــوم  تـ وأن 
التشخيص،  من  املستمدة  املشتركة 

والنمذجة.  والتتبع، 
كذلك، سيمكن الجمع بن مجموعات 
الــبــيــانــات الــكــبــيــرة، وقــــوة الــحــوســبــة، 
ــات مـــســـؤولـــي الــصــحــة  ــيــ ــوارزمــ ــخــ والــ
ــــن رصــــــد انــــتــــشــــار املــــــرض،  الــــعــــامــــة مـ
ونــــــــقــــــــص املـــــــــــــــــــــــواد، والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات 
الــلــوجــســتــيــة، والــتــفــاعــات الــدوائــيــة، 
وتـــســـهـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــســحــابــيــة 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــنــــقــــيــــب عــــــن الــــبــــيــــانــــات، 

ــبــــحــــث،  ــــات، والــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاركـــــة املـ ــشـــ ومـــ
والتطوير، وتمكننا من تحديد حاالت 
تفشي األمــراض، ومسببات األمــراض 
الــجــديــدة، واملــجــتــمــعــات الــتــي تحتاج 

إلى مساعدة فورية.
ــة، يــــجــــب أن  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــذه الـ ــ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق هـ
يـــتـــضـــامـــن مــجــتــمــع الـــصـــحـــة الــعــامــة 
العاملي لتمكن االبتكار، وتنمية بيئة 
تــنــظــيــم املـــشـــاريـــع مـــن خــــال الــتــركــيــز 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة املـــحـــلـــيـــة، 
ويجب إنشاء صندوق التأثير لتوفير 
املــال للشركات الناشئة املحلية،  رأس 
ــــى جـــانـــب آلــــيــــات لـــتـــبـــادل املــــهــــارات  إلـ

والخبرات التشغيلية. 
 
ً
ويمكن أن تــوفــر التكنولوجيا بديا
لــلــتــدريــب الــشــخــصــي الــــذي أصــبــحــت 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــب نــــتــــيــــجــــة الرتــ ــعــ ــ إدارتـــــــــــــــه أصــ
الــتــكــالــيــف، والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
املـــســـتـــمـــرة، وقــــيــــود الـــســـفـــر، ونــقــص 
الــعــمــالــة، وتــعــمــل شــركــة »ســانــوفــي« 
مــع منصة »ريــتــش 52« على نهج »ال 
يتصل بشبكة االنترنت« في تعاملها 
ــــواق الــتــي تــعــانــي ضعفا في  مــع األسـ
ــال، مــمــا يمّكن  جــــودة شــبــكــات االتـــصـ

ــة املــحــلــيــن مـــن تسجيل  ــاثـ عــمــال اإلغـ
املقيمن في جلسات فحص مجتمعية 
ــاع  ــفـ مــخــصــصــة ملــــرض الـــســـكـــري وارتـ
ــا مـــمـــرضـــون  ــهـ ــريـ ــغـــط الــــــــدم، ويـــجـ ضـ
ومـــمـــرضـــات تــلــقــوا تـــدريـــبـــا يــؤهــلــهــم 
ملـــــزاولـــــة مـــهـــنـــة »مـــــدربـــــن فــــي مــجــال 
الصحة«. إن تعزيز الوصول بصورة 
مـــجـــديـــة إلـــــى الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
البلدان ذات الدخل املنخفض يتطلب 
أكثر من تزويدها باألدوية منخفضة 
التكلفة، فنحن بحاجة إلى إطار جديد 
للتعاون ملواجهة التحديات املترابطة 
التي ال تعد وال تحصى، وفــي الوقت 
نفسه التكيف مع التقنيات الجديدة 
املــحــلــي. وبصفتنا  وتــعــزيــز االبــتــكــار 
شركات أدوية، فإن مهمتنا هي تغيير 
طريقة تفكيرنا، وتشجيع املبتكرين 
على أرض الواقع، ويجب أن يركز هذا 
الــجــوانــب على نموذج  النهج متعدد 
رعاية مستدام مدفوع محليا ومصمم 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى الــــفــــئــــات الـــســـكـــانـــيـــة 

الضعيفة.

»Sanofi« الرئيس التنفيذي لشركة *

»كوب »كوب 2727«.. األخطار واالنتظارات املناخية«.. األخطار واالنتظارات املناخية

الصحة العاملية من األلف إلى الياء

 من األزمــات املتعلقة 
ً
شهدت هــذه السنة سلسلة

باملناخ، والتي لم يعد من املمكن وصفها بأنها 

أحداث عشوائية. وقد سبق لكاتب هذه السطور 

اها في مقاالت سابقة. ولعل 
ّ
أن تعّرض لها وغط

الــدلــيــل الــجــديــد األكـــثـــر جــديــة هـــو االكــتــشــافــات 

الجديدة بأن معدل ذوبان كتل جليد املياه العذبة 

ــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة بلغ  فــي غــريــنــانــد والـ

مستوى بات يعتقد معه العلماُء اآلن أن ارتفاع 

مستوى البحر سيكون أعلى مما كان متوقعًا، مع 

عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمعات واألراضي 

الزراعية املحاذية للسواحل عبر العالم. 

بينما قد تنتهي جائحة كوفيد19 »في وقت 

قـــريـــب« حــســب مـــا أعــلــنــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة 

الــعــاملــيــة مــؤخــرا، يــواجــه الــعــالــم الــعــديــد من 

املــخــاطــر الــصــحــيــة الــنــاشــئــة، الــتــي يتفاقم 

ــاخ، أو بــســبــب  ــ ــنـ ــ بــعــضــهــا بـــســـبـــب تـــغـــيـــر املـ

ج لها  السفر، أو املعلومات املضللة التي يَروَّ

عبر اإلنــتــرنــت، أو نــدرة الــغــذاء، أو الفقر، أو 

الحروب. ولحسن الحظ، علمنا الوباء دروسا 

قــيــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــإدارة هــــذه املــخــاطــر، 

وفيما يتعلق بمساعدة االقتصادات النامية 

الــضــعــيــفــة عــلــى االســـتـــعـــداد بـــصـــورة أفــضــل 

لاستجابة لألزمات الصحية في املستقبل. 

إتــــاحــــة أدوات مــكــافــحــة  ُمــــســــرع  ــان  ــ كــ ــد  ــقـ لـ

كوفيدACT-A( 19( ملنظمة الصحة العاملية 

جهدا عامليا هائا، سّهل عمليات االختبار 

والعاج والتطعيم في جميع أنحاء العالم. 

الــواضــح أن )ACT-A( أخــفــق في  ولــكــن مــن 

معالجة العقبات الهيكلية طويلة األمد التي 

عرقلت نشر التطعيم في البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط، ويتطلب القيام بذلك 

إطارا جديدا يركز على العاقات املحلية مع 

العمال ورجال األعمال في امليدان. إن نصيب 

الفرد من عدد العاملن الصحين في البلدان 

البلدان املتقدمة،  النامية أقل من نظيره في 

إذ ســتــواجــه إفــريــقــيــا، وجــنــوب شـــرق آســيــا، 

ــــزاء  ــــرق الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، وأجـ وشـ

من أميركا الاتينية عجزا قدره 5.9 ماين 

ممرضة و18 مليون عامل في مجال الرعاية 

الصحية بحلول عام 2030.

بقلم : جيفري كمب *

بقلم :  بول هدسون *

تضطلع شركات األدوية للتغلب على العقبات التي حتول دون زيادة معدالت التطعيم فى البلدان منخفضة الدخل

م تعويضات مالية كافية الوقائع السياسية تشير إلى أن البلدان الصناعية الكبرى لن تقدِّ
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زيــادة درجة  تقليل معدل  العمل على   -
1.5 درجــــة  لـــتـــقـــل عــــن  الـــكـــوكـــب  حـــــــرارة 
ــــق تــخــفــيــض  ــريـ ــ مــــئــــويــــة، وذلــــــــك عـــــن طـ
ــي أكـــســـيـــد  ــ ــانــ ــ ــعـــــــدالت انـــــبـــــعـــــاثـــــات ثــ مـــــ

الدفيئة. والغازات  الكربون 
- تقليل استخدام الفحم للحد من زيادة 
الجوي،  الغاف  في  الغازية  االنبعاثات 
والتخلص من الفحم بصورة تدريجية.
الضعيفة، وتقديم  املجتمعات  - حماية 
الــنــامــيــة؛ ملساعدتها  لــلــدول  مــالــي  دعـــم 
لتغير  الجانبية  اآلثـــار  مــع  التكيف  فــي 

املناخ.
التي تهدد  املخاطر  تقليل  العمل على   -

كوكب األرض.
بقيمة  املناخ بصورة منتظمة  - تمويل 

100 مليار دوالر.
- وقف دعم الوقود األحفوري.

الكربون. - تحديد سعر 
مؤتمر املناخ 2022

وتــأتــي أجــنــدة فــعــالــيــات مــؤتــمــر املــنــاخ 
كالتالي:  2022

يـــوم للحديث عــن التمويل  - تخصيص 
ــزاويــــــــة لــتــنــفــيــذ  ــر الــــــ ــجــ ــد حــ ــعــ والـــــــــــذي يــ
اإلجـــــــــــراءات املـــنـــاخـــيـــة وتـــوســـيـــع نــطــاق 
الطموح، وسيتناول يوم التمويل العديد 
من جوانب النظام البيئي لتمويل املناخ، 
بـــيـــنـــهـــا: »الـــتـــمـــويـــل املـــبـــتـــكـــر واملــخــتــلــط 
املــالــيــة واألدوات والسياسات  واألدوات 
الــقــدرة على تعزيز الوصول  التي لديها 
وتوسيع نطاق التمويل واملساهمة في 

االنتقال املطلوب«.
 :cop27 يـــوم الــعــلــم فــي مــؤتــمــر املــنــاخ -
ـــــاش وفــــعــــالــــيــــات  ــــقـ ــات نــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ يــــشــــمــــل حـ
لــتــقــديــم نــتــائــج الــتــقــاريــر وتــوصــيــاتــهــا 
املــنــاخ  وزيـــادة تــعــزيــز مــشــاركــة مجتمع 
واملـــــــمـــــــارســـــــن وأصــــــــحــــــــاب املـــصـــلـــحـــة 
املــخــتــلــفــن ملــنــاقــشــة الـــروابـــط والــنــتــائــج 

فيها. املناخ واملشاركة  بتغير  املتعلقة 
ــوم الـــشـــبـــاب: يـــوفـــر فـــرصـــة لــعــرض  ــ - يـ
ــتـــحـــديـــات  قـــصـــص نــــجــــاح الـــشـــبـــاب والـ
ــل مـــــــع صــــنــــاع  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــح بـ ــمـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وسـ
الــســيــاســات واملــمــارســن بــاإلضــافــة إلــى 
الـــحـــوار مـــع األبـــطـــال رفــيــعــي املــســتــوى 

وأصحاب املصلحة من غير األطراف.
- يــوم إزالـــة الــكــربــون فــي مــؤتــمــر املــنــاخ 

ملــنــاقــشــة أســالــيــب  فــرصــة  يــوفــر   :cop27
إزالة الكربون، ولعرض التقنيات بهدف 
الــذي تشتد  االنتقال  تشجيع وتسهيل 
النموذجي نحو  والتحول  إليه  الحاجة 

الكربون. اقتصاد منخفض 

- يــــوم الــتــكــيــف والـــــزراعـــــة: يــتــيــح الــيــوم 
فرصة ملناقشة سلسلة كاملة من القضايا 
املتعلقة بالتكيف بما في ذلك: »الزراعة- 
الـــتـــغـــذيـــة- ســـبـــل الـــعـــيـــش- الـــحـــمـــايـــة فــي 
املناطق الساحلية- الخسائر واألضــرار- 

الحد من مخاطر الكوارث- الحلول لبناء 
قــــدرة الـــزراعـــة واألنــظــمــة الــغــذائــيــة على 
الصمود أمام اآلثار املناخية الضارة مثل 

الجفاف والفيضانات«.
ــنـــوع االجـــتـــمـــاعـــي: يـــهـــدف إلــى  - يــــوم الـ

املقدمة وتوفير  فــي  القضية  هــذه  إبــراز 
مـــنـــصـــة ملـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة 
ومـــشـــاركـــة قــصــص الـــنـــجـــاح مـــن جــمــيــع 
ــهــــدف زيــــــــادة الـــوعـــي  ــالــــم بــ ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ أنـ
وتـــبـــادل الــخــبــرات وتــعــزيــز الــســيــاســات 
ات الــتــي  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات واإلجــــــــــراء
الجنسن، ويسلط  بــن  الــفــوارق  تــراعــي 
فــي  املــــــــــرأة  دور  ــلــــى  عــ الـــــضـــــوء  الـــــيـــــوم 

املناخ. التكيف مع تغير 
 :cop27 يـــوم املــيــاه فــي مــؤتــمــر املــنــاخ -
ــدرة  يـــشـــمـــل مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة مـــثـــل نــ
الحدود  والتعاون عبر  والجفاف  املياه 

املبكر. اإلنذار  أنظمة  وتحسن 
يــــعــــرض دور  ــــي:  ــدنـ ــ املـ املـــجـــتـــمـــع  يـــــوم   -
ومــســاهــمــة املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي مــجــال 

البيئة. املحافظة على 
 :cop27 املــنــاخ  فــي مؤتمر  الطاقة  يــوم   -
الطاقة وتغير  سيتناول جميع جوانب 
ــنـــاخ، بــمــا فـــي ذلـــك الــطــاقــة املــتــجــددة  املـ
ــع الــتــركــيــز بــشــكــل  وتـــحـــويـــل الـــطـــاقـــة، مـ
خـــاص عــلــى االنــتــقــال الــعــادل فــي قطاع 
الطاقة، والهيدروجن األخضر كمصدر 

املستقبل. في  للطاقة  محتمل 
ــوم الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي: ســيــســمــح  - يــ
بــاملــنــاقــشــة حـــول تــأثــيــرات تــغــيــر املــنــاخ 
على التنوع البيولوجي ووسائل حشد 
التحديات  العاملية ملواجهة  ات  اإلجـــراء
البيولوجي والحد  التنوع  فقدان  لوقف 

من آثار تغير املناخ والتلوث.
الـــــحـــــلـــــول فــــــي مــــؤتــــمــــر املــــنــــاخ  - يــــــــوم 
ــة  ــنـ ــكـ ــمـ املـ الـــــحـــــلـــــول  تـــــــتـــــــراوح   :cop27
ملــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن تـــحـــديـــات تــغــيــر 
ــثـــل:  ــة مـ ــلــ ــامــ املـــــنـــــاخ بـــــن الــــحــــلــــول الــــشــ
املدن  أو  الوطنية،  امليزانيات  »تخضير 
املستويات  مــتــعــدد  والــعــمــل  املــســتــدامــة، 
والـــــنـــــقـــــل املـــــــســـــــتـــــــدام«، إلـــــــــى الــــحــــلــــول 
النفايات، وبدائل  القطاعية مثل:»إدارة 

الخضراء«. واملباني  الباستيك 
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــلــــول فـ ــمـــع يــــــوم الــــحــ ــيـــجـ وسـ
الــحــكــومــات  مــمــثــلــي  بـــن   cop27 املـــنـــاخ 
والـــــــشـــــــركـــــــات واملـــــبـــــتـــــكـــــريـــــن؛ لــــتــــبــــادل 
الوعي  وأفكارهم بهدف نشر  خبراتهم 
ــبـــادل الـــخـــبـــرات وأفـــضـــل املــمــارســات  وتـ
وربــمــا بــنــاء الــتــحــالــفــات والــتــعــاون في 

املستقبل.

أبرز زعماء أوروبا املشاركني فى مؤمتر قمة املناخ
ــه الــــ 27، خــال  تستضيف مــصــر قــمــة تغير املــنــاخ فــى دورتــ
الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، نيابة عن قارة أفريقيا، 

هو األهم فى تاريخ قمم املناخ املاضية واملقبلة.
وأكـــد حــوالــى 90 رئــيــس دولـــة حــضــورهــم فــى شـــرم الشيخ، 
ولكن من هم الــقــادة األوروبــيــون الذين يحضرون كــوب 27، 
قالت صحيفة »20 مينوتوس« اإلسبانية أن رئيس الحكومة 
اإلســبــانــيــة بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز ســيــتــجــه ملــصــر لــحــضــور قمة 
املــنــاخ، وذلــك بعد اطاقه مــبــادرة مع نيجيريا حــول املرونة 
املــنــاخ، املنعقدة فــى مــصــر، كما  اإلقليمية للجفاف فــى قمة 
من املؤكد أن رئيسة املفوضية األوروبية اورســوال فون دير 
الين ستقوم بدور قيادى فى تلك القمة. وأشــارت الصحيفة 
الـــوزراء البريطانى ريشى سوناك  إلــى أن رئيس  اإلسبانية 
فى قراءة املزاج الوطنى عندما أعلن أنه سيتغيب عن مؤتمر 
األمم املتحدة للمناخ للتركيز على القضايا املحلية األسبوع 

املاضى، ولذلك فقد عاد ليعلن أنه سيذهب إلى شرم الشيخ 
لحضور القمة. كما أكدت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا 

ميلونى إنها ستتجه إلى شرم الشيخ لحضور قمة املناخ.
من بن القادة األوروبــيــن، كان الرئيس الفرنسى إيمانويل 
مــاكــرون الـــذى أكـــد حــضــوره ملــؤتــمــر املــنــاخ فــى مــصــر، حيث 
يلعب ماكرون دورا مهما فى قمة قادة العالم فى الفترة بن 
إلــى 8 نوفمبر. وقالت وكالة أنسا اإليطالية أن املستشار   7
األملــــانــــى أوالف شــولــتــز ســيــذهــب إلــــى شــــرم الــشــيــخ أيــضــا 
لحضور قمة املناخ. ومن املتوقع مشاركة دولية واسعة من 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، بــحــضــور أكــثــر مــن 40 ألـــف شخص 
ــة، وعــــشــــرات املــنــظــمــات الــدولــيــة  ــ يــمــثــلــون حـــوالـــي 197 دولــ
واإلقليمية، للمشاركة في املفاوضات السنوية بشأن تغير 
التأثيرات  املــنــاخ، بهدف مناقشة املضي قدما فــي الحد مــن 

السلبية للتغيرات املناخية والتكيف مع تداعياتها.

COPCOP 27 27 أجندة فعاليات مؤمتر املناخ أجندة فعاليات مؤمتر املناخ
تنطلق فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والــذي تستضيفه مصر في مدينة شــرم الشيخ، 

خال الفترة من يوم األحد 6 نوفمبر وحتى 18 من الشهر ذاته.
أنــحــاء العالم في  الـــدول والعديد مــن النشطاء والمسؤولين مــن مختلف  ويــشــارك قــادة 
مؤتمر المناخ، لتقديم حلول تنقذ البيئة مــن بــراثــن التغيرات المناخية التي تسلبها 

خيراتها، وتضر بصحة الكائنات الحية.
ما هو مؤتمر المناخ شرم الشيخ؟

ويعد مؤتمر المناخ هو قمة تنعقد بشكل سنوي ويحضرها 197 دولة لمناقشة العوامل 
التي أدت إلى تغير المناخ، وكيفية مواجهة هذه المشكلة وطرق عاجها، ويهدف مؤتمر 

المناخ cop27 إلى تحقيق األهداف التالية:
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- )COP1( في برلن بأملانيا عام 1995: 
املؤتمر األول للمناخ، وفيه وافق املوقعون 
على أن ينعقد بصورة سنوية للمراقبة 
ــرة عــــلــــى ظـــــاهـــــرة االحــــتــــبــــاس  ــطــ ــيــ ــســ والــ
الـــحـــراري واســتــعــراض إمــكــانــيــات تقليل 

انبعاثات الغازات امللوثة.

 :1997 بــالــيــابــان  كــيــوتــو  فــي   )COP3(
ــاد  ــمــ ــتــ جــــــــرى فــــيــــه لــــلــــمــــرة األولـــــــــــى اعــ
»بــــروتــــوكــــول كـــيـــوتـــو« املــــلــــزم خــفــض 
انــبــعــاثــات غــازات االحــتــبــاس الــحــراري 
ــي الـــــبـــــلـــــدان الــــصــــنــــاعــــيــــة، ونــــوقــــش  ــ فــ
بيع  وإمكانيات  الكربون  سوق  أساس 
األولى  للمرة  كربونية  حصصًا  الدول 

أيضًا.

بــالــيــفــي بــإنــدونــيــســيــا  فــــي   )COP13(
حدد جدواًل 

ُ
2007: خرج بخريطة طريق ت

زمنيًا للمفاوضات بشأن اتفاقية دولية 
جـــديـــدة لــتــحــل مــحــل بـــروتـــوكـــول كيوتو 
وتــشــمــل جــمــيــع الــبــلــدان، ولــيــس الــبــلــدان 

املتقدمة فقط.

الـــدنـــمـــارك  فــــي  )COP15( كــوبــنــهــاغــن 
بـــأنـــه  الــــــــذي ُوصــــــــف  ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ 2009: االجـ
الــــــدول  ـــفـــت 

ّ
لــــــآمــــــال«، إذ تـــخـــل »مـــخـــيـــب 

الصناعية الكبرى مثل الواليات املتحدة 
والــــصــــن عــــن تـــعـــهـــدات ســـابـــقـــة بــخــفــض 
االنبعاثات وتحقيق الهدف املتمثل في 
إبــقــاء االحــتــرار الــعــاملــي أقــل مــن درجتن 
مئويتن، فيما أعرب حينها األمن العام 
لألمم املتحدة بــان كي مــون عن مخاوفه 
من فشل مؤتمر كوبنهاغن حول التغير 

املناخي.

)COP16( كــانــكــون فــي املكسيك 2010: 
ضفي 

ُ
ُكتبت اتفاقيات »كــانــكــون« التي ت

ــات  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــي عــــلــــى االلــ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــع الـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الـ
نشئ 

ُ
املنصوص عليها في كوبنهاغن، وأ

صندوق املناخ األخضر الذي يهدف إلى 
ـــراءات املــنــاخــيــة في  ــ تــنــظــيــم تــمــويــل اإلجــ

البلدان النامية.

)COP17( ديـــربـــان فــي جــنــوب إفريقيا 
الـــــدول  املـــــــرة وافـــــــق جـــمـــيـــع  2011: هـــــذه 

عــلــى بـــدء الــحــّد مــن االنــبــعــاثــات، بــمــا في 
ذلـــك الـــواليـــات املــتــحــدة والــــدول الناشئة 
ــنـــوب  ــل والــــصــــن والــــهــــنــــد وجـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ )الـ
إفريقيا(، وتقرر التفاوض على اتفاقية 

عاملية تدخل حيز التنفيذ عام 2020.

الـــدوحـــة فــي قــطــر 2012: من   )COP18(
جديد تكررت بوادر الفشل إذ تقرر تمديد 
بــروتــوكــول كــيــوتــو حــتــى عـــام 2020، إال 
املــتــحــدة والصن  الــواليــات  أن دواًل مثل 

وروسيا وكندا لم تدعم التمديد.

)COP20( ليما فــي بــيــرو 2014: للمرة 
األولى يوافق جميع البلدان على تطوير 
خــطــط وطــنــيــة تــوضــح الــتــزامــهــا خفض 
ــازات االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري  ــ انــبــعــاثــات غــ

ومشاركتها عبر األمم املتحدة.

فــرنــســا 2015:  فـــي  بـــاريـــس   )COP21(
ــد أكـــثـــر االجـــتـــمـــاعـــات املــفــصــلــيــة بعد  أحــ
كوبنهاغن، فبعد 20 عامًا من املفاوضات 
جرى اعتماد »اتفاقية باريس« باإلجماع 

إلبــقــاء االحــتــرار العاملي أقــل مــن درجتن 
مئويتن فــوق ما قبل العصر الصناعي 
ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة 

الحرارة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية.

عـــام  املـــغـــرب  فـــي  مـــراكـــش   )COP22(
في  املــفــاوضــات  نتيجة  ــصــت 

ّ
ــخ

ُ
ل  :2016

هــــذا االجـــتـــمـــاع بـــثـــاث وثـــائـــق: إعـــان 
عــمــل مــراكــش ورســالــة ســيــاســيــة قــويــة 
ــم اتــــفــــاق بــــاريــــس فــــي وقـــــت كـــان  تــــدعــ
الــتــغــيــيــر بــالــبــيــت األبــيــض يــولــد حــالــة 
ــراكـــش لــتــعــزيــز  عــــدم يـــقـــن، وشـــراكـــة مـ
ــعـــاون املـــنـــاخـــي لــلــفــتــرة حـــتـــى عـــام  ــتـ الـ
2020، إضافة إلى عقد االجتماع األول 
لــلــهــيــئــة املــمــثــلــة لــلــحــكــومــات واملـــنـــوط 
ــاق بــــاريــــس  ــ ــفــ ــ بــــهــــا صــــنــــع قـــــــــــرارات اتــ

وتنفيذها.

)COP23( بون في أملانيا 2017: في قمة 
حــرز تقدم في كتاب القواعد 

ُ
املناخ هذه أ

لــتــفــاصــيــل كــيــفــيــة عــمــل اتــفــاقــيــة بــاريــس 
عمليًا )كتاب قواعد باريس(.

مـــــــــديـــــــــنـــــــــة   فـــــــــــــــــــي    )COP24(
كــاتــوفــيــتــشــيــبــبــولــنــدا  2018: قــبــل أكــثــر 
القمة جرى  بــدء  مــن  بقليل  مــن شهرين 
الــدولــيــة  الحكومية  الهيئة  تــقــريــر  نــشــر 
ــاخ لـــلـــمـــرة األولـــــى  ــنــ املـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر املــ
الــــذي تــشــتــغــل عــلــيــه مــجــمــوعــة ضــخــمــة 
ــم، ويــــهــــدف  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــاء حــــــول الـ مـــــن الــــعــ
ــة الــحــرارة  ــار زيــــادة درجـ إلـــى تــحــلــيــل آثـ

. 1.5 درجة مئوية  العاملية بمقدار 
وركـــــز الـــتـــقـــريـــر الـــنـــقـــاش عـــلـــى الــحــاجــة 
ــــى مـــزيـــد مــــن اإللــــحــــاح فــــي الـــحـــد مــن  إلـ

امللوثة.  االنبعاثات 
 لــلــعــمــل فــي 

ً
ــيـــا ــم ُيــعــتــبــر دلـ ومــــع ذلــــك لـ

املتفق عليها. النصوص 
ــــى »حــــــــوار  ــهـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك انـ
تــاالنــوا« وكــانــت الــخــطــوة الــتــالــيــة هي 
 2020 لــــعــــام  ــاخ  ــ ــنـ ــ املـ خــــطــــط  ــة  ــعــ ـــراجــ مـ
مـــتـــهـــا مــــع الــــهــــدف املــــحــــدد لــلــحــد  ملـــواء
الــحــراري، فيما  مــن ظــاهــرة االحــتــبــاس 
تـــرك أحـــد أهـــم بــنــود املــفــاوضــات دون 
بتطوير  التي تسمح   6 املادة  حل وهو 

الكربون. أسواق 

بعد أيام من اعتذاره

رئيس الوزراء البريطاني يعلن مشاركته فى مؤمتر املناخ مبصر
قـــال رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك يــوم 
األربــعــاء إنــه سيحضر مؤتمر األمــم املتحدة املعني 
بتغير املناخ )كـــوب27( الــذي ينعقد في شــرم الشيخ 
ــلـــى تــوتــيــر  ــذا الــــشــــهــــر. وغـــــــرد ســــونــــاك عـ ــ بـــمـــصـــر هــ
األربــعــاء: » ال يوجد ازدهـــار طويل األمــد دون اتخاذ 
إجراءات بشأن تغير املناخ. ال يوجد أمن للطاقة دون 
االستثمار في مصادر الطاقة املتجددة.لهذا سأحضر 
مؤتمر كوب 27 لبناء مستقبل آمن ومستدام. وكانت 
املــتــحــدثــة بــاســم زعــيــم حــــزب املــحــافــظــن قـــد أعلنت 
الخميس املــاضــي تــعــذر ذهــابــه إلـــى املــؤتــمــر بسبب 
بـ«التزامات ملحة« تتعلق بــإعــداد عــرض للميزانية 

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخاصة بعد التقلبات 
الـــوزراء  املالية فــي اململكة املــتــحــدة. وتــعــرض رئيس 
الــبــريــطــانــي الــجــديــد النــتــقــادات شــديــدة لــغــيــابــه عن 
مؤتمر املــنــاخ، فقد نــدد إد ميليباند، املكلف بملف 
التغير املــنــاخــي داخـــل املــعــارضــة الــعــّمــالــّيــة، »بـفشل 
الــقــيــادة الـــذريـــع« وقــــال ميليباند: »واضــــح أن مــا ال 
ــة املــنــاخ  يفهمه ريــشــي ســـونـــاك هـــو أن مــعــالــجــة أزمــ
ال تــتــعــلــق فــقــط بــســمــعــتــنــا ومــكــانــتــنــا فــــي الـــخـــارج 
ــا بـــإمـــكـــانـــيـــات خـــفـــض الــفــواتــيــر  بــــل )تـــتـــعـــلـــق( أيـــضـ
الــتــي يمكن أن تقدمها  وبــالــوظــائــف وبــأمــن الــطــاقــة 
لــنــا« هـــذه املــعــالــجــة. وقــالــت كــارولــن لــوكــاس عضو 

البرملان عن حزب الخضر: »يا لها من طريقة مهينة 
إلنهاء الرئاسة البريطانية ملؤتمر األطراف. واعتبرت 
منظمة غرينبيس غير الحكومية أن غياب سوناك 
عـــن كـــوب 27 وإيـــفـــاد شـــارمـــا يــشــيــر إلـــى أن »رئــيــس 
الوزراء الجديد ال يأخذ أزمة املناخ على محمل الجد. 
وكــان امللك تشارلز الثالث املدافع عن قضايا البيئة 
يعتزم إلقاء خطاب في قمة املناخ، لكنه غير رأيه بعد 
أن اعترضت ليز تراس، رئيسة الــوزراء السابقة على 
حضوره. وأفاد مسؤول مصري األسبوع املاضي، إن 
الدعوة املوجهة للملك تشارلز الثالث لحضور قمة 

املناخ ال تزال قائمة.

تَعرَّف إجنازات مؤمترات املناخ »كوب« 
وإخفاقاتها خالل 27 عاماً

عام 1992 اجتمع قادة العالم بمدينة ريودي جانيرو البرازيلية في »قمة األرض« لمناقشة 
ا بمناسبة 

ً
قضايا المناخ والخروج بخطة عمل دولية للتعامل مع قضايا البيئة، وأيض

مرور 20 عاًما على أول اجتماع للبشر لمناقشة قضايا المناخ باستوكهولم في السويد 
عام 1972.

 لكونها الــبــذرة األولـــى النــطــاق مؤتمرات 
ً
 تــاريــخــيــا

ً
قمة ريـــودي جــانــيــرو كــانــت إنــجــازا

األطــراف )COP( المعنية بالتغيرات المناخية وانعقادها بشكل سنوي منذ ذلك الوقت 
ووصــواًل إلى النسخة 27 التي نشهدها هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية في 

الفترة من 6-8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
:)COP( وفيما يلي أبرز محطات وإنجازات النسخ السابقة من مؤتمر األطراف

أستراليا ودول احمليط الهادى تتقدم بطلب الستضافة »قمة املناخ 2026« 
ســـيـــدنـــي : أعـــلـــن وزيــــــر الـــطـــاقـــة األســـتـــرالـــي 
الــســبــت، أن أســتــرالــيــا ســتــقــدم طلبًا مــع دول 
املحيط الهادي الستضافة قمة األمم املتحدة 
فـــي عــــام 2026، إذ تــســعــى حــكــومــة  لــلــمــنــاخ 
ــبــــاد كــقــوة  ــع الــ ــ ــــى وضـ الـــعـــمـــال الـــجـــديـــدة إلـ

للطاقة املتجددة على املسرح العاملي.
كما أعادت الحكومة دور سفيرة تغير املناخ، 
وعينت كريستن تيلي، التي قالت إن لديها 
أكثر من عشر سنوات من الخبرة في سياسة 
تغير املناخ، للعمل مع الدول األخرى ملعالجة 

أزمة املناخ.
وقال كريس بوين، وزير الطاقة وتغير املناخ، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي فـــي ســيــدنــي عـــن طلب 
استضافة قمة املناخ )كــوب31( »هذه فرصة، 
بالطبع ألستراليا لتذكير العالم بأننا عدنا. 

لقد عدنا إلى الطاولة الدولية«.
ــاف »إنـــهـــا فــرصــة لــلــعــمــل بــشــكــل وثــيــق  ــ وأضـ
الــهــادي، وسنسعى  مــع عائلتنا فــي املحيط 
للمشاركة في استضافة العرض مع املحيط 
إثـــارة قضية املحيط  الــهــادي للمساعدة فــي 

ملزيد من العمل املناخي«.
وتخلفت أستراليا عن الــدول املتقدمة في ما 
املــنــاخــي، إذ قــاومــت حكومة  يتعلق بعملها 
ســكــوت مــوريــســون السابقة الضغط لوضع 
أهــداف أكثر طموحًا النبعاثات الكربون في 

قمة جاسكو للمناخ العام املاضي.
ــــرأس بــويــن وفـــد أســتــرالــيــا لــحــضــور قمة  ويـ
املناخ )كوب27( في مصر في الفترة من 6 إلى 
18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول قمة من 
نوعها لحكومة حزب العمال املنتخبة حديثًا 

ــار. كما  ــ والـــتـــي تــولــت الــســلــطــة فـــي مـــايـــو/ أيـ
انضمت الحكومة إلى التعهد العاملي بشأن 
املــيــثــان لــتــقــلــيــل انــبــعــاثــات املــيــثــان الــعــاملــيــة 

بنسبة 30 في املئة.
ورحب الصندوق العاملي للطبيعة–أستراليا 
بــســعــي الــحــكــومــة لــلــمــشــاركــة فـــي اســتــضــافــة 
مــحــادثــات املــنــاخ )كــــــوب31(، عــلــى الــرغــم من 
أنه قال إنه يتعن على أستراليا أيضًا إعادة 
الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا بــشــأن الــســمــاح بــإحــداث 

تطورات جديدة في الفحم والغاز.
وقــالــت الــــدول الــجــزريــة املـــجـــاورة ألستراليا 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــيــــط الــــــهــــــادي إن ارتـ ــــوب املــــحــ ــنـ ــ ــــي جـ فــ
منسوب مياه البحر الناجم عن تغير املناخ 
والــعــواصــف الــشــديــدة بــدأ يتسبب فــي تآكل 

جزرهم.
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

كــبــيــر  يــانــبــو  قــال شــن  بــكــن »د.ب.أ«: 
الــخــبــراء فــي هــيــئــة األرصــــاد الــجــويــة 
ــبــــاد  لــ ا أجــــــــزاء  أغــــلــــب  إن  لـــصـــيـــنـــيـــة  ا
ســـوف تــشــهــد درجــــات حــــرارة تــقــتــرب 
أعــلــى  تــاريــخــيــا أو  املــعــتــاد عــلــيــه  مـــن 
ا مـــن ديــســمــبــر إلـــى فــبــرايــر،  مــنــه بــــدء
ــيـــة  ــالـ الـــشـــمـ األجـــــــــزاء  بــــعــــض  أن  رغــــــم 
مـــوجـــات  تــشــهــد  أن  يــمــكــن  لـــبـــاد  ا مـــن 

صــقــيــع.
ــتـــوي  وأضــــــــــاف شـــــن فـــــي املــــنــــتــــدى الـــشـ
لــلــغــاز فـــي تشونجتشينج إن تــداعــيــات 
االحــتــبــاس الــحــراري بما فــي ذلــك ذوبــان 
الجليد القطبي قد تواجه التأثيرات من 
ظـــاهـــرة ال نــيــنــا املــنــاخــيــة حــــول املــحــيــط 
الهادئ، ما يلغي توقعات سابقة بشتاء 

أكــثــر بــــرودة عــبــر الــصــن، بحسب وكــالــة 
بلومبرج لألنباء. ويمكن أن تشهد الباد 
املزيد من الجفاف بعدما تعرضت أجزاء 
من حــوض نهر يانجتسي ألســوأ موجة 
حر منذ ستينيات القرن املاضي الصيف 

الجاري.
ويــمــكــن أن يــؤثــر الــجــفــاف الــشــديــد على 
ستة أقاليم جنوبية الشتاء الجاري، بما 
فــي ذلــك فــوجــيــان وجيانجشي وهــونــان 

وتشونجتشينج وجوانجدونج.
وقــد تكون حالة الطقس من فترة مارس 
ــتــــداال حــيــث ســتــكــون  إلــــى مـــايـــو أكـــثـــر اعــ
ــــول األمــــــطــــــار أقـــــــل مــن  ــطـ ــ ــويــــات هـ ــتــ مــــســ
املعتاد ما يستمر في كبح توليد الطاقة 

الكهرومائية.

احليتان تبتلع احليتان تبتلع 1010 ماليني قطعة من البالستيك يوميا ماليني قطعة من البالستيك يوميا
تبتلع الــحــيــتــان الـــزرقـــاء يــومــيــا نحو 
عــشــرة مــايــن قــطــعــة مــن الباستيك 
ــرات نــشــرت  ــديــ ــقــ ــق، بـــحـــســـب تــ ــيــ ــدقــ الــ
أمــس، ما يبن أن لهذا التلوث تأثيرا 
أكبر مما كان يعتقد سابقا على أكبر 

حيوان في العالم.
فـــقـــد عـــثـــر عـــلـــى شـــظـــايـــا بــاســتــيــكــيــة 
صــغــيــرة ســـواء فــي أعــمــاق املحيطات 
ــبـــال، حــتــى داخـــل  أو عــلــى أعـــلـــى الـــجـ

األعضاء البشرية والدم.
ــة  ــ ــدد مــــن الـــبـــاحـــثـــن دراسـ ــ وأجـــــــرى عـ
نـــمـــذجـــة نـــشـــرت فــــي مــجــلــة »نــيــتــشــر 
إلـــى تقدير  كوميونيكيشنز« تــهــدف 
كمية املواد الباستيكية الدقيقة التي 

تبتلعها الحيتان.
ــع الــعــلــمــاء لــهــذا الـــغـــرض نــوعــا  ووضــ
مــن امللصقات على 191 مــن الحيتان 
الــزرقــاء ذات الزعانف والحدباء التي 

تــعــيــش قــبــالــة ســـواحـــل كــالــيــفــورنــيــا 
لتتبع تحركاتها.

ــالــــت شـــيـــريـــل كـــاهـــايـــن رابـــــــورت،  وقــ
املــعــدة الــرئــيــســة لــلــدراســة، الــبــاحــثــة 
ــة كــالــيــفــورنــيــا فــي  ــ فـــي جــامــعــة واليـ
فوليرتون، »هي أشبه بـ »أبل ووتش 

على ظهر حوت«.
وأوضــحــت االخــتــصــاصــيــة فــي مجال 
الـــحـــيـــتـــان لـــلـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
البيانات التي جمعت أظهرت أن هذه 
الحيوانات تتغذى بشكل رئيس على 
أعماق تراوح بن 50 و250 مترا، حيث 
يــوجــد »أكـــبـــر تــركــيــز مـــن الــبــاســتــيــك 

الدقيق في العمود املائي”.
ثــم لــجــأ الــبــاحــثــون مــن خـــال نمذجة 
إلــى تقدير عدد  ثــاثــة سيناريوهات 
الــيــومــي للحيتان وحجم  »الــلــقــمــات« 
ــانـــت تــصــفــيــه. وفـــي  ــا كـ ــ كــــل مــنــهــا ومـ

الــســيــنــاريــو األكــثــر احــتــمــاال، تــبــن أن 
الــزرقــاء تبتلع ما يصل إلى  الحيتان 
عــشــرة مــايــن قــطــعــة مــن الباستيك 

الدقيق يوميا.
ــكــــون أكـــبـــر  ــــت الــــــدراســــــة أن يــ ــــحـ ورجـ
حـــيـــوان عـــاش عــلــى وجـــه األرض هو 
أكبر مستهلك للباستيك الدقيق، إذ 
يستهلك ما يصل إلى 43.6 كيلوجرام 
يوميا. ومع أن هذا الرقم يحمل على 
االعــتــقــاد تلقائيا أن الحيتان تبتلع 
املــواد الباستيكية  كميات كبيرة من 
ــي تـــشـــق طــريــقــهــا عــبــر  ــ الـــدقـــيـــقـــة، وهـ
املحيط، وجد الباحثون أن األمر ليس 

كذلك.
ففي الواقع، دخلت نسبة 99 في املائة 
املـــواد الباستيكية الدقيقة  مــن هــذه 
أجـــســـام الــحــيــتــان ألنــهــا كــانــت أصــا 

داخل فرائسها.

األرصاد اجلوية الصينية تتوقع 
شتاء معتادا إلى أكثر دفئا

حمى غرب النيل تصل إلى أملانيا
أفـــادت Der Spiegel نقا عــن بيانات 
قدمها معهد روبـــرت كــوخ )RKI(، أن 
عدد األشخاص الذين أصيبوا بحمى 
غــرب النيل فــي أملانيا هــذا الــعــام بلغ 

ضعف ما كان عليه في عام 2021.
ــع عــــــدد اإلصــــــابــــــات املــســجــلــة  ــ ــفــ ــ وارتــ
فــي أملــانــيــا مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس إلــى 
لـــ RKI. وقــالــت املتحدثة  عــشــرة، وفقا 

إنــه ثبت   ،Der Spiegeلـــ باسم الوكالة 
أن ثمانية منهم عــلــى األقـــل أصيبوا 

بالعدوى داخل أملانيا.
ــات عــلــى األقـــل من  وتــأثــرت أربـــع واليــ
انتشار املرض، بما في ذلك العاصمة 
بــرلــن وواليـــات ساكسونيا الشرقية 
وســاكــســونــيــا أنــهــالــت، وكــذلــك شمال 
الراين–ويستفاليا في الغرب، حسبما 

أفاد املعهد.
ــــت Der Spiegel إنـــــــه بــيــنــمــا  ــالــ ــ وقــ
تضاعف عــدد الــحــاالت مــقــارنــة بعام 
2021، فهو أقل مما كان عليه في عام 
تـــم تــســجــيــل إجــمــالــي  2020، عــنــدمــا 
30 حــالــة. وتــم اكتشاف الــعــدوى لدى 
األملــان الذين لم يسافروا إلى الخارج 

ألول مرة في عام 2019.

إغالق حديقة حيوانات فى 
أستراليا إثر فرار 5 أسود 

هـــربـــت 5 أســـــود أفـــريـــقـــيـــة، مـــن قــفــصــهــا فـــي حــديــقــة 
تارونغا للحيوانات في مدينة سيدني األسترالية؛ 
مــا أدى إلـــى إغـــاق املــوقــع بــصــورة طــارئــة للسماح 
للشرطة وطواقم العمل املتخصصة في العمل على 
أنــحــاء  إنــــذار فــي مختلف  جمعها. ودّوت صــفــارات 
غــلــق أمــام 

ُ
أ حديقة الحيوانات، وهــو موقع سياحي 

الــعــامــة خــال هــذه الــوقــائــع، قبل اإلمــســاك بــاألســود 
وإعادتها إلى حظيرتها.

الــحــيــوانــات سايمن  املــديــر التنفيذي لحديقة  وقـــال 
دافــي للصحافين، إن املشاركن فــي عملية البحث 
اضطروا إلى حقن شبل بإبرة مخدرة. موضحًا، أن 
الــحــادث يحمل أهمية، ونجري عملية تدقيق  »هــذا 
كاملة لتحديد كيفية خــروج األســود من حظيرتها 
الرئيسية«، مضيفًا »ليست لدينا التفاصيل الدقيقة 

عن طريقة حصول ذلك وسببه«.
وحــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فقد 
أعــلــنــت حــديــقــة تـــارونـــغـــا الـــواقـــعـــة فـــي حـــي راٍق في 
سيدني، مطل على دار األوبــرا الشهيرة في املدينة، 
عزمها إعادة فتح أبوابها بصورة طبيعية في وقت 

الحق من النهار.

نفوق أكبر أنثى فيل ذات أنياب فى كينيانفوق أكبر أنثى فيل ذات أنياب فى كينيا
أعــلــنــت هــيــئــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة الــكــيــنــيــة 
الثاثاء أن أكبر أنثى فيل ذات أنياب في 
الــدولــة الواقعة في شــرق إفريقي، نفقت 

بفعل الشيخوخة.
الــتــي تتميز بأنيابها  وكــــان عــمــر ديــــدا 
الــطــويــلــة ُيـــقـــّدر بــمــا بـــن 60 و65 عــاًمــا. 
علًما أن متوسط العمر املتوقع للفيلة 

في البرية هو نحو 60 عاًما.
وأوضحت هيئة الحياة البرية في كينيا 
فــي مــنــشــور عــلــى تــويــتــر أن ديــــدا نفقت 
ألســـبـــاب طــبــيــعــيــة بــســبــب تــقــّدمــهــا في 

السن.
وكانت أنثى الفيل هذه تعيش في متنزه 
تسافو الوطني الشاسع في جنوب شرق 

كينيا.
غالًبا ما تعيش إناث الفيلة في عائات 
شديدة التماسك وتكون محاطة بعجول 

صغيرة، بينما تميل ذكــور الفيلة أكثر 
إلى العزلة.

ويــأتــي نــفــوق ديــــدا بــعــد نــحــو شــهــر من 
ــيـــرة أخـــــــرى هــي  ــهـ ــيـــل شـ ــثــــى فـ ــفــــوق أنــ نــ
مــونــســون فــي محمية ســامــبــورو، وهــي 
منطقة قــاحــلــة فــي شــمــال كينيا تــواجــه 
واحــــدة مــن أســـوأ مــوجــات الــجــفــاف منذ 

40 عاًما.
كانت ستينية  التي  وتمّكنت مونسون 
ــا لــســبــعــة ِفــيــلــة، مـــن أن تــنــجــو مــن  ــ ــ وأّمً
ــاديــــن غـــيـــر املــــشــــروعــــن خــمــس  ــيــ الــــصــ
 حــيــاتــهــا أنــهــيــت فــي نهاية 

ّ
مــــرات. لــكــن

الرحيم  القتل  بــواســطــة  شهر سبتمبر 
ــنـــت مـــنـــظـــمـــة »ســــايــــف ذي  ــلـ ــا أعـ ــدمـ ــعـ بـ
إلـــفـــنـــت« غــيــر الــحــكــومــيــة أن صــحــتــهــا 
الجفاف  لكن  ها، 

ّ
إلى سن السيئة ترجع 

ا. زادها سوًء


