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جماعة الخط األخضر البيئية

فقدان 1500 كيلوغرام من اليورانيوم املشع فى الكويت

مدارس الكويت تتحول 
إلى مزابل والمضف 

والمطر يتفرجان
2

٧

4

3

10

جبال األلب السويسرية 
خالبة فهل هي 

متنوعة بيولوجًيا؟

الصراع يصل الفضاء 
هل تسقط المحطة 

الدولية؟

الحرب الروسية تعيد رسم 
خريطة توزيع القمح 

والجوع فى العالم

الخاليا الجذعية تتدخل 
النقاذ وحيد القرن 

الشمالي من االنقراض

كتب الناشط البيئي خالد الهاجرى 

 قــلــق وذعــــر غــيــر مــفــهــوم تــصــاب بـــه الهيئة 
لــلــبــيــئــة، ال لــســبــب ســـوى أن جماعة  الــعــامــة 
الــــخــــط األخـــــضـــــر الـــبـــيـــئـــيـــة تــــحــــرص ومـــنـــذ 
فــــي عـــــام 2000 عـــلـــى أن تــنــشــر  تــأســيــســهــا 
الــحــقــيــقــة كــمــا هـــي وأن تـــحـــذر املــجــتــمــع من 
املــخــاطــر الــبــيــئــيــة الـــتـــي يــتــعــرض لـــهـــا، دون 
أي مــصــالــح لناشطيها، ســـوى رغــبــتــهــم في 
حماية بيئتهم ومجتمعهم، تعددت القضايا 
الكيدية التي رفعتها الهيئة العامة للبيئة 
وخسرتها جميًعا، مما أدى إلمتالك جماعة 
الخط األخضر البيئية ألكبر كم من االحكام 
إلــيــه من  القضائية املثبتة لصحة مــاذهــبــت 
تحذيرات بيئية والتي تؤكد أن جماعة الخط 
األخضر البيئية تسعى بجد لحماية البيئة.

الكويت ملوثة باإلشعاع
لم تكن سوى تغريدة في تويتر نشرنا خاللها 
معلومة وردت في تقرير وكالة الطاقة الذرية 

واملــتــعــلــق بـــاألوضـــاع اإلشــعــاعــيــة فــي مناطق 
الــكــويــت الــتــي تــوجــد بها مخلفات يــورانــيــوم 
مستنفد ، وثبوت فقدان 300 مخترق يورانيوم 
مشع بما يــوازي ما مجموعة 1500 كيلوجرام 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم املـــشـــع، حــتــى أصــيــبــت هيئة 
الــبــيــئــة بــالــذعــر وأرســـلـــت بــيــانــا غــيــر صحيح 
مــبــنــي عــلــى إدعــــــــاءات بــاطــلــة لــوكــالــة االنـــبـــاء 
الــكــويــتــيــة كــونــا الــتــي نــشــرت الــبــيــان دون أن 
تتحقق من صحته مما يثير شبهات عديدة 

على هذه الوكالة ومصداقيتها.
خطورة الوضع 

إن أخطر ما في هذه القضية ليس فقط فقدان 
طن ونصف من اليورانيوم املشع في الكويت 

وال يــعــلــم حــتــى هـــذه الــلــحــظــة مــن أصــيــب به 
ومـــا طبيعة االمــــراض الــتــي نتجت عــن هــذه 
الكمية املهولة من االشعاع، بل إن هناك جهة 
حكومية تــعــمــدت حــجــب الــحــقــائــق واالدعــــاء 
بــخــالف الــحــقــيــقــة وإيـــهـــام املــجــتــمــع بسالمة 
الــوضــع، رغــم أن تقرير وكــالــة الطاقة الذرية 

نفذ بطلب من الحكومة الكويتية.
النيابة تحقق 

تــقــدمــت هــيــئــة الــبــيــئــة بـــبـــالغ لــــدى الــنــيــابــة 
الــخــط األخــضــر البيئية  العامة ضــد جماعة 
ألنها كشفت للمجتمع  مما ورد فــى تقرير 

وكالة الطاقة الذرية.
وأجـــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة تــحــقــيــقــهــا لــتــخــرج 

ــن الـــثـــابـــت مـــن األوراق  ــان مـ ــا كــ بـــقـــرارهـــا وملــ
أن الــخــبــر الــــذي نــشــر ال يــعــد خــبــرا مختلقا 
بــإعــتــبــاره كــــان مــســتــنــدا إلــــى تــقــريــر رســمــي 
ــادر مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة  صــ
منشور في موقعها االلكتروني ، االمر الذي 
من شأنه أن ينفي أركان هذه الجريمة املثارة 
فــي األوراق، مــمــا يتعني مــعــه والــحــال كذلك 

استبعاد شبهة الجريمة من االوراق.
كيدية شكاوى هيئة البيئة 

ويــبــقــى الــســؤال املــهــم مــا هــي الــدوافــع وراء 
برفع  للبيئة  العامة  الهيئة  قيام مدير عام 
عـــدد مــن الـــدعـــاوى الــكــيــديــة والــبــاطــلــة ضد 
نــاشــطــي جــمــاعــة الــخــط األخـــضـــر الــبــيــئــيــة، 
ــع الـــنـــاشـــطـــني  ــنـ ومـــــا هــــي مــصــلــحــتــه فــــي مـ
مـــن نــشــر الــحــقــيــقــة وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى 
لــهــا األســر  تــتــعــرض  الــتــي  البيئية  املــخــاطــر 
ــيـــة خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل اســـتـــشـــراء  ــتـ الـــكـــويـ
مـــخـــتـــلـــف االمـــــــــــراض بـــــني أفـــــــــراد املـــجـــتـــمـــع 

االطفال منهم. خاصة 

محليات

تقارير

دولي

اقتصاد

اخيرة

هيئة البيئة نفت ووكالة الطاقة الذرية أكدت

الخط األخضر تمتلك أكبر كم من االحكام 
القضائية التي تثبت صحة ما تحذر منه

بريطانيا تهرب من غاز بوتني إلى الطاقة املتجددة
• لــنــدن :  دفــعــت الــحــرب الــروســيــة 
ــالــــم إلعــــــادة  ــعــ الــ األوكـــــرانـــــيـــــة دول 
التفكير في التحول نحو استخدام 
املصادر املتجددة إلنتاج الكهرباء 
باعتبارها ضـــرورة ُملحة وليست 
ــدة  رفـــاهـــيـــة، وتـــعـــد بــريــطــانــيــا واحــ
مــن تــلــك الــــدول الــتــي أدركــــت أهمية 
املــتــجــددة في  إنــتــاج الطاقة  تحفيز 

 طاقة الرياح.
ً
البالد، خاصة

وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــر قــــــطــــــاع األعــــــمــــــال 
الــبــريــطــانــي كـــواســـي كــوارتــنــغ »أن 
اململكة املتحدة بحاجة إلى التوسع 
الــهــائــل فـــي إنـــشـــاء مـــــزارع الـــريـــاح؛ 

ألسباب تتعلق باألمن القومي”.
وفــي عــام 2015، أصـــدرت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قـــــــــراًرا بـــمـــنـــع إنـــشـــاء 
ــزارع الــــريــــاح الـــجـــديـــدة. وتــــدرس  ــ مــ
ــراء تــغــيــيــرات جــذريــة  ــ الــحــكــومــة إجـ
عـــلـــى قــــوانــــني الــتــخــطــيــط مــــن أجـــل 
ــســــني اســـــتـــــقـــــالل الـــــطـــــاقـــــة فـــي  ــحــ تــ
الــوزراء  بريطانيا. ويخطط رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون، 

لــلــكــشــف عـــن إســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
وجذرية للطاقة خالل األيام املقبلة، 
من شأنها أن تعزز من قدرة اململكة 
املــتــحــدة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
من الكهرباء من مزيج من املصادر 
املتجددة والطاقة النووية. ودفعت 
ــا  ــيـ ــرانـ الــــحــــرب الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكـ
الــوقــود ملستويات قياسية،  أسعار 
وكــشــفــت عـــن مــــدى اعـــتـــمـــاد الــــدول 

على اإلمــدادات الخارجية. وتخطت 
الــنــفــط حـــاجـــز 126 دوالًرا  ــار  ــعـ أسـ
للبرميل، خــالل تعامالت األسبوع 
املاضي، وهو أعلى مستوى سعري 
مــنــذ عـــام 2008 قــبــل أن تــقــلــص من 
ــــوع.  ــبـ ــ ــــي نـــهـــايـــة األسـ مـــكـــاســـبـــهـــا فـ
تحرير بريطانيا من االعتماد على 
ثير الحاجة 

ُ
واردات النفط والغاز ت

إلــى إنشاء مــزارع برية  البريطانية 

وبحرية للرياح، الجدل داخل حزب 
اقش املوضوع 

َ
ُين املحافظني، حيث 

الــحــكــومــة باعتبارها  داخـــل أروقــــة 
مسألة أمنية وليست مجرد وسيلة 

ملكافحة تغير املناخ. 
ــكـــون املـــصـــادر  ومــــن املـــتـــوقـــع أن تـ
ــتـــي الــــريــــاح  ــاقـ ــثـــل طـ املــــتــــجــــددة، مـ
ا من اإلستراتيجية  والشمس، جزًء
والــتــي تهدف  للحكومة،  الــجــديــدة 
إلى تحرير بريطانيا من االعتماد 
والــــــغــــــاز،  الــــنــــفــــط  عــــلــــى واردات 
ــازل والـــشـــركـــات مــن  ــنــ وحـــمـــايـــة املــ
الشديدة في أسواق  التقلبات  آثار 
الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة. وتــشــهــد أســعــار 
ــا زيــــــادة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــي بـ ــ ــاء فـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
جديدة في أبريل املقبل تقدر بنحو 

 .%54
وقــــــــــال وزيــــــــــر األعـــــــمـــــــال والــــطــــاقــــة 
الــبــريــطــانــي، كــواســي كــوارتــنــغ، في 
ــر، األســــبــــوع  ــتــ ــويــ ــدة عـــلـــى تــ ــريــ ــغــ تــ
املـــــاضـــــي: »لــــــم يـــعـــد األمـــــــر يــتــعــلــق 
ــي، أو  ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــة الـــتـــغـــيـــر املـ بــــمــــحــــاربــ

تحقيق الحياد الكربوني”. وأضاف 
أن »ضمان استقالل الطاقة النظيفة 
فــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة قـــضـــيـــة أمـــن 
قــومــي؛ يمكن لبوتني تحديد سعر 
ــاز، لــكــنــه ال يــســتــطــيــع الــتــحــكــم  ــغــ الــ
مباشرة في أسعار الطاقة املتجددة 
والنووية التي ننتجها في اململكة 

املتحدة”.
وتهدف اململكة املتحدة إلى خفض 
استخدام الغاز في توليد الكهرباء 
إلى 65% بحلول عام 2035، و%100 

بحلول عام 2050.
ــيــــر  ــكــــســ ــتــ رفـــــــــــع الــــــحــــــظــــــر عــــــلــــــى الــ
الهيدروليكي للغاز في حني يرغب 
ــعـــض أعــــضــــاء حــــــزب املــحــافــظــني  بـ
بالبرملان في رفــع الحظر املفروض 
على التكسير الهيدروليكي للغاز 
ــري، لـــلـــحـــد مــــن الـــــــــــواردات،  ــخــ الــــصــ
واســـتـــبـــعـــدت مــــصــــادر مــــن مــجــلــس 
الوزراء البريطاني حدوث هذا األمر 
أكد من 

َ
على املدى القصير، حتى ُيت

سالمة األمر.

■ فالديمير بوتني

• الكويت : أصبحت صحراء الربع 
الخالي في جنوب وجنوب شرقي 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة مــنــطــقــة 
جـــذب عــلــمــي لــلــفــرق االســتــكــشــافــيــة 
للمغامرين  العلمية ومالذا  االثرية 
الــــذيــــن يـــرغـــبـــون بـــتـــجـــربـــة واحـــــدة 
مـــن عــجــائــب الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة،  
ويعتبر الربع الخالي أكبر صحراء 
العالم، وهو  في  متواصلة ورملية 
ــنـــاطـــق الــــعــــالــــم جــفــافــا  ــر مـ ــثــ مــــن أكــ
ــك فـــهـــو مـــالذ  ــذلــ ــا ســـكـــانـــا لــ ــهــ ــلــ وأقــ
لــلــهــدوء والــســكــيــنــة والـــســـالم، ومــن 
األماكن التي تعتبر وجهة لرحالت  

العالم.  في  الخارجي  التخييم 
ــي  ــالــ ــخــ ــع الــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــقــــة الـ ــنــــطــ ــل مــ ــكــ ــشــ تــ
الجزيرة  ثلث مساحة شبه  حوالي 
العربية، وتقدر مساحتها بحوالي 
ــتـــر مــــربــــع،  ــلـــومـ ــيـ ــلــــيــــون كـ نــــصــــف مــ
ــــل اإلمـــــــارات شــرقــا  وتــمــتــد مـــن داخـ
إلى اليمن غربا وإلى سلطنة عمان 
ـــر مــن  ــبـ ــا، وهــــــو أكــ ــنــــوبــ ــمــــن جــ ــيــ والــ
فــرنــســا مــن حــيــث املــســاحــة. بحسب 
السنني،  آالف  قبل  فــإنــه  الــدراســات، 
كان الربع الخالي عبارة عن بحيرة 
مياه عذبة، أو أنهار جارية ما زالت 

9آثارها موجودة. 

كويتي ينقب عن اآلثار فى صحراء الربع اخلالي

■ د. املطيري وخبراء الفريق االستكشافي

الخط األخضر كشفت األمر فهرولت هيئة البيئة للنيابة لتكذيب الخبر
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تراكم النفايات في المدارس وصعوبة تنظيفها 
مخالف مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة

أطفال الكويت معرضون لألوبئة

محليات

مدارس الكويت تتحول إلى مزابل واملضف واملطر يتفرجان

نوعية نفايات المدارس
ــدارس  ــ املـ الـــبـــعـــض ان نـــفـــايـــات  قـــد يــعــتــقــد 
ــر  ــيــ ــعــــصــ ــــت ســــــــــوى بـــــعـــــض عـــــلـــــب الــ ــــسـ ــيـ ــ لـ
وأكــيــاس الــبــالســيــتــك الــنــاتــجــة عــن أطــعــمــة 
ــال وهـــــــــذا غــــيــــر صــــحــــيــــح، فـــهـــنـــاك  ــ ــ ــفـ ــ ــ االطـ
ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  مــــنــــاديــــل الـــكـــلـــيـــنـــكـــس الــ
صحية  إستخدامات  واملــدرســني  التالميذ 
ميكروبات  طياتها  في  تحمل  وقد  عديدة 

ــة، كــمــا  ــئــ وفـــيـــروســـات عـــديـــدة تــنــقــل االوبــ
ــعـــديـــد  الـ ــدم  ــتـــخـ تـــسـ املـــــــــدراس  إدارات  أن 
ــيـــمـــاويـــة  ــكـ ــا الـ ــهـ ــنـ ــفـــة مـ ــلـ ــتـ ــن املــــــــواد املـــخـ ــ مـ
وغيرها  واالحــبــار  واملــنــظــمــات  كــاألصــبــاغ 
بــاإلضــافــة إلــى نــواتــج ثــانــويــة كــاالخــشــاب 
ــلــــى كــــل مــن  ــادن والــــبــــالســــتــــيــــك، وعــ ــ ــعــ ــ واملــ
نـــفـــايـــات  املـــدرســـيـــة  ــايـــات  ــفـ ــنـ الـ ان  يــعــتــقــد 
مـــفـــاهـــيـــمـــه  ــي  ــ فـ ــنــــظــــر  الــ يـــعـــيـــد  أن  ــة  ــ ــاديـ ــ عـ

الــبــيــئــيــة، فـــاملـــدرســـة مــبــنــى يــحــتــوي عــلــى 
ــر مــــــن الــــتــــالمــــيــــذ واملــــــدرســــــني  ــيــ ــبــ عــــــــدد كــ
واملــوظــفــني والــعــامــلــني قــد يــصــل إلـــى الــف 
ــــون حــــيــــاتــــهــــم فـــــي حـــيـــز  ــارسـ ــ ــمـ ــ شــــخــــص يـ
تتجاوز سبع ساعات  ملدة  مكاني محدود 
يــومــيــا ويــنــتــج عــن مــمــارســاتــهــم املــخــتــلــفــة 
نــفــايــات مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة من 
الــنــفــايــات الــعــاديــة إلـــى الــنــفــايــات شــديــدة 

الــخــطــورة وهـــو مــا يــهــدد حــيــاة الــتــالمــيــذ 
ــدارس الــكــويــت إلـــى بــؤر  ويــنــذر بــتــحــول مـ

وبائية.
غياب هيئة البيئة 

ــتـــي يـــصـــول ويــــجــــول ضــبــاطــهــا  هــيــئــة الــبــيــئــة الـ
ــفـــة ملــالحــقــة  ــيـ ــكـ ــي املـــجـــمـــعـــات املـ ــيـــني فـــ ــائـ ــقـــضـ الـ
املدخنني وقيادييها الذين يحرصون على تلميع 
انفسهم اعالميا دون أي إنجاز تجاهلوا خطورة 

هـــذه املــشــكــلــة ولـــم يــفــعــلــوا قــانــون حــمــايــة البيئة 
ضد وزارة التربية وقيادييها، مما يثير شبهات 
جــديــدة تضاف للشبهات السابقة حــول اسلوب 
إدارة هذه الهيئة ومدى إزدواجية معايير االدارة 
فــيــهــا، فــتــراكــم الــنــفــايــات فـــي املـــــدارس وصــعــوبــة 
تنظيفها مخالف مخالفة صريحة لقانون حماية 
البيئة ويستوجب قيام الهيئة بتوجيه مخالفة 
لــم تفعله الهيئة العامة  لـــوزارة التربية وهــو مــا 

للبيئة.

رئيس لجنة الشؤون البيئية البرملانية النائب حمد املطر أكتفى بالتصريح، ويبدو أن 
املسألة ليست بأهمية مناقصات التعويضات البيئية لديه، ووزير التربية علي املضف 
رغم أن املشكلة في غاية الخطورة إال أنه ال يعطيها أي اهتمام مطلقا، ورغم أن  أخطر 
املشاكل البيئية هي تحول املــدارس إلى مزابل ومواقع تتراكم فيها النفايات في ظل 
ارتياد األطفال لها، فإنه من سوء حظ أطفال الكويت أن يبتلو بقياديني ال يحسنون 
لقانون  التربية فنتج عنها تخبط خطير مخالف  القيادة  وال يجيدونها في وزارة 
النظافة والصحة أدى إلى تأخر تنظيم ابرام  البيئة والقوانني املنظمة لشؤون  حماية 
عقود النظافة ، فينما لم تحسم وزارة التربية عودة الدوام بشكل كامل للطلبة حتى 
اآلن، لعدم جاهزية املدارس من حيث النظافة والصيانة واألثاث، واتضح انتهاء جميع 
عقود النظافة الخاصة باملناطق التعليمية، باستثناء »تعليمية الفروانية«، التي ليس 
العقود  إلى أن جميع  لديها عقود العتمادها على عمال معينني بالوزارة، باإلضافة 
الــوزارة  أن تتمكن  انتهت هي األخــرى دون  التمديد  أن فترات  للتمديد، إال  خضعت 
من توقيع عقود جديدة، نتيجة شح العمالة في السوق، وإحجام أغلب الشركات عن 

التعامل مع »التربية« في ملف التنظيف.

■ النائب حمد املطر■ وزير التربية علي املضف

ال فائدة
فــائــدة حقيقية تــذكــر ملــوســم التخييم في  ال 
الــكــويــت فــصــحــراء الــكــويــت تــعــانــي مــن نــدرة 
الغطاء النباتي وزوال النباتات الفطرية مما 
ادى لتفككها فأصبح من السهل أن يتطاير 
الــغــبــار مـــع أدنــــى هــبــوب لــلــريــاح، لــيــس ذلــك 
فــقــط، بـــل إن كــثــيــر مـــن الــكــويــتــيــني يــحــولــون 
الصحراء بعد رحيلهم من مواقع مخيماتهم 
إلى ما يشبه املــدن الخربة فتجد بقايا بناء 
وبقايا أســوار وتجريف للتربة وتدمير لكل 
مــا تبقى مــن أشــكــال الطبيعة، وكثير منهم 
يــتــرك مكانه دون تنظيف، مخالفات بيئية 
هائلة أمام نظر الهيئة العامة للبيئة التي ال 

تحرك ساكن.
عواصف ترابية

تــســاهــم مـــواســـم الــتــخــيــيــم فـــي الــكــويــت في 
زيـــــادة تــفــكــك الـــتـــربـــة وتـــدمـــيـــرهـــا فــيــســاهــم 
ذلــــك فـــي زيـــــادة الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة الــتــي 
ــم  ــل عــــــام، ورغــ ــي كــ ــبــــالد فــ تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــ
الـــوعـــود الــســنــويــة مـــن قــبــل املـــســـؤولـــني في 
ــة الــكــويــت  ــلـــديـ ــة لــلــبــيــئــة وبـ ــامـ ــعـ الـــهـــيـــئـــة الـ
أنها  إال  التخييم  مــواســم  بتنظيم وضــبــط 
قــبــض  يـــتـــم  أن  بـــعـــد  ــاح  ــريــ الــ ادراج  تـــذهـــب 
إن عمليات  بل  بالتخييم،  التصريح  مبالغ 
التنظيف ملواقع التخييم ال تتم على الوجه 

مـــا رصــــده نــاشــطــو جــمــاعــة الــخــط األخــضــر 
الــكــويــت نفسها  البيئية، ومــا نشرته بلدية 
يفيد بعكس ذلك تماما، فبلدية الكويت تقوم 
بــتــحــطــيــم املــخــيــمــات وتــركــهــا فـــي مــواقــعــهــا 
مــتــوقــعــة أن يـــقـــوم صـــاحـــب املــخــيــم بــإزالــتــه 
ــكـــس صــحــيــح  ــعـ بـــعـــد أن يــــــراه مـــحـــطـــمـــا، والـ

الــصــحــيــح فــكــثــيــر مـــن املـــواقـــع فـــي صــحــراء 
الــكــويــت تــحــولــت إلـــى مــجــمــعــات لــلــنــفــايــات 

التخييم. وبقايا 
إزالة المخيمات

تــدعــي بــلــديــة الــكــويــت أنــهــا تــزيــل املخيمات 
املخالفة بعد إنتهاء موسم التخييم، ولكن 

تماما فكثير من املخالفني تركوا مخيماتهم  
املــحــطــمــة مــــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــة فــــي الـــصـــحـــراء، 
وبتحطيم املخيمات وليس مصادرتها تكون 
بلدية الكويت شريكة ألصحاب املخيمات في 
تدمير البيئة والحياة الفطرية في صحراء 

الكويت.

نهاية موسم تدمير احلياة الفطرية فى الكويت
فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن الشهر 
الجاري إنتهى كثير من الكويتيني 
ــن تـــدمـــيـــر بـــيـــئـــتـــهـــم والـــحـــيـــاة  ــ مـ
الفطرية فيها، بتغاضي متعمد 
ــن األجـــهـــزة  ــن قـــبـــل الـــعـــديـــد مــ مــ
الرقابية الحكومية املعنية بحماية 
الــبــيــئــة وبــنــظــافــة الـــبـــالد، وتــحــت 
التخييم، تصرح  مسمى موسم 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة لــكــافــة أفـــراد 
الــصــحــراء  إلـــى  بــالــتــوجــه  شعبها 
املــوســم في  للتخييم فيها، وبـــدأ 
ــامــــس عــــشــــر مـــــن نــوفــمــبــر  ــخــ ــ ال
املاضي وعلى مــدار أربعة أشهر 
الجرداء  الكويت  تحولت صحراء 
ــيـــئـــة وأصـــــــــوات  إلـــــــى مـــــــدن مـــضـ
ــار مـــثـــار بــســبــب  ــبــ ــة  وغــ مـــزعـــجـ

املحركات واملكائن املختلفة.
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بقلم : ميكاال كريشنان *

الصين ستصل 
إلى 1200 جيجاوات 
من إجمالى طـاقـة 

الرياح والطاقة 
الشمسية فى 

عام 2026

اقتصاد

• بــاريــس : الــشــرق األوســـط : انطلق سباق 
محموم لتخزين الحبوب ستكون له »عواقب 
ــار املـــخـــيـــف لــلــقــوة  ــيــ ــهــ ــلـــى الـــجـــمـــيـــع«. االنــ عـ
الـــزراعـــيـــة الــعــظــمــى الـــتـــي تــمــثــلــهــا أوكــرانــيــا 
ــن الـــغـــذائـــي الـــعـــاملـــي؛ من  ــ يـــطـــرح مــســألــة األمـ
البحر األبيض املتوسط إلى حدود آسيا، كما 

يقول الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس.
ــد الــــــدولــــــي،  ــنــــقــ قـــــالـــــت مــــــديــــــرة صــــــنــــــدوق الــ
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، إن »الــــحــــرب فــي 
الــجــوع فــي أفريقيا«، بينما  أوكــرانــيــا تعني 
حـــذر األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش من »إعصار من املجاعات« يمكن 
أن يضرب العديد مــن البلدان الضعيفة في 
األصـــل. يؤكد سيباستيان أبيس أن انعدام 
األمن الغذائي ُيفرض أواًل على األوكرانيني؛ 
إذ تضطر عــائــالت كــثــيــرة إلـــى الــفــرار بينما 
الــبــاقــون مشكلة توفير الطعام فيما  يــواجــه 

يتطاير الرصاص من حولهم.
لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم. 
ــواق فـــي رد  ــ يــقــول أبـــيـــس: »لــقــد بــالــغــت األســ
فعلها؛ ألن أوكــرانــيــا قـــوة تــصــديــر عــظــمــى... 
فقد ارتفعت األسعار فيما يتساءل الجميع: 
مــن ســيــكــون قــــادرًا عــلــى تــعــويــض اإلمــــدادات 
األوكــرانــيــة مــن القمح أو الـــذرة أو زيــت عباد 
الــشــمــس؟« الــــذي تــؤمــن كــيــيــف 50 فــي املــائــة 
املــبــادالت التجارية العاملية. بعض  منه فــي 
الــدول مثل مصر التي تستورد 90 في املائة 
مــن قمحها مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، خفضت 
لــلــواردات أو بــدأت في البحث عن  توقعاتها 

مصادر أخرى. 
ــلــــدان أخــــــرى مـــثـــل األرجـــنـــتـــني  و»اخـــــتـــــارت بــ
األمن الغذائي الوطني من خالل اتخاذ قرار 
فـــول الصويا  بتعليق صــادراتــهــا« مــن زيـــت 

الذي تعد أكبر مصدر له في العالم.
طرح أسئلة عدة وفق 

ُ
على املــدى املتوسط، ت

ــذرة  ــ ــعـــت الـ ــاذا ســـيـــحـــدث إذا وقـ الـــبـــاحـــث: مــــ
ــروس؟ هل  ــ ــيـــة املــخــزنــة فـــي أيــــدي الــ األوكـــرانـ
سنتمكن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟ 
هـــل ســيــتــم بــيــع هـــذه املــنــتــجــات تــحــت العلم 

الروسي أم األوكراني؟
ــــل يــمــكــن  ــيـــف: هـ ــلــــى نــــطــــاق أوســـــــــع، يـــضـ وعــ
الــروســي  أن تــســتــمــر املــنــتــجــات ذات املــنــشــأ 
فـــي االنـــتـــشـــار؟ بــعــض الـــبـــلـــدان، بــالــنــظــر إلــى 

احتياجاتها، ستستمر في شرائها.
ــيـــا نــفــســهــا قــّيــدت  ــارة إلــــى أن روسـ ــ وفــــي إشــ
صــادراتــهــا مــن الــحــبــوب إلــى أوراســـيـــا  التي 
تــضــم كــازاخــســتــان وبــيــالروســيــا وأرمــيــنــيــا 
وقـــرغـــيـــزســـتـــان، يـــتـــســـاءل عــــن وجــــهــــة هـــذه 
املنتجات، مشيرًا إلى أن  الصني تواجه موجة 
جفاف كبيرة وستضطر إلى زيادة وارداتها.

مــن اآلن، يمثل ارتــفــاع األســعــار مــصــدر قلق 

البلدان املستوردة؛ ليبيا التي  كبيرًا لجميع 
يــأتــي ثــلــثــا قــمــحــهــا مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
وإندونيسيا »ثاني أكبر مشتٍر في العالم«، 
وإثــيــوبــيــا الــتــي تعتمد فــي أكــثــر مــن 30 في 
ــا، وكـــذلـــك  ــيــ املــــائــــة مــــن وارداتـــــهـــــا عـــلـــى روســ

باكستان وتركيا وإريتريا....
ويقول إن طن القمح يباع بما بني 380 و440 
يورو، وهذا ال يمكن تحمله بالنسبة للبلدان 
املــســتــوردة. هــل يمكن أن يكون هناك )سعر 

جيوسياسي( للقمح لبعض البلدان، لتفادي 
وقــوعــهــا فـــي حـــالـــة عــــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي 

كبيرة؟ الواليات املتحدة تفكر في األمر.
واألزمة حسب تعبيره ستؤثر على الجميع... 
ــات  ــرابـ ــطـ ــا، يــمــكــن أن نــشــهــد اضـ ــسـ ــرنـ ــي فـ فــ
اجتماعية بسبب انعدام األمن هذا وفي ظل 
حكم ديكتاتوري، ال ينزل الناس للتظاهر من 

دون مخاطرة.
 ولكن عندما تكون املعدة فــارغــة، فال يعود 

لديهم الكثير ليخسروه.
وبينما تــجــاوزت األســعــار العاملية املستوى 
إلــــى  الــــــــــذي أدى  لـــــعـــــام 2008  الــــقــــيــــاســــي 
اضطرابات بسبب الغذاء، يشير إلى أنه في 
العراق، نظمت مظاهرات طــوال عطلة نهاية 

األسبوع ضد ارتفاع األسعار.
حـــــــذرت »مـــنـــظـــمـــة األمـــــــم املــــتــــحــــدة لـــأغـــذيـــة 
ــة )فـــــــاو(« مـــن أن مـــا بـــني 8 مــاليــني  ــ ــزراعـ ــ والـ
و13 مــلــيــون شــخــص إضــافــيــني قـــد يــعــانــون 
مــــن نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة فــــي الـــعـــالـــم إذا أوقـــفـــت 
الـــصـــادرات الــغــذائــيــة مــن أوكــرانــيــا وروســيــا 
مـــدة طــويــلــة، مــقــدرة أن املــســاحــات املــزروعــة 
بــالــذرة وعــبــاد الشمس »ستنخفض بنسبة 

30 في املائة« هذا الربيع في أوكرانيا.
ــن فــــي أزمــــــة عـــاملـــيـــة. حـــتـــى لــو  ويــــقــــول: »نـــحـ
توقفت الحرب غدًا، فستكون هناك عواقب«، 
ــزء مــــن الــبــنــيــة  ــ ــيـــر جــ ال ســـيـــمـــا بـــســـبـــب تـــدمـ

التحتية اللوجيستية في أوكرانيا.
ــد الــحــرب،  ــال أمـ ــحـــذرًا:  »كــلــمــا طـ ويــضــيــف مـ
ــدة. وإذا  ــ الـــعـــاملـــي حــ ــــدم االســــتــــقــــرار  ازداد عـ
 مناخيًا كبيرًا باإلضافة 

ً
واجــهــنــا غــدًا خــلــال

إلى ذلك – مثل جفاف شديد آخر في أميركا 
الــشــمــالــيــة أو أمــطــار غــزيــرة فــي أســتــرالــيــا –

فسيكون ذلك مأساويًا«.

احلرب الروسية تعيد رسم خريطة توزيع القمح واجلوع فى العالم

الصني تتصدر الطاقة املتجددة املضافة عامليا

حذرت »منظمة األمم 
المتحدة لألغذية 
والزراعة )فاو(« من 

نقص التغذية 
في العالم

بعض الدول التي 
تستورد 90 في المائة 
من قمحها من روسيا 

وأوكرانيا بدأت في 
البحث عن مصادر أخرى

من املتوقع أن يرتفع نمو سعة الطاقة املتجددة 
الـعـالـم خـــــالل الفترة  املــضــافــة فـي كـافـة منـاطق 
بــفــتــرة الخمسة أعـــوام  ) 2021 – 2026 ( مــقــارنــة 
الــســابــقــة وتــحــتــل الــصــني املــرتــبــة األولــــى بحصة 
ا 

ً
تصل إلى 43% من اإلجمالي العاملي، وذلك وفق

لتقرير األوضـــاع البترولية العاملية خــالل الربع 
الرابع 2021 ملنظمة »أوابك«.

ــه يـــتـــوقـــع أن تـــصـــل الــصــني  ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر، أنـ
إلــى 1200 جــيــجــاوات مــن إجــمــالــى طـاقـة الــريــاح 
قــبــل  ــى عـــــام 2026 – أي  فــ الــشــمــســيــة  والــــطــــاقــــة 
الـذى  أربعة أعــوام من هدفها الحالى لعام 2030 
يـأتى فــى إطـــار الــتــزامــهــا بــالــوصــول إلــى الحيـاد 

الكـربـونى قبـل عـام 2060.
وأضاف التقرير، أن دول االتحاد األوروبــي تأتى 
فـــــي املــرتــبــة الــثــانــيــة ، حــيــث يــتــوقــع أن يــتــجــاوز 
نــمــو ســعــة الــطــاقــة املـــتـــجـــددة املــضــافــة فــيــهـــــا مـا 
تــهــدف إلــيـــــه الــخــطـــــط الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة واملــنــاخ 
املــتــحــدة  الـــواليـــات  لــعــام 2030، يليهما  الــحــالــيــة 
األمــريــكــيــة الــتــي يــتــوقــع أن تــحــقــق نــمــوًا نسبته 
65% مقارنة بالخمسة أعــوام املاضية، بدعم من 
الــجــاذبــيــة االقــتــصــاديــة لــطــاقــة الـــريـــاح والــطــاقــة 
الشمسية الكهروضوئية ، والطموح املتزايد على 
املستوى الفيدرالى، والسوق املتنامى التفاقيات 
، والــدعــم املتزايد للرياح  شــراء الطاقة للشركات 

البحرية.
الــتــي يتوقع أن تحقق  وتــابــع التقرير، ثــم الهند 

نموًا أسرع من أى سوق رئيسى آخر في العالم. 
هــذا وتمثل هــذه األســـواق األربعـة وحـدهـا نحـو 

 ، الرياح  الشمسية وتوربينات  األلــواح  صناعة 
التقرير أن يتسارع نمـو قـدرة العالم  كمـا توقع 
عــلــى تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء مـــن األلــــــواح الــشــمــســيــة 
ــا مــــن الــتــقــنــيــات  ــرهـ ــيـ وتـــوربـــيـــنـــات الــــريــــاح وغـ
املتجددة خالل الفترة ) 2021 – 2026 ( ، ليمثل 
الطاقة  قــدرة  الــزيــادة في  ٩5% من  ما يقرب مـن 
 %50 ، مرتفعًا بنسبة   2026 عـام  العامليـة حـتـى 

عـن النمـو خـالل الفترة ) 2015 – 2020 ( .

بنسبة 3% عن النمو االستثنائي فـي عام 2020 
، بــدعــم مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة 
الــتــي يــتــوقــع نــمــوهـــــا بــنــســبــة 17% لــتــصــل إلــى 
أكــثــر  لــتــمــثــل وحـــدهـــا   ، ــيـــجـــاوات  ــو 160 جـ نــحـــ
مــن 50% مــن إجــمــالــي الــســعــة املــضــافــة فــي عــام 
الـــريـــاح والــطــاقــة  2021 ، تــلــيــهــا كـــال مـــن طـــاقـــة 
ــأتـــي ذلـــــــك عــلـــــى الـــــــرغـــم مـــــن  ــة ، ويـ الــكــهــرومــائــيـــ
في  املستخدمة  الرئيسية  املـواد  تكاليف  ارتفـاع 

80% مـن إجمالى سعة الطاقة املتجددة املضافة 
العاملى.

يــذكــر أنـــه ووفـــقـــا لــتــقــريــر »الـــطـــاقـــات املــتــجــددة 
2021« الــصــادر عــن وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيـــــة فـي 
ــى أن ســعــة الــطــاقــة  ــهــر ديــســمــبــر املـــاضـــي إلــ شـــ
الصحيح  املــســار  املضافة تسير على  املتجددة 
لــتــســجــيــل رقــــم قــيــاســي جـــديـــد يــصــل إلــــى نــحــو 
2٩0 جــيــجــاوات فــي عـــام 2021 ، وهـــو مــا يــزيــد 

قطر: 
13 محطة 

لقياس قراءات 
الطاقة الشمسية

 
ُ
الباحث ــالــْت نسمة مهندس 

َ
ق  : الــدوحــة    •

الطاقة بمعهد قطر  أبحاث  شارك بمركز 
ُ
امل

لــبــحــوث الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة الــتــابــع لــجــامــعــة 
 هــنــاك 13 مــحــطــة قـــاَم 

َّ
حــمــد بـــن خــلــيــفــة: إن

ــة عــلــى  املـــعـــهـــد بـــإنـــشـــائـــهـــا فــــي قـــطـــر مــــوزعــ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــــدولــــة، وهــــي تــعــمــل عــلــى 
الشمسية في  الــطــاقــة  ات  قــــراء قــيــاس  رصــد 

املواقع. جميع هذه 
يــتــمُّ تجميع هـــذه القياسات  أنـــه  وأوضــحــت 
مــن أجــل تحديد أفضل األمــاكــن التي تصلح 

لوضع ألواح طاقة شمسية بها، ال سيما من 
حيث جدوى االستثمار فيها، ومن ثم إجراء 
ــاث عــلــى هــذه  املـــزيـــد مـــن الــــدراســــات واألبــــحــ

القياسات.
 هــنــاك مــشــروًعــا تــقــوم الجهات 

َّ
 إلــى أن

ً
الفــتــة

املعنية في الدولة بتنفيذه في الوقت الحالي 
إلنــــشــــاء مــحــطــة لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
 معهد 

َّ
إلـــى أن الــخــرســعــة. وأشــــارت  بمنطقة 

ــبـــحـــوث الـــطـــاقـــة قـــــــاَم بـــعـــمـــل خـــرائـــط  قـــطـــر لـ
شــمــســيــة لــــلــــدولــــة تــــرصــــد أوضــــــــاع الـــطـــاقـــة 

املــخــتــارة على  املـــواقـــع  الشمسية فــي جميع 
ــه عــالوة  ـ

َّ
مـــدار شــهــور الــعــام. وأشــــارت إلـــى أن

 املعهد لــديــه تــعــاون وثــيــق مع 
َّ
على ذلــك فـــإن

الــعــديــد مــن الــجــهــات املــعــنــيــة فــي الـــدولـــة من 
بينها وزارة البلدية، حيث يقوُم املعهد على 
الـــدرون في  سبيل املثال باستخدام طــائــرات 
رصد طبقات األرض وأنواع املحاصيل التي 
تصلُح للزراعة فيها، كما يقوُم املعهد بشكل 
 أن 

ُ
الــتــي يمكن عــام كــذلــك بتحديد املــشــاريــع 

تصلح لكل مكان.

نظرة حتليلية للتحّول نحو 
صافى االنبعاثات الصفري

املــنــاخ  لتغير  الــتــصــدي  أن أصــبــح  اآلن وبــعــد 
ــاء الـــعـــالـــم،  ــوى فــــي جــمــيــع أنــــحــ أولــــويــــة قـــصـ
يــعــتــنــق صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة 
واســتــراتــيــجــيــو الـــشـــركـــات عــلــى حـــد ســـواء 
أهداف االستدامة، خاصة هدف الوصول إلى 
الــذي  صافي االنبعاثات الصفري. ولكن مــا 
يتطلبه تحقيق هذا الهدف؟ في تقرير جديد 
صادر عن معهد ماكينزي العاملي، أسعى أنا 
وشــركــائــي فــي التأليف إلــى اإلجــابــة عــن هذا 

السؤال.
بــاعــتــمــادنــا عــلــى ســيــنــاريــو 2050 لتحقيق 
الخاص بشبكة تخضير  صافي االنبعاثات 
الــنــظــام املــالــي، قمنا بــمــحــاكــاة انــتــقــال منظم 
نسبيًا من شأنه أن يحد من ارتفاع درجات 
الحرارة العاملية إلى 1.5 درجة مئوية، قياسًا 
بــمــســتــويــات مــا قــبــل الــصــنــاعــة. ومـــع أن هــذا 
القائم  تــوقــعــًا، إال أن تحليلنا  أو  ليس تنبؤًا 
السيناريو يتيح فهمًا لطبيعة وحجم  على 
التغييرات التي قد ينطوي عليها االنتقال إلى 
صــافــي الــصــفــر، وحــجــم االســتــجــابــة الــالزمــة 
، ســيــكــون االنــتــقــال عــاملــيــًا. إذ 

ً
ــا. أوال إلدارتـــهـ

يساهم كل بلد وقطاع اقتصادي في انبعاثات 
ــــك بـــصـــورة  ــان ذلـ ــ ــواء كـ ــ غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة، ســ
الوصول  فــإن  لــذا،  أو غير مباشرة.  مباشرة 
إلى صافي الصفر يعني أن التحول يجب أن 
يحدث في كل مكان. وبالنظر إلى الترابط بني 
الطاقة واستخدام األراضـــي، سيكون  أنظمة 

التنسيق ضروريًا.
ثــانــيــًا، قــد يــتــرتــب عــلــى الــتــحــول الــنــاجــح إلــى 
صــافــي الــصــفــر تــحــوالت اقــتــصــاديــة كبيرة. 
وفي تقديرنا، سيتطلب الوصول إلى صافي 
اإلنـــفـــاق  ــن  مـ تــريــلــيــون دوالر  الــصــفــر 275 
ــاديــــة بــحــلــول  ــالـــي عـــلـــى األصـــــــول املــ ــمـ الـــرأسـ
تــريــلــيــونــات  بــمــتــوســط 9.2  عــــام 2050، أي 
أعــلــى بمعدل 3.5  دوالر ســنــويــًا. وهــي قيمة 
الحالي.  اإلنفاق  تريليونات دوالر سنويًا من 
ــاق مـــع نمو  ــفـ ــادات املــتــوقــعــة فـــي اإلنـ ــزيــ ــ إن ال
الــدخــل والــســكــان، وســيــاســات االنــتــقــال التي 
الــزيــادة  الــفــجــوة؛ لكن  ُســنــت بالفعل، تضيق 
املــطــلــوبــة فــي اإلنـــفـــاق الــســنــوي ســتــظــل قــرب 

معدل تريليون دوالر.
الوقت نفسه، قد يحتاج بعض اإلنفاق  وفــي 
ــــى إعـــــادة تــخــصــيــصــه مـــن أصـــول  الــحــالــي إل
إلى منخفضة. وسيخضع  عالية االنبعاثات 
ـــا لــتــعــديــل كــبــيــر: إذ في 

ً
ــعــمــل أيـــض ســــوق ال

ــنـــظـــام  ــة تـــخـــضـــيـــر الـ ــكـ ــبـ ــنــــاريــــو شـ ــيــ ظـــــل ســ
مــلــيــون وظيفة  خلق حــوالــي 200 

ُ
املــالــي، ست

وستختفي 185 مليونًا أخـــرى بحلول عام 
2050 جراء االنتقال إلى صافي الصفر. ومن 
ثم فــإن إعــادة تأهيل العمال وإعـــادة نشرهم 

سيكون أمرًا بالغ األهمية.
إلى  الثالثة لالنتقال  الرئيسية  السمة  وتكمن 
الجهود  صافي الصفر في ضــرورة تكثيف 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات واالســـتـــثـــمـــارات 
املــرتــبــطــة بـــهـــا. وبـــمـــوجـــب ســيــنــاريــو شبكة 
اإلنــفــاق من  املــالــي، سيرتفع  النظام  تخضير 
اليوم إلى  الناتج املحلي اإلجمالي  6.8 ٪ من 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي بني  حــوالــي 9٪ مــن 

2026 و2030، ثم يتراجع بعد ذلك.
إلــى صافي  التحول  رابــعــًا، ستظهر تأثيرات 
الصفر على نحو غير متكافئ. إن القطاعات 
األكــثــر تــعــرضــا لــهــذه الــتــأثــيــرات نــظــرًا ألنها 
تــطــلــق كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن غـــــــازات الــدفــيــئــة 
ــاز(،  ــغـ ــال، طــاقــة الــفــحــم والـ ــثـ )عــلــى ســبــيــل املـ
الــغــازات  أو تبيع منتجات تنبعث منها تلك 
الــبــتــرولــيــة(، تمثل مــا يقارب  املنتجات  )مــثــل 
العاملي.  الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي  20 ٪ مــن 
وتمثل القطاعات ذات سالسل التوريد عالية 
االنبعاثات، مثل قطاع البناء، 10 ٪ من الناتج 

املحلي اإلجمالي.
ــطــــري، ســيــتــعــني عــلــى  ــقــ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد ال وعــ
ــتـــصـــادات الــنــامــيــة تــكــريــس حــصــة أكــبــر  االقـ
مــن الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي مــقــارنــة بــالــدول 
الهند تخصيص ما  الغنية. إذ سيتعني على 
يقرب من 11 ٪، مقارنة بـ4-5 ٪ في االتحاد 
ــات املــتــحــدة، لــدعــم التنمية  األوروبـــــي والـــواليـ
االقـــتـــصـــاديـــة وتـــكـــويـــن أصــــــول مــنــخــفــضــة 
االنبعاثات. وقد يشكل توزيع رأس املال هذا 
النامية. وتتجلى  الــبــلــدان  للعديد مــن  تحديًا 
الخامسة لعملية االنتقال إلى صافي  السمة 
الصفر في كونها معرضة ملخاطر قصيرة 
ــل، بما فــي ذلــك نـــزوح الــعــمــال واألصـــول  األجـ
املعلقة. وفي تقديرنا في قطاع الطاقة، يمكن 
إيــقــاف تشغيل أصـــول بقيمة 2.1 تريليون 
بـــصـــورة كــاٍفــيــة  ــدم اســتــخــدامــهــا  دوالر أو عـ
من اآلن حتى عام 2050. وفي الوقت نفسه، 
يحمل االنــتــقــال إلـــى صــافــي الــصــفــر فرصًا 
كبيرة، وهذه هي السمة الرئيسية السادسة. 
إزالــة  إذ بالنسبة للشركات، يمكن أن تجعل 
الحالية أكثر  العمليات واملــنــتــجــات  الــكــربــون 
فعالية من حيث التكلفة، وستصبح األسواق 
االنبعاثات مربحة  الجديدة للسلع منخفضة 

بصورة متزايدة.
* شريك في معهد ماكينزي العاملي
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الصراع يصل الفضاء هل تسقط املحطة الدولية

البصرة حتذّر من ارتفاع نسب امللوحة فى مياه شط العرب

للعالـــم  خريطـــة  »روســـكوزموس«  رئيـــس  ونشـــر 
تظهـــر املـــكان املحتمـــل لســـقوط املحطـــة، مؤكـــدا أن 

روســـيا آمنـــة إلـــى حـــد كبيـــر.
وأضـــاف: »لكـــن ســـكان البلـــدان األخـــرى ال ســـيما 
تلـــك التـــي يقودهـــا )الغربيـــون( يجـــب أن يفكـــروا 
فرضـــوا  الذيـــن  ووصـــف  العقوبـــات«.  ثمـــن  فـــي 

»املجانـــني«. بــــ  االنتقاميـــة  اإلجـــراءات 
ما هي محطة الفضاء الدولية؟

ومحطـــة الفضـــاء الدوليـــة )ISS( هـــي منشـــأة فـــي 
الفضـــاء الخارجـــي ترتفـــع 400 كيلومتـــر عـــن ســـطح 
الواليـــات  بـــني  مشـــتركة  وهـــي  األرضيـــة،  الكـــرة 

رئيســـيني. املتحـــدة وروســـيا كشـــريكني 
شـــراكة  وهـــي  الدوليـــة،  الفضـــاء  وأطلقـــت محطـــة 
دولـــة،   15 مـــن  فضـــاء  وكاالت  خمـــس  مـــن  دوليـــة 
فـــي عـــام 1998 وتحولـــت إلـــى مجمـــع يبلـــغ طولـــه 
ــال  ــة أميـ ــرة قـــدم، مـــع ثمانيـ ــم ملعـــب كـ ــا حجـ تقريبـ
األلـــواح  مـــن  وفـــدان  الكهربائيـــة  األســـالك  مـــن 

التقنيـــة. عاليـــة  مختبـــرات  وثالثـــة  الشمســـية 
وتتكـــون املحطـــة مـــن 16 وحـــدة صالحـــة للســـكن، 
ســـتة منهـــا قدمتهـــا روســـيا، وثمانيـــة مـــن الواليـــات 
ووكالـــة  اليابـــان  مـــن  الوحـــدات  وبقيـــة  املتحـــدة، 

الفضـــاء األوروبيـــة.
وكانـــت وكالـــة الفضـــاء األميركيـــة )ناســـا( ذكـــرت 
ــاد  ــل إيجـ ــن أجـ ــل مـ ــا تعمـ ــارس أنهـ ــن مـ فـــي األول مـ
حلـــول إلبقـــاء املحطـــة فـــي املـــدار مـــن دون مســـاعدة 

روســـية.
ويتـــم نقـــل الطواقـــم واإلمـــدادات إلـــى هـــذا القطـــاع 
للشـــحن  املخصصـــة  وتلـــك  »ســـويوز«  بمركبـــات 
املركبـــة  أن  روغوزيـــن  وأوضـــح  »بروغريـــس«. 
الالزمـــة إلطـــالق هـــذه اآلليـــات »تخضـــع لعقوبـــات 
أميركيـــة منـــذ 2021 ولعقوبـــات فرضهـــا االتحـــاد 

.»2022 فـــي  وكنـــدا  األوروبـــي 

»ســـويوز«. الفضـــاء  مركبـــة  مـــن  علـــى  الدوليـــة، 
بعـــد  املاضـــي  الشـــهر  فـــي  حـــذر  روغوزيـــن  وكان 
غـــزو الكرملـــني ألوكرانيـــا، مـــن أن العقوبـــات التـــي 
فرضتهـــا الواليـــات املتحـــدة والـــدول الغربيـــة علـــى 

موســـكو يمكـــن أن تتســـبب فـــي ســـقوط املحطـــة.
فيهـــا  يتحـــدث  التـــي  األولـــى  املـــرة  هـــذه  وليســـت 
بســـبب  الدوليـــة  الفضـــاء  محطـــة  عـــن  روغوزيـــن 

سياســـية.  أحـــداث 
شـــبه  روســـيا  ضمـــت  عندمـــا   ،2014 عـــام  ففـــي 
جزيـــرة القـــرم ورد الغـــرب بفـــرض العقوبـــات علـــى 
روســـيا، كانـــت الواليـــات املتحـــدة تعتمـــد كليـــا علـــى 
مركبـــة الفضـــاء الروســـية »ســـويوز« إليصـــال رواد 

الفضـــاء إلـــى محطـــة الفضـــاء الدوليـــة.
آنـــذاك،  مشـــهورة  تغريـــدة  فـــي  روغوزيـــن  وقـــال 
»بعـــد تحليـــل العقوبـــات املفروضـــة علـــى صناعـــة 
الفضـــاء لدينـــا، أقتـــرح علـــى الواليـــات املتحـــدة نقـــل 
روادهـــا إلـــى محطـــة الفضـــاء الدوليـــة باســـتخدام 

الترامبولـــني«.
هل تسقط روسيا المحطة؟

فـــي تقريـــر نشـــر أواخـــر الشـــهر املاضـــي، اســـتبعدت 
علـــى  روســـيا  إقـــدام  األميركيـــة  »التايـــم«  مجلـــة 
تدميـــر أو إســـقاط محطـــة الفضـــاء الدوليـــة بســـبب 
إن  أيضـــا  قالـــت  لكنهـــا  األرض،  علـــى  السياســـات 

ذلـــك ليـــس مســـتحيال.
والتوجيـــه  املالحـــة  نظـــم  أن  إلـــى  املجـــة  ولفتـــت 
باملحطـــة الفضائيـــة الدوليـــة موجـــودة فـــي الجـــزء 
الروســـي مـــن املحطـــة، والـــذي يطلـــق عليـــه )زفيـــدزا( 
التـــي  فالشـــحنات  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة  النجـــم.  أو 
املحطـــة  إلـــى  رواد فضـــاء،  ترســـلها روســـيا، دون 

تلعـــب دورا هامـــا فـــي اإلبقـــاء علـــى ســـالمتها.
إضافـــة لذلـــك، فإنـــه علـــى الرغـــم مـــن وجـــود املحطـــة 
علي ارتفاع 400 كيلومتر فوق األرض، فإنها تظل 

وتقـــول »روســـكوزموس« إنهـــا ناشـــدت شـــركاءها 
الفضـــاء  )وكالـــة  والكنديـــني  )ناســـا(  األميركيـــني 
الكنديـــة( واألوروبيـــني )وكالـــة الفضـــاء األوروبيـــة( 
»رفـــع العقوبـــات غيـــر القانونيـــة ضـــد شـــركاتنا«. 
للتعـــاون  األخيـــرة  املجـــاالت  أحـــد  هـــو  والفضـــاء 

األميركـــي. الروســـي 
وأعلنـــت »روســـكوزموس« فـــي بدايـــة مـــارس نيتهـــا 
إعطـــاء األولويـــة لبنـــاء أقمـــار اصطناعيـــة عســـكرية 
غزوهـــا  بعـــد  لروســـيا  املتزايـــدة  العزلـــة  بســـبب 
أوكرانيـــا. وأعلـــن روغوزيـــن أن موســـكو لـــن تـــزود 
الواليـــات املتحـــدة بعـــد اآلن محـــركات للصواريـــخ 

األميركيـــة »أطلـــس« و»أنتاريـــس«.
علـــى  الفضـــاء  فـــي  يحلقـــون  »لندعهـــم  وقـــال: 
مكانـــس«. ويفتـــرض أن يعـــود رواد الفضـــاء مـــارك 
دوبـــروف،  وبوتـــر  تشـــكابلروف  وأنطـــون  فانـــدي 
الفضـــاء  محطـــة  مـــن  األرض  إلـــى  مـــارس   30 فـــي 

عرضـــة لبعـــض التأثيـــرات الجويـــة التـــي تحيـــد بهـــا 
فـــي  املحطـــة  علـــى  اإلبقـــاء  عـــن مدارهـــا. ويتطلـــب 
مدارهـــا، إعـــادة إطـــالق محـــركات املكـــوك الفضائـــي 

»بروغـــرس« الروســـي كل فتـــرة واألخـــرى.
وهنـــاك حـــل جزئـــي للســـيطرة الروســـية هـــذه، تمثـــل 
فـــي املكـــوك األميركـــي »ســـيغنس« الـــذي وصـــل إلـــى 
يحتـــوي  حيـــث  ســـابقا،  الدوليـــة  الفضـــاء  محطـــة 
علـــى محـــركات قـــادرة علـــى أن تحـــل مـــكان املكـــوك 
الروســـي »بروغـــرس« حـــال رفضـــت روســـيا إعـــادة 

ــا. إطـــالق محـــركات مكوكهـ
املشـــكلة  »ســـيغنس«  املكـــوك  يحـــل  ال  ذلـــك،  ومـــع 
تـــزال محـــركات الدفـــع وآليـــات  بالكامـــل، حيـــث ال 
لســـيطرة  تخضـــع  باملحطـــة  الخاصـــة  التوجيـــه 
مـــن  نظريـــا  الـــروس  يمكـــن  مـــا  وهـــو  »زفيـــدزا«، 
مهمـــة  تعطيـــل  أو  مدارهـــا،  مـــن  املحطـــة  إخـــراج 
إلمـــداد  الالزمـــة  الشمســـية  اللوحـــات  صيانـــة 

بالطاقـــة. املحطـــة 
املاضـــي  فـــي  الدوليـــة  الفضـــاء  محطـــة  وكانـــت 
تمـــر فـــوق أجـــزاء مـــن االتحـــاد الســـوفيتي، لكنهـــا 
االتحـــاد  جمهوريـــات  فـــوق  تمـــر  أصبحـــت  اآلن 
الســـوفياتي الســـابق، مثـــل كازاخســـتان، ممـــا يعنـــي 
أن املحطـــة إن ســـقطت، ليـــس مـــن املحتمـــل أن تنـــزل 

الروســـية. األراضـــي  علـــى 
لكـــن رواد الفضـــاء األميركيـــني أكـــدوا أن نظرائهـــم 
االحترافيـــة  مـــن  كبيـــر  قـــدر  علـــى  كانـــوا  الـــروس 
فـــي الســـابق، ولـــم يتأثـــر العمـــل فـــي املحطـــة أثنـــاء 
والقـــوات  لروســـيا  املواليـــة  القـــوات  بـــني  القتـــال 
 2014 عامـــي  دونبـــاس  بمنطقـــة  األوكرانيـــة 

و2015.
الروســـي  الغـــزو  وقبـــل  املاضـــي  الشـــهر  وفـــي 
ــابق ملجلـــس الفضـــاء  ألوكرانيـــا، قـــال الرئيـــس السـ
يكـــون  أال  التوتـــرات يجـــب  إن  األميركـــي  الوطنـــي 
الدوليـــة  الفضـــاء  محطـــة  علـــى  كبيـــر  تأثيـــر  لهـــا 
أو التعـــاون بـــني الواليـــات املتحـــدة وروســـيا فـــي 

الفضـــاء.
وقـــال ســـكوت بيـــس، الـــذي شـــغل منصـــب الســـكرتير 
عهـــد  خـــالل  الوطنـــي  الفضـــاء  التنفيـــذي ملجلـــس 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب وهـــو اآلن مديـــر 
معهـــد سياســـة الفضـــاء بجامعـــة جـــورج واشـــنطن، 
إن املحطـــة الدوليـــة »كانـــت معزولـــة إلـــى حـــد كبيـــر« 

عـــن األحـــداث السياســـية.
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لوكالـــة أسويشـــيتد بـــرس: 
»مـــن املمكـــن تخيـــل انفصـــال مـــع روســـيا مـــن شـــأنه 
ذلـــك  لكـــن  للخطـــر،  الفضـــاء  محطـــة  يعـــرض  أن 
الدبلوماســـية  العالقـــات  مســـتوى  علـــى  ســـيكون 
املتدنيـــة. ســـيكون هـــذا املـــالذ األخيـــر تمامـــا، لذلـــك 
ال أتوقـــع أن يحـــدث ذلـــك حقـــا مـــا لـــم تكـــن هنـــاك 

أوســـع«. مواجهـــة عســـكرية 

أن  الروسية روسكوزموس، دمتري روغوزين،  الفضاء  أعلن رئيس وكالة 
العقوبات الغربية املفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء 
الدولية، مطالبا برفع هذه اإلجــراءات. وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي 
التي تزود محطة الفضاء  إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية 
الــذي يسمح خصوصا  الروسي من املحطة  الجزء  الدولية، مما يؤثر على 
بتصحيح مدار البنية املدارية، وأضاف أنه قد يتسبب ذلك في نزول محطة 
البر. وأوضــح روغوزين،  أو  البحر  التي تزن 500 طن على  الدولية  الفضاء 
الـــذي ينشر بــاســتــمــرار رســائــل دعـــم للجيش الــروســي فــي أوكــرانــيــا على 
الــروســي يضمن تصحيح مــدار  الــجــزء  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن  شبكات 
الحطام  السنة بما فــي ذلــك لتجنب قطع  املتوسط 11 مــرة فــي  املحطة فــي 

الفضائية. 

استبعدت مجلة 
»التايم« األميركية 
إقدام روسيا على 
تدمير أو إسقاط 

محطة الفضاء الدولية

مدير معهد سياسة الفضاء 
بجامعة جورج واشنطن: 

إن المحطة الدولية »كانت 
معزولة إلى حد كبير« عن 

األحداث السياسية

وزير البيئة 
جاسم الفالحي: إن 
موضوع التغيرات 
المناخية والزيادة 

المطردة في درجات 
الحرارة أدت إلى

تراجع كبير في 
إيراداتنا المائية

ــــاف أن مــيــاه شـــط الـــعـــرب تــعــد املــصــدر  وأضـ
الـــرئـــيـــس لــتــغــذيــة مــحــطــات الــتــصــفــيــة الــتــي 

تضخ ألحياء مركز البصرة وجنوبها.
ــــــال مـــشـــروع مــحــطــة تحلية  وكــشــف عـــن إدخـ
ــتـــنـــاضـــح  ــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام »الـ ــلـــة الــ ــيـ املـــحـ
ـــــر  الــعــكــســي بــاألغــشــيــة شــبــه الـــنـــفـــاذة« أواخـــ
الـــعـــام املـــاضـــي بــطــاقــة 70 ألــــف مــتــر مكعب 
يومي، أسهم بتجهيز مناطق عدة في قضاء 

أبي الخصيب باملياه العذبة.
وبــشــأن مــشــروع معالجة مــيــاه الــبــحــر الــذي 
أحــيــل أواخــــر الــعــام املــاضــي بــعــهــدة ائــتــالف 
شــركــات عــاملــيــة، أوضـــح لعيبي أنــه سيشيد 
بــقــضــاء أم قــصــر بــطــاقــة مــلــيــون مــتــر مكعب 
املــيــاه املعالجة للشرب مــا سيوفر املياه  مــن 

ــاه املــلــوثــة  ــيــ ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن املــ لــلــمــنــاطــق الـ
باألمالح.

ويتزامن ذلك مع انتقاد وزير البيئة، جاسم 
الفالحي، افتقار العراق إلى األمن املائي الذي 
ــص 

ّ
تــســبــب بــارتــفــاع حــــاالت الــتــصــّحــر وتــقــل

الرقعة الزراعية.
وقال للوكالة الرسمية إن موضوع التغيرات 
املناخية والزيادة املطردة في درجات الحرارة 
انعكست سلبًا على تراجع كبير في إيراداتنا 
املائية، وعــدم وجــود أمــن مائي، ما أدى إلى 
ــدهـــور األراضـــــــي وارتــــفــــاع مــعــدالت  زيــــــادة تـ
الــزراعــيــة، إضافة  الــرقــعــة  التصحر وتقلص 
ــاد الــعــواصــف الرملية والــعــواصــف  إلــى ازديــ
الــغــبــاريــة بــتــأثــيــراتــهــا الــكــبــيــرة والــخــطــيــرة 

الــنــاس وارتــفــاع معدالت  على حياة وصحة 
األمــــــراض الــتــنــفــســيــة كــالــربــو والــحــســاســيــة 
الــطــوارئ وعلى  والضغط الكبير على غــرف 
املــوارد  املستشفيات باالستنزاف الكبير من 

لتغطية التحديات الصحية.
وأوضـــــح أن ذلــــك يـــؤثـــر عــلــى حـــركـــة املــالحــة 
البرية والبحرية والــجــويــة وتصدير النفط 
وآثارها االقتصادية وتأثيراتها االجتماعية، 
ــم الـــوســـائـــل املــهــمــة  ــن أهــ مــبــيــنــًا أن واحــــــدًا مـ
ملـــكـــافـــحـــة الـــتـــصـــحـــر هـــــو إنـــــشـــــاء األحــــزمــــة 
ــًا كــبــيــرًا  الــــخــــضــــراء، والـــــــذي يــتــطــلــب تـــعـــاونـ
الــتــي تــعــد وزارة رقــابــيــة  الــبــيــئــة  بـــني وزارة 
املـــوارد املائية  الــزراعــة ووزارة  وكــذلــك وزارة 

بوصفهما جهات تنفيذية.

وأعرب الفالحي عن أسفه لـعدم اتخاذ وزارة 
ــراءات الــالزمــة ملــواجــهــة ظاهرة  ــ الــزراعــة اإلجـ
التصحر وانــعــدام الغطاء النباتي، موضحًا 
أن إجــــراءات وزارة الــزراعــة مــا زالـــت قاصرة 
وحتى هذه اللحظة تتعكز على موضوع عدم 

وجود التخصيصات املالية. 
تــمــتــلــكــه  بــــمــــا  الــــــزراعــــــة  وزارة  أن  وذكـــــــر 
ــرة عــامــة  ــ مـــن إمــكــانــيــة كـــبـــيـــرة، لــديــهــا دائـ
مــتــخــصــصــة بــمــكــافــحــة الـــتـــصـــحـــر ويــجــب 
تــفــعــيــل عــمــلــهــا والــتــركــيــز عــلــى إيــــالء هــذا 
املــوضــوع أهــمــيــة كــبــيــرة، مــبــديــًا اســتــعــداد 
الــزراعــة  وزارة  جــهــود  لـدعم  البيئة  وزارة 
ــل الــــــدولــــــي  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وضــــــــــــــرورة تـ
ملــشــاريــع تــقــدم مــن قــبــل الــزراعــة وتــصــادق 

البيئة. وزارة  عليها 
وأشار الوزير االتحادي إلى أن وزارة البيئة 
قامت بالتعاون مع املنظمات الدولية والدول 
األخرى بإنشاء أحزمة خضراء، الفتًا إلى أن 
عمل األحزمة الخضراء يتوقف على موضوع 
استدامتها وكيف أن تديم بقاءها باإلضافة 
إلــــى حــســن اخــتــيــار األشـــجـــار الـــتـــي تتحمل 
الـــظـــروف املــنــاخــيــة الــصــعــبــة واحــتــيــاجــاتــهــا 

للمياه.
وأكــــــد أن لــجــنــة عــلــيــا شــكــلــت بـــأمـــر رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء حــالــيــًا ملـــوضـــوع الــتــصــحــر 
ــعـــدالت الــتــشــجــيــر، الفـــتـــًا إلــــى أن  ــادة مـ ــزيــ ولــ
هـــذه اللجنة بــاشــرت بــأعــمــالــهــا وتـــم تــوزيــع 

املسؤوليات.

مــاء محافظة  : أطلقت مــديــريــة  الــبــصــرة 
البصرة تحذيرًا من ارتفاع نسبة امللوحة 
في شط العرب، وأنه أصبح غير مسموح 

به لالستهالك البشري.
وقال مسؤول شعبة التنفيذ في املديرية، 
نــزار ناصر لعيبي، فــي بيان صحافي، 
إن »نـــســـب املــلــوحــة بــمــيــاه شـــط الــعــرب 
البصرة، تصل خالل فصل  عند مدينة 
ألــف إلــى خمسة آالف  الصيف، بــني 5.2 
جزء من املليون، وهي أعلى من النسبة 
ــهـــالك الـــبـــشـــري  ــتـ ــا لـــالسـ ــهـ املــــســــمــــوح بـ
املـــحـــددة بــــ 1000 بــاملــلــيــون فــقــط، وفــق 

املواصفات العراقية«.

محطة الفضاء الدولية هي منشأة في الفضاء الخارجي ترتفع 400 كيلومتر عن سطح الكرة األرضية
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دراسة: تلوث الهواء يؤثرعلى األداء املعرفى لإلنسان
ــام بــاحــثــون مـــن املــعــهــد  • بـــاريـــس : قــ
الــفــرنــســي للبحوث الصحية  الــوطــنــي 
ــقـــيـــاس تــأثــيــر  بـ  ”Inserm ”والـــطـــبـــيـــة
املـــرور على  املــلــوثــات املرتبطة بحركة 
األداء املعرفي لإلنسان لتؤكد النتائج 
آثارها الضارة. واعتمد الباحثون في 
الــدراســة الجديدة على دراســة بيانات 
أكــثــر مــن 61000 مــشــارك فــي مجموعة 
ــــاوزت  ــــجـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوبـ ــ كـــونـــســـتـــانـــس الـ
أعمارهم 45 عاما، شاركوا جميعا في 
سلسلة من االختبارات لقياس أدائهم 
املـــعـــرفـــي فـــي ثـــالثـــة مـــجـــاالت رئــيــســيــة 
لإلدراك: الذاكرة، والطالقة في التعبير 
اللفظية( والقدرة  الشفهي )أو الطالقة 
ــاذ الــــــقــــــرارات، ويـــســـجـــل كــل  ــخــ عـــلـــى اتــ
اخــتــبــار، مـــع مـــراعـــاة الــجــنــس والــعــمــر 

ومستوى الدراسة لكل مشارك.
واســتــخــدم فــريــق البحث خــرائــط تقدر 
ــلـــوثـــات فـــي عـــنـــاويـــن مــنــازل  تــركــيــز املـ
املــشــاركــني لــقــيــاس الــتــعــرض ملــلــوثــات 

الــــهــــواء، وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون »تــــم الــنــظــر 
ــلـــوثـــات مــرتــبــطــة بــحــركــة  ــة مـ فــــي ثـــالثـ
املــرور على الطرق في سياق الدراسة: 
الــتــي يقل قطرها  الجسيمات الدقيقة 
عـــن 2.5 مـــيـــكـــرون )PM2.5( ، وثــانــي 
الــنــيــتــروجــني )NO2( وكــربــون  أكــســيــد 

السخام”.
وأصدر فريق البحث نتائج االختبارات 
ــتـــوى الـــتـــعـــرض  ــيـــة حـــســـب مـــسـ املـــعـــرفـ
ملــــلــــوثــــات الـــــغـــــالف الـــــجـــــوي الــــثــــالثــــة، 
إلــى أن التعرض  الــدراســة  حيث تشير 
ــوثـــات  ــلـ ــــن هــــــذه املـ ــر مـ ــبــ لــــتــــركــــيــــزات أكــ
سيكون مرتبطا بشكل كبير بمستوى 

أدنى من األداء املعرفي.
وقــال الباحث فــي Inserm »بينيديكت 
جاكمني«: إن ثاني أكسيد النيتروجني 
وجزيئات PM2.5 لهما تأثير أكبر على 
الطالقة اللفظية، في حني أن الكربون 
لــه تأثير أكبر على الوظائف  السخام 

التنفيذية في جسم اإلنسان.

دراسات

التلوث بالضوضاء حتت سطح املاء يفقد السالحف سمعها

تغير املناخ يدمر أشجار الزاندراسة: النباتات املنزلية ميكن أن تقلل من تلوث الهواء بنسبة 20 %

يــتــعــامــل الــكــثــيــرون مـــع الــنــبــاتــات املــنــزلــيــة 
عــلــى أنــهــا ســمــات زخــرفــيــة، ولــكــن إذا كــان 
مــنــزلــك مــلــيــئــًا بـــهـــذه الـــنـــبـــاتـــات، فــقــد تــقــلــل 
ــات،  ــوثــ ــلــ ــن مــــســــتــــويــــات بــــعــــض املــ ــ أيــــضــــًا مـ
حــيــث كــشــف بــحــث جـــديـــد بـــقـــيـــادة جــامــعــة 
الشائعة  املــنــزلــيــة  الــنــبــاتــات  أن  بــرمــنــجــهــام 
أكسيد  ثاني  مــن مستويات  تقلل  أن  يمكن 
مـــلـــوث شــائــع،  وهــــو   ،)NO2( الــنــيــتــروجــني 
بــنــســبــة تــصــل إلـــى 20%. ووفـــقـــا ملـــا ذكــرتــه 
ــيـــل” الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــإن  صــحــيــفــة “ديـــلـــي مـ
أكــســيــد  إزالـــــة  الــبــيــولــوجــيــة وراء  الــعــمــلــيــة 
ــة، يــأمــل  ــحـ الــنــيــتــروجــني ال تــــزال غــيــر واضـ
الـــبـــاحـــثـــون أن الـــنـــتـــائـــج ســتــشــجــع الـــنـــاس 

بــمــزيــد من  أو مكاتبهم  مــنــازلــهــم  عــلــى مــلء 
الـــنـــبـــاتـــات.  اخــتــبــر الــفــريــق ثـــالثـــة نــبــاتــات 
ــتــــي تــم  ــــي الــــــدراســــــة، الــ مـــنـــزلـــيـــة شـــائـــعـــة فـ
البستانية  إجراؤها بالتعاون مع الجمعية 
املــلــكــيــة )RHS(، وهــم زنــبــق الــســالم ونــبــات 
ــل مــنــهــا  ــع كــ ــ ــم وضـ ــ الـــــــذرة والــــســــرخــــس، وتـ
فــي غــرفــة اخــتــبــار تــحــتــوي عــلــى مستويات 
بــجــوار طريق  يقع  NO2 مماثلة ملكتب  مــن 
ــدار  مــــزدحــــم، قــبــل أن تــتــم مــراقــبــتــه عــلــى مـ
النباتات  أن جميع  النتائج  أظهرت  ساعة. 
ــة كـــانـــت قـــــــادرة عـــلـــى إزالـــــــة حـــوالـــي  ــثـــالثـ الـ
ــتـــروجـــني فــــي الـــغـــرفـــة  ــيـ ــنـ ــد الـ ــيـ نـــصـــف أكـــسـ
عـــلـــى مـــــدار ســــاعــــة. كــــان هــــذا بــغــض الــنــظــر 

الـــظـــروف املظلمة  بــمــا فــي ذلـــك  عــن بيئتهم، 
والخفيفة، وكذلك الرطبة أو الجافة.

قـــال الــدكــتــور كــريــســتــيــان بــفــرانــج، الـــذي قــاد 
الـــدراســـة: “الــنــبــاتــات الــتــي اخــتــرنــاهــا كانت 
مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، ومع ذلك 
قــدرات متشابهة بشكل  فقد أظــهــروا جميعًا 
ــة أكــســيــد الــنــيــتــروجــني من  الفـــت للنظر إلزالــ

الغالف الجوي.
ــاءت الــنــتــائــج حــســب الــبــاحــثــون، أنـــه في  وجــ
مكتب صغير سيئ التهوية مــع مستويات 
ــــواء، ســتــعــمــل خــمــســة  ــهـ ــ ــلـــوث الـ عـــالـــيـــة مــــن تـ
نباتات منزلية على تقليل مستويات أكسيد 

النيتروجني بنسبة %20.

حذرت نتائج دراسة جديدة من تأثير تغير 
املـــنـــاخ فـــي الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة ألوروبـــــا، 
مــــا قــــد يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه انـــخـــفـــاض فــــي نــمــو 
أشـــجـــار الـــــزان األوروبــــيــــة بــنــســبــة تـــتـــراوح 
بــني 20% و50% فــي األجـــزاء الجنوبية من 
الـــقـــارة عــلــى مــــدار الــســبــعــني عــامــًا املــقــبــلــة. 
ووفــق نتائج الدراسة التي نشرتها دورية 
ــإن »تــلــك  »كــومــيــونــيــكــيــشــنــز بــيــولــوجــي«، فـ
التغيرات املناخية يمكن أن تؤدي إلى زيادة 
معدل تآكل الغابات، خاصة الزان، وهو أحد 
أكثر األخشاب الصلبة انتشارًا في أوروبا«، 
ــــات الــحــديــثــة  ــــدراسـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـ
تــشــيــر إلـــى أن الــتــغــّيــر املــنــاخــي قــد يعرض 
األنـــــواع لــلــخــطــر، كـــان مـــن الــصــعــب التنبؤ 
ــــزان لــتــغــيــر املــنــاخ  بــمــدى مـــرونـــة أشـــجـــار الـ
الــقــارة بأكملها. وتتنبأ  فــي املستقبل عبر 
نــــمــــاذج الـــبـــاحـــثـــني بــــحــــدوث انـــخـــفـــاضـــات 
محتملة فــي نــمــو أشــجــار الــــزان تــصــل إلــى 
30% فـــي املــنــاطــق الــجــنــوبــيــة بــحــلــول عــام 
الــجــفــاف  2090، وأكــثــر مــن 50% إذا حـــدث 
بانتظام، وبينما يتوقع الباحثون أن النمو 
يــمــكــن أن يـــزيـــد بــنــســبــة 25% فـــي املــنــاطــق 
الجبلية فــي وســط أوروبـــا، فإنهم يقدرون 
انــخــفــاضــًا إجــمــالــيــًا فـــي نــمــو خــشــب الــــزان 
فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا. وتــقــول إديــورنــي 
مارتينيز، باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم 
الجغرافيا في جامعة »يوهان جوتنبرج« 
األملــانــيــة، واملــؤلــفــة الرئيسية فــي الــدراســة: 
»تتأثر الغابات بتغير املناخ، وأردنا معرفة 
املزيد عن تأثير التغيرات األخيرة فيه على 
أحــد أنـــواع الــغــابــات الرئيسية فــي أوروبـــا، 

ــة: هــل  ــلـ أردنـــــــا اإلجــــابــــة عــــن ســــــؤال ذي صـ
مجموعات الــزان في أوروبــا مهددة بتغير 
ــاخ؟ وألول مـــــرة، أبــلــغــنــا عـــن تــغــيــرات  ــنــ املــ
ملحوظة في إنتاجية الغابات خالل العقود 
ــا، خاصة  ــ األخــيــرة فــي معظم أنــحــاء أوروبـ
ــنـــوبـــي«. وتــضــيــف  ــع الـــجـ ــتـــوزيـ عـــنـــد حــــد الـ
مـــارتـــيـــنـــيـــز: »بــــنــــاًء عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات الــتــي 
توصلنا إليها، فــإن من املحتمل أن يتغير 
نــمــو أشــجــار الــــزان األوروبـــيـــة بشكل كبير 
بسبب تغير املناخ، وتوفر نتائج الدراسة 
 فريدًا وثاقبًا على الكيفية التي يؤدي 

ً
دليال

بها تغير املناخ إلى انخفاض نمو أشجار 
الزان بمستوى يتراوح بني 20% و50% في 
بعض املناطق«. وترى مارتينيز أن نتائج 
الدراسة ستترتب عليها عواقب اقتصادية 
وبيئية خطيرة، إذ تسلط النتائج الضوء 
عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر خــطــط طــويــلــة األجـــل 
آثــار ارتفاع درجــات الحرارة  للتخفيف من 
ــابـــات األوروبـــــيـــــة. ولــلــتــحــقــق من  ــغـ عــلــى الـ
ــرى الــفــريــق البحثي  فــرضــيــة الــــدراســــة، أجــ
 لــعــيــنــات خــشــبــيــة ألكــثــر مـــن 5800 

ً
تــحــلــيــال

شجرة أخذت من 324 غابة في جميع أنحاء 
أوروبــــــــا، واســـتـــخـــدمـــوا طــــرق الـــتـــأريـــخ في 
علم تحديد أعمار األشــجــار، وجــرى قياس 
حــلــقــات األشـــجـــار الــســنــويــة الــتــي تنتجها 
األشــجــار واستخدامها لتحليل اتجاهات 
نــمــوهــا فـــي الــعــقــود املـــاضـــيـــة. إضـــافـــة إلــى 
ــتـــج الـــفـــريـــق نـــمـــوذجـــًا قـــائـــمـــًا عــلــى  ــك، أنـ ــ ذلــ
املناخ للحصول على نتائج على املستوى 
األوروبـــي، واستخدم هذا النموذج للتنبؤ 

بإنتاجية الغابات في املستقبل.

فــي الـــدراســـة، الــتــي لــم تخضع بــعــد ملراجعة 
علماء نظراء، أحــدث الباحثون شقًا صغيرًا 
ــال قطب  مــبــاشــرة فـــوق أذن الــســلــحــفــاة إلدخــ
كهربائي تحت الجلد، وذلــك بغية اكتشاف 
الــفــولــتــيــة الــكــهــربــائــيــة الــصــغــيــرة جـــدًا الــتــي 
ينتجها الجهاز السمعي للسالحف حينما 

تسمع األصوات.
ثم حدد العلماء الحد األدنى لسمع السالحف 
تـــرددات صوتية  املـــاء، وأي نغمات أو  تحت 

سمعتها الزواحف بشكل أفضل.
كــذلــك أشـــار العلماء إلــى أن الــتــجــارب ركــزت 

على نوعني غير مهددين من سالحف املياه 
الــعــذبــة، هــمــا »الــســلــحــفــاة الــحــمــراء األذنـــني” 
 )Trachemys scripta elegansالــعــلــمــي )االســم 
ــة« )االســـــــم الــعــلــمــي  ــزركــــشــ ــلـــحـــفـــاة املــ و»الـــسـ

.)Chrysemys picta
ــلــــة الحـــــقـــــة، عــــــّرضــــــوا الـــســـالحـــف  فـــــي مــــرحــ
ألصــوات متكررة بنسق ثابت )أو ما يسمى 
ضــوضــاء بــيــضــاء( بــمــوجــات طويلة الــتــردد. 
وواظــب العلماء على قياس سمع السالحف 
طوال ساعة تقريبًا من الوقت بعد تعريضها 
للضوضاء، ثم أوقفوا الضجيج كي يتبينوا 

كيف استعادت هذه الزواحف سمعها تحت 
سطح املاء على املدى القصير.

بعد مــرور يومني، فحص الباحثون الجهاز 
الــســمــعــي لــــدى الــســالحــف ملــعــرفــة إذا كــانــت 

عملية الشفاء قد اكتملت.
صــحــيــح أن الــســالحــف اســتــرجــعــت قــدرتــهــا 
على السمع دائــمــًا، بيد أن الباحثني وجــدوا 
أن ضــعــف الــســمــع لــديــهــا اســتــمــر عــــادة ملــدة 
تــتــراوح بــني 20 دقــيــقــة إلـــى أكــثــر مــن ســاعــة، 

خالل الدراسة.
وفــي بعض األحــيــان، لم تتعاف الــقــدرة على 

الــســمــع بــحــلــول نــهــايــة الـــســـاعـــة املــــقــــررة في 
الــتــجــربــة، مــا يشير إلــى أن الــســالحــف كانت 
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت كـــي تستعيد 

سمعها تمامًا.
الـــســـالحـــف  لــــدى إحـــــدى  الـــســـمـــع  حـــتـــى أن 
بـــقـــي مــــتــــضــــررًا أليــــــام عــــــدة، وفـــــق أولـــئـــك 

العلماء.
في تصريح أدلت به في هذا الشأن، الحظت 
لــعــلــوم  ــــي »مـــعـــهـــد وودز هــــــول  فـ الـــبـــاحـــثـــة 
ــــاالس، أنـــه إذا حــدث  املــحــيــطــات«، أنـــدريـــا سـ
هذا )فقدان القدرة على السمع( في الطبيعة، 

ســتــكــون الــســالحــف أقـــل قـــدرة عــلــى اكتشاف 
تــلــك النطاقات  األصــــوات فــي بيئتها ضــمــن 
الـــزمـــنـــيـــة )املـــــذكـــــورة ســـابـــقـــًا(، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــــوات الــتــي تــتــوســلــهــا فـــي الــتــواصــل أو  األصــ

التحذير من اقتراب من حيوانات مفترسة.
وأضافت الدكتورة ســاالس، أكثر من نصف 
ــواع ســـالحـــف الــبــحــر والـــســـالحـــف الــبــريــة  ــ أنــ
مهددة بالزوال، ويشكل التلوث بالضوضاء 
عــامــل ضــغــط إضــافــيــًا ال بــد مــن أخــــذه بعني 
االعــتــبــار، فيما نعمل عــلــى تــوفــيــر الحماية 

لهذه الحيوانات.

• واشنطن : نبه عدد من العلماء إلى أن التلوث الضوضائي الذي تنشره في البحار 
واملحيطات أنشطة بشرية من قبيل شحن البضائع وأعمال البناء في املناطق البحرية، 
من شأنه أن يتسبب بإصابة السالحف بفقدان السمع الذي ربما يالزمها مدة تتراوح 

بني دقائق عدة ومجموعة من األيام.
وتعرض الدراسة في »اجتماع علوم املحيطات لعام 2022« ، وربما تترك تأثيرات في 

ما يتصل بنجاة بعض أنواع السالحف املهددة باالنقراض.
ــــتــــي تــخــلــفــهــا  ل ــرة ا ــتــــأثــــيــــرات املــــضــ ــ ل ــة ا ــقـ ــابـ ــني اكـــتـــشـــفـــت دراســــــــات سـ وفـــــي حــ
العلماء  ذكر  والحيتان،  واألسماك  كالحبار  بحرية  حيوانات  على  الضوضاء 
لــعــلــوم  بـــالـــدراســـة األخـــيـــرة، وبــعــضــم مـــن »مــعــهــد وودز هـــول  الـــذيـــن نــهــضــوا 
أجل  مــن  كــرس  قــد  العمل  مــن   

ً
قليال قــدرًا  إن  املــتــحــدة،  الــواليــات  فــي  املحيطات« 

السالحف. مثل  الزواحف  أنواع 
فــي املــقــابــل، أشـــار البحث الــجــديــد إلــى أن لــدى هــذه الــزواحــف حساسية أكــبــر تجاه 

الصوت، مما ساد االعتقاد به سابقًا.
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تبريد األرض اصطناعيا .. ممكن
فيما اقترح بعض العلماء أنه يمكن تحريك 
الــرغــوة بمساعدة سفن للمساعدة فــي نشر 
هذه الرغوات في مناطق مختلفة من املحيط.
ورغــــــم هــــــذا، ال يــــــزال الــكــثــيــر مــــن الــغــمــوض 
يكتنف تطبيق هــذه النظرية التي تعد حال 
إلى حد كبير غير قابل للتحقيق، إذ ال ُيعرف 
حتى اآلن التأثير الذي قد يتسبب فيه وجود 
الــرغــوات على سطح املحيطات خاصة  هــذه 

تأثيرها على الكائنات البحرية.
الثالث: طالء المدن باللون األبيض

تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن مـــدن الــعــالــم ارتــفــاعــا في 
نسبة الزئبق في أجهزة قياس الحرارة خالل 
الــصــيــف، فعلى سبيل املــثــال ارتــفــعــت درجــة 
الــحــرارة فــي مدينة نــيــويــورك بــحــوالــي -1 3 
بــاملــدن املحيطة بها  درجـــات مئوية مــقــارنــة 
ــام تـــجـــاوزت درجـــة الــحــرارة  وفـــي بــعــض األيــ
بها أكثر من 12 درجة مئوية. ويرى العلماء 
أن السبب وراء ذلك وجــود ناطحات سحاب 
ألــوان داكنة فضال  داكنة اللون ومنازل ذات 
عن الــشــوارع واألرصــفــة ذات األلـــوان القاتمة 
ما يزيد من تسخني الجو بسهولة وبمقدار 
أكبر مقارنة باملناطق ذات مساحات خضراء.
وانطالقا من هذه الطريقة الطبيعية لتقليل 
تسخني الجو، يمكن لإلنسان استلهام الحل 
فـــي تــبــريــد األرض عـــن طــريــق طــــالء املــنــازل 
واألســـطـــح بــالــلــون األبـــيـــض لــتــعــكــس أشــعــة 
الــشــمــس إذ أن الــســقــف األبــيــض يــكــون أبــرد 
الــلــون. وقد  بحوالي 30 % عــن السقف داكــن 
ــــذه الـــفـــكـــرة بــســيــطــة ورخـــيـــصـــة فــي  ــبـــدو هـ تـ
الوقت نفسه لكن شريطة أن يتم تبني هذه 
االستراتيجية في أنحاء العالم من إفريقيا 
إلــى منطقة الــشــرق األوســـط وحــتــى املناطق 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــفـــض درجـــــات  ــ ــيــ ــ األوروبــ
الـــحـــرارة. وتــوضــح ســونــيــا سينيفيراتني–
عاملة املناخ في معهد زيــورخ للتكنولوجيا 
في سويسرا- ذلــك بقولها إن »يمكن خفض 
الـــحـــرارة عــلــى نــطــاق محلي بمقدار  درجــــات 
ــــذا رقـــم  ــح أن هـ ــواضــ ــــن الــ ــدة، ومـ ــة واحــــــ ــ درجــ
مـــتـــوســـط  ، لــكــن فـــي األيــــــام شـــديـــدة الـــحـــرارة 
عــنــدمــا تــــــزداد أشـــعـــة الــشــمــس فــــإن الــتــأثــيــر 
ــذه الــفــكــرة قد  ــبـــدو أن هــ ســيــكــون أكـــبـــر«. ويـ
حققت بــعــض الــنــجــاحــات إذ عــمــدت مــبــادرة 
الــبــاردة« في مدينة نيويورك إلى  »األســطــح 
طــالء أكثر من مليون متر مربع من مساحة 

األسطح في املدينة منذ عام 2009.
ولــــم تـــبـــرد هــــذه األســـطـــح الــبــيــضــاء املـــنـــازل 
والـــشـــوارع فــحــســب، بــل أيــضــا وفـــرت الطاقة 
ــتـــخـــدام أجــهــزة  إذ ســـاعـــدت عــلــى تــقــلــيــل اسـ
الــتــكــيــيــف. ويـــقـــدر الــعــلــمــاء أنــــه إذا تـــم طــالء 
جميع األســطــح واألرصــفــة فــي جميع أنحاء 
العالم باللون األبيض فقد يمكن أن يقلل ذلك 
نسبة انــبــعــاثــات تــتــســاوى بما تــصــدره 700 
محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم.

ــاخ فــي  ــ ــنـ ــ ــد كـــــــوري غـــابـــريـــيـــل–عـــالـــم املـ ــعــ ويــ
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســــان ديــيــغــو–مــن 
أكثر املؤيدين ملثل لتطبيق هذه النظرية، إذ 
يقول إن »فكرة وجــود فقاعات صغيرة على 
أســـطـــح املــحــيــطــات مـــن شــأنــهــا صــنــع رغـــوة 
تــعــكــس أشــعــة الــشــمــس ونــشــرهــا فــي مــواقــع 
استراتيجية إلحداث نتائج مناخية معينة«.
من الناحية النظرية، بمقدور هــذه الرغوات 
عكس أشــعــة الشمس بمعدل 10 مـــرات أكثر 
مــن أســطــح املــيــاه الــداكــنــة وفـــي حــالــة وجــود 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن هــــذه الــــرغــــوات قـــد يمكن 
ــة مــئــويــة،  ــ بـــمـــقـــدار 0.5 درجــ تـــبـــريـــد األرض 

دائــم وهــذا ما قد يتطلب إيجاد بالونات أو 
طـــائـــرات أو حــتــى نــاطــحــات ســحــاب وأبــــراج 
ضــخــمــة. كــذلــك يــنــطــوى عــلــى هـــذه الــنــظــريــة 
ــا حـــتـــى اآلن، مــخــاطــر  ــارهـ ــبـ ــتـ يـــتـــم اخـ الـــتـــي 
كبيرة إذ يخشى بعض العلماء من أن يؤدي 
حـــقـــن جـــزيـــئـــات الـــهـــبـــاء الــــجــــوي فــــي طــبــقــة 
الستراتوسفير إلى زيــادة الظروف املناخية 
القاسية أو هطول أمطار حمضية أو إلحاق 

الضرر بطبقة األوزون.
الثاني: استخدام أسطح البحار كمرايا

قد يبدو هذا املشروع ضربا من الخيال، بيد 
أن بــعــض الــعــلــمــاء قـــامـــوا بــالــســعــي إليــجــاد 
ــريـــق تــغــطــيــة  لــتــبــريــد األرض عــــن طـ ــق  ــريـ طـ
أجـــزاء كبيرة مــن املحيطات بما يطلق عليه 
عرف باسم 

ُ
»الرغوات الصناعية« في عملية ت

»الـــرغـــوة املــحــيــطــيــة أو الــفــقــاعــات الــدقــيــقــة«. 
يشار إلى أن املحيطات تغطي 70 باملائة من 
الـــذي غالبا ما  املـــاء  مساحة األرض، بيد أن 
يكون داكنا بسبب أعماق املحيطات الكبيرة 
ال يــعــكــس ســـوى الــقــلــيــل مـــن أشــعــة الشمس 

ويمتص ويخزن الكثير من حرارة الشمس.
وفــي ذلــك، يــرى العلماء أنــه كلما تم تخفيف 
سطح املحيطات، قــل ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة 
على السطح في عملية تعرف باسم »تأثير 
ــدرة الــكــبــيــرة عــلــى عكس  ــقـ ــاءة« أي الـ الــــوضــ

أشعة الشمس.

وفــي ذلـــك، يــقــول كيث إن »هــنــاك دلــيــل ناجم 
ــردي يـــوضـــح أنــه  ــ عـــن كـــل نـــمـــوذج مــنــاخــي فـ
الــجــوي مــن الشمال  إذا قمت بتوزيع الهباء 
ــرب فــــي طــبــقــة  ــغــ ــرق والــ ــشــ ــــى الـــجـــنـــوب والــ إلـ
الــعــديــد من  الستراتوسفير قــد يمكن تقليل 
املخاطر املناخية التي قد تشمل توافر املياه 
والتغيرات في درجــات الــحــرارة بما في ذلك 

ارتفاع درجة االحترار العاملي«.
بيد أن األمــر ليس بهذه السهولة إذ يتعني 
حـــقـــن جـــزيـــئـــات الـــهـــبـــاء الــــجــــوي فــــي طــبــقــة 
ــقــــود وعــلــى  ــــدى عــ ــلـــى مــ الـــســـتـــراتـــوســـفـــيـــر عـ
مساحة كبيرة من أجل تبريد األرض بشكل 

األول: محاكاة قوة البراكين
فــــي يـــونـــيـــو 1991 وقـــــع ثـــانـــي أكـــبـــر ثـــــوران 
بــركــانــي فـــي الـــقـــرن عــنــدمــا ثـــار بـــركـــان جبل 
بيناتوبو فــي الفلبني. وقــد أدى ثــورانــه إلى 
اطالق أطنان من الرماد والغاز صوب الغالف 
الجوي وقد تحركت ملسافات بعيدة ما أسفر 
عن تبريد األرض بنحو نصف درجة مئوية 
ــر الـــذي أثـــار دهشة  فــي األشــهــر الــتــالــيــة، األمـ

العلماء في حينه.
ومع تفسير الواقعة يمكن معرفة السبب في 
الــهــواء  ذلــك إذ عكست جزيئات صغيرة فــي 
تسمى »الهباء الجوي« جراء ثوران البركان 
مزيدا من أشعة الشمس إلى الفضاء مقارنة 

بالظروف العادية.
وقد نجم عن هذا انخفاض ظاهرة االحتباس 
الحراري، لذا يرى العلماء مثل كيث أن هناك 
امكانية لتقليد هذا األمر بشكل مصطنع عن 
طريق حقن جزيئات الهباء الجوي في طبقة 
الستراتوسفير بمعنى إدخال رذاذ الكبريت 
في الستراتوسفير على بعد ما بني 15 و50 

كيلومترا فوق سطح األرض.
وعلى وقع هذا، سوف تتحد جزيئات الهباء 
الجوي مع جزيئات املاء ما يسفر عنه عكس 
املزيد من أشعة الشمس أكثر من املعتاد في 
غضون عام أو ثالثة أعوام، بيد أن هذا األمر 
منطقه االعتبارات النظرية وليس العلمية. 

يؤكد الباحث في جامعة هارفارد ديفيد 
الــقــدرة على  لديهم  البشر  أن  كيث على 
تبريد األرض بشكل اصطناعي، إذ يعد 
الهندسة  الباحثني في مجال  أبــرز  كيث 
الجيولوجية الشمسية أو ما يطلق عليه 
ــنـــاخ«. ويــنــبــع السبب  أيــضــا »هــنــدســة املـ
وراء ذلك أن هذا املجال يعد مثيرا للجدل 
في أنه في الغالب يتعلق باكتشاف قدرة 
التعامل مع مقدار اإلشعاع  البشر على 
الفضاء وأيضا  إلــى  املنعكس  الشمسي 
ــة االحـــتـــرار الــعــاملــي.  كــيــفــيــة إبـــطـــاء درجــ
وفي هذا الصدد، نستعرض في التقرير 
التالي ثالثة مشاريع مختلفة ربما تنجح 
أو ال تنجح في تبريد كوكب األرض ومن 

ثم محاربة ظاهرة التغير املناخي.

ــتــنــمــيــة الـــحـــيـــاة  نـــظـــم املــــركــــز الـــوطـــنـــي ل
ــة تــدريــبــيــة لــفــريــق املسح  الــفــطــريــة، ورشـ
ــارك فـــي بـــرنـــامـــج تقييم  ــيـــدانـــي املــــشــ املـ
أضــرار أعــداد قــرود البابون؛ الــذي أطلقه 
املركز أواخر شهر يناير املاضي إليجاد 
الحلول املناسبة ملعالجة مشكلة انتشار 

القرود في عدد من مناطق اململكة.
ــارك فـــي الـــورشـــة عــلــمــاء وبــاحــثــون  ــ وشـ
ــيـــون  وأطــــبــــاء بــيــطــريــون مــحــلــيــون ودولـ
امليدانية على طــرق جمع  الــِفــَرق  لتدريب 
املعلومات والــبــيــانــات وتحليلها، وطــرق 
وتقنيات التعامل مع قرود البابون أثناء 

إجراء الدراسات.

عام 1991 وقع ثاني 
أكبر ثوران بركاني 
في القرن عندما ثار 
بركان في الفلبين

يرى العلماء أنه كلما 
تم تخفيف سطح 

المحيطات قل ارتفاع 
درجة الحرارة

تكاثر قردة 
البابون هو نتاج 

انقراض المفترس 
الطبيعي لها 

كالذئاب والنمر 
العربي

الــِفــَرق على إجـــراء مسح ميداني عن  وتعمل 
ــــذ الـــعـــيـــنـــات، وتـــحـــديـــد مــجــمــوعــة  طـــريـــق أخـ
مــن العناصر مثل )الــجــنــس، الفئة العمرية، 
الحالة اإلنجابية(، واستخدام أجهزة تحديد 
املواقع )GPS( لتوثيق مواقعها، وبناء قاعدة 
مـــعـــلـــومـــات، كــمــا تــســتــعــني الــــِفــــَرق بــتــقــنــيــات 
مــتــقــدمــة مــثــل الـــلـــيـــزر الســتــكــشــاف الــنــطــاق 

املكاني.
ويـــتـــزامـــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مـــع انــطــالق 
أعــمــال املــســح املــيــدانــي الـــذي يضم نخبة من 
ــبـــراء والــعــلــمــاء والــبــيــطــريــني  الــعــلــمــاء والـــخـ
املتخصصني في علوم الرئيسيات، وسيعمل 
الفريق بعد االنتهاء من املسح امليداني على 

خــطــط متكاملة وحــمــالت تــوعــويــة ملعالجة 
مشكلة قــرود )البابون(، والحد من أعدادها 
ــداث  إلـــى بيئاتها الطبيعية وإحـ وإعــادتــهــا 

توازن بيئي وطبيعي.
ــددا مــن  ــ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ وتـــــم رصـــــد فــــي الـــفـــتـــرة االخـ
ــــداث املــخــيــفــة حــيــث قــامــت جــمــاعــات من  األحـ
ــقــــرود بـــوقـــائـــع مــرعــبــة لـــأهـــالـــي من  هــــذه الــ
ا 

ً
تسلق أسوار املنازل، والتسلل داخلها بحث

ــارة والــــزوار،  ــتـــداء عــلــى املــ عــن الــطــعــام، واالعـ
متسببة فــي تــلــوث بيئي، وبــعــض األمـــراض 
املــعــديــة، وأربــكــت مــرتــادي الــطــرق السريعة، 
والحدائق العامة واملدرجات الزراعية، وبات 
تــواجــدهــا نــهــاًرا فــي فــتــرات الصباح األولــى، 

ــداد مــركــبــات  ــد أعــــ ــزايـ ــع تـ  ومــ
ً

وتــخــتــفــي لـــيـــال
الــــزوار فــي أعــلــى قــمــة مــركــز الــهــدا السياحي 
ــار قـــــرود  ــظــ ــتــ ــنـــظـــر انــ ــائــــف، أصــــبــــح مـ ــطــ ــالــ بــ
»البابون« للسيارات القادمة بحثا عن بقايا 
الطعام مشكلة ومسببا لالزدحام والحوادث 

املرورية الكثيرة.
وعلى الرغم من أن هناك من يصنف انتشار 
قــــــرود »الــــبــــابــــون« بـــالـــطـــائـــف عـــلـــى أنـــــه مــن 
سمات املحافظة السياحية الجاذبة، ويقصد 
الــزوار مواقع تواجدها، ويقتربون منها هم 
أنــه تصنيف  وأطفالهم للتصوير معها، إال 
ــار أنـــهـــا حـــيـــوانـــات غــيــر  ــبـ ــتـ خـــاطـــئ عـــلـــى اعـ
مساملة، بل متوحشة في أحيان كثيرة، وقد 

تحدث أضـــرارا جسدية في حــال مهاجمتها 
لهم.

وكـــان املــركــز الــوطــنــي قــد أطــلــق -بــالــتــعــاون 
مــــع عــــدد مــــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة- حــمــلــة 
ــثــــر مــن  ــم »أكــ ــ ــة تـــحـــت وسـ ــة تـــوعـــويـ ــيـ إعـــالمـ
ــي الـــتـــوعـــيـــة  ــ ــود فـ ــهــ ــجــ ــة« لـــحـــشـــد الــ ــلـ ــكـ ــشـ مـ
بــاملــشــكــالت الــتــي تــســبــبــهــا قــــرود الــبــابــون، 
ــات أن  ــدراســ فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــؤكـــد فــيــه الــ
ــداد  ــد األســــبــــاب الـــجـــوهـــريـــة الزديــــــاد أعــ أحــ
السائبة في بعض مناطق  )البابون(  قرود 
املــمــلــكــة هـــو إطــعــامــهــا وتــغــذيــتــهــا مـــن ِقــَبــل 
املـــــــارة؛ مـــمـــا يـــــؤدي إلــــى تـــكـــاثـــرهـــا وزيـــــادة 
ــا، كــمــا يــتــســبــب إطــعــامــهــا فـــي نــثــر  ــدادهــ أعــ

النفايات. الغذائية وتراكم  املخلفات 
وشـــــــدد املــــركــــز الــــوطــــنــــي لـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــيـــاة 
الــفــطــريــة عــلــى أن وجــــود قــــرود »الــبــابــون« 
ال  أمر فطري وصحي، وهو  بشكل متوازن 
نهائيا، ويهدف  التخلص منها  يبحث عن 
مــن خــالل دراســاتــه وبــرنــامــجــه إلــى إحــداث 
توازن بيئي وطبيعي؛ لكنها تثير قلقا من 
إحداثها خلال في التوازن البيئي وإمكانية 
دخــولــهــا إلــى املــنــاطــق الــســكــنــيــة، ومــخــاوف 
مــن ســلــوكــيــات قــطــعــان الـــقـــرود الــتــي تــروع 
األطـــفـــال واألهــــالــــي، بــاإلضــافــة إلـــى تــضــرر 
ــل الــــزراعــــيــــة وتــــأثــــيــــر ذلـــــك عــلــى  ــيـ املـــحـــاصـ

املزارعني. اقتصاديات 

السعودية ... قردة البابون ترعب األهالي 
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وكــشــف تحليل بــيــانــات األقــمــار الــصــنــاعــيــة، إلــى 
الــزيــارات امليدانية، أن غانا فقدت 39.497  جانب 
هــكــتــارًا مـــن الـــغـــابـــات، أمــــا كــــوت ديـــفـــوار فــفــقــدت 
ــة  19.421 هــكــتــارًا مــن الــغــابــات فــي مــنــاطــق زراعـ

الكاكاو منذ عام 2019.
وقــال غلني هورويتز، الرئيس التنفيذي ملنظمة 
 :  SWI swissinfo.ch إلـــى إيــــرث، متحدثًا  مــايــتــي 
“إن املــنــاطــق الــتــي زرنــاهــا تــجــري إزالــــة الــغــابــات 
فيها من أجل الكاكاو. ومعظم املواقع التي أزيلت 
منها الغابات تحتوي بالفعل على غراس الكاكاو 

الصغيرة”.
وعلى الرغم من أنه يعترف بأن الذرة واملحاصيل 
ــا  ــايـ ــابـ ــبـ ــم والـ ــاطـ ــمـ ــطـ ــل الـ ــثـ الــــغــــذائــــيــــة األخـــــــــرى مـ
زيلت 

ُ
أ ــزرع أيضًا في املناطق التي 

ُ
ت والباذنجان 

منها الغابات مؤخرًا، إال أن زراعة تلك املحاصيل 
ليست الهدف الرئيسي للُمزارعني وفق ما أفاد.

: إنــهــم ُيــدخــلــون تــلــك املحاصيل 
ً
ويــضــيــف قـــائـــال

كمصدر لكسب العيش ريثما ينضج الكاكاو”.
ويــضــيــف هــورويــتــز أن الــكــاكــاو املــــزروع فــي تلك 
املناطق التي أزيلت منها الغابات غالبًا ما ينتهي 

بــه املــطــاف فــي شــركــات الــكــاكــاو التعاونية التي 
تؤدي دور املوّرد في عالقاتها مع شركات السلع 
 Barry Callebaut و Cargill األساسية مثل شركة 
و Olam و Sucden و Touton و Ecom التي تزود 
بـــدورهـــا الــشــركــات املــصــنــعــة لــلــشــوكــوالتــة، مثل 

نستله Nestlé و ليندت Lindt، بحبوب الكاكاو.
وعــنــدمــا جــــرى الـــتـــواصـــل مـــع مــؤســســة الــكــاكــاو 
الــكــاكــاو والــغــابــات،  العاملية، التي تيسر مــبــادرة 
رفضت التعليق على النتائج التي توصل إليها 

تقرير منظمة مايتي إيرث.
المناطق الُمعّرضة للخطر

ــفــــوار، فــقــد شـــهـــدت منطقة  وبــالــنــســبــة لـــكـــوت ديــ
غيمون، معقل زراعة الكاكاو في غرب البالد، إزالة 
فــي الــغــابــات بــمــعــدل قـــدره 14% مــنــذ عـــام 2019. 
وفقدت حديقة مونت بيكو الوطنية، الواقعة في 
تلك املنطقة، 350 هكتارًا من الغابات في عام 2020 
وحده. ومع ذلك، كانت الغابات املصنفة على أنها 
مــنــاطــق محمية هــي األكــثــر عــرضــة للتدمير من 
جــراء توسع زراعــة الكاكاو. وقــد قــررت الحكومة 
إدراج أجــــــزاء مـــن هــــذه الـــغـــابـــات فـــي مــخــطــطــات 

ــتـــعـــادة بعض  الـــحـــراجـــة الـــزراعـــيـــة عــلــى أمــــل اسـ
الغطاء الشجري في هذه املناطق.

وفـــي غـــانـــا، تــعــّرضــت منطقتا أشــانــتــي وأهــافــو 
إنــهــمــا املنطقتان الرئيسيتان  الــضــرر. ثــم  ألشـــد 
الــبــالد. وُســجــل أيضًا ارتفاع  لــزراعــة الكاكاو فــي 
حاد في إزالة الغابات في عام 2020 في محميات 

الغابات والحدائق الوطنية.
ويـــقـــول هـــورويـــتـــز: عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــومــة 
َمــن يملك  تتحمل مسؤولية كبيرة، دعــونــا نبني 
اإلمـــكـــانـــيـــات لـــلـــتـــصـــرف: فـــقـــد بــلــغــت اإليـــــــــرادات 
السنوية لشركة نستله 85 مليار فرنك سويسري 
إيــراداتــهــا لشركة مــارس 37 مليار فرنك  وبلغت 
سويسري. وفي املقابل، تبلغ امليزانية الحكومية 
الــســنــويــة لــغــانــا 11 مــلــيــار فــرنــك ســويــســري، أمــا 
ــفـــوار فــتــبــلــغ 9 مـــلـــيـــارات فــرنــك  مــيــزانــيــة كــــوت ديـ

سويسري”.
االلتزامات السويسرية

في عام 2017، وقعت حكومتا غانا وكوت ديفوار، 
وكــذلــك أكــبــر شــركــات الــشــوكــوالتــة والــكــاكــاو بما 
فيها الشركات السويسرية على أطر عمل مبادرة 

ــم املــتــحــدة  ــ الـــكـــاكـــاو والــــغــــابــــات فــــي مـــؤتـــمـــر األمــ
املــنــاخ كـــوب 23. وفـــي عـــام 2019،  املــعــنــي بتغير 
أصدرت األطراف املوقعة على املبادرة خطط عمل 
توضح فيها كيف ستوقف عمليات إزالة الغابات 

املرتبطة بزراعة الكاكاو.
وعـــالوة على ذلــك، قطعت الشركات السويسرية 
على نفسها التزامات فردية إلنهاء إزالة الغابات 
ــي ســـالســـل اإلمـــــــــداد الـــخـــاصـــة بـــهـــا: فــتــعــهــدت  فــ
شركة نستله بالوفاء بذلك االلــتــزام بحلول عام 
 Lindt & 2020، فــي حــني تعهدت كــل مــن شركتي
Sprüngli و Barry Callebaut بتحقيق ذلك بحلول 
عــام 2025. ولــم تلتزم شركة نستله السويسرية 
الــذي حددته  العمالقة لأغذية باملوعد النهائي 
إلنجاز مهمة عــدم إزالــة الغابات بصورة مطلقة 
فــي عـــام 2020 وتــطــمــح اآلن إلـــى الــحــصــول على 
الكاكاو الذي ال يترتب عليه إزالة الغابات بنسبة 

100% بحلول نهاية عام 2025.
ويقول املتحدث باسم شركة نستله:  لبلوغ ذلك 
الهدف، نحن بصدد إعادة تشكيل مصادر اإلمداد 
الخاصة بنا من أجل فصل وتتبع جميع مكونات 

إلــى املصنع.  الــتــي نشتريها، مــن املنشأ  الــكــاكــاو 
ولــقــد رســمــنــا بــالــفــعــل حــــدود أكــثــر مـــن 80% من 
مزارع الكاكاو التي نتزود منها مباشرة في كوت 
ديفوار إضافة إلى ٩5% من تلك املــزارع في غانا. 
وذلك يكفل أن مصدر الكاكاو الخاص بنا ال يأتي 

من املناطق املحمية”.
وتـــحـــاول أيــضــًا شــركــة Barry Callebaut تعقب 
املــزارع حتى  مصدر كل الكاكاو الخاص بها من 
تتمكن من املساعدة في تحديد ما إذا كان الكاكاو 
ــة الــغــابــات يــنــتــهــي بـــه املـــطـــاف في  ــإزالـ املــرتــبــط بـ

سلسلة اإلمداد التابعة لها.
الــشــركــة برسم   وفــي عــامــي 2020 و2021، قــامــت 
خـــرائـــط 240.570 مـــزرعـــة فـــي ســلــســلــة تــوريــدهــم 
املــبــاشــرة الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد 25 كــيــلــومــتــرًا من 

منطقة الغابات املحمية.
 ويـــقـــول املــتــحــدث بــاســم الــشــركــة: إن تــوفــر هــذه 
املعلومات مكننا من التواصل بصورة منهجية 
املــزارعــني واملنظمات املعنية من  مــع مجموعات 
أجل املشاركة في اتخاذ تدابير تثبط عملية إزالة 

الغابات .

تقارير

جبال األلب السويسرية خالبة فهل هي متنوعة بيولوجًيا؟

خطر إزالة الغابات فى غرب أفريقيا ال زال قائما على الرغم من وعود صناعة الشوكوالتة

يــومــا بعد يــومــا، تـــزداد حـــرارة ســويــســرا وجبال 
ــتـــي لــــم تــكــن  ــتـــي تــشــقــهــا. فـــالـــنـــبـــاتـــات الـ األلــــــب الـ
الــحــيــاة فــي السابق  الــبــقــاء على قيد  قـــادرة على 
ــفـــاعـــات مــعــّيــنــة تـــزحـــف بــاســتــمــرار إلــى  فــــوق ارتـ
أعــلــى الــجــبــال وتتنافس مــع نــبــاتــات أخـــرى على 
غذيات املتاحة. وهي ظاهرة تؤثر 

ُ
املساحات وامل

ــواع واألصــــنــــاف الــتــي تعتمد  ــ ــا عــلــى األنــ بـــدورهـ
عليها في تأمني الغذاء واملأوى.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــرغـــب الـــعـــديـــد مـــن مـــزارعـــي 
الــجــبــال املــالــكــني لــقــطــعــان األغـــنـــام واملـــواشـــي في 
الــقــضــاء عــلــى الــحــيــوانــات املــفــتــرســة مــثــل الــذئــاب 
والوشق، وهما نوعان انقرضا محلًيا في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فقد تمكنت 
الذئاب، التي يبلغ تعدادها حوالي 150 رأسا، من 
العثور على طريق العودة إلى سويسرا. فيما يلي 
تــاريــخــيــا قصيًرا  نــشــرح رحلتها ونــقــدم مــوجــزا 
القائم في سويسرا بني اإلنسان والحياة  للنزاع 

البرية
ــود الـــحـــكـــومـــة إلعـــــــادة الـــوشـــق  ــهـ لـــقـــد نــجــحــت جـ
إلــى ربــوع ســويــســرا، واآلن ُيــوجــد حــوالــي مئتان 

ا.
ً
وخمسون حيوان

ــنــــون مــــن الــنــســاء  بــشــكــل مــنــتــظــم، يــتــخــذ املــــواطــ
ــراءات لتعزيز التنوع  والــرجــال فــي ســويــســرا إجــ
ــي اآلونـــــــــــة األخـــــــيـــــــرة، فـــرضـــت  ــ الــــبــــيــــولــــوجــــي. فــ
الــجــمــاعــات املــدافــعــة عــن الــبــيــئــة إجــــراء استفتاء 
شعبي على تغييرات أدخلها البرملان الفدرالي 

ــان مــــن شــأنــهــا  ــ ــلـــى قــــانــــون الـــصـــيـــد، والــــتــــي كــ عـ
أن تــجــعــل مـــن الــســهــل الـــحـــّد مـــن أعــــــداد الـــذئـــاب 

واألصناف األخرى املحمّية من الحيوانات.
رتقبة مــبــادرتــني شعبيتني 

ُ
امل تشمل االقــتــراعــات 

ــتــــور  ــي الــــدســ ــ ــرات فــ ــيــ ــيــ ــغــ ــراء تــ ــ ــ ــإجـ ــ ــ ــــطــــالــــبــــان بـ
ُ
ت

ــدة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد  ــ الــســويــســري، تــهــتــم واحـ

عنى 
ُ
الــبــالد وت الــبــيــولــوجــي فــي  الــتــنــوع  بحماية 

األخرى بوقف انتشار املناطق املخصصة للبناء.
“املناظر الطبيعية املتنوعة، والجداول النابضة 
بالحياة، والتربة الخصبة والهندسة املعمارية 
الغنية: لقد تــعــّرض الكثير مما تمثله سويسرا 
لضغوط هــائــلــة، لكن السياسيني والــســلــطــات ال 

الــثــروة  يفعلون ســوى القليل جـــًدا لحماية هــذه 
ومــعــيــشــتــنــا لــلــمــســتــقــبــل: هـــكـــذا تـــحـــّدث نــشــطــاء 
ــادرون يــنــتــمــون إلــــى مــنــظــمــات بــــرو نــاتــورا  ــبــ ومــ
 BirdLife Swiss وبيرداليف سويس Pro Natura
واملؤسسة السويسرية لحماية املناظر الطبيعية 
الــالزمــة إلى  والتنمية عندما سلموا التوقيعات 

املستشارية الفدرالية في برن في سبتمبر 2020. 
أما البرملان، فهو يعمل حالًيا على إعــداد اقتراح 

مضاد للمبادرة.
شر عام 2017، أوضح املكتب الفدرالي 

ُ
في تقرير ن

للبيئة أن التنوع البيولوجي ضروري ألنه »ينتج 
الغذاء وينظم املناخ ويحافظ على جــودة الهواء 
واملاء ويشارك في تكوين التربة ويوفر لإلنسان 

مجاال للترفيه ومصدًرا لإللهام”.
ُيــعــّد االستمتاع بقضم تفاحة هشة  الــواقــع،  فــي 
أحد ملذات مواسم الجني والحصاد، ولكن إذا لم 
حات، فــإن محصول 

ّ
لق

ُ
امل يكن هناك ما يكفي من 

ا. ومن 
ً
الــتــفــاح والــفــواكــه األخـــرى سيكون ضعيف

املــفــارقــات أن الــجــهــود املــبــذولــة لــتــوفــيــر الــطــعــام 
ا مــن املشكلة إذا ما  للناس ُيمكن أن تــكــون جـــزًء
اقترن األمر باعتماد زراعــات أحادية، واستخدام 
مــبــيــدات أعــشــاب وأخـــرى حــشــريــة. حــالــيــا، ُيــؤّمــن 
خمسون ألف مزارع صغير في سويسرا ما يزيد 
 عن نصف الطلب الوطني على الغذاء، هذا 

ً
قليال

إذا مـــا تـــم أخــــذ األعـــــالف الــحــيــوانــيــة املــســتــوردة 
بعني االعتبار. ولكن عندما يتعلق األمر بتواجد 
مجموعة كبيرة من األنواع الحيوانية واألصناف 
النباتية، فاألمر مختلف. ذلك أن األنــواع الغازية  
أي تلك التي ليست أصلية في املنطقة ُيمكن أن 
تــشــكــل تــهــديــًدا لــلــنــبــاتــات والــحــيــوانــات املحلية 
عندما تتنافس فيما بينها على املساحة املتاحة 

للمعيشة وعلى التغذية.

منطقتا أشانتي 
وأهافو في غانا االشد 
ضرراً على الرغم من  

إنهما المنطقتان 
الرئيسيتان لزراعة 

الكاكاو في البالد

ــواع املـــوائـــل في  ــ مـــا يــقــرب مـــن نــصــف أنـ
ــا مــئــتــان وثـــالثـــون  ــددهـ ــبـــالد الـــبـــالـــغ عـ الـ
مـــهـــددة، ال ســيــمــا املستنقعات   )230(
البيئية  الـــزراعـــيـــة واألنــظــمــة  واألراضــــــي 
الوقت نفسه، تضغط  العذبة. في  للمياه 
عاني منها أماكن املعيشة 

ُ
املشاكل التي ت

البرية،  هذه على سكانها من األصناف 
ــوالـــــي ثـــلـــث األنــــــــواع  ـــــوصـــــف حـــ

ُ
ــيـــمـــا ت فـ

النباتات  نــوع مــن  البالغ عــددهــا 45000 
والحيوانات في سويسرا بأنها مهددة 
ــرى تتمثل  أيـــضـــا. وهـــنـــاك إشــكــالــيــة أخــ
في تراجع أو فقدان التنوع الجيني، الذي 
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات ملقاومة  تحتاجه 

األمراض والتكّيف مع املناخ املتغّير.

تــزال قائمة  الغابات ال  إزالـــة  تظهر بيانات جــديــدة أن عمليات 
من أجل زراعة الكاكاو في غانا وكوت ديفوار على الرغم من 
الشركات فــي عــام 2019. تظهر  التي تعّهدت بها  االلــتــزامــات 
 Mighty( األبــحــاثــرابــط خــارجــي الــتــي أجــرتــهــا مــايــتــي إيـــرث
الحكومية، أن كــال مــن كوت  املنظمة األمريكية غير   ،)Earth
الحرجي منذ  ديفوار وغانا فقدتا 2٪ و3،9٪ من غطائهما 
عـــام 2019 حــني اإلعــــالن عــن الـــتـــزام قطعته مـــبـــادرة الــكــاكــاو 
ــتــي تــعــتــبــر مــصــنــعــي الــشــوكــوالتــة الــســويــســريــني  والـــغـــابـــات ال
عادل هذه الخسارة في الغطاء الحرجي حجم مدن 

ُ
شركاء. وت

مثل مدريد أو سيول أو شيكاغو.

نجحت الحكومة العادة الوشق إلى ربوع سويسرا واآلن ُيوجد حوالي مئتان وخمسون حيواًنا
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»ديسكفر«»أميركان ساينتست«
ساينتســـت«  »أميـــركان  اســـتعرضت 
األبحـــاث  تاريـــخ   )American Scientist(
املحيطيـــة  التيـــارات  علـــى  جـــرت  التـــي 
العميقـــة، خصوصـــًا مـــا ُيعـــرف بالـــدورة 
الطاقـــة  تنقـــل  التـــي  امللحيـــة  الحراريـــة 
املائيـــة  الكتـــل  مـــن خـــالل حركـــة  واملـــادة 
ألبحـــاث  الدعـــم  وكان  األرض.  حـــول 
أعمـــاق املحيطـــات ضئيـــاًل حتـــى ظهـــور 
الغواصـــات، وشـــجع التمويـــل العســـكري 

فـــي نهايـــة الخمســـينات األبحـــاث حـــول 
تقـــل  التـــي  امللحيـــة  الحراريـــة  الـــدورة 
كلمـــا  حرارتهـــا  وتنخفـــض  كثافتهـــا 
اقتربـــت مـــن القطبـــني. وُيعتقـــد أن للتغيـــر 
تأثيـــرًا  امللحيـــة  الحراريـــة  الـــدورة  فـــي 
ــًا علـــى تـــوازن اإلشـــعاع األرضـــي،  واضحـ
فـــي  األجـــواء  اعتـــدال  فـــي  تســـاهم  كمـــا 
غـــرب أوروبـــا، وهـــي تلعـــب بالتالـــي دورًا 

املنـــاخ. فـــي تغيـــر  مهمـــًا 

قدمـــت »ديســـكفر« )Discover( جانبـــًا مختلفـــًا عمـــا عرضتـــه »ناشـــيونال جيوغرافيـــك« 
حـــول تأثيـــر اتفاقيـــة الســـالم علـــى البيئـــة فـــي كولومبيـــا. وُيعـــد مقاتلـــو منظمـــة »فـــارك« 
الســـابقون أصحـــاب خبـــرة فـــي مجاهـــل القســـم الكولومبـــي مـــن غابـــات األمـــازون املطيـــرة، 
التـــي كانـــت فـــي الســـابق مـــالذًا لهـــم. ومـــع ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة فـــي املناطـــق الحضريـــة، 
اســـتفاد هـــؤالء املقاتلـــون مـــن خبرتهـــم فـــي العمـــل كأدالء لعلمـــاء الطبيعـــة. كمـــا تلقـــى 
عـــدد منهـــم تدريبـــات للعمـــل فـــي مجـــال الســـياحة البيئيـــة، وإنشـــاء املســـارات الطبيعيـــة 
الجديـــدة، ودعـــم دراســـات الحفـــاظ علـــى األنـــواع الحيـــة، مـــن خـــالل أخـــذ العينـــات النباتيـــة 
ــًا لنحـــو 56  ــد الغابـــات املطيـــرة موطنـ ــة. وُتعـ ــاة البريـ ــة الحيـ والتعامـــل مـــع أدوات مراقبـ

ألـــف نـــوع حـــي كان يتعـــذر حتـــى وقـــت قريـــب دراســـتها بســـبب األعمـــال القتاليـــة.

»ساينس«

»ساينس نيوز«

»نيو ساينتست«

»هاو إت ووركس«

الحيوانـــات  تجـــارة  حـــول  جديـــد  بحـــث  نتائـــج   )Science( »ســـاينس«  عرضـــت 
ــر نشـــوء األمـــراض املســـتجدة. ومـــن املعـــروف أن أســـواق الحيوانـــات  ــة ومخاطـ البريـ
الحيـــة ســـاهمت فـــي تفشـــي العديـــد مـــن األمـــراض، مثـــل متالزمـــة الجهـــاز التنفســـي 
الحـــادة الوخيمـــة )ســـارس( قبـــل عقديـــن مـــن الزمـــن. وفيمـــا توجـــد بعـــض القيـــود 
علـــى تجـــارة الحيوانـــات البريـــة، ال تـــزال هنـــاك العديـــد مـــن األســـواق التـــي تســـتمر 
فـــي بيعهـــا، خصوصـــًا فـــي البلـــدان اآلســـيوية. ويشـــير البحـــث، الـــذي تضمـــن أخـــذ 
عينـــات مـــن نحـــو 2000 حيـــوان تمثـــل 18 نوعـــًا مختلفـــًا يـــؤكل معظمهـــا كأطعمـــة 
شـــهية فـــي الصـــني، إلـــى وجـــود أكثـــر مـــن مائـــة نـــوع مـــن الفيروســـات تنتمـــي إلـــى 
13 عائلـــة فيروســـية مختلفـــة فـــي أنـــوف الحيوانـــات وبرازهـــا وأنســـجتها. واعتبـــر 
ألنهـــا  البشـــر،  علـــى  الخطـــورة«  »عاليـــة  الفيروســـات  هـــذه  مـــن   21 أن  الباحثـــون 
أصابـــت أشـــخاصًا فـــي املاضـــي أو لديهـــا تاريـــخ فـــي القفـــز بســـهولة بـــني األنـــواع، 

65 فيروســـًا. لـــم يســـبق تصنيـــف  فيمـــا 

 Science( نيـــوز«  »ســـاينس  عرضـــت 
News( نتائـــج دراســـة للصـــور الفضائيـــة 
النبعاثـــات  الكبـــرى  املصـــادر  حـــول 
والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  مـــن  امليثـــان  غـــاز 
غـــازات  أحـــد  امليثـــان  ويمثـــل  الطبيعـــي. 
ــة، حيـــث يكافـــئ تأثيـــر كل  ــة القويـ الدفيئـ
انبعاثـــات  مـــن  طنـــًا   28 نحـــو  منـــه  طـــن 
وتشـــير  الكربـــون.  أوكســـيد  ثانـــي 
تحديـــد  مـــن  تمكنـــت  التـــي  الدراســـة، 

إلـــى  امليثـــان،  النبعاثـــات  مصـــدر   1800
بلـــدان  ســـتة  فـــي  تقـــع  غالبيتهـــا  أن 
تأتـــي  والغـــاز،  للنفـــط  منتجـــة  رئيســـية 
تليهـــا  ثـــم  تركمانســـتان  صدارتهـــا  فـــي 
وإيـــران  املتحـــدة  والواليـــات  روســـيا 
وكازاخســـتان والجزائـــر. وال يمثـــل وقـــف 
لتخفيـــف  جيـــدًا  عمـــاًل  التســـربات  هـــذه 
أيضـــًا  يوفـــر  بـــل  فحســـب،  املنـــاخ  تغيـــر 

البلـــدان. لهـــذه  الـــدوالرات  مليـــارات 

 New( »ــتـــســـت ــنـ ــايـ خـــصـــصـــت »نــــيــــو سـ
Scientist( أحد مقاالتها إلدارة النفايات 
الناتجة عن ثورة التصنيع واالستهالك. 
ويمكن تقسيم األشياء التي يستخدمها 
الــبــشــر ضــمــن أربـــــع فـــئـــات، هـــي الــكــتــلــة 
ــتـــجـــات  ــنـ ــة  ) املـــحـــاصـــيـــل واملـ ــيــــويــ الــــحــ
الــــحــــيــــوانــــيــــة( ، والــــــوقــــــود األحـــــفـــــوري، 
ــلــــزات املـــعـــدنـــيـــة، والـــعـــنـــاصـــر غــيــر  ــفــ والــ
املعدنية كالحصويات والرمل املستخدم 
فــي الــبــنــاء.  وخـــالل الــســنــوات الخمسني 
ــتـــي  الـ املـــــــــــواد  كـــمـــيـــة  املـــــاضـــــيـــــة، زادت 

نــســتــخــدمــهــا أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة أضـــعـــاف، 
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كميتها 
الــســنــويــة حــالــيــًا تـــزيـــد عـــن 100 مــلــيــار 
طن.  ويمكن لالقتصاد الدائري أن ُينتج 
ــل مــــن الـــنـــفـــايـــات بــاالعــتــمــاد  ــ كـــمـــيـــات أقـ
على أربــع قــواعــد هــي: اإلقـــالل مــن املــواد 
املــســتــخــدمــة فــي الــتــصــنــيــع، واســتــخــدام 
املنتجات ألطول مدة، وابتكار منتجات 
يــمــكــن تــدويــرهــا أو إعــــادة اســتــخــدامــهــا 
ألغـــراض أخـــرى، وتصنيع منتجات من 

مواد قابلة للتحلل.

 How It( ووركـــس«  إت  »هـــاو  قدمـــت 
الوقـــود  عـــن  موجـــزًا  عرضـــًا   )Works
مـــن  إنتاجـــه  يتـــم  الـــذي  الحيـــوي 
املحاصيـــل والطحالـــب، وحتـــى القمامـــة، 
لتشـــغيل الســـيارات والشـــاحنات. وفيمـــا 
»وقـــود  بأنـــه  الوقـــود  هـــذا  يوصـــف 
املســـتقبل«، إال أنـــه ُيســـتخدم منـــذ عقـــود 
طويلـــة. فأحـــد طـــرازات ســـيارات »فـــورد« 
نتـــج ســـنة 1908 كان يعمـــل علـــى 

ُ
الـــذي أ

هـــو  واإليثانـــول  والبنزيـــن.  اإليثانـــول 
كحـــول صـــاٍف ينتـــج عـــن تخميـــر وتقطيـــر 
املحاصيـــل الســـكرية مثـــل القمـــح والـــذرة 
مـــع  خلطـــه  يتـــم  ثـــم  الســـكر،  وقصـــب 
صداقـــة  أكثـــر  الوقـــود  لجعـــل  البنزيـــن 
للبيئـــة. وفـــي املقابـــل، يعـــارض ناشـــطون 
بيئيـــون إنتـــاج الوقـــود مـــن املحاصيـــل، 
ملـــا لـــه مـــن آثـــار علـــى تأمـــني الغـــذاء وتـــآكل 

الغابـــات. وإزالـــة  التربـــة 

البيئة فى املجالت العلمية 
»ساينتفك أميركان«»ناشيونال جيوغرافيك«

الحضـــاري  بعمقهـــا  كولومبيـــا  تتميـــز 
وغناهـــا  املختلفـــة  الطبيعيـــة  ظمهـــا 

ُ
ون

ممـــا يجعـــل مواردهـــا  الحيـــة،  باألنـــواع 
رحلـــة  وفـــي  الكثيريـــن.  ملطامـــع  هدفـــًا 
إلـــى جبـــال األنديـــز، تتنـــاول »ناشـــيونال 
 )National Geographic( جيوغرافيـــك« 
املخاطـــر التـــي يتعـــرض لهـــا الناشـــطون 
خـــالل  املحليـــة  املجتمعـــات  وقـــادة 
أرضهـــم  عـــن  الدفـــاع  محاوالتهـــم 

وتراثهـــم. فمنـــذ توقيـــع اتفاقيـــة الســـالم 
ســـنوات،  ســـت  قبـــل  كولومبيـــا  فـــي 
لقـــي 1280 شـــخصًا، مـــن بينهـــم زعمـــاء 
محليـــون ومعلمـــون ومزارعـــون، حتفهـــم 
الجماعـــات  تعديـــات  مواجهـــة  فـــي 
املســـلحة التـــي تتســـابق للســـيطرة علـــى 
نيفـــادا  ســـييرا  فـــي  املحميـــة  األراضـــي 
الذهـــب وتربيـــة  عـــن  التنقيـــب  أجـــل  مـــن 

املخـــدرات. وتجـــارة  املاشـــية 

لجائحـــة  الغـــالف  موضـــوع   )Scientific American( أميـــركان«  »ســـاينتفك  خصصـــت 
»كوفيـــد - 19« وأثرهـــا علـــى العلـــم واملجتمـــع بعـــد مـــرور ســـنتني علـــى انتشـــارها. وفـــي 
مقـــال تحـــت عنـــوان »لـــم نتعامـــل بجديـــة مـــع أزمـــة املنـــاخ«، أشـــارت املجلـــة إلـــى ضعـــف 
ــة املـــوارد  ــوارث املركـــزة التـــي تتطلـــب حشـــد كافـ ــي التعامـــل مـــع الكـ اإلدارة األميركيـــة فـ
فـــي وقـــت واحـــد، مثلمـــا هـــي الحـــال مـــع جائحـــة »كوفيـــد - 19«. وعلـــى ســـبيل املثـــال، كان 
توفيـــر اختبـــار اإلصابـــة بالفيـــروس مشـــكلة كبيـــرة عنـــد بـــدء انتشـــار الجائحـــة، ولكـــن 
هـــذه املشـــكلة اســـتمرت حتـــى بعـــد ظهـــور املتحـــور »أوميكـــرون«. وتتســـاءل املجلـــة: إذا 
لـــم تتمكـــن الحكومـــات مـــن إدارة طفـــرة حـــادة واحـــدة علـــى نحـــو فعـــال، فكيـــف ســـتكون 

قدرتهـــا علـــى مواجهـــة اآلثـــار املدمـــرة لتغيـــر املنـــاخ؟

مـــن حقـــول النفـــط القاحلـــة فـــي آســـيا الوســـطي إلـــى 
دلتـــا النيـــل الخصيبـــة، ومـــن الخطـــوط املالحيـــة 
املزدحمـــة فـــي بحـــر الصـــني الجنوبـــي إلـــى مناجـــم 
اليورانيـــوم وحقـــول املـــاس فـــي إفريقيـــا جنوبـــي 
علـــى  )الحـــروب  كتـــاب  يتفحـــص  الصحـــراء، 
املـــوارد( تأثيـــر التنافـــس الشـــديد علـــى الثـــروات فـــي 
السياســـات العســـكرية للـــدول، فتأمـــني هـــذه املـــوارد 
ا كبيـــًرا مـــن اهتمـــام 

ً
أو طـــرق نقلهـــا بـــات يشـــغل حيـــز

الـــدول الكبـــرى علـــى الصعيـــد العاملـــي واإلقليمـــي. 
ففـــي أعقـــاب الحظـــر النفطـــي العربـــي ســـنة 1971 
ــرأ علـــى أســـعار النفـــط،  ــر الـــذي طـ ــاع الكبيـ واالرتفـ
طـــرح البعـــض أن تقـــوم الواليـــات املتحـــدة بإحتـــالل 
الشـــريط الســـاحلي املمتـــد مـــن الكويـــت إلـــى قطـــر 
لكســـر هيكليـــة األســـعار الجديـــدة، وثمـــة تنافـــس 
أميركـــي روســـي علـــى طـــرق نقـــل نفـــط بحـــر قزويـــن.

الســـلطة  علـــى  الحـــروب  تســـتعر  إفريقيـــا  وفـــي 
املناطـــق  علـــى  اإلســـتيالء  هدفهـــا  فيمـــا  ظاهرًيـــا 
الغنيـــة باملعـــادن واملـــاس لتمويـــل أمـــراء الحـــرب. 
وهـــي  الخاصـــة،  العســـكرية  الشـــركات  وتزدهـــر 

ا فـــي 
ً
الشـــكل الجديـــد للمرتزقـــة، وتلعـــب دوًرا بـــارز

الكبـــرى  األنهـــار  أحـــواض  وفـــي  النزاعـــات.  هـــذه 
الرئيســـي  امليـــاه  مـــورد  تشـــكل  التـــي  والصغـــرى 
للـــدول الواقعـــة علـــى ضفافهـــا، مثـــل النيـــل ودجلـــة 
تتزايـــد  الهنـــدوس،  ونهـــر  األردن  ونهـــر  والفـــرات 
أعـــداد الســـكان باطـــراد فيمـــا كميـــة امليـــاه ثابتـــة أو 
تتناقـــص. ســـوف تقـــع الحـــروب عندمـــا يتقاطـــع 
علـــى  القديمـــة  النزاعـــات  مـــع  املـــاء  علـــى  الطلـــب 

اإلقليميـــة. الحقـــوق 
علـــى  الكتـــاب  مؤلـــف  كليـــر  مايـــكل  يســـتند 
داخليـــة  حكوميـــة  وثائـــق  تضـــم  غنيـــة،  مصـــادر 
غيـــر  متخصصـــة  وعســـكرية  صناعيـــة  ونشـــرات 
تحليـــل  أول  ويقـــدم  العـــادي،  للقـــارئ  متوفـــرة 
عقالنـــي لتالقـــي املخـــاوف البيئيـــة واالقتصاديـــة 
والعســـكرية، إن الحـــروب علـــى املـــوارد تحـــد جـــريء 
للذيـــن يتوقعـــون حقبـــة مـــن الســـلم واإلزدهـــار، وهـــو 
بحـــث واضـــح املعالـــم لطبيعـــة الحـــرب املتغيـــرة فـــي 
حقبـــة مـــن الضغـــوط البيئيـــة املتزايـــدة والتنافـــس 

املتســـارع. الدولـــي 

احلروب على املوارد اجلغرافيا اجلديدة للنزاعات العاملية

املؤلف د. مايكل كلير
■ استاذ، يدرس مادة حل النزاعات بالطرق 
السلمية فى كلية هامشر بالواليات املتحدة.

■ حصل على شهادتي البكالوريوس 
واملاجستير من جامعة كولومبيا والدكتوراه 

من معهد يونيون .
The Nation محلل عسكري ملجلة ■

■ ألف 14 كتابا
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أصــبــحــت صـــحـــراء الـــربـــع الــخــالــي فـــي جــنــوب وجـــنـــوب شــرقــي شبه 

الــجــزيــرة العربية منطقة جــذب علمي للفرق االستكشافية االثــريــة 

العلمية ومالذا للمغامرين الذين يرغبون بتجربة واحدة من عجائب 

الطبيعة الحقيقية.

 ويعتبر الربع الخالي أكبر صحراء متواصلة ورملية في العالم، وهو 

من أكثر مناطق العالم جفافا وأقلها سكانا لذلك فهو مالذ للهدوء 

والسكينة والسالم، ومن األماكن التي تعتبر وجهة لرحالت التخييم 

الخارجي في العالم.

طبيعة الربع الخالي
تشكل منطقة الربع الخالي حوالي ثلث مساحة 
شبه الجزيرة العربية، وتقدر مساحتها بحوالي 
نصف مليون كيلومتر مــربــع، وتمتد مــن داخــل 
ــارات شــرقــا إلــــى الــيــمــن غــربــا وإلــــى سلطنة  ــ ــ اإلمـ
عــمــان والــيــمــن جــنــوبــا، وهــو أكــبــر مــن فرنسا من 
حيث املساحة. بحسب الدراسات، فإنه قبل آالف 
السنني، كان الربع الخالي عبارة عن بحيرة مياه 

عذبة، أو أنهار جارية ما زالت آثارها موجودة.
وفـــي فــتــرات زمــنــيــة مختلفة كـــان الــربــع الــخــالــي 
يــحــتــوي عــلــى بــحــيــرات تشكلت عــلــى فــتــرات بني 
6000 و5000 عام مضت، وكذلك قبل ما بني 3000 
و2000 سنة خلت. وعثر على أحافير لحيوانات 
مثل جاموس املــاء وفــرس النهر واألبــقــار طويلة 
القرون في مناطق من الربع الخالي، كما عثر على 
أدوات حجرية وأدوات صيد قرب مواقع بحيرات 
جافة في الربع الخالي  وهي تدل على أن اإلنسان 
عاش في هذه املنطقة قديما، خصوصا حول تلك 
البحيرات حيث كان يعتمد على صيد الحيوانات 

التي تعيش قرب هذه البحيرات«.
في الربع الخالي

إذا كان الشغف هو ما يقود االنسان إلى  مختلف 
بقاع االرض فــإن شغف الخبير الكويتي االثــري 
 تماما عن 

ٌ
املــطــيــري هــو شغف مختلف د. حــامــد 

شــغــف بقية الــكــويــتــيــني، حــيــث يــقــوده دائــمــا إلــى 
أقصى بقاع االرض وأكثرها بعًدا عن الحضارة 
واملـــدنـــيـــة لــيــســتــكــشــف ويــســبــر تـــاريـــخ حــضــارات 
غابرة طمرها الزمن تحت الرمال، هذه املرة حطت 
رحـــال د. املــطــيــري فــي الــربــع الــخــالــي ويــقــول عن 
أتــاحــت له  رحلته للتنقيب عــن االثـــار هناك أنها 
فرصة  املشاركة في مسح وتنقيب موقع »خور 
املناهيل »خالل موسمي يناير عام 2005م ويناير 
عـــــــــام2006م واالطـــــــالع عـــن كــثــب عــلــى مـــكـــان ظل 
لسنوات طويلة مجهول ويعتقد أن ال حياة فيه، 
إال أن هذه االكتشافات االثرية تلقي بظاللها على 
التاريخ املجهول للمنطقة من الناحية الحضارية 
ومن الناحية البيئية وال شك أن هذه البقعة من 
جزيرة العرب ال تزال تحتفظ بأسرارها وأن مزيد 
مــن العمل األثـــري  سيكشف الكثير مــن النتائج 

املهمة.
ويقول د. املطيري أنه تم الكشف عن موقع خور 
املناهيل فــي ربيع عــام 2003م مــن قبل فريق من 
الــدراســات البيئية ومــن قبل  الباحثني مــن مركز 
هيئة البيئة وحماية الحياة الفطرية في أبوظبي 
ــام فـــريـــق مـــن )ADIAS( فـــريـــق املــســح  ــم قــ ــن ثـ ومــ
األثري لجزر أبو ظبي بزيارة للموقع ، وفي شهر 
يــنــايــر عـــام 2004م تشكل أول فــريــق مــشــتــرك من 
 ،  ADIAS إدارة اآلثـــار واملــســاحــة بالعني وفــريــق
ثم تالها موسمني آخرين كان أخرها هذا املوسم 

الذي بدأ في شهر يناير عام 2006م . 
في عمق الصحراء

يــقــع املـــوقـــع فـــي مــنــطــقــة تــعــرف بـــأم الـــزمـــول تقع 
ــعـــني بــــحــــدود 200 كـــلـــم عـــلـــى الـــحـــدود  ــنـــوب الـ جـ
العمانية اإلماراتية  وهي جزء من صحراء الربع 
الخالي الكبير ، وتغطي الكثبان الرملية املنطقة 
وهي تتراوح في ارتفاعها من مكان ألخر حسب 
تعرضها لــلــريــاح  وتــتــرابــط الــرمــال مــع بعضها 

البعض مكونة سالسل رملية يصعب اختراقها 
ــة الــــســــيــــارة حـــيـــث أن بـــعـــضـــهـــا شـــديـــد  بــــواســــطــ
الــكــثــبــان الرملية  االنـــحـــدار، كــمــا تتشابه أشــكــال 
حتى أنه ليخشى على املتوغل فيها من أن يفقد 
طريق عــودتــه، وتتخلل هــذه الكثبان مسطحات 
مــن الــســبــاخ الــتــي طــغــت عليها الــكــثــبــان الرملية 
ــــات املــتــعــلــقــة بــاملــنــطــقــة  ــــدراسـ ، وتــشــيــر بــعــض الـ

بــأن وســط شبه جــزيــرة الــعــرب تــأثــر قبل حوالي 
10 آالف ســنــة بــتــغــيــرات طـــرأت عــلــى مـــدار كوكب 
األرض مما أثر على املناخ في املنطقة فتحول إلى 
شبه مطير كتلك األجـــواء التي ســادت فــي عصر 
املــيــوســني وأن هـــذه املــوجــة املــطــيــرة قــد استمرت 
إلــى حــدود ستة آالف سنة حسب رأي مــاك كلور 
ــــى 4500 ســنــة خــلــت حــســب رأي شــابــمــن ثم  وإلـ
تبدل بعدها املناخ أخذًا بالجفاف بشكل متسارع 
حــتــى الــوقــت الــحــاضــر، وتــتــوافــق هـــذه الــتــواريــخ 
مــع دراســــات جيولوجية أجــريــت عــلــى الطبقات 
الــرســوبــيــة فــي جــبــه بــالــنــفــود الكبير فــي اململكة 
العربية السعودية من حيث حــدوث تبدل للجو 

وحدوث الجفاف السريع.
أمــا الربع الخالي الــذي هو جــزء من شبه جزيرة 
العرب فقد كان خالل حقبة الهولسني عبارة عن 
بحيرة من املاء العذب بفعل األمطار املتساقطة ، 
ويمكن مشاهدة أثر ترسب املياه وجفافها على 
أجــزاء واسعة من الربع الخالي  وأثــنــاء تجولنا 
في منقطة أم الزمول كشف عن ما يشبه الشاطئ 

القديم الذي تتضح أثر ارتطام املياه على شاطئه 
كما كشف عن بقايا مستنقعات تشققت مكونة 

أخاديد ومجاري للمياه في األرض . 
تنقيب بين الرمال

ــول يــــؤرخــــان  ــ ــزمـ ــ كـــشـــف عــــن مـــوقـــعـــني فــــي أم الـ
األول يعرف بموقع  الحديث  الحجري  للعصر 
فيعرف بخور  الثاني  أمــا  املناهيل  خرمة خــور 

املــنــاهــيــل ، وقــــد بــــدأ الــعــمــل فــيــه بــتــســقــيــط كــال 
املــوقــعــني بــواســطــة جـــهـــاز GPS ثـــم بــــدأ الــعــمــل 
بــمــوقــع خـــور املــنــاهــيــل وذلـــك بــتــحــديــد مــواضــع 
إشــارة عند كل كسرة  الصوان عن طريق وضع 
صــوانــيــة ثــم تــم رفــعــهــا بــواســطــة جــهــاز الــتــوتــل 
ــع مـــخـــطـــط كـــامـــل  ــ ــهــــدف وضــ ســـتـــيـــشـــن وذلـــــــك بــ
انــتــشــار  لــلــمــوقــع  ووضـــع تــصــور كــامــل لكيفية 
الــــصــــوان وتـــخـــيـــل الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري وكــثــافــتــه 
ومـــكـــان تـــمـــركـــزه واتـــجـــاهـــه كــمــا تــطــلــب الــعــمــل 
الصخرية  الكتل  لبعض  بتنقيب محدود  القيام 
، وبعد  التنقيب  بعد  أنها طبيعية  أتضح  التي 
رفع كميات كبيرة من الصوان )بلغت في املوسم 
أن نشاط  أتضح  2500 قطعة صوانية(  الثاني 
إنسان العصر الحجري الحديث في موقع خور 
املــنــاهــيــل كــان يــتــركــز عــلــى شــكــل شــبــه هــالل من 
الشمال إلى الجنوب وبمساحة تقدر بـ500 متر 
، ويبدو  الكبيرة  البحيرات  إحدى  تقريبا حول 
أن الـــجـــو خــــالل تــلــك الـــفـــتـــرة قـــد بــــدأ بــالــجــفــاف 
الصغيرة  الــبــحــيــرات  مــن  الــعــديــد  الكبير مكونًا 
تزداد  بــدأت مياهها  البحيرات  وأن بعض هذه 
بعيدا  ــواء  األجــ تــلــك  أن نتخيل  ويــمــكــن  مــلــوحــة 
غــابــات حشائش  بانتشار  الــحــاضــر  الــوقــت  عــن 
للكثير  وفــر مرتعا  املــيــاه مما  وتــوفــر  السافانا 
مــن الــطــرائــد الــحــيــوانــيــة والــطــيــور الــبــريــة فكان 
اإلنــســان يــقــوم بــاقــتــنــاص هــذه الــطــرائــد عندما 
كـــان الــصــيــد ضـــرورة حتمية لــلــبــقــاء ، كــمــا كــان 
تقترب  الــســافــانــا حتى  يختبئ خلف حشائش 
السهام  يــطــلــقــون عليها  ثــم  الــبــريــة  الــحــيــوانــات 
الصوانية  بالرماح  فتقذف  قريبة  كانت  إن  أمــا 
بالورقيات  الصوانية يعرف  األدوات  ونوع من 
ومــمــا يــؤكــد ذلــك هــو الــعــثــور على ثــالث رؤوس 
سهام بالقرب من بعضها و جميعها رميت في 
انتقلت  الكلي  الجفاف  ملا حل  و  االتــجــاه،  نفس 
الطرائد إلى أماكن أكثر خصبا وأوفر ماء فكان 

ال بد لإلنسان من االنتقال ورائها.
منطقة صناعية أثرية

خلف إنــســان ذلــك العصر فــي الــعــديــد مــن مواقع 
العصر الحجري الحديث كميات هائلة من الكسر 
الصوانية ويعتقد أن أمــاكــن االســتــقــرار البشري 
كانت عــبــارة ورش لتصنيع األدوات الصوانية، 
فــنــجــد أنــهــا تــنــتــشــر بــكــمــيــات هــائــلــة عــلــى سطح 
املــواقــع كـــرؤوس الــرمــاح والــســهــام والــورقــيــات و 
الشظايا الصوانية ، ويمكن مشاهدة ملعان الكسر 
الصوانية في موقع خوراملناهيل عن بعد عندما 
تنكسر الشمس نحو الغروب ، ويبدو أن مصادر 
املــادة الصوانية في املوقع غير معلوم حتى اآلن 
والــظــاهــر أنــهــا قــد جلبت مــن أمــاكــن بــعــيــدة ومــن 
املحتمل أن تجارة الصوان كانت رائجة في ذلك 
الوقت وأن بعض السلع من الصوان كانت تقدم 
مصنعة جــاهــزة و أن بعضها قــد عـــرض كسلع 
عــلــى شــكــل مـــواد خـــام فــقــد عــثــر عــلــى الــعــديــد من 
الــســهــام والــــرمــــاح املــســتــعــمــلــة فـــي نفس  رؤوس 
املكان كما عثر على العديد من الكسر الصوانية 
متناثرة في أرجــاء املوقع مما يــدل على تصنيع 
محلي لــأدوات وإذا قمنا بحصر لجميع الكسر 
الــصــوانــيــة الــتــي الــتــقــطــت مــن املــوقــع يــتــضــح  أن 
طريقة التصنيع كانت على درجة عالية من الدقة 
مما يؤكد بــأن إنــســان العصر الحجري الحديث 
فــي هـــذه املــنــطــقــة كـــان صــيــادا مــاهــرًا ، وتتشابه 
رؤوس الــســهــام مـــن حــيــث طــريــقــة الــتــصــنــيــع مع 
مــوقــع مــثــل الـــخـــور فـــي قــطــر وبــعــض املـــواقـــع في 
دولـــة الــكــويــت كــمــا أن لــهــا شبيه فــي الــعــديــد من 
املواقع العائدة لنفس الفترة في اململكة العربية 

السعودية .
الجزيرة العربية مكمن أثري

يصف د. املطيري الجزيرة العربية بأنها مكمن 
أثــــري ضــخــم لـــحـــضـــارات غـــارقـــة فـــي الـــقـــدم وأن 
إال  به  تقوم  ما  رغم  االثــري  االستكشاف  بعثات 
أنها لم تصل إال للنزر اليسير من ذلك املخزون 
االثري الكبير، مشددا على ضرورة دعم بعثات 
في  املنطقة خصوصا  فــي  االثـــري  االســتــكــشــاف 
ظــــل تـــطـــور تــكــنــولــوجــيــا االســـتـــكـــشـــاف االثــــري 
أبــنــاء منطقة  مــن  أثــريــني  وظــهــور متخصصني 
الــخــلــيــج يــســتــطــيــعــون قـــيـــادة الــبــعــثــات االثــريــة 
الســتــكــشــاف الـــكـــنـــوز الــحــضــاريــة املـــدفـــونـــة فــي 

الخليج. رمال 

كويتي ينقب عن اآلثار فى صحراء الربع اخلالي

■ مخيم البعثة االستكشافية في الربع الخالي

■ كثبان الربع الخالي

■ د. املطيري وخبراء الفريق االستكشافي

■ رأس سهم■  بقايا صخور صوانية■ بقايا رأس رمح

في عمق الصحراء 
على بعد 200 كم 
عن أقرب مدينة 

تنقيب اثري 
وإكتشافات مثيرة 

ورصد لحياة االنسان  



قطر تطلق الصقور فى الطبيعة

ــة : بــــــدأت عــمــلــيــة اســتــقــبــال  ــ ــــدوحـ • الـ
الــصــقــور الـــتـــي يــتــبــرع بــهــا أصــحــابــهــا 
ضمن حملة »صقاقير قطر« الخامسة 
ــي الــطــبــيــعــة لــعــام  إلطــــــالق الـــصـــقـــور فــ
الــقــنــاص القطرية  2022 بمقر جمعية 
،ويــأتــي إطــالق جمعية القناص لحملة 
ــــي الـــطـــبـــيـــعـــة ، مــن  ــقــــور فـ إطـــــــالق الــــصــ
أجــل الحفاظ على التنوع البيولوجي 
وحماية البيئة.. ودعت جمعية القناص 
الــصــقــاريــن الــقــطــريــني ، املــســاهــمــة في 
االســتــدامــة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، إلــى 

التبرع بصقورهم.
وقــال السيد علي بــن خاتم املحشادي، 
رئــيــس جــمــعــيــة الــقــنــاص الــقــطــريــة، إن 
اإلعالن عن استقبال الصقور من طرف 
الــصــقــاريــن وتسليمها بمقر الجمعية 
وأوضــــح أن الــحــمــلــة الــخــامــســة إلطــالق 
الصقور سيتم تحديد وقتها ومكانها 

الحقا.
ــح الـــســـيـــد مــحــمــد بــن  ــ مــــن جـــانـــبـــه أوضــ
عبداللطيف املسند نائب رئيس جمعية 
القناص القطرية ، أن الحملة الخامسة 

تــقــام تــحــت نــفــس شــعــار الــعــام املــاضــي 
ــة«،  ــدامــ ــتــ ـ اســ ــر  ــاثـ ــكـ ـ تـ وهـــــــو: »إطــــــــالق 
وذلــــك ألنـــه يــحــقــق الــهــدف املــنــشــود من 
الحملة، ويختصرها في هذه الكلمات 
الثالث املهمة ، منوها إلى أن الجمعية 
تستقبل من الصقارين صقورهم عقب 
فــتــرة مــوســم الــصــيــد هـــذا الــعــام لتعود 
إلى الطبيعة، مؤكدا أهمية الحملة في 

الحفاظ على أنواع الصقور.
ــقــــنــــاص الـــقـــطـــريـــة،  ــــت جـــمـــعـــيـــة الــ ــانـ ــ وكـ
أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن اســــــتــــــعــــــدادهــــــا إلطـــــــالق 
حــمــلــتــهــا الـــخـــامـــســـة إلطــــــالق الــصــقــور 
في الطبيعة، مثمنة جهود املشاركني، 
حــيــث وضــعــت الفــتــة كــبــيــرة فــي مــيــدان 
املــهــرجــان تــضــم أســـمـــاء املــشــاركــني في 
الحمالت األربع السابقة ، وذلك عرفانا 
وتقديرا ملجهوداتهم ومن أجل تحفيز 
الــصــقــاريــن اآلخــريــن على املــشــاركــة في 
إلــى وضع  ، باإلضافة  الحمالت املقبلة 
الفتات كبيرة الحجم في ميدان بطولة 
هدد التحدي خاصة بالدعاية للحملة 

الخامسة.

أسبوعية - بيئية - مستقلة
تصدر  عن مركز اإلعالم البيئي

 فى جماعة اخلط األخضر البيئية

■  العنوان: الساملية شارع قطر برج العثمان
■ املراسالت: ص.ب  2152 -  الرمز البريدي: 40172

info@greenkuwait.org :البريد االلكتروني ■
www.greenkuwait.org :املوقع االلكتروني ■

GreenKuwait

GreenKuwait
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GreenKuwait

صحراء الكويت بعد إنتهاء موسم التخييم!

Sunday 13 March 2022األحد 13 مارس 2022 م – 10 شعبان 1443 هـ

خالد محمد الهاجرياألخـــيــرة
رئيس التحرير : النـاشط البيئـي

• فــيــالدلــفــيــا : اكــتــشــف الـــخـــبـــراء أن قــائــمــة 
الحيوانات التي تصاب بفيروس كورونا قد 

وصلت اآلن إلى 29 نوًعا منذ بداية الوباء.
وجاء في تقرير لصحيفة فيالدلفيا انكويرر 
القائمة تــزايــدت بشكل مــطــرد، ومــن بني  أن 
األنواع التي تشملها القائمة القطط والكالب 
والــقــوارض والنمور والفئران وثعالب املاء 
وأفراس النهر. ومع أنه لم يتم إثبات أن هذه 

الحيوانات تنقل الفيروس للبشر في معظم 
الحاالت، بدا في حالتني، على األقــل، أن هذا 
مــمــكــن. ونـــشـــرت حــيــوانــات املــنــك الــفــيــروس 
بني البشر، وفي دراســة كندية جديدة، حدد 
الخبراء شخًصا ثبتت إصابته بالفيروس 
بعد »اختالط وثيق« بأحد حيوانات الغزال 
ذي الــذيــل األبــيــض. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن الخبر السار هو أنه مع جميع املتحورات 

املـــعـــروفـــة الـــتـــي انــتــشــرت بـــني الــبــشــر، ظلت 
ــة من  ــايـ ــوقـ الـــلـــقـــاحـــات جـــيـــدة لــلــغــايــة فـــي الـ
الــحــاالت املــرضــيــة الــشــديــدة الــتــي تنجم عن 
الـــفـــيـــروس. أمـــا الـــشـــيء املـــزعـــج فــهــو أنـــه مع 
اســتــمــرار تفشي الــفــيــروس بــني الــحــيــوانــات 
األخـــــرى، يــمــكــن أن تــتــراكــم الــتــحــورات التي 
تجعل اللقاحات أقل فعالية. ويتمثل مفتاح 

الحل في زيادة املراقبة والرصد.

ارتفاع عدد احليوانات املصابة بكورونا إلى 29 نوًعا

األملان يخشون آثار 
سياسات املناخ

• بـــرلـــني : أعــــــرب غــالــبــيــة األملـــــــان فــي 
اســـتـــطـــالع لــــلــــرأي عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
سياسة املناخ التي تنتهجها حكومة 
ــفـــوارق  بــلــدهــم ســـتـــؤدي إلــــى اتـــســـاع الـ
االجــتــمــاعــيــة. وفـــي االســتــطــالع ، الــذي 
ــــاخ« لـــقـــيـــاس  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــد »ألـ ــهـ ــعـ أجــــــــــراه مـ
مـــؤشـــرات الـــــرأي بــتــكــلــيــف مـــن »املـــركـــز 
التقدمي« لأبحاث في برلني بمناسبة 
مــــرور 100 يــــوم عــلــى تــولــي الــحــكــومــة 
األملانية الجديدة مهام منصبها ، ذكر 
52% من األملان أنهم يرون أن اإلجراءات 
املــتــعــلــقــة بــســيــاســة املـــنـــاخ مـــن املــمــكــن 
إلـــى اضــطــرابــات اجتماعية.  تـــؤدي  أن 
الــذيــن شملهم  فيما يــرى 2% فقط مــن 
املـــــنـــــاخ مــن  ــــطـــــالع أن ســــيــــاســــة  ــتـ ــ االسـ
املمكن أن تقلص الفوارق االجتماعية، 
بينما يــرى 29% آخــرون أنها لن تزيد 
الــفــوارق االجتماعية ، وذلك  أو تقلص 

حسبما نشرت وكالة االنباء االملانية.
وتــم إجـــراء االســتــطــالع – خــالل الفترة 
مــن 24 فبراير )شــبــاط( حتى 8 مــارس 
تحت تأثير حرب أوكرانيا وما يرتبط 
بها من ارتفاع أسعار الطاقة.. ويتوقع 
49% من األملــان التعرض ألضــرار على 
الــشــخــصــي نتيجة لسياسة  املــســتــوى 
املناخ ، بينما يتوقع 7% فقط الحصول 
عــلــى مــمــيــزات ، فـــي حـــني يــعــتــقــد %34 
ــه لن  مــن الــذيــن شملهم االســتــطــالع أنـ
ــيء لـــديـــهـــم .. وبــــوجــــه عــــام،  ــ يــتــغــيــر شـ
يعتقد ما يقرب من ثلث الذين شملهم 
الــتــي  الـــســـرعـــة  االســـتـــطـــالع )31%( أن 
تمضي بها الحكومة الجديدة قدما في 
املــنــاخ مــنــاســبــة، بينما يعتقد  حــمــايــة 
23% آخرون أنها مرتفعة للغاية، ويرى 

22% أنها منخفض للغاية.

اخلاليا اجلذعية تتدخل إلنقاذ وحيد القرن الشمالي من االنقراض

اقـــتـــرب فــريــق بــحــثــي أملـــانـــي خــطــوة مـــن إنــتــاج 
خاليا بويضة صناعية من الخاليا الجذعية 
ــيـــــض الـــشـــمـــالـــي،  ــ ــــرن األبـ ــقـ ــ ــد الـ ــيــ لــــحــــيــــوان وحــ
تمهيدًا الستخدامها في تكاثر الحيوان املهدد 
باالنقراض. ويعد هذا الحيوان من أبرز األنواع 
املهددة باالنقراض، ولم يعد على قيد الحياة 
ســـوى اثــنــني مــن حــيــوانــات هـــذا الـــنـــوع، وهما 
»فاتو« و»نجني«، وكالهما من اإلنــاث، نتيجة 
لـــذلـــك، لـــم يــعــد بــإمــكــان هــــذه األنــــــواع الــفــرعــيــة 
التكاثر بشكل طبيعي، ويبدو االنــقــراض أمرًا 

ال مفر منه.
ــاذ الـــحـــيـــوي« األملـــانـــي،  ــقــ ــاد اإلنــ ويــعــمــل »اتــــحــ
بــالــتــعــاون مــع مــركــز »مــاكــس ديــلــبــروك« للطب 

الجزيئي فــي جمعية »هيلمهولتز« بأملانيا، 
جنبًا إلى جنب مع شركاء في جامعات بميونخ 
وهولندا واليابان، ضد عقارب الساعة، لضمان 
عدم اختفاء وحيد القرن األبيض الشمالي من 
إلــى األبـــد، عــن طريق استخدام خاليا  كوكبنا 
ــقــــرن األبـــيـــض  الـــجـــلـــد املـــــأخـــــوذة مــــن وحـــيـــد الــ
الــشــمــالــي إلنـــشـــاء خـــاليـــا جــذعــيــة مــحــفــزة في 
املختبر، التي يمكن أن تتطور في النهاية إلى 

خاليا بويضات غير ناضجة.
واتـــخـــذ الــفــريــق الــبــحــثــي خـــطـــوة كــبــيــرة نحو 
هــذا الــهــدف، حيث أعــلــن الباحثون فــي دراســة 
ــة »ساينتفيك روبـــورتـــيـــز«، عن  نشرتها دوريــ
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
نــجــاحــهــم فـــي اســتــخــدام طــريــقــة ت

)إعادة البرمجة العرضية( إلنتاج خاليا وحيد 
القرن األبيض الجذعية املحفزة بنجاح.

وتضمن ذلــك قيام الباحثني بــإدخــال جزيئات 
»دنــا« أجنبية تسمى »بــالزمــيــدات« في خاليا 
ــتــــوت هــذه  الــجــلــد الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. واحــ
البالزميدات على جينات إلعادة برمجة خاليا 
الــجــلــد إلـــى خــاليــا جــذعــيــة. ووجــــدوا »تشابهًا 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ بــــني الـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة مــن 
وحيد القرن املتولدة بهذه الطريقة مع الخاليا 
البشرية املكافئة لها«. ويقول ميشا دروكر، من 
مــركــز »مــاكــس ديــلــبــروك« للطب الــجــزيــئــي في 
إنـــه إذا نجح  جمعية »هيلمهولتز« بــأملــانــيــا، 
التكاثر من الخاليا الجذعية، فيمكن استخدام 

هذه التقنية إلحياء العديد من األنواع املهددة 
أو املنقرضة بالفعل.

أكـــثـــر مـــن 10 آالف خــلــيــة حية  تــخــزيــن  ويـــتـــم 
ــهـــددة  ــوع مــــن األنــــــــواع املـ ــ ــــف نـ ــر مــــن ألـ ــثـ مــــن أكـ
بـــاالنـــقـــراض فـــي حــديــقــة الــحــيــوانــات املــجــمــدة 
فــي مــركــز »أرنـــولـــد ومــابــيــل بــيــكــمــان« ألبــحــاث 
الــحــفــظ فـــي ســــان ديــيــغــو بـــواليـــة كــالــيــفــورنــيــا 
األميركية، وفي بنك »أي زد دبليو« الحيوي في 
برلني. ويضيف دروكــر في تقرير نشره املوقع 
اإللكتروني للمركز بالتزامن مع نشر الدراسة، 
ــادة  ــ ــذا املـــــــورد الـــثـــمـــني إلعـ ــ يــمــكــن اســـتـــخـــدام هـ
األنـــواع إلــى حافة االنــقــراض، وسيكون وحيد 

القرن األبيض حينئٍذ مجرد البداية.

لم يعد على قيد 
الحياة سوى اثنين 

وحيد القرن

ميشا دروكر: 
إذا نجح التكاثر 

من الخاليا الجذعية 
يمكن استخدام الحياء 

أنواع منقرضة


