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كوكب الأر�ض
مهــد احليــاة
بقلم :ماي�سة عزب

"�لأمر �لذي يخلب �لألباب عند �لنظر �إىل كوكب
حي .ف ُتظهر �ل�سور �سطح
�لأر�ض من �لقمر هو �أنه كوكب ّ
�لقمر جافًّا ومهرتئًا يف �ملقدمة ،ليبدو مي ًتا كالعظام
حر� حتت
�لقدمية؛ بينما يطفو كوكب �لأر�ض �مل�رشق ًّ
و�ساح رطب ولمع من �ل�سماو�ت �لزرقاء �لرب�قة ،فهو
ٍ
�جل�سم �لوحيد �ملنتع�ض باحلياة يف هذ� �جلزء من �لكون.
و�إذ� ت�سنى لك �إطالة �لنظر مبا فيه �لكفاية ف�سرتى �لتيار�ت
�لهائلة من �ل�سحب �لبي�ساء وهي حتوم لتغطي كت ًال �أر�سية
ن�سف خمتبئة ثم تعود لتك�سف عنها .و�إذ� كنت تنظر منذ
زمنٍ جيولوجي طويل لر�أيت �لقار�ت نف�سها وهي تتحرك
�سطح من �ل�سفائح �ل�سطحية
لتبتعد عن بع�سها على
ٍ
�لطافية فوق �لنري�ن �مل�ستعلة �أ�سفلها*".
لقد عرثت على هذه �ملقولة �لناب�سة باحلياة مبح�ض
�ل�سدفة �إثر بحثي يف �ملو�سوع �لرئي�سي لهذ� �لعدد :كوكب
ري� عن عدد من �ملو�سوعات
�لأر�ض .وقد وجدت فيها تعب ً
�ملثرية �لتي نتطرق �إليها هنا .وبطبيعة �حلال ،ففي �إطار
و��سع ومذهل مثل ذلك �لذي نحن ب�سدده ،ل ن�ستطيع �أن
نتطرق �إل �إىل حفنة �سغرية من �لزو�يا؛ لذلك ،فقد �خرتنا
تلك �لأكرث قر ًبا حلياتنا �ليوم وبالأخ�ض يف هذ� �لعام
�ملتفجر بالأحد�ث �لطبيعية و�لإن�سانية.
يف هذ� �لعدد� ،ستجد مقالت عن �لطبيعة �لثائرة
لالأر�ض ،وجوها �ملتقلب ،بالإ�سافة �إىل تاأثرها باجلو
�لف�سائي فجائي �لتغيري .كما نناق�ض تفتح و�زدهار �لتنوع
�حليوي على �لكوكب ،و�ملغامرة �مل�ستمرة �لتي هي �لبحث
يوم
يف تاريخ �لإن�سانية ،ونتخيل كيف تكون رحلة من ٍ
و�حد حول هذ� �لعامل �ملده�ض .وبالنظر قري ًبا ،نلقي �ل�سوء
على �لأحد�ث �لبيئية �ملقلقة يف �ملنطقة �لعربية ،و�لنفجار
�حلايل للنقا�ض �ل�سيا�سي على �ل�ساحة �ملحلية.
ن�سب �ملقولة �لفتتاحية �إىل لوي�ض توما�ض (،)1993-1913
* ُت َ
وهو طبيب وموؤلف ومعلم وباحث؛ وقد كان عمي ًد� لكلية �لطب
بجامعة ييل بالوليات �ملتحدة �لأمريكية ،وكذلك عمي ًد� لكلية
�لطب بجامعة نيويورك.
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كوكب الأر�ض
بقلم :د .فاروق الباز

روؤيـــة مـن الف�ســـاء

مدير مركز �ل�ست�سعار من �لبعد بجامعة بو�سطن� ،لوليات �ملتحدة �لأمريكية
ع�سو �لأكادميية �لقومية �لأمريكية للهند�سة

لقد غريت �سور كوكب �لأر�ض �ملاأخوذة من �لف�ساء روؤيتنا لهذ� �لكوكب ب�سكلٍ كبري .وقد كانت �للحظة �حلا�سمة
يف دي�سمرب من عام � 1968أثناء �ملهمة �لثامنة لربنامج �لف�ساء �أبوللو ،وهي �ملهمة �لأوىل �لتي يقوم فيها �إن�سان
بالدور�ن حول �لقمر .فقد ذُهل ويليام (بيل) �آندرز عندما �قرتب من �لنافذة ليلتقط �سورة للقمر؛ حيث �إن ما ر�آه يف
منظر� فري ًد� لكوكب �لأر�ض فوق �لأفق �لقمري.
تلك �للحظة ،وهي �للحظة �لتاريخية �لتي مل يرتدد يف ت�سجيلها ،كان ً
ري� عن �لقرن �ملا�سي؛ حيث �إنها قد �أظهرت
و�أنا �سخ�س ًّيا �أعترب هذ� �مل�سهد لـ"�ل�رشوق �لأر�سي" �ل�سورة �لأكرث تعب ً
كوكبنا �ملانح للحياة باألو�نه �خلالبة ،طاف ًّيا يف وح�سة �لف�ساء .ولقد كان لذلك �مل�سهد �لبديع تاأثري هائل على �لعقل
�لب�رشي؛ فكان �سب ًبا يف ظهور �ملبادر�ت �لعاملية للحفاظ على �لبيئة يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�ليوم ،ل تتوقف �ملج�سات �لعديدة على منت �لأقمار �ل�سناعية �لتي تنتمي لبلد�ن خمتلفة عن ت�سوير و�إر�سال
�سور� لالأر�ض .فهي مت�سح مياه �ملحيطات لقيا�ض حر�رتها وملوحتها و�جتاهاتها �حلالية .وت�سف بع�سها مناذج
ً
�ل�سحب ،كما تقدر كميات �لأمطار ،وتر�قب �لختالفات يف ثقب �لأوزون .بينما تركز بع�ض هذه �ملج�سات على
�لأ�سكال �لأر�سية لقتفاء �لفو�لق �لتي حتدث عند حو�فها �لزلزل ،وتظهر بع�سها �ملناطق �لتي حتدث فيها في�سانات
مفاجئة وق�سرية �ملدى وتلك �لتي يوجد بها �أنهار فيا�سة.
و��سحا للنماذج �لإقليمية و �خل�سائ�ض �لتف�سيلية .لذلك،
تعترب تلك �مل�ساهد�ت فريدة؛ حيث �إنها متنحنا فه ًما
ً
فاإن �لبالد �ملتقدمة ت�ستمر يف توفري �لتمويل �لالزم لالأقمار مر�قبة �لأر�ض ،وذلك لال�ستفادة من تلك �ل�سور يف
�لتخطيط �لتنموي .فت�سوير مقومات �سطح �لأر�ض وطبقاته �ل�سفلى باأبعاد خمتلفة ي�سمح بال�ستخد�م �لأف�سل للمو�رد
�ملادية .ومثال على ذلك هو �لك�سف عن جماري �لأنهار و�جلد�ول �ملدفونة حتت �لرمال .فهذه �لقنو�ت تنتهي يف
منخف�سات قد ت�سكلت فيها بحري�ت من �ملاء �لذي تغلغل بدوره يف �لرتبة كمياه جوفية .و�لتطبيقات �ملحتملة لهذه
�ل�سور يف �ل�سحاري �لعربية ،وبالأخ�ض يف م�رش ،لها مردود �إيجابي هائل على �لتنمية �لقت�سادية.
وت�سمح �لتغطية �ملتكررة لبع�ض �ملناطق مبر�قبة ومتابعة �لتغري�ت �لتي حتدث بها؛ حيث ميكن من خالل
مطابقة �سورتني لنف�ض �ملكان ،وتف�سلهما عدة �سنو�ت ،تو�سيح طبيعة ومدى �لتغري �لذي قد طر�أ على ذلك �ملكان.
وقد مت تطبيق تلك �لعملية بنجاح يف م�رش ملر�قبة �لتعديات �لعمر�نية على �لأر��سي �خل�سبة لو�دي �لنيل و�لدلتا.
ففي �لع�رشين �سنة �ملن�رشمة ،كانت م�رش تفقد  30,000فد�ن من �لأر��سي �لزر�عية يف �ل�سنة �لو�حدة ل�سالح �لنمو
�لعمر�ين .و�إذ� ��ستمر ذلك �لتعدي بال ر�دع ،ف�ستختفي �لأر��سي �خل�سبة يف م�رش حتت �لأ�سمنت يف غ�سون � 183سنة؛
لذلك يتحتم بذل ق�سارى جهدنا لو�سع حد لتلك �لعملية.
وبينما نتطلع جمي ًعا �إىل م�رش �مل�ستقبل �لتي تنعم باحلرية و�لروؤية و�حليوية و�ل�سحة �لبيئية ،فاإنني لأتنباأ
أر��ض جديدة للمعي�سة مع
��ستخد�ما �أكرب للبيانات �لف�سائية يف �خلطط �لتنموية .ويجب �أن ت�سمل تلك �خلطط فتح � ٍ
ً
�إتاحة �لفر�ض لل�سباب �مل�رشي ليتقدم ويبدع .ولهذ� �ل�سبب �أنا �أحيي مركز �لقبة �ل�سماوية �لعلمي مبكتبة �لإ�سكندرية
لإطالقه تلك �لن�رشة �لتي يجب و�أن حتفز �سباب �مل�رشيني على �لنخر�ط �أكرث يف در��سة �لعلوم؛ فهذه �ملعرفة
�رشورية لتطوير مو�رد �لوطن وللمحافظة على بيئته خلري �لأجيال �لقادمة.
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القبة ال�سماوية

بقلم :ماي�سة عزب

بالرغم من �أن �لن�رش�ت �جلوية �لف�سائية
عاد ًة ل تذ�ع يف ن�رش�ت �لأخبار �ليومية ،فاإن
�لأحو�ل �جلوية �لف�سائية توؤثر على �حلياة
على كوكب �لأر�ض بطرقٍ �ستى .فالو�قع �أن
حياتنا �حلديثة ذ�ت �لأنظمة �لتكنولوجية
�ملعقدة؛ مبا يف ذلك �لت�سالت و�لنقل
و�أنظمة �لطاقة �لكهربائية؛ ميكن �أن تتعطل
�أو تعطب جر�ء �لعو��سف �جلوية �لف�سائية.
و�لتعر�ض لالأ�سعة �لكونية من �ساأنه تهديد
جو� على حد
رو�د �لف�ساء و�مل�سافرين ًّ
�سو�ء ،كما �أن تلك �لأ�سعة قد �أثرت ول تز�ل
توؤثر على تطور �حلياة على �لأر�ض .ومن
�ملرجح �أن �لأحو�ل �جلوية �لف�سائية توؤثر
على �ملناخ و�لأحو�ل �جلوية على كوكبنا� ،إل
�إننا ل منلك حتى �لآن معلومات حمددة عن
تلك �لتاأثري�ت.
عندما ن َِ�سف �لأحو�ل �جلوية على
�لأر�ض ،فاإننا نتحدث عن جمموعة من
�لعو�مل �ملتد�خلة؛ مثل �حلر�رة ،و�رشعة
�لرياح و�جتاهها ،و�لرطوبة ،و�لرت�سيب،
و�ل�سغط �لبارومرتي ،وما �إىل ذلك .وباملثل،
فعندما نتحدث عن �لأحو�ل �جلوية �لف�سائية
فاإننا نذكر عدة معايري �أ�سا�سية؛ على �سبيل
�ملثال� ،رشعة �لرياح �ل�سم�سية� ،لكثافة
�جلزيئية لالإلكرتونات و�لربوتونات ،قوة
و�جتاه �ملجال �ملغناطي�سي بني �لكوكبي،
وغريها من �لعو�مل.
ومثلما يتغري �جلو على �لأر�ض من مكان
�إىل مكان ومع �لوقت يتغري �جلو �لف�سائي؛
فقد يكون �جلو "عا�سفًا" يف منطقة كوكب
م�ستقر� يف جو�ر كوكب
�ملريخ ،بينما يكون
ًّ
�مل�سرتي .و�لتغري يف �جلو� ،سو�ء �لأر�سي
�أو �لف�سائي ،ياأخذ ح ِّي ًز� من �لزمن و��سع
�لختالف؛ فبع�ض �لتغري�ت حتدث يف
غ�سون دقائق �أو �ساعات ،بينما تاأخذ تغري�ت
أياما �أو �أ�سابيع ،و�أحيانًا �سنو�ت �أو
�أخرى � ً
�أكرث.
�إن �ملجال �ملغناطي�سي �لأر�سي هو
درعنا �لو�قي من �لأ�سعة �لكونية؛ فيحجب
�لغالف �ملغناطي�سي معظم تاأثري�ت �جلو
�لف�سائي ع َّنا� .إل �إن بع�ض �لأ�سعة ت�سكل
2

جو�
خطر� على رو�د �لف�ساء و�مل�سافرين ًّ
ً
على مرتفعات �ساهقة بالقرب من �لأقطاب
�لأر�سية .وميكن جلزيئات �لطاقة �أن تدمر
�لأقمار �ل�سناعية �أو �أن تقلل من عمرها
�لفرت��سي .كما ميكن للتغري�ت يف �لغالف
�لأيوين �أن تغري من �إ�سار�ت �لر�ديو طويلة
�ملدى و�أنظمة حتديد �ملو�قع �لعاملية
( .)GPSوميكن للمجالت �ملغناطي�سية
�لقوية �حلد من دقة �لبو�سالت ،وكذلك
�لت�سوي�ض على عمليات �لتنقيب �ملغناطي�سي،
وحتى ت�سليل �حلمام �لز�جل .وميكن لنف�ض
�ملجالت �ملغناطي�سية �أن تولِّد تيار�ت
كهربائية على �مل�ستوى �لأر�سي من �ساأنها
�أن تدمر �سبكات توزيع �لكهرباء ،و�لت�سوي�ض
على �لر�سائل �لربقية ،وحتى زيادة تاآكل
خطوط �لأنابيب.
تلعب كل من حر�رة �ل�سم�ض و�سوئها
دور� رئي�س ًّيا يف �جلو �لأر�سي؛ لذلك يبدو
ً
بديه ًّيا �أن تت�سبب �لتغري�ت �ل�سم�سية يف
تغري�ت يف جو �لأر�ض ومناخها .ويف
�لأغلب �أنها تفعل� ،إل �أن �لعلماء ل يز�لون
غري متاأكدين من كيفية عمل تلك �لعالقات.

فالفرت�ت غري �ملتطابقة يف دورة �لبقع
�ل�سم�سية ،و�لتي تبلغ �إحدى ع�رشة �سنة،
تبدو متو�فقة مع فرت�ت من �لربد �لقار�ض؛
�إل �أن ذلك �لتو�فق غري مثايل .كما قد توؤثر
�لتغري�ت يف �جلو �ل�سم�سي و�لف�سائي على
معدلت تكوين �ل�سحب وجتميد قطر�ت �ملاء
�لتي يحملها �لهو�ء� .لو�قع �أن �لتاأثري متنوع
�لأ�سكال لل�سم�ض على �جلو �لأر�سي هو
مو�سوع قيد �لبحث �لدءوب و�مل�ستمر.

نفحة من املا�ضي

منذ �لعا�سفة �ل�سم�سية �لهائلة يف
عام  ،1859و�لتي عرفت بحادثة كارينجتون
ومرور� مبا كادت
�لتي �سهدها �لعامل باأ�رشه،
ً
�أن ت�سبح كارثة مهلكة لرو�د ف�ساء برنامج
�أبوللو ،وو�سو ًل �إىل خ�سائر �لأقمار �ل�سناعية
و�نقطاعات �لتيار �لكهربائي و��سعة �ملجال
يف �لعقود �لأخرية ،فاإن �جلو �لف�سائي قد
دور� �سديد �لأهمية يف حياة �لب�رش يفوق
لعب ً
بكثري ما قد يت�سوره معظمهم.
يف عام  ،1859مل يكن لعلماء �لفلك
فكرة حمددة عن تاأثري �ل�سم�ض على �لأر�ض؛

ومتغري �أحيا ًنا ما يتغري
لل�سم�ض جمال مغناطي�سي معق ٌد
ٌ
ب�سورة متفجرة؛ فينفث �سح ًبا من �لبالزما وجزيئات �لطاقة
يف �لف�ساء ،و�أحيا ًنا يف �جتاه �لأر�ض .ويتغري �ملجال
�ملغناطي�سي �ل�سم�سي يف دورة من �إحدى ع�رشة �سنة،
يت�ساعد فيها عدد �لبقع �ل�سم�سية وتتز�يد �لعو��سف �ل�سم�سية
لت�سل �إىل �أعلى معدل لها فيما يعرف باحلد �لأق�سى للطاقة
�ل�سم�سية .وبعد عدة �سنو�ت من �لن�ساط �ملرتفع ،تهد�أ �ل�سم�ض
يف عدة �سنو�ت من �لن�ساط �ملنخف�ض تعرف باحلد �لأدنى
للطاقة �ل�سم�سية.

فعلى �لرغم من در�يتهم بت�سكيل �ل�سم�ض بق ًعا
ري� حول ماهيتها .وقد ر�سد
فاإنهم �ختلفو� كث ً
�لكثري من �لعلماء حينذ�ك �لبقع �ل�سم�سية،
وكان �أحدهم ريت�سارد كارينجتون �لبالغ من
�لعمر حينذ�ك ثالثًا وثالثني �سنة.
ففي �سباح �لأول من �سبتمرب ،1859
ر�سم كارينجتون جمموعة هائلة من
�لبقع �ل�سم�سية �لتي مت عر�سها من خالل
�لتلي�سكوب �خلا�ض به على �حلائط �خللفي
ملر�سده ،وقد تابع كارينجتون �ملجموعة
�سباحا،
عن كثب .يف متام �ل�ساعة 11,18
ً
ر�سد كارينجتون �سيئًا مل ي�سهده من قبل؛ فقد
ر�أى �سو ًء� �أبي�ض قد توهج فجاأ ًة يف �ل�سورة.
ولأنها �أول مرة يرى فيها �أي �إن�سان مثل هذ�
م�رشعا لياأتي
�لن�ساط ،خرج كارينجتون
ً
ب�ساهد؛ �إل �إنه عند عودته بعد �ستني ثانية
فقط وجد �أن �ل�سوء �لأبي�ض قد خمد وكاد
�سباحا،
�أن يختفي .وبحلول �ل�ساعة 11,23
ً
�أي بعد خم�ض دقائق ،كان �ل�سوء قد �ختفى
متاما وعادت �ل�سم�ض لطبيعتها.
ً
يف م�ساء ذلك �ليوم ،وبعد حو�يل
ثماين ع�رشة �ساعة ،توهج �لعامل باأ�رشه
وهاج؛ كان ذلك �ل�سوء
جر�ء �سو ٍء �أحمر َّ
هو �ل�سفق ،و�لذي عاد ًة ما ُيرى عند �لقطبني
�ل�سمايل و�جلنوبي .ويف �ليوم �لالحق حلادثة
كارينجتون ،كان �لعر�ض �جليومغناطي�سي
�أكرث در�ماتيكية؛ ف�سوهدت �رش�ئط من �ل�سوء
�لأبي�ض و�لأ�سفر قد و�سلت �إىل نقطة �ل�سمت،
بينما توهجت �ل�سماء �ملحيطة باللون
�لقرمزي .و�سجلت �ملر��سد �ملغناطي�سية
يف �أنحاء �لعامل جمالت مغناطي�سية غري
تقليدية �لقوة قد ت�سببت يف �أن قفزت موؤ�رش�ت
�أجهزة �لقيا�ض خارج نطاق �لت�سجيل ،حتى
�إنه مل يكن من �ملمكن قيا�ض �لقوة �لكاملة
للعا�سفة؛ حيث �إن �ملر��سد مل تكن جمهزة
ملثل هذه �لنحر�فات �ل�سخمة يف �ملجال
�ملغناطي�سي لالأر�ض.
وكانت قد �أ�سابت �لفو�سى �أنظمة
�لتلغر�ف يف �ليومني �ل�سابقني للحادثة،
 28و� 29أغ�سط�ض؛ حيث تكهربت �لأ�سالك
�لكهربائية �لطويلة تلقائ ًّيا ،وهي �لتي ت�سمح
بنقل �لر�سائل �لربقية با�ستخد�م �سفرة مور�ض
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الع ــرو�ض املت ــاحة

عرب م�سافات بعيدة ،حتى �أنه يف بع�ض
�ملكاتب قد �نطلقت �ل�رش�ر�ت �ل�سخمة من
�لأ�سالك و�رتدت على جدر�ن �ملكاتب .ويف
ليلة �حلادثة�� ،ستمرت �لفو�سى؛ ولكن هذه
�ملرة ،مت حل �لبطاريات �لتي عادة ما متد
�أ�سالك �لتلغر�ف بالطاقة ومت ت�سغيل �لنظام
ب�سورة كاملة عن طريق �لتيار �لكهربائي
�ملتولد يف �لغالف �جلوي لالأر�ض.
حتى يومنا هذ� ،تبقى حادثة
كارينجتون �لعا�سفة �ل�سم�سية �لأ�سخم �لتي
ت�سيب �لأر�ض يف �أثناء �لتاريخ �مل�سجل.
و ُتظْ ِهر �لنو�ت �جلليدية �أن حدثًا مثل ذلك ل
يتكرر �إل مرة كل ما يقارب خم�سمائة عام.
ونعلم �لآن �أن ظروفًا معينة كان يجب �أن
تتوفر م ًعا حتى يت�سنى لالأر�ض �أن تخترب
عا�سفة جيومغناطي�سية بهذ� �حلجم.
فقد كانت �ملجموعة �لعمالقة من �لبقع
�ل�سم�سية �لتي ر�سدها كارينجتون هي
م�سدر �نفجار هائل من �لطاقة و�جلزيئات
�ل�سم�سية ،و�لتي جتلت يف �سورة وهج م�سو
و�نبعاثات كتلية �إكليلية .و�ل�سم�ض تبعث تلك
�لكتل �لإكليلية با�ستمر�ر� ،إل �إنه يف حالة
حادثة كارينجتون تركت �لنبعاثات �لكتلية
�ل�سم�ض يف �لجتاه �ملنا�سب ل�رشب �لأر�ض
مبا�رشةً .وقد �نتقلت تلك �لنبعاثات مبا
يقارب �سعف �ل�رشعة �ملعتادة لالنبعاثات

يوم ،يف حني �أن معظم �لنبعاثات �لإكليلية
حتتاج من يومني �إىل �أربعة �أيام لتنتقل
عرب م�سافة �لـ 150مليون كم بني �لأر�ض
و�ل�سم�ض .كما �أن �ملجالت �ملغناطي�سية �لتي
حملتها �لنبعاثات �لإكليلية يف رحلتها يف
�لف�ساء كانت يف �لجتاه �ملالئم لإلغاء جزء
من �ملجال �ملغناطي�سي �لذي يقوم بحماية
�لأر�ض ،مما �سمح للجزيئات باخرت�ق
�لغالف �ملغناطي�سي بعمق �أكرب من ذلك
�ملتاح يف �لظروف �لعادية.
وقد ت�سببت �لكمية �لتي حملتها
�لنبعاثات �لكتلية �لإكليلية من �ملادة يف
أر�ض �أعد�د وكثافات �أعلى
�أن �أ�سابت �ل َ
من �جلزيئات لدرجة �أن �لظروف �لتي مت
�ختبارها �أثناء حادثة كارينجتون ت�ستخدم
�لآن باعتبارها مثا ًل على �أ�سو�أ �ل�سيناريوهات
�ملحتملة من �لظروف �لتي توؤخذ يف �لعتبار
عند ت�سميم �ملهام �لف�سائية.
عندما وقعت حادثة كارينجتون ،كان
�ملجتمع يعتمد ب�سورة حمدودة فقط على
�لكهرباء يف بنيتها �لتحتية� .أما �ليوم،
فتقري ًبا تعتمد كل و�سائل �لت�سال و�لنقل
و�ملالحة و�أنظمة �لأعمال على �لطاقة
�لكهربائية ،و�لإنرتنت ،و�لأقمار �ل�سناعية.
لذلك فاإنه �إذ� وقعت حادثة مماثلة �لآن
ف�سوف تق�سي على �لأقمار �ل�سناعية
و�لكهرباء يف �لعامل كله؛ وتقدر �خل�سائر
�ملتوقعة ملثل ذلك �حلادث �إذ� حدث يف
وقتنا �حلايل برتيليونني من �لدولر�ت يف
�لعام �لأول فقط.
�إذً� فلي�ض من �لعجيب �أن وكالة نا�سا
وغريها من وكالت �لف�ساء يف كل �أنحاء
�لعامل قد جعلت من در��سة وتوقعات
�لنفجار�ت �ل�سم�سية �أولوية لها .لذلك ،يف
�لوقت �حلايل ،ير�قب �أ�سطول من �ملركبات
�لف�سائية �ل�سم�ض جلمع �ملعلومات عن
�لنفجار�ت �لكبرية و�ل�سغرية بها ،و�لتي قد
تك�سف عن �لأ�سباب ور�ء حدوثها .وقد ل متنع
�لأبحاث وقوع حادث مثل و�قعة كارينجتون
�إل �إنها ميكن �أن جتعل من عامل �ملفاجاأة
�سيئًا من �ملا�سي.

يف �لثامن من �أكتوبر من كل عام،
تتعر�ض �لأر�ض ل�سيل من �حلطام �لغباري
جر�ء ُم َذنَّب جياكوبيني-زيرن ،وهو م�سدر
َّ
�لرخات �ل�سهبية �ل�سنوية �مل�سماة برخات
�لتنني (�لدر�كونيد) .وهذ� �لعام� ،ستتعر�ض
�لأر�ض ل�سد�م �سبه مبا�رش مع ذيل من �لغبار
�سيت�سبب يف �لفور�ن �لقوي لقر�بة � 750سها ًبا
يف �ل�ساعة .و�سيكون ل�سكان �أوروبا و�إفريقيا
و�ل�رشق �لأو�سط مقاعد �أمامية يف ما قد تكون
�لرخات �ل�سهبية �لأقوى منذ عو��سف �سهب
�لأ�سديات (�لليونيند) منذ عقد م�سى.
منذ فجر �لزمان ،لحظ �لإن�سان فور�ت
�لنيازك �لتي تن�ساأ من نقاط معينة يف �ل�سماء
يف �أوقات حمددة من �ل�سنة .ففي كل مرة مير
مذنب بجو�ر �ل�سم�ض ينتج كميات كبرية من
�جلزيئات �ل�سغرية �لتي �رشي ًعا ما تنت�رش على
طول مد�ر �ملذنب لت�سكل �سي ًال من �ل�سهب.
و�إذ� تقاطع مد�ر �لأر�ض مع مد�ر �ملذنب يف
نقطة ما متر �لأر�ض من خالل هذ� �ل�سيل لعدة
�أيام يف نف�ض �لتوقيت تقري ًبا من كل عام مما
يت�سبب يف ظهور �لرخات �ل�سهبية.
وعاد ًة ما ت�سمى �لرخات �ل�سهبية
ح�سب �ملجموعة �لنجمية �لتي تبدو وكاأنها
م�سدر �خلطوط �مل�سعة لها يف �أق�سى
مر�حلها .لذلك ،تبدو رخة �سهب فر�ساو�ض
�أو �سهب �لرب�ساويات ،و�لتي ت�سل �أق�ساها
يف � 12أغ�سط�ض ،وكاأنها ت�سع من جمموعة
فر�ساو�ض ،بينما تبدو �سهب �لأ�سديات ،و�لتي
تبلغ �أق�ساها يف  18نوفمرب ،وكاأنها ت�سع من
جمموعة �لأ�سد.
يبد�أ �لعام برخة �سهب كوكبة �لربع
�لكثيفة و�لق�سرية ،وتبلغ �أق�ساها يف
 4-3يناير .ومن ثم فهناك �سهب �لقيثاريات
�لتي تبلغ �أق�ساها يف � 23-22إبريل ،و�لتي
تتبعها رخة �سهب �إيتا �لدلويات ،وهي �سهب
تظهر من �جتاه �لنجم �إيتا يف جمموعة برج
�لدلو ،وتبلغ �أق�ساها يف  8-7مايو .كما
تتميز ليايل �أ�سهر فرب�ير ومار�ض و�إبريل
بظاهرة ملحوظة �أخرى ،وهي عدد غري عادي
من كر�ت �لنار �ملتقطعة.
�أما �لفرتة من يونية �إىل منت�سف يوليو
فتكون معدلت �ل�سهب فيها متو�سطة .ثم
تبد�أ �ملعدلت يف �لرتفاع ب�سفة م�ستمرة يف
�لن�سف �لأخري من يوليو �بتد� ًء برخة �سهب
دلتا �لدلويات ،وهي �سهب تظهر من �جتاه
�لنجم دلتا يف جمموعة برج �لدلو ،وتبلغ
�أق�ساها يف  30-29يوليو ،ثم رخة �سهب جنم
�جلدي ،و�لتي تبلغ �أق�ساها يف  28-27يوليو.
ويف �ملجمل ،فاإن �أو�خر يوليو حتى منت�سف
�أغ�سط�ض هي فرتة غنية بال�سهب؛ ومنها �سهب
�لرب�ساويات ،و�أق�ساها يكون قبيل منت�سف
�أغ�سط�ض ،وهي رخة طويلة وثرية �إىل حد ما.
وي�ستمر �لن�ساط �لعايل �ملتقطع بعد منت�سف
�لليل باقي �لعام ،وبالأخ�ض يف �سبتمرب
و�لن�سف �لأول من دي�سمرب.
تكاد تكون �لفرتة من منت�سف �أكتوبر
�إىل منت�سف دي�سمرب فرتة مت�سلة من
�لن�ساط �ل�سهبي �لكثيف .ف�سهب �جلباريات
�أو رخة �سهب �جلوز�ء يف �لن�سف �لثاين من
�أكتوبر يكون �أق�ساها لفرتة طويلة وم�ستوية
عدة ليالٍ  ،وعاد ًة ما تكون غنية� .أما �سهب

�لثوريات �أو رخة �سهب �لثور فتكون ن�سطة
ل�سهرين ،وتكون متعددة يف �لن�سف �لأول
من �سهر نوفمرب ،وترت�وح قوتها ب�سكل كبري.
�أما �سهب �لأ�سديات يف منت�سف نوفمرب
فتكون غري متوقعة �إىل حد ما؛ حيث ت�ستد
عرو�سها �لغنية كل ما يقرب من �لثالثة
عاما .وكانت �آخر عو��سف
و�لثالثني
ً
�لأ�سديات يف �لفرتة ما بني  1998و.2002
وتظهر �لدر��سات �أنه لن يكون هناك ظهور
لعو��سف �لأ�سديات يف �لأعو�م 2033
و ،2066لذ� �سيتحتم علينا �لنتظار �إىل
عام  2099لن�ساهد عودة �لن�ساط �لذي متت
ؤخر� يف �لأعو�م �ملا�سية.
روؤيته مو ً
ري� ،تتوج رخة �سهب �لتو�أمان �أو
و�أخ ً
�لتو�أميات يف منت�سف دي�سمرب هذ� �لعام
باأقوى عر�ض من �ل�سهب ،و�لذي ميكن
�لعتماد عليه وروؤيته بو�سوح� .أما رخة �سهب
�لدب �ل�سغري ،و�لذي عاد ًة ما يتم جتاهله
فهو �لذي يتمم �لن�ساط �ل�سنوي لل�سهب ،ويبلغ
�أق�ساه يف  23-22دي�سمرب .وتتكد�ض قر�بة
ن�سف �لأن�سطة �ملرئية �ل�سنوية لل�سهب يف
�ل�سهرين �لآخرين من �لعام.

معلومـ ــات للزائ ــر

•لالطالع على �جلدول �ليومي ور�سوم
دخول عرو�ض �لقبة �ل�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا �لإلكرتوين:
www .bibalex.org/psc

•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية،
حتتفظ �لقبة �ل�سماوية بحق �إلغاء �أو
تغيري �لعرو�ض يف �أي وقت بدون
�إخطار م�سبق.
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ول ينح�رش علم �لآثار يف در��سة جمتمعات ما قبل �لتاريخ فقط ،بل كذلك ي�سمل
در��سة ثقافات �حل�سار�ت �ملتعلمة .فقد متنحنا �ل�سجالت �ملتبقية للح�سار�ت �لقدمية مثل
�لفرعونية وح�سارة ما بني �لنهرين روؤى �نحيازية ملاهية �لأمور؛ حيث �نح�رش �لتعليم
فيها على �لنخبة ،وهم رجال �لدين �أو �أهل �لبالط �مللكي و�ملعابد .وبالتايل فاإن �ل�سجالت
�ملكتوبة غال ًبا ما تعك�ض �ملعايري �لثقافية لعدد حمدود من �لأ�سخا�ض �لذين ل ميثلون
�ملجتمع باأكمله .لذلك فمن �ل�رشوري �لعثور على م�سادر �أخرى لرنجع لها وهو �سبب
در��سة علماء �لآثار لل�سجالت �ملادية لتلك �حل�سار�ت و�لثقافات على �أمل �لو�سول �إىل
روؤية �أكرث حيادية عنها.
يرى علماء �لآثار ملحة من حياة �ل�سعوب يف �أوقات خمتلفة من �لتاريخ عن طريق
حتليل �لبقايا �ملادية �لتي قد ل يكون لها وظائف و��سحة .وقد تكون قد بدت تلك �لأغر��ض
�ملهملة بال �أهمية لأ�سحابها ،ولكن لي�ض ذلك هو �حلال بالن�سبة لعلماء �لآثار؛ فمن خالل
تلك �لأ�سياء يتم �كت�ساف ثر�ء من �ملعرفة عن �حلياة �ليومية يف �لع�سور �لقدمية ،و�لتي مل
نكن لنعرفها ب�سبب عدم �أهميتها �لكافية لأ�سحابها لتدون يف �ل�سجالت �ملكتوبة.
قد يت�ساءل �لبع�ض عن ماهية تلك �ملعلومات �لتي قد نح�سل عليها من بقايا �إناء
مك�سور على �سبيل �ملثال؛ ومن �ملده�ض �أن تكون �لإجابة هي� :لكثري .فاملادة �لتي
�سنعت منها تلك �لأغر��ض وكذلك طر�زها �لفني ي�سمحان باقتفاء �أثر موطنها �لأ�سلي،
و�لذي بدوره قد يعطي فكرة عن طرق �لتجارة �لقدمية و�لرو�بط �لثقافية بني �ملجتمعات
و�حل�سار�ت.
ويعتمد علماء �لآثار على جمالت علمية مثل �لكيمياء و�لأحياء و�جليولوجيا ،وذلك
على �سبيل �ملثال ل �حل�رش .ومن خالل �لتقنيات �حلديثة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ،ي�ستطيع
علماء �لآثار معرفة نوع و�سن وطول �لبقايا �لعظمية؛ كما ميكن لختبار�ت �حلم�ض
�لنووي �أن حتدد بع�ض �أوجه �لهجرة و�لأنظمة �لغذ�ئية و�حلالة �ل�سحية .فمنذ ب�سعة
ميت مقتو ًل كما كان
�أعو�م �أثبتت �ختبار�ت �حلم�ض �لنووي �أن �مللك توت-عنخ�-آمون مل َ ُ
معتق ًد� �سابقًا ،بل من �لأرجح �أنه قد مات �إثر م�ساكل �سحية .وتوفر تلك �لتقنيات �حلديثة
و�ملتطورة فر�ض مثرية للموؤرخني وعلماء �لآثار على حد �سو�ء؛ فتتيح لهم روؤية �ملا�سي
من منظور جديد على �أمل �لتو�سل �إىل �كت�سافات جديدة و�أكرث دقة.

أي�ضا
ولعلم �لآثار تاريخ � ً

بقلم :جيالن �سامل
هل �سبق وت�ساءلت كم هو عمر �لكوكب �لذي نقطنه؟ ُي َق ِّدر
�لبع�ض عمر �لأر�ض بـ 4,55مليار�ت عام� ،إل �إن �لب�رش مل يكن
لهم وجود لفرتة طويلة من تاريخ �لأر�ض؛ حيث ترجع �أقدم
بقايا ب�رشية مت �لعثور عليها حتى �لآن �إىل  2,3مليون �سنة
م�ست فقط.
متاما عن عاملنا .لكن
خمتلف
عامل
يف
أو�ئل
ل
�
�لب�رش
عا�ض
ً
�إذ� �عتمدنا على �ل�سجالت �ملكتوبة فقط ملعرفة تاريخ �أ�سالفنا
لأ�سبحنا مقيدين؛ حيث �إن �أنظمة �لكتابة �لقدمية ترجع �إىل
حو�يل � 4000سنة قبل �مليالد فقط ،وهو ما ي�سمح لنا مبعرفة
جزء �سغري ج ًّد� فقط من تاريخ �لإن�سانية .هنا تاأتي �أهمية
علم �لآثار؛ فعلم �لآثار مينحنا مدخ ًال للطيف �لكامل لتاريخ
�لإن�سانية ،ويعطينا �لفر�سة لفهم ما ل ُيح�سى من �لتطور�ت
�لثقافية و�لتعلم منها ،فيما ذلك قيام �حل�سار�ت و�سقوطها.
بالن�سبة للكثري منا ،فاإن �لتفكري يف علم �لآثار قد يذكرنا
ب�سورة �مل�ستك�سف �ملغامر �إنديانا جونز وهو يقوم بك�سف
�لنقاب عن كنوز ر�ئعة مفقودة منذ زمن طويل .ولكن علم
�لآثار ل ينح�رش يف جمرد مغامر�ت مثرية؛ فهو �لدر��سة
�لعلمية ملا�سي �لب�رش ،وثقافتهم و�سلوكهم منذ فجر �لإن�سانية
وحتى �لآن .وهو كذلك �لو�سيلة �لتي متكننا من تو�سيع معرفتنا
بالتاريخ �لإن�ساين ملا هو �أبعد من حدود �ل�سجالت �ملكتوبة،
وذلك عن طريق �ختبار �لبقايا �ملادية للمجتمعات �لب�رشية
�ل�سابقة لتكوين �سورة لتو�ريخ �ل�سعوب.
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تطور علم �لآثار يف �لقرن �لتا�سع ع�رش؛ �إل �إنه قد �سبقته هو�ية جمع �أو در��سة �لتحف
�لتاريخية يف �لقرنني �ل�سابع ع�رش و�لثامن ع�رش .وقد حاول جامعو ود�ر�سو �لتحف
�لأو�ئل حتليل �ملو�قع �لقدمية للتعرف على عمرها ووظائفها ،كما �أنهم قامو� �أحيانًا
بعمليات تنقيب ب�سيطة� .إل �إن بع�ض �لفرت��سات �لتي قام بطرحها هو�ة �لتحف قد قام
بتعديلها علماء �لآثار فيما بعد؛ فعلى �سبيل �ملثال ،ظن هو�ة �لتحف �أن �لأ�سلحة و�لأدو�ت
�مل�سنوعة من �حلجر و�حلديد و�لربونز ت�سري �إىل �لطبقة �لجتماعية ل�ساحبها ولي�ض �إىل
�حلقبة �لتاريخية �لتي تنتمي �إليها .ومل يتم طرح نظام �لثالثة �أزمنة �إل يف �لقرن �لتا�سع ع�رش؛
متثِّل حق ًبا
وهو �لذي ي�سري �إىل �أن �ملو�د �ملختلفة �مل�ستخدمة يف �سناعة �لأدو�ت قد ُ َ
زمنية خمتلفة ،و�أن مرحلة ما قبل �لتاريخ قد تق�سم �إىل ثالثة ع�سور� :حلجري ،و�حلديدي،
و�لربونزي.
وعلى �لرغم من �أن �لع�سور �ملختلفة مل تبد�أ يف نف�ض �لتوقيت بالن�سبة لكل �ملجتمعات،
فاإن معظم �حل�سار�ت قد مرت بها .وميكن �قتفاء �أثر تطور �لفكر �لإن�ساين من خالل تطور
و�سائل بناء �مل�ستعمر�ت .فنجد �أن �ل�سيادين يف �أو�خر �لع�رش �حلجري ،و�لذين قد �رحتلو�
يف منطقة �سا�سعة بحثًا عن �لغذ�ء ،قد قامو� ببناء �مل�ستعمر�ت �ملوؤقتة �لأقدم �لتي تظهر
يف �ل�سجالت �لأثرية .و ُتظهر عمليات �لتنقيب يف مو�قع متعددة يف �أوروبا ،و�لتي ترجع
�إىل ما قبل  12,000قبل �مليالد ،دو�ئر من �حلجر ُيعتقد �أنها كانت جز ًء� من مثل تلك
�مل�ستعمر�ت .ومع مرور �لوقت ،بد�أ �لإن�سان يف تاأ�سي�ض م�ستعمر�ت مدنية؛ ومن �ملدن
�لقدمية �لتي ل تز�ل موجودة حتى �لآن ب�سكل �أو باآخر� :لإ�سكندرية �لتي نقطنها ،وروما
يف �إيطاليا ،وباتاليبوتر� يف �لهند ،و�سانغان يف �ل�سني.

علماء �لآثار يف موقع �حلدث

عند �لبدء يف �أي م�رشوع تنقيبي ،يجب �أن يكون هناك خطة تو�سح هدف علماء �لآثار
من �مل�رشوع ،و�لفرت��ض �لذي ي�سعون �إىل �لتحقق منه ،وكذلك �ملنهج و�لتقنيات �لتي
�سوف ي�ستخدمونها يف جمع وحتليل �كت�سافاتهم.
قد يقرر علماء �لآثار �مل�سئولون عن �مل�ساريع �لتنقيبية حفر م�ساحة كبرية �سطح ًّيا،
وذلك يف حالة �إذ� ما كان �ملوقع �ملر�د �لتنقيب فيه قد ��ستخدم حديثًا ولفرتة ق�سرية؛
حيث يكون وجود �آثار مدفونة عميقًا �حتما ًل بعي ًد� .وعلى �سعيد �آخر ،فقد يقرر علماء
�لآثار حفر خندق �س ِّيق وعميق يف حالة وجود �حتمال �أن يكون �ملوقع قد ��ستخدم ملئات
�ل�سنني؛ وهو ما قد ينتج عنه وجود طبقات مرت�كمة من �لآثار .وعاد ًة ما يتم حفر جزء
و�حد من �ملوقع ،وحتى هذ� ل يتم �إل بعد حتديد �لقيمة �ملحتملة لالآثار �لتي �سوف يتم
�كت�سافها .فالأن �ملو�قع �لتي يتم �لتنقيب فيها ل ميكن �إعادة بنائها ،يجب على علماء
�لآثار توخي �حلذر يف تقديرهم قبل �لبدء يف �حلفر.

متحف تاريخ العلوم
ويعترب �لت�سجيل �لدقيق من �لأمور بالغة �لأهمية �أثناء عمليات �حلفر و�لتنقيب .فتق�سم
�ملو�قع �لأثرية �إىل �سبكة من �ملربعات با�ستخد�م �لأوتاد و�حلبال؛ وكلما يتم �لعثور على �إحدى
�لقطع �لأثرية ،يتم فهر�ستها ح�سب �ملوقع �لذي مت �لعثور عليها فيه با�ستخد�م رقم �ملربع،
وكذلك يتم تدوين �لو�سع �لتي عرثت عليه فيه .ثم يتم ت�سوير �لأثر ،وتنظيفه ،ور�سمه لتوثيق
مكان وكيفية �كت�سافه بدقة .فت�سمح هذه �ملعلومات لعلماء �لآثار بالتعرف على �لوظائف
�ملحتملة لتلك �لقطع فيما بعد.

للعمر �أهميته

يق�سي علماء �لآثار �لكثري من �لوقت يف �ملعامل لتحليل �لقطع �لأثرية �لتي يعرثون عليها،
وكذلك �ملعلومات �لأخرى �لتي يتو�سلون �إليها �أثناء �حلفر يف �ملو�قع �لأثرية .ومن �أهم �لأمور
�لتي يبحثون فيها هي عمر تلك �لقطع �لأثرية؛ ولتحديد ذلك عدة تقنيات تعتمد على و�سائل
خمتلفة� ،سو�ء كانت فيزيائية �أو كيميائية .وميكن تق�سيم تقنيات تاأريخ �لأ�سياء �إىل فئتني
رئي�سيتني� :لتاأريخ �لن�سبي ،و�لتاأريخ �ملطلق.
�لرت��سف� ،أو علم �لطبقات ،هو �أقدم و�سائل �لتاأريخ �لن�سبي ،ويعتمد على قانون �لرت�كب
عمر�� ،أي �أن
�لذي ي�سري �إىل �أن �لرتتيب �ملنطقي للطبقات �جليولوجية يجعل من �أ�سفلها �لأقدم ً
�لأغر��ض �لتي يتم �لعثور عليها يف �لطبقات �لعليا لبد �أنها قد تخلفت بعد تلك �لتي يتم �لعثور
عليها يف �لطبقات �ل�سفلى .وحتى �لآن ،ي�ستخدم �لتاأريخ �ملقارن للمو�قع؛ حيث يتم مقارنة
�لطبقات �جليولوجية يف موقع ما بنظريتها يف موقع �آخر ،وذلك ل�ستقر�ء �لعمر �لن�سبي .وغال ًبا
ما ت�ستخدم تلك �لطريقة يف �ملو�قع �لقدمية ج ًّد�؛ حيث ي�سعب �لتاأريخ �ملطلق.
�أما �لتاأريخ با�ستخد�م �لكربون �مل�سع� ،أو كربون ،14-فهو على �لأرجح �لو�سيلة �لأكرث
�نت�سار� و�لأكرث �سهرة من و�سائل �لتاأريخ �ملطلق .وقد قام جي� .آر� .أرنولد ودبليو� .إف .ليبي
ً
بتطوير تلك �لو�سيلة يف عام  ،1949فاأ�سبحت جز ًء� �أ�سا�س ًّيا من عدة �أدو�ت علماء �لآثار منذ ذلك
�حلني .وقد �أحدثت تلك �لو�سيلة ثورة يف علم �لآثار؛ حيث وفرت طريقة لتاأريخ �ملخلفات ب�سورة
م�ستقلة عن ت�سل�سل �لطبقات �جليولوجية و�لقطع �لأثرية �ملحلية.
ويعتمد �لتاأريخ با�ستخد�م �لكربون �مل�سع على ظاهرة طبيعية ب�سيطة .فالغالف �جلوي
�خلارجي للكرة �لأر�سية د�ئ ًما ما يتعر�ض �إىل �لإ�سعاعات �لكونية ،فيتك�رش �لنيرتوجني �جلوي
متحو ًل �إىل نظائر فيزيائية غري م�ستقرة من �لكربون تعرف بكربون .14-وحتمل �لظو�هر
�جلوية �لأر�سية ،مثل �لعو��سف ،تلك �لنظائر غري �مل�ستقرة �إىل �لأر�ض فت�ستقر يف �لغالف
�حليوي .ولأن كربون 14-يتفاعل مثلما يفعل كل من كربون 12-وكربون ،13-فاإنه يلت�سق
باجلزيئات �لع�سوية �ملعقدة من خالل �لتمثيل �ل�سوئي يف �لنباتات لي�سبح جز ًء� من تركيب
أي�سا.
جزيئاتها؛ وبدورها متت�ض �حليو�نات �لتي تتغذى على تلك �لنباتات كربونً � 14-
وكربون� 14-ملوجود د�خل �لكائنات �حلية د�ئ ًما ما يتحلل �إىل نظائر كربون م�ستقرة؛
ولكن ،لأن �لكائن �حلي ي�ستمر يف �مت�سا�ض كربون 14-طو�ل حياته ،فاإن �لن�سبة بني
كربون 14-وكربون 12-تبقى تقري ًبا هي نف�ض �لن�سبة بينهم يف �لغالف �جلوي .وعندما ينفق
�لكائن �حلي ،يقل معدل كربون 14-يف �جلثة ب�سكل تدريجي؛ حيث يقدر معدل �لنق�ض بن�سف
�لكمية عند �لوفاة كل � 5,730سنة.

من طبيعة �لبيئة يف تلك �ملنطقة �أن ترت�كم طبقات �لرتبة يف ف�سل �ل�سيف بفعل
�لرياح لرتتفع حو�يل � 3سم �سنو ًّيا .ولذلك �أهمية كبرية؛ حيث �إن �لأ�سياء �لتي يخلفها �سكان
وحتفَظ ،ومن ثم فمن ياأتي لحقًا كانت له طبقة جديدة ليخلف فيها
�ملنطقة �رشي ًعا ما ُتدفَن ُ
�أدو�ته و�لأغر��ض غري �ملرغوب فيها.
وقد ُعرث على �لعديد من �لرقائق �حلجرية على �سطح نهر ريفن ،ومع �حلفر لعمق �أكرب
من مرت مت �لعثور على �لكثري من �لعظام وبقايا �لأدو�ت يف قاع حفرة مت تاأريخ حمتوياتها
ري� �إىل قر�بة � 10,000سنة م�ست .وميكننا �أن نتعلم من تلك �ملجموعة �لكثري عن �لأنظمة
�أخ ً
�لغذ�ئية للب�رش �لقدماء ،وكذلك مناهجهم يف �ل�سيد وحتركاتهم �ملو�سمية .و�لرت�كم �لثابت
للرتبة على مر مئات و�آلف �ل�سنني �سديد �لأهمية؛ حيث �إنه ي�ساعد على تاأريخ �لأ�سياء
وكذلك و�سع �لرتتيب �لزمني لالأحد�ث �لتي حدثت يف ذلك �ملوقع.
ويتم �لك�سف عن �ملو�قع �ملختلفة بطرق �ستى؛ فبع�سها يتم �لبحث عنها ،مثل
"ريفن بالف" ،بينما يتم �لعثور على مو�قع �أخرى مبح�ض �ل�سدفة .ففي �ستاء ،1850
�رشبت عا�سفة هائلة جزر �أوركني ب�سمال �إ�سكوتالند� ،وهو �لأمر �ملعتاد؛ �إل �إنه يف ذلك �لعام
قامت �لرياح �مل�سحوبة باملد �ل�سديد �لعلو بتعرية �لع�سب من على كومة كبرية كا�سف ًة بذلك
خمططً ا لعدد من �ملباين �حلجرية قد تاأكد لحقًا �أنها م�ستعمرة من �لع�رش �حلجري �حلديث.
ويف عام  ،1927قامت بعثات ��ستك�سافية خمططة بالبحث يف موقع "�سقارة بر�ي"؛
لتك�سف عن �لقرية �لتي دفنت لآلف �ل�سنني؛ و�ملده�ض يف �لأمر هو �حلالة �جليدة �لتي حفظت
عليها .وقد �أكد �لتاأريخ با�ستخد�م �لكربون �مل�سع �أن �مل�ستعمرة تعود �إىل �لع�رش �حلجري
�حلديث �ملتاأخر ،و�أنها قد �سكنت لقر�بة �ستمائة عام ما بني  3100و 2500قبل �مليالد.
يبقى من قرية "�سقارة بر�ي" ثمانية منازل مت�سلة ببع�ض عن طريق �سل�سلة من
�ملمر�ت �ملنخف�سة �ملغطاة .وبف�سل �حلماية �لتي وفرتها �لرمال �لتي غطت �مل�ستعمرة
لأربعة �آلف عام فاإن �ملباين وحمتوياتها ل تز�ل حمفوظة جي ًد� �إىل حد يكاد ل ي�سدق .ول
ينح�رش �لأمر يف بقاء حو�ئط �ملباين منت�سبة ،وكذلك بقاء �ملمر�ت و�لأزقة �ملغطاة على
أي�سا ل تز�ل موجودة،
حالتها باألو�حها �حلجرية ،بل �إن �لرتكيبات و�لتجهيز�ت �لد�خلية � ً
مانح ًة فر�سة ل مثيل لها للمح نظرة غري م�سبوقة للحياة يف �أوركني يف �لع�رش �حلجري
�حلديث .وت�سرتك �ملنازل يف ت�سميم �أ�سا�سي و�حد؛ حيث تتكون جمي ًعا من حجرة مربعة
كبرية ذ�ت مدفاأة مركزية ،وبها �رشير على كل من جانبيها ،وكذلك جمموعة �أرفف على
�حلائط �ملقابل للمدخل.
ومرور� ببرت� يف �لأردن� ،إىل حائط
إجنلرت�،
ا
ب
�ستونهنج
من
ًا
ث
تر�
أ�سالفنا
لقد ترك لنا �
ً
�ل�سني �لعظيم ،وغريها؛ وكلها �آثار معمارية ت�ستمر يف �أخذ �لألباب .وكل موقع �أثري هو
�ساهد على عبقرية وبر�عة �لإن�سان؛ حيث يقوم علم �لآثار بدور �حلار�ض �لأمني على تر�ث
درو�سا عظيمة من تلك �خلربة �لإن�سانية
�لإن�سانية �لذي جند فيه
ً
تاريخا م�سرتكً ا ونتعلم منه ً
�لو��سعة �لتنوع.

�ملـر�جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

�لعودة يف �لزمن

ميكن لتحليل �ملو�قع �لتي يتم �كت�ساف قطع �أثرية فيها �إعطاء فكرة عن ماهية �لأن�سطة
�لتي كانت تتم يف تلك �ملو�قع .فعلى �سبيل �ملثال ،تك�سف بقع �لرتبة خمططات مباين ما قبل
�لتاريخ وكذلك �ملباين �لتاريخية؛ �سو�ء كانت بيو ًتا� ،أو حظائر� ،أو مدفئات� ،أو خمازن� ،إىل �آخره.
يف عام � ،2007كت�سف عامل �لآثار بيل هيدمان موقع "ريفن بالف" يف �لعام �لأول من
بعثة ��ستك�سافية مدتها ثالثة �أعو�م كان حمورها نهر كيفالينا يف �سمال غرب �أل�سكا .وي�سمل
�ملوقع �لأثري بقايا مع�سكر يرجع �إىل نهاية �آخر ع�رش جليدي منذ حو�يل � 11,000سنة م�ست.

www.archaeology.co.uk
www.britannica.com
news.bbc.co.uk
www.unmuseum.org
www.ancientsites.com
ohio-archaeology.blogspot.com
history-world.org/archeology.htm
archaeologynewsnetwork.blogspot.com

معل ـ ــومات للـ ـ ــزائر

مو�عيد �لعمل

من �ل�سبت �إىل �خلمي�ض :من � 10:00إىل 15:00

مو�عيد �جلولت

من �ل�سبت �إىل �خلمي�ض:
14:30 - 13:30 - 12:30 - 11:30 - 10:30
 تت�سمن جميع تذ�كر عرو�ض �لقبة �ل�سماوية ر�سوم دخول �ملتحف. لغري جمهور �لقبة �ل�سماوية ،تكون ر�سوم دخول �ملتحف  0,50جني ًها. -جولت �ملتحف جمانية حلاملي تذ�كر �لقبة �ل�سماوية �أو تذ�كر �ملتحف.
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وفـر الطـــاقة

وفـر اأمـــوالكـ
اأنقــــذ الأر�ض!
تعتمد �لعديد من �لدول على �لفحم
و�لزيت و�لغاز �لطبيعي لتلبية �حتياجاتها
من �لطاقة� ،إل �أن �لعتماد على �لوقود
�حلفري ي�سكل م�سكلة خطرية؛ حيث �إنه م�سدر
قابل للنفاد� .لأهم من ذلك هو �أن �لوقود
�حلفري يعترب من �أكرب م�سادر �لتلوث �لتي
تدمر كوكب �لأر�ض ،وهو �ل�سبب �لرئي�سي يف
�زدياد ظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري.
وعلى �لرغم من �أننا ل نز�ل غري قادرين
على تطويعها و��ستخد�مها بكفاءة ،فاإن
�لطبيعة �لأم متدنا مب�سادر �أخرى �أنظف
و�أكرث ��ستد�مة هي م�سادر �لطاقة �ملتجددة.
كل ما علينا فعله �لآن هو �لتوقف عن �للجوء
�إىل �حللول �ل�سهلة ،و�لعمل بكد للو�سول �إىل
حلول بديلة �سليمة توؤمن م�ستقبل �لأر�ض
و�حلياة عليها.

طاقة الرياح

�ل�سم�ض هي �أقوى م�سدر للطاقة؛ فيمكن
��ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية يف �لتدفئة،
و�لإ�ساءة ،وتربيد �ملنازل و�ملباين �لأخرى،
�إىل جانب توليد �لكهرباء وت�سخني �ملياه،
وكذلك يف �لعديد من �لعمليات �ل�سناعية.
كما �أن معظم �أ�سكال �لطاقة �ملتجددة تاأتي
من �ل�سم�ض بطريق مبا�رش؛ �أو غري مبا�رش،
فاحلر�رة �لتي تاأتي من �ل�سم�ض تت�سبب يف
دور� �أ�سا�س ًّيا يف
هبوب �لرياح ،كما تلعب ً
�لدورة �لطبيعية لتبخري وتر�سيب �ملياه �لتي
تتولد منها �لطاقة ،وكذلك ت�ساهم يف منو
�لأ�سجار و�لنباتات �لأخرى �لتي ُت�س َتخ َدم يف
توليد طاقة �لكتلة �حليوية.
ويعترب ��ستخد�م �لألو�ح �ل�سم�سية و�سيلة
ر�ئعة لتوليد �لكهرباء �لنظيفة و�ملتجددة،
و�لتي ميكنها َم ّد �لأماكن �لنائية بالطاقة،
وكذلك �إ�ساءة �ملنازل �أو �أماكن �لعمل
جزئ ًّيا .ومع زيادة كفاءة تكنولوجيا �لألو�ح
�ل�سم�سية وتو�فرها قد تتمكن �أنظمة �لكهرباء
�لفوتوفولتية من ت�سغيل �ملر�فق �ل�سناعية
يف �أحد �لأيام.

الطاقة املائية

الطاقة ال�سم�سية
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الطاقة احلرارية الأر�سية

ُت�ستخدم طاقة �لرياح منذ قرون يف
�إبحار �ل�سفن وت�سغيل طو�حني �لهو�ء
�لتي تقوم بطحن �حلبوب� .أما �ليوم ،فيتم
ح�سد طاقة �لرياح عن طريق �لتوربينات
و��ستخد�مها يف توليد �لكهرباء.
�إن عدد �لدول �لتي ت�ستخدم طاقة �لرياح
يف �زدياد م�ستمر ،كما تقوم �لعديد من �لدول
�لتي تعتمد على طاقة �لرياح بالفعل بتطوير
خمزونها من �لتوربينات �سنو ًّيا .وعلى ر�أ�ض
�لدول �لتي ت�ستخدم تلك �لطاقة �لنظيفة
�ل�سني وفرن�سا و�أملانيا و�لهند و�إ�سبانيا
و�ململكة �ملتحدة .فب�سورة عامة ،لطاقة
�لرياح م�ستقبل و�عد؛ حيث ميكن �أن ت�سبح
من م�سادر توليد �لطاقة �لأ�سا�سية بحلول
عام � 2050إذ� ��ستمرت �لدول �لتي ت�ستخدم
تلك �لطاقة �لآن يف ��ستخد�مها وتطويرها.

ميكن �حل�سول على �لطاقة �حلر�رية من
�خلز�نات �لعميقة �ملوجودة حتت �لأر�ض عن
طريق �حلفر� ،أو من �خلز�نات �حلر�رية �لقريبة
من �سطح �لأر�ض .وت�ستخدم بع�ض حمطات
توليد �لطاقة �حلر�رية �لأر�سية �لبخار �لناجت
من �خلز�نات لت�سغيل �لتوربينات �أو �ملولد�ت،
بينما تعتمد بع�ض �ملحطات �لأخرى على
�ملياه �ل�ساخنة لغلي �سائل معني يتبخر ثم
يقوم بت�سغيل �لتوربينات.
كما ميكن ��ستخد�م �ملياه �ل�ساخنة
�لقريبة من �سطح �لأر�ض مبا�رش ًة للتدفئة.
ومن �أمثلة �ل�ستخد�م �ملبا�رش للطاقة
�حلر�رية �لأر�سية :نظم �لتدفئة �ملنزلية،
وزر�عة �لنباتات يف �ل�سوبة �لزجاجية،
وجتفيف �ملحا�سيل ،وتدفئة �ملياه يف
�ملز�رع �ل�سمكية� ،إىل جانب �لعديد من
�لعمليات �ل�سناعية مثل ب�سطرة �لألبان.

يعد تدفق �ملياه من �أعلى جمرى �لنهر
م�سدر� لطاقة هائلة .وتعترب
�إىل �أ�سفله
ً
�ملياه من م�سادر �لطاقة �ملتجددة �لتي يتم
�سحنها با�ستمر�ر عن طريق �لدورة �لطبيعية
للتبخر و�لرت�سيب .ف ُت�ستخدم �ملياه �ملتدفقة
يف ت�سغيل عجالت �ملياه �لالزمة للعمليات
�مليكانيكية؛ حيث يتم ح�سد �لطاقة بو��سطة
�لتوربينات لت�سغيل مولد�ت �لكهرباء ،مثلما
هو �حلال يف �ل�سدود حول �لعامل.
�إل �أن �ملياه �ملتدفقة تعد من م�سادر
نظر� لتاأثريها �لبيئي
�لطاقة �ملثرية للجدل ً
�لكبري .فتغيري �أي نظام من نظم �ملياه ،مثل
�ل�سدود �ملوجودة على �لأنهار ،له تاأثري على
�لنظم �لبيئية �ملحيطة بها؛ حيث ميكن �أن
يت�سبب يف تغيري كبري فيها قد ي�رش بها.
ومع ذلك ،تعد �ل�سدود �لكهرومائية خري مثال
مل�سادر �لطاقة؛ حيث �إنه فيما عد� مرحلة
�لبناء ل حتتاج �إىل �لوقود �حلفري ،فال
حتتاج �إليه يف �لت�سغيل ،كما ل حتتاج �إل �إىل
�لقليل من �ل�سيانة لت�ستمر يف �لعمل.

طاقة الكتلة احليوية

هاما من
تعد �لكتلة �حليوية
م�سدر� ًّ
ً
م�سادر �لطاقة منذ قيام �لب�رش بحرق �خل�سب
لطهي �لطعام ولتدفئة �أنف�سهم .ول يز�ل
�خل�سب هو �مل�سدر �لأ�سا�سي لطاقة �لكتلة
�حليوية� ،إىل جانب بع�ض �مل�سادر �لأخرى
مثل �ملحا�سيل و�لع�سب و�لنباتات �لأخرى،
بالإ�سافة �إىل خملفات وف�سالت �لزر�عة
و�لغابات ،وكذلك �ملكونات �لع�سوية �لناجتة
عن �ملخلفات �لبلدية و�ل�سناعية ،وحتى غاز
�مليثان �لناجت من مكبات �لنفاية .و ُت�ستخدم
�لكتلة �حليوية لتوليد �لكهرباء ،كما ت�ستخدم
كوقود يف و�سائل �لنقل �أو لت�سنيع �ملنتجات
�لتي تتطلب ��ستهالك وقود حفري غري متجدد.
وت�ستهلك �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�لكتلة �حليوية يف توليد �لكهرباء مبعدل �أكرب
من قرينه يف دول قارة �أوروبا جمموعة؛
�إل �أن معدل ��ستهالك �لكتلة �لع�سوية يف
توليد �لكهرباء و�حلر�رة قد ت�ساعف ثالثة
عاما �ملن�رشمة يف
�أ�سعاف يف �لً 13
 15دولة �أوروبية.

ول تعترب بع�ض تطبيقات �لكتلة �لع�سوية
تناف�سية ب�سكل كامل يف هذه �ملرحلة .ففي
جمال توليد �لكهرباء على �سبيل �ملثال ،توجد
مناف�سة قوية من قبل حمطات توليد �لكهرباء
�جلديدة وعالية �لكفاءة �لتي تعمل بالغاز
�لطبيعي وبدورة متد�خلة� .إل �أن �قت�ساديات
تكنولوجيا طاقة �لكتلة �حليوية يف �زدهار،
كما �أن �لقلق �ملتز�يد من �نبعاثات غاز�ت
�ل�سوبة �لزجاجية يجعل من طاقة �لكتلة
�حليوية جما ًل جذ� ًبا.

الهيدروجني

ت�ستخدم وكالة نا�سا �لف�سائية
�لهيدروجني �ل�سائل منذ �سبعينيات �لقرن
�ل�سابق لدفع مكوك �لف�ساء و�ل�سو�ريخ
�لأخرى �إىل �ملد�ر�ت �خلا�سة بها .وتقوم
خاليا �لوقود �لتي تعمل بالهيدروجني
بت�سغيل نظم �ملكوك �لكهربائية منتج ًة
منتجا ثانو ًّيا نظيفًا؛ �أل وهو �ملياه �لتي
ً
ي�رشب منها طاقم �ملركبة.
وللهيدروجني �إمكانيات كثرية كوقود
وم�سدر للطاقة ،ولكن �لتكنولوجيا �ملطلوبة
لتطوير تلك �لإمكانيات ل تز�ل يف مر�حلها
�سيوعا على
�لأوىل .وهو �لعن�رش �لأكرث
ً
كوكب �لأر�ض� ،إل �إنه د�ئ ًما ما يوجد يف
�لطبيعة متح ًد� مع عنا�رش �أخرى؛ فاإذ�
�نف�سل عن تلك �لعنا�رش ،ميكن ��ستخد�مه
لت�سغيل �ملركبات ،وليحل حمل �لغاز
�لطبيعي يف �لطهي و�لتدفئة وتوليد �لكهرباء.
مع ت�سدر �لأزمة �ملالية وفو�تري �لطاقة
�ملتز�يدة �لأخبار ،فمن �ملوؤكد �أننا جمي ًعا
ن�سعر بتلك �مل�سكلة .وميكن للمنازل �لقت�ساد
يف �مل�رشوفات وكذلك تقليل �نبعاثاتها من
ثاين �أك�سيد �لكربون عن طريق �لرت�سيد يف
��ستخد�م �لطاقة .ويعد املنزل �سديق البيئة
 �أحد �لتجارب �لتفاعلية �ل�سيقة �ملعرو�سةبقاعة �ل�ستك�ساف  -طريقة �سهلة وم�سلية
لتو�سيح �لتد�بري �لتي يجب �لقيام بها د�خل
�ملنزل لتوفري �لطاقة �إذ� قررنا فع ًال �إنقاذ
منزلنا �لأكرب؛ �لأر�ض.
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تكنولـــوجيا

كلنا نريد �قتناء �أحدث �ل�سيار�ت و�آخر �ل�سيحات من �ملالب�ض وكل ما هو جديد من �لأجهزة �لرب�قة؛ ولكن ما هو �لثمن
�لذي يدفعه كوكبنا من �أجل ذلك؟ فهل من �ملمكن �لذهاب للت�سوق بدون �ل�سعور بالذنب؟ وهل ميكن للمنتجات �سديقة �لبيئة
�أن ت�سبح من �ملنتجات �ملرغوب فيها؟

اأحدث �صيحات اللمبات

ؤخر� نوع جديد من �للمبات �لكهربائية �ملوفرة للطاقة لتحل
ظهر يف �لأ�سو�ق مو ً
حمل �للمبات �لفلورية �مل�سغوطة و�للمبات ذ�ت �ل�سمام �لثنائي .تلك �لتكنولوجيا،
�ملعروفة باإ�ساءة �لكاثود �أو �إ�ساءة �لإلكرتونات �ملحفزة تقوم بتوفري �لطاقة ومتنح
م�ستخدميها جودة عالية من �ل�سوء �لنقي.
تقوم �للمبات �لفلورية و�للمبات ذ�ت �ل�سمام �لثنائي بتوفري �لطاقة وت�ستمر
لفرتة طويلة ،كما تنبعث منها حر�رة �أقل من �للمبات �لعادية؛ �إل �إن �سوءها غري
ري� ما تتدرج �إىل
طبيعي .و�للمبات �لتي ُتطرح يف �لأ�سو�ق على �أنها "متدرجة" كث ً
مدى حمدد ،كما �أن �للمبات �لفلورية ت�ستغرق وق ًتا طوي ًال لت�سيء بالكامل .وتتاأثر
جودة لون �ل�سوء �لنابع من تلك �للمبات بكيفية عملها.
مثل �للمبات �لفلورية و�للمبات ذ�ت �ل�سمام �لثنائي ،ت�ستخدم ملبات �إ�ساءة �لكاثود �لفو�سفور؛ �إل �إنها ل متت�ض �ل�سوء
عو�سا عن ذلك .ب�سورة مب�سطة ،ملبات �إ�ساءة �لكاثود ما هي �إل �أنابيب �إ�سعاع �لكاثود معاد ت�سكيلها
بل متت�ض �لإلكرتونات ً
يف �سورة ملبات؛ حيث تتدفق �لإلكرتونات من م�سطح كاثود معدين ليقوم بجذبها جمال كهربائي يف �جتاه �أنود ،وهو طبقة
معدنية رقيقة توجد يف �جلانب �خللفي من �لف�سفور.
نوعا خمتلفًا من �لفو�سفور ،متنح ملبات �إ�ساءة �لكاثود م�ستخدميها �سو ًء� طبيع ًّيا �إىل حد كبري .وقد
ولأنها ت�ستخدم ً
�أ�سارت �ل�رشكة �ملنتجة لتلك �للمبات �إىل مميز�تها �لكثرية؛ على �سبيل �ملثال� :أنها ت�ساء ب�سهولة وب�رشعة ،وت�سيء يف جميع
�لجتاهات بد ًل من �أن ت�سيء من خالل ب�سي�ض �سيق ،كما �أنها ل حتتوي على �لزئبق.

الغالية �صديقة البيئة

�لغالية �سديقة �لبيئة ع�رشية يف �سكلها وتبدو مثل �أية غالية كهربية �أنيقة
أي�سا بغلي
�أخرى؛ ولكنها تتميز باأنها ت�سمح للم�ستخدم مبلئها للنهاية� ،إل �إنها ت�سمح � ً
من كوب �إىل ثمانية �أكو�ب من �ملياه ح�سب �حلاجة.
ففي كل مرة نقوم با�ستخد�م �لغالية �لكهربائية ،نهدر كمية كبرية من �ملياه �لتي
قدر� من �لطاقة يوؤثر بال�سلب على �لحتبا�ض �حلر�ري .وميكننا
ل نحتاج �إليها؛ كما نهدر ً
�أن نوفر حو�يل  90ثانية يف كل مرة نقوم فيها بغلي �ملياه بو�سع قدر �ملياه �لذي
نريده فقط .لذلك ،مت �بتكار تلك �لغالية ملو�كبة حتديات تقليل �لطاقة �ملهدرة ب�سبب
ملء �لغاليات زيادة عن �حلاجة؛ ومن خالل تلك �لطريقة �ل�سهلة �لتي ت�سمن �أن تقوم
بغلي مقد�ر �ملياه �لذي حتتاج �إليه فقط ميكنك �إنقاذ كوكب �لأر�ض خالل ��سرت�حتك.

احلافلة احلا�صنة

يوما حينما كنت عالقًا يف �ملرور �أن تقلع ب�سيارتك لتطري فوق
هل متنيت ً
�جلميع؟ �إن �حلافلة �حلا�سنة �لتي �بتكرها يوزهو �سوجن من �سنزن يف �ل�سني هي
�لتحقيق �لأقرب �إىل هذه �لرغبة؛ فهي تعد باأن تكون �حلل �جلديد مل�سكلة �لتلوث
و�لطرقات �ملزدحمة يف تلك �لدولة.
تلك �حلافلة �لعامة �لتي يبلغ �رتفاعها  5,4مرت�ت وعر�سها  7,6مرت�ت ،و�لتي
ميكنها �أن ت�ستوعب 1,200ر�كب ،تعمل مبزيج من �لكهرباء �ملحلية و�لطاقة �ل�سم�سية
�مل�ستمدة من �لألو�ح �ل�سم�سية �ملوجودة على �سطع �حلافلة ويف مو�قف �حلافالت.
وت�سري �حلافلة ب�رشعة  40كم يف �ل�ساعة ،وميكنها تقليل �لزدحام بن�سبة � 25إىل
 %30يف �لطرق �لرئي�سية.
وقد �أ�سارت جريدة �لنيويورك تاميز �أن �حلافلة �حلا�سنة ميكنها �أن حتل حمل  40حافلة تقليدية ،مما يوفر حو�يل
 860ط ًّنا من �لوقود �لذي ت�ستخدمه �حلافالت �لتقليدية �سنو ًّيا ،كما توفر حو�يل  2,640ط ًّنا من �نبعاثات �لكربون.
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الأجنحة الطائرة

طائر�ت �خلطوط �جلوية �لتقليدية ل تز�ل ثقيلة
ومزعجة وملوثة للبيئة على �لرغم من جمهود�ت مهند�سي
�لطري�ن لتح�سني ذلك .ولكن ،يف �مل�ستقبل ،قد ياأتي �ليوم
�لذي ن�سافر على منت جناح طائر �أو "جناح خفا�ض"؛ حيث
ي�سبح ج�سم �لطائرة باأكمله هو و�سيلة �لرفع ،وهي �لفكرة
�لتي طرحها �أو ًل فريدريك هانديل بيج يف عام .1961
تلك �لأجنحة �مل�سنوعة من �لبال�ستيك يكون ب�سطحها
م�ساحات بها ثقوب �سغرية لتقليل �جلرف ،كما �ستكون
�لأجنحة �أخف من �أجنحة �لطائرة �لتقليدية ،و�ستعمل
بكفاءة �أكرث للوقود .كما �سيو�سع �ملحرك على �سطح
�لأجنحة ل�رشف �ل�سو�ساء بعي ًد� عن �لأر�ض ،و�سوف حتلق
بطريقة خمتلفة لتقليل ��ستهالك �لوقود وتقليل �لتلوث.
و�لهدف من كل ذلك تقليل معدل �لتلوث �لناجت من �ملركبات
�جلوية عن �ملعدل �حلايل بحلول عام  ،2025على �لرغم
من م�ساعفة حركة �لنقل �جلوية.

املراجع

www.inventor-strategies.com
www.scientificamerican.com
www.ecokettle.com
blog.sherweb.com

معلومات للزائر
منطقة اال�شتك�شاف
مواعيد العمل

من �ل�سبت �إىل �خلمي�ض:
من � 9:00إىل 15:30
ماعد� �لثالثاء :من � 8:30إىل 12:30

مواعيد اجلوالت

من �ل�سبت �إىل �خلمي�ض:
14:00 + 12:30 + 11:00 + 09:30
ماعد� �لثالثاء11:00 + 9:30 :

اأ�سعار الدخول

�لطلبة :جنيهان ،غري �لطلبة 4 :جنيهات

قاعة اال�شتماع واال�شتك�شاف

•لالطالع على قائمة �لعرو�ض �ملتاحة بقاعة �ل�ستماع
و�ل�ستك�ساف ،يرجى زيارة موقع �ملركز �لإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc

•للحجز ،برجاء �لت�سال باإد�ري قاعة �ل�ستك�ساف قبل
�ملوعد �ملطلوب باأ�سبوع على �لأقل.

االأ�سعار

عرو�ض �لفيديو ()DVD
�لطلبة :جنيه و�حد ،غري �لطلبة :جنيهان.
عرو�ض ثالثية �لأبعاد ()3D
�لطلبة :جنيهان ،غري �لطلبة 4 :جنيهات.
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ور�ض العمل
والب ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج
والأن�سط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الذهب االأزرق

بدون �ملياه لن تكون هناك حياة؛ فهي �رشورية جلميع �أ�سكال �حلياة فتحتل حو�يل
 %70,9من �سطح �لأر�ض ،وت�سكل حو�يل ثلثي ج�سم �لإن�سان .يف هذه �لور�سة ،يتعرف
�لطالب على خ�سائ�ض �ملياه ودورتها �لطبيعية� ،إىل جانب بع�ض �لظو�هر �ملثرية
�لأخرى مثل �لتوتر �ل�سطحي.
•�ملرحلة �ل�سنية� 10-8 :سنو�ت.

حياة النبات

ما هي �أهمية �لنباتات؟ وكيف تنبثق من تلك �لبذرة �ل�سغرية؟ وكيف تقوم ب�سناعة
غذ�ئها؟ وكيف تتكاثر؟ يف هذه �لور�سة ،يتعرف �لطالب على �لبيئة �لتي تنمو فيها
�لنباتات وكيف تتغذى� ،إىل جانب �لتعرف على خ�سائ�ض �لنباتات و�أجز�ئها �ملختلفة
وتاأثريها على �حلياة ككل.
•�ملرحلة �ل�سنية� 11-9 :سنة.

حول النظام ال�سم�سي يف  90دقيقة

يعد علم �لفلك و�ح ًد� من �أقدم �لعلوم �إذ� مل يكن �أقدمها؛ وهو �لعلم �ملخت�ض بدر��سة
�لكون و�أ�سوله وطبيعته ،كما يقوم بدر��سة �لأجر�م �ل�سماوية و�لظو�هر �ملختلفة �لتي
حتدث خارج �لغالف �جلوي لكوكب �لأر�ض .تك�سف هذه �لور�سة بع�ض �حلقائق �ملذهلة
�خلا�سة بالنظام �ل�سم�سي و�أجر�مه �ل�سماوية �ملختلفة ،وذلك من خالل عمل �لنماذج
وجمموعة من �لأن�سطة �لتفاعلية �لأخرى.
•�ملرحلة �ل�سنية� 11-9 :سنة.

ما هي املادة؟

حتيط بنا �ملادة يف كل مكان؛ ولكن ،ما هي �ملادة؟ وما هي حالتها؟ وما هي
�لتغري�ت �لفيزيائية و�لكيميائية �لتي حتدث لها؟ �سيتعرف �لطالب من خالل هذه
�لور�سة على كثري من خ�سائ�ض �ملادة وت�سنيفاتها و�لظو�هر �لأخرى �ملرتبطة بها،
وذلك من خالل جمموعة متنوعة من �لتجارب �لتفاعلية �ل�سيقة.
•�ملرحلة �ل�سنية� 11-9 :سنة.

نادي ال�سطرجن

بالتعاون مع �لحتاد �مل�رشي لل�سطرجن ،يهدف هذ� �لربنامج �إىل تنمية �لقدر�ت
�لذهنية للم�سرتكني ،بالإ�سافة �إىل م�ساعدتهم على تو�سيع معرفتهم وقدر�تهم �لإبد�عية.
وتعد لعبة �ل�سطرجن تدري ًبا لإمكانيات �لعقل غري �ملحدودة ،فهي تعمل على تنمية قدر�ت
�لفرد �لعقلية �لتي يحتاج �إليها طو�ل حياته؛ كالقدرة على �لرتكيز و�لتفكري �لنقدي،
و�لتعرف على �لأمناط و�لتخطيط �ل�سرت�تيجي ،و�لقدرة على �لإبد�ع و�لتحليل و�لرتكيب
و�لتقييم ،على �سبيل �ملثال ل �حل�رش .كما �أن �ل�سطرجن �أد�ة فعالة لتعليم كفاء�ت هامة
كالقدرة على حل �مل�ساكل و�لتفكري �لنظري؛ فمن خاللها ،نتعلم كيفية حتليل �ملو�قف
من خالل �لرتكيز على �لعو�مل �لهامة و�إز�لة �لعو�ئق.
•�ملرحلة �ل�سنية� 14-6 :سنة.

نقطة البداية

تتكون �لأبجدية �لعربية من  28حرفًا هي حجر �لأ�سا�ض جلميع �لكلمات يف تلك
أي�سا على �للغة �لإجنليزية �لتي تتكون �أبجديتها من  26حرفًا.
�للغة ،وينطبق ذلك � ً
وباملثل ،فاإن كل �سيء يف عاملنا يتكون من جمموعة من �لرتكيبات �ملختلفة حلو�يل
 100عن�رش ل ميكن حتليلها �إىل مو�د �أب�سط بو��سطة �لكيمياء �لعادية.
وقد بد�أ �لبحث عن �لأمناط يف �ملادة وت�سنيفها منذ �لع�سور �لقدمية .ففي ع�رش
�أر�سطو ،كان �أ�سا�ض كل �سيء �ملاء و�لنار و�لأر�ض و�لهو�ء .ومع مرور �لوقت� ،أدت كثري
من �ملالحظات و�لتجارب ،بالإ�سافة �إىل �كت�ساف عنا�رش جديدة� ،إىل ظهور نظام
ت�سنيف علمي للعنا�رش على �أ�سا�ض �خل�سائ�ض و�ل�سلوكيات �مل�سرتكة؛ وهو ما ُيعرف
با�سم �جلدول �لدوري.
فما هو �جلدول �لدوري؟ وكيف يتم ترتيب �لعنا�رش بد�خله؟ وكيف يتم حتديد
جمموعات �لعنا�رش فيه؟ من خالل ذلك �لربنامج� ،سيتعرف �لطالب على �إجابات تلك
�لأ�سئلة وما �أكرث من ذلك؛ ف�سيتعرفون على تاريخ �جلدول �لدوري ،ويلعبون �لألعاب،
ويقومون بالتجارب �لتفاعلية ،كما �سيقومون ببناء �جلدول �لدوري �خلا�ض بهم.
•�ملرحلة �ل�سنية� 16-12 :سنة.

مغامرة ف�سائية

َمن �لذي ل يحب �كت�ساف �لف�ساء �خلارجي بجميع �أ�رش�ره؟ من خالل عمل �لنماذج
وجمموعة متنوعة من �لأن�سطة �لتفاعلية و�لعرو�ض �لتقدميية و�لأفالم ،تاأخذ تلك
�لور�سة �لطالب يف رحلة مذهلة ل�ستك�ساف �أ�رش�ر بع�ض �لظو�هر �لفيزيائية �لفلكية مثل
�لنيازك و�ملجموعات �لنجمية و�لت�سادمات �لكونية و�لقوى �ملد�رية� ،إىل جانب �لعديد
من �حلقائق �ملذهلة و�لنزعات و�حلو�دث �لأخرى.
•�ملرحلة �ل�سنية� 14-12 :سنة.

الكهرباء يف حياتنا

للب�رش عالقة وطيدة ج ًّد� بالكهرباء ،فيكاد يكون من �مل�ستحيل �أن نف�سلها عن
حياتنا؛ حيث �إنها ت�سيء عاملنا ومتده بالطاقة .ومن خالل عدد من �لتجارب �لتفاعلية
�ملبهجة �سيتعرف �لطالب على تو�سيل �لكهرباء وقانون �أوم وحفظ �لطاقة� ،إىل جانب
�لعديد من �حلقائق �لأخرى عن �لكهرباء.
•�ملرحلة �ل�سنية� 14-12 :سنة.

معاجلة املياه

معاجلة �ملياه هي �لعملية �لتي يتم بها جعل �ملياه �ساحلة لل�رشب ولال�ستخد�م يف
�لعمليات �ل�سناعية و�ل�ستخد�مات �لطبية �إىل جانب �لعديد من �ل�ستخد�مات �لأخرى.
وخالل تلك �لور�سة� ،سيتعرف �لطالب على �خلطو�ت �لتي يتم بها معاجلة �ملياه من
خالل �لعديد من �لأن�سطة �لتفاعلية �لتي تتطرق لعمليات معاجلة �ملياه �ملختلفة مثل
مرحلة ما قبل �إ�سافة �لكلور و�لرت�سيب و�لتنقية و�لتحلية و�لتطهري.
•�ملرحلة �ل�سنية� 16-12 :سنة.
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2011
ملف العدد

بقلم :نهى رحال

�سنة م�ستع ـ

الأر�ض املتغرية

لقد حفلت �سنة  ،2011منذ بد�يتها وحتى �لآن ،بتغري�ت تاريخية هائلة و�أحد�ث
مذهلة .فبينما هزت �لثور�ت �ل�سعبية و�لنتفا�سات �ل�سيا�سية �أرجاء دول �ل�رشق �لأو�سط
و�سمال �إفريقيا ،فاإن �لطبيعة �لأم قد �أ�رشت على �أن تتفوق على تلك �لأحد�ث بظو�هر
طبيعية كارثية ت�ستمر يف َه ِّز �أركان �لعامل .وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف �نفجار بركان �أي�سلندي
�آخر ،ويف زلز�ل عنيف بقوة  9,0على مقيا�ض ريخرت قد �رشب �سو�حل �ليابان مت�سب ًبا يف
ت�سونامي حلق به ليزيل �لثنان مدنًا ومز�رع باأكملها ،كما �أدى �إىل رفع درجات �لتاأهب
يف �أماكن تبعد عن �ليابان مب�سافات كبرية مثل �ل�ساحل �لغربي للوليات �ملتحدة
و�أمريكا �جلنوبية ،ناهيك عن �أنهما قد ت�سببا يف �أكرب حالة طو�رئ نووية منذ �نهيار
مفاعل ت�رشنوبل يف ثمانينيات �لقرن �ملن�رشم.
وبينما كنت �أ�ساهد �لأخبار� ،كت�سفت �أن متابعة �لأخبار �ل�سيا�سية ،حتى لو مل
�أكن معتادة عليها ،ي�سهل متابعتها مقارن ًة مبحاولة �لتعرف على م�سببات وتو�بع تلك
"�لكو�رث" �لطبيعية .لذلك �رشعت يف �لبحث عن "طبيعة �لأر�ض" ،يف حماولة لفهم تلك
�لظو�هر �لتي ت�سكل وتعيد ت�سكيل �لكوكب �لذي نقطنه ،و�لتي تبقى ظو�هر ل ميكن �لتنبوؤ
بها يف عامل قد مالأته �لنظريات و�لكت�سافات �لعلمية �ملتطورة.

نظرة اإىل الوراء

يف �ملا�سي غري �لبعيد ،قام ر�سامو �خلر�ئط بر�سم �خلنادق �ملوجودة يف �أعماق �ملحيطات،
بينما �قتفى علماء �لزلزل مو�قع حدوث �لهز�ت �لأر�سية حتت تلك �خلنادق �ملحيطية ،وقام
علماء �لرب�كني بدر��سة �لرب�كني �لتي تعلوها� .إل �إنهم جمي ًعا عملو� ب�سكل منف�سل عن بع�سهم؛
فلم يدركو� �أن �لظو�هر �لتي يدر�سونها هي يف �لأ�سل جزء من عملية و�حدة� .أما �ليوم ،في�ساعدنا
فهمنا لظاهرتي متدد قاع �ملحيط و�لند�سا�ض على تو�سيح �أ�سباب متركز كثري من �لرب�كني
�ملوجودة على �سطح �لأر�ض يف حميط �ملحيط �لهادئ ،فيما يعرف بد�ئرة �لنار؛ حيث تند�ض
�ل�سفائح �لتكتونية حتت �خلنادق �ملحيطية �لعميقة.
تكون كوكب �لأر�ض من �سحابة من �لرت�ب
فمنذ �أربعة مليار�ت و�ستمائة مليون �سنةَّ ،
ل�رشب مكثف من �لكويكبات
و�لنري�ن تدور حول �ل�سم�ض .مليئ ًة بالرب�كني �ملتفجرة ،و�سحي ًة
ٍ
و�ملذنبات�� ،ستعلت �لأر�ض حتت وطاأة بحر من �ل�سخور �ملن�سهرة �لتي غطت �سطحها .ومع
مرور �لوقت ،بردت �لأر�ض فانف�سل ج�سدها �إىل عدة طبقات خمتلفة؛ حيث غط�ست �ملادة ذ�ت
لتكون �لنو�ة �ل�سلبة لالأر�ض ،و�لتي يغلفها خليط �أقل
�لكثافة �لأعلى ،وهي يف �لأغلب �حلديد؛ ِّ
مكون من مادتي �لنيكل و�حلديد ،وهما عن�رش� �للب �خلارجي لالأر�ض .ويحيط �لدثار
كثافة َّ
ري� ،تعلو
أخ
�
و
�ملتميزة.
�لطبقات
من
للعديد
مق�سم
وهو
أر�ض،
ال
ل
و�خلارجي
�لد�خلي
�للب
بكل من
ً
�لدثار ق�رشة �لأر�ض ،وهي ق�رشة رقيقة �ل�سمك مكونة من مو�د �سخرية.
وعلى عمق ي�سل �إىل  752كيلوم ًرت� حتت �سطح �لأر�ض ،تزد�د �سخونة �ل�سفائح �لتكتونية؛
حتى ت�سبح لينة ،فتتوقف عن �إحد�ث هز�ت �أر�سية .ومع ذلك ،فاإن عملية �لن�سهار ت�ستمر كلما
تعمقنا �أكرث د�خل �لأر�ض حتى متتزج �ل�سفائح بالدثار �ملحيط بها .ويف �لنهاية ،تربز هذه �ملو�د
على طول مرتفعات و�سط �ملحيط؛ حيث ت�ستمر �ل�سفائح �لتكتونية يف �لبتعاد عن بع�سها؛ لتخرج
�ملو�د �ملن�سهرة ومتالأ �ل�سقوق �لتي تتكون بفعل �لنف�سال .وعندما تربد �حلمم �لربكانية ،فاإنها
تلت�سق باحلو�ف �لز�ئدة لكل �سفيحة مك ِّون ًة ق�رشة جديدة لقاع �لبحر ،وهي �لظاهرة �ملعروفة
بتمدد قاع �ملحيط؛ هكذ� تكتمل عملية �لند�سا�ض وت�ستمر �ل�سفائح �لتكتونية يف �لتك ُّون.
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كان من �ملعتقد لفرتة طويلة �أن �لق�رشة �خلارجية لكوكب �لأر�ض� ،أي �لغالف
�ل�سخري ،هي ق�رشة ممتدة ل تنك�رش .ولكنها يف حقيقة �لأمر عبارة عن �سائل مكون
من �لعديد من �ل�سفائح �أو �ل�رش�ئح �ل�سلبة و�ملتعرجة فيما ي�سبه �لف�سيف�ساء .تتكون تلك
�لكتل �لعمالقة �لتي ت�سكل ق�رشة �لأر�ض من �سخور �سلبة وباردة يرت�وح �سمكها من
رت� ،وهي تختلف من حيث �حلجم و�ل�سكل ،ولها حدود معروفة تخرتق
� 6إىل  60كيلوم ً
�لقار�ت و�ملحيطات على ح ٍد �سو�ء.
وب�سبب �لقوى �لنابعة من �للب �لد�خلي �مل�سع لالأر�ض و�ملكون من �حلديد �ل�سلب،
تتحرك هذه �ل�سفائح �لتكتونية ب�رشعات متفاوتة ويف �جتاهات خمتلفة فوق طبقة
مكونة من �سخور �أكرث �سخونة وليونة ت�سمى بالغالف �ملوري .وب�سبب �حلر�رة �لعالية
و�ل�سغط �ل�سديد �ملوجودين يف هذه �ملنطقة ،يت�سوه �جلزء �لأعلى للغالف �ملوري
فين�ساب حتت �سطح �لأر�ض مبا�رش ًة تقري ًبا .وت�سمح هذه �خلا�سية يف �لغالف �ملوري
لل�سفائح �لتكتونية باأن تتقدم ببطء خالل رحالتها �لتي ل تنتهي حول �سطح �لأر�ض؛
حيث تتحرك بال�رشعة �لتي ت�ستغرقها �أظافر �لإن�سان لكي تنمو.
ومع مرور �لأزمنة و�لع�سور �جليولوجية ،ترتطم �لقار�ت و�لكتل �لأر�سية �لأخرى
ببع�سها ،وتنف�سل ،وتتحرك عرب �لكوكب على عباءة �لدثار �مل�ستعلة حتت �لق�رشة
�لأر�سية؛ �لأمر �لذي يوؤدي �إىل تكوين �ملحيطات �أو �ختفائها .وهكذ� يتغري �ملوقع
�لن�سبي للقار�ت و�ملحيطات بالن�سبة �إىل خط �ل�ستو�ء ،وبالن�سبة �إىل �لقطبني ،وبالن�سبة
�إىل بع�سها عرب �لفرت�ت �لطويلة من �لزمن.

دائرة النار

د�ئرة �ملحيط �لهادئ �لنارية هي موطن حلو�يل  452بركانًا وحو�يل  %90من �لزلزل
�ملوجودة على �سطح �لأر�ض .فتمتد د�ئرة �لنار لت�سمل �أماكن كثرية ،ومنها� :حلز�م �لربكاين
جلبال �لإنديز وبوليفيا وت�سيلي ومناطق عديدة يف �أمريكا �لو�سطى و�أمريكا �ل�سمالية ورو�سيا
و�لفلبني و�أندوني�سيا ونيوزيلند� و�لقارة �لقطبية �جلنوبية .وعندما �رشعت يف حماولة فهم
�ل�سبب ور�ء وجود كثري من �لرب�كني و�لزلزل يف تلك �ملناطق ،ر�أيت �أنه من �لأف�سل �أن �أبد�أ
با�ستك�ساف طبيعة ك ٍّل من هاتني �لظاهرتني �أولً.
فوجدت �أن �لرب�كني هي فتحات موجودة على �سطح كوكب �لأر�ض تندفع منها �ملو�د
�ملن�سهرة ،و�لتي تتكون جر�ء زيادة �ل�سغط و�حلر�رة مع �لتعمق د�خل �لأر�ض .ويف و�قع
�لأمر ،فاإن �ل�سغط يقلل من تاأثري �حلر�رة �لعالية على �ل�سخور ،مما يعيق عملية �لن�سهار؛
�أي �أنه بزيادة �ل�سغط ت�سبح �ملادة يف �سورتها �لأكرث كثافة .كما �أن لتعر�ض �ملو�د للمياه
دور� �أ�سا�س ًّيا يف عملية �لن�سهار؛ حيث �إنها ت�سعف من �لرو�بط �لذرية �ملوجودة د�خل
ً
�ملعادن.
وعندما نتاأمل مو�قع �أكرث  500بركان ن�ساطً ا على �سطح �لأر�ض ،جند �أن كل تلك
�لرب�كني ما هي �إل مظهر من مظاهر �لعو�مل �لثالثة �لرئي�سية �لتي ت�ساهم يف �نفجار
�لرب�كني وتكوين �ملو�د �ملن�سهرة .ففي هاو�ي تكون �حلر�رة هي �سبب �ن�سهار �ل�سخور؛
بينما يكون �ل�سبب يف �أي�سلند� هو قلة �ل�سغط؛ يف حني يكون �ل�سبب ور�ء �نفجار �لرب�كني
وتكون �ملو�د �ملن�سهرة يف مناطق جبال �لإنديز يف �أمريكا �جلنوبية هو �ملياه.
ُّ
�سيوعا لت�سنيف �لرب�كني �ملن�سهرة هي مدى تو�تر �لنفجار�ت
�أحد �أكرث �لطرق
ً
�لربكانية .فالرب�كني �لتي تنفجر بانتظام تدعى �لرب�كني �لن�سطة ،وترت�وح دورة حياتها من
�سهور �إىل ماليني �ل�سنني� .أما �لرب�كني �لتي �نفجرت يف �ملا�سي ولكنها خاملة �لآن فت�سمى
بالرب�كني �ل�ساكنة؛ بينما تلك �لتي ل يتوقع �لعلماء �أن تنفجر مرة �أخرى لعدم وجود خمزون
من �حلمم بها ت�سمى بالرب�كني �لهامدة.
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ـ ـ ــلة باأحداث هزت اأركان العامل
اليابان ترتع�ض

اأي�سلندا على �سفيح �ساخن

هذ� �لعام� ،سهد �لعامل ثالثة �نفجار�ت
ؤخر� يف
بركانية يف �أي�سلند� وت�سيلي ومو ً
�إريرتيا .وتعج �أي�سلند� بالرب�كني ،فخالل
�لعام �ملا�سي �نفجر بركان �يافياليوكول
�ملعروف ب�سدته ،مما �أثر ب�سكل كبري على
�ملالحة �جلوية باأوروبا؛ حيث تعطلت كثري
من �لرحالت �جلوية م�ستت ًة �آلف �مل�سافرين
لأيام طويلة� .أما هذ� �لعام ،فقد �نفجر بركان
جرمي�سفوتن ،و�لذي يعد �أكرث �لرب�كني ن�ساطً ا
يف �أي�سلند� ،مت�سب ًبا يف عو�قب م�سابهة لتلك
�لتي حدثت �لعام �ملا�سي� ،إل �أنها مل تت�سبب
يف نف�ض حجم �لأ�رش�ر.
وبركان جرمي�سفوتن هو �أحد �أكرث �لرب�كني ن�ساطً ا يف �أي�سلند� لأكرث من مائة عام؛ فكان
يخ�سى �نفجاره كثري من �لنا�ض ،ولكنه عندما �نفجر بالفعل ،بدت �ملخاوف مبالغًا فيها ب�سكل
رت� لت�سل �إىل �ل�سماء ،ولكن
كبري .فقد كانت هناك �سحابة من �لدخان �رتفعت بنحو  20كيلوم ً
�لرياح مل تكن قوية ج ًّد�؛ لهذ� مل ينت�رش �لرماد لي�سل �إىل م�سافات بعيدة .كما كان �لرماد خ�سنًا
للغاية مما �أدى �إىل �سقوطه ب�رشعة على �لأر�ض بد ًل من �أن يطفو يف �لهو�ء مل�سافات كبرية.
عندما علمت باأن �أي�سلند� مكان م�سهور بالرب�كني �لن�سطة� ،فرت�ست �أن هذ� يوؤثر بال�سلب
على حياة �لنا�ض هناك �أو على �قت�ساد �لدولة� .إل �أنه من �ملده�ض �أن تكون تلك �لرب�كني هي
مق�سد �سياحي؛ حيث جتتذب �لعديد من �ل�سياح من جميع �أرجاء �لعامل ممن يريدون �أن يلقو�
نظرة ولو خاطفة على �أحد �أعمدة �لدخان �أو على منظر مده�ض لتدفق �حلمم �لربكانية .ومع
ذلك ،فلي�ست كل �لرب�كني يف �أي�سلند� من �لنوع �للطيف؛ فمثالً ،عندما �نفجر بركانا جرمي�سفوتن
ولكي يف �لفرتة ما بني  1783و ،1785حجبت �أ�سعة �ل�سم�ض وتدفقت �حلمم �لربكانية لتبتلع
م�ساحات �سا�سعة من �لأر��سي وتقتل ما يقرب من ربع �سكان �أي�سلند� جر�ء �لت�سمم �أو �ملجاعة.

أي�سا� ،سهدنا ونحن ن�سعر باخلوف و�ل�سدمة �لدمار �لذي حلق باليابان جر�ء
هذ� �لعام � ً
زلز�ل عنيف وموجات ت�سونامي عمالقة قد جرفت مدنًا باأكملها ،و�أدت �إىل �أعطال كارثية
باملفاعالت �لنووية مبحطات توليد �لطاقة �ملوجودة باملناطق �لتي �رشبها �لزلز�ل.
تقع �لزلزل يف �ملناطق �لتي حتدث فيها عملية متدد �أو �نقبا�ض لل�سفائح �لتكتونية،
مما يوؤدي �إىل ظهور �ن�سقاقات طفيفة يف ق�رشة �لأر�ض .وت�سمى هذه �ملناطق �لتي يحدث بها
�سغط على �لق�رشة �لأر�سية بالفالق ،وينق�سم �إىل نوعني .فيحدث �لفالق �لعادي نتيجة حلدوث
حو�سا يحيط به �جلبال؛ بينما يحدث
لتكون ً
عملية �سد د�خل �لأر�ض ،توؤدي �إىل متدد �لق�رشة ِّ
�لفالق �ملعكو�ض عندما ت�سغط عملية �لنقبا�ض على �لق�رشة �لأر�سية فتنزلق �إحدى �لكتل فوق
مكون ًة ما يعرف باجلبال فوق �لفالقية.
�لأخرى ِّ
ويحدث نوع �آخر من �لفو�لق عندما تنزلق �ل�سفائح �أو جتز �أو ترتطم ببع�سها؛ فيمكنها �أن
تطوي جبا ًل و�أن تت�سبب يف هز�ت �أر�سية .وت�سمى هذه �حلدود فو�لق جانبية �أو فو�لق مغرية،
وتتو�جد عندما حتدث حتركات كبرية على طول �ل�سقوق �ملوجودة بالق�رشة �لأر�سية.
لقد كان �لزلز�ل �لذي �رشب �ليابان هذ� �لعام هائ ًال مبقايي�ض �لأنا�ض �لعاديني ،ولكن
�لعلماء ل يعتربونه ز�لز� ًل قو ًّيا �إىل هذه �لدرجة .فقوة �لزلز�ل ،بالتايل ،ل حتدد د�ئ ًما جدية
�لزلزل؛ فيزعم بع�ض �لعلماء �أن ذلك �لزلز�ل قد حدث يف �ملكان "�خلطاأ" .فقد توقع علماء
�لزلزل حدوث "�لزلز�ل �لأكرب" كتكر�ر لزلز�ل كانتو �لذي �رشب �ليابان يف عام  ،1923و�لذي
قد حدث يف وجود فالق خطري بالقرب من طوكيو ،وقد �أودى بحياة �أكرث من � 142,000سخ�ض.
ري� يف حد ذ�ته ،فاإن
وعلى �لرغم من �أن علماء �لزلزل ل يعتربون زلز�ل هذ� �لعام تهدي ًد� كب ً
قوته �ل�سديدة قد ت�سببت يف حدوث ت�سونامي قد �أودى بحياة �ملئات من �لأ�سخا�ض .وقد �سعر
ري� عن �ليابان ،مثل �ل�ساحل �لغربي لأمريكا �ل�سمالية �لتي
به �لنا�ض على �ل�سو�حل �لتي تبعد كث ً
تبعد عن �ليابان بحو�يل  8,000كيلومرت؛ �لأمر �لذي يرجع ب�سكل كبري �إىل عمق �ملحيط �لذي
نقل موجات �لت�سونامي ،بالإ�سافة �إىل حجم �لزلز�ل �لكبري نف�سه.
فالأمو�ج �لعادية �لتي ناألفها حتدث ب�سبب �لرياح ،فتنتقل بفعل قوة �لرياح؛ ولكن ،يف
حالة �لت�سونامي ،تعتمد �رشعة �لأمو�ج على عمق �ملياه .فعلى �سبيل �ملثال ،يف و�سط �ملحيط؛
رت� يف �لثانية؛
حيث يبلغ عمق �ملياه  5,000مرت� ،ستكون �رشعة موجة �لت�سونامي  220م ً
رت�
بينما تقل �رشعة �لأمو�ج �لتي حتدث عندما يكون عمق �ملياه  500مرت فقط لت�سل �إىل  70م ً
يف �لثانية .و�إذ� كان عمق �ملياه بني مكان بدء �لت�سونامي و�ملكان �لذي تتوجه �إليه �لأمو�ج
ري� ،ف�ستكون �رشعة �ملوجات كبرية ج ًّد�.
كب ً
وبينما تقرتب �ملياه من �ل�ساطئ ،ت�سبح �رشعة �ملياه �ملوجودة باملقدمة �أبط أا من �رشعة
�لأمو�ج �لتي تدفعها .ونتيجة لذلك ،يحدث هذ� �لتاأثري من �ملياه �ملتكومة ،و�لتي قد يزيد
�رتفاعها بينما تقرتب من �ل�ساطئ باأمتار كثرية ،كما تبقى على هذ� �حلال لفرتة زمنية طويلة
ب�سبب �لطول �ملوجي �لكبري لتلك �لأمو�ج.
لقد �ساهد �جلميع �أحد�ث �ليابان �ملروعة باندها�ض ،فقد كان كثري من �لنا�ض يف حرية
من �أمر �ليابان �لتي و�سلت لذروة �لتقدم �لتكنولوجي ،ولكنها مل تكن م�ستعدة لتلقي مثل هذه
�ل�رشبة .و�حلقيقة �أن �مل�سكلة تكمن يف عدم وجود ما يكفي من وثائق عن �لزلزل �لتي حدثت
من قبل ،ولذلك ل ي�ستطيع علماء �لزلزل حتى �لآن �أن يتنباأو� باأحد�ث م�سابهة يف �مل�ستقبل
حتى ت�ستطيع �لدول �أن تو�جه تلك �لكو�رث ب�سكل ف َّعال.

املراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

www.platetectonics.com
www.scientificamerican.com
www.globalchange.umich.edu
environment.nationalgeographic.com
news.nationalgeographic.com
topics.nytimes.com
www.bbc.co.uk
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ملف العدد

بقلم� :سارة خطاب

منذ مليار�ت �ل�سنني ،متتلك �لكرة �لأر�سية �ملو�د
و�لظروف �ملالئمة لتو�جد عدد ل ُيح�سى من �أ�سكال �حلياة
عليها .وكلما ز�د �لتنوع �حليوي ز�د حتمل �لكائنات �حلية
و�لأنظمة �لبيئية؛ حيث ي�سعفها فقد�ن �لتنوع �حليوي
ويجعلها �أكرث عر�سة لالنقر��ض .لذلك؛ فاإنه �إذ� ما ��ستثمرت
ن�سبة كبرية من �ملحيط �حليوي يف عدد قليل من �لكائنات
�حلية ،مثل �لب�رش و�لكائنات �مل�ستاأن�سة �أو �ملزروعة ،ف�سوف
يوؤدي ذلك �إىل نظام غري م�ستقر بطبيعته.
لقد تطور �لتنوع �حليوي ،وكذلك �لتفاعالت و�لوظائف
د�خل �لأنظمة �لبيئية ،على مدى �سنو�ت ل ُحت�رش؛ ف�سمحت
�لتغري�ت �لتي حدثت ببطء مع مرور �لوقت بتكيف �لكائنات
�حلية وبقاء �لأنظمة �لبيئية� .إل �أن �لتغري�ت �ملفجعة
و�ل�رشيعة من �ساأنها �أن يكون لها تاأثري كارثي على �لأنظمة
�لبيئية و�لتنوع �حليوي للكائنات .وقد يكون لتلك �لتغري�ت
�أ�سباب طبيعية مثل ثور�ت �لرب�كني و�لزلزل وموجات
�لت�سونامي و�جلفاف و�لفي�سانات و�لأعا�سري؛ �إل �أنه ل يجب
�إغفال �ل�سبب �لآخر ور�ء �خللل و�لدمار �لذي يحدث للبيئة
و�لتنوع �حليوي� ،أل وهو �أن�سطة �لإن�سان �ل�سارة و�ل�رشيعة.
لذلكُ ،يعترب �لوعي بالتنوع �حليوي و�حلفاظ عليه من �أهم
�لق�سايا �لعاملية �لهامة �لآن .وهذ� �لإدر�ك �ملكت�سف "حديثًا"
يجعلنا نت�ساءل كيف ظهرت �حلياة على كوكب �لأر�ض.

احلياة حتت الإن�ساء

من ثم ،فاأثناء �لفرتة �لطويلة �مل�سماة بالدهر ما قبل
�لكمربي ،ويغطي حو�يل  %90من �لزمن �جليولوجي �سملت
ثالثة ع�سور هي �لهاديان و�لأركيان و�لفجري� ،سكنت
�لكائنات �حلية �ملجهرية �لب�سيطة فقط �لأر�ض .وي�سبه
�لكثري من تلك �لكائنات �لبكترييا �ملوجودة �ليوم يف �حلجم
و�لتعقيد؛ فعلى �لرغم من �أن �لظروف �لتي قد عا�ست فيها تلك
ري� عن �لظروف �ل�سائدة �ليوم ،فاإن �آليات
�لكائنات تختلف كث ً
�لتطور مل تتغري.

�ل�سيانوبكترييا على تنفيذ �لتمثيل �ل�سوئي �ملنتج لالأك�سجني
حول �لغالف �جلوي �ملختزل �ملبكر لع�رش �لأركيان �إىل
قد َّ
غالف جوي موؤك�سِ د؛ �لأمر �لذي �أحدث طفرة يف تكوين �أ�سكال
�حلياة على كوكب �لأر�ض.

من الب�سيط اإىل املعقد

بزوغ احلم�ض النووي

ظهرت �أول �أ�سكال �حلياة يف ع�رش �لهاديان ،ومن �لأرجح
�أنها قد ��س ُت ِم َّدت من جزيئات �حلم�ض �لنووي �لريبوزي ذ�تية
�لتكاثر .وقد تطلب تكاثر هذه �لكائنات بع�ض �ملو�رد ،مثل
�لطاقة و�مل�ساحة وكتل �لبناء �ل�سغرية ،و�لتي �رشعان
ما �أ�سبحت حمدودة مما �أ َّدى �إىل �ملناف�سة؛ فقام �لنتقاء
�لطبيعي باختيار �جلزيئات �لأكرث كفاءة يف �لتكاثر .من
ثم �أ�سبحت جزيئات �حلم�ض �لنووي هي جزيئات �لتكاثر
�لرئي�سية ،و�رشعان ما تطور �جلينوم �لقدمي د�خل �أغ�سية
حاوية وفرت �لبيئة �مل�ستقرة فيزيائ ًّيا وكيميائ ًّيا لتكاثرها؛
فكانت تلك هي �خلاليا �لأولية (�لبد�ئية).

تنتمي �خلاليا �لأولية �إىل جمموعة �خلاليا بد�ئية �لنو�ة،
وهي خاليا �سغرية تفتقر �إىل �لهياكل �لد�خلية �ملعقدة ،مثل
�مليتوكوندريا( )1و�لبال�ستيد�ت �خل�رش�ء(� )2ملوجودة يف
�خلاليا حقيقية �لنو�ة .وقد بد�أت حفريات كل من �لكائنات
تطور�
�لبد�ئية �أحادية �خللية و�لكائنات متعددة �خلاليا �لأكرث ً
يف �لظهور بكرثة يف �سخور �لع�رش �لفجري .ففي ذلك �لوقت،
ز�د �لتنوع �حليوي �إىل حد كبري حتى �أ�سبحت �خلاليا حقيقية
�لنو�ة؛ حيث حتتوي على هياكل معقدة د�خل �لأغ�سية .و�لأمر
�لذي مييز �خلاليا حقيقية �لنو�ة عن �خلاليا �لبد�ئية هو وجود
�لنو�ة ،و�لتي حتمل �ملادة �جلينية بد�خلها.

ازدهار اململكة احليوانية

ومن َثم ظهر الأك�سجني
ترتكز �لأبحاث يف كيفية ظهور �حلياة على �لأر�ض على
ثالثة حماور مبدئية حمتملة� .ملحور �لأول هو �لتكر�ر �لذ�تي؛
وهو قدرة �لكائنات �حلية على �إنتاج ن�سل م�سابه ج ًّد� لهاَّ � .أما
�ملحور �لثاين ،فهو �لتمثيل �لغذ�ئي؛ وهو قدرة �لكائنات �حلية
ري� ،فاملحور �لثالث هو �أغ�سية
على �إطعام و�إ�سالح نف�سها .و�أخ ً
�خلاليا �خلارجية و�لتي ت�سمح بدخول �ملو�د �لغذ�ئية وخروج
�ملخلفات.
أنو�عا من �لكائنات ذ�تية �لتغذية
يقرتح �لعلماء �أن � ً
قد تطورت منذ حو�يل ثالثة مليار�ت عام ،على �لأرجح من
كائنات �سابقة .و�لكائنات ذ�تية �لتغذية قادرة على �سنع
غذ�ئها من مو�د غري ع�سوية با�ستخد�م �سوء �ل�سم�ض �أو عن
طريق عنا�رش �لطاقة �لكيميائية على �لأر�ض .فمن �أمثلة
�لكائنات �حلية ذ�تية �لتغذية� :لنباتات �خل�رش�ء و�لطحالب
و�أنو�ع معينة من �لبكترييا.
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أمر� غري ًبا �أن ُتخلف �لبكترييا حفريات على
قد يبدو � ً
�لإطالق؛ �إل �أن هناك جمموعة معينة من �لبكترييا ُت�سمى
�ل�سيانوبكترييا �أو "�لطحالب �خل�رش�ء �ملزرقة" قد تركت
�سج ًّال من �حلفريات يعود تاريخه �إىل �لدهر ما قبل �لكمربي.
وتلك �لبكترييا �سعبة من �لبكترييا حت�سل على �لطاقة من
خالل عملية �لتمثيل �ل�سوئي؛ فهي ت�ستخدم �ملياه كعامل
�ختز�ل ،وبالتايل تنتج �لأك�سجني كمخلفات .ف ُيعتقد �أن قدرة

ظهرت �حليو�نات �لأوىل يف �سجل �حلفريات ما بني 620
و 550مليون �سنة م�ست خالل �لفرتة �لتي ُت�سمى بحقبة
�لفنديان وتتميز هذه �لفرتة بوجود جمموعة متميزة من
�حلفريات حليو�نات رخوية معقدة قد ُعرث عليها يف �لعديد من
�ملو�قع يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
وقد حريت حيو�نات �لفنديان علماء �لإحاثة( )3ل�سببني
رئي�سيني� .ل�سبب �لأول هو عدم وجود �أي دليل على وجود �أجز�ء
لهياكل عظمية يف �أي من تلك �حلفريات ،وهذ� يعني �أن �أج�سام
هذه �لكائنات �حلية كانت رخويةَّ � .أما �ل�سبب �ملحري �لآخر
فهو �أنه بالرغم من �أن بع�ض هذه �لكائنات كانت تنتمي �إىل
جمموعات موجودة �ليوم ،فاإن �لبع�ض �لآخر ل يبدو مرتبطً ا
باملرة باحليو�نات �لتي نعرفها �ل
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النفجار احليواين

بد�أت معظم �سعب �حليو�نات �حلديثة يف �لظهور يف
�حلقبة �لكمربية .فت�سمل حفريات حقبة �لكمربي حيو�نات
ذ�ت هيئات ج�سمانية مماثلة لعدد من �حليو�نات �ملوجودة
�ليوم؛ و ُيطلَق على هذ� �لزدهار �لتطوري �ملذهل و�لفريد ��سم
"�لنفجار �لكمربي"� .إل �أن �لنفجار �لكمربي مل يحدث ب�رشعة
�لنفجار�ت؛ فهذه �لتغري�ت قد حدثت على مر ما يقرب من
 30مليون عام.
و�ل�سبب ور�ء �لنفجار �لكمربي هو مثار للجدل بني
�لعلماء؛ في�سري �لبع�ض �إىل �أن �ل�سبب هو زيادة �لأك�سجني� ،لأمر
�لذي قد دعم وجود معدلت �أعلى لالأي�ض (�لتمثيل �لغذ�ئي)،
ف�سمح بتطور �لكائنات �حلية �لأكرب حج ًما و�لكائنات ذ�ت
�نقر��سا
�لهياكل �لأكرث تعقي ًد� .ويقرتح �لبع�ض �لآخر �أن
ً
للكائنات �حلية يف نهاية حقبة �لفنديان هو ما �أتاح �لفر�سة
خللو �أدو�ر بيئية لت�ستغلها �لأ�سكال �جلديدة للحياة .كما ميكن
�أن يكون قد حدث تغري يف كيمياء �ملحيطات ،مما �أتاح تطور
�أجز�ء �جل�سم �ل�سلبة ،مثل �لأ�سنان و�لهياكل �لعظمية �لد�عمة،
وذلك للمرة �لأوىل.
بالإ�سافة �إىل ذلك ،فقد كان للعو�مل �لور�ثية �أهمية
�أ�سا�سية؛ فت�سري �لأبحاث �حلديثة �إىل �أن �لفرتة �لتي �سبقت
تطور� تدريج ًّيا ملجموعة �أدو�ت
�لنفجار �لكمربي قد �سهدت ً
جينية تعرف بجينات "�لعلبة �ملثلية" (هوميوبوك�ض �أو
هوك�ض) ،وهي �لتي تتحكم يف عمليات �لتطور .وبتجميعها،
�ساعدت هذه �ملجموعة من �لأدو�ت �جلينية على ظهور فرتة
غري م�سبوقة من �لتطور �لتجريبي و�ملناف�سة.

�سعود الأ�سماك

ن�ساأت �لفقاريات منذ حو�يل  525مليون �سنة �أثناء
�لنفجار �لكمربي؛ وقد ظهرت �أول �لفقاريات ذ�ت �لفك يف
�حلقبة �لأوردوفي�سية و�زدهرت �أكرث يف �حلقبة �لديفونية،
�لتي ُتعرف با�سم "ع�رش �لأ�سماك".
وتنتمي �لأ�سماك �إىل �سعبة �حلبليات؛ حيث حتمل بع�ض
�خل�سائ�ض � ُ
مل َميزة :عمود فقري ،وع�سب ظهري ،وخيا�سيم،
وذيل .فكانت �لأجانثا� ،أو �لأ�سماك �لالفكية ،هي �أول �لأ�سماك
و�أول �لفقاريات �حلقيقية؛ حيث ظهرت منذ حو�يل
 480مليون �سنة .ومع ظهور �لفك يف �لأ�سماك �لعظمية،
وجدت �لأ�سماك �لالفكية �سعوبة يف �لبقاء؛ لذلك فاإن �سمك
�لعفريتة �أو "�لهاج" و�سمك �جللكي �أو "�لالمربي" هي �لأ�سماك
�لالفكية �لوحيدة �ملتبقية حتى �لآن.

�ل�سيلورية� .أما يف �ملحيطات ،فقد �زدهرت �لكائنات ثنائية
�ل�سمامات (�ل�سدفيات) ،وهي �سعبة من �حليو�نات �لبحرية
ذ�ت �سمامات �سلبة �أو �سدفات على �سطحها �لعلوي و�ل�سفلي.
ويف �حلقبة �لكربونية� ،نتقلت �لربمائيات �إىل م�ستوى
�أعلى يف �ل�سل�سلة �لغذ�ئية؛ فاحتلت �ملكانة �لبيئية �لتي
حتتلها �لتما�سيح حال ًّيا .من ثم ،يف �حلقبة �لرتيا�سية،
بد�أت �لتما�سيح �لبد�ئية� ،لتي قد تكيفت ب�سورة �أف�سل على
�لعي�ض على �لأر�ض ،يف �ل�رش�ع مع �لربمائيات ،مما �أدى �إىل
�نخفا�ض حجمها و�أهميتها يف �ملحيط �حليوي.

ال�سحايل العمالقة

وقعت عدة �أحد�ث حيوية وجيولوجية ومناخية كربى
يف �حلقبة �لكربونية �أدت �إىل �إحدى �أعظم �مل�ستحدثات
�لتطورية .فقد �ساعد �لبي�ض �ل�سلوي �أ�سالف �لطيور و�لثدييات
و�لزو�حف على �لتكاثر على �لأر�ض؛ حيث منع ذلك �لبي�ض
�جلنني �ملوجود بد�خله من �جلفاف ،فاأ�سبح من �ملمكن و�سع
أي�سا �أنه ،على عك�ض
�لبي�ض بعي ًد� عن �ملياه .وذلك يعني � ً
بي�سا �أقل؛ حيث يكون تلقيحها
�لربمائيات ،ت�سع �لزو�حف ً
د�خل ًّيا ول متر مبرحلة �لريقات.
وقد جنت كائنات �حلقبة �لرتيا�سية� ،أوىل �حلقب �لثالث
يف �لع�رش �جليولوجي �لو�سيط ،من �لنقر��ض �جلماعي �لذي
حدث يف �أو�خر �حلقبة �لربمية� ،آخر حقب �لع�رش �جليولوجي
�لقدمي؛ فكانت �لنباتات و�لزو�حف �سبيهة �لثدييات من بني
�لناجني .وقد �زدهرت بع�ض �ملجموعات �جلديدة لفرتة
وجيزة ،بينما هيمنت جمموعات �أخرى على �لع�رش �لو�سيط؛
وت�سمل تلك �ملجموعات �ملخروطيات �حلديثة و�لدينا�سور�ت.
وخالل تلك �لفرتة ،طر�أت تغري�ت كبرية يف و�سعية عدة
جمموعات من �لزو�حف؛ حيث حتولت من "�لنبطاح" �إىل
"�ل�ستقامة" .وبالتايل ،فقد �نق�سمت �لدينا�سور�ت �إىل رتبتني
�أ�سا�سيتني بنا ًء على بنية �أور�كها ،وهما �لدينا�سور�ت طريية
�حلو�ض و�لدينا�سور�ت �سحلية �حلو�ض ،و�لتي تنق�سم بدورها
�إىل �ل�رشبوديات �أو �سبيهات طويلة �لعنق و�لثريوبوديات ،وهي
�لكائنات �لتي تطورت منها �لطيور كما هو متفق بني �لعلماء.

ها وقد اأتت الثدييات

من الأ�سماك اإىل الربمائيات

ظهرت �ملجموعة �لرئي�سية �لأوىل من �لربمائيات يف
�حلقبة �لديفونية؛ حيث ظهرت �لفقاريات �لربية ذ�ت �لأربعة
أي�سا �أول �لكائنات
�أرجل لأول مرة يف هذه �حلقبة .كما ظهرت � ً
�ملف�سلية �لأر�سية ،وهي حيو�نات ل فقارية ذ�ت هيكل
عظمي خارجي وج�سم جمز�أ وزو�ئد مت�سلة مبفا�سل ،مبا
يف ذلك �حل�رش�ت غري �ملجنحة و�لعناكب �لأوىل ذ�ت �لأرجل
�لظهور على �لأر�ض خالل �حلقبة
األولبد�أت يف
و�لتي قد
�ملف�سلية
2012/2011
الدراسي
الفصل

ُتعترب �لثدييات من �ل�سيناب�سيد�ت (من�سهرة �لقو�ض)
�ملتقدمة ،وهي �إحدى �لفرعني �لرئي�سيني ل�سجرة عائلة
�حليو�نات �ل�سلوية ،وهو �لفرع �لذي يت�سمن �لإن�سان .عندما
ظهرت �ل�سيناب�سيد�ت لأول مرة يف �لع�رش �لكربوين ،كان من
�ل�سهل ف�سلها عن �حليو�نات �ل�سلوية �لأخرى لوجود فتحة يف
�جلزء �ل�سفلي من �سقف �جلمجمة ور�ء كل عني لت�سكيل قو�ض
عظمي حتت كل منها؛ �لأمر �لذي منح �ل�سيناب�سيد�ت ع�سالت
فك وكذلك فكًّا �أقوى من �حليو�نات �ل�سابقة.
وعادة ما ُت�سمى �ل�سيناب�سيد�ت �لبد�ئية بالبليكو�سور؛ �أما
تقدما ،وهي �لثري�ب�سيد�ت
�لكائنات �ل�سبيهة بالثدييات �لأكرث ً
و�ل�سينودونت (�أ�سنان �لكلب) ،فقد �أدت �إىل ظهور �لثدييات
�حلقَّة .ومع مرور �لوقت� ،أ�سبحت طريقة �سري �ل�سيناب�سيد�ت
�أكرث �عتد� ًل و�أ�سبح طول �لذيل �أق�رش.

ق�سى �لنقر��ض �جلماعي �لذي حدث يف نهاية �حلقبة
�لطبا�سريية منذ  65مليون �سنة على �لدينا�سور�ت� ،إىل جانب
كيلوجر�ما .وعلى
كل �حليو�نات �لربية �لتي تزن �أكرث من 25
ً
�لرغم من �أن هذ� �حلدث قد جذب �ملزيد من �لبحوث �أكرث
من �أي حادثة �نقر��ض �أخرى فاإنه كان �أقل ماأ�ساوية من
�لنقر��ض �جلماعي �لذي �سبقه يف نهاية �حلقبة �لربمية.

زمن الإن�سان

غال ًبا ما ُت�سمى حقبة �لهولو�سني �حلالية� ،أو �لع�رش
�حلديث ،بـ "ع�رش �لإن�سان"؛ وقد بد�أ هذ� �لع�رش منذ
� 10,000سنة م�ست� .إل �أن هذ� �لأمر م�سلل بع�ض �ل�سيء؛
حيث �إن �لإن�سان �حلديث قد تطور و�نت�رش على هذ� �لكوكب
قبل �لهولو�سني بفرتة .فت�سري بع�ض �أدلة �حلم�ض �لنووي �إىل
�أن �أ�سالف كل من �لقردة �حلديثة و�لب�رش قد تطورت منذ
 33-22مليون �سنة م�ست؛ �إل �أن �حلفريات �خلا�سة بها مل
تظهر بوفرة حتى حقبة �مليو�سني.
ُت�سنف �لقردة ،ومنها �ل�سمبانزي و�لغوريال و�لأور�نغوتان
(�إن�سان �لغاب) و�جليبون و�ل�سياماجن ،مع �لب�رش �سمن عائلة
هومينويديا (�لقرود) �لكربى .ويعترب �ل�سمبانزي �أقرب �أقربائنا
من بني �لرئي�سيات؛ حيث يت�سابه �حلم�ض �لنووي لالإن�سان مع
�حلم�ض �لنووي لل�سمبانزي بن�سبة  ،%98,8وينتمي �لثنان
لف�سيلة هومينيديا (�لقردة �لعليا).
ولقد تطور �لنوع �لأول من �جلن�ض �لإن�ساين (هومو) يف
�رشق �إفريقيا منذ حو�يل  2,5مليون �سنة .وقد متيز هذ� �جلن�ض
منذ ن�ساأته بفكني بارزين وعقول �أكرب باملقارنة بعقول �لقردة؛
وعلى �لأرجح كانو� يعي�سون يف بادئ �لأمر يف جمموعات يف
�أو بالقرب من �لغابات ،وقد قام بع�سها ب�سنع و��ستخد�م
�لأدو�ت يف وقتٍ لحق .وكان باإمكان �أ�سالف �لإن�سان منذ
ظهورهم �ل�سري م�ستقي ًما على �أقدماهم؛ فمنحهم هذ� �لتكيف
بع�ض �ملز�يا ،مثل �لقدرة على �لروؤية �أعلى �لنباتات �ملرتفعة
و�لقدرة على حمل �لطعام �أو �لأدو�ت و�لأ�سلحة �أثناء �لرحتال.
منذ قيام �حل�سار�ت �لأوىل ،كان للب�رش تاأثري على �لبيئة
�لعاملية بطريقة خمتلفة عن �أي كائن �آخر .فت�سري بع�ض
�لتقدير�ت �إىل �أن  %20من كل �لنباتات و�حليو�نات �ملوجودة
�ليوم �سوف تنقر�ض بحلول عام � .2025إل �أننا نحتاج �إىل
معلومات �إ�سافية لتحديد ما �إذ� كانت �مل�ستويات �حلالية
لالنقر��ض وتلك �ملتوقعة تتما�سى مع خلفية �مل�ستويات
�لطبيعية ل�ستبد�ل �لكائنات �حلية� ،أم �أنه قد مت ت�رشيع هذه
�لعملية من خالل ممار�سات �لإن�سان ،مثل �ل�سيد و�لتلوث
و�ل�سيطرة على �لفي�سانات و�إز�لة �لغابات؛ �لأمر �لذي قد
يوؤدي �إىل �ساد�ض �أكرب �نقر��ض �سامل.
وعالوة على ذلك ،يتفق �لغالبية �لعظمى من �لعلماء
على �أن �لن�ساط �لب�رشي هو �مل�سئول عن ظاهرة �لحتبا�ض
�حلر�ري ،وهي �لزيادة �مللحوظة يف درجات �حلر�رة �لعاملية،
و�لتي هي م�ستمرة يف �لرتفاع؛ �لأمر �لذي قد يكون له �آثار
غري متوقعة باملرة.
تطور�
أي�سا
مع ذلك ،فاإن حقبة �لهولو�سني قد �سهدت � ً
ً
ري� للتكنولوجيا و�ملعرفة �لب�رشية �لتي ميكن ��ستخد�مها
كب ً
للو�سول �إىل فهم �أف�سل للتغري�ت �لعاملية و�لتنبوؤ باآثارها،
وكذلك ل�سدها �أو معاجلة �ل�رشر �لذي حلق �أو قد يلحق
بالأر�ض وبنا من جر�ئها.

امل�سطلحات

 )1امليتوكوندريا :ج�سم دقيق د�خل �خلاليا م�سئول عن �إنتاج
�لطاقة و�لتنف�ض �خللوي.
 )2البال�ستيدات اخل�رساء� :لع�س َّيات �لتي تنفذ عملية �لتمثيل
�ل�سوئي وتكوين حبوب �لن�سا.
 )3علماء االإحاثة� :ملخت�سني بدر��سة �حلفريات �لتي حتدد
بنية وتطور �حليو�نات و�لنباتات �ملنقر�سة ،وكذلك حتديد
�لظروف �لتي تر�سبت فيها طبقات �ل�سخور �لتي مت �لعثور
عليها فيها وعمرها.
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بقلم� :ساهندة �أمين
عرف �لطق�ض باأنه "حالة �لغالف �جلوي يف وقت معني ومكان معني ،وذلك من خالل عدة
ُي َّ
متغري�ت مثل درجة �حلر�رة و�لرطوبة و�رشعة �لرياح و�ل�سغط �لبارومرتي".
�إذ� رجعنا بالتاريخ  4,6مليار�ت من �لأعو�م ،فلن جند �لأر�ض من �لأ�سا�ض؛ بل �سنجد جزيئات
تقوم ببطء بتكوين كتلة غازية د�خل �سدمي .ومع مرور �لوقت ،تكاثفت تلك �لغاز�ت فتحولت ملو�د
�سائلة و�سلبة؛ بع�سها َب َرد مك ِّونًا �لقار�ت و�ملحيطات� ،إل �أن معظم مركز �لأر�ض قد ��ستمر يف
جر�ء �حلر�رة �ل�سديدة .ويرتبع �لغالف �جلوي على �سطح ذلك �جل�سم �لكروي.
�ل�ستعال َّ
يعتقد �لعلماء �أن �لغالف �جلوي �لأ�سلي لالأر�ض قد �نبثق من د�خل �لكوكب نف�سه؛ حيث
�رشب من
تكون يف خِ َِّ�سم �لتحلل �لإ�سعاعي .ووفقًا ملعايري �ليوم ،فاإن ��ستن�ساق هذ� �جلو
َّ
ٌ
�مل�ستحيل؛ حيث �متالأ بغاز �مليثان و�لأمونيا وبخار �ملاء و�لنيون .فلم يكن هناك �أك�سجني حر
على �لإطالق؛ وقد تت�سور �أن ذلك كان ل ُب َّد �أن يتغري حتى يت�سنى للكائنات �حلية �لظهور على
�لكوكب .ولكن ،على �لعك�ض ،فاإن �لتطور �لثابت للكائنات �أحادية �خللية هو ما �أنتج �لأك�سجني؛
حيث �أدى �إىل تغري تركيبة �لغالف �جلوي .وقد تطور هذ� �لغالف �جلوي على مر مئات �ملاليني
من �ل�سنني �إىل �أن �أ�سبح �لهو�ء �لذي ميالأ رئاتنا �ليوم.
فحال ًّيا ،يتكون �لغالف �جلوي من  %78من �لنيرتوجني ،و %21من �لأك�سجني ،و%0,9
من �لأرجون ،و %0,03من ثاين �أك�سيد �لكربون� .أما �ل� %0,7ملتبقية فتتكون من بخار �ملاء
و�لهيدروجني و�لأوزون و�لنيون و�لهليوم و�لكريبتون و�لزينون� .إل �أن تلك لي�ست �لو�سفة
�لنهائية للغالف �جلوي لالأر�ض؛ فعملية �لتطور �لتي بد�أت منذ ماليني �ل�سنني ل تز�ل م�ستمرة،
ناهيك عن عن�رش �لتغري �لآخر �لذي يوؤثر يف �لغالف �جلوي� :لإن�سان.
ُيرجع �لبع�ض بد�ية تاأثري �لب�رش على �ملناخ �لعاملي �إىل �لثورة �ل�سناعية يف �لقرن
�لتا�سع ع�رش ،بينما يرجعه �لبع�ض �لآخر �إىل �لثورة �لزر�عية منذ �آلف �ل�سنني .فيجزم
ويليام رودميان� ،أحد علماء �لبيئة� ،أن ن�سب ثاين �أك�سيد �لكربون قد بد�أت يف �لزدياد منذ حو�يل
جر�ء �ملمار�سات �لزر�عية �لقائمة على �لقطع و�حلرق( )1يف �آ�سيا و�لهند و�أوروبا.
ثمانية �آلف عام َّ
�أما �أن�سطة �لإن�سان �ل�سناعية �لتي تعتمد على حرق �لوقود �حلفري ،مثل �لفحم و�ملنتجات
�لبرتولية ،فتوؤدي �إىل �نبعاث غاز�ت �ل�سوبة �لزجاجية  -ثاين �أك�سيد �لكربون ( ،)CO2و�مليثان
( ،)CH4و�أك�سيد �لنيرتوز ( - )N2Oبكميات كبرية منذ عام  .1750وتتنباأ �لنماذج �ملحاكية
للغالف �جلوي باأن �رتفاع غاز�ت �ل�سوبة �لزجاجية �سيزيد من �لحتبا�ض �حلر�ري و�سيوؤثر على
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�ملناخ؛ مما �سينتج عنه ذوبان �جلليد �لقطبي وتدمري �لبيئة �لطبيعية لبع�ض �حليو�نات مثل
�لدب �لقطبي .و�سيقلل �رتفاع درجات �حلر�رة �لعاملية من �جلليد �ملرت�كم على قمم �جلبال؛ مما
�سيوؤدي بدوره �إىل قلة تدفق �ملياه يف �لأنهار �لتي ت�ستخدم للمالحة وري �ملحا�سيل ،و�لتي هي
أي�سا م�سدر �أ�سا�سي من م�سادر مياه �ل�رشب .كما �سيعمل ثاين �أك�سيد �لكربون على زيادة معدل
� ً
حمو�سة مياه �لبحر؛ �لأمر �لذي يهدد حياة �ل�سعاب �ملرجانية و�أ�سكال �حلياة �لأخرى.
فاليوم ،ت�سل ن�سبة تركيز ثاين �أك�سيد �لكربون يف �جلو �إىل  380جز ًء� من �ملليون ،ومتو�سط
درجة حر�رة �لقطب �ل�سمايل �ل�سنوية حال ًّيا هي  -20درجة مئوية .بينما �أ�سارت �لتحليالت �لتي
متت على �لرو��سب �لأ�سا�سية يف �لقطبني �أنه منذ  55مليون عام كان تركيز ثاين �أك�سيد �لكربون
�ألفي جزء من �ملليون ،فكانت درجة حر�رة �لقطب �ل�سمايل  23درجة مئوية يف �ملتو�سط.
وقد �أظهرت �ل�سور �لتي �لتقطتها �لأقمار �ل�سناعية �لتابعة لوكالة نا�سا �لف�سائية �أن �حلد
�لأدنى للغطاء �جلليدي لكوكب �لأر�ض قد تقل�ض بحو�يل  %20ما بني عامي  1979و2003؛
بينما تقل�ض جليد �لقطبني �لد�ئم بن�سبة  %9كل ع�رشة �أعو�م .فاإذ� ��ستمر �حلال على هذ� �ملنو�ل،
ف�سيكون �ل�سيف يف �ملحيط �لقطبي �ل�سمايل خال ًيا من �جلليد بحلول عام .2100
وتوجد كمية كبرية من �ملياه خمزنة على �سكل جليد على �أر��سي جرينالند و�لقطب
�جلنوبي .فاإذ� ذ�بت تلك �ل�سفائح �جلليدية ،ف�سريتفع من�سوب مياه �لبحر مما �سيوؤدي �إىل غرق
�لعديد من �ملدن �ل�ساحلية حول �لعامل؛ حيث �سيوؤدي ذوبان ذلك �جلليد �إىل �رتفاع من�سوب
رت�.
مياه �لبحار �إىل 65م ً
ميا وحديثاً
علم الأر�صاد اجلوية قد ً
كل ليلة ،يلتف �ملليار�ت حول �لعامل ملتابعة ن�رشة �لأحو�ل �جلوية؛ فبعد �سماعنا للن�رشة
تباعا .ولكن ،كيف تطور علم �لر�سد �جلوي؟
نقرر ما �سنفعل يف يومنا ً
تاريخ ًّيا� ،عتمد �لتنب ؤو بالأحو�ل �جلوية كل ًّيا على ر�سد �ل�سماء .وقد �سادت تلك �لطريقة
�لب�سيطة للر�سد حتى عام  1643عندما قام �لفيزيائي �لإيطايل �إيفاجنلي�ستا توريت�سللي
باخرت�ع �لبارومرت؛ وهو جهاز ب�سيط لقيا�ض �سغط �لهو�ء .فقد لحظ توريت�سللي �أن �سغط �لهو�ء
يتغري بالتو�فق مع تغري�ت �جلو؛ ويف �لو�قع ،فاإن �أي هبوط يف �سغط �لهو�ء غال ًبا ما يكون
رش� لعا�سفة قادمة .كما مت قيا�ض ن�سبة �لرطوبة يف �جلو عندما مت �خرت�ع �لهيجرومرت يف
موؤ� ً
عام 1644؛ ومن ثم طور �لفيزيائي �لأملاين د�نيال فهرنهايت �لرتمومرت �لزئبقي يف
عام  ،1714فاأ�سبح من �ملمكن قيا�ض �لطق�ض.
كان �لعام هو  ،1765عندما مت و�سع �لقيا�سات �ليومية لل�سغط �جلوي و�لرطوبة و�رشعة
و�جتاه �لرياح لأول مرة .وقد قام بذلك �لعامل �لفرن�سي لور�ن لفو�زييه ،ولكن �لأمر مل يكن
بال�سهولة �لتي بدت له .ففي عام  ،1854غرقت �إحدى �ل�سفن �حلربية �لفرن�سية و� 38سفينة
جر�ء عا�سفة عنيفة �رشبت ميناء جزيرة �لقرم ببالكالفا .وقد �أظهرت �ل�سجالت
جتارية َّ
�جلوية �أن �لعا�سفة قد تكونت قبل يومني من غرق �ل�سفن ،و�أنها قد �جتاحت �أوروبا من �جلنوب
�ل�رشقي .فاإذ� كان هناك جهاز تعقب ،ملا غرقت تلك �ل�سفن؛ حيث كان �سيجعل هذ� �جلهاز
أمر� ممكنًا ،بل �سهالً .لذلك ،فقد مت �إن�ساء خدمة وطنية
من حتذير �ل�سفن من �ملخاطر �لقادمة � ً
للتحذير من �لعو��سف يف فرن�سا ،وكانت تلك �خلطوة مبثابة بد�ية علم �لأر�ساد �جلوية �حلديث.
�إل �أنه حتى منت�سف �لقرن �لثامن ع�رش ،مل يكن هناك �أية و�سيلة �رشيعة لنقل �لبيانات
�خلا�سة بالأحو�ل �جلوية من مكان لآخر بعيد؛ فغال ًبا ما كان يع�سف �لطق�ض �ل�سيئ �ملر�د
�لتحذير منه باملدن قبل �أن ت�سل �إليها �لبيانات .وقد ��ستمر �حلال على هذ� �ملنو�ل حتى قام
�سامويل مور�ض باخرت�ع �لتلغر�ف �لكهربي �لذي �سمح ب�رشعة نقل �ملعلومات؛ ف�سمح �خرت�ع
مور�ض ملر�سد باري�ض بن�رش �أول �خلر�ئط �جلوية �حلديثة .وبحلول عام  ،1872حلق مكتب
بريطانيا لالأر�ساد �جلوية بالركب .منذ ذلك �حلني� ،أ�سبحت �لبيانات �خلا�سة بالطق�ض �أكرث
و�أكرث تعقي ًد�؛ مثلما هو �حلال بالن�سبة خلر�ئط �لأحو�ل �جلوية �لناجتة.
ويف �لقرن �لع�رشين ،مت تطوير �أدو�ت �أكرث تعقي ًد� ودقة للر�سد �جلوي؛ فاليوم تطلق حمطات
�لطق�ض بالونات حتمل ما يعرف با�سم �مل�سابري �لال�سلكية ،وهي �أدو�ت تقوم بقيا�ض �لظروف
�جلوية وتنقل �ملعلومات للمحطة .وبالطبع فاإن حمطات �لطق�ض �ليوم ت�ستخدم �لر�د�ر ،كما �أنه
يف عام  1960مت �إر�سال �أول قمر �سناعي للر�سد �جلوي �إىل �لف�ساء مزو ًد� بكامري� تليفزيونية.
و�ليوم ،تدور �لأقمار �ل�سناعية �خلا�سة بالر�سد �جلوي حول �لأر�ض ما بني �لقطبني ،بينما
تظل �لأقمار �لثابتة يف مكان معني فوق كوكب �لأر�ض لر�سد جزء و�حد من �لعامل.
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ملف العدد

هجوم العوا�صف
وفقًا ملعهد وورلدو�ت�ض ( ،)Worldwatch Instituteفقد ت�سبب �لطق�ض �ل�سيئ يف �أكرث من
 30,000حالة وفاة وخ�سائر مالية تقدر بحو�يل  90مليار دولر �أمريكي يف عام 1998
فقط؛ حيث �جتاحت �لأعا�سري �ملد�رية (� )hurricanesل�سو�حل ،وع�سفت �لأعا�سري �لقمعية
( )tornadoesباملدن ،كما �سحقت �لأمطار �ملحا�سيل ،و�رشدت �ملاليني حول �لعامل.
وحتدث �لعو��سف �ل�سديدة ،مثل �لعو��سف �لرعدية و�لأعا�سري �ملد�رية و�لقمعية ،عندما
يرتفع �لهو�ء �لد�فئ �خلفيف ب�رشعة �إىل م�ستويات �أعلى و�أبرد يف تيار مت�ساعد غري م�ستقر ي�سل
�إىل  160كم يف �ل�ساعة .ويحدث كل نوع من �أنو�ع �لعو��سف يف ظل ظروف معينة؛ لذلك ،فاإن
معرفة تلك �لظروف هي �ملفتاح لال�ستعد�د ملو�جهة تاأثريها �ملدمر.

العوا�صف الرعدية
يف كل حلظة ،هناك حو�يل  2,000عا�سفة رعدية يف طور �حلدوث على �سطح �لأر�ض،
وترت�وح تلك �لعو��سف ما بني عو��سف مطرية معتدلة وعو��سف مدمرة �سديدة ي�ساحبها
�لربد و�لرياح �لعاتية .وتتكون �لعو��سف �لرعدية عندما يرتفع �لهو�ء �لد�فئ من �سطح �لأر�ض
ََ
ب�رشعة في�سل مل�ستويات �أعلى باردة يف �لغالف �جلوي .فاإذ� كانت �لظروف مالئمة ،حتدث
�لأعا�سري �لقمعية نتيجة لتلك �لتيار�ت �ملت�ساعدة؛ �إل �أنه عاد ًة ما يكون �لناجت هو �لأمطار
و�لرياح و�لربق و�لرعد.
وبدون �لربق ل يحدث �لرعد؛ فالرعد هو �ل�سوت �لذي يحدثه �لربق عند �نتقاله يف �لهو�ء.
في�ساحب �لربق جميع �لعو��سف �لرعدية ،ولكن لي�ض بال�رشورة �أن متطر يف كل مرة .و�أثناء
�لعا�سفة ،ي�رشب �لربق �لأر�ض مائة مرة يف �لثانية �لو�حدة ،فيت�سبب يف خ�سارة
مليار�ت �لدولر�ت كل عام .ويحدث �لربق عندما حتمل تيار�ت �لهو�ء �ملت�ساعدة قطر�ت
م�سحونة من �ملياه فت�سل �إىل م�ستويات عالية؛ حيث تتجمد بع�ض تلك �لقطر�ت لتتحول �إىل
جزيئات جليدية ُتك َِّون �ل�سحب .وعندما تبد�أ تلك �جلزيئات يف �ل�سقوط لالأر�ض مرة �أخرى،
تختلط �ل�سحنات �ملوجودة د�خل �ل�سحابة؛ ف ُينتج فارق �ل�سحنات �لربق .وعاد ًة ما ن�سمع �لرعد
بعدما نرى �لربق؛ لأن �ل�سوء ينتقل �أ�رشع من �ل�سوت.

دوامات الهواء
�إن �لأعا�سري �لقمعية و�لأعا�سري �ملد�رية عبارة عن �أعمدة دو�مية من �لهو�ء تدور ب�رشعة
�سديدة تت�سبب يف �أ�رش�ر ج�سيمة .وتوجد فروق هامة بني هاتني �لعا�سفتني �ل�سديدتني؛
فالأوىل حتدث على �لأر�ض؛ �أما �لثانية فيمكنها �أن تغطي م�ساحات �سا�سعة وت�ستمد قوتها من
�ملحيطات �ل�ستو�ئية �لد�فئة.
ترت�وح قوة �لأعا�سري �لقمعية من ب�سعة �أمتار وحتى  1,6كم يف �لقطر ،وتكون مدتها
ق�سرية؛ حيث ل ت�ستمر لأكرث من عدة دقائق .وعلى �لرغم من متركزها ،فاإنها قد تكون �سديدة
�ل�رش�وة؛ فتكون �رشعة �لرياح د�خل قمع �لإع�سار �أكرث من  322كم يف �ل�ساعة ،وهي �رشعة
كافية لتحويل �أب�سط �لأ�سياء �إىل مقذوفات قاتلة .وحتدث �لأعا�سري يف جميع �أنحاء �لعامل
ويف جميع �أوقات �ل�سنة ،ولكنها تزد�د يف ف�سل �ل�سيف يف �لو�سط �لغربي للوليات �ملتحدة
�لأمريكية ،مما �أدى �إىل ت�سمية تلك �ملنطقة بزقاق �لأعا�سري.
وتتكون �لأعا�سري �لقمعية من �لعو��سف �لرعدية؛ فيمكن لعمود غري م�ستقر من �لهو�ء
�لد�فئ �ملت�ساعد د�خل �لغيوم �لركامية �أن يبد�أ يف �لدور�ن نتيجة لتغري �جتاه �لرياح على �سطح
�لأر�ض �أو بالقرب منه .وتقوم تلك �لتيار�ت �لهو�ئية �ملت�ساعدة بتغيري دور�ن �لهو�ء من �لجتاه
�لأفقي �إىل �لعمودي ،مما يهيئ �لظروف لتكوين �لقمع .و�إذ� كانت �لظروف مالئمة لي َتك ََّون �لقمع.
مر �سعب.
ميكن جلميع �لعو��سف �لرعدية �أن ت�سكل �أعا�سري قمعية� ،إل �أن �لك�سف عنها لأَ ٌ
في�ستطيع خرب�ء �لأر�ساد �جلوية �لتعرف على خ�سائ�ض �ل�سحب و�لظروف �لتي عاد ًة ما ت�سبق
تلك �لعو��سف ،كما ميكنهم معرفة �لأماكن �لتي ميكن �أن ت�رشبها ،ومع ذلك ي�سعب عليهم توقع
�لتوقيت �ملحدد لالإع�سار �أو موقعه بالتحديد �أو �سدته.
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وقد تع�سف �لأعا�سري �لقمعية باملدن و�ملقاطعات� ،إل �أن �لأعا�سري �ملد�رية متتد �إىل ما
هو �أكرب من ذلك بكثري؛ فيمكن �أن ت�ستمر تلك �لعو��سف �ل�سديدة لأيام �أو حتى �أ�سابيع ،كما
تغطي �آلف �لكيلومرت�ت من �لأر��سي .وت�ستمد �لأعا�سري �ملد�رية قوتها من مياه �ملحيطات
�ل�ستو�ئية �لد�فئة؛ فعلى عك�ض �لأعا�سري �لقمعية ،تفقد �لأعا�سري �ملد�رية م�سدر قوتها مبجرد
�أن ترتك �ملحيط فتت�ستت تدريج ًّيا عند و�سولها �لأر�ض.
املناظرة الكربى
يف ظل �ن�سغال �لعلماء باجلدل حول �أ�سباب �لتغري�ت �لتي حتدث يف �ملناخ ،ومع زيادة
ؤخر� ،يخ�سى �لبع�ض �أن يت�سبب �لحتبا�ض �حلر�ري يف زيادة �لأعا�سري
�لأحد�ث �ملدمرة مو ً
�لقمعية و�ملد�رية.
ووفقًا ملوؤرخ �لأعا�سري �ملد�رية جاي بارنز من باين نول �سورز ب�سمال كالرولينا ،فاإن
حر�رة �ملحيط هي �ل�سبب �لأ�سا�سي لتكوين تلك �لأعا�سري؛ فيقول "ميكن للحر�رة �لز�ئدة �أن ُت َولِّد
�ملزيد من �لعو��سف و�ملزيد من �لأعا�سري �ل�سديدة".
وعلى �لرغم من �أن �لدر��سات �لعديدة يف �ل�سنو�ت �لأخرية مل تتو�سل �إىل �أي دليل
يثبت �زدياد عدد �لأعا�سري ب�سبب �لرتفاع يف درجات �حلر�رة �لعاملية ،فقد ن�رشت جملة
ؤخر� در��سة حديثة قام بها كريي �إميانويل� ،أ�ستاذ �لعلوم �جلوية مبعهد
"�لطبيعة" ( )Natureمو ً
ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا ( ،)MITوملخ�سها �أنه قد تو�سل �إىل �أن مدة �لأعا�سري و�سدتها
عاما �ملن�رشمة ،و�أن تلك �لتغري�ت تتو�فق مع �رتفاع
قد ز�دت بحو�يل  %50خالل �لثالثني ً
درجات حر�رة �سطح �لبحر.
عاما �ملن�رشمة ما
�ل50-30
يف
�لبحر
�سطح
حر�رة
درجة
�رتفاع
يزعم معظم �لعلماء �أن
ً
هو �إل �إ�سارة حلدوث �لحتبا�ض �حلر�ري" .هذ� هو حتليلهم ولي�ض تف�سريي" ،يقول �إميانويل:
"(ولكن) من �ملنطقي �لربط بني �لزيادة يف معدل �لأعا�سري و�لحتبا�ض �حلر�ري" .فوفقًا
لإميانويل� ،إذ� ��ستمرت درجات �حلر�رة �لعاملية يف �لرتفاع فمن �ملنطقي �أن نفرت�ض �زدياد
ن�ساط �لأعا�سري؛ حيث �سيكون هناك حر�رة �أكرث لتحفيز �لعو��سف.
ومن �جلدير بالذكر �أن �لعدد غري �ملاألوف لالأعا�سري �لتي حدثت يف مناطق معينة يف
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف عام  2008قد حدثت يف نف�ض �لأوقات �لتي تعر�ست فيها تلك
�ملناطق �إىل درجات حر�رة تفوق �ملعدلت �لطبيعية بكثري .فاإذ� كان ذلك �لرتفاع غري �ملعتاد
يف درجات �حلر�رة يرجع �إىل �لحتبا�ض �حلر�ري �لعاملي ،ميكننا �ل�ستنتاج باأن �لحتبا�ض
�حلر�ري �سيوؤدي �إىل زيادة عدد �لأعا�سري يف بع�ض �ملناطق.

ال�صقوط يف هاوية اجلفاف
يف �لقارة �ل�سمر�ء ،عندما يفي�ض نهر �لنيل ،تغمر �ملياه �سهول �لدلتا �لتي ُتزرع فيها
�ملحا�سيل ،فتحمل معها �لطمي �خل�سب لرتبتها؛ ولقد �زدهرت �حل�سارة �مل�رشية بف�سل
تلك �لفي�سانات .وعلى �سعيد �آخر ،ففي �ل�سني ،يعترب �لأرز �لذي يعتمد على �لغمر �ملتعمد من
�أهم �ملحا�سيل �لتي يتم زر�عتها .فاإذ� مل يغمر �ملز�رعون حما�سيل �لأرز ،فلن يتدهور �قت�ساد
جوعا.
�لبالد فح�سب ،بل �سيموت �لنا�ض ً
�أما يف �لهند وباك�ستان وماليزيا ،فعلى �لرغم من �أن �لرياح �ملو�سمية تت�سبب يف في�سانات
و��سعة ،فاإنها ذ�ت �أهمية حيوية؛ حيث متد �لعديد من �ملناطق يف �لعامل مبا حتتاج �إليه من
�ملاء طو�ل �لعام .فاإذ� جلبت �لرياح �ملو�سمية ن�سف كمية �ملياه �لتي جتلبها كل عام ،ف�سيحدث
جفاف و��سع �لنطاق؛ لذلك فمن �ملوؤ�سف �أنه يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية قد جلبت تلك �لرياح
ما هو �أقل من ذلك.
و�جلفاف هو �نقطاع �ملياه عن منطقة معينة ملدة طويلة ،ود�ئ ًما ما يحدث لأ�سباب
طبيعية ،غال ًبا ب�سبب �لتغري�ت يف �ملناخ �لتي توؤدي �إىل �نخفا�ض حاد يف معدلت هطول
�لأمطار .و�جلفاف �أمر �سائع يف �لطرف �جلنوبي من �ل�سحر�ء �لكربى؛ حيث عاد ًة ما توجد
فرت�ت طويلة يهطل فيها �ملطر ليمد �ملنطقة بالقدر �لكايف من �ملياه �لتي حتتاج �إليها ملدة
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عام كامل� .إل �إنه قد �أ�سبح من �ل�سائع �أن تقل كمية �لأمطار �أو حتى �أن تنعدم نهائ ًّيا؛ و�أكرب
مثال على ذلك هو �خلم�ض �سنو�ت من �جلفاف �لتي �سهدتها �ملنطقة يف �لفرتة ما بني عامي
 1968و .1973و�ليوم ،فاإن تاأثري�ت �لحتبا�ض �حلر�ري جلية يف �زدياد م�ساحة �ل�سحر�ء
جر�ء �جلفاف.
َّ
وت�سهد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لآن و�حدة من �أكرب موجات �جلفاف يف تاريخها؛
فاملياه �جلوفية تختفي و�لأنهار جتف ،مما يوؤدي �إىل �زدياد حر�ئق �لغابات .بالإ�سافة �إىل
ذلك ،يو�جه رجال �لإطفاء يف �ملناطق �لريفية �ل�سعوبة يف �إطفاء تلك �حلر�ئق؛ حيث يعتمدون
يف ذلك على �مل�سادر �لطبيعية للح�سول على �ملياه مثل �لبحري�ت و�لأنهار.
لقد تو�سلت �لأبحاث �إىل �أنه كلما �رتفعت درجات �حلر�رة ز�دت خماطر �حرت�ق �لغابات
و�جلفاف و�لفي�سانات �لتي حتدث ب�سبب جريان �ملياه نتيجة �لهطول �ملفاجئ لالأمطار
�لكثيفة .فيقول ماركو �سولز ،عامل �ملناخ بجامعة بري�ستول�" :أثبتت �لأبحاث �أنه �إذ� �رتفع
متو�سط درجات �حلر�رة �لعاملية لأكرث من ثالث درجات مئوية خالل �ل� 200سنة �لقادمة كما
هو متوقع ،فهناك خطر حمدق من �لتعر�ض حلر�ئق غابات وفي�سانات �سديدة" .ثم �أ�ساف "لقد
حتققنا من �أكرث �لأحد�ث تطرفًا فوجدنا �أن ما كان يحدث يف �ملا�سي كل مائة عام قد يحدث
كل ع�رشة �سنو�ت بنهاية هذ� �لقرن".
فمع �زدياد متو�سط درجات �حلر�رة بدرجتني مئويتني ،ز�دت خطورة �لتعر�ض للت�سحر
بن�سبة  %30يف �لغابات �ل�سمالية باأور��سيا و�رشق �ل�سني وكند� و�لغابات �ملطرية �ل�ستو�ئية
بو�سط �أمريكا و�لأمازون .وميكن �أن ترتفع ن�سبة تلك �خلطورة لت�سل �إىل  %60ولتمتد ملناطق
�أكرث �إذ� �رتفعت درجات �حلر�رة بثالث درجات مئوية .وت�سمل �لآثار �لأخرى �ملحتملة �لتي
�سترتتب على �رتفاع درجات �حلر�رة قلة �ملياه �لعذبة و�جلفاف �ل�سديد يف غرب �إفريقيا
و�أمريكا �لو�سطى وجنوب �أوروبا ودول �رشق �أمريكا.
�إل �أن �أحد �أخطر �ل�سيناريوهات �ملتوقعة يتعلق بامل�ساحات �لنباتية على �لأر�ض؛ فيقول
�لدكتور �سولز" :ت�ستهلك �لنباتات ثاين �أك�سيد �لكربون؛ حيث متت�ض �لنباتات حو�يل ن�سف ما
نطلقه يف �لهو�ء" .ولكن� ،إذ� ز�دت درجات �حلر�رة باأكرث من ثالث درجات مئوية ،فاإن �مت�سا�ض
�لنباتات لثاين �أك�سيد �لكربون �ستتفوق عليه �لزيادة يف �لتحلل �لع�سوي يف �لرتبة و�لذي يوؤدي
�إىل �رتفاع درجات �حلر�رة .وقد حذر �لدكتور �سولز من ذلك قائالً�" :سندرك حينذ�ك �أن �نبعاث
أي�سا من �لغالف �حليوي".
ثاين �أك�سيد �لكربون ل يقت�رش على �لب�رش فقط ،بل �إنه ينبعث � ً
من �لو��سح �أن �لتغري �ملناخي على كوكب �لأر�ض ،و�لأكرث جت�س ًد� يف �لحتبا�ض �حلر�ري،
يغري من �حلالة �جلوية ب�سورة ي�سعب �لتنبوؤ بها؛ �لأمر �لذي قد بد�أ بالفعل يف �لت�سبب يف
�نقر��ض �حلياة �لربية و�إز�حة �لب�رش .ومن �لو��سح جل ًّيا �أن �أن�سطة �لب�رش قد �سارعت وز�دت ب�سدة
من معدل تغري مناخ كوكب �لأر�ض �حلتمي .و�إدر�ك �لآثار �خلطرية لذلك �لتغري �ملناخي �حلاد
هو �أول خطوة يف طريق مكافحته؛ �لأمر �لذي مل َي ُعد �ختيار ًّيا.
م�صطلحات
( )1القطع واحلرق هي تقنية زر�عية ت�ستخدم على نطاق و��سع منذ �لع�رش �حلجري ،وهي
عو�سا عنها.
تنطوي على قطع وحرق �لغابات من �أجل غر�ض �حلقول ً

تعليم �ملر�أة يعني تعليم �لأجيال �لقادمة؛ فاملر�أة لي�ست جمرد مورد ب�رشي عظيم
لأية �أمة فح�سب ،ولكن لأن دور �ملر�أة حمور ٌّيا يف �لأ�رشة ،و�لتي هي حجر �أ�سا�ض
�ملجتمع ،فهي �لتي ت�سع �أ�س�ض �ل�سحة و�لنظافة ،كما �أنها ت�سكل �لغالبية �لعظمى من
�لقوى �لعاملة بالزر�عة .لذلك ،فاإن دور �ملر�أة يف �ملجتمع �أ�سا�سي يف عملية �لتنمية.
ويف زمن �لعوملة ،يوجد تركيز �أكرب على تعزيز �لعلوم و�لتكنولوجيا؛ �لأمر �لذي
لن ميكن حتقيقه �إل من خالل تعبئة جميع �ملو�رد �لب�رشية ،و�لتي ت�سكل �لن�ساء جز ًء�
ري� منها .لذلك ،ينبغي ت�سجيع �لفتيات على در��سة �لعلوم لي�ض فقط من �أجل �ملمار�سة
كب ً
�ملهنية ،ولكن من �أجل تطبيق �ملعايري �لعلمية يف حياتهن �ليومية.
ومع ذلك ،فاإن دور �ملر�أة يف �إنتاج وتبادل �ملعرفة �لتي ت�سهم يف تطوير �حلالة
�لقت�سادية و�مل�ستوى �ملعي�سي لالأفر�د حمدود .و�إ�سهامات �لن�ساء �ملتميز�ت يف �لبحث
�لعلمي لز�لت ل حتظى بالتقدير �لكايف؛ �لأمر �لذي قد �أ�سفر عن �إهد�ر حق �ملر�أة يف
�لدخول يف �ملهن �لبحثية.
لإلقاء �ل�سوء على �أهمية دور �ملر�أة ،نظمت مكتبة �لإ�سكندرية موؤمتر
"�ملر�أة يف �لعلم" للمرة �لأوىل يف �أكتوبر .)www.bibalex.org/wis2007( 2007
وبالتعاون مع �ل�سبكة �لعربية للمر�أة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا ( ،)ANWSTتنظم مكتبة
�لإ�سكندرية موؤمتر "�ملر�أة يف �لعلم" للمرة �لثانية يف  4 - 3دي�سمرب  .2011كما يحيي
�ملوؤمتر �لذكرى �ملئوية حل�سول ماري كوري على جائزة نوبل يف �لكيمياء.
و�لهدف �لأ�سا�سي من �ملوؤمتر هو متكني �ملر�أة وت�سجيعها على ممار�سة �ملهن يف
�ملجالت �لعلمية و�لبحث �لعلمي .و�سيجتمع علماء �لفيزياء و�لكيمياء من جميع �أنحاء
�لعامل ملناق�سة مو�سوع قلة عدد �لن�ساء �لالئي قمن باتباع خطى ماري كوري يف
جمال �لعلوم .كما �سيقوم موؤمتر "�ملر�أة يف �لعلم  "2011بزيادة �لوعي �لعام باأهمية
عاما دول ًّيا
�لعلوم و�لتكنولوجيا عامةً ،وبالكيمياء خا�سةً؛ حيث مت �إعالن عام ً 2011
للكيمياء .وخالل جل�سات �ملوؤمتر� ،سيقوم �ملتحدثون باإلقاء �ل�سوء على قدرة �لعلوم
على تاأمني �لتنمية �مل�ستد�مة وخلق فر�ض عمل جديدة .ومن �ملتوقع �أن يناق�ض �ملوؤمتر
�لعلوم �ملتنوعة �جلديدة �لتي �ستوؤدي �إىل �كت�سافات وتد�خالت جديدة.
ومن بني �ملتحدثني �لأ�سا�سيني يف �ملوؤمتر � :لدكتور م�سطفى �ل�سيد؛ مدير معمل
ديناميكيات �لليزر مبعهد جورجيا للتكنولوجيا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية،
ونينا فيدوروف؛ �أ�ستاذ �إيفان بيوه مبعاهد هوك للعلوم �حلياتية بجامعة ولية
بن�سلفانيا ،وزكية كافايف ،مدير �لرب�مج مبوؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية بالوليات �ملتحدة
�لأمريكية.
ملزيد من املعلومات ،برجاء زيارة املوقع الر�سمي للموؤمتر :
www.bibalex.org/wis2011
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حقيقــة
اأم
بقلم :ملياء غنيم

يجب �سرب ثمانية اأكواب
من املياه يوميا

انتبه! اإنها اأ�سطورة
تقري ًبا ،يردد كل �إن�سان ذي وعي �سحي
ٍ
كاف تلك �ملقولة .ول يوجد �أدنى �سك �أن
�رشب �ملياه من �لعاد�ت �ل�سحية؛ ولكن هل
من �ل�رشوري �أن يتناول كل �سخ�ض لرتين �أو
�أكرث يوم ًّيا؟
وفقًا لأ�ستاذ وظائف �لأع�ساء
(�لف�سيولوجيا) �ملتقاعد هاينز فالتني من
كلية �لطب بجامعة د�رمتوث ،و�لذي تخ�س�ض
يف �أبحاث �لكلى فاأم�سى � 45سنة يف در��سة
�لأنظمة �لتي حتافظ على تو�زن كمية �ملياه
يف �جل�سم ،فاإن �لإجابة هي ل.
يقول فالتني �إن �رشب �لكثري من �ملياه
ميكن �أن يكون مفي ًد� لالأ�سخا�ض �لذين
يعانون من خماوف �سحية معينة مثل
ح�سى �لكلى �أو ��ستعد�د لاللتهابات يف
�مل�سالك �لبولية� .إل �أنه بعد �لقيام باأبحاث
مكثفة يف عام  2002حول ما يعرف بدليل
" ،"8x8وكذلك مر�جعة �لدعاء�ت �ل�سحية
�مل�ساحبة له ،يقر فالتني باأنه مل يجد �أي
دليل علمي يوؤكد على �حتياج �لأ�سخا�ض
�لأ�سحاء �إىل �رشب كميات كبرية من �ملياه.
فلقد تو�سل فالتني �إىل �أن دليل ""8x8
قد يرجع يف �لأ�سل �إىل �سوء فهم .ففي
عام � ،1945قرتح جمل�ض �لغذ�ء و�لتغذية،
و�لذي �أ�سبح �لآن جز ًء� من �ملعهد �لطبي
�لتابع لالأكادميية �لقومية للعلوم� ،أن
رت� و�ح ًد� من �ملياه
�ل�سخ�ض ي�ستهلك ميلليل ً
لكل �سعر حر�ري من �لغذ�ء .وتعترب �لعملية
�حل�سابية �سهلة؛ في�ستلزم �لنظام �لغذ�ئي
�ليومي �لذي يحتوي على � 1,900سعر
حر�ري ��ستهالك  1,900ميلليلرت من
�ملياه� ،أي ما يعادل لرتين تقري ًبا من �ملياه.
ري من �أخ�سائيي �لتغذية يف
ولكن ف�سل كث ٌ
مالحظة �لأهمية؛ حيث ميكن �حل�سول على
معظم �حتياجات �جل�سم من �ملياه من �ملاء
�ملوجود يف �لغذ�ء.
�إذً� ،ما هي كمية �ملياه �لتي يجب �أن
تتناولها؟ �إذ� كانت لديك خماوف طبية معينة،
فا�ست�رش طبيبك .ولكن� ،إذ� كنت تتمتع ب�سحة
جيدة فمن �مل�ستح�سن �أن "تتناول �ل�رش�ب مع
�لوجبات ،و�أن ت�رشب �ملاء عند �ل�سعور بالعط�ض".
الفصل الدراسي األول 2012/2011

اأ�سطورة

يجب �رشب ثمانية �أكو�ب من �ملياه
يوم ًّيا؛ تت�سبب �لهو�تف �ملحمولة يف �لإ�سابة
بال�رشطان؛ ي�ستخدم �لب�رش  %10فقط من
عقولهم؛ ت�ستغرق �لعلكة �سبعة �أعو�م حتى
يتم ه�سمها .يتد�ول �لنا�ض تلك �ملقولت
ويرددونها ،و�أحيانًا ي�سدقونها؛ ولكن ما
مدى م�سد�قية تلك �لأقاويل؟ وهل هناك
مرجعية علمية ور�ءها؟

الهواتف املحمولة
ميكنها اأن ت�سيبك ب�سرطان املخ

هل يجب �لقلق حيال �لت�ساق �لهاتف
�ملحمول باأذنك طو�ل �لوقت؟ وفقًا لأحدث تقرير
ملنظمة �ل�سحة �لعاملية فالإجابة هي نعم.
يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية ،ت�ساعدت
�ملخاوف �إز�ء �إمكانية وجود تاأثري�ت
�سحية �سارة نتيجة �لتعر�ض للمجالت
�لكهرومغناطي�سية �لال�سلكية مثل تلك �لتي
تنبعث من �أجهزة �لت�سال �لال�سلكي .وعلى
�لرغم من �أن �جلدل حول عالقة �لهو�تف
�ملحمولة بالإ�سابة بال�رشطان يجري منذ
فرتة طويلة ،فاإنه حتى وقت قريب مل يكن
هناك دلئل قوية تدعم هذ� �لدعاء .فاأ�رش
�لعديد من �لعلماء على �أن تلك �لتكنولوجيا
�ملنت�رشة �آمنة ،موؤكدين على �أن "تاأثريها على
�جل�سم غري ٍ
كاف ليت�سبب يف �رشر ور�ثي".

�إل �أن منظمة �ل�سحة �لعاملية قد
ري� ،يف  31مايو � ،2011أن هناك
�أعلنت �أخ ً
ري� لالإ�سابة بال�رشطان من جر�ء
�حتما ًل كب ً
��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة ،فت�سنف �لآن
على �أنها "خطر م�سبب لل�رشطان" ،مثلها مثل
�لر�سا�ض و�لكلوروفورم.
ولأن �لهو�تف �ملحمولة تعد تقنية حديثة
ن�سب ًّيا ،فقد حذر �لتقرير من �أن �لأعر��ض
أعو�ما كثرية لتبد�أ
بعيدة �ملدى قد ت�ستغرق � ً
يف �لظهور .وقد �أظهرت در��سة مت �إجر�وؤها
على ��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة يف �ملا�سي
�أن فر�سة �لإ�سابة بالورم �لدبقي (�جلليوما)
ت�سل �إىل  ،%40وهو ورم يبد�أ يف �ملخ �أو يف
�لعمود �لفقري ،وي�سيب �لأ�سخا�ض �لذين
يفرطون يف ��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة
مبتو�سط  30دقيقة يوم ًّيا ملدة � 10سنو�ت.
تلك �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها منظمة
�ل�سحة �لعاملية بالإ�سافة �إىل معلومات
�أخرى كانت كافية لت�سنيف �لهو�تف
�ملحمولة "فئة 2ب" مما يدل على وجود
بع�ض �ملخاطر من �لإ�سابة بال�رشطان.
خال�سة �لقول ،يجب علينا �لتقليل من
��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة ،ويف�سل ��ستخد�م
�ل�سماعات عند �لتحدث لفرت�ت طويلة �أو �للجوء
للر�سائل �لن�سية؛ فالوقاية خري من �لعالج.

ي�ستخدم الأ�سخا�ض  %10فقط
من عقولهم

انتبه! اإنها اأ�سطورة
على �لرغم من كونها فكرة جذ�بة،
فاإن "خر�فة �ل "%10فكرة خاطئة لدرجة
م�سحكة ،وذلك نق ًال عن طبيب �لأع�ساب
باري جوردون بكلية طب جون هوبكنز
بجامعة بالتيمور .وعلى �لرغم من عدم
وجود �سخ�ض بعينه ميكننا �إلقاء �للوم
عليه لبدء تلك �ملقولة ،فاإنه قد مت ربطها
بالكاتب و�لطبيب �لنف�سي ويليام جامي�ض
�لذي ذكر يف كتابه "طاقات �لرجال"" :نحن
ن�ستخدم جز ًء� ب�سيطً ا ج ًّد� من قدر�تنا �لعقلية
وطاقاتنا �جل�سدية �ملحتملة".
وترجع ��ستمر�رية �خلر�فة ،كما يقول
جوردن� ،إىل مفهوم �لنا�ض عن عقولهم،
فهم يرون �أن �أوجه �لق�سور �خلا�سة بهم
هي �لدليل على وجود مادة رمادية ل يتم
�ل�ستفادة منها ،وهو بالطبع تف�سري خاطئ.
و�لتف�سري �ل�سحيح هو �أن يف حلظات معينة
من حياة �لإن�سان ،مثل �أوقات �لر�حة
و�لتفكري ،قد ن�ستخدم  %10فقط من عقولنا.
وي�سيف جوردن �أنه قد "�ت�سح �أننا
ن�ستخدم تقري ًبا كل جزء من عقولنا ،و�أن
(معظم) �لعقل يعمل طو�ل �لوقت" " .فلن�سغها
كما يلي :ميثل �ملخ  %3من وزن �جل�سم،
ولكنه ي�ستخدم  %20من طاقة �جل�سم".

وعلى �لرغم من �أنه يف �للحظة �لو�حدة
ل تعمل بال�رشورة جميع �أجز�ء �ملخ يف
�آن و�حد ،فقد �أو�سح باحثو �ملخ با�ستخد�م
تقنيات �لت�سوير �أن �أجز�ء �ملخ ،مثلها مثل
ع�سالت �جل�سم ،تكون ن�سطة با�ستمر�ر على
مد�ر � 24ساعة .فيقول طبيب �لأع�ساب
جون هينلي من عيادة مايو بروت�س�سرت" :ت�سري
�لدلئل �أنك تقوم با�ستخد�م خمك باأكمله خالل
�ليوم" .وي�رشح هينلي �أنه حتى خالل فرت�ت
�لنوم توجد مناطق ن�سطة مثل �لق�رشة �لأمامية
�لتي تتحكم يف �لتفكري �لعميق و�لوعي �لذ�تي،
�أو �ملناطق �حل�سية �جل�سدية �لتي ت�ساعد �لب�رش
على �ل�سعور بالعامل �ملحيط بهم.

ت�ستغرق العلكة �سبع �سنوات
ليتم ه�سمها

انتبه! اإنها اأ�سطورة
تن�ض �ملقولة �لقدمية على �أن �لعلكة
تلت�سق بالأح�ساء مثلما تلت�سق باجلزء
�ل�سفلي من �ملكتب .ولكنه من �ملوؤكد �أن تلك
�خلر�فة �لعاملية �لقدمية ج ًّد� ،ذ�ت �لأ�سل
�ملبهم ،يكاد ل يكون لها �أ�سا�ض من �ل�سحة.
وعند �سوؤ�له �إذ� ما كانت تلك �خلر�فة خالية
من �ملرجعية �لطبية� ،أجاب طبيب �أمر��ض
�جلهاز �له�سمي ديفيد ميلوف �لذي يعمل
بعيادة �أطفال نيمور باأورلندو�" :أ�ستطيع �أن
�أقول نعم بكل ثقة".
وي�ستطرد ميلوف قائالً�" :إذ� كانت
�خلر�فة �سحيحة فذلك يعني �أن كل �سخ�ض
قد قام بابتالع علكة يف يوم ما خالل �ل�سبع
�سنو�ت �ملن�رشمة �سيكون لها �أثر د�خل
جهازه �له�سمي" ،ولكن فحو�سات �لقولون
و�ملناظري �أثبتت عدم وجود دليل على ذلك.
وقد �أ�ساف "يف بع�ض �لأحيان جند قطعة من
�لعلكة ،ولكنها ترجع �إىل نحو �أ�سبوع ل �أكرث".
�إذً� ،ماذ� يحدث للعلكة �لتي يتم �بتالعها
دون ق�سد؟ بع�ض �ملكونات مثل �ملحليات
يتم تك�سريها ،ولكن قاعدة �لعلكة نف�سها
هي ما ي�سعب ه�سمه .فقال ميلوف" :للعلكة
مناعة �سد عملية �له�سم؛ فيتم ه�سمها
مبعدل �أبطاأ من �ملو�د �لغذ�ئية �لأخرى،
ولكن يف نهاية �لأمر �ستعمل دور�ت �لنظافة
�لعادية باجلهاز �له�سمي على ه�سمها،
و�سوف تخرج من �جل�سم ب�سورة عادية".
وعلى �لرغم من ذلك ،فاإن �مل�سار �ملعتاد
�لآمن للعلكة من خالل �جلهاز �له�سمي ل
يعني �أنه من �مل�ستحب �بتالعها .فالبتالع
�لد�ئم لها ُي ِّ�سبب �لتها ًبا مزمنًا ،ويف بع�ض
�حلالت �لنادرة ميكنها �أن تت�سبب يف �ن�سد�د
�جلهاز �له�سمي� ،لأمر �لذي �سيتطلب �لتدخل
�جلر�حي ل�ستخر�جها.
املراجع
www.scientificamerican.com
www.iarc.fr
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العامل العربي يف مواجهة

التحديات البيئية
�ليوم ،يو�جه �لعامل باأ�رشه حتديات بيئية مرعبة وفريدة
من نوعها .وت�سمل هذه �لتحديات �لتغري�ت �ملناخية ،و�لأزمة
�لعاملية �ملتز�يدة يف �ملو�رد �ملائية وتلوثها ،بالإ�سافة �إىل
�لفقد�ن �لقيا�سي للتنوع �حليوي وما ينجم عنه من �أ�رش�ر
طويلة �لأجل يف �لأنظمة �لبيئية؛ وكذلك تلوث �لهو�ء ،و�إنتاج
�لنفايات و�لتخل�ض منها ،و�لآثار �ملرتتبة على ��ستخد�م
�ملو�د �لكيميائية و�لتخل�ض من �ملو�د �ل�سامة؛ ف�س ًال عن دمار
�لبيئات �لبحرية ،و�إز�لة �لغابات ،وتدهور حالة �لأر��سي،
و�لقائمة تطول.
و�ملنطقة �لعربية لي�ست ��ستثنا ًء باأي حال من �لأحول؛
ففي �لو�قع �إنها تو�جه �سغوطً ا بيئية متز�يدة وملحة نتيجة
ت�سخم عدد �ل�سكان ،و�لنق�ض �خلطري يف �ملو�رد �ملائية،
و�لت�سحر ،و�لإفر�ط يف ��ستغالل �لأر��سي ،وتلوث �لهو�ء،
وبالطبع تغري �ملناخ .كما قد تت�سبب �ل�رش�عات �ملحتملة
على �ملو�رد �لطبيعية �ملتناق�سة يف توتر �لعالقات بني
�ملجتمعات و�لدول يف �ملنطقة.
�إن �ملنطقة �لعربية موطن لـ %5من �سكان �لعامل؛ ووفقًا
لتقدير�ت �لأمم �ملتحدة فاإن �لدول �لعربية �ست�سبح موطنًا
لنحو  395مليون ن�سمة بحلول عام  ،2015يف حني �أنه
يف عام  2007كان عدد �ل�سكان  317مليون ن�سمة ،ويف
عام  1980كان عدد �ل�سكان  150مليون ن�سمة .ف ُت َق َّدر ن�سبة
�لنمو �ل�سكاين يف �لدول �لعربية بحو�يل  ،%1,9وهي ن�سبة
�أعلى من �ملعدل �ملتو�سط �لعاملي �لذي يقدر بـ .%1,2ويف
منطقة تتقل�ض فيها �ملياه و�لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة ،ت�سكل
معدلت �لنمو �ل�سكاين �ملتز�يدة �سغطً ا على قدر�ت �أر��سي
�لدول �لعربية؛ �لأمر �لذي يهدد �ل�ستد�مة �لبيئية ب�سكل �أكرب.

هذه �لدولة ُتعترب من فئة "�لندرة �لتامة للمياه" .وبعد تخطي الت�سحر يطارد املنطقة العربية

هذ� �حلد ،فاإنه من �ملوؤكد �أن هذه �لدولة �سوف تو�جه م�ساكل
جذرية ب�سبب �لعجز يف �ملياه ،و�لذي قد يهدد �ل�سحة �لعامة
و�لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية .و�لدول �لعربية �لأكرث
ت�رشر� من نق�ض �ملياه هي� :لبحرين و�لأردن و�لكويت وليبيا
ً
وعمان وقطر و�ل�سعودية ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وعادة ما تكون �أنظمة �ملياه �جلوفية هي �مل�سدر �لوحيد
للمياه �لعذبة يف �ملنطقة� ،إل �أنها تتجدد ببطء �أكرب من غريها
من م�سادر �ملياه؛ حيث تتجدد مبعدل مرة كل � 1400سنة
يف �ملتو�سط .ولهذ� يجب ��ستخد�مها بطريقة م�ستد�مة بيئ ًّيا؛
وهذ� يعني �أن ن�سبة �سحب �ملياه يجب �أن تكون م�ساوية �أو �أقل
من معدل �لتجدد .لذلك فاإنه من �ملوؤ�سف �أن يت�سف ��ستخد�م
�ملياه يف �لعديد من �لدول �لعربية بال�رش�عات �لعابرة
للحدود ،و�سوء توزيع �ملياه ،و�ل�ستخد�م �ملفرط؛ �لأمر �لذي
يوؤدي �إىل نق�ض يف �ملياه �لنظيفة لغالبية �ل�سكان ،بالإ�سافة
�إىل �خل�سائر �لهائلة يف قطاعات �لزر�عة و�ل�سناعة و�ل�سياحة.
كما ُيعد �لتلوث �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية �لأخرى ور�ء زيادة
ري� .ومن
عجز �ملياه يف �لدول �لعربية؛ في�سكل حتد ًّيا خط ً
�لأ�سباب �لرئي�سية لذلك هو تلويث �ملياه بالأ�سمدة و�ملبيد�ت،
و�لتخل�ض من مياه �ل�رشف �ملحلية و�ل�سناعية يف �لأنهار
و�لبحري�ت ،ف�س ًال عن �لتخل�ض من �لنفايات �ل�سلبة على
�سفاف �لأنهار ،و�لت�رشيب غري �ملن�سبط من مكبات �لنفايات
غري �ل�سحية .فت�ساعد كل هذه �لعو�مل على تهالك مو�رد �ملياه
�لعذبة مما قد يفر�ض خماطر �سحية ،خا�سة على �لأطفال؛
حيث �إنهم �ل�سحايا �لرئي�سيون لالأمر��ض �لتي تنقلها �ملياه.

�لت�سحر هو "تدهور �لأر��سي يف �ملناطق �جلافة
و�سبه �جلافة نتيجة عو�مل خمتلفة مبا يف ذلك تغري �ملناخ
و�لأن�سطة �لب�رشية".
تبلغ م�ساحة �ملنطقة �لعربية حو�يل  14,2مليون كيلومرت مربع،
ويقع  %90من �إجمايل تلك �مل�ساحة �سمن مناطق جافة
و�سبه جافة و�سبه رطبة .وتت�سم هذه �ملناطق بق�سوة بيئتها،
وه�سا�سة �أنظمتها �لبيئية ،وقلة مو�ردها �ملائية و�لأر��سي
�ل�ساحلة للزر�عة.
ويزد�د تدهور �لأر��سي يف �ملناطق �لعربية مبعدلت
نظر� لبع�ض �لعو�مل ،مثل نق�ض �ملياه �لذي قد يجرب
�رشيعة ً
�ملز�رعني على ��ستخد�م �أ�ساليب ري غري مالئمة؛ �لأمر �لذي
قد يوؤدي بدوره �إىل زيادة ن�سبة �مللوحة يف �لرتبة مما يجعلها
غري منتجة .ومينع �لفقر ونق�ض �لتكنولوجيا �ملتطورة يف
بع�ض �ملناطق �لعربية من �ل�ستثمار يف جمال ��ست�سالح
�لأر��سي.
كما ميكن للنمو �ل�سكاين �ملتز�يد و�لرعي �جلائر �أن يزيد�
�ل�سغط على �ملو�رد �له�سة لالأر��سي .و ُتعترب �لزيادة �ل�رشيعة
يف عدد �ل�سكان ،و�لتي ُت َعد من بني �أعلى �ملعدلت يف �لعامل،
بالإ�سافة �إىل تغري �أمناط �ل�ستهالك و�أ�ساليب �ملعي�سة ،و�لتي
�أدت �إىل زيادة �لطلب على �لغذ�ء ،من �لأ�سباب �لرئي�سية
ور�ء �لتدهور �ل�رشيع حلالة �لأر��سي يف هذه �لبيئة �جلافة.
وبحلول نهاية هذ� �لقرن ،وعلى �لرغم من �جلهود �لوطنية
و�لإقليمية و�لدولية ملكافحة �لت�سحر وتخفيف �آثار �جلفاف،
ُيعترب �لت�سحر �أحد �مل�ساكل �لبيئية �لرئي�سية يف �ملنطقة.

اأزمة املياه تقرتب

م�سدر�
نتيجة للنمو �ل�سكاين� ،أ�سبح تو�فر �ملياه �لعذبة
ً
متز�ي ًد� للقلق يف �أجز�ء كثرية من �لعامل .وقد �نخف�ست �إمد�د�ت
�ملياه للفرد �لو�حد على �لأر�ض من  33,300مرت مكعب �سنو ًّيا
يف عام � 1850إىل  8,500مرت مكعب �سنو ًّيا يف عام .1993
وبحلول منت�سف هذ� �لقرن ،من �ملتوقع �أن يعاين ما يقرب من
 %65من �سكان �لعامل من قلة �ملياه �أو حتى ندرتها.
متثل �ملنطقة �لعربية  %10من م�ساحة �لعامل ،ومع ذلك
فاإنها متتلك  %0,5فقط من مو�رد �ملياه �لعذبة �ملتجددة.
وهذ� يرجع �إىل هيمنة �لطق�ض �جلاف و�سبه �جلاف على
فيقدر هطول �لأمطار
 %82,2من �ملنطقة باأ�رشهاُ .
بـ 2,228مليار مرت مكعب؛ يف حني �أن �خل�سائر منه قد ت�سل
�إىل  %90,4نتيجة للتبخر .وبالتايل يفتقر حو�يل  %16من
�سكان �ملنطقة �إىل �ملياه �ل�ساحلة لل�رشب.
ووفقًا للهيدرولوجيني( ،)1فاإذ� كان ن�سيب �لفرد من
�ملياه �لعذبة �سنو ًّيا يف بلد ما �أقل من  500مرت مكعب فاإن
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على �لرغم من �أن �لدول �لعربية من �لدول �لأكرث عر�سة
للتاأثري�ت �ملتوقعة لتغري �ملناخ ،فال حتظى م�سكلة تلوث
�لهو�ء بنف�ض �لقدر من �لهتمام �لذي حتظى به ق�سايا ندرة
�هتماما �أكرب هذه �لأيام من ذي قبل.
�ملياه ،و�إن كانت تلقى
ً
ويف �لو�قع ،فباملقارنة بالدول �لأخرى ،تطلق �لدول �لعربية
�أعلى م�ستويات من �لنبعاث ،وخا�سة �أكا�سيد �لنيرتوجني
و�ملركبات �لع�سوية �ملتطايرة .ومن �ملفارقات �ملحزنة
�أنه عندما ت�سبح �مل�ساكل �أكرث ح َّدة؛ حيث ترتفع معدلت
�لنبعاث وكثافة �ل�سيار�ت ،تكون ��ستجابة �حلكومات �أبطاأ
ويكون �لنمو �أ�رشع.
و ُتعترب ظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري من �أخطر �لتحديات
�لتي تو�جهنا �ليوم؛ ففي ظل �لتغري�ت �ملناخية �ملتوقعة،
�ست�سبح مناطق كثرية يف �لعامل �أكرث دفئًا .و�سوف تتكرر
موجات �جلفاف و�لفي�سانات وغريها من �أ�سكال �لطق�ض غري
�لعادية؛ مما يهدد �لإمد�د�ت �لغذ�ئية و�لأ�سول �لقت�سادية
وكذلك حياة �لإن�سان .و�سوف تهلك جميع �حليو�نات
و�لنباتات �لتي لن تتمكن من �لتكيف مع �لظروف �ملناخية
�ملتغرية ،كما �سرتتفع م�ستويات �لبحار وت�ستمر يف �لرتفاع،
مما قد ي�سطر �ملاليني من �سكان �ملناطق �ل�ساحلية �إىل
�لنزوح �إىل �ملناطق �لد�خلية.
كما بد�أ �لعلماء يف �إدر�ك خطورة تغري �ملناخ على �سحة
أي�سا؛ حيث تتاأثر �سحة �لإن�سان �سل ًبا بارتفاع
�لإن�سان � ً
درجات �حلر�رة .ويرجع ذلك �إىل �لتغري�ت يف �لنطاق
�جلغر�يف لنو�قل �لأمر��ض ،مثل �لبعو�ض ،وكذلك م�سببات
�لأمر��ض �لتي تنتقل عن طريق �ملاء ،وكذلك نوعية �ملياه
ونوعية �لهو�ء وتو�فر �لغذ�ء ونوعيته.
فانت�سار �لأمر��ض �ملعدية �لتي حتملها �لنو�قل ،مثل
�ملالريا و�لبلهاري�سيا ،من �أهم �لنتائج �ملقلقة لرتفاع
درجات �حلر�رة .فاملالريا ،على �سبيل �ملثال ،و�لتي ت�سيب
حو�يل  3مليون �سخ�ض يف �ملنطقة �لعربية �سنو ًّيا ،قد ت�سبح
�نت�سار�؛ حيث �إنه كلما ز�دت درجات �حلر�رة قلَّت فرتة
�أكرث
ً
ح�سانة �ملر�ض ،وتو�سع �نت�سار �لبعو�ض �حلامل للمر�ض
وز�دت كثافته.
وعالوة على ذلك ،تزيد ظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري من
وخ�سو�سا
خطر تاأثري �ملوجات �حلارة على �ل�سحة �لعامة،
ً
يف �لدول �لعربية ذ�ت �لطق�ض �حلار يف �ل�سيف .ومن �ملتوقع
�أن ت�سبح موجات �حلر�رة �أكرث كثافة و�أن تتكرر لفرت�ت
طويلة ب�سبب تغري �ملناخ .وقد ك�سفت �لعديد من �لدر��سات

�ملتعلقة بالوفيات �ملرتبطة بارتفاع درجات �حلر�رة عن
وجود �رتباط وثيق بني درجات �حلر�رة و�لوفيات.

الوطن يغرق

قد ي�سيب بلد�ن ومدن �ل�رشق �لأو�سط �رتفاع من�سوب مياه
�لبحر ب�سبب ظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري؛ �لأمر �لذي قد يت�سبب
يف ت�رشيد �ملاليني من �لنا�ض .ولقد �سهد �لقرن �ملا�سي
رت� مبعدل
�رتفاعا يف م�ستوى �سطح �لبحر ي�سل �إىل � 17سنتيم ً
ً
رت� �سنو ًّيا؛ فبدون �سك ،ي�سكل �رتفاع من�سوب
� 1,75سنتيم ً
مياه �لبحر تهدي ًد� عامل ًّيا .ومع تفاوت �لتوقعات حول مدى
�رتفاع من�سوب مياه �لبحر ،وبنا ًء على �ملتغري�ت �ملختلفة
�لتي ل ميكن �لتنبوؤ بها ،فهناك �سبه �إجماع حول �رشورة �أن
يتم تطبيق مبادئ وقائية لظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري.
ويف �ملنطقة �لعربية ،فاإن �لأماكن �لتي تقع يف مناطق
نظر� لرتفاع
منخف�سة �سوف تو�جه م�ساكل �أكرث خطورة ً
من�سوب مياه �لبحر .ودلتا �لأنهار �أكرث عر�سة للخطر؛ لرتباط
�رتفاع م�ستوى �سطح �لبحر مع �لهبوط �لأر�سي ،وكذلك تدخل
�لإن�سان ،مثل حما�رشة �لرو��سب عن طريق �ل�سدود.
ويف �لعامل �لعربي ،هناك دلتاتان كبريتان :دلتا
�لنيل يف م�رش ،ودلتا دجلة و�لفر�ت يف �لعر�ق .وتتميز هاتان
�ملنطقتان بالكثافة �ل�سكانية �لعالية ،و ُتعترب�ن من �لأر��سي
�لزر�عية �لأكرث �أهمية يف �ملنطقة.

وتكمل املجاعة ال�سورة

منذ فرتة طويلة ،تتعر�ض م�ساألة حتقيق �لأمن �لغذ�ئي يف
�لعامل �لعربي �إىل �ل�سغوط �لبيئية و�لجتماعية و�لقت�سادية.
ومن �لعو�مل �لتي توؤثر على جميع �أنظمة �إنتاج �لأغذية يف
�ملنطقة� :لظروف �جلافة �ل�سائدة ،و�ملو�رد �ملائية �ملحدودة،
وعدم �نتظام �أمناط �لزر�عة ،و�لرعي �ملكثف ،و�لنمو �ل�سكاين،
وكذلك �نخفا�ض م�ستويات �لتكنولوجيا.
وتعتمد �أنظمة �لزر�عة �ل�سائدة يف �ملنطقة �لعربية على
�لأمطار؛ فرتتبط �لإنتاجية �لزر�عية و�لأمن �لغذ�ئي بالتقلب
يف هطول �لأمطار �سنو ًّيا .وقد تكون للتغري�ت �ملناخية
�ملتوقعة �آثار وخيمة على �لإنتاج �لزر�عي يف �ملنطقة.
كما �أظهرت بع�ض �لدر��سات �أن �رتفاع درجات �حلر�رة
يوؤدي �إىل �حتياجات �أكرب من �ملياه يف �ملحا�سيل �ل�سيفية.
ومن �ملتوقع �أن تزيد ندرة �ملياه يف �ملنطقة �لعربية ل �أن
تقل؛ ف�ست�سبح �لزر�عة وكذلك �لأمن �لغذ�ئي يف �ملنطقة
�لعربية �أكرث عر�سة لتغري �ملناخ ،فقد ينخف�ض �إنتاج �لغذ�ء
بن�سبة � %50إذ� ��ستمرت �ملمار�سات �حلالية.

كحل لهذه �مل�سكلة �حلرجة ،يجب تغيري �أنو�ع �ملحا�سيل
و�لأ�سمدة وطرق �لري وغريها من �ملمار�سات لإد�رة �ملياه،
وذلك ح�سب �حلاجة يف �سوء �لتغري�ت �لتي تطر�أ على �ملناخ.
تو�جه �ل�ستد�مة �لبيئية يف �لدول �لعربية تهديد�ت
خطرية؛ فهناك �أ�سباب قوية لالعتقاد باأنه �إذ� مل يتم �إد�رة هذه
أ�رش�ر� �جتماعية
�لتهديد�ت على نحو فعال ف�ستكون �لنتيجة � ً
و�قت�سادية هائلة .وباملثل ،هناك ما يدعو �إىل �لعتقاد باأن
�لبلد�ن �لتي تقوم بالفعل باإد�رة هذه �لتحديات بفعالية �سوف
جتني فو�ئد كثرية منها حت�سني قدرتها �لتناف�سية.

امل�سطلحات

 )1الهيدرولوجيون هم �لعلماء �لذين يدر�سون خ�سائ�ض �ملياه
وتوزيعها وتاأثريها على �سطح �لأر�ض ويف �لرتبة و�ل�سخور
�لكامنة ويف �لغالف �جلوي.

املراجع
findarticles.com
www.tropical-rainforest-animals.com
www.afedonline.org
www.unon.org

الحتفـــال الأول بيــوم البيئــة العربـي
بقلم :نهال �سليمان

تخطط مكتبة �لإ�سكندرية لالحتفال بيوم �لبيئة �لعربي �ل�سنوي ،و�لهدف من هذ�
�لحتفال هو جتميع �ل�سباب �لعربي لتبادل �لأفكار و�لتعاون يف مو�جهة �لتحديات
�لبيئية �لإقليمية .كما �سيقوم يوم �لبيئة �لعربي بزيادة وعي �جلمهور وحتفيز �سانعي
�لقر�ر و�أ�سحاب �مل�سالح من �أجل �لتكاتف يف مو�جهة تدهور �لتنوع �حليوي يف �ملنطقة
وتاأثريه �ل�سلبي على �لتنمية �مل�ستد�مة .ومن �ملتوقع �أن تقوم �لأن�سطة �لبيئية و�لثقافية
بتعزيز �لهوية �لعربية و�أن تزيد من �سعور �لت�سامن و�لوحدة بني �لأجيال �ل�سابة.
وتقدير� لأهمية �حلفاظ على �لنظام �لبيئي �لعاملي ،بد�أت منظمة �لأمم �ملتحدة يف
ً
�لحتفال بيوم �لبيئة �لعاملي يف عام  .1972ويحتفل مركز �لقبة �ل�سماوية �لعلمي بيوم
�لبيئة �لعاملي منذ عام 2007؛ فقامت تلك �لحتفالية �ل�سنوية بتن�سيط �لوعي بالق�سايا
�لبيئية و�لحتفال بالعمل �لبيئي �لإيجابي.
كما �أنه يف ذكرى �ملوؤمتر �لأول لوزر�ء �لبيئة و�مل�سئولني �لعرب يف تون�ض يوم
� 14أكتوبر عام  ،1986مت �لإعالن عن �لحتفال بيوم �لبيئة �لعربي؛ حيث تتبنى جامعة
�سعار� بيئ ًّيا لزيادة توعية �جلمهور و�سناع �لقر�ر بالق�سايا
�لدول �لعربية كل عام
ً
�لبيئية .وقد �سممت هذه �لحتفالت حل�سد �لت�سامن �لعربي من �أجل حل �مل�سكالت
�مل�سرتكة.
وملكتبة �لإ�سكندرية خمططٌ كبري مبنا�سبة �لحتفال بيوم �لبيئة �لعربي لأول مرة،
وذلك بنا ًء على �لنجاح غري �مل�سبوق لحتفالية يوم �لبيئة �لعاملي  .2010ف�سوف
الفصل الدراسي األول 2012/2011
�ل�سماوية �لعلمي من �لبنية �لتحتية ملكتبة �لإ�سكندرية وعالقاتها
ي�ستفيد مركز �لقبة

�لقوية حمل ًّيا و�إقليم ًّيا وعامل ًّيا ،وذلك جلذب �أكرب عدد ممكن من �لدول �لعربية
لال�سرت�ك يف �لحتفالت لتدعيم �لأثر �لإقليمي �لإيجابي لهذ� �ليوم �إىل �أق�سى حد.
ؤ�س�سا لر�بطة �ملر�كز �لعلمية ل�سمال �إفريقيا و�ل�رشق �لأو�سط،
فب�سفته ع�س ًو� مو ً
�سيقوم مركز �لقبة �ل�سماوية �لعلمي بدعوة �أع�ساء �لر�بطة ،وغريهم من موؤ�س�سات
تو�سيل �لعلوم من جميع �أنحاء �ملنطقة للم�ساركة يف �لحتفال بيوم �لبيئة �لعربي.
و�سوف يعلن مركز �لقبة �ل�سماوية �لعلمي عن حتدي بيئي �سيكون هو �ملو�سوع
�لرئي�سي لأن�سطة �ليوم ،و�لتي �سوف ت�ستهدف طالب �ملد�ر�ض �لثانوية �لذين
�سيتناف�سون لإيجاد �حللول للتحدي �ملعلن .و�ستتناف�ض �لفرق �لعربية بو��سطة
�مل�ساريع �لتي �سيتم عر�سها على �جلمهور يف �ليوم �لأول من �حلدث ،و�سيتم حتكيمها
يف �ليوم �لثاين.
�ستقام �لقرية �لعلمية �سديقة �لبيئة على �ساحة �ملكتبة؛ حيث �ستقام �لأن�سطة
�لثقافية و�لرتفيهية ،بالإ�سافة �إىل حفل �خلتام �ملذهل .و�سيتم تق�سيم �لقرية �لبيئية
�إىل مناطق خمتلفة ،من بينها منطقة �لأن�سطة �ملق�سمة �إىل خم�سة �أق�سام؛ حيث يت�سنى
للزو�ر �ختبار �أنف�سهم بينما يتنقلون من ق�سم �إىل �آخر .وعند �لنتهاء من �جلولة وتقدمي
�لإجابات �سيتم توزيع �جلو�ئز على �لفائزين كل �ساعة.
مفتوحا يقوم فيه �ملتناف�سون من
معر�سا بيئ ًّيا
كما �ست�سم منطقة �ملعار�ض
ً
ً
�لفرق �لعربية بتقدمي ناجت ما قاومو� به من �أجل �مل�سابقة� .أما بالن�سبة �إىل منطقة
�جلمهور ،ف�سيتم تق�سيمها �إىل  12ك�سكًا يعر�ض فيها �رشكاوؤنا و�جلهات �لر�عية
و�ملنظمات غري �حلكومية و�ل�رشكات �ل�سناعية �إ�سهاماتهم �لعملية للطبيعة �لأم.

ملف العدد

عـــــــودة �إىل

ال�سيـــــا�ســـة
بقلم :ملياء غنيم

بعد عقود من �لقمع �ل�سيا�سي ،تنتع�ض بالدنا �ليوم بالنقا�سات �ل�سيا�سية �ملتنوعة
ري� ،ن�ستطيع نحن �مل�رشيني �حلديث بحرية و�رش�حة عن مبادئنا
و�ملناظر�ت �حلية .فاأخ ً
ومعتقد�تنا �ل�سيا�سية؛ ولأول مرة ،ن�سعر بالإميان و�لقتناع باأن �آر�ءنا مهمة ،وباأن لكل
فرد منا فر�سة للتاأثري يف عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �لهامة �لتي من �ساأنها �أن ت�سكل حياتنا
و�أن تعيد �إحياء �أجماد بالدنا �حلبيبة.
فمع �أحد�ث �لثورة �لتاريخية �لتي ل تز�ل حية يف خميلتنا ،تتحدث �لأمة �مل�رشية
باأ�رشها عن �ل�سيا�سة .وقد �أ�سبح �ندماج �لب�سطاء يف �لن�ساط �ل�سيا�سي من �أو�سح �لتغري�ت
�لتي طر�أت على جمتمعنا؛ فيمكن �أن نعترب هذ� �لتغيري ظاهرة� :لعودة �إىل �ل�سيا�سة.
�لدميقر�طية و�لد�ستور؛ �لنظام �لرئا�سي و�لنظام �لربملاين؛ �لعلمانية و�لليرب�لية
و�ل�سرت�كية؛ كلها م�سطلحات �سيا�سية معقدة قد وجدنا �أنف�سنا فجاأة �أمامها .وبالن�سبة
لل�سخ�ض �لعادي ،فاإن مثل هذ� �حلديث من �ساأنه �أن ي�سعره بالت�سوي�ض .وعلى �لرغم
من ذلك ،فقد منت د�خل كل منا حالة غري تقليدية من �لتعط�ض �إىل �ملعرفة �ل�سيا�سية
و�لفهم ،مثلما تطور بد�خلنا �لإح�سا�ض بامل�سئولية لن�سارع جمي ًعا وم ًعا من �أجل "�حلرية
و�لعد�لة �لجتماعية وكر�مة �لإن�سان".
وهذ� �لإح�سا�ض �جلديد بامل�سئولية �لذي منا وتطور د�خل كل منا ،و�ملمزوج برغبتنا
يف �كت�ساب �ملعرفة ،هو ما نحتاجه لالنتقال �إىل ع�رش جديد يف �لتاريخ �مل�رشي .ومع
وجود �لعديد من �خليار�ت �ل�سيا�سية �أمامنا ،فمن و�جبنا �أن نفهم ذلك �لفرع �لعلمي �لذي
يتناول كل ما هو �سيا�سي ،وي�سمى بالعلوم �ل�سيا�سية.

العلم يف ال�سيا�سة

تعرف �لدر��سة �ملنهجية لطرق �حلكم من خالل تطبيق �لطرق �لتجريبية و�لعلمية
ب�سفة عامة يف عملية �لتحليل بالعلوم �ل�سيا�سية .وهو علم �جتماعي يعنى بدر��سة
�ل�سيا�سة نظر ًّيا وتطبيق ًّيا ،كما يهتم بتحليل �لأنظمة و�ل�سلوكيات �ل�سيا�سية .فين�سغل
علماء �ل�سيا�سة بك�سف �لعالقات ور�ء �لظروف و�لأحد�ث �ل�سيا�سية؛ ومن خالل هذه
�لكت�سافات ،يحاول هوؤلء �لعلماء �أن ي�سعو� مبادئ عامة لكيفية عمل عامل �ل�سيا�سة.
وعلى �لرغم من �أن �لعلوم �ل�سيا�سية ت�سمل عمليات �لتحقيق �لعملية �ساأنها �ساأن باقي
�لعلوم �حلديثة ،فاإنه ل ينتج عنها معايري �أو توقعات حمددة .ولكن� ،إذ� ما مت تطبيق
م�سطلح �لعلم على �أية معرفة منظمة ومبنية على �حلقائق �لتي مت �لتاأكد منها من خالل
�لطرق �لتجريبية ،و�لتي تو�سف با�ستخد�م �أق�سى �ملعايري �لتي تتيحها �ملادة ،فتعترب
�لعلوم �ل�سيا�سية عل ًما بالفعل.

الدميقراطية والد�ستور

من بني �مل�سطلحات �لتي كانت ترتدد بكرثة يف �ل�سعار�ت و َت َغ َّنى بها �لثو�ر �أثناء
�سيوعا .ولكن،
�لثورة وبعدها ،فاإن لفظ "�لدميقر�طية" هو �أحد �أكرث تلك �مل�سطلحات
ً
بينما ندرك جميعنا رغبتنا يف �حل�سول على �لدميقر�طية ،فاإننا قد ل نعي �ملعنى �ملحدد
لتلك �لكلمة وما تنطوي عليه بال�سبط.
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فتعني الدميقراطية على �مل�ستوى �لنظري حكم �ل�سعب؛ ولكن ،على �مل�ستوى
�لعملي ،فاإنها نوع من �لأنظمة �ل�سيا�سية �لتي تت�سم بحكم �لأغلبية .فهي �سكل من
�أ�سكال �حلكومة حيث يتمتع كل �لأفر�د بحق �لتعبري عن ر�أيهم يف �لقر�ر�ت �لتي توؤثر
على حياتهم .وب�سكل مثايل ،ي�سمل ذلك �مل�ساركة �ملت�ساوية و�ملبا�رشة يف عملية �سن
�لقو�نني ،وتطويرها ،وكذلك ت�رشيعها.
وقد �تخذت �لدميقر�طية �أ�سكا ًل عدة على �مل�ستويني �لنظري و�لعملي؛ �إل �أن هناك
�سكلني �أ�سا�سيني للدميقر�طية ،وهما:
( )1الدميقراطية املبا�رسة� :أي حكم �ل�سعب؛ فتكون يف �سورة حكومة يحتفظ فيها
�ل�سعب بال�سلطة �لعليا ويقوم بتطبيقها ب�سكل مبا�رش.
( )2الدميقراطية التمثيلية� :أي �حلكم من خالل �لتمثيل �ل�سعبي؛ فتكون يف �سورة
حكومة يحتفظ فيها �ل�سعب بال�سلطة �لعليا ،ولكن يطبقها ب�سكل غري مبا�رش من خالل
نظام متثيلي و�سلطة مفو�سة يتم جتديدها ب�سكل دوري.
وعلى �لرغم من عدم وجود تعريف حمدد ومقبول عامل ًّيا لـ"�لدميقر�طية" ،فاإن
�مل�ساو�ة و�حلرية هما �أهم �ل�سمات �ملتفق عليها للدميقر�طية منذ �آلف �ل�سنني .وتنعك�ض
هذه �ملبادئ يف �مل�ساو�ة بني �ملو�طنني كافة ،وذلك �أمام �لقانون ويف فر�ض �مل�ساركة
يف �لعمليات �لت�رشيعية .فعلى �سبيل �ملثال ،يف ظل �لدميقر�طية �لتمثيلية ،لكل �سوت
نف�ض �لوزن ،فال توجد �أي قيود غري مربرة على �أي �سخ�ض يرغب يف �أن ميثل �ل�سعب؛
كما تكون حرية �ملو�طنني موؤمنة من خالل �حلريات و�حلقوق �مل�رشوعة �لتي يحميها
�لد�ستور ب�سكل عام.
ويقابل �لنظام �لدميقر�طي �لنظام �لديكتاتوري "�ل�ستبد�دي"؛ حيث يحتفظ
�ل�سخ�ض �لذي عني نف�سه حاك ًما بكل �ل�سلطات ،وعاد ًة ما ي�سبح طاغية� .إل �أنه يف
جر�ء "��ستبد�د
ظل �لنظام �لدميقر�طي ،من �ملمكن � ً
أي�سا �أن تتعر�ض �لأقليات للظلم من َّ
�لأغلبية" يف غياب �حلماية �لد�ستورية �أو �حلكومية �لالزمة حلقوق �جلماعات �أو
�لأفر�د .ولهذ� �ل�سبب ،فاإن معظم �حلكومات �لقائمة خالل �لع�رش �حلديث هي حكومات
جمهورية �أو دميقر�طية جمهورية؛ حيث يحكم �لأغلبية د�ستور مكتوب يحمي حقوق
�لفرد وحقوق �لأقليات.
�إن �أب�سط تعريف للدميقر�طية �لد�ستورية من �لناحية �ملوؤ�س�سية هو �أنها ينبغي
�أن توفر هيك ًال منظ ًما لالنتخابات �لدورية ،وذلك يف وجود حرية لالختيار من بني
مر�سحني متعددين ،وكذلك �لفر�سة للتنظيم و�لتوفيق بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملتناف�سة،
و�تخاذ �لقر�ر�ت من خالل ت�سويت �لأغلبية مع حماية حقوق �لأقليات ،ووجود ق�ساء
عادل وم�ستقل ،بالإ�سافة �إىل تو�فر �سمانات د�ستورية للحريات �ملدنية �لأ�سا�سية،
وتو�فر فر�سة لتغيري � ٍّأي من �أوجه �لنظام �حلكومي من خالل �إجر�ء�ت متفق عليها.
�أما الد�ستور ،فهو م�سدر �لت�رشيعات و�ملمار�سات �لتي ت�سكل �ملبد�أ �لأ�سا�سي � ُ
مل َنظِّ م
للدولة �ل�سيا�سية .فيمثل د�ستور �أية دولة �لقانون �لأعلى لها ،و�لذي ت�ستمد �حلكومة
قوتها منه؛ حيث تتحدد حقوق مو�طني تلك �لأمة .وقد متت �سياغة �أول د�ستور مل�رش
عام 1882؛ حيث ن�ض �لد�ستور �لناجت عن ثورة عر�بي على �إعادة تنظيم عملية �نتخاب
ممثلي جمل�ض �ل�سعب ،كما قام باحلد من �سلطات �خلديوي.
وت�سعى معظم �لد�ساتري �إىل تنظيم �لعالقة بني موؤ�س�سات �لدولة ،وبالأخ�ض بني
�ل�سلطات �لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�سائية.

الف�سل بني ال�سلطات

ال�سلطة التنفيذية باحلكومة هي �جلزء �ساحب �مل�سئولية و�ل�سلطة �لوحيدة على
�لإد�رة �ليومية للمهام �حلكومية.
ُ�رشع ،هي مبثابة جمل�ض تد�ويل يحمل �ل�سلطة
بينما ال�سلطة الت�رسيعية� ،أو �مل َ ِّ
ُ�رشع بالقو�نني
لتمرير �لقو�نني وتعديلها و�إلغائها .وت�سمى �لقو�نني �لتي ي�سدرها �مل َ ِّ
�لت�رشيعية �أو �لقو�نني �لو�سعية .وبالإ�سافة �إىل �سياغة �لقو�نني وتفعيلها ،يتمتع
�مل�رشعون غال ًبا ب�سلطة ح�رشية متكنهم من زيادة �ل�رش�ئب �أو تخفي�سها ،و�عتماد
�مليز�نية �أو غريها من �ملاليات .ويعرف �مل�رشعون بكثري من �مل�سميات� ،إل �أن �أكرث
�سيوعا هي �لربملان و�لكوجنر�ض.
�مل�سميات
ً
�أما ال�سلطة الق�سائية فهي نظام مكون من حماكم تقوم بتف�سري �لقو�نني وتطبيقها
با�سم �لدولة ،كما �أنها توفر �آليات ف�ض �لنز�عات .وح�سب مبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات ،ل
تقوم �ل�سلطة �لق�سائية ب�سكل عام ب�سن �لقو�نني ،وهي مهمة �ل�سلطة �لت�رشيعية ،كما
�أنها ل تقوم بتطبيق �لقو�نني وتفعيلها ،وهي مهمة �ل�سلطة �لتنفيذية ،ولكنها تقوم
بتف�سري �لقو�نني وتطبيقها بنا ًء على حقائق كل ق�سية ماثلة �أمام �لق�ساء.
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�لتاأثر باأية معتقد�ت دينية د�خل دولة حمايدة عندما يتعلق �لأمر مب�سائل �لعقيدة .ومن
ناحية �أخرى ،ت�سري �لعلمانية �إىل وجهة �لنظر �لتي ترى �أن �لقر�ر�ت و�لأن�سطة �لب�رشية،
وخا�سة �لأن�سطة و�لقر�ر�ت �ل�سيا�سية ،ينبغي �أل ت�ستند �إىل �أية تاأثري�ت دينية.
وعلى �جلانب �لآخر ،فـ"االإ�سالمية" �أو "�لإ�سالم �ل�سيا�سي" هو جمموعة من
�لأيديولوجيات �أو �ملفاهيم �لتي تفيد باأن �لإ�سالم لي�ض دينًا فح�سب ،بل �إنه نظام
أي�سا .كما مت تعريفه كما يلي�" :لفكر �لإ�سالمي �لذي يهدي �لأمة باأكملها،
�سيا�سي � ً
ويفيد باأن �لقانون يجب �أن يتما�سى مع �ل�رشيعة �لإ�سالمية".
أي�سا بالي�سارية ،فهي م�سطلح �آخر قد عاد �إىل �لظهور
�أما اال�سرتاكية ،و�لتي تعرف � ً
على �ل�ساحة وي�ستخدم بكرثة هذه �لأيام مرتبطً ا بالعد�لة �لجتماعية .ي�سف هذ�
�مل�سطلح جمموعة من �لفل�سفات �لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لتي تدعم �لعد�لة �لجتماعية،
و�ل�سناعة �جلماعية للقر�ر�ت ،وتوزيع �لدخل ح�سب حجم �لإ�سهامات ،وكذلك �مللكية
�ل�سعبية لر�أ�ض �ملال �لإنتاجي و�ملو�رد �لطبيعية.
ويف حقيقة �لأمر� ،إن معاين تلك �مل�سطلحات عامة للغاية وغري حمددة وتختلف
باختالف �لأ�سخا�ض .فال�سخ�ض �لذي قد يطلق على نف�سه �أو يطلق عليه �لآخرون م�سمى
أي�سا على �ل�سخ�ض �لذي
"�لليرب�يل" قد ل يوؤمن بكل مبادئ �لليرب�لية ،وهذ� ينطبق � ً
ي�سنف على �أنه "�إ�سالمي" ،فقد يفكر بطريقة خمتلفة عن �سخ�ض �آخر يطلق على نف�سه
نف�ض �مل�سمى.

اجلدل حول الدولة املدنية

رئا�سي اأم برملاين

هناك �لكثري من �جلدل و�ل�سك حيال �لنظام �ل�سيا�سي �مل�ستقبلي يف م�رش .فيوؤيد
�لبع�ض �لنظام �لربملاين ،بينما ي�رش �لبع�ض �لآخر على �أنه يف �لوقت �حلايل �سيكون
هذ� �لنظام فو�سو ًّيا وغري فعال ،ولهذ� يوؤيد هوؤلء �لأ�سخا�ض من �أ�سحاب هذ� �لر�أي
�ملعار�ض �لنظام �لرئا�سي.
تعريف ًّيا ،فاإن النظام الرئا�سي له ثالث �سمات رئي�سية� .أولً :هو �أن ي�سل �لرئي�ض
للحكم بعي ًد� عن �ل�سلطة �لت�رشيعية؛ ففي معظم �لدول ينتخب �ملو�طنون �لروؤ�ساء
مبا�رشة .ثان ًيا :يقوم �لرئي�ض بدور رئي�ض �حلكومة ورئي�ض �لدولة يف �آن و�حد ،كما
يقوم باختيار �لوزر�ء �لذين يكونون م�سئولني �أمامه ولي�ض �أمام �لأغلبية �لت�رشيعية.
ري� :يكون للرئي�ض بع�ض �ل�سلطات �لت�رشيعية �لتي يكفلها له �لد�ستور.
و�أخ ً
�رشع .ففي
وغال ًبا ما يتم مو�زنة �ل�سلطات �مل َُخ َّولة للرئي�ض بتلك �مل َُخ َّولة لل ُم َ ِّ
ُ�رشع م�ساريع �لقو�نني �ملختلفة قبل �أن
�لنظام �لرئا�سي �لأمريكي ،يجب �أن يناق�ض �مل َ ِّ
يتم �ملو�فقة عليها بالت�سويت .وميكن للرئي�ض �أن يرف�ض �لقو�نني من خالل ��ستخد�م
�رشع �أن يدح�ض ذلك �لفيتو �إذ� ��ستطاع
حق �لفيتو مما مينع ت�رشيعها؛ ولكن ميكن لل ُم َ ِّ
�أن يح�سل على �أ�سو�ت كافية لذلك.
�أما يف النظام الربملاين ،فاإن رئي�ض �لدولة ورئي�ض �حلكومة من�سبان منف�سالن.
ويف �لكثري من �لأحيان ،يكون من�سب رئي�ض �لدولة �رشف ًّيا ،بينما يكون رئي�ض �حلكومة
هو رئي�ض �ل�سلطة �لت�رشيعية.
ويكمن �أكرب �ختالف بني �لنظامني �لرئا�سي و�لربملاين يف عملية �نتخاب رئي�ض
أي�سا
�حلكومة .ففي �لأنظمة �لربملانية ،ل يختار �ل�سعب رئي�ض �حلكومة �لذي يعرف � ً
با�سم رئي�ض �لوزر�ء ،ولكن يختاره �لربملان �أو �ل�سلطة �لت�رشيعية بالدولة ،فغال ًبا ما
يتم �ختياره من قبل حزب �لأغلبية �ملوجود بالربملان� .إل �أنه يف بع�ض �لربملانات
�لتي تكرث فيها �لأحز�ب �ل�سيا�سية فال ميثل �أي منها �لأغلبية ،يكون على �أع�ساء
رئي�سا للوزر�ء.
�لربملان �لتفاق فيما بينهم على �ختيار �ل�سخ�ض �لذي ينتخبونه ً

انق�سام الت�سنيفات ال�سيا�سية

حال ًّياُ ،يطلق م�سطلح "�لليرب�يل" ب�سكل كبري على �لكثري من �لقوى �ل�سيا�سية
ؤخر� ،ولو�سف �لكثري من �لأحز�ب �ل�سيا�سية
�جلديدة �لتي ظهرت على �ل�ساحة مو ً
�جلديدة و�لقدمية .وغال ًبا ما ي�ساحب ذلك �مل�سطلح م�سطلح �آخر وهو "�لعلماين"،
و�لذي ي�ستخدم هو �لآخر ب�سكل متكرر كمقابل مل�سطلح "�لإ�سالمي".
ويف و�قع �لأمر ،فاإن الليربالية كلمة م�ستقة من �للغة �لالتينية مبعنى "�حلرية"،
�أي �لإميان باحلرية و�مل�ساو�ة يف �حلقوق .ولليرب�ليني �آر�ء كثرية ومتنوعة تعتمد
على فهمهم لهذه �ملبادئ؛ فيوؤيد معظم �لليرب�ليني �لكثري من �لأفكار �لأ�سا�سية مثل
�لد�ستورية ،و�لنتخابات �حلرة و�لعادلة ،و�لتجارة �حلرة ،وحرية �لعقيدة.
�أما العلمانية ،فهي �لإميان باأن �حلكومة �أو غريها من �لكيانات ينبغي �أن تكون
مبناأى عن �لدين �أو �ملعتقد�ت �لدينية .فمن ناحية ،قد توؤكد �لعلمانية على حق عدم
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�أما �جلدل �لذي قد ي�سغل بال �لر�أي �لعام يف م�رش ب�سكل كبري� ،إن مل يكن �أكرث
إحلاحا و�أهمية منذ �ندلع ثورة  25يناير ،فهو �جلدل حول ما يعرف بالدولة
�لق�سايا � ً
�ملدنية .فيد�فع موؤيدو �لدولة �ملدنية عن �لف�سل بني �لدين و�ل�سيا�سة خوفًا من �لتحول
�إىل نظام �لدولة �لدينية ،بينما يخ�سى �ملعار�سون على �جلانب �لآخر �لعلمانية ،و�لتي
متحو من وجهة نظرهم هوية �لدولة �ملحافظة.
و�لدولة �ملدنية كما ُي َع ِّرفها موؤيدوها هي دولة يكون فيها كل �ملو�طنني �سو��سية
بغ�ض �لنظر عن �لنوع �أو �لدين �أو �لعرق �أو �حلالة �لجتماعية .فهي دولة تكون فيها
جو من �مل�ساو�ة �أمام �لقانون .وهي تقابل
�لفر�ض متاحة �أمام �جلميع وي�سودها ٌّ
"�لدولة �لع�سكرية" من حيث �إنها يحكمها �ملدنيون ،كما �أنها تقابل "�لدولة �لدينية"
من حيث �لف�سل بني �لدين و�ل�سيا�سة؛ فحكام �لدولة �ملدنية ل ميتلكون �سوى �لنفوذ
�ل�سيا�سي فقط ،ويجب �أن ين�ساعو� ملطالب �ل�سعب و�أن يحرتمو� �لقو�نني.
�أما �لدولة �لدينية ،فهي حكومات يحكم فيها رجال �لدين �لدولة �أو ُينظَ ر فيها �إىل
�لقائمني على �حلكم باعتبارهم �آمرين باأمر �هلل .وقد كان هذ� �لنوع من �حلكومات
�سائ ًعا خالل �لع�سور �لو�سطى يف �أوروبا وخالل ع�رش �لفر�عنة على �سبيل �ملثال.
وينبغي �أن يتم �لف�سل بني �لدولة �لدينية وبني �سور �أخرى من �حلكومات حيث يكون
هناك دين للدولة� ،أو تلك �حلكومات �لتي تتاأثر باملبادئ �لأخالقية �أو �لأحكام �لدينية.
قد تكون �ل�رش�عات �لتي تن�سب بني خمتلف �لقوى �ل�سيا�سية مفيدة من �أجل �لتحول
�لدميقر�طي .فهي تعزز من �ملناخ �ل�سيا�سي �ل�سحي �لذي ي�سجع على �ملناق�سات
�لفعالة؛ حيث يحمل كل �سخ�ض �مل�سئولية �لكاملة عن معتقد�ته .كما �أنها ت�ساعد على
تكوين نظام يت�سم بال�سو�بط و�لتو�زنات �ل�سيا�سية .ولكن� ،جلدل و�خلالفات يف �لر�أي
بني �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملنف�سلة ل يجب �أن يوؤدي �إىل فقد�ن �لوحدة بني �أطياف �ل�سعب
�لتي تنتمي لبل ٍد و�حد وت�سرتك يف حب نف�ض �لأمة و�لتي تتحد �أمام ق�سية و�حدة.
فخالل ثورة �خلام�ض و�لع�رشين من يناير� ،كت�سفنا �لقوة �خلارقة للوحدة �لوطنية،
وقد كانت ن�سوة هذه �لوحدة هي �لتي جعلتنا نتخطى �ل�سعاب؛ وهي كذلك �ل�سيء �لذي
نحتاجه لتخطي �لتحديات و�لعقبات �لتي �ستقابلنا يف �مل�ستقبل .نعم� ،إن �لطريق
�أمامنا طويل و�سعب ،ولكن قلب �لثورة وهو جيل �ل�سباب باأحالمه مل�ستقبله وم�ستقبل
�أولده ،مل يتوقف عن �لنب�ض بعد .فال يز�ل �مل�رشيون ملتزمني باأهد�ف ثورتهم �لتي
��س ُت�سهد يف �سبيلها �لكثريون.
يوم م�سى ،فنت�سارك نحن �مل�رشيني يف �لإح�سا�ض بالكر�مة
و�ليوم يختلف عن �أي ٍ
قدما يف مهمتنا لإعادة بناء بالدنا ،ولبناء
وعظمة �لإجناز؛ ولذلك ،فاإننا �سنم�سي ً
م�رش جديدة هي لنا لنفخر بها.
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بقلم :عائ�سة ح�سنني

يف �سباح يوم  24يوليو � ،1911أعد هري�م بينجهام �ملحا�رش يف جامعة يال
بالوليات �ملتحدة �لأمريكية عدته لريحتل حتت �لأمطار �لباردة بحثًا عن حقيقة
�ل�سائعات �لتي ترتدد حول �أطالل قدمية ترجع �إىل ح�سارة �لإنكا* يف بريو.
�سق �مل�ستك�سف طريقه يف �لغابات �لكثيفة ،ز�حفًا على ج�سور من جذوع �لأ�سجار
�لرفيعة �ملربوطة بفروع �لكروم ،ومت�سل ًال خالل �خلمائل �لتي تختبئ بها �لأفاعي �ل�سامة.
فاتبع هري�م طف ًال هند ًّيا �سغ ًري� ليعرث على �أحد �أكرب �لكت�سافات �لأثرية يف �لقرن
�لع�رشين ،وهو ما �سمي �أحد عجائب �لدنيا �ل�سبع �حلديثة يف عام  :2007مات�سو بيت�سو.
تتكون مات�سو بيت�سو من مبانٍ و�ساحات ومن�سات مت�سلة ببع�ض بحار�ت �أو
ممر�ت �سيقة .ويحيط بجزء من �ملدينة جدر�ن وخنادق بنيت لي�ض بهدف �لتح�سني
�لع�سكري ولكن ك�سكل من �أ�سكال �لنعز�ل �ملحدود .وترجح �لنظرية �حلديثة �أن
مات�سو بيت�سو كانت ملجاأ �أو منتجع حلاكم �لإنكا با�ساكوتي وبع�ض �لأ�سخا�ض
�لآخرين من �لنخبة .وتختبئ مات�سو بيت�سو فوق �سل�سلة جبال �لإنديز على �رتفاع
�أكرث من  2كم فوق �سطح �لبحر �أعلى و�دي �أروبامبا ،فلي�ض من �لغريب �أن تختفي تلك
�لأعجوبة عن �أنظار �لعامل لقرون.

*�زدهرت مملكة �لإنكا على �ل�سو�حل �لغربية لأمريكا �جلنوبية من �لقرن �لثالث ع�رش
وحتى �لقرن �ل�ساد�ض ع�رش.

الفطور اأو ًال

بعد �أن غذينا �أرو�حنا باجلمال و�ل�سكينة ،ن�ستقل �لطائرة لنغذي بطوننا �جلائعة يف وجهتنا
�لتالية .ولأننا ن�ستطيع ذلك ،فلقد ذهبنا �إىل �أف�سل مكان يقدم �لفطور على وجه �لأر�ض يف
�لعا�سمة �لفرن�سية ،باري�ض؛ حيث يقع �أف�سل خمبز يف � 8سارع موجن باحلي �خلام�ض .و�لو�قع
�أنه لي�ض من �لعدل �أن نطلق على �ملكان ��سم خمبز؛ فاإيريك كايزر هو فنان ولي�ض جمرد خباز
تقليدي .ومع ذوبان �لكرو��سون يف فمنا ،نتذوق �لنكهة �لرثية و�خلفيفة يف نف�ض �لوقت مع كل
ق�سمة من تلك �لتحفة �لفنية ،فنحلم بالكعك و�لفطائر �ملعرو�سة .ولكن دعونا ل ن�سبق �لأحد�ث
فنحن ل نز�ل يف بد�ية �ليوم وهناك �لكثري مما يخباأه لنا �لكوكب من مفاجاآت.

�إنها حلقيقة �أن �لعامل قد �أ�سبح قرية �سغرية بف�سل �لتكنولوجيا ،ولكن ما هو �أكرث من
ذلك �أنه مع ظهور طائر�ت فائقة �ل�رشعة؛ حيث ميكن للطائر�ت من طر�ز � X-43Aأن تغطي نحو
 12,000كم يف �ل�ساعة وفقًا لوكالة نا�سا ،فلي�ض من �مل�ستحيل �أن نت�سور �أن يتمكن �ملرء يف
يوم ما من تناول �لفطور يف فرن�سا و�لغذ�ء يف جنوب �أفريقيا و�لع�ساء يف �ليابان .تلك �لفكرة
ٍ
يوم و�حد.
جتعلنا نت�ساءل كيف يكون �لدور�ن حول �لعامل يف ٍ

اأين اختباأت املدينة ال�ضائعة؟

�سباحا؛ حيث ن�ستيقظ يف قرية �أجو��ض
�أتخيل �أن تبد�أ رحلتنا يف �خلام�سة و�لن�سف
ً
كالينت�ض (�ملياه �ل�ساخنة) �ل�سغرية يف بريو ،وهو وقت منا�سب لنلحق باأول حافلة تاأخذنا
�إىل �سل�سلة جبلية ر�ئعة جند فيها مدينة مات�سو بيت�سو �ل�سائعة .وهناك ،فعندما تبزغ �ل�سم�ض
�سباحا ،وت�سقط �لأ�سعة �لأوىل على �أنقا�ض مات�سو بيت�سو
من خلف �جلبال يف �ل�سابعة و�لن�سف
ً
�ملحفوظة جي ًد� على حافة �لتالل �سديدة �لنحد�ر و�سط �جلبال �خل�رش�ء �ل�ساهقة �ملطلة على
و�دي نهر فيالكونتا؛ حينها فقط نلتقط �أنفا�سنا بعد حلظة من �ل�سمت و�لذهول .ففي هذه �للحظة
فقط نكت�سف تلك �ملدينة �لر�ئعة �لتي �ختباأت من �لعامل قرونًا حتى مت �كت�سافها يف عام .1911
يا لها من بد�ية ر�ئعة لليوم.
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لقد كانت �أمك على حق؛ فالفطور هو بالفعل �أهم وجبة يف �ليوم .فال مينحك
�لطاقة �لالزمة لتبد�أ يومك فح�سب ،بل �إن له �لكثري من �لفو�ئد �ل�سحية �لأخرى ،مبا
يف ذلك �لتحكم يف �لوزن وحت�سني �لأد�ء.
�إن تناول �لإفطار هام ج ًّد� لكل فرد ،وبالأخ�ض �لأطفال و�ملر�هقني .فوفقًا
جلمعية مر�سى �ل�سكري �لأمريكية ،يكون �أد�ء �لأطفال �لذين يتناولون وجبة �لفطور
�أف�سل يف �لدر��سة وكذلك يف �للعب؛ فيكون تركيزهم �أقوى وقدر�تهم على حل
�مل�ساكل �أكرب ،كما �أن �لتن�سيق بني �لعني و�ليد يكون �أف�سل لديهم.
وعلى �سعي ٍد �آخر� ،أظهرت در��سات كثرية مت �إجر�ءها على �لأطفال و�لبالغني على
حد �سو�ء �أن �لأ�سخا�ض �لذين يو�ظبون على تناول وجبة �لإفطار عادة ما يزنون �أقل
من �لأ�سخا�ض �لذين ل يفعلون .ملاذ�؟ ترجح �أحد �لنظريات �أن تناول �لفطور يقلل
من �ل�سعور باجلوع خالل �ليوم ،كما ي�ساعد على �لختيار�ت �لأف�سل من �لطعام يف
�لوجبات �لالحقة .وعلى �لرغم من �أنه قد يبدو �أن عدم تناول �لإفطار قد يقلل من
�ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي نتناولها� ،إل �أن ذلك غري �سحيح باملرة وغري جمدي؛ حيث
ينال �جلوع من �لأ�سخا�ض �لذين يتخطون وجبة �لإفطار فياأكلون �أكرث يف وجبة �لغذ�ء
وباقي �ليوم.
ومع ذلك ،فاجلدير بالذكر �أن معظم �لدر��سات �لتي تربط بني �لفطور و�لتحكم يف
�لوزن و�إنقا�سه تن�سح بوجبة �إفطار �سحية حتتوي على �لربوتينات و�/أو �حلبوب
�لكاملة ،ول تن�سح بالوجبات �ملليئة بالدهون و�ل�سعر�ت �حلر�رية .فاإ�سافة �لقليل
من �لربوتني �خلايل من �لدهون لوجبة �إفطارك ميكن �أن تكون �لدفعة �لتي حتتاجها
لت�سعر بال�سبع حتى وجبة �لغذ�ء" .تقل�ض �لربوتينات من �سعورك باجلوع �أكرث من �أي
إ�سباعا "،وذلك نق ًال عن و�ين كامبل� ،لباحث بجامعة بوردو.
�سيء �آخر؛ فهي �لأكرث � ً
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اإدمان االأدرينالني

مفعمني بالطاقة بعد تناول وجبة �إفطار �سهية ،ن�ستقل طائرتنا لوجهتنا �لتالية� ،إىل �أعلى
و�أكرب ج�رش يف جنوب �أفريقيا ،ج�رش بلوكرنز ،لنقفز من عليه!
يعترب ج�رش بلوكرنز �أعلى ج�رش خر�ساين �أحادي �لمتد�د يف �لعامل ،و�لأهم من ذلك �أنه
كذلك �أعلى ج�رش لقفز �لباجني يف �لعامل .فبعد �أن يتم تاأميننا جي ًد� ،ومع كل خطوة نخطوها
على �ملم�سى تزد�د �رشبات قلوبنا لت�سبح �أ�رشع و�أ�رشع ،ناأخذ مو�قعنا �أعلى �لقو�ض ليبد�أ �لعد
�سائحا
�لتنازيل لأكرب مغامرة يف حياتنا .ومع تز�يد �رشبات قلوبنا ،ن�سمع �سوت �ملوجه
ً
"�قفز"؛ حينها نقوم باأ�سجع قفزة يف حياتنا مل�سافة  216مرت نحو مياه نهر بلوكر�ن �ملتدفقة.
هناك ،ونحن نتاأرجح يف �أعماق و�دي نهر بلوكر�ن ،ترت�سم على وجوهنا �لبت�سامة.
أي�سا بهرمون �لإيبيرنفني� ،أول �لهرمونات
يعد هرمون �لأدرينالني ،و�ملعروف � ً
�لتي مت �كت�سافها يف عام  .1904ويحتوي �جل�سم �لب�رشي على �ثنتان من �لغدد
�لكظرية ،و�حدة �أعلى كل كلية؛ وتعد تلك �لغدد جزء من جهاز �لغدد �ل�سماء
و�لذي يعمل بالتعاون مع �جلهاز �لع�سبي و�جلهاز �ملناعي على م�ساعدة �جل�سم
على �لتعامل مع خمتلف �لظروف و�ل�سغوطات مثل �لريا�سة �ملكثفة ،و�لإرهاق،
وبالأخ�ض �ملو�قف �لتي ت�سكل خطورة على �حلياة.
وعند �إفر�زه يف جمرى �لدم ،يعمل �لإيبيفرين على زيادة �رشبات �لقلب و�سغط
�لدم ،ومتدد بوؤبوؤ �لعني ،ورفع م�ستوى �ل�سكر يف �لدم ،و�إعادة توزيع تدفق �لدم بعي ًد�
أي�سا مبنح �ل�سخ�ض
عن �جللد و�لأع�ساء �لد�خلية .كما تقوم تدفقات �لأدرينالني � ً
إح�سا�سا بالن�سوة ،ولهذ� �ل�سبب يحاول �لكثري من �لنا�ض �ل�سغط على �أج�سادهم
�
ً
بالأن�سطة �لتي تزيد من تدفق �لأدرينالني يف �أج�سامهم؛ في�سل �لأمر يف بع�ض
�لأحيان �إىل درجة �لإدمان .فالأ�سخا�ض �لذين يفرطون يف ممار�سة �لريا�سة �أو
�لتزلج �أو ت�سلق �جلبال �أو �سباق �ل�سيار�ت �أو ركوب �لطائر�ت وما �إىل ذلك يدمنون
ن�سوة �لأدرينالني؛ حيث ي�سيبهم �لإحباط �إذ� مل يح�سلو� عليها.

اأ�ضف النكهة اإىل حياتك

بعد �لتفكري لوهلة يف �لذهاب �إىل �لقارة �لقطبية �جلنوبية لتناول �ل�سو�سي على �لغد�ء،
تفجر� بالنكهة يف �لهند .ومبجرد دخولنا �أحد �ملنازل �لهندية،
نقرر �لذهاب لتناول وجبة �أكرث ً
تتنبه كل و�حدة من حو��سنا ،بد�ي ًة من �لألو�ن �لر�ئعة وتفا�سيل �لت�ساميم �ملبهرة على �حلو�ئط
و�لأثاث� ،إىل رو�ئح �لزيوت و�لعطور �لتي متالأ �جلو.
جنل�ض على �لأر�ض لنلتف حول �ملائدة �ل�سغرية �لتي يتجمع عليها جميع �أفر�د �لأ�رشة �لهندية
كل يوم ،وهو تقليد مقد�ض يف �ملنازل �لهندية .ولأن كل وجبة هندية ميكن �أن حتتوي على �لعديد
من �لبهار�ت� ،بتد� ًء من ع�رشة �أنو�ع وو�سو ًل �إىل مائة نوع ،فقد تاأهبنا للرحلة �لتي �ستخو�سها
بر�عمنا �لتذوقية خالل تناول �لغد�ء .وبالفعل ،يتفجر يف �أفو�هنا مهرجانًا من �ملذ�قات �ملختلفة؛
مزيج متنا�سق من �حللو و�حلام�ض و�للذيذ و�حلار و�لعديد من �ملذ�قات �لأخرى �لتي ل ميكن
و�سفها ،كلها يف ملعقة و�حدة؛ �لأمر �لذي يعترب و�سفًا حقًا لكل ما هو هندي.
حتتوي �لأع�ساب و�لبهار�ت على م�ساد�ت لالأك�سدة مقاومة لالأمر��ض �أكرث من
معظم �لفو�كه و�خل�رشو�ت .فمن بني �لفو�ئد �لتي ل تعد ول حت�سى �لتي يوفرها
�لثوم ،فاإنه يقوم بتدمري �خلاليا �ل�رشطانية ،وذلك نق ًال عن كارين كولنز ،م�ست�سار
�لتغذية باملعهد �لأمريكي لأبحاث �ل�رشطان" :ت�سري �لدر��سات �إىل �أن تناول ف�ض �أو
�أثنني من �لثوم �أ�سبوع ًّيا يوفر �ملناعة �لالزمة �سد �ل�رشطان" .بالإ�سافة �إىل ذلك،
فقد تو�سلت وز�رة �لزر�عة �لأمريكية �إىل �أنه باملقارنة جر�م �إىل جر�م فاإن تو�بل
�لأوريجانو حتتوي على �أكرب ن�سبة من م�ساد�ت �لأك�سدة من بني �سبعة وع�رشين من
تو�بل �لطبخ �لطازجة.
�سيوعا ،فيمكنها خف�ض ن�سبة �ل�سكر يف �لدم ،وكذلك
�أما �لقرفة ،وهي من �أكرث �لبهار�ت ً
�لدهون �لثالثية و�لكولي�سرتول �لكلي لدى مر�ض �ل�سكر من �لفئة �لثانية .وين�سح بتناول ربع
�أو ن�سف ملعقة �سغرية من �لقرفة مرتان يف �ليوم .من �لناحية �لأخرى ،حتتوي �لبابريكا
على �لكاب�سي�سني ،و�لذي تعمل قدرته �مل�سادة لاللتهابات و�لأك�سدة على تقليل خطر �لإ�سابة
أي�سا يف �لفلفل �لأحمر و�لفلفل �حلار .ول توجد جرعة
مبر�ض �ل�رشطان؛ ويوجد �لكاب�سي�سني � ً
حمددة ين�سح بتناولها؛ لذ� يجب �لعتد�ل يف تناول تلك �لتو�بل و�لبهار�ت.
أي�سا بتخفيف �لأمل
يعمل �لزجنبيل على خف�ض دو�ر �حلركة و�لغثيان ،كما يقوم � ً
و�لتورم �مل�ساحب للتهابات �ملفا�سل .ترت�وح �جلرعات �مل�ستخدمة يف �لتجارب
�ل�رشيرية بني  500و 2,000ملجم من �لزجنبيل �ملطحون ،بينما يوؤدي �أكرث من
أي�سا على �إعاقة جتلط �لدم ،لذلك
 6,000ملجم �إىل تهيج �ملعدة .ويعمل �لزجنبيل � ً
فاإذ� كنت على و�سك �إجر�ء جر�حة �أو تتناول �أدوية تعمل على زيادة �سيولة �لدم �أو
�لأ�سربين ،فا�ست�رش طبيبك �أو ًل قبل تناوله.
و�لكركم يحتوي على �لكروكومني �لذي مينع منو �خلاليا �ل�رشطانية" .حاول
يوميا "،نق ًال عن بهر�ت �أجر�وول� ،أ�ستاذ طب �ل�رشطان
تناول � 500إىل  800ملجم ًّ
بجامعة تك�سا�ض .عالوة على ذلك ،يعمل �لروزماري على كبح �لطفر�ت �جلينية �لتي
توؤدي �إىل �لإ�سابة بال�رشطان ،كما ي�ساعد على منع تلف �لأوعية �لدموية �لتي تزيد
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أزمات �لقلبية.
من خطر �لإ�سابة بال

زووم التكنولوجيا!

ل يكتمل �ليوم من دون �حل�سول على معرفة جديدة .لذلك نقطع حو�يل  6,500كم غر ًبا
ملركز �إنتاج �لخرت�عات :طوكيو باليابان .ومبجرد �لهبوط يف مطار طوكيو �لدويل ،ت�ستقبلنا
ؤخر� �أنها لي�ست
مل�سقات �إميي �إيجوت�سي� ،إحدى �أع�ساء فريق غنائي ياباين �كت�سف �جلمهور مو ً
�أكرث من خدعة رقمية.
بعد ذلك بقليل ،نتعرف على مبد�أ "منتجات �لأفكار" ،وهي عبارة عن �أدو�ت غري تقليدية
يكون �قتنائها مفي ًد� ولكنها لي�ست عملية مبا يكفي من �لناحية �لنتاجية للتو�سع يف �إنتاجها
ب�سكل كبري .فنجد فر��ض يحتوي على مروحة د�خلية تقوم بتربيده يف �لليايل �لد�فئة ،وجند
أي�سا و�سادة ذ�ت منبه هز�ز يقوم بتنبيهك لال�ستيقاظ دون �إزعاج �ل�سخ�ض �لذين ينام بجو�رك.
� ً
كما نرى ح�سالة متكلمة تخربك بنوع �لعملة �لتي و�سعتها ومقد�ر �لأمو�ل �ملحفوظة بد�خلها،
وكذلك �آلة لو�سع �لطعام للحيو�نات �لأليفة عن طريق �لت�سال �لهاتفي من بعد؛ بالإ�سافة �إىل
مظالت ل ت�ستلزم ��ستخد�م �ليد ،وغريها �لعديد من �لخرت�عات �لأخرى �لتي ت�سيبنا بالدو�ر.
يوما على مكتبك لتتناول �سندوت�ض بارد فتمنيت �أن حت�سل على وجبة
هل جل�ست ً
د�فئة يف منت�سف يوم �ساق من �لعمل؟ ح�سنًا ،فالإجابة قد تكون لدى تانكو حمل
�لأدو�ت �ملبتكرة يف �أكيهابر� �لتي تعترب �ملقاطعة �لأوىل لالإلكرتونيات يف طوكيو.
فبف�سل �لعبقرية �ليابانية ،توجد �لآن حقيبة للطعام يتم ت�سخينها عن طريق
تو�سيلها بالكمبيوتر .تلك �حلقيبة �لعجيبة ميكن ت�سخني حمتوياتها بتو�سيلها
بفتحة �ليو�.إ�ض.بي ( ،)USBفتقوم بت�سخني �لطعام جي ًد� ليتم �ل�ستمتاع به عند
تناوله حتى ولو مت حت�سريه يف �ل�سباح �لباكر .وعلى �لرغم من �أن ذلك �لبتكار غري
يوم من �لأيام
متاحا يف ٍ
متاح بعد يف م�رش� ،إل �إن �لعلم باأن ذلك �لخرت�ع قد يكون ً
مطمئن �إىل حد ما ،خا�س ًة �إذ� كنت حت�رش طعامك �إىل �لعمل من �ملنزل.

الغروب املثايل

ري� ،ن�ستقل �لطائرة لنحلق يف رحلة ق�سرية للذهاب �إىل وجهتنا �لأخرية� ،إىل �سحاري
�أخ ً
�أ�سرت�ليا �حلمر�ء �لبديعة .فمع غروب �سم�ض ذلك �ليوم �ملثايل يحت�سنا دفء �للون �لأحمر �لذي
ميالأ �ل�سماء و�لرمال على حد �سو�ء؛ فتمنحنا ر�ئحة �لرمال �لد�فئة �ملنت�رشة يف �لهو�ء �ل�سرت�يل
و�مل�ساحات �ل�سا�سعة �لتي حتيط بنا تباينًا مثال ًّيا بني �لإح�سا�ض باحلرية �ملطلقة و�حت�سان
�لطبيعة �لد�فئ لنا .هنا ن�سرتخي لنفكر يف �ليوم �ملثايل �لذي ق�سيناه ولنتطلع �إىل ق�ساء �ملزيد
من �لأيام �ل�سبيهة.
مت ت�سمية �ل�سحر�ء �ل�سرت�لية �حلمر�ء بهذ� �ل�سم تيمنًا باأهم خا�سية لها؛
فرمالها هي �لأكرث حمرة يف �لعامل .ولكن ،ملاذ�؟ ملاذ� تكون رمال �ل�سحاري
�مل�رشية بي�ساء بينما رمال �سحاري ��سرت�ليا حمر�ء؟
جر�ء عو�مل
يرجع ذلك �إىل �ملناخ .فالرمال هي نتاج تاآكل �ل�سخور �لذي يحدث َّ
�لتعرية �جلوية .ويف مناخ ��سرت�ليا ،تكون �لتعرية �جلوية كيميائية؛ حيث حتدث
تفاعالت مثل �لتحلل باملاء و�لإماهة و�لأك�سدة ،وهي �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء ذلك �للون
متاما مثل �ل�سد�أ.
�لأحمر؛ ً

املراجع
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http://www.about-peru-history.com/facts-machu-picchu.html
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الظاهــــرة

كانت ،ول زالت ،النباتات تلعب دورًا رئي�ض ًّيا يف تاريخ احلياة على الأر�ض؛ فمن خالل عملية التمثيل ال�ضوئي تقوم
النباتات اخل�رصاء بتحويل ثاين اأك�ضيد الكربون والطاقة ال�ضوئية اإىل مواد غذائية والأك�ضجني الذي هو عن�رص اأ�ضا�ضي
جلميع الكائنات احلية.
وقد اأ�ضبح الآن لالأن�ضطة الب�رصية تاأثري كبري على وجود الأ�ضجار والنباتات .ويحدث الدمار الأكرب يف الغابات؛ حيث يقوم
أرا�ض زراعية لإطعام الأعداد املتزايدة من ال�ضكان
الإن�ضان بقطع الأ�ضجار لال�ضتفادة من اخل�ضب جتار ًّيا ،ولتحويل الغابات اإىل ا ٍ
وحتقي ًقا للك�ضب املايل.
فيُعترب الآن التدمري ال�رصيع للغابات املطرية  -التي ت�ضكل طوق التربيد احليوي حول خط ا�ضتواء الكرة الأر�ضية  -من
الأ�ضباب الرئي�ضية لتغري املناخ .فوف ًقا لتقرير ن�رصة برنامج املظلة العاملية القائم باأك�ضفورد ،ياأتي انت�ضار عمليات قطع وحرق
الغابات ال�ضتوائية يف املركز الثاين بعد قطاع الطاقة كم�ضدر لغازات ال�ضوب الزجاجية.
وبنا ًء على تقرير الربنامج ذاته" :اإذا خ�رصنا الغابات ،ف�ضوف نخ�رص معركتنا �ضد تغري املناخ".
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