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بقلم: ماي�صة عزب

ا ال يتوق اإىل ف�صل ال�صيف فينتظره بفارغ ال�صرب؟ وكما هي طبيعة الب�رش، فاإننا  َمن منَّ
ا باأن يحظى  يف اأيام ال�صيف احلارة الطويلة ن�صتاق اإىل برودة ال�صتاء، كما يحلم الكثري منَّ
ا قد عهدنا ذلك من قبل اأم ال، ولو ملرة واحدة يف العمر. ومع  بفر�صة اللعب يف الثلج �صواًء كنَّ

ل يف اأذهاننا وقلوبنا. ذلك فاإن احلقيقة العاملية هي اأن ال�صيف هو الوقت امُلَف�صَّ
يرتبط يف  الذي  الوقت  هو  يظل  ال�صيف  ف�صل  فاإن  والرطوبة،  احلر  الرغم من  فعلى 
كان  اأطفااًل،  ا  كنَّ فعندما  ال�صعيدة.  والذكريات  اجلميلة،  واالأوقات  باملرح،  خملداتنا 
اإىل املدر�صة، كما َخَلت  الذي ال ن�صطر فيه لال�صتيقاظ باكًرا للذهاب  الوقت  ال�صيف هو 
هو  ال�صيف  فكان  االختبارات.  بالنا  ت�صغل  ومل  املدر�صية،  الواجبات  من  اأم�صياتنا  فيه 
الوقت الذي ال ي�صغلنا فيه اأي قلق؛ حيث نق�صي االأيام يف اللعب يف الرمال وال�صباحة على 

ال�صواطئ مع االأهل واالأ�صدقاء.
ولكن بعد اأن تقدم بنا العمر، مل نعد منتلك رفاهية ق�صاء ال�صيف باأكمله على ال�صاطئ؛ 
اأن ال�صيف يظل هو  اإال  ال�صتاء.  حيث مل تعد تقت�رش م�صئولياتنا وارتباطاتنا على ف�صل 
الوقت املف�صل الأخذ االإجازات، وال�صفر مع االأهل واالأ�صدقاء اإىل االأماكن ال�صاحلية على 
االأغلب. ويف جميع االأحوال، فاإننا نق�صي ال�صاعات الطويلة حتت �صم�س ال�صيف امللتهبة 

�صواًء من اأجل املرح اأو للعمل.
كرثة  ومع  ال�صيف؛  لف�صل  حما�صنا  من  احلراري  االحتبا�س  زحف  يثبط  ولالأ�صف، 
احلديث عن خماطر التعر�س الأ�صعة ال�صم�س جند اأنف�صنا يف حرية ما بني التوق لرتك كل 

ما يقلقنا ويتعبنا لنهرب اإىل امل�صيف، واخلوف من القيظ واأ�صعة ال�صم�س اخلطرة.
ة، حاولنا يف هذا العدد ا�صتك�صاف  الإلقاء بع�س ال�صوء على تلك املو�صوعات امُلحريرِّ
طبيعة ال�صم�س، وهي م�صدر كل احلياة على كوكب االأر�س؛ فنتعرف على دورها احليوي 
اأحياًنا ما تعر�س تلك احلياة  التي  اإمدادنا باحلياة يف مقابل خماطرها  واالأ�صا�صي يف 
واالحرتار  املناخي  التغري  اإىل  نتطرق  احلال،  وبطبيعة  قاتل.  خلطر  اإياها  متنحنا  التي 

العاملي؛ اأم هو الربود العاملي كما يزعم البع�س؟
�صى  َيَتفَّ قاتل  عَر�س  وهو  احلراري،  لالحتبا�س  اخلفي  الوجه  على  نظرة  نلقي  كما 
�صامًتا حتت �صطح مياه املحيطات. وباحلديث عن املحيطات قمنا بالغو�س اإىل اأعماقها؛ 
ا نادًرا ما نفكر فيه؛ اأال وهو عامل الهاوية اخلايل من �صوء  لن�صتك�صف عامًلا غريًبا وغام�صً
ال�صم�س. وبالعودة اإىل الوطن نقوم برحلة ا�صتك�صافية ممتعة يف مياه البحر االأحمر؛ لرنى 
اأنواًعا عجيبة وفريدة من االأ�صماك والكائنات البحرية، كما نفت�س يف حقيقة لغز هجمات 

القر�س التي وقعت هناك وال تزال حيَّة يف ذاكرة الكثريين.
املا�صي  حما�س  بنف�س  ال�صيف  بف�صل  اال�صتمتاع  على  وم�صاعدتهم  ائنا  ُقرَّ ولراحة 
لنا  ت�صمح  اأن  �صاأنها  من  التي  الالزمة  واالحتياطات  ال�صيف،  كيمياء  يف  توغلنا 
باال�صتمتاع بال�صيف دون القلق اأو اخلوف من اأ�صعة ال�صم�س اخلطرة، اأو احلر القا�صي، اأو 

ح�رشات ال�صيف املزعجة، اأو حتى �صيام �صهر رم�صان يف عز ال�صيف.
نتمنى لكم قر�ءة ممتعة، و�صيًفا ر�ئًعا و�آمًنا.

تغيــــــــــــــــــر املنــــــــــــــــــــــــــاخحتديـــــــــــــــــــات
بقلم: م�صطفى كمال طلبة

رئي�س �ملركز �لدويل للبيئة و�لتنمية )ICED(؛ ومركز �لبيئة وتاريخنا �مل�صرتك )ECOPAST(؛
مدير برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة )UNEP( �صابًقا.

اإن هذه لن�رشٍة فريدة ت�صدر عن اأحد املراكز العلمية البارزة، وهي لي�صت بن�رشة تقليدية؛ 
بل ن�رشة تتناول املو�صوعات غري العادية. وقد ُدعيت اإىل امل�صاركة بتحرير مقاٍل ق�صري يف 

هذا العدد، و�صعدت بالقيام بذلك.
لقد اخرتت الكتابة عن حتديات تغري املناخ الأنه امل�صكلة البيئية العاملية االأكرث اإحلاًحا 
يف الوقت الراهن. والتغري املناخي م�صكلة طبيعية، اإال اأن وطاأة هذا التغري قد اأخذت يف الت�صارع 
العديد من  الب�رشية عن  التدخالت  وتنجم هذه  االأخرية.  القليلة  العقود  االإن�صان خالل  بفعل 
االأن�صطة، مثل: توليد الطاقة، وال�صناعة، والزراعة، والنقل، واملخلفات؛ والتي تت�صبب جميًعا يف 

ا. انبعاث غازات ال�صوبة الزجاجية القادرة على رفع متو�صط درجة احلرارة عامليًّ
اأ�صا�صها حركة ال�صم�س. ويف  ومل يزل هناك راأي قائل باأن تغري املناخ م�صكلة طبيعية 
احلقيقة، فاإنه على الرغم من اأنه مل يزل علينا توفري املزيد من االأدلة العلمية، فاإنه – وبكل 
تاأكيد – لدينا القدر الكايف من املعرفة يف هذا ال�صاأن. فقد اأكد التقرير االأخري للهيئة احلكومية 

الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( لعام 2007م على اأننا نواجه تغري املناخ بالفعل.
غاز  تركيز  زاد  فقد  احلقائق:  من  عدد  اإىل  املوؤكدة  ا�صتنتاجاتها  الهيئة  اأ�صندت  وقد 
ت�صبب  التي  الزجاجية  ال�صوبة  الرئي�س �صمن غازات  الغاز   - CO2 الكربون  اأك�صيد  ثاين 
االحتبا�س احلراري العاملي - يف الغالف اجلوي من 280 جزء يف املليون يف 1750م اإىل 
379 جزء من املليون يف 2005م؛ علًما باأن متو�صط تركيزه قد ظل 300 جزء من املليون 
ال�صنوات  خالل  م�رش  يف  ال�صيء  ذلك  الحظنا  وقد  ما�صية.  �صنة  األف   356.000 لفرتة 
العديدة املا�صية؛ فقد كانت اإحدى ع�رشة �صنة من اثنتي ع�رشة �صنة )1994م-2005م( 
ا وفًقا للت�صجيالت. وقد ازداد عدد االأيام والليايل الباردة وتلك احلارة، باالإ�صافة  االأ�صد حرًّ
اإىل املوجات احلارة خالل اخلم�صني عاًما االأخرية. وقد كان متو�صط ارتفاع �صطح البحر 
3.1 مليمرت يف العام ما بني عامي 1993م-2003م مقارنة مبتو�صط 1.8 مليمرت يف 

العام بني 1961م-2003م.
وهناك اإجماع بن�صبة 97% يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( على 
ا �صيكون قد ارتفع مبقدار درجتني مئويتني بحلول عام 2050م،  اأن متو�صط درجة احلرارة عامليًّ
اإال اأن ذلك قد يحدث مبكًرا بحلول عام 2035م. وعالوة على ذلك، فاإن هناك ن�صبة اإجماع تبلغ 
50% يف الهيئة على ارتفاع متو�صط درجة احلرارة عامليًّا مبقدار خم�س اإىل �صت درجات مئوية 

خالل القرن احلادي والع�رشين، وهو تغري مل يعهده االإن�صان من قبل. 
 ،)SOE( ا يف تقرير حالة البيئة وقد مت التاأكيد على هذه احلقائق املقلقة واإبرازها اأي�صً
وتقرير التنمية الب�رشية ال�صادرين عن برنامج االأمم املتحدة للبيئة )UNEP(، وغريهما 
التعاون  ومنظمة   ،)EU( االأوروبي  واالحتاد  الدويل،  البنك  عن  ت�صدر  التي  التقارير  من 

االقت�صادي والتنمية )OECD(، واملعهد الوطني العلمي االأمريكي، وغريها.
املناخ  املعنية بتغري  االأمم املتحدة  نتائج موؤمترات  اأثبتت  الرغم من ذلك، فقد  وعلى 
يف كوبنهاجن )2009(، وكانكون )2010(، وديربان )2011( اأن احلكومات لي�صت جادة 
املتقدمة  الدول  تبداأ  اأن  فيجب  البقاء،  الب�رش  اأراد  واإن  الق�صية.  هذه  اإزاء  الكايف  بالقدر 
والنامية مباحثاتها االآن، واأن ي�صال اإىل حلوٍل و�صطية قبل انعقاد موؤمتر تغري املناخ القادم 

بنهاية 2012.
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القبة ال�سماوية

بقلم: �صارة خطاب

التبانة على  درب  اأن  من  الرغم 
التي  النجوم  مباليني  يعج 
لها اأنظمتها اخلا�صة املكونة من الكواكب، 
فاإن  واملذنبات،  والكويكبات،  واالأقمار، 
لنا. فعلى  اأهمية  النجوم  اأكرث  ال�صم�س هي 
متو�صط  عادي  اأ�صفر  جنم  اأنها  من  الرغم 
باقي  من  اأكرب  لنا  تبدو  فاإنها  احلجم، 

النجوم لقربها منَّا.
وتقع ال�صم�س يف قلب النظام ال�صم�صي، 
يف  حجًما  ال�صماوية  االأجرام  اأكرب  وهي 
 %99.86 حوايل  ت�صكل  حيث  النظام؛  هذا 
من كتلته؛ فتبلغ كتلتها حوايل 700 مرة 
النظام  ال�صماوية يف  االأج�صام  كتلة جميع 
ا؛  جدًّ كبري  حجمها  والأن  مًعا.  ال�صم�صي 
الكرة  جاذبية  تفوق  التي  جاذبيتها  فاإن 
االأر�صية 28 مرة، تبلغ من القوة ما ُيبقي 
جميع كواكب ومذنبات النظام يف مدارها.

ميالد �سعيد
مليارات  فمنذ  الفلك،  لعلماء  وفًقا 
ال�صنني، مل يكن هناك �صوى �صحابة كبرية 
من الغبار والغازات املعروفة با�صم ال�صدمي 
تاأثري  حتت  ال�صدمي  انهيار  وعند  ال�صم�صي. 
اأ�رشع  ب�صكل  الدوران  يف  بداأ  جاذبيته، 
حيث  القر�س؛  مثل  مفلطًحا  اأ�صبح  حتى 
املنت�صف  نحو  املواد  جميع  اجنذبت 
�صنة.  ال�صم�س منذ نحو 4.6 مليار  لتتكون 
ن  تكوَّ املنت�صف،  يف  ال�صم�س  وجود  ومع 
النظام ال�صم�صي؛ حيث قامت بقايا الغازات 
بتكوين  ال�صنني  ماليني  َمررِّ  على  والغبار 
االأقمار،  من  متنوعة  وجمموعة  الكواكب، 

والكويكبات، واملذنبات، وال�صهب.
البالزما  من  كرة  عن  عبارة  وال�صم�س 
الهيدروجني  من   %70 من  تتكون 

العنا�رش  من   %2 من  واأقل  والهيليوم، 
والكربون،  االأك�صجني،  مثل  الثقيلة 
العنا�رش. من  وغريها  واحلديد،  والنيون، 
اأكرث  ال�صم�س  كثافة  تكون  مركزها،  ويف 
وترتاوح  املياه،  كثافة  من  مرة  مائة 
درجة  مليون   20 اإىل   10 من  حرارتها 
غالف  املليار  ال�صغط  يتعدى  كما  مئوية، 
درب  مركز  حول  ال�صم�س  وتدور  جوي. 
-24.000 حوايل  م�صافة  على  التبانة 

ال�صم�س  فتكمل  �صوئية،  �صنة   26.000
مدارها حول مركز املجرة كل 250 مليون 

�صنة تقريًبا.
ال�سم�س من الداخل اإىل اخلارج

من  لل�صم�س  الداخلي  اجلزء  يتكون 
ومنطقة  االإ�صعاعية،  واملنطقة  اللب، 
وهو  ال�صم�س،  لب  فيمتد  احلراري.  احلمل 
نحو  اإىل  منت�صفها  من  الداخلية،  الطبقة 
تلك  وتتكون  ال�صطح،  اإىل  امل�صافة  ربع 
اأنواع  من  نوع  وهي  البالزما،  من  الطبقة 
الغازات التي تتاأثر باملجال املغناطي�صي. 
الذي  اللب  ذلك  يف  ال�صم�صية  الطاقة  تن�صاأ 
ت�صتمد  ال  ال�صم�س  اأن  اإال  كبرًيا؛  فرًنا  ي�صبه 
طاقتها من حرق الوقود، بل من االن�صهار 
كبرية  كميات  منه  ينبعث  والذي  النووي، 
من احلرارة والطاقة على �صكل اأ�صعة جاما 

ونيوترينات.
يحيط باللب غالف كروي كبري ُيعرف 
مبنطقة االإ�صعاع اأو املنطقة امل�صعة، وتقع 
تلك املنطقة بني لب ال�صم�س عند 20% من 
ن�صف قطر ال�صم�س، ومنطقة احلمل احلراري 
ال�صم�س. ويرجع  عند 71% من ن�صف قطر 
ا�صم تلك املنطقة اإىل انتقال الطاقة خاللها 
الكهرومغناطي�صي،  االإ�صعاع  طريق  عن 

وذلك يف هيئة فوتونات. والأن الفوتونات 
املنبعثة من اللب تتناثر يف تلك املنطقة، 

فقد ي�صتغرق مرورها ماليني االأعوام.
فتمتد  احلراري،  احلمل  منطقة  اأما 
من   %66 ت�صكل  وبذلك  ال�صم�س،  �صطح  اإىل 
من  اأكرث  ت�صكل  ال  اأنها  حني  يف  حجمها؛ 
2% من كتلتها. وحتتوي تلك املنطقة على 
ال�صطح؛  نحو  تغلي  حراري  حمل  خاليا 
حيث تقوم الفوتونات املنبعثة من املنطقة 

امل�صعة بت�صخينها.
الغالف اجلوي ال�سم�سي

اخلارجية  الطبقات  اإال  روؤية  ميكن  ال 
جمموعة  اإليها  ي�صار  والتي  فقط،  لل�صم�س 
ويتكون  ال�صم�صي،  اجلوي  الغالف  با�صم 
الفوتو�صفري،  خمتلفة:  مناطق  ثالث  من 

والكرومو�صفري، والهالة.
لل�صم�س،  "�صطح"  اأنه ال يوجد  والواقع 
الغازات  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  بل 
اللب  اجتاه  يف  كثافة  اأكرث  ت�صبح  التي 
الفوتو�صفري  منطقة  متثل  حيث  ال�صم�صي؛ 
طبقة  املنطقة  وهذه  مرئي.  عمق  اأق�صى 
التي  الغازات  من  �صفافة  غري  م�صيئة 
تقع  وهي  املرئية،  ال�صم�س  طبقة  ت�صكل 
وغازات  الكثيفة  الداخلية  الغازات  بني 

الكرومو�صفري االأخف كثافة. 
من  املنبعثة  الغازات  ت�صكل 
والتي  الكرومو�صفري،  منطقة  الفوتو�صفري 
تلك  كثافة  وتقل  2500 كم.  �صمكها  يبلغ 
الفوتو�صفري  عن  ابتعدنا  كلما  الغازات 
�صوب الكرومو�صفري، اإال اأن درجات احلرارة 
درجات  متو�صط  يرتاوح  حيث  تزداد؛ 
درجة   9727 اإىل   4227 من  احلرارة 
اإىل  الكرومو�صفري  منطقة  اأ�صفل  من  مئوية 

ذلك  العلماء  يتوقع  مل  وبالطبع،  اأعالها. 
بداأوا  عندما  احلرارة  درجات  االرتفاع يف 
يف قيا�صها؛ حيث تنخف�س درجات احلرارة 
جميع  يف  ال�صم�صي  اللب  عن  ابتعدنا  كلما 

املناطق ال�صم�صية االأخرى.
تندمج منطقة الكرومو�صفري يف الهالة، 
اجلوي  للغالف  اخلارجية  املنطقة  وهي 
االأميال  ماليني  متتد  حيث  ال�صم�صي؛ 
وعادة،  الفوتو�صفري.  فوق  الف�صاء  يف 
ملعان  ب�صبب  الهالة  نرى  اأن  ن�صتطيع  ال 
الفوتو�صفري، ومع ذلك؛ فاإنها ت�صيء ب�صكل 
الك�صوف  خالل  املظلمة  ال�صماء  يف  جميل 
الهالة حوايل  وتبلغ كثافة  لل�صم�س.  الكلي 
اجلوي  الغالف  كثافة   0.0000000001
ت�صل  حيث  ا؛  جدًّ حارة  وهي  االأر�صي، 
الدرجات  ماليني  اإىل  حرارتها  درجة 
املئوية. وب�صبب ذلك االرتفاع يف درجات 
احلرارة، ينبعث اجلزء االأكرب من اإ�صعاعات 
الهالة عند موجات االأ�صعة فوق البنف�صجية 

واالأ�صعة ال�صينية.
الظواهر ال�سم�سية

هناك العديد من املناطق الن�صطة ذات 
البقع  مثل:  ال�صم�س؛  املتعددة يف  االأ�صكال 
والربوز،  ال�صم�صية،  والتوهجات  ال�صم�صية، 
وجلميع هذه املناطق جماالت مغناطي�صية 
املغناطي�صي  املجال  قوة  فتبلغ  كبرية. 
املجال  قوة  �صعف  العادية  لل�صم�س 
املغناطي�صي للكرة االأر�صية؛ اإال اأنها ترتكز 
ت�صل  قد  �صغرية  مناطق  يف  كبري  ب�صكل 
املعتادة.  القوة  �صعف   3.000 اإىل  فيها 
يف  وااللتواءات  االنحرافات  تلك  تظهر 
ال�صم�س  دوران  اء  جرَّ املغناطي�صي  املجال 
تلك  من  اأ�رشع  ب�صورة  اال�صتواء  خط  عند 
الأن  وكذلك  االأخرى،  العر�س  خطوط  عند 
ب�صكل  تدور  ال�صم�س  من  الداخلية  االأجزاء 

اأ�رشع من ال�صطح.
خ�صائ�س  الت�صوهات  تلك  عن  وتنتج 
ثورات  اإىل  ال�صم�صية  البقع  من  ترتاوح 
وكذلك  بالتوهجات،  تعرف  مذهلة 
والتوهجات  اإكليلية.  كتلّية  انبعاثات 
ال�صم�صية هي اأكرث الثورات عنًفا يف النظام 
ال�صم�صي، يف حني تكون االنبعاثات الكتلية 
االإكليلية اأقل عنًفا، اإال اأنها تت�صمن كميات 
لالنبعاث  ميكن  حيث  املواد؛  من  هائلة 
الواحد اأن يطلق ما يقرب من 20 مليار طن 

من املواد يف الف�صاء.
لعب  قد  ال�صم�صي  الن�صاط  اأن  وُيعتقد 
ال�صم�صي  النظام  تكوين  يف  كبرًيا  دوًرا 
الكرة  على  يوؤثر  اأنه  كما  وتطويره. 
الظواهر  االأر�صية؛ حيث يت�صبب يف بع�س 

ال�صم�صية، مثل ال�صفق واأقوا�س قزح.
البقع ال�سم�سية

باردة  مناطق  هي  ال�صم�صية  البقع 
الفوتو�صفري، ولذلك تبدو  ن�صبيًّا يف منطقة 
حوايل  حرارتها  درجة  تبلغ  حيث  داكنة؛ 
ت�صل  حني  يف  مئوية،  درجة   3927
ال�صم�س  اأجزاء  باقي  يف  احلرارة  درجات 
من  متكنَّا  واإذا  مئوية.  درجة   5227 اإىل 
يبدو  فقد  منعزلة،  ال�صم�صية  البقع  روؤية 

لونها اأحمر �صاطًعا.
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من  ال�صم�صية  البقع  عمر  ويرتاوح 
من  وتتكون  اأ�صهر،  عدة  اإىل  �صاعات  عدة 
ُت�صمى  مظلمة  داخلية  منطقة  جزاأين: 
اأخرى  منطقة  بها  حتيط  "الظل"،  منطقة 
اأو  الظل"  "�صبه  منطقة  ُت�صمى  ظلمة  اأقل 
"الظل الناق�س". كما ترتاوح اأحجام البقع 
ال�صم�صية على نطاق وا�صع؛ حيث مت تقدير 

قطر بع�صها ب 50.000 كم.
التوهجات ال�سم�سية

تغري  هي  ال�صم�صية  التوهجات 
التوهج  مفاجئ، و�رشيع، وقوي يف درجة 
التوهجات  تلك  حتدث  حيث  )ال�صطوع(؛ 
التي  املغناطي�صية  الطاقة  تنطلق  عندما 
فجاأة.  ال�صم�صي  اجلوي  الغالف  تكونت يف 
املناطق  يف  ال�صم�صية  التوهجات  وحتدث 
تقوم  حيث  ال�صم�صية؛  البقع  حول  الن�صطة 
باخرتاق  القوية  املغناطي�صية  املجاالت 
باجلزء  ال�صم�صية  الهالة  لربط  الفوتو�صفري؛ 
يرى  اأن  الأحد  ميكن  وال  لل�صم�س.  الداخلي 
التوهج ال�صم�صي مبجرد النظر اإىل ال�صم�س؛ 
بل يف الواقع، من ال�صعب اأن نراها ب�صبب 

االنبعاثات ال�صاطعة من الفوتو�صفري.
وتوؤثر التوهجات ال�صم�صية على جميع 
فعندما  ال�صم�صي؛  اجلوي  الغالف  طبقات 
ع�رشات  اإىل  البالزمي  الو�صط  ت�صخني  يتم 
تت�صارع  املئوية،  الدرجات  من  املاليني 
واالأيونات  والربوتونات،  االإلكرتونات، 
ال�صوء.  �رشعة  من  يقرب  ما  اإىل  الثقيلة 
االإ�صعاعات  ال�صم�صية  التوهجات  فتنتج 
جميع  على  الكهرومغناطي�صي  الطيف  عرب 
اإىل  الراديو  املوجية، من موجات  االأطوال 
تذهب  الطاقة  معظم  اأن  اإال  اجلاما؛  اأ�صعة 
اإىل خارج نطاق الرتددات الب�رشية، ولذلك 
فاإن معظم التوهجات ال�صم�صية غري مرئية 
بالعني املجردة، ويجب ر�صدها با�صتخدام 

معدات خا�صة.
الرياح ال�سم�سية

من  تيارات  هي  ال�صم�صية  الرياح 
من  تنطلق  التي  امل�صحونة  اجل�صيمات 
وتتكون  لل�صم�س،  العلوي  اجلوي  الغالف 
من االإلكرتونات والربوتونات التي تتدفق 
ب�رشعة  ال�صم�صي  النظام  اإىل  ال�صم�س  من 
900 كم/ثانية، وت�صل درجة حرارتها اإىل 

مليون درجة مئوية.
هالة  من  ال�صم�صية  الرياح  وتاأتي 
درجة  توؤدي  حيث  ال�صاخنة؛  ال�صم�س 
عجز  اإىل  للغاية  املرتفعة  الهالة  حرارة 
وحتمل  بها.  التم�صك  على  ال�صم�س  جاذبية 
املغناطي�صي  املجال  ال�صم�صية  الرياح 
املغناطي�صي  املجال  اأو  الكوكبي،  بني 
اأن  الكواكب وما بعدها. كما  اإىل  ال�صم�صي، 
الرياح ال�صم�صية م�صئولة عن ت�صتيت ذيول 

املذنبات بعيًدا عن ال�صم�س.
�سوء ال�سم�س

الرتددي  الطيف  هو  ال�صم�س  �صوء 
الكهرومغناطي�صية  لالإ�صعاعات  الكامل 
من  ال�صم�س  اأ�صعة  وتتكون  منها.  املنبعثة 
املرئي،  ال�صوء  املوجات:  اأنواع من  ثالثة 
حتت  واالأ�صعة  البنف�صجية،  فوق  واالأ�صعة 

نطاق  املوجات  تلك  من  ولكلٍّ  احلمراء. 
وعلى  املوجية.  االأطوال  من  خمتلف 
االأر�صي  اجلوي  الغالف  يقوم  االأر�س، 
ت�صتغرق  والتي  ال�صم�س،  اأ�صعة  برت�صيح 
االأر�س؛  اإىل  للو�صول  8.3 دقيقة  حوايل 
فيمكن روؤية اأ�صعة ال�صم�س يف �صورة �صوء 

النهار عندما ت�رشق ال�صم�س فوق االأفق.
اإ�صعاع  هو  املرئي  وال�صوء 
بالعني  روؤيته  ميكن  كهرومغناطي�صي 
الب�رش.  املجردة، وهو امل�صئول عن حا�صة 
فيمكن الأعيننا التعرف على اأطوال موجية 
األوان قو�س  ال�صوء يف �صورة  خمتلفة من 
موجي  طول  لون  لكل  يكون  حيث  قزح؛ 
بني  املرئي  ال�صوء  نطاق  ويقع  خمتلف. 
االأ�صعة حتت احلمراء غري املرئية، واالأ�صعة 

فوق البنف�صجية غري املرئية.
اأن الكثري من الطاقة امل�صتمدة من  اإال 
اأ�صعة  هيئة  يف  االأر�س  اإىل  ت�صل  ال�صم�س 
اأ�صعة كهرومغناطي�صية  حتت حمراء، وهي 
اأطول من تلك اخلا�صة  اأطوال موجية  ذات 
الفلك  علماء  اكت�صف  وقد  املرئي.  بال�صوء 
اأن لالأ�صعة حتت احلمراء فوائد، وباالأخ�س 
يف ا�صتك�صاف بع�س املناطق الكونية التي 
والغبار.  الغازات  من  �ُصُحب  بها  حتيط 
االأ�صعة حتت احلمراء،  فبف�صل طول موجة 
ال�ُصُحب؛  تلك  خالل  من  متر  اأن  ميكنها 
طريق  عن  املرئية  غري  التفا�صيل  لتك�صف 

مراقبة اأنواع اأخرى من االإ�صعاع.
فوق  االأ�صعة  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
البنف�صجية هي اأ�صعة كهرومغناطي�صية ذات 
طول موجي اأق�رش من تلك اخلا�صة بال�صوء 
البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  وتنق�صم  املرئي. 
البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  مناطق:  ثالث  اإىل 
البعيدة،  البنف�صجية  فوق  واالأ�صعة  القريبة، 
للغاية.  البعيدة  البنف�صجية  فوق  واالأ�صعة 
مناطق مبدى حيوية طاقة  الثالث  وتتميز 
طولها  وكذلك  البنف�صجية،  فوق  االأ�صعة 

ا بالطاقة. املوجي الذي يرتبط اأي�صً

م�سري ال�سم�س
�صنة،  مليارات  خم�صة  غ�صون  يف 
عمالًقا؛  اأحمر  جنًما  ال�صم�س  �صت�صبح 
حيث �صيبداأ الهيدروجني املوجود يف قلب 
ال�صم�س  فتت�صع طبقات  النفاد؛  ال�صم�س يف 
اخلارجية بينما يتقل�س اللب حجًما ويزداد 
اخلارجية،  الطبقات  متدد  ومع  �صخونة. 
اإىل  وتتحول  ال�صم�س  قطر  ن�صف  �صيزداد 
ا. جنم اأحمر عمالق؛ حيث ت�صبح جنًما م�صنًّ

احلمراء  ال�صم�س  قطر  ن�صف  و�صي�صل 
عليه  هو  ما  �صعف  مائة  اإىل  العمالقة 
االآن؛ فيقرتب النجم االأحمر كثرًيا من مدار 
اإىل  االأر�س  �صتنجذب  وبالتايل  االأر�س، 
داخل لب النجم االأحمر العمالق لتتبخر يف 
الهيليوم،  وقود  ينفد  وعندما  االأمر.  نهاية 
ف�صوف يتمدد اللب ويربد؛ ومن ثم �صتتمدد 
واأخرًيا،  املواد.  مطلقة  العليا  الطبقات 
�صوف يربد اللب؛ فتتحول ال�صم�س اإىل قزم 

اأبي�س.
ال�صم�س؛  �صتربد  املطاف،  نهاية  يف 
تقريًبا،  مرئي  غري  اأ�صود  قزًما  لت�صبح 
ب�صعة  العملية  تلك  ت�صتغرق  و�صوف 
مدى  فعلى  وهكذا،  ال�صنني.  من  مليارات 
تكون  �صوف  القادمة،  االأعوام  مليارات 
ال�صم�س  وجود  حيث  من  باأمان؛  الب�رشية 

على االأقل.
املراجع

http://www.space.com/58-the-sun-
formation-facts-and-characteristics.html
http://www.exploratorium.edu/sunspots/
research7.html
http://www.infoplease.com/ce6/sci/
A0857341.html
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/
science/know_l1/sun.html
http://www.windows2universe.org/sun/
sun_magnetic_field.html
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23 دقيقة

جنوم �لفر�عنة
35 دقيقة
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30 دقيقة

و�حة يف �لف�صاء
25 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة
�رس �لنيل
45 دقيقة

عر�س �لنجوم
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• اليومي 	 اجلدول  على  لالطالع 
القبة  عرو�س  دخول  ور�صوم 
ال�صماوية، يرجى زيارة موقعنا 

االإلكرتوين: 
www .bibalex.org/psc

• والأ�صباب 	 اأنه،  مالحظة  يرجى 
ال�صماوية  القبة  حتتفظ  فنية، 
العرو�س  تغيري  اأو  اإلغاء  بحق 
يف اأي وقت بدون اإخطار م�صبق.
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الدافئة، يف  اأ�صعة �صم�س ال�صيف  اأن نفكر يف  اإال  ال�صتاء، ال ي�صعنا 
التي  اليقظة  اأحالم  يف  فن�صتغرق  ال�صيف؛  ياأتي  بعدها  ومن 
تذكرنا بن�صائم ال�صتاء الباردة. ومع ذلك، يظل ال�صيف الف�صل الذي ن�صتجم 

به ون�صافر خالله هنا وهناك. ولكن، متى يبداأ ف�صل ال�صيف حتديًدا؟
يحدث ذلك يف يوم االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي؛ يوم تكون ال�صم�س يف 
اأق�صى ارتفاع لها �صمال خط اال�صتواء، ويكون القطب ال�صمايل لالأر�س مائاًل 
يحدث  ما  وعادة  تقريًبا.  درجة   23.5 مبقدار  مبا�رشة  ال�صم�س  مبواجهة 
االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي يف نف�س اليوم من كل عام، 21/20 يونية؛ وهو 
اليوم االأطول يف ال�صنة يف ن�صف الكرة االأر�صية ال�صمايل. اإال اأن التاريخ قد 
يتغري من �صنة الأخرى نتيجة للتقومي ال�صنوي الذي ي�صتخدمه االإن�صان؛ حيث 
يبلغ طول العام 365 يوًما، بينما يبلغ طول العام الفلكي 365.24 يوًما. 
ومن ثم، يتغري يوم االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي نتيجة لنظام ال�صنة الكبي�صة 

الذي ي�صيف يوًما للتقومي ال�صنوي كل اأربع �صنوات.
على الرغم من اأنه اليوم االأطول على مدار العام، فاإن اأول اأيام ال�صيف 
م�صارف  مبثابة  وهواوؤها  االأر�س  حميطات  فتعمل  ا؛  حرًّ باالأ�صد  لي�س 
للحرارة؛ حيث متت�س اأ�صعة ال�صم�س وتطلقها طوال الوقت. وهكذا، فبالرغم 
من اأن الكوكب ميت�س كميات كبرية من اأ�صعة ال�صم�س عند االنقالب ال�صم�صي 
ال�صيفي، فاإن االأمر ي�صتغرق اأ�صابيع عديدة قبل اأن يطلقها مرة اأخرى. ونتيجة 

لذلك، عادة ما ياأتي اليوم االأ�صد حرًّا يف ال�صيف يف �صهر يوليو اأو اأغ�صط�س.
ومن املعروف اأن االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي الذي يحدث يف �صهر يونية 
ال�صمايل لالأر�س ي�صري يف الوقت  م�صرًيا لبداية ف�صل ال�صيف يف الن�صف 
ذاته اإىل بداية ف�صل ال�صتاء يف ن�صفها اجلنوبي؛ حيث مييل القطب اجلنوبي 
لالأر�س بعيًدا عن ال�صم�س، مما يجعله اليوم االأق�رش نهاًرا بالن�صف اجلنوبي. 
وهكذا، فاإن نلت كفايتك من حرارة ال�صيف يف اأي وقت، فكل ما عليك هو اأن 

حتزم اأمتعتك وتتجه جنوًبا.

وال ي�صهد من يعي�س �صمال خط اال�صتواء 
هذا  خالل  فح�صب  النهار  �صاعات  اأطول 
يف  اأبًدا  تغرب  ال  ال�صم�س  اإن  بل  الف�صل، 
حميط القطب ال�صمايل؛ فتظل م�رشقة حتى 
"ب�صم�س  نعتت  ثم  ومن  الليل،  اأثناء  يف 
ذلك،  من  العك�س  وعلى  الليل".  منت�صف 
تختفي ال�صم�س متاًما خالل هذا الوقت من 
وهاتان  اجلنوبي.  القطب  حميط  يف  ال�صنة 
خط  على  حتدثان  ال  الق�صويان  احلالتان 

اال�صتواء اأو املناطق القريبة منه.
االحتفال بال�صيف يف العامل القدمي

ال�صيف  ف�صل  لبداية  كان  ما  دائًما 
جعل  فقد  القدمية.  الع�صور  منذ  اأهمية 
االنقالب  يوم  امل�رشيني  قدماء  اأجدادنا 
ال�صم�صي ال�صيفي يوًما تقام به االحتفاالت 
واملرا�صم. فكان يتميز ذلك الوقت بخ�صوبته؛ 
حيث يبداأ مو�صم في�صان نهر النيل، والذي 
تر�صبات  بفعل  خ�صبة  واديه  تربة  يرتك 
من  امل�رشيني  قدماء  مكنت  التي  الطمي 

زراعة حما�صيلهم.
اأن  يعتقدون  امل�رشيني  قدماء  كان 
دموع االإلهة اإيزي�س التي تذرفها حداًدا على 
زوجها الفقيد اأوزوري�س هي ما جتعل النهر 
يفي�س، ولذلك كانوا يقيمون مرا�صم احتفالية 
خا�صة لتمجيدها يف ذلك الوقت من العام. 
ا للغاية،  فكان التنبوؤ الدقيق بالفي�صان مهمًّ
النجم  وهو  �صرييو�س،  جنم  ظهور  كان  وقد 
االأكرث بريًقا يف �صماء الليل والذي يظهر يف 
وقت االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي، عالمة بدء 

العام اجلديد لدى قدماء امل�رشيني.

ال�صم�صي  االنقالب  ي�صري  كان  كما 
حور�س،  انت�صار  وقت  اإىل  ا  اأي�صً ال�صيفي 
اإله ال�صم�س لدى قدماء امل�رشيني، على عمه 
االإله �صت وهو اإله الظالم وال�رش. وبانت�صار 
حور�س وعودة التوازن والنظام مرة اأخرى، 
يفي�س النهر وتعود احلياة اإىل وادي النيل 

من جديد.
موعد  ال�صينيني  قدماء  اعترب  كذلك 
ذا  موعًدا  ال�صيفي  ال�صم�صي  االنقالب 
يف  املرا�صم  يقيمون  فكانوا  كبرية.  اأهمية 
وبالقوة  باالأر�س  لالحتفال  الوقت  ذلك 
االأنثوية املعروفة بـ "ين" واإجاللهما، كما 
اإلهة  ا  اأي�صً اليوم  هذا  يف  يبجلون  كانوا 
الوقت  ذلك  وكان  "يل".  ال�صينية  ال�صوء 
مرتبًطا باالأنوثة؛ الأن االأر�س تتمتع خالله 
باخل�صوبة وت�صتعد للح�صاد، فتكون احلرارة 
قوية،  ال�صم�س  اأ�صعة  وتكون  ارتفاع،  يف 
املثلى  الظروف  يوفر  مما  غزيرة  واالأمطار 

لنمو املحا�صيل.
حتديد  ال�صينيني  قدماء  ا�صتطاع  وقد 
موعد االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي عن طريق 
قراءة قيا�صات حركة الظل با�صتخدام قطب؛ 
فر�صدوا دورة ال�صم�س وطول الظالل. هكذا، 
تو�صلوا اإىل اأنه عندما يكون الظل يف اأق�رش 
لها  نقطة  اأعلى  يف  ال�صم�س  تكون  حاالته 
ف�صل  بداية  اإىل  ي�صري  ما  وهو  ال�صماء،  يف 
ال�صيف، بينما ي�صري الظل االأطول اإىل بداية 

ف�صل ال�صتاء.
فقد  اليونانيني،  لقدماء  بالن�صبة  اأما 
كان يوم االنقالب ال�صم�صي ال�صيفي موعًدا 

احتفال  ومنها  االحتفاالت،  من  للعديد 
الزراعة  باإله  يحتفي  الذي  "كرونيا" 
ف�صل  بداية  اأن  الوا�صح  ومن  "كرونو�س". 
ال�صيف ت�صري اإىل بداية مو�صم الزراعة؛ حيث 
توؤتي البذور ثمارها وتعطي ما يكفي لبقية 
العام. كما كان يعني يوم االنقالب ال�صم�صي 
اأنه مل يتبق �صوى �صهر واحد على  ال�صيفي 

افتتاح االألعاب االأوليمبية.
االأثرية  املباين  من  العديد  بنيت  ولقد 
اأثر  فيعد  بال�صم�س؛  مرتبطة  بو�صعية 
على  مثااًل  بربيطانيا  احلجري  �صتونهنج 
من  الدائري  الهيكل  ذلك  ُبني  وقد  ذلك. 
اأمام  وقد �صمد  ال�صنني  اآالف  منذ  االأحجار 
بكل   - االأثر  هذا  ويتعلق  الزمن.  اختبارات 
اإنه  حيث  ال�صم�صي؛  باالنقالب   - تاأكيد 
عندما ت�رشق ال�صم�س يوم االنقالب ال�صم�صي 
ال�صيفي تكون على التوازي مع حجر يطلق 
اأ�صعة ال�صم�س  "حجر الكعب"، وت�رشق  عليه 

االأوىل عرب ممر حجري اإىل مركز الدائرة.
اإىل  لغًزا  احلجري  �صتونهنج  اأثر  يظل 
الغر�س  اكت�صاف  يتم  مل  حيث  هذا؛  يومنا 
العديد  االآن. وهناك  كاماًل حتى  بنائه  من 
فيعتقد  وجوده؛  �صبب  حول  التف�صريات  من 
تقومًيا  بو�صفه  ي�صتخدم  كان  اأنه  البع�س 
العام  الوقت من  االإن�صان من معرفة  مُيّكن 
عن طريق مالحظة العالقة بني اجتاه اأ�صعة 

ال�صم�س وموا�صع االأحجار.
الدرويدية  كهنة  اأن  امُلعتقد  ومن 
ميار�صون  كانوا  القدمية  بريطانيا  يف 
ال�صيفي  ال�صم�صي  االنقالب  �صعائرهم وقت 

مثلما  اليوم،  هذا  وحتى  �صتونهنج.  يف 
النا�س  يعكف  يزل  مل  املا�صية،  االأيام  يف 
مل�صاهدة  عام  كل  �صتونهنج  زيارة  على 
هناك  ويذهب  ال�صيفي.  ال�صم�صي  االنقالب 
اآالف االأ�صخا�س، كل �صخ�س يذهب لغر�ٍس 
خا�سٍّ به؛ فيذهب البع�س يف زيارة روحية 
اآخرون  ويذهب  احلاليني،  الدرويدين  مثل 
ولياأخذوا  �صمت،  يف  ال�رشوق  لي�صاهدوا 
بينما  الذهبية،  ال�صم�س  اأ�صعة  يف  حماًما 
املهرجان؛  يف  للم�صاركة  اآخرون  يذهب 
واملو�صيقى  والطعام،  الرق�س،  يتاح  حيث 
للجميع. ويف كل االأحوال يتحد اجلميع يف 

االحتفال ببداية �صيف جديد.
وت�صتمر التقاليد ال�صيفية

يف  الوحيد  باملكان  �صتونهنج  لي�س 
مبنا�صبة  االحتفاالت  ي�صهد  الذي  العامل 
بداية ال�صيف اجلديد؛ فال�صويديون مغرمون 
ال�صيفي،  ال�صم�صي  باالنقالب  باالحتفال 
اليوم  ذلك  جتعل  اأهمية  االحتفال  ولهذا 
عطلة قومية يطلق عليها "ميد�صومرداجن" 
منت�صف  يوم  اأي   ،)Midsommardagen(

ال�صيف.
اأحد التقاليد التي ميار�صها ال�صويديون، 
والتي ترجع اإىل اأ�صالفهم الفايكينج، تزيني 
�صارية بالنباتات والزهور؛ لتغطيها الزينة 
متاًما. ويتم ن�صب هذه ال�صارية وتاأمينها؛ 
واإىل  حولها.  الرق�س  يف  النا�س  ليبداأ 
باال�صتماع  النا�س  يتمتع  الرق�س،  جانب 
املالب�س  وارتداء  ال�صعبية،  املو�صيقى  اإىل 
االأزهار  من  تيجان  و�صنع  ال�صعبية، 
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واالأغ�صان الربية لتزيني رءو�صهم. كما يقدم 
ا يف تلك االحتفاالت، وبخا�صة  الطعام اأي�صً
با�صتخدام  تطهى  التي  ال�صعبية  االأطباق 

بطاط�س املو�صم الطازجة.
بعيد  النا�س  يحتفي  اإ�صتونيا،  ويف 
االنقالب  يوم  ليلة  يف  يوحنا  القدي�س 
بهذه  االحتفال  بداأ  وقد  ال�صيفي.  ال�صم�صي 
اإ�صتونيا  امل�صيحية  دخول  قبل  املنا�صبة 
اآثار  نرى  نزل  مل  ولهذا  طويل،  بوقت 
ومن  االآن.  حتى  القدمية  االحتفاليات 
حيث  �صعلة؛  اإ�صاءة  ا  جدًّ ال�صهرية  الطقو�س 
ال�صيئ  احلظ  وجتنب  االزدهار،  اإىل  ترمز 

واإخافة اأي روح �رشيرة تكمن يف اجلوار.
اأما احتفال عيد القدي�صني يف الربتغال، 
بالبهجة  املرء  خالله  يحظى  وقت  فهو 
باالنقالب  االحتفال  يتم  حيث  واملتعة؛ 
هذه  وتكون  خالله،  ال�صيفي  ال�صم�صي 
يف  كبري  واحد  حفل  مبثابة  االحتفاالت 
بالبالونات  تزيينها  يتم  التي  ال�صوارع 
وتكون  ال�صاطعة.  االألوان  ذات  واالأوراق 
هناك م�صريات من مواكب فلكلورية كبرية 
من  لل�صكان  ال�صعبية  االأزياء  فيها  تظهر 
خمتلف ال�صواحي ال�صعبية باملدينة؛ حيث 
تبتهج �صفوف املتفرجني باالأعداد الكبرية 
من الراق�صني واملغنيني. كما يحتفل النا�س 
املدينة  ميادين  يف  الرق�س  طريق  عن 

وتناول االأطعمة التقليدية الطيبة.
االحتفال  يتم  الذين  القدي�صني  اأحد 
بذكراهم هو القدي�س اأنتوين املعروف با�صم 
بعقد  العادة  جرت  حيث  ق؛  املوفرِّ القدي�س 
اإىل  ت�صل  رمبا  التي  الزيجات  من  العديد 
واإن  االحتفال.  اأثناء  اأكرث  اأو  زيجة  مائتني 
بكل  فيمكنك  بعد؛  للزواج  ا  م�صتعدًّ تكن  مل 
ما  ل�صخ�س  م�صاعرك  عن  تعلن  اأن  ب�صاطة 
ا به نبات الريحان  عن طريق اإهدائه اأ�صي�صً
ال�صخ�س  ذلك  يقدرِّر  اأن  يف  اآماًل  اجلميل 

رائحته الذكية!
اأما يف ال�رشق االأق�صى، فيتغري امل�صهد 
عرف  يرتبط  اليابان،  ففي  ال�صيء.  بع�س 
هاجن�صو باالنقالب ال�صم�صي ال�صيفي؛ حيث 
وقوعه.  بعد  ع�رش  احلادي  اليوم  يف  يكون 
وهذا اليوم هو االأخري يف اأيام زراعة االأرز؛ 
من  والدعاء؛  بال�صالة  النا�س  يقوم  حيث 
اأجل اأن تر�صخ بذوره يف االأر�س، ولكي تنمو 

�صحيحة وقوية.
تقام  تزال  ال  البلدان،  بع�س  ففي 
قد  والتي  املو�صعة،  التقليدية  االحتفاالت 
ف�صل  ببداية  احتفاًء  بعيد،  زمن  منذ  بداأت 
وُتطهى  ال�صعائر،  مُتار�س  حيث  ال�صيف؛ 
االأكالت اخلا�صة، وُتدار املو�صيقى؛ فهذا هو 
وقت ال�صعادة واالبتهاج للجميع. ولكن يف 
الثقافات  من  العديد  ظل  ويف  االأيام،  هذه 
الكرام  مرور  املنا�صبة  هذه  متر  احلديثة، 
مل  اأننا  اإال  لالحتفال؛  مظاهر  اأية  بدون 
نزل، بعد رياح ال�صتاء الباردة، نرتقب دفء 
العاملية  احلقيقة  فتظل  لهفة.  يف  ال�صيف 
لبداية وقت  اأننا جميًعا نتوق  باقية، وهي 

ال�صيف؛ الأنه وبب�صاطة وقت املرح.

املراجع
http://news.nationalgeographic.com/
news/2011100621-/06/summer-solstice-
2011-first-day-of-summer-longest-year-
science-winter-google/
http://www.k-international.com/blog/
summer-solstice-celebrations/
http://www.crystalinks.com/
summersolstice.html
http://www.timeanddate.com/calendar/
june-solstice-customs.html
http://courtbard.tripod.com/id111.html

يوم  وهو  يونية،   21 يف  عام،  كل 
مركز  يحتفل  ال�صيفي،  ال�صم�صي  االنقالب 
القبة ال�صماوية العلمي بالعامل اإيراتو�صتين�س؛ 
وهو ثالث اأمني ملكتبة االإ�صكندرية القدمية، 
العظيمة  االكت�صافات  لذكرى  اإحياًء  وذلك 
لذلك العامل الليبي، والطريقة العبقرية التي 
قام عن طريقها بقيا�س حميط االأر�س منذ 

حوايل 2.000 عام.
فقد تاأتى اإىل علم اإيراتو�صتين�س اأنه اإذا 
نظرت داخل اأحد االآبار مبدينة �صيان )اأ�صوان 
حاليًّا( يف منت�صف النهار يف يوم االنقالب 
انعكا�س  روؤية  فيمكنك  ال�صيفي،  ال�صم�صي 
ال�صم�س على �صطح املياه يف القاع وال يكون 
البئر  يف  املياه  �صطح  والأن  ظل.  لالأ�صياء 
اأفقي، فقد اأدرك اإيراتو�صتين�س اأن ال�صم�س يف 
ا؛  اأن تكون متعامدة راأ�صيًّ اللحظة البد  تلك 
فيبدو  حولها  متمركًزا  االأ�صياء  ظل  فيكون 
تكون  ال  ذلك،  من  العك�س  وعلى  منعدًما. 
اأ�صعة ال�صم�س باالإ�صكندرية يف نف�س الوقت 

عمودية؛ فيكون لالأج�صام ظل ق�صري.
ويف عام 205 ق.م، قام اإيراتو�صتين�س 
وال�صهولة  الدقة  غاية  يف  طريقة  باقرتاح 
معتمًدا  االأر�صية،  الكرة  حميط  لقيا�س 
بالظل.  اخلا�صة  مالحظاته  على  فيها 
اأواًل بقيا�س طول ظل اإحدى امل�صالت  فقام 
القيا�س  هذا  ا�صتخدم  ثم  باالإ�صكندرية، 
ال�صم�س  اأ�صعة  بني  امليل  زاوية  حل�صاب 
اأما يف مدينة  وامل�صلة؛ فوجده 7.2 درجة. 
ظل  هناك  يكن  مل  الوقت،  نف�س  يف  �صيان 
البئر، مما يعني  اأج�صام عمودية، مثل  الأي 
فا�صتنتج  �صفًرا؛  ت�صاوي  الظل  زاوية  اأن 
االأر�س  اأن  ذلك  على  بناًء  اإيراتو�صتين�س 

لي�صت م�صطحة بل كروية.
امتداد  فاإن  االأر�س كروية؛  فاإذا كانت 
اخلط املركزي للم�صلة باالإ�صكندرية وامتداد 
اخلط املركزي للبئر يف �صيان يلتقيان يف 
مدينتي  باأن  وعلًما  االأر�صية.  الكرة  مركز 
خط  نف�س  على  تقعان  و�صيان  االإ�صكندرية 
الطول تقريًبا، وحيث اإن اأ�صعة ال�صم�س تكون 
تقابل  عن  الناجتة  الزاوية  فاإن  متوازية، 
م�صاوية  تكون  االأر�س  مركز  يف  اخلطني 

لزاوية ظل امل�صلة، اأي 7.2 درجة.

هكذا ا�صتنتج اإيراتو�صتين�س اأن ن�صبة 
زاوية  اإىل  درجة(   7.2( الزاوية  تلك 
الدائرة )360 درجة( ت�صاوي نف�س ن�صبة 
امل�صافة بني االإ�صكندرية و�صيان، والتي 
اأو  الدائرة،  حميط  اإىل  كم،   800 تبلغ 

االأر�س؛ فقدرها ب 40.000 كم.
اإيراتو�صتين�س  اإجنازات  بني  ومن 
الهند�صية  التعريفات  بع�س  ا  اأي�صً الكثرية 
واحل�صابية، كما األَّف اأول بحث عن اجلغرافيا 
الريا�صية، ملحًقا به خريطة للعامل. ولذلك، 
تنظيم  ال�صماوية  القبة  مركز  على  توجب 
احتفالية �صنوية لالحتفاء باإيراتو�صتين�س؛ 
كلتا  يف  املدار�س  طالب  يتجمع  حيث 
املدينتني - االإ�صكندرية واأ�صوان - ليعملوا 
اإيراتو�صتين�س  طريقة  تطبيق  على  مًعا 
منت�صف  يف  وذلك  االأر�س،  حميط  لقيا�س 

نهار يوم 21 يونية من كل عام.

معلومات للزائر
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مو�عيد �لعمل
من ال�صبت اإىل اخلمي�س: 
من 10:00 اإىل 15:00

مو�عيد �جلولت
من ال�صبت اإىل اخلمي�س:

 - 12:30 - 11:30 - 10:30
14:30 - 13:30

عرو�س  تذاكر  جميع  تت�صمن   -
دخول  ر�صوم  ال�صماوية  القبة 

املتحف.
ال�صماوية،  القبة  جمهور  لغري   -
املتحف  دخول  ر�صوم  تكون 

0،50 جنيًها.
- جوالت املتحف جمانية حلاملي 
تذاكر  اأو  ال�صماوية  القبة  تذاكر 

املتحف.

 معلـومات للـزائر

منطقة اال�شتك�شاف
مو�عيد �لعمل

من ال�صبت اإىل اخلمي�س: 
من 9:30 اإىل 15:30  
من 9:30 اإىل 12:30 ماعدا الثالثاء: 

مو�عيد �جلولت
من ال�صبت اإىل اخلمي�س:

14:00 - 12:30 - 11:00 - 09:30
11:00 - 9:30 ماعدا الثالثاء: 

�أ�صعار �لدخول 
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات

قاعة اال�شتماع واال�شتك�شاف
بقاعة 	• املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 

موقع  زيارة  يرجى  واال�صتك�صاف،  اال�صتماع 
www.bibalex.org/psc :املركز االإلكرتوين

قاعة 	• باإداري  االت�صال  برجاء  للحجز، 
على  باأ�صبوع  املطلوب  املوعد  قبل  اال�صتك�صاف 

االأقل.
�لأ�صعار

)DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.

)3D( عرو�س ثالثية االأبعاد
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.
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قاعة الإ�ستك�ساف

بقلم: �صارة خطاب

ال�صم�س قوة جبارة؛ اإال اأن البع�س يعتربونها اأمًرا ُم�َصلًَّما 
به دون اأن يعوا متاًما قدر اأهميتها؛ فدائًما ما ن�صكو من حرارة 
ال�صم�س �صيًفا، بل ونتمنى اأحياًنا لو اأنها اختفت متاًما! ولكن، 

هل ن�صتطيع اأن نحيا اأو حتى اأن نتخيل احلياة دون ال�صم�س؟
اأ�صعة  �صورة  يف  ال�صم�س  مركز  من  املنبعثة  فالطاقة 
وجه  على  احلياة  �صور  كل  دعم  عن  امل�صئولة  هي  �صوئية 
الغذائي،  التمثيل  عملية  خالل  من  وذلك  تقريًبا؛  االأر�س 
باالإ�صافة اإىل دورها يف تنظيم درجة حرارة االأر�س ومناخها.

ويف هذه االآونة، يعتمد عامل ال�صناعة على م�صادر الطاقة 
املتمثلة يف البرتول، والفحم والغاز الطبيعي، وكلها م�صادر 
اأ�صا�صي اإىل الطاقة ال�صم�صية؛ اإال  يرجع اأ�صل تكوينها ب�صكل 
اأنها م�صادر غري متجددة للطاقة و�صتن�صب يف يوٍم ما. وحتى 
ياأتي ذلك اليوم، �صيظل لعمليات التعدين، واحلفر، واملعاجلة 
واالإنتاج املتعلقة بالوقود االأحفوري تاأثريات بيئية مدمرة 

للغاية على االأر�س و�صور احلياة عليها.
ما  فدائًما  للطاقة،  ومتجدًدا  ا  جمانيًّ م�صدًرا  وبو�صفها 
الطاقة  ال�صم�صية حالًّ قاباًل للتطبيق مل�صكالت  الطاقة  متثل 
متثل  وجدت،  اإن  ال�صئيلة،  البيئية  فتاأثرياتها  العامل،  يف 
اإحدى نقاط قوتها االأ�صا�صية عند ا�صتبدالها مل�صادر الوقود 

االأحفوري كم�صدر اأ�صا�صي للطاقة.
م�صدر الرياح التي تهب

ال�صم�س هي امل�صدر االأويّل لطاقة الرياح؛ فبينما تعمل 
على ت�صخني �صطح االأر�س، ي�صري الهواء القريب من ال�صطح 
بع�س  ويف  اجلوي.  الغالف  يف  عالًيا  ويرتفع  دفًئا  اأكرث 
حرارة  تكون  حيث  القطبني؛  من  القريبة  تلك  مثل  االأماكن، 
ال�صم�س اأقل وطاأة منها يف حميط خط اال�صتواء، يظل الهواء 

بارًدا وقريًبا من �صطح االأر�س.
وعادة ما ت�صخن الياب�صة ب�صورة اأ�رشع من امل�صطحات 
يرتفع  فبينما  ا؛  اأي�صً اأ�رشع  ب�صورة  تربد  اأنها  كما  املائية، 
االأكرث  البارد  الهواء  الدافئ، يرتك خواًء جزئيًّا ميلوؤه  الهواء 
كثافة. تلك التحركات الهوائية التي ت�صتثريها ال�صم�س فوق 
�صطح االأر�س هي الرياح، ويف نهاية االأمر، تتحول كل طاقة 
بالكتل  احتكاكها  جرَّاء  منت�رشة  حرارية  طاقة  اإىل  الرياح 

الياب�صة والغالف اجلوي.
تاأتي قوة الرياح من حتويل طاقة الرياح اإىل �صورٍة اأكرث 
نفًعا من �صور الطاقة؛ مثل ا�صتخدام توربينات الرياح يف توليد 

الكهرباء، اأو طواحني الهواء لطحن املحا�صيل اأو �صخ املياه.

م�صدر املياه التي تتدفق
ا حمرك دورة املياه، وهي الدورة التي  ال�صم�س هي اأي�صً
ت�صلكها املياه خالل الغالف اجلوي و�صطح االأر�س. فخالل 
هذه الدورة، متد ال�صم�س املياه املوجودة على �صطح االأر�س 
اإىل  وحتويلها  تبخريها  على  تعمل  التي  احلرارية  بالطاقة 

�صورة بخار ماء يف غالف االأر�س اجلوي.
وعندما يربد ذلك البخار ويرتفع عالًيا، تتكون ال�صحب، 
والتي تتكثف بدورها يف �صورة قطرات مياه. وبح�صب درجة 
املياه  تلك  تت�صاقط  اأخرى،  وعوامل  اجلوي  الغالف  حرارة 
اإىل  اأخرى  مرة  لتعود  جليد؛  اأو  ثلوج  اأو  اأمطار،  �صورة  يف 

املحيطات، والبحار، والبحريات، واالأنهار واملياه اجلوفية.
م�صدر احلياة باأ�رسها

حياة  على  ُيبقي  الذي  الوقود  هو  ال�صم�س  �صوء  اإن 
كهرومغناطي�صية  اإ�صعاعات  من  يتكون  حيث  النباتات؛ 
يف  االأ�صا�صي  املقوم  وُتعد  لالأر�س،  اجلوي  الغالف  تتخلل 
عملية التمثيل الغذائي. فت�صتخدم هذه العملية املواد اخلام 
مثل ثاين اأك�صيد الكربون، واملياه والطاقة ال�صم�صية؛ الإنتاج 

االأك�صجني والكربوهيدرات.
اأ�صا�صيتني؛  مرحلتني  على  الغذائي  التمثيل  عملية  تتم 
على  تعتمد  ال  واأخرى  ال�صم�س،  �صوء  على  تعتمد  مرحلة 
مع  ال�صوء  يتفاعل  االأوىل،  املرحلة  خالل  ال�صم�س.  �صوء 
ُتعرف  النباتات  باأوراق  موجودة  خ�رشاء  كيميائية  مادة 
بالكلوروفيل؛ فينتج عن هذا التفاعل جزئيات عالية الطاقة 
املرحلة  ويف   .)ATP( االأدينو�صني  فو�صفات  بثالثي  ُتعرف 
فو�صفات  ثالثي  يندمج  الظالم،  يف  تتم  والتي  الثانية، 
االأدينو�صني مع ثاين اأك�صيد الكربون لُيَكورِّنا اجللوكوز، وينبعث 

االأك�صجني يف �صورة منتج ثانوي لهذا االندماج.
واعتماد حياة النباتات على ال�صم�س يجعل منها حمفًزا 
للحياة برمتها يف ال�صل�صلة الغذائية، والتي تبداأ بالنباتات 
يتناولها  والتي  املنتجة،  بالكائنات  ا  اأي�صً املعروفة 
امل�صتهلكون االأوليون اأو العا�صبات، وهي حيوانات تتغذى 
والعا�صبات  وال�صناجب.  االأرانب  مثل  فقط  النباتات  على 
بامل�صتهلكني  املعروفة  الالحمة  الكائنات  عليها  تتغذى 
اآكالت  من  تكون  قد  والتي  والثالثة،  الثانية  الرتبتني  من 
اللحوم اأو القوارت التي تاأكل كالًّ من النبات واللحم. لذلك، 
فبدون �صوء ال�صم�س ال ميكن لل�صل�صلة الغذائية على كوكب 

االأر�س اأن ت�صتمر.

م�صدر ال�صحة
فمن  للحياة؛  الالزمة  الطاقة  �صاحن  هو  ال�صم�س  �صوء 
�صاأن جرعة يومية منه اأن ت�صنع العجائب من اأجل اإح�صا�صك 
بالراحة وال�صحة بوجه عام. فمن امل�صتحيل تقريًبا اأن ت�صتمد 
الكم الكايف من فيتامني "د" من نظامك الغذائي؛ فالتعر�س 
ذلك  الكت�صاب  الوحيد  الفعال  الطريق  هو  ال�صم�س  ل�صوء 
الفيتامني. واإ�صافة اإىل ذلك، ي�صاعد �صوء ال�صم�س اجل�صم على 
اإنتاج املغذيات الالزمة للحفاظ على الكتلة العظمية والتقليل 

من خماطر ه�صا�صة العظام.
ا اإىل اأن من �صاأن �صوء ال�صم�س  ت�صري بع�س الدرا�صات اأي�صً
املعتدل اأن يخفرِّ�س من �صغط الدم واأن يزيد من قدرة االأك�صجني 
الدم  خاليا  اإنتاج  من  ا  اأي�صً يعزز  اأنه  كما  الدموية.  والدورة 
باالإ�صافة  املناعة،  جلهاز  �رشورية  وظيفة  وهي  البي�صاء، 
اإىل حتفيز الغدد ال�صنوبرية والنخامية، وهي اأع�صاء ح�صا�صة 

لل�صوء تقع خلف اأعيننا وتعمل على تنظيم الهرمونات.
ا على  واإىل جانب احلفاظ على ال�صحة، تعمل ال�صم�س اأي�صً
املواظبة  على  ت�صاعدنا  والتي  البيولوجية،  �صاعاتنا  تنظيم 
على جدول منتظم للنوم واال�صتيقاظ، والذي نحن يف حاجة 

اإليه؛ لنوؤدي وظائفنا باأف�صل �صورة ممكنة.
فماذا لو اختفت ال�صم�س؟

اأو  اأر�س  يكون هناك  فلن  ال�صم�س موجودة؛  تكن  اإن مل 
غام�س،  ل�صبب  ما  يوًما  ال�صم�س  اختفت  واإن  كبداية.  حياة 
�صتقع االأر�س برمتها يف ظالم دام�س؛ ال�صيء الذي من �صاأنه 
بع�س  ت�صري  الواقع،  ففي  ا.  وذهنيًّ ا  ج�صديًّ االإن�صان  تدمري 
الدرا�صات اإيل اأن ج�صم االإن�صان ُينتج كمية اأكرب من هرمون 
امليالتونني يف ال�صتاء، مما يجعلنا متعبني وغري متحم�صني؛ 
ف�صل  يف  اجل�صم  يف  ال�صريوتونني  مادة  ن�صبة  ترتفع  بينما 
ال�صيف، مما يقلل من حالة الفتور واالكتئاب. فتخيل كيف 

�صيكون احلال اإذا كنا نعي�س يف الظالم طوال الوقت.
خ�رشاء؛  نباتات  هناك  يكون  لن  ال�صم�س  �صوء  وبدون 
حيث �صتتوقف عملية التمثيل الغذائي. ولن تختفي النباتات 
كغذاء  عليها  تعتمد  التي  العا�صبة  واحليوانات  بل  فح�صب؛ 
اأطعمة  اأية  بدورها  الالحمة  الكائنات  جتد  لن  كما  ا،  اأي�صً

لتتناولها، وبالتايل القورات مبا فيها االإن�صان.
وعادة ما يكون هناك انخفا�س يف درجات احلرارة بني 
�رشوق ال�صم�س وغروبها؛ فبالتايل، اإن اختفت ال�صم�س، �صت�صتمر 
درجات احلرارة يف االنخفا�س بنف�س املعدل اأو مبعدل اأعلى؛ 
حيث تتجمد املياه خارج الغالف اجلوي وتفقد االأر�س غطاء 
والقطبني  املرتفعات  يف  احلرارة  درجات  و�صت�صل  ال�صحب. 
اإىل مئات الدرجات حتت ال�صفر خالل اأيام. اأما يف املناطق 
اال�صتوائية، فقد ي�صتلزم االأمر اأ�صبوًعا اأو اأكرث، ولكن املوؤكد هو 
اأن العامل باأ�رشه �صي�صل اإىل درجة حرارة تعادل املئات حتت 
ال�صفر يف غ�صون اأ�صبوعني على االأكرث. حينها �صت�صبح احلياة 
على �صطح االأر�س كما نعهدها م�صتحيلة؛ حيث �صيتجمد الب�رش 

واأغلب مظاهر احلياة على االأر�س حتى املوت.
فمن ح�صن احلظ اأنه مل يزل اأمامنا مليارات ال�صنني حتى 
تختفي ال�صم�س. وبالرغم من ذلك، ي�صعى علماء الف�صاء اإىل 
البحث عن كوكب �صبيه بكوكب االأر�س من باب االحتياط؛ 

ولكن، هل �صيجدون جنًما �صبيًها ب�صم�صنا؟
املراجع

http://www.natureschoice.co.za/health-news-desk/sunlight-could-save-
your-life/
http://ezinearticles.com/?Sunlight-for-Your-Life&id=21315
http://www.rawfoodexplained.com/fats/a-natural-diet-and-sunlight-could-
save-your-life.html
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/200505.04.06/4/.x.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy
http://www.ehow.com/info_8638238_importance-light-sun.html
http://www.ehow.com/info_8638238_importance-light-sun.html
http://westudent.tripod.com/sunphysical.html
http://www.fi.edu/PECO/sun-guide-family.pdf
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ا  ال�صيُف يزداُد حرًّ
وال�صتاُء يزداُد برودًة

بقلم: ملياء غنيم

يف وقت مبكر هذه ال�صنة، وبينما كنت اأحتمي مبالب�صي 
الدافئة، وُخفي الفروي وبطانيتي الثقيلة، واأمكث بالقرب من 
مدفاأتي الأرت�صف الكاكاو ال�صاخن، بدا يل االحرتار العاملي 

فكرة واهنة وغريبة.
فعلى الرغم من اأنني دائًما ما كنت من اأ�صد املعتقدين 
يف ظاهرة "االحرتار العاملي والتغري املناخي"، وكنت دائًما 
ما اأجادل مدافعة عن حقيقة تغري املناخ وخطورة عواقبه 
احلرجة؛ فاإن ال�صتاء قار�س الربودة الذي مررنا به موؤخًرا 

على غري عادة جعلني اأ�صكك يف ذلك االإميان الرا�صخ.
يف  جليًدا  فيها  اأ�صهد  حياتي  يف  مرة  اأول  كانت  لقد 
م�صاحب  برد  جمرد  ولي�س  ا  حقيقيًّ جليًدا  االإ�صكندرية؛ 
لالأمطار. كما كانت اأول مرة اأ�صعر فيها بالربودة التي ُتفقد 
خوف!  يف  �صقوطها  يرتقب  وجتعله  باأنفه  اإح�صا�صه  املرء 
ونتيجة لذلك اخلدر املتزايد بفعل الربودة مبرور اأيام ال�صتاء، 
راودتني ال�صكوك حول نظرية احرتار االأر�س؛ فلقد بدا االأمر 

ا.  وكاأن العامل يواجه برودة عاملية ولي�س احرتاًرا عامليًّ
و�رشيًعا ما ياأتي ال�صيف احلارق بحرارته املتقدة التي 
ا، وترتفع درجات احلرارة اإىل  جتعل التنف�س ذاته اأمًرا �صاقًّ
م�صتويات غري م�صبوقة؛ ليعود بي كل ذلك اإىل ال�صنوات التي 
ق�صيتها مبنطقة اخلليج العربي، ويجعلني اأوؤمن مرة اأخرى 
قار�س  �صتاء جديد  ترقب  ولكن  العاملي.  االحرتار  بنظرية 
من  املقابل؛  االعتقاد  نحو  اأخرى  مرة  يدفعني  قد  الربودة 
ثم اأ�صبحت يف حاجة اإىل العثور على تف�صري علمي لربودة 
ال�صتاء املا�صي غري امل�صبوقة وكيفية توافقها مع ظاهرة 

االحرتار العاملي؛ الأفهم ماذا يحدث لعاملنا.
اجلدال

ظاهرة  �صحة  نفي  يحاولون  امل�صككون  ظل  ل�صنواٍت، 
االحرتار العاملي وتقوي�صها، مما ا�صتثار مناق�صات �صاخنة 
يف  املناق�صات  تلك  اأغلب  كانت  ولقد  العام.  الراأي  اأربكت 
خ�صم االإعالم ال�صعبي اأكرث منها يف املجتمع العلمي؛ حيث 
قد  ال�صطحية  احلرارة  درجات  اأن  على  قوي  اإجماع  يوجد 
ارتفعت على م�صتوى العامل يف العقود االأخرية، واأن ال�صبب 
الرئي�صي وراء ذلك هو انبعاث غازات ال�صوبة الزجاجية الذي 

ي�صتحثه االإن�صان.
رف�صت  فقد  واالأرقام،  العلم  منا�رشي  من  والأنني 
ت�صديق اأن تكون مظاهر االحرتار احلالية ما هي اإال تغريات 
ت�صري  حيث  امل�صككني؛  بع�س  يزعم  مثلما  عادية  مناخية 
االأرقام والتقارير اإىل عك�س ذلك. ويتم ت�صجيل االأدلة على 
ويت�صمن  طويلة،  فرتة  منذ  علميًّا  املناخي  النظام  احرتار 
الهواء  حرارة  درجة  متو�صط  يف  امللحوظ  االرتفاع  ذلك 
واجلليد  للثلوج  امل�صتمر  واالن�صهار  ا،  عامليًّ واملحيطات 

وارتفاع متو�صط م�صتوى �صطح البحر.
لعلماء  العلمية  والتقارير  املزاعم  كانت  اإن  ا،  فمنطقيًّ
ارتفاع؛  يف  االأر�س  حرارة  درجة  وكانت  حقيقية،  املناخ 
ا فقط بل ي�صبح  اأنه لي�س ال�صيف ما يزداد حرًّ فذلك يعني 
ا وتقل ِحدة برودته. اإال اأنه على عك�س  ال�صتاء اأكرث دفًئا اأي�صً
من  وغريها  م�رش  مثل  عديدة  بلدان  تعر�صت  توقعت،  ما 
بلدان ال�رشق االأو�صط خالل العقد املا�صي لف�صول �صتاء اأ�صد 

برودة من �صابقاتها.
فلقد كان �صتاء 2010-2011 يف املغرب االأ�صد برًدا 
درجات  انخف�صت  حيث  املا�صية؛  عاًما  الثالثني  خالل 
ال�صابقة. كما  ال�صنوات  اأربع درجات عن  احلرارة الأكرث من 
�صجل الن�صف ال�صمايل للكرة االأر�صية خالل ف�صلي ال�صتاء 
العاليتني  الن�صبتني   2011-2010 و   2010-2009
الثانية والثالثة يف �صخامة الغطاء اجلليدي؛ حيث �صِهدث 

املتحدة  الواليات  و�صمال  بريطانيا  مثل  االأماكن  بع�س 
االأمريكية ف�صول �صتاء اأق�صى من املعتاد.

وال تبدو نوبات الربودة هذه متوافقة مع ال�صيناريوهات 
املنتظم  االرتفاع  اإىل  ت�صري  والتي  املناخ  لتغري  القيا�صية 
امل�صككون يف ظاهرة تغري  وي�صتند  االأر�س.  لدرجة حرارة 
املناخ اإىل تلك النوبات؛ الإثبات حجتهم؛ فاأال يجب اأن ُتبدد 
ف�صول ال�صتاء الباردة عن العادة ظاهرة االحرتار العاملي؟ 

يجيب علماء املناخ بال.
ال�صتاء املا�صية كانت  اأن ف�صول  ي�رشح علماء املناخ 
�صديدة الربودة يف بع�س االأماكن ودافئة يف اأماكن اأخرى، 
درجة  متو�صط  اأن  م�صيفني  وجرينالند،  كندا  يف  حتديًدا 
ا مل يزل ي�صجل ارتفاًعا. كما اأكدوا اأن املناخ  احلرارة عامليًّ
فرتة  على  مالحظتها  يتم  التي  الطق�س  حالة  متو�صط  هو 
موؤ�رًشا  �صتاء  ف�صول  ب�صعة  اعتبار  ميكن  ال  واأنه  طويلة، 

لتحوٍل باملناخ.
وبينما اأنه من املمكن اأن يكون هذا التف�صري مر�صًيا يل 
يف دفء ال�صيف، ولكنه قد ال يكون مقنًعا عندما ياأتي �صتاٌء 
بارٌد اآخر ويلقي بثلوجه على نافذتي، كما اأنه لي�س مقنًعا 
ا. لهذا عكف علماء املناخ  اأي�صً للم�صككني يف تغري املناخ 
قار�صة  ال�صتاء  ف�صول  بني  ي�صل  رابط  على  العثور  على 

الربودة وتغري املناخ، ولقد فعلوا ذلك بالفعل.
احلجة

ف�صول  بني  بنجاح  الربط  من  حديثة  درا�صة  متكنت 
ال�صتاء الباردة وثلوجها يف الن�صف ال�صمايل للكرة االأر�صية 
وبني ان�صهار ثلوج البحر يف القطب ال�صمايل؛ حيث يكون 
اأن  هو  للعلماء  املقنع  والتف�صري  مذنًبا.  العاملي  االحرتار 
درجات احلرارة املتزايدة تت�صبب يف ان�صهار ثلوج املناطق 
يف  للجليد  اأكرث  ت�صاقط  عنه  ينجم  مما  ال�صمالية،  القطبية 

ف�صول اخلريف عند خطوط العر�س ال�صفلى.
الثلوج يف املحيط  فُيظهر حتليل املناطق اخلالية من 
اأحدثها  التي  اأن تغريات درجات احلرارة  ال�صمايل  املتجمد 
االحرتار العاملي والتي ت�صببت يف ان�صهار ثلوج البحر يف 
ف�صل ال�صيف، قد ت�صببت على العك�س يف زيادة احتماالت 
�صمال  بريطانيا وباقي مناحي  برًدا يف  اأ�صد  �صتاء  ف�صول 
يوليو  خالل  �صديًدا  دفًئا  النتائج  اأظهرت  وقد  اأوروبا. 

واأغ�صط�س و�صبتمرب يف القطب ال�صمايل، وي�صتمر ذلك خالل 
ف�صل اخلريف؛ االأمر الذي يعزز من ان�صهار ثلوج البحر وفًقا 

ملالحظاتهم.
هذا املناخ الدافئ، باالإ�صافة اإىل ثلوج البحر املن�صهرة، 
الرطوبة  من  اأكرب  كمية  باحتجاز  ال�صمايل  للقطب  ي�صمح 
ويزيد من احتمالية ت�صاقط الثلوج على مناطق جنوبية مثل 
التجمد،  نطاق  يف  احلرارة  درجات  تزل  مل  حيث  �صيبرييا؛ 
ومل يزل املناخ بارًدا؛ بحيث ي�صمح بت�صاقط اجلليد بداًل من 
االأمطار. ويف احلقيقة، فقد اأظهرت مالحظات الباحثني اأن 
متو�صط الغطاء اجلليدي يف �صيبرييا قد زاد خالل العقدين 

املا�صيني.
ويعتقد العلماء اأن للغطاء اجلليدي املتزايد تاأثرًيا ُمعقًدا 
على النو�صان القطبي – وهو منط لل�صغط اجلوي يف املناطق 
الواقعة بني خطوط العر�س املتو�صطة والعالية – الذي يعمل 
على بقائه يف "الطور ال�صلبي"؛ حيث ميكث ال�صغط املرتفع 
�صوب  البارد  للهواء  دافًعا  ال�صمايل  القطب  منطقة  فوق 
وينتج  املتو�صطة،  العر�س  خطوط  عند  الواقعة  املناطق 
عن ذلك ف�صول ال�صتاء االأكرث برودة من املعتاد التي متت 
االآتية من  الباردة  تلك املوجات  ت�صببت  مالحظتها. هكذا، 
اأوروبا اإىل م�رش وال�رشق االأو�صط يف ال�صتاء قار�س الربودة 

الذي عِهدناه.
قار�س  لطق�س  طويلة  فرتات  من  الدرا�صة  هذه  وحتذر 
الربودة يتكرر ب�صكل اأكرث تواتًرا يف ال�صنوات القادمة، مما 
االإ�صكندرية  يف  اجلليد  من  املزيد  توقع  ميكننا  اأنه  يعني 

م�صتقبالً.
اإىل  عدت  فقد  التف�صري؛  بهذا  متاًما  اقتنعت  اأنني  ومبا 
كنت  واإن  حتى  العاملي،  االحرتار  بظاهرة  التام  الت�صديق 
اأ�صهد اأق�صى اأيام ال�صتاء برودًة. ويف املرة القادمة التي ن�صهد 
يف  ننخرط  اأال  علينا  املعتاد،  من  برودة  اأكرث  �صتاًء  فيها 
الت�صكيك، بل اأن نتخذ من ذلك تذكرًة باأن االحرتار العاملي 

يحدث بالفعل، بل وب�صورة اأ�رشع مما نت�صور.
املراجع

http://www.reporternews.com/news/2010/feb/10/expert-
variations-part-of-climate-change/
http://www.ouramazingplanet.com/2261-cold-winters-
warmer-summers.html
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بقلم: �صارة خطاب ونهى رحال

يف م�رش، يجب اأن نعرتف باأنه عندما يتعلق االأمر بتغري املناخ فنحن ال 
نعرف الكثري. وذلك لي�س لعدم توافر املعلومات، ولكن ب�صبب ان�صغالنا بامل�صكالت 
ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية؛ فتبدو امل�صكالت البيئية مبثابة رفاهية ال 
يت�صع لها وقتنا. ومع ذلك، فعلى الرغم من اإهمالنا، بل وقد يكون ذلك االإهمال 
هو نف�صه ال�صبب، فاإن التغري املناخي يعترب اأمًرا يف نف�س اأهمية تلك املو�صوعات 
التي تتداولها و�صائل االإعالم اليوم وت�صغل بالنا، اإن مل يكن اأكرث اأهمية منها كلها.

اإحدى  اإىل حد املاأ�صاة، فاإن  فعلى �صبيل املثال، وهو مثال حرج قد ي�صل 
نتائج التغري املناخي التي ال ن�صتطيع اأن نتجاهلها بعد االآن هو تعر�س املدن 
ال�صاحلية مثل االإ�صكندرية وغريها من املدن امل�رشية الواقعة على �صاحل البحر 
املتو�صط اإىل خطر الغرق. وبغر�س ا�صتك�صاف هذا الو�صع ال�صائك، نحاول يف هذا 
املقال ت�صليط ال�صوء على بع�س املدن من جميع اأنحاء العامل التي قد تختفي 
حتت املاء يوًما ما يف امل�صتقبل القريب. ولكن يف البداية، دعونا نحدد االأ�صباب 

الرئي�صية لهذا املوقف الذي يهدد حياتنا.
فاحلقيقة املعروفة جيًدا هي اأن اآثار االحتبا�س احلراري الناجم اأ�صا�ًصا عن 
اأن�صطة االإن�صان اجلائرة توؤدي اإىل ارتفاع درجة حرارة البحار واملحيطات، وهو 
االأمر الذي قد يوؤدي بدوره اإىل ارتفاع تدريجي يف امل�صتويات العاملية للبحار 
التزايد  ومع  االحرتار.  جرَّاء  اجلليدية  للم�صطحات  املتوا�صل  االن�صهار  نتيجة 
حدوث  حالة  يف  ال�صواحل  من  الهجرة  �صعوبة  تزداد  ال�صكان،  لعدد  امل�صطرد 

في�صانات.
ولكن ما يثري الده�صة هو اأن و�صع املدن املعر�صة للغرق حول العامل لي�س 
ب�صبب التغري املناخي وارتفاع من�صوب مياه البحر فح�صب؛ ومع ذلك، فاإن جميع 
االأ�صباب املختلفة لغرق هذا العامل مرتبطة ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش باأن�صطة 
االإن�صان. وفيما يلي عد تنازيل الأكرث خم�س دول حول العامل معر�صة خلطر الغرق، 

واالأ�صباب وراء ذلك الو�صع يف كل حالة:

5( هيو�سنت، تك�سا�س، الوليات املتحدة الأمريكية
ُبِنَيت مدينة هيو�صنت، وهي رابع اأكرب مدينة يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
على اأ�صا�س رملي، ويعتمد �صكانها دائًما على املياه اجلوفية ل�صد احتياجاتهم 
اليومية من املاء. ومع تزايد متطلبات ال�صكان، ت�صبب اال�صتخراج املفرط للمياه 
اجلوفية يف غو�س اأجزاء من املدينة حوايل ثالثة اأمتار على مدار القرن املن�رشم.

عليها  ُبِنَيت  التي  املفككة  الروا�صب  هيو�صتون هي  الرئي�صية يف  وامل�صكلة 
املدينة؛ حيث جف احلو�س الذي كان مغموًرا يف مياه املحيط قدمًيا على مدار 
بالروا�صب  امللح مغطاة  �صميكة من  تارًكا طبقة  اجليولوجية،  الزمنية  الفرتات 
الطبيعية. وتلك الروا�صب املهلهلة وطبقات امللح معر�صة للت�صدع؛ فيكون هناك 
رد ِفعل اإذا ما تعر�صت اإىل ال�صغط. وقد ت�صببت االآبار احل�رشية يف ت�رشيب املياه 
حدوث  النتيجة  فكانت  الثابت؛  غري  القاع  على  ال�صغط  يف  مت�صببة  اجلوفية، 

ت�صدعات، وتالل ملحية، وهبوط يف الكتل االأر�صية.
اأ�صا�صات مدينة  الوحيد يف  ال�صائل  اإىل ذلك، فاإن املياه لي�صت  وباالإ�صافة 
النفط، وهو م�صدر ثروات هيو�صنت. وقد ت�صببت عملية  ا  اأي�صً هيو�صنت؛ فيوجد 
ا، اإىل جانب التو�صعات  ا�صتخراج النفط يف اإحلاق ال�رشر باأ�صا�صات املدينة اأي�صً
امل�صتمرة للمدينة، ناهيك عن ثالثمائة �صدع ن�صط حتت �صوارع املدينة ومبانيها 

التي تناطح ال�صحاب.

وقد اكت�صف علماء اجليولوجيا اأن �صخ املياه من طبقات املياه اجلوفية يف 
هيو�صنت يزيد من معدل الهبوط االأر�صي. وبالتايل، فمن بني احللول املطروحة 
و�صع حد لال�صتخراج املفرط للمياه والنفط؛ ومع ذلك فهذا لي�س حالًّ دائًما. 
فعلى الرغم من اأن هناك حماوالت كثرية الإنقاذ املدينة، مبا يف ذلك و�صع حد 
ال�صتخراج املياه اجلوفية، فاإنه ال تزال هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهد؛ حيث 
ي�صري اخلرباء اإىل اأن تلك امل�صاعي قد قامت باإبطاء اخلطر، ولكنها مل تتخل�س 

ا بعد. منه نهائيًّ

4( �سنغهاي، ال�سني
احلديثة  والعمارة  املذهلة  ال�صحاب  بناطحات  �صنغهاي  مدينة  تعرف  ال 
ا بكونها اأكرث مدن العامل اكتظاًظا بال�صكان. ولقد كانت  فح�صب، بل تعرف اأي�صً
�صانغهاي يف االأ�صل قرية �صغرية ت�صتهر ب�صيد االأ�صماك، ولكنها بداأت تدريجيًّا 
يف جذب املزيد واملزيد من ال�صكان لي�صل عدد �صكانها اإىل اأكرث من 20 مليون 

ن�صمة بحلول عام 2001.
امل�صتنقعات  فاإن  اخلالبة،  باملناظر  �صانغهاي  موقع  متيز  من  وبالرغم 
املحيطة مب�صب نهر ياجنزي، والتي بنيت عليها املدينة، لي�صت م�صتقرة مبا 
فيه الكفاية. فعلى الرغم من اأن االأر�س الرطبة كانت جيدة لقرية �صغرية ت�صتهر 
ب�صيد االأ�صماك، فاإنها لي�صت جيدة عندما يتعلق االأمر بدعم ناطحات ال�صحاب. 
ا  ولكن هبوط االأر�س لي�س اخلطر الوحيد الذي يهدد �صنغهاي، بل هناك اأي�صً
ي�صكل  ما  دائًما  الذي  االأمر  للمدينة،  ال�رشيع  النمو  لدعم  اجلوفية  املياه  �صخ 

م�صدًرا لالإزعاج.
ا يف الفرتة  ولقد هبطت �صنغهاي مبعدل �رشيع ي�صل اإىل حوايل 5 �صم �صنويًّ
من 1921 اإىل 1965؛ فغا�صت املدينة حوايل 2.5 م. وي�صتمر هبوط املدينة 
ا، ويعود هذا االأمر بدرجة كبرية اإىل اأن  يف املياه مبعدل 1.5 �صم تقريًبا �صنويًّ

املدينة ثقيلة جدًّا على اأ�صا�صاتها.
فوق  �صنغهاي  الإبقاء  به  القيام  ميكن  ما  هناك  لي�س  للخرباء،  ووفًقا 
االأر�س؛ ومع ذلك، والإبطاء عملية الغرق، يتم بناء ناطحات ال�صحاب باأ�صا�صات 
املدينة  قامت  ذلك،  على  عالوة  وزنها.  دعم  يف  للم�صاعدة  عميقة؛  خر�صانية 
املياه  ا�صتخدام  منع  مت  حيث  اجلوفية؛  املياه  ا�صتخدام  على  القيود  بت�صديد 
اأدى اإىل غو�صها مبقدار 6.8 مم فقط  الأغرا�س اأخرى غري ال�رشب، االأمر الذي 

يف عام 2007، اأي 0.5 مم اأقل عن العام ال�صابق.

3(نيو اأورلينز، لويزيانا، الوليات املتحدة الأمريكية
بعد اإع�صار كاترينا، وهو اأكرث اأعا�صري املحيط االأطلنطي تدمرًيا يف عام 
لويزيانا.  بوالية  اأورلينز  نيو  مدينة  نحو  االهتمام  الكثري من  2005، �صورِّب 
وكان هدف الكثري من الدرا�صات واالأبحاث هو تفادي حدوث مثل تلك الكوارث 

يف امل�صتقبل؛ فكانت النتائج مثرية للقلق.
فبحلول عام 2100، �صوف يغو�س ما بني 10.000 و13.500 كم2 من 
االأرا�صي ال�صاحلية يف نيو اأورلينز حتت املاء؛ ب�صبب ارتفاع من�صوب مياه البحر 
الناجم عن تغري املناخ. وقد اأفادت "نا�صونال جيوجرافيك" يف عام 2006 باأن 
ا خالل ال�صنوات التي �صبقت اإع�صار  املدينة قد غا�صت حوايل 0.5 �صم �صنويًّ
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ملف العدد

قد غا�صت  اخلليج  املدينة من  امل�صممة حلماية  ال�صدود  اأن  كاترينا، يف حني 
مبعدل يفوق ذلك املعدل باأربع اأو خم�س مرات.

وميكن اأن يت�صبب ارتفاع من�صوب مياه البحر وارتفاع درجة حرارة املياه 
نتيجة تغري املناخ يف تعر�س مدينة نيو اأورلينز وبع�س املدن ال�صاحلية االأخرى 
اإىل اأعا�صري مل ي�صبق لها مثيل، والتي غالًبا ما ت�صاحبها موجات �صديدة ب�صبب 
الزوابع والرياح. وقد غطت  اإىل  البحر، باالإ�صافة  االرتفاع املوؤقت يف م�صتوى 
اإحدى تلك املوجات العالية ال�صديدة امل�صاحبة الإع�صار كاترينا اأجزاء كبرية من 

املدينة باأربعة اأمتار من املياه.
يزعم اخلرباء اأنه لي�س هناك ما ميكن القيام به الإنقاذ املدينة؛ فلم يتم العثور 
على حلول منا�صبة الإنقاذ املدينة التي واجهت الكثري يف العقد املا�صي بعد. ووفًقا 
للتقارير التي اأ�صدرتها االأكادميية القومية للهند�صة واملجل�س القومي للبحوث يف 
عام 2009: "اإذا كان االنتقال من املدينة لي�س ممكًنا، فالبديل هو رفع م�صتوى 

الطابق االأول للمباين اإىل ما ال يقل عن م�صتوى الفي�صان بعد مائة عام".
2(البندقية، اإيطاليا

ا  ا�صتهرت البندقية بكونها املدينة الوحيدة يف العامل التي مت بناوؤها فعليًّ
ا عن ال�صوارع  يف منت�صف البحر؛ فتجري قنوات من املياه بني مبانيها عو�صً

واالأزقة، وتعترب الزوارق هي الو�صيلة الرئي�صية للتنقل باملدينة.
وخالل موا�صم املد العالية يف الربيع واخلريف، تندفع مياه اأكرث من املعتاد 
ارتفاع م�صتوى  ف�صيت�صبب  واالأر�صفة؛  القناة  املد جانبي  البحرية ويجتاح  اإىل 
"املر�صد  وح�صب  املاء.  حتت  املدينة  غرق  يف  املناخ  لتغري  امل�صاحب  البحر 
�صنة  املائة  تقريًبا على مدى  �صم  البندقية 30  فقد غا�صت  للعلوم"،  امل�صيحي 
املا�صية. والأن البندقية واحدة من اأكرث البقاع ال�صياحية جذًبا لل�صياح، فقد جعلت 

احلكومة االإيطالية من عملية اإنقاذ املدينة من الغرق اأولوية ق�صوى.
وقد تبنت احلكومة املبادرة منذ نحو 30 عاًما؛ فتم تخ�صي�س عدة مليارات 
من اليوروهات لبناء نظام من ال�صدود حلماية املدينة من الفي�صانات. ُيعرف هذا 
امل�رشوع با�صم م�رشوع مو�صى، ويهدف اإىل حماية اإيطاليا من الفي�صانات، وحل 
م�صكلة ارتفاع من�صوب املياه الذي يوؤثر على البندقية واملدن والقرى ال�صاحلية 

االأخرى يف اإيطاليا.
ي�صمل م�رشوع مو�صى حواجز في�صانات متنقلة مبنية عند املداخل الثالثة 
التي متر منها مياه البحر اإىل بحرية البندقية؛ حيث �صتقوم هذه احلواجز بعزل 
البحرية عن البحر اأثناء املد العايل. وتاأمل احلكومة االإيطالية يف بناء ما يقرب 

من 78 بوابة كبرية يف اأربعة �صفوف يف مداخل بحرية البندقية بحلول عام 2014. 
احلل  اأن  يزعمون  اخلرباء  بع�س  فاإن  العظيمة،  املبادرة  هذه  من  الرغم  على  ولكن، 

الوحيد الإنقاذ مدينة البندقية هو نقل املدينة باأكملها من مكانها.

1( مك�سيكو �سيتي، املك�سيك
وفًقا لعلماء اجليولوجيا، تغرق اأجزاء كبرية من مك�صيكو �صيتي بن�صبة ت�صل اإىل 
ا. فاملدينة معر�صة للفي�صانات؛ ب�صبب املياه اجلوفية املتدفقة اأ�صفل  20 �صم �صنويًّ
اأنظمة �رشف �صحي كافية. وقد  اجلبال املحيطة باملدينة؛ وذلك ب�صبب عدم توافر 
ت�صبب االإفراط يف ا�صتخراج املياه اجلوفية يف انهيار اأ�صا�صات املدينة الطينية مما 
يجربها على الهبوط ب�صكل اأعمق داخل االأر�س. ونتيجة لغرق املدينة، ومعها اأنظمة 
ال�رشف ال�صحي، ت�صطر مياه ال�رشف ال�صحي اإىل تغيري م�صارها وبالتايل تعود مرة 

اأخرى اإىل املدينة.
فلمنع  امل�صكلة.  لهذه  حد  لو�صع  مبادرات  عدة  املك�صيكية  احلكومة  تبنت  وقد 
الفي�صانات يف امل�صتقبل، قامت احلكومة ببناء خم�س م�صخات اأخرى للتخل�س من 
لل�رشف  نفق  اأكرب  ي�صبح  �صوف  ال�صحي  لل�رشف  ال�رشقي  النفق  اإن  ويقال  املياه، 

ال�صحي ومن املتوقع اأن يكتمل بناوؤه خالل االأعوام املقبلة.

العامل العربي اأي�ًسا يغرق
وفًقا لبع�س الدرا�صات، تتعر�س مناطق كثرية باملنطقة العربية ب�صكل كبري اإىل 
االأخطار املحتملة الرتفاع من�صوب البحر وت�رشب املياه املاحلة. فبع�س امل�صكالت 
مثل التمدن املفرط للمناطق ال�صاحلية واال�صتخراج املفرط للمياه اجلوفية والنفط، 
ا  ل خطًرا جادًّ وخا�صة يف املناطق ذات الكثافة ال�صكانية العالية ودول اخلليج، ُت�َصكرِّ
على ال�صواحل والعقارات ال�صاحلية، ال �صيما يف غياب البيانات واملعلومات الدقيقة 

عن هبوط املناطق ال�صاحلية.
املواقع  والعديد من  ال�صمالية من موريتانيا  االأجزاء  النيل، وكذلك  دلتا  وتعترب 
ال�صاحلية يف دول اخلليج العربي و�صمال اإفريقيا، من اأكرث املناطق عر�صة للغرق. اإال 
اأن م�رش �صتكون هي اأكرث دول العامل العربي تاأثًرا؛ وذلك ب�صبب بناء املدن ال�صاحلية 
ا؛ فقد يت�صبب ارتفاع ب�صيط يف من�صوب املياه يف  بالدلتا على ارتفاع منخف�س جدًّ
غرق بع�س املدن مثل االإ�صكندرية ودمياط ور�صيد وبور�صعيد، مما �صيوؤدي اإىل نزوح 

املاليني من ال�صكان من منازلهم وتدمري الزراعة املزدهرة يف املنطقة.
وتعترب طبقة املياه اجلوفية بالدلتا واحدة من اأكرب خزانات املياه اجلوفية يف العامل، 
املا�صي، والأن  القرن  �صم على مدى  بن�صبة 20  ارتفع  قد  املتو�صط  البحر  والأن من�صوب 
اأكرب من كثافة املياه العذبة، فاإن املياه املاحلة تنتقل ب�صهولة اإىل  كثافة مياه البحر 
طبقة املياه اجلوفية. قد ال يالحظ �صكان االإ�صكندرية التغيري، ولكن املزارعني يف املناطق 
الريفية يقولون اأنهم يعي�صون بالفعل مع العواقب؛ حيث ت�صل املياه املاحلة من البحر 

املتو�صط اإىل دلتا النيل اخل�صبة مما يلوث املياه اجلوفية امل�صتخدمة لري املحا�صيل.
وت�صري حتليالت ال�صور التي التقطتها االأقمار ال�صناعية اإىل اأن ر�صيد قد خ�رشت 
حوايل 9.5 كم2 من م�صاحتها ب�صبب تاآكل �صواحل الدلتا نتيجة لالأ�صباب الطبيعية 
وا�صتخراج املياه اجلوفية. وقد تراجع اخلط ال�صاحلي مبقدار 3 كم خالل الثالثني عاًما 
ا وهو  اأن هذا اجلزء من الدلتا قد انخف�س مبعدل 100 م �صنويًّ املا�صية، مما يعني 

معدل ينذر باخلطر.
الرئي�صية  املتطلبات  العربية  باملنطقة  والقوانني  االأنظمة  تتجاهل  ذلك،  ومع 
ملواجهة تغري املناخ اإىل حدٍّ كبري. فينبغي على احلكومات العربية اأن تقوم بتعديل 
البحر؛  االأرا�صي؛ لتتنا�صب مع االرتفاع املحتمل يف من�صوب مياه  ا�صتخدام  قوانني 
فعلى �صبيل املثال، زيادة احلد االأدنى للم�صافة الوا�صحة بني املباين وال�صواطئ. ويجب 
اأن تقوم احلكومات العربية واملنظمات غري احلكومية باتخاذ االإجراءات الالزمة يف 
وقت قريب قبل فوات االأوان؛ فاأية جمهودات تبذل االآن من �صاأنها اأن تقلل من التكلفة 
النهائية للتخفيف والتكيف بعد ب�صع �صنوات، عندما تتفاقم بع�س امل�صاكل وت�صبح 

ال رجعة فيها.
املراجع

http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/impacts03.jsp
http://travel.yahoo.com/ideas/7-cities-sink-011841116.html
http://geo-mexico.com/?p=5715
http://www.reuters.com/article/200806/10//us-summit-shanghai-sinking-idUSTRE49502K20081006
http://www.reuters.com/article/201014/11//us-climate-egypt-idUSTRE6AD1DI20101114
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89660898
http://www.usnews.com/news/articles/201224/02//climate-change-could-cause-killer-hurricanes-in-nyc
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"�صمكة �لبحر �لأحمر �مل�صاحبة ل�صقائق 
املعروف  املهرج  اأ�صماك  من  �لنعمان" هي 
يف  وتعي�س  التزاوج  اأحادية  اأنها  عنها 
حليوان  م�صاحبة  كائنات  وهي  اأزواج. 
�صقائق النعمان البحري بو�صفه عائاًل لها، 
وتوجد عالقة تكافلية مذهلة بينهما؛ حيث 
حتتمي تلك االأ�صماك باملج�صات االإبرية لهذا 
احليوان، بينما تقوم هي بحمايته ومهاجمة 
اأي مهدٍد له �صواٍء كان �صغرًيا اأم كبرًيا. وعلى 
الرغم من اأنها ت�صبه �صمكة "نيمو" ال�صهرية؛ 
فاإن �صمكة املهرج املوجودة بالبحر االأحمر 

نوع اآخر.
اأزرق  لون  ذات  الكهرمان  بلون  �صوداء 
"�صمكة  تعترب  وحتتها،  اأعينها  فوق  �صاطع 
�صربجنر مرقطة �لظهر" من االأ�صماك متميزة 
و�صّيق  ممتع  الأمر  م�صاهدتها  واإن  اجلمال، 
الكائنات  اأنها من  الرغم من  فعلى  للغاية. 
ا؛ وعادة  فاإنها �صمكة �رشيعة جدًّ اخلجولة، 
ما يتم ر�صدها، وهي ت�صق طريقها بني اأفرع 
عب احلجرية، وهي تتغذى على العوالق  ال�صُّ

واجلمربي ال�صغري.
فاإن  امل�صلل،  ا�صمها  من  الرغم  على 
"�ل�صمكة ثالثية �لزعانف �لأ�صبانية" ال تعي�س 
اإال يف البحر االأحمر. ومن ال�صعب مالحظتها؛ 
بحدٍّ  طولها  يبلغ  حيث  حجمها؛  ل�صغر  نظًرا 
ا ب�صبب العالمات البنية  اأق�صى 2.5 �صم؛ واأي�صً
ما  وعادة  ج�صمها.  تغطي  التي  ال�صداأ  بلون 

ُيعرث عليها يف حممية راأ�س حممد.

كنوز فريدة
ال�صخم  احليوي  التنوع  يقت�رش  ال 
الكبرية من  بالبحر االأحمر على املجموعة 
بل هناك  به،  تعي�س  التي  امللونة  االأ�صماك 
ا العديد من الكائنات البحرية الفريدة  اأي�صً

التي ميكن العثور عليها يف مياهه، ومنها:
القرو�س

يطوف اأكرث من ثالثني نوًعا من اأ�صماك 
االأحمر، وترتاوح  البحر  القر�س يف مناحي 
ي�صل  والذي  العمالق؛  احلوت  قر�س  من 
القر�س  اإىل  مرًتا،   12 من  اأكرث  اإىل  طوله 
الكلبي ذي االأعني الكبرية؛ وهو قر�س �صغري 
احلجم ي�صل طوله اإىل 60 �صم بحدٍّ اأق�صى. 
وتعي�س العديد من تلك االأنواع مبناأى متاًما 
مواطن  تف�صل  الأنها  اإما  الب�رش؛  اأعني  عن 
العميقة،  واملياه  املفتوحة  املحيطات 
واإما ب�صبب نفورها من االقرتاب من الب�رش 

واأن�صطتهم.
وت�صم اأنواع القرو�س التي عادة ما يتم 
احليد  قر�س  االأحمر:  البحر  يف  م�صادفتها 
الرمادي، والقر�س احلريري، وقر�س املطرقة 
البحري،  والقر�س �صارب احلنطة  ال�صديف، 
وقر�س  الطرف،  اأبي�س  املحيطي  والقر�س 

احليد اأبي�س الطرف.
الدالفني واحليتان

�صهرية  كائنات  اأنها  من  الرغم  على 
البحر  مناحي  بكافة  روؤيتها  وي�صيع 
عوامل  من  اأنها  من  الرغم  وعلى  االأحمر، 
الدالفني  فاإن  لل�صائحني،  الرئي�صة  اجلذب 
واحليتان مل حتَظ بدرا�صة كافية حتى االآن. 
وهي:  تقليدية؛  تعد  اأنواع  ثمانية  وهناك 
ودولفني  ال�صائع،  االأنف  قاروري  الدولفني 
االأنف،  قاروري  الهادي-الهندي  املحيط 
املداري  والدولفني  الدوار،  والدولفني 
ال�صائع،  املنقار  طويل  والدولفني  املرقط، 
و دولفني ري�صو، والدولفني االأحدب وحوت 
برايد. وهناك العديد من املواقع التي حتت�صد 
بها الدالفني اأو تعي�س بها يف جنوب البحر 
االأحمر؛ ويعد حيد �صطايح مبر�صى علم من 
للدالفني  موطًنا  بو�صفه  ال�صهرية  املواقع 

الدوارة.

بقلم: ملياء غنيم

�صاطئه ويحدق يف  لكل من يقف على 
جتاه  االأحمر  البحر  يبدو  ال�صافية،  مياهه 
ناظريه بحًرا بديع الهدوء؛ فتظل مياهه على 
الرغم من حراكها امل�صتمر هادئة و�صافية 
مو�صًما تلو االآخر. ولكن هناك عامل خمتلف 
حتت �صطحها؛ عامل مليء باحلركة واحلياة 

ا. التي تغمر االأنحاء رق�صً
تيارات  ال�صعب املرجانية يف  فتتمايل 
كل  من  االأ�صماك  اأ�رشاب  وت�صبح  �رشمدية، 
لون يف كل اجتاه مًعا يف تناغم حول ال�صعب 
اأزهارها املزخرفة. فهذا  املرقطة؛ لتقر�س 
املكان واحة ناب�صة باحلياة؛ حيث تعي�س 
وتزدهر اأعداد �صخمة من الكائنات البحرية، 
ال�صعب املرجانية  والتي تتنوع من حدائق 
اإىل  حي،  نوٍع  مائتي  من  اأكرث  ت�صم  التي 
الدوارة،  والدالفني  البحرية،  ال�صالحف 
واأبقار البحر، والقرو�س واأكرث من األف نوع 
من االأ�صماك ومثلها من الالفقاريات، وكثري 
من كل هذه االأنواع غري موجودة باأي مكان 

اآخر يف العامل.
وبو�صفها اإحدى العجائب ال�صبع لعوامل 
االأحمر  البحر  مياه  تاأوي  البحار،  حتت  ما 
ا هائل االإنتاج ُيعد  امللونة نظاًما اإيكولوجيًّ
اأحد اأهم م�صتودعات التنوع احليوي البحري 
ذلك  ي�صتقطب  االإيكولوجية.  الكنوز  واأحد 
خمتلف  من  وال�صائحني  الغوا�صني  النظام 
باأف�صل مواقع  للتمتع  �صعًيا  االأر�س؛  بقاع 
الغو�س والغط�س، والتي تتميز بن�صبة كبرية 

من الكائنات املتوطنة وباجلمال الفاتن.
الكنوز املتوطنة

اأنواع االأ�صماك  تعد االأعداد الكبرية من 
املتوطنة يف مياه البحر االأحمر اأحد كنوزه 
ال�صهرية؛ فقد �رشح بع�س اخلرباء اأن حوايل 
20% من اإجمايل 1200 نوع من االأ�صماك 
التي تعي�س هنا اأنواع فريدة من نوعها، وال 

توجد باأي مكان اآخر يف العامل.
فاإن  ال�صحل،  ال�صيق  مدخله  فبف�صل 
ا،  جزئيًّ منعزٌل  مائٌي  م�صطٌح  االأحمر  البحر 
وذو درجة حرارة اأعلى، وكذلك درجة ملوحة 
متو�صطة اأعلى من املحيط الهندي املجاور 
اخلا�صة  الظروف  هذه  ا�صتحثت  وقد  له. 
عملية ن�صوء وارتقاء فريدة من نوعها اأدت 
اإىل تلك الن�صبة العالية من االأنواع املتوطنة، 

ومنها على �صبيل املثال ال احل�رش:
جميلة  "�صمكة �لفر��صة �مُلقنَّعة" تبدو 
دقيقة  فهي  ا؛  فوتوغرافيًّ ت�صويرها  عند 
وكثرًيا  نا�صع،  اأ�صفر  لون  ذات  احلركات 
اأ�رشاب  يف  واأحياًنا  اأزواج،  يف  ت�صبح  ما 
ا. تعي�س هذه ال�صمكة باملناطق الغنية  اأي�صً
واالأحياد  ال�صحلة  البقاع  مثل  باملرجان 
البحرية البعيدة عن ال�صواطئ، وتتغذى على 
الديدان  وجم�صات  املرجانية)1(،  البوليبات 
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الري�صية)2( وديدان  االأتربة  ال�صبيهة مِبهففة 
اأ�صجار الكري�صما�س)3(.

ت�صبه  ال�صائع،  ا�صمها  اإىل  باالإ�صارة 
"�صمكة بيكا�صو �لعربية �ملفلطحة" لوحة 
معروفة  االأ�صماك  وهذه  ال�صهري.  للفنان 
ما  كثرًيا  اإنها  حيث  ت�صويرها؛  ب�صعوبة 
ت�رشع مبتعدًة يف اللحظة اخلاطئة. وت�صكن 
واالأحياد  ال�صحلة  البقاع  االأ�صماك  هذه 
البحرية البعيدة عن ال�صواطئ، والتي يرتواح 
عمقها من 1 اإىل 25 مرًتا، وهي تعي�س يف 
اأقاليم خا�صة وتكون حذرة فال ت�رشد بعيًدا 

عن مالذ ت�صترت به.
"�صمكة لربو�س �لبحر �لأحمر �لز�هية" 
حيث  االألوان؛  بديعة  اللربو�س  اأ�صماك  من 
االأ�صفر،  اللون  تتميز بدرجات متنوعة من 
والربتقايل، واالأحمر. وال�صمة املميزة لهذه 
ال�صمكة هي اخلطوط الزرقاء الالفتة للنظر، 
ا بطول ج�صمها. ويكون لون  والتي متتد اأفقيًّ
االإناث باهًتا مقارنة بلون الذكور النا�صع 
باإظهار  الذكور  تقوم  حيث  "الزاهي"؛ 
زعانفها نا�صعة االألوان عند مغازلًة االإناث 

يف حماولة حلثها على التزاوج.
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اأبقار البحر

اأ�صطورة  األهمت  ما  هي  البحر  اأبقار 
عرو�س البحر، وعلى الرغم من اأن اأبقار البحر 
بحرية؛  بيئة  يف  وحتيا  خرطوم  لها  لي�س 
فاإنها تقُرب لالأفيال من بعيد. وهي ثدييات 
بحرية �صاحلية نادًرا ما يتعدى طولها ثالثة 
كجم.   400 اإىل  وزنها  ي�صل  وقد  اأمتار، 
البحر وجوه م�صطحة ذات �صعريات  والأبقار 
خ�صنة، وذيول اأفقية ت�صبه مرا�صي ال�صفن مثل 

ذيول الدالفني اأو احليتان.
جنوب  تعي�س  التي  البحر  اأبقار  ومتثل 
البحر االأحمر اأحد العوامل الرئي�صية اجلاذبة 
لل�صياحة. ومن االأمثلة الدالة على ذلك اأبقار 
البحر يف منطقة مر�صى اأبو دباب، والتي نالت 
�صهرة كبرية بني مواقع الغو�س والريا�صات 
هناك  اأن  املقدر  ومن  العامل.  حول  املائية 
اأقل من اثنتي ع�رشة بقرة بحر تعي�س بطول 
ال�صاحل من الق�صري وحتى احلدود امل�رشية 
ال�صودانية؛ فت�صنف اأبقار البحر حاليًّا �صمن 
االأنواع احلية املهددة باالنقرا�س، وقد قامت 
العديد من البلدان يف ال�صنوات االأخرية ب�صن 

قوانني تهدف اإىل حمايتها.
ال�سالحف

هناك �صبعة اأنواع من ال�صالحف البحرية 
يف العامل، وقد �ُصجل وجود خم�صة اأنواٍع منها 
البحرية  ال�صالحف  مب�رش:  االأحمر  البحر  يف 
اخل�رشاء، وال�صالحف البحرية اال�صتوائية التي 
ال�صواحل وتتغذى بها، وال�صلحفاة  تعي�س يف 
الزيتونية  النملة  و�صلحفاة  الظهر،  جلدية 
حجًما  االأ�صغر  ال�صلحفاة  وهي  البحرية؛ 
ونادًرا ما ُت�صادف، واأخرًيا ال�صلحفاة �صخمة 
بخليج  عليها  العثور  ميكن  ما  وعادة  الراأ�س 
عدن ونادًرا ما ت�صل اإىل البحر االأحمر مب�رش.

االحتاد  ُيدرج  احلايل،  الوقت  ويف 
كالًّ   )IUNC( الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل 
وال�صالحف  الظهر،  جلدية  ال�صالحف  من 
املهدَّدة  احلية  االأنواع  بقوائم  اال�صتوائية 
باالنقرا�س ب�صكل خطري، وكالًّ من ال�صالحف 
بقوائم  الراأ�س  �صخمة  وال�صالحف  اخل�رشاء، 
االأنواع احلية املهدَّدة باالنقرا�س، و�صالحف 
امُلعر�صة  االأنواع  بقوائم  الزيتونية  النملة 
ال�صالحف  وتلعب  باالنقرا�س.  للتهديد 
على  احلفاظ  يف  ا  جوهريًّ دوًرا  البحرية 

عائاًل  متثل  التي  للبحار  الع�صبية  القيعان 
للعديد من الكائنات البحرية، ويف اإبقاء البحر 

االأحمر بيئة �صحية ومفعمة باحلياة.
الكنوز املرجانية

العالية  والن�صبة  الغني  التنوع  يرجع 
كيلومرت  االألفي  اإىل  االأحمر  بالبحر  للتوطن 
عب املرجانية التي متتد بطول �صواحله.  من ال�صُّ
نظاًما  االأطراف  ذات  عب  ال�صُّ هذه  وت�صنع 
الآالف  رئي�ًصا  موطًنا  ميثل  معقًدا  ا  اإيكولوجيًّ
اأنواع االأ�صماك والالفقاريات التي تعتمد عليها 
بوتقة  مبثابة  عب  ال�صُّ فتلك  البقاء.  اأجل  من 
اإيكولوجية مُيكن للكائنات االأخرى اأن تعي�س 
وتتغذي بها وتلوذ اإليها حمايًة من املفرت�صات.

على  مثال  خري  هي  االأحمر  البحر  و�ُصعب 
من  نوٍع  مائتي  من  الأكرث  فهي موطن  التنوع؛ 
اأنواع املرجان اللينة وال�صلبة. ويف الواقع، اإنها 
عب املرجانية  تتميز بن�صبة تنوع مرتفعة يف ال�صُّ

تفوق اأية منطقة اأخرى يف املحيط الهندي.
كربونات  من  املرجانية  عب  ال�صُّ تتكون 
املرجانية  البوليبات  تنتجها  التي  الكال�صيوم 
اال�صتوائية.  املناخات  يف  تعي�س  التي  الدقيقة 
البحر  بها  يتميز  التي  البيئية  الظروف  وتعد 
عب املرجانية، كما  االأحمر مثالية الزدهار ال�صُّ
ت�صمن  البحر  حتد  التي  ال�صخرية  االأرفف  اأن 
و�صول القدر الكايف من ال�صوء لعملية التكل�س 
وعملية التمثيل ال�صوئي التي تقوم بها الطحالب.
وبالرغم من جمالها االأخاذ، فاإن احلقيقة 
البحر  �ُصعب  على  بظالِلها  تلقي  الكئيبة 
النظم  تلك  مثل  فتخ�صع  املرجانية؛  االأحمر 
املناخ  تغري  العتداءات  القدمية  االإيكولوجية 
للمياه،  امل�صتمر  التلوث  مثل  االأوجه  متعددة 
والت�رشيبات البرتولية املتالحقة من املعدات 
امل�صتخدمة يف عر�س البحر، وال�صيد اجلائر، 
من  وغريها  الكثيفة،  ال�صياحية  والتنمية 

االأن�صطة الب�رشية التي تهدد بقاءها.
حول  عامة  معلومات  توجد  وبينما 
�صديد  ق�صور  فهناك  املحتملة،  التهديدات 
فيما يتعلق بالبيانات اخلا�صة بفناء االأنواع 
عب  ال�صُّ معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  واأعدادها. 
�صوء  فاإن  اأماكن حممية،  تقع يف  املرجانية 
والقوانني  االأحكام  احرتام  وعدم  االإدارة 
املرجانية  عب  ال�صُّ تنوع  على  خطًرا  ي�صكالن 

وجميع االأحياء املائية التي تعتمد عليها.
جمعية  مثل  املنظمات  بع�س  بذلت  لقد 
الغردقة حلماية البيئة واحلفاظ عليها وجمعية 
جهوًدا  االأو�صط  ال�رشق  يف  االأر�س  اأ�صدقاء 
الرئي�صة  وامل�صكلة  الو�صع.  لتح�صني  م�صنية 
االفتقار  هي  املنظمات  هذه  تواجهها  التي 
اإىل الوعي واالإدراك البيئي العام بني اجلمهور 
وال�صناعات املعنية. لقد حان الوقت لنحاول 
اأن نبعث بر�صالة؛ ولن�صاعد يف رفع الوعي بني 
العامة، ولنكافح يف �صبيل حماية كنوزنا التي 

ال تقدر بثمن.
امل�سطلحات

)1( �لبوليب �ملرجاين: كائن متعدد اخلاليا يتكون منه 
املرجان.

)2( �لديد�ن �ل�صبيهة مِبهففة �لأتربة �لري�صية: هي ديدان اأنبوبية 
بحرية رءو�صها مك�صوة بخيا�صيم ري�صية، وتقوم ببناء اأنابيب من 

اأوراق الرب�صمان، والرمال، وك�رش املحار.
)3( ديد�ن �أ�صجار �لكري�صما�س: هي ديدان بحرية �صغرية 
بنَّاءة لالأنابيب، ولها تاجان �صبيهان باأ�صجار الكري�صما�س 

ت�صتخدمهما بو�صفهما لواحق متخ�ص�صة للفم.
 

بقلم: ملياء غنيم

من  �صل�صلة  اأرهبت   ،2010 عام  يف 
ال�صيخ  �رشم  �صواطئ  الدامية  القر�س  هجمات 
التي طاملا ات�صمت بهدوئها. فخالل ع�رشة اأياٍم، 
اء  اإ�صابات مفجعة جرَّ �صائحني  اأربعة  اأ�صيب 
هجوم القرو�س ومات خام�ٌس اإثر مداهمتها؛ 
من  بالقرب  احلوادث  تلك  كل  وقعت  وقد 
�رش�صة  الهجمات  تلك  كانت  ولقد  ال�صاحل. 
اأمرهم  من  حرية  يف  اخلرباء  جعلت  بدرجة 
غري  ال�صلوك  ذلك  �رش  تف�صري  حماولتهم  عند 
امل�صبوق؛ وبخا�صة ملاذا قامت اأ�صماك القر�س 
بهذه الهجمات املتالحقة على هذه امل�صافة 

القريبة من ال�صاطئ؟
وعلى الرغم من اأنه مل يتم االإبالغ عن 
اأخرى حتى يومنا هذا،  دامية  اأية هجمات 
يزل  مل  املرعبة  الهجمات  تلك  �صبب  فاإن 
البقعة  هذه  �صمعة  على  بظالله  يلقي  لغًزا 
ما  ن�رشد  وبينما  "املثالية".  ال�صياحية 
يف  التاأمل  ونحاول  ال�صيخ  �رشم  يف  حدث 
ن�صتطيع  هل  ون�صرتجعها،  الهجمات  تلك 
االقرتاب من معرفة اأ�صباب هجمات القر�س؟ 
واالأهم من ذلك، هل يجب اأن نقلق اإزاء ما اإذا 

كان من املحتمل اأن تتكرر تلك الهجمات؟
لالإجابة عن هذه االأ�صئلة، ينبغي علينا 
اأكرث  يف  بال�صبط  حدث  ما  اأواًل  نفهم  اأن 

املنتجعات املف�صلة يف م�رش.
الهجمات

اأ�صماك  هجمت   ،2010 عام  يف 
يف  اأجانب  غوا�صني  ثالثة  على  القر�س 
دي�صمرب،  من  واالأول  نوفمرب  يومي30 
خطرية.  وت�صوهات  اإ�صابات  عنه  جنم  مما 
اإىل  االأمر  اأول  يف  الهجمات  ُن�صبت  ولقد 
قر�س حميطي اأبي�س الطرف)1(، ثم اإىل اآخر 
وقد  الذيبة)2(.  قر�س  واإىل  النوع  نف�س  من 
ا�صتجابت كلٌّ من وزارة الدولة ل�صئون البيئة 
الهجمات بقرار غلق  ال�صياحة لتلك  ووزارة 
جميع مواقع الغو�س يف �رشم ال�صيخ وبدء 
فتم  النطاق؛  وا�صعة  للقرو�س  �صيد  عملية 
�صيد القرو�س امل�صتبه بها واإعالن ال�صواحل 
اآمنة. اإال اأنه بعد اأيام قتل �صائح اأملاين م�صن 

اإثر تعر�صه لهجمة قر�س اأخرى.
"الفك  فيلم  ق�صة  ال�صيناريو  هذا  ي�صبه 
واأرعب   1975 عام  اأنتج  الذي  املفرت�س" 
م�صاهديه بال�صينما من البحر ل�صنوات، غري 

اأن هذه االأحداث حقيقية، وال ميكن اإرجاعها 
م�صطربة  القر�س  اأ�صماك  من  جمموعة  اإىل 
العقل حتولت فجاأة لكائنات قاتلة ت�صتهي 

حلوم الب�رش.
املعتقد  النوعني  اأن  من  الرغم  فعلى 
نَّفان على  ُم�صَ الهجمات  تلك  تورطهما يف 
اأنهما من االأنواع التي متثل تهديًدا للب�رش، 
على  هجوًما  ي�صنان  ما  نادًرا  فاإنهما 
االإن�صان، كما ال ُين�صب اإليهما اإال �صتة ع�رش 
حادث هجوم على الب�رش على م�صتوى العامل 
وقد  القر�س.  هجمات  ت�صجيل  بداية  منذ 
اأ�صماك  اأمانة  رئي�س  بري�س،  ريت�صارد  اأفاد 
حماية  وجمعية   )Shark Trust( القر�س 
 ،)Shark Conservation Society( القر�س
اأن "تلك الهجمات املتالحقة غري م�صبوقة؛ 
املتكرر  الهجوم  ذلك  مثل  يعرف  مل  حيث 
لهذين النوعني على االإن�صان قبل ذلك. فهذه 
اأجل  من  بب�صاطة  الب�رش  تهاجم  ال  االأنواع 
الت�صلية، كما اأن االإن�صان لي�س من وجباتها 
القرو�س الفرتا�س  املف�صلة؛ فال ت�صعى تلك 
الب�رش. وكما هو وا�صح من كلمة "حميطي" 
توجد  ال  االأنواع  تلك  مثل  فاإن  ا�صمها  يف 
عادة بالقرب من ال�صواطئ؛ حيث اإنها تف�صل 

املحيطات املفتوحة".
ما  حمفز  هناك  كان  اأنه  هذا  يعني 
جلذب تلك القرو�س اإىل ال�صاطئ وملهاجمتها 
لنا  الب�رش  نحن  والأننا  لالإن�صان.  املتكررة 
االإيكولوجية  النظم  على  كثرية  تاأثريات 
هذه االآونة، فما حّفز تلك القرو�س كان على 
االأرجح �صنيعة اأيدينا دون اأن نعي ذلك. 

الأغنام مذنبة
املائية  االأحياء  وعلماء  للخرباء  كان 
من  العديد  املوقف  لتقييم  ذهبوا  الذين 
لتلك  املحتمل  املحّفز  حول  النظريات 
االأجدر  االفرتا�س  واأ�صار  الهجمات. 
كانت  الهجمات  تلك  اأن  اإىل  بالت�صديق 

نتيجة الإلقاء جثث اأغنام يف البحر.
�صحنات  حول  مزاعم  هناك  كانت  فقد 
كبرية من االأغنام مت اإلقاوؤها يف البحر بعدما 
اأ�صرتاليا.  من  م�رش  اإىل  الطريق  يف  نفقت 
الرثوات  ت�صدير  مدير  اأن  من  الرغم  وعلى 
حد  على   - اأنه  �صهد  باأ�صرتاليا  احليوانية 
علمه - مل متر اأية �صفن حمملة مبا�صية من 



ملف العدد

اأربعة ع�رش يوًما  اإىل  الع�رش  الطريق يف  هذا 
�صهود  هناك  كان  فقد  للهجمات؛  ال�صابقة 
زعموا اأنهم راأوا عملية اإلقاء االأغنام النافقة 
اجلثث  تلك  اأن  هو  واالفرتا�س  البحر.  يف 
كانت مبثابة طعوم جذبت القرو�س بالقرب 

من ال�صاطئ؛ حيث هاجمت �صحاياها.
ال�سياحة مذنبة

تلك  قانونية  عدم  من  الرغم  على 
املر�صدين  اأن  املعروف  فمن  املمار�صة، 
ال�صياحيني يقومون باإلقاء طعوم يف املياه 
الجتذاب القرو�س نحو القوارب لكي يتمكن 
ال�صياح من م�صاهدتها، ويحدث ذلك خا�صة 
ذات  بالقوارب  الواحد  اليوم  جوالت  خالل 
االأر�صيات الزجاجية التي تاأخذ ال�صائحني 
فح�صب  ذلك،  وفوق  االأ�صماك.  مل�صاهدة 
الغو�س  مدار�س  فاإن  املحليني  ال�صكان 
لتبهر  للقرو�س؛  طعوًما  تلقي  ما  اأحياًنا 
مدار�س  ولتناف�س  الدرو�س،  اأثناء  عمالءها 

الغو�س االأخرى وجتتذب العمالء اإليها.
املمار�صة  هذه  اأن  املعروف  ومن 
املعروفة "باجتذاب" االأ�صماك تخل بالنظام 
االإيكولوجي البحري وجتعل القرو�س تربط 
ما بني الب�رش والطعام، مما ميكن اأن يكون 

قد اأدى اإىل تلك الهجمات.
اجلوع مذنب

املحليني  البيئة  علماء  بع�س  يتبنى 
نظرية اأخرى؛ حيث يزعمون اأن تلك القرو�س 
النظرية  هذه  ت�صري  فح�صب.  جائعة  كانت 
املفتوح  املحيط  يف  اجلائر  ال�صيد  اأن  اإىل 
ال�صمكي  املخزون  ا�صتنزاف  يف  ت�صبب  قد 
الذي تعتمد عليه القرو�س للبقاء، االأمر الذي 
اأجربها على املغامرة �صوب ال�صاطئ؛ بحًثا 

عن م�صدر اآخر للطعام.
عامل  وهو  فريجو�صون،  اإيان  يوؤيد 
يعمل  القر�س  اأ�صماك  يف  متخ�ص�س  اأحياء 
على  للحفاظ  املتحدة  اململكة  جمعية  مع 
القرو�س "اأمانة اأ�صماك القر�س"، هذه النظرية 
للنظام  تدهور  اأي  ميثل  ال  "بينما  قائاًل: 
املرجانية  ال�صعاب  ملناطق  االإيكولوجي 
املحيطية  القرو�س  على  تاأثرًيا  بال�رشورة 
نطاق  خارج  اإنها  حيث  الطرف؛  بي�صاء 
م�صكلة  اإىل  ذلك  ي�صري  قد  الطبيعي،  توطنها 
اأ�صماك  �صيد  يف  متمثلة  وطاأة  اأكرث  اأخرى 
بعيًدا  الكبرية  االأ�صماك  من  وغريها  التونة 
عن ال�صاطئ، مما يت�صبب يف حتجيم ال�صل�صلة 
االإخالل  وبالتايل  واإ�صعافها،  الغذائية 

بالنظم االإيكولوجية الأ�صماك القر�س".

الإن�سان مذنب
تلك  اإرجاع  من  اخلرباء  يتمكن  مل 
الهجمات اإىل �صبب واحد، ولالأ�صف ال ن�صتطيع 
ا فعل ذلك؛ اإال اأننا ميكننا ا�صتنتاج  نحن اأي�صً
لقر�س  ع�صوائية  حالة  نتاج  تكن  مل  اأنها 
العوامل  من  جمموعة  نتاج  بل  مفرت�س، 
التي ت�صبب بها االإن�صان. فقد �صاهم كلٌّ من 
القانونية  غري  واملمار�صات  اجلائر،  ال�صيد 
املحيط  يف  اجلثث  اإلقاء  يف  املتمثلة 
درجات  اإىل  باالإ�صافة  االأ�صماك،  واجتذاب 
العاملي،  االحرتار  جرَّاء  املرتفعة  احلرارة 
عدد  من  يزيد  الذي  الكبري  ال�صائحني  وعدد 
ذلك  كل  القرو�س،  مع  العر�صية  املواجهات 

�صاهم يف تلك الهجمات غري امل�صبوقة.
وقتل القرو�س لي�س خياًرا بالتاأكيد؛ لي�س 
الأنها  بل  فح�صب،  قومية  ثروة  متثل  الأنها 
االإيكولوجي  النظام  من  رئي�ًصا  جزًءا  متثل 
للحفاظ  الدويل  االحتاد  فبح�صب  البحري. 
 30 من  قتل  يتم   ،)IUCN( الطبيعة  على 
عمليات  جرَّاء  ا  �صنويًّ قر�س  مليون  اإىل 70 
يف  تعي�س  التي  القر�س  اأنواع  وثلث  ال�صيد 

املحيطات املفتوحة معر�صة لالنقرا�س.
بع�س  اخلرباء  فريق  اقرتح  وقد 
هجمات  حدوث  منع  يف  اآملني  التو�صيات 
التوقف  التو�صيات:  هذه  تت�صمن  اأخرى. 
الفوري عن القتل املنظم)3( للقرو�س، وفر�س 
البحرية،  الكائنات  اإطعام  على  عقوبات 
التعامل مع  وتعليم  البيئي،  التعليم  وتطوير 
جمال  يف  العاملني  لكل  الطوارئ  حاالت 
والتوعية  وال�صفن،  ال�صواطئ  وعلى  الغو�س 
تفعيل  واأخرًيا  واجلمهور،  لل�صائحني  البيئية 
قوانني ال�صيد غري القانوين املوجودة بالفعل.

التو�صيات،  هذه  احلكومة  نفذت  فاإذا 
تلك  مثل  تتكرر  اأن  املحتمل  من  يكون  لن 
اأنه مع تطبيق جميع  اإال  ال�رش�صة.  الهجمات 
هذه ال�صوابط البحرية ال�صارمة، فاإن اأعداد 
يف  اأخذ  قد  امُلحفزة  غري  القرو�س  هجمات 
التزايد ب�صفة منتظمة خالل القرن املا�صي؛ 
حيث تزداد الهجمات مع كل عقد مي�صي، ذلك 
.)ISAF( وفًقا للملف الدويل لهجمات القر�س

اأن يذكرنا ذلك باأن البحار هي  ويجب 
املوطن الطبيعي الأ�صماك القر�س واأننا نحن 
اأبًدا من  لهذا املوطن. فلن نتمكن  الزائرون 
جعل البحار اآمنة متاًما لنا، اإال اأنه باإمكاننا 
الهجمات  تلك  مثل  من  احلد  بالتاأكيد 
املروعة عن طريق التوقف عن العبث ببيئة 

القرو�س الطبيعية، وذلك كبداية.

للبحر  التوجه  منكم  ينوي  من  ولكل 
االأحمر لق�صاء اإجازته هناك اأن يطمئن باله 

عند قراءة العمود التايل.
ماذا تفعل 

ا جائًعا اإن �سادفت قر�سً
نقاًل عن اإيان فريجو�صون، عامل اأحياء متخ�ص�س 
اأ�صماك القر�س ومن اأحد رعاة جمعية اأمانة  يف 

اأ�صماك القر�س.
هدفك �لأول هو �أل ت�صادف قر�ًصا على 

�لإطالق:
• االأنهار، 	 م�صبات  عن  متاًما  ابتعد 

البحرية،  بالطيور  املاأهولة  واملناطق 
يف  فال�صباحة  والفقمات؛  والدالفني 
تلك املناطق مبثابة دخول قف�س االأ�صد 
الت�صاوؤل عن  اأطعمته ثم  والتجول نحو 

�صبب انق�صا�صه عليك.
• ال�صعاب 	 من  ال�صاطئ  جانب  على  ابق 

املرجانية بالقرب من ال�صاحل؛ فيمكن اأن 
يهوي العمق فجاأة من 10 اإىل 500 مرت 
يف اجلانب االآخر. وتذكر دائًما اأن تغو�س 

يف جمموعة الإبعاد القرو�س.
• جتنب ال�صباحة يف املياه التي تنخف�س 	

بها درجة الروؤية، وال ت�صبح قبل �رشوق 
تكون  حيث  غروبها؛  بعد  وال  ال�صم�س 
مع  لياًل،  ن�صاطها  اأوج  يف  القرو�س 
ترتديها  التي  املالب�س  األوان  اأن  العلم 

لن حتدث فرًقا؛ حيث يراك القر�س ظالًّ.
• االألوان 	 ذات  املالب�س  ارتداء  جتنب 

املتباينة عن ما يحيط بك، مثل اللون 
الربتقايل اأو االأ�صفر، اأو احُلليَّ الالمعة؛ 
اأ�صماك؛  حرا�صف  وكاأنها  تبدو  حيث 
االألوان  تباين  تالحظ  القر�س  فاأ�صماك 

ب�صكٍل جيد.
• اأو 	 بالغو�س  االإطالق  على  تقم  ال 

جرح  من  تعاين  كنت  اإن  ال�صباحة 
اجنرح  اإن  فوًرا  البحر  واترك  مفتوح، 

قدمك من �صعاب مرجاين.
�إن وجدت نف�صك يف �صحبة قر�س:

• ابقه اأمام ناظريك بينما تتحرك ب�رشعة 	
وان�صيابية نحو ال�صاطئ دون اأن حتدث 

رذاًذا كبرًيا يف املاء اأو اهتياج.

• و�صعيته 	 كانت  فاإن  �صلوكه؛  الحظ 
بينما  وينغلق  ينفتح  وفمه  متيب�صة 
فقد  خطتك؛  من  فغريرِّ  نحوك،  ي�صبح 
يهاجمك الأنه يح�صبك دولفيًنا، اأو الأنك 
اأثرت  الأنك  اأو  منطقته،  داخل  ت�صبح 

ف�صوله.
• ا؛ فحيلة التظاهر باملوت لن 	 كن عدوانيًّ

�صالح  باأي  نف�صك  عن  دافع  هنا.  تفلح 
ممكن، متجنًبا ا�صتخدام يديك اأو قدميك 
عاريتني اإن اأمكن. واإن مل ت�صتطع ذلك، 
فهي  وعينيه؛  لغده  يف  �رشبه  حاول 
ج�صمه،  يف  ح�صا�صية  االأكرث  املناطق 

واركل وا�رشب بكل ما اأوتيت من قوة.
• ال ت�صت�صلم اأبًدا؛ ا�صتمر يف �رشب عيني 	

القر�س ولغده حتى متوت اأو حتى يرحل 
القر�س  اأزعجت  اإن  فاإنك  بعيًدا.  القر�س 
بدرجة كافية فاإنه �صي�صجر ويبحث عن 

فري�صة اأ�صهل.
امل�سطلحات

�لطرف: هو قر�س بحري  �أبي�س  �لقر�س �ملحيطي   )1(
البحار،  اال�صتوائية والدافئة من  كبري ي�صكن املناطق 
احلواف  ذات  الدائرية  بزعانفه  القوي  ج�صمه  ويتميز 

البي�صاء.
)2( قر�س �لذيبة: هو اأحد اأجنا�س قرو�س املاكريل التي 
تت�صمن نوعني يعي�صان باملناطق البعيدة عن ال�صواطئ 
ق�صري  الذيبة  قر�س  العامل:  حول  اال�صتوائية  والبحار 
النادر.  الزعنفة  طويل  الذيبة  وقر�س  ال�صائع  الزعنفة 
اأمتار،   4.5 اإىل   2.7 من  القرو�س  هذه  طول  ويرتاوح 
واحلد االأق�صى املتو�صط لوزنها 795 كجم. وي�صتطيع 
قر�س الذيبة ال�صباحة ب�رشعة ت�صل اإىل 64 كم يف ال�صاعة 

واأن يقفز يف الهواء الرتفاع ي�صل اإىل 7.3 اأمتار.
)3( القتل �ملنظم للقرو�س: خف�س جمموع القرو�س يف 
منطقة ما عن طريق القتل االنتقائي، وعادة ما يتم ذلك 

يف املناطق التي متثل هجمات القرو�س م�صكلة بها.

املراجع
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html
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Sharm-El-Sheikh.html
http://www.treehugger.com/natural-sciences/
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html
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لع�رشات املاليني من ال�صنني، ظلت م�صتويات احلمو�صة 
ا. يف هذه البيئة امل�صتقرة  مبحيطات االأر�س م�صتقرًة ن�صبيًّ
يف  املوجودة  واملتنوعة  الغنية  احلياتية  ال�صبكة  ازدهرت 
التوازن  اأن هذا  اأظهرت  االأبحاث  اأن  اإال  االأيام.  البحار هذه 
العهد  حديث  ارتفاع  بفعل  يختل  القدم  منذ  ا�صتمر  الذي 
و�رشيع يف حمو�صة ال�صطح، االأمر الذي قد يكون له عواقب 

عاملية وخيمة.
فمنذ بداأت الثورة ال�صناعية يف بدايات القرن التا�صع ع�رش، 
اأحدثت املاكينات التي تعمل بالوقود االأحفوري طفرًة غري 
العواقب  اأن  اإال  االإن�صايّن.  والتقدم  ال�صناعة  يف  م�صبوقٍة 
من  االأطنان  مليارات  انبعاث  هي  الطفرة  لهذه  الوخيمة 
غاز ثاين اأك�صيد الكربون )CO2( وغريه من غازات ال�صوبة 

الزجاجية اإىل الغالف اجلوّي لالأر�س.
ولقد امت�صت املحيطات عرب الوقت نحو ن�صف انبعاثات 
اأبطاأ  اأك�صيد الكربون التي ت�صبب بها االإن�صان، االأمر الذي  ثاين 
الهائلة  ا�صتحداث هذه الكميات  اأن  اإال  من وترية تغري املناخ. 
من ثاين اأك�صيد الكربون يف مياه البحار قد غريَّ من الطبيعية 
ر على الدورات احلياتية للعديد من الكائنات  الكيميائية للمياه واأَثَّ

البحرية، خا�صة تلك املوجودة يف نهاية ال�صل�صلة الغذائية.
فعندما يذوب ثاين اأك�صيد الكربون يف مياه املحيطات 
م�صتوى  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  الكربونيك،  حم�س  يتكون 
ذلك  وقع  ثبت  ولقد  ال�صطح حتديًدا،  من  بالقرب  احلمو�صة 
اأنه  ُيعتقد  البحرية، كما  الكائنات  على احلد من منو حمار 

�صبب يف االختالالت التكاثرية لبع�س االأ�صماك.
اإىل  الذي يرتاوح من 0  ن�صبة احلمو�صة  وعلى مقيا�س 
حمالياًل  منخف�صة  ن�صبة  تظهر  التي  املحاليل  تكون   ،14
حم�صية، وتكون تلك التي تظهر ن�صبة مرتفعة حمالياًل قلوية، 
بينما تكون تلك التي ت�صري اإىل الن�صبة 7 حمالياًل متعادلة. 
ولقد ظلت ن�صبة املحيطات قلوية قلياًل حول 8.2 درجة عرب 
الثالثمائة مليون �صنة املا�صية، اأما االآن فقد �صارت حوايل 
8.1 درجة؛ حيث ميثل النق�س الذي يبلغ 0.1 درجة ن�صبة 

25% ارتفاًعا يف معدل احلمو�صة خالل القرنني املا�صيني.
ا ثلث انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون  متت�س املحيطات حاليًّ
اأي ما يعادل 22 مليون  التي يت�صبب بها االإن�صان تقريًبا، 
ا. وت�صري الت�صورات القائمة على هذه االأرقام اأنه  طن يوميًّ
امل�صتمرة  االنبعاثات  اأن تعمل  القرن احلايل ميكن  بنهاية 
على ارتفاع درجة حمو�صة املحيطات مبعدل 0.5 درجة. 
وقد يوؤثر ذلك ب�صدة على الكائنات املكّونة لالأ�صداف مبا يف 
ذلك املرجان، واملحار، واجلمربي، و�رشطان البحر، والعديد 

ا. من العوالق، بل وبع�س اأنواع االأ�صماك اأي�صً
اإن االإدراك العلمي لزيادة ن�صبة احلمو�صة باملحيطات 
بداية  يف  الباحثون  يزل  فلم  ما؛  حدٍّ  اإىل  العهد  حديث 
البحرية.  االإيكولوجية  النظم  لتاأثريات ذلك على  درا�صاتهم 
اإال اأن جميع العالمات ت�صري اإىل اأنه ما مل ي�صتطع االإن�صان 

ا�صتخدام  عن  الناجمة  االنبعاثات  على  ال�صيطرة 
ف�صتجد  منها؛  احلد  ثم  ومن  االأحفوري  الوقود 
اإما  متزايد  �صغٍط  حتت  اأنف�صها  البحرية  الكائنات 
لتتكيف مع الكيمياء املتغرية ملوطنها، واإما لتفنى.
الكيميائي  الرتكيب  يت�صبب  اأن  املتوقع  ومن 
عري�س  بنطاق  االإ�رشار  يف  ملحيطاتنا  اجلديد 
االأ�صداف؛  ذات  الكائنات  وحتديًدا  بها،  احلياة  من 
تخفي�س  على  املتزايدة  احلمو�صة  تعمل  حيث 
يف  امل�صتخدمة  املواد  وهي  الكربونات،  ن�صبة 
تكوين االأ�صداف والهياكل للكثري من اأنواع املحار 
واملرجان. ويعد ذلك التاأثري مماثاًل له�صا�صة العظام؛ 
حيث ُيبطئ من منو االأ�صداف ويجعلها اأكرث ه�صا�صة. 
احلمو�صة  مقيا�س  على  املعدالت  انخف�صت  واإذا 
ا؛ وقد  االأ�صداف فعليًّ الكايف. ف�صتذوب هذه  بالقدر 
ي�صتنزف  وقد  ممتدة،  تاأثريات  االإخالل  لذلك  يكون 

مزيًدا من االأ�صماك التي تعاين بالفعل عرب العامل.
عب املرجانية الرقيقة خماطر  كما قد تواجه ال�صُّ
م�صتويات  تتطلب  الأنها  املحار؛  من  ج�صامة  اأكرث 
مرتفعة من الكربونات لبناء هياكلها. فاحلمو�صة 
عب، االأمر الذي من �صاأنه  تعمل على اإبطاء بناء ال�صُّ
يوؤدي  وقد  املرجان،  اأنواع  تكيف  درجة  من  احلد 
اإىل تاآكلها ومن ثم انقرا�صها. وقد حتل نقطة "الال 

عب املرجانية بحلول عام 2050م. عودة" لل�صُّ
عب املرجانية مبثابة موطن للعديد  وتعمل ال�صُّ
والتي  املحيطات؛  يف  االأخرى  احلياة  اأ�صكال  من 
املطرية  الغابات  على  الق�صاء  اختفاوؤها  �صيماثل 
عرب  بظاللها  اخل�صائر  هذه  ف�صتلقي  العامل.  عرب 
اجتماعية  تاأثريات  لها  و�صيكون  البحرية  البيئة 
عميقة، وبالتحديد على �صناعتي ال�صيد وال�صياحة. 
عب املرجانية من احلماية  ال�صُّ �صتحد خ�صائر  كما 
العوا�صف  من  البحرية  للمجتمعات  توفرها  التي 
ق�صوة  اأكرث  �صتكون  والتي  واالأعا�صري،  العارمة 
بفعل  البحر  و�صطح  الهواء  حرارة  درجة  بارتفاع 

االحرتار العاملي.
انبعاثات  من  احلد  �س  التحمُّ مواجهة  تتطلب 
املحيطات.  �صحة  وحت�صني  الكربون  اأك�صيد  ثاين 
ومنع  حممية  بحرية  م�صاحات  خلق  و�صيعمل 
مرونة  زيادة  على  امُلخربة  ال�صيد  ممار�صات 
ال�صمود  على  وم�صاعدتها  البحرية  البيئية  النظم 
عب  ال�صُّ اأن  اإىل  الدالئل  فت�صري  التحّم�س.  اأمام 
اأقل  البحرية  املحميات  يف  املوجودة  املرجانية 
العاملي  االحرتار  مثل  العاملية  بالتهديدات  ًرا  تاأثُّ
�س املحيطات مما يربهن على فعالية حماية  وحتمُّ

النظم البيئية.
وب�صكل اأ�صا�صي، يظل احلد من كمية ثاين اأك�صيد الكربون 
لوقف  الوحيد  الطريق  املحيطات  متت�صها  التي 
التحّم�س. فيمكن اأن ت�صهم اال�صرتاتيجيات املطلوبة 
البحار.  م�صكلة  حل  يف  العاملي  االحرتار  ملكافحة 

ويجب التاأكيد على اأن هذه امل�صكلة م�صكلة عاملية؛ فعلى الرغم 
من اأن املنطقة العربية ال تطل على اأية حميطات فاإن امل�صكلة 

�صتوؤثر على البحر املتو�صط.
تنوع  ذا  النطاق  �صغري  حميًطا  املتو�صط  البحر  فُيعد 
منطقة  داخل  حادة  فيزيوكيميائية  وتدرجات  كبري  بيئي 
للمتغريات  نطاقية  بتدرجات  دورته  فتت�صم  ا.  ن�صبيًّ حمدودة 
ودرجة  امللوحة،  درجة  من  كلٌّ  تزيد  حيث  الفيزيوكيمياية؛ 
�رشًقا.  اجتهنا  كلما  القلوية  ودرجة  والطبقات،  احلرارة، 
وتختلف املياه قليلة املغذيات البعيدة عن ال�صاطئ )من قليلة 
املناطق  العديد من  اإىل �صحيحة املغذيات)2((عن  املغذيات)1( 
اأنظمة  على  حتتوي  ما  عادة  والتي  ال�صاطئ،  من  القريبة 
اإيكولوجية من ال�صعب املرجانية والع�صب البحري، والتي تتاأثر 

بدورها بتلوث املغذيات)3( الذي يت�صبب به االإن�صان.
من  فقط   %1 ميثل  املتو�صط  البحر  اأن  من  فبالرغم 
التنوع  من   %8 يحوي  فاإنه  للعامل،  املحيطية  امل�صاحات 
ويعد  ا.  حاليًّ للتهديد  يتعر�س  الذي  العاملي  احليوي 
على  االإن�صان  بها  يت�صبب  التي  ال�صغوطات  من  التحّم�س 
بالفعل  تعاين  والتي  املتو�صط،  بالبحر  االإيكولوجية  النظم 
من م�صكالت اأخرى مثل ال�صيد اجلائر، وارتفاع درجة حرارة 

�صطح البحر، وغزو االأنواع الغريبة نطاقاتها.
حالًّ  املحمية  البحرية  املناطق  من  املزيد  عمل  ويعد 
ال�صارة -  التاأثريات اجلانبية  االأمد؛ للحد من  جيًدا ق�صري 
لكلٍّ من ال�صيد، واملالحة، وال�صياحة - على املناطق التي 
البحر  اأن  اإال  احلية.  االأنواع  من  للكثري  ا  هامًّ موطًنا  متثل 
املتو�صط بيئة واهنة بالفعل؛ نظًرا لكونه بحًرا �صبه منغلق؛ 
فال يعلم اأحد كيف �صيواجه ذلك البحر تلك التحديات البيئية 
الكربى يف ظل التعقيدات االجتماعية ال�صيا�صية التي حتيط 
ب�صواحله. وللعلماء اأن يقولوا ما ي�صاءون ولكن يظل الفعل يف 

اأيدي �صانعي ال�صيا�صات، واحلكومات، واجلماهري.
نعيها جميعها جيًدا،  عديدة  بطرق  كوكبنا  نوؤذي  اإننا 
البحرية فنحن - عامة  االأمر باحلياة  يتعلق  ولكن عندما 
النا�س - نغفل متاًما عن الكنوز الهامة الكامنة التي تدمرها 
�س  حتمُّ اأن  هي  املحتومة  واحلقيقة  الواعية.  غري  اأفعالنا 
الكربون  انبعاثات  الأزمة  اخلفي  الوجه  هو  املحيطات 
العاملية التي ت�صببنا بها وجعلناها مزمنة. ومن ثم، يتعني 
عاملنا  بتزويد  يتعلق  فيما  جذرية  تغيريات  عمل  علينا 

بالوقود، على اأن يتم ذلك ب�رشعة.
امل�سطلحات

)1( قليلة �ملغذيات: م�صطلح ي�صتخدم لو�صف البيئات التي توفر القليل من 
العوامل الالزمة ال�صتدامة احلياة داخلها، اأو الكائنات التي تعي�س بها، اأو 

املكيفات التي تدعم البقاء بها.
)2( �صحيحة �ملغذيات: م�صطلح ي�صتخدم لو�صف البيئات التي تنخف�س 

تركيزات املغذيات بها للغاية يف كلٍّ من عمود املياه والرت�صبات.
املواد  الإ�صافات  البيئية  النظم  ا�صتجابة  هو  باملغذيات:  �لتلوث   )3(
�رشف  خالل  من  الفو�صفات  اأو  النرتات  مثل  الطبيعية  اأو  اال�صطناعية 

االأ�صمدة اأو مياه ال�رشف اإىل النظم البحرية.

املراجع
http://www.nrdc.org/oceans/acidification/
http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/critical-
issues-ocean-acidification/
http://medsea-project.eu/med-sea-acidification/
http://cen.acs.org/articles/90/i15/Mediterranean-Beneath-
Surface.html
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ملف العدد

بقلم: ملياء غنيم

ت�صتطيع  ال  حيث  ال�صطح؛  من  اأميال  عمق  على 
اأ�صعة ال�صم�س الو�صول، يوجد عامل غريب من الظلمات 
وتزدهر  ت�صكنه  عامل  اإنه  الهاوية.  هي  تلك  الباردة؛ 
به اأعداد غفرية من املخلوقات املبهرة - واإن كانت 
خميفة - بالرغم من انعزالها التام عن �صوء ال�صم�س، 

م�صدر احلياة باأ�رشها.
ولقد طورت بع�س تلك املخلوقات قدرتها على 
ا با�صتخدام تقنية ت�صمى ال�صيائية  اإ�صدار ال�صوء ذاتيًّ
الجتذاب  اأ�صواءها؛  ت�صتخدم  حيث  احليوية)1(؛ 
الفرائ�س اإليها واإبعاد املفرت�صات عنها. حت�صل بع�س 
تلك املخلوقات على مغذياتها من املواد الكيميائية 
املوجودة باملحيط عن طريق عملية ت�صمى بالتمثيل 
اأحجام هائلة؛  الكيميائي. وتوجد هنا كائنات ذات 
وهنا  طعامه،  املراوغ  العمالق  احلبَّار  ي�صيد  فهنا 
بدوره  ليتغذى  العظيم)2(؛  العنرب  حوت  ياأتي  ا  اأي�صً
ار العمالق. فيكمن هنا، يف مياه كوكبنا،  على احلبَّ

عامل غريب من العجائب.
احلبَّار العمالق املراوغ

ُيَعد احلبَّار العمالق املراوغ وح�ًصا 
الكائنات  اأكرب  اأحد  فهو  بحق،  ا  بحريًّ
الكائنات  واأكرب  العامل  يف  احلية 
اإىل  طوله  ي�صل  حيث  الالفقارية؛ 
اأذرع  ع�رشة  وله  مرًتا،  ع�رش  �صتة 
واأعني ي�صل قطرها اإىل حوايل ن�صف 
مرت. اإال اأن القليل جدًّا معروف عن ذلك 
الكائن الغام�س؛ حيث يعي�س يف اأعماق 
�صحيقة للمحيطات، فلم تتم درا�صته قط يف 
الربية. ولقد بحثت البعثات اال�صتك�صافية 
اإال  املراوغة  املخلوقات  تلك  ل�صنني عن 
اأنه نادًرا ما مت ر�صدها؛ فاأغلب ما نعرفه 
عن ذلك الكائن هو نتيجة درا�صات اأجريت 
على جثث احلبَّارات النافقة التي جرفتها 
املياه اإىل ال�صاحل اأو التي التقطتها �صباك 

ال�صيادين.
من االأ�صياء التي نعرفها يقيًنا هي 
واأنها  للحوم،  اآكله  الكائنات  تلك  اأن 
فخالل  �صيده.  ت�صتطيع  ما  كل  تاأكل 
الناجون  الثانية، روى  احلرب العاملية 
من ال�صفن الغارقة عن زمالء لهم اأكلتهم 
اأن  كما  الليل،  ظلمة  يف  الكائنات  تلك 
عمالقة  حبَّارات  عن  بالغات  هناك 
رجااًل  لت�صحب  املياه  من  خرجت 
يبحرون يف قوارب �صغرية. وعلى الرغم 
من اأنه مل يتم التحقق من اأية واحدة من 
تر�صم  فاإنها  ا،  ر�صميًّ البالغات  تلك 

�صورة مَرورِّعة لذلك املفرت�س الفتَّاك.
وملج�صات احلبَّار الطويلة الثماين كئو�س ما�صة 
امل�صكينة  بفرائ�صها  االإم�صاك  يف  ت�صتخدمها  قوية 
با�صتخدام  خارقة  بفعالية  عليها  لتق�صي  باإحكام؛ 
العمالق  احلبَّار  ذلك  اأن  ويبدو  وفتَّاك.  حاد  منقار 
تلك  على  ُعرث  حيث  العنرب؛  حليتان  مف�صلة  وجبة 
حملت  والتي  النافقة،  احليتان  معدات  يف  احلبَّارات 

الكثري منها ندوب اإثر كئو�س احلبارات املا�صة.
العمالقة  اأن احلبَّارات  العلماء متيقنون  وبينما 
فاإن  املحيطات  يف  �صحيقة  اأعماق  على  تعي�س 
غري  ت�صكنها  التي  املياه  لعمق  املحدد  امل�صتوى 

اأدنى املنطقة امل�ضاءة
امل�صاءة")3(  "املنطقة  اأ�صفل  يقع  الذي  املظلم  العامل  ي�صمى 
وتبداأ  البحار.  اأعماق  خملوقات  تعي�س  حيث  املعتمة"؛  ب"املنطقة 
هذه املنطقة من عمق 200 مرت حتت �صطح املاء و�صواًل اإىل قاع 
املحيط؛ وهي مق�صمة اإىل مناطق اإ�صافية: منطقة املياه العميقة، 

واملنطقة �صحيقة العمق، ومنطقة االأخاديد القاعية العميقة.
تت�صم تلك املناطق بظروف قا�صية للغاية؛ مثل مئات وحدات 
�صوء  وغياب  والطعام،  االأك�صجني  من  قليلة  وكميات  ال�صغط، 

ال�صم�س، والربودة القار�صة امل�صتمرة.
وقد تكيفت معظم املخلوقات التي تعي�س هنا على اأنظمة غذائية 
تعتمد على الفتات ال�صئيل املت�صاقط من الطبقة العليا التي ي�صلها 
�صوء ال�صم�س، بينما تعي�س كائنات اأخرى على الكربيت وامليثان، اأو 
البكترييا التي لها القدرة على تفتيت الزيوت، اأو على هياكل احليتان 

امليتة وغريها من االأطعمة غري املعقولة.

معروف. اإال اأن البيانات املاأخوذة من �صلوك غو�س حيتان 
العنرب واالأنواع القاعية ت�صري اإىل اأن تلك احلبَّارات تعي�س يف 

نطاق كبري قد يرتاوح ما بني 300 و1000 مرت عمًقا.
عة �ضمكة اأفعى املحيط الهادئ املَروِّ

ُتَعد �صمكة اأفعى املحيط الهادئ التي تعي�س يف قيعان 
املحيطات من االأ�صماك االأكرث ترويًعا من حيث ال�صكل؛ مثل 
العفاريت  تلك  ي�صل طول  الرعب.  اأفالم  تقدم يف  التي  تلك 
القاعية اإىل حوايل 25 �صم فقط، ولها اأج�صام ف�صية-زرقاء 
الثعابني. ويكون  اأج�صام  قلياًل  ت�صبه  داكنة طويلة ونحيفة 
ان مقارنة بحجم  راأ�س تلك ال�صمكة �صخم احلجم وكذلك الفكَّ
ج�صمها، ولها اأعني كبرية واأ�صنان طويلة للغاية ت�صبه االإبر 

االأفعى  �صمكة  واأ�صنان  ال�صفلي.  الفك  من  للخلف  وتنحني 
طويلة بدرجة ال جتعل الفكني ينطبقان؛ بل قد تفقاأ اأعينها 

اإذا تطابق فكيها.
ت�صل  اأعماق  يف  الهادئ  املحيط  اأفعى  �صمكة  تعي�س 
ت�صبح  ما  اأحياًنا  اأنها  من  الرغم  على  مرت   4.400 اإىل 
عالًيا يف امل�صاء؛ لتقرتب اإىل ب�صع مئات من املرتات من 
ال�صطح. ومثل العديد من الكائنات التي تعي�س يف االأعماق، 
اأ�صا�صي  ال�صمكة نظام غذائي متنوع؛ فتتغذى ب�صكل  لهذه 
ال�صغرية،  االأ�صماك  من  والعوالق، وغريها  اجلمربي،  على 
تتغلب  اأن  ت�صتطيع  كبرية  اأ�صماًكا  تلتقط  ما  واأحياًنا 
املفا�صل  ذَوي  الكبريين  وتبتلعها مب�صاعدة فكيها  عليها 

وع�صالتهما القوية.
وج�صم هذه ال�صمكة مزود بالكثري من احلوامل ال�صوئية، 
وهي جمموعات من البكترييا ال�صيائية احليوية ت�صاعدها 
ال�صوئية  احلوامل  من  �صفان  فيمتد  فرائ�صها.  اجتذاب  يف 
تلك  من  كبرية  جمموعة  ترتكز  كما  ال�صمكة،  ظهر  بطول 
ري�صة  ال�صمكة  لهذه  ويكون  فمها.  على  ال�صوئية  احلوامل 

طويلة ورفيعة متتد من زعنفتها الظهرية.
الأيزوبود مت�ضاوي الأرجل العمالق

االأيزوبود مت�صاوي االأرجل العمالق هو اأكرب اأنواع عائلة 
عملقة  حاالت  من  حالة  ممثاًل  حجًما،  االأرجل  مت�صاويات 
الذي  حجمه  �صغر  من  الرغم  فعلى  املحيطات)4(.  اأعماق 
يرتاوح من 19 اإىل 36 �صم، فاإنه يعد عمالًقا مقارنة باأنواع 
االأيزبود االأخرى التي يرتواح حجمها بني 1 اإىل 5 �صم. ولهذه 
الكائنات مظهر مرعب ي�صبه ح�رشات االأر�س الزاحفة ولكن 

مكربة ع�رشة اأ�صعاف.
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الديدان الأنبوبية العمالقة
على  معروفة  العمالقة  االأنبوبية  الديدان  تكن  مل 
املائية  احلرارية  للفتحات  العلماء  اكت�صاف  قبل  االإطالق 
 – الفتحات  تلك  تعمل  الهادئ.  املحيط  قاع  يف  الغريبة 
باإعادة   – الربكانية  احلرارة  من  ت�صتمدها  التي  بالقوة 
تدوير املياه التي تت�رشب عرب الت�صققات ال�صخرية؛ فعندما 
تنبع تلك املياه من الفتحات تكون غنية باملواد الكيميائية 

واملعادن.
وُيَعد ح�صاء املواد الكيميائية ال�صامة ذلك مميتا ملعظم 
الكائنات، ولهذا ده�س العلماء لوجود نظام اإيكولوجي كامل 
من الكائنات يعي�س حول تلك الفتحات. فعلى الرغم من املياه 
القريبة من درجة الغليان، فاإن تلك الكائنات تعي�س يف ظالم 
الفتحات  تلك  من  بالقرب  تعي�س  التي  والكائنات  حالك. 
فريدة من نوعها؛ الأنها – على عك�س �صائر الكائنات احلية 
– ال تعتمد على �صوء ال�صم�س بو�صفه م�صدر  على االأر�س 
للطاقة، بل تتغذى على البكترييا الدقيقة التي ت�صتمد الطاقة 
من املواد الكيميائية املوجودة باملياه مبا�رشة عن طريق 

عملية التمثيل الكيميائي.
ب"املداخن  املائية  احلرارية  الفتحات  تلك  وتعرف 
تنبعث  التي  للمواد  الداكن  للون  نتيجة  ال�صوداء")5(؛ 
منها. وتنمو الديدان االأنبوبية العمالقة الأكرث من مرتين 
حمراء  اأعمدة  لها  ويكون  فم،  وال  اأعني  لها  ولي�س  طواًل، 
املحيط  اأرجاء  يف  الديدان  تلك  وجدت  وقد  �صاطعة. 
املائية؛  احلرارية  الفتحات  وجود  اأماكن  يف  الهادئ 
ُوِجدت  الفتحات على عمق 1.500 مرت. كما  وتوجد تلك 
جمتمعات كاملة من اجلمربي وال�رشاطانات تعي�س حول 
الالفقاريات  تلك  اأن  املعتقد  ومن  العمالقة،  الديدان  تلك 
لهذه  احلمراء  االأعمدة  من  قطع  ق�صم  طريق  عن  تتغذى 

الديدان.
�صعيف  فاإنه  االإيكولوجي  النظام  ذلك  روعة  وبقدر 
من  املنبعثة  الكيميائية  االإمدادات  تنقطع  فقد  للغاية؛ 
لن�صاط  نتيجة  االأر�صية؛  الق�رشة  تتحرك  بينما  الفتحات 
الطاقة احلرارية االأر�صية. وعندما يحدث ذلك، �صتذبل جميع 
تلك الكائنات املده�صة التي تعتمد على تلك املواد الكيميائية 
ومتوت؛ فقد عاد العلماء لبع�س مواقع الفتحات التي كانت 
مفعمة باحلياة؛ ليجدوا كل �صيء بارًدا وميًتا. اإال اأن الدورة 
تبداأ من جديد عند فتحة حرارية مائية جديدة يف مكان اآخر 

يف قاع املحيط.

امل�ضطلحات
)1( �ل�صيائية �حليوية: هي اإ�صدار الكائنات احلية لالأ�صواء واإبعاثها، وهي 
�صورة طبيعية من عملية ال�صيائية الكيميائية التي تنبعث خاللها الطاقة 

الناجتة عن التفاعالت الكيميائية يف هئية انبعاثات �صوئية.
)2( حوت �لعنرب �لعظيم: هو نوع من اأنواع الثدييات البحرية، وهو حوت 
من  ا�صمه  وياأتي  املخلوقات.  �صائر  بني  االأكرب  هو  مبخ  يتميز  اأ�صنان  ذو 

املادة اللبنية ال�صمعية البي�صاء – العنرب - املوجودة براأ�صه.
)3( �ملنطقة �مل�صاءة: هي نطاق عمق املياه يف البحريات اأو املحيطات 
التي ت�صلها كمية من �صوء ال�صم�س تكفي الإمتام عملية التمثيل ال�صوئي، 

ومت�صاويات االأرجل العمالقة من الق�رشيات االآكله 
املظلم  مرًتا   170 عمق  من  بداية  تعي�س  التي  للحوم 
على  فتعمل  العتمة؛  �صديد  مرًتا   2.140 عمق  وحتى 
جمع طعامها يف الظالم الدام�س. ومبا اأن الطعام نادر 
الكائنات  تلك  فاإن  ال�صحيقة،  االأعماق  تلك  يف  للغاية 
من  املت�صاقطة  البقايا  على  التغذية  على  تاأقلمت  قد 
ا  اأي�صً تتغذى  اأنها  كما  املحيط،  من  االأعلى  الطبقات 
تلك  تعي�س يف  التي  ال�صغرية  الالفقاريات  بع�س  على 

االأعماق.
مت�صاوية  االأيزوبود  كائنات  اأن  للده�صة  املثري  ومن 
العمالقة تعد من احلفريات احلية؛ حيث ظلت على  االأرجل 

حالها طوال املائة وثالثني مليون عام املا�صية.
احلبَّار م�ضا�ص الدماء

اأعماق  يف  يكمن  الذي  الكائن  ذلك  اال�صم  هذا  ينا�صب 
املاء،  �صطح  حتت  مرت   3.000 عمق  فعلى  العتمة.  املحيط 
تعي�س تلك الكائنات ال�صغرية راأ�صية االأرجل يف راحة؛ حيث 
تتجول يف الظالم باأعني هي االأكرب، مقارنة بحجم ج�صمها، 

بني جميع الكائنات على �صطح االأر�س.
وج�صم احلبَّار م�صا�س الدماء جيالتيني ال�صكل؛ حيث 
ي�صبه قنديل البحر اأكرث مما ي�صبه احلبَّارات املعروفة، وهو 
فريدة على  قدرة  التي متنحها  ال�صوئية  باحلوامل  مغطى 
ا اإن رغبت يف ذلك.  ا وعلى اإطفائه اأي�صً اإ�صدار ال�صوء ذاتيًّ
ا  وعندما تكون احلوامل ال�صوئية مطفاأة يكون احلبار خفيًّ

متاًما يف املياه املظلمة التي يعي�س بها.
الداكنة  اأذرعها  من  الكائنات  تلك  ا�صم  ا�صتوحي  لقد 
اأج�صامها  حول  تلقيها  اأن  ت�صتطيع  التي  املت�صابكة 
ترفع  بالتهديد،  احلبَّارات  تلك  ت�صعر  فعندما  كاملعطف؛ 
ولذلك  ج�صمها.  يغطي  كمعطف  لت�صبح  اأعلى  اإىل  اأذرعها 
لت�صل  والتمدد  لالنقبا�س  القابلة  االأذرع  زوج من  احلبَّار 
بفرائ�صه.  االإم�صاك  يف  ت�صتخدم  ج�صمه  طول  �صعف  اإىل 
وعلى عك�س احلبَّارات واالأخطبوطات االأخرى، فاإن احلبَّار 
احلبار  لهذا  وميكن  حرب.  كي�س  له  لي�س  الدماء  م�صا�س 
ال�صباحة ب�رشعة فائقة بالرغم من ج�صمه اجليالتيني؛ حيث 
اإىل  ويحتاج  الثانية  يف  ج�صمه  طول  �صعف  �رشعته  تبلغ 

ثانيتني فقط ليزيد من �رشعته.

التي يبلغ فيها ال�صوء 1% من  النقطة  اإىل  وتبداأ من �صطح املياه و�صواًل 
قدره عند �صطح املاء، وهي عادة ما تكون عند عمق 200 مرت يف املحيطات 

املفتوحة.
ا بعملقة االأعماق ال�صحيقة، وهو  )4( عملقة �أعماق �ملحيطات: ُتعَرف اأي�صً
م�صطلح ي�صف حالة بع�س اأنواع الالفقاريات وغريها من الكائنات التي 
ت�صكن اأعماق البحار وتكون اأكرب حجًما من مثيالتها التي تعي�س يف املياه 

ال�صحلة.
املائية  احلرارية  الفتحات  اأنواع  من  نوع  هي  �ل�صود�ء:  �ملدخنة   )5(
املوجودة يف قيعان البحار، وعادة ما توجد يف املنطقة �صحيقة العمق 
ت�صبه املداخن  العميقة. وهي تبدو كهياكل  القاعية  االأخاديد  ومنطقة 
ال�صوداء  املداخن  هذه  وتطلق  �صوداء.  اأدخنة  هيئة  يف  موادَّ  تطلق 
الكربيب  لعن�رش  احلاملة  املعادن  من  عالية  م�صتويات  ذات  جزيئات 

اأو الكربيتيد.

املراجع
http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/photos/deep-
sea-creatures
http://marinebio.org/oceans/mysteries
http://everything2.com/
http://www.strangeanimals.info/201102//giant-isopod.html
http://www.seasky.org/deep-sea/giant-tube-worm.html
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بقلم: �صاهندة اأمين

"ال�صيف" باأ�صياء حمددة؛  كلمة  تذكرنا جميًعا 
كنت  فعندما  واملرح.  وال�صم�س،  ال�صاطئ،  وهي 
ال�صاطئ،  األعاب  الأجمع  ال�صيف؛  اأنتظر  كنت  طفلة، 
القالع  الأبني  ال�صاطئ؛  اإىل  واأذهب  عوامتي،  واآخذ 
اأكن  مل  حينها  ال�صم�س.  مغيب  حتى  واأ�صبح  الرملية، 
اء التعر�س  اأعباأ قط بال�صم�س اأو با�صمرار ب�رشتي جرَّ
الأ�صعتها. اأما االآن وقد واأ�صبحت �صابة يافعة، تنتابني 
الهواج�س حول تاأثري اأ�صعة ال�صم�س على ب�رشتي على 

الرغم من ولعي باكت�صاب ب�رشتي اللون االأ�صمر.
فمنذ بداأت اأعمل بتو�صيل العلوم، تغريت طريقة 
تفكريي وازداد ف�صويل ملعرفة الكيمياء وراء كل �صيء 
ال�صيف،  ا�صتخدمه. ولذلك، وبينما نقرتب من ف�صل 
البحث عن معلومات مفيدة  اإىل  نف�صي منجذبة  اأجد 
النجاة  وكيفية  واأ�رشارها،  ال�صيف،  �صم�س  حول 
منها؛ حتى يت�صنى لنا اال�صتمتاع بها حمافظني على 

�صحتنا يف الوقت ذاته.
اجلانب ال�ضلبي ليوٍم م�ضم�ص

اال�صتمتاع باأ�صعة ال�صم�س هو اأحد اأكرث االأمور متعًة يف 
احلياة؛ فال يقوم يوم م�صم�س دافئ بالرفع من معنوياتنا 
من  بالعديد  للقيام  منوذجي  مبحيط  ميدنا  بل  فح�صب، 
االأن�صطة مثل الريا�صات اخللوية، والتجول �صرًيا، واالعتناء 
باحلدائق، والتنزه، وغريها. كما ميكن ل�صوء ال�صم�س اأن 
الربو،  مبر�س  للم�صابني  ونف�صية  عالجية  مبنافع  ميد 
والتهابات املفا�صل، وبع�س االأمرا�س اجللدية؛ فمن �صاأنه 
التخفيف من م�صقة تلك احلاالت. ويتمدد حمبو ال�صم�س على 
ال�صواطئ وحمامات ال�صباحة ل�صاعات �صعًيا وراء اإك�صاب 
ال�صباب  ميثل  اأنه  يعتقدون  الذي  االأ�صمر  اللون  ب�رشتهم 

والقوة واجلاذبية؛ ولكن هل االأمر كذلك؟

ال�صم�صية  واحلروق  اال�صمرار  من  كل  يحدث 
املرئية  )UV( غري  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  نتيجة 
التي تطلقها ال�صم�س مب�صاحبة اأ�صعة ال�صوء املرئية. 
ومتثل االإ�صعاعات فوق البنف�صجية 6% من اإ�صعاعات 
ال�صم�س التي ت�صل اإىل االأر�س؛ والتي تنق�صم بدورها 
حتت  اأ�صعة  و%46  مرئية  �صوئية  اأ�صعة   %48 اإىل 
اأ�صهل  ال�صم�صية  للحروق  التعر�س  ويكون  حمراء. 
واأ�صد ق�صوة يف يوم حار؛ نظًرا الأن احلرارة تزيد من 
البنف�صجية، كما ي�صهل ذلك  تاأثري االإ�صعاعات فوق 
الغالف  ال�صاهقة؛ حيث يقل  ا عند االرتفاعات  اأي�صً

اجلوي الذي يحجب االأ�صعة فوق البنف�صجية.
اأن جلو�صك حتت  ال�صاطئ  واأنت على  تعتقد  قد 
ف�صما�صي  تنخدع؛  ال  حلمايتك.  يكفي  �صم�صية 
ال�صاطئ ال توفر احلماية الكاملة؛ حيث ترتد االأ�صعة 
اإىل  الرمال، واملياه، واالأ�صطح  البنف�صجية من  فوق 
االأ�صخا�س اجلال�صني حتت ال�صما�صي. ويف احلقيقة، 
يقوم البع�س ملعرفتهم بقدرة االأ�صطح الالمعة على 
عك�س اأ�صعة ال�صم�س يف ا�صتخدامها لزيادة تعر�صهم 
لل�صم�س ومن ثم احل�صول على ب�رشة اأكرث ا�صمراًرا. اإال 
اأن تلك املمار�صات خطرية؛ الأن املناطق احل�صا�صة 
مثل اجلفون، واالأذنني، ومنطقة اأ�صفل الذقن قد تعاين 

من حروق �صديدة.
عالوة على ذلك، فغالبية النا�س ال ي�صعون يف 
اعتبارهم خماطر التعر�س للحروق ال�صم�صية يف يوم 
ت�صوبه ال�صحب اأو يوم ملبد بالغيوم؛ حيث ال تكون 
اأنه باإمكان ما يقرب من  اإال  ال�صم�س �صاطعة بقوة، 
80% من االأ�صعة فوق البنف�صجية اأن تخرتق ال�صحب. 
واالأمر الذي يدعو اإىل ال�صخرية هو اأن ملوثات اجلو 
مثل االأتربة، واالأدخنة، واالأو�صاخ ت�صهم عن طريق 

ال�صارة يف حماية جزئية �صد  االأ�صعة  امت�صا�س هذه 
خماطر االإ�صابة باحلروق ال�صم�صية.

وبينما ي�صتمر العلماء يف اكت�صاف املزيد عن كيفية 
االآثار  تتجلى  الب�رشة،  على  لل�صم�س  التعر�س  تاأثري 
الوخيمة للتعر�س لالأ�صعة فوق البنف�صجية، والتي تفوق 
االإح�صا�س باالنزعاج واالإحراج جرَّاء احلروق ال�صم�صية، 
وال�صيخوخة  اجللد،  ب�رشطان  فعالقتها  األيًما.  ا  جتليًّ
املبكرة، وتدهور الب�رشة ال ميكن نفيها؛ وبالتايل، يدرك 
املزيد من النا�س اأهمية حماية اأنف�صهم من كلٍّ من اأ�صعة 
ال�صم�س فوق البنف�صجية طويلة املوجة UVA ومتو�صطة 
املوجة UVB. ال�صوؤال هو: ما الفرق بني هذين النوعني؟

فوق  االأ�صعة  اأن  طويل  وقت  منذ  املعروف  من 
يطلق  ما  وكثرًيا   ،UVB املوجة  متو�صطة  البنف�صجية 
بكلٍّ من  االإ�صابة  لها دور يف  اال�صمرار"،  "اأ�صعة  عليها 
هذه  اكت�صبت  ولقد  اجللد.  و�رشطان  ال�صم�صية  احلروق 
الكنية؛ نتيجة لقدرتها على حتفيز اإنتاج االأ�صباغ البنية، 
اأو امليالنني، عن طريق حتفيز اخلاليا امليالنية؛ حيث 
يحدث كل ذلك يف اإطار حماية اجللد من االإ�صعاعات فوق 

البنف�صجية.
 UVB اإال اأن االأ�صعة فوق البنف�صجية متو�صطة املوجة
ا  لها اآثار جانبية غري مرغوب فيها؛ فهي م�صئولة جزئيًّ
الرئي�صية:  الثالثة  اجللد  �رشطان  باأنواع  االإ�صابة  عن 
�رشطان اخلاليا القاعدية، و�رشطان اخلاليا احلر�صفية، 
فعلى  ذلك،  ومع  ال�صبغية.  امليالنوما  خاليا  و�رشطان 
ت�صتطيع  ال  االأ�صعة  فهذه  اخلطرية،  تاأثرياتها  من  الرغم 
اإال اخرتاق طبقة الو�صاح الن�صيجي اخلارجية ال�صميكة من 
اجللد، اأو الب�رشة، والتي حتوي القليل بجانب خاليا اجللد.

متو�صطة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  عك�س  وعلى 
املوجة UVB، فاإن موجة االأ�صعة فوق البنف�صجية طويلة 
املوجة UVA اأكرث طواًل وقوة، ولها قدرة على اخرتاق 
التي  االأدمة  طبقة  اإىل  و�صواًل  اخلارجية  الب�رشة  طبقة 
حتتوي على كل "االأ�صياء اجليدة"؛ مبا يف ذلك بروتني 
الدموية،  واالأوعية  االإيال�صتني،  وبروتني  الكوالجني، 

وجميعها م�صئول عن اإظهار تقدم ال�صن اأو اإخفائه.
املوجة  طويلة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  تعمل 
طبقة  تدمري  طريق  عن  الب�رشة  عمر  تقدم  على   UVA
االأدمة الداخلية بتحجيم كمية الكوالجني واالإيال�صتني، 
ا عن التمتع  واالإ�رشار باالأوعية الدموية. ومن ثم، عو�صً
بب�رشة ن�رشة، فاإن هوؤالء الذين يعر�صون اأنف�صهم لهذه 
ظهور  من  يعانون  حماية  دون  ممتدة  لفرتات  االأ�صعة 
ياأخذ  كما  العمر،  بتقدم  املقرتنة  والبقع  التجاعيد 
التدابري  باتخاذ  وُين�صح  ا.  جلديًّ مظهًرا  ب�رشتهم  ن�صيج 
املوجة  طويلة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من  االحرتازية 
UVA ذات التاأثريات اجلانبية غري اجلمالية، كما اأظهرت 
الدرا�صات وجود عالقة بني التعر�س لهذه االأ�صعة وبني 

االإ�صابة ب�رشطان اجللد.
ا الأ�صعة  ا اأو �صادًّ واإن مل ت�صع م�صتح�رًشا واقًيا ما�صًّ
دون  الأ�صعتها  ا  متعر�صً طوياًل  وقًتا  وق�صيت  ال�صم�س، 

حماية، فاإنك �صتواجه اأحد املواقف التالية:
ا�ضمرار اجللد

يرى اآخذو حمامات ال�صم�س اأن اكت�صاب اللون االأ�صمر 
اأن  اإال  اجلميل.  واملظهر  بال�صحة  التمتع  مظاهر  من 
االأطباء يرون ذلك على اأنه ا�صتجابة اجل�صم الإ�صابة؛ الأن 
ال�صم�س تقتل بع�س اخلاليا وت�رش اأخرى عند مالم�صتها. 
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ملف العدد

فوق  االأ�صعة  الخرتاق  نتيجة  يحدث  الب�رشة  فا�صمرار 
البنف�صجية للطبقة الداخلية للجلد، ومن ثم اإنتاج املزيد 
من مادة امليالنني ال�صبغية التي تتحرك بعد ذلك نحو 
ا�صمرار  �صورة  يف  مرئية  وت�صبح  اخلارجية،  الطبقات 
لون الب�رشة. وعادة ما ينتج امليالنني بعد 48 �صاعة من 

بداية التعر�س لل�صم�س ويبلغ اأوجه بعد اأ�صبوعني.
احلروق ال�ضم�ضية

يظهر  فقد  ا،  جدًّ طويلة  لفرتة  لل�صم�س  تعر�صت  اإذا 
على ب�رشتك احمرار متو�صط خالل �صاعات قليلة؛ وعادة 
ردة  حتدث  وقد  �صاعة.   24 خالل  اأوجه  اإىل  ي�صل  ما 
فعل �صديدة خالل 12 �صاعة من بداية التعر�س متمثلة 
بثور  وظهور  للب�رشة،  وانتفاخ  واأمل،  �صديد،  وهن  يف 
عليها، وقد ي�صاحب ذلك االإ�صابة باحلمى، واالرتعا�س، 

والغثيان، والهذيان.
ولالأ�صف، فاإنه على الرغم من مزاعم بع�س م�صنعي 
عالج  هناك  فلي�س  ال�صم�س،  من  الواقية  امل�صتح�رشات 
�رشيع لالأعرا�س املزعجة للحروق ال�صم�صية احلادة. وعادة 
املبتلة،  ال�صمادات  مثل  املنزلية  للعالجات  يكون  ما 
جزئي.  تاأثري  امللطفة  وامل�صتح�رشات  املاء،  يف  والرقود 
فاإن اأ�صبت بحروق �صم�صية حادة، ا�صت�رش طبيب االأمرا�س 
اجللدية الذي قد يقرتح ا�صتخدام مرهم اأو عالج خا�س من 
�صاأنه اأن يقلل من االنتفاخ واالآالم، واأن يقيك من االلتهاب.

احل�ضا�ضية
للتعر�س  حت�ص�صية  اأفعال  ردود  االأ�صخا�س  بع�س  ُيظهر 
فقد  التعر�س؛  من  ق�صرية  فرتات  بعد  حتدث  والتي  لل�صم�س، 
تظهر نتوءات، اأو �رشى، اأو بثور، اأو بقع يف نف�س املكان بعد 
تكون  تلك  االأفعال  ردود  اأن  الباحثون  ويرى  تعر�س.  كل 
نتيجة لتح�ص�س ال�صخ�س امُل�صبق من التعر�س ل�صوء ال�صم�س، 
اأو  العطور،  اأو  التجميلية،  امل�صتح�رشات  بع�س  مالم�صة  اأو 

النباتات، اأو االأدوية املو�صعية.
فيمكن لبع�س العقاقري مثل حبوب منع احلمل، وامل�صادات 
تركيب  يف  تدخل  التي  للبكترييا  امل�صادة  واملواد  احليوية، 
ال�صابون والكرميات، وامل�صكنات اأن جتعل بع�س االأ�صخا�س 

ا. اأكرث حت�ص�ًصا من ال�صم�س مما ي�صبرِّب لهم هياًجا جلديًّ
تقدم �ضن الب�رشة

اأوقاًتا  يق�صون  اأو  يعملون  ظلوا  الذين  االأ�صخا�س  اإن 
يكون  ما  عادة  دون حماية  من  ال�صم�س  اأ�صعة  طويلة حتت 
اأكرب  وكاأنهم  يبدون  يجعلهم  جلدي  مظهر  ذات  ب�رشة  لهم 
حوايل 15-20 عاًما من اأعمارهم الفعلية. وغالًبا ما يوؤدي 
التعر�س املزمن الذي يبداأ منذ الطفولة اإىل اإحداث تغري يف 
ن�صيج اجللد، مما يوؤدي اإىل ظهور جتاعيد كثرية، واإىل درجات 
التعر�س  من  �صنوات  وبعد  ترققه.  اأو  اجللد  لتثخن  متباينة 
مظهًرا  وترتك  الب�رشة،  مرونة  من  ال�صم�س  ُت�صعف  املفرط، 

مرتخًيا للوجنات وجتاعيد اأعمق من املعتادة بالوجه.
وباالإ�صافة اإىل تاأثريات �صارة اأخرى على الب�رشة، فقد 
اأو  �صفراء،  اأو  ملونة حمراء،  بقع  ال�صم�س يف ظهور  تت�صبب 
جانب  اإىل  الكبدية"*،  "البقع  عليها  يطلق  بنية  اأو  رمادية، 
زيادات حر�صفية يطلق عليها تقرنات جلدية �صعاعية، والتي 
قد تتطور بدورها اإىل اأورام �رشطانية. ويجب التاأكيد على اأن 
هذه التغريات ال تطراأ نتيجة للتعر�س احلديث الأ�صعة ال�صم�س، 
االنتباه  تراكمية على مدى احلياة. ويجب  تاأثريات  ولكنها 
لفرتات  ال�صم�س  الأ�صعة  يتعر�صون  الذين  االأطفال  حلماية 
طويلة؛ حيث قد ال تظهر التاأثريات ال�صلبية لذلك عليهم اإال يف 

مرحلة تالية من حياتهم.
ال�رشطان

وفًقا للدرا�صات العلمية، ينجم �رشطان اجللد عن التعر�س 
�صخ�س  به  ُي�صاب  ما  ونادًرا  لل�صم�س؛  املدى  طويل  املفرط 
اأكرث  ال�صم�س ب�صفة عر�صية. فتحدث  يتعر�س ج�صمه ل�صوء 

ا  من 90% من اإ�صابات �رشطان اجللد يف االأجزاء االأكرث تعر�صً
الإ�صعاعات ال�صم�س؛ فيكون كلٌّ من الوجه، والرقبة، واالأذنني، 

وال�صاعدين؛ واليدين من االأماكن االأكرث �صيوًعا لالإ�صابة.
�رشطان  هي  اجللد  ل�رشطان  الرئي�صة  الثالثة  واالأنواع 
و�رشطان  احلر�صفية،  اخلاليا  و�رشطان  القاعدية،  اخلاليا 
خاليا امليالنوما ال�صبغية. عادة ما ُي�صيب �رشطان اخلاليا 
فاحتة  والب�رشة  الفاحت  ال�صعر  ذوي  االأ�صخا�س  القاعدية 
وال  ال�صم�صية  للحروق  عر�صة  اأكرث  يكونون  حيث  اللون؛ 
يف  ال�رشطاين  الورم  ويظهر  االأ�صمر.  اللون  ب�رشتهم  تكت�صب 
املك�صوفة  االأجزاء  �صورة عقيدة حلمية �صغرية المعة على 
من اجل�صم، ثم تكرب ببطء. ويكون معدل �صفاء هذا النوع من 

ال�رشطان مرتفًعا اإذا مت ت�صخي�صه وعالجه مبكًرا.
ي�صيب  ما  فعادة  احلر�صفية  اخلاليا  �رشطان  اأما 
االأ�صخا�س ذوي الب�رشة فاحتة اللون على الوجه، واالأذنني، 
وال�صفتني، والفم. وعادة ما يظهر الورم يف البداية على �صكل 
عقيدة اأو رقعة حمراء حر�صفية م�صفحة، وعلى الرغم من اأنها 
منه  ال�صفاء  معدالت  فاإن  اجل�صم  اأجزاء  باقي  تنت�رش يف  قد 

ا يف حالة االكت�صاف والعالج املبكر. مرتفعة اأي�صً
بني  االأخطر  ال�صبغية  امليالنوما  خاليا  �رشطان  ويعد 
اأنواع �رشطان اجللد، وعادة ما يظهر يف هيئة �صامة �صوداء اأو 
بنية داكنة ذات حواف متعرجة، واأحياًنا ما تتحول هذه الزوائد 
اإىل اللون االأحمر، اأو االأزرق، اأو االأبي�س. واالأجزاء التي ي�صيع 
من  كلٍّ  عند  للظهر  العلوي  اجلزء  هي  عليها  الزوائد  تلك  منو 
الرجال والن�صاء، و�صدور الن�صاء، واجلزء ال�صفلي من �صيقانهن.

متّتع بال�ضم�ص يف اأمان
فعلها  ميكنك  التي  الب�صيطة  االأ�صياء  من  العديد  هناك 
اأولها،  البنف�صجية.  فوق  لالأ�صعة  ال�صلبية  التاأثريات  لتتجنب 
ال�صم�س  اأ�صعة  من  واقية  م�صتح�رشات  ا�صتخدام  على  واظب 
ب�صكل يومي، وا�صتخدم نوًعا منا�صًبا لالأن�صطة التي تزاولها. 
ت�رشك  اأن  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  �صاأن  من  اأنه  وتذكر 
قادرة  واأنها  بل  املوجودة،  ال�صحب  كمية  عن  النظر  بغ�س 
الرياح.  وحاجبات  والنوافذ،  املالب�س،  معظم  اخرتاق  على 
اأن حتمي نف�صك منها با�صتخدام  ومن هنا، فمن ال�رشوري 
م�صتح�رش واٍق من ال�صم�س وا�صع املدى، وارتداء مالب�س واقية 
كل يوم، ولي�س عندما تنوي ق�صاء يوم حتت اأ�صعة ال�صم�س 

فح�صب.
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الظل،  بالتزام  اجللد  �رشطان  موؤ�ص�صة  اأو�صت  وقد 
العا�رشة  من  اأي  ال�صم�صية،  الذروة  �صاعات  يف  وباالأخ�س 
�صباًحا وحتى الرابعة ع�رًشا؛ ال تدع نف�صك حترتق وجتنب 
ت�صمح  التي  اال�صطناعية  الب�رشة  ت�صمري  حجريات  ارتياد 
البنف�صجية طويلة املوجة  لالأ�صعة فوق  املبا�رش  بالتعر�س 
ا�صتعن  ذلك،  من  واالأهم  خا�س.  ب�صكل  ال�صارة   UVA
بتقديرك ال�صخ�صي حول القدر الكايف من التعر�س لل�صم�س. 
لالأمرا�س  االأمريكية  االأكادميية  تو�صي  ذلك،  على  عالوة 
من  حماية  عامل  ذي  واٍق  م�صتح�رش  با�صتخدام  اجللدية 
ال�صم�س )SPF( 15 اأو اأعلى قبيل ق�صاء فرتة طويلة يف �صوء 
يتم  اأن  على  دقيقة،   30 اإىل   15 بني  ترتاوح  مبدة  ال�صم�س 

اإعادة دهانه كل �صاعتني.
بامل�صتح�رشات  املتعلقة  اخليارات  من  العديد  وهناك 
احلروق  من  للحماية  املنا�صبة  ال�صم�س  اأ�صعة  من  الواقية 
ال�صم�صية وغريها من االأ�رشار الناجمة عن التعر�س لل�صم�س 
يف مواقف حمددة. من املهم اأواًل معرفة اأن ا�صتخدام اأي نوع 
من امل�صتح�رشات الواقية اأف�صل من عدم ا�صتخدام اأيها على 
ا معرفة اأنه لي�س هناك اأي م�صتح�رش  االإطالق، ومن املهم اأي�صً
فال  البنف�صجية.  فوق  االأ�صعة  جميع  من  احلماية  على  قادر 
تخرت اأحد االأنواع معتقًدا اأنه �صيمنحك �صاعات غري حمدودة 
من املتعة االآمنة حتت اأ�صعة ال�صم�س؛ فتلك امل�صتح�رشات توفر 

حماية جيدة خالل ال�صيف، ولكنها لي�صت حماية كاملة.
اأنواع  اأي  حتدد  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 
امل�صتح�رشات الواقية من ال�صم�س االأف�صل لك؛ فعندما تنتقي 

م�صتح�رًشا لك، �صع النقاط التالية باعتبارك:
عامل احلماية من ال�ضم�ص

قيا�س  وحدة  هو   )SPF( ال�صم�س  من  احلماية  عامل 
متو�صطة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من  احلماية  درجة 
من  الواقية  امل�صتح�رشات  توفرها  التي   UVB املوجة 
ال�صم�س؛ ويجب و�صعها يف االعتبار جيًدا عند اختيار اأحد 
ذو  اأي م�صتح�رش  يوفر  امل�صتح�رشات. وب�صفة عامة،  هذه 
عامل حماية SFP 15 فاأعلى حماية فائقة من تلك االأ�صعة. 
لتو�صيح مدى فعاليتها اأكرث، فاإن ا�صتخدام عامل احلماية 
اإن كانت ب�رشتك �صتعاين من االحمرار  اأنه  SPF 15 يعني 
ا�صتخدام  بدون  دقائق   10 بعد  ال�صم�س  التعر�س  نتيجة 
يوفر  اأنه  )اأي  دقيقة   150 �صي�صتغرق  ذلك  فاإن  الواقي، 

حماية اأكرث 15 مرة( عند ا�صتخدامه.
كل  الواقيات  ا�صتخدام  باإعادة  ُيو�صى  اإنه  وحيث 
فوق  لالأ�صعة  املئوية  الن�صبة  من  التحقق  فاإن  �صاعتني، 
البنف�صجية متو�صطة املوجة UVB التي يحجبها الواقي ُيعد 
طريقة اأخرى لتقييم عامل احلماية من ال�صم�س. فالواقيات 
 ،UVB اأ�صعة ذات عوامل حماية SPF 15 حتجب 93% من 
من   %97 حتجب   30  SPF حماية  عوامل  ذات  والواقيات 
اأ�صعة UVB، والواقيات ذات عوامل حماية SPF 50 حتجب 
98% من اأ�صعة UVB. وعلى الرغم من اأن الفارق بني الن�صب 
املئوية �صغري، فاإنه فارق ذو قيمة اإن كانت ب�رشتك ح�صا�صة 
اإن كان هناك تاريخ مر�صي ل�رشطان اجللد يف عائلتك  اأو 

يجعلك تختار الواقي ذا الن�صبة االأعلى.
يقي�س  ال  ال�صم�س  من  احلماية  عامل  اأن  ا  اأي�صً ر  وتذكَّ
 .UVA املوجة  البنف�صجية طويلة  فوق  االأ�صعة  من  الوقاية 
وعلى الرغم من عدم وجود نظام قائم لقيا�س احلماية من 
اأ�صعة UVA، فاإن امل�صتح�رشات الواقية من ال�صم�س وا�صعة 
املدى التي توفر حماية من االأ�صعة فوق البنف�صجية طويلة 
املوجة UVA ومتو�صطة املوجة  UVB متوفرة ودائًما ما 

ُيو�صى با�صتخدامها.
مقاومة املياه

ا�صتناًدا اإىل َكمرِّ الوقت الذي تق�صيه يف املياه اأو اإىل القدر 
الذي تعرق به، عليك اأن ت�صع يف اعتبارك اختيار نوع واٍق 
ا. حتمي الواقيات املقاومة  مقاوم للمياه، بل وم�صاد لها اأي�صً
دقيقة  اأربعني  اإىل  ت�صل  لفرتة  ال�صارة  االأ�صعة  من  للمياه 
عندما تكون منغم�صة يف املياه متاًما؛ اأما االأنواع امل�صادة 

ومن  دقيقة.   80 ملدة  ت�صتمر  حماية  فتوفر  للمياه 
�رشت  فقد  لك؛  املنا�صب  الواقي  اختيار  عليك  هنا، 
�رشيًعا  تزول  للمياه  املقاومة  غري  االأنواع  اأن  تعلم 

بفعل العرق اأو املياه.
نوع الن�ضاط

اأنواًعا  املختلفة  املنا�صبات  تتطلب  ما  غالًبا 
ال�صم�س.  من  الواقية  امل�صتح�رشات  من  خمتلفة 
املغلقة  االأماكن  يف  العمل  مثل  اليومية  فلالأن�صطة 
وغريها من االأن�صطة التي تنطوي على تعر�س قليل 
اأو  املرطبة  امل�صتح�رشات  تكون  ال�صم�س،  الأ�صعة 
م�صتح�رشات ما بعد احلالقة التي يدخل يف تركيبها 
امل�صتح�رشات  وهذه  كافية.   SPF حماية  عامل 
متوفرة، اإال اأنه يو�صى با�صتخدام م�صتح�رش ذي عامل 
حماية SPF 15 اأو اأعلى؛ الأن االأ�صعة فوق البنف�صجية 
وهي  واملالب�س،  النوافذ  معظم  اخرتاق  على  قادرة 
مثالية؛ حيث ال يلزم اإعادة دهانها ب�صكل متكرر، كما 

ا على الب�رشة. اأنها ال ُتخلرِّف ملم�ًصا دهنيًّ
واإن كنت تخطط لق�صاء يوم حتت اأ�صعة ال�صم�س، 
ا للوقاية  يو�صى با�صتخدام م�صتح�رش اأنتج خ�صي�صً
 SPF من ال�صم�س. فاخرت م�صتح�رًشا ذا عامل حماية
ا للمياه  اأن يكون وا�صع املدى وم�صادًّ مرتفع، على 
على  تثبت  امل�صتح�رشات  تلك  مثل  لها.  مقاوًما  اأو 
الب�رشة، ومن ثم لن جتد طريقها لعينيك على االأرجح، 
اإال اأنها قد تكون لزجة قلياًل؛ بحيث ال تكون قرينة 
جيدة مل�صتح�رشات التجميل. وكما ذكرنا من قبل، 
يجب اإعادة ا�صتخدام اأي م�صتح�رش واٍق من ال�صم�س 
كل �صاعتني، اأو مبجرد االنتهاء من ال�صباحة، اأو بعد 
اإفراز كمية كبرية من العرق اأو بعد ا�صتخدام املن�صفة.

نوع الب�رشة
خالية  ال�صم�س  من  واقية  م�صتح�رشات  هناك 
ا لُت�صتخدم  مت خ�صي�صً مرِّ من الزيوت وغري لزجة �صُ
على الوجه اأو لالإبقاء على الب�رشة غري لزجة. ومثل 
تفعل  ما  بقدر  الب�رشة  تزعج  ال  امل�صتح�رشات  هذه 
كانت  واإن  جاف.  ملم�س  لها  يكون  كما  اللزجة، 
ب�رشتك ح�صا�صة ب�صفة خا�صة، فهناك م�صتح�رشات 
خا�صة لهذه احلاالت لن توؤذي ب�رشتك، كما اأن هناك 
م�صتح�رشات ذات عامل حماية SPF مرتفع منا�صبة 

لالأ�صخا�س �رشيعي التعر�س للحروق ال�صم�صية.
ة لالأ�ضعة  امل�ضتح�رشات املا�ضّ

وامل�ضتح�رشات ال�ضاّدة لالأ�ضعة
من  نوعني  بني  النا�س  من  الكثري  يخلط 
ة  املا�صّ وهي  ال�صم�س،  من  الواقية  امل�صتح�رشات 
اأنها منتجات واحدة، ولكن  وال�صاّدة لالأ�صعة، على 
ة  املا�صّ امل�صتح�رشات  اأما  �صحيًحا.  لي�س  ذلك 
لالأ�صعة )sunscreen( فهي م�صئولة عن امت�صا�س 
ادة  اأ�صعة ال�صم�س؛ لكي ال ت�صل اإىل الب�رشة، واأما ال�صّ
فوق  االأ�صعة  د  ل�صّ فت�صتخدم؛   )sunblock( لالأ�صعة 

ا.  البنف�صجية فعليًّ

ة، من ناحية، عبارة عن  وامل�صتح�رشات املا�صّ
وغري  خال�س  اأبي�س  لونها  للغاية  �صائبة  كرميات 
امل�صتح�رشات  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  �صفافة. 
فاإنها   ،UVBو  UVA اأ�صعة  من  كلٍّ  من  حتمي 
تتحلل بفعل ال�صم�س، ولذلك يجب اإعادة ا�صتخدامها 
كل ب�صع �صاعات؛ لتحظى بحماية كاملة لب�رشتك. 
ت�صبح  اأخرى،  ناحية  من  ال�صاّدة،  وامل�صتح�رشات 
غري مرئية مبجرد دهانها بطريقة �صحيحة، وهي 
تعمل على �صد معظم اأ�صعة ال�صم�س فوق البنف�صجية 
ة،  املا�صّ امل�صتح�رشات  عك�س  وعلى  بنوعيها، 
فاالأنواع ال�صاّدة اجليدة ال تتطلب اإعادة دهانها كل 

ب�صع �صاعات.
تتوقف  ا�صتعماله؟  عليك  يجب  اأيهما  ح�صًنا، 
اإجابة هذا ال�صوؤال باأيهما اأو كليهما على �ِصنك وعلى 
قدر الوقت الذي تق�صيه يف ال�صم�س، اإال اأن اإجابة ذلك 
ال�صاّدة  امل�صتح�رشات  هي  النا�س  ملعظم  ال�صوؤال 

الأ�صعة ال�صم�س.
اإىل  ت�صل  ملدة  ال�صم�س  الأ�صعة  التعر�س  اإن 
�صاد  م�صتح�رش  ا�صتخدام  دون  يوميًّا  دقيقة   15
اأمر جيد؛ حيث يتمكن اجل�صم من امت�صا�س كميات 
واأ�صناننا  عظامنا  ل�صحة  الالزمة  "د"  فيتامني 
مطولة  لفرتات  لل�صم�س  التعر�س  اأن  اإال  وقوتها. 
التجاعيد  ظهور  اإىل  �صيوؤدي  لب�رشتك  حماية  بدون 
ال�رشطانية.  واالأورام  ال�صم�صية  باحلروق  واالإ�صابة 
امل�صتح�رشات  با�صتخدام  النا�س  معظم  ويقوم 
ال�صاّدة الأ�صعة ال�صم�س؛ حلماية ب�رشتهم من اأ�صعتها 
ال  امل�صتح�رشات  تلك  اأنواع  جميع  ولكن،  ال�صارة. 
ت�صّنع لتكون بنف�س الفعالية، ومن ثم اإن مل ُت�صتخدم 
هذه امل�صتح�رشات بطريقة �صليمة، فلن تكون فعالة 

على االإطالق.
ولالأ�صف، لي�س هناك نظام لتقييم مدى جودة 
حماية  يف  ال�صم�س  الأ�صعة  ال�صاّدة  امل�صتح�رشات 
الب�رشة من االأ�صعة فوق البنف�صجية طويلة املوجة؛ 
على  املكونات  قائمة  قراءة  ا  جدًّ املهم  من  ولهذا 
حتتوي  التي  ال�صاّدة  امل�صتح�رشات  وتعد  العبوة. 
على ثاين اأك�صيد التيتانيوم، واأك�صيد الزنك، واالأفوبنزون، 
اأعلى  اأو   30  SPF حماية  عامل  ذات  واالأك�صيبنزون 
حلماية  االأف�صل  وهي  املدى  وا�صعة  م�صتح�رشات 

الب�رشة.
اأو  املا�ّس  امل�صتح�رش  نوع  عن  النظر  وبغ�س 
ال�صاّد الذي تختاره، تذكر اأن الوقاية املبكرة للب�رشة 
التلف �صتوفر عليك امل�صاق يف امل�صتقبل. فكن  من 
ا فيما يتعلق بَكمرِّ الوقت الذي تق�صيه حتت اأ�صعة  ذكيًّ
ا؛ لتنعم  ال�صم�س، وا�صتخدم الواقيات املنا�صبة يوميًّ

بب�رشة �صحية وجميلة ل�صنوات اآتية.
امل�ضطلحات

�لكبدية: بقع م�صطحة يرتواح لونها من البني لالأ�صود،  *�لبقع 
وعادة ما تظهر على الب�رشة يف املناطق التي تتعر�س لل�صم�س. 

ولي�س لها اأية عالقة بالكبد اأو وظائفه. 
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بقلم: �صاهندة اأمين

خالل هذا العدد، حتدثنا عن ال�صم�س: تكوينها، واأهميتها يف احلياة، وتاأثريها 
علينا، وكيفية حماية اأنف�صنا من اأ�صعتها خا�صًة خالل ف�صل ال�صيف. فماذا عن 
حتمل حرارة ف�صل ال�صيف احلارقة؟ ومع حلول �صهر رم�صان هذا العام واالأعوام 
القادمة يف منت�صف ف�صل ال�صيف، فقد اأ�صبح ال�صوؤال االأكرث اإحلاًحا هو: هل نتَّبع 

بعناها ال�صيف املا�صي؟ نف�س العادات التي اتَّ
فاالآن، اإن مل تكن متتلك ُمَكيرِّف هواء يف منزلك؛ فاإنك ت�صعر اأنك يف جحيم، 
ُمَكيَّفة؛  تتنقل بها غري  التي  اأو و�صيلة املوا�صالت  �صيارتك  فاإذا كانت  وباملثل، 
ا فح�صب، بل اإنه ي�صبح  ف�صت�صعر اأنك يف فرن. وف�صل ال�صيف يف م�رش لي�س حارًّ
اأ�صد حرارة كل عام. فحتى اإذا كانت لديك اإمكانية ترك كل �صيء وراءك والنزوح اإىل 
ال�صاطئ للهروب من وح�س احلرارة؛ فاإن ذلك الف�صل الذي كان يوًما رائًعا اأ�صبح ال 
يطاق. ماذا ميكننا اأن نفعل اإًذا لنتعاي�س مع ذلك؟ وماذا ميكننا اأن نفعل ونحن على 

م�صارف اأيام حارة طويلة �صنق�صيها �صائمني بدون قطرة مياه؟

التعاي�ش مع ال�شيف
موؤ�رش  واأنار  �صيارتك  تقود  كنت  اإذا 
احلرارة؛ فهذا يعني اأن نظام تربيد ال�صيارة 
اأطفاأت  فاإذا  العمل.  عن  عاجًزا  اأ�صبح  قد 
الوقت  لبع�س  لتربد  وتركتها  ال�صيارة 
اإذا  ولكن  جمدًدا،  قيادتها  من  �صتتمكن 
�صممت على قيادتها بهذه احلالة �صتتطور 
امل�صكلة وت�صل اإىل املوتور؛ فت�رشه وتتعطل 

ال�صيارة متاًما.
ب�صكل  اجل�صم  يعمل  فحتى  باملثل، 
طبيعي يجب املحافظة على درجة حرارته 
فعندما  مئوية.  درجة  و37   36.7 بني  ما 
عن  اجل�صم  يدافع  ورطًبا،  ا  حارًّ اجلو  يكون 
نف�صه بطريقة طبيعية عن طريق اإفراز العرق 
اجل�صد  يفقد  ال  ذلك  يحدث  وعندما  بغزارة، 
ال�صوديوم  يخ�رش  اإنه  بل  فح�صب،  املياه 
املنوال  هذا  على  احلال  ا�صتمر  واإذا  ا.  اأي�صً
لل�صوائل وال�صوارد  ملدة طويلة بدون جتديد 
التي يفقدها اجل�صم اأثناء التعرق؛ ف�صي�صاب 
الفرد  يتعر�س  وقد  باجلفاف،  اجل�صم 
للت�صنجات اأو االإجهاد، اأو قد ي�صاب ب�رشبة 

�صم�س.

ا؛ ففي درجات  وتعد الرطوبة عاماًل هامًّ
ال�صخ�س  يتعرق  العالية  والرطوبة  احلرارة 
ولكن العرق ال يجف على اجللد. فامل�صكلة مع 
الرطوبة العالية، والتي جتعلنا ن�صعر بحرارة 
�صديدة لي�صت فقط يف ال�صعور باملزيد من عدم 
اجل�صم  حرارة  درجة  اأن  يف  ولكن  االرتياح، 
اأج�صامنا  تكون بالفعل مرتفعة؛ حيث تقوم 
على  امل�صتمر  العمل  طريق  عن  بالتعوي�س 
يف  التعرق  يف�صل  وعندما  اجل�صم.  تربيد 
تربيد اجل�صم وت�صتمر درجة حرارة اجل�صم يف 
االرتفاع، يوؤدي هذا اإىل حرارة زائدة، وفقدان 
يحتاجها  التي  الكيميائية  واملواد  للمياه 
اجل�صم؛ االأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل االإرهاق 
التوازن  وعدم  واجلفاف،  احلرارة  جرَّاء 

الكيميائي داخل اجل�صم.
وي�صتنزف اجلفاف مياه اجل�صم الالزمة 
للتعرق، مما يجعل الدم اأكرث لزوجة؛ فيتطلب 
مما  اجل�صم،  خالل  ل�صخه  اأكرب  �صغًطا  ذلك 
وعندما  الدموية.  واالأوعية  القلب  يجهد 
للج�صم،  اخلارجي  ال�صطح  اإىل  الدم  ي�صعد 
واملخ،  الع�صالت،  اإىل  اأقل  كمية  تذهب 
اجل�صدية،  القوة  فتقل  االأخرى؛  واالأع�صاء 

الظروف  من  اأكرب  ب�رشعة  االإجهاد  ويحدث 
العقلية  القدرات  ا  اأي�صً تتاأثر  كما  العادية، 

مثل االنتباه �صلًبا.
واأكرث  و�صوًحا  اأكرث  االآثار  تلك  تكون 
خطورة وفًقا للعمر، واحلالة اجل�صدية ب�صفة 
عامة؛ اإال اأن �صغار ال�صن، والذين ال يدركون 
اأن اأن�صطتهم تكون اأكرث خطورة يف الظروف 

ا. الرطبة، معر�صون للخطر اأي�صً
اأن  ميكن  خطرة  حالة  الزائدة  احلرارة  تعد 

ينتج عنها االآتي:
• الريا�صية 	 التمارين  �لت�صنجات: ممار�صة 

يف الطق�س احلار ميكن اأن ينتج عنه ت�صنج 
وذلك  ال�صاقني؛  يف  خا�صًة  للع�صالت 
اجل�صم.  اأمالح  يف  املوؤقت  اخللل  ب�صبب 
االإن�صان  كان  كلما  الت�صنجات  وتقل 

معتاًدا على احلرارة.
• �لإغماء: ميكن اأن يتعر�س اأي �صخ�س غري 	

معتاد على ممار�صة التمارين الريا�صية 
�صغط  يف  �رشيع  هبوط  اإىل  احلرارة  يف 
االإغماء.  اإىل  بدوره  يوؤدي  والذي  الدم، 
التي  الت�صنجات  مع  احلال  هو  وكما 
ت�صببها احلرارة، يكمن احلل يف اأن توؤخذ 

االأمور على مهل.

• خالل 	 واالأمالح  ال�صوائل  فقدان  �لإنهاك: 
بطرق  ا�صتبدالها  اأو  التعرق،  عملية 
ال�صعور  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  متزنة  غري 
ترتفع  اأن  ميكن  كما  وال�صعف.  بالدوار 
ولكن  احلاالت،  بع�س  يف  اجل�صم  حرارة 
لي�س اأكرث من 38.8 درجة مئوية؛ حيث 
ينبغي اأن تتم معاجلة ال�صحايا وخا�صة 
كبار ال�صن يف امل�صت�صفى. عادة ما يحدث 
اأيام  عدة  بعد  احلرارة  ب�صبب  االإنهاك 
ولي�س  احلرارة  من  ملوجة  التعر�س  من 
اأخذ  ذلك هو  بدايتها. واحلل ملواجة  يف 
من  كافية  كمية  و�رشب  بهدوء،  االأمور 

املياه.
• احلاالت، 	 بع�س  يف  �ل�صم�س:  �رسبة 

ال�صديدة يف خلل بجهاز  تت�صبب احلرارة 
يت�صبب  مما  اجل�صم،  يف  احلرارة  تنظيم 
اإىل  لت�صل  حرارته  درجة  ارتفاع  يف 
واأعرا�س  اأكرث.  اأو  مئوية  درجة   40.5
واالرتباك،  اخلمول،  هي  ال�صم�س  �رشبة 
يف  ال�صك  حتى  ويتطلب  الوعي،  وفقدان 
الطبي  التدخل  �صم�س  ب�رشبة  االإ�صابة 
العاجل؛ ف�رشبة ال�صم�س ميكن اأن توؤدي 

اإىل الوفاة.



�صيـــف 202012

ذكرها،  ال�صالف  امل�صكالت  ولتفادي 
فيما يلي بع�س الن�صائح التي ت�صاعد على 

بقاء اجل�صم بارًدا خالل ال�صيف:
اخلارجي؛ . 1 مرانك  نظام  من  غريرِّ 

ا  جوًّ االألطف  االأوقات  من  لال�صتفادة 
مثل ال�صباح الباكر اأو ما بعد الغروب. 
واإذا مل تتمكن من تغيري وقت التدريب 
اخلا�س بك، فقلل من الوقت املخ�ص�س 
قلل  اأو  بامل�صي،  الرك�س  وا�صتبدل  له، 

املجهود الذي تقوم به.
اأن . 2 ويف�صل  ف�صفا�صة  مالب�س  ارتِد 

الفاحتة؛ واملالب�س  االألوان  تكون ذات 
القطنية ت�صاعد على تربيد ج�صمك اأكرث 

من االأقم�صة اال�صطناعية االأخرى.
باملاء، . 3 ر�صا�صة  زجاجة  مبلء  قم 

على  للح�صول  الثالجة؛  يف  واحفظها 
ر�صة منع�صة �رشيعة لوجهك بعد العودة 

من اخلارج.
املنظفات . 4 اأو  املرطبات  حاول تخزين 

على  لت�صعها  الثالجة؛  يف  التجميلية 
االأقدام املرهقة احلارة.

بال�صتيكية . 5 مياه  بزجاجات  احتفظ 
م�صتعد  واأنت  واحدة  وخذ  الثالجة،  يف 
للخروج من املنزل. فعندما يذوب الثلج، 

�صي�صبح لديك خمزون من املاء البارد.
اأو . 6 بارد  املتكرر مباء  باال�صتحمام  قم 

فاتر.
حارب اجلفاف عن طريق �رشب كميات . 7

كبرية من املياه اإىل جانب م�رشوبات 
م�صادر  من  اآخر  م�صدر  اأى  اأو  الطاقة 

ال�صوارد.
اإذا كنت ترتدي قبعة، انزعها وقم بو�صع . 8

ب�صع قطرات من املياه املثلجة داخلها 
ثم قم بارتدائها مرة اأخرى ب�رشعة.

يف . 9 يت�صبب  الأنه  الكافيني؛  جتنب 
اجلفاف.

ال�صاخنة، . 10 املاأكوالت  عن  ا  عو�صً
تناول وجبات �صغرية وخفيفة ب�صكل 
متكرر حتتوي على الفاكهة الباردة اأو 
وهناك  الد�صم.  قليلة  االألبان  منتجات 
ا ميزة اأخرى، ف�صوف يريحك ذلك  اأي�صً

من طهي الطعام بجانب موقد �صاخن.
اإذا كنت ال متتلك ُمَكيرِّف هواء، فحاول . 11

يف  يومك  من  �صاعات  ب�صع  مت�صية 
مراكز الت�صوق، اأو املكتبات العامة، اأو 
دور ال�صينما، اأو يف اأي مكان عام اآخر 

به ُمَكيرِّف هواء.
فاإذا . 12 حد�صك  اتبع  اآخًرا،  ولي�س  اأخرًيا 

كانت احلرارة ال تطاق، فابق باملنزل 
باالأن�صطة يف  القيام  اأمكن وجتنب  اإن 
اأ�صطح  اأو على  ال�صم�س املبا�رشة  اأ�صعة 
بكبار  للغاية  اهتم  احلار.  االأ�صفلت 
�صخ�س  واأي  الر�صع،  واالأطفال  ال�صن، 
يعاين من مر�س مزمن؛ فهم ي�صابون 
اأكرث  وي�صبحون  ب�صهولة  باجلفاف 
عر�صة لالأمرا�س التي ت�صببها احلرارة. 
وال تن�َس اأن احليوانات االأليفة حتتاج 
التي  واالأمرا�س  اجلفاف  من  حلماية 

ا. ت�صببها احلرارة اأي�صً

ُمَكيِّف هواء بديل
ذكرها،  ال�صابق  احللول  اإىل  باالإ�صافة 
للبقاء  للبيئة  �صديقة  اأخرى  طرق  هناك 
منتع�ًصا خالل ف�صل ال�صيف، وللحفاظ على 
البيئة يف الوقت ذاته. تذكر اأننا - بطريقة اأو 
باأخرى - �صبب يف ذلك االرتفاع يف درجات 

احلرارة الذي نواجهه كل عام.
للحفاظ  طريقة  اأف�صل  اأن  الوا�صح  من 
هو  ال�صيف  ف�صل  خالل  بارًدا  املنزل  على 
حرارة  درجة  لتقليل  هواء  ُمَكيرِّف  ا�صتخدام 
اأخرى ال تت�صبب  املنزل، ولكن هناك حلول 
بك  اخلا�صة  الكهرباء  فاتورة  ارتفاع  يف 
ب�صكل كبري. باالإ�صافة اإىل ذلك، فعلى الرغم 
من اأن ُمَكيرِّفات الهواء توفر طوق جناة موؤقت 
ا  عدوًّ تعد  فاإنها  ال�صيف،  حرارة  من  ومغٍر 
ولكن  منزلك،  تربد  اأن  فيمكن  كبرًيا؛  ا  بيئيًّ
الوقود االأحفوري الذي تقوم بحرقه من اأجل 
اأ�صد  �صيف  كل  يجعل  ما  هو  الغر�س  ذلك 

حرارة من �صابقه.
فاإذا كنت تبحث عن �صبل لردع احلرارة؛ 
ملنزلك.  عظيم  ا�صتثمار  ال�صقف  فمروحة 
فذلك اجلهاز ميكن اأن يقلل من درجة حرارة 
الغرفة ب 6 اأو 7 درجات، كما اأن اأكرث املراوح 
فاتورة  من  ترفع  لن  للطاقة  ا�صتخداًما 
حتى  كبري  ب�صكل  بك  اخلا�صة  الكهرباء 
ا.  يوميًّ �صاعة   12 ملدة  بت�صغيلها  قمت  اإذا 
ُنك املراوح اجليدة من �صبط االإعدادات  كرِّ ومُتَ
اخلا�صة بجهاز �صبط احلرارة لتوفري نفقات 
طاقة  املراوح  ت�صتهلك  وال  الهواء.  تكييف 
هائلة، ولكن عند تدويرها للهواء تلطف من 
اأن  اإال  االأف�صل،  هي  ال�صقف  ومراوح  اجلو. 
ا. الة اأي�صً املراوح املتنقلة ميكن اأن تكون فعَّ

�صي�س  تركيب  االأخرى  الطرق  ومن 
و�صتائر بي�صاء على النوافذ؛ لتعك�س احلرارة 
وتبعدها خارج املنزل. قم باإ�صدال ال�صتائر 
يف  ال�رشقية  النوافذ  اأي  لل�صم�س؛  املواجهة 
الظهرية،  يف  الغربية  والنوافذ  ال�صباح 
املنزل  خارج  ال�صم�س  حرارة  الإخراج  وذلك 
ومل�صاعدة مكيفات الهواء واملراوح على اأن 
تقوم بالتربيد بكفاءة اأكرب. فتذكر دائًما اأن 
اأف�صل طريقة للحفاظ على املنزل رطًبا هي 

منع احلرارة من الدخول.

رم�شان يف ال�شيف
اأ�صد  �صت�صبح  رم�صان  اأيام  اأن  يبدو 
حرارة واأطول خالل ال�صنوات القادمة؛ االأمر 
الذي ي�صكل حتدًيا بالن�صبة للم�صلمني املتقني 
ما  اإىل  ت�صل  لفرتة  ي�صومون  �صوف  الذين 
ال�صيف  حرارة  يف  �صاعة   15 من  يقرب 
الدين  علماء  زعم  من  الرغم  على  احلارقة، 
باأن ذلك التحدي �صوف يوؤدي اإىل املزيد من 

االإميان بني �صفوف ال�صائمني.
اأبينا، ياأتي رم�صان يف ف�صل  اأم  �صئنا 
احلرارة  من  حذرك  فخذ  االآن؛  ال�صيف 
والرطوبة. فاإذا اأ�صابك االإرهاق خالل اليوم، 
واحر�س  قلياًل،  ت�صرتيح  اأن  يف  ترتدد  فال 
بعد  ال�صوائل  من  كبرية  كمية  تناول  على 
اأثناء  رطًبا  ج�صمك  على  حمافًظا  االإفطار؛ 
االأطعمة  تتجنب  اأن  ا  اأي�صً حاول  الليل. 
املاحلة؛ حتى ال ت�صعر بالظماأ ال�صديد خالل 
اليوم التايل، ومن امل�صتح�صن جتنب االأن�صطة 

البدنية ال�صاقة خالل فرتة ال�صيام.
ووفًقا خلرباء التغذية، فاإن اتباع نظام 
غذائي متزن خالل �صهر رم�صان يكون اأكرث 
اأهمية يف ف�صل ال�صيف؛ وذلك حتى ال ُيحرم 
كما  الالزمة.  الغذائية  العنا�رش  من  اجل�صم 
اأن االإفراط يف الطعام فيما بعد االإفطار، اأو 
تناول االأغذية غري ال�صحية، ميكن اأن يوؤثر 
على االأ�صخا�س خالل فرتة ال�صيام. فوفًقا 
على  يجب  الغذائي،  اخلبري  رفيق،  الأ�صامة 
اأثناء  االأكل  يف  االإفراط  جتنب  االأ�صخا�س 
النبوية  ال�صنة  يتَّبعوا  اأن  فينبغي  االإفطار؛ 
اأو ع�صري  ماء،  اأو  ولنب،  باالإفطار على متر 

فواكه.
ولقد اأ�صاف رفيق: "بعد االإفطار، حتتاج 
اإىل اأن ترفع م�صتوى ال�صوائل وال�صكر يف الدم 
مل�صتوى معقول دون االإفراط يف ذلك". ويجب 
اأن حتتوي وجبة االإفطار على قدر كاٍف من 
الطاقة؛ فيعد التمر م�صدًرا ممتاًزا لالألياف، 
التي  االأ�صا�صية  واملعادن  والكربوهيدرات، 
الطاقة  م�صتويات  على  احلفاظ  على  تعمل 
ين�صح  املغرب،  �صالة  اأداء  وبعد  مرتفعة. 
احل�صاء  مثل  خفيفة  مقبالت  بتناول  رفيق 
جتديد  على  تعمل  حيث  املقرم�صات؛  اأو 
ال�صوارد يف اجل�صم، وهي مهمة لوظائف املخ 

واالأع�صاب، كما ميكن اأن ت�صاعد املعدة على 
العمل وتهيئها لوجبة االإفطار.

من  حالة  يف  النا�س  من  الكثري  يدخل 
اخلمول يف �صهر رم�صان، وغالًبا ما يكون 
ذلك ب�صبب تخطي وجبة ال�صحور؛ وهي وجبة 
ووفًقا  ال�صيام.  ت�صبق  التي  الفجر  قبل  ما 
لل�صائمني؛  �رشورية  الوجبة  هذه  لرفيق، 
بالطاقة  ال�صائمني  ال�صحور  "ميد  فيقول: 
خالل يوم ال�صيام، ولكن احذروا االإفراط يف 

تناول الطعام".
على  الرتكيز  "يجب  رفيق:  وي�صيف 
والتي  ب�صهولة،  ه�صمها  يتم  التي  االأطعمة 
والربوتينات  بالكربوهيدرات  غنية  تكون 
تناول  جانب  اإىل  واخل�رشوات،  الفواكه  مثل 
كمية كبرية من املياه. فاإذا تناولت بي�صة، اأو 
قطعة من اجلنب االأبي�س على قطعة من اخلبز 
املحم�س كامل احلبوب، و�رشيحة من البطيخ، 
والزبادي، وكوبني من املاء؛ فهذا يعترب وجبة 
ال�صعري،  االأطعمة مثل  اأن  �صحور مثالية. كما 
وال�صوفان،  والفول،  والفا�صوليا،  والقمح، 
والعد�س، من �صاأنها اأن متدك باملغذيات ملدة 
من  يقرب  ما  اأي  �صاعات؛  ثماين  اإىل  ت�صل 

عف ما توفره االأطعمة ال�صكرية". �صِ
رطوبة  على  احلفاظ  يكون  اأن  ويجب 
�صائم  اأي  اأولويات  قائمة  اأعلى  يف  اجل�صم 
هذا العام. ففي ف�صل ال�صيف، من ال�رشوري 
تناول �صوائل اأكرث من اأي وقت اآخر يف العام، 
ومع حلول رم�صان يف هذا الوقت احلار نفقد 
املزيد من ال�صوائل. ومع ذلك، ين�صح رفيق 
باأال ن�صت�صلم الإغراءات تناول الكثري من املاء 
اأجهزة اجل�صم؛  االإفطار؛ حتى ال ننهك  وقت 
املاء  من  منا�صبة  كمية  "تناول  فيقول: 

والع�صري على مدار الليل بداًل من ذلك".
ن�شائح مفيدة

جيدة،  ب�صحة  تتمتع  كنت  واإذا  حتى 
ف�صل  يف  رم�صان  حلول  اأن  تعلم  اأن  يجب 
ال�صيف ميكن اأن يكون له تاأثري على �صحتك. 
ولدى رفيق بع�س الن�صائح لتجنب اجلفاف 

اأو االإرهاق خالل ال�صهر الكرمي:
• احلرارة 	 فيها  ت�صتد  التي  االأوقات  يف 

من اليوم؛ اأي ما بني الثانية ع�رش ظهًرا 
والثالثة ع�رًشا، حاول البقاء يف املناطق 
الباردة )داخل املباين اأو يف ظل(، وقلل 

من االأن�صطة اجل�صدية. ا�صرتخ اإذا اأمكن.
• جتنب االأطعمة املقلية واحلارة؛ فيمكن اأن 	

توؤدي اإىل اإ�صابتك بحمو�صة اأو ع�رش ه�صم.
• خالل �صاعات الليل، قاوم اإغراءات تناول 	

ال�صاي، اأو القهوة، اأو امل�رشوبات الغازية. 
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وعندما تزور االأقارب واالأ�صدقاء، تناول 
كوًبا من املاء.

• تناول 	 يجب  وال�صحور،  االإفطار  بني 
اأن  ويف�صل  باعتدال،  ال�رشقية  احللويات 
تقوم بتقدمي "احللو" من الفواكه الطازجة 
ا عنها، باالإ�صافة اإىل كمية معقولة  عو�صً

من املك�رشات.
• تناول وجبة ال�صحور قبيل الفجر مبا�رشًة 	

للح�صول على اأكرب قدر من الفائدة.
• ال�صحور، 	 خالل  الدهنية  االأطباق  جتنب 

وتناول الكثري من اللنب.
• املاحلة 	 االأطعمة  من  تتناوله  مما  قلل 

واملخللة اأثناء ال�صحور؛ حيث اإنها ت�صلب 
الرطوبة من اجل�صم.

• خالل 	 احللويات  عن  بعيًدا  البقاء  حاول 
ال�صحور؛ فيمكن اأن ترفع من ن�صبة ال�صكر 
بالعط�س  ت�صعر  �صيجعلك  مما  الدم،  يف 

الحًقا اأثناء اليوم.
• قم بتناول كميات منا�صبة من املاء على 	

تتناول  اأن  هدفك  فاجعل  الليل؛  مدار 
ومل�صاعدتك  النوم.  قبل  اأكواب  ثمانية 
على املتابعة، قم مبالأ زجاجة من املياه 
بكمية معينة معيًدا ملئها عندما تفرغ، 

وحاول اأن ت�رشبها كلها.
• تناول كمية منا�صبة من االألياف؛ لتجنب 	

االإم�صاك.
• �صوائل 	 التي حتتوي على  الفواكه  تناول 

مثل البطيخ، والعنب، والطماطم؛ فهي متد 
اجل�صم بالكثري من املاء الذي يحتاجه.

• امل�صي 	 مثل  اخلفيفة  الريا�صات  مار�س 
ملدة 15-20 دقيقة وخا�صة يف امل�صاء.

م�رشوبات مو�شمية
خالل �صهر رم�صان يفقد اجل�صم ال�صوائل، 
ولتفادي اجلفاف خا�صًة خالل الوقت االأ�صد 
ال�صائمون  ي�رشب  اأن  يجب  العام،  من  حرًّا 
بع�س  يلي  وفيما  االإفطار،  بعد  كثرًيا 
ب�صعبية  حتظى  التي  اخلا�صة  امل�رشوبات 
امل�رشوبات  ولتح�صري  الغر�س.  لهذا  كبرية 
الباردة با�صتخدام اأية من املكونات التالية، 
قم بنقعها بدون �صكر يف املاء البارد، كما 
ملحاربة  اللنب؛  يف  هندي  التمر  نقع  ميكن 

حمو�صة املعدة.
�مل�صم�س(  )ع�صري  �لدين  قمر  يعد 
وهو  رم�صان،  يف  التقليدي  امل�رشوب 
م�صنوع من معجون امل�صم�س املجفف. ولقد 
اأ�صاد الفيل�صوف والفيزيائي العربي املعروف 
على  لقدرته  املجفف؛  بامل�صم�س  �صينا  ابن 

اإرواء العط�س وعمله كرتياق لالإ�صهال.
اله�صم،  ع�رش  الدين  قمر  يعالج 
اأنه  كما  الغذائي،  التمثيل  عملية  وينظم 
اإىل  و"ج"،  و"ب"  "اأ"  بفيتامينات  غني 
والبوتا�صيوم،  واحلديد،  الكال�صيوم،  جانب 
لبدء  مثلى  طريقة  يعد  وهو  والفو�صفور. 
االإفطار؛ حيث يولد ما يكفي من تدفق ال�صكر 
لت�صغيل اجلهاز اله�صمي دون اإثارته ب�صدة، 
ال�صكريات.  يف  االإفراط  من  احرت�س  ولكن 

اأ�صا�صي للخروب، وهو ينظم م�صتوى ال�صكر 
ح به مر�صى ال�صكري. يف الدم؛ فُين�صَ

فاكهة  �صجرة  من  هندي  �لتمر  وياأتي 
بكرثة  االآن  ينمو  ولكنه  ا�صتوائية،  اإفريقية 
على  هندي  التمر  يحتوي  الهند.  يف 
الكربوهيدرات والربوتينات مب�صتويات اأعلى 
اأخرى،  فاكهة  اأية  يف  املوجودة  تلك  من 
ال�صكري؛  ملر�صى  املثايل  امل�رشوب  وهو 
حيث ينظم م�صتويات ال�صكر والكولي�صرتول 
"ج"  بفيتامني  غني  ا  اأي�صً وهو  الدم.  يف 
وُم�َصبَّع  املناعي،  اجلهاز  يعزز  الذي 
االأ�صا�صية  املعادن  ومن  كاروتني.  بالبيتا 
البوتا�صيوم،  هندي:  التمر  يف  توجد  التي 

والفو�صفور، والكال�صيوم.
اأما �للنب �لر�يب )م�رسوب �لزبادي(، فهو 
ال�رشق  يف  �صعبية  االأكرث  امل�رشوبات  اأحد 
حيث  ا؛  اأي�صً م�رش  اإىل  و�صل  وقد  االأو�صط، 
الوقت  هذا  مثل  على  عادًة  تناوله  يقت�رش 
من ال�صنة. فمن املعروف اأن البكرتيا املفيدة 
اأن  ميكنها  الطازج  الزبادي  يف  املوجودة 
على  تعمل  اأنها  كما  اله�صم،  على  ت�صاعد 
االأمر  اله�صمي؛  واجلهاز  االأمعاء  تنظيف 
املنهكة  املعدة  معاجلة  على  ي�صاعد  الذي 
اأيام من تناول وجبات االإفطار  بعد ب�صعة 
وال�صحور الد�صمة. ومبا اأنه ال ي�صاف له �صكر، 
يف�صلون  بالر�صاقة  املهتمون  فاالأ�صخا�س 

ذلك امل�رشوب الق�صدي.
ال�صيف هو الف�صل املف�صل لدى معظم 
اأجل  ومن  النا�س.  كل  يكن  مل  اإن  النا�س، 
اال�صتمتاع بال�صيف، حاول اتباع الن�صائح 
ال�صيئة  العادات  وجتنب  ذكرها،  ال�صابق 
التي ميكن اأن توؤدي يف النهاية اإىل عواقب 
وخيمة. اإن العرق واجلفاف هما اأ�صد اأعدائنا 
رم�صان  حلول  مع  خا�صًة  الف�صل  ذلك  يف 
ال�صيف،  لف�صل  نف�صك  فجهز  منت�صفه؛  يف 
فعلته  ما  وان�َس  ا،  �صحيًّ �صوًما  ولت�صم 

ال�صيف املا�صي.
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the-Summer.aspx?p=3
http://weekly.ahram.org.eg/2009963//
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http://www.zakat.org/resources/entry/
how_to_keep_cool_and_healthy_during_
ramadan/

التوتر  من  بالتخفيف  الدين  قمر  يقوم  كما 
الع�صبي؛ فيكون ممتاًزا بعد يوم مرهق من 
ا على حم�س الفوليك؛  العمل، ويحتوي اأي�صً

االأمر الذي يجعله مفيًدا للغاية للحوامل.
على  �لكركديه  من  واحد  كوب  يحتوي 
يعادل  وما  الليمون،  حم�س  من   %17
يف  املوجود  "ج"  فيتامني  كمية  ن�صف 
جهاز  تعزيز  على  في�صاعد  واحدة؛  برتقالة 
املناعة وتقويته خا�صًة اأثناء ال�صيام. كما 
ي�صتخدم الكركديه بكرثة لتنظيم �صغط الدم، 
ال�صيام  اأثناء  الهبوط  والذي يتقلب ما بني 
واالرتفاع بعد االإفطار نتيجة لتناول كمية 

من ال�صكر املركز يف وجبة االإفطار.
احلارة  املناطق  يف  الكركديه  يعرف 
من  فيقلل  للعط�س؛  قاهر  باأنه  العامل  حول 
ال�رشايني،  يف  الدهنية  الرت�صبات  تراكم 
يف  الكولي�صرتول  م�صتويات  من  ويخف�س 
الدم. وي�صتخدم الكركديه يف عالج التهابات 
تنظيم  على  ي�صاعد  كما  البولية،  امل�صالك 
تدفق الدم، ويعمل على توازن م�صتوى ال�صكر 

يف الدم داخل اجل�صم.

اأما �لعرق �صو�س فهو م�رشوب معروف 
م�رش  يف  وخا�صًة  العربية  البلدان  يف 
ي�صت�صيغه  اأنه ال  الرغم من  و�صوريا. وعلى 
من  نوع  بو�صفه  اأكرث  ويعرف  اجلميع، 
العرق  فاإن  م�رشوًبا،  كونه  عن  احللوى 
الن�صطة  االأع�صاب  اأكرث  اأحد  يعترب  �صو�س 
لاللتهابات؛  ا  م�صادًّ فب�صفته  ا.  بيولوجيًّ
فهو يوؤثر على املناعة واجلهازين الدوري 

والتنف�صي.
املزمن؛  التعب  �صو�س  العرق  يحارب 
حيث يعمل عمل الهرمونات الطبيعية. هكذا 
االحتفاظ  طريق  عن  الك�صل  على  يق�صي 
بال�صوائل داخل اجل�صم، مما يقلل من ال�صعور 
بالظماأ، ويرفع من �صغط الدم، والذي عادة 
ما ينخف�س خالل فرتة ال�صيام ب�صبب عدم 
احل�صول على كمية كافية من ال�صكر، كما اأنه 

يحارب فقدان البوتا�صيوم.
ولكنه  خا�س،  مذاق  ا  اأي�صً للخروب 
ي�صتحق التذوق؛ فهو يقلل من الكولي�صرتول، 
كم�صاد  ويعمل  اله�صم،  على  وي�صاعد 
مَكورِّن  البينيتول  اأن  ثبت  وقد  لالأك�صدة. 
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ماذا نرتدي؟ هذا هو ال�صوؤال الذي يوؤرق 
كل �صخ�س - ل�صبب اأو الآخر - بغ�س النظر 
عن عمره، اأو ثقافته، اأو خلفيته، اأو ثروته، اأو 
عدم وجودها، وال يتعلق هذا االأمر ب�صيحات 
املو�صة بال�رشورة؛ بل اأحياًنا يكون م�صاألة 

حياة اأو موت!
يجب  مبا  علم  على  تكون  اأن  املهم  فمن 
منتع�ًصا  تبقى  لكي  ال�صيف؛  يف  ارتداوؤه 
وهناك  جيدة.  ب�صحة  ولت�صتمتع  وم�صرتيًحا، 
يف  توؤخذ  اأن  يجب  التي  العوامل  من  العديد 
ال�صيف؛  يف  ملالب�صك  اختيارك  عند  االعتبار 
الذي  الن�صيج  نوع  املثال:  �صبيل  على  ومنها 
ترتديه، ولون املالب�س، باالإ�صافة اإىل ت�صميمها. 
على  ت�صاعدك  التي  الن�صائح  بع�س  هنا 

اال�صتمتاع باأيام ال�صيف احلارة ب�صحة جيدة.
بدًءا بت�صميمات املالب�س، فمن املمكن 
تن�صاأ ظروف غري �صحية خطرية عندما  اأن 
اأثناء  نف�صه  تربيد  على  القدرة  اجل�صم  يفقد 
املناخ  يف  وخا�صة  ال�صديد  احلر  فرتات 
الرطب؛ حيث يتبخر العرق ببطء وال ي�صتطيع 
فقد  الالزمة،  بال�رشعة  ذاته  تربيد  اجل�صم 
اأيام  �صبعة  اإىل  اأربعة  من  اجل�صم  ي�صتغرق 
لكي يتكيف مع احلرارة ال�صديدة. والتعرق هو 
اآلية اجل�صم الطبيعية للتربيد الذاتي، وارتداء 
باأن  للجلد  ي�صمح  الف�صفا�صة  املالب�س 
ل من عملية التعرق، يف حني  يتنف�س وُي�َصهرِّ
ُتَقيرِّد املالب�س ال�صيقة تداول الهواء وحتتفظ 

ب�صخونة اجل�صم.
فهناك  املالب�س،  الأقم�صة  وبالن�صبة 
املريحة؛  االأقم�صة  من  حمدودة  جمموعة 
كما  خفيفة،  االأقم�صة  تلك  تكون  اأن  فيجب 
يجب اأن تكون لديها القدرة على امت�صا�س 
الرطوبة من اجل�صم؛ حيث اإن جتمع العرق ال 
ُي�صعر املرء بعدم الراحة فح�صب، بل اإنه غري 

ا. �صحي اأي�صً
مثل  الطبيعية  املواد  ا�صتخدام  ويف�صل 
ال  اإنها  حيث  والكتان؛  واحلرير،  القطن، 

بالتنف�س  للجلد  وت�صمح  باجل�صم  تلت�صق 
ب�صورة �صحيحة، كما اأنها ُت�صعرك بالراحة. 
الة  اأن تكون فعَّ اأخرى ميكن  اأقم�صة  وهناك 
على  املثال،  �صبيل  فعلى  احلار؛  املناخ  يف 
الريا�صية  املالب�س  اأقم�صة  اأن  من  الرغم 
اأقم�صة �صناعية؛ فاإنها جيدة يف فتل العرق، 
غري  فالبولي�صرت  ذلك؛  من  العك�س  وعلى 

منا�صب باملرة للمناخ احلار.
يف  لالرتداء  املثايل  الن�صيج  ولعل 
اأنه  ذلك  اأ�صباب  ومن  القطن؛  هو  ال�صيف 
التي  اخلا�صية  وهي  الهواء،  مبرور  ي�صمح 
ميت�س  كما  بارًدا.  اجل�صم  على  حتافظ 
القطن العرق وال ي�صمح له باأن يرتاكم؛ فبعد 
امت�صا�س العرق، ي�صمح القطن للرطوبة باأن 
ا وقادًرا  تتبخر يف الهواء؛ فيبقى اجللد جافًّ
على التنف�س، االأمر الذي يحافظ على ا�صتقرار 
درجة حرارة اجل�صم. ومن ناحية اأخرى، فاإن 
القطن من املواد االأقل اإثارة لردود االأفعال 
قد  معينة  اأقم�صة  عك�س  على  التح�ص�صية، 
الطفح  اإىل  توؤدي  وقد  اجللد،  منها  يتح�ص�س 
يف  القطن  ي�صتخدم  ال�صبب  ولهذا  اجللدي؛ 

امل�صحات وال�صمادات الطبية.
مادة  بكونه  ا  اأي�صً معروف  والقطن 
مريح  ن�صيج  فهو  اإ�صتاتيكية،  غري  حمايدة 
للغاية و�صهل اال�صتعمال؛ حيث اإنه ال يحتاج 
اإىل عناية خا�صة وميكن غ�صله وجتفيفه بكل 
مراًرا  غ�صله  ميكن  متانته،  وبف�صل  �صهولة. 

وتكراًرا دون اإحلاق ال�رشر مبظهره.
كبري  تاأثري  ا  اأي�صً املالب�س  وللون 
احلرارة  زادت  فكلما  االإن�صان؛  ج�صم  على 
املمت�صة، كلما زادت �صخونة املالب�س و�صعر 
االأقم�صة  ا�صتخدام  فيف�صل  باحلرارة.  املرء 
اأن  اإىل  متيل  الأنها  الفاحتة؛  االألوان  ذات 
تعك�س احلرارة بداًل من اأن متت�صها، فتحافظ 
ا. وعلى عك�س ذلك،  ن�صبيًّ بارًدا  على اجل�صم 

متت�س االأقم�صة ذات االألوان الداكنة ال�صوء.
كما اأن هناك اإ�صرتاتيجيات اأخرى جيدة 
للتعامل مع املناخ احلار؛ فعلى �صبيل املثال، 
يجب تغطية اجللد بداًل من تعري�صه للمناخ 
اعتقاًدا يف اأن ذلك ي�صاعد على تهويته. فعلى 
اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  ذلك،  من  العك�س 

تغطية  يجب  ولذلك  موؤملة؛  �صم�صية  حروق 
اجللد باالأقم�صة التي ت�صمح بالتهوية.

كذلك، يجب ارتداء ال�صنادل املفتوحة؛ 
ا  حتى ال تتعرق قدماك، ومن امل�صتح�صن اأي�صً
ا�صتخدام قبعة عري�صة احلواف؛ لتظلل راأ�صك 
فوق  االأ�صعة  من  �صعرك  وحتمي  ووجهك، 
درجة  يف  اإبقائك  مع  ال�صارة  البنف�صجية 

حرارة معتدلة.
املالب�س  فاإن  القول،  خال�صة 
الفاحتة  االألوان  ذات  اخلفيفة  الف�صفا�صة 
فعندما  احلار.  للطق�س  االأمثل  اخليار  هي 
اخرت  االرتفاع،  نحو  احلرارة  موؤ�رش  يزحف 
القطن اأو الكتان، واخرت االألوان الهادئة. فاإذا 
قمت باختيار مالب�س ثقيلة وداكنة، توقع اأن 
ت�صعر باحلرارة واللزوجة؛ فكلما كان اللون 
داكًنا، كلما �صعرت بعدم الراحة وال�صخونة. 

اأال قد مت حتذيرك؛ فاحرت�س!
املراجع

http://ezinearticles.com/?Which-Fabrics-
to-Wear-in-a-Hot-Climate&id=2544773
http://www.ehow.com/about_5366963_
better-loose-clothing-during-summer.html
http://www.indiastudychannel.com/
resources/141356-Cotton-fabrics-best-
summer-wear-beat-heat.aspx
http://www.4information.com/trivia/cooler-
black-white-clothing/
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اأرى �صاقيَّ وذراعيَّ وقد غطتها عندما   
اأن  اأعرف  احل�رشات،  لدغات 
ال�صيف قد بداأ. فبحلول حرارة ال�صيف، و�صبابه، 
ورطوبته، يغزو النحل الطنان، والنمل الزاحف، 
واأ�رشاب البعو�س عاملنا؛ حيث تزدهر جميعها 
بدايًة من اأواخر الربيع وطوال ال�صيف، لتبلغ اأوج 

ن�صاطها يف تلك الفرتة.
وعلى الرغم من تاأثرياتها غري ال�صحية، فقد 
احل�رشات  من  وغريها  احل�رشات  هذه  ت�صكل  ال 
 – فاإنها  الال�صعة والالدغة تهديًدا على احلياة؛ 
بال�صيف.  ا�صتمتاعنا  تنزع  قد   – تاأكيد  وبكل 
االأ�صدقاء  مع  �صواٍء  بحفل  القيام  فح�صب  تخيل 
واالأقارب، اأو ق�صاء وقٍت عند حمام ال�صباحة اأو 
الطلق  الهواء  �صرًيا يف  التجول  اأو  ال�صاطئ،  على 
يف �صحبة احل�رشات الطائرة؛ فال بد من اأن ذلك 
ومن  اال�صرتخاء.  اأو  املرح  اأوقات  �صفو  �صيعكر 
اأن  املهم  فمن  كلتيهما،  وبهجتك  �صحتك  اأجل 
نف�صك  لتحمي  ال�صارة؛  احل�رشات  على  تتعرف 

وعائلتك اأثناء ال�صيف.
اإنه وقت احل�رشات

ي�صم العامل ما يزيد عن مليون نوع معروف 
من احل�رشات؛ ولهذه االأنواع كافة منافع للبيئة 
بع�صها  اأن  اإال  باأخرى،  اأو  بطريقة  واالإن�صان 

ي�صيب االإن�صان واحليوان ببع�س االأ�رشار.
تكون احل�رشات اأقل عدًدا يف ال�صتاء، ولكنها 
طرق  وللح�رشات  خالله.  حية  البقاء  ت�صتطيع 
عديدة للنجاة من تاأثريات الطق�س البارد؛ فبع�صها 
يهاجر اإىل اأماكن اأكرث دفًئا، اأو اأح�صن ظروًفا على 
االأقل، بينما يدخل البع�س االآخر يف حالة �صبات 
تلك  وخالل  خاللها.  تطورها  يتوقف  �صتوي 
ن�صطة  غري  احل�رشات  تكون  ال�صباتية،  الفرتات 
)االأي�س(؛  اال�صتقالب  باملرة فيما يتعلق بعملية 
الزمن  من  لفرتة  تنمو  اأو  ت�رشب،  اأو  تاأكل،  فال 
اإىل ا�صتخدام  قد متتد ل�صهور، ومن ثم، ال حتتاج 

طاقتها لتبقى على قيد احلياة لفرتات طويلة.
دفًئا،  اأكرث  بطق�ٍس  ال�صيف  ياأتي  ما  وعادة 
يف  وازدهار  ارتفاًعا،  اأكرث  رطوبٍة  ومعدالت 
اأ�صكال احلياة النباتية واحليوانية، وتلك الظروف 
وفرًيا  غذاًء  جتد  حيث  احل�رشات؛  لراحة  مالئمة 

وتكون يف اأوج مو�صم تكاثرها.
هجمات احل�رشات

متثل  التي  احل�رشات  من  الع�رشات  هناك 
ومن  للم�صكالت؛  م�صدًرا  ل�صعاتها  اأو  لدغاتها 
�صامة  نوعني:  اإىل  احل�رشات  تلك  تق�صيم  املمكن 
وغري �صامة؛ حيث يكمن الفرق بني النوعني يف 

طبيعة اللدغة اأو الل�صعة.
�صحيتها  فتهاجم  ال�صامة،  احل�رشات  اأما 
دفاًعا عن نف�صها؛ حيث تقوم بحقن �صمومها عن 
طريق ل�صع ال�صحية بَذَنبها، وينتج عن ذلك رد 
االحمرار  متمثل يف  الب�رشة  على  فعل مو�صعي 
ت�صتمر  قد  بحكة  ال�صعور  احتمال  مع  واالأمل، 
لفرتة ت�صل خلم�صة اأيام. وقد يوؤدي حك مو�صع 
االإ�صابة اإىل حدوث عدوى؛ وعالوة على ذلك، قد 
تت�صبب الل�صعات املتعددة يف ردود اأفعاٍل اأو�صع 
نطاًقا مثل االإ�صابة بالقيء، واالإ�صهال، والتورم، 
والوهن ال�صديد. ويعاين االأفراد �رشيعو التاأثر من 
حتمرُّ  حيث  "�صاملة"؛  اأو  جهازية  اأفعال  ردود 
وتتورم  ة،  حاكَّ برثات  عليها  ويظهر  ب�رشتهم، 

املناطق البعيدة عن مكان الل�صعة.
واأما احل�رشات غري ال�صامة، من ناحية اأخرى، 
ما  وعادة  دمها.  على  لتتغذى  �صحيتها؛  فتلدغ 
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تكون تلك اللدغات اأقل اإيالًما من الل�صعات، 
وال ت�صتمر ردود اأفعال الب�رشة جراءها لفرتة 
احل�رشات  تكون  ال  عامة،  وب�صفة  طويلة. 
الالدغة نف�صها خطرية؛ حيث نادًرا ما تت�صبب 
تلك  قدرة  اأن  اإال  �ُص�صّية.  حَتَ اأفعاٍل  ردود  يف 
املالريا  مثل  االأمرا�س  نقل  على  احل�رشات 
واحلمى ال�صفراء هو االأمر املثري للقلق، ولكن 
تلك  لدغات  اأن  هو  فح�صب  اأغلبنا  يعني  ما 

احل�رشات ت�صبب حكة مزعجة للغاية.
النحل

�صحاياه  حلقن  اأذنابه  النحل  ي�صتخدم 
تتميز  ما  هي  فقط  االإناث  اأن  اإال  بال�صم؛ 
ُتدخل  وعندما  بطونها.  من  تربز  باأذناٍب 
�صحيتها  جلد  يف  الال�صعة  اأداتها  النحلة 
النحلة  ومتوت  ج�صمها،  عن  تنف�صل  فاإنها 

نتيجة لذلك.
مميتة  تكون  وقد  موؤملة  النحل  ل�صعات 
التاريخ  على  يتوقف  الذي  االأمر  ا،  اأي�صً
هوؤالء  يعاين  ما  فغالًبا  لل�صحية.  املر�صي 
النا�س الذين يتعر�صون لل�صعات النحل من 
ال�صعور  يف  متمثلة  مو�صعية  اأفعال  ردود 
بينما  واحلكة.  واالحمرار،  والتورم،  باالأمل، 
اأكرب  مناطق  تورم  من  البع�س  يعاين 
حجًما، وقد ي�صتمر هذا الَعَر�س لفرتة ت�صل 
اأفعال  ردود  لل�صحية  كان  واإن  اأ�صبوع.  اإىل 
املا�صي،  يف  النحل  ل�صعات  من  �صّية  �صُّ حَتَ
رد  وهو  العوار؛  من  يعاين  اأن  املمكن  فمن 

�صّي �صديد مهدد للحياة. �صُّ فعٍل حَتَ
رد  لتلطيف  االأف�صل  الطريقة  �لعالج: 
اإزالة ذنبها  النحل هو  لل�صعة  التعر�س  فعل 
من اجللد باأ�رشع وقٍت ممكن. ثم مترير ثلج 
على املنطقة امل�صابة للحد من التهاب اجللد 
ُتهدئ  اأن  ميكن  كما  الل�صلعة؛  عن  الناجم 
االأعرا�س.  حدة  من  الهي�صتامني  م�صادات 
غالبية  عالج  اإمكانية  من  الرغم  وعلى 
بع�صها  فاإن  املنزل،  يف  النحل  ل�صعات 
اإن  وبخا�صة  اإ�صافية،  طبية  رعاية  يتطلب 
التي  العوار  اأعرا�س  امل�صاب  على  ظهرت 
باحلكة  وال�صعور  اجللدي،  الطفح  يف  تتمثل 
يف اجللد كله، والتورم الذي ميتد من موقع 

الل�صعة، و�صعوبة التنف�س.

ن�صائح: جتنب التجول بالقرب من خاليا 
بالذعر  ت�صاب  ال  االأزهار.  حدائق  اأو  النحل 
فال�رشاخ  منك؛  بالقرب  نحلة  تطري  عندما 
التي  الطرق  من  احل�رشات  �رشب  وحماولة 
ت�صمن لك االإ�صابة بل�صعاتها. ما عليك فعله 
اأن تبقى  عندما تهبط نحلة على ب�رشتك هو 

هادًئا واأن تقوم بنفخها بعيًدا بلطف.
النمل

ال ينجم عن لدغات معظم اأنواع النمل اإال 
اأ�رشار ب�صيطة، اإال اأن لدغات بع�س االأنواع قد 
تت�صبب يف اأعرا�ٍس حادة. فعندما تلدغ تلك 
االأنواع كثرًيا ما حتقن اجللد اأو تر�صه مبواد 
يت�صبب  مما  النمليك،  حم�س  مثل  كيميائية 
يف ظهور اأعرا�س متمثلة يف احلكة، واالأمل، 
اأن  والتورم، وظهور البثور، وغريها. وميكن 
�صم  من  يتح�ص�صون  الذين  االأ�صخا�س  يعاين 
يف  و�رشعة  التنف�س،  يف  �صعوبة  من  النمل 
�رشبات القلب، والغثيان، والقيء، باالإ�صافة 

اإىل التورم ال�صديد.
النمل  مثل  النمل  اأنواع  بع�س  وترتك 
اللون،  فاحت  مركز  ذات  حمراء  زائدة  الناري 
مما قد يت�صبب يف املزيد من االأمل واالهتياج. 
وعادة ما يكون االأمل الناجم عن لدغة النمل 
الناري حارًقا، ولهذا اأطلق عليه النمل الناري. 
وقد يكون االأمل �صديًدا وجمهًدا للغاية، اإال اأنه 
نادًرا ما يتطلب رعاية طبية؛ حيث ي�صتطيع 
ب�رشعة  ال�صموم  هذه  تفكيك  االإن�صان  ج�صم 
كبرية. اإال اأن التورم الناجم عن اللدغة عادة 

ما يبقى لفرتة بعد انق�صاء االأمل.
باملاء  امل�صابة  املنطقة  اغ�صل  �لعالج: 
اللدغة؛  َمررِّر ثلًجا على مكان  وال�صابون، ثم 
للتخفيف من التورم واالآالم. ال حتك مو�صع 
االإ�صابة؛ لتجنب التهاب الب�رشة واهتياجها. 
للدغات  الطبيعية  العالجات  بعد  وهناك 
مبعجون  اللدغة  مو�صع  دهان  مثل  النمل، 
ا  �صميك من اخلمرية واملاء. كما ميكنك اأي�صً
و�صع ع�صري ليمون على مو�صع اللدغة؛ حيث 
تعمل حمو�صة الليمون على معادلة احلم�س 

الذي يحقنه النمل، ومن ثم اإبطال مفعوله.
ا�صتخدم  منزلك،  النمل  غزا  اإذا  ن�صائح: 
ونظف  منه،  للتخل�س  الليمون  ع�صري 

لتتخل�س  وال�صابون؛  باملاء  جيًدا  خزائنك 
منظفات  ا�صتخدم  ال�صقة.  بقايا  اأية  من 
اإن  االأر�صيات  تنظيف  يف  الليمون  برائحة 
اأمكن؛ وتاأكد دائًما اأن االأر�صيات خالية من 
فتات االأطعمة حتى ال يتكد�س النمل حولها.

البعو�ش
ت�صيع تلك احل�رشات على م�صتوى العامل 
وحتى  الربيع  اأواخر  بني  ما  الفرتة  يف 
ن�صاطها  اأوج  يف  وتكون  اخلريف،  بدايات 
يكون من  وال�رشوق؛ حيث  الغ�صق  يف وقت 

ال�صعب روؤيتها.
يف�صل البعو�س املناخ الرطب والدافئ، 
الأن  املياه؛  من  بالقرب  ويتكاثر  ويعي�س 
املياه.  يف  اإال  العي�س  ت�صتطيع  ال  يرقاتها 
واإناث البعو�س هي فقط التي لديها القدرة 
من  الكثري  البعو�س  وينقل  اللدغ،  على 
االأمرا�س مثل املالريا وفريو�س غرب النيل، 

وهي اأمرا�س تنتقل لالإن�صان واحليوان.
ما  عادة  البعو�س،  للدغة  التعر�س  بعد 
يظهر على ب�رشة ال�صخ�س امل�صاب ورم ُي�صمى 
ذات  دائرية،  البرثة  هذه  وتكون  "البرثة"، 
حوافَّ وردية اأو حمراء، ويكون مركزها اأبي�س 
اللون. واإن كنت تتح�ص�س من لدغات البعو�س، 
وقد  اأو�صع،  نطاق  على  احلكة  من  تعاين  فقد 
وااللتهاب  والتورم،  احلكة،  اأعرا�س  حتُدث 
اجل�صم  فعل  لرد  نتيجة  البعو�صة  لدغة  جراء 

املناعي للعاب الذي حقنته اأثناء اللدغة.
للدغة  حاد  فعل  رد  حدوث  اأن  اإال 
الذين مير�صون  اأمر نادر. وهوؤالء  البعو�س 
اأعرا�س  من  االأمر  اأول  يف  �صيعانون  ب�صدة 
ت�صبه اأعرا�س االإنفلونزا مثل ال�صداع ال�صديد، 

واآالم اجل�صم، والغثيان، والطفح اجللدي.
باملاء  امل�صابة  املنطقة  ف  نظرِّ �لعالج: 
وال�صابون؛ حيث يعمالن على تلطيف احلكة 

جتنب  حاول  البكترييا.  من  اجللد  وتنظيف 
حك اجللد ب�صدة؛ الأن ذلك من �صاأنه اأن يدمر 
الب�رشة، بل واأن يدميها اأحياًنا، ومن املمكن 

ا ا�صتخدام االأدوية امل�صادة للحكة. اأي�صً
اأنه  العلمي  البحث  اأثبت  لقد  ن�صائح: 
متالحقة،  بعو�ٍس  للدغات  تتعر�س  كنت  اإن 
التي تنبعث منك؛  الرائحة  اإىل  فاإن ذلك يعزو 
فالبعو�س ينجذب لروائح حمددة يبعثها اأنا�س 
بعينهم. ومن ثم، فاالأ�صخا�س الذين نادًرا ما 
رائحة  اأج�صامهم  تطلق  للدغات  يتعر�صون 
التي  فالروائح  البعو�س؛  �صم  حا�صة  تعطل 

تغطي اجل�صم تعمل مبثابة م�صدات للبعو�س.
وب�صفة عامة، عندما تكرث احل�رشات يف 
�صهور ال�صيف، ا�صتخدم م�صتح�رًشا يدخل يف 
تركيبه زيت دييت )اإن، اإن ـ ثنائي ايثيل ـ اإم 
ـ تولواأميد DEET(*، على املناطق املك�صوفة 
ا  من اجللد وقتما تخرج. ومن املف�صل اأي�صً
ب�رشتك يف  تغطي  واقية  ترتدي مالب�س  اأن 
االأماكن التي قد توجد بها ح�رشات؛ بنطلوًنا، 
وحذاًء.  وقبعة،  طويلة،  باأكمام  ا  وقمي�صً
دائًما  تذكر  ال�صيفية،  بعطلتك  وللتمتع 
اللدغات  من  �صتحميك  فهي  الن�صائح  هذه 

والل�صعات املوؤذية الأغلب الوقت. 
امل�شطلحات

 :)DEET دييت )�إن، �إن ـ ثنائي �يثيل ـ �إم ـ تولو�أميد*
هو زيت اأ�صفر باهت، يعد اأ�صهر مادة فعالة يف الوقاية 
من احل�رشات. ويجب تطبيقها على الب�رشة اأو املالب�س؛ 
حيث توفر حماية من خمتلف اأنواع لدغات احل�رشات 

التي قد تنقل االأمرا�س.
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http://www.netdoctor.co.uk/ate/
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http://www.emaxhealth.com/3412646/.html
http://www.medicalnewstoday.com/
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http://www.articlesbase.com/allergies-articles/
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venomallergy.htm
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