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منذ زمن لي�س بطويل، كان با�ستطاعتنا حتديد موعد 
الربيع وال�سيف واخلريف وال�ستاء؛ ولكن هذا لي�س ممكًنا 
الآن! قد ل يبدو ذلك بالأمر الهام؛ اإل اأنه الأمر الأهم الآن. 

يف الواقع، هو مو�سوع حياة اأو موت.
الب�ساطة،  عن  يكون  ما  اأبعد  هو  كوكبنا  مناخ  اإن 
عليه،  توؤثر  عوامل  من  يح�سى  ل  ما  هناك  اأن  فالواقع 
وحتى  ال�سم�س  �سطح  على  الهائلة  الأحداث  من  ابتداًء 
التفاعالت  وكذلك  املحيطات،  الدقيقة يف  الكائنات  منو 
الطفيفة بني الكثري من هذه العوامل. ومع ذلك فاإن هناك 
�سورة  اإىل  ت�سري  التي  الأدلة  من  ومتزايًدا  موؤكًدا  ا  كمًّ
هي  الزيادة  وهذه  تزايد،  يف  العامل  حرارة  اإن  وا�سحة: 
الإن�سان والتي تزيد من م�ستويات غازات  اأن�سطة  نتيجة 
تلك  انبعاثات  ا�ستمرت  واإذا  باجلو؛  الزجاجية  ال�سوبة 
الغازات بال هوادة، �ست�ستمر درجات احلرارة يف الرتفاع، 

ومع هذا الرتفاع �ستتزايد العواقب اخلطرية.
عاملية  اأزمة  بالفعل  هو  احلراري  الحتبا�س  اإن 
هناك  لي�س  اأنه  يعني  ل  هذا  ولكن  ا.  عامليًّ حالًّ  ت�ستلزم 
ا  ما ميكن اأن نفعله كاأفراد؛ فيتوجب علينا التفكري عامليًّ
ا. ملاذا؟ لأن احلقيقة التي ل ميكن اإنكارها  والعمل حمليًّ

هي اأن احلياة كما نعرفها يف خطر حمدق.
لي�ست من كبار امل�سئولني عن  اأن م�رص  وبالرغم من 
من  اأنها  اإل  ال�سوبة،  غازات  لنبعاثات  العاملي  املجموع 
اأكرب الدول املعر�سة للتداعيات الناجتة عن التغري املناخي. 
ولأن 95% من مياه ال�رصب يف م�رص تاأتي من نهر النيل، فاإن 
موقفها يزداد �سعًفا مع اأي تغري يف اأمناط هطول الأمطار 
ا على  على طول جمرى النيل. والتغري املناخي �سيوؤثر اأي�سً
الإنتاجية الزراعية وال�سمكية؛ مما يوؤثر بالتايل على موارد 
البالد الغذائية. بالإ�سافة اإىل اأن الزيادة يف م�ستوى البحر 
ت�سكل خطًرا على �سواحل م�رص على كل من البحر املتو�سط 
والبحر الأحمر؛ الأمر الذي ل يهدد ال�سياحة فح�سب، واإمنا 

ا النظام البيئي )الإيكولوجي( باأ�رصه. يهدد اأي�سً
ويف هذا العدد من ن�رصة مركز القبة ال�سماوية العلمي 
نلقي ال�سوء على بع�س اأوجه التغري املناخي، وبالأخ�س 
الحتبا�س احلراري، وذلك لي�س فقط �سعًيا لتو�سيح هذه 
وكذلك  وتفاقمها،  حدوثها  وكيفية  اخلطرية،  الظاهرة 
الو�سائل  بع�س  لعر�س  ا  اأي�سً واإمنا  الوخيمة؛  عواقبها 
التي ميكننا كاأفراد اللجوء اإليها للحد من هذه الظاهرة، 

وبالتايل لإنقاذ كوكبنا، وحياتنا وحياة اأبنائنا.

يف مواجهة التغري!
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

مركز القبة السماوية العلمي...
رمـــــز لطريقـــــة حيـــــاة جديـــــــــدة!

بعد عامني تقريًبا من كوين جزًءا من تلك املوؤ�س�سة التي 
ا من عنا�رص التغيري،  كانت ومازالت و�ستظل دائًما عن�رًصا هامًّ
اأدركت اأن التغيري الذي حتدثه مكتبة الإ�سكندرية ب�سفة عامة، 
ومركز القبة ال�سماوية العلمي ب�سفة خا�سة، يف املجتمع يبداأ 
بهوؤلء الذين يعملون بداخلها. واأنا اأعلم ذلك لأنه يف اأقل من 

عامني منذ تخرجي من اجلامعة قد تغريت كثرًيا بالفعل!
واأنا ع�سو يف فريق الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي. 
و�سعار فريقنا: امل�ساركة، التعليم، التثقيف، الإلهام؛ ميثل ما 
اأن نكون مبدعني يف  ناأمل يف حتقيقه. فتتلخ�س مهمتنا يف 
الروؤية والكتابة والت�سميم والت�سوير، بهدف اكت�ساف وتكييف 
وتطوير املن�سورات العلمية املطبوعة والرقمية للجمهور ب�سفة 
عامة، ولالأطفال وال�سباب ب�سفة خا�سة. ونحن نطمح لتحقيق 
مهمتنا من خالل تطبيق مبادئ الإدارة الفعالة يف اأداء مهام 

عملنا اليومية، وكذلك يف تنفيذ م�رصوعاتنا املتنوعة.
ال�سماوية  القبة  مبركز  الن�رص  فريق  اأن  من  الرغم  فعلى 
العلمي هو فريق تنفيذي يف املقام الأول، وله مهام وظيفية 
وكذلك  الن�سو�س،  ومراجعة  وترجمة  لتطوير  م�ستمرة 
الت�سميمات والطباعة اخلا�سة باملركز، بالإ�سافة اإىل حتديث 
تطوير  على  نعمل  ما  دائًما  فنحن  الإلكرتوين،  املركز  موقع 
من  الفريق  ويتكون  املطبوعات.  من  ومتجددة  جديدة  اأمناط 
اإىل  جنًبا  يعملون  الذين  وامل�سممني  املحررين  من  جمموعة 
جنب لتحقيق جمموعة من الأهداف املحددة م�سبًقا للو�سول 
بذلك  حمققني  له؛  يطمحون  الذي  القيا�سي  املهني  للم�ستوى 

اأحالمهم ال�سخ�سية على طول الطريق.
واأحد اأهم جناحاتنا هو اإ�سدار ن�رصة مركز القبة ال�سماوية 
الق�سة  وبداأت  ا.  �سنويًّ مرات  ثالث  ت�سدر  والتي  هذه،  العلمي 
العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  اأن�سطة  جلمع  ب�سيطة  بفكرة 
املو�سمية يف مطبوعة �سغرية. اإل اأنه بعد فرتة، بداأت تت�سكل 
من  عدد  كل  يتناول  ا،  حاليًّ بكثري.  اأكرب  �سورة  الفريق  لدى 
ا يتنا�سب مع اأن�سطة املركز، وذلك  ا هامًّ الن�رصة مو�سوًعا علميًّ
للتوعية  فبالإ�سافة  واملقالت.  الأق�سام  من  عدد  خالل  من 
العلم  لتو�سيل  ا  اأي�سً تهدف  الن�رصة  اأ�سبحت  املركز،  باأن�سطة 
للجمهور بطريقة �سهلة وب�سيطة. وهدف فريقنا امل�ستقبلي هو 

موا�سلة تطوير الن�رصة لت�سبح قريًبا جملة علمية حملية.
ولأن فريقنا يدرك ويوؤمن باأن الإجنازات الكبرية ل ميكن 
حتقيقها اإل بالعمل اجلماعي، فنحن نعمل جاهدين لكت�ساب 

اإ�رصاك  يف  وجناحنا  زمالئنا.  وحما�س  واهتمام  احرتام 
اإنتاج  يف  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  اأع�ساء  من  جمموعة 
الن�رصة كان له الف�سل يف تطويرها والرتقاء بها اإىل م�ستوى 
على  ا  اأي�سً ح�سلنا  خاللهم  فمن  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  جديد. 
ا  فر�سة التعاون، لي�س فقط مع العلماء املتخ�س�سني، بل اأي�سً
اإىل  ال�سابة؛ وتعد هذه خطوة كبرية على طريقنا  مع املواهب 

حتقيق هدفنا.
لقد منحني عملي كمحررة مبركز القبة ال�سماوية العلمي 
ا تطوير  فر�سة لتطوير، لي�س فقط مهاراتي اللغوية، ولكن اأي�سً
فهنا  كثرًيا؛  األهمني  قد  اأنه  ذلك،  من  والأهم  املهني.  اإنتاجي 
تعلمت اأن اأحلم واأفكر بحرية، كما تعلمت الإبداع والطموح، اإىل 
جانب الدقة والنظام. فهذا املكان ُي�سعر الإن�سان بالفخر؛ كما 

ُي�سعره بكونه جزًءا من الثقافة، ومن الر�سالة، ومن التغيري.
اأن كوين جزًءا من ذلك الكيان الرائد يتعدى  لقد تعلمت 
متاًما  جديدة  وطريقة  روؤية  فهو  الوظيفة...  حدود  بكثري 

للحياة!
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القبة ال�سماوية

بعد ألفي عام، أصبح احللم حقيقة
تاريخ القباب السماوية

ماأخوذ عن مقال ملارك ت�سارتراند، قبة هايدن ال�سماوية باملتحف الأمريكي؛ والذي اأُعيدت طباعته لن�رصة "بالنيتاريان"، �سبتمرب 1973
حرره وحدَّثه ماي�سة عزب، من�سق الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

قرابة  منذ  ال�سماوية  القباب  مهنة  بداأت 
لتطور  الوقت، كان  ذلك  الزمان. يف  القرن من 
الكهرباء  وكذلك  والآلت،  الب�رصيات،  علم 
الألفي  قرابة  عمرها  فكرة  حتقيق  يف  الف�سل 
ال�سماء  حماكاة  هي  الفكرة  هذه  وكانت  عام؛ 

بداخل حجرة.
الأ�سطح  على  لل�سماء  خرائط  ُر�ِسَمت  ولقد 
الكروية منذ ع�رصين قرًنا بهدف ت�سوير ال�سماوات 
متحرًكا  بع�سها  وكان  والتعلم،  الفن  اأجل  من 

لتقليد احلركة اليومية لالأجرام ال�سماوية.
وُين�َسب لأر�سميد�س اخرتاع اأول اآلة لتمثيل 
وبعد  تقريًبا.  ق.م.   250 عام  الكواكب  حركة 
وفاته، اأُخَذت الآلة اإىل روما؛ ويبقى م�سري هذه 
ا اأن كرة بطليمو�س قد  الآلة جمهوًل. ويقال اأي�سً

مثلت العتدالني.
الكرات،  تكبري  مع  التايل  التطور  واأتى 
القرن  يف  ُبنَيت  التي  جوتورب  كرة  واأ�سهرها 
ال�سابع ع�رص، وكان قطرها حوايل اأربعة اأمتار 
تت�سع  وكانت  اأطنان.  الثالثة  فوق  ووزنها 
ليجل�س عدد من الأ�سخا�س بداخلها على كر�سي 
دائري، ومت متثيل النجوم فيها عن طريق ثقوب 

ب�سطح الكرة.
ومن الكرات ال�سهرية الأخرى كرة جورورو؛ 
ترجع  التي  اأتوود  كرة  الكرات  تلك  اأواخر  ومن 
اأكادميية  مبتحف  كانت  والتي   1913 لعام 
�سيكاجو للعلوم؛ واأظهرت تلك الكرة 692 جنًما، 
وكان بها م�سباح لتمثيل ال�سم�س وثقوب على 

مدار م�سار ال�سم�س لتمثيل الكواكب.
احلـــُلم

يعترب "الأوربيتو�سكوب" الآلة الأوىل لعر�س 
يف  هيندرمان  اخرتعها  وقد  النجوم،  حركة 
1912 مبدينة بازيل ب�سوي�رصا. وعملت هذه  عام
الآلة بالرتو�س وكان بها كوكبان يدوران حول 
العبقري  الخرتاع  هذا  وكان  مر3كزية.  �سم�س 

مفيًدا للتعليم، ولكن كان به الكثري من الق�سور.
ال�سماء  حماكاة  فكرة  يف  الف�سل  ويعود 
الأملاين  الفلك  لعامل  ل  وُمَف�سَّ واقعي  ب�سكل 
وولف  قدم   1913 عام  ففي  وولف.  ماك�س 
فكرة  والتكنولوجيا  للعلوم  الأملاين  للمتحف 
ا حتاكي  اآلة ل حتاكي النجوم فقط واإمنا اأي�سً
ل�رصكة  املتحف  جلاأ  ولقد  الكواكب.  حركة 
الب�رصيات املعروفة كارل زاي�س والتي وافقت 

على درا�سة امل�سكلة.
باور�سفيلد،  والرت  تو�سل   ،1919 يف 
رئي�س �رصكة  الت�سميم ولحًقا  كبري مهند�سي 

ال�سماوية  الأجرام  عر�س  لفكرة  زاي�س،  كارل 
الأ�سلي  املخطط  كان  وقد  مظلمة.  حجرة  يف 
الفكرة اجلديدة  اأما  ي�سبه فكرة كرة جوتورب، 
فقد ب�سطت الأمور ب�سكل كبري، ولكن الأمر كان 
يتطلب خم�س �سنوات من احل�سابات واملحاولت 

لتحقيق الفكرة.
وي�صبح احللم حقيقة

ملدة خم�س �سنوات، قام باور�سفيلد وجمموعة 
كبرية من العلماء واملهند�سني واملخططني بالنظر 
يف املبادئ الفلكية املعنية والأجهزة امليكانيكية 
باإعادة  فقاموا  احللم،  حتقق  اأن  �ساأنها  من  التي 
اأفالم  اأعمال كري�ستيان هويجنز، وبناء  اكت�ساف 
ثم  للنجوم.  �سورة   4500 على  احتوت  للنجوم 
اكت�سفوا طرًقا للربط بني احلركة اليومية وال�سنوية 
منا�سبة.  ن�سبية  اأو�ساع  الكواكب يف  تبقى  حتى 
احلديث  الإ�سقاط  اخرتعوا  من  هم  باخت�سار، 

امل�ستخدم بالقباب ال�سماوية.
قبة  بناء  مت   ،1923 عام  اأغ�سط�س  يف 
قطرها 16 مرًتا على �سطح امل�سنع يف جينا 
من   "1 "منوذج  تركيب  مت  حيث  باأملانيا؛ 
جينا"  "اأعجوبة  حظيت  ولقد  الإ�سقاط.  جهاز 
يتم �سحنها  اأن  بعدة عرو�س غري ر�سمية قبل 
اإىل املتحف الأملاين حيث مت تركيبها يف قبة 
املتحف  يف  اجلهاز  وعمل  اأمتار.   10 قطرها 
حتى بداية احلرب العاملية الثانية حني مت نقله 
اإىل مكان اآمن، حيث جنا من الق�سف الذي كاد 
اأن يدمر املتحف متاًما خالل عاِمْي 1944-

1945. ولقد اأُعيد تركيب النموذج الأ�سلي بعد 
مايو 1951 حتى مت  املتحف يف  بناء  اإعادة 

ا�ستبداله "بالنموذج الرابع" فيما بعد.
غزو العامل

من  الكثري  ال�سماوية  القبة  اأبهرت  وقد 
يف  اأملانيا  يف  واملدنية  العلمية  ال�سخ�سيات 
 "1 "منوذج  بناء  تلت  التي  القليلة  ال�سنوات 

للجهاز، فقامت العديد من املدن الأخرى بطلب 
 ،"2 "منوذج  وكان  الإ�سقاط.  اأجهزة  وتركيب 
وهو اجلهاز ال�سخم امل�سابه للجر�س امل�سمت 
)الدمبل(، هو ال�سكل الذي ُعرَفت به �رصكة زاي�س 
منذ ذلك احلني. و�سهد عام 1927 بناء اأول قبة 
�سماوية خارج اأملانيا، وكان تركيًبا موؤقًتا يف 
فيينا؛ من ثم مت افتتاح قبة روما ال�سماوية يف 

عام 1928 ثم قبة مو�سكو يف عام 1929.
قباب  خم�س  بناء   1930 عام  و�سهد 
وميالنو  �ستوكهومل  يف  جديدة  �سماوية 
قبة  اأول  اإىل  بالإ�سافة  وفيينا،  وهامبورج 
�سماوية خارج اأوروبا عندما تربع ماك�س اأدلر، 
اخلريين،  �سيكاجو  مدينة  مواطني  من  وهو 
الأمريكتني.  يف  �سماوية  قبة  باأول  ملدينته 
ال�سماوية  لل�رصق بالقباب  اأول معرفة  وكانت 
يف اأو�ساكا عام 1937 ثم طوكيو عام 1938.

اأول قبة �سماوية  كما �سهدت الثالثينيات 
غري تابعة لزاي�س، وقد �سممها وبناها الإخوة 
كوركو�زس يف �سربينجفيلد، بالوليات املتحدة 
الأمريكية، حيث مت تركيبها يف املتحف هناك. 
ويقوم اجلهاز بعر�س 9500 جنم، ولكن بدون 
مت  لحق  وقت  ويف  الكواكب.  لعر�س  اإمكانية 
بناء جهاز مماثل لقبة ت�سارلز هايدن ال�سماوية 

يف بو�سطن.
اآفاق اأبعد

�سبيتز،  اأرماند  ح�سل   ،1936 عام  يف 
وظيفة  على  فيالدلفيا،  يف  بجريدة  موظف 
بدوام جزئي كمحا�رص يف قبة فيل�س ال�سماوية، 
للقبة  الأكادميية  الإمكانيات  لحظ  حيث 
ال�سماوية. وقد علم ا�ستحالة اأن حت�سل مدر�سة 
�سماوية،  قبة  على  �سغري  متحف  اأو  �سغرية 
ا وامل�ساحة  وذلك ب�سبب التكاليف العالية ماليًّ
الكبرية الالزمة. لذلك خطط لبناء جهاز اإ�سقاط 
مقبولة  بطريقة  ال�سماء  يحاكي  اأن  �ساأنه  من 

ولكن بتكلفة وحجم اأقل بكثري من اأجهزة زاي�س. 
فورد  "هرني  ت�سميته  اخرتاعه يف  ت�سبب  وقد 

القباب ال�سماوية" من قبل معا�رصيه.
ومت عر�س اأول جهاز ل�سبيتز يف اجتماع 
يف  هارفرد  جامعة  مبر�سد  الفلك  لعلماء 
اأواخر الأربعينيات؛ وقد جنح جهاز الإ�سقاط 
ال�سغري جناًحا كبرًيا، فاأُن�سئت معامل �سبيتز 
 "A-1" عام 1949. وقد اأحدث جهاز �سبيتز
ال�سماوية  القباب  �سناعة  عامل  يف  ثورة 
قبابية  بناء دور عر�س  املمكن  فاأ�سبح من 
واملتاحف  املدار�س  يف  والرتفيه  للتعليم 
وال�ستينيات،  اخلم�سينيات  وخالل  ال�سغرية. 
اأماكن عر�س  بداأت معامل �سبيتز يف تطوير 
اأكرب للقباب ال�سماوية املرموقة يف الوليات 
وبحلول  العامل.  وحول  الأمريكية  املتحدة 
برتكيب  قامت  قد  �سبيتز  كانت  ال�ستينيات، 
اأكرث من 500 نظام، الكثري منها ليزال يعمل 

حتى الآن.
�سبيتز  اأ�سبحت  ال�سبعينيات،  بداية  يف 
هي امل�سئولة عن تطوير القباب الأوىل لأنظمة 
الأفالم �سخمة البنية "اآمياك�س". واليوم، تزود 
�سبيتز م�سارح عر�س اأفالم الآمياك�س القبابية 

يف جميع اأنحاء العامل مبا حتتاجه.
تطوير  يف  �سبيتز  بداأت   ،1995 يف 
ويفمايو  الغامرة؛  الفيديو  منتجات  جمموعة 
عام 1997، مت افتتاح اأول م�رصح "اإلكرتيك �سكاي" 
�سكاي"  "اإي  فيديو  نظام  وكان   ،)ElectricSky(
اأنظمة  يف  وتوفرًيا  تنوًعا  الأكرث  هو   )ESky(
الفيديو القبابية يف العامل. ويف الوقت احلايل، 
فاإن موؤ�س�سة �سبيتز هي امل�سئولة عن اأكرث من 

1200 م�رصوع تركيب يف جميع اأنحاء العامل.
يف اجلانب الآخر من العامل

ا�ستخدم  اخلم�سينيات،  اأواخر  بحلول 
�سيزو جوتو، رائد ال�سناعة الياباين، خربات 
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بعد ألفي عام، أصبح احللم حقيقة
بقلم ماي�سة عزب، من�سق الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلميتاريخ القباب السماوية

�رصكته يف جمال التلي�سكوب لإنتاج اأول قبة 
�سماوية جلوتو. فكانت �رصكة جوتو الأوىل 
يف اإنتاج جهاز اإ�سقاط �سغري يت�سمن حركة 
الكواكب؛ ومنذ ذلك الوقت مت تركيب العديد 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  جوتو  اأجهزة  من 
املتحدة  الوليات  يف  منها  الأكرب  العدد 

الأمريكية.
ال�سماوية  للقباب  جوتو  ا�ستهرت  والآن، 
نظام  وهو  املهجنة،  ال�سماوية  القباب  باأجهزة 
امليكانيكي  الب�رصي  العر�س  جهاز  بني  يجمع 
للقبة ال�سماوية مع نظام ت�سوير فيديو رقمي كامل 

القبابية، وذلك حتت نظام حتكم متزامن واحد.
اليابانية  مينولتا  �رصكة  قامت  وقد 
عالية  والكامريات  بالب�رصيات  املعروفة 
هذا  يف  املوؤقتة  الإدخالت  ببع�س  اجلودة 
َثمَّ  من  اخلم�سينيات.  اأواخر  يف  املجال 
يف  ر�سميًّا  الدخول  مينولتا  �رصكة  قررت 
ق�سم  اإن�ساء  فتم  ال�سماوية  القباب  جمال 
تاأ�س�ست  وقد  1963؛  عام  ال�سماوية  القباب 
ال�سماوية  للقباب  املحدودة  مينولتا  �رصكة 
طورت   ،2001 اإبريل  ويف   .1988 عام 
الو�سطية"  "الكرة  جهاز  ال�رصكة  وباعت 
اأول جهاز عر�س قبة  )Medialglobe( وهو 

�سماوية رقمي كامل الألوان.
لحًقا

لقد ارتفع عدد القباب ال�سماوية يف العامل 
اأنظمة  اأ�سبحت  النمو،  هذا  ومع  هائل.  ب�سكل 
الإ�سقاط اأكرث تطوًرا يف الت�سغيل واأكرث دقة يف 

ت�سوير ال�سماء.
وبينما ت�ستخدم القباب ال�سماوية ال�سغرية 
فاإن  والكليات،  املدار�س  يف  للتعليم  كاأدوات 
كو�سيلة  تعمل  باملتاحف  ال�سماوية  القباب 
وتعريفه  املهتم  اجلمهور  بني  العلم  لن�رص 
من  بدايًة  الفلكية؛  وبالكت�سافات  بالعجائب 
النجمية  املجموعات  لأ�سكال  الب�سيط  التحديد 
املتطورة.  الو�سائط  املتعددة  العرو�س  وحتى 
وتلك العرو�س تو�سح وت�رصح مفاهيم مل تكن 
باور�سفيلد  عر�س  عندما  اكت�سفت  قد  حتى 
كالنجم  مفاهيم  فخوًرا؛  جينا"  "اأعجوبة 

الناب�س والكوازار والثقوب ال�سوداء.
�سوًطا  ال�سماوية  القبة  قطعت  وقد 
و�سيلة  اأو  عر�س  كاأداة  �سواء  كبرًيا، 
كتب  عندما   1923 عام  منذ  تعليمية، 

عامل الفلك اإلي�س �سرتوجمرين:
تعليًما  اأكرث  اأداة  الآن  حتى  ُتبَتَكر  "مل 
اأداة  تتحدث  اأن  ي�سبق  فلم  تلك؛  من  اإبهاًرا  اأو 
كنًزا  نف�سه  اجلهاز  ويعد  مل�ساهديها.  مبا�رصًة 
هي  ال�سماوية  القبة  اإن  ا...  واأر�ستقراطيًّ ثميًنا 
مدر�سة وم�رصح و�سينما يف ف�سل درا�سي واحد 

حتت قبة ال�سماء اخلالدة".
وهو الأمر الذي يظل حقيقة حتى الآن.

املراجع:
www.ips-planetarium.org
www.spitzinc.com
www.goto.co.jp/english/
www.konicaminolta.com/planetarium/

ما هي اجلمعية الدولية 
للقباب ال�صماوية؟ 

)www.ips-planetarium.org(
للقباب  الدولية  اجلمعية  تاأ�س�ست 
رابطة عاملية  ال�سماوية عام 1970؛ وهي 
وتتكون  ال�سماوية.  بالقباب  للعاملني 
من  ع�سو   700 حوايل  من  اجلمعية 
مدار�س  وميثلون  العامل؛  حول  دولة   35
وكليات وجامعات ومتاحف ومرافق عامة 
القباب  ذلك  يف  مبا  خمتلفة؛  اأحجام  ذات 

ال�سماوية الثابتة واملتنقلة.
ت�سجيع  هو  للجمعية  الأ�سا�سي  والهدف 
التبادل الفكري بني اأع�ساء الرابطة من خالل 
وعن  وال�سبكات.  واملطبوعات  املوؤمترات 
طريق تبادل وجهات النظر والعمل الإبداعي، 
اإدارة  يف  اأف�سل  اجلمعية  اأع�ساء  �سي�سبح 

القباب ال�سماوية.
للقباب  الدولية  للجمعية  وتنت�سب 
ال�سماوية اأكرث من 20 جمعية اإقليمية ووطنية 
التنفيذي  املجل�س  ويتكون  العامل.  من حول 
للجمعية، وهو الهيئة احلاكمة للمنظمة، من 
ممثلي تلك اجلمعيات واملوظفني املنتخبني.

اأربعون عاًما من املوؤمترات الدولية 
جلمعية القباب ال�صماوية 

)www.ips-planetarium.org(
ينعقد املوؤمتر الدويل للجمعية كل �سنتني، 
واملجموعات  الرابطة  اأع�ساء  بني  ويجمع 
وتكنولوجيا  عامل  مع  املتداخلة  الأخرى 
القباب ال�سماوية؛ وذلك للتعر�س اإىل اأحدث 
الفريد  املجال  هذا  التقدم يف  اإليه  ي�سل  ما 
العامل، وامل�ساركة يف هذه  اأنحاء  يف جميع 
وتهدف  التجاري.  التداول  وكذلك  املعرفة، 
تلك املوؤمترات اإىل تعزيز التعاون من خالل 
على  واملوارد  اخلربات  وتبادل  التوا�سل 

ال�سعيد الوطني والإقليمي والدويل.

اجلمعية الدولية للقباب السماوية
املؤمتر الدولي جلمعية القباب السماوية يف اإلسكندرية، مهد علم الفلك

من  الفرتة  يف  موؤمتر  اأول  انعقد  وقد 
اأبرامز  قبة  يف   1970 اأكتوبر،   23 اإىل   21
املتحدة  بالوليات  مبيت�سجان  ال�سماوية 
ع�رص  اأحد  اأقيم  احلني  ذلك  ومنذ  الأمريكية. 
اأماكن  يف  موؤمتًرا  ع�رص  ت�سعة  اأ�سل  من 
خمتلفة يف الوليات املتحدة الأمريكية، كان 
اآخرها يف عام 2008 يف قبة اأدلر ال�سماوية 
ب�سيكاغو. وقد عقدت املوؤمترات الأخرى يف 
 ،)1984( واملك�سيك   ،)2000/1982( كندا 
 ،)1996( واليابان   ،)1990( وال�سويد 
 ،)2004( واإ�سبانيا   ،)1998( واإجنلرتا 

واأ�سرتاليا )2006(. 
ويف عام 2010، ولأول مرة يف اإفريقيا 
وال�رصق الأو�سط، �سوف ي�ست�سيف مركز القبة 
ال�سماوية العلمي مبكتبة الإ�سكندرية املوؤمتر 
الفرتة  يف  ال�سماوية  القباب  جلمعية  الدويل 

من 26 اإىل 30 يونية 2010.

املوؤمتر الدويل جلمعية 
القباب ال�سماوية 2010 

)www.bibalex.org/ips2010(
القباب  جلمعية  الدويل  املوؤمتر  يحمل 
اإىل  "العودة  عنوان   2010 ال�سماوية 
اعرتاًفا  وذلك  الفلك"،  علم  مهد  الإ�سكندرية، 
بالدور الهام الذي لعبته مكتبة الإ�سكندرية 
العلوم  جمالت  جميع  اإثراء  يف  القدمية 
وخا�سة علم الفلك. ومتثل ا�ست�سافة املوؤمتر 
والتي  احلديثة،  الإ�سكندرية  ملكتبة  معلًما 
اإنتاج  يف  للتميز  مركًزا  تكون  لأن  تتطلع 
تكون  اأن  اإىل  تتطلع  كما  ون�رصها،  املعرفة 
مكاًنا للحوار والتعلم والتفاهم بني الثقافات 

وال�سعوب.
واملو�سوع الرئي�سي للموؤمتر هو "تاريخ 
وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  والذي  الفلك"،  علم 
ب�سكل  �ساهمت  التي  م�رص  املوؤمتر؛  مبوقع 
كبري يف خلق تراث الإن�سانية. وعلى ال�سعيد 

مداولت  تقوم  اأن  املتوقع  من  الإقليمي، 
اللتقاء  نقطة  م�رص،  يف  املقامة  الرابطة 
بني ح�سارات الغرب وال�رصق وبوابة اإفريقيا 
على العامل، بدفع املهد خللق معلم جديد يف 
تاريخ علم الفلك يف املنطقة. ومن املتوقع اأن 
يقوم املوؤمتر باإحياء دور علماء الفلك العرب 
بهدف اإعادة جمد اأ�سالفهم يف الع�رص الذهبي 

للح�سارة الإ�سالمية.
الدويل  املوؤمتر  يقوم  اأن  املتوقع  ومن 
بني  الوعي  بن�رص  ال�سماوية  القباب  جلمعية 
�سناع القرار واجلمهور بالن�سبة للدور الهام 
الر�سمي.  غري  التعليم  يف  ال�سماوية  للقباب 
ا اأن يقوم هذا التجمع  ع اأي�سً واإنه من املتوقَّ
يف  جديدة  �سماوية  قباب  اإن�ساء  بتعزيز 
املطلب  لتلبية  الأو�سط  وال�رصق  اإفريقيا 

الإقليمي للمرافق التعليمية الرتفيهية.

حة
ملتا

ض ا
عرو

ال دورية زول
23 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

اآفاق جديدة
23 دقيقة

ج�سم الإن�سان
40 دقيقة

دائرة النار
40 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

عر�ض النجوم
45 دقيقة

معلومات للزائر
القبة  دخول  ور�سوم  اليومي  اجلدول  على  •لالطالع  	
الإلكرتوين:      املركز  موقع  زيارة  يرجى  ال�سماوية، 

www .bibalex.org/psc
القبة  حتتفظ  فنية،  ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  •يرجى  	
وقت  اأي  يف  العرو�س  تغيري  اأو  اإلغاء  بحق  ال�سماوية 

بدون اإخطار م�سبق.



صيـــف 42010

متحف تاريخ العلوم

احلقيقة وراء التغري املناخي
تغري املناخ على مر التاريخ البشري

بقلم ر�سا قنديل، اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

الواقع اأن مناخ الأر�س مل يثبت على حاٍل يوًما؛ فعلى مر ماليني ال�سنني منذ تكوُّن الأر�س وهو 
يف تغريُّ م�ستمر ا�ستجابًة للظروف الطبيعية. ولكن عندما يتحدث النا�س عن "تغري املناخ" اليوم، 
فهم يعنون التغريات الوا�سحة يف درجات احلرارة على مر المائة عام املن�رصمة. فقد ارتفع متو�سط 

درجة حرارة الغالف اجلوي خالل تلك الفرتة مبعدَّل 0,74 درجة مئوية.
وهذا لي�س كل �سيء، فقد اتفق معظم العلماء على اأن درجات احلرارة العاملية �سوف ت�ستمر يف 
الرتفاع، وذلك بناء على النبعاثات امل�ستقبلية لغازات ال�سوبة الزجاجية، والتي ل تعترب انبعاثات 
طبيعية ولكنها بفعل الب�رص. واإذا ارتفعت درجات احلرارة مبعدلت كبرية ف�ستكون التغريات املناخية 
هائلة لدرجة ي�سعب التعامل معها. ومن املحتمل اأن ت�ستد تلك التغريات وت�سبح اأكرث تكراًرا لت�سل 

اإىل حد الكوارث املناخية كالفي�سانات والأعا�سري وارتفاع من�سوب مياه البحر.
كيف بداأت رحلة التغري املناخي؟

بداأت الكت�سافات العلمية للتغري املناخي يف اأوائل القرن التا�سع ع�رص، عندما متت مالحظة 
التغريات الطبيعية يف املناخ القدمي والتعرُّف على التاأثري الطبيعي لل�سوبة الزجاجية. وعلم املناخ 
القدمي هو درا�سة التغري املناخي على مدار ال�سنوات منذ بدء اخلليقة. وت�ستخدم تلك الدرا�سة �سجالت 
ال�سفائح اجلليدية، وحلقات الأ�سجار، والروا�سب، وال�سعاب املرجانية، والأ�سداف والأحجار، وذلك 

لتحديد حالة النظام املناخي ال�سابق على الأر�س.
جدول زمني للأحداث الهامة يف تاريخ التغري املناخي

مت  والذي  بالبخار،  حمرك  اأول  باخرتاع  نيوكومن  توما�س  الربيطاين  احلديد  تاجر  قام   -1712
اإىل ارتفاع ن�سبة ا�ستهالك  د الطريق للثورة ال�سناعية واأدى  ا�ستخدامه على نطاق وا�سع، مما مهَّ

الفحم يف ال�سناعة.
1753- اكت�سف الطبيب ال�سكتلندي جوزيف بالك ثاين اأك�سيد الكربون.

1824- و�سف عامِل الفيزياء الفرن�سي جوزيف فورييه طبيعة "الحتبا�س احلراري" لالأر�س، م�سرًيا اإىل اأنه 
ل الغالف اجلوي؛ فعندما تتمثل احلرارة يف �سورة �سوء  "ميكن اأن ترتفع درجة حرارة الأر�س ب�سبب تدخُّ

جتد مقاومة اأقل يف اخرتاق الهواء من املقاومة التي تواجهها عندما تتحول اإىل حرارة غري م�سيئة".
1827- ا�ستخدم فورييه طريقة مناظرة لفكرة ال�سوبة ليقرتح اأن تاأثر الغالف اجلوي باحلرارة ُيبقي 

الأر�س دافئة اأكرث من املعتاد.
1861- اأثبت عامِل الفيزياء الأيرلندي جون تيندال اأن بخار املاء وبع�س الغازات الأخرى تت�سبب 

يف الحتبا�س احلراري.
الناجتة عن  الكربون  اأك�سيد  انبعاثات غاز ثاين  اأن  اأرينيو�س  ال�سويدي �سفانتي  العامِل  1896- اقرتح 

احرتاق الفحم تزيد من ظاهرة الحتبا�س احلراري لالأر�س، مما يوؤدي اإىل ارتفاع درجة حرارة الأر�س.
1900- اكت�سف عامِل �سويدي اآخر؛ نوت اأجن�سرتوم؛ اأنه حتى مع وجود ن�سب �سئيلة من غاز ثاين اأك�سيد 
الكربون يف الغالف اجلوي، فهو ميت�س بقوة اأجزاء من طيف الأ�سعة حتت احلمراء. وبالرغم من اأنه مل 

يدرك اأهمية ذلك، اأظهر اأجن�سرتوم اأن اآثار الغاز ميكن اأن تت�سبب يف ظاهرة الحتبا�س احلراري.
1927- و�سلت انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة عن ال�سناعة واحرتاق الوقود احلفري اإىل 

مليار طن كل عام.

1938- ا�ستخدم املهند�س الربيطاين جاي كالندر �سجالت ماأخوذة من 147 حمطة لالأر�ساد اجلوية 
حول العامل ليثبت وجود ارتفاع يف درجات احلرارة على مدار القرن املا�سي. كما اأظهر اأن تركيز

ثاين اأك�سيد الكربون قد ازداد خالل نف�س الفرتة، مما اأدى اإىل ارتفاع درجة حرارة الأر�س.
1955- ا�ستخدم الباحث الأمريكي جيلربت بال�س جياًل جديًدا من املعدات، مبا فيها اأجهزة الكمبيوتر 
ل لمت�سا�س الغازات املختلفة لالأ�سعة حتت احلمراء. كما ا�ستنتج اأن  الأوىل، وقام بعمل حتليل ُمف�سَّ
م�ساعفة تركيز ثاين اأك�سيد الكربون �سوف ت�سبب ارتفاع درجات احلرارة مبعدل 3-4 درجات مئوية.

1957- اأثبت عامِل املحيطات، الأمريكي روجر ريفيل والكيميائي هانز �سو�س، اأن مياه البحار لن 
ت�ستوعب ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون الزائدة التي �ستخرتق الغالف اجلوي كما هو متوقع.

1970- بداية فرتة ارتفاع درجة حرارة الأر�س املعروفة ب"الحتبا�س احلراري".
1988- قامت الأمم املتحدة بتاأ�سي�س الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC(، وذلك 

لتقييم ِعلم تغري املناخ.
على  ريو دي جانريو  مدينة  اأقيم يف  الذي  الأر�س  قمة  موؤمتر  احلكومات خالل  وافقت   -1992
"تثبيت ن�سبة  الهدف منها هو  اتفاقية الأمم املتحدة للتغري املناخي )UNFCCC(، والتي كان 
تركيز غازات ال�سوبة الزجاجية يف اجلو عند م�ستوى معني يحول دون التدخل اخلطري يف النظام 

املناخي من جانب الإن�سان".
املناخي  للتغري  املتحدة  الأمم  اتفاقية  �سمن  كان  والذي  كيوتو،  بروتوكول  ن  ت�سمَّ  -1997
)UNFCCC(، الأهداف الأولية لتقليل النبعاثات الناجتة عن املدن ال�سناعية يف الفرتة من 2008 

اإىل 2012؛ وقد قامت جميع الدول الكربى بالتوقيع عليه.
2001- جاء يف تقرير التقييم الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( اأنه 
مت العثور على اأدلة قوية تثبت اأن انبعاثات غازات ال�سوبة الزجاجية الناجتة عن اأفعال الب�رص هي 

ال�سبب الرئي�سي لالحتبا�س احلراري الذي �سهده الن�سف الثاين من القرن الع�رصين.

تاأثري ال�سوبة الزجاجية

تنعك�ض بع�ض اأ�سعة ال�سم�ض التي ت�سل اإىل الأر�ض، 
بينما يتحول البع�ض الآخر اإىل حرارة.

والغازات  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  يقوم 
الغلف  داخل  احلرارة  باحتبا�ض  الأخرى 

اجلوي للكرة الأر�سية، مما يبقيها دافئة.
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مواعيد العمل
من 09:00 �سباًحا اإىل 16:00 ع�رًصا من ال�سبت اإىل اخلمي�س:  

من 15:00 ظهًرا اإىل 18:00 م�ساًء اجلمعة:   
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:30 �سباًحا - 11:30 �سباًحا - 12:30 ظهًرا - 13:30 ظهًرا - 14:30 ع�رًصا

16:45 ع�رًصا اجلمعة:   
- تت�سمن جميع تذاكر عرو�ض القبة ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.

- لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم دخول املتحف 0,50 جنيًها
- جولت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف

متحف تاريخ العلوم

2006- ا�ستنتج تقرير �سترين عن اقت�ساد التغري املناخي، وهو تقرير ن�رصه عامِل القت�ساد نيكول�س 
�سترين يناق�س فيه تاأثري الحتبا�س احلراري على القت�ساد العاملي، اأنه ميكن للتغري املناخي تدمري 
الناجت املحلي الإجمايل )GDP( حول العامل بن�سبة ت�سل اإىل 20% اإذا مل تتم مالحظة الحتبا�س 

احلراري با�ستمرار.
2006- و�سلت انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون الناجتة عن ال�سناعة واحرتاق الوقود احلفري اإىل      

8مليارات طن كل عام.
.)www.cop15.org( 2009- اجتمعت 192 حكومة يف قمة الأمم املتحدة للمناخ التي ُعقدت يف كوبنهاجن

حمقِّق املناخ
كيف يتمكن العلماء من الك�سف عن التغري املناخي؟

ا�ستيعاب  نهم من  التي متكِّ اللغز  العلماء مثل املحققني؛ فهم يبحثون عن مفاتيح حل  يفكر 
املناخ ب�سكل اأف�سل، م�ستخدمني طرق عدة جلمع الأدلة.

بداأت تلك العملية منذ زمن بعيد، ولكن الطرق قد اختلفت من املا�سي اإىل احلا�رص.
ا�ستك�ساف املا�سي

العينات اجلليدية
يقوم بع�س العلماء بدرا�سة اجلليد كمفتاح لفهم املناخ. ولكن اأي نوع من اأنواع اجلليد؟ يقوم 
العلماء بدرا�سة اجلليد الذي ياأتي من الأنهار اجلليدية التي تكوَّنت منذ قدمي الأزل. فيقومون بتقطيع 
اأجزاء من اجلليد والبحث عن فقاعات الهواء املحتب�سة داخله منذ مئات ال�سنني اأو حتى اآلف ال�سنني؛ 
الذي قاموا  ال�رص  الأر�س يف املا�سي. وكان  الذي �ساعدهم على اكت�ساف كيف كان مناخ  الأمر 
باكت�سافه هو �سجل تاريخي لدرجات احلرارة الإقليمية وتركيز غازات ال�سوبة الزجاجية، والذي 

يرجع تاريخه اإىل 160 األف عام م�ست.
حتليل الروا�سب

الروا�سب هي عبارة عن مزيج من الرتبة وال�سخور قد تراكمت يف �سكل طبقات على مر الزمن. 
ومتكننا طبقات الروا�سب من معرفة اأماكن الأنهار اجلليدية التي كانت موجودة يف املا�سي. اأما 
الروا�سب املحيطية، فهي ُتَعد مبثابة خريطة لأماكن تدفق التيارات املحيطية يف املا�سي. وتخربنا 

حبوب اللقاح املتحجرة داخل طبقات الروا�سب باأماكن منو النباتات يف املا�سي.
حلقات الأ�سجار

ميكنك التعرف على عمر الأ�سجار عن طريق عد حلقاتها، وذلك لنمو حلقة جديدة كل عام. 
اأماكن وجود هذه الأ�سجار. ويتمثَّل  ال�سنوي يف  ا بكمية الرت�سيب  اأي�سً وتخربنا حلقات الأ�سجار 
اأية مادة رطبة اأخرى ت�سقط على �سطح الأر�س. ويقوم العلماء  اأو  اأو اجلليد  الرت�سيب يف الأمطار 
بدرا�سة اأحجام حلقات الأ�سجار؛ حيث تخربنا الأحجام املختلفة للحلقات عن التغري يف درجات 

احلرارة وكمية الرت�سيب.
البحث يف احلا�رض

الأر�سية.  الكرة  �سطح  على  احلرارة  درجات  معرفة  على  ت�ساعدنا  اجلوية  الأر�ساد  حمطات 
ا معرفة �رصعة الرياح وكمية هطول  وت�ستخدم تلك املحطات موازين خا�سة للحرارة. وميكنها اأي�سً

الأمطار اأثناء العوا�سف.
الأقمار ال�سناعية اخلا�سة بالطق�ض هي اأقمار مت اإطالقها يف الف�ساء لرت�سل معلومات للعلماء 

حول مناخ الأر�س ودرجة حرارتها.
مناطيد الطق�ض هي مناطيد تطري عالًيا يف الغالف اجلوي، حاملًة معدات خا�سة تقوم باإر�سال 

جميع املعلومات الالزمة عن الطق�س.
امات املحيطات هي اأج�سام تطفو على �سطح املاء غالًبا ما ُت�ستخَدم لتحذير القوارب من  عوَّ
دة مبعدات خا�سة متد العلماء  امات تكون مزوَّ املناطق اخلطرية يف املحيط اأو النهر. ولكن بع�س العوَّ

مبعلومات عن درجات احلرارة والظروف املناخية الأخرى.

تغري املناخ... قبل وبعد!

معلومات للزائر

يف حني اأن تاأثري الن�ساط الب�رضي على املناخ العاملي يثري جدلً �سديًدا، 
هناك علمات مادية على التغري البيئي يف كل مكان حولنا!

ذوبان الأنهار اجلليدية
يقول بع�س العلماء اإن زيادة معدل ذوبان الأنهار اجلليدية يف العامل هو دليل 
على ارتفاع درجة حرارة الأر�س. فعلى �سبيل املثال، كانت جبال اأوب�سال اجلليدية 
بالأرجنتني من اأكرب الأنهار اجلليدية يف اأمريكا اجلنوبية، ولكنها تختفي الآن 
مبعدل 200 م/العام. ويقول علماء اآخرون اإن ذلك النخفا�س ُيعد نتيجة لتغريات 

دة يف ديناميكية الأنهار اجلليدية واجليولوجيا املحلية. معقَّ
ارتفاع املد واجلزر

يتوقع بع�س العلماء اأن ارتفاع درجة حرارة املناخ وارتفاع م�ستوى �سطح 
العنيفة، والتي �سوف تت�سبب يف زيادة  العوا�سف  اإىل املزيد من  �سيوؤدي  البحر 
ال�ساطئ يف كيب هاتريا�س يف �سمال  ال�سواحل. هذا هو جزء من  تاآكل  معدلت 
تهالك  وقد  و2004.  عامي 1999  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  كارولينا 
جنوب الوليات املتحدة ومنطقة البحر الكاريبي عن طريق �سل�سلة من الأعا�سري 

القوية.
تل�سي اجلزر

اأكرث جذرية؛ حيث تتوقع الهيئة  اأخرى من العامل تغيريات  اأجزاء  قد تواجه 
الدولية للتغري املناخي اأن م�ستويات البحار قد ترتفع مبا يرتاوح بني 9 و88 �سم 
يف القرن املقبل، مما يهدد اجلزر املنخف�سة مثل جزيرة توفالو باملحيط الهادي. 

هذه ال�سور تظهر اآثار مد اأعلى من املعتاد.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/picture_gallery/05/sci_nat_how_the_world_
is_changing/html/1.stm
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قاعة اال�ستك�ساف

ملاذا جيب عليك زيارة 
قاعة االستكشاف؟!

بقلم اإجني حافظ؛ اأخ�سائي الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

اإن قاعة ال�ستك�ساف مكان رائع ورائد، فهي من�ساأة علمية ترفيهية غري تقليدية تهدف اإىل اإمتاع 
زوارها مبغامرات مده�سة تك�سف لهم بع�س عجائب العلوم يف جو من الت�سلية واملتعة.

انتباه كل  فاإنها جتذب  العك�س،  ال�سغار، بل على  ال�ستك�ساف على  اأن�سطة قاعة  ول تقت�رص 
ب�سيطة وم�سلية  اأن�سطة  العلوم من خالل  التعامل مع  الزوار من  يتمكن  الأعمار واخللفيات. فهنا 
للغاية، ولأنها �سهلة الفهم فهي اأكرث متعة وفعالية من الو�سائل التقليدية لتو�سيل العلم. والأهم 
من ذلك، فاإن الزوار يت�سنى لهم التحقق من وجود العلم يف كل �سيء يرونه وي�سمعونه ويلم�سونه 

يف حياتهم اليومية.
مت ت�سميم قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة لتعزز مفهوم التفاعل والكت�ساف من خالل ثالثة اأق�سام: 
اكت�سف نف�سك، واكت�سف بيئتك، واكت�سف الكون من حولك؛ والتي من خاللها يتمكن الزوار من اختبار 
واجليولوجيا  الأر�سية  الكرة  وجغرافيا  الإن�سان  بج�سم  املرتبطة  التجارب  من  متنوعة  جمموعة 
والبيئة وال�سل�سلة الغذائية والنباتات والعنا�رص الطبيعية وامليكانيكا والكهرباء والأر�ساد اجلوية 

وعلم الفلك، واأكرث من ذلك بكثري.
ال�سفرة ال�رضِّية

والتي  "الوراثة"،  الكمبيوتر  لعبة  نف�سك" هي  "اكت�سف  ق�سم  �سعبية يف  التجارب  اأكرث  اإحدى 
تتناول ذلك الفرع من العلوم املتعلق بدرا�سة كيفية توارث ال�سفات من جيل اإىل اآخر.

من اأمثلة �سفات الإن�سان التي حتددها اجلينات: طول ال�سخ�س، ولون عينيه و�سعره، وذكائه. 
وتوجد جينات الإن�سان يف 23 زوًجا من الكرومو�سومات يف �سورة �سفرة مدونة على حلزون مزدوج 
معروف با�سم احلم�س النووي. يف هذه التجربة، يختار الزائر �سفة معينة من الأب والأم حتى يرى 

كيف �سيكون �سكل الأبناء.
وكان جريجور ميندل املعروف با�سم "اأبو علم الوراثة" هو اأول من بحث يف هذا العلم. وكان 
جريجور راهًبا بدير برون؛ حيث بداأ التحقيق يف تنوع النباتات وتوارثها وتطورها يف حديقة الدير. 
ومن خالل جتارب البازلء التي قام بها، قدم اثنني من اأهم التعميمات املعروفة الآن با�سم قوانني 

ي. الوراثة؛ حيث قام ب�سياغة م�سطلحات علم الوراثة امل�ستخدمة اإىل الآن؛ وهي الهيمنة والتنحِّ
درع الإن�سان

رمبا �ستنده�س عندما تعرف اأن اجللد هو اأحد اأع�ساء اجل�سم. ومع ذلك، فجلدك ع�سو هام للغاية 
لأنه يغطي ويحمي كل �سيء داخل ج�سمك.

وتعتمد حا�سة اللم�س على خاليا اجللد احل�سا�سة، والتي متكنك من حتديد نوع الأ�سطح وملم�س 
واحدة من جمموعة جتارب موجودة  ن" هي  كل منها؛ لني اأم �سلب، �ساخن اأم بارد. "امِل�ض وخمِّ
بق�سم "اكت�سف نف�سك" تركز على احلوا�س اخلم�س، وهي جتربة مثرية لالهتمام؛ حيث ي�سع الزوار 
التي بداخلها با�ستخدام حا�سة  الأ�سياء  التعرف على  اأيديهم داخل عدد من احلاويات ويحاولون 

اللم�س فقط.

اإن �رص حا�سة اللم�س يكمن حتت جلدك، فلديك نهايات ع�سبية تعمل مع املخ واجلهاز الع�سبي؛ 
بحيث يت�سلم املخ ر�سائل تخربه مبا تلم�سه. واإذا قمت بلم�س �سيء خطري، فاإن النهايات الع�سبية 

تعمل مع ع�سالتك حتى حتميك من الإ�سابة باأذى.
كم من املاء؟

ل 45-75% من وزن اجل�سم.  هل تعلم اأن املياه حتتل الن�سبة الأكرب من عنا�رص اجل�سم؟ فهي ُت�سكِّ
ا من الولدة  وتختلف تلك الن�سبة ح�سب اختالف الدهون يف اجل�سم من �سخ�س اإىل اآخر، وتقل تدريجيًّ
وحتى ال�سيخوخة؛ وبالأخ�س خالل ال�سنوات الع�رص الأوىل من حياة الإن�سان. كما يقلل الوزن الزائد 

من ن�سبة املياه يف اجل�سم، فيمكن اأن ت�سل اإىل %45.
نف�سك" بقاعة  "اكت�سف  ق�سم  يف  اجلذابة  التجارب  من  واحدة  "ن�سبة املاء يف ج�سمك" هي 
ن�سبة  اإىل  م�سرًيا  اأنبوب،  داخل  املياه  ارتفاع  لي�ساهد  ميزان  على  الزائر  يقف  حيث  ال�ستك�ساف؛ 

املياه داخل اجل�سم.
حتريك ما ل ميكن حتريكه!

عندما يدخل الزوار اإىل ق�سم "اكت�سف بيئتك" من خالل اجل�رص املعلق، يلتقون مبجموعة جتارب 
عن احلركة والتي ت�سكل جزًءا من علم امليكانيكا.

اأداة  عن  عبارة  والطنبور  املجموعة،  هذه  يف  املميزة  التجارب  اأحد  اأر�سميد�ض" هو  "طنبور 
امليالد. ويتكون  الثالث قبل  القرن  اأر�سميد�س يف  اليوناين  الريا�سيات  ميكانيكية اخرتعها عامل 
ا. وعن طريق و�سع  الطنبور من اأنبوب بداخله ما ي�سبه املفك ميتد بطول الأنبوب متخًذا �سكاًل حلزونيًّ
الطرف ال�سفلي منه يف املياه ولف املفك، يتم رفع املياه لأعلى. ويتم تطبيق هذه النظرية يف الآلت 

امل�ستخدمة يف الري وال�رصف، ويف بع�س اأنواع الأدوات عالية ال�رصعة.
م�رص  يف  البناة  ا�ستخدمها  وقد  "الروافع".  ا  اأي�سً املنطقة  امل�سهورة يف هذه  التجارب  ومن 
القدمية لرفع وحتريك م�سالت تزن اأكرث من 100 طن. ويف اأب�سط �سورها، فاإن الرافعة عبارة عن 
ع�سا تدور وتتحرك بحرية عند نقطة معينة، وعند تغيري نقطة الرتكاز حيث تتحرك الرافعة، ميكن 
احل�سول على قوة اإ�سافية مع جهد اأقل. هناك اأمثلة للروافع يف قاعة ال�ستك�ساف، حيث ميكن للزائر 

جتربة رفع حمولة با�ستخدام حبال خمتلفة لختبار الفرق بنف�سه.
ط  اأما "البكرات"، فهي ت�ستخدم يف احلياة لرفع الكتل ال�سخمة على املباين العالية. وهي ُتب�سِّ
اأو  العمل وتوفر اجلهد لأنها تغري اجتاه احلركة للعمل مع اجلاذبية. ومع لف حبل حول بكرتني 
ثالث اأو حتى اأربع، ميكن بالفعل تقليل اجلهد الالزم لرفع �سيء ما. فاإذا ا�ستخدمت بكرتني فاإنك 
�ستبذل ن�سف اجلهد الأ�سلي، ولكن �سيتحتم عليك اأن ت�ساعف م�سافة �سحب احلبل؛ وهكذا، كلما زاد 

عدد البكرات، زادت م�سافة �سحب احلبل.
الطاقة اخلفية

ا�ستكماًل لق�سم "اكت�سف بيئتك" توجد الأجزاء اخلا�سة بالطاقة واملوجات، والتي تتمثل يف 
واللوحة  الب�رصية،  الطاقة  با�ستخدام  الكهرباء  وتوليد  ال�سحري،  والب�ساط  املو�سيقية،  الليزر  اآلت 

الإلكرتونية، وتوفري الكهرباء، بالإ�سافة اإىل جتارب الطاقة النظيفة واملتجددة.
ويف         ال�سنني.  ملاليني  الأر�س  على  للطاقة  م�سدًرا  ومازالت  ال�سم�سية  الطاقة  كانت  لطاملا 
الطاقة  لتجميع  علبة  ا�ستخدام  لفكرة  هري�سيل  جون  الربيطاين  الفلك  عامل  تو�سل   ،1830 عام 
ال�سم�سية؛ حيث متت�س اأ�سعة ال�سم�س جلمع احلرارة ل�ستخدامها يف طهي الطعام. والآن، ت�ستخدم 
الطاقة ال�سم�سية لأغرا�س كثرية؛ فعند حتويل الطاقة ال�سم�سية اإىل طاقة حرارية، ميكن ا�ستخدامها 
لت�سخني املياه يف املنازل واملباين وحمامات ال�سباحة، كما ميكن ا�ستخدامها يف ت�سخني الأماكن 

كاملباين وامل�ساتل وغريها.
ومع ذلك، هناك عيوب للطاقة ال�سم�سية، فكمية ال�سوء التي ت�سل اإىل �سطح الأر�س لي�ست كمية 
ثابتة، فهي تعتمد على املوقع، والتوقيت، وظروف الطق�س. ولأن ال�سم�س ل توفر الكثري من الطاقة يف 

مكان واحد يف نف�س الوقت، فيلزم م�ساحة الكبرية من الأر�س جلمع الطاقة مبعدل كاٍف.
اليوم، يتم ا�ستخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، فهذه الطاقة كنز من الطاقة النظيفة املتجددة. 
ومثل طواحني الهواء القدمية تقوم اآلت الرياح اليوم، واملعروفة با�سم توربينات الرياح، با�ستخدام 
�سفرات جلمع الطاقة احلركية املوجودة يف الرياح؛ حيث تتدفق الرياح عرب ال�سفرات فتعمل عمل 
الكهربائية  ال�سفرات مبحوِّل ي�ساعد يف ت�سغيل املولدات  ال�سفرات باحلركة، وترتبط  لتبداأ  الروافع 

لتوليد الكهرباء.
واملثري لالهتمام اأن اإجمايل الطاقة امل�ستخرجة من الرياح اأكرث من الطاقة الب�رصية امل�ستخدمة 
الأر�س  الرياح على  ا�ستخدام ما يقدر ب72 ترياواط من طاقة  حالًيًّا من جميع امل�سادر. وميكن 
ا مقارنة مبتو�سط ا�ستهالك الطاقة العاملية الذي يقدر ب15 ترياواط من جميع امل�سادر يف  جتاريًّ

عام 2005. ومع ذلك، ل ميكن ا�ستجماع كل طاقة الرياح املتدفقة يف نف�س النقطة.
من  متنوعة  جمموعة  تغطي  خمتلفة  جتربة  �ستني  قرابة  من  القليل  هو  �سبق  ما  كل  اإن 

املو�سوعات العلمية، وكلها يف متناول يديك يف قاعة ال�ستك�ساف اجلديدة الرائعة!
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منطقــــــة االستكشـــــــاف
مواعيد العمل

من 9:00 �سباًحا اإىل 16:00 م�ساًء. من ال�سبت اإىل اخلمي�س:   

من 15:00 ع�رًصا اإىل 17:00 م�ساًء. اجلمعة:    
مواعيد اجلولت

من ال�سبت اإىل اخلمي�س:
10:00 �سباًحا - 11:00 �سباًحا - 12:00 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:00 ظهًرا - 15:00 ع�رًصا.

15:00 ع�رًصا - 16:00 م�ساًء. اجلمعة:    
اأ�سعار الدخول

الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

قاعـــة االستمــــاع واالستكشـــــاف
- لالطالع على قائمة العرو�س املتاحة بقاعة ال�ستماع وال�ستك�ساف، يرجى

www.bibalex.org/psc :زيارة موقع املركز الإلكرتوين
- للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار
الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.   )DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.   )3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

ورشة العمل

اأن�سطة  عن  عبارة  هي  العمل  ور�س  اإن 
تفاعلية ت�سمح للطالب باأن يتوا�سلوا مبا�رصًة 
مع الظواهر العلمية، بينما يتفاعلون مع فريق 
عمل مركز القبة ال�سماوية العلمي. وكل مو�سم، 
يعمل اأخ�سائيو قاعة ال�ستك�ساف على ابتكار 
يقدمونها  التي  العمل  لور�س  جديدة  اأفكار 
هو  الأ�سا�سي  الأخ�سائيني  وهدف  للطالب. 
الوقت  نف�س  ويف  ممتعة،  العمل  ور�س  جعل 

جعلها عملية ومفيدة.
�سوف  املو�سم،  هذا  عمل  ور�س  ويف 
علمية  جمالت  عن  الكثري  الطالب  يعرف 
تاريخ  على  مثاًل  يتعرفون  ف�سوف  خمتلفة؛ 
الطبيعية،  الكوارث  وعواقب  الإ�سطرلبات، 
الطالب  النباتات. كما �سوف يكت�سف  وقوى 
التدوير،  اإعادة  عن  املثرية  احلقائق  بع�س 
وكيفية ت�سميم املباين وبنائها. وبالإ�سافة 
بع�س  الطالب  يكت�سب  �سوف  ذلك،  اإىل 
عمل  ور�سة  خالل  من  الريا�سية  املهارات 
الأرقام، وكذلك بع�س املعلومات عن التغذية 

والطالء الكهربي.
احليوي  للتنوع  الدويل  العام  ومبنا�سبة 
ببع�س  الطالب  ي�ستمتع  �سوف   ،)2010(
لهم  �ستك�سف  والتي  اجلديدة،  العمل  ور�س 
ال�سفات  وكذلك  البحار،  عامل  اأ�رصار  بع�س 
الوراثية ومقارنتها، اإىل جانب التعرف على 

الأنظمة البيئية ودورات احلياة.
اإعادة التدوير

والإبداع،  اخليال  ي  ُينمِّ احِلَرف  تعلُّم  اإن 
اليدوية،  والأعمال  ف�ساًل عن قوة املالحظة 
ا تقدير الذات الإيجابي. تقدِّم  كما يعزز اأي�سً
الور�سة لالأطفال ال�سغار ِحَرًفا منا�سبة  تلك 
الأطفال  يتعلم  حيث  وممتعة؛  وب�سيطة 
كيفية ال�ستفادة من املواد املتاحة بدًل من 

التخل�س منها.
• �سنوات. املرحلة ال�سنية: 9-6	

التغذية
اإنه خلطاأ �سائع اأنَّ كل ما هو جيد املذاق 
ا ب�سحتك. �سحيح اأن �سوء التغذية  يكون �سارًّ
له اآثار �سيئة على ال�سحة، ولكن لي�س كل ما 
هو �سهي يعترب غري �سحي. يف تلك الور�سة، 

ال�سليم،  الغذاء  اختيار  كيفية  الأطفال  يتعلم 
مع اأخذ املذاق والثقافة والتكاليف والتف�سيل 

ال�سخ�سي يف عني العتبار.
• �سنوات. املرحلة ال�سنية: 9-6	

الأ�سماك
يتمكن  �سوف  الور�سة،  هذه  خالل  من 
الطالب من اإدراك اأهمية الأ�سماك يف حياتنا، 
وحتليل هياكلها العظمية ودرا�سة خ�سائ�سها 
املختلفة. ف�سوف يغو�سون يف عامل الأ�سماك 
ل�ستك�ساف اأنواعها املختلفة ومعرفة املزيد 
اأ�سماك  وهي  �رصا�سة  الأنواع  اأكرث  اأحد  عن 

القر�س.
• �سنوات. املرحلة ال�سنية: 9-6	

قوى النباتات
اإىل  النباتات  قوى  عمل  ور�سة  تهدف 
اأكرب  كم  لكت�ساب  لالأطفال  الفر�سة  اإتاحة 
من املعلومات حول مملكة النباتات وقيمتها 
الألعاب  خالل  ومن  لالإن�سان.  بالن�سبة 
الور�سة  تلك  تو�سح  والق�س�س،  والتجارب 
الدور الفعال الذي تلعبه النباتات والأع�ساب 
يف عالج العديد من الأمرا�س، وبالتايل مدى 

تاأثريها على حياتنا اليومية.
• �سنوات. املرحلة ال�سنية: 9-6	

الأرقام
الهدف الرئي�سي من تلك الور�سة هو زيادة 
وعي الطالب بالريا�سيات. و�سوف يتعرفون 
على تاريخ الأرقام يف احل�سارات املختلفة، 
كما �سيتعلمون طرق خمتلفة وب�سيطة وم�سلية 
الأ�سياء  قيا�س  كيفية  عن  ف�ساًل  للح�ساب، 

با�ستخدام اليدين والذراعني وال�ساقني.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 12-6	

تنوع البيئة البحرية
اأمًرا  املحيطات  من  احلياة  ن�ساأة  ُتَعد 
الإن�سان  ن�ساطات  تهدد  واليوم،  موؤكد.  �سبه 
وتهدف  البحرية.  للكائنات  احليوي  التنوع 
تعريف  اإىل  البحري  التنوع  عمل  ور�سة 
الطالب باحلياة البحرية يف م�رص، من خالل 
جمموعة متنوعة من الأن�سطة تعر�س طبيعة 
الكائنات البحرية. كما حتتوي ور�سة العمل 

الطالب  يقوم  حيث  خارجي،  ن�ساط  على 
برحلة اإىل متحف الأحياء املائية.

• �سنة. املرحلة ال�سنية: 12-9	
الإ�سطرلب

علماء  ا�ستخدم  تاريخية،  اآلة  باعتباره 
الفلك واملالحون الإ�سطرلب منذ عدة قرون 
والكواكب  والقمر  ال�سم�س  مواقع  لتحديد 
والنجوم، وكذلك حتديد خطوط الطول ودوائر 
العر�س ومعرفة الوقت من اليوم. خالل تلك 
الإ�سطرلب  تاريخ  الطالب  يتعلم  الور�سة، 
بعمل  يقومون  �سوف  كما  وا�ستخداماته، 

الإ�سطرلب اخلا�س بهم.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-9	

البناء
الأ�سكال  من  العديد  يف  املباين  تاأتي 
من  العديد  ُتلبِّي  وهي  وال�ستخدامات. 
الطق�س  من  كملجاأ  املجتمع،  احتياجات 
املمتلكات،  ولتخزين  وللخ�سو�سية،  ال�سيئ، 
تلك  ت�ساعد  مريح.  ب�سكل  والعمل  وللعي�س 
البناء  اأ�سا�سيات  فهم  على  الطالب  الور�سة 
بع�س  وتعلُّم  التفاعلية  التجارب  خالل  من 
الأفقي  واملنظور  الت�سميم  مثل  املفاهيم 

والوجهي واجلانبي.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-9	

الطلء الكهربي
لتجميل  الكهربي  الطالء  ي�ستخدم 
املعادن وعزلها وحمايتها وزيادة مقاومتها 
يف  ا�ستخداًما  الأكرث  واملعادن  التاآكل.  �سد 
الطالء هي النحا�س والنيكل والذهب. يف تلك 
الور�سة، يتعرف الطالب على كيفية ا�ستخدام 
الطالء لأغرا�س خمتلفة، وكيف يحمي الطالء 

الأج�سام املعدنية من التاآكل.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-9	

الكوارث الطبيعية
الأحداث  يف  الطبيعية  الكوارث  تتمثَّل 
والرباكني  الأعا�سري  مثل  اخلطرة،  الطبيعية 
الور�سة  تلك  تقوم  والت�سونامي.  والزلزل 
الطبيعية  الكوارث  على  الأطفال  بتعريف 

املختلفة وتاأثريها علينا وكيفية مواجهتها.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-12	

�سكرات�ض
اجلديدة  الربجمة  لغة  هي  �سكرات�س 
التفاعلية  الق�س�س  ابتكار  اإىل  تهدف  التي 
واملو�سيقى  والألعاب  املتحركة  والر�سوم 
والتي  للتعلم  بيئة  اأحدث  متثل  وهي  والفن. 
اعتمدها برنامج "�سييد" )�سلمربجري للتميز 
يف تطوير التعليم(. وميكن لربنامج �سكرات�س 
تربط  التي  الذاتية  للدرا�سة  ن�ساًطا  يكون  اأن 
بني الروح الإبداعية والعقل العلمي، لذا فهو 
بابتكار  يقوموا  اأن  والكبار  لل�سغار  يتيح 
الر�سوم املتحركة عن مو�سوعاتهم املف�سلة 
وم�ساركتها على �سبكة الإنرتنت. وهذا هو ما 

�سوف يتعلمه طالبنا خالل تلك الور�سة.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-12	



صيـــف 82010

الربامج اجلديدة
الت�سوير

ال�سور  ابتكار  وفن  عملية  هو  الت�سوير 
ت�سجيل  طريق  عن  املتحركة  اأو  الثابتة 
مثل  ح�سا�س،  و�سيط  با�ستخدام  الإ�سعاع 
ال�ست�سعار  اأجهزة  اأو  الفوتوغرافية  الأفالم 
الطالب  ي�ساعد  الربنامج  هذا  الإلكرتونية. 
على تعلم فن الت�سوير الفوتوغرايف واأغرا�سه 

املختلفة.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-12	

يرجى  والت�سجيل،  املعلومات  من  •ملزيد  	
الت�سال باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.

نادي الإبداع
الفر�سة  يوفر  اجلديد  الربنامج  هذا 
با�ستك�ساف  لال�ستمتاع  لالأطفال  املثالية 
مهاراتهم  وتنمية  الإبداعي  جانبهم 
الجتماعية. يتم تناول مو�سوع حمدد يف كل 
دورة؛ حيث يقوم الأطفال بتقدمي ابتكاراتهم 

للم�ساركني الآخرين ولآبائهم.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 12-9	

ال�ستدامة
تعريف  حول  م�ستمر  جدل  هناك 
عن  عبارة  فهي  عامة،  وب�سفة  ال�ستدامة. 
بني  الرتابط  وفهم  حدودنا،  داخل  احلياة 
الأنظمة القت�سادية واملجتمع والبيئة، ف�ساًل 
عن التوزيع العادل للموارد والفر�س. يف هذا 
الب�سمة  بح�ساب  الطالب  يقوم  الربنامج، 
البيئية اخلا�سة بهم، واإعادة تدوير، و�سناعة 
وتنظيف  احلدائق،  وزراعة  وال�سماد،  الورق 

ال�سواطئ، وتعلُّم احِلَرف �سديقة البيئة.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-12	

الربامج امل�ستمرة
نادي ال�سطرجن

بالتعاون مع الحتاد امل�رصي لل�سطرجن، 
هذا  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  ُيطِلق 
الربنامج اجلديد لتنمية كفاءة الأطفال العقلية 
ال�سطرجن  لعبة  وتعد  التحليلية.  وقدراتهم 
املحدودة،  غري  العقل  لإمكانيات  تدريًبا 

الربامـــج 
واألنشطة

العقلية  الفرد  قدرات  تنمية  على  تعمل  فهي 
كالقدرة  حياته؛  طوال  اإليها  يحتاج  التي 
على الرتكيز والتفكري النقدي، والتعرف على 
والقدرة  ال�سرتاتيجي،  والتخطيط  الأمناط 
والتقييم،  والرتكيب  والتحليل  الإبداع  على 
على �سبيل املثال ل احل�رص. كما اأن ال�سطرجن 
اأداة فعالة لتعليم كفاءات هامة كالقدرة على 
اأن  والواقع  النظري.  والتفكري  امل�ساكل  حل 
تعلم كيفية حل امل�ساكل اأهم بكثري من معرفة 
احلل نف�سه. ومن خالل ُلعبة ال�سطرجن نتعلم 
كيفية حتليل املواقف بالرتكيز على العوامل 

الهامة واإزالة العوائق.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-6	

• اأ�سهر. مدة الدورة الواحدة من الربنامج: 3	
•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد: لقاءان. 	

•مدة اللقاء الواحد: �ساعتان. 	
• م�سرتًكا. اأق�سى عدد للم�ساركني بالدورة: 25	
ال�سخ�سي(:     اللقاء  بعد  )تدفع  •الر�سوم  	

150 جنيًها.
يرجى  والت�سجيل،  املعلومات  من  •ملزيد  	
الت�سال باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.

تكنولوجيا الف�ساء
اإن فهم الف�ساء اأمر �رصوري ملواجهة 
مثل  والع�رصين،  الواحد  القرن  حتديات 
الطبيعية  والكوارث  املناخي  التغري 
والأمن والت�سالت واملعلومات والتطور 
هذا  يو�سح  الربنامج  هذا  العلمي عموًما. 
من  جمموعة  خالل  من  للطلبة  املجال 
العمل،  وور�س  املحا�رصات،  الأن�سطة: 
وامل�رصوعات  امليدانية،  والرحالت 

البحثية.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 21-15	

• �ساعات. مدة الربنامج: 3	
• م�سرتًكا. عدد امل�ساركني بامل�سابقة: 20-10	

• جنيه للم�سرتك الواحد. الر�سوم: 100	
يرجى  والت�سجيل،  املعلومات  من  •ملزيد  	
الت�سال باإداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.

عر�ض عجائب العلوم
يقدم هذا العر�س جمموعة من الأن�سطة 
ي�سرتك  حيث  التحفيز،  عالية  التفاعلية 
للحما�س  مثرية  علمية  جتارب  يف  الأطفال 
والكيمياء.  والأحياء،  كالفيزياء،  للعلوم 
وي�سمح العر�س لالأطفال با�ستخدام جمموعة 
والكرات  كالبالونات  اخلامات  من  متنوعة 
القفازة ولوحات التوازن واملياه والنيرتوجني 

ال�سائل والثلج اجلاف و�سفائح ال�سودا.
• �سنة.  املرحلة ال�سنية: 12-6	

املرح مع العلم
هو برنامج ينظمه مركز القبة ال�سماوية 
والن�سء  الطفل  مكتبة  مع  بالتعاون  العلمي 
على  الربنامج  ويعتمد  الإ�سكندرية،  مبكتبة 
حتتوي  التي  اخليالية  الق�س�س  من  �سل�سلة 
قاعدة  الأطفال  متنح  هادفة  ر�سائل  على 
علمية، ومتكنهم من تطبيق املعرفة العلمية 
كاأداة خالقة. واملحور الرئي�سي للربنامج هو 
التعريف بفكرة "تفكري الأنظمة"، حيث يتعلم 
الأطفال من خالله اأن كل ما يف الكون مرتبط 
ببع�سه البع�س ارتباًطا وثيًقا. ويقوم اجلزء 
الأول من الربنامج على �رصد الق�س�س بينما 
بالأن�سطة  الربنامج  من  الثاين  اجلزء  ُيعنى 

العلمية التفاعلية.
ق�س�س  ثالث  هناك  املو�سم،  هذا  ويف 
الطالب  يجني  حيث  القلوب"،  "ملك  �سيِّقة: 
احليتان،  وقلب  الإن�سان  قلب  عن  معلومات 
اأ�سعة  دور  يكت�سفون  حيث  �سجرة"،  و"اأقوى 
منو  يف  والبكترييا  والفطر  والنمل  ال�سم�س 
الأ�سجار؛ بالإ�سافة اإىل ق�سة "اأقدام باردة"، 
والتي من خاللها يكت�سف الطالب حقائق عن 

الرطوبة، اإىل جانب نبات الفراولة والفجل.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 12-6	
م�سابقة قاعة ال�ستك�ساف

من  الطالب  امل�سابقة  هذه  ت�ساعد 
معلوماتهم  اختبار  على  الأعمار  خمتلف 
اأ�سا�سية.  علمية  مبو�سوعات  يتعلق  فيما 
لتحدي  للطالب  الفر�سة  امل�سابقات  وتتيح 
اأنف�سهم واختبار قدراتهم العقلية ل�ستك�ساف 
عامل املعرفة، كما ت�سجعهم على اخلو�س يف 
جمال تو�سيل العلم وامل�ساركة يف املعرفة. 
وتنق�سم امل�سابقة اإىل جمموعة اختبارات يف 
واألعاب  الإن�سان،  مو�سوعات خمتلفة: ج�سم 

الكمبيوتر، واجلدول الدوري، واخلط الزمني.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-12	

م�سابقة متحف تاريخ العلوم
يتميز متحف تاريخ العلوم باأنه يفوق فكرة 
املتحف التقليدي كمعر�س ثابت، فيقدم لزواره 

املعلومات عن الرتاث العلمي الوطني والإقليمي 
من خالل الأن�سطة التفاعلية املمتعة؛ ومن هذه 
الأن�سطة تلك امل�سابقة التي تتكون من جمموعة 

من الألعاب والختبارات امل�سلية.
• �سنة. املرحلة ال�سنية: 16-8	
املع�سكرات والرحلت

مع�سكر الفيوم
على  فريًدا  مثاًل  الفيوم  مع�سكر  ُيَعد 
البيئي واحليوي، حيث يوفر للطالب  التنوع 
فر�سة التوا�سل وحتقيق التناغم مع البيئة. 
حل  مهارات  تنمية  هو  املع�سكر  هدف  اإن 
العلمية والعمل اجلماعي. و�سوف  امل�سكالت 
املو�سوعات  من  �سل�سلة  املع�سكر  يغطي 
املتداخلة مثل الفلك، والتاريخ، واجليولوجيا، 

واحلفريات، والنباتات.
• �سنة. املرحلة ال�سنية 16-10	

• اأيام. مدة املع�سكر: 3	
رحلة مزارع دينا

اإن مهمة مزارع دينا هي اإنتاج منتجات 
عالية اجلودة عن طريق تطبيق اأحدث واأجود 
الإدارية،  واملمار�سات  الإنتاجية  التقنيات 
يف  امل�ستهلكني  احتياجات  لتوفري  وذلك 
من  الذي  الأمر  والعاملية؛  املحلية  الأ�سواق 
�ساأنه اأن يزيد من ال�سادرات امل�رصية وكذلك 
القطاعات  من  العديد  يف  العمل  فر�س  من 
القومي. ويف مزارع  املختلفة من القت�ساد 
من  املزيد  على  الطالب  �سيتعرف  دينا، 
املعلومات املتخ�س�سة واملتعلقة بالزراعة، 

واملوا�سي، وال�سناعات الزراعية.
• �سنة. املرحلة ال�سنية 12-9	

املعار�ض
معر�ض التنوع احليوي

حياتنا،  �سميم  هو  احليوي  التنوع  اإن 
من  التنوع  ال�سديدة  الرائعة  املجموعة  فهو 
التي  البيئية  واملجتمعات  احلية  الكائنات 
تنمو وتتفاعل مع بع�سها البع�س يف خمتلف 
ثراء  هو  احليوي  والتنوع  العامل.  اأنحاء 
حول  وتعقيداتها  البيئية  والنظم  الف�سائل 
يلزمها  ما  اكت�ساب  يف  ت�ستمر  حيث  العامل؛ 
للتكيُّف والبقاء يف ظل الظروف املتغرية بال 
احليوي  التنوع  اأهمية  مدى  اكت�سف  هوادة. 
زيارتك  خالل  من  عليه  نحافظ  وكيف 

ملعر�س "التنوع احليوي".
املحا�رضات

)H1N1( اأنفلونزا اخلنازير
• �سنة. املرحلة ال�سنية 12-9	

التفكري خارج ال�سندوق
• �سنة. املرحلة ال�سنية 12-9	

احلياة غًدا
• �سنة. املرحلة ال�سنية 16-12	

التوعية ب�سبكة املعلومات العاملية 
اإنرتنت

• �سنة. املرحلة ال�سنية 16-12	

ل يفوتك هذا احلدث!
اليوم العاملي للبيئة، 14 يونية 2010
احتفالية اإراتو�ستين�ض، 21 يونية 2010
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اأهم االأخبار

معرض إنتل مكتبة اإلسكندرية 
للعلوم واهلندسة 2010

أطِلق خليالك العنان!
بقلم اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

بقلم مروة جابر ونهال �سليمان، اأخ�سائيي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

يف 10-11 مار�س 2010، وبالتعاون مع �رصكة اإنتل، قام مركز القبة ال�سماوية العلمي 
بتنظيم معر�س مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة.

وكانت اجلائزة الأوىل من ن�سيب كل من عمر غراب وحممد اأمين وزياد اإمام يف فئة اإدارة 
البيئة عن م�رصوع بعنوان "كيف نزيد من معدَّل اإنتاج غاز امليثان". والهدف من امل�رصوع هو 
زيادة معدل اإنتاج غاز امليثان من عملية التفتيت الالهوائي للنفايات ال�سلبة الع�سوية للتغلب 
على النخفا�س العاملي يف الهيدروكربونات، املتمثلة يف النفط والغاز، واحلفاظ على بيئتنا 
من خالل اإعادة تدوير النفايات الع�سوية اإىل غاز الطبيعي ل�ستخدامها كوقود حيوي، وتاأمني 

م�سدر طاقة متجددة �سديقة للبيئة.
وذهبت جائزة املركز الثاين لرومي�ساء عبد العليم يف فئة الهند�سة الإلكرتونية وامليكانيكية عن 

م�رصوع بعنوان "حقيبة الأمان"، والذي تناول كيفية حماية الب�رص من التعر�س حلوادث ال�سيارات.
اأما جائزة املركز الثالث، فكانت من ن�سيب عايدة طارق عبده يف فئة العلوم الجتماعية 
وال�سلوكية عن م�رصوعها "عالقة الأن�سطة اليومية مب�ستوى معرفة طلبة اجلامعات". ويهدف 
امل�رصوع اإىل حتقيق الرتباط بني الأن�سطة الرتفيهية وم�ستوى املعرفة العامة لدى ال�سباب، عن 

طريق درا�سة بع�س اأنواع تلك الأن�سطة وتاأثريها املبا�رص على م�ستوى املعرفة.
واإىل جانب اجلوائز الكربى ملعر�س اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة، كانت هناك 
جوائز خا�سة اأخرى مُتَنح لأف�سل فريق واأف�سل فكرة واأف�سل اجلهود، وغريها من اجلوائز. وعالوة 

على ذلك، كانت هناك جوائز لالأف�سل يف كل فئة مت منحها لع�رصة من الطالب و/اأو الفرق.
وتهدف م�سابقة معر�س اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة اإىل اإعداد الطالب من الإ�سكندرية 
والهند�سة  للعلوم  م�رص  معر�س  م�سابقة  يف  والفوز  واملناف�سة  للم�ساركة  املجاورة  واملحافظات 

الوطنية، وكذلك معر�س اإنتل الدويل للعلوم والهند�سة الذي يقام يف �سهر مايو من كل عام.

وباعتباره اأكرب م�سابقة دولية علمية يف مرحلة ما قبل اجلامعة، ي�سم املعر�س الدويل 
من            اأكرث  من  الثانوية  املرحلة  يف  طالب   1500 من  لأكرث  ا  �سنويًّ منتًدى  والهند�سة  للعلوم 

40 دولة، من اأجل تبادل الأفكار وعر�س امل�رصوعات العلمية احلديثة.
ويرحب معر�س اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة بالطالب القادرين على التفكري 
الإبداعي والطالب ذوي الأفكار املبتكرة يف اأي جمال من جمالت العلوم اأو الهند�سة. وتتمثل 
مهمة الطالب امل�ساركني يف عمل بحث يف مو�سوع معني من اختيارهم من �سمن جمموعة 
متنوعة من املو�سوعات العلمية. بعد ذلك، يقوم الطالب بتجهيز ورقة بحث، ودليل للبيانات، 

ومنوذج اأ�سلي، وعر�س.
متخ�س�سون،  ومهند�سون  وعلماء  جامعيون،  اأ�ساتذة  الطالب  م�رصوعات  بتقييم  ويقوم 
بالإ�سافة اإىل حمرتفني يف ال�سناعة. ويتم حتديد جائزة التحكيم الكربى با�ستخدام مقيا�س 
والأهداف  العلمي  والتفكري  الإبداعية  القدرات  على  النقاط  اإعطاء  مع  نقطة،  مائة  من  مكون 

الهند�سية والدقة واملهارات والو�سوح.
ويعد اختيارك للم�ساركة يف معر�س اإنتل الدويل للعلوم والهند�سة دلياًل على درجة عالية 
اأنحاء  جميع  من  واجلامعات  الكليات  اأف�سل  بها  تعرتف  واللتزام،  املوهبة  من  وا�ستثنائية 
الدولة. ونحن يف معر�س اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة نلتزم مب�ساعدتك على النجاح 

يف ذلك التحدي، ون�سجعك على الت�سال بنا يف اأقرب وقت ممكن لتبداأ طريقك اإىل النجاح.

العام الدولي للتنوع احليوي 2010
التنوع احليوي هو احلياة؛ التنوع احليوي هو حياتنا!

اأعلنت الأمم املتحدة عام 2010 العام الدويل للتنوع احليوي، ويحتفي العام بتنوع احلياة 
على الأر�س، مبا يف ذلك جميع احليوانات، والنباتات، والكائنات الدقيقة. وبهذه املنا�سبة، 
مغزاه  عن  للك�سف  وذلك  احليوي،  بالتنوع  توعية  حملة  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  اأطلق 
وتو�سيح اأهميته، وكذلك الرتويج للعمل على تاأمني �سحته امل�ستقبلية. وعلى مدار العام، ت�سمل 

احلملة جمموعة متنوعة من الأن�سطة التفاعلية التي تناق�س النواحي املختلفة للتنوع احليوي.
الإمكانيات  نطاق  يف  املعي�سة  ي�سمل  الذي  ال�ستدامة  يقدم برنامج "ال�ستدامة" مفهوم 
املتاحة، والتفهم للعالقات املتداخلة بني القت�ساد واملجتمع والبيئة، بالإ�سافة اإىل توفري 
التوزيع املتوازن للموارد والفر�س. والأن�سطة التفاعلية ُتظهر ارتباط ال�ستدامة باحلياة اليومية، 
وت�سمل رحالت ميدانية، ومناق�سات والقيام مبحاكاة لجتماع لإدارة التنوع احليوي. و�سيعزز 

الربنامج املفاهيم والأن�سطة امل�ساعدة على قيادة حياة م�ستدمية.
ُتَعرِّف ور�سة عمل "خدمات الأنظمة البيئية" الطالب على معنى التنوع احليوي واأهميته 
وتنوع  الف�سائل،  وتنوع  البيئية،  الأنظمة  تنوع  الثالث؛  التنوع  درجات  وكذلك  حلياتنا، 
م�رص،  يف  وبالأخ�س  العامل  حول  املختلفة  البيئية  الأنظمة  على  الور�سة  وتركز  اجلينات. 
وت�سمح للطالب با�ستك�ساف احليوانات والنباتات واملوارد البيئية؛ كما تظهر الور�سة العالقات 

املتداخلة واملتعددة بني كل هذه العنا�رص وكيفية تاأثري الإن�سان عليها.
تقوم ور�سة عمل "التنوع احليوي والتغري املناخي" بتعريف الطالب على التاأثري الهائل الذي 

قد حتدثه التغريات الطفيفة يف درجات احلرارة يف الأنواع واأماكن املعي�سة واحلياة الوطنية.

املجهودات  اأهمية  على  التاأكيد  تهدف ور�سة عمل "املحافظة على التنوع احليوي" اإىل 
ومراكز  القريبة  املحميات  مناطق  على  الطالب  وتعريف  البيئة،  على  للحفاظ  املحلية 
املحافظة النائية، وكذلك التقنيات الإدارية املحلية. وت�سري ور�سة العمل اإىل اأهمية مكونات 
التنوع احليوي؛ ونذكر يف هذا ال�سدد الأدوية، واملنتجات ال�سناعية، والأطعمة، وفوائد برامج 
الرتبية للزراعة. كما ت�سدد الور�سة على الدور الذي يلعبه التنوع احليوي وامل�سادر البيولوجية 

يف ت�سكيل الثقافات واحل�سارات الإن�سانية.
اأكرث من جمرد حماية لتنوع  التنوع احليوي  العلمية، تعني املحافظة على  الناحية  من 
ا احلفاظ على التباين الطبيعي املوجود بني  الف�سائل املختلفة على الأر�س، فهي تعني اأي�سً
اأفراد الف�سيلة الواحدة. واحلفاظ على الختالف يف جمموعات الف�سائل اأمر �رصوري للحفاظ 
على قدرة الف�سيلة نف�سها على التاأقلم مع التغري البيئي. وور�سة عمل "التنوع اجليني" هي 

ن�ساط من ثالثة اأجزاء يقدم للطالب مفهوم التنوع اجليني يف املجموعة.
ي�ساعد  والذي  اجل�سماين،  اأو  الفيزيائي  التاأقلم  تدور حول  اأما ور�سة عمل "التاأقلم" فهي 
اأمان، وبناء املنازل، وحتمل املناخ،  الكائنات احلية على احل�سول على الطعام، والبقاء يف 
تتاأقلم  كيف  للطالب  الور�سة  ت�رصح  الأن�سطة،  من  جمموعة  خالل  ومن  الأزواج.  واجتذاب 

احليوانات مع الظروف البيئية عن طريق التغري يف بع�س ال�سفات الفيزيائية.
دوًرا  حي  كائن  كل  يلعب  كيف  الطالب  يتعلم  الغذائية"،  "ال�سل�سلة  واأثناء ور�سة عمل 
تعرفهم  تفاعلية  اأن�سطة  جمموعة  خالل  من  وذلك  الغذائية،  ال�سل�سلة  يف  ا  وحيويًّ حمدًدا 

بالأنظمة البيئية، والدورات احلياتية، وال�سال�سل وال�سبكات الغذائية.
واملع�سكرات؛  امليدانية  الرحلت  العلمي  ال�سماوية  القبة  التي يقدمها مركز  الأن�سطة  ومن 
وهدفها الأ�سا�سي هو اإخراج الطالب من الف�سل الدرا�سي اإىل الطبيعة لختبار التنوع يف احلياة 
ودرا�سته ب�سكل مبا�رص. ومن املع�سكرات، مع�سكر الفيوم، وهي منطقة فريدة من نوعها من حيث 
التنوع البيئي والثقايف؛ ويهدف املع�سكر اإىل تطوير قدرات الطالب على التفكري املنطقي، واحلل 
العلمي للم�سكالت، والعمل اجلماعي. هناك مع�سكر اآخر ي�ستهدف الواحات البحرية؛ حيث يتفاعل 
الطالب ال�سغار مع البيئة يف ال�سحراء الغربية والتعرف على اأمناط احلياة الربية وهجرة الطيور.

لكوننا ب�رًصا، نقدر التنوع احليوي من وجهات نظر خمتلفة؛ ولكوننا علماء، ندر�س اأ�سوله 
الرائع؛ ولكوننا م�ستهلكني، نعتمد عليه؛  العاملية؛ ولكوننا فنانني، نحتفل بجماله  واأهميته 
ت�ساركنا  املحا�رضات،  من  م�ستمرة  �سل�سلة  خالل  ومن  فيه.  ن�سارك  حية،  كائنات  ولكوننا 

جمموعة من العلماء والفنانني وال�سخ�سيات العامة منظورها للتنوع البيئي.
تنوع  من  الأر�س  على  ما  با�ستك�ساف  للجمهور  احليوي  التنوع  معر�ض  ي�سمح  واأخرًيا، 
بديع يف احلياة الربية، والأماكن املاأهولة، والثقافات، وذلك ليعرفوا كيف اأن الكل ي�ستفيد من 
الآخرين وي�ساندهم. ومن خالل التجارب التفاعلية ال�سيقة واملثرية للفكر، يكت�سف اجلمهور 

كيفية ال�ستدامة وحماية �سبكة احلياة الدقيقة على كوكبنا.
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ملف العدد

ومعــركة مصـــر القادمــةواقع تغري املناخ
بقلم الدكتورة ب�رصى �سامل، رئي�س ق�سم علوم البيئة، كلية العلوم، جامعة الإ�سكندرية 

نقراأ  اأن  دون  الأيام  من  يوم  مير  ل 
بات  الذي  املناخ،  بتغري  يتعلق  مو�سوًعا 
ُي�سكل خطًرا على م�ستقبل احلياة على كوكب 
ظاهرة  املناخي  التغري  اأ�سبح  فقد  الأر�س. 
كوكبنا.  على  البيئي  التوازن  تهدد  عاملية 
يحاول  املخاطر  هذه  مواجهة  اأجل  ومن 
املع�سلة  لهذه  حل  اإيجاد  جاهدين  العلماء 
وتفادي ما قد يرتتب عليها. وت�ستدعي م�سكلة 
الب�رصية  الطاقات  كل  ح�سد  املناخ  تغري 
واخلربات الدولية ملواجهة اآثار كارثة بيئية 

حمتملة قد تهدد م�سري الب�رصية كلها.
كيف يحدث التغري املناخي؟

ل ت�سل كل اأ�سعة ال�سم�س التي ت�سقط على 
الغالف اجلوي اإىل �سطح الأر�س، اإذ ينعك�س 
حوايل 25% اإىل 30% من هذه الأ�سعة عائًدا 
اإىل الف�ساء مبا�رصة عند ال�سطدام بالغالف 
ال�سحب  ومتت�س  والأر�س.  وال�سحب  اجلوي 
اأما  اأخرى،   %19 حوايل  اجلوي  والغالف 
الأر�س وامل�سطحات املائية فتمت�س حوايل 
هي  وهذه  ال�سم�س،  اأ�سعة  طاقة  من   %51

الطاقة التي تعمل على تدفئة الأر�س.
وت�سع هذه الأ�سطح الدافئة بدورها الطاقة 
احلرارية التي اكت�سبتها اإىل الف�ساء على �سكل 
اأ�سعة حتت حمراء. ونظًرا لأن الهواء يحتوي 
على بع�س الغازات مثل ثاين اأك�سيد الكربون 
وامليثان وبخار املاء برتكيزات متزنة، فهذه 
بنفاذ  ال�سماح  عدم  خوا�سها  من  الغازات 
الأ�سعة حتت احلمراء، مما يوؤدي اإىل احتبا�سها 
الظاهرة  هذه  وتعرف  اجلوي.  الغالف  داخل 
تعرف  كما  احلراري"،  "الحتبا�س  با�سم 
ا "بظاهرة ال�سوبة الزجاجية"، ولولها  اأي�سً
لنخف�ست درجة حرارة �سطح الأر�س مبقدار 
اأي  احلايل،  م�ستواها  عن  مئوية  درجة   33
هبطت اإىل دون نقطة جتمد املاء، ولأ�سبحت 

احلياة على �سطح الأر�س م�ستحيلة.
 CO2 الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  ويعد 
هو غاز الحتبا�س احلراري الرئي�سي، وتزيد 
تركيزاته يف الهواء ب�سبب الكميات املنبعثة 
احرتاق  من  خا�سة  الإن�سان؛  ن�ساطات  من 
والغاز  والبرتول  )الفحم  احلفري  الوقود 
تعترب  التي  النباتات  اإزالة  ومن  الطبيعي( 
خمزًنا هائاًل للكربون. كما تتوقف تركيزات 

اأك�سيد الكربون يف الهواء على معدلت  ثاين 
الغطاء  ويف  البحار  فى  وامت�سا�سه  اإزالته 
يعرف  فيما  الأر�س،  �سطح  على  النباتي 
بالدورة اجليوكيميائية للكربون، والتي حتدث 

توازًنا يف تركيزات الكربون يف الهواء.
اأنه  على  املناخ  تغري  البع�س  ويعرف 
تعديل م�ستمر يف نظام مناخ الأر�س، يحدث 
مر  على  الأمد  طويلة  ملقايي�س  وفًقا  ويدوم 
الزمن، ت�سل لآلف ال�سنني. وهذا التغري حدث 
يحدث  اأن  املحتمل  ومن  املا�سي،  يف  فعاًل 
العلمية  الأدلة  تثبت  وحديًثا  امل�ستقبل.  يف 
النقل  و�سائل  وانت�سار  ال�سناعية  الثورة  اأن 
جميًعا  اأدت  الب�رصية  الأن�سطة  من  وغريها 
مازال  ج�سيمة  مناخية  تغيريات  اإحداث  اإىل 
الآن. لقد كان املناخ  تاأثريها م�ستمرًّا حتى 
العاملي يغري حياة الإن�سان، ولكن يبدو الآن 

اأن الإن�سان هو الذي يغري املناخ العاملي.
ما هي نتيجة التغري املناخي؟

معقد  نظام  العاملي  املناخ  لأن  ونظًرا 
اأخرى غري درجة  للغاية، حيث هناك موؤثرات 
توزيعها،  وطريقة  والرياح  كالأمطار  احلرارة، 
النهائية  بالنتيجة  التنبوؤ  ال�سعب  من  ي�سبح 
لكل هذه املتغريات جمتمعة. فعلى �سبيل املثال 
كانت  التي  والأمطار  الرياح  توزيع  يتغري  قد 
�سائدة ملئات ال�سنني والتي اعتمد ماليني الب�رص 
مما  البحر  �سطح  م�ستويات  ترتفع  وقد  عليها، 
يهدد اجلزر واملناطق ال�ساحلية ذات الأرا�سي 
من  العامل  يعانيه  ما  ظل  ويف  املنخف�سة. 
العاملية  امل�سكالت  ومع  والإجهاد،  التكد�س 
القائمة، قد توؤدي هذه ال�سغوط الإ�سافية ب�سكل 

مبا�رص اإىل املزيد من املجاعات والنكبات.
جزًءا   380 على  حاليًّا  اجلو  يحتوي 
الكربون،  اأك�سيد  ثاين  غاز  من  املليون  يف 
لظاهرة  امل�سبب  الأ�سا�سي  الغاز  يعترب  الذي 
بن�سبة  مقارنة  وذلك  احلراري،  الحتبا�س 
275 جزًءا باملليون التي كانت موجودة يف 
اجلو قبل الثورة ال�سناعية. ومن هنا نالحظ 
الغالف  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  تركيز  اأن 
كان  عما   %30 بحوايل  اأعلى  �سار  اجلوي 
�سعف  اإىل  امليثان  تركيز  ازداد  كما  عليه. 
تركيزه قبل الثورة ال�سناعية. ويزداد تركيز 
اأما  ا،  �سنويًّ  %4 مبقدار  الكلوروفلوركربون 
اأك�سيد النيرتوز فقد اأ�سبح اأعلى بحوايل %18 

من مقدار تركيزه قبل الثورة ال�سناعية.
ترتفع  ف�سوف  الجتاه،  هذا  ا�ستمر  واإذا 
يوؤدي  قد  مما  اجلوي،  الغالف  حرارة  درجة 
اإىل نق�س يف املياه ال�ساحلة لل�رصب، وتراجع 
وخ�سوبة  الزراعية  املحا�سيل  اإنتاجية  يف 
انت�سار  يف  وزيادة  التعرية،  وتفاقم  الرتبة، 
البحار  م�ستوى  وارتفاع  والأمرا�س،  الآفات 
الكوارث  حدوث  معدل  وزيادة  واملحيطات، 

املناخية.

�سئون  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  ويذكر 
الرغم  على  اأنه   )www.eeaa.gov.eg( البيئة 
احلراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  اأن  من 
بلغت            2006-2005 عامي  يف  م�رص  يف 
اأك�سيد  ثاين  من  مكافئ  طن  مليون   150
اإجمايل  اأي ما يعادل 0.57 % من  الكربون، 
انبعاثات العامل؛ لكن م�رص تعترب من اأكرث دول 

العامل ت�رصًرا من اآثار التغريات املناخية.
كيف نواجه التغري املناخي؟

ودرا�سات التغريات املناخية �ساأنها يف 
ذلك �ساأن كل م�سكالت البيئة تت�سمن ثالثة 
بالدرا�سات  معني  اأولها  رئي�سية ،   حماور 
العلمية التي حتيط بهذه الق�سية وت�سع لها 
درا�سات  وثانيها  ال�سليم ،   العلمي  التقومي 
يتبنى  وثالثها  للم�سكلة ،  املتوقعة  الآثار 
ال�سيا�سات واخلطط الالزمة ملجابهة امل�سكلة 

اأو التاأقلم معها ومعاي�ستها. 
معنية  العامل  دول  من  دولة  كل  وبالطبع 
ال�سلبي  التاأثري  التغريات املناخية لأن  بق�سية 
�ستعاين منه كل الدول .  ويف م�رص درا�سات على 
الآثار املتوقعة للتغريات املناخية خا�سة يف 
جمال الزراعة  ، اأبرزها ما يقوم بها مركز البحوث 
الزراعية ؛  حيث تبنى رئي�سه الدكتور حممد فريد 
اأبو حديد قيادة جمموعة من الباحثني لدرا�سة 
تاأثريات تغريات املناخ على الزراعة امل�رصية .  
املناخ  تغري  تاأثريات  على  درا�سات  توجد  كما 
خا�سة الحتبا�س احلراري على ارتفاع من�سوب 
يلي ذلك من تهديدات بغرق  البحر،  وما  �سطح 

بع�س النطاقات ال�ساحلية مثل دلتا النيل .
ا�ستكمال  الأخرية  �سنوات  الب�سع  يف  مت 
تنفيذ املرحلة الأوىل من م�رصوع ال�ستفادة من 
الطاقة ال�سم�سية يف املنتجعات ال�سياحية وقرى 
تنفيذ  ا�ستكمال  وكذلك  اجلديدة،  ال�ست�سالح 
م�رصوع حت�سني كفاءة الطاقة وتخفي�س غازات 
الحتبا�س احلراري بهدف تقليل فاقد الكهرباء 
مت  كما  والنقل.  والتوزيع  الإنتاج  مراحل  يف 
و�سع معايري لقيا�س تر�سيد ال�ستهالك واإعداد 

قواعد لبناء مبان تر�سد ا�ستهالك الطاقة.
وت�ستهدف اخلطة امل�ستقبلية ح�رص غازات 
القطاعات،  خمتلف  من  احلراري  الحتبا�س 
وتقييم تطورات التغريات املناخية،  بالإ�سافة 
اإىل حتديد كيفية التعامل والتاأقلم معها. كما 
التغريات  ملحاكاة  منوذج  و�سع  ت�ستهدف 
للتنبوؤ  النيل  نهر  حو�س  ملنطقة  املناخية 

بالو�سع امل�ستقبلي لتوفر املوارد املائية.
تنفيذ  ا  اأي�سً اخلطة  وت�ستهدف 
املناخية،  التغريات  مع  للتاأقلم  م�رصوعات 
انبعاثات  من  للتخفيف  م�رصوعات  وكذلك 
ن�رص  اإىل  تهدف  احلراري  الحتبا�س  غازات 
مثل  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
والرتويج  والوقود احليوي،  ال�سم�سية  الطاقة 
مل�رصوعات الآلية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

االحتبـــــاس احلــــــــــــــــراري...
اإن اآثار ارتفاع درجات احلرارة العاملية 
خميفة للغاية عند النظر اإليها كالًّ على حدة. 
اأما اإذا نظرنا اإىل جميع الآثار مًعا، ف�ستكون 

النتيجة مروعة!
اأوجه  اأحد  ُيَعد الحتبا�س احلراري، وهو 
حكًما  احلالية  مبعدلته  املناخي،  التغري 
الف�سائل. ومع هذا  الكثري من  بالإعدام على 
احلراري،  لالحتبا�س  الطبيعي  غري  املعدل 
فاإن معظم املخلوقات وامل�سادر الطبيعية يف 

العامل معر�سة للزوال يف خالل حياتنا!
العلم يف كب�سولة

الغازات  اأهم  الكربون  اأك�سيد  ثاين  يعترب 
الأر�س؛  دفء  على  احلفاظ  على  تعمل  التي 
ن�سبته  توازن  على  حتافظ  الطبيعية  ودورته 
النباتات  حتلل  فيت�سبب  اجلوي.  الغالف  يف 
يف  احليوانات  وتنف�س  الربكانية  والثورات 
اإطالق غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو؛ حيث 
يظل لفرتات طويلة. ثم تتم اإزالته مرة اأخرى 
للنباتات  ال�سوئي  التمثيل  عملية  عن طريق 
والتحلل يف املاء. لذلك فاإن كمية ثاين اأك�سيد 
الكربون املوجودة ب�سكل طبيعي يف الغالف 
تتم  التي  الكمية  مع  متاًما  متوازنة  اجلوي 

ا. اإزالتها طبيعيًّ
وعلى الرغم من ذلك، جند اأن تركيز ثاين 
الآن  الغالف اجلوي يبلغ  الكربون يف  اأك�سيد 
الن�سب  من  اأكرب  ن�سبة  وهي   ،%40 حوايل 
املتعارف عليها منذ مائتي عام. كما ارتفعت 
ا منذ  ن�سبة انبعاثه يف اجلو بن�سبة 2% �سنويًّ
ارتفاع  وراء  ال�سبب  هو  وهذا   .2000 عام 
درجة   0.74 مبتو�سط  العامل  حرارة  درجة 

مئوية منذ عام 1970.
جميع  انبعاث  اأن  هو  الأمر  يف  ال�سادم 
الب�رص؛  فعل  من  هو  الإ�سافية  الغازات  تلك 
الوقود  حرق  جراء  من  بغزارة  تنبعث  فهي 
من  اأ�سا�ًسا  املكونة  الغابات  وتدمري  احلفري 

ثاين اأك�سيد الكربون.
كيف ت�سببنا يف تلك الفو�سى؟!

م�سدر  اأكرب  هو  الكهرباء  توليد  اإن 
لنبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون؛ وذلك لأن 
الطاقة  اإجمايل  من   %57 م�سدر  هو  الفحم 
امل�ستخدمة يف توليد الكهرباء، ولأن احرتاق 
الفحم يت�سبب يف اإنتاج كمية اأكرب بكثري من 
عن  الناجتة  تلك  من  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
اأو الغاز الطبيعي. ولذلك، فاإن  احرتاق الزيت 
اأن  لبد  الفحم  احرتاق  على  العتماد  تقليل 
ملنع  تو�سع  خطة  لأي  الزاوية  حجر  يكون 

التغري املناخي العاملي. 
التي  الأخرى  الرئي�سية  العوامل  ومن 
�ساهمت يف خلق تلك امل�سكلة العاملية الهائلة 
النقل  اأنواعها وو�سائل  هي امل�سانع بجميع 

التي تعمل معظمها بالوقود احلفري.  
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)WWF( ماأخوذ عن املوقع الإلكرتوين الر�سمي لل�سندوق العاملي للطبيعة
حرره اإجني حافظ، اأخ�سائي الن�رص مبركز القبة ال�سماوية العلمي

االحتبـــــاس احلــــــــــــــــراري...
خطـــــــر جبميع املقـــــــــــاييس!

ما هي التوقعات؟
"هناك نقاط حتول يف النظام املناخي 
نحن على مقربة منها، واإذا مررنا بها ف�سوف 
كبرية  تغريات  اإىل  ليقودنا  النظام  يختل 
خارجة عن نطاق �سيطرتنا" جيم�ض هان�سن، 

وكالة نا�سا.
املحيطات  �سواء  ا،  حاليًّ الطبيعة  متت�س 
اأك�سيد  ثاين  كمية  ن�سف  حوايل  الغابات،  اأو 
يظل  بينما  اجلو،  اإىل  نطلقها  التي  الكربون 
الغالف اجلوي لقرون. ومع  الباقي عالًقا يف 
التي  الكربون  اأك�سيد  ثاين  كمية  فاإن  ذلك، 
تنخف�س  الطبيعية  البيئية  الأنظمة  متت�سها 
يف  ال�ستقرار  حتقيق  فاإن  لذلك  مطرد.  ب�سكل 
درجات احلرارة عند م�ستوى منخف�س ومنا�سب 

يتطلب وقف النبعاثات على وجه ال�رصعة.
ماذا �سيحدث اإذا مل نفعل؟

�سوف ت�ستمر درجات احلرارة العاملية يف 
الرتفاع مبعدل يرتاوح بني 2 و4.5 درجات 
و�ست�سل  القرن؛  هذا  خالل  الأقل  على  مئوية 
درجات احلرارة اإىل ذروتها على الأر�س، خا�سة 
واملناطق  القارات  من  الداخلية  الأجزاء  يف 
القطبية. ومع املزيد من الطاقة احلرارية وبخار 
املاء يف الغالف اجلوي، �ست�سل جميع اأ�سكال 

الطق�س واملناخ لأق�سى معدلتها:
•قد ت�سبح العوا�سف والأعا�سري اأكرث �سدة  	
الرطبة  املناطق  و�ست�سبح  تكراًرا،  واأكرث 

اأكرث رطوبة واملناطق اجلافة اأكرث جفاًفا.
•اجلفاف، الذي اأ�سبح بالفعل اأكرث تكراًرا،  	

�سوف ي�ستد وميتد لي�سمل مناطق جديدة.
•�سيعمل ذوبان الأنهار وال�سفائح اجلليدية  	

على ارتفاع من�سوب مياه البحر.
ووفًقا ملجموعة من التحليالت اخلا�سة 
مياه  من�سوب  ارتفاع  ع  توقُّ ميكننا  باملناخ، 
البحار اأكرث من مرت بحلول عام 2100، وهو 
ما يكفي لت�رصيد 100 مليون اإن�سان على الأقل 

يف اآ�سيا و14 مليون يف اأوروبا و8 ماليني يف 
كل من اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية. وعلى الرغم 
من ذلك، فاإن ارتفاع من�سوب مياه البحر لن 
يتوقف بحلول عام 2100؛ فتلك قد ل تكون 

اإل جمرد البداية.
ما هي العواقب؟

يلعب املناخ دوًرا كبرًيا يف النظام البيئي 
اآثار كبرية  التغريات  لكوكبنا، فيكون لأب�سط 
ومعقدة على الب�رص والطبيعة بطرق ل ح�رص 
املوجودة  املخاطر  من  تزيد  اأنها  كما  لها، 

بالفعل.
عندما يتغري املناخ، تتغري احلياة...

طق�ض متقلب
متوقع  وغري  متقلًبا  طق�ًسا  العامل  ي�سهد 
على الإطالق، مبا يتبع ذلك من عواقب وخيمة 
مثل املوجات احلرارية واجلفاف والفي�سانات 

والأعا�سري املدارية.
الأنهار اجلليدية يف خطر...

الأزل  الأنهار اجلليدية منذ قدمي  تكونت 
نتيجة لزحف اجلليد امل�سغوط خالل الطبيعة،  
للمياه  خمزن  اأكرب  اجلليدية  الأنهار  وتعترب 
م�ساحة   وتغطي  الأر�س،  �سطح  على  العذبة 

تعادل م�ساحة اأمريكا اجلنوبية.
وقد تقل�ست م�ساحة الأنهار اجلليدية حول 
العامل منذ انتهاء الع�رص اجلليدي ال�سغري )حوايل 
عام 1850(؛ وهي فرتة باردة جاءت بعد حقبة 
من الدفء امتدت من القرن ال�ساد�س ع�رص وحتى 
القرن التا�سع ع�رص. ولكن خالل العقود الأخرية، 
تفوق  مبعدلت  الذوبان  يف  الأنهار  تلك  بداأت 

اخليال.
التغري  ُيزيد  �سوف  القادم،  القرن  خالل 
الأنهار اجلليدية، مما  املناخي من معدل ذوبان 
�سيوؤدي اإىل حدوث في�سانات وارتفاع يف من�سوب 

مياه البحار، �سيتم تدمري املجتمعات ال�ساحلية.

القارتان القطبيتان يف طريقهما للختفاء...
يف  البحري  اجلليد  من�سوب  انخف�س 
القطب ال�سمايل يف الثالثني عاًما املن�رصمة، 
الغربي من اجلليد لأول  ال�سمايل  فخال املمر 
والواقع   .2007 عام  يف  التاريخ  يف  مرة 
باملنطقتني  الهائلة  اجلليدية  اجلروف  اأن 
القطبيتني، ال�سمالية واجلنوبية، قد بداأت يف 

التفكك والنف�سال.
يف  املناخي  التغري  عالمات  وُتعد 
ًيا، ولكنها يف احلقيقة توؤثر  القطبني اأكرث تف�سِّ
علينا جميًعا. فتتكون رقعة كبرية من القطب 
ال�سمايل من طبقات جليدية دائمة تدعم الطرق 
ارتفعت  وكلما  واملباين،  الأنابيب  وخطوط 
يف  اجلليدية  الرقعة  تلك  تبداأ  احلرارة  درجة 

الذوبان فتتقلقل تلك البنية التحتية.
واإىل جانب التاأثري الوا�سح لذوبان اجلليد 
الأر�سي، هناك تهديد ي�سكله الكربون وامليثان 
وحتت  اجلليدية  الطبقات  داخل  املحبو�سان 
ملاليني  ال�سمايل  القطب  يف  الباردة  املياه 
يتم  احلرارة،  درجات  ترتفع  فعندما  ال�سنني. 
مما  اجلوي  الغالف  يف  الغازات  تلك  اإطالق 

يت�سبب يف املزيد من الحتبا�س احلراري.
بني  الختالف  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
مدى انعكا�س �سوء ال�سم�س على اجلليد والثلج 
وبني انعكا�سه على �سطح املاء ُيعد خطًرا اآخر. 
البحر  �سطح  على  تطفو  التي  الثلوج  فتعك�س 
حوايل 90% من طاقة ال�سم�س، بينما ميت�س 
كلما  وهكذا،  منها.   %94 حوايل  املاء  �سطح 
احلرارة،  من  املزيد  املحيط  مياه  امت�ست 
ت�سببت يف ذوبان املزيد من اجلليد الذي يطفو 
م�ساحة  زيادة  اإىل  يوؤدي  مما  ال�سطح،  على 

املياه املعرَّ�سة للحرارة، وهكذا.
تبيي�ض ال�سعاب املرجانية حتى املوت...

ُتعد ال�سعاب املرجانية يف غاية الأهمية 
بالن�سبة للتنوع احليوي، فهي موطن لأكرث من 
ا  25% من الكائنات البحرية. وهي هامة اأي�سً
انات  ح�سَّ توفر  اإنها  حيث  وللتجارة؛  للب�رص 
ا،  جتاريًّ الهامة  الأ�سماك  اأنواع  من  للعديد 
كما اأنها تقوم بحماية املناطق ال�ساحلية من 

الأمواج العا�سفة وجتذب ال�سياح.
هي  املرجانية  ال�سعاب  فاإن  ذلك،  ومع 
للغاية وحتتمل  ه�سة وح�سا�سة  بيئية  اأنظمة 
احلرارة يف نطاق حمدود للغاية. ولهذا ال�سبب 
جميع  يف  املرجانية  ال�سعاب  ت�رصرت  قد 
درجات  ارتفاع  ب�سبب  ب�سدة  العامل  اأنحاء 

حرارة املحيطات ب�سكل غري ماألوف.
فعندما ترتفع درجة حرارة املحيط، تقل 
ن�سبة الأك�سجني يف املاء "وَتْبَي�ّس" ال�سعاب 
الطحالب  على  احلرارة  توؤثر  كما  املرجانية. 

الدقيقة التي تعي�س داخل ال�سعاب املرجانية 
وتزودها بالغذاء، مما يوؤدي بالتايل اإىل تلف 

الطحالب وموت ال�سعاب املرجانية.
الف�سائل حتت تهديد النقرا�ض...

يوؤثر الحتبا�س احلراري والتغري املناخي 
على الف�سائل املختلفة بعدة طرق. فنجد اأن 
مناخ  يف  تعي�س  التي  والنباتات  احليوانات 
القطبية  للمناطق  النتقال  اإىل  حتتاج  بارد 
اأو اإىل مناطق مرتفعة عندما يبداأ املناخ يف 

الدفء ولو قلياًل.
عدة  يف  العملية  تلك  لوحظت  ولقد 
مناطق حيث اأ�سبحت التاأثريات وا�سحة على 
حتركاتها  ا�ستخدام  ميكن  والآن  الف�سائل. 
العاملية؛  احلرارة  درجات  لرتفاع  كموؤ�رص 
فُتعد تلك الف�سائل �سهود �سامتة على التغريات 

ال�رصيعة التي ي�سهدها كوكب الأر�س.
ارتفاع درجة حرارة  اأن  العلماء  ويتوقع 
الأر�س �سوف ي�سهم يف النقرا�س اجلماعي 

للحيوانات الربية يف امل�ستقبل القريب.
والب�رض اأي�ًسا يف خطر

كبرًيا  تاأثرًيا  املناخ  تغري  يوؤثر  �سوف 
اإمدادات املياه وجودتها. ومن  على م�ستقبل 
يزيد  واأن  الأمطار  هطول  يقل  اأن  ع  املتوقَّ
ر  يوؤثِّ �سوف  مما  فيه؛  مبالغ  ب�سكل  اجلفاف 

ا على القت�ساد. �سلبيًّ
على  وخيمة  عواقب  املناخي  وللتغري 
تتعر�س  اأن  املرجح  فمن  ا،  اأي�سً الزراعة 
املحا�سيل الزراعية لتغري متزايد يف مواقيت 
الرتبة  رطوبة  يف  وقلة  الأمطار،  هطول 
الزراعية، وتغري يف اأنواع الآفات، والأمرا�س، 
زيادة  وكذلك  ال�سارة،  الأع�ساب  واأخطار 

ال�سغط احلراري.
ب�سحة  املناخي  التغري  ي�رص  اأن  وميكن 
مبا�رصة.  وغري  مبا�رصة  بطريقة  الإن�سان 
وي�سمل التاأثري املبا�رص الإ�سابات والوفيات 
والأعا�سري  احلارة،  للموجات  نتيجة 
ال�ستوائية، والفي�سانات. ومن ناحية اأخرى، 
يتمثَّل التاأثري غري املبا�رص يف زيادة انت�سار 
ب�سبب  الغذاء  وت�سمم  املعدية،  الأمرا�س 
عن  املنقولة  والأمرا�س  امللوث،  الإنتاج 
الزيادة يف معدلت  اإىل جانب  طريق املياه، 
الإ�سابة ب�رصطان اجللد واإعتام عد�سة العني 

ب�سبب ا�ستنزاف طبقة الأوزون.
اجلزر  خا�سة  الدول،  بع�س  وتتعر�س 
املناخ  تغري  ب�سبب  الإبادة  خلطر  ال�سغرية، 

وارتفاع من�سوب مياه البحار.
بني  احلراري  الحتبا�ض  تطراأ ظاهرة  مل 
اأي مدى �سنرتكها يف  ع�سية و�سحاها، فاإىل 

ال�ستمرار؟!
انبعاث تاريخي لغاز ثاين اأك�سيد الكربون من احرتاق الوقود احلفري، 1999-1900 
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ملف العدد

كن إجيابيًّا!
يف املنزل

اجعل منزلك �سديًقا للبيئة!
امل�سابيح  با�ستخدام  قم   . • لل�سوء	 اخرج 
كمية  من  تقلل  فهي  املدجمة،  الفلورية 
الوقود احلفري التي حترقها املرافق. وعلى 
الرغم من اأن تكلفتها اأكرب من امل�سابيح 
اأموالك؛  توفر  النهاية  ولكنك يف  العادية، 
من  فقط  حوايل %25  ت�ستهلك  اإنها  حيث 
الطاقة الكهربية الالزمة لتوفري نف�س �سدة 
ال�سوء. ناهيك عن اأنها توفر 45 كجم من 
الكربون عندما تقوم با�ستبدال كل م�سباح 

وهاج مب�سباح فلوري مدمج.
اأجهزة  ت�ستهلك   • الطاقة.	 ا�ستهلك  من  قلل 
ن�سف  من  اأكرث  التكييف  واأجهزة  املدافئ 
الطاقة التي ت�ستهلك يف املنزل. اأطفئ تكييف 
النوم.  اإىل  اخللود  اأو  املنزل  ترك  عند  الهواء 
مربمج  ترمو�ستات  تركيب  ب�سهولة  وميكنك 

ا. يقوم بتوفري ا�ستهالك الكربون واملال اأي�سً
. • اأطفئ الأنوار والأجهزة	

قم باإطفاء الأنوار عند عدم احلاجة اإليها،   -
فهذا يوفر الطاقة واملال.

الكا�سيت  واأجهزة  والفيديو  التلفاز  اأطفئ   -
حاجة  هناك  تكون  ل  عندما  والكمبيوتر 
اإىل   %10 من  ت�ستهلك  الأجهزة  تلك  اإليها. 
60% من الطاقة حتى على و�سع ال�ستعداد. 
عملية  كطريقة  امل�سرتك  ا�ستخدام  ميكنك 
لتوفري الطاقة املفقودة؛ حيث ميكنك اإغالق 

اأكرث من جهاز يف نف�س الوقت.
درجة  ارتفاع  مع   • املياه.	 على  حافظ 
اأن  املتوقع  من  لآخر،  عام  من  احلرارة 

يحدث نق�س يف املياه.
- ل ترتك املياه متدفقة عند حالقة ذقنك اأو 

غ�سل الأ�سنان اأو اخل�رصوات.
- ميكنك اإعادة ا�ستخدام املاء اخلا�س بغ�سيل 

اخل�رصوات يف ري نباتات املنزل.
- تذكر اأن ال�ستحمام يف مدة ق�سرية اأف�سل.

- اغ�سل مالب�سك بطريقة اقت�سادية.
. اإن املواد امل�سنوعة من الورق  • اإعادة التدوير	
املعاد  البال�ستيك  اأو  املعادن  اأو  الزجاج  اأو 
وذلك  الكربون،  انبعاثات  من  تقلل  تدويره 
من  ت�سنيعها  يف  اأقل  طاقة  ت�ستهلك  لأنها 

ا. املنتجات امل�سنعة من مواد جديدة كليًّ
كما اأن الورق املعاد تدويره يحافظ على 
الأ�سجار وي�ساعد على احلد من التغري املناخي 
بطريقة طبيعية؛ حيث اإنها تظل يف الغابات 

وتعمل على امت�سا�س الكربون من اجلو.
ات واأعد تدويره. - قم باإعادة ا�ستخدام الورق كم�سودَّ

- قم بالطباعة على وجهي ال�سفحة اإذا كان 
ذلك ممكًنا.

على الطريق
اأف�سل  الدراجة  ركوب  اأو  امل�سي  •ُيَعد  	
يوفر             ذلك  اإن  حيث  ال�سيارة؛  قيادة  من 

0.5 كجم من الكربون لكل 1.5 كم.
وجدت  اإذا  العامة  النقل  و�سائل  •ا�ستخدم  	
فاإن  �سعًبا؛  الدراجة  ركوب  اأو  امل�سي 
الب�سمة  النقل اجلماعية تقلل من  و�سائل 

البيئية ملجموع الركاب.

عند الت�سوق
• ا�ستخدام احلقيبة  اح�رض حقيبتك اخلا�سة.	
اأو  الورقية  بدًل من احلقائب  اخلا�سة بك 

البال�ستيكية يقلل من النفايات.
تغليف   . • الأف�سل	 هو  الأقل  التغليف 
املنتجات ما هو اإل اإهدار للطاقة. ي�ساعد 
كمية  تقليل  على  التغليف  من  احلد 
التي تقوم ب�رصائها، مما يعني  املنتجات 
نفايات اأقل يف مقالب القمامة التي تطلق 
امل�سبب  امليثان  غاز  من  كبرية  كميات 

لالحتبا�س احلراري.
ب�رصاء  تقم  ل   • ال�سنبور.	 مياه  ا�ستخدم 
مياه  كانت  اإذا  املعباأة  املياه  زجاجات 
ال�سنبور اآمنة لل�رصب؛ حيث اإن نقل املياه 
من م�سدرها اإىل الأ�سواق ُيَعد اإهداًرا كبرًيا 
للطاقة. كما اأن زجاجات املياه تعمل على 

ا. زيادة كمية القمامة التي تنتج عنَّ
قم  ال�ستهالك  لرت�سيد   • ال�رضاء.	 قبل  ر  فكِّ
التي تدوم طوياًل بدًل من  الأ�سياء  ب�رصاء 
يف  ابداأ  اأو  مرات،  عدة  ذاته  ال�سيء  �رصاء 

�رصاء الأ�سياء امل�ستعملة.
- قلل كمية املنتجات امل�ستخدمة عن طريق 

ال�رصاء باجلملة.
- جتنب املنتجات التي ت�ستخدم مرة واحدة.
- قم باإعادة ا�ستخدام احلاويات واملالب�س.

تعد  مل  التي  الأ�سياء  وبيع  بت�سليح  قم   -
بحاجة اإليها.

 • اأحِدث تغيريًا عامليًّا وتناول طعاًما حمليًّا.	
عندما تت�سوق رمبا يكون الطعام الذي تقوم 
م�ستنِفًذا  بعيد  مكان  من  م�ستورًدا  ب�رصائه 
م�سدره  من  رحلته  خالل  احلفري  للوقود 
املزارعني  الت�سوق يف متاجر  اإليك. حاول 
املحلية و�ستجد كل ما لذ وطاب، كما �سوف 

ت�ساعد يف احلفاظ على البيئة.

يف احلديقة
اأك�سيد  الأ�سجار ثاين  • متت�س  �سجرة.	 ازرع 
با�ستخدامه  وتقوم  اجلو  من  الكربون 
كم�سدر للطاقة، وتنتج لنا الأك�سجني الذي 

نحتاجه للتنف�س.

مياه  بتجميع  قم   . • املياه	 على  حافظ 
احلديقة  ري  يف  وا�ستخدمها  الأمطار 

اخلا�سة بك.
. • توقف عن ا�ستخدام املبيدات الكيماوية	

- اأهاًل بالطيور. تتغذى الطيور على احل�رصات 
وتقلل  احلديقة  يف  املوجودة  والآفات 
الكيماوية.  املواد  ل�ستخدام  احلاجة  من 
والكائنات  والطفيليات  امل�سائد  ا�ستخدم 
التي تق�سي على احل�رصات مثل اخلناف�س 

حلماية النباتات اخلا�سة بك.
- ا�ستخدم البدائل الطبيعية للمبيدات احل�رصية. 
الزيوت  من  نوع  وهو  النيم  زيت  ا�ستخدم 
النباتية ي�ستخرج من الفواكه وبذور النيم 
على  بر�سه  قم  ثم  الثوم  بزيت  وامزجه 
وال�سجريات  والنباتات  الأ�سجار  جذوع 
املري�سة. ولزيت النيم مفعول ال�سحر، فهو 
يق�سي على الآفات والبكترييا والفطريات.

يف  الطاقة  وعلى  لياقتك  على  •حافظ  	
نف�ض الوقت. ل ت�ستخدم املعدات الكهربية 
مثل منفاخ النباتات، فهي ت�ستهلك الكثري 
ا�ستخدم  القليل.  بفعل  وتقوم  الطاقة  من 
ي�ستهلك  ل  اإنه  حيث  منه؛  بدًل  اجلراف 

ا. الكثري من الطاقة واأف�سل ل�سحتك اأي�سً
املراجع

www.wikipedia.com
www.nature.org
www.planetgreen.discovery.com

القطب  يف  البحري  اجلليد  باأن  العلماء  يوؤمن 
ال�سمايل يذوب مبعدل 9% يف الِعقد الواحد، مما يهدد 

الدب القطبي بالنقرا�س.

طفل يف جمهورية هندورا�س باأمريكا الو�سطى، 
بعدما دمرها في�سان ميت�س عام 1998.

طفل يف جمهورية هندورا�س باأمريكا الو�سطى، 
بعدما دمرها في�سان ميت�س عام 1998.

التغري املناخي يهدد تكاثر ال�سالحف البحرية، 
املولود؛  نوع  الأع�سا�س  حرارة  درجة  حتدد  حيث 
تنتج  بينما  ذكوًرا  تنتج  الباردة  املناطق  اأن  فنجد 

املناطق الدافئة اإناًثا.

مبا اأن ال�سفادع تعتمد على املياه لتتكاثر، فاإن 
اأي انخفا�س يف معدل �سقوط الأمطار ميكن اأن يقلل 
من تكاثرها؛ حيث ي�سهم ارتفاع درجة احلرارة يف 
ال�رصاغف  موت  اإىل  يوؤدي  مما  التكاثر  برك  جفاف 

والبي�س.
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االحتباس احلراري، 
دلتـــا النيــل يف خطـــر

بقلم: ناتايل �سفريان واآنا دياكوفوتاكي�س، الطالبتني مبدر�سة مي�سيون لييك الفرن�سية

من  تقرتب  التي  املرئية  غري  "الكارثة 
كتبته            الذي  املقال  عنوان  هو  النيل"  دلتا 
على   ،2009 دي�سمرب   7 يف  هوبينيت،  نينا 

.www.rfi.fr موقع
اأ�سبحت  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف 
الإعالم.  و�سائل  يف  رائًجا  مو�سوًعا  البيئة 
ولقد اتفق العلماء على اأن الأر�س تتغري؛ وتقر 
التغيري  لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  باأن  اأغلبيتهم 
هو الأن�سطة الب�رصية. ومع ذلك، وبالرغم من 
حترك الراأي العام واحلكومات، مل يظهر حتى 

الآن حل نهائي لو�سع حد مل�ساكل البيئة.
اأثبت العلماء اأن درجة حرارة الأر�س قد 
تتجاوز  مل  فرتة  خالل  كبري  ب�سكل  ارتفعت 
يكون  اأن  ميكن  الذي  الأمر  عاًما،  الع�رصين 
وعلى  والبيئة  الب�رص  على  وخيمة  عواقب  له 

طريقة حياتنا و�سحتنا.
وو�سوًحا  خطورة  العواقب  اأكرث  ومن 
البحار.  مياه  م�ستوى  ارتفاع  وا�ستمراًرا 
متكنت  احلديثة،  القيا�س  معدات  وبف�سل 
ارتفاع  مراقبة  من  عديدة  بيئية  منظمات 
هذه  وت�سري  واملحيطات،  البحار  م�ستوى 
ال�ساحلية  العديد من املدن  اأن  اإىل  القيا�سات 
واجلزر والدلتاوات قد تتعر�س للغرق يف وقت 

اأقرب مما نت�سور.
املعني  احلكومي  اخلرباء  فريق  ويجزم 
 2050 عامل  بحلول  اأنه  املناخ  بتطور 
مرت،  مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  �سريتفع 
وخا�سة  للخطر،  م�رص  �سمال  يعر�س  مما 
املتو�سط.  البحر  على  املفتوحة  النيل  دلتا 
بلد  وهي  م�رص،  الكارثة  هذه  و�ست�رصب 
امل�ساكل  من  الكثري  حكومتها  تواجه  نامية، 
الجتماعية والقت�سادية عليها اأن تواجهها 

قبل اأن تت�سدى للق�سايا البيئية.
معر�سة  منطقة  بالفعل  النيل  دلتا  هل 
ب�سبب  وخا�سة  املناخ،  تغري  ب�سبب  للخطر 
اأن  البحر؟ وماذا ميكن  ارتفاع م�ستوى مياه 
تكون عواقب ذلك على هذه املنطقة املكتظة 

بال�سكان وذات الأهمية القت�سادية الكبرية؟
دلتا النيل، م�سدر حياة اأمة باأكملها

"ل ميكننا التنبوؤ بالعواقب املحددة التي 
�سترتتب على ظاهرة الحتبا�س احلراري، ولكن 
هناك الكثري من الأدلة التي ت�سري اإىل اأن الأثر 
�سيكون كبرًيا ومكثًفا" كما قال حممد الراعي، 

اأ�ستاذ البيئة يف جامعة الإ�سكندرية.
اإن دلتا النيل هي منطقة م�رص ال�سفلى؛ 
اإىل  القاهرة  �سمال  مدن  ت�سمل  وهي 
الدلتا  موقع  وبف�سل  وبور�سعيد.  الإ�سكندرية 
ذات  املنطقة  هذه  تعد  املتو�سط،  البحر  على 
القطاعات. فهي  العديد من  اأهمية كربى يف 
البالد؛ حيث متثل  للزراعة يف  مهمة  منطقة 

واملوز،  والقطن  والفول  والقمح  الأرز  زراعة 
وكذلك م�سائد الأ�سماك، ما يقرب من ن�سف 
عائدات البالد الزراعية. كما اأن دلتا النيل هي 
ماأوى لأكرث من 60% من �سكان م�رص؛ حوايل 

46.800.000 ن�سمة.
بلد  كثالث  م�رص  َنف  ُت�سَ لذلك،  ونتيجة 
يف العامل من حيث خطورة النتائج املتوقعة 

ب�سبب تغري املناخ.
دلتا النيل يف مواجهة 

ظاهرة الحتبا�ض احلراري
اأن  احلراري  الحتبا�س  لظاهرة  ميكن 
تت�سبب، بل �سوف تت�سبب، يف ارتفاع من�سوب 
البحر  م�ستوى  ارتفع  واإذا  البحار.  مياه 
النيل  دلتا  من  كبري  جزء  �سيغرق  املتو�سط، 
)املناطق امللونة باللون البنّي على اخلريطة( 
العديد من  اإىل عواقب وخيمة يف  يوؤدي  مما 

املجالت.
ا. واإذا غطت  لقد اأ�سبح نهر النيل ملوًثا جدًّ
م�ستوى  ارتفاع  ب�سبب  الدلتا  املاحلة  املياه 
اآخر؛  نوع  من  خطًرا  م�رص  �ستواجه  البحار، 
قد  مما  حمدودة  ال�رصب  مياه  �ست�سبح  حيث 

يت�سبب يف �رصاعات ع�سكرية على مواردها.
عن  البحث  يف  م�رص  تبداأ  اأن  من  ولبد 
حلول لإدارة املياه وا�ستخدامها ب�سكل فعال، 
على  لل�سيطرة  احللول  هذه  تطبيق  وكذلك 
والتي  امل�ستقبل،  تظهر يف  قد  التي  امل�ساكل 
�ستبداأ يف الظهور من الآن وحتى عام 2020.

ترتكز معظم الزراعة يف م�رص يف منطقة 
الأرا�سي  هذه  كل  رّي  يتم  حيث  النيل؛  دلتا 
النيل. ومبجرد  الزراعية با�ستخدام مياه نهر 
ارتفاع م�ستوى �سطح البحر، ولو حتى جمرد 
50 �سم فقط، �ستخرتق املياه املاحلة الدلتا؛ 
الزراعية  الأرا�سي  اأغلب  �ست�سبح  وبالتايل 

قاحلة ولن تنمو فيها النباتات نتيجة لرتفاع 
ن�سبة امللوحة يف مياه الرّي.

العواقب  من  النتيجة  هذه  و�ستكون 
ولكنها  الأرا�سي،  خ�سوبة  على  املبا�رصة 
تتمكن  فقد  املمكنة.  الوحيدة  العواقب  لي�ست 
خزانات  اخرتاق  من  ا  اأي�سً املاحلة  املياه 
�سيزيد  املياه  تبخر  وب�سبب  اجلوفية؛  املياه 
امللح املرت�سب يف الرتبة مما يزيد من فر�س 

بور الأرا�سي.
ارتفاع  و�سع  ال�رصوري  من  ذلك،  ومع 
معدلت اخل�سوبة لأرا�سي منطقة الدلتا يف 
اأ�سوان يف الأ�سا�س  العتبار. فقد مت بناء �سد 
وكذلك  الكهربائية،  بالطاقة  البالد  لتزويد 
لل�سيطرة على في�سانات النيل؛ الأمر الذي قد 
يكون له تاأثري �سلبي على ظاهرة الحتبا�س 
احلراري، حيث ميكن لل�سد اأن يقلل من كمية 
الطمي، وهو ما يقلل من اإنتاجية البالد، ولكن 
ت�سكل  اأن  للروا�سب  ميكن  اأخرى،  ناحية  من 
البحر. ومع هذا، فاإن كل ذلك  ا �سد  ا قويًّ �سدًّ
الدلتا قد تنهار حتت هذا  قد ي�سكل قلًقا لأن 

الوزن الإ�سايف.
البالد،  اقت�ساد  على  هذا  كل  يوؤثر  وقد 
�سيحاول  الزراعية  العائدات  انخفا�س  فمع 
الفالحون ال�ستفادة من ملوحة الأرا�سي عن 
�سمكية.  ومزارع  م�سائد  اإىل  حتويلها  طريق 
من  كبرًيا  جزًءا  م�رص  �ستخ�رص  وبالتايل 
والفول  واملوز  القطن  مثل  الزراعي،  الإنتاج 
يف  كثيفة  حما�سيل  وكلها  والأرز،  والقمح 

الدلتا ولكنها ل تتحمل امللوحة.
من   %60 حلوايل  ماأوى  الدلتا  اأن  كما 
كبرًيا  جزًءا  املياه  غمرت  واإذا  م�رص.  �سكان 
النا�س  هوؤلء  كل  �سي�سطر  املنطقة  هذه  من 
اإىل الهجرة اإىل املدن غري ال�ساحلية اأو املدن 
التي ل تقع يف منطقة الدلتا، مثل العا�سمة 

وعالوة  بال�سكان.  مكتظة  بالفعل  هي  التي 
ال�سكان  عدد  ارتفاع  املتوقع  من  ذلك،  على 
خالل منت�سف القرن القادم ب�سكل كبري، اإن مل 
يكن ب�سكل خطري؛ بل قد يت�ساعف حتى ي�سل 
اإىل 160 مليون ن�سمة مع حلول عام 2050. 
و�سوف يوؤدي كل ذلك اإىل املزيد من عمليات 
نزوح جزء كبري من ال�سكان؛ وبالتايل عمليات 

هجرة كبرية.
ويوؤكد الدكتور ماجد جورج، وزير البيئة 
امل�رصي، اأن ارتفاع ن�سبة املحيطات �سي�سبح 
ا ووا�سًحا بحلول عام 2050. واإذا ارتفع  مرئيًّ
م�ستوى �سطح البحر حتى مبعدل �سنتيمرتات 
ال�ساحلية  املدن  من  العديد  تغرق  قد  قليلة، 
امل�رصية، مثل الإ�سكندرية وبور�سعيد ور�سيد 
وغريها من املدن ال�ساحلية، مما �سيوؤدي اإىل 

ت�رصيد عدد �سخم من ال�سكان.
يتم  ل  الكارثي،  ال�سيناريو  هذا  وبرغم 
م�رص  يف  املناخ  تغري  م�ساألة  مع  التعامل 
ا�ستثمارات  هناك  فمازالت  كاٍف؛  ب�سكل 
ال�ساحلية.  املناطق  يف  تنمو  كبرية  اإن�سائية 
ومع ذلك، ومع تزايد التقارير التحذيرية، بداأ 
متديد  مثل  الوقائية  الإجراءات  بع�س  اتخاذ 

ال�سواحل وبناء احلواجز الواقية.
الإجراءات كافية  ولكن هل �ستكون هذه 
حلماية مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة من الغرق 
حتت مياه البحر؟ اإن الإجابة عن هذا ال�سوؤال 
لدينا  �ستكون  هل  ولكن  باأيدينا؛  تكون  قد 
اإنقاذ  م�سئولية  لتحمل  الكافية  ال�سجاعة 

كوكبنا، وبلدنا ومدينتنا وحياتنا؟
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بزغت يف العقد الأول من القرن احلادي والع�رصين ا�سرتاتيجية عاملية ملواجهة تغري املناخ، 
ولكن ل�سوء احلظ انتهى الأمر بفو�سى نتيجة لنبعاثات غازات ال�سوبة الزجاجية بُحرِّية يف ظل 
قيود هام�سية. واملحزن يف الأمر اأن اأبناءنا واأحفادنا هم الذين �سيعانون من العواقب الوخيمة 
الناجتة عن اأفعالنا الطائ�سة؛ فاإذا مل نغري من منهجنا يف احلال، فالإرث الوحيد الذي �سنخلفه هو 

كوكب يحت�رص.
لقد اأظهرت التحليالت التي اأجراها معهد جودارد للدرا�سات الف�سائية التابع لوكالة نا�سا اأن 
عام 2009 هو اأكرث الأعوام دفًئا منذ بداية ال�سجالت احلديثة والتي بداأت يف عام 1800. وبالفعل، 
جمتمعات  باملناخ  املرتبطة  الكوارث  من  وغريها  والفي�سانات  املتكررة  اجلفاف  حالت  جترب 
باأكملها على الهجرة من موطنها. ويتوقع العلماء اأن ال�رصاع حول الطعام واإمدادات املاء �سيزعزع 

ا، و�سيوؤثر على القت�ساد يف جميع اأنحاء العامل. ا�ستقرار احلكومات غري امل�ستقرة فعليًّ
اإن عالج م�سكلة التغري املناخي ل يقت�رص فقط على تخفي�س انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، 
املحتمة.  املناخي  التغري  اآثار  من  النجاة  على  والطبيعة  الب�رص  م�ساعدة  يف  يكمن  العالج  ولكن 
واحلقيقة اأنه حتى لو تخل�سنا من التلوث الذي ت�سببه غازات ال�سوبة اليوم، فاإن التداعيات الناجمة 

عن مائتي عام من ال�سناعة �ستبقى اآثارها لأجيال قادمة.
ومع ذلك، فالأمر لي�س ميئو�ًسا منه، حيث يوجد عدد من املناهج الناجحة ملواجهة الدمار 
املتزايد. فتوجد و�سائل لتطوير نظم الري يف الأرا�سي التي اأ�سابها اجلفاف، ولغر�س حواجز طبيعية 
كاملنجروف حلماية املجتمعات ال�ساحلية من العوا�سف، اإىل جانب تعزيز الأمن الغذائي عن طريق 
احلفاظ على ال�سعاب املرجانية قوية مبا يكفي ملقاومة الدفء املتزايد ملياه البحار. وبالن�سبة لدول 

العامل الأكرث فقًرا و�سعًفا، ميكن اأن تكون تلك الإجراءات مبثابة طوق النجاة.
اإن تدابري التاأقلم اجلريئة والدعم الآمن احتياجات مطلوبة ملواجهة اآثار التغري املناخي اليوم 
اإذا مل  وتلك التي �ستظل حم�سو�سة لعقود قادمة. فالتكلفة على املدى الق�سري لي�ست هينة، ولكن 

نتحرك الآن لوقف تلك امل�سكلة ف�سنخ�رص الكثري من الأرواح والأموال يف امل�ستقبل.

بحرية ت�ساد يف طريقها للختفاء
عند ا�ستطالعها لأول مرة من ِقَبل الأوربيني يف عام 1823، كانت بحرية ت�ساد تعترب واحدة 
من اأكرب البحريات يف العامل. ولكن وفًقا لالأمم املتحدة، فاإن البحرية قد تقل�ست بن�سبة ُتقدر بحوايل 
95% ما بني عامي 1963 و2001؛ من 000‚25 كم2 اإىل اأقل من 500‚1 كم2، فاأ�سبحت م�ساحتها 

ال�سطحية اأقل من ُع�رص حجمها ال�سابق. ومن املتوقع اأن تختفي البحرية متاًما خالل ع�رصين �سنة.
لقد اأدى تغري املناخ و�سوء ال�ستخدام اإىل و�سع واحدة من اأقوى بحريات القارة ال�سمراء يف خطر 
مميت؛ وبالتايل فاإن حياة 30 مليون �سخ�س يعتمدون على ماء البحرية قد اأ�سبحت على املحك. 
اأمنية كبرية ب�سبب ال�رصاع على كمية املياه املحدودة  واإذا جفت البحرية، ف�سوف تظهر م�سكلة 

للبحرية؛ كما �ستزداد ن�سبة الفقر واجلوع مما �سيوؤدي اإىل زيادة ن�سبة العنف بالتبعية!
وقد بداأت الآثار املفزعة يف الظهور بالفعل. فقد ابتعدت القرى التي كانت ُتعد موانئ �سغرية 
مزدهرة عن املياه وابتلعتها ال�سحراء الكربى. وقد ت�سبب نق�س املياه يف جفاف احلقول والذي 
اأدى بدوره اإىل نق�س علف احليوانات مت�سبًبا يف موت الكثري من املوا�سي وتراجع اإنتاج الرثوة 

احليوانية.

وينا�سل كل من املزارعني وال�سيادين للبقاء، ويهاجر ال�سكان من منطقة احلو�س بحًثا عن 
ا بتقل�س م�ساحة  املياه مما اأدى اإىل زيادة معدل الهجرة للخارج. وقد تاأثر التنوع احليوي اأي�سً

البحرية، وهكذا الأمر بالن�سبة للحالة ال�سحية يف املنطقة.
ل يوجد اإل القليل الذي ميكن عمله على ال�سعيد الإقليمي حلل م�سكلة التغري املناخي الذي 
يهاجم البحرية من جبهتني؛ قلة الأمطار والتبخر ال�رصيع للبحرية. و�سحالة البحرية جتعلها اأكرث 

عر�سًة وتاأثًرا بتلك املخاطر، لذلك فاإن الو�سع �سديد احل�سا�سية ولكن لي�س ميئو�ًسا منه متاًما.
انكما�س  ا؛ لأن  التي ميكن معاجلتها حمليًّ امل�سكلة  اأحد جوانب  ال�ستخدام هو  فالإفراط يف 
البحرية هو نتيجة لل�سغوط الب�رصية على املوارد املائية ف�ساًل عن التغري املناخي. لذلك فاإن احلل 

املتاح الوحيد ملعاجلة امل�سكلة هو التوعية والإدارة الفعالة للمياه.

انت�سار امللريا يف اإفريقيا احلارة
وفًقا لدرا�سة ن�رصها معهد كينيا لالأبحاث الطبية، فاإن التغري الوحيد الذي حدث يف املنطقة 
م�سبًبا زيادة يف انت�سار املالريا هو التغري املناخي. حيث اإن طفيل املالريا ل ينمو اإل يف املناطق 
احلارة التي تفوق حرارتها 18 درجة مئوية؛ ولقد ارتفعت درجات احلرارة ال�سنوية من 17 درجة 

ا. مئوية عام 1989 اإىل ما يقرب من 19 درجة مئوية حاليًّ
وانت�سار املالريا يف منطقة جبل كينيا ما هو اإل حتذير من امل�ستقبل. فبدون مواجهة قوية 
وعاجلة للتغري املناخي، �سنجد اأن املالريا �سوف تنت�رص يف مناطق مل ي�سبق لها التعامل مع هذا 
املر�س. ولهذا ال�سبب فنحن بحاجة للتاأكد من اأن الدول النامية ال�سعيفة لديها الدعم الكايف الذي 

حتتاجه ملواجهة الآثار املدمرة للتغري املناخي.

الرثوة احليوانية الإفريقية �سد التغري املناخي
ال�ساحل  واإ�س.اأو.اإ�س   )IIED( والتنمية  للبيئة  الدويل  املعهد  ن�رصه  كتاب  يف  العلماء  يقول 
لقدرتهم على  للقاعدة، وذلك  ا�ستثناء  اإفريقيا هم  املا�سية يف قارة  اإن منتجي   )SOS Sahel(
التكيف مع التغري املناخي وحتقيق مكا�سب مالية كبرية لدولهم واملنطقة. وهذا يدل على اأن الرعي 

عامل اقت�سادي هام تزداد اأهميته مع زيادة التغري املناخي.
ويدير الرعاة �سبكات معقدة للتجارة املربحة عرب القارة، م�ستخل�سني منها مكا�سب اقت�سادية 
�سخمة من املراعي غري املالئمة لغريها من نظم ا�ستخدام الأر�س. ويف الواقع، تلعب املوا�سي دوًرا 
رئي�سيًّا يف حتقيق الزدهار القت�سادي يف اأرا�سي قارة اإفريقيا اجلافة عن طريق توفري عمل ملئات 
املاليني من النا�س، وكذلك دعم �سناعات اللحوم واجللود ال�سخمة. وامللفت للنظر اأن تلك الفوائد 

كلها تاأتي من احليوانات التي تتغذى من املراعي الطبيعية فقط.
ويظهر الكتاب، اأنه خالًفا لالعتقاد ال�سائع، فاإن الرعاة يربحون بالفعل من التقلبات املناخية. 
ل عائًقا اأمام الرعاة، كما تفعل حتًما مع املنتجني  فنجد اأن البيئات القاحلة وغري املتوقعة ل ُت�سكِّ
الأ�سا�سيني الآخرين. وال�سبب يف ذلك اأن الرعاة هم خرباء يف قيادة احليوانات وتربيتها وتدريبها 
على نظام غذائي معني، لت�سبح قادرة على اإنتاج الألبان واللحوم يف البيئات التي ل تنمو فيها 

احل�سائ�س املغذية يف كل مكان يف نف�س الوقت.

 القارة القطبية اجلنوبية، العملق النائم
ن�سمع الكثري حول ذوبان القطب ال�سمايل مبعدل اأ�رصع من اأي وقت م�سى، ولكننا ل نعرف 
الحتبا�س احلراري  فاإذا كان  القطبية اجلنوبية.  القارة  ال�سفائح اجلليدية يف  الكثري عن ذوبان 

يت�سبب يف ذوبان اجلليد يف القطبني، فلماذا ل نعرف �سيًئا عن القارة القطبية اجلنوبية؟
يرجع �سبب ذلك اإىل اأن الغطاء اجلليدي للقارة ل يذوب بنف�س معدل ذوبان القطب ال�سمايل، على 
الأقل حتى الآن. ويف الواقع فاإن �سبه اجلزيرة القطبية اجلنوبية يف حالة ذوبان م�ستمرة، كما اأن 

ا. اجلرف اجلليدي الذي يعرف با�سم ويلكنز ينهار، ولكن عموًما فاإن التغري ب�سيط ن�سبيًّ
وال�سبب وراء ذلك هو اأن ارتفاع درجات احلرارة يكون عادًة يف ف�سلي ال�ستاء والربيع بدًل من 
ف�سل ال�سيف الذي يحدث به الذوبان. وقد ت�سببت الرياح القطبية القوية يف حماية ف�سل ال�سيف 
من احلرارة ال�سديدة؛ حيث تعمل الرياح القوية كحاجز مينع الهواء ال�ساخن من الدخول. وعلى مدى 
العقود القليلة املا�سية، اأ�سبحت الرياح اأ�سد واأقوى ب�سبب تاآكل طبقة الأوزون، ولكن يف العقود 

املقبلة �سيزداد �ُسمك طبقة الأوزون مما �سي�سعف الرياح فتزداد احلرارة؛ وبالتايل الذوبان.
املفزع يف الأمر هو اأن طبقات اجلليد يف القارة القطبية اجلنوبية حتتوي على مياه متجمدة 
تكفي لرفع م�ستويات البحار حلوايل 60 مرًتا. اأي اأن القارة القطبية اجلنوبية يف الواقع ما هي اإل 

عمالق نائم نتمنى األ نوقظه اأبًدا!



15 صيـــف 2010صيـــف 2010

التغري املناخيحقـــــــــــــــــــــــائق ال تعرفهــــــــــــــــــــــــــــا عن
الأنهار اجلليدية يف جبال الهيماليا: اإىل متى؟

اجلليدية  الأنهار  اأن   )IPCC( املناخي  بالتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  تزعم 
املوجودة بجبال الهيماليا �ستختفي بحلول عام 2035. فاأغلب املالحظات حول تقلب النهر 
اجلليدي ت�سري اإىل اأن اأنهار هندو كو�س املوجودة بجبال الهيماليا ترتاجع ب�سكل كبري. وت�سكل 
اأكرث من  200 بحرية جليدية قد تكونت من جراء تراجع الأنهار "خطًرا حمدًقا"؛ فهي عر�سة 

لالنفجار يف اأي وقت مما �سيوؤدي اإىل في�سانات مهلكة.
وت�ستغرق الأنهار اجلليدية بع�س الوقت للتفاعل مع ال�سطرابات املناخية، وهو ما ي�سمى 
بزمن ال�ستجابة. فت�ستغرق الأنهار اجلليدية الكبرية وقًتا طوياًل لال�ستجابة؛ حيث ميكن اأن ت�ستغرق 
عقوًدا كاملة. ولكن الأنهار اجلليدية ال�سغرية ت�ستغرق ب�سع �سنوات فقط لال�ستجابة. ومبا اأن الأنهار 
اجلليدية تختزن املياه العذبة، ف�سيكون لتقلبات الأنهار اجلليدية تاأثري على م�سادر املياه العاملية. 

وحتى الآن ي�سعب التنبوؤ بتوقيت العواقب امل�ستقبلية ومداها.

املت�سببون يف التغري املناخي يفلتون بفعلتهم!
ميكن اأن حتد ظاهرة الحتبا�س احلراري من نطاق التنوع احليوي النباتي لأكرث من 9% بحلول 
العقود املقبلة، من املتوقع حدوث تغريات عاملية يف الظروف املعي�سية  القرن. ويف  نهاية هذا 

للنباتات، اإىل جانب تغريات اإقليمية هامة.
اإ�سافية يف  للمعي�سة لأنواع  ا مناطق  والباردة حاليًّ الرطبة  املناطق  اأن توفر  املتوقع  ومن 
للتنوع  الالزمة  املناخية  الأ�سا�سيات  واجلافة  احلارة  املناطق  يف  �ستنخف�س  بينما  امل�ستقبل، 
النباتي. فعلى �سبيل املثال ولي�س احل�رص، ميكن اأن ت�سبح الأرا�سي املحا�رصة باجلليد يف خطوط 
العر�س ال�سمالية �ساحلة للزراعة من خالل ارتفاع درجات احلرارة؛ مما يعني اأن امل�ساحات غري 
املاأهولة بال�سكان يف كندا اأو �سيربيا �ست�سبح مناطق زراعية. ولكن على ال�سعيد الآخر، جند اأن 
الأنواع  بقاء  يعتمد  التي  الأخرى  واملناطق  الرطبة  ال�ستوائية  والغابات  وال�سافانا  ال�سحارى 
والف�سائل فيها على الرطوبة �ستتاأثر ب�سغط املياه. و�ستكون الغابات املطرية يف الأمازون هي 

الأكرث عر�سة للتاأثر.
ومن �سمن العواقب اأن الف�سائل "العامة" التي ت�ستطيع التكيف �ستزداد على ح�ساب النباتات 
املحلية الأقل قدرة على التكيف والتي ل ت�ستطيع العي�س اإل يف درجات حرارة منخف�سة؛ فيمكن اأن 
ت�سبح تلك النباتات نادرة اإذا مل تنقر�س. وهذا هو ال�ستنتاج الذي تو�سل اإليه العلماء يف درا�سة 

جديدة اأجريت بجامعة بون بجوتنجن وجامعة يال.
رئي�سيًّا يف  �سبًبا  التي كانت  ال�سناعية  البلدان  نف�س  املناطق املحظوظة هي  اأن  واملفارقة 

ظاهرة الحتبا�س احلراري ب�سبب الكميات الكبرية من النبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
وت�سري الدرا�سة بو�سوح لالآثار املرتتبة على ال�سيا�سة املناخية الفاترة. فاإذا ارتفعت درجات 
احلرارة العاملية مبعدل 8‚1 درجة مئوية بالن�سبة لعام 2000، فاإن الن�سبة والتنا�سب بني املناطق 
الغنية واملناطق املحرمة من الف�سائل والأنواع �ستظل متوازنة. ولكن، حتى لو حتققت الأهداف 
املتفق عليها يف كوبنهاجن حلماية املناخ، فنحن مازلنا نتوقع ارتفاًعا يف درجات احلرارة ي�سل 
اإىل 4 درجات مئوية؛ ويف هذه احلالة نتوقع خ�سائر يف الف�سائل النباتية بن�سبة اأكرب بكثري من 

املكا�سب املحتملة يف املناطق الأخرى.

عندما ت�سبح احللول م�سكلة
النقل من م�سادر طاقة  اأن ياأتي ما ل يقل عن 10% من وقود  يطمح الحتاد الأوروبي يف 
طبيعية خالل ال�سنوات الع�رص القادمة. و�سوف يتحقق ذلك الهدف عن طريق ا�ستخدام الوقود احليوي 

ال�سناعي؛ وهو وقود م�سنوع من املحا�سيل الزراعية، والتي ياأتي معظمها من بلدان نامية.
وقد قدرت درا�سة حول التاأثري املتوقع على الأ�سخا�س وعلى املجاعات يف العامل اأن كمية 
الوقود احليوي يف البرتول والديزل يف اأوروبا �سيزداد مبقدار اأربعة اأ�سعاف تقريًبا. وتقول الدرا�سة 
اإن هذا �سيكون له تاأثري مدمر على الفقراء يف العامل؛ حيث �سرتتفع اأ�سعار الطعام، و�سي�سطر الفقراء 

لإنفاق حوايل 80% من دخلهم على الغذاء.
والوقود احليوي يف الأ�سا�س لي�س حالًّ للتغلب على ظاهرة التغري املناخي؛ فمعظم الوقود 
احليوي له تاأثري اأ�سواأ من الوقود احلفري الذي من املفرت�س اأن يحل حمله. فمعظم الوقود احليوي 
يحتاج لالأ�سمدة النيرتوجينية التي تنتج اأك�سيد النيرتوز، وهو غاز من غازات ال�سوبة الزجاجية 
اأ�سد �رصًرا من غاز ثاين اأك�سيد الكربون 300 مرة؛ ويعتقد العلماء اأنه قد مت التقليل من �ساأن 

خطورة انبعاثات اأك�سيد النيرتوز. كما توؤدي مزارع الوقود احليوي الكبرية اإىل زيادة انبعاثات 
غاز ثاين اأك�سيد الكربون، �سواء بطريقة مبا�رصة عن طريق قطع الغابات اأو حرث املناطق الأخرى 
الغنية بغاز ثاين اأك�سيد الكربون، اأو بطريقة غري مبا�رصة عن طريق اإجبار املزارعني على النتقال 

لتلك املناطق.

نباتات الأطعمة امل�سادة للتغري املناخي: حل اأم خطر؟
ا  ا من زراعة نبات يتحدى التغري املناخي فيظل ينمو ويثمر �سواء كان اجلو حارًّ ماذا لو متكنَّ

ا اأو بارًدا جدًّا؟ جدًّ
اأو  الع�رص  اأن يكون خالل  نتخيل، فيمكن  اأقرب مما  ا،  قريًبا جدًّ اليوم  ذلك  ياأتي  اأن  ميكن 
الخم�س ع�رصة �سنة القادمة. وذلك لأن علماء الأحياء اجلزئية قد تو�سلوا لخرتاع هام وحا�سم، 
حيث قاموا بعزل جني "مقيا�س احلرارة" والذي ي�ساعد النبات على الإح�سا�س باحلرارة؛ الأمر 

ننا من زراعة ذلك النبات يف اأي بيئة ويف اأي درجة حرارة. الذي قد ميكِّ
وميكن اأن يكون ذلك الكت�ساف �سبًبا يف تطور الزراعة امليكروبيولوجية كثرًيا، مثلما تطورت 

�سناعة الأدوية كثرًيا عن املا�سي ب�سبب زيادة ا�ستيعاب البكترييا.
من  الكثري  وفر  قد  الكت�ساف  ذلك  اأن  اإىل  العلماء  اأ�سار  حيث  حا�سًما،  عاماًل  الوقت  ويعد 
الوقت للعثور على الف�سائل التي حتتمل درجات احلرارة الق�سوى، والتي �ستوؤدي بدورها للرتبية 

املحكمة.

املراجع 
http://www.ens-newswire.com/ens/jan201003-25-01-2010/.html
http://www.mysinchew.com/node/33221
http://www.politico.com/news/stories/031034877/.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ips/e2d692e3ee869da46b413a
af27a03cad.htm
http://www.france24.com/en/20100324-poor-nations-most-risk-plant-loss
http://www.redorbit.com/news/science/1840965/global_warming_
threatens_plant_diversity/index.html?source=r_science
http://www.redorbit.com/news/science/1745086/arctic_climate_is_
changing_drastically_and_rapidly/index.html
http://www.ecogeek.org/weird-stuff/3031
http://www.iied.org/climate-change/key-issues/drylands/african-livestock-
can-triumph-face-climate-change
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=87752
http://www.theecologist.org/News/news_round_up/391702/warmer_
temperatures_spreading_malaria_in_africa.html
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ملف العدد

االأخ�سر هو االأ�سود اجلديد
بقلم نهال �سليمان؛ اأخ�سائي الربامج والأن�سطة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

يدَّعي اخلرباء اأن ما نرتديه من مالب�س قد 
يكون عاماًل موؤثًرا يف تغري املناخ. وذلك لأنه 
وحتى  وغ�سلها،  ونقلها  املالب�س  ت�سنيع  عند 
يف  يت�سبب  ذلك  كل  فاإن  منها،  التخل�س  عند 

انبعاث كبري لغازات ال�سوبة!
بجامعة  الأ�ستاذ  باوليتي،  جو  وقال 
مرييالند بالوليات املتحدة الأمريكية، والذي 
اأن  النا�س  "يعتقد  الأزياء:  اجتاهات  يدر�س 
ونبيعها؛  ن�سرتيها  اأ�سياء  جمرد  هي  الأزياء 
اخلام،  املواد  من  بدايًة  كاملة،  عملية  ولكنها 
ومروًرا بتحويل الألياف اإىل خيوط، ومن َثمَّ اإىل 
اأقم�سة، وو�سوًل لعملية ت�سنيع املالب�س ونقلها 
برمتها  العملية  هذه  واأثناء  البيع.  مراكز  اإىل 

ُت�ستهلك الطاقة با�ستمرار".
على  تقراأ  اأن  "ميكنك  باوليتي:  واأ�ساف 
بطاقة القمي�س اأنه من البولي�سرت، ولكن هناك 
الكثري من امل�ستهلكني ل يعرفون اأن البولي�سرت 
م�سنوع من الزيت. وميكن اأن تخربك البطاقة 
الع�سوي  القطن  من  م�سنوع  القمي�س  اأن 
100%، ولكن هذا الكالم ل يروي الق�سة كاملًة، 
امل�ستخدمة  والت�سطيبات  الأ�سباغ  عن  فماذا 

اأثناء �سناعة القمي�س؟"
فاإن ال�سباغة هي واحدة من اأكرث خطوات 
عملية �سناعة املالب�س خطورة على البيئة. ففي 
عملية ال�سباغة فح�سب، ي�ستخدم ما ل يقل عن 
80 لرًتا من املياه لكل كيلوجرام من الن�سيج يف 
اأف�سل حال، وقد ت�سل اإىل 800 لرت من املياه 
تنتهي  ول  امل�ستهرت.  ال�ستخدام  عند  املهدرة 

الق�سة عند و�سول املالب�س اإىل الرفوف.
و�سول  مبجرد  الطاقة  اإهدار  يتوقف  ل 
على  وبناًء  امل�ستهلكني.  اإىل  املالب�س 
جامعة  يف  الت�سنيع  معاهد  اأجرتها  درا�سة 
ال�سوبة  غازات  من   %60 فاإن  كامربيدج، 
املتولدة على مدار حياة قطعة مالب�س تاأتي 
والتجفيف  التقليدية  الغ�سيل  عمليات  من 
الآيل. وينبعث حوايل 73 كيلوجراًما من ثاين 
اأك�سيد الكربون من ماكينات الغ�سيل التقليدية 
كل عام، يف حني اأن جمفف املالب�س ي�سدر 
حوايل 318 كيلوجراًما، وذلك دون اأن ناأخذ 
امل�ستخدمة يف  البيئية  ال�سموم  العتبار  يف 

عملية التنظيف اجلاف التقليدية.
الب�سمة البيئية للأزياء 

ي�ستهلك اإنتاج املالب�س كميات هائلة من 
املياه والطاقة، مما ي�ساهم يف تبديدها. وعالوة 
على ذلك، فاإن اإنتاج القطن وحده م�سئول عن 
ربع كمية املبيدات احل�رصية امل�ستخدمة على 

ال�سعيد العاملي.
واإىل جانب خ�سائر املياه والطاقة ب�سبب 
غ�سيل وجتفيف املالب�س، فبمجرد ارتدائها يتم 
التخل�س من ماليني الأطنان من املالب�س كل 
عام، ينتهي ن�سفها يف مقالب القمامة. وعند 
القمامة،  مقالب  يف  والقطن  ال�سوف  اإلقاء 
مبعدل  اأقوى  غاز  وهو  امليثان؛  تنتج  فاإنها 
الكربون يف  اأك�سيد  23 �سعًفا من غاز ثاين 

تدفئة الغالف اجلوي.ويف الواقع، اإن �سناعة 
طن من الن�سيج ت�ستهلك ع�رصة اأ�سعاف الطاقة 
امل�ستخدمة يف �سناعة طن من الزجاج.  ومع 
ذلك فاإن اأغلب النا�س يكتفون باإعادة تدوير 
اإعادة  يف  يفكرون  ل  ولكنهم  الزجاجات 

تدوير املالب�س.
حوايل  اليوم  ي�ستخدم  ذلك،  على  وعالوة 
لتحويل  ا�سطناعية  كيماوية  مادة   8000
اأنحاء  جميع  يف  من�سوجات  اإىل  اخلام  املواد 
الأمريكية  البيئة  العامل. وتعترِب وكالة حماية 
املحلية  الن�سيج  �سناعة  مرافق  من  الكثري 
املعايري  ومع  اخلطرة،  للنفايات  مولدات 
املت�ساهلة يف البلدان النامية؛ حيث يتم اإنتاج 
ى من  معظم املن�سوجات، فاإن كميات ل حُت�سَ
املياه يف  الرتبة وجماري  اإىل  �ست�سل  التلوث 

مناطق ل حتتمل املزيد من الإ�ساءة البيئية.
باأ�سعار  اجلودة  قليلة  الأزياء  وُتباع 
جتعل ال�رصاء مغرًيا والتخل�س منها غري موؤمل. 
ولكن هذا النوع الذي يطلق عليه ا�سم "الأزياء 
خطوة  كل  مع  بيئية  ب�سمة  يرتك  ال�رصيعة" 
يف حياة تلك املالب�س؛ مما يوؤدي اإىل خماطر 
بيئية ومهنية. وهذا يعني اأن �سناعة البولي�سرت 
والألياف ال�سناعية الأخرى هي عملية ت�ستهلك 
كبرية  كميات  اإىل  وحتتاج  الطاقة  من  الكثري 
ع�سوية  مركبات  تنتج  كما  اخلام،  النفط  من 
املنتجات  من  وغريها  ومذيبات  متطايرة 

ال�سارة يف الهواء واملاء.
ويف الطرف الآخر من الطيف

العلماء كيفية  الوقت الذي ير�سد فيه  يف 
فاإن  املناخ،  على  املالب�س  �سناعة  تاأثري 
مراقبي اجتاهات الأزياء يهتمون بالعك�س؛ فما 
يعنيهم هو تاأثري التغري املناخي على املالب�س 

التي نرتديها. 
وقد بداأ التذمر عام 2008، عندما اأعلن التجار 
عن مبيعات منخف�سة ملعاطف ال�ستاء. كما �رصح 
للمو�سة  ميالنو  اأ�سبوع  موؤ�س�س  مودينيز،  بيبي 
"مل  ل�سحيفة نيويورك تاميز يف �سبتمرب 2008: 
يعد هناك فرق بني ال�سيف وال�ستاء؛ فاأ�سبح من 

ال�رصوري تغيري الأزياء بالكامل".
يف  املناخ  خبري  هورتون،  راديل  واأكد 
مركز بحوث اأنظمة املناخ بجامعة كولومبيا، 
احلقيقة التي توؤرِّق م�سممي الأزياء قائاًل: "لقد 
فياأتي  طفيفة،  املوا�سم  بني  الفروق  اأ�سبحت 
الربيع قبل موعده ب�سبعة اإىل ع�رصة اأيام، بينما 

يتاأخر اخلريف حوايل اأ�سبوع".
تقليل الأ�رضار البيئية للمو�سة

هي  ن�سرتيها  التي  املنتجات  ن�سف  اإن 
حوايل                من  بالتخل�س  ونقوم  املالب�س،  من 
معظمها  يذهب  ا،  �سنويًّ منها  كيلوجراًما   30
هنا  ال�سادم  والأمر  النفايات.  حاويات  اإىل 
حوايل            متثل  املالب�س  من  م�سرتياتنا  اأن  هو 
1000 كيلوجرام من غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
ا؛ وهو ما يقرب من ن�سف الكمية املنبعثة  �سنويًّ
هذا  تخفي�س  ميكن  ولكن  �سغرية.  �سيارة  من 

الأثر ال�سلبي عن طريق �رصاء مالب�س ذات جودة 
�رصاء  وكذلك  ممكنة،  فرتة  اأطول  لتدوم  عالية 

املالب�س امل�ستعملة واإعادة التدوير.
ويقول باوليتي مقرتًحا: "ماذا اإذا كان لديك 
ن�سف خزانة مالب�س ولكن كل ما فيها مالب�س 
ا؟ �سيكون ذلك اأ�سعف الإميان حيث  حتبها حقًّ
اإنه من امل�ستحيل اأن ت�ساوي ب�سمتنا الكربونية 

�سفًرا لأن التعري لي�س خيار!".
فيما  الأزياء  على  اللوم  يلقون  ما  دائًما 
لثقافة  والبيئية  الأخالقية  بالآثار  يتعلق 
التخل�س من املالب�س والهو�س باأحدث خطوط 
درجة  ارتفاع  "مع  باوليتي:  ويقول  املو�سة. 
حول  اختالفات  توقع  ميكننا  الأر�س،  حرارة 
القلق  من  ومزيد  البولي�سرت،  مقابل  يف  القطن 
لغ�سيل  الالزمني  والطاقة  املياه  يخ�س  فيما 
"يف امل�ستقبل، قد تتاأقلم  املالب�س"؛ واأ�ساف: 
املالب�س الذكية مع درجة حرارة اجل�سم، وهذا 
قد ي�ساعدنا يف احلد من ا�ستخدام تكييف الهواء 

واملدفاأة".
الألياف  من  الأزياء  م�سممو  ي�ستفيد  قد 
الفاخرة،  "اإيكو"  فعالمة  لالأر�س.  ال�سديقة 
من  الف�ساتني  ت�سنع  اأجنلو�س،  لو�س  ومقرها 
لب اخل�سب وزجاجات ال�سودا املعاد تدويرها، 
قما�س  من  م�سنوعة  قم�سان  اإىل  بالإ�سافة 
عبارة  وهو  للح�سا�سية  امل�ساد  �سا�ساوا�سي 
والأع�ساب  الياباين  الورق  من  مزيج  عن 

والفيتامينات والأحما�س الأمينية.
كيف ميكنك تقليل الأ�رضار البيئية 

مللب�سك؟
يف  مل�ساعدتك  الن�سائح  بع�ض  اإليك 
مللب�سك  ال�سارة  البيئية  الآثار  من  التخل�ض 

وجعلها �سديقة للبيئة ب�سكل اأف�سل:
منخف�سة  حرارة  درجات  يف  •اغ�سل  	

وبا�ستخدام املنظفات ال�سديقة للبيئة.
•ان�رص املالب�س للتجفيف بدًل من املجفف  	

الآيل للتقليل من الأ�رصار البيئية.
•قم بالكي عند احلاجة فقط. 	

عمرها  واإطالة  املالب�س  باإ�سالح  •قم  	
خياطة  عدة  �رصاء  اأو  خيَّاط  مب�ساعدة 

لإ�سالح التمزقات وخياطة الأزرار.
اإمكانيات ما متلكه من مالب�س  •و�سع من  	
اإعادة ت�سميمها بالتطريز وما  عن طريق 
وما  كالأحزمة  احللي  باإ�سافة  اأو  �سابهه 

اإىل ذلك.
اأبًدا؛  املهمالت  �سلة  يف  باملالب�س  تلِق  •ل  	
اإىل  اأو حوِّلها  لالأعمال اخلريية  تربع بها 

ِخَرق للتنظيف.
تدويرها  اأو معاًدا  •ا�سرِت مالب�س م�ستعملة  	

من معار�س املالب�س الكال�سيكية.
•انظر اإىل املالب�س اجلديدة كا�ستثمار؛ ادفع  	
اأكرث ل�رصاء مالب�س عالية اجلودة لتبقى من 

مو�سم اإىل اآخر.


