
ــدمــت  كــشــفــت دراســـــة بــحــثــيــة تـــم إنــجــازهــا مـــؤخـــرا وق
ــوع  ــب األس ــة  ــاي ــه ن ــظــم  ن املـــنـــاخ  حـــول  دويل  مــلــتــقــى  خـــالل 
عقد  منذ  عــرف  املــتــوســط  ــس  ــل واألط ــريــف  ال مــحــور  أن  بــفــاس 
ــطــات املــطــريــة  ــســاق ــت ال ــاضــا يف نــســبــة  ــخــف الــســبــعــيــنــيــات ان

والثلجية بلغت نسبته 22 يف املائة. 
التي  ـــدراســـة  ال هـــذه  ــجــز  أن الـــذي  حــنــشــان  محمد  وقـــال 
ـــرتاث  وال ــفــضــاء  وال الــديــنــامــيــة  حـــول  الــبــحــث  "مــخــتــرب  أطلقها 
التخصصات  مــتــعــددة  للكلية  الــتــابــع  املــســتــدامــة"  والتنمية 
املتوسط  ــس  ــل واألط ــف  ــري ال مــحــور  إن  ـــاس)  ف (جــامــعــة  ــازة  ــت ب
ـــرف تــغــ·ات مــنــاخــيــة مــهــمــة عــىل مــســتــوى الــتــســاقــطــات  ع
ـــاع حـــدة ســـنـــوات الــجــفــاف  ـــف ــلــجــيــة مـــع ارت ــث ــة وال ــري ــط امل
ــذ عقد  ــــك مــن ــة ألخــــرى وذل ــة مـــن ســن ــاخــي ــات املــن ــب ــل ــق ــت وال

السبعينيات. 
ـــــدويل حــول  ــشــان خـــالل املــلــتــقــى ال ــث حــن ــاح ــب ــــد ال وأك
شــ«ل  يف  الــجــبــل  ومستقبل  املــنــاخــيــة  ــ·ات  ــغ ــت "ال ــوع  ــوض م
فرع   - ــا¾  ــع ال جــبــال  ســكــان  جمعية  نظمته  ـــذي  ال إفــريــقــيــا" 
ــاع  ــف ارت يف  تسببت  املــنــاخــيــة  ــ·ات  ــغ ــت ال ـــذه  ه أن  املــغــرب 
املط·ة  أو  الــجــافــة  منها  ـــواء  س االستثنائية  ــســنــوات  ال حــدة 
كالريف  مناطق  بــعــدة  ـــك  وذل ــن  ــ·ي األخ العقدين  يف  خــاصــة 

وهضبة سايس واألطلس املتوسط الرشقي. 
تحليلية  مــقــاربــة  ــىل  ع ارتــكــزت  ــي  ــت ال الـــدراســـة  وكــشــفــت 
الكب·  ــس  ــل األط منطقة  أن  املــســتــهــدفــة  بــاملــنــاطــق  لــلــمــنــاخ 
املناخية  ــ·ات  ــغ ــت ال ـــذه  ه عــن  ــأى  ــن Å ظــلــت  ــي  ــت ال الــرشقــي 
املعدل  ــاع  ــف ارت ـــؤرشات  م بــدايــة   2006 سنة  حــلــول  مــع  عــرفــت 
املناطق  عــرفــت  بين«  املــطــريــة  التساقطات  لنسبة  الــســنــوي 

ــي خاصة  ــرشق ال ــوب  ــجــن ال ـــىص  أق يف  تــقــع  ــي  ــت ال ــة  ــراوي ــح ــص ال
متأخرا  كـــان  وإن  تــراجــعــا  الــجــافــة  شــبــة  ــاطــق  ــن وامل بــالــجــبــال 
مـــن حيث  ــــواء  س ــيــة  ــائ ــن ــث االســت الــســنــوات  ــــوايل  ت حـــدة  يف 
نهاية  ــع  م خــاصــة  ــار  ــط األم هــطــول  نسبة  أو  الــجــفــاف  نسبة 

عقد الث«نينيات. 
البحث  ــق  ــري ف ــن  ع املـــســـؤول  حــنــشــان  ــاحــث  ــب ال ــــح  وأوض
املجالية  والــتــهــيــئــة  الطبيعية  ـــوارث  ـــك وال األرض  ــوم  ــل ع يف 
كشفت  ــرب  ــغ امل يف  ــزت  ــج أن ــي  ــت ال املــنــاخــيــة  ـــات  ـــدراس ال أن 
ــرارة  ــح ال ــــات  درج يف  ــام  ــع ال ـــفـــاع  االرت نــحــو  ــحــوال  ت جميعها 
ــذ أواســــــط عقد  ــن ـــــك م الـــوطـــنـــي وذل ــــــرتاب  ال ــوع  ــم ــج Å
ما  ــاطــق  املــن حــســب  نسبته  تـــراوحـــت  ــــذي  وال السبعينيات 

بÎ 1 و3 يف املائة. 
الجغرافية  قــســم  ــن  ع املـــســـؤول  حــنــشــان  ــاحــث  ــب ال وأكـــد 
تكثيف  رضورة  عـــىل  ــخــصــصــات  ــت ال املـــتـــعـــددة  ــيــة  ــكــل ــال ب
الجبلية  بــاملــنــاطــق  خــاصــة  ــاخ  ــن امل ــة  ــب ومــراق دراســــة  عمليات 
ــات املــنــاخــيــة  ــع ــوق ــت الــتــي تــعــرتي عــمــلــيــة إدمــاجــهــا يف ال

املستقبلية صعوبات علمية وعملية. 
املعطيات  قــاعــدة  عــىل  ــ«دا  ــت اع كشفت  ــة  ــدراس ال إن  وقـــال 
عىل  تجميعها  تـــم  ــي  ــت ال ــة  ــاخــي ــن امل ــعــات  ــوق ــت ــال ب ــة  ــاص ــخ ال
ـــاع املـــعـــدل الــســنــوي  ـــف ــة ارت ــــد مـــن 30 ســن ــد ألزي ـــرتة Ðــت ف
لــلــســنــوات  بــالــنــســبــة  أو  ــاف  ــف ــج ال ــدة  ــح ل بــالــنــســبــة  ــــواء  س
نحو  اتـــجـــاه  مـــع  ــة  ــري ــط امل ــطــات  ــســاق ــت ال يف  ــة  ــي ــائ ــن ــث االســت
درجـــات  ــــذا يف  وك ــع  ــي ــصــق وال ــــربد  ال مـــوجـــات  االرتـــفـــاع يف 

الحرارة.
ومــجــالــيــة  ــة  ــي ــراب ت ــة  ــاس ــي س اعـــتـــ«د  رضورة  إىل  ــــا  ودع

 Îــيــة تــأخــذ بع ــة لــلــتــنــمــيــة املــحــل ــي ــج ــي ــرتات ــز عـــىل اس ــك ــرت ت
الــدراســات  إلــيــهــا  خلصت  ــتــي  ال العلمية  الــنــتــائــج  ــار  ــب ــت االع
اجل  ــن  م ـــك  وذل املناخية  ــتــغــ·ات  ال حــول  إنــجــازهــا  ــم  ت الــتــي 
ــة يف الــتــقــلــيــص مـــن الـــتـــأثـــ·ات الــســلــبــيــة لــهــذه  ــســاهــم امل

التغ·ات والتقلبات عىل اإلنسان وعىل املحيط. 
املناخية  ــ·ات  ــغ ــت "ال حـــول  الــــدويل  امللتقى  أن  إىل  يــشــار 
بــرشاكــة  نــظــم  الـــذي  ــا"  ــقــي إفــري شـــ«ل  يف  الــجــبــل  ومستقبل 
مكناس  فـــاس  وجــهــة  الـــزراعـــي  للبحث  الــوطــنــي  املــعــهــد  ــع  م
بتحقيق  الــكــفــيــلــة  الـــتـــصـــورات  مــخــتــلــف  ــحــث  ب ــدف  ــه ــت اس
لحقت  ــي  ــت ال ـــالالت  ـــت واالخ ـــات  ـــراه اإلك ــة  ــه ــواج وم التنمية 
ــغــالل  واالســت املــنــاخــيــة  ــ·ات  ــغ ــت ال جـــراء  الجبلية  بــاملــنــاطــق 
ـــ· الــعــقــالÖ لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة وتــفــاقــم الــوضــعــيــة  غ

االجت«عية واالقتصادية لساكنة هذه املناطق. 
ــة  ــاون مــع وكــال ــع ــت ــظــم ب ــــذي ن ــاء ال ــق ــل ـــذا ال ـــدرج ه ـــن وي
ـــذة عــلــوم الــحــيــاة  ـــات ــة أس ــــاÙ لــســبــو وجــمــعــي الـــحـــوض امل
املــؤÐــر  يف  ــا  ــاذه ــخ ات ــم  ت ــي  ــت ال االجـــــراءات  ـــار  إط يف  واألرض 
عقد  الــــذي   (21 (كــــاب  املــنــاخــيــة  ــ·ات  ــغ ــت ال ـــول  ح ــــدويل  ال
ــات الــغــازات  ــاث ــع ــب ــد مــن ان ــح ـــل ال ــس مــن أج ــاري ــب مــؤخــرا ب
ــوب  ــع ــش وال الــــــدول  وتــعــويــض   2030 ــــق  أف يف  الــســامــة 
الــبــلــدان  تسببه  الــــذي  ـــراري  ـــح ال ــاس  ــب ــت االح مــن  املـــتـــرضرة 

األكÜ تلويثا للبيئة. 
 Îالباحث ــن  م عـــدد  فــيــه  ـــارك  ش ـــذي  ال ــقــاء  ــل ال هـــذا  ــز  وÐــي
ــق  ــــرشوع "طــري ــددة بـــإطـــالق م ــع ــت ـــرباء مـــن بـــلـــدان م ـــخ وال
املشاكل  ملناقشة  لــقــاءات  تنظيم  ســيــعــرف  ـــذي  ال مــراكــش" 

التي تعانيها ساكنة املناطق الجبلية عرب العا¾. 

دورات  أقــــوى  أن  ــن  م ــة  ــي دول ــة  ــاث إغ ــــاالت  وك حــــذرت 
تزيد  ــد  ق اآلن  حــتــى  املسجلة  املــنــاخــيــة  "الــنــيــنــو"  ــرة  ــاه ظ
ــىل الــخــصــوص،  ــا¾ وبــأفــريــقــيــا ع ــع ــن حـــدة الــجــفــاف يف ال م
ــام  ـــاص يف ع ـــخ ــÎ األش ــالي ــــــراض مل ومـــن املــجــاعــات واألم

.2016
 2015 عـــام  اعــتــبــار  وراء  كــانــت  ــتــي  ال النينو  ــرة  ــاه وظ
جفاف  ـــدوث  ح يف  تتسبب  أن  يــتــوقــع  ــخ  ــاري ــت ال يف  األدفــــأ 
ــد الــفــيــضــانــات يف  ــزي ــد ت ــÎ ق ــــدول يف ح ــن ال ــد م ــعــدي يف ال

مناطق أخرى.
ــرة وفــق  ــأث ــت ــاطــق امل ــن ـــÜ امل ــون أفــريــقــيــا مــن أك ــك ــت وس
نقص  يــصــل  أن  يــتــوقــع  إذ  مختصة  ملــنــظــ«ت  ــرات  ــدي ــق ت
ـــاري.  ـــج ال ـــر  ـــرباي ف يف  ــه  ــات ــوي ــت ــس م ــــىص  أق إىل  الــطــعــام 
وأمــريــكــا  ــبــي  ــكــاري ال مــنــاطــق  ــة  ــوج امل هـــذه  ستصيب  ــ«  ك

الوسطى والجنوبية خالل األشهر الستة املقبلة.
ثــالث  كــل  ــدث  ــح ت طبيعية  مــنــاخــيــة  ظــاهــرة  والــنــيــنــو 
ــرة  ــاه ــظ ـــادئ وقــــد تــســتــمــر ال ـــه ــط ال ــي ــح ـــوات يف امل ســـن
ـــدة خــمــس ســـنـــوات وتــتــســبــب يف تـــبـــدالت مــنــاخــيــة يف  مل
ــاف والــفــيــضــانــات  ــف ــج ـــة تــتــمــثــل يف ال كـــل الـــكـــرة األرضـــي

وتدم· املحاصيل الزراعية.
فــان   -- ــر دولـــيـــة  ــاري ــق ت ـــقـــول  --ت ــرة  ــاه ــظ ال ــســبــب  وب
ــا كــبــ·ا يف  ــع ــراج ــض الـــبـــلـــدان االســتــوائــيــة تــشــهــد ت ــع ب
وعــانــت  املـــائـــة.  يف   30-20 حــــوايل  يــبــلــغ  األمـــطـــار  كــمــيــة 
املوسمية  الــريــاح  ــت  ــل وق ــد  شــدي ــاف  جــف ــن  م أنــدونــيــســيــا 
ــبــؤات  ــن ــت ال ــ·  ــش ت كـــ«  املـــائـــة  يف   15 بـــحـــوايل  ــد  ــن ــه ال يف 
ــا  ــي ــرتال وأس ـــل  ـــربازي ال يف  ــة  املــوســمــي ـــاح  ـــري ال تـــراجـــع  إىل 

بحوايل 15 يف املائة.

رضر كب·
ــع لــألمــم  ــاب ــت ــي ال ــامل ــع ـــة ال ـــذي ــج األغ ــام ــرن وحــســب ب
جنوب  بـــدول  نسمة  مليون   49 إىل  يصل  مــا  ــإن  ف املــتــحــدة 
ــاف تــعــتــرب األشــد  ــف ــة ج ــوج افــريــقــيــا قــد يـــتـــرضرون مــن م

واألطول يف 35 عاما بسبب ظاهرة النينو.
ــــوال  األح إن  مـــؤخـــرا  لـــه  ــر  ــري ــق ت يف  الــربنــامــج  ــــال  وق
مسجل  مــســتــوى   éأد إىل  أدت  النينو  بــظــاهــرة  املــرتــبــطــة 
ــام  ــذ ع ــن ــرب م ــم ــس ــر ودي ــوب ــت ـــÎ أك ـــفـــرتة ب ــار يف ال ــط ــألم ل
ومـــارس  يــنــايــر   Îــ ب لــلــفــرتة  ــتــوقــعــات  ال أن  مــتــابــعــا   1981
ــار يف  ــط ــألم ـــل ل ــ·ة ملــســتــوى أق ــب ــــارت إىل احـــتـــ«الت ك أش
واحــــدة من  عليه  يــرتتــب  ــد  ق ــا  م ــقــي وهـــو  ــري اإلف الــجــنــوب 

أسوأ موجات الجفاف عىل اإلطالق.
مليونا   40 أن  إىل  تش·  ــتــقــديــرات  "ال التقرير  وأوضـــح 
ــاطــق حــرضيــة  ــÎ يف مــن ــالي ــســعــة م ــان الـــريـــف وت ــك مـــن س
ــ·ة مــمــن يــعــيــشــون يف مــنــاطــق تــأثــرت بــالــجــفــاف قد  ــق ف

يترضرون".

املــنــطــقــة Åا  ــ·ة يف  ــب ــســاحــة ك ــاف عـــىل م ــف ــج ال ــــر  وأث
ــاد  ــص ــت االق ــا  ــي ــق ــري إف جــنــوب  يف  ـــــذرة  ال حــــزام  ذلــــك  يف 
الغذائية  للحبوب  منتج  ـــرب  وأك الــقــارة  يف  تــقــدمــا   Üـــ األك
محصول  يف  عــجــز  أول  مـــــاالوي   Öــا ــع ت كـــ«  األســـاســـيـــة. 
يف   73 بنسبة  أســـعـــاره  رفـــع  ــ«  م ــوات  ــن س ــرش  ع يف  ــــذرة  ال

املئة عن متوسط السعر يف ديسمرب 2015.
بــرنــامــج  ـــق  الـــغـــذاء وف إنــتــاج  ــق، تــراجــع  ــي ــب ــوزم ويف م
املــايض،  بــالــعــام  مــقــارنــة  النصف  ــدار  ــق Å الــعــاملــي  ــة  ــذي األغ

وأضحت أسعار الذرة أعىل بنسبة 53 يف املائة.
ـــت زëـــبـــابـــوي األســـبـــوع املـــــايض إنـــهـــا تــحــتــاج  ـــال وق
دفع  عــىل  ملساعدتها  دوالر  مليار   1.6 ــن  م يــقــرب  ــا  م إىل 
ـــة أخــــرى بعد  ــوب وأغـــذي ــب ــح ـــورة مــشــرتيــاتــهــا مـــن ال ـــات ف

الجفاف.
ـــواال  وتــجــلــب ظــاهــرة الــنــيــنــو املــنــاخــيــة يف الـــعـــادة أح
ــي  ــق ــري اإلف ــوب  ــن ــج ال مــنــطــقــة  إىل  ــا  ــاف أكـــÜ جــف مــنــاخــيــة 
أن  املــتــوقــع  ومــن  إفــريــقــيــا.  إىل رشق  ــارا  ــط أم  Üأكــ وأحــــواال 
بــدايــة  حــتــى  والـــحـــارة  الــجــافــة  املــنــاخــيــة  ــــوال  األح تستمر 
ــا¾ يف أبــريــل  ــع ــن ال ــوì م ــجــن ــف بــالــنــصــف ال ــخــري فــصــل ال

ومايو.
ــن الــجــفــاف يف أثــيــوبــيــا إذ  ــن م ــرضري ــت ويــعــيــش ثــلــث امل
إنسانية  مــســاعــدات  يحتاجون  ــن  م عــدد  يصل  أن  يتوقع 

إىل 10.2 ماليÎ شخص خالل العام 2016. 
ــة أنــهــا  ــي ــطــان ــربي ــة ال ــي ــدول ــت هــيــئــة الــتــنــمــيــة ال ــن ــل وأع
ألفا  و120  شــخــص  مــلــيــون   2.6 ل  ــا  ــارئ ط دعـــ«  ســتــقــدم 
ــة. ك«  ــذي ــغ ــت ـــوء ال ــون مـــن س ــان ــع مـــن األطـــفـــال الـــذيـــن ي
ــال  وامل الطعام  مــن  مــســاعــدات  ستقدم  أنــهــا  الهيئة  أعلنت 

لث«نية ماليÎ شخص بدءا من يناير 2016.

 أطفال يواجهون خطر
 املوت جوعا

الــجــفــاف املــتــواصــل بــالــصــومــال بــالــقــرن االفــريــقــي جــراء 
ــرة الــنــيــنــو املــنــاخــيــة،  ــاه ــل ومــنــهــا ظ ــوام ــع ــن ال ــد م ــعــدي ال
ــال عىل  ــوم ــص ال يف  طــفــل  ـــف  أل  50 مــن   Üـــ أك ــاة  ــي ح ـــع  وض
ــدر  ـــوت يــتــهــددهــم. ويف هـــذا االطــــار أص املــحــك وجــعــل امل
مــؤخــرا  املــتــحــدة  لــألمــم  الــتــابــع  اإلنــســانــيــة  ــة  ــاث اإلغ مكتب 
بسوء  يتعلق  فــيــ«  ــع  ــوض ال إن  فــيــه  قـــال  ــدا  ــدي ش تــحــذيــرا 
مليون  نــحــو  أن  مضيفا  بــالــخــطــر"  ــذر  ــن "ي هــنــاك  الــتــغــذيــة 

صومايل "بالكاد يوفرون احتياجاتهم الغذائية".
ــرضب  ــا يف الــجــفــاف الـــــذي ي ــي ــزئ ــب ج ــب ــس ـــعـــود ال وي
ــظــ«ت  ـــذا فــــإن املــن ـــه ــو ول ــن ــي ــن ــرة ال ــاه ــظ ــل الـــصـــومـــال ل
أطفال  ــاذ  ــق إلن استغاثة  رصخـــات  تطلق  املعنية  املختلفة 

الصومال من خطر املوت جوعا.

 "طفل املناخ الشقي"

ـــدة عـــوامـــل منها  نــتــيــجــة ع الــنــيــنــو  وتـــحـــدث ظـــاهـــرة 
ــــؤدي إىل  ـــادئ ت ـــه ال ــط  ــة يف املــحــي ـــارات ســاخــن ـــي ت وجــــود 
أن  اىل  ــة  ــاإلضــاف ب ــاه  ــي امل حــــرارة  درجــــات  الــكــبــ· يف  الــتــغــ· 
اآلســيــويــة  ــارة  ــق ال ــىل  ع شــتــاء  املتساقطة  الكثيفة  الــثــلــوج 
ذوبــــان  فــــرتة  يف  حـــــراري  ـــالل  اخـــت إحـــــداث  إىل  تـــــؤدي 
حــركــة  اخـــتـــالل يف  وبــالــتــايل  ــف  ــصــي ال ــصــل  ف ــوج يف  ــل ــث ال
باإلضافة  الــهــادي،  املحيط  مــن  القريبة  املــائــيــة  ــارات  ــي ــت ال
ــف  ــواص ــع ال أو  ــة  ــب ــري ــق ال الـــكـــواكـــب  ــض  ــع ب تـــأثـــ·  إىل 

الشمسية والتغ· يف دوران األرض.
النينو  ــرة  ــاه ظ ــق  ــراف ت ــتــي  ال الــجــويــة  ــــوال  األح ونتيجة 
إنتاج  أن  كــ«  القمح  ــزراعــة  ل مهيأة  تكون  ال  ــظــروف  ال ــإن  ف
كظاهرة  الــنــيــنــو  ــ·  ــأث ت يعني  وهـــذا  ينخفض  ــد  ق الــســكــر 

ـــي مــ« ســيــؤدي بــالــرضورة  ـــزراع مــنــاخــيــة عــىل اإلنـــتـــاج ال
الــعــاملــيــة  ـــار  ـــع األس وارتــــفــــاع  ــة  ــي ــاج ــت اإلن ــاض  ــف ــخ ان إىل 

للغذاء .
تم  ــث  ــي ح  1876 عــــام  اىل  ــو  ــن ــي ــن ال ظـــاهـــرة  ـــعـــود  وت
ــ« أن  ــا عــل ــه ــ·ات ــأث ــهــا وســجــلــت ت ـــد حـــادثـــة شــبــيــهــة ب رص
الــتــاريــخ  يف  مسجلة  حــادثــة  أول  ــون  ــرجــع ي  Îاملتخصص
حيث  تقريبا  ــرش  ع الــخــامــس  ــرن  ــق ال منتصف  إىل  عــمــومــا 
ــــداث مــشــابــهــة ملا  أح اىل وقــــوع  تــاريــخــيــة  تــشــ· مــصــادر 

يرافق النينو من ظواهر يف تلك الفرتة.
تتعلق  ــة  ــادث ح أول  شــهــد  فــقــد  الــعــرشيــن  ــرن  ــق ال يف  أمـــا 
عنفا  األشــــد  اعـــتـــربت  والـــتـــي   1982 الـــعـــام  يف  بــالــنــيــنــو 
سجلت  اذ  الــجــنــوبــيــة  ــا  ــك ــري أم ســـواحـــل  ـــت  رضب ــدمــا  عــن
ــهــادئ  ال املــحــيــط  ــاه  مــي يف  مرتفعة  حــــرارة  درجــــات  حينها 
ــــوام  األع  Îوبـــ ــة  ــوي ــئ م ــــة  درج  150 إىل  ــت  ــل وص والـــتـــي 

عىل  ــيــة  كــارث نــتــائــج  ــظــاهــرة  ال ــهــذه  ل ــت  ــان ك  2002-1992
يزيد  ــا  م ــا¾  ــع ال دول  ــن  م كــثــ·  يف  ــن  ــادي ــصــي وال  Îاملـــزارعـــ
البلدان  مــن  كث·  يف  ــذاء  ــغ ال ألزمـــة  الــكــارثــيــة  النتائج  ــن  م

يف العا¾ .
"النينو"  اســـم  ــ·و  ــب ال يف  األســــ«ك  ــادو  ــي ص ــق  أطــل وقـــد 
املــنــاخ  ــل  ــف "ط ــاســم  ب ــرف  ــع ت ــة  ــوي ــي اآلس الـــقـــارة  رشق  ويف 

الشقي" ملا ترتكه من آثار مناخية واقتصادية سلبية.
تح·  ــي  ــت ال ــر  ــواه ــظ ال إحــــدى  الــنــيــنــو  تــبــقــى  ـــك  ذل اىل 
يستطع   ¾ الــحــديــث  العلم  أن  معظمهم  يــرى  إذ  الــعــلــ«ء 
لنشوء  ـــح  ـــواض وال الــحــقــيــقــي  الــســبــب  إيــجــاد  اآلن  حــتــى 
مخطط  وضـــع  يف  يفلح   ¾ ــ«  ك الطبيعية  ــظــاهــرة  ال هـــذه 
ــايل ال  ــت ــال ــاوب الــــذي تــتــكــرر فــيــه الــنــيــنــو، وب ــن ــت يــظــهــر ال
ـــخـــاذ اإلجــــــراءات  ــا الت ــه ــدوث ــل ح ــب ــا ق ــه ــؤ ب ــب ــن ــت ــن ال ــك ë

الالزمة للحد من تأث·اتها السلبية.
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قيايس  ـــم  رق يف   ،2015 ـــام  ع ـــرة  م  98 ــئ  ــواط ــش ال رواد  الــقــرش  أســــ«ك  هــاجــمــت   
به  يــقــوم  ســنــوي  عــاملــي  ــاء  ــص إح وفـــق  ــة،  ــرشي ب تــحــرشــات  بــهــا  تتسبب   ¾ الــتــي  للهج«ت 
إىل  الــهــجــ«ت  وأدت   .1958 ــام  ــع ال منذ  فــلــوريــدا  جامعة  يف  ــرش»  ــق ال هــجــ«ت  بــيــانــات  ــز  ــرك «م
املحيط  يف  ــون  ــي ــون ري ــرة  ــزي ج قــبــالــة  وضــحــيــتــان  ــــاواي،  ه يف  غــطــاس  ــم  ه أشــخــاص،  ســتــة  مقتل 
ــات من  ــان ــي ـــق ب ــا الــجــديــدة، وف ــي ــدون ــي ــال ـــرص وك ــدي، وضــحــيــة يف كــل مــن أوســرتالــيــا وم ــن ــه ال
الهج«ت  ضعفي  شــهــد  ـــايض  امل ــام  ــع ال إن  بــورغــيــس  ـــورج  ج ــز  ــرك امل ــر  مــدي ـــال  وق الــعــا¾.  ــاء  ــح أن
الهج«ت  أن  ـــاف  وأض ــام.  ــع ال املــعــدل  ضمن  بقي  الــعــدد  لكن   ،2014 ــام  ع سجلت  الــتــي  القاتلة 
 .2000 ــام  ع املسجل  السابق  القيايس  الــرقــم  هــجــ«ت   10 Åــقــدار  ــجــاوزت  ت املستثارة  غــ·  ــــ98  ال

ويعكس هذا االرتفاع ازياد أعداد رواد البحر وأس«ك القرش يف آن.

تسهم  أن  ــع  ــوق ــت امل مــن  ـــه  أن مــؤخــرا  نــتــائــجــهــا  ـــرشت  ن دراســــة  ــائــج  ــت ن أفــــادت 
يف  املكسيك  يف  امللكية  ــات  ــراش ــف ال تــكــاثــر  بــيــئــات  يف  ــة  ــي ــوات امل الــجــويــة  الــظــروف 
ـــداد  األع ــال  ــث أم ثــالثــة  ëثل  ــا  م أي  ــام  ــع ال هــذا  مليون   100 ــن  م  Üأكــ إىل  أعــدادهــا  ــد  ــزاي ت

التي كانت عليها منذ بضع سنوات.
هذه  إن  وامليكانيكا  لــلــزراعــة  تكساس  بجامعة  بــاحــث  ــا  ــراه أج الــتــي  ــة  ــدراس ال ــالــت  وق

الزيادة ال تزال دون الحد املستهدف وهو مليار فراشة.
واتــســاق  دقــة  يف  ـــرى  األخ ــراشــات  ــف ال عــن  وتتميز  املنطقة  أيــقــونــة  امللكية  ــات  ــراش ــف وال
أللــوانــهــا  تعشق  وهـــي  وانــتــظــامــهــا  الــســنــويــة  هــجــراتــهــا  مــســافــات  وطـــول  حــيــاتــهــا  دورة 

األخاذة بعد خروجها من رشانقها املوشاة بالخيوط الذهبية.

الــحــفــريــات  يف  يــتــاجــر  ــدي  ــن ك ــىل  ع مـــؤخـــرا،  ـــا،  ـــزون أري يف  أمــريــكــيــة  ــة  ــادي ــح ات محكمة  قــضــت 
دوالر  ألـــف   25 ــة  ــرام غ تــوقــيــع  ــع  م ــوات  ــن س خــمــس  للمراقبة  بــإخــضــاعــه  ــخ  ــاري ــت ال قــبــل  ــا  م وآثــــار 
تــكــســون.  ــرض يف  ــع بــيــعــهــا يف م أمـــل  ــÎ عـــىل  ــص ال ـــاصـــورات مـــن  ـــن ــات دي ــري ــف ـــار يف ح ـــج االت بــتــهــمــة 
ــات  ــوالي ال إىل  حــق  ــه  وج دون  الــحــفــريــات  مــن  قطعة   17 ـــال  إدخ بجنحة  عــامــا)   36) يــانــج  ــون  ج ـــرتف  واع
لتخفيف  ــاويض  ــف ت ــاق  ــف ات ـــار  إط ويف  األقــــل.  ــىل  ع ســنــة  مــلــيــون   100 إىل  إحــداهــا  عــهــد  ــرجــع  ي املــتــحــدة 
شحن  سفينة   Îالــصــ ــن  م بنقلها  قــامــت  املــهــربــة  اآلثــــار  بـــأن  يــانــج  ـــرتف  اع ــوى  ــدع ال شــطــب  أو  الــعــقــوبــة 
ــال  وق  .  2015 عــام  ــرات  ــوه ــج وامل للمعادن  تكسون  مــعــرض  يف  عــرضــت  ــم  ث ــات  ــاوي ح ــداخــل  ب ووضــعــت 
تخص  حــفــريــات  منها  دوالر  ألـــف   22 نــحــو  إىل  تــصــل  كلها  املــضــبــوطــات  قيمة  إن  ــون  ــادي ــح ات ــون  ــدع م

ديناصور صغ· من أكلة األعشاب عÜ عليه بوسط الصÎ وسعره 15 ألف دوالر.

إدانة كندي بتهريب حفريات ديناصورتزايد أعداد الفراشات امللكية هج�ت أس�ك القرش 
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النينيو  مــثــل  الــطــقــس  ــظــواهــر  ب للتنبؤ  اصــطــنــاعــيــا  ــرا  ــم ق مــؤخــرا،  األوروبـــيـــة،  ــفــضــاء  ال ــة  ــال وك أطــلــقــت 

 Îــد كــوبــرنــيــكــوس الــــذي يــكــلــف بالي ــرص ـــراري، وذلــــك ضــمــن مــــرشوع م ـــح ــاس ال ــب ــت ورصــــد الــتــغــ· يف االح

األرض،  لــرصــد  االصــطــنــاعــيــة  األقــــ«ر  ــن  م منظومة  ضــمــن  وهـــو   ،"3 "سنتينيل  الــقــمــر  وانــطــلــق  الــــــدوالرات. 

حـــرارة  ـــة  درج ــن  ع مــعــلــومــات  وسيجمع  روســيــا.  غـــرب  شـــ«ل  يف  بليسيتك  ــدة  ــاع ق ــن  م صــــاروخ   öــ م ــىل  ع

االحـــرتار  ـــار ظــاهــرة  آث أكــÜ دقــة ورصـــد  تــنــبــؤات  إصـــدار  يتيح  ــا  م األمــــواج،  الــبــحــار وارتــفــاع  ـــاء يف  امل سطح 

 ،2017 منتصف  يف  ينطلق  ــر  آخ قمر  مــع  ــاوب  ــن ــت وال بالتنسيق  االصــطــنــاعــي  القمر  ــذا  ه وسيعمل  الــعــاملــي. 

حرائق  يــرصــد  أن  ëكن  ــ«  ك للسفن،  ــاءة  ــف ك  Üأكــ ــارات  ــس م وضــع  يف  البحرية  ــالحــة  امل ـــات  رشك يفيد  ــد  ق ــا  م

الغابات وحوادث الترسب النفطي، ويساعد يف تحسÎ زراعة املحاصيل.

بيئة
8

النفايات  حــول   Öــا ــث ال الـــدويل  ــر  Ðــؤ امل ــال  أشــغ املــقــبــل،  ــل  ــري أب و13   11  Îــ ب ــا  م ــرتة  ــف ال خــالل  ــراكــش  م مدينة  تحتضن 
ملركز  ــع  ــاب ــت ال واملــنــجــمــيــة"  الــصــنــاعــيــة  ــات  ــاي ــف ــن "ال كـــريس  إطـــار  يف  وذلـــك  املــنــجــمــي،  ــالل  ــغ ــت االس بــعــد  ـــا  وم املنجمية 

االبحاث للتنمية الدولية بكندا.
تنمية جهة  ــز  ــرك الــكــبــيــك وم ــة  ــع ــاض وجــام ــي ع ــايض  ــق ال ــن جــامــعــة  م Åـــبـــادرة  املــنــظــمــة  ــرة،  ــاه ــظ ــت ال وتــشــكــل هـــذه 
 Îب ــارب  ــج ــت ال ــقــاســم  وت لــاللــتــقــاء  ــضــاء  ف بــفــرنــســا،  ــر  ــاط ــخ وامل الــصــنــاعــيــة  للبيئة  ــي  ــوطــن ال واملــعــهــد  ــوز  ــح ال تانسيفت 
املنتظر أن  املــنــجــمــي. ومـــن  ــغــالل  االســت بــعــد  املــنــاجــم ومـــا  الــنــفــايــات  ــرار يف مــجــال  ــق ال ـــذا صــانــعــي  ــÎ، وك ــاحــث ـــرباء وب خ

يشارك يف هذا املؤÐر أزيد من 120 باحثا ëثلون مختلف دول العا¾.

ستتوىل  أنــهــا  ــرا،  ــؤخ م روايـــــال،   Îسيغول الفرنسية  البيئة  وزيــــرة  أعــلــنــت 
ــن  ــعــرشي ـــحـــادي وال ــدة ال ــح ــت ــــم امل ــر االم Ðــؤ ــل رئـــاســـة م ــب ــمــرب املــق ــوف ــى ن حــت
ــىل إثــر  ــن املــنــصــب ع ـــر الــخــارجــيــة الــســابــق لــــوران فــابــيــوس ع لــلــمــنــاخ، بــعــد تــخــيل وزي

تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري.
 Öــا ــث ال الـــــدويل  املـــؤÐـــر  ـــالل  خ املـــغـــرب  اىل  املـــؤÐـــر  رئـــاســـة  تــنــتــقــل  ان  ويـــفـــرتض 
رسمية  ــ«عــات  اجــت عـــدة  ستعقد  ـــك،  ذل بــانــتــظــار  نــوفــمــرب.  يف  ــش  ــراك م يف  ــن  ــعــرشي وال

وخصوصا اطالق توقيع اتفاق األمم املتحدة يف نيويورك يف 22 أبريل.
«اقـــرتح  ــد  ــوالن ه فــرنــســوا  الــرئــيــس  إن  ــيل  ــي اي-ت الــتــلــفــزيــون  لشبكة  ــــال  رواي ــت  ــال وق

أن أتوىل هذه املسؤولية ووافقت عىل ذلك».

عىل  البيئية  املـــبـــادرات  وأهـــم  أكــرب  ــن  م واحـــدة  تنفيذ  املـــايض،  األحـــد  يــوم   ،ìد إمـــارة  شــهــدت 
السابعة،  دورتــهــا  يف  ــات»  ــب ــرك م ــال  ب ـــوم  «ي مــبــادرة  يف  Ðثلت  ــي  ــت وال واملــنــطــقــة  اإلمــــارة  مــســتــوى 

حيث شارك قرابة 1000 جهة من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
فاق  متميز  بشكل  ـــا»  دوم اجعله   … يــومــا  «لــيــس  شــعــار  تحت  ــعــام  ال ــذا  ه ــادرة  ــب امل ــذه  ه تنفيذ  وجـــاء 

حجم وطبيعة املشاركات يف السنوات السابقة.
التنقل  يف  الشخصية  ــات  ــب ــرك امل ــخــدام  اســت عـــدم  ــىل  ع بــاألســاس  ــات»  ــب ــرك م ــال  ب ـــوم  «ي مــبــادرة  وتــرتــكــز 
ــذي  ال ـــر  األم للبيئة،  الــصــديــقــة  ــل  ــائ ــوس ال بــاســتــخــدام  ذلـــك  ــن  ع ــعــاضــة  واالســت الــعــمــل  ــع  ــواق مل والـــوصـــول 
البصمة  خــفــض  ــايل  ــت ــال وب ــون  ــرب ــك ال أكــســيــد   Öثـــا غـــاز  ــة  ــاص وخ ــات  ــب ــرك امل انــبــعــاثــات  ــن  م ــحــد  ال يف  يسهم 

الكربونية لإلمارة.

ــدان  ف  500 مــســاحــة  ــىل  ع تستفحل  ــتــي  ال ــات  ــغــاب ال ــق  ــرائ ح بـــأن  حكومية  بــيــانــات  أفــــادت 
ــجــو إىل  ــلــوث ال ــدالت ت ــع ــن م ـــــاراوارك بــشــ«ل مــالــيــزيــا بــجــزيــرة بــورنــيــو رفــعــت م ـــة س يف والي

مستويات خط·ة يوم االثنÎ يف مناطق قريبة من هذه الحرائق.
ــالــواليــة صباح  ــزة الــطــوارئ والــحــريــق واإلنــقــاذ ب ــة بــ·نــامــا إن الــحــرائــق دفــعــت أجــه ــال ــت وك ــال وق
لــنــحــو ûــانــيــة آالف  ــئ  ــالج ــ· م ــدب ت ــا يف  ــض أي انــشــغــلــت  فــيــ«  الـــنـــ·ان  ــة إخــــ«د  ــاول ــح االثــنــÎ إىل م

شخص رشدتهم الفيضانات يف مناطق بجنوب الوالية.
مستوى  ــق  ــحــرائ ال ــن  م الــقــريــبــة  الساحلية  مـــ·ي  بــبــلــدة  املـــوجـــودة  االســتــشــعــار  ــزة  ــه أج وســجــلــت 
مــــؤرشا عىل  يــعــتــرب  مــ«  ــتــاســعــة صــبــاحــا  ال ــون يف  ــي ــل امل ـــزء يف  مــن 300 ج  Üـــ أك بــلــغ  ــو  ــج ال ــتــلــوث  ل

الخطر.

حرائق الغابات �اليزيا «يوم بال مركبات» يف د�رويال تعوض فابيوس

حوض تانسيفت.. بÎ اإلمكانات الطبيعية الهائلة 
وتحديات تغ· املناخ

ملحق أسبوعي من إعداد: سم·ة الشناوي

وكاالت إغاثة دولية: النينو يهدد ماليÎ األشخاص باملجاعات واألمراض

دراسة ترصد انخفاض نسب التساقطات املطرية والثلجية يف محور الريف واألطلس 

منسق   ìــخــطــا ال الــلــطــيــف  ــد  ــب ــورع ــس ــربوف ال يستعجل 
أعضاء    ،  (GIREPSE) املــنــاخ  تغ·  مــع  التكيف  "مـــرشوع 
ــم واســتــقــلــوا  ــاره ــط إف ــوا  ــاول ــن ت ــعــد أن  ب ــحــث  ــب ال ــق  ــري ف
ومكثف  حــافــل  ــوم  ي برنامج  لبداية   ، "النــدوفــ·"  ــارات  ــي س
ــات ملــواقــع اخــتــ·ت كــفــضــاءات  ــالع ــط ــت بـــالـــزيـــارات واالس
ــرة  ــدكــات وال  Îالــبــاحــثــ الطلبة  قــبــل  ــن  م والـــدراســـة  للبحث 

املؤطرين. 
ـــن تــخــصــصــات  ـــن الــبــاحــثــÎ والـــطـــلـــبـــة، م ــة م ــب ــخ ن
الــرحــلــة االســتــطــالعــيــة  يـــشـــاركـــون يف هــــذه  مــخــتــلــفــة، 
ــــرشوع الــتــكــيــف مع  ــدرج يف إطـــار "م ــن ــي ت ــت ــدة ال ــدي ــج ال
املائية  ــلــمــوارد  ل املتكاملة  اإلدارة  خــالل  مــن  ــاخ  ــن امل تغ· 
ــك  وذل  ،(GIREPSE)  " البيئية  الــخــدمــات  مقابل  ودفـــع 
ــة لــحــوض  ــي ــع ــي ــطــب ــة وال ــي ــاخ ــن ــص امل ــائ ــص ــخ لــــدراســــة ال
ــول  ــال وســه ــب ــة مـــن ج ــوع ــن ــت تــانــســيــفــت و فــضــاءاتــه امل
ــدن  ــي ëــا ــــان ،هــمــت مــواقــعــي "ســتــي فــاطــمــة " و"اوك وودي

".. يف سياق أبحاثها العلمية بحوض تانسيفت
ــوض  ــح كـــ« شــــارك يف الـــرحـــلـــة، الــتــي ركــــزت عـــىل ال
مـــن خــمــســة وعـــرشيـــن شخصا   Üأكـــ ــي ألوريـــكـــا،  ــرع ــف ال

 .Îيؤطرهم عرشة باحث
ــب مــلــتــقــى الــطــريــق  ــجــان ــــوة ب ــجــمــع عـــىل رب وقـــف ال
ــيس  ــدل األن ــر واألمـــــ·  ــاع ــش ال ــد  ــرق أغـــــ«ت، م املـــــؤدي إىل 
ــه بعض  ــاول ــن ــا ت ــ«م م ــاهــت ــاد، مــتــابــعــÎ ب ــب ــن ع املــعــتــمــد ب
ــع  ــوزي ــت ــب الــــري وال ــي ــال ــخ املــــاء وأس ــاري ــن ت ــن ع ــري ــؤط امل

باملنطقة  .
والــهــضــاب  الــقــمــم  يــجــوب  العلمي  الــفــريــق  انــطــلــق  ــم  ث
يحتضن  الـــــذي  ــت،  ــف ــي ــس ــان ت حــــوض  ـــوع  ـــرب ب املــمــتــدة 
متحديا  والــحــيــوانــات،  ــات  ــات ــب ــن ال مــن  واســعــة  تشكيلة 
ــه  أحــوال ــن  ع متغ·  املــنــطــقــة  ــاخ  ــن م ـــوعـــرة.  ال ــتــضــاريــس  ال
جبال  ــزيــن  ت كثيفة  ــلــوج  ث وال  ــرة  ــزي غ ــار  ــط أم ال  ــة  ــادي ــع ال

االطلس الكب·.
ــاالت  ــك ــاول اإلش ــن ــم ت ــخــطــاì، فــقــد ت ــــادات ال وطــبــقــا إلف
لحاجة  تــلــبــيــة  ولــلــتــحــلــيــل  ـــدرس  ـــال ب الـــكـــربى  ــة  ــاخــي ــن امل
الــطــبــيــعــيــة  األوســـــــاط  هــشــاشــة  ــم  ــي ــي ــق ت إىل  ــة  ــح ــل م
ـــىل املـــؤهـــالت  ــة ع ــظ ــاف ــح ــو اقـــتـــصـــاديـــة، وامل ــي ــوس ــس وال
وتعزيز  املحلية  املجتمعات  لــفــائــدة  البيئية  ــات  ــخــدم وال

قدرتها عىل التكيف أمام املخاطر املناخية.
الــجــدد  الــطــالب  تــعــريــف  إىل  ــة  ــجــول ال  وتــهــدف هـــذه 
ـــن كثب  ع ـــــــالع  ــــــرشوع واالط امل ــة  ــط ــش ــأن ب  Îـــ ـــشـــارك امل
املــنــطــقــة، وذلــــك بغية  ــا  ــضــاي ــا عــىل مــشــاكــل وق ــي ــدان ــي وم
ـــل، عىل  ـــض ــو أف ــح ــــىل ن ــات األخـــــــ·ة، وع ــس ــم ــل وضــــع ال

املوضوعات التي ستدرس خالل أبحاث املربمجة. 

قضايا املناخ بحوض تانسيفت

ــم  ــه ــارات ــون خــــالل زي ــمــي ــل ــع ــرض املــــؤطــــرون ال ــع ــت اس
من  املــؤرقــة  املنطقة  قــضــايــا  مــتــنــوعــة،  ــع  ــواق مل املختلفة 
 ،Ùاملـــا ــوض  ــح ال وتهيئة  الطبيعية،  املــنــاطــق  إدارة  قبيل 

. فضال  (الــتــعــريــة) والــفــيــضــانــات  ــة  ــرتب ال تــآكــل  وإشــكــاالت 
ــة الــحــيــويــة  ــي ــائ ــزي ــفــي عـــن مـــحـــاور قـــاربـــت الــجــوانــب ال

للمنطقة وبعدها الجغرايف.
ــاخ  ــن ـــن امل ـــو ع ـــم ـــور أحـــمـــد أوه ـــس ـــربوف ـــدث ال ـــح وت
ــق املــــغــــرب، إذ  ــاط ــن ــض م ــع ــز ب ــي ë ـــــذي ــي ال ــط ــوس ــت امل
ــفــصــول  ــب ال ــس ـــــات الــــحــــرارة ح ـــــادة، درج ــف، ع ــل ــخــت ت
ــرارة  ــح ــاء مــعــتــدل ال ــشــت ــكــون فــصــل ال ــق، حــيــث ي ــاط ــن وامل
حــار  فــهــو  الــصــيــف  فــصــل  أمـــا  منتظمة،  ــ·  غ وتــســاقــطــاتــه 
باملغرب  ــاخ  ــن امل ــىل  ع املـــؤثـــرة  ــل  ــوام ــع ال وتـــنـــاول  وجــــاف. 
ــان املــــاÙ، مش·ا  ــري ــج ــىل الــغــطــاء الــنــبــاþ وال ـــر ذلـــك ع وأث
املنطقة  تشهدها  الــتــي  الــقــويــة  املــطــريــة  التساقطات  إىل 
فيضانات  تــحــدث  الــتــي  ــة  رعــدي عــواصــف  مــن  يرافقها  ــا  وم

خط·ة .
منطقة  هـــو  ــ·  ــب ــك ال ـــس  األطـــل أن  أوهـــمـــو  ـــــح  وأوض
ــف مـــن أحــــواض  ــأل ــت ــم مــيــاه ســطــحــيــة ت ــض ــة ت ــي ــراف ــغ ج
 "  " "أوريـــكـــا  ــة"  ــاي ــغ ــي و"غ ــنــفــيــس"  "ال يف  تتمثل  ــة   ــي مــائ
نفيس"متبوعا  ـــويض"  ح أهــمــهــا   لــكــن  غــــدات"   " ــــزات"  ال

ب" أوريكا"  من حيث املساحة والتدفق . 
تـــتـــواجـــد يف  املـــائـــيـــة  األحـــــــواض  هــــذه  أن  وأضــــــاف 
ــال األطـــلـــس الــكــبــ·.  ــب ــب الـــشـــ«يل مـــن ســلــســلــة ج ــان ــج ال
ــع جــغــرايف  ــوزي ــت ــة الــســطــحــيــة ب ــي ــائ و تــتــمــيــز املـــــوارد امل
ــة املــــزود  ــطــق ــن ــظــم. وتـــعـــد جـــبـــال امل ــت ــن ـــ· م وزمـــــاÖ غ
عبور  منطقة  السهل  ويشكل  السطحية  للمياه  الــرئــيــيس 
الــتــدفــق  ــم رصف  ــت ـــذا وي ــهــا. ه املــيــاه ومــجــاال الســتــعــ«ل
والــتــســاقــطــات  ــة  ــدي ــرع ال ــف  ــواص ــع ال تخلفه  الــــذي   Ùاملــــا
ــواد  ل الــهــيــدروغــرافــيــة  الشبكة  بــواســطــة  ــقــويــة،  ال املــطــريــة 
ــحــوض  ــن تــقــســيــم ال ــك ëــر. و ــح ــب تــانــســيــفــت يف اتـــجـــاه ال
السطحية  ــة  ــي املــائ املــــوارد  نــاحــيــة  ــن  م لتانسيفت   Ùاملـــا

واد  مــنــطــقــة  يف  ــجــىل  ــت ت ــة  ــن ــاي ــب مــت ــق  ــاط ــن م ثـــالثـــة  إىل 
ــرسى.  ــي ال بــالــضــفــة  ــة  ــع ــواق ال ـــــده  ورواف الــعــلــيــا  تانسيفت 
 - ــقــصــوب  ل منطقة  ثــم  ــىل   ــف ــس ال تــانــســيــفــت  منطقة  و 
األطلسية  الساحلية  األحــــواض  ــن  م وتــتــكــون  اكـــــوزوالن، 

لقصوب واكوزوالن. 

منطقة أوكاëدن الجبلية
 

عن  ــرت  م  2700 ــاع  ــف ارت وعـــىل  ــس،  ــل األط جــبــال  عــمــق  يف 
اصطف  الــجــبــلــيــة،  ـــدن  ëـــا أوك منطقة  يف  ــر،  ــح ــب ال ســطــح 
مـــن خاللها  ـــــرتاءى  ي ــة  ــي ــال ع عـــىل رشفـــة  ــحــث  ــب ال ــق  فــري
الشاهقة،  الكب·  ــس  ــل االط جــبــال  قمم  ــىل  ع يخيم  ضــبــاب 
بعبق  األرض  ــئ  ــل ــت Ð ــث  ــي ح وهــــنــــاك.  ــا  ــن ه املــــرتاصــــة 

أشجار العرعار "البخوري" الفواح. 
الجبلية  أوكـــاëـــدن  إن  أوهـــمـــو  الـــربوفـــســـور  ــــال  وق
صيف،  فــصــل  وكــــل   ــة.  ــل طــوي ـــرتة  ف مــنــد  ســيــاحــي  منتجع 
يرعى  ــف،  ــخــري ال فــصــل  أواخــــر  ــن  م األوىل  الــثــلــوج  وحــتــى 
ــوم  ــي ــل املــنــطــقــة طــيــلــة ال ــائ ــب ــــوايش ق ــان م ــع ــط ــا  ق ــه ــي ف

لتسرتيح يف الليل يف بنايات تسمى "العزيب " .
ــف الـــخـــطـــاì أن  ــي ــط ــل ــــد عــبــد ال ومــــن جــهــتــه، أك
ــرشوع  م عــمــل  منطقة  ـــكـــا،  ألوري ــفــرعــي  ال  Ùاملـــا ــوض  ــح ال
Åـــراكـــش،  ــ·  ــب ــك ال ـــس  ـــل األط Åــنــطــقــة    ((GIREPSE
 Îــ ــن ــواط ــل امل ــب ــ«م مـــن ق ــج ــت ــالس ــا  ل ــب ــد فــضــاء مــحــب ــع ي
ــف. كـــ« أن  ــي ــص ال ــصــل  والــســيــاح Åــنــطــقــة مـــراكـــش يف ف
لنهر  الطبيعية  ــاظــر  واملــن البيئية  السياحية  ــات  ــان ــك اإلم
باملقومات  مفع«  ـــا  إرث ــعــد  وت ومــتــنــوعــة  ــدة  ــدي ع اوريــكــا 

الرتفيهية الطبيعية واإلمكانيات البرشية والثقافية. 
سياق  يف  ــد  ــواج ــت ت مــراكــش  جــهــة  أن   ìــا ــط ــخ ال وأكــــد 
املتوفرة  ــاه  املــي كمية  أن   كــ«  جـــاف.  وشــبــه  ــاف  ج مناخي 
إىل  ــة  ــاف ــاإلض ب ـــان.  ـــك وامل ـــزمـــان  ال يف  ــ·ة  ــغ ــت وم منخفضة 
ــع ذلـــك إىل  ــرج ــ· املــتــكــافــئ، وي ــاه وتــوزيــعــهــا غ ــي ـــدرة امل ن
ـــك أن  ــا، ذل ــي ــامل ـــاخ، املـــالحـــظ مــحــلــيــا وع ــغــ· املـــن ــ· ت ــأث ت

املنطقة تعاÖ من تزايد الطلب عىل املياه.
الــرشــيــدة  اإلدارة  ـــإن  ف  ،ìــا ــط ــخ ال يــضــيــف  ــا،  ــن ه ـــن  وم
لتحقيق  األهمية  بــالــغ  ــر  أم هــو  املائية  لــلــمــوارد  والــصــارمــة 
عىل  ــوء  ــض ال ولتسليط  املــنــطــقــة،  يف  املــســتــدامــة  التنمية 
نقص  وتــجــنــب  ــول  ــســه ال يف  املــســقــيــة  األرايض  ــات  ــان ــك إم
االقــتــصــاديــة  للتنمية  عــائــقــا  تشكل  أن  ëــكــن  الــتــي  ــاه  ــي امل

واالجت«عية. 
محتملة  عــمــل  خــطــة  تــطــويــر  ســبــل   ìــخــطــا ال وتـــنـــاول 
تتميز  الـــتـــي  ــة،   ــق ــط ــن امل تــنــمــيــة  يف  ــســهــم  ت أن  ــن  ــك ë
التحتية  الــبــنــيــة  ـــدهـــور  وت ســاكــنــتــهــا،  بــهــشــاشــة  أســـاســـا 
ــل هـــذه الــعــوامــل  ــات.  ك ــضــان ــي ــف ــخــاطــر ال ــة، وم ــي ــاس األس
ــزوار،  ــل ل بالنسبة  الــرتفــيــه  يف  الــجــودة  انــخــفــاض  إىل  أدت 
انــخــفــاض  يف  إال  يــســبــب  ال  الـــوضـــع  هـــذا  فـــإن  وبـــذلـــك 
ــا (Åـــوقـــع أوريـــكـــا)  ــام ــعــد مـــصـــدرا ه ــي ت ــت ــة، ال ــاح ــي ــس ال

لدخل الساكنة.
ـــــادة زرع  ــة إع ــجــرب ــت ب  ìــا ــط ــخ ال ـــربوفـــســـور  ال وذكــــر 
ــة  ــرتب ـــكـــا ، بــغــيــة إعـــــادة تــثــبــيــت ال ــع أوري ــوق Å ــار ــب ــص ال
يف  ــك  ذل ودور  ــال،  ــج امل تهيئة  ــات  ــان ره إىل  االنــتــبــاه  ولــفــت 
يتزايد  الــذي  ـــراد  األف اســتــقــرار  ــدم  ع مــن  التخفيف  أو  الحد 
الــحــاالت،  بــعــض  يف  تــقــتــلــع،  إذ  ــات  ــفــيــضــان ال جــــراء  مــن 
يف  ـــزارعـــون  امل عليها  يعتمد  ــتــي  ال التقليدية   ــي  ــســواق ال

ري حقولهم.
ــزة  ــوج ــة م ــح ـــور أحـــمـــد صـــابـــر مل ـــس ـــربوف وتــــنــــاول ال
املــيــاه  لــتــدبــ·  التقليدية  والــتــقــنــيــات  الــنــظــم  ــخ  ــاري ت ــن  ع
الطابع  ــىل  ع ــددا  ــش م ــهــيــدروغــرافــيــة،  ال ــــواض  األح وتهيئة 
يرجع  والــــذي  ــا  ــك أوري بنهر  ــاه  ــي امل تــدفــق  لــنــظــام  السلبي 
ــحــدر الــحــاد لــلــنــهــر، فــضــال عــن انــخــفــاض  ــن أســاســا إىل امل

.þنفاذية الرتبة واالستغالل املفرط للغطاء النبا
كب·ة  كميات  ــان  جــري إىل  الــعــوامــل  ــذه  ه تـــؤدي  ــك  ــذل وب
حجم  مــن  وللحد  ــرة.  ــدم م فيضانات  إىل  ـــؤدي  ت ـــاء،  امل مــن 
املسؤولة  ــات،  ــاب ــغ ال تــدبــ·  إدارة  تدخلت  الــظــواهــر  هــذه 
تدفق  ـــة  رسع مــن  لــلــحــد  الــفــرعــي،   الــحــوض  تهيئة  عــن 
للفرشة  ــاه  ــي امل تـــرسب   Îتحس خـــالل  ــن  م ــاه  ــي امل وجــريــان 
ــة  ــع الــغــطــاء الـــنـــبـــاþ، وكــــرس رسع ــي ــوس ـــرب ت املــائــيــة ع
عتبات  وتهيئة  ــدود  ــس ال بــنــاء  خــالل  مــن  املتدفقة  ــاه   ــي امل
،بــرسعــة،  وتقييم  ــــرتداد  اس الــنــظــام  هـــذا  ويــتــيــح  مــنــاســبــة. 
فيها  ــتــم  ي والــتــي  ــة  ــرب ــخ امل وكــــذا  املـــتـــدهـــورة،  األرايض 

توقيف جريان املياه برصامة.
ــرة  ــات دك وأطـــرهـــا  نشطها  العلمية  ــة  ــرحــل ال أن  ــر  ــذك ي
ـــــرون مـــن مــخــنــلــف الــتــخــصــصــات  ـــــرباء آخ بــاحــثــون وخ
لحسيني  وســعــيــد   الــعــبــديــن  زيـــن  الــنــبــي  عــبــد  قبيل  ــن  م
ــادي  ــه ال ــد  ــب وع  Öـــــدال ال  Öهـــا أم  و  ــدي  ــم ــح امل ـــة  ـــادي ون

بنيس.
املـــنـــاخ من  ــغــ·  ت مـــع  الــتــكــيــف  "مـــــرشوع  أن  ويـــشـــار 
مقابل  ـــع  ودف ــيــة  املــائ ــوارد  ــم ــل ل املــتــكــامــلــة  اإلدارة  خـــالل 
تنسقه  ـــرشوع  م هــو   ،"  (GIREPSE) البيئية  ــخــدمــات  ال
بــرشاكــة   (AMSR) الــجــهــويــة  للعلوم  املــغــربــيــة  الجمعية 
ــة  ــي ــوطــن ــــة ال ــــدرس ـــاض وامل مـــع جــامــعــة الـــقـــايض عـــي
ــاد  ــألرص ــة ل ــي ــوطــن ــة لــلــمــهــنــدســÎ واملـــديـــريـــة ال ــوي ــاب ــغ ال
املستدامة  والتنمية  للبيئة  الــجــهــوي  واملــرصــد  الــجــويــة 
للتهيئة  ــي  ــن ــوط ال ــد  ــه ــع وامل تــانــســيــفــت،  مــراكــش  بــجــهــة 
ــم جــامــعــة مــونــكــتــون بــكــنــدا، وهــوëــتــد عىل  والــتــعــمــيــ·، ث

ثالث سنوات.
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ـــة،  ـــي ـــارات ــة الـــشـــارقـــة اإلم ــن ــدي ــت م ــضــن ــت اح
عىل  للحفاظ  الــســنــويــة  الــعــمــل  ـــة  ورش مــؤخــرا، 
ــرة الــعــربــيــة،  ــزي ــج ــوي يف شــبــه ال ــي ــح ــوع ال ــن ــت ال
ــات  ــي ــم ــح ــة وامل ــئ ــي ــب ــة ال ــئ الـــتـــي نــظــمــتــهــا هــي
ــة  حــ«ي ـــز  مـــرك يف  ـــة  ـــارق ـــش ال يف  ــة  ــي ــع ــي ــطــب ال
ــددة  ــه ــة الــعــربــيــة امل ــربي ــات ال ــوان ــي ــح وإكـــثـــار ال
 Îـــ ـــي ـــة خـــــــرباء دول ـــارك ـــش Å ،بـــــاالنـــــقـــــراض
الــحــيــوانــات  ــــواع  أن تقييم  ــدف  ــه ب  Îوإقــلــيــمــيــ

املهددة باالنقراض يف شبه الجزيرة العربية.
أربعة  ــدار  م عــىل  الــورشــة  أقيمت  التي  الــورشــة 
لالتحاد  ــحــمــراء  ال الــقــا}ــة  ــع  م بــالــتــعــاون  أيــــام، 
ــت مــحــوريــن  ــاول ــن ــــدويل لــحــ«يــة الــطــبــيــعــة، ت ال
ــظــة عىل  ــحــاف ــود امل ــه ــة ج ــال أســاســيــÎ، هـــ« ح
ــرة الــعــربــيــة،  ــزي ــج ــة يف شــبــه ال ــربي ــات ال ــي ــدي ــث ال
عن  ــال  ــض ف ــة،  ــق ــط ــن امل يف  ــــــراض  األم ومـــراقـــبـــة 
ــات  ــف ــاع ــض ـــرتة وم ـــج ــة الـــحـــيـــوانـــات امل ــذي ــغ ت

ظاهرة األرس الج«عي للحيوانات.
ــة  حــال ــم  ــي ــي ــق ت إىل  الــجــلــســات  وتـــطـــرقـــت 
ومــنــهــا  ــة،  ــق ــط ــن امل يف  ــة  ــري ــح ــب ال الــثــديــيــات 
ـــس  ــــــــوام (عـــرائ ــــÎ واألط ــــدالف الــحــيــتــان وال
ــة  ــا} ـــداد "ق ـــإع ــــام املـــشـــاركـــون ب الـــبـــحـــر). وق

ــة لــالتــحــاد الــــدويل  ــع ــاب ــيــمــيــة ت ـــراء" إقــل ـــم ح
الــثــديــيــات  جــمــيــع  لتقييم  الــطــبــيــعــة،  لــحــ«يــة 
نتائج  وأظــهــرت  الــخــفــافــيــش.  باستثناء  ــة  ــربي ال
ــات  ــوان ــحــي ال أنــــواع  مــن  ــد  ــدي ــع ال أن  الــتــقــيــيــم 
ومنها  لـــالنـــقـــراض،  ــة  ــرض ع  Üـــ أك ــً«  ــج ح ــــرب  األك
اإلمــــــارات  يـــوجـــد يف  ـــــذي  ال  ìـــر ـــع ال ــر  ــه ــط ال
 (Öــا ــدم ــعــرì (ال ــزال ال ــغ ــك ال وعـــ«ن فــقــط، وكــذل
ــف الــعــديــد  ــصــن ـــال (الــــريــــم). وي ـــرم وغـــــزال ال
قا}ة  ــحــوم ضــمــن  ــل ال اآلكــلــة  ــات  ــوان ــي ــح ال مــن 
النمر  ـــع  وض تـــم  ــ«  ــي ف ـــددة،  ـــه امل ــات  ــوان ــي ــح ال
ــات  ــوان ــحــي ــل ل ـــحـــمـــراء  ال الـــقـــا}ـــة  يف   ìـــر ـــع ال
ــات  ــوصــي ـــت ت ـــع املــــهــــددة بـــاالنـــقـــراض. ووض
ــلــحــفــاظ عىل  ـــب اتــخــاذهــا ل ـــواج ــ· ال ــداب ــت ــال ب

هذه األنواع.
ــات الــطــبــيــعــيــة  ــي ــم ــح ـــت أوضــــــاع امل ـــرض وع
ــة، بــهــدف  ــي ــرب ــع ال الــجــزيــرة  ــه  يف مــنــطــقــة شــب
املصنفة  ـــــواع  األن عــىل  ــاظ  ــف ــح ال يف  ــدة  ــاع ــس امل
بــاالنــقــراض،  ـــددة  ـــه امل الــحــيــوانــات  قــا}ــة  يف 
ــد  ــحــدي ـــد بـــيـــانـــات، وت ـــواع ـــىل ق والـــحـــصـــول ع
ـــراءات  إج مــن  ــد  املــزي إىل  تحتاج  الــتــي  الــثــغــرات 

الح«ية.

النساء  إن  أمريكية  ـــة  دراس نتائج  قــالــت 
ــة تــلــوث  ــع ــــالÙ يــعــشــن قـــرب طـــرق رسي ال
 Üــ ــكــن أك ــا عـــــوادم الـــســـيـــارات قـــد ي ــوه ج
بالعقم  تــتــعــلــق  Åــشــاكــل  ــة  ــاب ــإلص ل ــة  ــرض ع
ــث تــكــون  ــي ــدا عــنــهــا ح ــي ــع ــن يــعــشــن ب ــم ع

جودة الهواء أفضل.
ـــÜ مـــن 36  ــون حــــاالت أك ــث ــاح ــب وتـــابـــع ال
وحللوا  و2003   1993 عامي   Îبــ امـــرأة  ــف  أل
ــرب  ـــات ق تـــلـــوث الـــجـــو وعـــــــوادم املـــركـــب
يتنفسنه  ــا  م  Îــ ب ــط  ــرب ال ملــحــاولــة  مــنــازلــهــن 

من هواء وعدم القدرة عىل االنجاب.
 2500 نحو  حــدثــت  ــة  ــدراس ال ــدة  م وخـــالل 
الــــالÙ يعشن  ــســاء  ــن ال عــقــم وكــانــت  ــة  ــال ح
ــة وعــىل  ــع ــرسي ــيــســيــة ال ــرئ قـــرب الـــطـــرق ال
ــرضــة  ع  Üأكــــ ــا  ــه ــن م مــــرتا   199 مــســافــة 
عمن  بــالــعــقــم  ــة  ــالصــاب ل بــاملــئــة   11 بنسبة 

يعشن بعيدا عن هذه الطرق.
ــ·  كــب ـــيـــنـــجـــيـــاه  هـــال رشو\  ـــــــال  وق
بكلية  ــث  ــاح ــب وال ـــة  ـــدراس ال عــىل   Îاملــرشفــ
املخاطر  ــدو  ــب ”ت بــوســطــن  جــامــعــة  يف  الــطــب 

ضئيلة“.
ــاحــث  ــب ــن مـــــارك نــيــويــنــهــويــجــســن ال ــك ل
ـــة الــبــيــئــيــة وÅــعــهــد  ـــئ Åــركــز بــحــوث األوب

الــصــحــة الــعــامــة يف بــرشــلــونــة إنـــه حــتــى مع 
مشكلة  Ðــثــل  ــا  ــه ان إال  النسبة  هـــذه  ــة  ضــآل

صحية عاملية.
الــنــتــائــج ليست  ــكــون هـــذه  ت ـــا  Åـــال "ر وق
املستوى  ــىل  ع األهــمــيــة  ــن  م الــدرجــة  ــهــذه  ب
مشكلة  اىل  ــنــســبــة  ــال ب ــســاء  ــن ــل ل ـــردي  ـــف ال
ككل  املــجــتــمــع  اىل  بــالــنــســبــة  ــكــن  ل ــعــقــم  ال
من  كــثــ·  يــتــعــرض  ان  مهمة  مشكلة  فــانــهــا 

النسوة لتلوث الجو".
 Îب ــة  ــالق ــع ال ــي  ــحــث ــب ال ــق  ــري ــف ال ودرس 
ــة املــنــتــرشة  ــق ــي ــدق ــ«ت ال ــي ــس ــج ــم وال ــق ــع ال
ــات  ــئ ــجــزي ال ـــن  ــط م ــي ــو - وهــــي خــل ــج ــال ب
ومنها  الدقيقة  السائلة  والــقــطــرات  الصلبة 
ــار واالدخـــنـــة وغــ·هــا- قــرب  ــب ــغ االتــربــة وال
ــة  ــدراس ــن يف ال ــارك ـــالÙ ش ــنــســوة ال ــازل ال ــن م

وبحثوا مدى قربهن من طرق التلوث.
تتابع  ــا  ــه ــوع ن مـــن  دراســـــة  أول  ــــذه  وه
ــرتات طويلة  ــف ل الــنــســوة  ــن  م الــكــثــ·  ـــاالت  ح
قبل  ــة  ــدراس ال مــن  املــزيــد  يتطلب  األمــر  لكن 
هــذه  اىل  تستند  طــبــيــة  ــات  ــي ــوص ت اصــــدار 
األدلـــة  ــن  م كــبــ·ا  ــ«  ك تــقــدم  لكنها  الــنــتــائــج 
ــ· الــســلــبــي لــلــتــلــوث عىل  ــأث ــت ـــدى ال عـــىل م

فرص اإلنجاب.

تلوث الهواء يسبب العقم! ورشة لح«ية الحيوانات املهددة باالنقراض يف شبه الجزيرة العربية  

الطريق إىل البالستيك الحيوي والصديق للبيئة

الساعة تش· إىل السابعة صباحا، خيوط الصباح األوىل بدأت تتسلل وتنبيء بانبالج يوم ندي من أيام فصل الشتاء. يوم يتطلع مع ذلك إىل طقس دايفء، بعد ليلة هادئة يف إقامة تطل عىل ضفاف نهر "بستي فاطمة " املهدار.

يأ_  الــذي  الــربد  قسوة  من  مرتعدا  ببعضه«  يدي  أفــرك  وأنــا  الطعام،  طاولة  عىل   Öمكا اخــذت  زواره.  مقام  وخدمات  مستلزمات  لتوف·  جــادا  يسعى  الــذي  حسن  Åقهى  اإلفطار  موائد  عىل  مجموعات،  ضمن  العلمي،  الفريق  أعضاء  التف 

أن يرتك مكانه لتباش· يوم صحو ومشمس وطقس متنكر لطبيعة فصل الشتاء املمطر.  وملقاومة هذا الربد الصباحي، كنت سعيدا كباقي جلساÙ، وأنا ألتهم صحنا من شوربة الفول الساخنة "البيصارة". 
þمحمد التفراو <

 > جيم دروري (رويرتز)

ــك  ــي ــت ــالس ــب ــع ال ــي ــن ــص ــات ت ــي ــل ــم ـــت ع ـــاع ش
اللبنيك  حــمــض  ــد  ــدي ع مــن  املــشــتــق  ــوي  ــي ــح ال
للبيئة  صــديــق  مــركــب  وهـــو  ــك)،  ــي ــت الك (الــبــويل 
من  املنتجة  التقليدية  لــلــدائــن  عــمــيل  ــل  ــدي وب
إنــتــاجــه  تــكــالــيــف  ــن  ــك ل  .. الــبــرتوكــيــ«ويــات 

باهظة.
ــح  ــط ــاء األس ــمــي ــون Åــركــز كــي ــث ــاح ــب ونــــرش ال
ليفن،  لــجــامــعــة  ــع  ــاب ــت ال ــازة،  ــف ــح ال ــل  ــوام ــع وال
ــس) وأشــــارت  ــن ــاي ــــة (س ـــا دوري ـــه ــــة أوردت دراس
تصنيع  عمليات  لتبسيط  حــديــث  ــوب  ــل أس إىل 
ــنــفــايــات  ــد مـــن ال ــح ــك) مـــع ال ــي ــت ـــويل الك ـــب (ال

الناتجة عن عمليات تخليقه.
 Îــ ــاحــث ــب ـــــال مــايــكــل دوســـلـــ· كــبــ· ال وق
الحالية  التصنيع  عمليات  ــن  م ـــدال  «ب باملعهد 
ذات  عملية  ابــتــكــرنــا   Îمــرحــلــتــ تتضمن  ــي  ــت ال
تقل  ـــرارة  ح درجـــة  تحت  تــجــري  ـــدة  واح مرحلة 
ومنتجنا-  تــقــريــبــا،  مــئــويــة  ـــة  درج  100 ــع  ــواق ب
ــنــســبــة إىل  ــال ــج ب ــت ــن ــ« يــتــعــلــق بــكــمــيــة امل ــي ف
الساعة  يف  التفاعل  يف  الــداخــلــة  ـــواد  امل أحــجــام 
ــم وهــو  ــك ــ·ا مــن حــيــث ال ــث ـــرب ك الـــواحـــدة- أك

صديق للبيئة بدرجة أكرب.
ثانوية  نفايات  العملية  عــن  تتخلف  فــال  ــذا  ل
ــالت  ــاع ــف ــت ـــن ال ـــال م ـــث ــل امل ــي ـــىل ســب ــج ع ــت ــن ت

نعمل  ــا  ــن ألن الــعــنــقــوديــة  ــج  ــوات ــن ال أو  الــثــانــويــة 
عند درجات حرارة منخفضة».

ــادر  ــص ـــن م ــق (الــــبــــويل الكـــتـــيـــك) م ــت ــش وي
ــددة ومــنــهــا الــســكــر املـــوجـــود يف  ــج ــت ــطــاقــة امل ال
السكر  يــتــحــول  حــيــث  ـــــذرة  وال الــســكــر  قــصــب 
اللبنة  وهـــو  بــالــتــخــمــر  الــلــبــنــيــك  حــمــض  إىل 
وتعترب  ــك).  ــي ــت الك ـــبـــويل  (ال ــب  ــرك مل ــة  ــي ــاس األس
الخطوات  تــعــدد  بسبب  مكلفة  ــاج  ــت اإلن عملية 
ـــه تم  ــق دوســلــ· إن ــري ـــال ف ــي ق ــت الــوســيــطــة ال

االستغناء عنها.
ــويل  ــب (ال إلنـــتـــاج  الــتــقــلــيــديــة  الــعــمــلــيــة  ويف 
ــيــك يف  ــن ــب ــل ــض ال ــم الكــتــيــك) يـــجـــري وضــــع ح
من  ـــوع  ن إىل  تــحــويــلــه  لــيــتــم  الــتــجــهــيــز  وحــــدة 
الـــجـــودة تحت  املــنــخــفــض   Ùالـــبـــدا الــبــالســتــيــك 
ــراغ ثم  ــف ــن ال درجــــات حــــرارة عــالــيــة يف حــيــز م
ــدات  ــوح ال إىل  البالستيك  هـــذا  تفكيك  ــجــري  ي
وتتطلب  ــك)  ــي ــت الك ـــويل  ـــب (ال ــــادة  مل الــبــنــائــيــة 
بعوامل  االســتــعــانــة  الــوســيــطــة  ــخــطــوات  ال هـــذه 

مالمسة من املعادن وتنتج عنها مخلفات.
ــد عــمــلــيــتــنــا عىل  ــم ــت ــع ـــ· «ت ـــل ـــــال دوس وق
ــم مــالمــســة  ــت ــث ي ــي ــتــكــثــيــف ح ــال ــل ب ــاع ــف ــت ال
ـــ«دة  ـــت ك ـــوالي ـــزي ــيــك Åـــــادة ال ــن ــب ــل ــض ال ــم ح
وصناعة  الــتــكــريــر  ــــدات  وح ــن  م تنتج  ــازة  ــف ح
مسامية  ذات  مــــواد  ـــي  وه ــات  ــ«وي ــي ــرتوك ــب ال
النانو  مــســتــوى  ــىل  ع إسفنجية  ــة  ــال وح عــالــيــة 
وفــراغ  هائلة  سطحية  مساحة  ذات  فإنها  لــذا 

دخيل محدود».
الحديثة  ــك)  ــي ــت الك (الـــبـــويل  مــــادة  وتــتــحــلــل 
ــالل  ــت ظــــروف بــيــئــيــة مــعــيــنــة خ ــح ــا ت ــوي ــي ح
ـــن إعــــــادة تــدويــرهــا  ـــك ëبــضــع ســـنـــوات و
املـــجـــال  يف  أخــــــرى  ـــــرة  م ـــا  ـــه ـــدام ـــخ ـــت واس
مــواد  إىل  حــيــويــا  تــحــويــلــهــا  ــن  ــك ëالــصــنــاعــي و
ــخــدام يف املــجــال الــطــبــي وهــي  ــالســت صــالــحــة ل
لالستخدام  الصالحة  القليلة  املـــواد  ــن  م أيــضــا 

يف تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد.
ذات  ــدة  ــدي ــج ال العملية  إن  ــ·  ــل دوس ــول  ــق ي
بــاملــقــارنــة  ــة  ــئ امل يف   85 بنسبة  عــالــيــة  كــفــاءة 
للطريقة  ــة  ــئ امل يف   70 إىل   60 ــحــو  ن بــنــســبــة 
بالنسبة  عالية  إنتاجية  ذات  ــي  وه التقليدية 
مــشــ·ا  ــع  ــي ــصــن ــت ال يف  ــة  ــدم ــخ ــت ــس امل لـــلـــمـــواد 
التقليدية  للعملية  الــثــانــويــة  ــج  ــوات ــن ال أن  إىل 
الــتــدويــر  إلعــــادة  قــابــلــة  لكنها  ــدرة  ــه م نــفــايــات 

يف الطريقة الحديثة ودون نفايات تذكر.
الكتيك)  ــويل  ــب (ال إن  البحثي  الــفــريــق  ـــال  وق
البالستيكية  املــنــتــجــات  مــحــل  ــا  ــام Ð يــحــل  ــن  ل
ــات  ــ«وي ــي ــرتوك ــب ــقــة مـــن ال ــيــديــة املــشــت ــتــقــل ال
الـــرصف  ــكــات  شــب ــل  ــث م مــعــيــنــة  ــات  ــب ــي ــرك ت ألن 
قابلة  ــون  ــك ت أال  ــجــب  ي ــض  ــي ــراح ــامل ب ــصــحــي  ال
املــنــتــج  أن  إىل  وأشــــــار  الـــحـــيـــوي  ــلــتــحــلــل  ل
من  ــد  ــح وي للبيئة  وصــديــق  أرخــــص  ــد  ــدي ــج ال

التلوث وëكنه أن يساعد االقتصاد العاملي.
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