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تقديــــم

لو ال وجـود الكتابة يف حياة الشعوب الندثر ذكر كثيـٍر من الحضارات...، فنتاج النشاط 
العلمي يف شّتى العصور قد وصلنا عن طريق الكتابة؛ وقد استفاد اإلنسان من هذه العلوم 
وأضاف عليها مبا تعّلمه وطّبقه من نظريات، وإّن ترسيخ ثقافة القـراءة يعّد مـــن أهــم 
السلوكيات التــي ال بّد من غرسها يف النفوس، خصوصا لدى شبابنا وفتياننا، حيث تقوم 
بتنشيط الذاكرة وفتح أبواب املعرفة... وكّلام زاد االهتامم مبطالعة ما يكتب ويؤلف ويقرأ، 

ازدهرت ثقافة الشعوب وحضارتها. 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  لإلسهام  والعلوم  والثقافة  للتـربية  العربية  املنظمة  من  وسعيا 
املستدامة 2030، التي تضع فئة األطفال والشباب ضمن أولويات أهدافها باعتبارهم عوامل 
تغييـر، بات من الرضورة أن تتوّجه نحو االهتامم بالرشيحة العمرية التي ترتاوح بني 14 و22 
من  أصبح  لذا  يفهمونها.  التي  باللغة  لهم  املفيدة  املعلومات  استقاء  عىل  ومساعدتها  عاما 
الرضوري توفيــر مواد تناسب قدرات الفتيان وتكييفها لتلبية احتياجاتهم املعرفية أمرا حيوّيا 

لتمكينهم من املشاركة يف تنمية مجتمعاتهم.

وحيث إّن وطننا العريب قد تعرّض إىل تغّيــرات مناخية تسّببت يف الكثيـر من األرضار، ارتأت 
لتسليط  للفتيان،  العلمية  األلكسو  مجلة  من   )30( الثالثني  العدد  ملف  تخصيص  املنظمة 
األضواء عىل ظاهرة التغيـر املناخي، ومخاطـره وتعريف األجيال بها، وطرح الحلول العلمية 
املمكنة ملواجهة عواقبها، ال سّيام وأن املناخ من بني األولويات املطروحة -أيضا- عىل أجندة 
موضوعات  تناولت  أخرى  مقاالت  العدد  هذا  يضم  كام   .2030 املستدامة  التنمية  أهداف 

علميـــة مختلفة؛ 

وفــــي إطار التعريف باملؤسسات العلمية العربية ودورها يف الدفع مبنظومة البحث العلمي 
أول  باعتبارها  العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة  العدد  هــذا  يقّدم  املجاالت،  مختلف  يف 



مؤسسة عربية رسمية وضعت يف صدارة أهدافها نرش الثقافة العلمية باللغة العربية، وتعزيز 
جهود نرش املعرفة العلمية، وتطوير طاقات الشباب ومهاراتهم؛ 

وُتزجي املنظمة شكرها وامتنانها للكّتاب األفاضل عىل ما بذلوه من جهود ممّيـزة يف إثراء مادة 
املجلة مبقاالتهم العلمية القّيمة، وهي تتطّلع إىل مزيد من املساهامت من خبـراء عرب من 

داخل الوطن العريب وخارجه. 

وإذ ُيسعد املنظمة أن تضع بني أيدي قّرائها األكارم العدد الثالثني/ ديسمرب 2018 من مجلة 
العدد  هذا  يحّقق  أن  تأمل  فإّنها  وإلكرتونية،  ورقية  نسختني  يف  للفتيان،  العلمية  األلكسو 
التقدم يف درب  الذين نتمنى أن يكونوا دامئا حريصني عىل  الفتيان  االستفادة املرجوة لفئة 

العلم واملعرفة.

الدكتور سعود هالل الحريب
املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم



كلمة العدد
ُي�شعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو( اأن ت�شع بني اأيدي قرائها الأعزاء، جملة الألك�شو 
�لعلمية للفتيان �لتي �أفردت يف عددها �لثالثني )دي�صمرب/2018( ملفا خا�شا بالتغريات املناخية، �شعيا من 
املنظمة للفت انتباه الفتيان العرب اإلى اأهمية هذه الظاهرة، باعتبارها ق�شية بيئية هامة وحقيقة علمية 
واقت�شادية  وبيئية  اجتماعية  تداعيات  لها  دة  معقرّ تفاعالت  على  تنطوي  املدى،  طويلة  عاملية  وم�شكلة 
للمو�رد  ��صتغالله  يف  �ملفرط  �لب�صري  �لن�صاط  �إلى  يعود  �لرئي�صي  �صببها  و�أّن  �صّيما  ل  �لأولى،  بالدرجة 
الطبيعية املتاحة، ال�شيء الذي اأدى اإلى اختالل التوازن البيئي، ناهيك عن الأ�شباب الطبيعية الأخرى؛ 
العلماء  املناخية وعواقبها يف كتب  بالتغريات  املبكر  “الوعي  العدد مقالت علميرّة حول  ن هذا  وقد ت�شمرّ
و“الطــاقة ودورها يف التغيريات املناخية  و“التغريات املناخية: تعريفها، اأ�شبابها ونتائجها”،  القدامى”، 
هذه...ا�شتك�شاف  اأيامنا  اإلى  لو�شي  “مـن  بينها  من  عة  متنورّ علمية  مقالت  اإلى  اإ�شـــافة  الأر�ص”،  لكوكب 
اأ�شولنا” و“حو�شبة اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين«، و«الطـاقة احلراريــة الأر�شيرّة كم�شـدر 

ون من اجلزائر وم�شر وتون�ص وال�شعودية و�شوريا؛ �شاهم يف كتابتها خرباء علميرّ لتوليـد الكهربـاء”...، 
ويزدان هذا العدد بتقدمي نبذة عن حياة عامل املناخ العربي املرحوم الدكتور حممد �شنو�شي، واإجنازاته 
بعيدا  بل حلرّق  و�شمو اخللق،  العلم  ب�شعة  �شم  اترّ اإن�شان  ل عليها، وهي ق�شة  التي حت�شرّ واأعماله، واجلوائز 
مببادئه واأفكاره، اإذ �شدح مبا فيه م�شلحة الب�شر و�شالمة بيئتهم ومناخهم، فالقت اآراوؤه �شدى يف ف�شاءات 

رحبة، ليبلغ �شوته املنظمات الدولية، ويكون اأحد اأبرز رواد هذا املجال...
 - تعترب  التي  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  العدد  هذا  يقدم  العلمية،  باملوؤ�ش�شات  التعريف  اإطار  وفــي 
العلمية  الثقافة  ن�شر  اأهدافها  ر�شمية و�شعت يف �شدارة  موؤ�ش�شة عربية  اأول   -1976 العام  اإن�شائها يف  منذ 
باللغة العربية. وكان من اأبرز مهامها تطوير الثقافة العلمية، وتعزيز جهود ن�شر املعرفة العلمية، وتطوير 
ولهذا  العلمي.  البحث  وحتفيز  والتكنولوجيا،  العلوم  يف  الإبداع  وت�شجيع  ومهاراتهم،  ال�شباب  طاقات 
يت »جائزة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي«، ُتنح يف اخت�شا�شات العلوم  �شت جائزة �شنوية �ُشمرّ الغر�ص خ�شرّ
العلمي  والرتاث  والآداب  والفنون  والجتماعية،  القت�شادية  والعلوم  التطبيقية،  والعلوم  الأ�شا�شية، 

العربي والإ�شالمي...

و�إذ تقّدم �ملنظمة هذ� �لعدد �إلى قر�ئها �لأعز�ء، ُتزجي �صكرها للكّتاب �لأفا�صل �لذين �أثروه مبقالتهم، 
ل على جهود الأكادمييني والباحثني من داخل الوطن العربي وخارجه، لالإ�شهام يف تطوير الكتابة  كما تعورّ

هاتهم وطموحاتهم. ي تطلرّعات فتياننا العرب وتوجرّ العلميرّة، مبا يلبرّ
هيئة التحرير
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ملف العدد:

التغيرات المناخية
وأهداف التنمية المستدامة



ملف
العدد

الوعي المبكر بالتغيرات 
المناخية وعواقبها في 

كتب العلماء القدامى

د. رشا ناصر العلي
أستاذة بجامعة حمص ـ سوريا

يعد التغير المناخي من أكثر العوامل المهددة للصحة العالمية في القرن 
معدل  في  المدى  وطويل  مؤثر  تغير  أي  بأنه  وُيعرف  والعشرين،  الحادي 
النظم  تقلب  نتيجة  يحدث  لمنطقة معينة، وهو  يحدث  الطقس  حالة 

الداخلية في النظام المناخي والعوامل الخارجية الطبيعية والبشرية1.
فالمناخ يمثل متوسط أحوال الجو المتعاقبة في مكان ما لمدة طويلة 
قد تكون شهرا أو فصال أو سنة أو سنوات متعددة، وقد الحظ اإلنسان في 
المختلفة،  المناخ على حياته وصحته ومظاهر نشاطه  تأثير  وقت مبكر 
والعصبي  الفكري  ونشاطه  النفسية  وحالته  الشكلية  مالمحه  وعلى 
التي  المقاالت  وأغلب  القدم،  منذ  ومعروف  ثابت  أمر  وهو  واالقتصادي، 
تعنى بالتغييرات المناخية تدق ناقوس الخطر لهذه الظاهرة التي باتت 
المشاريع  صاحبة  العظمى  الدول  السّيما  الدولية،  المجتمعات  تشغل 
البشري  الوعي  بكشف  عنيت  الدراسات  من  وقّلة  الكبرى،  االقتصادية 
المبكر لهذه التغييرات التي قد تكون مدّمرة في المستقبل، في حال لم 
تّتخذ إجراءات وبرامج لمواجهتها. واألهم من ذلك تنمية الوعي البشري 

للتقليل من ظاهرة االحترار العالمي. 

1  - انظر: التغييرات المناخية وصحة اإلنسان من منظور جغرافي- مروة رمضان حافظ- الهيئة المصرية العامة 

للكتاب.
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لكن ما يود هذا املقال كشفه هو الوعي املبكر بهذه 

الظاهرة، وأثرها عىل طباع اإلنسان وسلوكه وصحته، 

من  عدد  فهناك  القدمية،  الكتب  لنا  أكدته  ما  وفق 

املناخ  عالقة  إىل  كتبهم  يف  أشاروا  القدامى  العلامء 

الدراسات  من  النوع  هذا  مبثل  واهتموا  باإلنسان، 

الطب  بأيب  املعروف  أبقراط  منهم  نذكر  كتبهم،  يف 

)460 - 370 ق.م( الذي كان له العديد من املؤلفات 

البيئة ودراستها  أهمية معرفة  إىل  تشري  التي  الطبية 

للوقاية من تدهور صحة اإلنسان، ومن أشهر مؤلفاته 

فيه  تناول  الذي  واألهوية”  واألماكن  “البلدان  كتاب 

أثر اختالف الفصول وطبيعة املاء عىل الخلق عضويا 

واألخالق نفسيا، حيث ورد يف كتابه أن البلدان املعرضة 

للرياح تختلف فيام بينها باألمراض السائدة تبعا التجاه 

مام  والضباب،  والتغّيم  الشميس  والسطوع  الرياح 

يلقي بأثره عىل حركة الينابيع، وعىل صحة األبدان من 

خالل جودة الهواء واملاء من عدمه، كام الحظ حركة 

الكواكب واألفالك وأثرها عىل املناخ السائد يف هذه 

السنة أو تلك، فلكل مناخ سائد األمراض املرتبطة به، 

فهطول األمطار خريفا مع شتاء معتدل ليس بشديد 

الربيع والصيف  الربودة، مع أمطار خفيفة يف فصيل 

يبرش بسنة ذات جو صحو، بينام ينذر الربيع املطري 

والشتاء اليابس بانتشار الحميات الشديدة يف الصيف، 

وهكذا فإن فحص مجرى فصول السنة يفيد يف معرفة 

التغريات  من  والتحذير  تغريات،  من  سيحدث  ما 

العظمى، والتي يعد أشدها خطرا وشدة – من وجهة 

نظره- االنقالب الصيفي واالعتدال الخريفي1.

وبذلك مّهد أبقراط لظهور ما يعرف حاليا )بعلم املناخ 

الطبي(، وهو فرع مستقل من علم املناخ التطبيقي 

يهتم بدراسة عوامل املناخ وأثرها عىل صحة اإلنسان 

وعالقاتها بظهور األمراض.

استقاها  التي  معارفه  واستثمر  خلدون  ابن  جاء  ثم 

1  - انظر: البلدان واألماكن واألهوية- أبقراط- ج: 1ـ ص1-41.
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طاليس  وأرسطو  كبطليموس  يونانيني  فالسفة  من 

وأبقراط، باإلضافة إىل فالسفة مسلمني كابن سينا وابن 

رشد وإسحاق الخازين وغريهم، يف بحثه عن العالقات 

املحتملة بني املناخ والطبيعة البرشية، فقّسم األقاليم 

إىل معتدلة وأخرى منحرفة، وتحدث عن تأثري املناخ 

عىل سلوك اإلنسان وتغري مزاجه، فيام يُعرف -حاليا- 

بالتأثري النفيس لتغري عنارص املناخ. وأشار ابن خلدون 

املبتدأ  وديوان  “العرب  املعروف  كتابه  مقدمة  يف 

والخرب”، إىل أثر املناخ يف طبائع الشعوب. حيث اعترب 

مخاطرون،  قساة  الباردة  الشاملية  األقاليم  أهل  أّن 

باملكر  الحارّة  الجنوبية  األقاليم  أهل  يّتصف  بينام 

أكرث  فهم  املعتدلة  األقاليم  أهل  أّما  بالثأر،  واألخذ 

فطنة ونشاطا ولديهم القدرة عىل القيادة.

مكان  أكرث من  الحديثة يف  الدراسات  أثبتته  ما  وهو 

الحالة  ومبارشا عىل  قويا  تأثريا  املناخية  للتغريات  أن 

املرتفعة  فالحرارة  ترّصفاته،  وعىل  لإلنسان  املزاجية 

تجعل الشخص أكرث عصبية وتوترا مام يؤدي به اىل  

ارتفاع  نتيجة  العنيف  السلوك   أو  الجرائم،  ارتكاب 

إفرازات األدرينالني. 

فيام يساعد الربد عىل هدوء األعصاب؛ فتكرث جرائم 

الرسقة والسطو واالحتيال، وقد يصاب بعض األشخاص 

ذوي املزاج الحساس يف فصول الشتاء والخريف وفرتة 

ما بني الفصول مبا ُيعرف باالكتئاب الفصيل، والرغبة 

يف االنعزال عن اآلخرين أو الرغبة غري املربرة للبكاء، 

ما  إىل  االنعكاسات  هذه  املتخّصصني  بعض  ويرجع 

من  الشتاء  فصل  يف  النهار  وقرص  الليل  طول  يسببه 

النشاط، كام  وعدم  الوحدة  أو  بالغموض  شعور 

العواصف والرياح إىل تشّتت املزاج لدى  تؤدي فرتة 

والرتكيز  الصفاء  إىل  شخصيتهم  متيل  الذين  البرش 

بالرتاب  املحّمل  العاصف  الجو  أّن  والنظام، ذلك 

األفكار  وتشويش  الرتكيز  بعدم  الشعور  لهم  يسبب 

وردود أفعال غاضبة بشكل مفاجئ.

املفّكرين  من  وهو   - الزجاج  إسحاق  أبو  وأضاف 

املناخ  تأثري  فكرة  سبقه  من  إىل  البارزين-  املسلمني 

يف الثقافة والسلوك البرشي. ويحرضنا يف هذا السياق 

جاء  فعندما  البدوي،  الجهم  بن  عيل  الشاعر  قصة 

أنشده  -حينذاك-  املتوكل  خليفتها  ممتدحا  بغداد 

قصيدة فيها خشونة اللفظ قال فيها:

أنت كالكلِب يف ِحفاظَك للود

وكالتيِس يف ِقراِع الُخطوِب

أنَت كالّدلو ال َعِدمناَك َدلوا

من ِكباِر الّدال كثرَي الذنوِب

مل يغضب الخليفة من خشونة ألفاظه، وأدرك بفطنته 

املخاطبة،  وعدم  البادية  مالزمته  عن  ناجم  ذلك  أن 
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بستان  فيها  بدار حسنة عىل شاطئ دجلة،  له  فأمر 

حسن، والجرس قريٌب منه، وبعد أن مكث يف بغداد 

ستة أشهر خالط فيها الناس ولطافة الحرض، استدعاه 

الخليفة لينشده، فحرض وأنشد قصيدته املشهورة:

ُعيون املها بنَي الرُّصافِة والِجرِس

َ الَهوى من حيُث أدري وال أدري َجلبنْ

َن يَل الَشوَق القديَم وملنْ أكننْ أَعدنْ

ِر را عىل جمنْ َن َجمنْ َسلوُت ولكننْ زِدنْ

رقًة  يذوب  أن  عليه  خشيت  )لقد  املتوكل:  فقال 

ولطافة(.

واألمزجة،  الطباع  عىل  البيئة  تأثري  عىل  دليل  وهذا 

أهم  من  خلدون  ابن  جانب  إىل  املسعودي  ويعترب 

العلامء املسلمني الذين ربطوا املناخ بعادات الشعوب 

للنظرية  بذلك  مؤسسني  وطباعهم،  وتقاليدهم 

الحتمية البيئية.

املناخ يف سلوك  أثر  وللمسعودي كتابان عالج فيهام 

و”التنبيه  الذهب”  “مروج   : هام  وطباعهم  البرش 

األربع  الرياح  عن  األخري  يف  وتحّدث  واإلرشاف”، 

نوعية  إىل  أشار  إنه  بل  وتأثرياتها،  وأفعالها  ومهابها 

تربة األرض وطباع الناس. وقد قسم املسعودي العامل 

أرباع، فالربع الرشقي لألرض، وهو ما تسافل  أربعة 

يدل  مذكر  ربع  هو  والشامل،  الجنوب  خط  عن 

عىل طول األعامر، وطول مدد  امللك والتذكري وعزة 

واملباهاة  األمور  وإظهار  الرس  كتامن  وقلة  األنفس، 

وعلمهم  الشمس  لطباع  وذلك  بذلك،  لحق  وما  بها، 

وأما  والنجوم.  والسياسات  والسري  والتواريخ  األخبار 

أهل الربع الغريب، فإن الغالب عليه التأنيث، وأهله 

إىل  انقياد  وكرثة  وتأّله،  وتدّين  للرس  الكتامن  أهل 

اآلراء والنحل، وما لحق بهذه املعاين إذ كان من قسم 

بعدت  الذين  الشاميل، وهم  الربع  أهل  وأما  القمر. 

الشمس عن سمتهم كالصقالبة واإلفرنجة، فغلب عىل 

فعظمت  الثلوج،  وتواترت  والرطوبة  الربد  نواحيهم 

أجسامهم وتوّعرت أخالقهم وتبّلدت أفهامهم وثقلت 

ألسنتهم وابيّضت ألوانهم حتى أفرطت، فخرجت من 

البياض إىل الزرقة، ورّقت جلودهم وغلظت لحومهم، 

ألوانهم  طبع  من  تخرج  فلم  أيضا،  أعينهم  وازرقت 

وسبطت شعورهم، وصارت صهبا لغلبة البخار الرطب، 

ومل يكن يف مذاهبهم متانة، وذلك لطباع الربد وعدم 

فالغالب  الشامل،  يف  أوغل  منهم  كان  ومن  الحرارة 

عليه الغباوة والجفاء والبهامئية. ويف ما يتعلق بأهل 

كانوا  والذين  األحباش،  وسائر  كالزنج  الجنويب  الربع 

وقلة  الحرارة  التهاب  من  فإنهم  االستواء  تحت خط 

الرطوبة اسودت ألوانهم واحمرت أعينهم وتوحشت 

نفوسهم، وذلك اللتهاب هوائهم وإفراط األرحام يف 

شعورهم  وتفلفلت  ألوانهم  احرتقت  حتى  نضجهم 

لغلبة البخار الحار اليابس.

تتبعنا هذا املوضوع وإسهامات  لو  بنا األمر  ويطول 

القدماء يف الكشف عن عالقة املناخ بطباع الشعوب 

وعادتهم وطباعهم، كام فعل إخوان الصفا يف )الرسالة 

إىل  باإلضافة  الطبيعيات(،  الجسامنيات  من  الثانية 

جهود القلشقندي، وابن حوقل، واملقديس، وابن سينا 

وغريهم. 

ويف نهاية هذا املقال نود أن نشري إىل قضية مهمة، 

مسألة  عىل  ركزت  القدامى  العلامء  جهود  أن  وهي 

التغرّي املناخي بوصفها حقيقة علمية وليست مجرد 

حدث عابر، وهي ناتجة عن الدورات الطبيعية، وتوايل 

الفصول خالل السنة، وأثر ذلك عىل طباع الشعوب 

وسلوكهم وشكلهم وصحتهم، وهو ما أرشنا إليه من 
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خالل الوقوف عند مجموعة من العلامء امتازوا بهذا 

مؤلفاتهم  يف  قّدموه  ما  فكان  الدراسات،  من  النوع 

تأسيسا لنظرية علم املناخ التطبيقي الحديث بفروعه 

تكمن  وهنا  واالجتامعي،  والنفيس  الطبي  املتعددة 

أهمية تلك الدراسات املبكرة. أما يف الوقت الحارض، 

تخّطت  حيث  تعقيدا،  أكرث  املشكلة  أصبحت  فقد 

املرتبطة  الطبيعية  حدودها  املناخي  التغري  ظاهرة 

إذ  والكواكب،  الفصول  وحركة  الطبيعية  بالظواهر 

باآلليات  الظاهرة  تلك  الحديثة  الدراسات  ربطت 

البرشي، مام  والنشاط  الصناعية  الثورة  أنتجتها  التي 

ساهم يف ارتفاع درجة حرارة األرض، وما ترتب عىل 

ذلك من أمراض وأوبئة وكوارث قد تسبب خلاًل بيئيا 

يهدد كوكب األرض، وهو ما يحوج إىل تكافل الجهات 

عواقبها  من  للحد  والحكومات،  واملنظامت  العلمية 

وآثارها السلبية عىل الصحة واالقتصاد والبيئة، وهنا 

بعواقب  اإلنسان  وعي  زيادة  عىل  العمل  دور  يربز 

للتكيف معه، ورسم خرائط  املناخي وتأهيله  التغري 

توضح املناطق األكرث تعرضا لألخطار الناتجة عنها.    

 املراجع:

التغيريات املناخية وصّحة اإلنسان من منظور   - 1 

جغرايف- مروة رمضان حافظ- الهيئة املرصية 

العامة للكتاب. 

1ـ  ج:  أبقراط-  واألهوية-  واألماكن  البلدان   - 2 

ص1 - 41. 

صعب-  دار  املسعودي-  واإلرشاق-  التنبيه   - 3 

بريوت- لبنان- ص 21- 22.



ملف
العدد

التغيرات المناخية :
تعريفها، أسبابها ونتائجها

د. عصام النويري

1. مقدمة

إشكاليات  األرض  كوكب  يواجه 
النظم  استمرار  تهدد  كبرى 
ينجح  لم  إذا  الحالية  األيكولوجية 
اإلنسان في التحديات الكبرى المتمثلة 
والمحافظة  الغذاء  توفير  في  أساسا 
احد  المناخ  ويمثل  الطبيعة.  العناصر  على 
أهم العناصر الطبيعية األكثر تأثرا في الكرة 

األرضية من جّراء أنشطة اإلنسان خاصة.

في  نقدم  وأسبابه،  المناخ  تغير  على  للتعرف 
المبسطة  التعريفات  بعض  المقال  هذا  مستهل 
للمناخ وللتغيرات المناخية. كما نقدم للقارئ بعض 
تغيرات  إلى  أدت  التي  المؤكدة  العلمية  األسباب 
مناخية. ولتوعية القراء بأهمية الموضوع نتطرق في 
الجزء األخير إلى النتائج التي من الممكن أن تنجر عن 

تغّير المناخ على المستويين المتوسط والبعيد.  
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2. تعريف املناخ و»تغري املناخ«

يشري املناخ إىل أمناط الطقس عىل مدى فرتة زمنية 

طويلة يف منطقة معينة، ويتم قياس هذا من حيث 

وغريها،  والثلوج  السنوية  األمطار  هطول  متوسط 

ودرجات الحرارة العظمى والدنيا عىل مدار الفصول، 

ظواهر  وتكرار  والرطوبة،  الشمس  سطوع  وساعات 

الطقس املتقّلب. 

يشري “تغري املناخ” عادة إىل تغرّي املناخ العالـمي، 

حرارة  درجة  متوسط  يف  األمد  طويلة  تغرّيات  أو 

عام  بشكل  أيضا  تستخدم  أن  ميكن  ولكن  الكوكب، 

عىل أنها تعني التغريات املحلية واإلقليمية يف أمناط 

الطقس. يؤثر تغري املناخ العاملي أيضا عىل املناخات 

يختلف  قد  ما  منطقة  يف  الفعيل  الطقس  اإلقليمية. 

أخرى  منطقة  يف  الحال  عليه  هو  عام  كبريا  اختالفا 

تحت تأثري االرتفاع عن سطح البحر، والرياح السائدة، 

والتضاريس،  املحيط،  وتيارات  البحر،  من  واملسافة 

والغطاء النبايت واملناطق الحرضية والريفية. ويعتمد 

العرض  منها خط  عوامل،  عدة  اإلقليمي عىل  املناخ 

العوامل  بني  من  وهو  االستواء(  خط  من  )املسافة 

األكرث أهمية، وتأثري الشمس بشكل متفاوت يف درجة 

حرارة الهواء التي تحدد حركة الكتل الهوائية يف العامل. 

ُيهيمن عىل املناخ اثنان من العوامل الرئيسية:

• الشمس التي يوفر ضوؤها الطاقة التي تسخن 

كوكب األرض والغالف الجوي الذي يتكّون من غازات 

مختلفة، والذي مينع الحرارة من االنعكاس إىل الفضاء 

ظاهرة  ُيسّمى  ما  تشّكل  الظاهرة  الخارجي. وهذه 

االحتباس الحراري. وقد أوضح العلامء آثار االحتباس 

الحراري الناتج عن تزايد تركيز الغازات املسببة منذ 

أكرث من 150عاما، حيث أظهرت األبحاث أنه بدون 

حرارة  درجة  ستكون  الحراري،  االحتباس  ظاهرة 

غري  األرض  يجعل  مام   30  °C بحوايل  أبرد  األرض 

صالحة ملعظم أشكال الحياة.

• غازات االحتباس الحراري فعالة جدا يف الحفاظ 

غازات  كمية  يف  تغري  وأي  دافئا،  األرض  كوكب  عىل 

درجة  عىل  تؤثر  سوف  الجوي  الغالف  يف  الدفيئة 

حرارة األرض.

األكرث  الجزء  هو  الجوي  الغالف 

عرضة للتغيري يف النظام املناخي. 

النيرتوجيــــن  إىل  باإلضافة 

واألرغــــون  واألوكسجني 

التي تشكل معظــــم 

الغـــــالف  مكونات 

ال  )ولكن  الجـوي 

بالتسخيــن  تتأثر 

من الشمـــــــس 

األرض(،  أو 

والغازات األخرى: 

أكسيـــد  ثنائــي 

وامليثان،  الكربون، 

وأكاسيد النيتـــروز، 

واألوزون  املاء  وبخار 

منها  وتنبعـــــث  متتص 

األشعة تحت الحمراء. هذه 

هي الغازات املسببة لالحتباس 

األرض  كوكب  تبقي  والتي  الحراري، 

دافئا بدرجة تكفي الزدهار الحياة. 

من  مجموعة  الحقيقة  يف  هو  املناخي  والنظام 

دورات تفاعل الغالف الجوي، والغالف املايئ )السائل 

املجمدة(،  )املياه  الجليدي  والغالف  املاء(،  وبخار 
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واليابسة )سطح األرض( واملحيط الحيوي )الكائنات 

الحية(. هذه املكونات تتفاعل مع بعضها ومع قوى 

من  عدد  عىل  الشمس  ذلك  يف  مبا  خارجية  أخرى 

املستويات. 

3. األدلة عىل تغري املناخ وأسبابه العلمية

خصائص  متوسط  يف  تغري  إىل  املناخ  تغرّي  يشري 

املناخ السائد، والتحّول طويل األجل يف أمناط 

الحرارة  درجات  متوسط  أو  الطقس 

تناوب  لقد  األرض.  كوكب  عىل 

مناخية  فرتات  األرض  عىل 

يف  مرات  ولعدة  مختلفة 

نتيجة  القدمية  العصور 

ألسباب  االستجابة 

وهذه  طبيعية 

بـ 4.5  تقدر  الفرتة 

بليون سنة.

انتهاء  منذ 

الجليدي  العرص 

قبل  األخري 

سنة،   )11000(

إىل  األرض  انتقلت 

مستقر  جليدي  مناخ 

نسبيا، وكانت درجة حرارة 

الكوكب مستقرة إىل حد كبري، 

حيث بلغ املتوسط حوايل 14 درجة 

لنظم  االستقرار  هذا  سمح  وقد  مئوية. 

مجموعة  ودعم  تزدهر،  بأن  معقدة  أيكولوجية 

القرن  يف  األرض.  عىل  الحياة  أشكال  من  واسعة 

برسعة،  يتغرّي  العربية  دولنا  يف  املناخ  بدأ  العرشين 

تغري من خالل  املناخ  أن  العلمي  البحث  أظهر  وقد 

عدة أدلة مثل: 

• تغري متوسط درجة حرارة سطح كوكب األرض 

الذي ارتفع بنسبة 0.89 درجة مئوية من عام 1901 

تاريخ  املناخ عرب  باملقارنة مع أمناط تغري  إىل 2012، 

الثورة  منذ  الحرارة  درجة  ارتفاع  معدل  فإن  األرض، 

الصناعية عايل جدا.

• ارتفاع مستوى سطح البحر، فمنذ العام 1900، 

ارتفعت مستويات مياه سطح البحر بنحو 10سم يف 

جميع أنحاء الوطن العريب وحوايل 19 سم عامليا، يف 

املتوسط. كام لوحظ تراجع األنهار الجليدية يف جميع 

وجبال  رويك،  وجبال  األلب،  جبال  يف  العامل-  أنحاء 

آخذة  وأالسكا-  وإفريقيا  الهياماليا  وجبال  األنديز، 

يف  الجليد  صفيحة  انكامش  معدل  وزاد  الذوبان،  يف 

العقود األخرية. كام انخفض الجليد البحري يف القطب 

الشاميل منذ أواخر العام 1970، ماّم يقلل بنسبة حوايل 

4٪   أو 0.6 مليون كيلومرت مربع، من مساحة الجليد 

الواحد.  العقد  البحري )مساحة بحجم مدغشقر( يف 

القطب  يف  البحري  الجليد  ازداد  نفسه  الوقت  ويف 

الجنويب بنحو 1.5 % يف العقد الواحد، ولكن مبعدل 

أبطأ من التناقص الذي يحدث يف القطب الشاميل. 

4. أسباب تغري املناخ

هناك أدلة متزايدة عىل أن ارتفاع درجة الحرارة 

الذي نشهده حتى اآلن هو نتيجة لزيادة يف كميات 

الغازات املسّببة لالحتباس الحراري يف الغالف الجوي. 

ومن املحتمل جدا أن يكون سبب هذا االحرتار هو 

النشاط البرشي، مثل حرق الوقود األحفوري )البرتول 

الغابات  وقطع  األرايض،  استخدام  وتغري  والفحم( 

وغريه.
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الطاقة  «كمية  يف  خلال  السبب  يكون  أن  وميكن 

املنبعثة  الطاقة  يف  تغريات  بسبب  األرض  »لكوكب 

من الشمس، والتغريات يف الغازات املسببة لالحتباس 

يف  تغيريات  أو  الغيوم،  أو  والجسيامت  الحراري، 

انعكاسية سطح األرض. وغالبا ما ُتسّمى االختالالت 

الناجمة عن هذه التغريات «قوة إجبار» وهناك قوى 

االحرتار، وقوى  إيجابية متيل إلحداث  مناخية  إجبار 

إجبار سلبية تؤدي إىل تربيد كوكب األرض.

هناك أدلة عىل أن زيادة ارتفاع درجات الحرارة 

تتفاقم وأّن كميات غازات الدفيئة يف الغالف الجوي 

لديها  التي  الدفيئة  غازات  وأهم  االزدياد.  يف  آخذة 

أقوى تأثري عىل االحتباس الحراري، هو بخار املاء، إذ 

ثاين  أّن  الجوي، كام  الغالف  احرتار  تركيزه مع  يزداد 

CO( وامليثان كليهام غازات دفيئة 
2
أكسيد الكربون )

الذي  البرشي  النشاط  من  االنبعاثات  نتيجة  هامة 

يتسّبب أساسا يف زيادة تركيز غازات الدفيئة. 

الجوي  الغالف  يف   CO
2

كمية  ازدياد  ويالحظ 

بشكل كبري بنحو 38٪ )2012( منذ الثورة الصناعية،     

من  وغريه  األحفوري  الوقود  حرق  مواصلة  ومع 

االرتفاع، وهذا  CO تستمر يف 
2
األنشطة، فإن كمية 

منه وينبعث  إضافية  كمية  امتصاص  يتم  أن  يعني 

األرض،  من  يتدفق  الذي  اإلشعاع  من  املزيد  منها 

يف  قوي  تأثري  امليثان  املناخ. ولغاز  حرارة  يزيد  مام 

الجو  يف  يبقى  ال  لكنــــه  الحراري،  االحتبـــــــاس 

فيستمـــــر 
 
 CO

2
ألكرث من عقد من الزمن، أما غاز 

يف الغالف الجوي ملدة حوايل 100سنة أو أكرث، وهذا 

يعني أن لديه وقتا طويال جدا ليؤثر عىل املناخ.

ُتحدث إزالة الغابات عىل الصعيد العاملي انبعاثا 

للغازات املسببة لالحتباس الحراري أكرث مام ينبعث 

مليارات  مثانية  نحو  حاليا  ينبعث  حيث  النقل،  من 

طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنويا بسبب إزالة 

منوها  أثناء  أخرى: فالنباتات  آثار  لها  التي  الغابات 

تعمل عىل تخليص الهواء من غاز ثاين أكسيد الكربون 

شملت  قياسات  أظهرت  وقد  الجوي،  الغالف  يف 

أنحاء  جميع  يف  األشجار  لجذوع  عرضية  مقاطع 

حصلت  قد  االستوائية  األشجار  أن  املدارية  املناطق 

ثنايئ  غاز  المتصاص  نتيجة  بدانة  أكرث  جذوع  عىل 

أكسيد الكربون. وعىل مدى السنوات الـ 40 املاضية، 

 200 نحو  امتصت  قد  االستوائية  الغابات  أن  يعتقد 

الغالف  الكربون من  أكسيد  ثاين  مليار طن من غاز 

الجوي، والتي لوالها لكانت أضيفت إىل االرتفاع يف 

دقيقة  أدوات  بواسطة  قياسها  تم  والتي   ،CO
2
تركيز

يف جميع أنحاء العامل. 

عن  املناخ  عىل  أيضا  االستوائية  الغابات  تؤثر 

الغابات  فأشجار  األمطار،  مياه  تدوير  إعادة  طريق 

يف  املخزنة  األمطار  ماء  من  كبرية  كميات  تستهلك 

الرتبة ومن ثم يتم إطالق معظم ذلك املاء يف الغالف 

املياه  املزيد من  يوفر  النتح، مام  الجوي عن طريق 

للغيوم يك متطر مرة أخرى عىل الغابات. والتبخر من 

املحيطات يف العامل يوفر املصدر الرئييس للمياه، ولكن 

يتم االحتفاظ بجزء منه يف اليابسة التي تحافظ عىل 

التي  األمطار  مياه  تدوير  إعادة  خالل  من  رطوبتها 

تتعّزز بشكل كبري من خالل الغابات.

الغطاء  تعزيز  أيضا يف  تساعد  الهواء  يف  الرطوبة 

السحايب، مام يزيد من تأثري التربيد من خالل عكس 

ضوء الشمس مرة أخرى إىل الفضاء، والغابات تعزز 

تأثري التربيد من خالل الحفاظ عىل مستويات عالية 

من التبخر، وبالتايل فإن إزالة الغابات املدارية يؤدي 

إىل ارتفاع درجة حرارة سطح األرض مرتني، مرة من 
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CO، ومرة أخرى من خالل تقليل 
2
خالل انبعاث غاز 

التبخر.

ينبعث من الرباكني غازان اثنان، هام ثاين أوكسيد 

الكربيت وثاين أوكسيد الكربون. واملتوسط السنوي ملا 

تصدره الرباكني يقدر بــ 100 حتى 130 مليون طن 

CO عىل  مستوى العامل، وتشري التقديرات 
2
من غاز 

إىل أن النشاط البرشي يصدر إىل الغالف الجوي أكرث 

من ذلك بـحوايل 200 ضعف، وبالتايل يكون مجموع 

ما يتم إصدارُه سنويا من غاز ثاين أوكسيد الكربون 

إىل الغالف الجوي أكرث من 26000 مليون طن سنويا. 

يعتقد أن زيادة تركيز غاز ثاين أوكسيد الكربون 

مبقدار 35٪، التي لوحظت عىل مدى القرن العرشين 

الوحيد  تفسريها  تجد  مثيل،  لها  يسبق  مل  والتي 

األدلة  البرشي. وتشري كل  النشاط  زيادة  املعقول يف 

CO هي التي أدت إىل تغري 
2
إىل أن هذه الزيادة يف 

املناخ.

5. مراقبة التغريات يف النظام املناخي وتقدير 
نتائجها 

القياسات  عىل  املناخي  النظام  يف  الرصد  يستند 

الفيزيائية والبيولوجية الكيميائية املبارشة واالستشعار 

الصناعية.  واألقامر  األرضية  املحطات  من  بعد  عن 

إمكانية  األرشيف  من  املستمدة  وتوفر املعلومات 

معرفة مناخ املايض لفرتة طويلة األجل. 

بدأت عمليات املراقبة عىل نطاق عاملي وبشكل 

متثيل  وإعادة  عرش،  التاسع  القرن  منتصف  يف  فعال 

املاليني  مئات  إىل  متتد  السجالت  لبعض  املايض  مناخ 

من السنني، وتوفر هذه البيانات نظرة شاملة لتقلب 

املناخ وللتغريات التي حدثت خالل فرتة طويلة األجل 

الجليدي  والغالف  واملحيطات،  الجوي،  الغالف  يف 

توافر  يف  كبرية  تطورات  حدثت  وقد  األرض.  وسطح 

وحيازة وجودة وتحليل مجموعات البيانات الرصدية 

يف الغالف الجوي وسطح األرض واملحيطات، والغالف 

الجليدي بعد التقرير التقييمي الرابع، حيث إّن الكثري 

من جوانب النظام املناخي تظهر أدلة عىل تغري املناخ.

1.5 التغريات يف درجة الحرارة

الحرارة  لدرجة  العاملي  املتوسط  أن  املؤكد  من 

السطحية زاد منذ أواخر القرن التاسع عرش، كام يبني 

الثالثة  العقود  من  عقد  كل  وكان   ،)1( رقم  الشكل 

املاضية أكرث دفئا من كل العقود السابقة يف سجالت 

وحرارة  األرض  سطح  حرارة  بيانات  وتشري  األجهزة. 

قدرها  زيادة  إىل  العاملي  املستوى  عىل  املحيطات 

حوايل 0.89 درجة مئوية )0.69–1.08( خالل الفرتة 

)0.49-( مئوية  - 2012، وحوايل 0.72 درجة   1901

0.89 خالل الفرتة 1951- 2012. وبلغ االحرتار خالل 

الصناعية(  الثورة  بداية  )يف   1900-1850 الفرتة 

باملقارنة مع الفرتة 1986 - 2005  0.61 درجة مئوية. 

بشكل  البيانات  سجالت  تحاليل  من  العديد  وتبنّي 

مستقل لدرجة حرارة الهواء السطحي عىل املستويني 

اإلقليمي والعاملي، التي تم الحصول عليها من محطة 

الرصد عىل نطاق واسع، تبني أن درجة حرارة هواء 

سطح األرض زادت، كام زادت درجات حرارة سطح 

البحر.
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الشكل رقم 1 : مؤرشات تكميلية متعددة للمناخ العاملي املتغري. كل خط ميثل تقديرا مستمدا بشكل 

مستقل عن تغيري يف عنرص املناخ.
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للمحيط  العلوية  الطبقة  أن  تقريبا  املؤكد  ومن 

)فوق 700م( قد سخنت خالل الفرتة 1971 - 2010، 

الفرتة  ارتفعت خالل  الحـــــرارة  درجة  أن  واملرجح 

 .1971 - 1870

2.5 التغيريات يف دورة املاء والغالف الجليدي. 

من  بالقرب  الهواء  رطوبة  أن  جدا  املحتمل  من 

سطح األرض والرتوبوسفري قد زادت منذ العام 1970. 

االتجاه  هذا  خفت  األخرية،  السنوات  خالل  ولكن، 

بالقرب من سطح األرض )الشكل 1(. ونتيجة لذلك، 

النسبية  الرطوبة  يف  االنتشار  واسع  نقص  لوحظ 

بالقرب من سطح األرض يف السنوات األخرية.

هناك ثقة عالية جدا بأّن األنهار الجليدية، خالل 

أالسكا  يف  الجليد  معظم  فقدت  قد  املايض،  العقد 

الجليدي  الغطاء  ومحيط  الكندي  الشاميل  والقطب 

يف غرينالند واألنديز وجبال جنوب آسيا. ومتثل هذه 

املناطق معا أكرث من 80٪ من كمية الجليد اإلجاملية 

املفقودة. ومن املرّجح جدا أن يكون مجموع الخسائر 

تلك  باستثناء  العامل،  يف  الجليدية  األنهار  جميع  من 

 226 يبلغ  الجليدية،  الصفائح  محيط  املوجودة عىل 

جيغا طن يف السنة )وهذا يقابل ارتفاعا يف مستوى 

الفرتة     السنة خالل  يف  ملم   0.62 مبقدار  البحر  مياه 

 .)2009 - 1971

القطب  من  الجليد  فقدان  معدل  زيادة  متوسط 

السنة. وقد  يف  طن  جيغا   30 هو  املحتمل  الجنويب 

وصلت إىل 147 جيغا طن يف السنة خالل الفرتة   2002 - 

2011 )أي ما يعادل ارتفاع منسوب مياه البحر مبقدار 

أجزاء  أن  يف  عالية  ثقة  السنة(. هناك  يف  ملم   0.40

من طبقات الجليد يف القارة القطبية الجنوبية العامئة 

تشهد تغيريات كبرية. وكانت هذه الزيادات استجابة 

لزيادة درجة حرارة الجو، والتغريات يف توقيت وسمك 

الغطاء الجليدي )ثقة عالية(. وكانت الزيادة يف درجة 

تسخني  من  عموما  أكرب  البارد  املعمر  الجليد  حرارة 

الجليد الدائم )ثقة عالية(.

3.5 التغيريات يف مستوى سطح البحر 

املياه يف  الرئيسية للتغريات يف حجم  املساهامت 

املحيطات، هي التوسع يف مياه املحيطات مع ارتفاع 

املخزنة  املياه  من  املحيط  إىل  ونقلها  الحرارة  درجة 

الجليدية  األنهار  من  وخاصة  األرض،  عىل  حاليا 

والصفائح الجليدية. 

العامل  يف  البحر  سطح  مستوى  متوسط  ارتفع 

خالل  الخطي  االتجاه  من  ويقدر  مرت،   0.19 بنسبة 

قياس  سجالت  إىل  استنادا   )2010  -  1901( الفرتة  

املد وبيانات األقامر الصناعية منذ العام 1993. ومن 

املرجح جدا أن معدل ارتفاع مستوى البحر كان 1.7 

أن  املرجح جدا  ملم سنويا بني 1901 و2010. ومن 

 3.2 بـــ  ُقّدرت  حيث  أعىل،  كانت  االرتفاع  نسبة 

وحدثت    .2010  -  1993 املدة  خالل  السنة  يف  ملم 

نسبة االرتفاع ذاتها خالل الفرتة 1930 - 1950. ومن 

مستوى  ارتفاع  متوسط  معدل  يكون  أن  املحتمل 

 1900 سنة  بداية  منذ  سّجل  العاملي  البحر  سطح 

زيادة تقدر ما بني 0.0 و0.013 ملم يف السنة.

5.5 التغيريات يف الظواهر الجوية القصوى

التحليالت األخرية لألحداث القصوى تدعم عموما 

املحتمل  فمن  واستنتاجاته،  الرابع  التقييمي  التقرير 

جدا أن عدد األيام والليايل الباردة قد انخفض، وازداد 

بني  العاملي  النطاق  عىل  الدافئة  والليايل  األيام  عدد 

هناك  العاملي،  الصعيد  وعىل  و2010.   1951 عامي 

ثقة متوسطة أن طول تكرار موجات الحر ازداد منذ 
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هذا  الثقة  ويرجع ضعف  العرشين.  القرن  منتصف 

عن  دراسات  أو  بيانات  وجود  عدم  إىل  معظمه  يف 

إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فمن املرجح أن 

تكرار موجات الحر قد زاد خالل هذه الفرتة يف أجزاء 

كبرية من أوروبا وآسيا وأسرتاليا، وأنه منذ العام 1950 

زاد عدد فرتات هطول األمطار الغزيرة عىل األرض يف 

أكرث املناطق بينام انخفض يف مناطق أخرى.

ليس هناك يقني فيام يخص االتجاهات املرصودة 

يف الجفاف أو القحولة عىل نطاق عاملي )قلة األمطار(، 

بسبب عدم وجود رصد مبارش. هذه القناعات هامة 

زادت  فقد  املثال،  سبيل  وعىل  اإلقليمية،  للتغيريات 

منطقة  يف  األرجح-  -عىل  وتواترت  الجفاف  شدة 

والوسطى،  الغربية  وإفريقيا  املتوسط  األبيض  البحر 

وشامل  الشاملية  أمريكا  يف  األرجح  عىل  وانخفضت 

غرب أسرتاليا منذ 1950.

خالل األلفية املاضية، هناك يقني بحدوث جفاف 

أكرب حدة وملدة أطول، مام تم رصده منذ العام 1900 

بأن  متوسطة  ثقة  وهناك  املناطق.  من  العديد  يف 

املزيد من موجات الجفاف الكربى مع رياح موسمية 

املناطق  يف  رطبة  ظروف  وسادت  آسيا،  يف  وقعت 

القاحلة يف آسيا الوسطى ومنطقة الرياح املوسمية يف 

أمريكا الجنوبية خالل العرص الجليدي الصغري )1450 

- 1850( مقارنة مع شذوذ املناخ يف العصور الوسطى 

.)1250 - 950(

والدورات  الكربون  دورة  يف  التغيريات   6.5

البيولوجية الكيميائية األخرى :

تقدر  و2011،   1750 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

CO من احرتاق الوقود األحفوري وإنتاج 
2
انبعاثات 

اإلسمنت )محسوبة من إحصاءات الطاقة واستخدام 

الوقود( 365 بيتا غرام كربون )جيغا طون كربون(. ويف 

انبعاثات الوقود  الفرتة 2000 - 2009، كان متوسط 

األحفوري وصناعة اإلسمنت 7.8 بيتا غرام كربون يف 

سنوي  بشكل   ٪3.2 بلغ  منو  معدل  مبتوسط  السنة، 

انبعاثات  الزيادة هذا يف  )الشكل 4(. ويعترب معدل 

العام  عليه خالل  كانت  مام  أعىل  األحفوري  الوقود 

1990 بحوايل 1.0٪.  ويف العام 2011، كانت انبعاثات 

الوقود األحفوري تقدر بـ 9.5 بيتا غرام كربون. 
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CO البرشية السنوية وتوزع األجزاء بني الغالف الجوي واألرض واملحيطات 
2
الشكل رقم 2 : انبعاثات غاز 

 CO
2
)بيتا طون يف السنة( من العام 1750 حتى 2011. )الشكل يف األعىل(: الوقود األحفوري وانبعاثات 

.)CDIAC( من اإلسمنت حسب الفئات، حسب تقديرات مركز تحليل معلومات ثنايئ أوكسيد الكربون

CO من اإلسمنت عىل النحو الوارد أعاله. 
2
)يف األسفل(: الوقود األحفوري وانبعاثات 
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ملف
العدد

التغيرات المناخية :

د. عون المكرازي

تعد ظاهرة تغّير المناخ من أكثر الظواهر 
أهمّية في عصرنا، وتتمثل في التغيرات 
مــدار  على  تحدث  التي  الموسمّية 
والمتعلقة  المدى،  طويلة  زمنية  فترة 
في  الدفيئة  لغازات  المتزايد  بالتراكم 
هذه  مواجهة  وتّتسم  الجوي.  الغالف 
باتت  ولذلك  بالغة،  بأهمية  الظاهرة 
بأسره،  العالم  اهتمام  على  تستحوذ 
من  المناخي  التغّير  يسببه  قد  لما 
حاضرنا  على  خطيرة  سلبية  تأثيرات 
الذي  المحـوري  للدور  ومستقبلنا، نظرا 
يلعبه المناخ في تكوين األنظمة البيئية 
والحضارات  واالقتصاديات  الطبيعية 

البشرية التي تقوم عليها.
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ات املناخية يف العامل: التغيرّ

األرض  عرفت  اإلنساين،  التاريخ  مـــدار  عىل 

يف  غـزيرة  )أمطــار  املناخية  ات  التغيرّ من  العــديد 

غي فصل الشتاء إىل حـد الفيضانات، وشمس حارقة 

يف فصل الصيف إىل حـد الجفاف، وانحباس األمطـار 

استطاع  ومتتالية(،  عديدة  ألسابيع  الشتاء  فصل  يف 

مثل  بحتة  طبيعية  بأسباب  معظمها  تربير  العلامء 

إال  الشمسية،  التقلرّبات  أو  الربكانية  الثورات  بعض 

سطح  حـــرارة  درجة  يف  واملثية  الكبية  الزيادة  أنرّ 

األرض عىل مدار القرنني املاضيني، وخــاصة السنوات 

العرشين األخية، مل يستطع العلامء إخضاعها لألسباب 

الطبيعية نفسها، حيث كان للنشاط البرشي أثـر كبي، 

رد يف  يجب أخذه يف االعتبار لتفسي هذا االرتفاع املطرّ

درجات حرارة سطح األرض.

وأظهرت نتائج الدراسات والبحوث العلمية التي 

يف  صني  واملتخصرّ الخرباء  من  عدد  را-  مؤخرّ  - بها  قام 

مجال املناخ أنرّ النشاطات البرشية منذ بداية الثورة 

األحفوري  الوقود  استهالك  يف  واملتمثلة  الصناعية، 

لتوليد الطاقة، وكذلك إزالة الغابات لتحويلها ألرايض 

زيادة  يف  ساهم  العمراين،  ع  للتوسرّ نتيجة  أو  زراعية 

تركيز غاز ثاين أوكسيد الكربون بنسبة 41  %، بحيث 

ارتفع من نحو 280 جزء من املليون يف فرتة ما قبل 

العام  يف  املليون  يف  جزء   402 إىل  الصناعية  الثورة 

زيادة  إىل  أدت  والتي  العاملي،  النطاق  عىل   2016

االحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض. وقـد 

نا  شهدت العديد من املناطق يف أنحاء املعمورة تسخرّ

يف املياه الساحلية و ارتفاعا يف درجات الحرارة وتغيا 

كثافة  يف  ازديادا  و  املطار  تساقط  أمناط  يف  ملحوظا 

وتكرار العواصف. ومن املتوقع أن تشهد مياه البحار 

د العلامء  ودرجات الحرارة مزيدا من االرتفاع. وقد أكرّ

أن النسبة الكبية من االحتــرار العاملي الذي شهدته 

ألفعال  نتيجة  جاء  األخية،  عرشة  الخمس  السنوات 

اإلنسان، ففي حني يقف الكوكب األريض وراء نسبة 

معيرّنة من االحرتار املتواصل نظرا لطول بقاء غازات 

التدابي  اتخاذ  عدم  فإن  الجوي،  الغالف  يف  الدفيئة 

االقتصادي  بالنمو  الرضر  إلحاق  شأنه  من  الالزمة 

استنتاجات  ن  وتتضمرّ االجتامعي.  االستقرار  وتقويض 

اللجنة الدولية للتغيات املناخية يف مفهومها الشامل 

شامل  عاملي  انخفاض  تحقيق  إىل  ة  امللحرّ الدعوة 

مع  للتأقلم  واالستعداد  الدفيئة  غازات  انبعاث  يف 

التداعيات التي تلوح يف األفق.

1 - بعض املفاهيم املرتبطة بتغي املناخ:

أ - تعريف التغيرّ املناخي:

املؤثر  التغي  ذلك  أنه  املناخي عىل  التغي  يعرف 

وامللموس والذي يتميرّز بطول مداه يف أحوال الطقس، 

والذي يشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط املطار، 

ومعدل تساقط الثلوج والرياح، وكل ما يتعلرّق ويهم 

كام  األرضية.  الكرة  مناطق  من  منطقة  يف  الطقس 

ميكن تعريف تغي املناخ بأنه ذلك االضطراب يف مناخ 

األرض مع ارتفاع يف درجة حرارة الكوكب، وتغيرّ كبي 

يف حالة الظواهر الطبيعية املختلفة، وتدهور مستمر 

من  عدد  يفرسه  كام  البيئي،  ع  والتنورّ النبايت  للغطاء 

حرارة  درجات  يف  االرتفاع  ذلك  أنه  عىل  العلامء 

العاملي  املستوى  عىل  الجوي  والغالف  املحيطات 

وعىل مدى سنوات.

ب - تعريف االنحباس الحراري:

ميكن تعريف ظاهرة االنحباس الحراري عىل أنها 

الغالف  طبقات  أدىن  حرارة  درجة  يف  الزيادة  تلك 
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الجوي املحيط باألرض، كنتيجة لزيادة انبعاث غازات 

الصوبة الخرضاء منذ بداية الثورة الصناعية )وغازات 

بخار  من  معظمها  ن  يتكورّ والتي  الخرضاء  الصوبة 

املاء وثاين أوكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز 

االنحباس  ظاهرة  بأن  القول  وميكن  واألوزون(. 

الحراري هي ظاهرة طبيعية بدونها قد تصل درجة 

حرارة سطح األرض إىل ما بني 15 و 19 درجة سلسوس 

تحت الصفر. 

2 - األسباب الرئيسية للتغيات املناخية: 

أسباب  لعدة  املناخية  ات  التغيرّ تحدث  أن  ميكن 

نذكر من بينها:

- العمليات الديناميرّة لألرض كالزالزل والرباكني.

- قوى خارجية كالتغي يف شدة األشعة الشمسية 

أو سقوط النيازك الكبية.

وحرق  الغابات  قطع  مثل  البرشية  األنشطة   -

البيئي  التوازن  يف  اختالل  عنه  ينتج  مام  األشجار، 

أخرى.  وظهور  الحية  الكائنات  من  أنواع  واختفاء 

والجوي  والبحري  الربي  الثالثة  بــأنواعه  التلوث 

غي  أو  مبارشة  بصفة  سواء  اإلنسان  مصدره  والذي 

مبارشة، وبالخصوص ما نتج عن التوجه نحو تطوير 

استخراج        إىل  املنرصمة   )150( األعوام  يف  الصناعة 

وحرق مليارات األطنان من الوقود األحفوري لتوليد 

الغازية،  لالنبعاثات  تزايد  يف  تسبب  مام  الطاقة، 

حرق  عن  الناتج  الكربون  أكسيد  ثاين  أهمها  من 

كالفحم  األرض  باطن  من  املستخرجة  الطاقة  مواد 

غاز  من  وكذلك  الطبيعي،   والغاز  والنفط  الحجري 

نت هذه الغازات  امليثان واألوزون وغيهام. وقد متكرّ

من رفع حرارة الكوكب إىل 1,2 درجة مئوية مقارنة 

العلرّامء  ع  الصناعية. ويتوقرّ الثورة  قبل  ما  مبستويات 

إىل  املقبلة  العقود  الحرارة خالل  درجات  ترتفع  أن 

يف  االرتفاع  هذا  يسبب  وقد  مئوية،  درجات   5,8

العديد من التغيات البيئية كذوبان الجليد واألعاصي 

يف  فيضانات  إىل  يؤدي  مام  الرياح،  حركة  وتغي 

أماكن أخرى مع إمكانية  مناطق معينة وجفاف يف 

وغيها.  تسونامي  كظاهرة  مناخية  ظواهر  حدوث 
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دت الدراسات التي قامت بها اللجنة الدولية  وقد أكرّ

املعنية بتغي املناخ أنرّ معظم أسباب ارتفاع درجات 

الحرارة عىل مدار األعوام الخمسني املاضية ميكن أن 

تعود بنسبة كبية جدا إىل األنشطة البرشية، حيث 

ات املناخية إىل حدوث العديد من  ت هذه التغيرّ أدرّ

املخاطر البيئية، تجاه صحة اإلنسان عىل غرار نضوب 

وزيادة  البيولوجي  التنوع  وفقدان  األوزون  طبقة 

وانتشار  للغذاء  املنتجة  األنظمة  عىل  الضغوط 

األمراض املعدية.

3 - األرضار املحتملة للتغيرّ املناخــي:

تغيرّ األنظمة البيئية:  – 

تركيبة  يف  تحورّل  إىل  املناخية  التغيات  تؤدي 

فتنزلق  الجغرايف،  وتوزيعها  البيئية  األنظمة  مجموع 

املناطق املناخية نحو القطبني ونحو املناطق العالية 

والحيوان  النبات  يفقد  مام  جدا،  رسيعة  بوتية 

املرتبط بها القدرة عىل التكيرّف والتأقلم. وعموما فإنرّ 

ع النبايت والحيواين سوف يتناقص، غي أنرّ اإلنتاج  التنورّ

الزراعي العاملي ميكنه أن يحافظ عىل مستواه الحايل، 

رغم أنرّ الوضعية الغذائية لبعض املناطق ميكنها أن 

املناطق  يف  الزراعية  للمحاصيل  ميكن  كام  تتدهور، 

تنخفض  أن  الجفاف  موجات  تكرار  من  تعاين  التي 

بنسبة ترتاوح بني 10 و30 يف املائة.

تفــاقم نقص املياه:  – 

املتوسط،  يف  تزداد  قد  األمطار  تساقط  نسبة  إن 

والزمان.  املكان  وفق  متباين  توزيع  حسب  ولكن 

فإن  الدويل،  البنك  بها  قام  التي  الدراسات  وحسب 

وشامل  األوسط  الرشق  يف  دولة   )19( عرشة  تسع 

إفريقيا تعاين من نقص حاد يف املياه أو ميكن أعـــداد 

هذه الدول أن يتضاعف يف حدود 2025.

-   تدهور الوضع الصحي:

بعض  ازدياد  للصحة  الدولية  املنظمة  تتوقع 

األمراض الخطية مثل الحمى والطاعون، ومن املمكن 

أن يؤدي ارتفاع الحرارة إىل انتشار حمى املستنقعات 

عىل مساحة ترتاوح بني 4 و17 مليون كلم 2 إضافية 

سكان  من   %  60 يقارب  ما  نسبة  بذلك  مهددة 

العامل مقابل 45  %  يف الوقت الحايل. ومن املتوقع 

حسب نتائج الدراسات املعتمدة أن إفريقيا والرشق 

را للتغيات  األوسط وآسيا الجنوبية ستكون األكرث ترضرّ

املناخية.

وبصفة عامة واعتامدا عىل الدراسات، فإن أرضار 

الجنوب،  مناطق  يف  غالبا  ستحدث  املناخي  التغيرّ 

وستهم السكان األكرث فقرا والذين يعانون من انعدام 

األمن الغذايئ والتغطية الصحية.

كيفية مجابهة الظاهرة املناخية:

التي  والبحوث  الدراسات  بعض  توصلت  لقد 

وضع  إىل  للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج  أعدها 

رائدة  عمل  خطط  وإعداد  متكاملة،  اسرتاتيجيات 

والتنوع  البيئية  املنظومات  عىل  املحافظة  مجال  يف 

ضامن  إىل  تهدف  التصحر،  ومقاومة  البيولوجي 

استدامة املوارد الطبيعية وإحكام استغاللها يف إطار 

مقاربة شاملة للتنمية املستدامة. وترتكز أهم املحاور 

والربامج املزمع تنفيذها عىل ما ييل:

وتطوير  مبكر  مناخي  إنذار  نظام  إرساء   - 

منظومات الرصد الجوي وتوزيع املعلومات املناخية 

عىل جل القطاعات.

 - دعم برنامج الترصف يف املوارد املائية مع أخذ 

نظمها األيكولوجية يف االعتبار.

وإعادة  الزراعية  الخارطة  تطبيق  مواصلة   - 
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تقييمها حسب التغيات املناخية املحتملة.

 - تحسني النظم األيكولوجية كالغابات عىل التأقلم 

مع التغيات املناخية.

 - وضع مسألة التغيات املناخية ضمن االهتاممات 

الوطنية ورصد سبل االستفادة من اإلمكانات املتاحة 

دوليا.

املالية  والحوافز  املؤسساتية  اآلليات  تطوير   - 

والبحث العلمي ومنظومة التأمني وإعادة التأمني.

لتنفيذ  املختلفة  القطاعات  بني  التنسيق  دعم   - 

مخطط العمل الوطني للتأقلم مع التغيات املناخية 

املحتملة.

الساحلية  املناطق  بحامية  يتعلرّق  ما  يف  أما 

زت الجهود عىل إعـــداد اسرتاتيجية  املنخفضة فقد تركرّ

متكن من التكيرّف مع تغي املناخ، ومن أهم مالمحها:

تطورها  متابعة  قصد  للسواحل  مرصد  تركيز   - 

وتقليص التأثيات عىل األنشطة االقتصادية يف املناطق 

املنخفضة.

 - تحديد امللك العمومي البحري وإحكام الترصف 

عىل  املحافظة  مع  واستمراريته  توازنه  وضامن  به 

النظم البيئية الساحلية.

الرطبة  املناطق  إلدارة  وطني  برنامج  إعـــداد   - 

الساحلية لهدف حاميتها من التلوث واستصالحها.
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 - وضـع برنامج وطني لحامية الرشيط الساحيل 

من االنجراف )حددت حوايل 100 كلم من السواحل 

كلم ذات  قرابة 40  منها  البحري  لالنجراف  املعرضة 

األولوية املطلقة وتتطلرّب التدخل الرسيع(.

تقرتح  والرتشيد  واإلعالم  التوعية  مجال  ويف 

الدراسات جملة من التدابي من أهمها:

 - إنجاز عديد األنشطة والربامج الهادفة إىل مزيد 

التعريف بالتغيات املناخية واملسائل املرتبطة بهذه 

الظاهرة لدى الناشئة والشباب وعموم املواطنني.

 - تنظيم دورة تكوينية يف مجال تشخيص تأثيات 

واملجابهة  التأقلم  سبل  ورصد  املناخية  التغيات 

والتأقلم مع هذه الظاهرة.

 - إنجاز جملة من النرشيات التحسيسية للتعريف 

التخفيف  جهود  ودعم  الكونية  الظاهرة  بهذه 

الطاقة  يف  التحكم  بقطاعات  خصوصا  تأثياتها  من 

واستغالل الطاقات البديلة املتجددة. 

املهددة من خالل  البيولوجية  األصناف   - حامية 

بالتشجي  العناية  مع  للجينات  الوطني  البنك  إنجاز 

البحث  دعم  إىل  إضافة  الرعوية،  واملساحات  الغايب 

العلمي التطبيقي وتبادل الخربات واملعارف املتصلة 

بالتغي املناخي.

إىل  تهدف  التي  الربامج  من  العديد  إنجاز   - 

التدخل الرسيع باملناطق الساحلية ذات املنظومات 

البيئية الهشة، والتي تشهد ضغوطات من جررّاء تنامي 

األنشطة االقتصادية بها.

التأقلم  العريب  وطننا  بإمكان  الحلول،  وبهذه 

املخاطر  ملواجهة  والتصدي  املناخية،  التغيات  مع 

املحتملة.

املصادر واملراجع:

التنمية وتغي املناخ – البنك الدويل - 2010   - 1 

ظاهرة االحتباس الحراري – 2013  - 2 

وأبعادها  مظاهرها  العاملي:  املناخ  تغيات   - 3 

االقتصادية والسياسية

4- Ministère de l’Agriculture et 

Coopération Technique Allemande – Eau 

et adaptation au changement climatique.                                                                                       

5- Ministère de l’Agriculture des 

ressources en eau et de la pèche – secteur de 

l’eau en face des changements climatiques.                         

6- Mongi Lahbib -  la Tunisie face au 

changement climatique : Projections et 

éléments de réflexion.

7- Nidhal Attia – changement 

climatique : la Tunisie menacée par la 

désertification 2018 . 

8- Ministère de l’environnement – 

coopération allemande au développement : 

stratégie nationale sur le changement 

climatique – 2012 . 

9-   Mabrouk Montacer – Grandes lignes 

de la stratégie tunisienne d’adaptation au cc.         



ملف
العدد

التغيرات المناخية :
وجه آخر للعولمة

د. خالد شوكات*

والمناخ،  البيئة  علماء  غالبية  يرجع 
ظاهرة التغيرات المناخية الكبرى التي 
العقود  خالل  األرضية  بالكرة  تعصف 
قوامه  رئيسي  سبب  إلى  األخيرة، 
المتمثلة  الحراري«  »االحتباس  ظاهرة 
األرض،  حرارة  درجة  ارتفاع  في  أساسا 
المائي  بالمجال  األمر  تعلق  سواء 
)محيطات، بحار، بحيرات، أنهار...إلخ(، أو 
بمجال اليابسة المشتمل على القارات 
الشمالي  والقطبين  والجزر  الخمس 

والجنوبي )1(. 

*الدكتور خالد شوكات: 

أستاذ جامعي وباحث وكاتب تونيس، نرشت له العديد من الكتب والدراسات واملقاالت خالل الثالثني عاما املاضية، من بينها 

كتاب بعنوان: الجرمية البيئية-دراسة حول املفهوم من منظور جنويب. وهو أحد مؤسيس الجامعة الخرضاء بتونس، وسبق له أن 

أدار »أكادميية البيئة يف روتردام الهولندية« بني 2000 و2004.  
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لقد نرشت دراسات عديدة يف األعوام األخرية، تتفق 

خالل       ارتفعت  قد  األرض  حرارة  أّن  عىل  جلها  يف 

الصناعية،  الثورة  عمر  هي  املاضية،  عاما  الـ150 

تواصل  إىل  التوقعات  تشري  بينام  درجة،   1.2 مبعدل 

القادمة، وهو ما  العقود  عملية االرتفاع هذه خالل 

سيتسبب يف مزيد من التغريات املناخية، التي تعني 

بالرضورة مزيدا من الكوارث الطبيعية، كالفيضانات 

التدمري  من  ومزيدا  والتسونامي،  املدمرة  واألعاصري 

التهديدات  وكذلك  األوزون،  ولطبقة  الغايب  للنسيج 

ساحلية  وأرايض  بأكملها  جزر  باختفاء  تنذر  التي 

يسكنها اليوم ماليني البرش)2(.  

املنظومة األممية ذات املسؤولية التاريخية

البيئية«  »الجرمية  مبخاطر  العاملي  الوعي  يعود 

إىل  كارثية،  مناخية«  »تغريات  من  عنها  انجر  وما 

السويدية  العاصمة  يف  املنعقد  املتحدة  األمم  مؤمتر 

عىل  مرة  ألول  أدرج  والذي   ،1972 سنة  ستوكهومل 

التنمية  بني  العالقة  إشكالية  األممي  النقاش  طاولة 

االقتصادية والتدهور البيئي، لكن املنعرج الحاسم أىت 

بعد عرشين عاما، مع انعقاد قمة »األرض« يف مدينة 

ريو دي جانريو الربازيلية، حيث وقع زعامء 108 دولة 

عىل وثيقة »أجندة األرض للقرن 21«، وهو ما سيطلق 

املنظومة  خاللها  من  تتحمل  خرضاء  عاملية  حركة 

التنمية  وربط  البيئة  حامية  يف  مسؤولية  األممية 

برشوط بيئية مبا يجعلها »تنمية مستدامة«)3(. 

من  ابتداء  العامل  زعامء  إليه  توصل  ما  أهم  ولعل 

قمة األرض، هو التزامهم بالعمل الجامعي عىل كبح 

ظاهرة االحتباس الحراري، من خالل وضع سياسات 

وطنية وإقليمية ودولية تسعى إلنقاص كمية »غازات 

الكربون«  أوكسيد  »ثاين  غاز  مقدمتها  ويف  الدفيئة« 

استعامل  يف  الرتشيد  عرب  الهواء،  يف  ينفث  الذي 

الطاقات التقليدية )النفط والغاز...إلخ( واالستعاضة 

الشمسية،  )الطاقة  البديلة/النظيفة  بالطاقات  عنها 

طاقة الرياح، طاقة املياه...إلخ(، وكذلك فرض معايري 

وإجبارها  الصناعية،  املؤسسات  عىل  الجودة  عالية 

عىل مراعاة الرشوط البيئية يف أنشطتها اإلنتاجية )4(. 

مؤمترات املناخ العاملية كآلية أممية

إّن ما أظهره الرصد الدويل املستدام، سواء الذي تقوم 

أو ذاك  املتحدة،  التابعة لألمم  الدولية  به املنظامت 

حكومية  غري  دولية  منظامت  بأعبائه  تضطلع  الذي 

التحكم  إّن  البيئي،  الدفاع  مجال  يف  رائدة  تعد 

والتغريات  الحراري  االحتباس  ظاهرة  يف  العاملي 

املأمول  املستوى  دون  يزال  ال  السلبية،  املناخية 

والرضوري لحامية مستقبل الكوكب األزرق بأشكال 

التي متيزه، ومن ضمنها املجتمعات  الحياة املختلفة 

البرشية، وإنه من الرضوري إنشاء آليات جديدة أكرث 

فاعلية قادرة عىل تحقيـق األهداف األممية يف هذا 

املجـــــال )5(. 
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يف   1995 سنة  منذ  األممي  املنتظم  أطلق  لقد 

العاصمة األملانية برلني، سلسلة من املؤمترات الدولية 

مؤمترا،   21 اآلن  حد  إىل  بلغت  املناخ  حول  الهامة 

أفىض بعضها إىل اتفاقيات شديدة األهمية، من ناحية 

القانون الدويل حيث سيربز تدريجيا ما أمكن تسميته 

كوثيقة  املرجعية  ووثائقه  للبيئة«  الدويل  بـ»القانون 

 )2009( كوبنهاغن  ومؤمتر   )1997( »كيوتو«  مؤمتر 

ومؤمتر ديربان )2011(، وكذلك مؤمتر باريس 2015 

الذي أفىض إىل »اتفاقية باريس« التي باتت »خريطة 

الطريق ملكافحة التغري املناخي« )6(.  

املعرفة الخرضاء واالقتصاد األخرض

إن شعور البرشية بالخوف جراء التهديدات النوعية 

قد ساهم  املناخية،  للتغريات  املسبوقة  والكمية غري 

االصطالح  ميكن  ما  إبراز  يف  املاضية،  العقود  خالل 

عىل تسميته بـ »حركة الدولة الخرضاء«، التي ميكن 

متابعتها عىل مستويني:

املستوى النظري: حيث تتدفق باستمرار قنوات 	 

الخضـــراء  املعرفـــة  الجديــــدة،  املعرفـــــة 

عىل  املنعكسة   ،)The Green Knowledge(

عىل  والصحيحة  اإلنسانية  العلوم  فروع  جميع 

جديدة  علوم  ظهور  يف  ساهمت  بل  السواء، 

والقانون  األخرض  االقتصاد  وعلم  البيئة  كعلم 

الدويل للبيئة وغريها، 

املستوى العميل أو التطبيقي: من خالل بروز ما 	 

الخرضاء  واملنظامت  الخرضاء  باألحزاب  يسمى 

والرشكات الخرضاء، وهي تنظيامت ومؤسسات 
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كافة  وعىل  تقريبا،  املجاالت  جميع  يف  تنشط 

األصعدة محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا، وتدعو 

متخصيص العامل إىل الوحدة )7(. 

املقال،  هذا  خامتة  يف  عليه  التأكيد  يجب  ما  ولعل 

واجهتها  محنة  ألي  كام  متاما،  املناخية  للتغريات  إن 

أساسا  يتمثل  إيجابيا،  آخر  وجها  قبل،  من  البرشية 

أي  العوملة،  »أنسنة«  برضورة  عاملي  وعي  تبلور  يف 

واعرتفا  وعدالة  تشاركية  أكرث  عوملة  لبناء  السعي 

ملتزمة  خرضاء  عوملة  والثقايف،  الحضاري  بالتنوع 

بالقيم واملبادئ العظيمة التي أنتجها العقل البرشي 

يف نسخته الخريية املرشقة، التي تحث عىل ردم الهوة 

والرشق  والجنوب،  والشامل  والفقراء،  األغنياء  بني 

والغرب ...)10(.

املراجع :

)1(- ُانظر: د. خالد شوكات: الجرمية البيئية، دراسة 

املنتدى  منشورات  جنويب،  منظور  من  املفهوم  حول 

العريب يف هولندا، 2001، ص 10 وما بعدها. 

)2(- ُانظر: رابط املوسوعة الرقمية ويكيبيديا التايل: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D

8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%

84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE.

نفسه، ص 51  املصدر  د. خالد شوكات،  ُانظر:   -)3(

وما يليها. 

)4(- ُانظر: املصدر نفسه، ص 64 وما يليها. 

العوملة:  جغرافيات  موراي:  ورويك  د.  ُانظر:   -)5(

والسياسية  االقتصادية  العوملة  تحديات  يف  قراءة 

املجلس  الصادرة عن  املعرفة  والثقافية، سلسلة عامل 

فرباير  الكويت  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

2013، ص 363 وما يليها. 

املناخ  »قمم  واالقتصاد:  الصناعة  مجلة  ُانظر:   -)6(

..خدعة أم شعار من أجل املستقبل«، الرابط:

http://www.sinaaiktisad.com/ar/newsdet.

aspx?id=7303 

)7(- نجيب صعب: يا بيئيي العرب اتحدوا، املنشورات 

التقنية-مجلة البيئة والتنمية، بريوت 2001، ص:107 

وما يليها. 

خرضاء- رشكات  نحو  نيوتن:  ه  د.ليزا  ُانظر:   -)8(

مسؤولية مؤسسات األعامل نحو الطبيعة، سلسلة عامل 

املعرفة الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب، الكويت يوليو 2006، ص: 111 وما يليها.

 



ملف
العدد

التغيرات المناخية والتنوع 
البيولوجي المحلي وأهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة

د. منور جمالي
المعهد الوطني للعلوم الفالحية ـ جامعة قرطاج

الكون  هذا  في  ظهوره  منذ  اإلنسان  تمّكن 
من تطوير نمط عيشه بفضل عقله وذكائه. 
على  يعتمد  حياته،  في  بدائيا  اإلنسان  وكان 
عاش  أن  إلى  بقائه  لضمان  والترحال  الصيد 
والصناعية، وأصبح قادرا على  الزراعية  الثورة 
تكييف حياته مثل ما يشاء. لعل هذا الجانب 
الحياتية  سيرته  من  المشرق  الطرف  يترجم 
وهو منجز نفتخر به. لكن نفس اإلنسان تحدى 
-في تصرفاته وأعماله- العديد من الخطوط 
الحمراء في حق الطبيعة والتوازنات البيئية، 
الهوائي  واألمثلة عديدة في ذلك: كالتلوث 
واالندثار  والتصحر،  الغابات،  وحرق  والبحري، 
الجيني، مما أثر سلبا في البيئة والمناخ بصورة 

عامة    وجعل مستقبل اإلنسان في خطر. 
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أسباب  عىل  الضوء  تسليط  إىل  املقال  هذا  يهدف 

التغريات املناخية، وكيف تعاملت املجموعة الدولية 

يف  سلبياتها  من  للتخفيف  املمكنة  والحلول  معها، 

إطار خطة 2030 لألمم املتحدة للتنمية املستدامة.

مالمح وأسباب التغريات املناخية

لقد أصبحت اليوم التغريات املناخية واقعا معاشا 

هذه  مؤرشات  بني  ومن  العامل،  مناطق  جميع  يف 

حدوثه  عند  الجفاف  فرتات  طول  املناخية  التغريات 

والفيضانات غري املعهودة عندما متطر وتناقص الثلوج 

والجليد وارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة غازات 

حـرارة  درجـة  أن  املرجح  ومن  الحراري.  االحتباس 

االحتباس  غازات  انبعاثات  جراء  من  سرتتفع  األرض 

إىل  والعشـرين  الحادي  القـرن  نهايـة  فـي  الحراري 

التقارير  يف  توضيحه  تم  كام  مئويـة،  درجـة   1.5

 .)IPCC, 2013 & 2014( العاملية لتغري املناخ

إن االرتفاع الحراري بدأ مع بدايات الثورة الصناعية، 

كام يظهر ذلك يف البيان رقم )1( حيث إّن متوسط 

مستمر  ارتفاع  يف  والبحر  األرض  يف  الحرارة  درجات 

نوعية  تحليل  تم  وقد  العرشين.  القرن  بدايات  من 

الغازات ومصدرها كام يوضحه بيان رقم )2(، حيث 

يظهر أن 76 باملائة من مجموع الغازات املسببة يف 

الصناعة والوقود .كام  الحراري متأتية من  االنحباس 

ميثل غاز »امليثان« نسبة 16 باملائة. وهنا يظهر الوجه 

السلبي للصناعة إذا مل تأخذ يف االعتبار احرتام البيئة 

واملحيط. 

املتسببة يف غازات  البلدان  وتأيت الصني يف مقدمة 

الواليات  تليها   ،)%  26( بنسبة  الحراري  االحتباس 

املتحدة األمريكية )15 %(، واالتحاد األورويب )9 %( 

والهند )15 %(، )6 %( وروسيـــــا )5 %(، واليابان 

)3 %(، و)2 %( لكل من الربازيل وأملانيا وإندونيسيا

الوضع  لخطورة  العامل  استفاق  )FAO, 2016(. وقد 

الربازيل  يف  الشهري  األرض  قمة  اجتامع  منذ  البيئي 

1992 الذي أفرز اتفاقية األمم املتحدة للمناخ.

اآلليات العاملية ملواجهة التغريات املناخية

تعترب الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

)IPCC(، التي متثل السلطة العاملية يف مجال دراسة 

املناخ، من أهم املؤسسات الدولية التي ُتعنى بتغري 

      البيان 1. متوسط حرارة سطح األرض والبحر منذ العام 1850         البيان 2. أنواع ونسبة الغازات املتسببة يف االحتباس الحراري
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املناخ من الجانب العلمي، وقد تم إنشاؤها يف العام 

 ،)UNEP( 1988 من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة

الجوية )WMO(.  وكان  لألرصاد  العاملية  واملنظمة 

ُبني عىل  الدول  اتفاق بني  بروتوكول كيوتو هو أول 

غازات  انبعاثات  يف  حدة  عىل  بلد  كل  تخفيضات 

من  كيوتو  بروتوكول  ولد  وقد  الحراري.  االحتباس 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنــــاخ، 

بتثبيت  متعهدة  تقريبا  الدول  جميع  وقعتها  التي 

الدفيئة« يف مستوى يحافظ عىل  »الغازات  تركيزات 

التوازنات البيئية. وقد تم االنتهاء من هذه املعاهدة 

يف كيوتو، اليابان، يف العام 1997، ودخلت حّيز التنفيذ 

يف العام 2005. 

القرن  خالل  املناخ  تغري  يؤدي  أن  املتوقع  ومن 

السطحية  املياه  الحادي والعرشين إىل خفض موارد 

تزايد  إىل  سيؤدي  مام  للتجدد،  القابلة  والجوفية 

القطاعات  وبني  الدول  بني  املياه  عىل  املنافسة 

االقتصادية داخل الدول. ومن املرجح أيضا أن يزيد 

تواتر الجفاف خالل نهاية القرن الحادي والعرشين، 

اليشء الذي جعل كل دول العامل جادة يف البحث عن 

حلول مرنة تساعد عىل إيجاد 

قدرة عىل الصمود يف مجابهة 

هذه التغريات؛ 

أتت  اإلطار،  هذا  ويف 

 2030 املتحدة  األمم  خطة 

املستدامـــــة  للتنمية 

آخذة   ،)17( وأهدافهـــــــا 

الثالثة  األبعاد  االعتبار  يف 

واالجتامعية  االقتصاديــــة 

والبيئية، لتكـــــون تنميــــة 

الدول متوازنة ضامنة لألجيال 

القادمة حقوقهــــــا يف بيئة 

سليمة وموارد طبيعية محافظ عليها.

يف  وأهميته  العريب  املحيل  البيولوجي  التنوع 

التنمية  أهداف  وبلوغ  املناخية  التغريات  مواجهة 

املستدامة:

والنبات  الحيوانات  من  كثرية  أنواع  ستصبح 

ظل  يف  التأقلم  عىل  قادرة  غري  الدقيقة  والكائنات 

فرتات  وطول  املياه  وندرة  الحراري،  االرتفاع  تزايد 

املتحدة  األمم  أطلقت   2016 يناير  يف  الجفاف. 

هدف   )17( مع  املستدامة  للتنمية   2030 خطة 

أو  »استهداف«  و169   )SDG( املستدامة  للتنمية 

املستدامة  التنمية  أهداف  )Targets(. وتغطي 

االقتصادي  النمو  التنمية:  الستدامة  الثالثة  األبعاد 

تأيت  املجال  هذا  ويف  البيئة.  وحامية  واالجتامعي 

الورايث املحيل لتقييمه  أهمية الرجوع إىل املخزون 

وتوصيفه وتنمية إنتاجيته مع املحافظة عليه. ومن 

البلدان  يف  املحيل  البيولوجي  التنوع  أن  املعروف 

والتأقلم  الحرارة،  تحمل  يف  بصفاته  عرف  العربية 
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مع املناطق الجافة، وقدرته عىل مواجهة األمراض، 

والعيش والتكاثر يف نظم إنتاج صعبة، يغلب عليها 

الناحية  من  ممكن  وهذا  والجاف.  الرعوي  النمط 

العلمية، حيث متّكن برامج التحسني الورايث املتنّوعة 

بالبلدان  املتواجد  الورايث  التباين  استغالل  من 

يف  خاما  الساعة  هذه  إىل  يزال  ال  والذي  العربية، 

التأقلم  جينات  طّياته  يف  يحمل  الوراثية،  تراكيبه 

بأهميته  الوعي  وجب  الواقع  وهذا  املتعددة. 

يحّقق  أن  العريب  الوطن  أراد  إذا  فيه  واالستثامر 

الورايث  املخزون  أن  وخاصة  مستقبال،  الغذايئ  أمنه 

مهمة.  واجتامعية  اقتصادية  أدوارا  يلعب  املحيّل 

ومبا أن الوطن العريب ليس من بني البلدان األوائل 

الحراري،  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  يف 

التنمية  أهداف  تحقيق  رائدا يف  يكون  أن  فيمكنه 

املستدامة باملحافظة عىل تنّوعه البيولوجي املحيل، 

السليمة  الطاقة  مصادر  استغالل  واتباع  وتنميته 

كالطاقة الشمسية والهوائية.

املراجع:

العلمي  األساس   .2013 املناخ  .تغري   IPCC  .1 

تقرير  يف  األول  العامل  الفريق  مساهمة  الفيزيايئ. 

املعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم 

بتغري املناخ.

معه  والتكيف  آثاره   .2014 املناخ  تغري   .IPCC  .2 

يف  الثاين  العامل  الفريق  مساهمة  به.  التأثر  ومدى 

الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير 

املعنية بتغري املناخ. 

 3. FAOSTAT  .Emissions by sector.2016  . 

www.fao.org/faostat

 4. FAO.2018 . World Livestock. Transforming 

the livestock sector through the Sustainable 

Development Goals

 5. منور جاميل. 2016. الرثوة العربية املحلية العربية 

للفتيان.  العلمية  العربية  املجلة  ذهب”.  من  “كنز 

العدد السادس والعرشون/2016.



ملف
العدد

الطاقة ودورها
في التغييرات المناخية

لكوكب األرض

أ.د. محمد عبد الرحمن سالمة
أستاذ بهيئة الرقابة النووية واإلشعــاعية

القاهرة جمهورية مصر العربية

تعد ظاهرة التغّیر المناخي من أخطر الظواهر التي یتّعرض لها كوكب 
األرض، حیث یرتبط بها مصیر أكثر من ستة ملیار إنسان على سطح هـذا 
على  فرض  ما  وهو  األخرى،  الحیاة  مظـاهر  مختلف  عن  فضال  الكوكب، 
المسؤولین -على مر العصور- التفكیر المستمر، والعمل الدؤوب من أجل 
وضع حلول ناجعة تساعد على مواجهة هذه الظاهرة، بما یحافظ على 

استمراریة الحیاة على هذا الكوكب.
ویلقي هذا المقال الضوء على التغّیرات المناخیة وتداعیاتها على كوكب 

األرض ویوضح السبل الكفیلة بوضع حّد لتلك التغّیرات.
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يف  كبريا  حّيزا  املناخي  التغرّي  قضية  وتشغل   

واملياه  الزراعة  منها  والتي  القطاعات،  مختلف 

الساحلية   واملناطق  والنقل   والصحة  والطاقة 

فيه  يرسم  الذي  الوقت  وخــالل  البحرية.  واملوارد 

بعض العلامء سيناريوهات ُمخيفة لفناء الحياة عىل 

كوكبنا األزرق، يرى آخرون إن الحديث عن تغريات 

مناخية ال يشّكل سوى نوعا من الهسترييا. إن أجراس 

األخرية  فرصتنا  بأنها  قرعت  قد  العامل  حول  اإلنذار 

إلنقاذ الكوكب أو عىل األقل هذا ما تقوله املنظامت 

يجب  فإنه  املرتقب،  املصري  نتجنب  وليك  البيئية. 

إىل  األحفوري  الوقود  استخدام  مرحلة  من  االنتقال 

التغرّي  إن  والنظيفة. حيث  املتجددة  الطاقة  مصادر 

املناخي قد بات حقيقة ال ينكرها أحد، ومام ال شّك 

فيه إن اإلنسان يتحّمل العبء األكرب من املسؤولية 

التغرّي املناخي. إن تنامي ظاهرة  ُتجاه ما ينتج عنه 

حرارة  درجة  ارتفاع  يف  واملتمثلة  الحراري  االحتباس 

نتيجة  واملحيطات،  البحار  منسوب  وارتفاع  األرض، 

ذوبان الجبال الثلجية العمالقة يف املنطقة القطبية، 

وكذلك ازدياد ظاهرة التصّحر، إضافة إىل تزايد وترية 

الكوارث البيئية والتي تزهق حياة الكثري من البرش 

قد بات حقيقة.

لوجدنا  بدقة  الظاھرة  تلك  أسباب  يف  بحثنا  وإذا 

أنھا نتجت بفعل ازدیاد تراكیز مجموعة من الغازات 

الجوي  الغالف  الحراري يف  االحتباس  “غازات  تدعى 

غازات  فإن  الصناعیة،  الغازات  وبخالف  لألرض”، 

الدفیئة موجودة يف الغالف الجوي بصورة طبیعیة منذ 

السنین بنسب محددة، تشكل يف مجموعھا  مالیین 

أقل من 1 % من الغالف الجوي، وھي املسؤولة عن         

تحافظ عىل درجة  التي  الطبیعیة”  الدفیئة  “ظاھرة 

املطلوب،  أو  الطبیعي  املستوى  عند  األرض  حــرارة 

ودونھا سوف تنخفض درجة حرارة األرض إلـــى 30 

درجة مئویة، وهي أقل من ذلك املستوى الطبیعي. 

الغالف  أّن  يف  الظاهرة  هــذه  تفسري  ويتلّخص 

إىل  بالوصول  املرئية  الشمس  ألشعة  يسمح  الجوي 

سطح األرض، ويتم امتصاص جزء من هــذه األشعة، 

املوجة  طويلة  أشعة  وانطالق  تسخينها  ثم  ومن 

عىل شكل أشعة تحت الحمراء، حيث تعمل غازات 

الدفيئة املختلفة عىل امتصاص األشعة تحت الحمراء 

الحرارية غري املرئية،  بحيث تشبه هذه الظاهرة إىل 

هذه  فتسمح  الزجاجي،   البيت  يف  يحدث  ما  حد 

من  ومتنعها  داخلها،  بالحرارة  باالحتفاظ  البيوت 

الترّسب للخارج؛ 

ستكون  األرض  فإّن  الغازات،  ھــذه  وجود  ولوال 

شــدیدة الحرارة يف النھار وشدیدة الربودة يف اللیل، 

ولكنھا تعمل عل زیادة تدفئته أو حرارته عندما تزید 

ثاين  من:  الرئیسیة  الدفیئة  غازات  وتتكّون  نسبتھا. 

أوكسید الكربون واملیثان وأوكسید النیرتوز واألوزون 

وكلوروفلور وكربونات وبخار املاء.

االحتباس  ظاھرة  عن  املرتتبة  املخاطر  أھم  ومن 

الحرارة،  درجة  ارتفاع  ھي  البیئة  عىل  الحراري 

وبالتايل اختالل النظام وحدوث تغّیرات يف معدالت 

یزید  أن  یتوقع  حیث  وتوزیعھا،  األمطار  ھطول 

درجات  ارتفاع  نتیجة  املاء  لبخار  العاملي  املتوسط 

الحرارة.

العريب  املنتدى  منظمة  أعدته  تقرير  أظهر  لقد 

للبيئة والتنمية غري الحكومية أن الدول العربية سوف 

األمر  املناخ،  تغرّي  من  ترضرا  العامل  دول  أكرث  تكون 

الذي سوف ينعكس سلبا عىل القطاع الزراعي فيها، 

والذي يعتمد بشكل كبري عىل األمطار. كام أظهرت 
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للدراسات  األملاين  بوتسدام  ملعهـد  علمّية  دراسة 

أن  ميكن  املناخية  التقّلبات  أّن  املناخية  واألبحاث 

البحار  الحموضة يف  نسبة  ارتفاع  أيضا  عىل  تساعد 

واملحيطات، وما ينتج عنه من انخفاض كبري يف نسبة 

تهديد  املياه، مام يؤدي إىل  املوجودة يف  األوكسجني 

دراسة  أظهرت  كام  البحار،  يف  الطبيعية  املنظومة 

أخرى أّن ارتفاع درجات الحرارة يف أوروبا نتيجة تغرّي 

املناخ، سيهدد وجود أنواع كثرية من الفراشات، والتي 

الباردة، فيام قد  املناطق الشاملية  باتجاه  قد تهاجر 

تظهر أنواع جديدة من الفراشات قادرة عىل التكّيف 

مع املناخ الجديد. 

تأثريات التغري املناخي عىل كوكب األرض

تغريات  حدوث  يف  املناخي  التغرّي  تسبب  لقد 

ملحوظة، وقد حّذر خرباء يف أن درجة حرارة كوكب 

األرض يجب أن ال ترتفع أكرث من درجتني مئويتني، وإال 

فإّن العواقب سوف تكون كارثية، فعىل سبيل املثال 

الغابات التي تحدث يف والية كاليفورنيا  فإن حرائق 

كل عام بالواليات املتحدة،  ويف أماكن كثرية من العامل 

تندلع نتيجة الجفاف الناجم عن التغري املناخي. إّن 

ارتفاع درجات الحرارة الذي حدث عىل كوكب األرض 

ال سّيام يف العقـد األول من القرن الحادي والعرشين، 

وعدم مراعاة الصلة الرضورية بني املحافظة عىل بيئة 

مستقبل  يعرض  العاملي سوف  الغذاء  وسّلة  نظيفة، 

البرشية للخطر.

ويسعى رؤساء دول وحكومات من بني أكرث الدول 

املتحدة  الواليات  مثل  الكربون  لغازات  املنتجة 

األقل  الدول  مع  مشرتك  هدف  إىل  للتوصل  والصني 

إنتاجا لهذه الغازات يف إفريقيا وآسيا، إذ يحّذر من أن 

العامل سوف يشهد عواصف شديدة وجفاف وارتفاع 
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لتغرق مساحات واسعة من  البحر  مياه  يف منسوب 

اليابسة.

تغري  واضحة حول  العلمية  الحقائق  أصبحت  لقد 

األرض  سطح  عىل  الحرارة  ارتفاع  تخّطى  إذا  املناخ، 

درجتني مئويتني عام كان عليه قبل الثورة الصناعية، 

قابلة  غري  دراماتيكية  بطريقة  املناخ  يتغرّي  وسوف 

األرض،  عىل  نفسه  البرشي  الوجود  مهددا  للتوّقع، 

يف  املناخ  تغّیر  عواقب  تلخيص  یمكن  عام  وبشكل 

عدد من النقاط  األساسية، وهي:

 50 غضون  ففي  الرشب،  میاه  مخزون  خسارة   .1

عاما سیرتفع عدد األشخاص الذین یعانون من نقص 

يف میاه الرشب من 5 ملیارات إىل 8 ملیارات شخص.

2. تراجع املحصول الزراعي: فمن البدیھي أن یؤدي 

أي تغّیر يف املناخ الشامل إىل تأثر الزراعات املحلیة، 

وبالتايل تقلص املخزون الغذايئ.

فتغّیر  التعریة:  وتفاقم  الرتبة  خصوبة  تراجع   .3

أمناط  وتغّیر  الجفاف  وازدیاد  النباتات  مواطن 

وتلقائیا  التصحر،  تفاقم  إىل  سیؤدي  املتساقطات، 

األسمدة  استخدام  مبارش-  غیر  بشكل   - سیزداد 

الكیمیائیة، وبالتايل سیتفاقم التلوث نتيجة امللوثات 

السامة املوجودة يف األسمدة.

الحرارة  درجات  ارتفاع  إن  واألمراض:  اآلفات   .4

والحرشات  اآلفات  النتشار  مواتیة  ظروفا  یشكل 

الناقلة لألمراض. 

الحرارة   ارتفاع  سیؤدي  البحار:  مستوى  ارتفاع   .5

إىل متدد كتلة میاه املحیطات إضافة إىل ذوبان الكتل 

معھا  یتوقع  ككتلة  جزيرة جرینالند، مام  الجليدية 

أن یرتفع مستوى سطح البحر من 0,1 إىل 0,5 مرتا 

وهذا  والعرشين،  الحادي  القرن  منتصف  حلول  مع 

السكنیة  للتجّمعات  تھدیدا  يكون  سوف  االرتفاع  

العذبة  املیاه  موارد  إىل  إضافة  وزراعاتھا،  الساحلیة 

عىل السواحل واختفاء بعض الجزر املنخفضة والتي 

تقع تحت مستوى سطح البحر.

6. تواتر الكوارث املناخیة املتسارع: إّن ارتفاع تواتر 

وغیرھا   والعواصف  والفیضانات  الجفاف  موجات 

القول بأن  النھایة، یمكن  سوف یؤذي املجتمع؛ ويف 

البرشیة مل تواجه سابقا أزمة بیئیة  كام تشهدها، ومن 

ستعاين  التي  ھي  النامیة  الدول  أن  لالنتباه  الالفت 

من أسوأ عواقبها، فكلنا سوف نكون مسؤولون عن 

واتخاذ  الفور،  عىل  املشكلة  ھذه  وقف  إىل  السعي 

اإلجراءات الالزمة، لوقف ارتفاع الحرارة الشامل.

يواجه  الذي  األكرب  والتحدي  املناخية  التغيات 

العامل اليوم عىل املدى الطويل

لقد حّذر العلامء والباحثون منذ أعوام طويلة من 

املخاطر الحقيقية التي سوف تنجم عن زيادة غازات 

مليارات  حرق  نتيجة  الجوي،  الغالف  يف  الدفينة 

ثاين  غاز  وخصوصا  األحفوري  الوقود  من  األطنان 

من  وبالرغم  وامليثان،  واألزوت  الكربون   أوكسيد 

العمالقة،  الرشكات  سطوة  فإّن  التحذيرات  تلك  كل 

مثار شك  التحذيرات  تلك  جعلت  الصناعية  والدول 

مستويات  ولتجّنب  متعاقبة.  طويلة  أعوام  خالل 

الثالث،  العامل  دول  الدفينة عىل  غازات  مرتفعة من 

دون  ما  إىل  الكربون  انبعاثات  تخفيض  يلزم  فإنه 

الكربون  أوكسيد  ثاين  تركيز  من  باملليون  جزء   350

الرقم  أّن  بالذكر  ومام هو جدير  الجوي،  الغالف  يف 

الحايل قد وصل إىل نحو 390 جزء باملليون ويف ارتفاع 

املتوقعة  األرقام  أن  بالذكر  ومام هو جدير  مستمر. 

استمرار  املقبلني يف حالة  العقدين  لالنبعاثات خالل 
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تبدأ  سوف  كاملعتاد،  لالنبعاثات  الجارية  األنشطة 

من 550 جزءا باملليون، ومعظم االنبعاثات الجديدة 

سوف تأيت من الصني والهند والدول النامية األخرى. 

وليك يتم التوصل إىل مستويات تصل إىل 350 جزءا 

الكربونية يف  االنبعاثات  يجب خفض  فإنه  باملليون، 

ما  املقبلة، وهو  العقود  العامل إىل نحو 80 % خالل 

يتطّلب رضورة نقل االعتامد من النفط والغاز والفحم 

إىل االعتامد عىل مصادر متجددة ونظيفة مثال طاقة 

الشمس والرياح واملاء. 

دور الطاقة النووية يف التغيات املناخية

فعاال يف  دورا  لها  يكون  النووية سوف  الطاقة  إن 

مستوى  عىل  الزجاجية  الصوبة  غازات  من  اإلقالل 

العامل. إن محطات القوى النووية ال ينتج عن تشغيلها 

أثناء  للهواء  الزجاجي أو ملّوثات  أّي غازات للصوبة 

تشغيلها. 

إّن استخدام الطاقة النووية يجّنب إطالق حوايل 2 

مليون طن من ثاين أوكسيد الكربون كل عام والذي 

يقابل إزالة 400 مليون سيارة من الطرق كل عام.

الخالصة:

 ميكن القول إن االحتباس الحرارى )التغري املناخي( 

يهدد التوازن البيئي، وينذر بكوارث عديدة كالزالزل 

علينا  يحتم  الذى  األمر  الغابات،  وحرائق  والرباكني 

ظاهرة  تحرك  التي  الضارة  االنبعاثات  من  نقلل  أن 

االحتباس الحراري. فإمكانية اتخاذ إجراءات التكّيف 

وطأة  من  التخفيف  عىل  تعمل  املناخي،  التغرّي  مع 

والبيئية  الصحية  العواقب  ومن  املناخي،  التغرّي 

املرتبطة بتغري املناخ عىل كافة األصعدة، سواء البيئية 

أو الزراعية أو املائية أو الصحّية.

التي  املواد  من  للحد  التخفيف  سياسات  فاتباع 

تشكل وسيلة النبعاث غازات الدفينة  البرشية يف عدة 
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والنقل  والطاقة  الصناعة  أهّمها  وقطاعات،  مجاالت 

الخطوات  أهم  من  يعد  والغابات،  والزراعة  والبيئة 

التغري  القيام بها من أجل تفاقم مشكلة  التي يجب 

املناخي الذي يعود  إىل نشاطات اإلنسان يف مجاالت 

مختلفة.
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الطاقة الحرارية األرضّية
كمصدر لتوليد الكهرباء

أ. د. محمد عبد الرحمن سالمة
أستاذ بهيئة الرقابة النووية واإلشعاعّية

إّن األرض التي نعيش عليها تحوي كمّية كبيرة من النشاط على هيئة حرارة. 
إّن كل النشاط الجوفي لديه القدرة على توليد الطاقة الحرارية الجوفية 
من  األرضية  الحرارية  الطاقة  وتعتبر  الكهرباء.  من  كبيره  كميات  لتوفير 
قرون  لعده  اإلنسان  استخدمها  التي  النظيفة  المتجددة  الطاقة  مصادر 
منذ فترة طويلة، وذلك من خالل استغالل مياه الينابيع الحارة، حيث يرجع 
الهنود  استخدمها  عندما  سنة،   10.000 من  أكثر  إلى  استعمالها  تاريخ 
أول استخدام لطاقة  الساخنة لطهي طعامهم؛ وإن  الينابيع  الُحمر في 
إيطالي  مواطن  قام  عندما   ،1904 سنة  إيطاليا  في  بدأ  الجوفية  الحرارة 
بعمل بئر  اختبارية في منطقة غنية بالطاقة الحرارية الكامنة، واستطاع 
أن يحصل على تيار من بخار الماء القوي قام بدفعه إلى مواسير بتوربين، 
واستطاعت قوة البخار تدوير التوربين، وبذلك حصل المواطن البسيط على 

كهرباء من هذا التصميم البدائي .
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وال تتوفر الطاقة الحرارية بصورة مبارشة يف الطبيعة 

والحرارة  الشمس  حرارة  من  األرض  يصل  فيام  إال 

الجوفية لألرض، وهذا ما يجعل الحرارة الجوفية سهلة 

االنتشار،  وواسعة  مستدامة  طاقة  فهي  االستغالل، 

حزام  يف  األرضية  الحرارية  الطاقة  احتياطي  ويقدر 

عمقه 2000 مرت تحت سطح األرض ما يعادل عىل ما 

ينتجه 250 مليار طن من الفحم من الطاقة، ونظريا 

ميكن أن يغطي هذا املقدار من الطاقة حاجة العامل 

من الطاقة ملدة 100000 سنة قادمة.

األرضية  للقرشة  الُعليا  كيلومرتات  العرشة  وتحتوي 

كل  من  مرة   50000 يعادل  الحرارية  الطاقة  من  قدر 

الطاقة املوجودة يف كافة احتياطات النفط والغاز العاملية 

مجتمعة، لكنه عىل الرغم من هذه الوفرة، تم تسخري 

10700 ميجاوات فقط من طاقة الكهرباء الحرارية يف 

والغاز  النفط  صناعات  هيمنة  إىل  ذلك  ويرجع  العامل، 

الوقود  توفري  اعتادت عىل  التي  املصادر  والفحم وهي 

الرخيص من خالل تجاهل التغري املناخي وتلوث الهواء .

األرضية عىل  الحرارية  الطاقة  قدرات  أن  والواقع 

الصناعات  وتشغيل  املنازل  لتدفئة  الكهرباء  توفري 

الهائلة، أما الدول الغنية يف الطاقة الحرارية األرضية 

ما  يف  الهادي  املحيط  عىل  امُلطلة  الدول  تلك  فهي 

ُيسّمى بحزام النار .

وُتقسم مصادر الحصول عىل الطاقة الحرارية األرضية 

إىل قسمني: املياه الحارة الجوفية، والصخور الحارة التي 

توجد يف املناطق النشطة بركانيا أو يف األعامق البعيدة 

تحت سطح األرض، وميكن االستفادة من املياه الجوفية 

الكهربائية،  الطاقة  توليد  يف  الحارة  والصخور  الحارة 

إىل  إضافة  التدفئة،  يف  تستخدم  التي  املياه  وتسخني 

استعاملها يف الكثري من ميادين الصناعة والزراعة األخرى.

األرضية،  الكرة  ُلّب  من  األرض  طاقة حرارة  وتأيت 

امُلنصهر  اللب  طبعا ليس بطريقة مبارشة، حيث إّن 

لألرض يحتوي عىل كثري من الطاقة يف شكل حرارة، 

اتجاه  يف  األرض  باطن  من  هذه الحرارة  وتتحرك 

ُمكونة بذلك  الصخور  طريقها  يف  وتذوب  السطح، 

فتصبح  السطح  إىل  املاغام  وصلت  ما  وإذا  املاغام، 

ُحمام  ُبركانية.

إىل  املاغام  ترتفع  العامل،  من  املناطق  بعض  ويف 

درجات قريبة جدا من سطح األرض، وبشكل خاص، 

املناطق  أو  األرضية  القرشة  صفائح  حدود  عند 

هذه  يف  املاغام  توجد  ومُيكن أن  املتوزعة،  الساخنة 

املناطق يف أعامق ولبضعة كيلومرتات أو أقل، وُتصبح 

للغاية،  ساخنة  هذه  املاغام*  غرف  فوق  الصخور 

وإذا وصلت املياه الجوفية أو مياه األمطار إىل هذه 

الصخور، فإنها تسخن أيضا، وقد تصل درجات حرارة 

املاء إىل 275 درجة مئوية، وذلك عندما تكون تحت 

الضغط، وُتشكل املياه الجوفية ينابيع ساخنة وعيون 

وأشكال بركانية حني تصل إىل سطح األرض .

إىل  الداخل  من  لألرض  الباطنية  الحرارة  وتنترش 

 2 مبعدل  الحراري،  الحمل  طريق  عن  األرض  سطح 

* املاغام أو املاجام:  )كلمة يونانية  μάγμα وتعني “التامزج”( وتعني 

املواد  من  مزيج  عن  عبارة  وهي  ام  املاّغْ أو  الُصهارة  العربية  اللغة  يف 

السيليكانية املنصهرة  أو مبعنى آخر )الصخور املنصهرة أو شبه املنصهرة( 

مع )املواد الصلبة املتطايرة من الرباكني(. وتتكون املاجام تحت القرشة 

عىل  أيضا  الصهارة  تحتوي  وقد  األرض.  طبقات  من  غريها  أو  األرضية 

بلورات غري مكتملة التبلور ,وتخرج معها فقاعات غاز مع الغاز املذاب يف 

الصهارة نفسها أحيانا، تتجمع الصهارة فيام يعرف باسم )غرف الصهارة( 

التي قد تغذي بركان وتخرج فوق سطح األرض وتسمـــى يف تلك الحالة 

أو تتجّمع تحت القرشة األرضية يف هذه الحالة تسمى بلوتون.

)السدود  وتكون  املجاورة  الصخور  اقتحام  عىل  قادرة  الصهارة  تعترب 

لتكون  األرض  سطح  عىل  تقذف  الربكانية sills( ثم  النارية )الجيوب 

الصخور الربكانية.
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و44 تريا وات، وُيعترب النشاط اإلشعاعي يف قلب األرض 

وات،  تريا   30 معدل  إىل  تصل  والتي  مصادرها،  أهم 

ويرجع الفرق بني املعدلني إىل كمية الطاقة املخزونة 

يف األرض أثناء تكّون الكرة األرضية من الغبار الكوين 

تحت فعل الجاذبية، منذ نحو 5 و4 مليار سنة.

بنحو  الجيولوجية  الحرارية  الطاقة  معدل  وُيقدر 

ضعف كل ما يستخدمه اإلنسان الحديث من الطاقة 

من املصادر املختلفة، وعالوة عىل تلك الطاقة اآلتية 

األرض  سطح  فإّن  لألرض،  الجيولوجية  األعامق  من 

يستقبل طاقة الشمس ويخزنها يف الطبقة السطحية، 

الصيف  أشهر  خالل  مرت   10 بـــ  سمكها  ويقدر 

ويطلقها خالل أشهر الشتاء .

وتبدأ درجة الحرارة تحت تلك الطبقة السطحية 

 ، االرتفاع مبعدل 27 درجة مئوية كل 1 كيلومرت  يف 

عمق  مئوية عىل  درجة   55 نحو   إىل  تصل  أنها  أي 

2 كيلومرت وهكذا، ويقدر الفيض الحراري أو املجال 

الحراري بنحو 1 و0 مليون وات لكل كيلومرت مربع، 

التكتونية،  الصفائح  تقاطع  عند  القيم  تلك  وتزداد 

حيث تكون القرشة األرضية رقيقة نسبيا، وقد تزداد 

مثل  الساخنة،  السوائل  حركة  بفعل  الحرارة  درجة 

الصهارة أو الينابيع الحارة أو تجّمعات لهذه وتلك.

أن  الحرارية  الجوفية  للمياه  مضخة  وتستطيع 

تستخرج حرارة للتدفئة من أعامق قليلة نسبيا )150 

مرت(؛ أما املرشوعات الصناعية، فهي تتطّلب الحاجة 

كيلومرتات  عدة  تبلغ  سحيقة  أعامق  عل  الحفر  إىل 

تحت األرض.

وُتعترب كفاءة استغالل الطاقة الحرارية الباطنية يف 

الحرارة،  درجة  معتمدة عىل  الكهربائية  الطاقة  توليد 

بسعر  وذلك  استغاللها  الحارة  الينابيع  وجود  ويسهل 

الحفر  فيمكن  الحارة  الينابيع  توجد  مل  وإذا  زهيد، 

باألنابيب، بحيث ُيضخ املاء من أعىل يف أنابيب فيكتسب 

الحرارة من الصخور والطبقات األرضية الساخنة، وتقوم 

مضّخات مركبة عىل أنابيب أخرى حولها بسحب املاء 

الطريقة  تلك  وُتسمى  الستغالله،  أعىل  إىل  الساخن 

الحرارية  “الطاقة  األوروبية  املناطق  بعض  يف  املّتبعة 

أمريكا  يف  وتسّمى  الساخنة”،  الجيولوجية  للصخور 

الشاملية، أنظمة حرارة الطبقات الجيولوجية املحفزة، 

عن  وفرية  استفادة  الطرق  تلك  استغالل  فرص  وتتيح 

مجرد استغالل الينابيع الحارة الطبيعية . 

الحرارية  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  توليد 
األرضية :

لالستفادة من الطاقة الحرارية األرضية، فإنه يتم 

محطات  يف  ذلك  ويتم  كهربائية،  طاقة  إىل  تحويلها 

األرضية،  الحرارية  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  توليد 
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الكهرباء  توليد  أنواع من محطات   )3( ثالثة  وهناك 

باستخدام الطاقة الحرارية األرضية، وهي كالتايل:

أواًل : محطات البخار الجاف

انتشارا،  وأكرثها  الطرق  أقدم  هي  الطريقة  هذه 

وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها يف إيطاليا يف 

العام 1904، وتستخدم هذه املحطات املاء املوجود 

بشكل طبيعي يف الطبقات األرضية العميقة واملوجود 

استخراجه  فيتم  عاليني،  وحرارة  ضغط  تأثري  تحت 

بخار  شكل  عىل  فيخرج  عميقة،  آبار  حفر  بواسطة 

ماء بسبب حرارته العالية وبسبب فرق الضغط. يسري 

تعمل  لتوربينات  يعرض  ثم  أنابيب،  يف  البخار  هذا 

الطاقة  تنتج  التي  الكهربائية  املولدات  تدوير  عىل 

برئ  عرب  األرض  إىل  املتكثف  املاء  ويضخ  الكهربائية، 

آخر يسمى برئ الحقن.

ثانيا: محطات التبخري

تستخدم هذه املحطات السوائل املوجودة بضغط 

عايل تحت األرض، حيث يتم تركيزها يف وعاء ذي ثقب 

صغري يؤدي إىل وعاء آخر ذي ضغط معتدل، فعند 

الثقب  الثاين عرب  إىل  األول  الوعاء  السائل من  حركة 

يحرك  العايل،  الضغط  وفرق  الرسعة  بسبب  يتبخر 

الكهربائية  املولدات  بدوره  فيحرك  التوربني  البخار 

التي تنتج الكهرباء، ويضخ املاء املتكثف املتبقي إىل 

األرض عرب برئ الحقن.

ثالثا: محطات الدائرة املزدوجة

تستخدم هذه املحطات السوائل املوجودة تحت 

األرض ذات درجة غليان مرتفعة )حوايل 200 مئوية( 

ويتم ضخها إىل األعىل، حيث تقوم بتسخني املاء ذي 

درجة غليان عادية )100 مئوية( يف أنبوب آخر مير 

ويتبّخر  حراري(،  )مبادل  الساخن  األنبوب  مبحاذاة 

املاء الذي تم تسخينه بسبب درجة الحرارة املرتفعة 

توربني  البخار  ويحرك   ، اآلخر  األنبوب  يف  للسائل 

املولد الكهربايئ، ويتكثف فيعود مجّددا إىل محاذات 

دوران  يف  الطريقة  بهذه  ويتحرّك  الساخن،  األنبوب 

مستمر ، وُيعاد ضخ املاء املستخرج مجددا إىل األرض 

عرب برئ الحقن.

رابعا: محطات تدفئة وتكييف

يف  األرضية  الحرارية  الطاقة  الستغالل  يلزم  ال 

التدفئة والتكييف وجود درجات حرارة عالية، وبالتايل 

املاء  ويستخدم  العمق،  متوسطة  آبار  استخدام  يتم 

الساخن إما للتدفئة أو يحوله صامم إىل نظام لتكييف 

الهواء وإنتاج الهواء البارد بحسب الحاجة .

باملاء  بيت  النظام إلمداد  مثل هذا  إنشاء  وميكن 

الساخن، وذلك عن طريق إنشاء األنابيب حول املنزل 

أو تحت موقف السيارات، وتقّدر تكاليف مثل هذا 

النظام لبيت عائلة واحدة بنحو 7.500 دوالر أمرييك، 

طاقة  تنتج  اإلنشاء  تكلفة  بعد  أنها  مميزاتها  ومن 
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تلك  الكهرباء يف  استهالك  من  وتوفر  وفرية،  رخيصة 

األغراض، ويف الواليات املتحدة األمريكية تشجع عدة 

واليات أمريكية املواطن األمرييك عىل بناء مثل تلك 

املحطات يف بيوتهم وتدعمهم عن طريق خصومات 

رضيبية.

ومام هو جدير بالذكر، فإن معدل ازدياد الطلب 

استغالل  أنظمة  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

الحرارة الباطنية األرضية، يرتاوح بنسبة من 10 % إىل 

13 % سنويا.

رقام  أيسلندا  يف  األرضية  الحرارة  استغالل  ويبلغ 

يف  املستغلة  الطاقة  من   % 53 تنتج  متقدما، حيث 

البالد تقدما يف هذا  البلد، وُتعترب أيسلندا أكرث  ذلك 

العامل، ويرجع ذلك إىل طبيعة  املضامر عىل مستوى 

أرضها التي تكرث فيها الرباكني.

ومن املقرر أن يبدأ أول مرشوع الستغالل الحرارة 

العربية  اإلمارات  يف  األوسط،  الرشق  يف  األرضية 

الخرضاء  املدينة  تزويد  له  املخطط  ومن  املتحدة، 

املقرر  من  أنه  كام  واملباين،  املنازل  لتكييف  بالطاقة 

أن يجري حفر برئين اختباريني عىل عمق 2800 مرت، 

و4500 مرت . 

وقد رسم العلامء أول خريطة يف العامل للمواقع التي 

بالحرارة، والتي أكدت أن مرص دخلت  يتفجر قلبها 

ضمن هذه الدول، ومنطقة رشق خليج السويس التي 

تيار  إىل  تؤدي  حرارية،  طاقة  عىل  بالحصول  تبرش 

كهربايئ قد يخدم كل أنحاء مرص ، وال يقل عام ميكن 

أن تقّدمه محطة نووية، وهناك مظاهر سطحية تعرب 

الحرارية  بالطاقة  الغنية  املناطق  هذه  وجود  عن 

بالزالزل  النشيطة  األحزمة  مناطق  مثل  الكافية، 

من  مستمرة  انبعاثات  بها  التي  واملناطق  والرباكني 

بخار املاء والعيون الحارة، مثل عني حلوان والواحات 

يف الصحراء الغربية، ورشق منطقة الخليج بالسويس، 

وحامم فرعون، وقـد كشفت دراسة أن حامم فرعون 

ُيعّد  السويس،  لخليج  الرشقية  الضفة  عىل  املوجود 

والبالغ  الساخنة  واآلبار  العيون  بني  سخونة  األكرث 

وكشفت  مرص،  يف  وبرئا  وينبوعا  عينا   1450 عددها 

قياسات أن درجة حرارة مياه حامم فرعون قد بلغت         

92 درجة مئوية .

حجم  فإن  أُجريت  التي  الدراسات  أحدث  وعن 

إلنتاج  دوالر،   3000 إىل   800 بني  يرتاوح  االستثامر 

وميثل  الحرارية،  الطاقة  من  الكهرباء  من  كيلووات 

ذلك قيمة البنية األساسية، ولكن تكلفة الكيلووات/ 

الساعة تتكّلف من 2 إىل 10 سنتات فقط، ويتوّقع أن 

تصل التكلفة من 1 إىل 8 سنتات، وقد تكون التكلفة 

تتحسن  األبحاث  تطور  مع  ولكن  عالية،  البداية  يف 

أنها تتناسب مع سعر  الطاقة، كام  اقتصاديات هذه 

هذه  إىل  االتجاه  أصبح  سعره  ارتفع  فكلام  البرتول 

الطاقة أكرث اقتصاديا .

إيجابيات الطاقة الحرارية األرضية:

يعترب مصدر الطاقة محط أنظار الكثري من الدول 

املتقدمة:

السلبيات واملعوقات:

بالرغم من كل مميزات الطاقة الحرارية األرضية، 

البديلة  الطاقة  مصادر  طليعة  يف  جعلتها  والتي 

تحّد  التي  العوامل  بعض  هناك  أن  إال  املستقبلية، 

أهم  ومن  الحايل،  وقتنا  يف  األقل  عىل  انتشارها  من 

توليد  محطات  إقامة  تكلفة  ارتفاع  األسباب  هذه 

الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية األرضية، ويرجع 

السبب يف ذلك إىل صعوبة حفر آبار بأعامق سحيقة 
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درجات  ووسط  كيلومرتات(،   5( عمق  إىل  تصل  قد 

حرارة مرتفعة وبأعداد كبرية تتيح إنشاء محطة قوى 

متوسطة القدرة .

تأثري الطاقة الحرارية األرضية عىل البيئة

تحتوي السوائل املستخرجة من باطن األرض عىل 

وسلفيد  الكربون  أوكسيد  ثاين  منها  متنوعة،  غازات 

الغازات  تلك  وتساهم  واألمونيا،  وامليثان،  الكربيت، 

يف مشكلة االنحباس الحراري واملطر الحميض، وتبلغ 

من  األرضية  الحرارة  محطات  من  ينطلق  ما  مقدار 

غاز ثاين أوكسيد الكربون نحو )122( كيلوجرام لكل 

نسبة صغرية  الكهرباء، وهي  من  ميجاوات ساعة   1

باملقارنة مبا تنتجه محطات الوقود األحفوري، ولهذا 

كميات  بإصدار  تتسم  التي  القوى  محطات  تزّود 

كبرية من تلك الغازات، والتي تسبب املطر الحميض 

لخفض  وذلك  الغازات،  تلك  لضبط وفصل  بوحدات 

الغازات  إىل  وباإلضافة  البيئة،  عىل  السلبية  تأثرياتها 

من  املستخرج  الساخن  املاء  يحتوي  فقد  الذائبة، 

مثل  سامة،  ومواد  ذائبة  أمالح  عىل  األرض  أعامق 

تلك  وترتّسب  واألنتيمون،  والبور  والزرنيخ  الزئبق 

أرضار  يف  تتسّبب  وقد  املاء،  تربيد  عند  الكيامويات 

بالبيئة إذا ُأطلقت عىل األرض، وتعترب سياسة إعادة 

أعامق  إىل  املستخرج وضخه  الساخن  املاء  استخدام 

األرض، من العوامل التي تقلل من التأثري السيئ عىل 

البيئة عند استغالل تلك الطاقة .

املراجع: 
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2- Tester. Jefferson  W, etal )2006(, The 
Future of  Geothermal Energy , Impact of 
Geothermal Systems, ISBN 0-615. pages 
1-8, USA

3-Geothermal Power Generating Plant, 
CO2  Emission Survey, GA News, Int. 
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Ruggero,)2010(

4-Rybach.Ladislaus )Sep  2007(. 
Geothermal sustainability )PDF(. Geo 
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جـان فرانسوا دورتييه :
من لوسي إلى أيامنا هذه... 

استكشاف أصولنا1
ترجمة: أ.د. محمد أحمد طجو

أستاذ جامعي ومترجم سوري، كلية اللغات والترجمة، جامعة الملك سعود

تعود شهرة لوسي Lucy لألهمية الجوهرية لالكتشاف ولإلحساس 
حقا  استثنائيا  االكتشاف  كان  لمكتشفيها.  بالتواصل  القوي 
بقيادة  أمريكي  فرنسي  فريق  أجرى   1974 العام  ففي  وحقيقة. 
 Maurice طيب  وموريس    Donald Johansonجوهانسون دونالد 
في  تنقيب  حملة   ،Yves Coppens كوبنز  إيف  وبمشاركة   ،Taib
عظميا  هيكال  األرض  من  الفريق  أخرج  Hadarبإثيوبيا.  هدار  موقع 
أنه في منتصف  ٪(، يظهر تشريحه   40 )بنسبة  تقريبا  شبه كامل 
الطريق بين القرد واإلنسان )تكاد الجمجمة تكون أكبر من جمجمة 
قرد  إنه  )منتصبا(.  قائما  المشي  الجسم  حوض  ويؤكد  كبير،  قرد 
عليه  أطلق  الذي   Australopithecus 2 الجنوبي  أوسترالوبيثيكوس 
العلماء بعد جدال اسما علميا هو »أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس« 

Australopithecus afarensis أو القرد الجنوبي العفري.  

1  هذه ترجمة للصفحات 253-250 من كتاب Une histoire des sciences humaines املنشور يف العام 2012، وهو من تحرير جان- فرانسوا 
.Jean-François Dortier دورتييه

2  )أوسرتالوبيثيكوسAustralopithecus أو القردة الجنوبية( هو جنس من أشباه البرش ويعترب أول من مىش عىل األرض بقدمني اثنني قبل 4.2 
مليون سنة. انقرضت بصورة غريبة جميع فصائلها قبل ما يزيد عىل مليوين سنة. أي عاشت ما يقارب املليوين سنة. ويعتقد العلامء أيًضا بأن 
مجموعة هومو قد تفّرعت عن هذا الجنس. والعالقة التي تربط بني جنس أوسرتالوبيثيكوس وأوائل أشباه البرش من جنس هومو مهمة للغاية 
لفهم أين يأيت اإلنسان الحديث بني هذه األجناس كلها. ويأيت يف جنس أوسرتالوبيثيكوس عدة أصناف شبه برشية منها مرتبة حسب أقدميتها 
وجميع هذه الفصائل يوجد لها أحافري محفوظة يف متاحف العامل، وهي أوسرتالوبيثيكوس األنامي: القرد الجنويب األنامي، وأوسرتالوبيثيكوس 
العفري: القرد الجنويب العفري، وأوسرتالوبيثيكوس اإلفريقي: القرد الجنويب اإلفريقي. أسرتالوبيثكس/https://ar.wikipedia.org/wiki . املرتجم(.
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أكرث  اسم  إطالق  ذلك  تحقق  لحني  ينبغي  كان  لكن 

ألفة عىل الهيكل العظمي. كان علامء اإلنسان القديم 

وقت االكتشاف يستمعون من خالل املذياع إىل أغنية 

األملاس.  مع  السامء  يف  لويس    les Beatles البيتلز 

العظمي.  الهيكل  عىل  لويس  اسم  أطلقوا  ولذلك 

أسابيع،  بضعة  غضون  يف  العامل  حول  االسم  وطاف 

وأصبح فجأة نجم ما قبل التاريخ. ولكن كان ينبغي 

سيناريو  يف  موقعه  وتحديد  له،  معنى  إيجاد  أيضا 

تطور اإلنسان. ولكن األمور كانت أقل سهولة...

عائلة القردة الجنوبية :

من هي لويس؟ إنها جزء من لغز أصولنا، الذي يتضّمن 

العثور عىل بضعة  التي تم  آالفا من األجزاء األخرى 

متكننا  األجزاء  هــذه  اآلن.  حتى  فقط  منها  عرشات 

من تخيل ما ميكن أن يكون الصورة العامة للتطور. 

إّن املخطط الذي تم أخـذه يف االعتبار اليوم هو عىل 

وجه التقريب ما ييل: انفصل قبل مثانية )8( ماليني 

إىل  ولإلنسان  الكبرية  للقردة  املشرتكني  األسالف  سنة 

عدة سالالت. تطور بعضها إىل القردة الكبرية الحالية 

ظهور  إىل  اآلخر  بعضها  وأدى  الشمبانزي(،  )ومنها 

سنة.  ماليني  خمسة  أو  أربعة  قبل  الجنوبية  القردة 

ولويس هي األكرث شهرة عىل مستوى إعالمي. 

عاشت القردة الجنوبية يف إفريقيا. فهناك تم العثور، 

تاريخ  ويعود  مناذجها.  جميع  عىل  حال،  أي  عىل 

تم  اكتشاف  وهو   ،1924 العام  إىل  األول  االكتشاف 

 Raymond Dart عىل يد الربوفيسور رميوند دارت

يف جنوب إفريقيا. فخالل ما يقارب ثالثني عاما نبش 

دارت ومساعدوه  مناذج أخرى من القردة الجنوبية، 

قبول  يجد صعوبة يف  العلمي سوف  املجتمع  ولكن 

هذا االكتشاف، الذي أطلق عليه دارت اسم “الرجل-

  .«L’Homme-singe “ القرد

العرشين  القرن  من  الستينيات  انتظار  ينبغي  كان 

قادها  التي  سيام  ال  إفريقيا،  رشق  يف  والحمالت 

الجنويب  القرد  يدخل  ليك   ،Leakey لييك  الزوجان 

بشكل حقيقي يف أصلنا. أخرج لويس لييك وزوجته 

 :Dear بوي  دير  منها  مناذج،  عدة  األرض  من  ماري 

Boy اكتشفت يف العام 1959، وتبنّي أن عمره 1,75 

ظهرت  التاريخ  تحديد  ألساليب  وفقا  سنة،  مليون 

بعد سنوات قليلة من اكتشافه. وقد قام الزوجان يف 

السنوات التالية باكتشافات مهمة. 

اكتشاف لويس  أنهم عرثوا من خالل  العلامء  يعتقد 

يف العام 1974 عىل ممثل منوذجي للقردة الجنوبية. 

أن  التسعينيات،  اكتشافات  منذ  اليوم،  نعلم  ولكننا 

لويس، أي “أوسرتالوبيثيكوس أفارينيسيس” أو القرد 

الجنويب العفري، ليست سوى أحد الفروع العديدة 

12منوذجا(،  حاليا  )هناك  الجنويب  القرد  ألرسة 

أو خمسة  أربعة  منذ  اإلفريقية  القارة  يف  املوجودة 

سنة  مليون  حوايل  منذ  اختفت  والتي  سنة،  ماليني 

ونصف.

ظهور األنواع البرشية:  

الجنوبية منذ حوايل مليونني  القردة  تفرع عن أرسة 

ونصف سنة ساللة اإلنسان Homo.  النموذج األول 

هو اإلنسان املنتصب erectus الذي اكتشفه يف العام 

1891 أوجني دوبواEugène Dubois يف جزيرة جاوة 

يف إندونيسيا. ففي بداية الستينيات اكتشف الزوجان 

يف  Homo القديم  لإلنسان  حفريات  عدة  لييك 

إفريقيا. وقد تم تعريفها عىل أنها اإلنسان املنتصب 

لويس  اكتشف   1964 العام  ويف    .Homo erectus

مرة  ألول   Phillip  Tobias توبياس  وفيليب  لييك 

وإن   .Homo habilisاملاهر اإلنسان  جديدا:  نوعا 

ممثيل النوع هومو لديهم دماغ أكرث تطورا من دماغ 
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القدمني  ذوي  من  أكرث طوال  وهم  الجنوبية.  القردة 

وترقى  املنتصب(.  اإلنسان  اسم  جاء  هنا  )ومن  كليا 

اآلثار األوىل لألدوات املعروفة إىل مليوين سنة تقريبا 

)الصناعة األولدوفية(1 ويعود الفضل أيضا الكتشافها 

النار.  النوع هومو الحقا  يستخدم  لييك. وسوف  إىل 

هل كانوا يجيدون لغة ما؟ مل يكن هناك إجامع حول 

هذه املسألة. وعىل أي حال غزا اإلنسان هومو كوكبنا 

بأرسه تقريبا. 

 Homos العاقل  لنسله  املجال  هومو  أفسح  ثم 

sapiens. أين ومتى وكيف أصبح Homo عاقال؟ مثة 

تفسريات متباينة لهذا السؤال. ومن املعروف أن هناك 

النيندرتايل  اإلنســـــــان  العاقل،  اإلنسان  نوعني من 

 Cro-Mgnon )الكرومانيــــــون  العامل  واإلنسان 

وهو   ،)EEMH األول الحديث  األورويب  اإلنسان  أو 

جدنا املبارش. ويدافع بعض املتخّصصني عن السيناريو 

متعدد األقاليم: مبوجب هذا النموذج، ظهر اإلنسان 

وآسيا،  )إفريقيا،  قارات  عدة  يف  بالتوازي  العامل 

القدمية  للنامذج  متقارب  تطور  خالل  من  وأوروبا( 

من إنسان هومو )اإلنسان املنتصب erectus، اإلنسان 

عن  آخرون  متخصصون  ويدافع   .)ergaster العامل 

سيناريو حواء اإلفريقية: 

النموذج  هذا  يفرتض 

بيولوجية  لبحوث  وفقا 

دراسة  عىل  تقوم 

أن  النووي  الحمض 

اإلنسان انحدر من أصل 

إفريقيا  يف  ظهر  واحد، 

منذ مائتي ألف سنة. وال 

1  )نسبة إىل منطقة أولدوفيه

 Olduvai يف تنزانيا. املرتجم(

يجمع  مختلط  بسيناريو  اإلقرار  إمكانية  هناك  تزال 

فأكرث  أكرث  تزاد  إمكانية  وهي  السابقني،  االثنني  بني 

لدى الباحثني. 

أنواع من  مثانية  األقل  اآلن عىل  أمر مؤكد: هناك  مثة 

القردة الجنوبية، والعدد نفسه تقريبا من إنسان هومو 

بفضل حمالت التنقيب التي نفذت يف نهاية التسعينيات 

من القرن العرشين. ويشجع ذلك عىل النظر إىل شجرة 

أصولنا عىل أن لها شكل “دغل” Buisson وليس شكل 

شجرة ذات جذع واحد. وإن إعادة بناء لغز أصولنا ال 

تزال بعيدة املنال. وهذا ما يغذي عمل علامء اإلنسان 

القديم يف القرن الحادي والعرشين.

عائلة لييك: ملحمة استثنائية

 • أجرى لويس لييك )1903 - 1972( وزوجته ماري، 

رشق  يف  حفريات   )1996  -  1913(  Nicol نيكول

إفريقيا بدءا من الثالثينيات من القرن العرشين. وكانا 

يف الستينيات وراء اكتشافات كربى.

 1959 العام  من  يوليو  يف  لييك  ماري  اكتشفت   •

ويقدر  جيدة.  بحالة  محفوظة  جنويب  قرد  جمجمة 

عمر دير بوي  هذا Dear Boy بحوايل 1,75 مليون 
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سنة. وهو أقدم مام كان يظن وقت نبشه من األرض. 

العام  يف  توبياس  وفيليب  لييك  لويس  وصف   •

1964ألول مرة اإلنسان املاهر.

 • اكتشفت لييك أقدم صناعة حجرية معروفة حتى 

الصناعة  باسم  معروفة  أدوات  صناعة  وهي  اآلن، 

األولدوفية )نسبة إىل منطقة أولدوفيه Olduvai يف 

لصناعة  عمدا  املكّسة  األوىل  الحجارة  إنها  تنزانيا(: 

األدوات. 

 1979 و   1976 العامني  بني  لييك  ماري  اكتشفت   •

إىل  نسبت   Laetoli ليتويل يف  خطوات  آثار  أغرب 

خطوات اإلنسان القديم.

• ريتشارد لييك )ولد يف العام 1944( هو ابن لويس 

والديه. شارك هو  أعامل  بنجاح  لييك. واصل  وماري 

أيضا يف حمالت تنقيب كبرية...ويحسب له اكتشاف 

الجنوبية،  )القردة  العليا  للقردة  الحفريات  مئات 

واإلنسان املاهر، واإلنسان  املنتصب( يف منطقة بحرية 

ميف  من  لييك  ريتشارد  تزوج   .Turkana توركانا 

إبز Meave Epps  يف العام 1970، وهي أيضا عاملة 

متحجرات، وهي صاحبة اكتشاف مهم لنوع جديد، 

 Australopithecus هو أوسرتالوبيثيكوس أنامينسس

anamensis أو القرد الجنويب األنامي1،  تم يف العام 

1995 يف موقع بحرية توركانا.

1  )هو اسم أحد أسالف اإلنسان )املايش عىل قدمني(، عاش بني حوايل 
4.2 إىل 3.9 مليون سنة خلت. تم التعرف عليه يف العام 1995 من 
خالل مجموعة من املستحاثات أو األحافري أو املتحّجرات املكتشفة 
يف رشق إفريقيا، يف كينيا. وقد اكتشفت املستحاثة األوىل بعثة من 

جامعة هارفارد يف العام 1965. املرتجم(.

ريتشارد لييك



صعوبات التعبير
في تعليم الرياضيات

أ. محمد الطاهر طالبي
المدرسة العليا لألساتذة القبة، الجزائر

كلمات مفتاحية 
النص الرياضياتي، اللغة العادية، التعبير الرياضياتي، 

أشكال التعبير الرياضياتي، صعوبات التعبير الرياضياتي. 



جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد 30 /  562018

حل  عىل  أسايس  بشكل  الرياضيات  تعلم  يستند 

رياضياتية  نصوص  معالجة  عىل  مير  وهذا  مشاكل. 

والرتكيب  والتحليل  الفهم  منها  مختلفة  بأشكال 

بدون  السريورة  هذه  تكتمل  ال  وغريها.  واالستنتاج 

التحكم يف التعبري الحامل للتفكري واالستدالل. يشمل 

ورمزية  لفظية  جوانب  عدة  عىل  الرياضيايت  التعبري 

وبيانية... ميكن أن يكون كل جانب مصدرا لصعوبات 

الكلامت  معنى  تختلف  أن  ميكن  للمتعلم:  حقيقّية 

سبيل  )عىل  العادي  والتعبري  الرياضيايت  التعبري  بني 

لها نفس  تقارب، زمرة،...ليس  الكلامت جوار،  املثال 

اتفاقية  أدوات  هي  الرموز  التعبريين(.  يف  املعنى 

املخططات  أن  كام  ومقّننة.  دقيقة  لقواعد  تخضع 

ما هي  بقدر  توضيحية  أدوات  فقط  ليست  البيانية 

حاملة ألفكار لالكتشاف. 

من املعروف أن تعلم الرياضيات ليس سهال. ميكن 

التي  األسباب  معرفة  خربته،  عىل  اعتامدا  للمعلم، 

تجعل الخطاب الرياضيايت معقدا. كام أن التصورات 

خاضعة  الرياضيايت  للخطاب  املتعلم  يضعها  التي 

لكل أنواع الضغوطات الناتجة عن األولياء واملعلمني 

واملجتمع عموما.

املقال يحاول اإلجابة، قدر اإلمكان، عن أسئلة من 

النوع:

 - هل اإلشكال هو ”عدم وجود القدرة العقلية“، 
أو نقص يف وجود الذكاء؟ أو التكلم عن ظاهرة ”عدم 

الفهم“ لدى املتعلم العادي خالفا للّنخبوي؟

لنص  املالمئة  الكلامت  ما هي   - 
رياضيايت والتي تجنب أي تعارض بني 

التعبري الرياضيايت والتعبري العادي؟

 - كيف ميكن تخفيف نص رمزي 

الكلامت  ناتج عن ربط فكرة رياضية مبجموعة من 

ورمز؟ 

من  رياضياتّية  فكرة  إىل  الوصول  ميكن  كيف   - 
خالل التعبري املريئ )مخططات، بيانات، جداول،...(؟

األنشطة العقلية 

ننطلق من مبدأ أن املتعلم ذيك، وأنه ميكنه مزاولة 

األنشطة  بعض  عن  التكلم  إذن  ميكن  الرياضيات. 

العقلية الخاصة بالذكاء اإلنساين وهي:

- الرتتيب. /   - التصنيف . /    - التحليل. /  
- اتخاذ قرارات. /  - حل مشاكل. 

إذن ملاذا هناك صعوبة يف فهم الرياضيات؟ هل 

يعود السبب إىل املعلم؟ أم إىل الرياضيات؟

دور اللغة 

التعلم. ميكن  أساسيا يف مسار  اللغة دورا  تلعب 

تلخيص ذلك بالقول: 

خالل  من  أساسا  تتم  الرياضياتية  املعرفة  بناء 

هذا  يف  هامة  والخربة  املعالجة  إّن  حيث  التواصل، 

البناء.

باستعامل  للمتعلم  العقيل  النضج  يسمح  كام 

التعبري القتصاد املعالجة واالستفادة من خربة اآلخرين.

هو  الفهم  بأن  القول  ميكن  التواصل،  سياق  يف 

لإلشارات  املعاين  إعطاء  عىل  يرتكز  عقيل  مسار 

املسموعة واملرئية.

إنه من الخطأ االعتقاد بأن الخطاب الرياضيايت ال 

يشمل إاّل إشارات بعضها لها وظيفة رمزية وأخرى لها 
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وظيفة صورية. فإذا شمل النص الرياضيايت رموزا مثل 

ما هو موجود يف العبارة: 

2 3 7x y+ =

العادية  للغة  تنتمي  أخرى  بإشارات  يكمل  فإنه 

وتعطى معنى للنص عىل سبيل املثال: حل املعادلة...

اقرأ العبارة...،  

اعط درجة املعادلة... )أي يكمل بالشكل اللفظي(.

من  ناتجة  أسباب  لعدة  الرياضيايت صعب  النص 

الرمزي  النظام  إىل  تنتمي  إشارات  من  مكون  كونه 

الرياضيايت، وكلامت تنتمي للغة االستعامل.  

أسباب  إىل عدة  املوالية  الفقرة  التطرق يف  ميكن 

لهذه الصعوبة.

بعض أسباب صعوبة النص الرياضيايت 

أوال- النص الرياضيايت وجيز ومخترص واقتصادي

لفهم  أساسية  الرياضيايت  النص  من  مكونة  كل 

تعني  التي  التالية  العبارة  ذلك  عىل  معناه. مثال 

املحققة  الصحيحة  األعداد  من  األزواج  مجموعة 

ملتباينة معطاة: 

ثانيا- التأثري املرن للنص الرياضيايت 

هل املتعلم يكّون نفس فكرة الشخص املنتج لفكرة 

رياضياتية؟ عىل سبيل املثال ميكن قراءة العبارة:

2 3 7x y+ =

درجة  هي  ما  أو  املعادلة  حل   : منها  أشكال  بعدة 

املعادلة  أو ما هي متغريات املعادلة أو... من بني هذه 

املعاين املتعددة ما هي التي يعطيها املتعلم لهذا النص؟ 

ثالثا- التشويه الّنحوي للغة 

عىل سبيل املثال: لدينا التعبريين الرمزي واللغوي 

التاليني:

»أرسم                «  - 
A التي تنتمي إىل املستقيم      »أرسم النقطة   - 

 »                  

الرمزي  التعبري  يف  تظهر  مل  التي  كلمة  أن  واضح 

خالفا للتعبري اللغوي.

رابعا- التشويه النحوي للنظام الرمزي 

ميكن تشخيص ذلك بالعبارة التالية :  »األعـــداد
» ( )CD 	  

بالشكل  إما  العبارة  بكتابة  التشويه  إزالة  ميكن 

اللفظي: األعداد سالبة، أو بالشكل الرمزي:            

حيث ميثل املتغري عددا.

خامسا- تعدد معاين رمز 

إن املثالني التاليني يوضحان تعدد معنى الرمز:

 - »الحرف a ميكن أن يعني عددا أو وسيطا أو 
عنرصا من مجموعة أو قيمة أو...«  

نتيجة  يعني  أن  ميكن   )( القوس  أن  »كام   - 
مجموع، أو مستقيام مير بنقطتني، أو رضبا لعددين، 

أو صورة وفق تابع أو...«

اللغة  من  كلمة  ملعاين  املختلط  التعدد  سادسا- 

املستعملة نحو اللغة والنظام الرمزي

املثال التايل ميثل التعدد املختلط لـ من:

»ميثل مبلغ يف رصيد بنيك: 20 %  من : «

إن معنى »من« يف هذا املثال يعني الرضب خالفا 

ملعناه يف اللغة كحرف جر.

اللغة  يف  كلمة  ملعاين  املضاعف  التعدد  سابعا- 

نحو النظام الرمزي

إليك األمثلة التالية:

	   ( ){ }2, : 2 4 2x y Z x y∈ + ≤ −

( )A CD∈ 	  

( )CD 	  

0x ≤ 	  
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 - »الحصول عىل 20 % من  1500«
 - »إنقاص 50 من 300«

 - »ارتفعت الحرارة من °0 إىل 30°«
الرمزي  النظام  يف  من  الحرف  ترجمة  أن  واضح 

الوارد يف األمثلة الثالثة السابقة يأخذ إحدى العمليات:  

×، -، + عىل الرتتيب.

ثامنا- تعدد املعاين يف املصطلحات 

إن بعض الكلامت أو العبارات اللغوية لها معاين 

خاصة يف الرياضيات. عىل سبيل املثال:

»العامل«، و»التابع«، و»املجموعة«،... الخ. 

املضاعفة  الكمية  معنى  لها  مثال  العامل  فكلمة 

العادي  اللغوي  لالستعامل  خالفا   3ab العبارة:  يف 

فمعناها فاعل/وكيل: مثال محاسب ،   أو رصاف،...

 تاسعا- التداخل بني اللغتني العادية والرمزية

نأخذ عىل سبيل املثال »التابع العكيس«: 

جديد  تابع  هو  الرياضيات:  يف  العكيس  التابع   -

مناظر لألول بالنسبة لقانون تركيب التوابع.

- أما التابع العكيس يف اللغة: فله وظيفة مقلوبة 

) مثال هذه الصورة معكوسة(. 

العادية  اللغتني  بني  التداخل  يف  وضوح  هناك 

والرمزية.

عارشا- الضمنية 

عالقة  لها  رموز  عىل  الرياضيايت  النص  يشمل 

بعمليات رياضية أو معاين خاصة وهي غري مذكورة 

3a يستخلص منه  رصاحة. عىل سبيل املثال: التعبري 

.a رمز الرضب × بني العدد 3 والحرف

الخالصة:

التعليمية  يف  الدراسات  من  العديد  توصلت 

النفس  وعلم  املعريف  النفس  وعلم  واألبستمولوجيا 

االجتامعي واللسانيات وغريها إىل بعض النتائج، نذكر 

منها بالخصوص:

 - قد يشمل النـــــص الرياضياتــــــي )الشفهي 
الظواهر  من  عددا  يحرّض  غموضا  املكتوب(  أو 

االعتبار  يف  ذلك  يأخذ  أن  للمعلم  بد  ال  املختلفة. 

لتسهيل الفهم لدى املتعلم.

التفسريي للمعلم قد ال يصل بنفس  الخطاب   - 
املعنى للمتعّلم، حيث كل واحد يفهمه حسب خربته 

وتكوينه. 

الرياضيايت،  للخطاب  فهم  هناك  يكون  حتى   - 
اللغة  بني  وانسجام  تفاعل  هناك  يكون  أن  بّد  ال 

املستعملة والنظام الرمزي الرياضيايت.

املراجع:

1- M. Abdeljaouad )2004(, La bilatéralité 
dans le discours mathématique: une 
contrainte institutionnelle en Tunisie, Petit 
X n°64, IREM de Grenoble, France.

2- S. Madjber )2003(, Le langage courant 
et le langage mathématique, http://www.
algerie-dz.com/article1119.html

3- R. Plante )1995(, Les difficultés 
dues au langage dans l’enseignement des 
mathématiques Actes du colloque, ENS de 
Marrakech et CPR de Saf

4- A. Daif )1992(, Recours au symbolisme 
dans l’enseignement, didactique des 
mathématique & formation des enseignants, 
Actes du colloque international, Morocco.

5- G. Glaeser )1973(, Mathématiques 
pour l’élève  professeur, Collection des 
enseignants Hermann, 2ième édition.



حوسبة اللغة العربية
في القرن الحادي والعشرين

د. خالد صالح حنفي محمود
أستاذ مساعد أصول التربية ـ كلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية

إن القول بأن اللغة هي الوعاء الحاضن 
والمغذي والداعم للمعرفة والثقافة، 
الجهود  توجيه  بالضرورة  يستدعي 
تكون  حتى  اللغة  هذه  تطوير  نحو 
قادرة على حمل المضامين المستجدة 
واقتصادات  لمجتمعات  والمتزايدة 
على  تماما  ينطبق  وهذا  المعرفة، 
اللغة العربية التي تجد نفسها مدعّوة 
التخلص  إلى  مضى  وقت  أّي  من  أكثر 
قّيدت  التي  الجامدة  القوالب  من 
تطورها لتلج فضاءات التجديد واإلبداع 
البحث  الفاعلة في دعم  والمساهمة 
العلمي والتكنولوجي وإنتاج المعرفة. 
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من  العربية  اللغة  وتعد 

وأكرث  السامية،  أقدم اللغات 

السامية  املجموعة  لغات 

متحدثنَي، وإحدى أكرث اللغات 

انتشارًا يف العامل، يتحّدثها أكرث 

نسمة،  مليون   )422( من 

الوطن  يف  متحّدثوها  ويتوّزع 

املناطق  من  والعديد  العريب، 

من  وهي  املجاورة،  األخرى 

بني اللغات األربع األكرث استخداًما يف اإلنرتنت، وكذلك 

األكرث انتشارًا ومنًوا. 

زيادة  أن   )2014( العريب  املعرفة  تقرير  وأوضح 

عدد مستخدمي اللغة العربية بنسبة تعد األعىل بني 

فقد  العنكبوتية،  الشبكة  األوىل عىل  العرش  مجموع 

بلغت معدالت النمو يف استخدام اللغة العربية  خالل 

الفرتة من hلعام 2000 إىل عام 2013 نسبة 5296 %؛ 

املتحدة قرارها  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  وقد 

)رقم 3190( يف ديسمرب يف العام 1973،  الذي نص عىل 

العربية يف 18 كانون  للغة  العاملي  باليوم  )االحتفال 

مبوجبه  تقّرر  والذي  سنة(،  كل  ديسمرب من   / األول 

الرسمية ولغات  ضمن اللغات  العربية  اللغة  إدخال 

العمل يف األمم املتحدة.

 )األمم املتحدة، 2013(، )اليونسكو، 2013(

 

ويف ذات السياق، حددت املنظمة العربية للرتبية 

عام  مارس كل  األول من  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة 

لالحتفال باليوم العريب للغة العربية.

  

إىل  باللغات  باالحتفال  العاملي  االهتامم  وُيشري 

أهمية الخصوصية اللغوية لألمم وتقدير قيمة التنوع 

اللغوي عىل مستوى العامل. ففي عامل معومل دقت فيه 

املسافة بني الجامعات البرشية وتعددت فيه وسائل 
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التبادل الثقايف وأشكاله، أصبح من املهم تفعيل دور 

مشاغل  عن  التعبري  يف  لتسهم  مجتمع  أّي  يف  اللغة 

لآلخر،  وإبداعاتهم  منتجاتهم  تقديم  ويف  الناس، 

مجموعة  من  يتكّون  لسانياً  نظاًما  باعتبارها  فاللغة 

من الوحدات اللغوية الدالة التي تؤمن التواصل بني 

جمهور املتكلمني هي أداة رضورية يف مجال التواصل 

الثقايف، كام أن اللغة هي تعبري عن كيان األمم الثقايف 

ومنجزاتها الحضارية.

وقد زاد االهتامم العاملي مؤخراً بإتاحة واستخدام 

وشبكة  اآليل،  الحاسب  أجهزة  بواسطة  اللغات 

العامل،  ودول  اللغات  بني  التنافس  إطار  يف  اإلنرتنت 

بواسطة  العريب  املحتوى  بإتاحة  االهتامم  زاد  كام 

برامج وتطبيقات حاسوبية، والتوسع يف نرش املحتوى 

عليه  يطلق  ما  وهو  اإلنرتنت،   شبكة  عرب  الرقمي 

الكثريون مصطلح “حوسبة اللغة العربية”. 

تختلف  اللغة  لحوسبة  كثرية  تعاريف  وهناك 

كون  يف  جميعا  تتفق  لكنها  املرجعيات،  باختالف 

هذه الحوسبة تعني تلك الدراسة الدقيقة ملشكالت 

أي  الطبيعية،  اإلنسانية  للغات  اآليل  والفهم  التوليد 

متثيل  إىل  اإلنسانية  اللغات  ومناذج  عّينات  تحويل 

اآليل  الحاسب  برامج  عىل  يسّهل  صوري  شكيل 

البحثي  املجال  ويرتكز هذا  معه.  والتعامل  تطويعه 

الدقيق عىل نظريات الذكاء االصطناعي وعلم اللغة 

الحاسويب، وعلم اللغة العام واإلعالميات والرياضيات 

حوسبة  علم  صار  وقد  املعرفية.  والعلوم  واملنطق 

للدول،  العلمي  والرقي  التقدم  مقاييس  أحد  اللغة 

والتواصل  واملكاين.  الزماين  التواصل  أساس  فاللغة 

أساس العالقات بني الكائنات جميعها.

وتعد حوسبة اللغة العربية التحدي األبرز يف عامل 

تداولها،  وسهولة  وسيولتها  املعلومات،  بوفرة  يتمّيز 

عرب  فالباحث  الرقمية،  التكنولوجيا  عىل  واالعتامد 

الرقمي  املحتوى  ضحالة  يالحظ  العنكبوتية  الشبكة 

املعريف العريب املعروض عىل شبكة اإلنرتنت، فحجم 

املحتوى العريب الرقمي عىل اإلنرتنت ال يتعّدى نسبة 

3 % عىل أفضل األحوال من املحتوى املعريف العاملي، 

العربية  باللغة  الخروج  إىل  الحاجة  يزيد  ما  وهو 

من صفحات الكتب واملجلدات إىل صفحات الويب 

والتواصل االجتامعي الرقمي، فحوسبة اللغة العربية 

من  بحث  فرق  بتكوين  ترسيخه  ميكن  ملح  مطلب 

ومرتجمني  وإعالميني  لغويني  من  االختصاص  أهل 

املصطلحات  وتوليد  املعرفة  نقل  عىل  يسهرون 

باللغة  الرقمي  املعريف  املحتوى  وحوسبة  الجديدة، 

العربية. ومن املهم يف السياق نفسه إصدار وسائط 

رقمية متعددة لتعلم اللغة العربية وتعليمها يف إطار 

اإللكرتونية،  واملعاجم  التفاعلية  الربمجيات  صناعة 

الرقمية  املكتبات  وإنشاء  املصطلحات،  وبنوك 

نحو  عىل  اإللكرتونية  والفهارس  البيانات  وقواعد 

عموما،  العريب  املستخدم  وصول  تيسري  يف  يسهم 

متابعة  من  وميّكنه  للمعلومات،  الرقمي  واملواطن 

الثقافية،  مبضامينها  واإلحاطة  العربية  اللغة  وفهم 

العربية  اللغة  لتكون  اليوم  أمرا رضوريا  صار  وذلك 

جزًءا من حياة الناس اليومية. وقد لجأت »الجامعة 

العربية« و»املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

إىل  العربية  والجامعات  البحثية  واملراكز  )ألكسو(«، 

دعم إنتاج موارد لغوية رقمية، لهدف تحسني جودة 

التعليم عرب استخدام التقنية. وتقاطع ذلك مع تراجع 

كان  كثرية  بلدان  يف  العربية  اللغة  تعليم  مستوى 

بعضها يبحث أيضا عن حوافز لتعزيز املوارد اللغوية 

الرقمية. 
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كام يجب تشجيع خريجى الجامعات عىل االشتغال 

بالتعليم الرقمي للغة العربية، فال بد من إنشاء جيل 

اللغة،  عرصنة  عىل  القادرين  األكفاء  الشباب  من 

برمجيات  وصياغة  الحاسوبية،  للصناعات  وتطويعها 

واألجانب  لألطفال  العربية  اللغة  لتعليم  إلكرتونية 

اللغة،  ثنائية  إلكرتونية  معاجم  وإنشاء  واملبتدئني، 

اللغة العربية. وال  ومواقع إلكرتونية تفاعلية لتعليم 

بّد كذلك من تنشيط حركة ترجمة وتعريب محّركات 

من  اآللية  للرتجمة  اإلنرتنت  ومواقع  عربية،  بحث 

رقمية  عربية  قنوات  وإنشاء  وإليها،  العربية  اللغة 

وتلفزيونية حتى تصل اللغة العربية إىل املكانة التي 

تستحقها. 

األفراد  مهمة  ليست  القامئة  التحديات  وهذه 

ال  متكامل  مرشوع  هي  بل  فقط،  الحكومات  أو 

ومجالسها  العربية  اللغة  مجامع  فيه  تشارك  أن  بد 

اللغة  عىل  الغيورين  وكل  الثقافية  والجمعيات 

العربية، ألن حياة اللغة أهم من حياة أهلها.

املراجع:

املراجع العربية: 

1. تقرير املعرفة العريب، 2014، ص 137.

2. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومؤسسة محمد 

العريب  املعرفة  تقرير   :)2014( مكتوم  آل  راشد  بن 

للعام 2014: الشباب وتوطني املعرفة، ديب: رشكة دار 

الغرير للطباعة.

واالجتامعية  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة   .3

املحتوي  »صناعة   :)2012( )اإلسكوا(  آسيا  لغرب 

http://css.escwa. اإلنرتنت«،  عىل  العريب  الرقمي 

org.lb/ictd/1791/04a.pdf

4. منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

للغة  العاملي  )اليوم  احتفالية   :)2013( )اليونسكو( 

اللغة  العربية ( للعام 2013: دور اإلعالم يف تحسني 

http://www.unesco.org  :أو اإلساءة إليها، املوقع

املحتوى   :)2015( العربية  موضوع  موسوعة   .5

https://  : املوقع  أين؟،  إىل  اإلنرتنت  عىل  العريب 

www.tech-wd.com

 املراجع األجنبية: 

Internet World Stats )2017(:  Arabic 
Speaking Internet Users Statistics 
Internet User Statistics and 
Population Stats for the  countries 
and regions with Arab Speaking Internet Users, 
Website,  http://www.internetworldstats.com/
stats19.htm



عالم الُمناخ محمد سنوسي
شخصية فّذة جديرة بالتقدير

د. عادل داود

�صخ�صية 
العدد



جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد 30 /  642018

وتزدهر،  تسمو  وباألخالق  األمم  ترتقي  بالعلم 

العلم  بسعة  اّتسم  إنسان  امليزَتني  جمع  لو  وماذا 

وسمو الخلق؟ إنه عامل املناخ العريب محمد سنويس، 

ابن الجزائر الذي حّلق بعيدا مببادئه وأفكاره، إذ كّرر 

وقال ما فيه مصلحة البرش وسالمة بيئتهم ومناخهم، 

ليبلغ صوته  آراؤه صدى يف فضاءات رحبة،  فالقت 

املنظامت الدولية، ويكون أحد أبرز روادها. وحظي 

بسمعة عطرة يف أثناء عمله مع الفرق الدولية، وإْن 

ُعرف يف األوساط األكادميية وكربى املنظامت، فإنه مل 

يحَظ يف الوطن العريب وحتى يف بلده الجزائر نفسه- 

الواجب  لذا يقتيض  الذكر واالهتامم.  بقليل من  إال 

منا تقدير مقام هذا العامل الجليل، وعرَض نبذة عن 

ـــى جزءا يسريا من  مسريته الزاخرة باإلنجازات، لُيوفَّ

حّقه، ولو بعد حني.

حياته

ولِد محمد سنويس يف العام 1956 يف املدينة الباهية 

للجمهورية  الغريب  الشامل  يف  تقع  التي  )وهران( 

مناخ  يسود  حيث  الشعبية،  الدميقراطية  الجزائرية 

اسم  اشتقاق  والعاّمة  األهايل  بني  ويشيع  متوسطي. 

منها:  واملثنى  األسد،  أي  »وهر«  كلمة  من  املدينة 

اللتان  الضاربتان  القّوتان  أما  األسدان.  أي  وهران، 

من  العلم  فهام  سنويس،  محمد  العالِم  بهام  تسّلح 

ناحية، وُحسن الُخلق والتواضع من ناحية أخرى.

يف  بلعباس  سيدي  مبدرسة  سنويس  محمد  درس 

مدينة وهران، ودخل عام 1973 إىل جامعة السانية، 

الجامعية  دراسته  لُينهي  الرياضيات،  اختصاص  يف 

األرصاد  )معهد  يف  مدرّسا  عِمل  ثم   .1977 العام  يف 

وقّدم  وهران.  مدينة  يف  والبحث(  للتكوين  الجوية 

الكثري من االستشارات املتعلقة مبسائل املناخ، وعلم 

األرصاد الجوية، والبيئة االستوائية.

تويف محمد سنويس يف سن مبكرة يف العام 2014 

فخرس  وهران.  مدينته  يف  سنة   58 يناهز  عمر  عن 

الوطن العريب والعامل مدافعا نزيها عن نقاء الكوكب 

ومناخه.

قضية الدفاع عن البيئة

الجوية،  األرصاد  تعّمق محمد سنويس يف دراسة 

الوقاية  وسبل  وتغرياته،  املناخ  مراقبة  يف  وتخصص 

إىل رضورة  الناس  لتوعية  فكرّس حياته  من مخاطر. 

الحفاظ عىل البيئة. ثم أخذت مساعيه منحى أكادمييا 

وعلميا، فشارك يف تأسيس مجمع علمي حمل اسم: 

والبيئة(،  املناخ  حول  الجزائرية للبحث  )الجمعية 

وأصبح رئيس الجمعية الفخري.

بجميع  التوعية  طريق  عن  كفاحه  سنويس  تابع 

فيها  بنّي  املحارضات،  من  عددا  فألقى  أشكالها، 

يف  ذلك  أكان  سواء  البيئة،  بحق  امُلرَتكبة  التجاوزات 

الجزائر أم يف مناطق أخرى من العامل. وهذه املسرية 

األمم  يف  املراقبني  فريق  إىل  االنضامَم  خّولته  املهنية 

املناخية،  التغرّيات  متابعة  يف  املتخّصص  املتحدة 

االقتصادية  السياسات  ناحية  من  أسبابها  وتحديد 

العاملية.

املناخ،  قضايا  يف  مستشارا  سنويس  محمد  أصبح 
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امُلسَتداَمة1.  بالتنمية  املتعّلقة  املواضيع  يف  سيام  وال 

البحثية  املشاريع  الكثري من  فّعال يف  بشكل  فشارك 

التي تدرس التغرّيات يف مناخ البحر املتوسط والدول 

الفعاليات،  من  عدد  فـي  اسمه  وبرز  به.  املحيطة 

منها:

 - )الجمعية الجزائرية للبحث يف املناخ والبيئة(.

 - )منظومة املساعدة يف اتخاذ القرارات املتعلقة 

بإدارة املصادر املائية يف البحر املتوسط( بصفة عضو 

دائم.

 - )املرشوع اإلقليمي الخاص بالتغريات املناخية يف 

املغرب العريب(.

 - )معهد األرصاد الجوية املائية2 للتأهيل والبحث( 

رسا وباحثا فيه. فكان مدِّ

البحر  يف  بالهطوالت  املوسمي  التنبؤ  )مرشوع   - 

املتوسط(.

إفريقية(  غرب  يف  املوسمية  الرياح  )تجارب   - 

التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية.

 - )برنامج التأقلم مع التغري املناخي يف إفريقية( 

الدولية« )كندا- بريطانيا(؛  التنمية  يف »مركز بحوث 

إذ كان عضوا يف لجنته االستشارية..

جائزة نوبل والعمل يف األمم املتحدة

سنويس  محمد  العالِم  املتحدة  األمم  كّلفت 

ُيعَنى  الذي  العاملي،  املناخ  مراقبة  فريق  يف  بالعمل 

1  التنمية املستدامة: هي االستمرار يف التطوير الصناعي واالقتصادي، وتلبية 
احتياجات املجتمع كافة، ولكن مع مراعاة الحفاظ عىل البيئة، واملحافظة 

عىل املوارد الطبيعية.
2  األرصاد الجوية املائية: اختصاص علمي يدرس وضع املياه يف عالقتها مع 
األرصاد الجوية. ويختّص مبراقبة انتقال املاء من سطح األرض إىل الغالف 
إىل  العلم  هذا  فيهدف  األرض.  إىل  الجو  من  وانتقاله  املنخفض،  الجوي 
الحاصلة من جّراء هذه  الطبيعية  التغريات  الناجمة عن  اآلثار  الحدِّ من 

التفاعالت.

سنويس  وأضحى  املتواصلة.  املناخية  التغريات  برصد 

الدولية  )اللجنة  يف  األممّيني  الخرباء  أحد   2004 عام 

للتغرّيات املناخية(3، ليكون عضوا يف فريٍق يضم ثالثة 

اقتصاد... وينرصف  مناخ وجغرايف وخبري  عالِم  آالف 

اهتامم هذه اللجنة بصورة أساسية إىل متابعة مسألة 

االحتباس الحراري وآثارها املرّضة بكوكب األرض.

ُعنّي  وقد  عمل،  مجموعات  ثالث  اللجنة  وتضم 

بدراسة  املكلَّفة  الثانية  املجموعة  يف  خبريا  سنويس 

تأثريات مواطن الضعف والهشاشة يف املناخ.

وقررت لجنة نوبل منَح جائزة السالم للعام 2007 

لفت  لهدف  املناخية،  التغرّيات  مجال  يف  للناشطني 

أنظار العامل إىل هذه القضية املهمة التي يتسّبب بها 

اإلنسان، وإىل رضورة اتخاذ اإلجراءات العاجلة للحدِّ 

من تغري املناخ. 

Climate Change on IPCC: Inter-( :3  تسمى هذه اللجنة باإلنجليزية
املناخ”.  بتغري  الدوليني  الخرباء  “مجموعة  أي:   ،)governmental Panel
يؤّرق  املناخي هاجسا  التغري  أن أمىس  املجموعة بعد  ُأنِشئت هذه  وقد 
إحداثها  وطَلبت  األرض.  بكوكب  قاً  محدِّ خطرا  وبات  أجمعني،  البرش 
اليابان-  األمريكية-  املتحدة  )الواليات  السبع  الصناعية  الدول  مجموعة 
أملانيا- فرنسا- بريطانيا- كندا- إيطاليا(. فشّكلتها يف العام 1988 املنظمة 
الدولية لألرصاد الجوية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ويكمن دورها يف 
جمع املعلومات بطريقة موضوعية غري متحّيزة، ودراستها دراسًة متأنية 
لتقدير  التقنية واالقتصادية واالجتامعية،  الجهات  بإحاطتها من  وعلمية، 
املناسبة  الحلول  واقرتاح  البرش،  حياة  عىل  املناخي  التغرّي  خطورة  مدى 
عىل البلدان واملجتمعات، واتخاذ القرارات التي تالئم واقع الحال. يشارك 
ممثلون عن جميع دول العامل تقريبا يف لجنة )مجموعة الخرباء الدوليني 
النقاشات  فيوّجه  سنوات،  خمس  كل  تقرير  عنها  ويصدر  املناخ(.  بتغرّي 

الدولية عن املناخ.
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العامل  فريقه  مع  سنويس  محمد  حصل  وهكذا 

يف اللجنة الدولية للتغريات املناخية عىل جائزة نوبل 

هـــذه  عىل  يحصل  عريب  عالِم  ثاين  ليكون  للسالم، 

الجائزة، بعد الدكتور محمد الربادعي الذي نالها مع 

عام  أي  بعامني،  قبله  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

.2005

املناخ  مجال  يف  لخرباء  السالم  جائزة  منح  وكان 

اإلنساين  السالم  لتحقيق  الحثيث  السعي  عن  تعبريا 

مبعناه األوسع واألشمل يف كوكب األرض.

الناحية اإلنسانية:

متّيز محمد سنويس –إىل جانب سعة علمه- بقْدر 

شعوب  مصلحة  عىل  والحرص  اإلنسانية،  من  كبري 

الصناعي  بالتطور  ينّدد  فكان  بيئتهم.  ونقاء  األرض، 

عىل حساب البيئة واملناخ، ويرى أّن السبيل ملواجهة 

التغرّيات املناخية هو تغيري طبيعة التطور االقتصادي، 

ترصفات  ظّل  يف  والتطوير  التحديث  إىل  والسعي 

اجتامعية وإنسانية سليمة؛ فيجب تعديل سبل إنتاج 

النقل،  وسائل  صناعة  وطريقة  واستهالكها،  الطاقة 

األرايض،  واستثامر  واملصانع  املساكن  بناء  وأسلوب 

وذلك مبا يتالءم مع املحافظة عىل البيئة.

وحاول سنويس توعية الناس، والتأكيد أّن الحدَّ من 

التنمية  تغيري أسس  يتطلب –حتام-  االحرتار األريض 

البرش.  وال  البيئة  العموم  تحرتم يف  ال  التي  العرصية 

جديدة،  مفاهيم  اكتساب  إىل  الناس  سنويس  ووّجه 

تكريس  يجب  لذا  عنها؛  تتغاىض  وال  املخاطر  ُتربز 

وحّثهم  مواطنيه،  لتوعية  املجتمع  يف  جديدة  ثقافة 

عىل حامية كوكب األرض، ليكونوا مواطنني مخلصني 

له.

املصادر  أّن  إىل  الناس  تنبيه  عىل  سنويس  عِمل 

الطبيعية –العاملية واملحلية- ليست ينابيع ال تنضب، 

وأّن استعاملها يجب أن يكون مرتافقا بشغل شاغل، 

واملناخ؛  البيئة  عىل  الحفاظ  يف  يتمّثل  ودائم،  كامل 

مصالح  مواجهة  يف  حاسام  سيكون  املواطنني  فدْور 

حراك  تبّني  البرش  عىل  ويتعنّي  الصناعية.  الدول 

اجتامعي، وَحْمُل مسؤولية أخالقية حيال كوكبهم يف 

الحارض واملستقبل، لتقرير مصري اإلنسانية عىل النحو 

األمثل، ووقاية األرض من الرضر والتغري السلبي.

مواقف مضيئة:

املؤمتر  يف  بارزا  حضورا  سنويس  ملحمد  كان   - 

الدويل حول انبعاث الغاز، الذي ُعقد يف العام  2010 

يف مدينة وهران. وأعرب عن رغبته يف دفع منّظمي 

وهران،  يف  األشجار  آالف  بزراعة  التعهد  إىل  املؤمتر 

ليعرّبوا عن التزامهم الحقيقي يف الحفاظ عىل البيئة.

منظمة  مع  مفاوضات  يف  الدخول  إىل  دعا   - 

التعاون االقتصادي والتنمية لحّث الدول التي تتجاوز 

الحّد املسموح به من إنتاج غاز الكربون عىل تسديد 

مكافآت  منح  يجب  ذلك،  ومبقابل  مالية.  تعويضات 

مالية للدول التي تنتج كميات زائدة من األوكسجني، 

وتقوم بزراعة املزيد من األشجار.

ومسؤولني  مواطنني  –من  جميعا  الناس  طالب 

حياتهم  يف  بيئية«  فعل  »ردود  بامتالك  َوساسة- 

اليومية، إلظهار وعيهم برضورة إنقاد البيئة ومواجهة 

التغريات املناخية.
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من أقواله

»تبدو األرض كلها يف البوتقة ذاتها، وقد ال يتحّمل 

شخص من تشاد وآخر من أمريكا املسؤوليَة نفسها 

باألمر.  كليهام معنيٌّ  ولكن  بالبيئة،  املسِّ  ناحية  من 

وإْن كان ذلك –إذ ننظر إليه من الجزائر- َيظهر بعيدا 

عنا، فنحن مع ذلك منخرطون فيه«.

أيار   27 بتاريخ  الصادر  العدد  الوطن،  )صحيفة 

مدينة  يف  سنويس  ملحمد  محارضة  عن  نقاًل   ،2014

وهران(.

»بات البحر املتوسط إحدى أكرث املناطق هشاشة 

يعاين من خطر حقيقي يف  املناخي، فهو  التغري  إزاء 

انخفاض نسبة هطول املطر، وازدياد الظواهر الضارة. 

غري أننا ال منتلك دراسات دقيقة ومستفيضة إلعطاء 

بأدوات  ترجمته  ميكن  عمليا  تفسريا  املخاطر  هذه 

تفيد يف اتخاذ القرارات، واالنتقال إىل الفعل. فيتطلب 

اختصاصات  عىل  يشتمل  جامعيا  علميا  جهدا  ذلك 

عدة، ويتطلب إرادًة يف إدراج هذا النهج ضمن عملية 

تسلسلية تغطي عددا من القطاعات«.

»محمد  بعنوان:  سنويس  محمد  مع  )مقابلة 

اليومية،  وهران  صحيفة  العاملي«،  الخبري  سنويس 

العدد الصادر بتاريخ 17 ترشين األول 2009(.

للرجل  مثاالً  كان  الذي  الله محمد سنويس  رِحم 

واإلنسان  عمله،  يف  املتفاين  والشخص   ، الفذِّ العالِم 

ذا  ِمعطاًء  مخلصا  فكان  املتواضع.  الخلوق  النبيل 

إىل  عمله  وراء  من  يسعى  ال  عميق،  إنساين  توجه 

شهرة أو رغبة يف الظهور؛ وهو بذلك يستحق كامل 

اإلجالل والتقدير.

املراجع

الجزء  الجزائريني.  واألدباء  العلامء  موسوعة   - 

رابح  بإرشاف  األساتذة  من  مجموعة  تأليف  الثاين، 

خّدويس، منشورات الحضارة، 2003.

سنويس  »محمد  سنويس،  محمد  مع  مقابلة   - 

العدد  اليومية،  وهران  صحيفة  العاملي«،  الخبري 

الصادر بتاريخ 17 ترشين األول 2009.

يف  سنويس  محمد  العظيم:  البيئي  »املناضل   - 

ذمة الله«، صحيفة الوطن، العدد الصادر بتاريخ 18        

أيار 2014.



مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

رائدة نشر الثقافة 
العلمية بالعربية

م�ؤ�س�سة 
العدد

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات /  المدرسة العليا لألساتذة / القبة / الجزائر

ال يخفى على أحد بأن من أبرز القضايا الثقافية في مجتمعات 
وقبل  المواطنين.  بين  العلمية  الثقافة  نشر  قضية  هي  اليوم 
نحو خمسة عقود كان هذا النوع من النشاط ُمهمال في وطننا 
العربي، بالرغم من أننا كنا نعثر من حين إلى آخر في مكتباتنا 
عن بعض الكتب والمؤلفات العربية من هذا القبيل. غير أن تلك 
المبادرات كانت تغلب عليها االجتهادات الشخصية. وفي هذا 
مؤسسة  أول  العلمي  للتقّدم  الكويت  مؤّسسة  كانت  الباب، 
من  النوع  هذا  نشر  أهدافها  رأس  في  ُوضعت  رسمية  عربية 

الثقافة بلغة الضاد.
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وإذا قارّنا ثقافة املجتمعات املختلفة، فإننا ندرك 

انتشار  اليوم  املتقدمة  املجتمعات  مميزات  من  أن 

الثقافة العلمية فيها باستغالل كل الوسائل التقليدية 

والحديثة التي ُتتيحها األدوات التكنولوجية، وأبرزها 

اآلن حوايل  املتقدمة  البلدان  يف  مثة  اإلنرتنت.  شبكة 

العلمية  الثقافة  يف  متخصصة  مجلة   )100( مائة 

وتبسيط العلوم، أبرزها: الواليات املتحدة )25 مجلة(، 

الهند )7 مجالت(، فرنســــا  بريطانيا )10 مجالت(، 

)5 مجالت(.

الثقافة  يف  مستويات  فهناك  الحال،  وبطبيعة 

تالميذ  إىل  يتوجه  ما  منها  العلمية، 

الجامعات  وطالب  الثانويات 

تخصصاتهم،  مبختلف 

ومنها ما يستهدف فئة أكرث 

تخصصا مثل أساتذة العلوم 

وطلبة  الثانوي  التعليم  يف 

كليات العلوم... إلخ. 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

غري  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  ُأنشئت 

بحيث  قوانينها  وصممت   ،1976 العام  يف  الربحية 

الكويتية.  الرشكات  قبل  من  التمويل  دامئة  تكون 

ويف هذا السياق، نجد يف املحور األول من النصوص 

الثقافة  تطوير  مهامها  من  أن  للمؤسسة  املسرّية 

يف  للبالد  املستقبلية  االحتياجات  وتحقيق  العلمية 

مجال اإلبداع يف نظم املعلومات والتكنولوجيا وغريها. 

ومن هذا املنطلق،  تم إنشاء حتى اآلن أربعة )4( 

مراكز علمية متميزة تابعة للمؤسسة تستهدف تعزيز 

جهود نرش املعرفة العلمية، وتطوير طاقات الشباب 

ومهاراتهم، وتشجيع اإلبداع يف العلوم والتكنولوجيا، 

وتحفيز البحث العلمي. وهذه املراكز هي: 

- املركز العلمي: أنشئ يف العام 2000 ليستقطب 

العلمية.  للثقافة  املتعطشة  املجتمع  رشائح  جميع 

لألفالم  عرض  قاعة  خاصة  بصفة  املركز  ويضم 

وقاعة  البحرية،  للحياة  ضخم  وحوض  السينامئية، 

االستكشاف. ووضع املركز أيضا برامج تعليمية مبتكرة، 

وينظم معارض الستثارة عقول الطلبة والشباب خارج 

مؤّسساتهم التعليمية.

العام 2006  يف  أنشئ  للسكري:  معهد دسامن   -

أبرز  السكري والوقاية منه حتى يكون  للعناية بداء 

الطبي.  املجال  كويتي يف هذا  مركز 

وهو يدعم البحوث والدورات 

والتعليــــــم  التدريبيــــة 

والتوعية الصحية.

األحمد  صباح  مركز   -

رأى  واإلبداع:  للموهبة 

النور يف العام 2010 لرعاية 

عددا  يقدم  وهو  الشباب.  من  واملبدعني  املتفوقني 

من الربامج الخاصة بتنمية قدرات الطلبة واملخرتعني 

االبتكار  مجال  يف  واعدة  مهارات  ميتلكون  الذين 

واإلبداع. 

النووي  للطب  األحمد  جابر  الشيخ  مركز   -

والتصوير الجزيئي: أنشئ يف العام 2013 بالتعاون مع 

علميا  مركزا  ليكون  الكويت،  وجامعة  الصحة  وزارة 

السنة  نفس  العمل يف  فيه  وبدأ  متميزا.  بحثيا  طبيا 

املستعصية،  األمراض  تشخيص  حول  تتمحور  برؤية 

أدوات حديثة  وتوفري  العالجية،  الحلول  واستكشاف 

للتصوير الجزيئي ثاليث األبعاد. فهو يؤدي دوره حيال 

املرىض فضال عن توفري الدعم للباحثني. 
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اإلصدارات:

املؤسسة  قررت  العلمية  الثقافة  لنرش  وخدمًة 

إصدار أربع )4( سالسل من الكتب العلمية هي:

- سلسلة الثقافة العلمية. 

-  سلسلة الكتب املرتجمة.

-  سلسلة الرتاث العلمي العريب. 

-  سلسلة املؤلف الناشئ.

تخدم  التي  التالية  السالسل  إىل  إضافة  وهذا 

بطريقة غري مبارشة هذا الجانب أيضا:

-  سلسلة الكتب املتخصصة.

- سلسلة ترجمة أمهات الكتب.

- سلسلة الرسائل الجامعية.

أما الفروع العلمية التي تتطرق إليها هذه الكتب 

فهي:

- أنظمة الكمبيوتر واإلنرتنت )كتابان(،

- الكيمياء )20 كتابا(،

- الحفريات والحياة القدمية )1 كتاب(،

- الهندسة )10 كتب(،

- املخطوطات والكتب النادرة )5 كتب(،

- الزراعة )3 كتب(،

- التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )11 كتابا(،

- الفيزياء )32 كتاب(،

- الجيولوجيا )24 كتاب(،

- الطب )16 كتاب(،

- علم األحياء )39 كتابا(،

- علم الفلك )8 كتب(.

وقد ناهز عدد هذه املؤلفات مائتي )200( كتاب، 

إذ أن هناك مؤلفات غري مذكورة يف موقع املؤسسة، 

السيام تلك التي صدرت يف بداية تنفيذ املبادرة. نذكر 

التي  الرياضيات«  »موسوعة  املثال،  سبيل  عىل  منها 

أصدرتها املؤسسة يف عام 1984 ضمن أربعة أجزاء، 

وكذا »معجم الرياضيات عريب-عريب«، و»معجم آخر 

 )6( ستة  تعداده  ما  أي  إنجليزي-عريب-إنجليزي«، 

كتب. وال نجد يف أرشيف املؤسسة اإللكرتوين إشارًة 

إىل هذا العمل الجبار. 

ولذلك فليس غريبا أن نقرأ يف موقع بوابة مؤسسة 

الكويت  »بوابة  يقول:  تعريفيا  نصا  العلمي  التقدم 

للتقدم العلمي هي أول مكتبة إلكرتونية علمية باللغة 

العربية توفر للطالب واملعلمني والباحثني معلومات 

ثم  وثائقية«.  وبرامج  عالية  بجودة  معتمدة  علمية 

جاء يف نفس النص: »وتتميز البوابة بسهولة اسرتجاع 

الباحث بيرس  يتمتع  املفهرس كام  املحتوى  وتحميل 

البحث يف هذه البوابة الزاخرة باملعارف العلمية من 
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مؤسسة  نرشتها  ومراجع  علمية  وكتب  موسوعات 

الكويت للتقدم العلمي عىل مدى األعوام املاضية... 

وتتيح البوابة االطالع والتعامل واالستفادة من )171( 

كتابا علميا بحوايل 44000 صفحة«.

جاءت   ،2017 مارس  يف  صادر  آخر  نص  ويف 

سياق  يف  العلمي  التقدم  مؤسسة  مدير  لسان  عىل 

 )2017-2021( للفرتة  املؤسسة  لخطة  استعراضه 

»إن  رصح:  ثم  العلمي  البحث  دعم  إىل  إشارات 

من  عدد  مع  التعاون  تعزيز  تستهدف  االسرتاتيجية 

لخدمة  والخاصة  الحكومية  الكويتية  املؤسسات 

أولويات الكويت يف مجال البحث العلمي والتنمية، 

العلوم  يخص  فيام  الجامهريي  الوعي  ورفع مستوى 

خالل  من  العلمية  الثقافة  نرش  وتعزيز  وتدريسها، 

ودعم  اإللكرتونية،  التطبيقات  منها  عديدة،  وسائل 

وتشجيع الشباب، وزيادة نسبة الدعم املقدم للقطاع 

الخاص عرب برامج مميزة لتعزيز االبتكار«.

ملؤسسة  العام  هذا  من  مارس  شهر  نرشة  ويف 

للمؤسسة  العام  املدير  أن  نقرأ  العلمي،  التقدم 

ترّكز  التي  للمؤسسة  املستقبلية  االسرتاتيجية  »عرض 

الثقافة  وتعزيز  نرش  رئيسية، هي  محاور  ثالثة  عىل 

البحثية  والقدرات  العلمي  البحث  ودعم  العلمية، 

للعلامء والباحثني، وتعزيز القدرات يف مجال البحث 

والتطوير لدى املخرتعني األفراد ولدى رشكات القطاع 

الخاص«.

مجلة العلوم وأخواتها:

للتقدم  الكويت  مؤسسة  قدمته  ما  أبرز  لعل 

ترجمة  إصدار  العلمي هو  اإلعالم  مجال  العلمي يف 

ملجلة راقية وعريقة بدءا من العام 1986 أطلق عليها 

العلوم”. يتعلق األمر باملجلة األمريكية  اسم “مجلة 

التي   )Scientific American( أمريكن”  “ساينتفيك 

هي  الكويت  تكون  وبذلك   ،1845 العام  يف  صدرت 

الثقافة العلمية  السّباقة يف العرص الحديث إىل نرش 

الراقية باللغة العربية. وقد اشتهرت »مجلة العلوم« 

املؤسسات  يف  وانترشت  عقود   )3( ثالثة  خالل 

يف  السيام  العريب،  الوطن  عرب  واألكادميية  التعليمية 

كليات العلوم لاِم فيها من أخبار موثقة وبحوث راقية 

يف  جامعيون  أساتذة  ينجزها  دقيقة  علمية  وترجمة 

مختلف االختصاصات. 

كان  طاقمها  أن  املجلة  مكانة  من  يزيد  ومام 

وفق  الرتجمة  إلنجاز  كاملني  شهرين  للمرتجم  مينح 

مبراجعة  يقوم  ثم  التحرير،  هيئة  دققتها  معايري 

هذا  كل  الحقل.  نفس  يف  آخر  متخصص  الرتجمة 
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املؤسسة  عكفت  كام  ومصطلحاتها.  الرتجمة  إلتقان 

عىل إصدار قامئة طويلة من املصطلحات وما يقابلها 

باللغة العربية ووضعتها يف موقعها خدمة للمرتجمني 

وغريهم. وهذا يعترب خدمة يف بالغ األهمية لتعريب 

العلوم وتدريسها يف الجامعات العربية.

ومن املعلوم أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

تسمى  مرتجمة(  )غري  فصلية  أخرى  مجلة  تصدر 

»مجلة التقدم العلمي«، صارت اآلن بفضل تجربتها 

الطويلة من املجالت التي ُيعتّد بها يف مواكبة األخبار 

العلمية والتكنولوجية ونرش الثقافة العلمية. وملا كان 

نوع املقاالت الواردة يف »مجلة العلوم« رفيع املستوى، 

املتمّكنني  حتى  القراء،  يجد  أن  أحيانا  يحدث  فإنه 

منهم، صعوبة يف استيعاب بعض محتوياتها. ونعتقد 

إصدار  إىل  العلمي  التقدم  أدى مبؤسسة  ما  أن ذلك 

األساتذة  فيها  ينرش  التي  العلمي«  التقدم  »مجلة 

والباحثون العرب املؤلف )وحتى املرتجم أحيانا( من 

العلوم، تّتجه إىل رشيحة أوسع من القراء العرب. 

وقع ريادة املؤسسة يف الوطن العريب:

قد ركزنا عىل رقي املستوى لاِم تصدره املؤسسة 

ألن الكتب املختارة للنرش إما أن تكون ترجمة لكتب 

ِقبل  من  مؤلفة  وإما  األجانب،  العلامء  كبار  ألفها 

العلوم«  »مجلة  مضمون  فإن  ولذلك  عرب.  علامء 

الدقة واإلتقان؛  كان، وال يزال، عىل درجة كبرية من 

وهنا تكمن أيضا حكمة املرشفني عىل مؤسسة التقدم 

ما  آخر  للقارئ  يقدموا  أن  اختاروا  عندما  العلمي 

ينجزه العلامء بأقالم أفضل املتخّصصني.

وإثر الجهود التي بذلتها مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي طيلة عقود يف نرش الثقافة العلمية، التحقت 

بالركب مؤسسات أخرى بعد أن أدركت أهمية دور هذا 

النشاط يف املجتمع. وهكذا اتفق العديد من املثقفني 

)السعودية،  كثرية  عربية  بلدان  يف  القرار  وأصحاب 

ثقافية  مجالت  إصدار  عىل  قطر...(  مرص،  اإلمارات، 

علمية تنرش املؤلف واملرتجم من املقاالت. 

العلمية،  الثقافة  وتشجيعا للبحث العلمي ونرش 

تأسست جائزة سنوية يف الكويت من أكرب الجوائز يف 

العامل العريب سميت »جائزة مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي«. وهي متنح يف االختصاصات الخمسة التالية: 

العلوم األساسية؛ العلوم التطبيقية؛ العلوم االقتصادية 

العريب  العلمي  الرتاث  الفنون واآلداب؛  واالجتامعية، 

واإلسالمي.

ومهام يكن من أمر، فمن حق مؤسسة الكويت 

عىل  بريادتها  وتفاخر  تفتخر  أن  العلمي  للتقدم 

مستوى الوطن العريب يف مجال نرش الثقافة العلمية 

واجتامعي  فكري  عمل  وهو  الضاد.  بلغة  الجادة 

العاملني يف هذه املؤسسة  متمّيز، يستحق عليه كل 

التقدير والتبجيل.

املراجع 

http:// العلمي:  للتقدم  الكويت  مؤسسة   )1

www.kfas.org/ar

للتقدم  الكويت  ملؤسسة  الفصلية  النرشات   )2

العلمي.
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