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لت درجات  يف مدين��ة �سودانكي��ا بفنلن��دا، �سجَّ
احل��رارة يوم 17 يوليو/متوز رقم��ًا قيا�سيًا بلغ 
)32.2 درج��ة مئوي��ة  90 درج��ة فهرنهاي��ت 
تقريب��ًا(، وه��و رق��م ا�ستثنائ��ي بالنظ��ر اإىل اأنَّ 
�سودانكيا تقع على بعد 59 ميًا )95 كيلومرتاً 
تقريبًا( اإىل ال�سمال من الدائرة القطبية ال�سمالية، 
يف منطق��ة ت�ستهر بالتزلج على اجلليد يف ف�سل 
��ه مو�سم  ال�ست��اء ووف��رة م��ن غ��زالن الرن��ة.   اإنَّ
�سي��ف ح��ار وغري��ب وخط��ر يف جمي��ع اأنحاء 
الع��امل   فاليون��ان يف حال��ة حداد بع��د احلرارة 
احلارق��ة والري��اح العاتي��ة التي اأ�سعل��ت حرائق 
لت  الغاب��ات وقتل��ت اأكرث من 80 �سخ�س��ًا. و�سجَّ
الياب��ان اأعل��ى درج��ات حرارته��ا يف التاري��خ  
لت�سجل 106 درج��ات فهرنهايت )41.1 درجة 
مئوي��ة تقريب��ًا( يف موجة ح��ر اأودت بحياة 65 
�سخ�س��ًا يف اأ�سبوع، واأدخلت امل�ست�سفى 22 األفًا 

اآخرين، وذلك بع��د فرتة ق�سرة من الفي�سانات 
الكارثي��ة الت��ي قتل��ت 200 �سخ���ص.   وبلغ��ت 
درج��ة احلرارة يف مدينة ورقلة اجلزائرية 124 
درج��ة فهرنهايت )51.1 درج��ة مئوية تقريبًا( 
يف 5 يوليو/مت��وز، وه��و رق��م قيا�س��ي حمتمل 
يف ق��ارة اإفريقيا. واأذهلت ق��راءة 109 درجات 
فهرنهاي��ت )42.8 درج��ة مئوي��ة تقريب��ًا( يف 
والي��ة قري��ات ب�سلطن��ة ُعمان ي��وم 28 يونيو/
ها مل تكن  حزي��ران خ��راء االأر�ساد اجلوي��ة؛ الأنَّ
درج��ة احل��رارة العظمى لليوم، ب��ل كانت درجة 
احل��رارة ال�سغ��رى. وكان��ت تل��ك اأعل��ى درج��ة 
��ل عل��ى االأر���ص.   وبلغت  ح��رارة �سغ��رى ُت�سجَّ
درج��ة احل��رارة 98 درج��ة فهرنهاي��ت )36.7 
درجة مئوية تقريب��ًا( يف مونرتيال الكندية يف 
لت  2 يوليو/متوز، وهي اأعلى درجة حرارة �ُسجِّ
هناك. وُيق��دِّر م�سوؤولو ال�سح��ة الكنديون اأنَّ ما 

ي�س��ل اإىل 70 �سخ�س��ًا مات��وا يف تل��ك املوج��ة 
احل��ارة.   ويف الوالي��ات املتح��دة، و�سع��ت 35 
حمط��ة لاأر�س��اد اجلوي��ة يف ال�سه��ر املا�س��ي 
عام��ات جديدة لدرج��ات احل��رارة الدافئة بني 
ع�سي��ة و�سحاه��ا. اإذ �سهدت جن��وب كاليفورنيا 
حرارة غ��ر م�سبوق��ة وانقطاع��ات يف الكهرباء 
عل��ى نط��اٍق وا�س��ع. ويف وادي يو�سمايت، الذي 
ته��دده حرائ��ق الغاب��ات، طلب حرا���ص احلدائق 
من اجلمي��ع االإ�رساع باملغادرة. الطق�ص القا�سي 
عزَّزته التغرات املناخية التي ُي�سبِّبها االإن�سان

  يق��ول العلم��اء اإنَّ الطق���ص القا�س��ي ق��د عزَّزته 
التغ��رات املناخي��ة الت��ي ُي�سبِّبها االإن�س��ان. اإذ 
تنب��اأت النماذج املناخية على مدى ثاثة عقود 

بال�سبط مبا ي�سهده العامل هذا ال�سيف.
  ويتوقعون اأن ي�سبح هذا ال�سيف اأكرث �سخونة، 
واأنَّ م��ا ُيعترَررَ رقمًا قيا�سيًا اليوم ميكن اأن يكون 

هو العادي يف يوٍم من االأيام.
  يق��ول مارت��ن هويرلينغ، خب��ر اأر�ساد باحث 
يف االإدارة الوطني��ة للمحيطات والغاف اجلوي 
بالوالي��ات املتحدة: »ال�سج��ات القدمية تنتمي 

اإىل عامل مل يعد موجوداً«.
ُّ ُعر�سة  ها لي�ست جمرد حرارة. فالعامل امُلحرترَ   اإنَّ
الأن��واع متع��ددة من االأح��وال اجلوي��ة القا�سية، 
االأق��وى،  الغزي��رة، واالأعا�س��ر  االأمط��ار  مث��ل 

وموا�سم اجلفاف االأطول.
التي��ار النف��اث يف  ج    يف ه��ذا ال�سي��ف، مت��وَّ
موج��ات �سدي��دة اأدت اإىل من��ع اأنظم��ة الطق���ص 
م��ن الهجرة. وكان��ت النتيجة جم��وداً يف اأنظمة 
ال�سغ��ط املرتفع وال�سغ��ط املنخف�ص مع نتائج 
وخيمة، مثل موجات احلرارة يف بع�ص االأماكن 

والفي�سانات يف اأماكن اأخرى.
  تقول جينيف��ر فران�سي�ص، اأ�ستاذة علوم الغاف 
اجل��وي بجامع��ة روجت��رز: »عندما تك��ون هذه 
املوجات كبرة للغاية -كما كانت يف االأ�سابيع 
ها متيل الأن ت�سبح عالقة  القليلة املا�سية- فاإنَّ
يف مكانه��ا«. ويف العام املا�س��ي، ن�رس العلماء 
دلي��ًا على اأنَّ الظروف الت��ي توؤدي اإىل »تيارات 
نفاث��ة عالق��ة« اأ�سبحت اأكرث �سيوع��ًا، مع النظر 
ه ال�سبب  اإىل االإح��رتار يف القطب ال�سمايل على اأنَّ

املحتمل.
��ت االأيام الت��ي ر�سم فيه��ا العلماء خطًا    لق��د ولَّ
ميك��ن  االآن  واملن��اخ.  الطق���ص  ب��ني  �ساطع��ًا 
للباحث��ني درا�سة اأح��داث الطق���ص وتقدير مدى 
عاق��ة التغر املناخي بها، �س��واء يف ما يتعلَّق 

بالت�سبُّب بحدوثها اأو يف تفاقمها.
  التغر املناخي هو �سبب اإع�سار هاريف اأي�سًا

وبعده��ا بع��دة اأ�سهر، ق��دم العلماء نتائ��ج تفيد 
ب��اأنَّ ه��اريف اأ�سق��ط اأمط��اراً يف هيو�س��ن اأكرث 

ب�%15 على االأقل مما كان �سُي�سقطها يف غياب 
االحرتار العاملي. وهنا تلتقي النظرية بالواقع؛ 
فعندم��ا يكون اجل��و اأكرث دفئًا، ميك��ن اأن يحمل 
املزيد من الرطوب��ة. وتغرُّ املناخ ال يت�سبب يف 
ح��دوث اأعا�سر اأو حدوث عوا�سف رعدية، لكنه 

ميكن اأن يزيد من حدتها.
  يف مدين��ة داال�ص االأمركية، حيث بلغت درجة 
احل��رارة 100 درج��ة فهرنهاي��ت )37.8 درجة 
مئوية تقريبًا( يف 10 من اأ�سل 11 اأيام من هذا 
ال�سه��ر، تويف ثاثة اأ�سخا���ص م�رسدين الأ�سباب 
تتعلق باحل��رارة يف االأ�سب��وع املا�سي، ح�سبما 
قال��ت بريندا �سنايتزر، املديرة التنفيذية ملجمع 

�ستيوبوت، وهو دار اإيواء يف و�سط املدينة.
  ويف مدينة فينيك�ص بوالية اأريزونا االأمركية، 
حي��ث بلغت درجة احل��رارة ه��ذا االأ�سبوع 116 
درجة )47.7 درجة مئوية تقريبًا(، قال دا�سن 

ناي )36 عامًا(، والذي اأم�سى اليوم يف تركيب 
ه اأُ�سيب ب�رسبة �سم�ص  وحدات تكييف الهواء، اإنَّ
يف املا�س��ي وال يزال يعاين من الدوار يف بع�ص 
االأحي��ان. وق��ال: »يتطل��ب االأمر �سال��ة خا�سة 
للقي��ام بهذا االأمر طوال الي��وم يف هذه احلرارة. 
دُت على اأن اأحتمل واأعمل باأق�سى ما يف  لقد تعوَّ

و�سعي«.
  انتهت مقولة »تغر املناخ ال يهمني«

  يف لو���ص اأجنلو���ص، ق��ال مارت��ي اآدام��ز، كبر 
والطاق��ة  املي��اه  اإدارة  يف  الت�سغي��ل  م�س��وؤويل 
باملدين��ة: »يب��دو االأم��ر مث��ل كل ع��ام، اإذ كان 
لدين��ا ن��وع من االنح��راف يف درج��ات احلرارة 
مل نعت��ده«. واأ�سار اإىل اأن �سكان املدن ال�ساطئية 
مثل لونغ بيت�ص و�سانتا مونيكا الذين يعتمدون 
عادة على ن�سيم املحيط لتريد منازلهم اأ�سافوا 
وح��دات تكييف اله��واء، ما ي�سغط عل��ى ال�سبكة 

و�ساه��م يف انقطاع التي��ار الكهربائي.   وقالت 
��ت للعدد االأكر من  هايه��و: »اأكر اأ�سطورة ُرِوجَّ
النا�ص ه��ي اأنَّ تغر املناخ ال يهمني �سخ�سيًا«.   
�رسب��ت موج��ات احلر ب�س��دة حي��ث ال يتوقعها 
النا�ص، يف هولن��دا وال�سويد وبريطانيا واأيرلندا 
وكن��دا.   يق��ول خ��رت ي��ان اأولدينب��ورغ، وهو 
باح��ث يف جم��ال املن��اخ يف املعه��د امللك��ي 
لي���ص  »مكتبن��ا  اجلوي��ة:  لاأر�س��اد  الهولن��دي 
ب��ه مكي��ف هواء. ل��دي مروح��ة«. وكان يتحدث 
هاتفي��ًا م��ن مدينة خ��اودا، حيث بلغ��ت درجة 
احل��رارة 96 درج��ة فهرنهاي��ت )35.6 درج��ة 

مئوية تقريبًا( يوم اخلمي�ص 26 يوليو/متوز.
  واأ�س��اف: »يف ع��ام 1900، كان ه��ذا الن��وع 
م��ن االأحداث )املوجات احل��ارة( يحدث مرة كل 
��ه حدوثه اأ�سبح اأك��رث احتمااًل  100 ع��ام. لكنَّ

ب�20 مرة«. 

غرابة وخطورة.. هذا مافعله الصيف الجاري بمدن العالم
الجورنال – متابعة 

أهوار العراق تستغيث بعد إدراجها على الئحة 
التراث العالمي

االأهوار  اإنخفا�ص من�سوب املياه يف منطقة  ينذر 
وتدهور  الطبيعية  املوارد  بنق�ص  العراق،  جنوب 
االأوبئة،  واإنت�سار  املناطق  تلك  �سكان  معي�سة 
امل�سطحات  يف  املياه  م�ستويات  تراجعت  بعدما 

املائية الطبيعية اإىل الثلث اإذ بلغت 1.35 مرت.
وحذرت احلكومة املحلية يف حمافظة ذي قار من 
تعر�ص االأهوار اإىل اجلفاف اإثر �سح املياه الوا�سلة 
وال�سمكية  الزراعية  ال��رثوة  يهدد  ما  للمحافظة، 
قا�سية  جفاف  موجة  اأث��رت  حيث  واحليوانية، 
على ذي قار �سلبًا على االأهوار، االأمر الذي يهدد 
بهجرة �سكانها. �سكان االأهوار الذي يعتمدون يف 
االأ�سماك،  و�سيد  املوا�سي  تربية  على  معي�ستهم 
يتحدثون عن هجرة االأهوار فيما لو اإ�ستمر احلال 
على ماهو عليه، مقارنني الظروف االآن مباحدث 
قام  الثانية، حيث  اخلليج  بعد حرب   1991 عام 

النظام ال�سابق بتجفيف االأهوار".
  خماوف من هاك االأ�سماك

الكتلة  اإ�ستقرار  وعدم  املياه  منا�سيب  اإنخفا�ص 
من  واملخاوف  االأه���وار،  م�سطحات  يف  املائية 
مرحلة اجلفاف املقبلة االأمر الذي يعر�ص الرثوة 
الظروف.  هذه  اإ�ستمرار  ظل  يف  للهاك  ال�سمكية 
قار  االأه��وار يف حمافظة ذي  اإنعا�ص  مركز  مدير 
امل�سطحات  "ت�سكل  ق��ال  حيدر،  عبداهلل  عدنان 
باملائة   60 نحو  ق��ار  ذي  حمافظة  يف  املائية 
يف هور احلمار واالأهوار الو�سطى، وحاليًا العراق 
ب�سبب  بالباد  تع�سف  مائية  اأزم��ة  من  يعاين 
احلكومة  دور  تكاتف  م��ن  والب��د  اخل��زي��ن،  قلة 
والتجاوزات  املياه  اإ�ستهاك  تر�سيد  يف  املحلية 
املياه  منا�سيب  واأن  خا�سة  االأنهر  ت�سيب  التي 
درج��ات  اإرت��ف��اع  ب�سبب  يومي  ب�سكل  تنخف�ص 
ت�سكل  �سوف  املياه  اأزمة  اأن  اإىل  م�سرا  احل��رارة، 
املحلية  احلكومة  املائية.   االأحياء  على  خطورة 
املياه  اأزمة  ملواجهة  االإ���رساع  ب�رسورة  نا�سدت 
يف االهوار، خا�سة بعدما اأدرجت اأهوار املحافظة 
عناية  يتطلب  م��ا  العاملي  ال���رتاث  الئحة  على 
الإدام��ة  ال��ازم��ة  املياه  كميات  بتوفر  خا�سة 
احلياة فيها بل وزيادتها لغر�ص اإنعا�ص املنطقة. 
النائب االأول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي، قال 
اإن"حمافظة ذي قار تعر�ست الزمة مائية كبرة 
و�سيا�سي  ح�ساري  معلم  اأهم  على  بظالها  األقت 
الفرات  وهو االأهوار ب�سبب قلة املنا�سيب يف نهر 
واإرتفاع ن�سبة امللوحة، موؤكدا اإن"اآهايل املنطقة 
احلياة  واإنعدام  املياه  قلة  ب�سبب  االأهوار  هجروا 
فيها، لذا على احلكومة العراقية بذل جهودها مع 

احلكومة الرتكية لتوفر املياه يف االأهوار املهددة 
بخروجها من الئحة الرتاث العاملي".

ملوحة املياه ترتفع اإىل ال�سعفني
رعد  البيئية  لل�سياحة  اجلباي�ص  منظمة  رئي�ص 
حبيب اأكد اإن "ملوحة املياه اإرتفعت اإىل ال�سعفني 
تقريبا، وهو اأمر على قدر من اخلطورة النخفا�ص 
اأن  للدولة  البد  االأ���رسار  هذه  اإىل  م�سرا  املياه، 
خال  من  مائية  اإطاقات  كتوفر  حا،  لها  جتد 
االإتفاق مع الدول االأخرى، ومنع التجاوزات، غر 
على  والزراعة،  االأ�سماك  بحرات  مثل  املرخ�سة 
على  ي�رس  البع�ص  لكن  الدولة،  منع  من  الرغم 

الزراعة".
تدخل اليون�سكو

احلكومة  قار  ذي  بيئة  دائرة  طالبت  جهتها  من 
التابعة  اليون�سكو  منظمة  مبخاطبة  االحتادية 
منابع  دول  على  بال�سغط  لتقوم  املتحدة  لاأمم 

االنهار لتامني ح�سة االأهوار من املياه.
اإن  ع��زي��ز  حم�سن  ق���ار  ذي  بيئة  م��دي��ر  وق���ال 
الئحة  �سمن  اإدراجها  وبعد  املحافظة  "اأهوار 
اليون�سكو  رعاية  �سمن  �سارت  العاملي  ال��رتاث 
بال�سغط  دوره��ا  تتوىل  اأن  وعليها  واإهتمامها، 

على دول املنبع لتاأمني املياه الكافية لها".
من  عامني  نحو  وبعد  ان"االأهوار  عزيز  واإو�سح 
من  تعاين  العاملي  الرتاث  الئحة  اإىل  اإن�سمامها 
مظاهر  واإنعدام  منها  �سا�سعة  م�ساحات  جفاف 

التنوع االأحيائي فيها".
العراق  م��دن  ومعها  االأه���وار  ان"اإدراج  وراأى 
يعد منجزا مهما  العاملية  الائحة  القدمية �سمن 
عام  ب�سكل  وللعراق  خ�سو�سا  قار  ذي  ملحافظة 

ويجب احلفاظ عليه ودعمه بتظافر كل اجلهود".
اربعة  عامني  قبل  اأدرج���ت  اليون�سكو  ان  يذكر 
مواقع اأهوارية ومثلها اآثارية �سمن الئحة الرتاث 
العاملي ملا لها من قيمة طبيعية وتاريخية مهمة 

يف املوروث الطبيعي والثقايف.
تراجع  اإىل  منه  جانب  يف  املياه  نق�ص  ويرجع 
اأولوية الزراعة لدى احلكومة املركزية وعقود من 
اأنقرة  �رسوع  اأن  كما  املائية،  املوارد  اإدارة  �سوء 
ال�سهر  اإلي�سو  �سد  خلف  دجلة  نهر  مياه  بتخزين 

املا�سي، كان له االأثر الوا�سح.
منب�سطة  رطبة  اأر�ص  و�سط  االأهوار  عرب  ويعي�ص 
اإي���ران  م��ع  احل����دود  ق���رب  الع�سب  فيها  ينبت 
مبحركات  م��زودة  خ�سبية  ق��وارب  وي�ستخدمون 

لعبور املمرات املائية، فيما تغذى االأهوار مبياه
منطقة  يجعلها  الذي  االأمر  والفرات،  دجلة  نهري 
�سا�سعة لل�سيد وموطن الأنواع خمتلفة من الطيور 

املحلية واملهاجرة بني �سيبريا واإفريقيا.

بغداد - عادل فاخر


