
كيفية التعامل مع تغريُّ املناخ محور تمثِّل 
مناقشات بني صانعي السياسات والعلماء 
عىل حدٍّ سواء، لكن أحد األمور التي اتفق عليها خرباء 

من مختلف التخصصات يف املحفل العلمي للوكالة 
 لعام ٢٠18 كان أن التكنولوجيا النووية جزء 

من الحل.

ففي الجلسة االفتتاحية للمحفل العلمي ‘تسخري 
التكنولوجيا النووية من أجل املناخ لعام ٢٠18: 

التخفيف والرصد والتكيف’، الذي ُعقد أثناء املؤتمر 
العام الثاني والستني للوكالة، قالت األمرية ُسمية 

بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية امللكية األردنية: 
»األمر مرتوك لنا إلثارة قضية التكنولوجيا النووية 

ونرشها عىل نطاق واسع. ويجب أن نجعل فكرة 
تسخري التكنولوجيا النووية من أجل املناخ واضحة 
ويسرية الفهم ومستساغة للجميع. ومن واجبنا أن 

نتأكَّد من أنَّ العالم أجمع يعي ذلك ويدرك أهمية 
التكنولوجيا النووية يف مكافحة تغريُّ املناخ.«

وخالل املنتدى، الذي عقد من 18 إىل 19 أيلول/
سبتمرب ٢٠18، ناقش قادة الفكر، ومن بينهم 

اقتصاديون وعلماء ومسؤولون رفيعو املستوى 
من أكثر من ٢٠ بلداً، سبل توسيع نطاق استخدام 

التكنولوجيا النووية لرصد تأثري تغريُّ املناخ وتخفيفه 
والتكيف معه.

يمكن للقوى النووية أن تساعد عىل الحد 
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري

بالنظر إىل أن إنتاج الطاقة يشكل ثلثي انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري، سلَّط مقدمو العروض الضوء عىل 

أن القوى النووية — التي هي مصدر نظيف للطاقة 
ويمكن التعويل عليه ومعتدل التكلفة ومنخفض 

انبعاثات الكربون — يمكن أن تخفض هذه االنبعاثات 
مع ضمان توليد الطاقة الكافية لدفع عجلة النمو 

االقتصادي يف الوقت نفسه.

وقالت أغنيتا رايزينغ، املديرة العامة للرابطة النووية 
العاملية: »يتعنيَّ علينا أن نبني عىل العلم والحقائق، 

بة  ولكن يتعنيَّ علينا أيضاً أن نستخدم التقنيات املجرَّ
اآلن.« »فباستخدامك للطاقة النووية، لن تزيل الكربون 

ي اقتصادك يف الوقت نفسه.« فقط بل ستنمِّ

ومع ذلك فإىل جانب هذه الفوائد تجلب الطاقة النووية 
معها تحديات معيَّنة. ويوضح مالكولم غريمستون، 

كبري الباحثني يف إمبرييال كوليدج بلندن، أنه إىل جانب 
الجوانب املالية والتقنية، تقول دول عديدة إن تقبُّل 

الجمهور هو أحد العوائق الرئيسية.

ويتساءل غريمستون: »ملاذا يعترب عدد كبري من الناس 
مصدر الطاقة الواسع النطاق األكثر أماناً أكثرها 

خطورة؟« وقد حلل العرض الذي قدمه كيف تتواصل 

تسخري التكنولوجيا النووية من أجل التصدِّي 
لتغريُّ املناخ

نتائج املحفل العلمي للوكالة لعام ٢٠18
بقلم بريانا هارتلي
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“يجب أن نجعل فكرة تسخري 
التكنولوجيا النووية من أجل 
املناخ واضحة ويسرية الفهم 

 ومستساغة للجميع.”
 — األميرة ُسمية بنت الحسن، 
 رئيسة الجمعية العلمية الملكية، 

 األردن 
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الصناعة النووية مع الجمهور، وخلص إىل أنه لكي 
ن الصناعة تقبُّل الجمهور يجب أن »تتعامل  تحسِّ

مع هذه الصناعة باعتبارها صناعة عادية تثري 
قضايا عادية.«

البيانات الدقيقة عن تغريُّ املناخ

أوضح مقدمو العروض خالل جلسة املنتدى التي 
ركزت عىل رصد تغريُّ املناخ وقياسه أن جمع بيانات 

دقيقة عن تغريُّ املناخ يساعد العلماء وصانعي القرار 
عىل فهم ماهية القضايا التي يتعاملون معها وماهية 

اإلجراءات الالزمة ملعالجتها.

وقالت أوكسانا تاراسوفا، رئيسة شعبة البيئة 
والبحوث يف املنظمة العاملية لألرصاد الجوية: »الناس 

 يريدون أن يتخذوا إجراء. فهم يريدون أن يعرفوا 
ما هي االنبعاثات التي يمكنهم تخفيضها، وأين 

يمكنهم تخفيضها، واألهم من ذلك، ما إذا كان لهذه 
اإلجراءات تأثري.«

وسلَّط املتحدثون خالل الجلسة الضوء عىل دقة 
التقنيات النظريية املستخدمة لجمع البيانات وتنوع 

استخداماتها: من تحديد منشأ انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري يف الغالف الجوي واملحيطات 
وقياسها وإىل دراسة موارد املياه العذبة واملوارد 

الزراعية بغية جعل إدارتها أكثر استدامة.

 وقالت تاراسوفا: »هذه املعرفة مهمة لتقديم أدلة 
أفضل من أجل صنع سياسة سليمة، لكن بلداناً عديدة 

ليست قادرة بعد عىل تطبيقها«، داعية إىل زيادة 
التدريب عىل هذه األساليب.

ة التكيف مع بيئة متغريِّ

يرهق تغريُّ املناخ كوكب األرض، بينما يطلق العنان 
لظروف بيئية أكثر قسوة، جاعالً من األصعب عىل 

الناس زراعة األغذية والحفاظ عىل املوارد الطبيعية 
وصد الحرشات الضارة. ويالَحظ تأثريه عىل 

مستوى املنازل والنظم اإليكولوجية واالقتصادات 
يف جميع أنحاء العالم. ولكن، وفقاً للمتحدثني يف 
جلسة املنتدى حول تأثري تغريُّ املناخ عىل الصحة 
واألمن الغذائي، يمكن للتكنولوجيا النووية أن 

تساعد العلماء عىل إيجاد سبل ذكية مناخيًّا للتعامل 
مع هذه اآلثار.

وقالت ناتاليا أليكسيفا، رئيسة الفريق املعني بالعمل 
الوطني بشأن التغريُّ املناخي يف منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(: »علينا إنشاء أنظمة 
قادرة عىل مواجهة التحديات املختلفة. وعىل سبيل 

املثال فإن استخدام التقنيات النووية الستحداث 
سالالت جديدة من النباتات تقاوم الجفاف وتستهلك 

كميات أقل من املياه أو األسمدة واملواد الكيميائية 
األخرى يساعد عىل إعادة تصميم النظم الزراعية 

بطريقة أكثر متانة واستدامة.«

وناقش الخرباء كيف ساعدت التقنيات النووية 
والنظريية عىل الحفاظ عىل موارد املياه والرتبة وعىل 

مكافحة اآلفات الحرشية، فضالً عن تحسني اإلنتاج 
الحيواني والصحة. ورشحوا السبل التي ساعدت بها 
التكنولوجيا النووية أيضاً عىل التغلب عىل التحديات 

املرتبطة باملناخ من أجل ضمان سالمة األغذية 
ن التغذية  وتعزيز األمن الغذائي، الذي بدوره يحسِّ

والصحة.

وقالت إملي هيواجوليغ، كبرية نواب املدير وكبرية 
علماء األبحاث بمعهد التكنولوجيا الصناعية يف وزارة 

العلوم والبحوث يف رسي النكا، إن التكنولوجيا النووية 
ال تستطيع بمفردها حل قضايا تغريُّ املناخ. »ولكن 

يمكننا استخدام هذه التكنولوجيا كأداة ملكافحة العديد 
من قضايا تغريُّ املناخ.«
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