
` U  `łU½

دن تـمركزت في مـناطق أبعد مـا تكون عن ا
الـكبرى التي حتتـاج إلى الطاقة الـكهربائية
الـتي تولدها. وقـد ترتب على ذلك أن مُعامل
تولـدة فعليا من الـسعة أو حجم الكـهرباء ا
أي مصدر من مصادر الطاقة مقارنة باحلد
ـتــوقع تـولـيـده من األقــصى الـذي كـان من ا
احملـطـات خالل نـفس الـفـتـرة يـظل ضـئـيال
تولدة لـلغاية.ويقول زو إن حجم الكهرباء ا
من مـحطات الـطاقة الـشمسـية الصـينية في
الـــشـــهـــور الـــســـتـــة األولى مـن عــام 2018
ـسـتـخـلـصـة مـن هـيـئة بـحـسب الـبـيـانـات ا
الـكـهـربـاء الـصـيـنـيـة لم يـتـجـاوز  14.7في
ـتوقع تـوليده من ـئة من حـجم الكـهرباء ا ا
هــذه احملــطـــات.وهــذا يــعــني أنه إذا كــانت
الـقـدرة اإلنتـاجيـة حملطـة الـطاقـة الشـمسـية
الــصـيـنـيــة رسـمـيـا  200 مــيـغـاوات فـإن
الـكهرباء التي تستـخدم فعليا تقل عادة عن

علن. سدس هذا الرقم ا
وقـد يعود انـخفاض مـعامل السـعة هذا إلى
أســبـاب عــديـدة الــبـعض مــنـهــا خـارج عن
سـيـطرتـنـا مثل الـطقـس. ولكن زو يـقول إن
مـعامل السعة في الص أكثر انخفاضا من
أي مـكان آخر في العـالم وهو ما يُعزى إلى
إهـدار الطاقة أثناء نقلـها عبر خطوط النقل
الـطـويـلـة الـتي تـربط ب مـحـطـات الـطـاقة
ــنـاطق الــتي حتــتـاج لــهـذه الــشـمــســيـة وا
الـكهـرباء الـتي قد تـبعـد كيـلومـترات عـديدة
عـن احملطـات. ويـصف زو هـذا الـوضع بأنه
"سـوء تـوزيع حاد".ويـقول جـيفـري بول من
مــركـز سـتـايــر تـايـلــور لـسـيـاســات الـطـاقـة
ـالـيـة بـجـامـعـة سـتـانـفـورد إن والـشـؤون ا
ـشـكـلة الـصـ قـد حاولـت التـصـدي لـهذه ا
من خـالل تطويـر خطوط الـنقل الـكهربـائية.
إذ ابـتكرت حلوال جديدة مـنها خطوط النقل
سـتـمر ذات اجلـهـد الفـائق ولكن بـالـتيـار ا
توقعة.غير أن ض بالسرعة ا تـنفيذها لم 
ثــمـة مـشــكالت أخـرى في الــصـ قــد تـلـقي
بـظاللها القاتـمة على مجال تولـيد الكهرباء
من الـطـاقـة الـشمـسـيـة. إذ أعلـنت احلـكـومة
ـاضي عن تعليق الـصينيـة في مايو/ أيار ا
الــدعم احلـكــومي لـلــمـشـروعــات الـضــخـمـة
لـتــولـيـد الـكـهـربـاء من الــطـاقـة الـشـمـسـيـة.
وبــالـتــالي سـتــتـضـاعـف تـكـلــفـة بــنـاء هـذه
احملطات.وقد جاء هذا القرار نتيجة للديون
الــضـخــمـة الــتي تــراكـمت عــلى الـصــنـدوق
تـجددة والتي جتاوزت احلـكومي للـطاقة ا

مليار دوالر. 15.
وتـقـول لـيـو: " لن تـتـمـكن احلـكـومة من اآلن
فـــصـــاعـــدا من دعـم مـــشـــروعـــات الـــطـــاقــة
الـشـمـسـيـة". وكـان لهـذا الـقـرار انـعـكـاسات
ـاضي كـانت الـقدرة جـسـيـمة فـفي الـعام ا
اإلنـتـاجـيـة حملـطـات الـطـاقـة الـشـمـسـيـة في
الـص  53غـيـغـاوات ولـكن لـيـو تـتوقع أن
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الــتي جــرت عــلى الــبــشــر وتــضـمــنت
اســتــخــدام خل الــتــفــاح.وقــد أظــهــرت
إحــدى هــذه الــدراســات أن تـنــاول ذلك
ــــكن أن يُــــحَــــسّن الــــنــــوع مـن اخلل 
مـستويـات الغلوكـوز في الدم في فترة
ـصـاب مـا بـعد تـنـاول الطـعـام لدى ا
" وهي ـا يُعرف بـ"مقـاومة اإلنسول
ـوجـود في حـالــة يـصـبح اإلنـسـولـ ا
الـدم أقل فعالـية في تخفـيض مستوى
الــســكـر فــيه.فــقــد تـبــ أن تــنـاول 11
ا يُسـمى طبياً ن يعـانون  شـخصاً 
"مـقـدمات الـسـكري"  20مـيـلـليـمـتراً من
خل الـتفـاح - أي أكثـر قلـيالً من ملـعقةٍ
صــغـيـرةٍ - أدى لـتــقـلـيص مــسـتـويـات
الــســكـــر في الــدم لــديــهم خالل فــتــرة
تـتراوح مـا ب  30إلى  60دقـيـقة بـعد
تـناولـهم الطعـام. وأظهـرت الدراسة أن
فاعلية اخلل كانت أكبر في هذا الصدد
ن تناولـوا ما يعـرف بالدواء مـقارنـة 
الـوهميٍ "بالسـيبو" خالل الـدراسة.هذا
أمـر جـيـد بـكل األحـوال لـكن عـلـيـنا أن
نـتذكر أن هذا األثر اإليـجابي ظهر على
شخصاً فحسب كانوا يعانون من 11
"مـــقـــدمــات الـــســـكـــري" ولــيـس مــرض
الــســكـري نــفــسه.وقـد أظــهــرت دراسـة
أخـرى أُجريت عـلى بالـغ يـعانون من
الـبـدانـة أن تنـاول خل الـتـفاح أدى إلى
حـدوث نقصٍ ملـموسٍ في الـوزن وكتلة
الـدهـون وكـذلك في مـستـوى مـا يُـعرف
بـ" ثـالثي الـغـلـيــسـريـد" وهـو نـوع من
ـوجـودة في اجلـسم ـواد الـدهـنـيـة ا ا

وله وظائف مفيدة لإلنسان.
ولـهذا الـغرض اخـتار الـباحـثون 155
يـــابــانـــيــــــــاً بـــالــغـــاً من الــبــــــــدنــاء
وقــســمـــوهم إلى ثالث مــجـــــمــوعــات
تـنـاولت أوالها  15مـيلـــــــليـمتراً - أي
نـحـو ملء مـلــــــــعـقـةٍ كـبـيـرةٍ - من خل
الـتـفـاح يـوميـاً بـيـنـما وصـلت الـكـمـية
ُــعــطــاة بــشـكـلٍ يـومـيٍ لـلــمــجــمــوعـة ا
األخرى إلى  30 مـيلـليمـتراً يـومياً أي
مــا يــزيــد قــلــيالً عــلى ملء مــلــعــقـتــيْن
كـبـيــرتـيْن.أمـا اجملـمـوعـة الـثـالـثـة فـقـد

ـكن االعـتـمـاد عـلـيه وحـده.وبـشكلٍ ال 
إجـمـاليٍ مـن الـضـروري أن يتـم تـأكـيد
وجـود الفوائـد الصحـية - التي يُـعتقد
أنـها تنـجم عن تناول اخلل - من خالل
إجـــراء دراســـات أوسع نـــطـــاقـــاً عـــلى
الـبـشـر وهـو مـا سـيـحـدث بـالقـطع في
ظل اســتـنـاد الـبـاحــثـ في دراسـاتـهم
إلـى مـا يــجـري بــحــثه ودراســته حـتى
اآلن بـالـفـعل بـشـأن تـأثـيـر تـنـاول هـذا
ــشـروب سـواء من جــانب الـبـشـر أو ا
احلــيــوانــات.وهــنـا يــثــور ســؤال آخـر
مــفـاده; هـل هـنــاك أي دلـيل يــفـيــد بـأن
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اإلجــابــة كال في الــواقع إال إذا كـنت -
بـطـبـيـعـة احلـال - تـشـرب مـنه كـمـيـاتٍ
كـبيـرةً بإفراطٍ أو تـتناول خالً يـحتوي
عــلى حـمض االسـيــتـيك بـتــركـيـزٍ عـالٍ
ُــــقّــــطــــر الـــذي مــــثل اخلـل األبــــيض ا
يُـسـتخـدم لـلتـنظـيف.ولـعل من الواجب
سـموح بـها هـنـا أن نعـلم أن النـسبـة ا
حلــمض االســيـتــيك في اخلل الــصـالح

لـالستـهـالك اآلدمي تـتـراوح مـا ب 4
كن أن ئـة ال أكـثـر. كـمـا  إلى  8 فـي ا
يكون اخلل مُضراً إذا فركت به عينيْك
أو إذا قــمت بـتـســخـيـنه في وعـاءٍ من
الــرصــاص كــمـا كــان يــفــعل الــرومـان
.فـي كل هـــذه جلـــعــــله ذا مــــذاقٍ حـــلـــوٍ
احلـــــاالت ســــــيـــــصـــــبـح اخلل ضـــــاراً
ــنــاســبــة يــجــدر بك أال بــصــحــتـك. بــا
تُــسـخن أي نــوعٍ من الـطــعـام في وعـاءٍ
مـن الــــرصـــــاص ألن ذلك ضـــــار عــــلى
الـدوام.لذا بوسعك االستـمتاع بوجبتك
ـــقـــلـــيــة من األســـمـــاك والـــبـــطـــاطـــا ا
(البطاطس) وعليها اخلل أيضاً إذ أن
ـنـحك ذلك لـن يـؤذيك. ورغم أنه قـد ال 
كل الــفـوائــد الـتـي تـأمل في احلــصـول
عـليها مـنه ولن يشكل بـالتأكيـد ترياقاً
لـــكل األمــراض فـــإنه ســيـــظل شـــيــئــاً
تـسـتـمتع به أنـت والبـشـر في مـخـتلف
أنـحـاء الـعـالم.اآلن مـا عـلـيـك سوى أن
تـرفع قـارورتـك من خل الـشـعـيـر عـالـياً
لــتـقـرع بــهـا قـارورتي ونــحـتـسي ذلك

. النوع من الشراب في صحتنا معاً
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كركوك

تـفقد عـشرة كيـلوغرامات من وزنك كي
ـثالي فـسيـرد عليك تـصل إلى الوزن ا
قــائالً: "ســيــذيــبــهـا اخلـل فـوراً".بل إن
األمـر قـد يـبلـغ حد أن تـسـمع من يـقول
لـك: "هل أصـبت بـالـزهـري مـرةً أخـرى?
اخلـل هـو احلل كـمــا تـعـلم".وبــصـفـتي
طـبـيبـاً مُـمـارساً وأسـتـاذاً جامـعـياً في
الــطب يـســألـني الـنــاس طـوال الـوقت
عن فـوائد تناول خل التفاح. واستمتع
بــهــذه الـلــحــظـات نــظــراً ألن الـفــرصـة
تـسنـح لنـا خاللهـا للـتحـدث عن تاريخ
اخلـل "بشكلٍ مـركزٍ" وذلك قبل الـتطرق
ـكن أن يكـون هذا بـعـد ذلك إلى كيف 

شروب مفيداً ألولئك األشخاص. ا
فــمن الـنـاحـيــة الـتـاريـخــيـة اسـتُـخْـدِمَ
اخلـل لــــعالج الــــكــــثــــيــــر مـن الــــعــــلل
واألمـراض.وتـرتبط بـضعـة أمـثلـة على
ذلك بـــالــطــبــيـب اإلغــريــقي الـــشــهــيــر
أبــوقــراط الــذي نــصح بــتـنــاول اخلل
لـعالج الـسـعـال ونـزالت الـبـرد. كـما أن
هـنـاك أمثـلـةً أخرى مـرتـبطـة بالـطـبيب
اإليطالي تومازو ديل غاربو الذي كان
يـغسل يديه ووجـهه وفمه باخلل خالل
فـترة تـفشي الطـاعون عام  1348 أمالً
في أن يقيه ذلك من اإلصابة بالعدوى.
اء واخلل بـاإلضـافـة إلى ذلك يُـشـكّلَ ا
مـشروبيْن مُـنعشـيْن منذ عـصر اجلنود
الـرومان وصـوالً إلى عصـرنا احلديث
الـذي يـحتـسي فـيه الـرياضـيـون هذين
شروب للتخفيف من شدة ظمأهم. ا
ـة وهــكــذا وجــدت احلـضــارات الــقــد
واحلــديــثــة في الــعــالم اســتــخــدامـاتٍ
نـــافــعــةً شـــتى لــلـــخل الــذي يـــســمــيه
الـبعض "الـنبـيذ ذي الـطعم احلامض".
ولـكن بينـما توجـد الكثـير من اإلفادات
ـتــعــلــقـة الــتــاريــخـيــة والــســرديــات ا
ــنـاقب اخلـل ال بـد لــنـا أن نــتـسـاءل
عـما تـفيد به الـدراسات العـلميـة بشأن
الــعالقـة بـيــنه وبـ الـصــحـة.عـلى أي
ـوثوق حـال اسْـتُمِـدَتْ غـالبـيـة األدلة ا
بـهـا التي تـفـيد بـوجود فـوائـد صحـيةٍ
لــلـخل من عـدد مــحـدود من الـدراسـات
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ا يُـحتفى بـاخلل منذ زمـن بعيـد نظراً 
يُــقـال عـن فـوائــده بـالــنــسـبــة لـصــحـة
اإلنـسان ولـكن ما الدلـيل العـلمي على
ـقـبـلـة يـسـتـعرض ذلك? فـي السـطـور ا
غــابــريــال نـيـل وهـو أســتــاذ جــامـعي
مـتخـصص في طب األسـرة الدراسات

وضوع. تعلقة بهذا ا العلمية ا
عـــنــدمـــا كــنـــا أنــا وأخي طـــفــلـــيْن في
ـــاضي كــان ثـــمــانـــيـــنــيـــات الــقـــرن ا
يـستهويـنا الذهاب إلى سلـسلة مطاعم
"لـــونغ جـــون ســيـــلــفـــرز" لـــلــوجـــبــات
ـأكوالت ـتـخـصـصـة في ا الـسـريـعـة ا
الـبحـريـة.لكن األسـماك لم تـكن بغـيتـنا
الــوحــيــدة بل كــنــا نـذهـب أيـضــاً إلى
هــنـاك من أجـل اخلل; أو خل الـشــعـيـر
حتـديداً. فـقد كان يـحلـو لنا نـزع غطاء
قـــارورة اخلل ونــحـن عــلى الـــطــاولــة
لـنحتـسي منها مـباشرةً وبـشراهة هذا
ـشــروب قـوي الـنـكـهـة وشـديـد الـلـذة ا
بـالـنسـبـة لنـا.هل شـعر اجلـانب األكـبر
ا لكن مـنكم بالنفور من قراءة ذلك? ر
هل كـنّا سابـقيْن لعصـرنا بكثـير? يبدو
ــضـــامــ .فـــبــعـض ا ذلك صـــحـــيــحـــاً
ـــنـــشـــورة عـــلى وســـائل الـــتـــواصل ا
االجـــتـــمـــاعـي وكـــذلك بـــعض نـــتـــائج
عـملـيات الـبحث عـلى شبـكة اإلنـترنت
تـــقــودك لالعـــتــقــاد بـــأن تــنــاول اخلل
يــعــالـج كل األمــراض وكــأنه أكــســيــر
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وفـي هذا الـصـدد سـتـجـد أنه سـيروق
ألصـــدقـــائك وزمالئك ســـرد الـــقــصص
الـتي تـسـتـعـرض "الـقـدرات الـعالجـية"
خلـل الــتــفــاح وذلك لـــلــقــول إنه كــاف
لشفائك من أي مشكلة صحية تكون قد
ذكــرتــهـا عــلى مــسـامــعــهم لــلـتــو.فـإذا
شـكوت مـثالً من آالمٍ مزمنـةٍ تشعـر بها
في الــظــهــر عـنــدمــا تــعـكف عــلى قص
احلـشـائش سـتـجـد مـنـهم من يـبـاغتك
بــالـــقــول "إذن فــلــتــحــتسِ اخلل" وإذا
حـدثّت أحـدهم عـن أنك بـحاجـة إلى أن

 W ¹dH «Ë œUOB «

Õ«u _« ·ô¬ sŽ dO³F²K  ÊUŠuK¹ ÊU öLŽ «b½UÐ U½«uOŠ

„uO½«—UÐ f¹d  ≠ ÊbM

إذا نــظـرت من الــطـائـرة إلى مــعـالم مــديـنـة
داتــونغ شـمـالي الـصــ سـتـرى صـورتـ
عـــمالقــتـــ الثــنـــ من حـــيــوان الـــبــانــدا
إحـداهـمـا تـبـدو وكـأنـهـا تـلـوح بـيـديـهـا لك.
وتــــتــــألف الــــصــــورتــــان مـن آالف األلـــواح

الشمسية.
وتـشـكل هـذه األلـواح بـاإلضـافـة إلـى ألواح
أخــرى مـجــاورة مــحـطــة عـمـالقـة لــلـطــاقـة
الـشـمـسـيـة قـدرتـها  100مـيـغـاوات وتـمـتد
عـلى مساحة  248 فـدانا تقريبا. إال أن هذه
ـقـايـيس الـصـيـنـيـة ال تـعـد من احملـطـة بــا
احملـطـات الـكبـيـرة لكـنـهـا بالـتـأكيـد مـصدر
لـلفـخـر.وتقـول شركـة "بانـدا غرين إيـنرجي"
الـتي أقـامـت احملـطـة في أحـد مـسـتـنـداتـها
الـرسـمـية إن هـذه احملـطة "صُـمـمت وبـنيت
لــتــجـســد الــكـنــز الــقـومـي الـصــيــني وهـو

الباندا العمالقة".
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وتـبــلغ الـقـدرة اإلنـتـاجــيـة حملـطـات الـطـاقـة
الــشــمـســيــة في الــصـ  130 غــيــغــاوات
ـيا ـرتـبـة األولى عـا وبـهـذا حتـتل الـصـ ا
في مــجــال تــولــيــد الــكــهــربــاء من الــطــاقـة
ـثـال في حـالـة الـشــمـسـيـة. وعـلى ســبـيل ا
تـشـغـيل جـميع هـذه احملـطـات في آن واحد
سـتنـتج ما يـكفـي لسـد أضعـاف احتـياجات

تحدة بأكلمها من الكهرباء. ملكة ا ا
وحتـتضن الص أيضا الكثير من احملطات
الـضخمة للـطاقة الشمسـية مثل مجمع سد
نـطـقة لـونـغيـانـغسـيـا للـطـاقة الـشـمسـيـة 
الــتــبـت والــذي يــضم أربــعــة ماليــ لــوح
شـــمــسي وتــبـــلغ قــدرته اإلنـــتــاجــيــة 850
مـيغاوات. أما أكبر محطة طاقة شمسية في

سـاحـتـها الـشـاسـعة وشـمـسـها الـسـهـول 
ـوقع الـســاطـعـة طـوال الـعـام تـقـريـبـا هي ا

األنسب إلقامة احملطات الشمسية.
وقد مضت احلكومة في بناء محطات توليد
الـطـاقـة الشـمـسـية الـضـخـمة بـسـرعـة فاقت
الـتـوقعـات ما حـدا بـوكالـة الطـاقـة الدولـية
إلى الــقـول إن الـصـ قـد حـقـقت مـنـذ ثالث
ســـنــــوات األهـــداف الـــتـي كـــانت تــــتـــطـــلع
لـتــحـقـيـقـهــا في مـجـال الـطـاقــة الـشـمـسـيـة
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ــا تــوجـد دوافـع أخـرى حتــمل الــصـ ور
عـلى بـنـاء مـحـطـات الـطـاقـة الـشـمـسـيـة في
ـنـاطق الـتـي يـخـيم عـلـيـهـا الـتـوتر بـعض ا
راقب في الـسياسي.فقد الحظ الكثير من ا
الـعـقـود األخـيـرة أن الـصـ أصـبـحت أكـثر
حـرصـا عـلى تـشـجـيع اإلنـفـاق عـلى الـبـنـية
الـتــحـتـيـة في إقـلـيم الــتـبت - الـذي يـتـمـتع
بــحـكم ذاتي ويـطـالب فـيـه كـثـيـرون بـإنـهـاء

السيادة الصينية - ومناطق مجاورة له.
راقـب أن الـص تـسعى وقـد رأى بـعض ا
مـن وراء هــذه االســتــثــمــارات إلى حتــقــيق
أهـداف سياسية تتمثل في تكريس السلطة
الـصيـنـية وتـوفيـر الدعم الالزم لـلصـينـي
ـنـاطق.ويـذكر أن الـذين انـتـقـلـوا إلى هـذه ا
الــصــ قـد أقــامت مــشـروعــا اسـتــثــنـائــيـا
لـتطويع الطاقـة الشمسيـة باستخدام ألواح
شــمـســيـة لــتــوفـيــر احلـرارة لــشـبــكـة حتت
األرض مـــصـــمــــمـــة إلذابـــة اجلـــلـــيـــد عـــلى
ـدن األراضـي دائـمــة الــتـجــمــد في إحــدى ا
بـــإقـــلـــيم الـــتــبـت وذلك من أجل تـــمـــهـــيــد
ـديـنـة لـتـنــمـو فـيـهـا األشـجـار. األراضي بــا
وفـسر الـبعض هـذه اجلهـود بأنـها مـحاولة
ـستوطـن الصـين إلى زيد من ا جلـذب ا
اإلقـليم.لـكن إقامـة محطـات شمـسيـة عمالقة
. ولكي في مـنطقة نائية ال تخلو من مساو
ساو سـنحتاج إللقاء نظرة نـفهم طبيعة ا
أخـرى عـلى الصـ من أعـلى.في عام 1935
رسم عـالم اجلـغـرافـيـا هـو هـوانـيـونغ خـطا
تد شـهيـرا يعرف بـاسم "خط هو" والـذي 
مـن الــشـــمـــال الــشـــرقي إلـى جــنـــوب وسط
الــــصــــ ويـــقــــسم الــــبالد إلـى شـــطــــرين
سـاحة ومتـفاوت مـتساويـ تقريـبا في ا

نسبيا في التوزيع السكاني.
إذ تــعـيش األغــلـبــيـة الـعــظـمى مـن الـشـعب
ــئـــة من الـــصــيـــني الـــتي تـــمــثل  94فـي ا
ـنـطــقـة الــشـرقــيـة في حـ الــسـكــان في ا
ـئـة فـقط مـن السـكـان في يـعـيش سـتـة في ا
اجلــانب الـغـربي.ويـقـول يـوان زو األسـتـاذ
بــاجلـامــعـة الـصــيـنــيـة في هــونغ كـونغ إن:
"تـوزيع مـصادر الـريـاح والطـاقة الـشـمسـية
يــقف عــلـى الـنــقــيض تــمــامــا من الــتــوزيع
الـسكاني".وهذا يـعني أن األلواح الـشمسية

ـئـة وهـو ما تـنـخـفض بـأكـثـر من  30فـي ا
يـعـني أنـهـا قد ال تـتـجـاوز في مجـمـلـها 35
غـيغـاوات.وفي ظل هذه األجـواء تقـول ليو
ــسـتـثــمـرين في مــجـال الـطــاقـة بـاتـوا إن ا
يـبـحثـون عن فـرص أخرى بـديـلة جملـمـعات
الـطاقة الشمسية الـنائية العمالقة وقد آثر
الـبـعض منـهم تـركيـب ألواح شـمسـيـة على
ــدن الــكــبـــرى لــبــيع ــبــاني فـي ا أســـطح ا

الكهرباء للمستهلك مباشرة.
ـشــروعـات في اآلونـة وقــد انـتـشــرت هـذه ا
األخـيـرة ألنـها نـظـريـا تدر ربـحـا أكـبر وال
سـيـما بـعد إلـغاء الـدعم احلـكومي حملـطات

الطاقة الشمسية العمالقة.
ويــقـول بــول: "يـنــبـغي أال نــنـكــر أن تـأثــيـر
الــصــ فـي هــذا اجملــال ال يــقــتــصــر عــلى
مـحـطات الـطاقـة الشـمـسيـة العـمالقة داخل
ـتد أيضـا إلى مشروعات ا  حـدودها وإ
الـطـاقـة الـشـمـسـيـة الـضـخـمـة التـي أقيـمت
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إذ تــتـسـابق دول عـديـدة حــول الـعـالم عـلى
إنـشاء مـحطـات ضخـمة لـلطـاقة الـشمـسية
وفي مـقدمتها الهـند التي شرعت في إنشاء
الـكــثـيـر من مـحـطـات تــولـيـد الـكـهـربـاء من
الــطـاقـة الــشـمـسـيــة. ومع اقـتــراب اكـتـمـال
راحل األخـيـرة من هـذه احملـطات تـنـفـيـذ ا
سـتتـنافس كل مـنهـا على لـقب "أكبـر مجمع
لـلطاقة الشمسية في العالم".ويرتبط الكثير
مـن هــذه احملــطـــات حــول الــعـــالم بــصالت
وثــيــقـة مـع الـصــ مــثل مــجـمع "بــنــبـان"
ـتـد هـذا لــلـطـاقـة الـشــمـسـيـة في مــصـر.و
ـشروع الهائل عـلى مساحة  37كـيلومترا ا
ــرتــقب أن مــربــعــا جـــنــوبي مــصــر ومن ا
تــتــراوح قــدرته اإلنــتـاجــيــة مــا بـ 1600
و 2000مـيغاوات. وتشارك إحدى الشركات
الـصينية حاليا في بناء جزء منه.وبالعودة
إلـى الــصــ تـــرمي شـــركــة "بــانـــدا غــرين
إيـنــرجي" الـتي أقـامت احملـطـة الـتي صُـفت
ألـواحها الشمـسية على هيـئة باندا عمالقة
في مــديــنــة داتــونـغ إلى إنــشــاء مــحــطـات
جـديـدة لـلـطـاقة الـشـمـسـيـة عـلى نـسق هذه
احملــطـــة في الــصــ في إطــار مــا يُــعــرف
بـــاسم "بــرنــامج  100بـــانــدا".فــقــد اخــتــار
ــصـمــمـون خاليــا كـهــروضـوئــيـة فــاحتـة ا
وقــاتــمــة حملــاكــاة قــســمــات وجه الــبــانــدا
ومــظــهــرهــا.وتــشــيــر لــيــو إلى أن أســعــار
األلــواح الـشـمــسـيـة آخـذة فـي االنـخـفـاض
وفي غــضــون سـنــوات قـلــيـلــة لن يـحــتـاج
ـستثمرون للدعم احلـكومي لبناء محطات ا
طـاقـة شـمسـيـة. وذلك ألن انـخفـاض أسـعار
األلـواح الـشـمـسـيـة سـيـكـون كـفـيال بـإغـراء
ـستثمـرين إلقامة محـطات ضخمـة للطاقة ا

الشمسية

الـعـالم في الـوقت الـراهـن فهـي في صـحراء
تـــنــغـــر في الـــصـــ وتــتـــجـــاوز قــدرتـــهــا

اإلنتاجية  1500ميغاوات.
اليــ من الـدوالرات وقــد أنـفــقت الــصـ ا
عـلى إنـشاء هـذه احملطـات ولكن هل أثـبتت
ـشـاريع جـدواهـا االقــتـصـاديـة حـتى هــذه ا
هـذه اللـحظـة? وإلى أي مدى سـتظـل الص
تـبـني مـحطـات شـاسعـة لـلـطاقـة الـشمـسـية

لتحقق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة?
ـؤسـسة "بـلومـبرغ نـيو تـشـير إيـفون لـيو 
إيـنـرجي فـايـنانس" ألبـحـاث الـسوق إلى أن
الـصـ في الـوقت الـراهن هي أكـبـر مـصنّع
لأللـواح الشمسيـة وتقول: "زاد حجم سوق
ـثــابـة األلــواح الــشـمــسـيــة حــتى أصـبـح 
ســيــاســة صــنــاعــيـة تــتــبــنــاهــا احلــكــومـة
الـصينية".وأفادت وكالـة الطاقة الدولية بأن
ـئـة من الـصـ تـصـنّع أكـثـر من  60 فـي ا
ـي من األلـــواح إجــــمـــالـي اإلنـــتــــاج الــــعـــا
الـشمـسية. ومن ثم فـمن مصـلحة احلـكومة
الصينية بالطبع أن تضمن استمرار ارتفاع

الطلب على األلواح الشمسية.
وفـوق ذلك حترص السلطات الصينية على
ــتـجــددة لـتــحـسـ زيــادة مـوارد الــطـاقـة ا
صـورتهـا أمام الـعالم. إذ غـدا االعتـماد على
مــصـــادر الــطــاقــة الــنـــظــيــفــة من األهــداف
األسـاسـيـة الـتي تـرمي احلـكومـة الـصـيـنـية
إلى حتقيقها رغم أن محطات توليد الطاقة
من الــــفـــحم ال تــــزال تـــوفـــر نـــحــــو ثـــلـــثي

احتياجات الص من الكهرباء.
ـــســتــغـــرب أن تــقــام ولـــهــذا لم يـــكن من ا
مــحــطـات ضــخــمــة لـلــطــاقـة شــمــســيـة في
شمسة مترامية األطراف الواقعة السهول ا
. فـــهــذه شـــمـــالي وشـــمـــال غـــربي الـــصـــ

ـان حتـتـضن مـئـات الـنـواب الـذين تـراهم عـلى مـدى أربع سـنـوات وقـبــة الـبـر
لفـات التي توزع علـيهم وترى حتركـهم كخلية منـهمك بتـصحف األوراق وا
الـنـحل رجــاالً ونـسـاءً في الـرواح واجملـيء وتـرك امـاكـنـهم بــكل نـشـاط وهـمّـة
خروجـاً ودخوالً مـن والى قاعـة اجتـماع اجملـلس وترى بـعض اجلالـس الى
ا يـصدر عن رئيس اجمللس جانب الـبعض اآلخر يـتحاورون دون ان يعـبأوا 
من حـديث وآخـرون تــفـتـقـد وجـودهم في أمـاكـنــهم وهم لـيـسـوا عـدداً قـلـيالً
وح تـستمر اجلـلسات ويقـرص اجلوع بعضـهم فليس عيـباً أن يأكل احدهم
ليـسد جوعه أو انه يـريد ان يـتناول شـيئاً خالل اجلـلسات وهـو ما حصل مع
إحدى النائبات وكان النقاش حامي الوطيس ح عمدت الى اخراج ما يؤكل
من حقيـبتـها وأكـثر الـظن (كلـيجة) لـتتـناولـها وهي في مـكانـها بـاجمللس تأكل
وتسـمع ولم تـكن على مـا يـبدو راغـبـة في الـذهاب الى الـكـافتـريـا على خالف
الكـثير من النـواب الذين تبـقى أماكنـهم شاغرة بسـبب وجودهم في الكـافتريا
أو الـسـعي لـلحـصـول عـلى فرصـة العـطـاء التـصـريـحـات النـاريـة لالعالمـي

وكثـير من النواب يتـراشقون االتهامـات بشأن العزوف عن حـضور اجللسات
وتمضية الوقت في الكافتريا.

مـثلي الـشعب والـعديد بـينـهم من األشخاص انهـا والله جلـسات لن نـنسـاها 
ـتـلـفـعات الـهـادئـ الوقـورين الـذين ال تـسـمع لـهم صـوتاً أو تـلـكم الـسـيدات ا
بـعـباءاتـهن الـذيـن يحـضـرون اجلـلـسـة بـصـفـة مـسـتـمـعـ يـرهـقـهم اجلـلوس

الطويل الذي يسبب الضجر واالغفاء.
وبعـد هذه السنوات األربع العجاف واسـتعراض مواضيع اجللسات فال جتد
بيـنها ما يعالج شـؤون الناس أو يتكـلم عن قضاياهم ألنهـا عادة غير الئقة ان
ـثل القـائل (دع اخلـلق للـخالق) تتـكلم عن فـقـر النـاس ومشـالكـهم جـرياً مع ا

وعدم فضح الناس وبؤسهم.
ـشاريع التي ولكن من اجلـانب اآلخر يـدفعنـا الفـضول الى السـؤال عن تلك ا
تقـدم بها بعض النواب وطلبوا ادراجها في جدول اجللسات استجابة لضغط
ـسؤولـيـتهم أمـام نـاخبـيـهم كونـهـا تمـثل مـظاهـر صـارخة الـشـارع وشعـوراً 
تـمس حـياتـهم الـيـومـيـة وحـقـوقـهم الـضـائعـة وتـعـسف الـروتـ وبـيـروقـراطـية
ـسـتـغلـ والـتـمـايز لـلـبـعض على الـقـوان واالجـتـهـادات الشـخـصـية وردع ا

البعض اآلخر وكثير غيرها.
نـقــول آن األوان ان نـسـأل رئـيس مـجـلس الــنـواب عن الـدُرج الـذي دُست فـيه
مشـاريع قوان لها عالقة باجملـتمع وأصبحت من األوراق اخلاضعة لالتالف
حسب قـانون اتالف األوراق الرسمية الصادر في الوقائع العراقية ومادامت
الفـاحتة قد قُرأت عـلى اجمللس على حد قـول السياسي اخملـضرم الذي أطلق

هــذا الـــوصــــــف أفال يــكـــون من بــاب الـــصــــــــــدقــة أو
النـوايـا احلـسنـة او الـعـــــــمل الصـالح أن تـخـرج تلك
ـشـاريع الى الـنـور قــبل أن تـدخل في ديـاجـيــــــــر ا
ظالم آخـر ولـكــــم األجـر والـثـــــــــواب وغـفـر الـله

لكم.

قتل سواء يا له من صـياد ماهر يقـتنص فريسـته بكل دقة وحذق لـيصيبـها 
سـدد لـها سـهـما أو رصـاصـة فال تـخطيء يـده الـرميـة .. انه صـياد مـحـترف

ورث مهنته من آباء وأجداد .
يـرى بـعـيـنـيه مــا ال يـرى غـيـره ويـســمع بـأذنـيه مـا ال يـســمع غـيـره  يـحـسب
سـافة الفـاصلـة بيـنه وب الـفريسـة .. فان كـانت طيـرا في السـماء قـدر لها ا

تقديرا غيره عن وحش في غابة .
ترى كم من الصيادين يحذون حذوه فال ترتعش لهم يد وال تخطأ رميتهم ?
ها هم هـؤالء يـكسـبون رزقـهم في اصـطيـاد الـفرائس من احلـيـوان  فمـا بال

هؤالء الذين يصطادون فرائسهم من البشر ?
ـروعة هل تـغيـر اسلـوب الـصيـاد ليـنـتقل هـذه األنتـقـالة ا مـشهـد غـريب حقـا 

فيصطاد األنسان بدال من احليوان .
ـريـضـة الـتي فـقـدت رحـمـتـهـا وعطـفـهـا وحـنـانـهـا لـتـكـون أشد انهـا الـنـفس ا
ضراوة من الـوحوش  وهي حـ تفـعل فعـلتـها ال يـرتوي غـليـلهـا اال بتـعذيب
الـفريـسـة الـتعـذيب الـبـشع ثم لـتطـلق عـلـيهـا رصـاصـة الرحـمـة ولتـتـركـها في

العراء بال خفقة قلب .
انه نوع من الـصيد مـا كان يفعـله األنسان الـبدائي .. غيـر أن مفهـوم العصر
ولـغـته اتـخذت عـنـد فـئـة من النـاس طـابـعـا يرسم لألحـقـاد الـتي في الـصدور

صورة جديدة للتنفيس عنه .
اء العـكر لتكون الفـريسة ضحيتـها  وهم يوقعون بها وثمة من يـصطادون با
ـكر واخلـديعـة لتـنال مـنهـا ما تـنال..قـد يكـون انتـقاما بـأسالـيب متـعددة من ا
وقـد يـكـون اضـطـراب شـخـصـيـة وانـفـصـامـها  ولـكـنـه علـى أيـة حـال صورة

جديدة في التعامل مع الغير .
ونفـر آخر ينـصبـون الشراك لـلمـرأة .. وهو صـيد رخيص لـأليقاع بـالفـريسة

وسلب أغلى ما يكون عندها .
أليس هـذا النفر الضال قد اسـتباح القيم واألخالق بأن يكـون صيد الفريسة
ثـابة صـيد ـرأة  رأة بـكل ما لـها من اعـتبـار ? انهم يـحسـبون غـواية ا هي ا
نادر ال يـقدر عـلـيه كل أحد  وهم يـذلك يـلعـبون لـعبـة خـطرة في ايـقاع األذى
بـأسـرة ترى في الـشـرف عـنـوانا لـبـنـائـها  لـقـد تـف الـصـيـادون في رؤيـتهم
ا فيها من طمع لطـريقة الصيد ..ذلك أن نوع الفريسـة تعددت فيه األهداف 

أو حقد أو انتقام .
وهي بعـد ذلك تـعتـــــبر ظـاهـرة خـــــطـيرة يـجب ايـقافـها
في أي مــجـتــمــــــع تـطــفـو عــلــيه وازالـة أســبـابـــــــــهـا
ارسونها دون رحـمة أو شفقة .. بتـقليم أظافر الـذين 
وهل تــكــون رحـمــة أو شــفـــــــــقــة لــصــيـاد يــأكل حلم

البشر?
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أُعـطيت دواءً وهمياً في شكل مشروب.
ـبــحــوثـ وتــابع الــبـاحــثــون أوزان ا
وكـتـلة الـدهون وكـذلك مسـتوى "ثالثي
الـغـليـسـريد" لـدى كلٍ مـنهـم ليـرصدوا
ـؤشرات الثالثة حـدوث انخفاضٍ في ا
ســالـفـة الــذكـر كــافـة بـالــنـســبـة ألفـراد
اجملـمـوعـت األولـيـيْن.ورغم أن نـتائج
هـذه الدراسة ال تزال حتتاج إلى تأكيدٍ
لـهـا عـبـر إجـراء دراسـاتٍ أكـبر وأوسع
.وتُـظـهـر نـطـاقــاً فـإنـهـا تـظل مُـشـجـعـةً
الـدراسـات التي تُـجرى عـلى حيـوانات
- وبــاألحـرى فـئــران عـلى األغـلب - أن
ثــمـة إمـكــانـيـة ألن يــؤدي تـنـاول اخلل
إلـى تـــقـــلـــيل مـــســـتـــوى ضـــغط الـــدم
ـوجودة وتـقـلـيص اخلاليـا الـدهـنـيـة ا
في مـــنــطـــقــة الــبـــطن.وتــســـاعــد هــذه
الــنـتــائج عـلى تــبـريــر إجـراء دراسـاتٍ
رة لـكن من الحـقـةٍ عـلى الـبـشـر هـذه ا
الــضـروري الــتــأكـيــد هـنــا عـلى أن أي
ادعـاء بـوجـود فـوائـد صـحـيـة لـتـنـاول
اخلـل اســتــنــاداً إلـى الــدراســات الــتي
أُجـريت عـلى احليـوانـات فقط هـو أمر
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ـنزل.اشتـهيت قبل ذهـابي للـقاء صـديقي وزمـيلـ اخرين فـكرت بـالبـقاء في ا
ثـنوي الذي اريد ان اكمله.فـهذا الكتاب يجذب قراءة اجلـزء الثاني من كتاب ا
تعب مثلي من اخبار السيـاسة.ما جعلني اغادر هو مكان تواجد ساكـ ا ا

اصدقائي.
فهنـاك خلف جامع اخللـفاء كان موعد لـقائنا.كـنا ثالثة رابعهم انـا جلسنا في
عـمارية ـعماريـة ا مكتـب صغيـر يطل شـباكه عـلى ظهر اجلـامع هذه الـتحـفة ا

التي ما زالت اثار انامل محمد مكية طرية على بعض جدرانه.
حتدثنـا كمـجموعـة اشتراكـية مـشبوهـة في اشياء كـثيـرة.تذكر اصـدقائي ايام

ضحكة ايضا. الشيخ جالل احلنفي وحكاياته العجيبة وا
ثنـوي وحيدا عـلى الطاولـة.وب احل وعلـقت انا وحتدثت عن تـركي لكتـاب ا
واالخر كـنت انظر الى جدار اجلامع الذي كان يخضع لـعملية ترميم كمريض
ورسائـلـها الـقـاسيـة التي ال له شـان.تـمتـلك االمـكنـة االثـرية سـحرهـا اخلـاص
يلتـقطها الكـثيرون.فهذه اجلـدران بآجرها وطابـوقها وزخارفهـا الدقيقة حتكي
لنا عن جتربة صامتة قريبة من جتربة االنسان هذا اخمللوق الذي سيكون في
ـــثل هــذه يـــوم مــا جتـــربـــة صــامـــتـــة ايــضـــا.اذن هـــنــاك ســـر في اجنـــذابي 
وهذا السر هو اعتقادي باني اعاني من تغير قد ال ينفع معه معاملتي االمكنة

كمريض.
قــلت الصـدقـائي انـهم يــجـلـسـون في قـلب بــغـداد الـعـبـاسـيــة.ضـحـكـوا لـكـني
وجـود هـنا ـتـصوفـة واالولـيـاء ا ـسافـة بـ االثـار ومراقـد ا شـرحت لـهم ان ا

وهناك تشهد على ما اقول.
واخـبـرتـهم ان جـبـرا كـان يـهـيم بـغـمــوض بـغـداد الـسـاحـر.كـان يـبـحث عـنـهـا
وبقـي فيها حتى وح سنحت له الـفرصة سكن فـيها كبغـدادي متانق بشـوق

رحيله عام 1994.
كنت مـطوقا بصمت تاريخي ال ينـتهي.وكل ما كنت اسمعه من اصدقائي كان
يـذوب في مـساحـة الـفراغ الـهـائلـة في داخـلي.عشت سـاعـة كامـلـة وانا اتـعلم

درس الــصــمـت الــذي ال تــعــد حـــروفه وال حتــصى.وحــ
نـــهــضت صـــعت بـــضــعـت درجــات الصـل الى ســوق
ـنطـقـة منـخـفضـة.الـقيت نـظـرة على الغـزل ذلك الن ا
هيب ومـنارته الرائعـة وسرت خطوات باب اجلـامع ا
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يــطــرح الـبــشــر مـنــذ قــرون أسـئــلـة ال
يـجدون لـها إجـابات شـافية وهي هل

توجد مخلوقات في الفضاء.
وتـوصل العـلمـاء في بحـثهم الـطويل
عن احلـقيقـة إلى نتائج كـما وضعوا
نـظريـات غير مـقنعـة وكشـفوا الكـثير

ذهلة. من احلقائق ا
وعـلـينـا أن نـعرف أنه إذا كـانت هـناك
مــخــلـوقــات في الــفــضـاء فالبــد أنــهـا

تعيش في النطاق الصالح للحياة.
dLI «

يـعـود انـبـهـارنا بـاحلـيـاة في الـفـضاء
نـظـار اجلـديد إلى عـصـر غـاليـلـيـو وا
الـــذي يــســمح بـــالــنــظـــر إلى أعــمــاق
الــسـمــوات في بـدايــة الـقـرن الــسـابع

عشر.
كــنـا نــعـتــقـد أن الــبـقع الــداكـنــة عـلى
ســطح الـقــمـر مــحـيــطـات واســعـة من
ــيــاه. وكــنــا نــســمــيــهــا "مــاريــا" أو ا

"البحر" باللغة الالتينية.
هـل في هـــذه الــــبـــحــــار حـــيــــاة مـــثل

بحارنا?
ا هي نـعرف الـيوم أن بـحار الـقمـر إ
ســهــول واســعــة من الــبــازلت الــداكن

الناجت عن الثورات البركانية.
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كيف يكون شكل سكان الفضاء?
رأى الـفـلـكي ولـيـام هـيـرشل فـي عام

أن سكان الفضاء البد يكونوا 1870
أطول عموما من البشر.

وتمكن بواسطة منظار قوي أن يقيس
حجم القمر وطول فصوله وأيامه.

فــالـكـوكب األحــمـر أصـغــر حـجـمـا من
كـوكـبـنـا وبالـتـالي اجلـاذبـيـة فيه أقل
حــسب هــيــرشـل وعــلـيـه فــإن ســكـان

القمر ينمون أكثر منا.
سكان زحل األرقى

ـانـويل كـانط أن يــرى الـفـيـلـســوف إ
ذكـاء ســكـان الـفـضـاء يـتـزايـد نـسـبـيـا
بـــبـــعـــدهم عن الـــشـــمس مـن ســـكــان
عـــطـــارد األغـــبـــيــاء إلـى ســكـــان زحل

العباقرة.
وفي عام  1848أراد الـقس االسكتلندي

وأســتـاذ الـعـلـوم ثـوامس دك إحـصـاء
ســــكــــان الـــفــــضــــاء في اجملــــمــــوعـــة

الشمسية.
وقـال إذا كـانت الكـثـافة الـسـكانـية في
الـفضـاء تعـادل الكـثافـة السـكانـية في
اجنـــــلــــتــــرا أي  280 شـــــخــــصــــا في
ــــربــــــع فـــإن الــــكـــيــــلــــومــــــــــتــــر ا
اجملموعة الشمسية تؤوي  22 ترليون

نسمة.
وال يـنبغي البحث عن أفضل حياة في
اجملــمـوعــة الــشـمــسـيــة في الــكـواكب
ريخ ولـكن في األقمار الـقريبـة مثل ا
الـبعيدة مثل يوروبا الذي يدور حول
ـشتـري أو إنسـيالدوس الذي يدور ا

حول زحل.
ويـحـيط بهـا ميـاه سائـلة. ويـعتـقد أن
هــنــاك حـــرارة داخــلــيــة تــمــنع مــيــاه

احمليطات من التجمد.
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ــــيـــاه إذا وجــــدت حــــيـــاة فـي هـــذه ا
الـقمـرية فإن قـواعد الـفزياء الـبسـيطة
تــفــســر ظــهــورهــا. وإذا كــانت هــنـاك

مـخـلوقـات بـحـرية كـبـيرة البـد لـها أن
تـتحرك بسرعة للقبض على فريستها
والــهــرب من اخلــطــر الـذي يــهــددهـا.
بـالتالي البد ان تشـبه أسماك الصبار
ودالفــ وأســمـاك الــقـرش. ومن هــنـا

تبدا رحلة صيد أسماك الفضاء.
ويـعــتـقـد الـفـلـكـيـون أن درب الـتـبـانـة
يــحـتـوي عـلى  40 مــلـيــار كـوكب مـثل
األرض. وتــوصـــلــوا غــلى هــذا الــرقم
بــعــد اكــتــشـافــهم  3800كــوكـب خـارج

اجملموعة الشمسية قريبا منا.
وإذا حـسـبـنـا عـدد الـكواكب فـي كامل

ليارات. اجملرة البد أن يكون با
…UOŠ œułË 

كـيف نبحث عن احلياة? عندما يدرس
الـفـلـكـيون الـكـواكب خـارج اجملـمـوعة
الـشمسـية يبـحثون عن الـغازات التي

تعد مؤشرا على وجود احلياة.
ـيثـان تخـرجه احلـيوانـات على غـاز ا
ســطح األرض من الـنـمل األبـيض إلى
األبـــقـــار. ولــكـــنه يـــخـــرج أيـــضــا من
. فالهـدف هو البحث عن غاز الـبراك

زوجـا مع غازات أخرى مثل ـيثان  ا
األوكــسـجـ واألوزون الــذي يـنـتـجه

ضوء الشمس في كوكبنا.
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أين نـبـحث? يـرى الـعلـمـاء أنه يـنـبغي
الــــتـــركــــيـــز عــــلى الــــكــــواكب خـــارج
اجملـموعـة الشمـــــــسيـة وحتديدا في
مــا يــطــلق عــلــيه الــنــــــــاطـق الـقــابل

للحياة. 
ـنـاطق التي لـيست قـريبـة جدا وهي ا
من النجم فتكون حارة حرارة شديدة
وال بــعـيـدة جـدا فـتـكـون بـاردة بـرودة
شـديدة وبالتـالي تتوافر فـيها شروط

احلياة.
وأقــــرب كــــوكـب خــــارج اجملــــمــــوعـــة
الـــبــرشـــيـــة اكــتـــشــفـه اإلنــســـان هــو
بـروكيـسا سنـتوري ويقع في الـنطاق
الـــقـــابل لـــلـــحـــيـــاة حــول أقـــرب جنم

لشمسنا.
وأطـــلق الــفــزيــائـي الــروسي الــثــري
يــوري مــيـلــنـر مــشــروعـا يــهـدف إلى
إثـبات مفهوم اإلبحار بواسطة الرياح

ـئــة من الــشــمــسـيــة بــنــحـو  20 فـي ا
سـرعة الـضوء. وإذا جنح في تـصميم
ـطـلـوبـة فـإنـها سـتـصل إلى ـركـبـة ا ا
كـوكب بـروكسـيـما سـنـتوري خالل 20
عـــامـــا من اإلبـــحــار وأربـــعـــة أعــوام

أخرى إلرسال معلومات إلى األرض.
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يـعـتـقـد الـفـلـكـيـون أن سـكـان الـفـضاء
ـا يـكـونون مـوجـودين في الـثـقوب ر
الـسوداء أو في الـنجـوم الضـخمة أو
فـي الــثـــقــوب الـــســـوداء بــوسط درب

التبانة.
إن أي حــضــارة لـســـــــــكــان الـفــضـاء
اليـ الـسـنـ تــكـون سـبـقـتـــــــنــا 

بـــالـــتــالـي البـــد انــاه طـــورت الـــذكــاء
االصطناعي. 

ـا ال يــحـتـاج سـكـان الـفـضـاء إلى ور
الـعــيش في الـنـطـاق الـقـابل لـلـحـيـاة
.ويــعــتــقــد ــاء واألكــســوجــ حــيـث ا
بــعض الـفــلـكـيــ أن سـكـان الــفـضـاء
يـــفــــضـــلـــون الـــعـــيـش في الـــثـــقـــوب

السوداء.
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