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أشارت دراسة جديدة إلى أّن السياسات المناخية التي تحاول معالجة مشكلة تغير المناخ سوف تزيد من فرص العمل في 
قطاع الطاقة العالمي، خصوصًا المرتبطة بالطاقة الشمسية

هوامش

محمود الرحبي

حصل املسلسل التركي »قيامة أرطغرل« على مشاهدة 
جماهيرية تكاد تكون خرافية، إذا أحصينا فقط عدد 
املــشــاهــديــن لــه حتى اللحظة )قـــارب ثــاثــة مــلــيــارات(، 
إذ ُبــّث على شاشات 71 دولــة، وتمت دبلجته إلــى 25 
التركي  املــمــثــل  أرطــغــرل  دور  أّدى  وقـــد  مختلفة،  لــغــة 
ــاتــــان. أعــــرف أشــخــاصــا اشــتــركــوا  ــتــان دوزيــ إنــجــن أل
املسلسل  ملتابعة حلقات  فقط  »نتفلكس«  في منصة 
الرغم  الــذي يعرض في خمسة مواسم. على  الطويل، 
من ذلك، ال تحتاج مشاهدته صبرًا عقابيا، كما يحدث 
ــل تلك 

ّ
مــع مــســلــســات عــربــيــة كــثــيــرة، بــقــدر مــا تــشــك

املشاهدة متعة متجّددة. ويكمن سر هذه الجاذبية في 
التقنيات العالية املستخدمة فيه إلى جانب أداء املمثلن، 
ما  حلقة   

ّ
كــل مــع  منها. ستعيش  الحربي  خصوصا 

 تفاصيلها امليدانية والنفسية، 
ّ

يشبه معركة حية بكل
إلى  املــعــارك مستويات عــدة. فباإلضافة  وتــأخــذ هــذه 
املــســتــوى املــبــاشــر فــي ســاحــات الــوغــى، بــن أرطــغــرل 
ورفــاقــه ومــن يواجههم، ســواء من مسيحيي فرسان 
الــذيــن كــانــوا يحتلون قــرابــة نصف  املــغــول  الهيكل، أو 

العالم الــقــديــم. أحــد هــذه املــســتــويــات، إتــقــان املسلسل 
أرطغرل وقبيلته  الذي يعيشه  الخفي  الصراع  تحريك 
قــايــي مــع الــخــونــة الــذيــن مــا إن ينكشف واحـــٌد منهم، 
ويجري التخلص منه، حتى يظهر آخر جديد يساهم 

في تأزيم خط سير األحداث ذات الطبيعة امللحمية. 
العثمانية،  الــدولــة  بقيام  تتعلق  فــتــرة  املسلسل  يعالج 
وذلك التحول من القبيلة إلى الدولة الذي أّسسه عمليا 
الــقــائــد الــحــربــي أرطــغــرل بــن سليمان شـــاه، وهــو والــد 
عثمان األول مؤسس الدولة العثمانية. انطلق املسلسل 
تتساوق  بتفاصيل  شحنت  تــاريــخــيــة،  معطيات  مــن 
ــه لــم يــركــز فــقــط على 

ّ
مــع ممكنات الــتــاريــخ. كــذلــك فــإن

شخصية أرطغرل، بل أيضا على تفاصيل تلك املرحلة 
عبر تسليط الضوء على مختلف جوانبها وطبيعتها. 
، ال يمكن الحديث عن املغول من دون استحضار 

ً
فمثا

السبب  به، وهو  امتازوا  الــذي  والبدائي  املّجاني  العنف 
فون وراءهم حضارة أدبية وعلمية 

ّ
الذي جعلهم ال يخل

بــخــاف الـــعـــرب الـــذيـــن تـــركـــوا حـــضـــارة تــكــاد تشكل 
 مرة، 

ّ
أرشيفا يصعب حصر منجزاته وتنوعه. وفي كل

الــتــراث  ذلــك  عــن   
ً
فــضــا بجديد،  املخطوطات  تفاجئنا 

لم يحقق بعد، وتحويه جامعات كثيرة،  الــذي  الضخم 

القوة  مثل »اليـــدن« فــي هــولــنــدا. وُيــبــرز املسلسل تلك 
االستخباراتية املسيحية من أجل الهيمنة على الشرق، 
 

ّ
وُيقَصد مــن ذلــك الــزحــف نحو الــقــدس، وهــو حلٌم ظل
يــراود فرسان الهيكل، وساهم أرطغرل في إجهاضه، 

في معارك طويلة عرضها املسلسل بالتفصيل. 
تــقــع أحــــداث الــعــمــل فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر املــيــادي، 
استقصاء  املبذول في  البحثي  املجهود  ويتضح مدى 
التفاصيل التاريخية والوقائع املعنية بتلك املرحلة. ومن 
املمثلن  اخــتــيــار  املسلسل،  فــي  التشويق  مكامن  أهــم 
الــتــقــّدم فــي املتابعة  وكــثــرتــهــم وتــجــّددهــم، لتشعر مــع 

بــانــســجــام ألداء دورهـــا،   شخصية اخــتــيــرت 
ّ

بـــأّن كـــل
خــصــوصــا املــحــاربــن رفــــاق أرطـــغـــرل مــمــن يتميزون 
بــبــنــيــات جــســمــانــيــة تــؤهــلــهــم مــنــطــقــيــا لــلــقــيــام بــــأدوار 
ــارك ملصلحتهم.  ــعـ املـ درامــاتــيــكــيــة فـــي تــحــويــل ســيــر 
ــــذي اعــتــمــده املــســلــســل يجعل  ــإّن الــتــقــطــيــع الـ ــ كـــذلـــك فـ
عن   

ً
فضا التالي،  املشهد  انتظار  في  معلقا  املشاهد 

أفق  اعتمد املسلسل ما يمكن تسميته  التالية.  الحلقة 
اللقطة  تصل  إن  فما  الــواحــدة،  الحلقة  داخــل  االنتظار 
أخـــرى، ويجري  إلــى لقطة  الـــذروة يجري االنتقال  إلــى 
كذلك تصعيدها درامــيــا إلــى حــدود الـــذروة، ثــم ينتقل 
العودة إلى  إلى أن تتم  إلى لقطة ثالثة، وهكذا  املشاهد 
متابعة مسار اللقطة األولى التي ظلت معلقة، لكن ليس 
املوسيقى  على  أيضا  املسلسل  ويعتمد  طويل،  لوقت 
 لــقــطــة. دغـــدغ »أرطــغــرل« 

ّ
الــتــصــويــريــة املــصــاحــبــة لــكــل

أحام املسلمن في قائد يوحدهم ويدافع عن األقصى، 
رفعت  الــتــي  للمسلسل  الجاذبية  عناصر  أحــد  وهـــذا 
الـــذروة، بعدما  إلــى  فــي باكستان وحــدهــا  مشاهداته 
 عن املشاهدات 

ً
تمت دبلجته إلى اللغة األوردية، فضا

العربية التي لم تخفت وتيرتها، مع أّن املوسم الخامس 
واألخير من املسلسل قد أنجز عام 2019.

»قيامة أرطغرل« وسّر التشويق

وأخيرًا

لم تخفت وتيرة المشاهدات 
العربية للمسلسل مع أّن 

الموسم الخامس واألخير من 
المسلسل أنجز عام 2019

االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة
Monday 26 July 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

الطاقة النظيفة
8 ماليين فرصة عمل إضافية متوقعة

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أنــجــزهــا  ــ أظـــهـــرت دراســ
بـــاحـــثـــون فــــي املـــعـــهـــد األوروبــــــــي 
السياسات   

ّ
أن والبيئة  لالقتصاد 

املناخية الصارمة املتسقة مع الحفاظ على 
االحترار األرضي أقل من درجتني مئويتني 
ستزيد وظائف قطاع الطاقة العاملي بنحو 
8 مــاليــني بــحــلــول عـــام 2050، ويــرجــع ذلــك 
الطاقة  فــي صناعات  املكاسب  إلــى  أســاســا 

الشمسية وطاقة الرياح.
فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم الجمعة 23 
أنشأ   One Earth فــي مجلة  تــمــوز  يــولــيــو/ 
الباحثون مجموعة بيانات عاملية لبصمات 
الوظائف في 50 دولة واستخدموا نموذجا 
هدف  تلبية  مــحــاولــة  كيفية  فــي  للتحقيق 
التي  العاملي التفاقية باريس 2015،  املناخ 
بــلــغ إجــمــالــي عــــدد الـــــدول املــوقــعــة عليها، 
ــاديـــة والــعــشــريــن  عــلــى هـــامـــش الــقــمــة الـــحـ
ــّهــــدت جــمــيــعــهــا  تــــعــ ــنـــاخ، 195 دولــــــــة،  ــمـ ــلـ لـ
ر املناخ،  بمحاربة األسباب املؤدية إلى تغيُّ
وتــخــفــيــض درجــــة حـــــرارة الـــغـــالف الــجــوي 
لألرض بمقدار درجة ونصف إلى درجتني 
مــئــويــتــني، لــلــوصــول بـــدرجـــة الـــحـــرارة إلــى 

مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
يــعــمــل فـــي قــطــاع صــنــاعــات الــفــحــم والــنــفــط 

)Getty( 2050 يتوقع أن تبلغ حصة قطاع الطاقة المتجددة 84 % من إجمالي وظائف الطاقة عام

والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــيـــوم قـــرابـــة 18 مــلــيــون 
شخص، لكن للحفاظ على االحترار العاملي 
عند أقــل مــن درجــتــني مئويتني، وهــو هدف 
ــة، يـــجـــب أن  ــيـ ــاقـ ــفـ مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي االتـ
الوقود  أنــواع  تنخفض استخدامات جميع 
استبدالها  يتم  وأن  كبير  األحــفــوري بشكل 
بــمــصــادر طـــاقـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون. ومــن 
املرجح أن يــزداد عدد الـــ18 مليون عامل في 
أو بأكثر  إلــى 26 مليونا  الــطــاقــة  صــنــاعــات 
مـــن 50 فـــي املـــائـــة إذا وصــلــنــا إلـــى أهــدافــنــا 
املــنــاخــيــة الــعــاملــيــة. ويــتــوقــع أن يــضــم قطاع 
املتجددة  الطاقة  مــصــادر  وتركيب  تصنيع 
والتي  الوظائف،  هــذه  إجمالي  ثلث  حوالي 
على  عليها.  التنافس  أيضا  للبلدان  يمكن 
القياس  الدراسة على  التحديد، ركزت  وجه 
على  الــطــاقــة  نــظــام  تغييرات  لتأثير  الكمي 
التي تتعلق باألنشطة األساسية  الوظائف 
 
ّ
املـــشـــاركـــة فـــي ســالســل تـــوريـــد الـــطـــاقـــة، ألن

بنمو  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الوظائف  هــذه 
وانحدار تقنيات الطاقة. 

ــة،  ــ ــــدراسـ ــي الـ ــاحـــث الـــرئـــيـــســـي فــ ــبـ ــول الـ ــقــ ويــ
درجــة  على  الحاصل حديثا  بـــاي،  سانديب 
البيئة واالستدامة،  الدكتوراه في تخصص 
مــن جــامــعــة »بــريــتــش كــولــومــبــيــا« الــكــنــديــة، 
البلدان مكاسب  بينما ستشهد غالبية  ــه 

ّ
إن

والهند  املتحدة  الواليات  الوظائف مثل  في 

 الــصــني 
ّ
ــإن ــ ــا، فــ ــيـ ــقـ والــــشــــرق األوســـــــط وأفـــريـ

والدول املصدرة للوقود األحفوري )النفط(، 
مــثــل كــنــدا وأســتــرالــيــا واملــكــســيــك، قــد تشهد 
انــخــفــاضــا صــافــيــا فـــي الـــوظـــائـــف. يضيف 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن بـــاي، فــي تــصــريــح لـــ

الــخــســائــر في  فــي املستقبل ســتــكــون معظم 
الوظائف في قطاعات تعدين الفحم والنفط 
والغاز. مع ذلك، سيتم خلق وظائف جديدة 
املــتــجــددة مثل تصنيع  الطاقة  فــي قطاعات 
ــة الـــــريـــــاح. تــمــثــل  ــاقــ ــة الــشــمــســيــة وطــ ــاقـ الـــطـ
ــاع الــســيــاســات للعمل 

ّ
الـــدراســـة دافــعــا لــصــن

على دعم التحول للطاقة النظيفة في جميع 
 تــحــوالت الــطــاقــة 

ّ
أنــحــاء الــعــالــم، وتــظــهــر أن

مثل  وخــاســريــن  فــائــزيــن  ستخلق  النظيفة 
عمال مناجم الفحم أو عمال استخراج النفط 
الذين قد يفقدون وظائفهم. وتحذر النتائج 
الشرق  فــي  النفط  قطاع  يتراجع  ــه عندما 

ّ
أن

األوسط، سيشهد القضاء على مئات اآلالف 
من الوظائف ذات األجر الجيد. ومن ثم، لجعل 
هذا االنتقال »عــاداًل« تحتاج الحكومات في 
التخطيط بشكل  إلـــى  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
الذين  للعمال  فــرص عمل  لتوفير  استباقي 

تتوقع أن يفقدوا وظائفهم. 
أما املشرف على الدراسة جوهانس إيمرلنغ، 
الــخــبــيــر فــي االقــتــصــاد الــبــيــئــي، فــي املعهد 
األوروبـــــــــي لـــالقـــتـــصـــاد والـــبـــيـــئـــة، فــيــوضــح 

مــا يستخدم  غالبا  ــه 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

ــتــــخــــراج الــفــحــم  الـــســـيـــاســـيـــون وظــــائــــف اســ
األنــواع  هــذه  على  االعتماد  لتبرير  والنفط 
مـــن الـــوقـــود بــــداًل مـــن الـــشـــروع فـــي الــتــحــول 
الــدراســة  هــذه  لتأتي  النظيفة،  الطاقة  نحو 
املتجددة  الــطــاقــة  إلــى  االنــتــقــال   

ّ
أن وتكشف 

يمكن أن يوفر ماليني من فرص العمل. طبقا 
 الفريق 

ّ
للنموذج الذي اعتمدته الدراسة، فإن

يتوقع أن تبلغ حصة قطاع الطاقة املتجددة 
84 فـــي املـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي وظـــائـــف قــطــاع 
الطاقة عام 2050، في حني سيكون إجمالي 
الوظائف من العمل في القطاعات املعتمدة 
ــة،  ــائــ ــــي املــ عـــلـــى الـــــوقـــــود األحــــــفــــــوري 11 فـ
باإلضافة إلى 5 في املائة أخرى متوفرة من 

العمل في مجاالت الطاقة النووية. 
 وظــائــف اســتــخــراج الوقود 

ّ
ويعني هــذا أن

ــفــــوري الـــتـــي تــشــكــل 80 فـــي املـــائـــة من  األحــ
ستنخفض  الحالية  الطاقة  قطاع  وظائف 
بسرعة، وسيتم تعويض هذه الخسائر من 
خالل املكاسب في وظائف تصنيع الطاقة 
الشمسية وطــاقــة الـــريـــاح. لــكــن، مــع تــزايــد 
الــدعــوات األممية ودعـــوات املجتمع املدني 
االعــتــمــاد على  لتقليص  الــبــيــئــة  ونــشــطــاء 
الفحم في الصناعة وتوليد الكهرباء، تزايد 
قلق املستثمرين من ضخ مزيد من األموال 
في الصناعات القائمة على الفحم. وتسبب 
هــذا القلق فــي انخفاض إمـــدادات محطات 
في   75 بنسبة  بالفحم  تعمل  الــتــي  الطاقة 

املائة منذ عام 2015.
 هــدفــهــم الــتــالــي 

ّ
يــقــول مــعــّدو الـــدراســـة إن

فــي مستويات  الــتــحــوالت  هــو استكشاف 
املهارات ومتطلبات التعليم واألجور التي 
قد تنجم عن محاولة تحقيق هدف املناخ 
أقل  عند  االحــتــرار  على  والحفاظ  العاملي 

من 2 درجة مئوية.

بلغ إجمالي عدد الدول 
املوقعة على اتفاقية 
باريس للمناخ التي 

أبرمت عام 2015، على 
هامش القمة الحادية 
والعشرين للمناخ، 

195 دولة

■ ■ ■
زت الدراسة على 

ّ
رك

القياس الكمي لتأثير 
تغييرات نظام الطاقة 
على الوظائف التي 
تتعلق باألنشطة 

األساسية املشاركة في 
ساسل توريد الطاقة

■ ■ ■
ه عندما 

ّ
تحذر النتائج أن

يتراجع قطاع النفط 
في الشرق األوسط، 
سيشهد القضاء 

على مئات اآلالف من 
الوظائف ذات األجر 

الجيد

باختصار


