8

السبت  20أيار  2017العدد 3180

مجتمع وإقتصاد
علوم

ّ
الجوية في البحر األبيض المتوسط بشكل شبه كامل
ستؤدي الغبائر إلى تعطيل حركة المالحة

حتى الـيــوم ،فيما أشــارت أخــرى إلى
ّ
أن ح ــرك ــة األرض ف ــي امل ـن ـط ـقــة ت ــدل
ً
على أن هــذا الـبــركــان قــد وصــل فعال
إل ــى اّملــرح ـلــة ال ـحــرجــة ،وأن الـبــركــان
ّ
ـطء
يتحضر عمليًا لـلـثــوران وإن بـبـ ٍ
ّ
لكن ثورانه سيكون قاسيًا أيضًا.

صعوبات توقع التوقيت
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى س ـطــح
األرض ع ــدي ــدة وي ـم ـك ــن تـفـسـيــرهــا
مــن خ ــال ع ـ ّـدة اح ـت ـمــاالت ،إذ يمكن
أن تـكــون نتيجة انـبـعــاث غ ــازات من
طبقات األرض البركانية وضغطها
ع ـلــى ق ـشــرة األرض صـ ـع ــودًا ،أو قد
تكون نتيجة لحركة امل ــواد السائلة
التي تتدفق من الداخل إلى الخارج
فـ ـتـ ـتـ ـس ــرب إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
ال ـقــري ـبــة وتـ ـم ــارس ضـغـطــا ع ـلــى ما
يعلوها من طبقات فترتفع .وبحال
كـ ــان ال ـس ـبــب ال ـحـقـيـقــي ه ــو ان ــدف ــاع
املاغما صعودًا واقترابها من سطح
األرض ،فذلك يعتبر مؤشرًا حاسمًا
أن وقت انفجار البركان صار قريبًا.
ّ
إل أن هذه الظاهرة وحدها ال يمكن
الــركــون إليها ،إذ حصل أمــر مشابه
خالل الثمانينيات في منطقةٍ قريبة
وارتفعت األرض حوالى  1.8متر من
دون حـصــول ث ــوران بــركــانــي الحقًا،
وعـ ـ ـ ــادت األرض إل ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا
ال ـعــاديــة بـعــد بـضــع س ـنــوات نتيجة
ان ـح ـســار الـضـغــط الـبــاطـنــي عليها.
ّ
لكن ما أثار العلماء هذه ّ
املرة هو أن
التحركات األرضية حصلت في قلب
الكتلة البركانية في "كامبي فليغري"
نفسها ،وهو أمر لم يحصل منذ عام
 1538عندما توقف النشاط البركاني
فيها ّ
كليًا.
ل ـكــن م ـســألــة ت ـحــديــد ال ــوق ــت الــدقـيــق
لثوران بركان "كامبي فليغري" ليس
ّ
ً
سـهــا أو حـتــى ممكنًا ال ـيــوم ،بــل كــل
مــا نستطيع تقديره أن هــذا البركان
ه ــو ف ــي مــرحـلــة انـتـقــالـ ّـيــة م ــن بــركــان
ناشط ،وأن انفجاره
هامد إلى بركان
ٍ
يقترب تدريجيًا مع مرور الوقت ولن
ّ
لقرون خلت.
يظل نائمًا كما كان
ٍ

المخاطر ّ
جمة

بركان «كامبي فليغري»
ّ
يهدد «نابولي»
تقع مدينة «نابولي» ّاإليطالية الجنوبية بين بركانين هامدين كبيرين« :فسيفيوس»
و«كامبي فليغري» ،إل أن دراسات حديثة أظهرت أن البركان الثاني الهامد قد يصبح
بركانًا ناشطًا خالل السنوات المقبلة ،وهو يعتبر بركانًا ضخمًا سوف يؤدي ثورانه إلى
تهديد مساحات واسعة من ضواحي المدينة وربما المدينة نفسها
عمر ديب

االقتراب من المرحلة الحرجة

ظــل بــركــان "كــامـبــي فـلـيـغــري" خــامـدًا
ل ـق ــرون طــوي ـلــة ،ك ــان آخ ــر ان ـف ـ ّجــار له
قبل أكثر من  500عام ،وبدا أنه دخل
ف ــي ف ـت ــرة س ـبــاتــه ال ـطــوي ـلــة وحــركـتــه
الباطنية مستقرة ،ولم يظهر نشاطًا
بركانيًا جديدًا يعطي مؤشرات حول
ت ــدف ـق ــه م ـن ــذ قـ ـ ـ ــرون .ف ــوه ــة ال ـب ــرك ــان
اليوم بحيرة هادئة
القديمة تملؤها ً
ّ
املؤشرات
تخفي تحتها طاقة هائلة.
ال ـج ــدي ــدة والـ ــدراسـ ــات ال ـتــي أجــريــت
عـلــى معطياتها تـشـيــر إل ــى أن فترة
ال ـ ـس ـ ـبـ ــات الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــارف ع ـلــى
االن ـت ـهــاء ،وأن لـحـظــة ع ــودة الـبــركــان
إل ـ ــى ن ـش ــاط ــه ب ــات ــت أقـ ـ ــرب م ـ ّـم ــا ك ــان
ّ
املعنيون واملراصد
يتوقعه الباحثون
اإليطالية املتخصصة.

املاضية ،رصد
خالل العقود السبعة ً
ال ـج ـيــولــوج ـيــون ح ــرك ــة م ــن ال ـت ـمــدد
ّ
والـتـقــلــص فــي قــاعــدة ال ـبــركــان ،التي
يبلغ عرضها حــوالــى  13كيلومترًا،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــع ضـ ـغـ ـط ــا ك ـب ـي ـرًا
عـ ـل ــى الـ ـطـ ـبـ ـق ــات األرضـ ـ ـي ـ ــة ت ـح ـت ـهــا،
مـمــا يمنع تــدفــق الـحـمــم الـســائـلــة أو
ً
محصورة ّ
بقوة
"املاغما" التي تبقى
تـحــت بــاطــن األرض .وكـ ــان الـعـلـمــاء
يعتقدون أن هــذه الـحــركــة التمددية
ّ
والتقلصية فــي قــاعــدة الـبــركــان هي
عبارة عن "تنفيس" للطاقة الناتجة
عــن حــركــة األرض الباطنية وضغط
ّ
السفلية ،فتظهر تأثيراتها من
الحمم
خالل ممارسة الضغط على البركان
دوريـ ـ ــا ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى ه ــذه الـحــركــة

ً
ً
ّ
الظاهرية فيه .إل أن دراس ــة حديثة
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت مـ ـح ــاك ــاة رقـ ـمـ ـي ــة عـبــر
ّ
ن ـمــاذج وبــرمـجـ ّـيــات أظ ـهــرت أن هــذه
ّ
الباطنية ال يجرى تنفيسها
الطاقة
أو تسريبها مــن خــال هــذه الحركة،

فوهة البركان القديمة
تملؤها اليوم بحيرة
هادئة تخفي تحتها
ً
طاقة هائلة

بل على العكس تمامًا إذ تتراكم هذه
الطاقة مــع م ــرور الــوقــت وتتضاعف
قــوت ـهــا ،م ــا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى وصــولـهــا
إلى مرحلةٍ حرجة تنفجر من بعدها
الـ ـحـ ـم ــم الـ ـب ــرك ــانـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة إل ــى
ال ـخ ــارج .وكــانــت الـخــاصــة بالتالي
أن ـن ــا ن ـق ـتــرب أك ـث ــر م ــن ه ــذه املــرحـلــة
ّ
ال ـح ــرج ــة وأن املـ ـش ــاه ــدات األخ ـي ــرة
حول تغيرات معينة في بنية األرض
والـتـشـقـقــات فـيـهــا تـعـتـبــر مــؤشــرات
عـ ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراب س ــاع ــة الـ ـصـ ـف ــر ل ـه ــذا
البركان العمالق.
ٌ
أشارت أبحاث أخرى ،خالل السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إلـ ـ ــى ح ــرك ـ ّـي ــة زائ ـ ـ ـ ــدة فــي
ّ
األرضية في منطقة البركان
الطبقات
ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه ،حـ ـي ــث وجـ ـ ـ ــدت إح ــداه ــا
أن مـ ـسـ ـت ــوى سـ ـط ــح األرض ارتـ ـف ــع
حوالى  38سنتيمترًا منذ عام 2005

ع ـل ــى اًل ـس ـل ـط ــات امل ـع ـن ـ ّـي ــة أن ت ـكــون
ّ
متيقنة لـهــذه املـخــاطــر ،ألن املخاطر
ّ
جمة .يعتبر هذ ًالبركان من البراكني
املـصـنـفــة ض ـخ ـمــة ،وبــال ـتــالــي ســوف
يكون انـفـجــاره كبيرًا ويصل تأثيره
املباشر إلى عشرات الكيلومترات في
محيطه .وإذ كانت املنطقة غير ذات
كثافة سكانية كبيرة عند آخر انفجار
لــهّ ،
تغير الوضع اليوم حيث يعيش
ح ــوال ــى  360ألـ ــف ش ـخــص ف ــي قــرى
وبـلــدات تقع على سفح هــذا البركان
الـكـبـيــر ،وه ــؤالء يـعـتـبــرون فــي دائ ــرة
الـخـطــر املـبــاشــر .كـمــا يعيش حــوالــى
مليون شخص فــي املحيط املتضرر
األكبر وتحديدًا في مدينة "بوزولي"،
الـتــي تعتبر إح ــدى ضــواحــي مدينة
"نــابــولــي" الـقــريـبــة .وفــي حــال ثــورانــه
األق ـص ــى ،س ــوف يـصــل م ــدى الـضــرر
ال ـك ـب ـيــر إل ــى ك ــام ــل مــدي ـنــة "ن ــاب ــول ــي"
عاصمة الجنوب اإليطالي ،وقد يصل
عدد املتضررين إلى حوالى  6ماليني
شخص يقيمون ضمن دائرة تأثيره.
تـقــع "نــابــولــي" بــن جبلني بركانيني
ه ـم ــا "ك ــام ـب ــي ف ـل ـي ـغ ــري" ف ــي ال ـغ ــرب
و"فسيفيوس" في الشرق ،حيث تمتد
مــع ضــواحـيـهــا عـلــى م ــدى يـصــل إلــى
ح ــوال ــى  14كـيـلــومـتـرًا ب ــن الـجـبـلــن.
وإل ــى جــانــب األض ــرار املـبــاشــرة التي
يمكن أن يتسبب بـهــا ،س ــوف تــؤدي
الغبائر وامل ــواد والــدخــان املتصاعد
ّ
الجوية
منه إلى تعطيل حركة املالحة
فــي الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط بشكل
شبه كامل وعلى مدى أسابيع عديدة،
مثلما حصل قبل بضع سنوات خالل
ث ــوران بــركــان متوسط فــي "إيسلندا"
في الشمال األوروبي.
ّ
"كامبي فليغري" هــو اســم مــركــب من
ال ـل ـغــة الــات ـي ـن ـيــة وال ـل ـغــة الـيــونــانـيــة
القديمة وهــو يعني حرفيًا "الحقول
امللتهبة" .قد يكون االسم كافيًا ملعرفة
املـ ـخ ــاط ــر ال ـك ــام ـن ــة فـ ــي ح ـ ــال ث ـ ــوران
البركان على هذه املنطقة بأكملها.

