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الفصل األول

تعريف القارة القطبية الجنوبية

وضــع الجيوفيزيائــــي األلمانــي ألفــرد فغنــر1930-1880 نظريــة االنجــراف القــاري التــي تفتــرض أن القــارة 

القطبيــــة الجنوبيــة كانــت جــزءًا مــن قــــارة عظمــى تدعــى بانجيــا. وكانــت هــذه القــارة العظمــى قــد نشــأت 

قبــل نحــو 300 مليــون ســنة وتفككــت بعــد مــرور 100 مليــون ســــنة لينشــأ التشــكيل الراهــن للقــارات. 

رســم المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة، بحســب االصطــاح الجغرافــي علــى 

األقل، تشــــير إلى كل ما يقع أســــفل الدائرة القطبية الجنوبية، بما في ذلك الجروف الجليدية والميــــاه. 

وتتميــز الدائــرة القطبيــة الجنوبيــة عــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة بــأن األخيــرة تشــير إلــى كتلــة اليابســة. رأى 

الجيولوجــي الســويدي أوتــو نوردنســكيولد الــذي كتــب فــي ســنة 1928، أن المنطقتيــن القطبيتــــين 

ــاحل وتقــل فــي  ــنوية ال تزيــد علــى 200 مليمتــر عنــد الســ تحــددان ببرودتهــا. وألنهــا تتميــزان بأمطــار ســ

الداخــل، مثــل الصحــراء، اعُتقــد أنــه ال تســــتطيع احتـمـــال تلــك الظــروف إال الحيــــاة النباتيــة والحيوانيــة 

المتكّيفــة خصيصــًا معهــا. 

صناعــة القــارة القطبيــة الجنوبيــة وتدميرهــا تكشــــف صــورة مركبــة التقطهــا ســــاتل للقــــارة القطبيــة 

الجنوبيــــة، وهــي تمثيــل حديــث إلــى حــد مــــا للمنطقــة، عــن قــارة تتكــون مــن قســــمين – شــرق أنتاركتيــكا 

وغــــرب أنتاركتيكا، وتبلغ مســــاحة القارة نفســــها نحو 14.000 كيلومتر مربع، وتحتوي القــــارة على 90% 

مــن جليــد العــــالم و%70 مــن المــاء العــذب فــي العــــالم. وإذا ذابــت الصفيحــة الجليديــة بأكملهــا، فيعتقــد 

أن مســتويات البحــر ســترتفع نحــو 60 متــرًا، وســيترتب علــى ذلــك نتائــج مدمــرة علــى المناطــق المنخفضــة 

فــي العالــم.

الحيــاة فــي القــارة القطبيــة الجنوبيــة القــارة القطبيــــة الجنوبيــة فريــدة، إذ ال يوجــد فيهــا ســــكان 

محليــون. ولعــل فكــرة الحكــم علــى الرجــال الذيــن يغطيهــم الســــخام بأنهــم مــن الســكان المحلييــن تحمــل 

دالالت، ربمــا قــرؤوا روايــات خياليــة مثــل قصــة إدغــار أالن بــو “روايــة أرثــــر غــوردون بيــم نانتوِكــت” ففيهــــا 

يفتــرض أالن بــو وجــود ســــكان محلييــن ســود مقيميــن فــي القطــب الجنوبــي، يقتلــون فــي النهايــة كل 

ــتثناء اثنيــن. ولــم يكــن أالن بــو الوحيــد الــذي افتــرض احتمــال  أفــراد البعثــة األمريكيــة التــي قابلوهــا باســ

وجــود حضــارات ســرية ُفقــدت منــذ زمــــن طويــل.
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كان أول الســكان شــــبه الدائميــن فــي الواقــع هــم صيــادو الفقمــــة البريطانيــون واألمريكيــون الذيــن 

عاشــــوا فــي ســــاوث جورجيــا منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر. وفــي المئتــي ســــنة التاليــة اتخــذ صيــادو 

الحيتــان والفقمــة، وكثيــر منهــم نرويجيــون، ذلــك المــكان ديــارًا لهــــم، واصطــادوا فــي ميــاه جنــوب غــــرب 

المحيــط األطلســي، واليــوم، تحتفــــظ الحكومــات بمحطــات للبحــــوث هنــاك.  

ــان  ــر القطــب الشــمالي. فالمنطقت ــي ليــس القطــب الشــمالي القطــب الجنوبــي غي القطــب الجنوب

الفطريــــة  الحيــاة  أنمــاط  مثــل  معينــة  بطــرق  باألخــرى  إحداهمــا  وترتبــط  متميزتــان،  القطبيتــان 

واألماكــــن.  الفضــاءات  مــــن  مختلفــان  نوعــان  الشمــــالي  والقطــب  الجنوبــي  القطــب   المهاجــرة، 

ــان بتاريــخ جيولوجــي وجغرافــي معقــد.  الخالصــة القــارة القطبيــة الجنوبيــة والمحيــط مــن حولهــا يتسمــ

كمــــا أن النباتــات والحيوانــات فــي المنطقــــة متكيفــة جــدًا، فــي العديــد مــن الحــــاالت، مــع بيئــة تفتقــر إلــى 

ضــوء الشــــمس والمطــر.  

الفصل الثاني

اكتشاف المنطقة القطبية الجنوبية

أعمال االستكشــــاف ليســــت بريئة سياســــيًا البتة. بل إن األرجنتين وبريطانيا وروســــيا والواليــــات المتحدة 

ال تــزال تطالــب بملكيــة األراضــي بوصفهــا مــن اكتشــفها.  

ــزي أنطونيــو  ــر اإلنجليــ ــلى الرغــم مــن أن التاجــ ــة عــ ــة األولي االستكشــافات واالكتشــافات األوروبي

ــنة 1675، فإنــه لــم يتحقــق أول نــزول  ــا فــي ســ ــرة ســاوث جورجي ــف جزي ــن اكتشــ ــيه أول مــ دي ال روشــ

علــى شــــواطئها إال فــي ســــنة 1775، عندمــا طالــب القبطــان جيمــس كــوك بــــاألرض لبريطانيــا العظمــى، 

وأسمــــاها نســــبة للملــك جــــورج الثالــث. وكانــــت رحــات كــوك علــى متــن ســــفينتي صاحــب الجالــة 

“أدفنتشــر” و”رسوليوشــــن” تهــدف إلــى مســح المحيــط الجنوبــي وتفحصــه. وفــي الرحلــة الثانيــة فــي 

ســــنة 1773، عبــر القبطــان كــوك وطاقمــه الدائــرة القطبيــة الجنوبيــة ووصــل إلــى بعــد 70 ميــًا بحريــًا عــن 

ســاحل القــارة، لكــن أجبــروا علــى العــودة عندمــا واجههــم بحــر جليــدي شــديد االضطــراب. كانــــت حملــة 

كوك الثانية بــــين ســــنتي 1772 و1775 فعالة في تسريع االستكشــــاف، وكشــــف تقريره المنشــــور في 

ســنة 1777، عــن طموحــه الجغرافــي. غــــير أن ماحظاتــه عــن وفــــرة أعــداد الفقـمـــات والحيتــان كان لهــــا 

دور، ربمــا عــن غيــر قصــد، فــي عــدم تمثيــل القــارة القطبيــة الجنوبيــة بأنهــا ذات “طبيعــة مشــؤومة” وإنــا 

ذات “طبيعــة وفيــرة المــوارد”.  

مشــاهدات القــارة القطبيــة الجنوبيــة كانــت أولــى المشــــاهدات المعتــرف بهــا عمومــًا ألرض القــارة 
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فــي عشــرينيات القــرن التاســــع عشــر. وُنســب الفضــل إلــى ثاثــة أفــراد وســفنهم لهــذا اإلنجــاز الجغرافــي 

“األول”، رغــم أن بحــارة مجهوليــن اكتشــفوا جــزر ســاوث شــتلند وشــبه جزيــرة أنتاركتيــكا قبــل ذلــك علــى 

األرجــح.  

أســهم البحــارة والعلمــاء وصيــادو الفقمــة فــي استكشــاف شــبه جزيــرة أنتاركتيــكا والجــزر النائيــة ورســــمها. 

وتبيــن أن المــوارد والبحــوث والتقديــر شــركاء دائمــون.

آخــر بقعــة فارغــة فــي الخريطــة تمثــل الفتــرة بيــن أربعينيــات القــرن التاســع عشــر وتســعينياته فجــوة 

فــي استكشــــاف القــارة القطبيــة الجنوبيــة. فاســتمر صيــادو الحيتــــان والفقمــة فــي االنتقــال إلــى المحيــــط 

الجنوبــي، وأجريــت عمليــــات النــــزول إلــى اليابســــة ورســــم الخرائــــط فــي تخــوم أنتاركتيــكا. ومــع اســــتنفاد 

الفقمــة، أصبــح مبــرر المزيــد مــن االســتثمار أقــل وضوحــًا. لكــن ذلــك تغيــر فــي تســعينيات القــرن التاســع 

عشــر عندمــا صــدرت دعــوات جديــدة للقيــام بجولــة جديــدة مــن االستكشــــاف. وكان المؤتمــر الجغرافــي 

الدولــي فــي لنــدن فــي ســنة 1895 حدثــــًا محوريــًا، إذ أصــدر الجغرافيــون ورّســــامو الخرائــط نــداء للحصــول 

على معلومــات جديدة عن أحد أماكن العالم التي ال تزال فارغة.  توجهت مجموعة من المستكشــفين 

والمســــتغلين إلى القــــارة القطبية الجنوبية. ونظمت ســــبع بعثات في الفترة الممتدة بين ســــنة 1898 

ونهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين ضمــت شــخصيات ورعــاة متعــددي الجنســيات.  

ــالي  ــا المتعــددة، بمــا فــي ذلــك الفريــق الشمــ ــيرا نوفــا بفرقهــ ــة تــ الســباق نحــو القطــب قدمــت بعث

ــانية. ومــن  ــهرة والفــرق الجيولوجيــة الغربيــة، مســاهمة عظيمــة فــي مجمــل المعرفــة اإلنســ األقــل شــ

الناحيــة السياســية، ُخصصــت القــارة القطبيــة الجنوبيــة لمحفظــة االســتثمارات اإلمبرياليــة، علــى الرغــم مــن 

خيبــة األمــــل مــن تفــّوق الفريــــق النرويجــي. وكان للصــــور الفوتوغرافيــة، إلى جانــب الخرائط والمخططات، 

دور فــي إثبــات الوصــول والمغــادرة بعــــد ذلــك. وفــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى، اســــتمر ذلــك علــى 

قــدم وســاق، وتزايــد تصويــر القــــارة القطبيــة الجنوبيــة بوصفهــــا أراضــي إمبرياليــة مصــادرة. 

مــا بعــد العصــر البطولــي )1940-1918( توقفــــت الرحــات إلــى القطــب الجنوبــي حتــى خمســــينيات 

القــرن العشــرين. واســــتؤنف استكشــــاف القــارة برعايــة أوروبيــة وأمريكيــة شـمـــالية، بتدخــات جديــدة 

ــدان األخــرى مثــل  ــاف بالطائــرات. أمــا البلــ ــاف بالســفن، واألهــم مــن ذلــك االكتشــ ــتند إلــى االكتشــ تســ

األرجنتيــن، فقــد اســــتمر وجــود أفرادهــــا فــي محطــة بحــوث فــي جــزر ســاوث شــــتلند، وكانــت قــد واظبــت 

علــى ذلــك منــذ ســنة 1904 بعــد أن تــرك لهــم المستكشــــف األســكتلندي وليــام بــروس تلــك القاعــدة. 

ومقارنــة بذلــك، اســــتحدث البريطانيــون “لجنــة اكتشــــاف” ليعــززوا صراحة الســــيطرة اإلمبريالية على القارة 

القطبيــة الجنوبيــة عــن طريــق العلــوم القطبيــة.
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الطيــران فــوق القــارة القطبيــة الجنوبيــة أخــذ مســــار الطيــران يكمــل مســــار المزلجــــات. ففــي نوفمــــبر 

ــز الطائــرة فــي استكشــاف شــــبه جزيــرة أنتاركتيــكا. فــي  ــترالي هيوبــــرت ِولكنــ 1928، أدخــل المــاح األســ

غضــون خمــس ســنوات، ُنشــرت الطائــرات والطيــارون فــي بعثــات أخــرى.   

االستكشــاف الواســع النطــاق واالحتــال الدائــم )58-1940) أدت االســتثمارات الجديــدة التــي حثــت 

عليها جزئيًا األجندات الجيوسياســــية الصيحة إلى إنشــــاء محطات لألبحــــاث وأكواخ في كل أنحــــاء القارة 

القطبيــة. وكان دور القــوات المســلحة ملحوظــًا أيضــًا. فنشــطت البحريتــان األرجنتينيــة واألمريكيــة فــي 

ــاء بنيــة تحتيــة دائمــة فــي أنتاركتيــكا، وأقيمــت شــراكات علــى  تقديــم الدعــم اللوجســتي للبعثــات وإنشــ

ــيلي  الرغــم مــن المنافســة الجيوسياســية فــي شــبه جزيــرة أنتاركتيــكا المتنــازع عليهــا بيــن األرجنتيــن وتشــ

والمملكــة المتحــدة التــي تطالــب كل منهــا بهــا. ففــي ســــنة 1949، عرفــت البعثــة النرويجيــة البريطانيــة 

الســويدية العالــم إلــى أول مثــال متعــدد الجنســيات علــى مثــل هــذه التعــاون فــي أنتاركتيــكا. 

إضفــاء الجنســانية علــى االكتشــافات )القــرن الثامــن عشــر فمــا يليــه( تشــــكل أنتاركتيــــكا نوعــــًا مــن 

الفضــــاء الخيــــالي للرجــال األوروبيــــين البيــض، لتحقيــق األوليــة وتســجيل “إنجازاتهــم”. لــم تشــــجع النســاء 

ــاة االجتماعيــة  ــر أن روتيــن وإيقــاع الحيــ ــلى التحمــل. غي ألســباب عديــدة، بمــا فــي ذلــك عــدم القــدرة عــ

امــرأة كاروليــن  1935 وطــأت أول  أنتاركتيــكا تعرضــت لهجــوم جنســاني. ففــي فبرايــر  للقاعــــدة فــي 

ميكلســون أرض أنتاركتيــكا، وتمكنــت مــن ذلــك ألنهــا كانــت شــريكة قبطــان ســــفينة نرويجيــة لصيــــد 

الحيتــان. غيــر أن الفــرص المتاحــة للنســــاء الكتشــــاف أنتاركتيــكا كانــت محــدودة. مــن الناحيــة العلميــة، 

بــدأت النســــاء بتســجيل حضورهــن منــذ خمســــينيات القــرن العشــرين بعــد التغلــب علــى التحامــل والتحيــز 

الجنســي. 

االكتشــافات المعاصــرة إن صناعــة الســــياحة فــي أنتاركتيــكا تتســــم بالديناميكيــة. فــإذا كان لديــك 

المــوارد الازمــة، مــن الممكــن اآلن تســــلق الجبــال، والتزلــج علــى الثلــج، وثمــــة منظمــون للرحــــات أكثــر 

بكثيــر ممــــا كان عليــه الحــال فــي التســــعينيات، عندمــا ســاعد ســــبعة منظميــن فــي إنشــاء الرابطــة الدولية 

ــارك فــي  لمنظمــي الرحــات إلــى أنتاركتيــكا. وبحلــول ســنة 11-2010، أصبــح أكثــر مــن 100 شــركة تشــ

المســــؤولية عــن آالف األشــخاص الذيــن يبحــرون إلــى أنتاركتيــكا. وتقــــدر القيمــة اإلجماليــة للقطــاع بنحــو 

50-40 مليــون دوالر فــي الســنة. ومــع أن الســــياحة توفــر عوائــد لمحطــات البحــوث التــي تبيــع الطوابــع 

والتــذكارات، يمكــن اســتخدامها للمســاعدة فــي تمويــل مبــــادرات المحافظــة علــى البيئــة، فإنهــا تثيــر 

أيضــًا القلــق بشــــأن تلــوث مواقــع بعينهــا، وإدخــال أنــواع غيــر محليــة عرضــًا، وإحــداث اضطــــراب فــي تكاثــر 

الحيوانــات، وحــاالت الطــــوارئ المتصلــــة بالبحــث واإلنقــــاذ. 

الخالصــة ال تــزال أنتاركتيــكا تثيــر الدهشــــة مــع الكشــــف الجديــد عــن الخصائــص البركانيــة لقــــاع المحيــط 
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تواريــخ  الســياحية  الشــركات  وتســتغل  الجليــدي.  الغطــاء  تحــت  الطبوغرافيــة  واألشــــكال  الجنوبــي، 

االكتشــافات تجاريــًا، وتســــتغلها الحكومــات سياســيًا، ويســتغلها المؤلفــون والمتحمســون علــى الســواء 

فكريــًا – فــا تــزال الروايــات عــن الجــرأة واإلقــدام مقنعــة.

الفصل الثالث

المطالبة بأنتاركتيكا والتفاوض عليها

ثمــة أجــزاء كبيــرة مــن أنتاركتيــكا تطالــب بهــا ســبع دول – األرجنتيــن وأســتراليا وتشــيلي وفرنســــا ونيوزيلنــدا 

بإقليــم  المطالبــة األســترالية  بأنتاركتيــكا هــي  المطالبــات  المتحــدة. وأكبــر هــذه  والنرويــج والمملكــة 

أنتاركتيــكا األســــترالي.   

ترفــض الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع الدولــي هــذه المطالبــات بأنتاركتيــــكا. وفــي حــــين أن بلدانــًا مثــل 

أســــتراليا وفرنســــا ونيوزيلنــــدا والنرويــــج والمملكة المتحدة تتبــــادل االعتراف بالمطالبــــات اإلقليمية لكل 

منهــا، فــــإن المطالبــات األرجنتينيــة والبريطانيــــة والتشــــيلية تتداخــل بعضهــا مــــع بعــض، وتبقــى األطــراف 

الثاثــة مختلفــة فيــا بينهــا. غيــر أن ملكيــة أنتاركتيــكا التــزال غيــر محســــومة. ويمكــن اعتبار مصطلح “مشــاع 

عالمــي” مائمــًا لوصــف أنتاركتيــكا. مرحلــة المطالبــة اســــتعمرت العديــد مــن القــــوى اإلمبرياليــة ودول 

ــين.  ــكان األصليــ ــا مــن الســ ــنة تقريبــًا، علــى الرغــم مــن خلوهــ مــا بعــد االســتعمار أنتاركتيــكا نحــو 500 ســ

وانطلقت هــــذه العملية االســــتعمارية بعــــد اكتشــــاف كولومبوس ما ســــمي بالعالم الجديــــد. وبموجب 

شــروط معاهــدة تورديســــياس 1494 ومرســــوم إنتــر كايــــترا 1493 طالبــت إســــبانيا بملكيــة كل األراضــي 

الواقعــــة غــــرب خــط يمتــد مــن القطــب الشمــــالي إلــى القطــب الجنوبــي. وعشــية اســتقال كل مــن 

األرجنتيــن وتشــيلي، اعتقــــدت الدولتــان أنهمــا ورثتــــا تلــك الحقــــوق اإلقليميــة فــي مناطــق اإلمبراطوريــة 

ــيرًا يتعلــق  ــؤااًل كبــ ــتعارية ســ ــًا بعــد الحقبــة االســ ــأتا حديث ــان نشــ ــان اللت ــان الدولت اإلســبانية. واجهــت هات

بموقــع حدودهمــا المشــتركة الممتــدة مــن شــمال جبــال األنديــز إلــى القطــب الجنوبــي. تجــــرأت المملكــة 

المتحــدة، مــــن وجهــة نظــــر األمريكييــن الجنوبيــــين، علــى إصــــدار مطالبــة بالقــــارة القطبيــة الجنوبيــــة فــي 

ــة “اإليثاريــة” نيوزيلنــدا علــى تولــي  ــؤولون البريطانيــون بانتهــاج هــذه السياســ ــنة 1908 شــــجع المســ ســ

إدارة إقليــم روس التابــع فــي ســنة 1923، ومطالبــة أســــتراليا بقطــاع هائــل يســمى إقليــم أنتاركتيــكا 

األســترالي. 

وردًا عــــلى المنــاورات اإلمبرياليــة البريطانيــة، أعلنــت فرنســا أنهــا ســتطالب بقســم آخــر مــن أنتاركتيــكا علــى 

أســــاس أعمــال االستكشــاف الســــابقة، وفــي ســــنة اإلعــان عــــن المطالبــة الفرنســــية، شــــددت الواليــات 
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المتحــــدة، عــــلى سياســــة “الباب المفتــــوح” للقارة القطبية الجنوبية، غير المقيدة بالمطالبات اإلقليمية 

لآلخرين. 

ألعــاب الســيادة ومشــكلة القــارة القطبيــة الجنوبيــة فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، أرســــل 

الجنــــود والعلمــاء البريطانيــون إلــى القــارة القطبيــــة الجنوبيــة فــي عمليــة بحريــة ســرية تدعــى عمليــة 

ــيطًا. فقــد كان ينتظــر مــــن األفــراد  تباريــن. وحظيــت بدعــم مــن رئيــس الــوزراء تشرشــل، كان هدفهــا بســ

البريطانييــن تعزيــز الحــق القانــــوني البريطانــي بالمنطقــــة المعنيــة، وعنــى ذلــك إقامــــة موطــئ قــدم دائم. 

ــد، ورفعــت أعــام، وأعــدت أجهــزة المســح.      ــئت قواعــ فأنشــ

ــدة  وفــي األرجنتيــن وتشــيلي، نشــأ جيــل جديــد مــن المواطنيــن علــى الدراســة فــي كتــــب جغرافيــة جديــ

ــًا بأمريــكا الجنوبيــة ــكا جغرافيــًا وجيولوجيــ توضــح بالتفصيــــل كيــف ترتبــط أراضــي أنتاركتيــ

ربمــا شــــكل اقتــراح تقدمــت بــه مجموعــة مــن الجيوفيزيائييــن للســــنة القطبيــة الدوليــة الجديــدة )الســنة 

الجيوفيزيائية الدولية( في ســنة 1950 تدخًا غير مباشر في الوقت المناسب. فقد وفر العلم القطبي 

منصــــة قوية لألفضلية الجيوسياســــية، ومثلما اســــتخدمه البريطانيون في عشرينيات وثاثينيــــات القرن 

العشــرين، يمكــن تقديــم مطالبــات لتحســــين “الســلطة البيئيــة” والمصالــح الماديــة فــي الوقــت نفســــه. 

وهكــذا أتــاح العلــم الكبيــر فرصــًا أللعــاب االستعمار/الســيادة علــى حــد ســواء، وربمــا ملكيــة مشــتركة علــى 

نحــو مناقــض.

ــح العلميــة لعالميــن بارزيــن   ــة الدوليــة إلــى المصالــ ــنة الجيوفيزئيائيــ مرحلــة التفــاوض ترجــع أصــول الســ

جيمــس فــان آلــن،  وســيدني تشــابان وقــــد ُوضــع تصــور الســــنة الجيوفيزيائيــة الدوليــة بمثابــــة مبــادرة 

ــاملة وتعزيــز فهــم كوكــب األرض والنظــام الشمســي. ولــم يكــن فــان آلــن  ــة لجمــع معلومــات شــ رئيســ

وتشــابان مهتميــن بالسياســة المتنــازع عليهــا فــي القــارة القطبيــة الجنوبيــة، بــل كانــت المناطــق القطبيــة 

ــة.  ــة الدولي مجــااًل مهــًا لمخططــي الســنة الجيوفيزيائي

ــث  ــة بالبحــ ــة، والتزمــت نحــو 67 دول ــة الدوليــ ــة الخاصــة للســنة الجيوفيزيائي ــة، اللجن ــة دولي ــئت لجن أنشــ

ــارزة، كان علــى الــدول المطالبــة القبــول  العلمــي العالمــي. وحظيــت القــارة القطبيــة الجنوبيــة بمكانــة ب

بــأن األمريكييــن والســوفيات ســــيقيمون قواعدهــم فــي كل أنحــاء المنطقــة. 

رغــــم القــدرة علــى االســــتفادة مــن العلــم بطــــرق تتجــاوز الســــعي اإليثــاري وراء المعرفــة وتبادلهــا، فــــإن 

العلــم القطبــي كان يســــتعمر القــارة القطبيــة الجنوبيــة أيضــــًا، وينتــج توقعــات واتفاقيــات وإجــراءات 

وقواعــد جديــدة. 
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ــمبر  ــكا فــي ديســ ــدة أنتاركتيــ ــة مــا بعــد االســتعمار لــم يكــن توقيــع معاهــ ــة الجنوبي القــارة القطبي

1959، بعد مفاوضات بين الواليات المتحدة وأحد عشر طرفًا آخــــر، منها بريطانيا واالتحاد الســــوفياتي، 

عمليــة سلســة قــط. فاالجتمــاع فــي أكتوبــر 1959، علــى خلفيــة دعــوة وزارة الخارجيــة األمريكيــة تلــك 

الــدول المشــــاركة فــي الجانــب القطبــي الجنوبــي مــن الســــنة الجيوفيزيائيــة الدوليــة، لــم يخــرج بنتائــج 

تبشــر بخــــير. ورغــم عقــــد 60 اجتماعــًا تمهيديــًا، فقــــد اختلــف االثنــا عشــر طرفــًا فيمــا بينهــم حــول بعــض 

المســــائل الجوهريــة، وأهمهــا علــى اإلطــاق مســــألة الملكيــة. وكانــت الــدول المطالبــة الســبع، ربمــا 

باســتثناء نيوزيلندا، مصممة على االحتفاظ بعضويتهــا في عصبة الــدول المطالبة.  انتهــى المؤتمر في 

أواخــر نوفمبــر بفتــــح معاهــدة أنتاركتيــكا أمــام التوقيــع فــي 1 ديســــمبر 1959. وتحــدد ديباجــة المعاهــدة 

ســجل نســبها وأهدافها المســتقبلية: وإذ يــــدرك أنــــه من مصلحــــة البشــرية جمعاء أن يســــتمر اســــتخدام 

أنتاركتيــكا إلــى األبــد لألغــراض الســلمية حصــًا وأال تصبــح مســرحًا أو هدفــًا النقســام دولــي. 

إن اإلشــــارة إلى ميثاق األمم المتحدة جديــــرة بالذكر، ألن احتجاج اثنتي عشرة دولة بالسلطة المفترضة 

“للمجتمــع الدولــي” بـمـــا فــي ذلــك دول مثــل الهنــد التــي أثــارت “مســــألة أنتاركتيــكا” فــي عامــــي 1956 

و1958 فــي األمــم المتحــدة. وكان للتدخــات الهنديــة دور فــي تذكير األطراف المتفاوضة بأن االهتمام 

بالمنطقــة القطبيــة الجنوبيــة يتنامــى، فــي أنحــاء مــن العالــم.  

الخالصــة أحلــت معاهــدة أنتاركتيــكا االســتقرار بشــأن مشــكلة الســيادة اإلقليميــة لانقســــام. وجمــدت 

المــــادة الرابعــة المواقــف الســــيادية، وســــهلت بــروز العلــم بمثابــة العامــل فــي التأثيــر علــى الوصــــول إلــى 

األراضــي والبيانــات العلميــة. وحمــت المعاهــدة الوضــع االســتعماري الســابق. 

الفصل الرابع

حكم القارة القطبية الجنوبية

فــي ســــنة 1959، اجتمــــع ممثلــون عــن 12 بلــدًا فــي واشــــنطن للتوقيــــع علــى معاهــدة أنتاركتيــكا، التــي 

ــا أول اتفــاق للحــد مــن األســــلحة فــي الحــرب البــاردة واليــــوم، وقعــــت 47 دولــة  ــار إليهــا أحيانــًا بأنهــ يشــ

عليهــــا. ونتيجــــة لذلــك فــإن أنتاركتيــكا مــن األماكــن القليلــــة علــى وجــه األرض التــي لــم تشــهد حربــًا. 

وبخــاف المشــاجرات بيــن الحيــن واآلخــر بيــن العلمــاء واألشــــخاص المتمركزيــن هنــاك حــول أمــور تتعلــق 

ــوم، فإنــه لــم يقــع إال القليــل مــن النــزاع. بالرياضــة والعلــ

معاهــدة أنتاركتيــكا ونفاذهــا بنفــاذ معاهــدة أنتاركتيــــكا فــي يونيــو 1961، دخلــت حوكمــة هــذه القــارة 

مرحلــة جديــدة. أطلــق االجتمــاع االستشــــاري األول لمعاهــــدة أنتاركتيــكا فــي كانبيــرا مدخــــًا جديــدًا فــي 
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جــدول األعمــــال الدبلوماســي، وألزمــت كل األطــراف نفســــها باالجتمــاع كل ســــنتين للنظــر رســــميًا فــي 

أعمــال مــــا أطلــق عليــه فيمــــا بعــد بنظــــام معاهــدة.  

تســويات أنتاركتيــكا كان علــى معاهــدة أنتاركتيــكا وعضويتهــا اســــتيعاب التغيــر واالختــاف علــى مــدى 

الســنوات الخمســين الماضيــة. فقــد واجــه الموقعــون عــــلى المعاهــدة نصيبهــم مــن الخافــــات. وتذكرنــا 

عضويــــة الصيــن والهنــد فــي نظــام معاهــدة أنتاركتيــكا بــأن ثمــة دولتيــن آســــيويتين كبيرتيــن تظهــران 

وجودهمــا المتزايــد فــي أنتاركتيــــكا.  

المعاهــدة القابلــة لالســتمرار غالبــًا مــا يعلــن علــى نطــاق واســــع بــأن معاهــــدة أنتاركتيــكا قصــة 

نجــاح بوصفهــا نظامــًا للحوكمــة. فلمــاذا اســتمرت؟ أعتقــد أن هنــاك ثاثــة أســــباب أساســــية: أواًل، أنتــج 

األطــراف االثنــا عشــر أســطورة إنشــاء جذابــة: اســــتخدموا العلــم والعلمــاء لتصويــر أنفســهم بأنهم يســعون 

إلدخــال الســام. ثانيــًا، اســتمرت المعاهــدة ألنهــا تحتــوي علــى أحــكام )وفــرص منتهــزة( ال تقتصــر علــى 

ــة علــى المــوارد،  ــا مثــل المحافظــ ــع قضاي ــما التعامــل أيضــًا مــ ــب، وإنــ ــتيعاب األعضــاء الجــدد فحســ اســ

وحمايــة البيئــة. ثالثــًا، اســــتمرت المعاهــدة ألن أحــكام المــادة الرابعــة كانــت غامضــة بشــكل كاف للسمــــاح 

بتعايــش المواقــف المتنافســة، ولــو بصعوبــة.   

الخالصــة شــــهدت حوكمــة المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة تغيــرًا ملحوظــًا حتــــى خــال عمــــر معاهــــدة 

أنتاركتيــكا. وال يــزال الســــام واالســــتقرار الدولــي الــذي رســخته معاهــدة أنتاركتيــكا أساســيًا لضمــان 

المشــــاركة المســــتمرة للــدول غيــر المطالبــة الكبــرى مثــل الصيــن والهنــد وروســــيا والواليــات المتحــــدة. 

وثمــة إمكانيــة للخــاف والصــراع فــي المســــتقبل.  

الفصل الخامس

البحوث العلمية في القارة القطبية الجنوبية

غالبــًا مــا وصفــت المنطقــة القطبيــــة الجنوبيــة بأنهــا حيــز للعلــم وألجلــه.  وبنفــاذ معاهــدة أنتاركتيــكا فــي 

يونيــو 1961، تعــزز هــــذا اإلطــار المهيمــن فــي االجتماعــــات المتتاليــــة لألطــــراف االستشــــارية لمعاهــدة 

أنتاركتيــــكا. فقــد قــدم العلــم، إلــى جانــــب المثــل العليــا للتعــاون والتبــادل الحــــر للمعلومــات )وال يــزال 

يقــــدم( رؤيــة جذابــة لمــكان يتميــز بغيــاب الشــــقاق والخــاف. 

العلــوم ومعاهــدة أنتاركتيــكا لعــام 1959 تشــير معاهــدة أنتاركتيــكا إلــى أن القطــب الجنوبــي مــكان 

يجــب أن يســــود فيــه البحــث العلمــي. ومــــع نفــاذ بروتوكــول معاهــــدة أنتاركتيــكا المتعلــق بحمايــة البيئــــة 

لعــام 1991، علــى ســــبيل المثــال، أعفــي النشــــاط العلمــي مــن القواعــد الصارمــة المتعلقــة بالتدخــل فــي 
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الحيــاة الفطريــــة فــي أنتاركتيــكا والوصــول إلــى المناطــق المعرضــة للخطــر البيئــي. 

عولمــة علــوم أنتاركتيــكا مقارنــــة بالقــرن التاســــع عشــر، فــــإن التقنيــات الجديــدة، بـمـــا فــي ذلك األقمــــار 

الصناعيــة، والمعــــدات اآلليــة، والتقنيــات المبتكــــرة مثــل تحديــد خصائــــص الحمــض النــووي، أحدثــت ثــورة 

فــي ســلوك علــوم أنتاركتيــكا ونطاقهــا. 

المشــروعات العلمية الحديثة والمســتمرة في أنتاركتيكا إن علوم أنتاركتيــــكا متعددة التخصصات 

وتعاونيــــة بطبيعتهــا ال تركــز علــوم أنتاركتيــكا علــى تحســــين فهــم أنتاركتيــكا والمحيــط الجنوبــي فحســــب، 

وإنــا تتنــاول عــــلى نحــو متزايــد أيضــــًا الروابــط بيــن المنطقــة وبقيــة كوكــب األرض.   

1.مشــروع جبــل غامبورتســيف فــي أنتاركتيــكا سلســــلة جبــال غامبورتســــيف، وقــد اكتشــــفتها البعثــة 

الســوفياتية فــي أنتاركتيــكا فــي ســنة 1958، ولهــذه السلســلة الجبليــــة أهميــة ألن العلمــاء يعتقــدون أنها 

ســــتقدم أدلــة مهمــة ال علــى كيفيــة تطــور الطبقــة الجليديــة فــي شــرق أنتاركتيــكا فحســب، وإنمــا عــــلى 

التغيــرات المســــتقبلية نتيجــة التجاهــــات االحتــرار العالمــي أيضــًا. 

2. مشــروع العينــة الجليديــة الجوفيــة التــي يزيــد ســجلها علــى مليــون ســنة “مشــروع العينــة التــي 

يزيــد ســجلها علــى مليــون ســنة” يســلط الضــوء عمــا نعرفــه عــن جليــد األرض القديــم.

3. تعــداد الحيــاة البحريــة فــي أنتاركتيــكا فــي أعقــاب الســنة القطبيــة الدوليــة 2009-2007، كشــف 

تعــداد للحيــاة البحريــة فــي أنتاركتيــكا عــن وجــود أكثــر مــن 235 نوعــًا مــن الكائنــات البحريــة فــي كا 

المحيطيــن المتجمــد الشـمـــالي والجنــــوبي. أمــا بالنســــبة ألنتاركتيــكا نفســــها، فقــد الحــظ التعــداد وجــود 

ــراوح حجمهــا مــن الميكــروب إلــى الحــوت األزرق.  9350 نوعــًا، يت

4. اتحاد بحيرة إلسورث اكُتشف أكثــر من 150 بحيرة تحــت الغطاء الجليدي للقــارة القطبية الجنوبية. 

تثيــر هــذه البحيــرات الفضــول علــى وجــه التحديــد ألنهــا معزولــة منــذ فــــترة زمنيــة طويلة. إن االستكشــــاف 

المســــتمر لبحيــرة إلســــُورث فــي غــرب أنتاركتيــــكا مثــال جيــد علــى كيــف يتعــــين علــى هــذه البحــوث فــي 

هــذا المجــال فــي أنتاركتيــكا مواجهــة أكثــر القيــود صعوبــة، مثــل تجنــب تلويــث البحيــرة المعنيــة.  

الخالصــة ال يــزال العلــم النشــــاط رقــم واحــد فــي أنتاركتيــكا مــن حيــث الحجــــم - األكثــر ممارســــة - وأخاقًا 

وشرعيــــة. وقــد أنتــج العلمــاء، جماعيــًا وبالتعــاون معــًا، بعــض األفــكار المهمــة جــدًا فــي أنتاركتيــكا. وترتبــط 

الخصائــــص الفيزيائيــة والبيولوجيــة للقــــارة القطبيــة والمحيــط الجنوبــي ارتباطــًا وثيقــًا بالمجــاالت األخــرى 

للنظــام البيئــي العالمــي.   
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الفصل السادس

استغالل القارة القطبية الجنوبية وحمايتها

تســــتخرج المــوارد مــن أنتاركتيــكا منــذ القــرن الثامــــن عشــر. وكمــا هــي حــال القطــب الشـمـــالي، بــدأ 

االســتغال باصطيــاد الفقمــات والحيتــان واألســماك، وبلــغ ذروتــه بالتنقيــب البيولوجــي الــذي شــــمل 

األحيــاء فــي أنتاركتيــكا. 

صيــد الفقمــات كان صيــــد الفقمــــات أهــم نشــــاط اقتصــــادي فــي المنطقــة القطبيــــة الجنوبيــة فــي 

القرنيــن الثامــن عشــر والتاســــع عشــر، مــا جعــل الرحــات االستكشــــافية للبحــارة والعلمــاء األوروبييــن 

ــواع الفقمــة فــي أنتاركتيــكا  واألمريكييــن الشــماليين تتضــاءل أمامــه. ويعتقــد العلمــاء الذيــن يراقبــون أنــ

أن أعدادهــا قــد تعافــت إلــى حــد كبيــر، ال ســــيما منــذ نفــاذ اتفاقيــة حفــــظ الفقمــة فــي أنتاركتيــكا لعــــام 

1978، التــي أدخلــت تدابيــر وقائيــة لمجموعــة متنوعــة مــن الفقمــة. 

صيد الحيتان في ســــنة 1946، وقعت االتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان وأنشــــئت اللجنة الدولية 

لصيــد الحيتــــان. ومــن المســــتبعد أن يعــود صيــد الحيتــان علــى نطــاق تجــاري إلــى أنتاركتيــكا، باســــتثناء مــــا 

تقــوم بــه اليابــان مــن “صيــد الحيتــان ألغــراض علميــة”. 

صيــد الســمك فــي العقــد الماضــي، ضغطــت لجنــة حفــظ المــوارد البحريــة الحيــة فــي أنتاركتيــكا والــدول 

المطالبــة مثــل أســتراليا وبريطانيــا وفرنســا التخــاذ مزيــد مــن التدابيــر التــي تهــدف إلــى معالجــة صيــد 

الســــمك غيــر المشــروع وغيــر المبّلــغ عنــه وغيــر المنظــم.    

المــوارد المعدنيــة شــــاركت أجيــال مــن الجيولوجييــن والجيوفيزيائييــن وعلمــاء البيولوجيــا البحرية وعلماء 

المحيطــات فــي استكشــــاف المعــادن فــي القــارة القطبيــة وبحرهــا وتســــجيل آثارهــا. لــم يكــن مــن الصعب 

إيجاد أدلة على المعادن. ويحظــر بروتوكول حماية البيئة حاليًا كل أشــكال التعدين واســتغال المعادن. 

تحديــات المــوارد فــي المســتقبل يكمــن احتــــمال نشــــوب صــراع فــي العاقــة غيــر المســــتقرة بيــن 

مــادة رئيســــة فــي معاهــــدة أنتاركتيــكا )تتعلــــق بحريــة تبــادل المعلومــــات العلميــــة( والــــضرورات التجاريــــة. 

والتنقيــب البيولوجــــي دافعــه الربــح.  

الخالصــة تواجــه أنتاركتيــكا تحّديــات متزايــدة تتعلــق بالبيئــة والمــوارد وبينمــا ننظــر فــي التحديــات التــي 

يفرضهــا تغيــر المنــاخ واســتنزاف طبقــة األوزون والتلــــوث فــي أماكــن أخــرى، ينبغــي أن ناحــظ علــى وجــه 

الخصــــوص التأثيــر التراكمــي الســــتغال المــوارد. وكمــا حــــذر العلمــاء منــذ عقــــود، هنــاك دائمــًا خطــــر، فــي 
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ــتركة مثــل أنتاركتيــكا وأعالــي البحــار بطريقــة  ــتغل أماكــن المــوارد المشــ غيــاب القواعــد واللوائــح، أن ُتســ

غيــر مســــتدامة.  

أفــكار أخيــرة أوحــت أنتاركتيــكا باألمــل والخــوف. وال تــزال القــارة الوحيــدة فــي العالــم التــي ال يوجــد بهــا 

ســكان بشــريون أصليــون تجتــذب التمثيــات الجغرافيــة المتعّلقــة بوضعها باعتبارهــــا بّريــة عالمية و/أو تراثًا 

مشــتركًا للبشــر. وألن أنتاركتيــكا مشــاع عالمــي، فإنهــا توحــي بكــم محــدود مــــن التعليقــات العلمية بشــــأن 

دور الصالــح العــام، فــي مقابــل المصلحــة الذاتيــة المفترضــة للــدول وســــواها، بمــا فــي ذلــك الشــركات، 

التــي تهتــم باســتغال “أقاصــي األرض”. 




