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المناخ يتغير والغازات تتراكم والتقارير العالمية تتوقع كارثة

االحتباس الحراري ينذر بإبادة البشرية

• االحتباس احلراري من أخطر املشاكل البيئية

اإلحصاءات تؤكد أن معدل الوفيات يزداد في األيام ذات الحرارة المرتفعة
بزيادة النشاط البشري وتسارع
التنمية فإن املناخ يتغير ألن النشاط
البشري يؤثر في تركيب مكونات
الغالف اجلوي لألرض وذلك عن
ط��ري��ق ت��راك��م ال��غ��ازات وخاصة
ث��ان��ي أكسيد ال��ك��رب��ون وامليثان
وأكسيد النيتروز وه��ي غ��ازات
معروفة بغازات البيوت الزجاجية
ول��ه��ا خ��اص��ي��ة ج���ذب احل����رارة
وبالتالي فإن تراكمها يتسبب في
االحتباس احلراري ورغم أن تفاعل
األرض مع تغيرات الغالف اجلوي
وم��ح��اول��ة ه��ذا ال��ك��وك��ب لتعديل
مناخه إال أن ارتفاع حرارة األرض
واضح فالطاقة الشمسية املنبعثة
م��ن الشمس تصدم األرض التي
تقوم بامتصاص جزء منها وعكس
اجل��زء اآلخ��ر لينتشر في الغالف
اجلوي وبالتالي تدفئة اجلو فوق
األرض وب��دون ه��ذه العملية فإن
درجة احلرارة فوق األرض ستكون
منخفضة ج��دا ً م��ا يجعل احلياة
مستحيلة ول��ك��ن ب��زي��ادة تركيز
وت��راك��م ه��ذه ال��غ��ازات احلابسة
للحرارة فإن احلرارة ستزداد أكثر
مم��ا ميكن احتماله م��ا ق��د يسبب
مشاكل للحياة فوق األرض.
وحيث إن التقارير العلمية تفيد
بأن تركيز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف اجلوي قد زاد بنسبة % 30
وان تركيز امليثان قد تضاعف وأن
تركيز أكسيد النيتروز قد زاد نحو
 % 15األمر الذي زاد من احتباس
احلرارة في الغالف اجلوي لألرض
وبالرغم من وج��ود األي��روزوالت
وه���ي م��ن م��ل��وث��ات ال��ه��واء وه��ي
تساعد في انقاص درج��ة ح��رارة
الغالف اجلوي عن طريق عكسها
للضوء لطبقات اجلو العليا ولكن
عمر األيروزوالت قصير وتركيزها
يختلف من مكان آلخ��ر وبالتالي
ف��إن تأثيرها اخل��اف��ض للحرارة
ليس كافيا ً لتعديل درجة احلرارة
في طبقات اجلو.
ول��ك��ن كيف ت���زداد ال��غ��ازات في
الغالف اجلوي؟ العلماء يعتقدون
بأن استخدام احملروقات واألنشطة
ال��ب��ش��ري��ة األخ����رى ه��ي املسبب
الرئيسي ل��زي��ادة غ��ازات البيوت

الزجاجية مثل غ��از ثاني أكسيد
الكربون وبالرغم من أن عمليات
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ض��وئ��ي ف��ي ال��ن��ب��ات
وحت��ل��ل امل����واد ال��ع��ض��وي��ة تطلق
عشرة أضعاف من غاز ثاني أكسيد
ال��ك��رب��ون ف��ي ال��غ�لاف اجل��وي إال
أن ذلك كله في تناسق مع النظم
البيئية على األرض قبل الثورة
الصناعية وما حصل في القرون
األخ��ي��رة ه��و زي���ادة ان��ت��اج ثاني
أكسيد الكربون من أنشطة البشر
فحرق الطاقة لتسيير السيارات
واملقطورات وتدفئة املساكن ومقار
العمل وتشغيل املصانع املختلفة
مسؤول عن  % 80من زيادة ثاني
أكسيد الكربون أما زي��ادة امليثان
وأكسيد النيتروز فيرجع السبب
فيها ل��زي��ادة التصحر ومكبات
ال��ق��م��ام��ة وال��ص��ن��اع��ات املختلفة
والتعدين وبعض الغازات األخرى
م��ث��ل ال��ك��ل��ور وف��ل��وروك��رب��ون��ات
والهيدروفلوروكربونات والتي
تنتج بسبب صناعة ال��رغ��اوي
وع��م��ل��ي��ات التكييف وال��ت��ب��ري��د
والتجميد ونتيجة لكل ذل��ك فإن
درجة احلرارة فوق األرض تزداد
وخ�لال القرن املاضي ف��إن درجة
احل����رارة ق��د زادت مب��ا ي��س��اوي
 0.6-0.45درج���ة مئوية وه��ذا
االرتفاع ال��ذي يتوقع له االزدي��اد
سيزيد من سرعة التبخر ويقلل من
رطوبة األرض ويزيد من ذوبان
اجلليد في القطب الشمالي وكذلك
م��ن اجلليد ال��ع��ائ��م ف��وق احمليط
املتجمد الشمالي متسببا ً في ارتفاع
منسوب مياه البحر وقد يغمر جزءا ً
م��ن اليابسة وحتيلها ال��ى جزء
من البحار ليفقد الكثير من البشر
مأواهم ومصادر غذائهم وقياسات
معدل ارتفاع منسوب البحر تشير
ال��ى أن مستوى سطح البحر قد
ارت��ف��ع بنحو  20-15س��م خالل
القرن املاضي.
ك���ل ذل���ك ب��س��ب��ب ت��دخ��ل البشر
ونشاطهم غير املقنن ال��ذي يرهق
األنظمة البيئية ما قد يؤثر على
ال��غ��اب��ات واحمل��اص��ي��ل املختلفة
ومصادر املياه ويهدد صحة البشر
واحلياة البرية والبحرية والنظم

البيئية األخرى .وفي حني أنه في
املاضي وعندما كانت احلياة بدائية
ف��إن احل���رارة ف��وق األرض حتدد
بكمية الطاقة الشمسية التي تسقط
على األرض وكمية ضوء الشمس
املنعكسة م��ن األرض للغالف
اجلوي وكمية حبس الغالف اجلوي
للحرارة .فإنه اليوم وفي املستقبل
س��ي��ح��دد درج���ة ح����رارة األرض
وبشكل رئيسي كم سيزيد االنسان
ون��ش��اط��ات��ه م��ن ان��ت��اج للغازات
احلابسة للحرارة غ��ازات البيوت
الزجاجية ويطلقها ف��ي الغالف
اجل��وي .وبالتالي فإن االحتباس
احل��راري يعتبر اليوم أح��د أسوأ
املخاطر التي تهدد استدامة البيئة
فوق األرض وبالتالي احلياة فوقها
بشرا ً وأحياء أخرى وأنظمة بيئية.
وحيث إن الدول األكثر تقدما ً وهي
الدول الصناعية هي األكثر اضرارا ً
بالبيئة واألكثر تسببا ً في ارتفاع
درج��ة احل���رارة ف��وق األرض فإن
واجبها أن تبدأ بانقاص استخدام
احملروقات واتباع أسس الزراعة
والصناعة النظيفة وحتافظ على
ال��غ��اب��ات وال��ن��ظ��م البيئية التي
متتص الكربون من اجل��و ويجب
على اجلميع تطبيق اتفاقية التغير
املناخي التي صدرت عام 1992م
وهي تتمحور حول انقاص انتاج
غازات البيوت الزجاجية الغازات
احلابسة للحرارة ومت كذلك توقيع
بروتوكول كيوتو الذي أوجب على
الدول املصنعة الوصول الى أهداف
محددة من أج��ل اجن��اح االتفاقية
والبرتوكول.
ولالحتباس احل���راري وارت��ف��اع
احل��رارة فوق األرض تأثير كبير
ع��ل��ى احل��ي��اة ف���وق كوكبنا وق��د
يجعله مستحيالً .وينقسم تأثير
ارتفاع احل��رارة على االنسان الى
تأثير مباشر فقد ت���ؤدي زي��ادة
احل���رارة ال��ى امل��وت والكثير من
األمراض تزداد انتشارا ً مع ارتفاع
احل��رارة وارتفاع احل��رارة يرهق
اجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي
ف��ي االن��س��ان .وارت��ف��اع احل���رارة
يزيد من غ��از األوزون وه��و مفيد
في طبقات اجلو العليا حيث يحمي

احلياة من األشعة فوق البنفسجية
ولكنه في طبقات اجلو الدنيا ملوث
خطر يفسد رئة االنسان ويزيد من
مشاكل املرضى املصابني بالربو
وأمراض الرئة األخرى.
زيادة معدل الوفيات

املعلومات االحصائية تفيد اليوم
ب���أن م��ع��دل ال��وف��ي��ات ي����زداد في
األي���ام ال��ت��ي ترتفع فيها ح��رارة
اجلو فما بالك عندما ترتفع درجة
احل���رارة على م��دار السنة .كذلك
ارت���ف���اع درج����ة ح����رارة األرض
ق��د ت��زي��د م��ن األم����راض السارية
املنقولة بالبعوض واحل��ش��رات
األخرى فاملالريا واحلمى الصفراء
والتهاب السحايا كذلك أم��راض
الكوليرا وأمراض التسمم الغذائي
كالسلمونيا والشيقيال .كما ...أن
ارت��ف��اع احل���رارة يزيد م��ن نسبة
االصابة مبا يسمى بضربة الشمس
ويتسبب في خسارة الكثير من
الثروة السمكية وت��زداد أم��راض
األس��م��اك وال���ث���روات الطبيعية
األخ��رى وهو مصدر حياة وغذاء
النوع البشري.
االحتباس احلراري يغ ِّير النبات
واحليوان

ج��اء في دراس��ة نشرت في مجلة
الطبيعة ان ارتفاع احلرارة مبعدل
ستة بالعشرة من الدرجة املئوية
في القرن العشرين أدى الى بدء
موسم النمو في أوروب��ا وأميركا
الشمالية أبكر من موعده السابق.
وتقول الباحث اجلامعية الدكتورة
ِن��ك��ي نيلسون ان ارت��ف��اع درج��ة
احل��رارة بدرجة مئوية واح��دة قد
ي���ؤدي ال��ى ان��ق��راض احليوانات
التي تعرف بالتوتورا وهي خليفة
الديناصور امل��ن��ق��رض .وتضيف
الدكتورة نيلسون ان درجة مئوية
واح��دة حتدث تغييرا في األجواء
التي تنمو فيها أجنة ال��ذك��ور أو
االن���اث .ومتثل ال��ت��وت��ورا آخ��ر ما
تبقى من أنواع الزواحف وكانت قد
نشأت في نفس الفترة التي نشأت
فيها الديناصورات وتعيش اآلن
ف��ي اح��دى اجل��زر النيوزيلندية.

كما تبني ان البعوض الذي يحمل
األم���راض ف��ي األراض���ي املرتفعة
ف��ي آس��ي��ا وش���رق أفريقيا ودول
أميركا الالتينية أصبح بامكانه
العيش على ارتفاعات اكثر من ذي
قبل .ويقول العلماء الذين قاموا
بتلك الدراسة ان ارتفاع درجات
احلرارة يعني أيضا أن هناك بعض
العينات م��ن ال��ن��ب��ات واحل��ي��وان
سيكون مصيرها الفناء .وتقدر
الهيئة البيئية حول التغير املناخي
التابعة ل�لأمم املتحدة أن معدل
درج��ة احل��رارة س��وف يرتفع بني
 1.4و  5.8درجات مئوية بحلول
نهاية القرن احلالي.
الغابات والزراعات ال تكفي
المتصاص الغازات املضرة

تقرير علمي آخر قال انه ال ميكن
االعتماد على الغابات واألراض��ي
الزراعية في امتصاص الغازات
املضرة بالبيئة وان خفض انبعاث
تلك الغازات هو الوسيلة الوحيدة
خلفض ارتفاع درجة حرارة الكرة
األرضية على امل��دى الطويل .فقد
ج��اء ف��ي تقرير ج��دي��د للجمعية
امللكية البريطانية أن��ه ال ميكن
حتديد الى أي مدى ميكن لألراضي
الزراعية والغابات -التي يطلق
عليها اس���م م��ص��اي��د ال��ك��رب��ون-
امتصاص ثاني أكسيد الكربون
الذي يعد الغاز املسبب الرئيسي
الرت��ف��اع درج���ة ح����رارة ال��غ�لاف
اجل��وي احمليط ب���األرض .وقالت
اجلمعية امللكية البريطانية -وهي
هيئة مستقلة تضم كبار العلماء-
ان من الضروري حتسني وسائل
التأكد من تأثير مصايد الكربون
على ارتفاع حرارة األرض .والبد
أن يكون خفض كمية غ��از ثاني
أك��س��ي��د ال��ك��رب��ون امل��ن��ب��ع��ث��ة من
أن��واع معينة من الوقود الوسيلة
األساسية للحد من ارتفاع درجة
حرارة األرض .وقال البروفيسور
ج��ون شيفيرد ال��ذي أع��د التقرير
ان مصايد الكربون تلك ذات حجم
محدود ال��ى حد ما ول��ن تعمل إال
لفترة قصيرة نسبيا وه��ي عقود
قليلة وه��ذا يعني أنها ال ميكن أن

تكون مساهما رئيسيا في خفض
ان��ب��ع��اث ال��ك��رب��ون وح��ل مشكلة
ارتفاع درجة حرارة األرض .وتريد
الواليات املتحدة واليابان وكندا
وأستراليا التشديد بشكل أكبر على
مصايد الكربون لتحقيق املستوى
ال���ذي ح���دده ب��روت��وك��ول كيوتو
النبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويلزم البروتوكول الدول املتقدمة
بخفض انبعاث هذا الغاز بنسبة
تزيد  ٪ 5عن مستويات عام 1991
بحلول عام  .2010وقال التقرير ان
مصايد الكربون والتربة متتص
نحو  % 40من ثاني أكسيد الكربون
وقد ميكنها امتصاص ما يصل الى
 % 45كحد أقصى .ولكنه أضاف
أن ه��ذا احل��د األقصى ال��ذي ميكن
امتصاصه ل��ن ميثل س��وى ربع
املطلوب امتصاصه بحلول عام
 2050ملنع حدوث زي��ادات كبيرة
في درجات حرارة األرض .وحذر
العلماء أيضا من أنه في املستقبل
قد تصبح مصايد الكربون نفسها
م��ص��درا لثاني أكسيد الكربون
اذ قد تخرج تلك املصايد غ��ازات
تسبب ارتفاع درجة حرارة األرض
مثل امليثان .وأض��اف التقرير أن
الفائدة األساسية ملصايد الكربون
البرية هي أن بامكانها أن تكون
فعالة بشكل ف��وري وأن��ه��ا توفر
حافزا ً ماليا ً للحفاظ على البيئة
واالستخدام طويل األمد للغابات
واألراضي الزراعية.
تقرير جديد لألمم املتحدة يكشف
مخاطر االحتباس احلراري

الى ذلك قالت جلنة من خبراء األمم
املتحدة ان االح��ت��ب��اس احل��راري
في الكرة األرضية أكثر خطورة
مما قدره العلماء في السابق وان
آثاره ستبقى لقرون قادمة .وكشف
التقرير أن ال��ت��غ��ي��رات املناخية
ستؤدي الى ارتفاع مستوى مياه
البحر وزي���ادة درج���ات احل��رارة
مما يهدد االنتاج الزراعي ويلوث
م��ص��ادر امل���ي���اه .وي��ع��د التقرير
استكماال جلهود البحث العلمي
التي مت التوصل إليها في ظاهرة
زي��ادة درج��ة ح��رارة ال��ك��ون .وقد

