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الغازات الضارة تتزايد وال تكفي الغابات والمساحات الخضراء المتصاصها
توقع اخلبراء زيادة درجة حرارة
األرض ما بني  1.4و  5درج��ات
مئوية م��ا س��ي��ؤدي ال��ى ارت��ف��اع
مستوى مياه البحر م��ن تسعة
ال���ى  88س��م خ�ل�ال امل��ائ��ة ع��ام
القادمة .وأك��د التقرير أن درجة
حرارة األرض زادت بالفعل خالل
التسعينات عما كانت عليه وبلغت
في عام  1998أعلى معدالتها منذ
عام  .1861ويستند التقرير الى
حتليل جذوع األشجار والشعاب
امل��رج��ان��ي��ة وال��ث��ل��وج والسجل
التاريخي للقطب الشمالي والتي
كشفت أن ال��ق��رن العشرين هو
األع��ل��ى ح����رارة ع��ل��ى م���دى أل��ف
ع��ام .ومنذ أواخ��ر الستينات من
القرن املاضي انحسرت املناطق
ال��ت��ي تغطيها ال��ث��ل��وج بنسبة
 % 10وت��راج��ع��ت ج��ب��ال الثلوج
في املناطق غير القطبية بشكل
ملحوظ .وقد تقلصت الفترة التي
تتكون فيها الثلوج في خطوط
العرض الوسطى والعليا بنحو
أسبوعني عما كانت عليه قبل قرن.
وأفاد التقرير أن السبب الرئيسي
في زيادة حرارة األرض هو زيادة
األنشطة البشرية.
ارتفاع حرارة األرض يهدد لقمة
عيشنا

ومن جلنة األمم املتحدة ننتقل الى
مجموعة من العلماء كلفتهم األمم
املتحدة ايضا بدراسة آثار ارتفاع
ح����رارة األرض ح��ي��ث أك����دوا أن
التغييرات املناخية ستزيد من حدة
السيول وشح املياه في آن واحد,
وستضعف احملاصيل الزراعية
وتزيد من خطورة الوضع الصحي
ف��ي ال��ق��رن احل���ادي والعشرين.
ورأت «املجموعة احلكومية حول
تطور املناخ» في تقرير جديد نشر
ف��ي جنيف بعنوان «التغييرات
املناخية  ..2001اآلثار والتكيف»,
أن «ك��ل مناطق ال��ك��رة األرض��ي��ة
س��ت��ت��أث��ر ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ببعض
االنعكاسات السلبية» الرتفاع
حرارة األرض .وأضاف التقرير أن
الدول النامية ستكون على األرجح
األك��ث��ر هشاشة ف��ي ه��ذا امل��ج��ال,
موضحا أنه يتوقع تسجيل زيادة
أو كثافة في «الظواهر بحدودها
القصوى» .ورجح التقرير هطول
أم��ط��ار غ��زي��رة على م��ا ي��ب��دو في
عدد كبير من املناطق مبا في ذلك
ال��دول املتطورة مما سيؤدي الى
زي���ادة الفيضانات واالن��ه��ي��ارات
األرض��ي��ة والثلجية .وأض��اف أن
موجات من احلر ستضرب «على ما
يبدو» كل مكان لترفع من الوفيات
وتزيد من األضرار للمحاصيل .أما
اجلفاف الذي ازداد حدة في الدول
املعتدلة ,فسيؤثر على منسوب
امل��ي��اه ف��ي األن��ه��ار وم���وارد املياه
ونوعيتها .وستشهد دول اجلنوب
«على األرجح» أعاصير استوائية
أكثر كثافة وزي���ادة في اجلفاف
والسيول .أما الدول الواقعة حتت
خط االستواء فستعاني خصوصا
من شح في املياه .وسيؤدي ارتفاع
مستوى مياه البحر ال��ى سيول
وعواصف على السواحل ويهدد
خصوصا مناطق الدلتا وال��دول
القائمة على جزر صغيرة .وعلى
الصعيد االقتصادي ستتسع الهوة
بني الشمال واجلنوب مع ارتفاع
حرارة األرض .وفي الدول الغنية
«سيؤدي ارتفاع احل��رارة بضع
درج���ات ال��ى مكاسب وخسائر»
لكن الزيادة في االرتفاع لن تؤدي
سوى الى آثار اقتصادية سلبية.
وستسجل الدول الفقيرة باستمرار
«خ��س��ائ��ر اق��ت��ص��ادي��ة واض��ح��ة»
س��ت��ت��زاي��د م���ع ارت���ف���اع ح���رارة

الطاقة الكهربائية التي ينتجها
بالبينا مئة واثني عشر ميغاوات
وي��ت��وق��ع أن ي��ك��ون ق��د أدى الى
انبعاث ثالثة ماليني طن من غاز
ثاني أكسيد الكربون سنويا خالل
األع��وام العشرين التي مرت على
بنائه .وباملقابل فإن محطة توليد
للكهرباء بنفس الكمية عن طريق
ال��ف��ح��م ال تنتج س���وى ثالثمئة
وخمسني ألف طنا ً من الغاز ذاته
في السنة .وبالرغم من أن أبحاث
اللجنة العاملية للسدود لم تشمل
سوى عدد محدود من السدود في
أربعة بلدان فإنها تتوقع أن تكون
ه��ن��اك ح���االت مماثلة ف��ي بلدان
أخرى.
ارتفاع حرارة األرض يعلن بداية
الفناء

• الغازات الضارة تلوث اجلو

األرض .وق��ال التقرير ان «معظم
املناطق االستوائية وحت��ت خط
االس��ت��واء ستشهد تراجعا عاما»
في محاصيلها الزراعية حتى مع
ارتفاع طفيف في درجات احلرارة
بالنسبة لبعض احملاصيل.
وعلى الصعيد الصحي ستتسع
األمراض االستوائية جغرافيا كما
جاء في التقرير .وفي دول الشمال
ستسجل الوفيات بسبب احلرارة
وال��رط��وب��ة وال��ت��ل��وث ارت��ف��اع��ا.
ويستند العلماء ف��ي تقريرهم
على تقرير أعدته مجموعة أخرى
ونشر في  22يناير في شنغهاي
مشيرا ال��ى أن احل���رارة سترتفع
بني  1.4و 5.8درج��ات في القرن
احل��ادي والعشرين وأن مستوى
مياه البحر سيرتفع ما بني تسعة
سنتيمترات و 88سنتيمترا .ورأى
معدو التقرير ال��ذي��ن ب��دوا أكثر
حزما من قبل عند اعداد تقرير عام
 1995أن ارتفاع درجات احلرارة
في القرن العشرين «أثر أصال في
أجزاء كبيرة من العالم على أنظمة
فيزيائية وبيولوجية مختلفة».
وأش����اروا على نحو خ��اص الى
تراجع الكتل اجلليدية وتغييرات
ف��ي س��ل��وك احل��ي��وان��ات وازه���ار
بعض األشجار قبل أوانها .ورأوا
أن ه��ذه التغييرات ستستمر في

القرن احلادي والعشرين ,وبذلك
ميكن أن ت���زول «ن��ص��ف الثلوج
على جبال األل��ب» وع��دة أصناف
من احليوانات املهددة باالنقراض
حاليا .وميكن أن ي��ؤدي ارتفاع
ح��رارة األرض في القرن احلادي
والعشرين أيضا الى تغييرات على
نطاق واس��ع في مرحلة الحقة ال
ميكن تالفيها وستكون لها عواقب
على صعيد القارات والعالم .فقد
يؤدي ارتفاع احلرارة الى «تباطؤ
كبير» ف��ي ال��ت��ي��ارات ال��داف��ئ��ة في
احمليطات وتراجع الكتل اجلليدية
ف���ي غ��ري��ن�لان��د وغ����رب ال��ق��ط��ب
اجلنوبي .وميكن أن حتول الظاهرة
األولى أوروبا الغربية الى منطقة
جليدية في حني ميكن أن تسبب
الظاهرة الثانية ارتفاع مستوى
مياه البحار «حتى ثالثة أمتار
خالل ألف عام» ,لتغمر عددا كبيرا
من اجلزر واملناطق الساحلية.
السدود تسبب االحتباس احلراري
ويبدو ان محاولة البشر احلصول
على املياه وتخزينها تسببت مبضار
اكثر من الفوائد التي يفترض ان
جتنى منها الطاقة الكهربائية
املو َّلدة عن طريق املياه والتي لطاملا
ُو ِ
صفت بأنها أكثر مصادر الطاقة
نقاء ميكن أن تتسبب في التلوث

أك��ث��ر مم��ا يفعله ال��ف��ح��م وي��ع��ود
سبب ذلك الى أن حقينة السدود
تجُ َ �� ِّم��ع النباتات املتعفنة التي
تصدر انبعاثات تسبب االحتباس
احل����راري .غير أن��ه م��ن الصعب
االحاطة باحلجم احلقيقي للتلوث
ال���ذي مي��ك��ن أن ي��ص��در ع��ن أح��د
السدود ألنها تختلف عن بعضها
البعض بشكل كبير .وق��د جاء
االعالن عن هذا املسبب من مسببات
تغير الطقس ُق َب ْيل اجلولة املقبلة
من مفاوضات جتري حول طرائق
ال��ت��ص��دي لالحتباس احل���راري.
وأوردت مجلة نيوساينتيست
تقريرا أعدته في هذا الشأن اللجنة
الدولية للسدود.
تكنولوجيا نظيفة

وحتظى هذه اللجنة التي تتكون
من علماء ومهندسني وأخصائيني
في البيئة بدعم االحت��اد العاملي
حلماية البيئة والبنك العاملي الذي
يعتبر أكبر مم��ول ملشاريع بناء
السدود .ويرى أنصار بناء السدود
أنه يتعني اعتبار هذا القطاع ضمن
التكنولوجيا النظيفة وفق أحكام
اتفاقية كيوتو  97املتعلقة بالتعامل
مع التغيرات الطارئة على الطقس.
ويؤكد العديد من العلماء وجود
أدلة على أن درجة حرارة األرض

في ارتفاع متزايد وأن أحد األسباب
الرئيسية لذلك األنشطة البشرية
وال سيما منها استخدام احملروقات.
وتقول اللجنة ان النفايات املتعفنة
ال���واردة م��ن الغابات س��رع��ان ما
تطفو عندما ت��غ��زو الفيضانات
ال��س��دود وتسبب انبعاث غازين
هما ثاني أكسيد الكربون وامليثان.
وتضيف أن مزيدا من هذين الغازين
تنتجه املواد العضوية التي تصل
الى حقينة السدود ما ي��ؤدي الى
اس��ت��م��رار العملية داخ���ل خ��زان
السد .ويشار الى أن امليثان يسبب
االحتباس احل��راري بنسب تفوق
بعشرين مرة ما يسببه غاز ثاني
أكسيد الكربون .وهو ينبعث من
املياه الراكدة بشكل مستمر .ومن
هذا املنطلق فإن خزان السد ينتج
كميات من امليثان أكثر مما يحصل
مع األنهار اجلارية .وتقول اللجنة
ان هذا املشكل أعمق مما كان يعتقد
مضيفة أن أكثر ال��س��دود مصدرا
للخطورة ه��ي ال��س��دود الضحلة
املوجودة في املناطق املدارية حيث
لم تتم تنقية األنهار من األوحال قبل
بناء السدود.وتشير في هذا السياق
الى أن أكثر السدود اثارة لالنشغال
هو سد بالبينا في البرازيل والذي
ال يتجاوز عمق املياه فيه أربعة
أمتار في بعض األجزاء.وتبلغ قوة

الحرارة في منطقة الخليج لن يتحملها البشر في العام 2070

• آثار تلوث البيئة

ذكرت دورية نيتشر العلمية قائلة
ان علماء حذروا من ان ارتفاع درجة
حرارة سطح االرض بدأ في التأثير
على احلياة النباتية واحليوانية
في كل أنحاء العالم األم��ر الذي
يتضح من خالل مظاهر مختلفة
ابتداء من فناء الشعاب املرجانية
الى تأخر فصل اخلريف وتعرض
ن����وع م���ن ال��س�لاح��ف خل��ط��ورة
االنقراض .وارتفع متوسط درجة
احل����رارة ف��ي ال��ع��ال��م بنحو 0.6
درجة مئوية في القرن العشرين
وكان أغلب االرتفاع خالل الثالثني
عاما املاضية وظهر اثر ذلك على
احلياة النباتية واحليوانية ابتداء
من خط االستواء وحتى القطبني.
وقال العلماء أمس األول في دورية
«نيتشر» العلمية ان بعض األنواع
محكوم عليها بالفناء في الوقت
ال��ذي تصارع فيه ارتفاع درجات
احل��رارة في كوكب مزدحم بشدة
ول��م يعد فيه ثمة م��ه��رب .وق��ال
جيان ريتو والتر عالم النبات من
جامعة هانوفر األملانية «ارتفعت
درج���ات احل���رارة بنسبة ال تزيد
عن  0.6درج��ة مئوية واصبحت
الدالئل واضحة للغاية بالفعل».
وتبرز الدراسة فيما خلصت إليه
م���دى خ��ط��ورة ال��ت��غ��ي��ر املناخي
للكرة االرض��ي��ة م��ن خ�لال اظهار
اجت��اه��ات متوازية ف��ي النباتات
والطيور واحليوانات واالسماك.
وقالت والتر ان هذا يلقي اهتماما
ب��ال��غ��ا مضيفا ان���ه ال م��ح��ال��ة ان
بعض األن��واع ستفنى واردف ان
االختالف اكلبير بني االن والفترات
السابقة ف��ي التغيرات املناخية
مثل العصر اجلليدي هو ان سبعة
مليارات يعيشون على االرض االن
ومت سد الكثير من ممرات الهجرة
للكائنات .ومن أهم املؤشرات على
التغير املناخي م��وت مساحات
شاسعة من الشعاب املرجانية
في العالم نتيجة الرتفاع درجات
مياه احمليطات وفي الوقت ذاته
ب��دأت تظهر مالمح اخلريف على
األشجار في أوروبا.
وق��د ح��ذرت دراس��ة أميركية من
ان االحتباس احلراري العاملي قد
يؤدي الى ارتفاع درجات احلرارة
في بعض املناطق وابرزها منطقة
اخل��ل��ي��ج لتصل ال���ى م��س��ت��وى ال
يتحمله االن���س���ان ف��ي االم��اك��ن
املفتوحة مع نهاية القرن احلالي.
ورب��ط العلماء ب�ين ح��دوث ذلك
وظاهرتي تخطي الرطوبة نسبة
الـ ٪ 50وارتفاع درجات احلرارة
فوق  46درجة مئوية.
وحسب الدراسة فإنه بدءا ً من عام
 2070سترتفع درج��ات احل��رارة
في ابوظبي ودبي والدوحة ومدن
إيران الساحلية وسيشكل االرتفاع
ايضا ً خطرا ً على احلجاج اذا ما
صادف موسم احلج في الصيف.

