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 باختصار 

  يــعتقد الــعلماء أنــه يــمكن تــجنب مــخاطــر مــثل ارتــفاع كــارثــي ملســتوى مــياه البحــر 
فـيما لـو أمـكن اإلبـقاء عـلى احـترار كـوكـب األرض تـحت درجـتني مـئويـتني. مـع ذلـك، 
تـشير الـبيانـات الـحالـية أن ثـالث آلـيات تـغذيـة راجـعة feedback عـاملـية قـد تـدفـع 
بـالـكرة األرضـية إلـى الـدخـول فـي حـقبة مـن الـتغير املـناخـي السـريـع، وذلـك حـتى قـبل 
بـلوغ ”حـّد“ الـدرجـتني املـئويـتني وهـي: مـاء ذوبـان الجـليديـات املـغيّر لـدوران تـيارات 
املـحيط، وذوبـان األراضـي الـدائـمة التجـمد permafrost املسـبب النـبعاث ثـنائـي 
أكــسيد الــكربــون وغــاز املــيثان، واخــتفاء الجــليد عــبر الــعالــم.  قــد تســّرع الــتغذيــاتُ 
 the الـراجـعة االحـتراَر وتـعّدل الـطقَس عـن طـريق تـغيير تـيارات ريـاح الـجت سـتريـم
jet stream وتضخـــم تـــفشي الـــجائـــحات الحشـــريـــة، وحـــدوث املـــزيـــد مـــن حـــرائق 

الغابات الهائلة. 
  
  

عـلى مـدى الـعقد املـاضـي، اعـتقد الـعلماء أنـهم وضـعوا تـصورا لـكيفية حـمايـة البشـريـة مـن املـخاطـر 
 planetary األســــوأ لــــلتغير املــــناخــــي. وكــــان يُــــعتقد أيــــضا أنــــه بــــإبــــقاء احــــترار كــــوكــــب األرض
warming تــحت درجــتني مــئويــتني، يــمكن تــجنب مــخاطــر مــثل االرتــفاع الــكارثــي ملســتوى مــياه 
الـبحار والـفترات الـجافـة الـحارقـة. وقـد يـتطلب الـبقاء تـحت درجـتني مـئويـتني، تحـديـَد ثـنائـي أكـسيد 
الــكربــون الــحابــس للحــرارة فــي الــغالف الــجوي ب 450 جــزءا فــي املــليون (ppm)، والــذي وصــل 

في يومنا هذا إلى ppm 395، علما بأنه كان ppm 280 في العصر ما قبل الصناعي. 
  

ويـبدو حـالـيا أن الـتقديـرات كـانـت مـتفائـلة جـدا، ألن الـبيانـات األخـيرة حـول الـكرة األرضـية تـشير 
إلـى أن كـوكـب األرض يـتغير بـشكل أسـرع مـما هـو مـتوقـع، حـيث إن مـزيـدا مـن جـليد البحـر حـول 
املــحيط املتجــمد الــشمالــي يــختفي وعــلى غــير مــا كــان مــتوقــعا. كــما أن األراضــي الــدائــمة التجــمد 
permafrost فـــي ســـيبيريـــا وأالســـكا، أخـــذت تـــنفث الـــكثير مـــن غـــاز املـــيثان وغـــازات االحـــتباس 
الحــــراريgreenhouse gases (1) الــــفعالــــة، وذلــــك عــــلى عــــكس مــــا كــــانــــت تــــتنبأ بــــه الــــنماذج 
الـحاسـوبـية املـوضـوعـة لهـذه الـغايـة. وقـد أخـذت أيـضا طـبقات الجـليد فـي غـرب قـارة آنـتاركـتيكا(2) 
Antarctica تتكسـر بسـرعـة أكـبر مـما كـان يـعتقد، وأخـذت الجـليديـات the glaciers املتجـمعة 
عـلى الـيابـسة املـجاورة تـنزلق بـشكل أسـرع نـحو البحـر. وقـد حـدثـت أيـضا ظـواهـر مـناخـية قـصوى 
مـثل الـفيضانـات ومـوجـات الحـرارة الـتي ضـربـت الـواليـات املتحـدة فـي صـيف عـام 2012، وهـي 
حـالـيا تشـتد بـاسـتمرار. فـالـخالصـة، هـي كـما يـقول <S. راحـمستورف> [أسـتاذ فـيزيـاء املـحيطات 
فـي جـامـعة Potsdam بـأملـانـيا]: «نـحن كـعلماء، ال نسـتطيع الـقول إنـه إذا مـا بـقي االحـترار أقـل 

من درجتني فإن كل شيء سيكون على ما يرام.» 



   
وقـد بـدأت بـالـظهور تـلك الـعوامـل املـجهولـة the X factors الـتي قـد تـدفـع بـالـكرة األرضـية إلـى 
الـدخـول فـي عـصر مـن الـتغير املـناخـي السـريـع، والـتي شُـــخِّصت(3) طـويـال عـلى أنـها حـلقات تـغذيـة 
راجـــعة feedback قـــد تـــعاود الـــتأثـــير. فـــعلى ســـبيل املـــثال، يـــسمح نـــقصان كـــمية جـــليد البحـــر 
لـلشمس بـتسخني مـياه املـحيط بـشكل أكـبر، وهـذه املـياه تُـذّوب بـدورهـا هـذا الجـليد. كـما أن ذوبـانـاً 
أســرع لــألراضــي الــدائــمة التجــمد يــنفث الــكثير مــن غــاز ثــنائــي أكــسيد الــكربــون وغــاز املــيثان فــي 

الجو، اللذين يسببان بدورهما ذوبانا إضافيا لألراضي الدائمة التجمد، وهكذا دواليك. 
  

إن احـتمال وقـوع تـغذيـات راجـعة أسـرع جـعل بـعض الـعلماء يـتحولـون إلـى عـرّافـني. ويـقول هؤالء 
الـعلماء إنـه حـتى ولـو تحـركـت الـدول عـلى نـحو جـدي بـاتـجاه تـقليص انـبعاثـات غـازات االحـتباس 
الحـراري وذلـك بهـدف إبـقائـها تـحت الحـد ppm 450 ، وهـو مـا يـبدو غـير مـرجـح عـلى األغـلب، فـإن 
هــذه التحــركــات تــظل صــغيرة ومــتأخــرة جــدا. ومــا لــم يتحــرك الــعالــم بــاتــجاه إعــادة مســتويــات غــاز 
ثـــنائـــي أكـــسيد الـــكربـــون إلـــى الحـــد ppm 350، فـــإن <E .J. هـــانـــسن> [مـــديـــر معهـــد گـــودارد 
لـدراسـات الـفضاء فـي وكـالـة نـاسـا] يحـذر بـقولـه: «سـوف نـبدأ بـعملية تخـرج عـن سـيطرة البشـر.» 
إذ نجـد مسـتويـات البحـر قـد تـصل فـي هـذا الـقرن إلـى مـا فـوق الخـمسة أمـتار، األمـر الـذي قـد يؤدي 
إلــى إغــراق مــدن ســاحــلية مــن مــيامــي وحــتى بــانــكوك. وفــي هــذه األثــناء، قــد يؤدي الــتزايــد فــي 
الحـرارة والـجفاف إلـى مـجاعـات هـائـلة. وفـي هـذا الـسياق، يـتابـع <هـانـسن> قـائـال: «سـوف تـكون 
الـنتائـج وعـلى األغـلب خـارج حـدود الـتصور.» ومـن ثـم، ربـما نـكون عـلى عـتبة قـفزة سـريـعة وغـير 

عكوسة إلى عالم أكثر سخونة. 
  

مـــثيرو املـــخاوف(4)؟ بـــعض الـــعلماء يـــقولـــون نـــعم ومـــنهم <E. دلـــوگـــوكـــنسكي> [مـــن املؤســـسة 
NOAA] الـذي يـقول اسـتناداً إلـى تـقديـراتـه حـول مسـتويـات غـاز املـيثان: «ال أعـتقد أنـه فـي املـدى 
املـــنظور يـــكون الـــتغير املـــناخـــي الـــكارثـــي ورقـــة بـــحث مـــن بـــني األوراق عـــلى الـــطاولـــة.» وفـــي هـــذا 



الـسياق، قـام عـالـم الجـليديـات <T .W. پـڤيڤر> [مـن جـامـعة كـولـورادو فـي بـولـدر] بـتفحص فـقدان 
الجـليد ice loss حـول كـوكـب األرض، واسـتخلص أّن االرتـفاع األعـظمي ملسـتوى املـحيطات الـذي 
جـــرى تـــصوره خـــالل هـــذا الـــقرن، مـــا زال دون املـــتريـــن ولـــيس دون الخـــمسة أمـــتار. وعـــليه، فـــإنـــه 
يشـــترك مـــع <هـــانـــسن> فـــي رؤيـــته حـــول الـــحاجـــة إلـــى مـــعالـــجة ســـريـــعة لـــلعواقـــب؛ ألنـــه حـــتى 
الـتغيرات الـصغيرة يـمكن أن تهـدد حـضارة لـم تشهـد بـشكل مـلحوظ إال مـناخـا مسـتقرا. وفـي هـذا 
الـسياق، يحـذر <پـڤيڤر>، أنـه عـلى الـرأي الـعام وصـانـعي الـقرار أن يـتفهموا مـدى خـطورة ارتـفاع 
مســتوى ســطح البحــر إلــى مــا يــتراوح بــني 60 و70 ســنتيمترا، ويــضيف <هــانــسن>: «إن هــذه 

الكوارث املنتشرة قد تقضي علينا فعليا.»  
  

ومـع أن الـعلماء ربـما ال يـتفقون عـلى مـسار الـتغير املـناخـي، إال أنـهم يـدركـون أن حـلقات مـن 
الـتغذيـة الـراجـعة يـمكن أن تضخـم الـتغير مسـببة قـلقا شـديـدا حـول مسـتقبل كـوكـب األرض. وفـي 
هـــــذا الـــــسياق، يـــــقول <E. روهـــــلنگ> [أســـــتاذ عـــــلم املـــــحيطات والـــــتغير املـــــناخـــــي فـــــي جـــــامـــــعة 
Southampton بـإنـكلترا]: «عـلينا أن نـبدأ بـالـتفكير أكـثر فـي املـجاهـيل املـعلومـة واملـجاهـيل غـير 
املـــعلومـــة». ويـــتابـــع قـــولـــه: «كـــان عـــلينا أاّل نـــبحث عـــن احـــتمال وجـــود الـــتغذيـــات الـــراجـــعة، ألن 
الـتغيرات الـسابـقة لـلمناخ قـد بـرهـنت عـلى وجـود تـلك الـتغذيـات الـراجـعة.» وحـتى تـاريـخه، يـضع 
الــباحــثون جــانــبا مــسألــة املــجاهــيل، نــظرا لــفوات األوان وهــذا مــا يــخشاه <M. مــانــينگ> [عــالــم 
الـجو مـن جـامـعة ڤـيكتوريـا ولـينگتون(5) فـي نـيوزيـلندا] الـذي كـان مـشاركـا رئـيسيا فـي دورة 2007 
لــندوة الــتغير املــناخــي مــا بــني الــحكومــات (IPCC)ا(6)، حــيث أشــار إلــى مــا يــلي: «ســوف يــكون 

معدل التغير املناخي للسنوات املئة على نحو يجعلنا أال ننتظر ما يفضي إليه العلم.» 
  

ماٍض حار يمهد ملستقبل حار(**) 
  

هــناك ســبب كــبير جــعل الــعلماء يــقلقون بــشكل مــتزايــد حــول مــسألــة الــتغير الســريــع لــلمناخ، 
ويــتلخص بــالــفهم األوســع ملــاضــينا. فــفي الــثمانــينات، ذُهــل هؤالء الــعلماء مــما اطــلعوا عــليه مــن 
الــتسجيالت املــدونــة فــي عــينات قُــوارات(7) (لــباب) cores الجــليد الــتي تــدل عــلى أن الــكوكــب قــد 
خــضع الخــتبارات مــتكررة لــتحوالت مــثيرة وفــجائــية لــدرجــة الحــرارة. وبــناء عــليه، اشــترك الــعلماء 
فــي وضــع وصــف مــفصل لــفترة مــاضــية تــمتد 000 800 عــام. هــذا وكــما وصــف <هــانــسن> فــي 
تحـليل جـديـد لـه، فـإنـه تـوجـد تـرابـطات وثـيقة ومـتينة بـني الحـرارة ومسـتويـات كـل مـن غـاز ثـنائـي 
أكـسيد الـكربـون ومسـتويـات سـطح البحـر: فـهي جـميعها تـرتـفع وتـنخفض مـعا وفـي الـوقـت نـفسه 
تــقريــبا. ومــع ذلــك، ال تــدل هــذه الــترابــطات عــلى أن غــازات االحــتباس الحــراري هــي الــتي تســبب 
احـترار الـكرة األرضـية. ومـع ذلـك، هـناك بـحث حـديـث يـقوم بـه <J. شـاكـون> [مـن جـامـعة هـارڤـارد] 
وزمـالؤه، يؤكـد االتـجاه اآلنـف الـذكـر، فـضال عـن أن قـفزة فـي غـاز ثـنائـي أكـسيد الـكربـون قـد سـبقت 
قـفزة أخـرى فـي درجـة الحـرارة فـي نـهايـة الـعصر الجـليدي املـاضـي. وقـد اسـتنتج هؤالء الـباحـثون 
فــي ورقــة حــديــثة فــي املجــلة Natureا(8) أن «الــتسخني املــقاد بــالــتركــيزات املــتزايــدة لــغاز ثــنائــي 

أكسيد الكربون، يُعتبر تفسيرا للكثير من تغيرات درجة الحرارة.» 
  

فـي املـاضـي كـان بـعض الـتغيرات سـريـعاً إلـى حـدٍّ ال يـمكن تـصديـقه، إذ تـبني أبـحاث قـام بـها 
<روهـلنگ> عـلى رواسـب البحـر األحـمر، أنـه خـالل الـحقبة الـساخـنة املـاضـية الـواقـعة فـي الـعصور 



الجــــليديــــة املــــمتدة عــــلى مــــدى 000 125 عــــام املــــاضــــية، كــــانــــت مســــتويــــات البحــــر قــــد ارتــــفعت 
وانـخفضت إلـى مـتريـن خـالل مـئة عـام. وعـليه يـقول <روهـلنگ>: «إنـه حـقا شـيء سـريـع وبـشكل 
مــذهــل.» كــما أشــار تحــليله، إلــى أن مســتويــات البحــر وصــلت عــلى مــا يــبدو إلــى أكــثر مــن ســتة 
أمـتار، أي أعـلى مـما هـي عـليه فـي أيـامـنا هـذه، وفـي مـناخ مـشابـه إلـى حـد بـعيد لـلمناخ الـحالـي. 
> [أســــتاذ الــــعلوم الــــجيولــــوجــــية فــــي جــــامــــعة پنســــلڤانــــيا  وفــــي هــــذا الــــسياق، يــــقول <R. ألْــــلِّ

الحكومية]: «إن ذلك ال ينبئك بما يحمل املستقبل، ولكن على املرء أن يكون حذرا.» 
  

إنـــه ملـــن املـــدهـــش حـــقا، كـــيف لـــطاقـــة إضـــافـــية صـــغيرة أو قســـريـــة forcing، أن تـــكفي لـــقدح 
 the الــتحوالت املــاضــية. فــعلى ســبيل املــثال، قــبل 55 مــليون ســنة مــضت كــان الــقطب الــشمالــي
Arctic جـــنًة شـــبه مـــداريـــة subtropical ذات درجـــة حـــرارة مـــعتدلـــة بحـــدود 23 درجـــة مـــئويـــة، 
 the tropics وكـانـت الـتماسـيح ال تـبتعد عـن گـريـنالنـد. وفـي املـقابـل، ربـما كـانـت املـناطق املـداريـة
حــارة جــدا ملــعظم أشــكال الــحياة. وهــذه الــحقبة الــساخــنة املــسماة «األوج الحــراري» إيــوســني - 
پـالـيوسـني (PETM)ا(9)، قـد حُــرّضـت عـلى مـا يـبدو بـضربـة حـراريـة سـابـقة بحـدود درجـتني مـئويـتني 
أصـابـت حـرارة الـكوكـب الـذي كـان أسـخن مـما هـو عـليه فـي أيـامـنا هـذه. وعـليه، ربـما سـبََّب االحـترارُ 
إطـــالقـــاً ســـريـــعاً لـــغازْي املـــيثان وثـــنائـــي أكـــسيد الـــكربـــون الـــلذيـــن أّديـــا بـــدورهـــما إلـــى املـــزيـــد مـــن 
الـتسخني والـكثير مـن انـبعاثـات غـازات االحـتباس الحـراري الـتي ولـدت تـسخينا الحـقا. والـنتيجة 
الــنهائــية: مــاليــني مــن الــسنوات والــكرة األرضــية دفــيئة hothouse. [انــظر: «آخــر احــترار عــاملــي 

كبير»، مجلة العلوم، العددان 9/10 (2011)]. 
  

وخــالل املــئة ســنة املــاضــية، تســببت البشــريــة فــي قــفزة حــراريــة بــسيطة أكــبر مــن 0.8 درجــة 
مـئويـة. كـما قـام البشـر بـضخ غـازات االحـتباس الحـراري فـي الـجو بنسـبة أسـرع بعشـر مـرات مـما 
كـان قـد حـدث فـي الـحقبة PETM املـاضـية، وهـذا مـا أعـطى دفـعة حـراريـة شـديـدة لـلمناخ. وفـي هـذا 
الــــسياق، يــــقول <M. هــــيوبــــر> [أســــتاذ عــــلوم الــــجو واألرض فــــي جــــامــــعة Purdue]: «إذا مــــا 
أمــــضينا املــــئة ســــنة الــــقادمــــة ونــــحن نحــــرق الــــكربــــون، فــــسوف نــــتلّقى الــــنوع نــــفسه مــــن الــــقفزة 

الحرارية.» 
  

أكثر ما يخشاه علماء التغذية الراجعة هو فقدان(10) الجليد كاشفا بذلك مناطق أقتم من 
األراضي والبحار التي تمتص حرارة الشمس، مؤدية إلى املزيد من ذوبان الجليد وتضخم 

االحترار العاملي. 
  

لــقد أبــعدنــا املــناخ أيــضا عــن األســباب والــظروف املــعروفــة الــتي تؤدي إلــى مــختلف الــعصور 
الجـليديـة. وكـما أشـار إلـيه فـلكي صـربـي يُـدعـى <M. مـيالنـكوڤـيتش>، فـقبل مـئة سـنة تـقريـبا، فـإن 
تـقدم وانـحسار الـعصور الجـليديـة يـمكن أنـهما كـانـا مـرتـبطني بـالـتغيرات الـصغيرة الـتي عـانـاهـا 
مـدار الـكرة األرضـية وزاويـة مـيالنـها. وخـالل عشـرات اآلالف مـن الـسنني، تـغيّر شـكل هـذا املـدار مـن 
دورانــيّ تــقريــبا إلــى إهــليلجي مــركــزي mildly eccentric وذلــك بســبب قــوى الجــذب املــتنوعــة 
الــــتي تــــعرض لــــها كــــوكــــب األرض تــــحت تــــأثــــير كــــواكــــب أخــــرى. ويــــقول <هــــانــــسن>: «إن هــــذه 
االنحـرافـات قـد غـيّرت الـطاقـة الـشمسية الـضاربـة لسـطح كـوكـبنا بـمعدل وسـطي بحـدود 0.25 واط 
لـلمتر املـربـع الـواحـد، ومـن الـواضـح أن هـذا املـعدل يـعتبر صـغيرا. ولتحـريـض الـتحوالت فـي املـناخ 



بـشكل مـلحوظ، يـكفي أن يـكون تـضخيمها بـواسـطة الـتغذيـات الـراجـعة، مـثل الـتغيرات فـي جـليد 
البحـــر وانـــبعاثـــات غـــازات االحـــتباس الحـــراري. ويـــقول <E. نيســـبت> [أســـتاذ عـــلوم األرض فـــي 
جـامـعة لـندن]: «فـي احـترارات الـكرة األرضـية املـاضـية، كـانـت كـل تـغذيـة راجـعة تـلي أخـتها، وهـكذا 

دواليك.» 
  

إن الـطاقـة القسـريـة لـلمناخ الـصادرة عـن غـازات االحـتباس الحـراري الـتي يسـببها البشـر هـي 
أكــبر بــكثير مــن ثــالثــة واطــات لــلمتر املــربــع، وحــالــتها مــتصاعــدة. فهــل يــقفز املــناخ أســرع بــاثــنتي 
عشـرة مـرة؟ لـيس بـالـضرورة. وفـي هـذا الـسياق، يشـرح <روهـلنگ> هـذا األمـر قـائـال: «ال يـمكن ربـط 
الــجواب املســتقى مــن املــاضــي بــاملســتقبل،» ويــضيف: «مــا تــعلمناه هــو أن تــلك اآللــيات هــي قــيد 

العمل، فكيف يتم قدحها أو تحريضها وكيف يمكن أن تصبح سيئة.» 
  

تغذيات راجعة مثيرة للقلق(***) 
  

يـتصور الـعلماء أن آلـيات الـتغذيـة الـراجـعة األسـرع هـي تـلك الـتي تـشمل تـيارات املـحيط الـتي 
تحــــمل الحــــرارة إلــــى الــــكرة األرضــــية. فــــإذا مــــا جــــرى تــــصريــــف مــــقدار ضخــــم مــــن املــــياه الــــعذبــــة 
freshwater داخـل الـبحار الـشمالـية جـرّاء ذوبـان الجـليديـات أو هـطول مـتزايـد لـألمـطار، فـسوف 
نجــد الــتيارات الــساخــنة تــتباطــأ أو تــتوقــف؛ مــما يؤدي إلــى اضــطراب الــقوة املحــركــة الــتي تــقود 
تـيارات املـحيط الـعاملـية. وعـليه، قـد يـحوّل ذلـك الـتغير، خـالل عـقد مـن الـزمـن، جـزيـرةَ گـريـنالنـد مـن 
مـنطقة بـاردة إلـى سـاخـنة. وفـي هـذا الـسياق، يـقول <P. تـانـس> [أحـد كـبار عـلماء مـختبر أبـحاث 
مـنظومـة األرض NOAA]: «تـشير تـسجيالت قـوارات الجـليد فـي گـريـنالنـد إلـى وجـود تـغيرات قـد 

تحدث بسرعة كبيرة جدا حتى في غضون عشر سنوات.» 
  

> قــائــال: «عــندمــا أصــبحت آلــية املــياه الــعذبــة حــقيقة واضــحة فــي مــطلع أعــوام  يُــذكّـــر <ألْــلِّ
األلــفية الــثالــثة، فــإن الــكثير مــنا صــار قــلقا حــقا.» ويــضيف: «حــتى إن الــنماذج األكــثر تــفصيال، 
بـينّت أنـه مـع أن إضـافـة املـياه الـناجـمة عـن ذوبـان الجـليديـات والهـطول املـتزايـد لـألمـطار أمـر مـفزع، 

فإننا ال نضيفها بالسرعة الكافية لتُحدث تغييرا جذريا في مناخ كوكب األرض.» 
  

وهــناك تــغذيــة راجــعة مــثيرة للقلق مــباشــرة وقــد بــدأت بــالــظهور، لــتشمل األراضــي الــدائــمة 
التجـــمد. وقـــد اعـــتقد الـــعلماء أن املـــادة الـــعضويـــة فـــي ســـهول الـــتندرةtundra (11) تـــمددت مـــتراً 
واحــداً فــقط فــي أعــماق الــتربــة املتجــمدة، وهــذا قــد يــأخــذ وقــتا طــويــال لــيتمكن الــتسخني مــن الــبدء 
بــتذويــب مــقاديــر كــبيرة فــي أعــماق الــتندرة. وهــذا الــتقديــر كــان خــاطــئا اســتنادا إلــى بــحث جــديــد، 
حـيث يـقول <T. شـوور> [الـبيولـوجـي فـي جـامـعة فـلوريـدا]: «إن الـكثير تـقريـبا مـن األشـياء الـتي 

وثّقناها شّكل مفاجأة فعلية.» 
  

فــاملــفاجــأة األولــى تــمثلت بــوجــود الــكربــون الــعضوي فــي األعــماق حــتى ثــالثــة أمــتار، وهــناك 
كــربــون عــضوي فــي أعــماق أكــبر مــن ذلــك. أضــف إلــى ذلــك أن ســيبيريــا تــتمتع بــتالل عــمالقــة مــن 
األراضـي الـدائـمة التجـمد الـغنية بـاملـادة الـعضويـة املـسماة يـودومـا yedoma الـتي تـشكلت مـن 
مــواد نــقلتها الــريــاح مــن الــصني ومــنغولــيا. وفــي هــذا الــسياق، يــقول <شــوور>: «تــضاف هــذه 



املــخازن الــكربــونــية إلــى مــئات الــباليــني مــن األطــنان املــتريــة الــتي تــساوي تــقريــبا ضــعف مــا هــو 
مـوجـود مـنها حـالـيا فـي الـغالف الـجوي.» وكـما يـقول الـباحـث عـن غـاز املـيثان <J. ڤـون فيشـر> 
[مـن جـامـعة كـولـورادو]: «إن ذلـك الـكربـون مـا هـو إال قـنبلة مـوقـوتـة تـتهيأ لـالنـفجار.» وألن الـكثير 
مــن ذوبــان الجــليد نــتيجة االحــترار يــسمح لــلكثير مــن املــيكروبــات بــالــتغذي بــالــكربــون الــعضوي، 
ومـن ثـم تـحويـله إلـى كـلٍّ مـن ثـنائـي أكـسيد الـكربـون وغـاز املـيثان، فهـذا يؤدي إلـى نـشوء درجـات 

حرارة مرتفعة ويحرض املزيد من ذوبان الجليد. 
  

وقـد يجـري بسـرعـة أكـبر تهيؤ تـلك الـقنبلة لـالنـفجار. وغـالـبا مـا يـشكل املـاء الـذائـب عـلى سـطح 
األراضـي الـدائـمة التجـمد بـحيرات مسـطحة ضحـلة. وقـد وجـدت <W .K. أنـطونـي> [مـن جـامـعة 
Alaska Fairbanks] أن غـاز املـيثان يتفجـر مـن قـاع الـبحيرات. كـما وجـد الـعديـد مـن الـباحـثني 
أيـضا أن األراضـي الـدائـمة التجـمد يـمكن أن تتكسـر لـتفتح أخـاديـد ضـيقة صـغيرة تـسمى كـارسـتات 
حـــراريـــة thermokarsts تُـــعرِّض ســـطوح مـــساحـــات أوســـع لـــلهواء الطلق؛ مـــما يســـّرع عـــملية 
الـذوبـان وإطـالق غـازات االحـتباس الحـراري. وقـد اكـتشفت بـعثات دراسـية قـبالـة سـپتسبرگـن فـي 
النرويج وسيبيريا، أعمدة plumes من غاز امليثان تتصاعد من قاع املحيط في املياه الضحلة. 

  
وبــاالســتقراء مــن هــذه االنــبعاثــات الــغازيــة إلــى مــساحــات أوســع، نجــد أن عــددهــا يــمكن أن 
يـصبح كـبيرا بـشكل كـاف لـيغير املـناخ تـغيرا مـفاجـئا شـديـدا. ومـع ذلـك، فـإن قـياسـات غـاز املـيثان 
الـعاملـية ال تـدل بـالـضرورة عـلى وجـود زيـادة جـديـدة عـليه. وأحـد أسـباب ذلـك هـو أن الـبقع الـساخـنة 
 Alaska رومـــانـــوڤـــسكي> [مـــن جـــامـــعة .E .V> التـــزال إلـــى حـــدٍّ مـــا محـــليًة وذلـــك وفـــقا ملـــا ذكـــره
Fairbanks] الـذي قـام بـرسـم خـرائـط لـدرجـات حـرارة األراضـي الـدائـمة التجـمد. وثـمة شـيء آخـر 
وجـده الـعلماء أفـضل عـند اكـتشاف الـبقع الـساخـنة وهـو أنـها كـانـت دومـا مـوجـودة. وهـذا مـا دعـا 
<دلـوگـوكـنسكي> إلـى الـقول: «لسـت قـلقا بـشأن الـتغير السـريـع لـلمناخ الـناشئ عـن الـتغير فـي 

غاز امليثان.» 
  

 !
تـغير سـريـع: قـد تسـرع آلـياُت الـتغذيـة الـراجـعة احـتراَر الـكرة األرضـية: إذابـة األراضـي الـدائـمة التجـمد كـما هـي الـحال 
فـي وسـط جـزيـرة آيسـالنـد (فـي أقـصى الـيسار)، وتـراجـع الجـليديـات مـثل جـليديـة Trift فـي جـبال األلـب الـسويسـريـة 
(فــي الــوســط) والــتي تــقهقرت ثــالثــة كــيلومــترات، والجــليد اآلخــذ بــالــذوبــان الــذي يــنزلق فــي البحــر، كــل ذلــك يــشاهــد 

قبالة سپتسبرگن بالنرويج (في اليسار). 
  

ولــكن بــاحــثني آخــريــن لــيسوا مــتأكــديــن إلــى هــذا الحــد - وعــلى وجــه الــخصوص - بســبب 
وجـود مـصدر كـبير مـحتمل آخـر لـلميثان: أراٍض رطـبة مـداريـة tropical wetlands. فـإذا ازدادت 
الهـطوالت املـطريـة فـي املـناطق املـداريـة - ويـبدو ذلـك مـرجـحا مـع ارتـفاع حـرارة الـغالف الـجوي - 
فــسوف تــتوســع األراضــي الــرطــبة وتــغدو أكــثر إنــتاجــية، مــكونــة املــزيــد مــن التحــلل الــالهــوائــي 



anaerobic الـذي يـنتج بـدوره غـاز املـيثان. وقـد تُـصدر األراضـي الـرطـبة املـوسـعة غـازاٍت إضـافـية 
مـن غـاز املـيثان تـكون كـبيرة بـقدر مـا يـكون االحـترار كـبيرا فـي الـقطب املتجـمد الـشمالـي. وفـي هـذا 
الــسياق، يــقول <نيســبت>: «فــإلــى أي حــدٍّ عــلينا أن نقلق؟ ال نــدري ولــكن مــن األفــضل أن نــتابــع 

البحث.» 
  

تأثير الجليد(****) 
  

إن الــتغذيــة الــراجــعة األكــثر تــرويــعا لــلعديــد مــن عــلماء املــناخ هــي فــقدان الجــليد عــلى كــوكــب 
األرض. فــعلى ســبيل املــثال، لــم يــكن االنــكماش املــثير لجــليد البحــر فــي املــحيط املتجــمد الــشمالــي 
خـالل فـصول الـصيف األخـيرة مـتوقـعا فـي الـعديـد مـن الـنماذج الـحاسـوبـية املـناخـية. وعـليه، يـقول 
<نيســبت>: «إنــه الفشــل الــكبير لــلنمذجــة». فــالجــليد عــلى جــزيــرة گــريــنالنــد وعــلى طــول الــقارة 

القطبية الجنوبية (آنتاركتيكا) آخذ في التالشي أيضا. 
  

وملـعرفـة مـا يجـري تـمامـاً، قـام الـعلماء بـرسـم خـرائـط للجـليديـات فـي گـريـنالنـد بـواسـطة أقـمار 
صـــنعية satellites وقـــياســـات أرضـــية، كـــما أرســـلوا مـــسابـــر إلـــى مـــا تـــحت طـــبقات الجـــليد فـــي 
الـقطب الـجنوبـي وقـد «رأوا أشـياء لـم يـروهـا مـن قـبل،» عـلى حـد قـول <J. ميهـل> [عـالـم مـتقدم فـي 

املركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي]. 
  

وعــلى جــزيــرة گــريــنالنــد، راقــبت الــباحــثة فــي عــلم الجــليديــات <S. داس> [مــن معهــد عــلم 
املــحيطات فــي Woods Hole] بــحيرةً مــن مــياه ذوبــان الجــليديــات وهــي تُـصرَّف فــجأة عــبر شق 
فــي طــبقة الجــليد تــبلغ ثــخانــتها 900 مــتر. وقــد كــان جــريــان املــياه قــويــا بــما يــكفي لــرفــع الــكتلة 
الجـليديـة الضخـمة عـن الـطبقة الصخـريـة الـتي تـرتـكز عـليها هـذه الـكتلة، والنـزالقـها إلـى املـحيط. 
 Columbia وفــي أالســكا، تــتوفــر لــدى <پــڤيڤر> بــيانــات تــدل عــلى أن انــزالق جــليديــة كــولــومــبيا
الضخمة نحو البحر قد تَساَرع من متر واحد في اليوم إلى ما بني 15 و 20 مترا في اليوم. 

  
وفـي قـارة الـقطب الـجنوبـي (آنـتاركـتيكا) وجـزيـرة گـريـنالنـد، تـأخـذ طـبقات الجـليد الـتي تـعوم 
فـوق سـطح مـياه املـحيط عـلى طـول الـسواحـل فـي االنـهيار وهـي تـذوب. وهـذا مـما يـذكـر بـإلـحاح 
إلـــى مـــدى عـــدم اســـتقرار تـــلك الـــطبقات الجـــليديـــة. فـــارتـــفاع حـــرارة مـــياه املـــحيط يـــذيـــب الـــطبقات 
الجــليديــة مــن أســفلها، بــينما يــقوم الــهواء الــساخــن بــفتح شــقوق فــي أعــالهــا. وتــعمل الــطبقات 
الجـــــليديـــــة الـــــعائـــــمة the ice shelves كـــــدعـــــامـــــات تـــــمنع الجـــــليد املســـــتند إلـــــى قـــــاع املـــــحيط 
 gravity pull والجــليديــات املــجاورة عــلى الــيابــسة مــن االنــزالق فــي البحــر بــتأثــير شــد الــثقالــة
املســـتمر. ومـــع أن ذوبـــان الجـــليد الـــعائـــم، قـــد ال يؤدي إلـــى ارتـــفاع مســـتوى ســـطح البحـــر، لـــكن 
>: «نــعمل اآلن بجــد ملــعرفــة مــا إذا  الجــليديــات الــغاطــسة تــفعل ذلــك. وفــي هــذا الــسياق يــقول <ألْــلِّ

كان تزايد ارتفاع مستوى البحر بشكل ملحوظ أسرع من املتوقع.» 
  

وال يـخشى مـن فـقدان الجـليد ملجـرد رفـعه مسـتوى سـطح البحـر، ولـكن أيـضا ألنـه يطلق آلـية 
تـغذيـة راجـعة قـويـة. فـالجـليد يـعكس ضـوء الـشمس ويـعيده إلـى الـفضاء. وبـإبـعاده، إضـافـة إلـى 
امــتصاص الحــرارة الــشمسية مــن قــبل الــيابــسة والــبحار األكــثر قــتامــة، يــذوب املــزيــد مــن الجــليد. 



ويــمكن أن يفســر هــذا الــتغير فــي عــاكــسية albedo ســطح األرض الــكيفيَة الــتي تُضخــم مؤثــرات 
قسـريـة صـغيرة سجـَل املـناخ الـقديـم. وفـي هـذا الـصدد يـقول <هـانـسن>: «سـوف يحـدث الـشيء 

نفسه في أيامنا هذه.» 
  

وهــكذا ربــما نجــد فــقط عــدداً قــليال مــن الــعلماء الــذيــن قــد يــذهــبون بــتفكيرهــم بــعيدا، كــما فــعل 
<هـانـسن> فـي تـوقـعاتـه بـأن مسـتوى املـحيطات قـد يـرتـفع إلـى أكـثر مـن خـمسة أمـتار بحـلول عـام 
> يقول: «لكننا في واقع األمر ال نعرف ذلك تماما.» ويضيف: «ما زلت أتوقع  2100. ولكن <أْللِّ
أن االحـتماالت تـظل لـصالـحي وذلـك مـن حـيث تـوقـع ارتـفاع أقـل، ولـكنني ال أنـصح أيًّـا كـان بشـراء 

ملكية ساحلية استنادا إلى أي شيء قلته.» 
  

غابة لألشجار(*****) 
  

أوضــحت تــقلبات مــناخ األرض فــي املــاضــي بــأن الــتغذيــات الــراجــعة ســوف تــحوّل الــكوكــب 
بـــشكل مـــأســـاوي فـــيما إذا أجهـــدنـــاه بـــشكل كـــاٍف. وبحســـب قـــول <هـــوبـــر>: «إذا أحـــرقـــنا جـــميع 
الـكربـون الـذي بـحوزتـنا، سـوف نـضمن إلـى حـدٍّ مـا الـحصول عـلى احـترار مـماثـل الحـترار الـحقبة 
PETM. ويـكون ذلـك مـناسـبا لـتماسـيح الـقطب الـشمالـي، ولـكن ربـما لـيس للبشـر وال ألغـلب الـنظم 

البيئية. 
  

وفـــي الـــواقـــع، إن مـــا يـــجعل الـــعلماء قـــلقني هـــو احـــتمال أنـــه حـــتى ولـــو لـــم تجـــلب الـــتغذيـــات 
الـراجـعة الـخاصـة تهـديـدات للبشـريـة، فـإنـها قـد تـدفـع آلـيات أخـرى عـلى الـقيام بـذلـك. فـاملـرشـح األول 
لــذلــك هــو دورة مــياه الــكوكــب أو الــدورة الــهيدرولــوجــية. وفــي كــل عــام نجــد دلــيال إضــافــيا عــلى أن 
الــتغير املــناخــي يســبب املــزيــد مــن األحــداث املــناخــية األكــثر خــطورة مــثل الــفيضانــات وفــترات مــن 

الجفاف خالل املناخات اإلقليمية الشديدة املتغيرة. 
  

وهــناك تحــليل حــديــث قــام بــه <راحــمستورف> بــنّي فــيه أن مــوجــات الحــرارة املــشابــهة لــتلك 
الـتي اجـتاحـت روسـيا فـي عـام 2010 هـي أشـد بخـمس مـرات مـما هـي عـليه، وعـلى األرجـح يـعود 
سـبب ذلـك إلـى أن االحـترار قـد وقـع بـالـفعل، أي إن الـعامـل الضخـم massive factor قـد حـدث. 
وهــناك بــحث جــديــد يــلقي الــلوم عــلى الــتسخني الــذي ضــرب الــرقــم الــقياســي فــي شــتاء الــواليــات 
املتحـدة عـامـي 2011 و2012 (والـبرد الـذي ضـرب الـرقـم الـقياسـي أيـضا فـي أوروبـا وفـي الـفصل 
نــفسه) وهــذا مــا أدى إلــى فــقدان جــليد البحــر فــي الــقطب الــشمالــي. وقــد اقــترح أحــدهــم آلــية عــلى 
الــنحو الــتالــي: بــقليل مــن جــليد البحــر، يــسخن املــزيــد مــن مــياه الــقطب الــشمالــي. ويطلق املــحيط 
تـلك الـكمية الـكبيرة مـن الحـرارة املـكثفة فـي فـصل الخـريـف؛ مـما يـغير تـدرجـات الـضغط فـي الـغالف 
 the jet stream الـجوي الـتي تؤدي بـدورهـا إلـى حـدوث تـغيرات فـي اتـجاه تـيار الـجت سـتريـم
الـــذي يـــمكن أن يـــفعل فـــعله فـــي املـــكان لـــفترات طـــويـــلة. وقـــد تـــسّخن هـــذه الـــتغيرات شـــمال شـــرق 

الواليات املتحدة وتجعله في شتاء دافىء، بينما تضع شرق أوروبا في برد شديد. 
  

إن مـا يـجعل هـذه الـقضية أكـثر تـعقيدا هـو احـتمال حـدوث تـغذيـات راجـعة بـيئية. فـعلى سـبيل 
املـثال، سـاعـد ارتـفاع درجـات الحـرارة فـي كـندا وغـرب الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـلى إطـالق وبـاء 
اإلصـــابـــة بحشـــرة خـــنفساء شجـــر الـــصنوبـــر الـــجبلي؛ فـــقد قـــتلت هـــذه الحشـــرة مـــئات اآلالف مـــن 



الــهكتارات املــزروعــة بــاألشــجار، مهــددة بــذلــك تــحويــل الــغابــات مــن مســتهلكات لــلكربــون (أشــجار 
صــحية تــقوم بــامــتصاص ثــنائــي أكــسيد الــكربــون) إلــى مــصادر مــطلقة لــلكربــون (أشــجار مــيتة 
متحــللة). وفــي عــام 2007، مهّـــدت مــوجــٌة حــارة الــطريقَ إلطــالق الحــرائق األولــى عــلى منحــدرات 
الــتندرة الــشمالــية قــبل 7000 عــام؛ مــما ســّرع مــن ذوبــان األراضــي الــدائــمة التجــمد وإصــداراتــها 
الـكربـونـية فـي تـلك املـنطقة. كـما أن االحـترار فـي سـيبيريـا كـان بـدايـة تـحويـل الـغابـات الـواسـعة مـن 
 .fir وأشــجار الــتنوب spruce إلــى غــابــات مــن أشــجار الــراتــينجية Larches أشــجار الــالركــس
وتـقوم أشـجار الـالركـس فـي فـصل الشـتاء بـإسـقاط أوراقـها اإلبـريـة؛ مـما يـسمح لحـرارة الـشمس بـأن 
تـنعكس عـلى الـغطاء الـثلجي وإعـادتـها إلـى الـفضاء. وبـذلـك تـحتفظ أشـجار الـراتـينجية والـتنوب 
بــأوراقــها اإلبــريــة المــتصاص حــرارة الــشمس قــبل أن تــصل إلــى الــثلج، وذلــك وفــقا ملــا شــرحــه عــالــم 
الـــبيئة <H. شـــوگـــارت> [مـــن جـــامـــعة ڤـــرجـــينيا]. وبحســـب تـــقديـــراتـــه، تـــقوم الـــتغذيـــات الـــراجـــعة 
الـناشـئة عـن تـغيرات الـغطاء الـنباتـي وحـدهـا بـرفـع درجـة حـرارة كـوكـب األرض درجـة ونـصف مـئويـة، 

حيث يقول: «نحن نلعب هنا ببندقية ُمذَخَّرة(12).» 
  

يـــبدأ «الـــسيناريـــو املـــخيف» املـــنسوب إلـــى الـــباحـــث <نيســـبت> بـــقفزة مـــن انـــبعاثـــات غـــاز 
املـيثان وبـصيف حـار جـدا، وجـميعها يـقود إلـى حـرائق هـائـلة تطلق الـكربـون فـي الـغالف الـجوي. 
وعـــليه، ســـوف نجـــد الـــدخـــان والـــضباب الـــدخـــانـــي يـــغطيان آســـيا الـــوســـطى ويـــضعفان الـــريـــاح 
املـــوســـمية اآلســـيويـــة املـــسماة مـــانـــسون monsoons؛ مـــما يســـبب كـــوارث واســـعة الـــنطاق فـــي 
املــحاصــيل فــي الــصني والــهند. وفــي هــذه األثــناء، يــترافق نــشوء ظــاهــرة الــنينو El Nino الــكبيرة 
املـتمثلة بـوجـود مـياه سـاخـنة بـشكل غـير عـادي فـي مـنطقة املـحيط الـهادي املـداريـة، حـيث تجـلب 
الـــجفاف إلـــى مـــنطقة األمـــازون Amazon وإلـــى أنـــدونـــيسيا. وتؤدي كـــذلـــك إلـــى حـــرق الـــغابـــات 
املـداريـة وأراضـي الـخثpeatlands (13) مـضيفة املـزيـد مـن ثـنائـي أكـسيد الـكربـون إلـى الـغالف 
الـجوي وإلـى وضـع املـناخ عـلى مـسار مـتسارع نـحو االحـترار السـريـع. ويـقول <نيسـبت>: «إنـه 

سيناريو قابل للتحقق،» ويضيف: «إننا أكثر هشاشة مما نعتقد ما نحن عليه.» 
  

ولـكن كـيف يـمكن أن تـغدو حـلقات الـتغذيـة الـراجـعة فـّعالـة؟ نجـد الـنماذج املـناخـية الـفعالـة فـي 
تـفسير املـاضـي والـحاضـر مـتعثرة وذلـك عـندمـا يتعلق األمـر بـالتنبؤ بـاملسـتقبل. ويـقول <شـوور>: 
«يسـتطيع الـناس تـصور هـذه الـتغيرات الـفجائـية بـشكل أفـضل مـما تـعرضـه الـنماذج.» ويـضيف: 

«حتى ولو كان الكوكب في نقطة الالعودة، فربما ال ندرك حدوثها.» 
  

وتـتمحور الـخالصـة املـقلقة لـسياسـة املـناخ فـي أن الـعلم ليسـت لـديـه أجـوبـة نـهائـية. وفـي هـذا 
الـسياق، يـقول <مـانـينگ>: «نـحن نـعلم املـنحى ولـيس املـعدل». ومـع ذلـك، يؤكـد الـعلماء أن هـذه 
الـشكوك ال تـبرر عـدم الـفعل. وفـي املـقابـل، فـإن هـذه الـشكوك تـدعـم قـضية الجهـد الـعاملـي املـباشـر 
لــتخفيف انــبعاثــات غــازات االحــتباس الحــراري، ألنــها تــبني بــوضــوح مــدى أهــمية مــخاطــر الــتغير 
املــناخــي الســريــع. وفــي هــذا الــشأن، يــقول <نيســبت>: «مــا نــفعله فــي هــذه اللحــظة هــو خــوض 
تجــربــة يــمكن مــقارنــتها عــلى الســلم الــجيولــوجــي بــأحــداث كــبيرة فــي املــاضــي، وعــليه يــمكن أن 

نتوقع مدخالت لها نتائج مشابهة لتلك التي وقعت في املاضي.» 
  



لهـذا السـبب ال يسـتطيع <هـانـسن> الـنظر إلـى أحـفاده وال يـمكنه أن يـصبح نـاشـطا بـالـنيابـة 
عــنهم؛ لهــذا يــقول: «إن ذلــك قــد يــعتبر غــير أخــالقــي، وهــو تــرك هؤالء الشــباب يــعيشون مــع نــظام 

مناخي يخرج عن السيطرة.» 

املؤلف 
  

 John Carey   
 <كــيري> كــاتــب مســتقل ومــراســل رئــيسي ســابق ملجــلة Business Week، حــيث كــان يــغطي 

لصالحها مجاالت العلم والتقانة والطب والبيئة. 

 !
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