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 املدخل

تهدد ظـاهرة االحتبـاس احلـراري كوكـب األرض واجلـنس البشـري بالفنـاء مـع اسـتمرار االنبعاثـا            

دالتها احلالية حنو الغالف اجلوي فاجلهود الدولية واالتفاقيا  اإلطارية خلفضها غري كافيـة  الغازية مبع

التوازن الطـاقي اإلشـعاعي   بـ  تغريا  املناخيـة الـت تسـبب اخـتالالً    وتسارع ال آللحد من تدهور البيئة

وحركـة  لألرض وذوبان جليد القطبني وارتفاع مستوى مياه سطح البحـار واخـتالل التـوازن امللحـي     

تعـد  النشـاطا  البشـرية السـلبية جتـاه الطبيعـة       . الدوران لتيارا  املياه وأمناط هبوب الرياح وموامسها

ــا  الســبب الــرئيسآ ل واســتخدام الوقــود االحفــوري والق  زيــادة انبعاثــا  غــازا   طــع اجلــائر للغاب

 . حرتار العاملياالحتباس احلراري ـ خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون ـ مما يتطلب خفضها ملنع اال

تهدف اهلندسة اجليولوجية اخلاصة باملناخ الستعادة التوازن الطاقي اإلشعاعي لألرض بوساطة حقن 

دام تقنيـة إدارة اإلشـعاع   جزيئا  الكربيت يف طبقا  اجلو العليـا لتشـتيت األشـعة الشمسـية أو اسـتخ     

ائية الطـائرة لعكـس األشـعة    يف الفضاء اخلارجي أو إطالق الروبورتا  الفض ًانصب حواجزالشمسي 

 .الشمسية حنو الفضاء اخلارجي

ابتكر  العلوم احلديثة أساليب فعالة خلفض نسب غاز ثاني أكسيد الكربـون بوسـاطة امتصاصـه مـن     

اجلو أو عزله داخل مداخن االحرتاق متهيدًا خلزنه بالتكوينا  اجليولوجية لباطن األرض أو الشواطئ 

أن تكون كتيمة وخالية مـن الفوالـو والشـقوق حتاشـيًا للتسـرب حنـو        على شرط آأو أعماق احمليطا 

فضاًل على تطوير أساليب تعديل الطقس والتحكم ـ النسيب ـ بالظروف املناخية فمثاًل   . سطح األرض

ميكن استمطار الغيوم الطبيعية لزيادة كميا  مياه األمطار أو خلو السحب االصطناعية واستمطارها 

 . ح املياه وزيادة املساحا  الزراعية لتوفري الغذاءملكافحة اجلفاف وش

إن اســتخدام غــاز الكميرتيــل ومنظومــة هــارب علــى حنــو ســلمي لتصــحيح أخطــاء الطبيعــة أو إعــادة  

التوازن املناخي خلفض االحرتار العاملي غاية يف األهميةآ لكن عند استخدامها على حنـو غـري سـلمي    

ر  مثــل الفيضــانا  والــزالزل وجتفيــف الســحب لألرضــرار للــتحكم باملنــاخ العــاملي وإحــدا  الكــوا

 .بالدول األخرى يعد  عماًل عدائيًا يتعارض مع القانون الدولي

11 

 

 

 املدخل
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االحتباس احلراري واهلندسة اجليولوجيـة  )الفصل األول : تتألف الدراسة من ثالثة فصول وخالصة

ازن الطاقي اإلشعاعي يشـمل  احملور األول ظاهرة االحتباس احلراري والتو: حبث يف حمورين( للمناخ

ــاس احلــراري   ــائج)بنــدين ظــاهرة االحتب ــوازن الطــاقي اإلشــعاعي يف كوكــب  (األســباب والنت آ والت

يشـمل ثالثـة   ( اسـتخداماتهاآ تقنياتهـاآ أهـدافها   )واحملور الثاني اهلندسة اجليولوجية للمناخ . األرض

أهم تقنيا  اهلندسة اجليولوجية اخلاصة ماهية اهلندسة اجليولوجية اخلاصة باملناخ وأهدافهاآ و: بنود

 .باملناخآ واآلليا  التنظيمية والقانونية الستخداما  اهلندسة اجليولوجية اخلاصة باملناخ

احملـور األول غـاز   : حبـث يف حمـورين  ( عزل الكربون وتكوينـا  التخـزين اجليولوجيـة   )الفصل الثاني 

عزل غاز ثاني أكسيد الكربون مـن  : مل بندينيش( العزلآ التجميعآ التخزين)ثاني أكسيد الكربون 

. اجلو وختزينـه يف الرتبـةآ وعـزل غـاز ثـاني أكسـيد الكربـون وختزينـه عنـد الشـواطئ وأعمـاق البحـار            

مواصـفا   : واحملور الثاني مواصفا  تكوينا  التخزين اجليولوجية ومسارا  التسرب يشمل بنـدين 

أكسيد الكربونآ ومسارا  التسرب لغـاز ثـاني أكسـيد    التكوينا  اجليولوجية املالئمة خلزن غاز ثاني 

 .الكربون من تكوينا  التخزين اجليولوجية

احملور األول أنواع السحب وطرق : حبث يف ثالثة حماور( االستمطار وتعديل الطقس)الفصل الثالث 

حب للية تشكل السحب الطبيعية واالصطناعيةآ والتصنيف العام للسـ : االستمطار يشمل ثالثة بنود

واحملور الثـاني أنـواع الضـباب وطـرق تعـديل      . وأنواعهاآ وللية االستمطار وشروط بذرها باحملررضا 

آ والطــرق املتاحــة لتعــديل (أســبابهآ أرضــرارهآ تبديــده)أنــواع الضــباب : الطقــس يشــمل ثالثــة بنــود

ــة لتعــديل الطقــس    ــا  احلديث ــهآ والتقني غــاز واحملــور الثالــث اســتخداما   . الطقــس وأســاليبه ولليات

ماهيـة غـاز الكيمرتيـل ومنظومـة هـاربآ وماهيـة الغـالف        : الكيمرتيل ومنظومة هارب يشمل بندين

أخــريًا اخلالصــة واملراجــع العربيــة واألجنبيــة وملخــص الكتــاب . األيــوني ومنظومــة هــارب وأهــدافها

 .باالنكليزية

 ـ السويد ستوكهومل          

 1720كانون الثاني 
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 (احلراري واهلندسة اجليولوجية للمناخ االحتباس: )الفصل األول

 

 ظاهرة االحتباس احلراري

 والتوازن الطاقي اإلشعاعي 

 

 (:األسباب والنتائج)أواًلـ ظاهرة االحتباس احلراري 

سؤولة جتاه الطبيعة لعقود طويلة ساهمت ـ على حنو كبري ـ يف زيادة نسب   إن النشاطا  البشرية غري امل

 اجلو ممـا أثـر سـلبًا يف املنـاخ العـاملي حيـث زاد  درجـة حـرارة األرض         غازا  االحتباس احلراري يف

عدم املباالة من  ةوغريهاآ ومع استمرار حال.. وذاب جليد القطبني وارتفع مستوى مياه سطح البحار

بشـــأن ارتفــاع معــدال  االنبعاثــا  الغازيـــة حنــو اجلــو بســـبب       لعــامل والشــركا  الصــناعية   دول ا

األشـعة الشمسـية     زاد آلتـوفري الطاقـة   ـ  علـى حنـو كـبري    ـ  حفـوري والفحـم  اسـتخداما  الوقـود اال  

 .ةرياالحرتار العاملي على حنو غري طبيعي يف السنوا  األخ ـ األلبيدو ـ فارتفع املرتدة

ـ   1724و  1728العـام الثالـث ـ بعـد عـامي       1720مكتـب األرصـاد اجلـوي الربيطـاني عـام       عـد  "

التاسع عشرآ رغم انتهاء ظاهرة النينو يف احمليط اهلادي املسؤولة عن  األشد حرارة منذ منتصف القرن

 االحتبـاس  درجـة مئويـة ناجتـة مـن     2..2وحنـو   0202 عـام  درجـة  2.0 حنـو زيادة درجة احلـرارة  

"البحار سطح ملوجا  اجلفاف والفيضانا  وارتفاع مستوى مياه املسببة احلراري
1. 

برية ـ على حنو خاص ـ يف منطقة القطب الشمالي حيـث سـرع     تسبب االحرتار العاملي بكوار  بيئية ك

وهبـوب الريـاح    هـا احلـراري  توازنمستوى مياه سطح البحار واختالل من ذوبان اجلليد فأدى الرتفاع 

املومسية وانعكاس األشعة الشمسية حنو الفضاء اخلارجيآ فضاًل على انبعا  كميا  كبرية من غـاز  

ة الدفينـة منـذ مئـا  القـرون حتـت الغطـاءا  اجلليديـة الذائبـة وقيعـان          امليثان من املستودعا  األررضي

 .التأثريا  السلبية لظاهرة االحتباس احلراري على البيئة مما زاد البحار الشمالية

                                                           
1
 .12/21/1728االجتاه بريس ـ وكاال  ـ تاريخ   
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ة الدفينـة منـذ مئـا  القـرون حتـت الغطـاءا  اجلليديـة الذائبـة وقيعـان          امليثان من املستودعا  األررضي

 .التأثريا  السلبية لظاهرة االحتباس احلراري على البيئة مما زاد البحار الشمالية

                                                           
1
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 مناخيـة وبيئيـة   على حنو كبري ـ وتسبب بـتغريا    ـ  الشمالي القطب جليد أدى االحرتار العاملي لذوبان"

ـ أحـد غـازا      غـاز امليثـان   حيث تضاعف انبعا  ـ  الصحارى الباردةـ لتوندرا  يف السهول اجلرداء أو ا

واختل توزع الثلوج وتغري درجة حرارة مياه احمليطا  املؤثرة بهبوب الرياح املومسية فالغطـاء  الدفئية ـ  

 يساهم باستقرار املناخ العاملي بوساطة تعديل درجة حرارة ميـاه احمليطـا    آاجلليدي للقطب الشمالي

تسـببت ظـاهرة االحتبـاس احلـراري بسـرعة       .عة الشمسـية حنـو الفضـاء اخلـارجي    واجلو وعكس األشـ 

 ةالشــرقي القــاري جرفهــا وبعــض منــاطو آذوبــان اجلليــد فانهــار  قيعــان البحــار الشــمالية يف روســيا

ا  ة فأدى النبعا  كميا  كبرية من غـاز امليثـان ـ يقـدر خـزين امليثـان يف األعمـاق حنـو مليـار         الشمالي

  .2"األطنان ـ مما ينذر حبدو  تغريا  كارثية باملناخ العاملي

إن اختالف التوازن احلراري وامللحي والكمي ملياه البحار بسبب ظاهرة االحتباس احلراري املصاحبة 

لتلــو  ميـــاه البحــار مبيـــاه الصــرف الصـــحي والزراعــي الغنيـــة بالعناصــر النيرتوجينيـــة والكربيتيـــة      

أخل بنسب توازن عناصـر جزيئـة املـاء بفعـل التفـاعال  الكيماويـة املختلفـة         آهاوغري... والفسفورية

ثرها على حساب األحيـاء  تغذية على عنصر النيرتوجني وتكابينها مما شجع منو بعض األحياء املائية امل

 ًااملائية األخرى املتضررة من اخنفاض نسبة االوكسجني املذاب حبيث أصبح الوسط املـائي غـري مالئمـ   

رصد  هذه الظاهرة ـ على حنو خـاص ـ يف ميـاه احملـيط اهلنـدي حيـث وجـد  مـا          . نموها وتكاثرهال

 .يعرف باملناطو امليتة لتدني نسبة االوكسجني املذاب فيها

 عنصــرب الغنيــة الكيماويــة واألمســدة الصــحي الصــرف مبيــاه والتلــو  احلــراري االحتبــاس ظــاهرة تعــد "

 ًامربعـ  كيلـومرت  ألـف  87 حنو مساحتها ـ اهلندي احمليط يف امليتة ملنطقةا لتشكل الرئيس السبب النيرتوجني

 نسـبة  مـن  مـرة  لالف 27-6 حنـو  فيهـا  األوكسـجني  نسبة تقل حيث ـ مرت 577-277 بني وعمقها

 ويشـجع  املـاء  جزيئـة  يف العناصـر  تـوازن  بنسـبة  خيـل  ممـا  آاألخرى احمليطا  مياه يف الطبيعي األوكسجني

 . 3"األخرى املائية األحياء على خطورة فتشكل التكاثر على للنرتوجني ستهلكةامل املائية األحياء

                                                           
2

ــع    ــاركوسحــوار م ــي   كارســون م ــر البيئ ــى التقري ــدمل املشــرف عل ــة ســتوكهومل عه ــوم للبيئ ــاريخ  آموقع روســيا الي ت

 .  02/00/0202الروسيآ تاريخ  الشمالية البحار و حب معهدتقرير آ و14/22/1728
3
 (.الباحث ـ الربيعي)بتصرف  .28/21/1728شبكة املوقف العراقي تاريخ   
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إن التأثريا  السلبية املختلفـة لظـاهرة االحتبـاس احلـراري ـ فـرتة زمنيـة طويلـة ـ أثـر  سـلبًا يف املنـاخ             

 ئمالوزنية على قطيب األرض وتوزعها املال العاملي وانعكاس األشعة الشمسية واختالل توازن القوى

أثـر ـ علـى حنـو غـري مباشـر ـ يف        وآ  وارتفاع مستوى مياه سطح البحـار بسبب ذوبان اجلليد يف القطبني

احنراف حمور األرض واختالل القوى الكهرومغناطيسية بني نواة األرض وقشـرتها فاختـل التوقيـت ـ     

سـاعة ـ    42ر حنـو  التقسيما  الزمنيـة لليـوم األررضـي ـ املقـد    النسيب ـ بني الليل والنهارآ وكذلك بني 

 .منذ مئا  السنني ااملتفو علميًا عليه

إن ظاهرة االحرتار العاملي املسببة لذوبان جليد القطبني وارتفاع مستوى ميـاه سـطح البحـار وظـاهرة     "

ــواة األرض وق    ــني ن ــزالزل والعامــل الكهرومغناطيســي ب ــد واجلــزر وال ــر  ســلباً امل ــةب شــرتهاآ أث  دق

منيـة حلـدو  ظـاهرة كسـوف الشـمس وخسـوف القمـر فمتوسـط اليـوم          للفـرتة الز  احلسابا  السـابقة 

   4."ميلي ثانية مما يبطئ سرعة دوران األرض8.1من الزمن ـ يزداد طواًل حنو  األررضي ـ خالل قرن

 السـلبية  التـأثريا   يزيـد  تلو  من يصاحبها وما األرض سكان عددب املفرطة الزيادا  مع ذلك ترافو

 لتعـرض  املتوقعة واالحتماال  الشحيحةآ الطبيعية املوارد على والتنافس احلراري االحتباس لظاهرة

 فـتح  ممـا  وغريها.. باألرض فضائي كويكب اصطدام أو ـ عدوانية ـ مشسية لعواصف األرض كوكب

 .األرض كوكب على البشري اجلنس مستقبل حول العلماء بني النقاش باب

مليـار إنسـانآ ويتوقـع والدة حنـو     022احلارضر ـ حنو   لتاريخ ـ لغاية عرب ا ةإن عدد الوالدا  البشري" 

سـنةآ ونسـبة النجـاة     022لخر قبل أن يفنى اجلنس البشري خالل مـدة ال تتجـاوز حنـو     ًامليار إنسان

 . 5"من املئة13من املئة ونسبة فناؤه حنو  0.حنو  0022للجنس البشري حتى عام 
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ة منهـا نفـوذ األشـعة الشمسـية اخلطـرية واملميتـة       إن التأثريا  السلبية لظاهرة االحتباس احلراري خاص

أصـبح يشـكل خطـورة كـبرية علـى الصـحة العامـة للبشـر فمعـدل           آعرب الغالف اجلـوي حنـو األرض  

اإلصابا  باألمراض اخلطرية واملميتة زاد ـ على حنو كبري جدًا ـ يف العقود األخرية فـأدى ملـو  أعـداد      

 .املالئمة جا  الطبيةصة مع عدم توافر العالكبرية من البشر خا

مـن املئـة ففـي الواليـا       33ارتفعت نسبة إصابا  البشـر بـاألورام اخلبيثـة ـ يف العقـد األخـري ـ حنـو         "

تـوفى مـنهم    مليونـًا إصـابة بالسـرطان   00.2ـ بلغـت حنـو     0202حـدها ـ عـام    املتحـدة األمريكيـة و  

رغاميآ والقصـبا  اهلوائيـةآ   منها إصابا  الذكور بسرطان الربوستا آ وال ماليني إنسان 0..حنو

مليـون امـرأةآ ويتوقـع زيـادة نسـبة اإلصـابة حنـو         0.2وإصابا  النساء بسرطان الثدي حنو . والرئتني

ـ بسـبب الـتغريا  املناخيـة العامليـة والتلـو  البيئـي وارتفـاع نسـبة           0232من املئـة حبلـول عـام     22

     . 6"للحوم واحلبوب والبقوليا اهلرمونا  يف الوجبا  الغذائية اليومية من اخلضروا  وا

األعبـاء املاليـة علـى االقتصـاد      ر  بيئية وبشرية مدمرة ممـا زاد تسببت ظاهرة االحتباس احلراري بكوا

العاملي فليس يف وسع الدول النامية حتمل اخلسائر االقتصادية الكبرية ـ رغم املساعد  املالية الدولية ـ 

بــل عــدم  اعـة االتفاقيــا  اإلطاريــة الدوليـة يف خفــض نســب   مقا آألن الكـوار  الطبيعيــة مسـتمرة  

 .انبعاثا  غازا  االحتباس احلراري

من املئـة   05سنويًا ـ مبا يزيد حنو   دوالر مليار 025 حنو الطبيعية الكوار  خسائر الدولي البنك درق"

 ما دون عتبة الفقـر  إىل ًاإنسان مليون 20 وتدهور احلالة االقتصادية حنو على تقديرا  األمم املتحدة ـ 

 .7"دوالر 5..0 وبدخل يومي أقل من

لذلك يتطلب اعتماد األساليب املبتكرة الستخدام الطاقة املتجـددة الصـديقة للبيئـة علـى حنـو خـاص       

منها ـ ثنائية الغرض ـ الت ختفض نسب غاز ثاني أكسيد الكربون من اجلـو وتسـتخدمه يف التفـاعال       

 . إلنتاج وقود امليثان على حنو اقتصادي وصديو للبيئة آالكيماوية مع العناصر األخرى
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أكتشفت طريقة جديدة لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إىل مصدر للوقود باسـتخدام مـادة حمفـزة ـ     "

أو مسرعة للتفاعل الكيماوي ـ وحتضر املادة احملفـزة مـن الكربـون والنحـاس والنـيرتوجني وميـرر تيـار         

ومن . ثاني أكسيد الكربون املذاب إىل مادة اإليثانول ت عليها فيتحول غازفول 2.1حنو  كهربائي بقوة

 . 8"جمدية اقتصاديًا ميزاتها كمية الطاقة الكهربائية املستخدمة متدنيةآ وكمية مادة اإليثانول املنتجة

ناعية ـ  مـن الـدول الصـ    ـ  فرتة طويلةاالة ـ  عدم املبية لظاهرة االحتباس احلراري وإن تفاقم اآلثار السلب

سـتقبل األرض واجلـنس البشـري    املستخدمة للوقود األحفوري والفحم ـ للدراسا  العلميـة حـول م   

نبعاثـا  غـازا  االحتبـاس احلـراري     بتعهـداتها حـول خفـض نسـب ا     الـدول  لتزاموإخفاق اجلهود ال

ناء كوكـب  بعض علماء البيئة إلعداد تصورا  حمتملة لف الطاقة البديلة الصديقة للبيئةآ دعى اعتمادب

 : 9األرض واجلنس البشري منها

تسـبب سـقوط   09.5عـام   فـي يف املسـتقبل ف  األرضبـ  كونيًا جسمًا سيصطدم :كويكب اصطدام ـ0

 مـن  جـزء  اصـطدم 0.51 عام آويفإنسانًاملقتل عشرة لالف  الصينية يانج شينجكويكب على منطقة 

مبـا يزيـد    التدمرييـة  قدرتـه  لروسـية ا سـيبرييا  يف تو وسكا منطقة مربع ـ  قدم 255 ـ بلغ حجمه  مذنب

أن اصــطدام الكويكبــا   علمــًا آالذريــة هريوشــيما لقنبلــة علــى القــوة التدمرييــة مــرة ألــف حنــو علــى

 .مما ينذر بتدمري احلضارة اإلنسانية نقرو ثالثة إىل قرن كلباألرض يتكرر

 مغناطيسية انفجارا  ـ  اإلكليلية التوهجا  ـ  الشمسية التوهجا تعد   :عمالقة مشسية عواصفـ   2

واملميتـة   السـرعة  عاليـة  الذريـة  دون علـى حنـو جسـيما     األرض تتجه حنو الشمس سطح على هائلة

مر طبقـة األوزون  إن كانـت عدوانيـة تـد   فـ  بـاألرض  احملـيط  املغناطيسي واجملال اجلوي الغالف يصدها

 .رقها يف غضون ساعا وتنفذ لألرض وحت

                                                           
8

موقـع روسـيا اليـوم تـاريخ     . ألمريكيـة الباحث أدام روندينون يف خمترب أوك ريدج الوطين للطاقة يف الواليا  املتحـدة ا  
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ـ ويبلـغ حـده     يتضـاءل اجملـال املغناطيسـي لـألرض ـ تـدر ياً      :ضلـألر  املغناطيسـي  اجملـال  انعكاسـ 3

 لقطـبني ا يف انعكـاس  أو انقـالب  حـدو   مـع  تـدر ياً  زيـد ي األدنى خـالل قـرن مـن الـزمنآ ومـن ثـم      

تشري الدراسا  العلمية الخنفاض قوة اجملال املغناطيسي لألرض نسبة مخسة مـن   .واجلنوبي الشمالي

ساهم باحنراف عواصف اجلسيما  وأشعة الشمس الكونيـة واجلسـيما    املئة خالل القرن املارضي مما 

دون الذرية عن األرضآ على خالفه تتآكل طبقة األوزون الواقية من األشعة الكونية املميتة وتسبب 

 .   مشكال  بيئية خطرية ومو  حنو ربع سكان األرض

لبيئـة تسـبب األمـراض اخلطـرية     إن عـدم السـيطرة علـى البكرتيـا واجلـراثيم يف ا     :عـاملي  وباءـ تفشي 9

للبشر فمرض الطاعون ـ يف القرن الرابـع عشـر ـ فتـك بشـخص مـن كـل أربعـة أشـخاص مـن سـكان             

يف األقـلآ   ًابوفاة حنو مليون إنسان.0.0و 0.01القارة األوروبيةآ وتسبب وباء اإلنفلونزا يف عام 

 . ن وال تتوافر العالجا  املالئمةوأدى تفشي وباء اإليدز ـ يف احلارضر ـ بوفاة أكثر من مليون إنسا

حـدة األمريكيـة للفـرتة    تشـري تقـارير ـ مركـز السـيطرة علـى األمـراض والوقايـة منهـا ـ يف الواليـا  املت           

مـن املئـةآ وانتشـر  األمـراض      01رتفاع نسبة الوفيا  باألمراض املعدية حنو ال 2..0.15-0

تعـد  األسـباب الرئيسـة    . لمضـادا  احليويـة  ومـة ل ا اجلديـدة مقا صـبة ـ وسـالالته   القدمية ـ الكولريا واحل 

النتشــار األمــراض علــى حنــو ســريع تغــري أمنــاط الزراعــة وأســاليبهاآ والتوســع باملســاحا  الزراعيــة   

وتكثيفهاآ وتطور وسائل النقل السريع واالختالط بني البشر خاصـة أمـراض السـارسآ وااللتهـاب     

 .ر العالجا  املالئمةوفيا  كبرية لعدم توافبب يورآ وكيورنا وتسالرئوي احلادآ وإنفلونزا الط

والبشرية ـ يف احلارضر ـ ويسـبب     األرض كوكبل تهديدًا املناخي التغري شكلي:احلراري االحتباسـ 0

تطــرف الطقــس وزيــادة معــدال  اجلفــاف وغمــر امليــاه يف املنــاطو املنخفضــة بالفيضــانا آ وارتفــاع   

للكائنا  احلية والتوزع السكاني واخنفاض معدال  اإلنتاج مستوى مياه سطح البحار تهديدًا مباشرًا 

 .الشحيحة الطبيعية الغذائي والفقر واجلوع واهلجرة والصراع على املوارد

سـة  يف نظام احلماية يف خمـابر اهلند  بسبب األخطاء احملتملة: ة خمربيًامطور ـ انتشار فريوسا  وبكرتيا0

اء الفريوسي أو البكرتي ليفتك بالبشرآ بدليل رضـعف احلمايـة   الوب اجلينية للفريوسا  والبكرتيا ينتشر
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 .الشحيحة الطبيعية الغذائي والفقر واجلوع واهلجرة والصراع على املوارد

سـة  يف نظام احلماية يف خمـابر اهلند  بسبب األخطاء احملتملة: ة خمربيًامطور ـ انتشار فريوسا  وبكرتيا0
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ـ وإنفلزنـزا الطيـور علـى حنـو وبـاء تسـبب         H5N1ـ أدى النتشـار فريوسـا  ـ      2500املخربية ـ عـام   

 . مبو  مئا  البشر ومازال التهديد مستمرًا

العـاملي ـ بـني     لمنـاخ عمـدي ل  إن التهديد بنشوب حرب ـ نوويـة أو بيولوجيـة أو تغـري     :نووية حربـ 7

 ة ـ حيث تدمر اإلنسانية نفسهاالدول املتوافرة على التكنولوجيا املتطورة ينذر بقرب ـ ساعة يوم القيام

إن التطــور الكــبري ألجهــزة الكمبيــوترا  العمالقــة والروبوتــا  الذكيــة ينــذر   :الروبوتــا  هيمنــةـــ 1

 .خبروجها على حدود السيطرة وحتكمها بالبشر

 : األرض كوكب يف اإلشعاعي الطاقي نالتواز ـ ثانيًا

من األسباب الرئيسة لظاهرة االحتباس احلـراري تزايـد تركيـز غـاز ثـاني أكسـيد الكربـونآ وامليثـانآ         

وأكسيد النرتوجني ومركبا  الكلور والفلور والكربونآ واملواد العالقة املختلفة يف اجلو فتؤثر سلبًا يف 

امليةآ ويزيد هطول األمطار أو يقلآ وتنخفض رطوبة الرتبـة أو  ارتفاع درجا  احلرارة اإلقليمية والع

غدقهاآ وترقو الصـفائح اجلليديـةآ وارتفـاع مسـتوى ميـاه سـطح البحـرآ وحتمـض ميـاه احمليطـا آ           

. النظم اإليكولوجية وتضـرر التنـوع البيولـوجي    واجلفافآ وحرائو الغابا آ وتدهور والفيضانا آ

ــاد   ــا  املســتقبلية لزي ــوع      وتشــري التوقع ــة والتن ــنظم البيئي ــة وتضــرر ال ــة غــري الطبيعي ة الظــواهر املناخي

 .ا يسبب خسائر اقتصادية فادحةمم آالبيولوجي

توجد عالقة طردية بني ارتفاع نسب غازا  االحتباس احلراري يف طبقا  اجلو وارتفاع درجة حرارة 

ا أرضعف جدار احلماية مم آوترققها يف مناطو أخرى الياألرض وتآكل طبقة األوزون يف القطب الشم

 .األررضي من األشعة فوق البنفسجية املضرة بالكائنا  األحياء

تستنفد غازا  االحتباس احلراري الناجتة من النشـاطا  البشـرية السـلبية طبقـة األوزون ـ علـى حنـو        "

اجلنوبي وتتغري أمناط الرياح يف طبقة الثروسفري يف نصف الكرة  آكبري ـ فوق أنتاركتيكا يف فصل الربيع 

 . 10"فرتتفع درجة حرارة سطح شبه جزيرة أنتاركتيكا وتنخفض يف هضابها

                                                           
10

يف بـالي ـ     18االجتمـاع  " نرتيـال بشـأن املـواد املسـتنفدة لطبقـة األوزون     بروتوكـول مو " برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     

 .4ص  14/22/1722ـ  12دونيسيا ـ للفرتة إن
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