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متهيد

سينتهيكليشء؟ أين

سيكون سيكوُن ما
سيكون سيكوُن ما

لنراه ِملكنا ليس املستقبل
سيكون. سيكوُن ما

إيفانز وراي ليفينجستون، جاي

صحته. ثبتت إن ع التوقُّ هذا ة بصحَّ نفرح لن أننا هي العالم نهاية ع توقُّ يف الكربى املشكلة
الجنس فناء أو كوكبنا زوال ع توقُّ عن الغيب معرفة مدَّعي جحافل يثِن لم هذا أن إال
منهم: كلٌّ ليقول الفرصة ينالوا أن دون األخرية أنفاسهم ليلفظوا إال ليشء ال البرشي،
قد إننا لقلنا العظيم، توين مارك كلمات عىل التعديل من قدًرا أجرينا ولو لكم؟» أقل «ألم
إىل هو: هنا املهم فالسؤال ذلك ومع البرشي. الجنس فناء بأمر االهتمام يف كثريًا بالغنا

عليه؟ هي ما عىل الحال ستظل متى
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وذلك زوال، إىل شك ال العالم إن نقول أن تماًما املعقول من سيكون ذلك، عن وجوابًا
فتتضخم املطاف، نهاية يف شمسنا وقود ينفد عندما سنة مليارات خمسة نحو غضون يف
أحد سنجد اآلخر، الجانب عىل آخره. األرضعن كوكب يحرق منتفًخا أحمر عمالًقا لتصبح
بحماٍس ليرسد وينطلق الرأي، ذلك قطًعا يعارض املتحمسني األخرويات علم متخصيص
يف جنُسنا بها ويَْفنَى عاملنا بها ينتهَي أن يمكن التي والخيالية البديلة الطرق من العديد
والكوارث والحروب، األمراض، — املثال سبيل عىل — منها وسيذكر ذلك، من أقرب وقٍت
للحالة ونظًرا الصحيح. املسار عن تحيد التي الغريبة الفيزيائية والتجارب الطبيعية،
كل من بالرغم لعلنا األمر. يف النظر أعدت لو معذوًرا تكون فربما األرض لكوكب الراهنة
وليس العالم»، «نهاية كتابه يف بإيجاز ليزيل جون قال كما قريبة» «نهاية سنواجه يشء
السكاني، واالنفجار العاملي، االحرتار ظاهرة تساُرع ظل يف أنه الواقع لة». مؤجَّ «نهاية
املغامرة إن قلنا إن منطقية أكثر نكون قد العظمى، للقوى املتجددة العسكرية والهيمنة
وعرب املستقبل يف استمرارها من بدًال االنتهاء، عىل شارفت قد البرشي للجنس الكربى

الفسيح. الفضاء
جامعة يف درس الذي — كارتر براندون الكونيات عاِلم أن القلق من شيئًا يثري ومما
الرأي. هذا — االحتمال نظرية إىل استناًدا — تؤيد بفرضية علينا خرج قد — كامربيدج
ماليني ويستمر سينمو جنسنا أن افرتضنا لو إننا العالم بنهاية املتعلقة فرضيته وتقول
ينتمون أنهم بد ال اليوم الحياة قيد عىل منَّا َمن أن يعني فهذا السنني، مليارات حتى أو
ويجزم البرشي. التاريخ بداية يف يعيشون كانوا الذين البرش من الصغر متناهي جزء إىل
أننا احتماًال واألكثر اإلحصائية. الناحية من درجة أقىص إىل مستبَعد األمر ذلك أن كارتر
تُتاح أن قبل البرش يفنى سوف أخرى، بعبارة البرشي. الجنس من باملائة عرشة اآلن نمثل

طويلة. بفرتة يُذكر عدد بأي الفضاء عرب لينترشوا فرصة أي لهم
اليانصيب، َسحب يف ُمدَرج اسمك أن تخيل ييل: بما الفرضية هذه ليزيل جون ويوضح
أن لالعتقاد سبٌب لديك ذلك، مع السحب. يف املدرجة األخرى األسماء عدد تعرف ال لكنك
تُجَرى عندما عرشة. يكون أو ألًفا اإلجمايل العدد يكون أن إما متساويني: احتمالني هناك
هم الناس من قلًة فإن ثَمَّ، ومن األوىل؛ الثالث األوراق إحدى ورقتك تكون السحب، عملية

عًرشا. ال ورقة ألف يضم كان السحب أن — الظروف هذه مثل يف — سيعتقدون من
الهجمات من عدد وجه يف ثبتت أنها والواقع — العالم نهاية فرضية صحت إذا
تتجاوز ال أمامنا التي املهلة أن يعني فهذا — املفكرين كبار بعض جانب من الرشسة
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منشغل أنني ومع آلخر. أو لسبٍب كالهما أو كوكبُنا أو جنُسنا يفنى أن قبل قرون بضعة
لديَّ يكون أن إال يسعني ال فإنني قرن، ربع من يقرب ما منذ والكوارث العالم نهاية بأمر
ليست واحدة برضبة أكثر أو شخص مليارات ٦٫٥ فإبادة التفاؤل؛ من يشء األقل عىل
هذا من الواقع يف ليست العالم» «نهاية سيناريوهات ى يسمَّ مما والعديد ، الهنيِّ باألمر
اختزال أو البرش، أعداد يف حاد انخفاض إىل — األحوال أسوأ يف — ستؤدي وإنما القبيل،
عىل الوقت لبعض محدودية وأكثر بساطة أشد يشء إىل العاملية التكنولوجية حضارتنا
باكسرت ستيفن يه يسمِّ ما بشأن العقل منفتح شخصيٍّا فأنا ولذلك مًعا. كليهما أو األقل،
البرشي الجنس أن يف شك هناك ليس الزمن». األكوان: ع «مجمَّ روايته يف كارتر» «كارثة
يومنا عن البُعد كل بعيًدا يكون قد الفناء هذا وقت لكن املطاف، نهاية يف فناء إىل نسله أو

هذا.
«نهاية لعبارة مفهومنا عىل تفحًصا أكثر نظرة لنلقَي املناسبة اللحظة هي هذه لعل
طرق بأربع يُفرسَّ قد املفهوم هذا أن أرى كتابنا. يف املفهوم هذا سنتناول وكيف العالم»،
ظلت إن شك بال سيحدث أمر وهو البرشي؛ ولجنسنا لكوكبنا شامل دمار (أ) مختلفة:
تتحول عندما وذلك األريض، كوكبنا نطاق داخل محصورة البرشية البويضات جميع
كوكبنا فقدان (ب) أو اآلن؛ من عام مليارات خمسة بعد مستعر» «نجم إىل شمسنا
عوالم يف البرشي الجنس من األقل عىل عدد بقاء مع الكوارث، من كارثٍة بسبب األريض
أو الكوكب؛ بقاء مع منه، مفر ال مرضخبيث بسبب البرشي الجنس فناء (ج) أو أخرى؛
وسينصبُّ األخري، السيناريو عىل الكتاب هذا يف سأركز نعرفه». «الذي العالم نهاية (د)
البرشي لجنسنا ه توجِّ أن يمكنها التي العاملية الجيوفيزيائية األحداث تناول عىل حديثنا
الطبيعية الكوارث بها وأعني مميتة، تكن لم إن قاصمة، رضبة التكنولوجي وملجتمعنا
نفيس أشغل لن نعرفه. الذي عاملنا إلنهاء يكفي ما والقوة النطاق سعة من تبلغ التي
والروبوتات، االصطناعي الذكاء مجال يف التقدم عن الناشئة التكنولوجية األخطار بتناول
عىل تُجرى التي العالية الطاقة فيزياء وتجارب النانو، وتكنولوجيا الوراثية، والهندسة
البرش بعض محاوالت إىل — العاملي االحرتار باستثناء — أيًضا أتطرق ولن وساق. قدم
البيولوجية. أو الكيميائية أو النووية الحروب طريق عن البرشي الجنس أعداد من للحدِّ
بنا، تفعله أن للطبيعة يمكن ما أسوأ من طرًفا لكم أعرض أن ذلك من بدًال أريد إنني بل

بمساعدتنا. أو نفسها تلقاء من إما
خاضت وقد مخيف، عدو إىل تنقلب قد فإنها األغلب، يف خطرة غري الطبيعة أن مع
وزالزل مهلكة، وعواصف مغرقة، فيضانات من تقلباتها ضد مستمرة شبه معركة البرشية
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،٢٠٠٤ عام ديسمرب شهر من والعرشين السادس يف كارثية. بركانية وثورات مدمرة،
ر دمَّ فقد الطبيعة؛ إياه تجرعنا أن يمكن ما أسوأ من جرعة املفجع آسيا تسونامي أذاقنا
١٠٠ بينهم من — مختلًفا بلًدا ٤٠ من شخص ألف ٣٠٠ بحياة وأودى مبنًى، ألف ٤٠٠
نطاق أن ومع عمل. أو مأًوى بال ُمعِدمني شخص ماليني ٨ وراءه وترك — طفل ألف
فقد الحديث، العرص يف مثيل له يسبق لم وراءه تسونامي خلَّفها التي املفزعة الرتكة
الناحيتني من نسبي هدوء ظل يف وتطورت حضارتنا ونََمْت إجماًال، الحظ من كثري حالفنا
أبًدا؛ بالخري يبرش ال بعده وما املقبل القرن يف ينتظرنا ما لكن والجيولوجية. املناخية
والناجم القادمة، العقود خالل البحر سطح ومستوى الحرارة درجة يف الكبري فاالرتفاع
شك دون سيؤدي — السكان عدد يف املستمرة الزيادة عن فضًال — الدفيئة الغازات عن
أنه حْدسنا يتعارضمع ومما طبيعية. كوارث من سيقع ما وشدة عدد يف كبرية زيادة إىل
املتحدة فاململكة مبلًغا؛ الربودة من بلغت وقد كوكبنا من األجزاء ببعض األمر ينتهي قد
الذي الضعف ظل يف القرن هذا يف التجمد إىل طريقها يف تكون قد — املثال سبيل عىل —
تنبَّأ الذي الجديد الجليدي للعرص تحديًدا حدث الذي ما تُرى الدافئ. الخليج تيار يعرتي
فيها تسبب التي العاملي االحرتار ظاهرة بداية مع الخطر ذلك تالىش هل بقدومه؟ العلماء

املناسبة؟ الفرصة تتحنيَّ الجليدية األنهار أن أم اإلنسان؟
مقارنًة الظهور بطيء فإنه رسيًعا، يُعد الجيولوجية الناحية من املناخ تغري أن مع
األكثر به. والتنبؤ تقدُّمه قياس — األقل عىل ما حدٍّ إىل — ويمكن اإلنسان، عمر بمتوسط
لتدمري يكفي ما الِعَظم من تبلغ التي الجيولوجية األحداث تلك هي التنبؤ يف صعوبًة
تلك تقسيم ويمكن الحديث. العرص يف بعُد نشهدها لم والتي بأكمله، البرشي الجنس
يتضمن داخله. تقع وأخرى األرض كوكب خارج تقع ظواهر إىل عامٍّ بوجٍه األحداث
باملذنَّبات كوكبنا اصطدام عن والناشئ واسع نطاق عىل املعروف الخطر األول النوع
— كيلومرتين ُقطره يجاوز ال — نسبيٍّا صغري فضائي جرم فاصطدام الكويكبات. أو

األرض. سكان ُربع نحو الوجود من يمحو قد بكوكبنا
لكن بالتوثيق، كثريون يتناوله فلم نفسها األرض من الكارثة تأتَي أن احتمال أما
هو أقدامنا تحت األرضورصيرها قرشة غليان من تنشأ عاملية طبيعية كارثة وقوع خطر
مرات عدة شهدها أن لكوكبنا سبق ملحمية أحداث ثالثة انتظارنا ويف قائم. حقيقي خطر
أحال عام، ألف ٧٤ منذ التاريخ. عصور يف سنشهدها لكننا التاريخ، قبل ما عصور خالل
١٠٠ عن يزيد ما وقبل مرير، بركاني شتاء األرضإىل كوكب كارثي هائل بركاني انفجار
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ساحَل هاواي يف الرباكني أحد انهيار عن ناجمة عمالقة موجات سحقت بقليل عام ألف
خالل أخرى ومرة املسيح، ميالد من عام ألف وُقبيل رحمة. بال بأكمله الهادي املحيط
األوسط، والرشق الرشقية أوروبا من كبرية رقعة زلزالية عاصفة رضبت الظالم، عصور
مثل أن يف شك هناك وليس باألرض. فسوَّتها هائلة مساحة عىل عظيمة مدن عىل فأتت
تأثريها سيكون ماذا ترى يا لكن املستقبل، يف أخرى مرة ستحدث التكتونية الكوارث هذه
هذا ذلك؟ مواجهة يف سننجح مًدى أي وإىل التكنولوجيا؟ عىل القائم العاملي مجتمعنا عىل
نحو تنعطف سوف األرض سكان معظم أوضاع أن شك ال لكن به، التنبؤ يصعب أمر

األسوأ.
دوًما نضع أن يجب نشاًطا، الشميس النظام أجرام أكثر سطح عىل نعيش ألننا نظًرا
يف سنتناول وكما الجيولوجية. الصدفة طريق عن إال ونزدهر نحيا ال أننا أعيننا نُصب
البرشي النووي الحمض عىل مؤخًرا أُْجِريَْت التي الدراسات كشفت فقد الرابع، الفصل
بركاني انفجار أعقاب يف ينقرض أن من أدنى أو قوسني قاب كان البرشي الجنس أن
منذ كوكبنا سطح عىل نعيش كنا لو وأننا عام، ألف ٧٤ قبل مثيل له يسبق لم هائل
اندثرنا لُكنا كيلومرتات، ١٠ ُقطره كويكٌب األرَض رضب عندما عام مليون ٦٥ نحو
نحرص دمنا ما أنه وهي نواجهها، أن علينا حقيقة وهناك الديناصورات. اندثرت كما
املدى عىل البرشي الجنس بقاء ُفرص فإن الشميس، النظام يف واحد كوكب عىل أنفسنا
داخل نتقوقع دمنا ما تقدم، من تقنياتنا بلغت ومهما ضعيفة. دائًما ستظل الطويل
لو وحتى العنيفة. وتقلباتها الطبيعة أخطار كل دائًما بنا تحدق فستظل األرض، كوكب
البرشي الجنس يحرزه الذي التقدُّم أن ح املرجَّ فمن النهاية، اقرتاب سيناريو نرفض كنا
التي العاملية الطبيعية الكوارث من سلسلة يد عىل التدمري أو اإلعاقة مصريه سيكون
عليها. نعيش دمنا وما موجودة، األرض دامت ما منتظمة غري فرتات عىل تنشأ سوف
اصطدام وقوع وتمنع نعرفه، الذي العالم نهاية تضع قد األحداث هذه بعض أن ومع
املرجح من فإنه الديناصورات، عىل أتى كالذي آخر ُمذَنَّب أو آخر بكويكب لكوكبنا كبري
مرحلٍة ففي ولذلك املجمل؛ يف تقدًما يحرز وأن الحياة قيد عىل البرشي الجنس يظل أن
بعاملنا الشبيهة بالعوالم لنبدأ الفضاء، إىل للخروج التحرك يف نبدأ سوف املستقبل، يف ما
من الذاتية، املصلحة يتوخى الذي الحايل السيايس املناخ ظل ويف النجوم. إىل نتحول ثم
هذا حدث متى لكن الفضاء، نحو ا جادٍّ تحرًكا فيه سنشهد الذي بالوقت التنبؤ املستحيل
البويضات بعض ستنتقل أخريًا َعداء. الصُّ يتنفسوا أن حينها جميًعا للبرش سيكون فإنه
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هذا سيبني وكما ذلك. بعد يحدث قد ما أحٌد يعرف ال مختلفة. سلَّة إىل األقل عىل البرشية
محالة. ال سيحدث ُكِتَب ما فإن األرض، فيزياء بعلم األمر يتعلق عندما الكتاب،

ماجواير بيل
إنجلرتا هامبتون،
٢٠٠٥ أغسطس
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األول الفصل

األرض عن جدا قصرية مقدمة

نشاطها أوج يف الطبيعة الخطر:

آالف أو الزالزل، رضبتها التي املدن أنقاض التليفزيون شاشات عىل نشاهد أن اعتدنا
لم املشاهد تلك إن حتى جديد، بركاني انفجار ويالت من الهاربني املذعورين الالجئني
إىل نفتقر وألننا مكانًا، الكوارث تلك عن بمنأًى ألننا نظًرا مخاوفنا؛ أو دهشتنا تثري تَُعْد
حالفهم الذين السكان من العظمى الغالبيُة ترى بهم. تحلُّ من مع الحقيقي التعاطف
الكوارَث وأوقيانوسيا؛ الشمالية وأمريكا أوروبا يف املزدهرة املناطق يف بالعيش الحظ
مع ا، جدٍّ بعيدة غريبة أراٍض يف تحدث الزوال رسيعة أحداث أنها عىل الكربى الطبيعية
االهتمام من قدًرا تثري إنها الكوارث. لتلك التعرُّض عن تامٍّ بمنأًى ليسوا أنفسهم هم أنهم
الناس فيه يكرتث يوميٍّ واقٍع عىل تأثري له يكون ما نادًرا اهتمام لكنه األفراد، هؤالء لدى
كثريًا أكثر فوًزا، املحيل القدم كرة فريق إلحراز أو شهري مسلسل يف قتْل جريمة لوقوع
أن للنظر الالفت فنزويال. يف الطينية االنهيارات أحد يف فرد ألف ٥٠ لوفاة يكرتثون مما
لوقوع األخرى هي املعرَّضة املتقدمة البلدان يف مناطق يف سائًدا تجده املوقف هذا مثل
خطر حول كاليفورنيا يف ماموث مدينة سكان أحد إىل ْث تََحدَّ والزالزل. الربكانية الثورات
تينييس بوالية ممفيس مدينة سكان أحد إىل أو أخرى، مرة الحياة إىل مدينتهم بركان عودة
كتفيه يهز أن ح املرجَّ ومن باألرض، يسويها هائل لزلزال املدينة تعرُّض احتماالت حول
هؤالء أن هو الوحيد والتفسري بها. باله يشغل أن عليه إلحاًحا أكثر أموًرا لديه أن ويخربك
لكنهم ما، يوًما ستحدث مروعة كارثة أن تماًما يدركون فهم اإلنكار؛ من حالة يعيشون

ألحفادهم. أو لهم تحدث قد أنها حقيقة يَْقبلون ال
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يف سائًدا السلوك هذا ستجد عاملي، نطاق عىل الطبيعية الكوارث عن نتحدث عندما
املتعددة التجارية والتكتالت الدولية، والوكاالت الوطنية، الحكومات أوساط يف مكان؛ كل
وقد للتفاؤل، تدعو األسباب بعض هناك لكن العلمي. املجتمع من كبري وجزء الجنسيات،
بالخطر علم عىل اآلن الجميع صار فقد األقل؛ عىل واحد جانب يف التغري يف السلوك هذا بدأ
جميع تحديد أجل من جاٍر والسباق بُمذَنَّب، أو بكويكب ارتطامها باألرضمن يحدق الذي
وبفضل البرشي. جنسنا إبادة عىل القدرة لديها والتي األرض من تقرتب التي الكويكبات
اململكة تُعرضيف والتي النطاق، واسعة بدعاية تحظى التي التليفزيونية الوثائقية األفالم
الهائلة الربكانية لالنفجارات املتفاقمة التهديدات بدأت األمريكية، املتحدة والواليات املتحدة
املحدودة املجموعات من بكثري أكرب جمهور إىل اآلن تصل العمالقة تسونامي وموجات
اإلعالمية التغطيُة كفلت التحديد، وجه عىل الظواهر. هذه عىل يعملون الذين العلماء من
عىل وقدرتها الظاهرة لتلك وتقديَره العالم استيعاَب ٢٠٠٤ عام آسيا لتسونامي الشاملة
القايص لدى معلوًما ذلك صار حتى واسع، نطاق عىل األرواح يف والخسائر الدمار إحداث
دولية علمية لجنة تشكيل إىل املتحدة اململكة حكومة تسعى لذلك، واستجابًة والداني.
مبلًغا التطور من بلغت خطط وهناك النطاق، هذا عىل املحتملة الطبيعية األخطار لتقييم

واألطليس. الهندي املحيَطني من كلٍّ يف تسونامي بأمواج إنذاٍر نُُظم وضع يف
فهو باملخاطر؛ محفوًفا يجعله مما للغاية؛ هشٌّ مكان األرض كوكب أن الواقع
فضًال لقرشته، العنيفة الحركات تدمره الفضاء، عرب ورسعة بعنف تندفع صغرية صخرة
وبعد واملدارية. الجيوفيزيائية ظروفه تغريُّ بسبب هائلة مناخية ات لتغريُّ تعرُّضه عن
درجات أعىل األرض كوكب يشهد الجليدي، العرص نهاية عىل فحسب عام آالف ُميض١٠
واستنزاف السكاني االنفجار يزيد نفسه الوقت ويف الحديث. األرض تاريخ عرفها حرارة
وأمواج الزالزل، مثل الطبيعية للكوارث الحديث املجتمع تعرُّض من كثريًا البيئية املوارد
األخطار سنتناول التمهيدي، الفصل هذا يف الرباكني. وثورات والفيضانات، تسونامي،
املستقبلية األخطار يف للنظر تمهيًدا عليه يعيشون وَمن الكوكب بهذا املحدقة الحالية

وطأة. األشد
الذي هو النشاط وهذا الشميس، نظامنا يف نشاًطا األكثر الكوكب هو األرض كوكب
امليزات لكن حياتنا. وأخريًا ومحيطاتنا، الجوي، وغالفنا الواقي، املغناطييس بمجالنا حبانا
تجعلها التي نفسها هي عليها وتحافظ الحياة تهب األرض تجعل التي الجيوفيزيائية
من مبكر وقت يف ساعدت التي املذهلة الرباكني املثال، سبيل عىل باملخاطر. محفوفة
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القرون خالل أبادت التي نفسها هي واملحيطات الجوي الغالف تكوين عىل كوكبنا تاريخ
نفسه، الوقت يف حرصلها. ال بأعداد إصابات وألحقت شخص، مليون ُربع املاضية الثالثة
الحياة قيد عىل للبقاء إليها نحتاج التي ب الرشُّ مياه لنا وتوفر األنهار تغذي التي األمطار
هائلة معدالت بلغت التي الفيضانات طريق عن الكوكب من شاسعة مساحات رت دمَّ قد
عرشات شخصوترضر ألف ٢٠ نحو ُقتل ،١٩٩٠ منذ سنة أي ففي األخرية. السنوات يف
يف كربى نهرية فيضانات ألحقت ١٩٩٨ عام ويف الجارفة، الفيضانات بسبب املاليني
املنوال عىل أستمر أن ويمكنني السكان. من املاليني بمئات أرضاًرا وبنجالديش الصني
والذين بدايتها يف الثلوج بتساقط استمتعوا الذين األشخاص عدد عن وأتحدث نفسه
لنسيم يمكن كيف أو جليدي، انهيار إىل األمر ل تحوَّ عندما حياتهم فقدوا ما رسعان
عن تسفر عاتية ريح إىل رسيًعا ينقلب أن األمواج سطح عىل بخفة الزوارق يحرك خفيف
لكن احتياجاتنا، كل الطبيعة لنا توفر اتضحت. قد الصورة أن أعتقد لكني بالغ؛ دمار

الرسيعة. تقلباتها من الحذر بالغ نتوخى أن يجب

مخترصة تاريخية نبذة األرض: كوكب

ظواهر سوى ليست املستقبل يف تنتظرنا التي الكربى العاملية الجيوفيزيائية الكوارث
أن بد ال الكوارث، تلك طبيعة نفهم كي فإنه لذلك وطأة؛ أشد صورة يف عادية طبيعية
تاريخ من عام مليارات ٤٫٦ عىل رسيًعا سأمر وهنا عملها. األرضوكيفية عن شيئًا نعرف
الحد، هذا إىل باملخاطر محفوًفا عاملنا تجعل التي الخصائص ذلك أثناء وأعرض األرض،
ِقَدم مدى يف التفكري أحيانًا بنا يجدر البداية، يف هكذا. للزوال عرضة مستقبلنا وتجعل
لم أنها يعني ال قبُل من بعينها طبيعية كارثة نشهد لم كوننا أن فكرة نقدِّر وأن األرض،
لنا يؤكد حدٍّ إىل القدم يف موِغٌل األرض كوكب أخرى. مرة تقع لن أنها يعني وال قط، تقع
القارئ وألعطَي قبل. من األرض شهدته وقد إال الطبيعة جعبة من يخرج يشء من ما أنه
ألجأ لعيلِّ البرشي، الجنس بِقَدم مقارنًة األرض كوكب ِقَدم مدى حول حقيقيٍّا انطباًعا
من بفريق ممثًال األرض تاريخ ُمْجَمل تخيل قبل: من استخدمته تشبيٍه إىل أخرى مرة
الدورة يف الدورة. ونصف دورات ثالث من مؤلف مرت ١٥٠٠ سباق يف يتباَرْون ائني العدَّ
وخالل الرباكني. فيها وتنفجر الكويكبات ترضبها قاحلة ِقفار عن عبارة كوكبنا تجد األوىل
الحياة. أشكال أبسط وظهور املحيطات ن بتكوُّ يسمح ما يربد؛ الكوكب يبدأ الثانية الدورة
ألشكال الفعيل الظهور يحدد الذي الكمربي، العرص باسم املعروفة الجيولوجية الفرتة أما
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من دورة آخر يف املتسابقون ويندفع الجرس يدق أن بعد إال تبدأ فلن املختلفة، الحياة
حني تندثر ثم الديناصورات تظهر النهاية خط إىل للوصول يتباَرْون هم وبينما السباق.
يظهر لم حسنًا، نحن؟ أين مرتًا. ٢٥ سوى النهاية وخط السباق متقدمي بني يكون ال
القوى املنهُك الفائُز يالمس حني السباق، من الثانية من جزء آخر يف إال األوائل أسالفنا

النهاية. رشيط
مزيج وسط — السنني مليارات قبل الخلية الوحيدة الكائنات أُوىل ظهرت منذ
بالغة بصعوبة طريقها تشق الحياة مظاهر كانت — مهِلك جوي وغالف ملتهب كيميائي
يتغري لم واليوم الهالك. تحمل ربما جيوفيزيائية ظواهر وجه يف والتطور البقاء أجل من
هذا سطح عىل وكثريون العاملية، الكوارث حدوث تكرار باستثناء ربما هذا، من يشء
أو بركان بسبب ومعاشهم وصحتهم، لحياتهم، يوميٍّا تهديًدا يواجهون يزالون ال الكوكب
املايض يف البرشي الجنس رضبت التي الطبيعية األخطار إن عاصفة. أو فيضان أو زلزال
مليارات أربعة من أكثر إىل تمتد جذور لها — املستقبل يف متزايًدا تهديًدا تشكل والتي —
حول يدور الحطام من قرص من األرض وتشكُّل الشميس النظام ن تكوُّ وقت إىل عام
يمكن الشقيقة، الكواكب مثل مثله األرض، وكوكب التكوين. طور يف كانت التي الشمس
من واحًدا اليانصيب؛ مسابقة يف الكربى بالجائزة الفائزين أحد باعتباره إليه يُنظر أن
النمو يف األصلية األجرام تريليونات بني من نجحت التي التسع الفضائي الحطام قطع
القلة اكتسحتها أو ببعض، بعضها مذهلة اصطدامات يف البقية أبيدت حني يف والبقاء،
االكتساح وعملية تأثريًا. واألشد األقوى جاذبيتها مجاالت بفعل حجًما األكرب املحظوظة
زادت حيث األخرى األرضوالكواكب كوكب نت تضمَّ — «التنامي» باسم واملعروفة — تلك
بالغة عملية وهي حجًما، األصغر الصخور من غريها مع االصطدام طريق عن ُكتَلها
الحني، ذلك بعد سنة. مليارات ٤ نحو قبل الغالب يف — حظنا لحسن — اكتملت القوة
وهناك، هنا املندفع الحطام كثريًا تضاءل حيث بكثري؛ فوضوية أقل الشميس النظام أصبح
األرض بني كربى تصادمات وقعت ذلك، ومع انتشاًرا. أقل الكواكب عىل تأثرياته وأصبحت
من نجت صخرية وجليدية صخرية أجرام وهي — و«امُلذَنَّبات» «الكويكبات» من وكلٍّ
الشميس النظام تاريخ فجر يف السماوية األجرام لها تعرَّضت التي الشاملة اإلبادة عملية
فإن الخامس، الفصل يف سنتناول وكما للكوكب. الجيولوجي السجل من يتضح مثلما —
نصف مدى عىل الجماعي االنقراض حاالت من عدد وراء السبب كانت التصادمات تلك
ارتطام خطر فإن ذلك عىل وعالوًة الديناصورات. انقراض ذلك يف بما املايض، سنة املليار
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أطلقوا كويكبًا ٧١٨ من أكثر العلماء حدد وقد قائًما، يزال ال بكوكبنا واملذنبات الكويكبات
ومن للغاية. وشيًكا خطرها يكون وربما املحتملة»، الخطورة ذات «الكويكبات اسم عليها
إن إذ شؤم؛ نذير يمثل ما (وهو «أبوفيس» يُدعى حديثًا اكتُِشف ِجرم الكويكبات تلك بني
أقمار مدارات داخل يمر وسوف ر»)، «املدمِّ أي أبيب املرصي لإلله اليوناني االسم هو هذا

.٢٠٢٩ عام أبريل ١٣ يف االصطناعية اتصاالتنا
للجحيم تخيلناها صورة أسوأ إىل الشبه يف أقرب تكوُّنه بداية يف األرض كوكب كان
االصطدامات من الناتجة الهائلة فالحرارة اليوم؛ نراه الذي الخالب األزرق الكوكب إىل منه
باطن يف املشعة للعنارص العالية الرتكيزات عن الناتجة الحرارة مع جنب إىل جنبًا —
الصهارة من ج متموِّ بمحيط بالكامل األرض سطح بتغطية كفيلة كانت — األرض
الحرارة درجات تشابهت ربما كيلومرت. ٤٠٠ عمقها يبلغ ربما التي املنصهرة) (الصخور
٥٠٠٠ من اقرتبت ربما برودة؛ األكثر النجوم من عدد حرارة درجات مع الوقت ذلك يف
فقدت القارسة، الفضاء بربودة املنصهرة الصخور التقت حني وحتًما مئوية. درجة
أن ومع رقيقة. قرشة تُكوِّن الصهارة من العليا الطبقات جعل ما وهو برسعة؛ حرارتها
تسببت مبارشًة القرشة تلك أسفل الواقعة املنصهرة املنطقة يف ج التموُّ الدائمة التيارات
فإنه املضطربة، الدوامة تلك داخل أخرى مرة انزالقها ثم تصدعها، يف وتكراًرا مراًرا
واكتساب ن التكوُّ من أمًدا وأطول استقراًرا أكثر قرشة تمكَّنت سنة مليار ٢٫٧ قبل
املنصهر الساخن الصخر داخل تتحرك الَحْمل» «تيارات واستمرت تدريجيٍّا. أكرب ُسْمك
القرشة إىل الكوكب باطن يف املشعة املصادر من الحرارة فتنقل القرشة، تلك أسفل جزئيٍّا
املضطربة الحركة وبسبب الفضاء. إىل الحرارة تنطلق ومنها املتنامية، الصلبة الخارجية
تألفت بل متماسكة، واحدة كتلة قط لألرض الخارجية الطبقة تكن لم التيارات، لتلك
الحمل تيارات بفعل بعٍض مع بالتناسب بعضها يتحرك منفصلة صخرية صفائح من

الحركة. البطيئة
كانت األرض. باطن يف أيًضا تحدث كبرية تغيريات هناك كانت القرشة، ن تكوُّ أثناء
الجاذبية بفعل فشيئًا شيئًا تغوص — والنيكل الحديد سيما ال — وزنًا األثقل العنارص
كرة تشكلت املعدني اللب هذا مركز ويف للكوكب. املعدني اللب لتشكِّل األرض مركز نحو
يف الحرارة ودرجة الضغط ظروف لكن والنيكل، لب الصُّ الحديد من معظمها يف مكونة
الكرة. تلك انصهار عىل أبقت بحيث القوة من كانت املعدني اللب هذا من الخارجي الجزء
مجال ظهور إىل أدَّى ما األرض؛ بدوران تأثًرا األخرى هي دارت فقد سائًال ولكونها
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من اآلتي الضار اإلشعاع منع طريق عن الكوكب سطح عىل الحياة يحمي مغناطييس
األوائل أسالفنا عىل سيصعب كان بدونها للمالحة بها موثوًقا وسيلة لنا ويوفر الفضاء،

أخرى. مرة ديارهم إىل والعودة االستكشافية برحالتهم القيام
تتغري ولم الكوكب، عىل كثريًا الوضع هدأ ذلك، نحو أو املاضيني عام امللياري مدار عىل
األرض وباطن سطحه. وعىل داخله تجري التي الجيوفيزيائية العمليات أو بنيته كثريًا
سيليكات — الكثافة منخفضة معادن من مكونة قرشة أوًال: ثالثية؛ بنية من يتألف
والدفن. والرتسب، الرباكني، بفعل تشكَّلت التي الصخور تركيب يف داخلة — األغلب يف
األخرى). هي (سيليكات كثافة أعىل معادن من يتكون جزئيٍّا منصهر «وشاح» ثانيًا:
التي املخاطر تنشأ املطاف نهاية يف الشوائب. بعض مع والنيكل الحديد من لب ثالثًا:
داخله تتولد التي الحرارة من التخلص إىل الكوكب حاجة من مجتمعنا باستمراٍر تصيب
هذه تُحَمل األرض، تاريخ بداية يف حدث وكما املشعة. العنارص انحالل بسبب باستمراٍر
الوشاح. داخل املوجودة الحراري الحمل تيارات بواسطة األرض سطح نحو الحرارة
عرب الكبرية الصخرية الصفائح تدفع التي املحركة القوى تشكل بدورها التيارات وهذه
الجيوفيزيائيون يستخدمه الذي التكتونية» «الصفائح مفهوم عليها ويقوم الكوكب، سطح

جيولوجيٍّا. األرض عمل لكيفية إطار لوضع
الجامد العلوي والجزء القرشة ن تكوِّ التي — نفسها للصفائح النسبية الحركات إن
مباًرشا ارتباًطا بدورها ترتبط — الصخري) الغالف باسم مًعا (ويُعرفان الوشاح من
طول عىل األول املقام يف ترتكز التي والرباكني كالزالزل الكربى، الجيولوجية باملخاطر
إحداهما صفيحتان تحتك قد املحتملة. التفاعالت من عدًدا نجد وهنا الصفائح. حدود
املدمرة. الزالزل عرب دوريٍّا وإطالقه الضغط تراكم يف يتسبب مما عنيًفا؛ احتكاًكا باألخرى
غرب يفصل الذي أندرياس سان صدع هذه «املحاِفظة» الصفائح حدود عىل األمثلة ومن
عن تولد الذي تركيا، يف األناضول شمال وصدع املتحدة، الواليات بقية عن كاليفورنيا
صفيحتان تصطدم أن ذلك من بدًال يحدث وقد .١٩٩٩ عام كبري زلزال تحركاته آخر
جرانيتية صخور من تتألف قارات تحمل الصفيحتني كلتا كانت فإذا مباًرشا. اصطداًما
فنتيجة — األوراسية والصفيحة الهندية الصفيحة مع الحال هي كما — الكثافة منخفضة
الوقت ويف — الهيمااليا جبال الحالة هذه يف — مرتفعة جبلية سلسلة ظهور التصادم هذا
إذا أما .٢٠٠١ يناير يف الهندي بهوج إقليم ر دمَّ الذي كالزلزال كربى زالزل تولُّد نفسه
الكثافة، منخفضة قارية بصفيحة الكثيف البازلت من مكونة محيطية صفيحة اصطدمت
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ومع الحراري. الحمل وشاح داخل إىل ة مرتدَّ األسفل يف املحيطية الصفيحة تندس فسوف
أشد تنشأ االندساس)، باسم تُعرف عملية (وهي األخرى أسفل الصفيحتني إحدى انزالق
عام أالسكا وزلزال ،١٩٦٠ عام تشييل زلزال الزالزل تلك بني ومن العالم. يف وطأًة الزالزل
تسونامي موجات أثارت وكلها ٢٠٠٤؛ عام (إندونيسيا) سومطرة زلزال ومؤخًرا ،١٩٦٤
املحيط عىل املطلة الدول أنحاء جميع يف باستمرار تحدث االندساس وظاهرة مدمرة.
وتايوان، واليابان، أالسكا، يف الزلزايل النشاط من كبري قدر وجود إىل يؤدي ما الهادي،
من النوع وهذا الهادي. باملحيط املحيطة املنطقة يف أخرى وأماكن وتشييل، والفلبني،
— املتصادمتني الصفيحتني إحدى يدمر ألنه بذلك ُسمي — الهدامة الصفائح حدود
هذه يف الصهارة ن تكوُّ آليات أن ومع النشطة. الرباكني من كبرية أعداًدا أيًضا يحتوي
عن فضًال االندساس، لعملية نتيجة املطاف نهاية يف فهي أحيانًا، معقدة تكون املناطق
مستويات إىل عليها الضغط أثناء املندسة للصفيحة الجزئي بالذوبان كثريًا تتأثر أنها
كثافتها ألن الطريقة بهذه املتكونة الجديدة الصهارة ترتفع الوشاح. يف سخونة أكثر
صورة يف األرض سطح إىل طريقها فتشق بها؛ املحيطة الصخور كثافة من نسبيٍّا أقل
النشطة الرباكني مئات من سالسل وهناك الخطورة. وشديدة متفجرة عادًة تكون براكني
اآلخر البعض يقبع بينما األسطورية، النار حلقة مكوِّنة الهادي باملحيط تحيط والهامدة
الربكانية الثورات كل أن والواقع وإندونيسيا. الكاريبي البحر يف االندساس مناطق فوق
بيناتوبو يف حديثة بركانية كوارث وقعت وقد املناطق، تلك يف تقع واملهلكة الكربى
(جزر ومونتسريات ،١٩٩٤ عام الجديدة) غينيا (بابوا رابول ويف ،١٩٩١ عام (الفلبني)
السطور. هذه كتابة وقت حتى ١٩٩٥ عام منذ الكاريبي) البحر ومنطقة الصغرى األنتيل
جديدة صخور تكوُّن من بد ال الصفيحة، مواد بعض استهالك عن للتعويض
طولها عىل ترتفع التي البنَّاءة، الصفيحة بحدود ى يَُسمَّ فيما هذا ويحدث مكانها. لتأخذ
عن بعيًدا إحداهما الصفيحتني وتدفع تتصلب، ثم الوشاح، داخل من الجديدة الصهارة
من كيلومرت ألف أربعون مساحتُها شبكٍة طول عىل املحيطات أسفل هذا يحدث األخرى.
يوازن حيث املحيط»، وسط حيد «نظام باسم املعروفة الخطية الطبوغرافية االرتفاعات
جزء ويمر الهدامة. الحدود عند الوشاح من يُفقد ما حديثًا املتكوِّن الصخري الغالف
فاصًال أيسلندا ويتوسط األطليس، املحيط منتصف تحت املحيط وسط حيد نظام من كبري
والجنوبية الشمالية األمريكتني صفائح عن الرشق يف واألفريقية األوراسية الصفائح بني
االعتدال عليها يغلب الربكانية الثورات لكن وزالزل، براكني تقع أيًضا وهنا الغرب. يف
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مدفوعًة مستمرة حركة الصفائح تتحرك األثر. محدودة الزالزل ثورات تكون بينما نسبيٍّا،
ما وهو األظافر، نمو معدل تقريبًا يوازي وبمعدل الوشاح، يف الحراري الحمل بتيارات
حصتها فيه بقعة كل تنال الزمن بمرور أنه ويضمن كوكبنا، مظهر باستمرار يغري

الربكانية. والثورات الزالزل من العادلة

األرضالخطرة

فإن جيولوجيٍّا، بنشاطه كوكبنا قيام بكيفية الربكانية والثورات الزالزل ترتبط بينما
الجوي الغالف يف تحدث التي العمليات عىل أكثر تعتمد األخرى الجيوفيزيائية األخطار
عمله يف كوكبنا طقس يتأثر األرض، باطن من تأتي التي الحرارة من فبدًال لألرض.
دوران جانب إىل — الرئييس السبب هو إلينا نجم وأقرب الشمس. من القادمة بالطاقة
املدارية األعاصري حدوث يف — املحيطات مع واملياه للطاقة املستمر والتبادل األرض
أن غري النامية. البلدان يف سيما ال حصًدا، واملمتلكات األرواح تحصد التي والفيضانات
البحر فأمواج تصنيفها؛ السهل من وليس املنشأ مركبة أخرى فتَّاكة طبيعية ظواهر هناك
عىل املد»)، «موجات باسم ً خطأ أحيانًا ى تَُسمَّ التي (أو تسونامي باسم املعروفة العمالقة
تحدث التي الزالزل بسبب األغلب يف مختلفة؛ طرق بعدة تتشكل أن يمكن املثال، سبيل
التي الربكانية والثورات املحيط، يف األرضية االنهيارات بسبب وأيًضا البحر، سطح تحت
تعاون نتيجة األرضية االنهيارات من العديد تحدث باملثل، والسواحل. الجزر ترضب
استقرار زعزعة يف الغزيرة األمطار هطول يتسبب إذ الجوية؛ واألحوال الجيولوجيا بني
نعرفها ال التي املعلومات من هائل كمٌّ هناك يزال ال أنه ومع أصًال. الضعيفة املنحدرات
ا حدٍّ بلغ اآلن نعرفه ما مقدار فإن وخصائصها، وأسبابها الطبيعية األخطار عن بعُد
بها املوثوق الكربى املجلدات إىل الرجوع فعليك عليه االطِّالع يف رغبت وإذا موسوعيٍّا؛
الرئيسية السمات استعراض عىل هنا أقترص وسوف بعينها. مخاطر عىل كليٍّا تركز التي
أن قبل ينبغي، مما نطاًقا أوسع يكون أال أتمنى استعراًضا الكربى الطبيعية لألخطار

معني. منظور من مجتمعنا عىل واملستقبيل الحايل أثرها أوضح
مستقران بأنهما انطباًعا الجوي وغالفها األرض تعطي وقت، وأي مكان أي يف
زلزال ١٤٠٠ لنحو األرض كوكب تعرُّض ظل يف تماًما خاطئة فكرة هذه أن غري وآمنان.
يصل ما إىل االستوائية املناطق تتعرض سنة وكل أسبوعيٍّا. واحدة بركانية وثورة يوميٍّا،
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واالنهيارات الفيضانات تحدث بينما حلزونيٍّا، وإعصاًرا استوائيٍّا، وإعصاًرا زوبعًة، ٤٠ إىل
الحرص. تفوق بأعداد مكان كل يف األرضية

عدد حيث من وذلك الطبيعية، املخاطر أشد هي الفيضانات أن فيه شك ال مما
ح املرجَّ من وضع وهو تقدير، أقل عىل السنة شخصيف مليون ١٠٠ يبلغ الذي املترضرين
حدة وازدياد البحر سطح مستويات بارتفاع املستقبلية املؤرشات ضوء يف يستمر أن
أو ثروة من تمتلكه ما أساس عىل وآخر بلد بني النهر فيضانات تفرق ال األمطار. هطول
األرض بقاع شتى يف سواء حدٍّ عىل والنامية املتقدمة البلدان يف رضرها تفاقم فقد مكانة؛
قبل طويل وقت يمر فلن انقطاع، بال أو غزيًرا املطر تساقط فمتى األخرية. السنوات يف
االنتشار يف املياه فتبدأ للماء، السطحي الجريان احتواء عن األنهار مستجمعات تعجز أن
مذهلة، معدالت تبلغ قد األمطار هطول كثافة أن والواقع وخارجها. الفيضية السهول عرب
ستني يف يسقط املطر من سنتيمرتات ٤ نحو كان حيث ١٩٧٠ عام حدث ما ذلك ومن
جزيرة وعىل عاملي. قيايس رقم وهو الفرنسية، الكاريبية جوادلوب جزيرة عىل فقط ثانية
الحلزونية األعاصري أحد تسبب — الهندي املحيط يف ريونيون جزيرة — أخرى فرنسية
فحسب، ساعة وعرشين أربع خالل األمطار من مرتين يقارب ما سقوط يف بها املارة
أنحاء جميع يف الفيضانات سهول ازدحام زيادة ومع .١٩٥٢ عام مارس شهر يف وذلك
زيادًة األنهار فيضانات نتيجة املمتلكات يف واألرضار األرواح يف الخسائر زادت العالم،
الغرب يف واليات تسع فأغرقا وميزوري املسيسيبي فاضنهرا ،١٩٩٣ عام ربيع يف هائلة.
مجموعها بلغ أرضاًرا وراءهما وخلَّفا منزل، ألف ٥٠ را ودمَّ املتحدة، الواليات من األوسط
املتحدة اململكة من كثرية مناطق شهدت ،٢٠٠٠ عام خريف ويف أمريكي. دوالر مليار ٢٠
عام، ٣٠٠ من أكثر منذ البالد تشهدها لم بغزارة األمطار هطلت حيث عارمة؛ فيضانات
يف قياسية معدالت بلغت التي الفيضانات مياه أسفل الوسطى أوروبا معظم غرقت وكذا
وفاة يف تسببت فقد الصني؛ يف كبري تهديد مصدر األنهار فيضانات وتظل .٢٠٠٢ صيف
إذ حاًال؛ فأسوأ بنجالديش أما مضت. عاًما ١٥٠ مدى شخصعىل ماليني خمسة من أكثر
الكبري، الجانج نهر من تنهمر التي الفيضانات مياه بسبب إما مساحتها ثلثَي املاء يغمر
مياه من تحمله ما تصب التي الحلزونية األعاصري عن الناشئة العاصفية املدود بسبب أو
يف العواصف عن الناشئة الساحلية الفيضانات تحصد البالد. داخل البنغال خليج من
يف ألفشخصحتفهم ٣٠٠ نحو لقي حيث أخرى، طبيعية كارثة أي تفوق أرواًحا األغلب
.١٩٩٩ عام الهند رشق شمال أوريسا والية شخصيف ألف و١٥ ،١٩٧٠ عام بنجالديش
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إحداث عىل قدرتها بسبب تدمريًا الطبيعية األخطار أكثر من واحدًة العواصف تشكل
وبسبب ذلك، عىل وعالوًة لها. املصاحبة للرياح الهائلة الرسعة بسبب وأيًضا الفيضانات،
الكوارث بعض وقوع عن مسئولة فهي ثراءً، العالم مناطق أكثر من عدٍد يف شيوعها
البحر منطقة سنويٍّا املدارية األعاصري ترضب اإلطالق. عىل تكلفة األكثر الطبيعية
واليابان، األمريكية، املتحدة الواليات من الجنوبية والواليات الخليج، ومنطقة الكاريبي،
الشتوية العواصف من يوم بعد يوًما القارية وأوروبا املتحدة اململكة معاناة تزداد حني يف
الكوارث أكثر من واحدٍة يف ميامي جنوب أندرو إعصار اكتسح ،١٩٩٢ عام يف العاتية.
مليار ٣٢ بلغت خسائر وقوع عن أسفر إذ املتحدة؛ الواليات تاريخ يف كلفة الطبيعية
املدينة رضبت التي العاتية العاصفة لتلك املصاحبة الرياح رسعة وصلت أمريكي. دوالر
١٥٠ َدت ورشَّ رضًرا، بها ألحقت أو مبنًى ألف ٣٠٠ وأبادت الساعة، يف كيلومرت ٣٠٠ إىل
عادي؛ غري نشاًطا و٢٠٠٥ ٢٠٠٤ عاَمي األطلسية األعاصري مواسم وسجلت ألفشخص.
موسم شهد أيًضا فقط. عرششهًرا اثني مدى عىل أعاصريَ ستُة فلوريدا واليَة حيثرضبت
عن أسفر إذ التدمريية؛ قوَّته يف أندرو إعصار بكثرٍي تجاوز الذي كاترينا، إعصار ٢٠٠٥
وصل فيضاناٍت مياه يف غارًقا أورليانز نيو مدينة من باملائة ٨٠ ترك حني يف اآلالف، مقتل
تبلغ التي فالرياح املدارية؛ املناطق عىل املدمرة تقترصالعواصف وال أمتار. ٧ إىل ارتفاعها
خطوط عند املنخفض الضغط ذات الطقس أحوال مع أيًضا تحدث اإلعصار قوة قوَّتها
التي الكربى» «العاصفة إنجلرتا جنوب سكان من الكثريون ينىس ولن الوسطى. العرض
بسبب األشجار ماليني سقوط عن فأسفرت ،١٩٨٧ عام من أكتوبر شهر يف بالدهم رضبت
وتحديًدا األخرية، اآلونة ويف اإلعصار. قوة مع يتساوى رسعتها متوسط كاد التي الرياح
«لوثار»، الشتوية العاصفة رضبتها حيث مماثلة؛ محنة من فرنسا عانت ،١٩٩٩ عام يف
تتعرضمناطق األطليس، املحيط من اآلخر الجانب وعىل البالد. شمال عرب طريقها وشقت
عن عبارة األعاصري، من وحشية لهجمة عام كل يف املتحدة الواليات من األوسط الغرب
الهواء التقاء منطقة يف الرعدية العواصف هبوب أثناء تتشكل وقوية شديدة دوارة رياح
ال املدارية. املناطق من القادم الرطب الدافئ والهواء الشمال، من القادم الجاف البارد
٥٠٠ إىل رسعتها متوسط يصل رياح أمام يصمد أن اإلنسان صنع من مبنًى ألي يمكن
األعاصري أن مع هائًال. اإلعصار مسار طول عىل الرضر يكون ما وعادًة الساعة، يف كيلومرت
خالل ُقمعيٍّا إعصاًرا ١٥٠ من يقرب ما فإن الزوابع، مثل فتَّاكة تكون ما نادًرا الُقمعية
يف شخص ٣٠٠ عىل يزيد ما بحياة أودت ١٩٧٤ عام أبريل شهر من فقط أيام بضعة

مجاورة. أخرى وواليات وأالباما، وتينييس، كنتاكي، واليات
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الربكانية والثورات الزالزل تشمل التي — الجيولوجية باملخاطر ى يَُسمَّ ما بني من
عام كل يف تدمريًا. األشد هي الزالزل أن فيه شك ال مما فإن — األرضية واالنهيارات
قوة وهي املعروف، ريخرت مقياس عىل درجات ٦ إىل قوته تصل زلزال ٣٠٠٠ نحو يقع
ترضب عندما خاصًة واملمتلكات، األرواح يف األرضار من الكثري لتسبب يكفي بما كبرية
ذكرنا وكما النامية. البلدان يف واهنة أسس عىل واملشيَّدة املهيَّأة غري السكانية املناطق
يف الصفائح. حدود فوق تقع بعينها مناطق عىل الكربى الزالزل معظم تقترص سابًقا،
عن كاليفورنيا والية أندرياسيف سان لصدع املفاجئة التحركات أسفرت األخرية، السنوات
كاليفورنيا جنوب يف واآلخر ،(١٩٨٩) فرانسيسكو سان يف وقع أحدهما كبريَين زلزاَلني
الكارثة وهي دوالر، مليار ٣٥ قيمتها بلغت خسائر يف الثاني الزلزال تسبب وقد ،(١٩٩٤)
قوَّته بلغت زلزال رضب واحد، عام بعد املتحدة. الواليات تاريخ يف تكلفًة األكثر الطبيعية
كوبي مدينة ر ودمَّ الهادي، املحيط لصفيحة الغربي الحدَّ ريخرت مقياس عىل درجات ٧٫٢
١٥٠ مجموعها بلغ اقتصادية خسائر شخصووقوع ٦٠٠٠ مقتل عن أسفر ما اليابانية؛
سنوات أربع وبعد اإلطالق. عىل تكلفة األكثر الطبيعية الكارثة وهي أمريكي؛ دوالر مليار
وقوع عن فأسفر إسطنبول، رشقي إىل األناضول شمال صدع انزلق كوبي، فاجعة من
من أكثر بحياة وأودى املجاورة، السكنية واملناطق إزميت مدينة عىل أتى مدمر زلزال
زلزال رضب ،٢٠٠٣ عام ديسمرب شهر من والعرشين السادس ويف شخص. ١٧٠٠٠
جنوب يف التاريخية بام مدينة ريخرت) مقياس عىل درجات ٦٫٦ قوَّته (بلغت متوسط
زلزال رضب واحد بعام وبعدها شخص، ٢٦٠٠٠ بحياة موديًا باألرض فسوَّاها إيران
مما سومطرة؛ لجزيرة الغربي الساحل ريخرت مقياس عىل درجات ٩٫١٥ بقوة عنيف
عن بعيدة أماكن يف أيًضا تحدث قد الكبرية الزالزل أن إال املدمر. آسيا تسونامي عن أسفر
األمريكية، املتحدة الواليات ورشقي أوروبا شمال مناطق شهدتها وقد الصفائح، حدود
(التي الداخلية الزالزل هذه وآِخر كبرية. زلزالية ألخطار املعرضة املناطق من ليست وهي
ر دمَّ الصفائح) بني الفاصل الحد يف تقع التي عكس عىل نفسها الصفيحة داخل تقع
ألف ٤٠٠ عىل بالكامل أتى حيث ٢٠٠١؛ يناير يف الهندية جوجارات والية يف بهوج إقليم
مهندسو يقولها بََدِهية حقيقة وهناك ألفشخص. ١٠٠ من يقرب ما بحياة وأودى مبنًى،
بال الحال هي وهذه األفراد. بحياة تودي التي هي الزالزل ال املبانَي أن وهي الزالزل؛
البناء قوانني لنا فعَّ أننا لو واألرواح املمتلكات يف الخسائر من كثريًا نقلل أن ويمكن شك،
أرضية انهيارات من تسببه ملا نظًرا ُمْهِلكة األخرى هي فالزالزل ذلك ومع بها. والتزمنا
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تسونامي موجات وتنشأ تسونامي. موجات من عنها ينتج وملا األرض، اهتزاز نتيجة
األعىل إىل البحر قاع أرض من كبرية مساحة دفع يف الحال يف الزالزل أحد يتسبب عندما
أمواج. سلسلة شكل عىل الخارج إىل بقوة امُلزاح املاء فيندفع — ذلك نحو أو مرتًا ربما —
األحيان بعض يف تصل — ارتفاعها يزداد ضحلة مياه منطقة األمواج هذه تدخل وعندما
أُبيدت ،١٩٩٨ عام يف بالغة. بقوة الساحلية باملناطق وتصطدم — أكثر أو مرتًا ٣٠ إىل
ولقي الجديدة، غينيا لبابوا الشمايل الساحل عىل لها املجاورة والقرى سيسانو مدينة
حتى هائلة بقوة األمواج تقاذفتهم وإما غرًقا إما حتفهم سكانها من شخص ٣٠٠٠
من دقائق غضون يف مرتًا ١٧ ارتفاعها بلغ تسونامي موجات رضبتها حني وذلك قتلتهم،

البحر. داخل زلزال وقوع

أعقاب يف تايالند يف باكارانج الم مدينة من تبقى ما كل هو وحيٍد مبنًى أنقاض :3-1 شكل
2.٢٠٠٤ عام ديسمرب من والعرشين السادس يف ر املدمِّ الهندي املحيط تسونامي

وربما بركان ١٥٠٠ عن يقل ال عددها ولكن النشطة، الرباكني عدد تقديرات تختلف
كيلوا بركان مثل — بعضها بركانًا ٥٠ نحو يثور عام كل يف بركان. ٣٠٠٠ عن يزيد
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ذلك ومع باستمرار. نشًطا يكون يكاد — إيطاليا يف سرتومبويل بركان أو هاواي يف
النوع وهذا السنني، آالف منذ الحاالت بعض يف أو قرون منذ هامدة أخرى براكني فهناك
إحدى تبيد حيث امة؛ الهدَّ الصفائح حدود عند الرباكني أعنف وتَْحُدث تدمريًا. األكثر هو
الحمم من هادئة تدفقات عن الرباكني هذه ثوران يسفر ما ونادًرا األخرى. الصفيحتني
٢٠ تبلغ مسافة إىل والحطام الرماد من هائلة أعمدة األغلب يف تطلق بل الحمراء، الربكانية
مناطق فوق الرياح تحمله الذي الربكاني والرماد الجوي. الغالف داخل أكثر أو كيلومرتًا
الزراعية، املحاصيل ويتلف السفر، حركة يعيق إذ للغاية؛ مدمًرا يكون أن يمكن شاسعة
أو سنتيمرتًا ٣٠ ُسمُكها طبقة سقوط إن املياه. موارد ويلوث الحيوانية، الثروة ويسمم
املكوِّن الدقيق العنرص أن حني يف السقوف، النهيار يكفي الرطب الرماد من ذلك نحو
السيلييس حار السُّ مثل بأمراض ويصيب التنفس، يف مشكالت يسبب قد الجاف للرماد
الثائرة الرباكني أحد من مقربة عىل املرتاكم الرماد عمق يصل قد الرئوية). األمراض (أحد
كبري قطاع مصري كان هكذا واحد. طابق من مباٍن لدفن يكفي ما وهو أمتار، عدة إىل
الربكاننَي ثوران أثناء الجديدة) غينيا (بابوا الجديدة بريطانيا جزيرة يف رابول بلدة من
بيناتوبو بركان ثوران بعد سنوات مدار وعىل .١٩٩٤ عام وتافورفور فولكان التوءَمني
الربكاني الحطام عن الناجمة الرواسب من السميكة الطبقة ظلت ،١٩٩١ عام الفلبني يف
املنطقة. عىل املطر من حمولته وأسقط مداري إعصار مرَّ كلما الطينية للتدفقات مصدًرا
يسد يزال ال الربكان من املتدفق الطني كان الزمان، من َعقد من يقرب ما ُميض وبعد
املرجانية. والشعاب األسماك مصائد ويُتِلف الزراعية، واألراَيض املدن ويغرق األنهار،
تودي التي األسباب أكثر من األخرى هي تُعد الطينية التدفقات أن اليشء بعض وغريٌب
طفيفة ثورة حدثت ،١٩٨٥ عام ففي الرباكني؛ بها تنشط التي املناطق األشخاصيف بحياة
العنان فأطلقت والثلوج، الجليد بمنطقة مارًَّة كولومبيا يف رويز ديل نيفادو بركان يف
عىل السيل ذلك وهبط الربكان، ثورة حجم مع اإلطالق عىل يتناسب ال الطني من لسيل

سكانها. من ألًفا ٢٣ ومعها أرمريو بلدة ويدفن الربكان ليُفِرغ الوديان
الطينية التدفقات من وتدمريًا ترويًعا أكثر الربكانية املقذوفات أن بالذكر جدير
متوهج، غاٍز من تتكون والتي األعاصري قوَّة قوَّتها تضارع التي املقذوفات وهذه الربكانية.
لديها كامل، بيت حجم أحيانًا حجمها يساوي قد صخرية وكتل منصهرة، حمم وشظايا
شهدها بركانية كارثة أسوأ ويف ،١٩٠٢ عام يف طريقها. يف يشء أي تمحَو أن عىل القدرة
مارتينيك جزيرة يف بيليه مونت بركان من الربكانية املقذوفات تدفقت العرشون، القرن
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بضع غضون ففي نووية؛ بقنبلة ُرضبت وكأنها بيري سانت بلدة لتبيد الكاريبي بالبحر
ناجني أربعة سوى تقريبًا نسمة ألف ٢٩ عددهم البالغ البلدة سكان من ينُج لم دقائق
جوانب من املنهارة الصخور كتل فسقوط الحد؛ هذا عند الرباكني خطر يتوقف وال فقط.
األبخرة بإمكان أن حني يف هائلة، تسونامي موجات حدوث عن تسفر قد الرباكني تلك
الربكانية الغازات أما بالفعل. حدث ما وهو والحيوانات، البرش آالف تقتل أن السامة
غريت فقد الكوكب، سائر إىل تنتقل هناك ومن السرتاتوسفري، طبقة إىل تتصاعد التي
يف صحية مشكالت وسببت املحاصيل، وأتلفت الجوية، األحوال سوء يف وتسببت املناخ،
أن الهائلة الربكانية لالنفجارات يمكن نطاًقا، أوسع صعيد وعىل العالم. من اآلخر النصف
الربودة قارس بركاني» «شتاء يف كله الكوكب إغراق طريق عن وذلك جميًعا؛ علينا تؤثر

العالم. أنحاء جميع يف املحاصيل وإتالف

١٩٠٢ عام بيليه جبل بركان ثورة بعد املارتينيك) (جزيرة بيري سانت أطالل :4-1 شكل
بيري.3 سانت مدينة سكان من أربعة سوى منها ينُج لم التي

من بقدٍر األرضية االنهيارات تحظى ربما الجيولوجية، األخطار جميع بني من
زلزال وقوع مثل أخرى، ملخاطر نتيجًة عادًة كونها بسبب ربما تستحق؛ مما أقل االهتمام
إجمايل ضمن تُدَرج عنها الناجمة واألرواح املمتلكات يف فالخسائر ثَمَّ ومن طوفان؛ أو
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مدمرًة األرضية االنهيارات تكون قد ذلك ومع األسايس. الحدث فيها تَسبب التي الخسائر
شنيش مقاطعة كبري زلزال رضب ،١٥٥٦ عام يف غريها. مع أو ُفرادى وقعت سواءٌ للغاية،
املنازل من يُحىص ال عدٍد أسطح معه انهارت الذي الحد إىل بقوة األرض فهز الصينية،
ويف الرسمية). للسجالت (وفًقا شخص ألف ٨٠٠ من أكثر بداخلها ليُحتجز الكهفية،
األنديز جبال يف هواسكاران نيفادوس جبل قمة سقوط يف آخر زلزال تسبب ١٩٧٠ عام
يف شخص ألف ١٨ بحياة وتودَي أسفله، الواقعة البلدات عىل لتسقط بالكامل البريوفية
يمكن أيًضا الغزيرة واألمطار األرض. وجه عىل لوجودهم أثر أي وتمحَو فقط، دقائق أربع
يف ميتش إعصار تسبب فعندما أرضية؛ انهيارات إحداث يف للغاية مؤثًرا عامًال تكون أن
عام ساعة ٣٦ يف الوسطى أمريكا عىل سنتيمرتًا ٦٠ إىل غزارتها وصلت أمطار هطول
مما وحدها؛ هندوراس يف أريض انهيار مليون من أكثر تحريك يف تسبب فإنه ،١٩٩٨

السكنية. املجتمعات وتدمري الزراعية، األرايض ودفن الطرق، قطع إىل أدى
داخل من يأتي فال ومعاشهم الناس لحياة — األشد ولعلَّه — األخري التهديد أما
الحطام من كبرية أجزاء بواسطة لكوكبنا املستمر القصف أن فمع الخارج. من بل األرض،
قائًما، واملذنبات الكويكبات خطر يزال ال فغنه السنني، مليارات قبل انتهى قد الفضائي
ألف نحو أن إىل األخرية التقديرات وتشري يوم. بعد يوًما الجد محمل عىل أخذه ويتزايد
مدار من تقرتب الشمس حول مدارات لديها وأكثر كيلومرت بني ترتاوح بأقطار كويكب
املستقبل، يف ما مرحلٍة يف محتمًال أمًرا االصطدام يجعل مما معه؛ تتقاطع أو األرض
رضب إذا وأكثر. كيلومرتَين قطرها يبلغ التي األجرام من العديد املجموعة هذه وتشمل
الغبار بسبب وذلك كوني»؛ «شتاء يف دخولنا إىل فسيؤدي كوكبَنا، الحجم بهذا ِجرم
عىل يقيضهذا وربما الشميس، اإلشعاع ويحجب السرتاتوسفري طبقة إىل سيتصاعد الذي
فضائي بِجرم األرض اصطدام بخطر االهتمام تجدَّد لقد ذلك. نحو أو األرض سكان ُربع
كربى اصطدام حفرة عىل العثور أوًال: املايض؛ العقد شهدهما مهمني علميني حدثني نتيجة
عىل اآلن إليها يُنظر الحفرة وهذه املكسيك، يف يوكاتان جزيرة شبه قبالة تشيككسولوب يف
العرصالطباشريي. نهاية شهدتها التي العاملية الجماعية اإلبادة وراء الرئييس السبب أنها
املشرتي. كوكب مع شوميكر-ليفي املذنب لشظايا ١٩٩٤ عام املذهلة التصادمات وثانيًا:
آثار موضحة العالم أنحاء جميع يف انطلقت التي االصطدام ذلك صور عن يقال ما فأقل
الصور تلك أثارت وقد مربكة، كانت أنها كوكبنا حجم حجمها يف تفوق التي االصطدام

املشرتي؟ مكان األرض كانت لو ماذا الدوائر؛ من العديد يف تساؤًال
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الطبيعية واألخطار نحن

فإنني علينا، الطبيعة تفرضه الذي اليومي الخطر بحجم سابق علم عىل تكن لم إذا
ُكتب التي الطبيعية للكوارث التدمريية لإلمكانات الكايف التقدير اآلن لديك يكون أن آمل
إعادة رشكة تقدِّر يومي. شبه أساس عىل يواجهوها أن كوكبنا سكان من الكثريين عىل
أحد عىل تخفى ال ألسباٍب بالًغا اهتماًما الظواهر هذه تويل التي — ري ميونيخ التأمني
الطبيعية، الكوارث بسبب املاضية األلفية يف حتفهم لُقوا شخص مليون ١٥ نحو أن —
امليالد بعد الثانية األلفية نهاية ويف وحده. األخري القرن يف شخص ماليني ٣٫٥ من وأكثر
١٩٩٩ عام ويف مسبوقة، غري مستويات العاملي االقتصاد عىل الكوارث تلك كلفة بلغت
الزالزل جانب إىل آسيا، رشق وجنوب والهند أوروبا يف والفيضانات العواصف تسببت
ألف ٧٥ مرصع يف فنزويال، يف املدمرة األرضية واالنهيارات وتايوان، تركيا يف العنيفة
،٢٠٠٤ عام ويف أمريكي. دوالر مليار ١٠٠ قيمتها اقتصادية خسائر ووقوع شخص،
جانب إىل الهندي، املحيط يف تسونامي كارثة لوقوع نظًرا إحباًطا؛ أكثر اإلحصاءات جاءت
الواليات يف مثيل لها يسبق لم التي والعواصف واليابان، املغرب شهدتها التي الزالزل
الكوارث هذه كل أسفرت إذ آسيا؛ اجتاحت التي والفيضانات واليابان، األمريكية املتحدة
أمريكي. دوالر مليار ١٤٥ بلغت اقتصادية خسائر ووقوع شخص، مليون ثُلث وفاة عن
نحو معاناة حدة عىل كلٌّ العرشين القرن من األخرية الثالثة العقود شهدت وقد
تبعات تضاؤل عىل دليل من ما فإنه ولألسف الطبيعية. الكوارث بسبب شخص مليار
وتظل التنبؤ، آليات شهدتها التي التطورات نتيجة البرشية املجتمعات عىل الكوارث تلك
نعرف رصنا أننا ومع الَحسم. عن بمنأًى الطبيعة من املظلم الجانب مع الرصاع نتيجة
يف الوخيمة وتبعاتها وراءها، تقف التي اآلليات وعن الطبيعية، األخطار عن اآلن الكثري
ازدياد بسبب األقل عىل جزئيٍّا تتالىش املعرفة هذه من فائدة أي فإن األحيان، بعض
وراء الرئييس السبب ويتمثل األخطار. لتلك األرض سكان من كبرية قطاعات تعرُّض
و٢٠٠٠. ١٩٦٠ عاَمي بني تضاعف الذي العالم سكان تعداد يف الهائلة الزيادة يف ذلك
عرضة أكثر منها الكثري حيث الفقرية؛ النامية البلدان نصيب من كان الزيادة هذه ومعظم
املجال عىل الرصاع أسفر فقد ذلك، عىل وعالوًة الطبيعية. األخطار من كاملة ملجموعة
الفيضية، والسهول الجبال، سفوح مثل الحدية، األرايض استغالل تزايد عن الحيوي
وأنها كبري، خطر يتهددها املناطق هذه أن شك وال والسكن. الزراعة يف الساحلية واملناطق
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وموجات العاصفية، واملدود والفيضانات، األرضية، لالنهيارات التتايل عىل عرضة أكثر
تسونامي.

األخرية، السنوات يف األخطار لتلك التعرُّض زيادة وراء آخر رئييس عامل وهناك
النامي. العالم يف للخطر عرضة املناطق أكثر يف والتمدن التحرض نحو التحول وهو أال
حرضية بيئات يف يعيشون من عدد سيزداد اإلطالق، عىل األوىل وللمرة ،٢٠٠٧ عام يف
كربى مدن يف الكثريون يتكدس حيث الريفية؛ املناطق يف يعيشون الذين هؤالء عن
ماليني ٨ عن السكان عدد زيادة ظل يف واهنة أسس عىل وُشيِّدت مواقعها اختيار أُِيسءَ
سكانية؛ كثافة األعىل املدن قائمة تتصدران ولندن نيويورك كانت عاًما أربعني قبل نسمة.
فمن ذلك ومع بالرتتيب. نسمة ماليني و٨٫٧ مليونًا ١٢ فيهما السكان تعداد بلغ حيث
ودكا الهند)، سابًقا، (بومباي مومباي مثل مدن ستحتل ٢٠١٥ عام يف أنه ع املتوقَّ
(الجدول األوىل العرشة املراكَز سيتي ومكسيكو (إندونيسيا)، وجاكارتا (بنجالديش)،
أو نسمة مليون ٢٠ من تعدادها يقرتب التي الهائلة البرشية التجمعات حيث (1-1
بني من ٪٩٦ يقع والزالزل. والفيضانات العواصف لويالت عرضة األكثر هي والتي أكثر،
وال النامية، البلدان يف البيئي والتدهور الطبيعية الكوارث عن الناجمة الوفيات إجمايل
سوءًا؛ يزداد قد الوضع أن يشهد الواقع بل النسبة، النخفاضهذه احتمال أي حاليٍّا يوجد
يف (معظمها كبرية ألخطار واملعرضة املتداعية األماكن يف السكان أعداد تكدُّس ظل ففي
والفيضانات والعواصف، تسونامي، وموجات الزالزل، ألخطار معرضة ساحلية مواقع
وسقوط الكربى الكوارث من سلسلة أول نشهد أن قبل طويل وقت يمر لن الساحلية)،

نسمة. مليون عددهم يتجاوز ضحايا
من أسوأ يكون قد الواقع لكن قاتمة، صورة هنا رسمتُها التي الصورة أن شك ال
عىل تحدث سوف لألخطار التعرُّض وزيادة السكان تعداد يف املستقبلية فالزيادة ذلك؛
نجهل زلنا ما سنة. آالف ١٠ منذ ربما كوكبنا يشهده لم املناخ يف هائل تغريُّ خلفية
القادمة، عام املائة مدى عىل ع واملتوقَّ الرسيع االحرتار لظاهرة الخطرية التبعات تحديًدا
تنبأ (٢٠٠١) املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة عن صادر تقرير أحدث لكن
سيؤدي بالتأكيد وهذا سنتيمرتًا. ٨٠ تتجاوز قد البحر سطح مستوى يف ارتفاعات بحدوث
يف السواحل تآكل مستوى وزيادة تسونامي، وأمواج العاصفية، املدود وقوع زيادة إىل
الحرارة درجة ارتفاع تبعات بني ومن الكوارث. تلك تبعات زيادة وأيًضا بعينها، مناطق
حالة يف مألوفة غري أحداث وقوُع القرن نهاية بحلول مئوية درجات ٦ عن تزيد قد التي
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٢٠١٥ عام السكانية الكثافة حيث من األعىل تكون أن ع املتوقَّ العرش املدن :1-1 جدول
املتحدة). األمم (املصدر:

نسمة) باملليون (مقدًرا السكان عدد املدينة

٣٦٫٣ (اليابان) طوكيو
٢٢٫٦ (الهند) مومباي
٢٠٫٩ (الهند) نيودلهي
٢٠٫٦ (املكسيك) سيتي مكسيكو
٢٠٫٠ (الربازيل) باولو ساو
١٩٫٧ األمريكية) املتحدة (الواليات نيويورك
١٧٫٩ (بنجالديش) دكا
١٧٫٥ (إندونيسيا) جاكارتا
١٧٫٠ (نيجرييا) الجوس
١٦٫٨ (الهند) كالكوتا

األرضية االنهيارات من أكرب وأعداد والفيضانات، الُقمعية، واألعاصري الزوابع، مثل الجو،
التايل). الفصل (انظر الربكانية الثورات من املزيد وأخريًا الجبلية، املناطق يف

سيحدث فكيف كذلك، األمر كان وإذا إذْن؟ النهاية شفا عىل نعرفه الذي العالم هل
حول سنحتشد أم جفاًفا؟ يزداد عالم يف اآلن من قرن بعد املياه وراء سنلهث هل ذلك؟
الكوني؟ للشتاء القارس الربد عن لالبتعاد بائسة محاولٍة يف املشتعلة الِعِيص من قليل عدد

التايل. الفصل يف التفصيل من بمزيد االحتماالت هذه ملثل نتعرض سوف

بالتفكُّر جديرة حقائق

— حرارته درجُة الصهارة من بمحيٍط مكسوَّة تاريخها فجر يف األرض كانت •
برودة. النجوم أكثر من عدد حرارة بدرجة شبيهة — مئوية درجة ٥٠٠٠

أظافرنا. به تنمو الذي نفسه باملعدل األرض لكوكب التكتونية الصفائح تتحرك •
زلزال. ١٤٠٠ نحو يبلغ يوميٍّا كوكبنا ترضب التي الزالزل عدد •
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يثور تنشط، أن يُحتمل التي أو النشطة الرباكني من أكثر أو ٣٠٠٠ نحو هناك •
عام. كل بركانًا خمسني نحو منها

واألعاصري الزوابع، من أكثر أو ٤٠ لنحو سنويٍّا االستوائية املناطق تتعرض •
الحلزونية. واألعاصري االستوائية،

من أكثر وفاة عن الصينية شنيش مقاطعة يف واحد زلزاٌل أسفر ،١٥٥٦ عام يف •
شخص. ألف ٨٠٠

الطبيعية. الكوارث بسبب املاضية األلفية يف األقل عىل وفاة حالة مليون ١٥ وقعت •
تحدث البيئي والتدهور الطبيعية الكوارث عن الناجمة الوفيات إجمايل من ٪٩٦ •

النامية. البلدان يف اآلن

هوامش

(1) Apocalypse, Cassell, 1999.
(2) Tiziana Rossetto.
(3) © Mary Evans Picture Library.
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الثاني الفصل

العاملي االحرتار

الساخن؟ الهواء من كثري

جدال؟ أيُّ جدال؛

فصل يف وفيضانات حرارة، أكثر صيٍف فصول عىل العاملي االحرتار مفهوم يقترص ال
ترتفع األرض حرارة أن يف شك أدنى هناك ليس غازات. من األبقار تطلقه وما الشتاء،
االحرتار كان إذا فيما الخالف يكمن املناخ. علماء من قلة سوى هذا يف يختلف وال برسعة،
الحرارة درجة تسلكه الذي االتجاه يف طبيعيٍّا تحوًُّال ببساطٍة يعكس اآلن نشهده الذي
الثورة َوجدت أن منذ البرشية األنشطة عن الناجم التلوث بسبب أنه أم مؤخًرا، العاملية
هذا أن هو باملرة مسئول غري أراه الذي األمر راسًخا. قدم موطئ لنفسها الصناعية
مدرستني بني معركة وكأنه — الدوائر بعض يف األقل عىل — يُطرح يزال ال الخالف
األمر حقيقة أن حني يف اإلقناع، من نفسه القدر وعىل الحجم متكافئتَي علميتني فكريتني
السبب يفرس ما وهو للغاية، صعب أمر املناخ بتغريُّ التنبؤ إن ذلك. عن تكون ما أبعد
البحر سطح مستوى وتغريات الحرارة درجات بارتفاع الخاصة النماذج خضوع وراء
البرش بها يقوم التي فاألنشطة دامغ؛ اآلن الدليل لكن املستمرة، للمراجعة املستقبل يف

العاملي. االحرتار من الحالية للفرتة املحرك هي
النفط، رشكات عن واملدافعني الرسب، عن املنشقني العلماء من قليل عدد باستثناء
عىل األمور حقائق يدركون من بني كاسح إجماع هناك للعالم، تلويثًا الدول أكثر ورئيس
للدهشة املثري ومن الدفيئة. الغازات انبعاثات من نقلل لم ما سوءًا سيزداد الوضع أن
التشويش، من ستار وراء عمًدا ويُخفيه االحتمال هذا شأن من يُقلل يزال ال من هناك أن
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كتابه ففي لومبورج؛ بيورن الواهم الدانماركي اإلحصائي — رأيي يف — هؤالء وآخر
العاملي االحرتار ظاهرة من لومبورج يسخر املتشكك»، «البيئي واسًعا نقًدا القى الذي
انتقائية علمية أبحاث إىل اإلشارة طريق وعن — نفسه الوقت ويف املستقبل، يف وأثرها
هذا قرأت قد كنت إذا يرام. ما عىل العالم أن مفاُده استنتاٍج إىل يَْخلُص — للغاية
بالرضا شعوًرا النفس يف تبث التي رسالته من باألمان زائًفا شعوًرا وتملكك الكتاب،
من قليٍل رسِد طريق عن الواقع إىل أعيدك أن يل فاسمح يشء، أي لفعل الحاجة وبعدم

الصلة. ذات الحقائق
يف عليه كانت مما سخونة أكثر األرض كانت املاضية، السبعني السنوات مدار عىل
القليلة العقود يف كبريًا تسارًعا االحرتار تسارع وقد املاضية، األلفية خالل آخر وقت أي
يعودون الذين املسنني األقارب من األقل عىل واحًدا منا كلٍّ لدى أنَّ شك ال املاضية.
ومع زرقة. أكثر والسماء حرارة، أكثر الصيف فصول فيه كانت وقٍت إىل دائًما بالذكرى
منذ أننا يشهد فالواقع انتقائية؛ ذاكرة مجرد هذه أن الجوية األرصاد سجالت تُظهر ذلك
تسعينيات أواخر شهدت بينما سخونة، السنوات أكثر من سنة ١٩ شهدنا قد ١٩٨٠ عام
دفئًا أكثر اآلن األرض ككل. الكوكب أنحاء جميع يف دفئًا األعوام أكثر العرشين القرن
وبحلول عام، مليارات ٤٫٦ يمتد الذي تاريخها من باملائة ٩٠ من ألكثر عليه كانت مما
مما أكثر الحرارة درجات يف ارتفاًعا كوكبنا يشهد قد والعرشين الحادي القرن نهاية

ماضية. سنة ألف ١٥٠ مدار عىل وقٍت أي يف عليه كان
تفرسَّ أن يمكن وال عارًضا، مناخيٍّا حدثًا ليست اآلن نشهدها التي املتزايدة الحرارة

ينبعث فيما اختالٍف حدوث أساس عىل — يفعل أن البعض يحاول كما — بالكامل
فإن ذلك، من بدًال املناخ. عىل كبريًا تأثريًا لهذا أن الواضح من كان وإن الشمس، عن
بغالف األرض يغلف اآلن صار الذي التلوث من قرننَي نتيجة هي املتزايدة الحرارة هذه
الدفيئة. الغازات من وغريها النيرتوز، وأكسيد وامليثان، الكربون، أكسيد ثاني من عازل
ال عمالقة كوكبية تجربة يف منخرط البرشي والجنس عرش الثامن القرن أواخر منذ
دخلت قد التجربة تلك فإن ولألسف تخمينات. سوى النهائية نتيجتها عن شيئًا ندري
يمكننا لكن الفور، عىل نوقفها أن يسعنا ال الذاتي القصور وبسبب جموح، مرحلة اآلن
الدفيئة الغازات انبعاثات نثبِّت أن استطعنا لو وحتى فحسب. رسعتها من نبطئ أن
من مئات لعدة االرتفاع يف البحار مياه ومستويات الحرارة درجات تستمر فسوف اليوم،
ويهتم املشكلة من سنفرُّ أم بهذا القيام عىل العزم لدينا هل هنا: املهم والسؤال السنني.
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تسري كيف لنرى املخترب إىل نتوجه دعونا اآلخرون؟ هلك وإن فقط بنفسه منَّا واحد كل
األمور.

العاملي لالحرتار الكربى التجربة

البخار قوة اكتشاف قبل أنه القطبي الجليد عينات عىل أُجريت التي الدراسات من نعلم
يف الدفيئة الغازات تركيزات كانت الصناعي، العالم بحلول إيذانًا املعادن واستخدام
الجليدي العرص نهاية يف الجليدية األنهار انحسار منذ للغاية ثابتة الجوي الغالف
الكربون أكسيد ثاني نسبة ارتفعت الصناعة، قبل ما عصور منذ فإنه ذلك ومع األخري.
الدفيئة الغازات يف الكبرية الزيادات جانب إىل باملائة، ٣٠ بنسبة الجوي الغالف يف
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيزات النيرتوز. وأكسيد امليثان سيما ال األخرى،
خالل األعىل وربما األقل، عىل عام ألف ٤٢٠ طوال عليه كانت مما أعىل اآلن الجوي
مستًوى إىل وصل الغاز يف الزيادة معدل أن هذا إىل أضف املاضية. سنة مليون العرشين
ال ما طوال مىض وقٍت أي من أكرب األخرية املائة السنوات خالل وكان مسبوق، غري
أخرى، ملوِّثة غازات من العرشين القرن نتاج أما املاضية. سنة ألف العرشين عن يقل
موجودة حتى تكن لم فإنها والهيدروفلوروكربون، الكلوروفلوروكربون مركبات مثل
الجوي الغالف يف الغازات هذه تراُكم ومع الزمان. من قرننَي منذ الجوي الغالف يف
الشمس حرارة بدخول تسمح زجاجية صوبة — حرفيٍّا — منه جعلت فإنها لألرض
لألرض الجوي الغالف حال كان هذا أن الواقع الفضاء. إىل عودتها وتعيق األرض إىل
اآلن التلوث لكن تطرفها، دون ويَُحول الحرارة درجات يف توازنًا يُحدث السنني؛ ملليارات
تدريجيٍّا ترتفع بدأت األرض حرارة أن والنتيجة هذا، الزجاجية الصوبة أثر كثريًا يعزز

املايض. القرن من طويلة فرتة طوال
بعينه، واحد تأثري إىل النظر يمكن ال ا، جدٍّ معقدة املناخ عمل آلية وألن ذلك، مع
يَصُدر ما العوامل تلك أبرز العالم. حرارة درجات يف تؤثر األخرى العوامل من والعديد
أن قبل االعتبار بعني يؤخذ أن ويجب الوقت، مرور مع متغري أيًضا وهو الشمس، عن
البرش. فيها يتسبب التي الدفيئة الغازات تراكم إىل فقط الحرارة درجات ارتفاع نعزَو
البقع «دورة باسم يُعرف عاًما عرش أحد مدته النشاط من منتظًما نمًطا الشمس تتبع
الناتج يتغري باملائة. ٠٫١ بنحو الشمس نتاج يختلف الفرتة تلك وخالل الشمسية»،
السنني، من اآلالف عرشات إىل مئات بني ترتاوح أطول فرتات مدى عىل أيًضا الشميس
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الصناعية. الثورة منذ هائلة زيادة الدفيئة الغازات تركيزات شهدت :1-2 شكل
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وأيًضا حرارته، درجة رفع أو األرض كوكب تربيد يف ا مهمٍّ دوًرا تؤدي قد الفرتات وهذه
وكما البرش. أنشطة عن الناتجة الغازات تأثري إخفاء أو تعديل يف — األخرية القرون يف —
تأثري أيًضا الربكانية للثورات يكون قد الرابع، الفصل يف التفصيل من بمزيد سنتناول
الثورات فإن ما، حدٍّ إىل تعقيًدا أكثر لة املفصَّ الصورة أن ومع األرض. مناخ تغري يف كبري
األخرى الكربيت وغازات الكربيت أكسيد ثاني من هائلة كميات تُطِلق الكربى الربكانية
مستوى خفض خالل من النطاق واسع تربيدي تأثري لها يكون السرتاتوسفري، طبقة إىل
درجات يف كبري انخفاض حدث وقد األرض. سطح إىل يصل الذي الشميس اإلشعاع
عام (املكسيك) تشيشون بركان ثوران إثر — طويًال يدم لم وإن — العاملية الحرارة
والشمس الرباكني جهود تتضافر وأحيانًا .١٩٩١ عام (الفلبني) بيناتوبو وبركان ١٩٨٢
بني االرتباط أثر ظهر املثال، سبيل عىل األمد. طويلة مناخية تغريات عن لتسفر مًعا
يف العالم رضبت التي الربد موجة يف الربكاني النشاط وزيادة الشمس نتاج انخفاض
وقد الصغري. الجليدي العرص اسم املناخ علماء عليها يطِلق والتي الوسطى، القرون
عرش، التاسع القرن نهاية نحو إىل امليالد بعد ١٤٥٠ عام نحو منذ الفرتة تلك استمرت
من كثرية بقاٍع يف الربودة قارسة شتاء وفصول التيمز، نهر عىل الصقيع ن تكوُّ وشهدت

العالم.
مدى عىل العاملية الحرارة درجات يف الحقيقي االختالف تحديد محاولة الصعب من
ليست املاضينَي القرننَي قبل ما فرتة عن املسجلة األرقام أن سيما ال املاضية، سنة األلف
يف الحرارة ارتفاع أن حقيقة مصدرها أخرى مشكلة وهناك اإلطالق. عىل بالثقة جديرة
الحجج وإحدى حرارته. تنخفضدرجة آخر جزء هناك يكون أن يمنع ال العالم من جزءٍ
أن العاملي االحرتار ظاهرة سبب هو اإلنسان أن فكرة معارضو يستخدمها يزال ال التي
ثَمَّ ومن و١٩٧٥؛ ١٩٤٦ عاَمي بني الحرارة درجات يف ظاهًرا انخفاًضا شهد قد العالم
ظاهرة عن تلقائيٍّا تسفر أن بد ال الدفيئة الغازات من املرتفعة النسب أن فكرة يدحضون
أنه لنا يتبنيَّ الفرتة، هذه يف املسجلة األرقام إىل الدقيق بالنظر أنه غري العاملي. االحرتار
قد فالعكس ملحوًظا، انخفاًضا حرارته انخفضت قد الشمايل الكرة نصف معظم أن مع
أنه الواقع ملحوًظا. ارتفاًعا حرارته درجة ارتفعت الذي الجنوبي الكرة نصف يف حدث
إىل يُعزى اآلن فإنه الوقت، ذلك يف الحرارة درجة يف الطفيف الكيل االنخفاض من بالرغم
الثقيلة والصناعات الربكانية الثورات من املنبعثة الكربيت غازات بسبب االحرتار َحْجب
— الحجب هذا أن السيئ الخرب النقي. الهواء بقوانني مقيدة غري حينها كانت التي

41



العاملية الكوارث

٢٠٠٠١٠٠٠

٠٫٥−

١−

٠

٠٫٥

١

١٢٠٠

ف
ص

يف ن
ية 

ئو
 ا(

رة
حرا

 ال
ت

جا
در

ف 
حرا

ان
١٩

٩٠
–١

٩٦
١ 

رتة
لف

 با
رنة

مقا
يل 

شما
 ال

رة
لك

ا
ة)

وي
(ئ

 (ا
رة

حرا
 ال

ت
جا

در
يف 

ت 
افا

حر
ان

١٩
٩٠

–١
٩٦

١ 
رتة

لف
ط ا

وس
مت

ن 
 ع

(ية
عا

ال

١٤٠٠ ١٦٠٠
السنة

بيانات آلية (عام ١٩٠٢ إىل ١٩٩٩)

إعادة بناء (عام ١٠٠٠ إىل ١٩٨٠)

إعادة بناء (٤٠ سنة، بيانات ُمعاَلجة للتمثيل البياني)

بيانات ترمومرتية

١٨٦٠

٠٫٨

٠٫٤

٠

٠٫٤−

٠٫٨−
١٨٨٠ ١٩٠٠ ١٩٢٠ ١٩٤٠

السنة
١٩٦٠ ١٩٨٠ ٢٠٠٠

١٨٠٠

(أ)

(ب)

واألربعني املائة و(ب) املاضية سنة األلف (أ) مدار عىل الحرارة درجة ارتفاع :2-2 شكل
املاضية.1 سنة
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الحرارة درجات أن يعني قد — العاملي اإلظالم أو التعتيم باسم اآلن إليه يشار الذي
هذا من وبالرغم — الحاالت كل ويف السابقة. التوقعات يفوق بما ترتفع أن شأنها من
مساًرا تتبع كانت العاملية الحرارة درجات أن املوثقة السجالت تُظِهر — العارض األمر
أيًضا السجالت وتشري .١٨٦١ عام السجالت هذه توثيق بدء منذ عنه حيْد ال صاعًدا
التاسع القرن منتصف منذ دفئًا األكثر العقد كانت العرشين القرن تسعينيات أن إىل
ظاهرة رضبت أوروبا، ويف اإلطالق. عىل حرارًة األعوام أشد كان ١٩٩٨ عام وأن عرش،
قياسيٍّا رقًما الحرارة درجات سجلت عندما وذلك ،٢٠٠٣ صيف يف البالد العاملي االحرتار

شخص. ألف ٣٥ وفاة يف لتتسبب القارة أنحاء يف
فاستناًدا الكوكب، حرارة درجة لرفع خصوًصا ُصممت قد الجليلة تجربتنا كانت إذا
القيام أحسنَّا ألننا بعًضا بعضنا تهنئة نستطيع أننا يبدو اآلن، حتى املتحققة النتائج إىل
الحرارة درجَة لتزيد نفسها تلقاء من التجربة تعمل بينما واالسرتخاء املهمة، بتلك
مقصد هو هذا يكن لم بالطبع لكن املتوقعة. غري العواقب من متزايدة قائمة إىل وتأخذنا
امللوِّث التأثري يف التفكري بدأ فحسب، األخرية العقود يف أنه الواقع اإلطالق. عىل التجربة
جانبي أثر سوى قط الجليلة التجربة تكن ولم العاملية. البيئة عىل البرشية لألنشطة
السلع، من ومزيد النمو، من مزيد املزيد؛ عىل للحصول املستمر البرشي الجنس لتعطُّش
عبثًا كان — بالطبع إراديٍّا ال — فعلناه ما أن لنا اتضح أن بعد واآلن الثروة. من ومزيد
استمرار إن التجربة. تلك إنهاء سوى خيار أي أمامنا يعد لم لألرض، الطبيعي باألداء
املعادين املصالح أصحاب ِقبل من العلمي املوقف تعقيد وزيادة السياسية املماطالت
— كيوتو بروتوكول إخفاق إىل يا أدَّ قد العاملي؛ االحرتار ظاهرة من التخفيف ملقرتحات
الدفيئة الغازات انبعاثات خفض وهو هدفه، تحقيق يف — عليه التصديق من بالرغم
.٢٠٠٨–٢٠١٢ الفرتة خالل (١٩٩٠ عام نسب من (أدنى باملائة ٥٫٢ بنسبة العاملية
التوقيع رفضت — وأسرتاليا املتحدة الواليات مثل — دول األساس يف سببه اإلخفاق وهذا
ظل ويف بها. نادى التي الضئيلة التخفيض بنِسب االلتزام حتى أو الربوتوكول عىل
يف حقيقي انخفاض حدوث أردنا إذا باملائة ٦٠ بنسبة االنبعاثات تقليل إىل الحاجة

ا. حقٍّ مظلًما يبدو فاملستقبل الجوي، الغالف يف الدفيئة للغازات املتزايدة الرتكيزات
الذاتي القصور فإن عمالقة، نفط بناقلة االنعطاف يحاول من كثريًا نشبه ألننا
تقليل عىل وعملنا رشدنا إىل عدنا لو حتى أنه يعني يزال ال املنظومة يف املرتاكم الهائل
ومستويات الحرارة درجات فستستمر املقبلة، القليلة السنوات يف كبرية بنسب االنبعاثات
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هائلة تغريات ملواجهة طريقنا يف محالة ال أننا يبدو لذلك قادمة؛ قرونًا االرتفاع يف البحار
وأحفادهم أطفالنا أن املؤكد كذلك. ليس معظمها لكن األفضل، نحو بعضها بيئتنا؛ يف

اآلن. عليه هي عما ا جدٍّ مختلًفا مكانًا األرض يجدون سوف

األرضية الدفيئة

أيًضا سيشهد لكنه فحسب، بكثري سخونة أكثر ميالديٍّا ٢١٠٠ عام العالم يكون لن
البرش من مليارات حياة تجعل أن — تقدير أقل عىل — شأنها من الطقس يف تطرفات
العديد يراها التي التذبذب الجامحة الطقس أنماط فإن وبالفعل، بكثري. إزعاًجا أكثر
يف للخطر التعرض زيادة مع جنب إىل جنبًا العاملي، االحرتار نتائج إحدى املراقبني من
الكوارث تقرير ففي الجوية. الكوارث أعداد يف هائلة زيادة إىل يؤديان النامي؛ العالم
عن األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدويل االتحاد كشف ،٢٠٠٤ لعام العاملية
األرضية، واالنهيارات والفيضانات، العواصف، عن الناجمة للكوارث السنوية األرقام أن
يف كارثة ٧٠٠ من أكثر إىل ١٩٩٦ عام قبل كارثة ٢٠٠ نحو من ارتفعت قد والجفاف
لكن سيتحسن، الوضع أن يعتقدون من هم قليلون األلفية. من األوىل القليلة السنوات

تدريجيٍّا. ستسوء األمور بأن قائمة االحتماالت
ارتفاع من — فأكثر أكثر — املنخفضة الساحلية املناطق سكان يعاني سوف
هي املهلكة الفيضانات ستجعل التي األمطار هطول وزيادة البحر سطح مستويات
األمطار لقلة نظًرا جوًعا يتضورون من عدد سيزداد املقابل، يف االستثناء. وليس القاعدة
للجفاف فريسًة وآسيا أفريقيا من شاسعة مناطق وستقع عام، بعد عاًما السنوية
حيث قاعدة؛ يصبح قد عما ملحة ٢٠٠٥ صيف لنا قدَّم وقد عليه. املرتتبة واملجاعات
بفيضانات الهندية مومباي مدينة أغرقت التي مثيل لها يسبق لم التي املوسمية األمطار
تجويع يف طويًال استمر الذي الجفاف تسبب بينما شخص، ١٠٠٠ من أكثر بحياة أودت
أفريقيا. غرب الواقعة النيجر دولة يف — األطفال من ُربعهم شخص— ماليني ٤ من أكثر
هبوب دفئًا األكثر البحار تثري إذ للرياح؛ تعرًضا أكثر تكون األرضسوف أن أيًضا يبدو
اآلثار لتناول سنعود االستوائية. املناطق يف سيما ال تأثريًا، وأشد عدًدا أكثر عواصف
أحدث عىل نظرة نُلِق اآلن دعنا لكن الحًقا، العاملي االحرتار لظاهرة املتعددة الخطرة
هذا النهاية، ففي القادمة؛ عام املائة خالل الحرارة درجات بارتفاع املرتبطة التوقعات
يف بيئتنا ستشهدها التي الهائلة التغريات يحرك أن شأنه من الذي الحاسم العنرص هو

بعده. وما القرن هذا
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التقييم «تقرير املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة نرشت ،٢٠٠١ عام يف
صفحاتها مجموع يربو ضخمة مجلدات ثالثة يف العاملي االحرتار ظاهرة بشأن الثالث»
للبيئة، املتحدة األمم برنامج ِقبل من ١٩٨٨ عام الهيئة تأسست صفحة. ٢٦٠٠ عىل
جدير العلمي للرأي إجماٍع بتقديم مختص وهو الجوية، لألرصاد العاملية واملنظمة
الكلمة املتاحة. الخربات أفضل باستخدام وذلك املناخي، بالتغري يتعلق فيما باالعتماد
التقرير كتابة يف إما عاِلم ١٠٠٠ من أكثر شارك فقد للرأي»؛ «إجماع هي هنا تهمنا التي
أو الالعقالنيني، املتشككني لدى إال صحته يف شك أيَّ يبدد مما محتواه؛ مراجعة يف وإما
لنا جاز ولو الخالصة. املكيافيلية النظرة أصحاب أو الدائمة، التفاؤلية النظرة أصحاب
بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة عن الصادر الثالث التقرير مضمون نلخص أن
سيكون الوضع إن الثاني التقييم تقرير يف قلنا «هل قلنا: لربما كلمات، بضع يف املناخ

بكثري.» ذلك من أسوأ سيكون فالوضع مخطئني؛ كنا لقد حسنًا، سيئًا؟
القرن مدار فعىل الحرارة. درجات ارتفاع حول الهيئة تقوله ما عىل نظرة نُلِق دعونا
،٢١٠٠ عام وبحلول مئوية. درجة ٠٫٦ بمقدار العاملية الحرارة درجات ارتفعت املايض،
الحرارة درجات أن املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة سيناريوهات أسوأ يَتوقع
يتوقع املعتدل السيناريو حتى مئوية. درجات ست بنحو اآلن عليه هي مما أعىل ستكون
هذه لك بدت إذا مئوية. درجات ٤ الحرارة درجة ارتفاع نتيجة قائًظا حرٍّا سنشهد أننا
الجليدي العرص ظروف بني الفرق تعني مئوية درجات ٥ أو ٤ أن فاعلم ضئيلة، النسبة
بيئة يف هائلة تغريات حدوث الوضعني بني االنتقال ن تضمَّ وقد الحايل؛ مناخنا وظروف

والحيوانية. النباتية الحياة يف أيًضا ولكن والطقس املناخ يف فقط ليس األرض،
ما حرارة درجة يف االرتفاع يتضاعف بينما أنه نتوقع تجعلنا التي األسباب كل لدينا
قبل. من حدث ملا مماثلة جذرية تغريات نشهد سوف أخرى، مرة الجليدي العرص بعد
توفري األرض كوكب عىل سيكون أوًال: املهمة؛ االختالفات من نوعان هناك املرة هذه لكن
املرة يف الحال كانت كما ماليني بضعة ال نسمة، مليارات ٦٫٥ لعدد ودعم وكساء غذاء
بدًال فقط سنة مائة مدار عىل اليوم الحرارة درجة يف املشابه االرتفاع يحدث ثانيًا: األوىل.
بات العاملية الحرارة درجات يف الهائل االرتفاع هذا تبعات من والعديد السنني. آالف من
يوجد التي والجبلية القطبية واملناطق وضوًحا. أقل أخرى تبعات هناك لكن واضًحا،
يُلِحق الحرارة درجات يف االرتفاع وسيظل بالفعل، اآلن تعاني دائم وجليد ثلوج بها
لألنهار هائل انحسار حدث املاضية سنة املائة مدى فعىل املناطق. بتلك فادحة خسائر
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كثريًا يتضاءل الشمايل القطب جليد بدأ حني يف العالم، أنحاء جميع يف الجبلية الجليدية
صيف يف الجليد من خال الشمايل القطب أن والنتيجة العرشين، القرن خمسينيات منذ
فصَيل يف الشمايل القطب يف البحري الجليد مساحة فإن ذلك، عىل وعالوًة .٢٠٠٠ عام
جليد أن حني يف عاًما، ٤٠ قبل عليه كان مما باملائة ١٠–١٥ بنسبة أقل والصيف الربيع
فصل خالل اآلن ينصهر الشمايل الكرة نصف يف املرتفعة املناطق يف واألنهار البحريات
نصف يف الربيعي الجليدي الغطاء أما مىض. قرن قبل عليه كان مما أسبوعني قبل الربيع
وتشري ،١٩٦٦–١٩٨٦ الفرتة متوسط عن باملائة ١٠ بنسبة أقل فهو الشمايل الكرة
من والجبلية القطبية املناطق أن إىل املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة توقعات
.٢١٠٠ عام بحلول مئوية درجات ٨ فيها الحرارة درجة ترتفع قد األرضية الكرة نصف
املليون. يف جزءًا ٣٨٠ الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيز كان ،٢٠٠٤ عام يف
يف جزءًا ٤٥٠ عند الرتكيز هذا تثبيت من — املستقبل يف ما وقٍت يف — تمكَّنَّا لو وحتى
بعد ما إىل بطئًا أكثر بمعدٍل كان وإن االرتفاع، يف الحرارة درجات فستستمر املليون،

.٢٣٠٠ عام
البحار؛ مستويات ارتفاع عن والجليد الثلج ذوبان معدل يف الهائلة الزيادة تسفر
بنسبة ارتفعت قد العاملية البحار مستويات أن إىل والجزر املد قياس بيانات تشري إذ
االرتفاع هذا يتزايد أن ويُتوقع العرشين، القرن خالل سنتيمرتًا و٢٠ ١٠ بني ترتاوح
سنتيمرتًا، ٤٠ بمقدار البحار مستويات ارتفاع توقع مع القادمة، سنة املائة يف كثريًا
سببها عة واملتوقَّ األخرية الزيادة ومعظم .٢١٠٠ عام بحلول سنتيمرتًا ٨٠ عىل تزيد وربما
إليها يضاف ما نتيجة أو مياهها سخونة نتيجة يحدث الذي للمحيطات الحراري التمدد
تقليل يف اإلخفاق فإن ذلك ومع الذوبان. الرسيعة الجبلية الجليدية األنهار مياه من
كلٍّ يف الجليد أللواح كارثيٍّ ذوباٍن إىل املستقبل يف يؤدي قد الدفيئة الغازات انبعاث
تبعات له ستكون ما وهو الجنوبية)، القطبية (القارة وأنتاركتيكا جرينالند جزيرة من
املعنية الدولية الحكومية الهيئة سيناريوهات أسوأ وتتوقع الساحلية. املناطق عىل وخيمة
مستوى ارتفاع عن سيسفر ما وهو جرينالند، يف الجليدية الصفيحة اختفاء املناخ بتغري
مما بالرغم أنه ذلك من األخطر .٣٠٠٠ عام بحلول أمتار ستة بمقدار البحر سطح
االحرتار فإن الحارض، الوقت يف استقرار من أنتاركتيكا يف الجليدية الصفيحة عليه تبدو
األبد. إىل واختفائها تفككها إىل يؤدي قد املقبلة القليلة القرون ستشهده الذي الشديد
يبلغ قد القادَمني القرننَي خالل أنتاركتيكا يف الجليدية الصفيحة وذوبان انهيار فاحتمال
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العاملية الكوارث

أنتاركتيكا، أو جرينالند يف سواء الجليدية للصفيحة كامل ذوبان حدث ما إذا .٢٠ إىل ١
يحدث لم لو وحتى املاء. تحت نفَسها العالم يف الكربى الساحلية املدن كلُّ فستجد
للبلدان رة مدمِّ ستكون القادمة سنة املائة خالل البحر مستوى ارتفاع تبعات فإن ذلك،
التي املالديف جزر سيغمر واحًدا مرتًا البحر سطح ارتفاع املثال، سبيل عىل املنخفضة.
البحر سطح مستوى ارتفاع أن املتوقع من أنه حني يف املاء، تحت الهندي املحيط يف تقع
يف مرت ١٫٨ البحر سطح ارتفاع عن سيسفر األرض سطح انخفاض مع جنب إىل جنبًا
من كبرية نسبة فقدان إىل ذلك وسيؤدي فقط. عاًما خمسني نحو غضون يف بنجالديش

السكان. من باملائة ١٣ عليها ويعيش باملائة، ١٦ تبلغ األرض سطح
يرتفع أن يُتوقع حيث العاصفية؛ املدود بسبب أيًضا الساحلية الفيضانات ستزيد
ألن ونظًرا .٢٠٨٠ عام بحلول شخص مليون ٢٠٠ إىل يصل بما منها املترضرين عدد
لن البحر سطح مستوى ارتفاع مشكلة فإن ا، جدٍّ بطيئة للتغري املحيطات استجابة
عند الجوي الغالف يف الدفيئة الغازات نسبة تثبيت يف نجحنا إذا فحتى الحال. يف تختفَي
أكثر. أو سنة ألف مدة االرتفاع يف البحر سطح مستوى فسيستمر الحالية، الرتكيزات

االحرتار ظاهرة عىل باملناخ املرتبطة الطبيعية الكوارث جميع بالئمة نلقَي أن اعتدنا
درجة ارتفاع إىل بعينه فيضانًا أو بعينها عاصفة نعزَي أن يمكننا ال أنه ومع العاملي.
وقد املتطرفة. الجوية الظواهر من أكرب أعداد وقوع عىل متزايدة أدلة فهناك الحرارة،
العليا العرض خطوط عند باملائة أربعة إىل تصل بنسبة األمطار هطول حوادث زادت
من املزيد هناك يكون أن ويُتوقع العرشين، القرن من الثاني النصف خالل واملتوسطة
الخصائص حدة تزيد أن املرجح ومن العاصفة. والرياح والفيضانات املمطرة العواصف
الجفاف من الجافة املناطق تعاني بينما الرطبة، املناطق رطوبة تزداد إذ الحالية؛ املناخية
مزيًدا ستواجهان املتحدة واململكة الشمالية أوروبا فإن ولذلك ومتواصلة؛ طويلة فرتات
أوروبا، جنوب نحو الزحف يف أفريقيا شمال صحاري ستبدأ حني يف الفيضانات، من
التي املنطقة تصبح أن املرجح ومن حارقة. حرارة درجات من أسرتاليا تعاني وسوف
القادم، القرن نصف خالل نشاًطا أكثر األطليس املحيط يف األعاصري» «زقاق عليها يطلق
التدمريية قوَّتها تضاعفت قد املدارية األعاصري تلك أن إىل ٢٠٠٥ عام نُرش بحث أشار وقد
واملناطق الكاريبي جزر أن كذلك البحث هذا ويتوقع املاضية. الثالثة العقود مدى عىل
كونج وهونج واليابان األمريكية املتحدة الواليات يف الخليج وسواحل الرشقية الجنوبية
حتى املقبلة. السنوات خالل متزايدة لكوارث تتعرض قد — أخرى أهداف بني من —
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يف تسبب الذي كاترينا إعصار أعقاب يف املياه تحت غارقة أورليانز نيو مدينة :4-2 شكل
اإلطالق.2 عىل الخسائر أفدح

قطًعا يحدث ما بأن بالقول للمجازفة استعداد عىل الناس من قلة سوى هناك ليس اآلن،
درجة ارتفاع أن اقرتح قد بعضهم أن فبما ذلك، ومع العاملي. االحرتار ظاهرة سببه
إىل اإلشارة يمكننا العاتية، العواصف تلك وراء الرئييس السبب هي البحر سطح حرارة
وهذا البحار، مياه حرارة درجة ارتفاع تعني العاملي االحرتار فظاهرة منطقية؛ عالقة
االستوائية املياه أن بما قوة. وأشد عدًدا أكثر عواصف عن يُسفر أن املرجح من بدوره
فإن املاضية الخمس السنوات مدى عىل حرارتها درجة ارتفعت قد األطليس املحيط يف
بزيادٍة قوة تزداد العواصف أن نجد نفسه الوقت يف تضاعف. قد األعاصري تكوين معدل
ظل ويف الساعة. يف كيلومرتًا ١٧٥ رسعتها تتجاوز رياح تصاحبها باملائة، ٢٥٠ قدُرها
والعرشين، الحادي القرن طوال املحيطات يف الحرارة درجات ارتفاع استمرار ع توقُّ
األمواج تتبعها الرياح، تهب فحيث قاتًما؛ األعاصري» «زقاق منطقة ساكني مستقبل يبدو
تأثريًا. وأشد نطاًقا أوسع ستكون األمواج أن إىل يشري اآلن أدلٍة من يتكشف وما غالبًا،
البالغ — العادية األمواج ارتفاع زاد املتحدة، للمملكة والجنوبية الغربية السواحل فحول
يف عقود، ثالثة قبل األمر عليه كان بما مقارنًة املرت عىل يزيد بمقدار — أمتار ٣ نحو
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العلماء أن ومع أمتار. ١٠ إىل ليصل كاملة أمتار ٣ بمقدار األمواج أكرب ارتفاع ازداد حني
الزيادة تلك فإن العاملي، االحرتار ظاهرة إىل مبارشة األمواج ارتفاع زيادة ينسبوا لم
بدورها ربطها يمكن التي األطليس، املحيط شمال يف الطقس أنماط يف التغريات تعكس
الحرارة. درجة ارتفاع استمرار ظل يف كوكبنا سطح عىل الطقس منظومة تنظيم بإعادة
من كثرية قطاعات طول عىل بالفعل اآلن بالغٍة أرضار عن فيسفر السواحل تآكل أما
سوءًا يزداد أن ح املرجَّ من وضع وهو املتحدة؛ اململكة يف للخطر عرضة األكثر السواحل

والعواصف. البحار مياه منسوب ارتفاع بسبب حتًما ويتفاقم
ثاني النينو؛ ظاهرة تكرار زيادة إىل تؤدي العاملي االحرتار ظاهرة أن أيًضا يبدو
الرياح يف ضعًفا النينو ظاهرة وتتضمن السنة. فصول بعد مناخية «إشارة» أكرب
رشق إىل الغرب من الدافئة السطح ملياه هجرة من عنه ينتج وما الغربية، التجارية
زادت وقد العاملي. املناخ يف خلًال وتُحدث املحلية األسماك مصائد فتدمر الهادي، املحيط
القرن خالل سنوات ست كل واحدة مرة من: أثرها امللحوظ غري الظاهرة هذه وترية
االحرتار إن ويقال العرشين، القرن سبعينيات منذ سنة ٢٫٢ كل مرة إىل عرش، السابع

ذلك. وراء السبب هو العاملي
عىل تقترص لن ذلك تبعات أن يبدو األرض، حرارة درجة ارتفاع استمرار ومع
املناطق يف اآلن الحرارة درجات وارتفاع األرض. قرشة إىل ستمتد بل والسماء، البحار
التجمد الدائمة الطبقة ذوبان عن بالفعل تسفر الربانس وجبال األلب جبال مثل الجبلية
األرضية االنهيارات من باملزيد التزلج ومنتجعات واملدن القرى يهدد مما املرتفعات؛ عند
املزيد سويرسا تشهد فسوف الجبال، يُضِعف الجليد ذوبان ألن ونظًرا تدمريًا. األشد
األمور تسوء وربما الطينية، والتدفقات األرضية، واالنهيارات الصخرية، االنهيارات من
لتدفن الصخور، من األطنان مليارات من تتألف بأكملها جبال تنهار فقد هذا؛ عن كثريًا
سنة ١٠٠–١٥٠ مدى وعىل الصخور. من هائلة أكوام تحت بأكملها سكانية مجتمعات
تزداد وربما مئويتني، درجتني أو واحدة درجة بمقدار الحرارة درجة ارتفعت ماضية،
عىل — موريتس سان السويرسي التزلج منتجع تعلو التي الجبال ففي ذلك؛ وترية
الخمس غضون يف مئوية درجة نصف بمقدار الحرارة درجة ارتفعت — املثال سبيل
الجبال قمم يزعزع قد املعدل بهذا الحرارة درجات ارتفاع واستمرار املاضية. سنة عرشة
صعوبة أكثر العالية الجبلية املناطق سكان حياة سيجعل مما العالم؛ أنحاء جميع يف
األمطار هطول زيادة أن — داي سايمون الدكتور — زمالئي أحد أشار وقد وخطًرا.
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بدورها تسفر أن يمكن مهولة أرضية انهيارات إىل تؤدي قد املحيطية الجزر براكني عىل
بالتفصيل سنتناوله ما وهو األطليس، أو الهادي املحيطني يف عاتية تسونامي أمواج عن

الرابع. الفصل يف
يصبح أن العاملي االحرتار لظاهرة الرئيسية التبعات إحدى أن إذْن الواضح من
سوءًا تزداد األوضاع هي وها قليلني. سوى منه ينجَو لن بحيث خطورة؛ أكثر العالم
العرشين، القرن تسعينيات ففي والجزر؛ املنخفضة السواحل طول عىل سيما ال بالفعل،
بسبب بالغة بأرضار أصيبوا أو حتفهم سليمان جزر سكان من باملائة ٤٠ من أكثر لقي
األخرى املنخفضة الجزرية الدول يف كثريًا يختلف ال والوضع والفيضانات. العواصف
تعرض نفسها، الفرتة فخالل وميكرونيزيا. تونجا مثل الهادي املحيط غرب جنوب
الواليات يف شخص ٢٠٠ بني من وشخص أسرتاليا، يف شخًصا ١٢ بني من شخص
الكوارث إلحدى املتحدة اململكة يف شخص ٢٠٠٠ بني من وشخص األمريكية، املتحدة
أكثر ترضر الجديدة، األلفية من األوىل السنة ففي فحسب؛ بداية مجرد تلك الطبيعية.
والجفاف والعواصف، الفيضانات، — الطبيعية الكوارث من شخص مليون ٢٠٠ من
هذا كل الكوكب؛ سكان من ثالثني إىل واحًدا تساوي هائلة نسبة وهي — األغلب يف
تقبُّل إىل سنُضطر جميًعا أننا فيه شك ال مما بعد. أُشدِّه إىل يصل لم العاملي واالحرتار
العقود يف حياتنا من — بغيًضا كان وإن — طبيعيٍّا جزءًا باعتبارها الطبيعية الكوارث
تعريض زيادة عىل العاملي االحرتار ظاهرة تبعات تقترص ال ذلك، عىل وعالوًة املقبلة.
وواسعة جذرية أخرى تغريات مع موعد عىل فنحن الطبيعية؛ للكوارث األرض كوكب
االقتصادات تتلقى سوف الطبيعية. الكوارث تأثري عن حياتنا عىل تأثريها يقل لن النطاق
املحيطة املشكالت تزايد مع العاملي مجتمعنا نسيج وسيتفكك قاسمة، رضبات القومية

اإلنسان. وصحة الربية، والحياة املياه، وإمدادات بالزراعة،
أن املؤكد من لكن الوضع، ذلك مع ما حدٍّ إىل التأقلم من ستتمكن الدول من قلة
تعرًُّضا األكثر الدول أمام مستحيًال ذلك يجعل الرسعة من ا حدٍّ ستبلغ التغيري وترية
السكانية، الكثافة زيادة ظل يف النامي. العالم يف أخرى وأماكن وأفريقيا، آسيا، يف للخطر
يكون سوف العاملي االحرتار تأثري أن يف شك من ما التلوث، وزيادة الدخول، وتدنِّي
الحايل، الوقت يف املياه. يف الحادُّ النقُص سنواجهها التي املشكالت أكرب ومن مأساويٍّا.
يكفيها ما إىل تفتقر بلدان يف — العالم سكان ثُلث أي — شخص مليار ١٫٧ يعيش
غضون يف شخص مليارات ٥ ليجاوز الرقم هذا وسريتفع للرشب، الصالحة املياه من
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وإىل وأفريقيا. آسيا أنحاء معظم يف املياه حول الرصاع سيشعل ما وهو فقط؛ عاًما ٢٥
املدارية، وشبه املدارية املناطق يف املحاصيل ناتج ينخفض أن ع املتوقَّ من هذا، جانب
رقعة اتساع إىل سيؤدي مما املتوسطة؛ العرض خطوط من القريبة املناطق من والكثري
إىل واملاء الغذاء عىل الرصاع وسيؤدي املجاعات. وظهور الغذاء، ونقص الصحاري،
إىل بدوره سيؤدي ما وهو اآلن؛ نراه يشء أي تفوق مهولة بأعداٍد االقتصادية الهجرة

العالم. من كثرية أجزاء يف الرصاعات ونشوب االستقرار زعزعة
كانت الذي موعدها من أسبوع قبل الربيع فصل يف األشجار تورق وآسيا أوروبا يف
هذا يبدو قد أيام. عرشة موعده عن متأخًرا الخريف يحل بينما فقط، عاًما ٢٠ قبل عليه
معتدلة مناطق إىل االنتقال عىل جديدة حرشات أيًضا سيشجع لكنه مفيًدا، ظاهره يف
جنوب يف قاعدة بالفعل األبيض النمل أنشأ وقد قبل. من فيها لتظهر تكن لم املناخ
لبقاء الالزم الحد إىل األماكن بعض يف الحرارة درجات ارتفعت بينما املتحدة، اململكة
هائل ارتفاع هناك فسيكون املدارية، املناطق يف أما للمالريا. الناقل البعوض وتكاثر
خاصة الحرشات، تنقلها التي باألمراض اإلصابة لخطر املعرَّضني األشخاص عدد يف
الكولريا تفيشِّ أمام الباب ستفتح الرشب مياه ندرة أن حني يف نك، الضَّ وُحمى املالريا
القائظة الصيف حرارة فستبدأ الحرضية املناطق يف أما والضعفاء. واملسنني الصغار بني
حيث الفقرية؛ املجتمعات يف سيما ال اإلنسان، بصحة بالٍغ أذًى إلحاق يف التلوث وزيادة
عرب األرض حرارة درجات ارتفاع ظل يف الهواء. تربيد أجهزة استخدام فرص تنعدم
واملدارية املعتدلة الغابات ستبدأ القرن، نهاية بحلول مئوية درجات ٨ حتى القارات كل
آالف معها وستفنى الفناء، يف — الدفيئة الغازات امتصاص عىل حاليٍّا تساعد التي —
عىل يقترص ال واألمر الجديدة. الظروف مع التكيف عن ستعجز التي الحيوانية األنواع
واملستنقعات املرجانية، والجزر املرجانية، والشعاب الرطبة، واألرايض فاملراعي، الغابات؛
يف بالغة صعوبة ستلقى الحساسة واأللبية القطبية اإليكولوجية والنظم االصطناعية،
أوقات يف نمارسها التي األنشطة حتى ذلك. عن سيعجز منها والكثري والتكيف، البقاء
معه يصلح ال شديد لجفاف أوروبا جنوب تعرُّض عند األمر يقف لن إذ ستتأثر؛ فراغنا
خالل — الحرارة درجة ارتفاع من حدٍّ إىل أيًضا سيصل لكنه الحبوب، محاصيل إنتاج
قطاع مستقبل ويبدو الشمس. دفء عن الباحثني يناسب ال — األقل عىل الصيف أشهر
الجبلية الجليدية األنهار معظم ذوبان احتمال ظل يف أيًضا قاتًما الشتوية الرياضات
بالتنوع يتعلق فيما أما كثريًا. الثلوج تساقط تضاؤل ظل ويف القرن، نهاية بحلول
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عنها أُعلن التي التوقعات أسوأ فلعل — السياحية القطاعات من وبواحدة — البيولوجي
أكرب وبعض عاًما؛ خمسني غضون يف تفنى سوف الكبرية الشعاب جميع أن مؤخًرا
من فقط وذلك البحار، حرارة درجة ارتفاع بفعل ستختفي العالم يف الطبيعية العجائب

أجلها. من النضال أو والرتف االستهالك حياة يف االستمرار لبعضنا يتسنَّى أن أجل
مناخية نماذج بها تنبأَْت أمور وإما بالفعل، تقع أمور إما اآلن إىل تناولتُه ما كل
التنبؤ لتحسني محاولة يف مستمر لتحديث تخضع الكمبيوتر أجهزة تصميم من فعالة
عىل نكون أن علينا يجب ذلك ومع جعبتها. يف العاملي االحرتار ظاهرة لنا تخبئه بما
اآلن حتى تُعترب التي الوخيمة العواقب سواء يُتوقع؛ ال ما نتوقع وأن دائم، استعداد
هذا من القادم الفصل يف ببالنا. يخطر لم مما غريها أو مرجحة، ليست لكن ممكنة
جزيرة وجود إمكانية وهي التفصيل؛ من بمزيد القضايا هذه إحدى سنتناول الكتاب
أن أريد هنا أنني إال الحرارة. شديد عالم وسط األطليس املحيط شمال إقليم يف باردة
ظاهرة بسبب البحر سطح مستوى يف الكبرية التغريات أن وهو آخر، مخيًفا احتماًال أثري
ومزيد الزالزل، من ومزيد الربكانية، الثورات من مزيد وقوع إىل تؤدي قد العاملي االحرتار
أن إىل املايض من األدلة تشري جنونًا؟ هذا يبدو هل العمالقة. األرضية االنهيارات من
الجليدي العرص نهاية بعد برسعة ترتفع البحر مستويات كانت عندما تماًما. وارد هذا
مما كبري؛ تأثري له كان القارية الحوافِّ عىل املاء وزن أن يبدو سنة، آالف ١٠ منذ األخري
يف ضخمة أرضية انهيارات ووقوع النشطة، الصدوع وتحرُّك الرباكني، ثوران يف تسبب
ما أوقات خالل البحر سطح مستوى ارتفاع معدل متوسط كان القاري. الجرف مناطق
يمكن الذي االرتفاع يقارب وهو السنة، يف مليمرتات سبعة حوايل الجليدي العرص بعد
القطب منطقة غرب يف الجليدي الغطاء أو جرينالند يف الجليدي الغطاء وقع إن نراه أن

العاملي. االحرتار لظاهرة األمر آخر يف فريسة الجنوبي
ذلك بها يحدث أن ينبغي التي الرسعة أو الضخامة مدى نعرف ال أننا املشكلة
يف بافلوف بركان أن االهتمام يثري مما أنه مع أخرى، مرة اآلثار تلك تظهر حتى االرتفاع
املنخفض الضغط ذات الطقس أحوال تتسبب عندما الشتاء يف لالنفجار يُستثار أالسكا
السنتيمرتات. من عرشات بضع بمقدار البحر مستوى رفع يف البحر فوق تمر التي
مخاوف وهناك ملتهبًا. مستقبًال بل فحسب، دافئًا مستقبًال نواجه لن لعلنا وحينها
ى يَُسمَّ ما تشكيل إىل سيؤدي العضوية املخلفات تحلل بسبب الغازات فرتاكم أخرى؛
امليثان من تتألف ُصلبٌة موادُّ هذه الغاز وهيدرات البحرية. الرواسب يف الغاز بهيدرات
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الحرارة. درجة يف للتغريات ا جدٍّ حساسة الفيزيائية حالتها وتكون املاء، جليد تشبه
لبة الصُّ للمادة رسيًعا تفكًكا يسبب قد فقط واحدة مئوية درجة الحرارة درجة وارتفاع
إىل يؤدي قد مما املحيطة؛ الرواسب عىل متزايًدا ضغًطا فتمارس غازية، حالة يف فتصري
تكون ربما العملية هذه إن قيل وقد الرواسب. من ضخمة كتلة وانهيار االستقرار زعزعة
العمالقة البحرية األرضية االنهيارات من زوج — ستوريجا انهياَرْي حدوث يف السبب
٨٠٠٠ منذ بدأ الذي األرض حرارة درجة ارتفاع ظل يف — النرويج جنوب ساحل قبالة
شمال عرب تدفقت ضخمة تسونامي موجات حدوث إىل االنهيار ذلك أدى وقد مضت. سنة
إذا املستنقعي. الُخثِّ يف السميكة الطبقات داخل رملية رواسب وتركت اسكتلندا، رشق
أن لو كما فسيبدو القادمة، القليلة القرون مدى عىل عائق دون العاملي االحرتار استمر

ا. جدٍّ مثرية ألحداث بداية سيكون ذلك

والجنوني والسيئ الجيد بني ما الحلول

الناتج البيئي فالتدهور العاملي؛ االحرتار ظاهرة آثار من الكوكب هذا عىل ألحد مفر ال
أوان اآلن فات لقد اآلن. عليه هي مما بكثري صعوبة أشد املليارات أمام الحياة سيجعل
العاملي. االحرتار آثار أسوأ من التخفيف نحاول أن األقل عىل يمكننا لكن األمور، تداُرك
ذلك فعل يف ننجح أن لنا يتيح دويل إجماع إيجاد من ما يوًما سنتمكن هل والسؤال:
نسب تقليل هدفه كان إذ األمل؛ بعض كيوتو بروتوكول منََحنَا ١٩٩٧ عام نسبيٍّا؟ ولو
باملائة، ٥٫٢ بنسبة (١٩٩٠ عام نسب دون (لتكون العاملية الدفيئة الغازات انبعاثات
روسيا تصديق من وبالرغم ذلك، ومع .٢٠١٢ عام إىل ٢٠٠٨ عام من الفرتة خالل وذلك
ترتَّب عليه التوقيع األمريكية املتحدة الواليات رفض فإن الربوتوكول، عىل ٢٠٠٥ عام
يف رصنا أننا يشهد الواقع إن بل واحد. رقم املربع من اآلن حتى نتقدم لم أننا عليه
االنبعاثات فإن الربوتوكول، عىل املتحدة الواليات توقيع فبدون عليه. كنا مما أسوأ وضع
من الفرتة بحلول باملائة ١٢ بنحو ترتفع قد مًعا الصناعية الدول جميع من تخرج التي
الوضع «بقاء حول التوقعات من العديد حتى تفوق التي ،٢٠١٢ عام إىل ٢٠٠٨ عام
وال سوءًا تزداد فاألمور الدفيئة، الغازات انبعاثات عن تحدثنا إن عليه». هو ما عىل
الواليات تقتنع أن قبل الوضع هذا يتحسن أن يمكن كيف نرى أن الصعب من تتحسن.
مع جنب إىل جنبًا — الدفيئة الغازات ُربع منها ينبعث إذ العالم؛ يف ملوث أكرب — املتحدة
املجتمع بقية إىل باالنضمام — أسرتاليا أعني — الجريمة يف ضلوًعا تقل ال التي رشيكتها
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أشك شخصيٍّا فأنا الدول، حكومات عن تحدثنا إْن املشكلة. معالجة محاولة يف الدويل
ترضب مستمرة كوارث وقوع هي تنجح أن يمكن التي الوحيدة اإلقناع طريقة أن يف
أعاصري صورة يف وذلك الخليج، ساحل وعىل الرشق يف تقع التي املتحدة الواليات مدن
سارَّان خربان هناك لكْن سنوات. عرش مدة أسرتاليا يرضب جفاف ربما أو قوة، تزداد
ُعَمد منهم — ُعْمدة ١٧٧ ع وقَّ ،٢٠٠٥ عام من أغسطس شهر يف املتحدة. الواليات من
وضعها التي املناخ حماية اتفاقية عىل — وميامي وشيكاجو أنجلوس ولوس نيويورك
كيوتو بروتوكول أهداف لتحقيق السعَي املشاركة املدن عىل تفرض والتي سياتل، عمدة
يف واليات تسع من تتألف مجموعة اتفقت نفسه، الشهر ويف منه. أفضل هو ما تحقيق أو
عىل — وماساتشوستس جرييس ونيو نيويورك بينها من — املتحدة الواليات رشق شمال
باملائة ١٠ بنسبة تقليصها بهدف الحالية، النسب عند الدفيئة الغازات انبعاثات تثبيت
الصحيح. االتجاه يف خطوة لكنها صغرية، خطوة بالتأكيد وهذه .٢٠٢٠ عام بحلول

أسميه عما سماعنا زاد االهتمام، عىل االستحواذ يف العاملي االحرتار استمر كلما
ظاهرة من للتخفيف التوجه هذا أصحاب اقرتاحات وبعض التقنية. الحلول إىل ل التحوُّ
اإلشعاع لتحويل الفضاء يف عمالقة عاكسات وضع مثل وحمقاء، غريبة العاملي االحرتار
تحويل اقرتحوا حيث الخيال؛ يف إغراًقا أكثر هو ما ومنها بل األرض، عن بعيًدا الشميس
ليسري الكوكب ألرجحة الجاذبية باستخدام وذلك األرض، عن بعيًدا اثنني أو ُمذَنَّب مسار
يمكن بعناية مدروسة علمية خيارات هي األفكار بعض أن إال الشمس. عن أبعد مدار يف
الستخدام طرق األفكار تلك ومن السيطرة. عن األمور خرجت إذا املستقبل يف تطبيقها
منه التخلص طريق عن إما الجوي، الغالف يف الكربون أكسيد لثاني كمقلب املحيطات
املحيط بذر طريق عن أو والناقالت، األنابيب خطوط عرب املحيطات أعماق يف ماديٍّا
الكربون أكسيد ثاني تستخلص التي الدقيقة البحرية الكائنات نمو لتشجيع بالحديد
النجاح، لها يُكتب قد الطريقتني كلتا أن األولية التجارب أظهرت وقد الجوي. الغالف من
مكلِّفتني ستكونان فإنهما مؤثرتني لتكونا يكفي بما واسع نطاق عىل تعمال لكي لكن
الوضع عىل اإلبقاء يتعذر لم ما بها التنبؤ يصعب دولية جهود تضافر وستتطلبان للغاية،
باملحيطات نتالعب أن إىل حاجة يف بأننا العام الرأي إقناع فإن ذلك عىل وعالوًة الحايل.

هائلة. دعاية سيتطلب الجوي؛ الغالف يف أحدثناه الذي الرضر إصالح أجل من
العاملي، االحرتار ظاهرة عىل تأثري أي لنا يكون أن أردنا إذا أننا يف شك من ما
عىل ويكافئ يشجع مجتمع نحو ونتجه حياتنا، أنماط نغريِّ أن جميًعا علينا فسيتعنيَّ
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االحرتار ظاهرة معالجة إن املتاحة. وللموارد للطاقة وكفاءة فعالية األكثر االستخدام
تضع سوف املستدامة. التنمية عىل النطاق الواسع باالعتماد وثيًقا ارتباًطا ترتبط العاملي
جذرية تغيريات إحداث طريق عن عهدناه الذي للعالم نهاية العاملي االحرتار ظاهرة
لتغيري ودافًعا حافًزا أيًضا يقدم أن بد فال التدهور، يف الوضع يستمر لم إن لكن لبيئتنا،
استهالك خفض سوى خيار أمامنا ليس املتقدم العالم يف بها. نعيش التي الطريقة
بكثري أكرب نطاق عىل التدوير وإعادة املتجددة، الطاقة مصادر يف واالستثمار الوقود،
من بدًال والخرضاوات الفاكهة من إليه نحتاج ملا املحيل واإلنتاج اآلن، الحال عليه مما
أما الطائرات. متن عىل اآلخر نصفها إىل األرضية الكرة نصف من نقلها إىل االضطرار
يجب أنه أرى لذلك، مقاومتها فهم أستطيع ما فبقدر النامية، البلدان يف الحكومات
وأمريكا أوروبا اتخذته الذي اإلرساف طريق التصنيع نحو سعيها يف تتجنب أن عليها
— وشعوبها — فإنها تتجنبه لم إن أنها وهو ومنطقي، بسيط لسبب وذلك الشمالية؛
مصادر تبنِّي النامي العالم عىل الخصوص، وجه وعىل ذلك. ويالت من سيعاني من أكثر
الدعم له تقدِّم أن العالم يف االقتصادية القوى وعىل اآلن، التدوير وإعادة املتجددة الطاقة
يف كيوتو بروتوكول فشل بسبب إحباط من لدينا مما وبالرغم الدرب. هذا عىل للُميض
الدفيئة الغازات انبعاثات من للحد مطروحة بديلة خطة فهناك للجميع، شامًال يكون أن
بل االنبعاثات تلك نسب تثبيت لتحقيق الطويل الدرب عىل الوضع تحريك بدء يمكنها
من جديد نموذج وهي والتقارب»، «التقليص ى تَُسمَّ البديلة الخطة وهذه منها. والحد
مبدأين؛ عىل البارعة الخطة هذه وتستند لندن. يف العاملية» املشاعات «معهد أفكار بنات
تُستخدم التي الوسائل أن وثانيهما: الدفيئة، غازات انبعاثات تقليل يجب أنه أولهما:
الحد والتقارب» «التقليص نظرية تقرتح ولذلك للجميع؛ عادلة تكون أن يجب ذلك يف
االنبعاثات كمَّ تحدد دولية اتفاقية وستُربَم الفرد. نصيب أساس عىل االنبعاثات من
االنبعاثات بكمِّ تصاريح تصدر ثَمَّ ومن عام؛ كل طرف كل به يلتزم أن يجب الذي
االنبعاثات تصاريح تكون أن املقرر ومن سكانها. عدد أساس عىل مشاركة دولة لكل
تقل حني — وأسرتاليا املتحدة الواليات مثل لبلدان يتسنَّى بحيث للتداول قابلًة تلك
حاجة عن تفيض التي االنبعاثات تصاريح تشرتَي أن — حاجتها عن مخصصاتها
متزايًدا، اهتماًما يوم كل تجذب البسيطة الخطة وهذه بالسكان. املكتظة النامية البلدان
النامية، البلدان بني وحتى والصني، وأوروبا، املتحدة، األمم يف ثقل ذوو مؤيدون اآلن ولها
طويًال رصاًعا نواجه أن من وذريتنا نحن أمامنا مفر ال اآلن رصنا األمريكيني. والساسة
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لعل ولكن األرض. دفيئة عرص يف ودخولنا املعتدل، عاملنا نهاية اقرتاب ظل يف ا وشاقٍّ
التحول. هذا وطأة تخفيف عىل تساعد والتقارب» «التقليص مبادرة

للقلق مثرية حقائق

الحرارة درجات يف ارتفاًعا كوكبنا يشهد أن املتوقع من القرن، هذا نهاية بحلول •
املاضية. سنة ألف والخمسني املائة خالل مىض وقت أي يف عليه كان مما أكثر
اليابسة فوق العاملية الحرارة درجات ترتفع أن املتوقع من ،٢١٠٠ عام بحلول •
إىل البحر سطح مستوى ارتفاع مع أكثر، أو مئوية درجات ٨ إىل تصل بنسبة

سنتيمرتًا. ٨٨
أي يف عليه كانت ما تفوق قد الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيزات •

املاضية. سنة مليون العرشين خالل مىض وقت
من العالم سكان من شخًصا ٣٠ كل بني من واحد ترضر ،٢٠٠٠ عام يف •

الطبيعية. الكوارث
بلدان يف يعيشون شخص مليارات خمسة هناك سيكون ،٢٠٢٥ عام بحلول •

املياه. إمدادات من كفاية بها ليست
نظًرا العالم يف الرائعة املرجانية الشعاب كل تَْفنَى قد عاًما، خمسني خالل •

البحار. مياه حرارة درجة الرتفاع
عام حتى الحايل شكله يف الشتوية الرياضات قطاع يستمر أن ح املرجَّ غري من •

.٢١٠٠
املائتي خالل الجنوبي القطب منطقة غرب يف الجليدي الغطاء ذوبان احتمال •
الساحلية املدن جميع تغرق فسوف هذا حدث إذا باملائة. ٥ يساوي القادمة سنة

سيدني. إىل لندن إىل نيويورك من العالم يف

هوامش

(1) IPCC 3rd Assessment Report.
(2) © Vincent Laforet-Pool/Getty Images.
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عىلمشارفعرصجليدي

جليد؟ أم ناٌر

هو الناس عامة بني العلوم مجال يف الوهم من املتزايد للتحرر الرئيسية األسباب من
باستمرار. آراءهم ويغريون بعض، مع بعضهم دائًما جداًال يخوضون العلماء أن االعتقاد
معارك طريق عن أي العلوم؛ بها تتقدم التي الطريقة هي هذه أن توضيح من فائدة وال
الطرفني؛ أحد رأي صحة األدلة تراكم يُثِبت أن إىل املضادة واألطروحات األطروحات بني
بينهم فيما يتفقوا أن العلماء من الناس يريد به. املعمول الرأي هو يصبح ثَمَّ ومن
ذلك يريدون إنهم كذلك. ليس وأيها صحيح األمور أيُّ ليدلوهم موحدة جبهة ليشكلوا
إذا بشأنها. يقلقون قد التي األمور تلك من كثريًا ويقلل بكثري، أسهل حياتهم يجعل ألنه
املحاصيل كانت إذا فيما التفكري يف ترغب فلن زواجك، أو املهنية بحياتك مشغوًال كنت
العظام من خاليًا البقري اللحم تناول عليك كان إذا ما أو ضارة، أم نافعة وراثيٍّا املعدلة
عادت أخرى دورة دار قد أنه يبدو العلمي اإلجماع إن أخرى مرة نقول ذلك ومع ال. أم
يتفق السابق، الفصل يف رأينا كما املاضيني. العقدين مدى عىل البداية نقطة إىل به
رسيع ارتفاع يف األرض حرارة أن — املناخ علماء من املنشقني باستثناء — اآلن الجميع
ثمانينيات أعني األخرية، اآلونة يف لكن االرتفاع. ذلك يف السبب هي امللوِّثة أنشطتنا وأن
العرص قدوم ع توقُّ يمكن متى املناخية: األوساط يف املهم السؤال كان العرشين، القرن
فيما سنوضح وكما الكثري. يتغري لم أنه الواقع إذْن؟ تغريَّ الذي ما القادم؟ الجليدي
يف كوكبنا غرق نتوقع أن وعلينا أخرى، مرة الجليدية األنهار تزداد أن املتوقع من ييل،
بأن اإلقرار هو تغري ما فإن ذلك ومع املقبلة. عام آالف العرشة غضون يف قارس برد
حرج وقت يف دوًرا يلعب قد به املرتبطة املناخية والتأثريات اإلنسان سببه الذي االحرتار
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والثلوج بالجليد ميلء عرص يف الدخول شفا عىل عاملنا يكون عندما الطبيعي االنتقال من
هذا طبيعة من تماًما متأكدين ليسوا الباحثني أن غري السنني. من اآلالف عرشات يمتد
الجليدي العرص ستؤخر العاملي االحرتار ظاهرة أن تتوقع قد حْدسيٍّا أنك ومع الدور،
الحرارة درجات يف املستمر الكبري االرتفاع أن العلماء بعض يرى تماًما، تدرؤه أو القادم
القول هذا صحة عدم ثبتت وإن حتى املقبل. الجليدي العرص بداية فعليٍّا يرسع قد
أال جديد، جليدي عرص أعتاب عىل أننا نعلم أننا فبما مشكلة. أمامنا تزال فال األخري،
باالحرتار نرحب أن لنا ينبغي أال كوكبنا؟ دفء عىل الحفاظ جاهدين نحاول أن ينبغي
الكبري الجدل يتناوله ما نادًرا صعب اختيار بصدد اآلن نحن أخرى، بعبارة العاملي؟
أم بالنار املعارص، عاملنا بها ينتهَي أن نفضل التي الطريقة ما العاملي. االحرتار حول

بالجليد؟

كوكبًا د تجمِّ كيف

ومع الثائرة، والرباكني الحمم بمحيطات يغيل األرض سطح كان التاريخ، فجر خالل
الجيولوجية العمليات حدة هدأت حني كبريًا انخفاًضا انخفضت الحرارة درجات أن
مليارات ٤٫٦ يمتد الذي تاريخه من كبري جزء طوال بالدفء كوكبنا م تنعَّ فقد السائدة،
جليدية صفائح تكوُّن عن يعلن الظروف من عارض مزيٌج كان آلخر حني من لكن سنة.
الوثائقية واألفالم الفنية األعمال جعلت لقد صقيع. إىل املعتدلة الجنة تلك ل تُحوِّ ضخمة
حيوانات كانت حني األخري، الكبري الجليدي العرص فكرة عىل معتاًدا معظمنا التليفزيونية
الذين أسالفنا وكان الشمالية) القطبية املنطقة يف أجرد (سهل التندرا تجوب املاموث
فمؤخًرا ذلك ومع متجمد. عالم يف العيش أجل من يناضلون الحيوانات جلود يرتدون
العالم، أنحاء جميع يف بالجليد الصلة ذات الصخرية للتكوينات دراساٌت أُجريت فقط
بكرة أشبه خاللها كوكبنا كان فرتة بكثري؛ وأسوأ أقدم صقيع فرتة عىل الضوء فألقت
يشار أصبح جيولوجية حقبة وخالل بعيد، أمد منذ الفضاء. عرب بقوة تندفع جامدة ثلج
للحصول يُستخدم سائل وهو الكريوجني؛ إىل (نسبة الكريوجينية الفرتة باسم إليها
تاريخها. يف حرجة عتبة عىل نفسها األرض وجدت ا)، جدٍّ منخفضة حرارة درجات عىل
سنة مليارات ٣٫٥ من أكثر مدار عىل تكوُّنه منذ هائلة بنسبة الكوكب حرارة انخفضت
مليون و٦٠٠ ٨٠٠ نحو بني الوقت، ذلك يف دافئًا. يظل أن وقتئٍذ املشكلة وصارت مضت،
بنحو اآلن من أقل شميس بإشعاع تنعم واألرض أضعف، الشمس كانت مضت، سنة
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الكربون أكسيد ثاني — الدفيئة الغازات تركيزات تكن لم ذلك، عىل وعالوًة باملائة. ٦
الكفاية فيه بما عاليًة اآلن كوكبنا حرارة درجة ترفع التي — األول املقام يف وامليثان
نحو واندفعت رسيًعا، الضخمة الجليدية الصفائح تشكلت القارس. الفضاء برد إلبعاد
يزال ال هذا (تحديد معظمها أو األرضية الكرة كل مغلفًة القطبني، كال من االستواء خط
البياض، ناصعة الكرة تلك أن وبما كيلومرت. ُسمُكه الجليد من بدرٍع خالف) موضع
الحرارة درجات انخفضت فقد أخرى؛ مرة الفضاء إىل الشميس اإلشعاع تعكس كانت
قد شيئًا أن بد ال لكن قويٍّا. الجليد دوام احتمال فبدا الصفر؛ تحت مئوية درجة ٥٠ إىل
ذلك؛ عن ألخربكم اليوم هنا كنُت ما وإال — التعبري جاز إذا — الجليد ذلك وَكَرس حدث
كانت مرة كل ويف مرات، ست تضاعفت قد تلك الثلج» «كرة ظروف أن يبدو أنه والواقع

دفئًا. أكثر مناخ لعودة تخضع
وكأن يبدو لكن الجليد، براثن من األرض نجت كيف اليقني وجه عىل يدري أحد ال
من السنني من املاليني عرشات حتى أو ماليني بعد املنقذ. دور أدت التي هي الرباكني
قد الرباكني أطلقتها التي الهائلة الكربون أكسيد ثاني كميات أن يبدو القارس، الربد
غريب نحٍو وعىل الجليد. وإذابة الجو لتدفئة يكفي بما كبريًا حراريٍّا احتباًسا أحدثت
تلك عليه كانت ما ومع األرض، تاريخ من للغاية العصيبة الفرتة تلك من الحياة انبثقت
الذي البيولوجي التنوع فظهر لالستمرار؛ تتوق كانت فإنها قاسية، ظروف من الحياة
الجليدية التكوُّنات بني قارنَّا إْن سنة. مليون ٥٦٥ منذ وذلك الكمربي، العرص بداية أعلن
فإن «الرباعية»، الجليدية العصور أحدث وبني الكريوجينية الفرتة يف حدثت التي الكربى
األرض، سطح من أصغر مناطق عىل أثرت أنها ومع ذلك، ومع كثريًا. تتضاءل األخرية
األوائل أسالفنا ظهور مع تزامنت ألنها حاسًما؛ دوًرا أدت تلك الصقيع موجات آخر فإن

البرشي. الجنس مستقبل يف ستؤديه دور لها يكون قد ذلك، عىل وعالوًة وتطوُّرهم.
عليه كانت مما بكثري أكثر الشمس إشعاعات كانت الحديث األرض تاريخ خالل
الدفيئة الغازات من وغريه الكربون أكسيد ثاني نسبة وكانت الكريوجينية، الفرتة خالل
بدأت — سنة ماليني ١٠ نحو منذ امليوسيني العرص نهاية يف — إذْن ملاذا أيًضا. أعىل
الشمايل؟ الكرة نصف أنحاء معظم يف والتقدم التشكُّل يف أخرى مرًة الجليدية األنهار
يزال ال جنوبًا؟ الجليد تحرُّك زاد — سنة ماليني ٣ نحو منذ — ملاذا ذلك، من واألهم
املفصل التحليل أما البيئي، والتغري الرابع العرص علوم مجاالت يف شائًكا موضوًعا هذا
العصور تفسري إن القول ويكفي هذا. كتابنا موضوع من فليس املتنافسة للنظريات
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املليونَي األرضخالل عىل أطبقت والتي عًرصا، العرشين قرابة عددها يبلغ التي الجليدية
رفع بسبب األرض لكوكب الجوي الغالف دوران يف اختالًال تضمنت املاضية، سنة
بسبب املحيطات لتيارات العاملي للنظام الجذري والتعديل العظيم، الهيمااليا جبال حزام

بنما. برزخ ظهور
صورة يف أسهم قد كليهما أو املذهلني الجيوفيزيائيني الحدثني هذين أحد أن ومع
آخر مكان يف ننظر أن إىل بحاجة ونحن بالفعل، يتحرك كان الجليد فإن املتزايد، الصقيع
وأيًضا الجليدية، العصور يبدأ الذي ما أخرى، بعبارة ذلك. وراء الصحيح السبب عن
العلماء اهتمام املشكلة هذه أثارت ينهيها؟ الذي ما — األهمية من نفسه القدر عىل —
وذلك كرول، جيمس االسكتلندي الجيولوجي لها حالٍّ طرح من أول وكان عديدة، سنوات
ثالثينيات يف ميالنكوفيتش ميلوتني الرصبي العاِلم جاء ثم ،١٨٦٤ عام طويلة فرتة منذ
العصور حول الفلكية كرول-ميالنكوفيتش لنظرية وطبًقا فيه. ليتوسع العرشين القرن
أساسية أسباب ودورانها األرض مدار هندسة يف األجل الطويلة التغريات فإن الجليدية،
يستمر لكي إنه الفلكية النظرية تقول وأفوله. الرباعية الجليدية العصور نجم بزوغ يف
نصف يف العليا العرض خطوط عند الصيف فصول تكون أن من بد ال الجليدي، العرص
ظل ويف الشتاء. فصل يف الثلوج عىل بالحفاظ للسماح يكفي بما باردة الشمايل الكرة
يقلل ما السطح؛ بياض أو انعكاسية تزداد عام، بعد عاًما والجليد الثلوج تراكم تزايد
الجليدية. واألنهار الجليدية الصفائح نمو ويرسع الصيف يف الشمس أشعة تأثري من
املقام يف الشمايل الكرة نصف يف الصيف فصول يف الحرارة درجة انخفضت كيف لكن
العرض خطوط عند الصيف حرارة تنخفضدرجات الفلك. علم سيوضحه ما هذا األول؟
يعتمد بدوره وهذا السطح، عىل الساقط الشميس اإلشعاع كمية النخفاض نتيجًة العليا
حول دورانها عىل تطرأ التي واالختالفات األرض محور ميل يف تحدث التي التغريات عىل

الشمس.
الصيف فصل خالل سنة. فصول هناك كانت َلَما مائًال األرض محور يكن لم لو
مما الشمس؛ نحو الشمايل القطب يميل — املثال سبيل عىل — الشمايل الكرة نصف يف
الشمايل الكرة نصف يف السطح إىل املبارش الشميس اإلشعاع من مزيد بوصول يسمح
عن بعيًدا الشمايل القطب يميل الشتاء فصل خالل املقابل، يف الحرارة. درجات وارتفاع
الشمايل. الكرة نصف يف وظالمه الشتاء برد محلها ليحل الصيف أيام وتذهب الشمس،
الجنوب سكان فينعم املبارشة، الشمس أشعة من املزيد الجنوبي الكرة نصف يتلقى اآلن
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قاتمة. سماء تحت الصقيع من الشمال سكان فرائص ترتعد حني يف الشمس بدفء
يف فاألرض بثابت؛ ليس فإنه درجة، ٢٣٫٥ نحو يبلغ األرض محور ميل متوسط أن ومع
ترتاوح فرتة مدى عىل ولكن محورها حول تتأرجح فهي الدوَّارة، النحلة تشبه دورانها
امليل من قدر يف يتسبب التأرجح هذا فإن ذلك، عىل عالوًة سنة. ألف و٢٦ ألًفا ٢٣ بني
أقل امليل يكون وحني سنة. ألف ٤١ فرتة مدى عىل وذلك درجة، و٢٥ ٢٢ بني يتفاوت
العرض خطوط أن ذلك من األهم ولكن اعتداًال، أكثر يأتي الشتاء فصل أن نجد يكون ما
يجعل مما برودة؛ أقل فتصبح املبارش الشميس اإلشعاع من أقل مقداًرا تتلقى العليا
ى يَُسمَّ ما هناك كله ذلك وفوق وأسهل. أيرس الجليدية الصفائح ونمو الشتاء ثلوج بقاء
الكواكب جميع مثل — واألرض الجليدي. العرص بدء يف تساهم التي الفلكية القرس آلية
هذا شكل ويختلف دائريٍّا، ال الشكل بيضاوي مساًرا الشمس حول دورانها يف تتبع —
ما أقرب األرض وتكون سنة. ألف و٤٠٠ ألف ١٠٠ بني ما الدورات باختالف املسار
عن بعيًدا الشمايل القطب يشري عندما يناير، شهر يف الوقت هذا يف الشمس إىل تكون
ومع الشمايل. الكرة نصف يف قليًال برودة أكثر شتاء فصول قدوم إىل يؤدي مما الشمس؛
الصيف حرارة زاد مما يوليو؛ شهر يف االقرتاب هذا وقع فقط، سنة ألف ١١ وقبل ذلك،

قليًال. الشمايل الكرة نصف يف
الدورات ببعض. بعضها األشياء ربط نحاول دعونا تعقيًدا، األمر يزداد أن قبل
يف معروفة — ميالنكوفيتش دورات باسم واملعروفة — بها التنبؤ يمكن التي املنتظمة
السنني، من اآلالف ومئات آالف بني ترتاوح فرتات مدى عىل ومدارها األرض ميل سلوك
ثَمَّ ومن األرض؛ سطح إىل تصل التي الشميس اإلشعاع كمية يف الدورات هذه وتتحكم
بحيث الدورات من عدد يتزامن قد األحيان، بعض يف األرض. حرارة درجة يف تتحكم
الذي الحد إىل العليا العرض خطوط مناطق يف الصيف يف الحرارة درجات تنخفض
الصفائح ظهور إىل يؤدَي أن يمكن ال ذاته حد يف وهذا الشتاء. ثلوج برتاكم يسمح
السنوات ماليني من كبرية فرتة طوال الشمايل النصف عىل هيمنت التي الضخمة الجليدية
أدَّى فقد والجليد، الثلوج تغطيها التي املنطقة رقعة لزيادة نظًرا لكن املاضية، القليلة
من اإلرساع وإىل الفضاء، إىل أخرى مرة الشمس ضوء من واملزيد املزيد انعكاس إىل هذا
ويف ذلك، من العكس عىل الجليدية. العصور بدء طريقة األساس يف وهذه التربيد. عملية
الكوكب حرارة درجة وترتفع بعًضا، بعضها يلغي املختلفة الدورات نجد أخرى، أحيان

القطبية. معاقلها إىل الجليدية الصفائح ترتاجع ثَمَّ ومن لذلك؛ نتيجًة
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تمكَّنوا املسألة هذه تناولوا الذين الباحثني من بعده أتى ومن ميالنكوفيتش أن مع
تحديد يف نجاًحا أقل كانوا فإنهم حدوثها، ودورية الجليدية العصور آليات رشح من
مدار عىل ال سنة، ماليني ١٠ نحو منذ الساحة عىل الجليدية الحقب تلك ظهور سبب
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني نسبة يف السؤال ذلك إجابة تكون ربما األرض. تاريخ
من املاضية، سنة مليون الثالثمائة مدى عىل باطراد تتناقص ظلت التي لألرض، الجوي
إنه قيل الصناعية. الثورة قبل فقط املليون يف جزءًا ٢٧٩ إىل املليون يف جزء ١٦٠٠ نحو
املستوى من أقل إىل الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني نسبة انخفاض يكون ربما
الدفء دورة لبدء كافيًا فلكي قرس عامَل — املليون يف جزء ٤٠٠ لنقل — الحرج الَعتَبي
ثاني نسبة ارتفاع توقع ظل يف السؤال: يطرح وهذا الجليدية. العصور تميز التي والربد
هذا يعني هل بقليل، عاًما ٢٠ عىل يزيد ما غضون يف النسبة هذه فوق الكربون أكسيد

الحًقا. ذلك إىل سأعود األبد؟ إىل الجليدية العصور ودَّعنا أننا
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املاضية سنة ألف والعرشين األربعمائة خالل الحرارة درجات يف التغريات توضح :1-3 شكل
اآلن. عليه هي مما بكثري برودة أكثر كانت األرض أن
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إىل سنُضطر أننا األقل عىل معقوًال احتماًال هناك أن أساس وعىل ذلك، غضون يف
كانت كيف نَر دعونا املستقبل، يف ما وقٍت يف أخرى مرة الجليدية العصور مواجهة
االنخفاض يف الحرارة درجات بدأت حني األخري. الجليدي العرص أعماق يف الظروف
الجليدية األنهار يف املحتجزة الكوكب مياه كمية تزداد أخذت سنة، ألف ١٢٠ نحو منذ
الكرة نصف يف املمتدة القارية الجليدية والصفائح القطبي، البحري والجليد الجبلية،
الجليد اندفع كبريًا. انخفاًضا البحر سطح انخفاضمستوى بدء النتيجة وكانت الشمايل،
ذروة إىل وصلنا أن إىل الفرتة، تلك خالل األقل عىل مرات أربع االستواء خط نحو جنوبًا

عام. ألف ١٥–٢٠ قبل الجليدي الغطاء
١٢٠ نحو بمقدار اآلن مستواه من أقل البحر سطح مستوى كان الوقت هذا يف
برية جسور عن فكشف طابًقا، أربعني من يتألف مبنًى ارتفاع يعادل ما وهو مرتًا،
الجسور تلك أحد ن تكوَّ األوائل. وألسالفنا للحيوانات الهجرة ل وسهَّ القارات، بني جديدة
الشمالية، أمريكا إىل بالعبور آسيا سكان من للبرش سمح ما بريينج؛ مضيق عرب الربية
جيل ٦٠٠ الوراء إىل عدنا ولو املطاف. نهاية يف الجديد العالم استعمروا هناك ومن
ثلث كان إذ متكاملة؛ فوالذية جليدية قبضة يف واقًعا كان كوكبنا شمال أن لوجدنا فقط،
البيئة بني قارنَّا فإذا متجمدة. العالم محيطات من باملائة و٥ بالجليد، مغطٍّى اليابسة
العدائية؛ شديدة بيئة كانت األوىل أن لوجدنا اليوم، بيئة وبني الجليدي العرص ذروة يف
أقل كان لكنه اليوم، عليه هو عما مئوية درجات ٤ يقل الحرارة درجات متوسط كان إذ

الشمال. يف العليا العرض خطوط مناطق يف بكثري
درجة و٢٠ ١٥ بني ترتاوح بنسبة الحرارة درجات انخفضت املتحدة اململكة يف
لتصل تمتد الجليد من كبرية ألواح وجود مع مجمدة قفار إىل البالد فتحولت مئوية،
الشمالية؛ أمريكا يف قسوة أشد ظروف سادت ذلك ومع وأبعد. بل التيمز، نهر حتى جنوبًا
عليه هي مما مئوية درجة ٢٥ بمقدار أقل شاسعة مناطق يف الحرارة درجة كانت حيث
مستحيلة. شبه الحياة جعل مما كيلومرتات؛ عدة تبلغ الثلج حقول سماكة وكانت اليوم،
إىل أخرى مرة يعود العالم أن لو كما بدا حني أنه للنظر الالفت من فإن ذلك، ومع
بدأت فقد مفاجئ؛ تغريُّ حدث الكريوجينية، الفرتة خالل بها مر التي الثلج كرة حالة
بمعدل الضخمة الجليدية الطبقات مذيبًة برسعٍة ترتفع األرض كوكب يف الحرارة درجة
عمالقة بحريات يف الذوبان ذلك عن الناتج املاء انصب تشكُّلها. استغرق مما بكثري أرسع
سطح مستوى فارتفع املحيطات؛ يف بدورها أُفرغت التي الجليد حقول حواف عىل تقع
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أكثر بيضاوية أقل بيضاوية

مدار

دورية الحدوث: ١٠٠ ألف عام

˚٢٤٫٥

اإلشعاع
خط االستواء

˚٢١٫٥

ا=حورا=حور

خط االستواء

دورية الحدوث: ٤١ ألف عام

(١) اآلن

(٢) يف ٥٢٥٠ عاًما تقريبًا

˚٢٣٫٥

خط االستواء

دورية الحدوث: نحو ٢٣ ألف عام
(٣) يف ١٠٥٠٠ عام تقريبًا

فصل الصيف

فصل الشتاء

فصل الشتاء

فصل الصيف

مدار شكل يف التغريات الجليدية؛ العصور توقيت يف ميالنكوفيتش دورات تتحكم :2-3 شكل
الشكل)، (منتصف األرض محور ميل يف والتغريات الشكل)، (أعىل الشمس حول األرض

الشكل).1 (أدنى األرض محور وبداريَّة
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من آالف بضعة مر عىل اليابسة من جزءًا كانت األرض من أجزاء باملاء وُغمرت البحر،
بكثري أكرب برسعة يرتفع البحر سطح مستوى كان مضت سنة ألف ١٢ قبل السنني.
نحو أو أمتار ١٠ إىل تصل بنسبة ربما املقبل، القرن يف تشاؤًما التوقعات أكثر من
األرض كوكب انتقال كان دفئًا. يزداد املناخ كان الوقت وطوال قرون، بضعة خالل ذلك
ما، نوًعا ا شاقٍّ انتقاًال الحايل الجليدي بني العرص نعيم إىل الجليدي العرص أعماق من
منذ املثال، سبيل عىل أخرى. مرة املشهد ليتصدر يعود أن مرة من أكثر الجليد وحاول
فرتة فبدأت الصقيع، من موجة بسبب للجليد الرسيع الرتاجع توقف سنة ١٢٨٠٠ نحو
مرحلة عن لها تمييًزا األصغر» «درياس باسم تُعرف الفرتة وتلك سنة، ألف امتدت جليد
عىل يعلم أحد ال شدة. أقل وكانت حدوثًا سبقتها التي األكرب» «درياس القارس الربد
ضخم تفريٌغ سببها أن البعض يرى لكن املفاجئة، الباردة املوجة تلك سبب اليقني وجه
كانت وقد أجاسيز، بحرية ى وتَُسمَّ الغابرة، األزمنة بحريات إحدى يف وقع العذبة للمياه
أمريكا يف الجليد ذوبان عن الناتجة املرتاكمة املياه ضمت التي العمالقة البحريات إحدى
شمال إىل هناك ومن لورانس، سانت يف البحرية لهذه الكارثي اإلفراغ ولعل الشمالية.
بذلك فسمح القطبية، املناطق إىل الدافئة املياه تحمل التي التيارات عطل قد األطليس،
أخرى. مرة الجليد فتشكل بارًدا، يصري بأن العليا العرض خطوط مناطق يف للمناخ
عدًدا الجليدي العرص تلت التي الصقيع حقب من وغريها األصغر» «درياس فرتة تعلِّمنا
مناخي بتغري فيه عاملنا يمر الذي الوقت يف نتذكرها أن بنا يجدر التي املهمة الدروس من
قد للغاية رسيع بشكل والعكس الصقيع إىل الدفء من التحول يحدث قد أوًال: كبري؛
عىل املدى وبعيدة وخيمة عواقُب البحرية التيارات الضطراِب تكون قد ثانيًا: عقوًدا. يبلغ
الحًقا التفصيل من بمزيد االضطراب لذلك املقلقة اآلثار من طرًفا وسنتناول املناخ. تغري

الفصل. هذا يف

الصغري والعرصالجليدي البيضاء، امليالد وأعياد ديكنز، تشارلز

ماذا ولكن الجليدي، بالعرص دراية عىل الكتاب قراءة يف الحد هذا بلغ من أن املرجح من
صقيع فرتة عىل املناخ علماء يطلقه الذي املصطلح هو هذا الصغري؟ الجليدي العرص عن
وبداية ١٨٥٠ عام بني ما حتى — ١٢٠٠ وربما — األقل عىل ١٤٥٠ عام من استمرت
جبال قرى واجتاحت برسعة، الجليدية األنهار تقدمت الفرتة تلك خالل العرشين. القرن
األسماك صيد صناعَة كثريًا األطليس املحيط شمال يف البحري الجليد أعاق حني يف األلب،
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حتى جنوبًا البحر خاضوا اإلسكيمو سكان إن ويُقال اإلسكندنافية. والدول أيسلندا يف
فلم العالم، عن جرينالند يف مزدهًرا كان الذي الفايكنج مجتمع انقطع حني يف اسكتلندا،

ذلك. بعد أحد به يسمع
تقريبًا تقل عرش السابع القرن أواخر إنجلرتا يف السنوية الحرارة درجات كانت
ذلك فأدَّى و١٩٦٠، ١٩٢٠ عاَمي بني الفرتة يف عليه كانت عما واحدة مئوية درجة
املتجمد» «املهرجان احتفاالت تُعقد خاللها كانت قاسية جليدية شتاء فصول حلول إىل
من العديد يعكس وربما شائًعا. الثلوج تساقط وكان املتجمد، التيمز نهر عىل بانتظام
الشتاء لفصول أوصاًفا بها نجد حيث الباردة؛ املناخية املرحلة تلك ديكنز تشارلز أعمال
ميالد «عيد لقدوم — وتمنينا بل — املستمر توقعنا بقوة تعزز بالتأكيد وهي الثلجية،

القديم. الطراز عىل أبيض»
فمن ذلك ومع جدال. موضوع الصغري الجليدي العرص حدوث وراء السبب يزال فال
هناك فليس الصناعية، الثورة قبل حدثت قد الصقيع موجة معظم أن بما أنه الواضح
فرتة نفهم أن بمكان األهمية فمن هذا، ومع فيها. دور البرشية لألنشطة يكون ألن مجال
الطبيعية التغريات ر نقدِّ لم لو ألننا العاملي؛ االحرتار سياق يف الصغري الجليدي العرص
عن الناجمة اآلثار نكشف أن مستحيل شبه فسيكون مؤخًرا، كوكبنا عىل طرأت التي
الوحيد الكبري االستثناء يكن لم الصغري الجليدي العرص أن الواقع البرشية. األنشطة
التاريخية. العصور يف — القبيل هذا من يشء هناك كان إذا — املناخية القاعدة عن
بالحقبة ى يَُسمَّ ما تشهد — األقل عىل — أوروبا كانت مبارشة، تلك الصقيع فرتة فقبل
و١٣٠٠ ١٠٠٠ عاَمي بني — املناخ ن تحسُّ من الفرتة تلك وأثناء الدافئة. القروسطية
اليوم مناخ يف أخرى مرة حدث كما إنجلرتا شمال يف العنب زراعة نمت — ميالديٍّا
املناطق يف مواشيهم رْعي جرينالند يف اإلسكندنافيون املستوطنون استطاع بينما الدافئ؛
العرص من العالم خروج تزامن وقد الجليد. تحت مدفونة قريب وقت حتى كانت التي
عاملي، نطاق عىل التصنيع وترية تسارع مع عرش التاسع القرن نهاية يف الصغري الجليدي
االحرتار ظاهرة أسباب عن الحالية األقوال تأييد يف بالهنيِّ ليس إسهاًما ذلك فأسهم

املعارصة.
االحرتار ظاهرة أن عىل كبري علمي اتفاق هناك السابق، الفصل يف أرشنا وكما
سبب إىل بالكامل تُعزى أنها يؤكد يزال ال البعض لكنَّ اإلنسان، صنع من العاملي
الصغري الجليدي العرص من الكوكب خروج ضوء يف الحايل االحرتار َفريَْون طبيعي،
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األدلة أن ومع الدافئة. القروسطية الحقبة لفرتة مشابهة دافئة أخرى فرتة ودخوله
بحتًا، طبيعيٍّا وليس برشي االحرتار يف السبب أن للشك مجاًال يدع ال بما تثبت املتاحة
املايض يف أسفر طبيعي تغري عىل فرًضا ُفِرَض البرشية األنشطة تأثري أن يف شك من فما
إليها يشار التي األسباب أكثر من السبب؟ هو ما لكن املناخ. يف كبري تغري عن القريب
١٠ إىل ١٠٠ بني ما ترتاوح زمنية نطاقات عرب تختلف انبعاثاتها تزال ال التي الشمس
الصغري الجليدي العرص يف برودة مرحلتَي أكثر تتوافق املثال، سبيل عىل سنة. آالف
عاَمي األدنى» سبورر «حد وهما الشميس؛ النشاط يف انخفاضملحوظ مرحلتَي مع كثريًا
هاتني خالل ميالديٍّا. و١٧١٥ ١٦٤٥ عاَمي بني األدنى» موندر و«حد و١٥١٠، ١٤٠٠
شبه القطبي الشفق وكان عمليٍّا، رؤيتها يمكن شمسية بقع أي هناك تكن لم الفرتتني
األرض. لكوكب الشميس اإلشعاع قصف معدل يف انخفاض وجود إىل يشري مما معدوم؛
ُربع بأنه األدنى» موندر «حد خالل الشمس قطر الشمسية الفيزياء علماء يقدِّر وبينما
الربودة. من كبري قدر إلحداث كافيًا هذا يكون فقد اليوم، عليه هو مما باملائة واحد من
نسب وجود إىل تشري مؤخًرا ظهرت نظرية وهناك أخرى، عوامل ساهمت ربما ذلك ومع
عام الكبري الربكاني الثوران منها — الوقت ذلك يف املتفجر الربكاني النشاط من مرتفعة
التي الربودة يف ثانويٍّا دوًرا األقل عىل أدَّى ما وهو — إندونيسيا يف تامبورا لربكان ١٨١٥
فإن التايل، الفصل يف التفصيل من بمزيٍد سنناقش وكما الصغري. العرصالجليدي شهدها
الكربيت أكسيد ثاني من كبرية كميات ضخ يف جدٍّا فعالة الكبرية الربكانية االنفجارات
ارتفاع فوق الجوي الغالف طبقة وهي السرتاتوسفري، طبقة يف األخرى الكربيت وغازات
فتشكل الجوي الغالف يف املاء ببخار الغازات تلك تختلط هناك تقريبًا. كيلومرتات ١٠
إىل القادم الشميس اإلشعاع من نسبة ض يُخفِّ الذي الكربيتيك حمض من خفيًفا رذاذًا
وسطح الجوي) الغالف من الدنيا (الطبقة الرتوبوسفري طبقة تربيد إىل ويؤدِّي األرض،

األرض.

بريطاني عرصجليدي

برسعة تحدث قد كربى تغريات أن لنا اتضح املايض، يف املناخ تغري عن املزيد عرفنا كلما
— عقود بضعة غضون يف تقع ربما التي — العودة تلك ذلك عىل والدليل مذهلة.
قبل األصغر» «درياس فرتة ميَّز الذي القارس الربد إىل االعتدال املتزايدة الظروف من
القروسطية الحقبة فرتة من الرسيع ل بالتحوُّ يتعلق فيما الحال وكذلك سنة؛ ١٢٨٠٠
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يكفي بما باردة الغالب يف الشتاء فصول كانت الصغري، الجليدي العرص خالل :3-3 شكل
التيمز.2 نهر ضفاف عىل الجليد معارض إلقامة

املناخ ميل هو القلق من نفسه القدر يثري وما الصغري. الجليدي العرص إىل الدافئة
يف الحال هي كما معني، ضغط تحت يقع عندما النقيض إىل النقيض من فجأًة للتقلب
السؤال أخرى مرة يثري وهذا اإلنسان. يسببه الذي االحرتار ضغط بسبب الراهن الوقت
يسبب أن خاللها من يمكن طريقة أي هناك هل الفصل: هذا بداية يف طرحته الذي
بََدِهي، غري هذا يبدو قد برودة؟ األكثر الجوية األحوال إىل العودة الحايل العاملي االحرتار
املتحدة، باململكة يتعلق فيما األقل عىل أيًضا؛ يحدث قد أنه عىل متزايدة أدلة هناك لكن
يمكِّن الذي الوحيد السبب بأكملها. األطليس شمال منطقة وربما أوروبا، غرب وشمال
تيار أن هو إنجلرتا غرب وجنوب أيرلندا غرب يف االزدهار من االستوائية النخيل أشجار
فاململكة لذلك، ونتيجًة الكاريبي. البحر منطقة من شماًال الدافئ املاء يحمل الخليج
عرض خطوط عىل تقع التي البالد من غريهما من بكثري دفئًا أكثر وأيرلندا املتحدة
لكن الشمالية. القطبية شبه الظروف مع تتأقلم أن عليها والتي كندا، رشق يف مشابهة
أن ا جدٍّ املحتمل من الجنوب؟ من القادمة الدافئة املياه إمدادات ُحجبت لو سيحدث ماذا
إن بل الربودة، شديد — أوروبا غرب شمال من الكثري وربما — الربيطاني املناخ يصبح
الجزر وهي سابًقا)، (سبيتسبريجني سفالبارد مناخ ينافس أن يمكن إنه قال بعضهم
دراسة ويف القطبي. الدب يعيش حيث الجليد يكتنفها التي جرينالند رشق قبالة الواقعة
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إذا يحدث أن يمكن ما املتحدة اململكة يف الجوية األرصاد مكتب حاكى مؤخًرا، أُجريت
وسيكون بأكمله، الشمايل الكرة نصف يربد قد التايل، العقد يف الخليج. تياُر أُوِقَف ما
من سلسلة ستأتي املتحدة اململكة يف األطليس. شمال أنحاء جميع عىل األثر أقوى لذلك
درجات فيها وستهبط اإليقاف، ذلك من سنوات بضع غضون يف القارس الشتاء فصول

أكثر. وربما الصفر تحت مئوية درجات ١٠ إىل الحرارة
العذبة املياه من هائلة كميات إطالق إيقافه أو الخليج تيار إضعاف طرق بني من
املناخية النماذج من عدد به تنبَّأت ما بالضبط وهذا األطليس، املحيط شمال يف الباردة
وما القرن هذا يف العاملي االحرتار ظاهرة تأثري عىل نظرة إللقاء ُصممت التي املختلفة
مئوية درجات ٢-٣ بمقدار الحرارة درجة ارتفاع فإن التوقعات، آلخر وطبًقا بعده.
بكثري ذلك قبل يكن لم إن ٢١٠٠ عام بحلول الحدوث مؤكد يكون يكاد أمر وهو —
باملائة. ٤٥ بنسبة تباُطئه أو الخليج تيار توقف احتمال وجود إىل يؤدي سوف —
املتحدة باململكة املحيطة البحار تصبح قد قرن، نصف عىل قليًال يزيد ما وخالل وحينها،
ظروف املنطقة تلك لتسود السائدة، الطقس أنماط تتغري ثَمَّ ومن بكثري؛ برودة أكثر
املتوقع من الحرارة، درجات ارتفاع من العالم بقية تعاني وبينما برودة. أشد جوية
الصقيع قسوة بكثري تفوق جليدية فرتة إىل االنزالق يف األطليس شمال منطقة تبدأ أن
املبارشة غري اآلثار تنترش قد بداية. مجرد هذا يكون وقد الصغري. الجليدي العرص خالل
الحايل، االحرتار عىل تطغى بحيث األطليس؛ املحيط شمال يف املحيطات دوران يف للتغريات
الختام يف نظرة نُلِق دعونا إذْن جديد. من الجليد عرص إىل الشمايل الكرة نصف وتعيد

العودة. تلك يف البرش يلعبه قد الذي والدور الجليدي العرص عودة احتماالت عىل

الثلج إىل النار من

بالفعل مستعد كوكبنا أن لوجدنا ميالنكوفيتش، دورات منظور من األمر إىل نظرنا لو
يعتقد الكامل. الجليدي العرص ظروف إىل والعودة الحالية الجليدية بني الفرتة لنهاية
بتوازن تطيح للنظام مفاجئة صدمة أعني البدء؛ رشارة سوى مطلوبًا ليس أنه البعض
كان إن مؤكًدا ليس احتماًال. أقل حالة يف ليصبح تماًما ينهار ثم يرتنح وتجعله املناخ
الجديدة األبحاث لكن املناسب، الحجم من صدمة يسبب أن عىل قادًرا العاملي االحرتار
يبدو أخرى، ومرة غًدا. جليًدا يصبح قد اليوم احرتار أن من متزايد قلق إىل تقودنا
يبدو الذي األطليس، املحيط بشمال الخاص املحيطات دوران نظام يف يكمن املفتاح أن
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حلقات إىل الدفء حلقات من املايض يف جرت التي بالتحوالت وثيًقا ارتباًطا مرتبط أنه
فقط واحد جزء الواقع يف هو الناس معظم يعرفه الذي الخليج تيار إن والعكس. الصقيع
املحيط يف التقلبية «التيارات داللة أكثرها لعل مختلفة، بأسماء يُعرف تيارات نظام من
تصبح ثَمَّ ومن تربد؛ فإنها شماًال، املالحة الدافئة الخليج تيار مياه تتجه حني األطليس».
قد تكون الشمايل املتجمد املحيط إىل فيه تصل الذي الوقت يف لذلك، ونتيجًة كثافة. أكثر
إىل لالنضمام أخرى مرة الجنوب إىل يتجه املحيط أعماق يف بارًدا تياًرا لتشكِّل غرقت

العاملي. الناقل باسم املعروفة البحرية التيارات من أوسع نظام
أحكمت كلما كثريًا تتعطل األطليس املحيط يف التقلبية التيارات عملية وكأن اآلن يبدو
عىل — األصغر» «درياس فرتة خالل الشمايل. الكرة نصف عىل قبضتها الباردة الظروف
خفضت ثَمَّ ومن كثريًا؛ انخفضت قد املحيطات دوران حركة أن يبدو — املثال سبيل
ُجمع ما وآِخر مئوية. درجات ١٠ إىل تصل بنسبة األوروبي الشمال يف الحرارة درجات
عىل أُجريت دراسات من واملستقاة — وامللوحة املحيطات حرارة درجات حول دالئل من
الخليج تيار أن إىل أيًضا يشري — املنخربات باسم تُعرف دقيقة بحرية كائنات أصداف
يبدو ما وعىل سنة. ألف ٢٠ نحو منذ األخري الجليدي العرص ذروة يف بكثري أضعف كان
املحيطات دوران نظام أن إىل يشري مما الحالية؛ قوته بثُلثَي يتمتع الخليج تيار كان
الجليدي العرص حدوث يف دوٌر اإلضعاف لذلك كان هل والسؤال: نسبيٍّا. أُضعف بالكامل
أن ا عامٍّ اعتقاًدا هناك لكنَّ الجواب، يعرف أحد ال نتيجة؟ مجرد كان أنه أم األخري،
نصف يف بكثري برودة أكثر جوية أحوال وجود إىل يؤدِّي املحيطات دوران حركة ضعف
الباردة املياه من كبرية تدفقات مع يرتافق الضعف هذا مثل أن ويبدو الشمايل، الكرة
الجليدي والغطاء الشمايل القطبي البحر جليد ذوبان وبسبب األطليس. املحيط شمال إىل

القادمة. القليلة القرون يف تماًما حدوثه يُتوقع ما هو هذا فإن جرينالند، يف
من ضخمة كميات انطالق أدَّى سنة، ١٢٨٠٠ قبل األصغر» «درياس فرتة خالل
سنة ألف امتدت إذ طويًال؛ تُدْم لم باردة موجة إحداث إىل الجليدية البحريات من املياه
ميالنكوفيتش دورات نمط يف ما بمرحلٍة تمر األرضحينها كانت ذلك، ومع ذلك. نحو أو
بني الفرتة بني لالنتقال االستعداد أهبة عىل نحن واآلن الحرارة. درجات ترتفع حيث
األنشطة عن الناجمة التلوث آثار دون ومن القادم، الجليدي والعرص الحالية الجليدية
املعقول غري من االنخفاض. إىل سبيلها يف الحرارة درجات تكون أن ع توقُّ يمكن البرشية
قد الشمايل املتجمد املحيط إىل الباردة العذبة املياه تدفق أن حينها، األقل، عىل نعترب أن
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سيوِجد لكنه أوروبا، غرب شمال يف الصقيع من وجيزة فرتة إيجاد إىل فقط يؤدي ال
لن االنتظار ولعل بأكمله. الشمايل الكرة نصف عىل يؤثِّر جديًدا جليديٍّا عًرصا أيًضا
— أمريكيان مناخية نماذج صانَعا صمم العرشين، القرن تسعينيات ففي بنا؛ يطول
ملا األرض مناخ لنظام شامًال حاسوبيٍّا نموذًجا — هول وأليكس ستوفر رونالد هما
واكتشفا القادمة، القليلة األلفيات يف األقدار لنا تخبئه ما ملعرفة الزمن من عقد من يقرب
غربية رياح ستهب عام ٣٠٠٠ نحو غضون يف أنه النموذج ذلك تنبأ للقلق. مثريًا أمًرا
الشمايل القطب من العذبة املياه من كبرية كميات دفع عىل فتساعد جرينالند عىل مكثفة
منخفضة، كثافة ذات الربودة الشديدة املياه تلك أن وبسبب األطليس. املحيط شمال إىل
منخفض ضغط ذا طقٍس نظاَم فتوِجد فوقها، الهواء فتربِّد السطح، عىل ستظل فإنها
اإليجابية. الفعل ردود آليات إحدى خالل من الغرب نحو العواصف يعزز أن شأنه من
مئوية، درجات ثالث إىل تصل بنسبة األطليس شمال تربيد ذلك أثر يكون أن ع املتوقَّ ومن
أكثر جوية أحوال يف يتسبب مما األطليس؛ املحيط يف التقلبية الدورات إضعاف إىل وأيًضا
إال يستمر لن البارد السيناريو فإن النموذج، لذلك ووفًقا أوروبا. غرب شمال يف برودة
االحرتار عزز إذا أنه من قلقهما عن أعربا العاِلَمني هذين ولكن ذلك، نحو أو عاًما ٤٠ ملدة
الباردة املياه من اإلضافة هذه فإن واسع، نطاق عىل جرينالند يف الجليد ذوبان العاملي
من النطاق واسعة ثابتة حقبة لتصبح األمد القصرية اإلقليمية الربودة موجة م تضخِّ قد
إذ بالفعل؛ ُرصدت قد القادم الصقيع أمارات أوىل أن القلق من املزيد يثري ومما الجليد.
قد فارو وجزر اسكتلندا بني جنوبًا يجري ا مهمٍّ تياًرا أن عن الحديثة القياسات كشفت
دليل أول هذا يكون فهل املاضية. الخمسني السنوات يف باملائة ٢٠ بنحو سريه تباطأ
نحو للمناخ والثابت البطيء والتدهور األطليس، املحيط يف التقلبية الدورات انهيار عىل

القارس؟ الربد
العاملي املناخ عىل التجارب إلجراء التوقيت هذا سوء مدى توضيح وسائل أفضل من
درجات بسجل الجليدية بني الفرتة بهذه الخاص الحرارة درجات سجل مقارنة هي
لدرجات الطبيعي التوجه أن نالحظ أن للغاية املهمة األمور ومن املايض. يف الحرارة
السنني. من آالف عدة منذ مستمر األمر واقع يف الهبوط وهذا بالفعل، هبوط إىل الحرارة
االحرتار بسبب صعوديٍّا ليصري ينعكس النزويل التوجه كان لو كما يبدو اللحظة هذه يف
حرارة درجة ستقل العالم يف الدفيئة الغازات انبعاثات بدون وأنه اإلنسان، يسببه الذي
قطع قد حينها العالم سيكون — سنة ٨٠٠٠ خالل مئوية درجات ٣ بمقدار العالم

73



العاملية الكوارث

تأثري بفعل الحايل الوقت يف الربودة تفادي ومع القادم. الجليد عرص نحو كبريًا شوًطا
يف التأثري هذا ل يعجِّ فربما األطليس، املحيط يف التقلبية الدورات عىل العاملي االحرتار

القادم. الجليدي العرص قدوم من املطاف نهاية
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الفرتة ب2 الجليدية
الحالية

الفرتة ب2 الجليدية
األخ7ة

سنة (ميالدية)

٤٠٠٠٠−

إىل والسابقة الحالية الجليدية بني الفرتة يف الحرارة درجات بني املقارنة تشري :4-3 شكل
القادم. الجليدي العرص نحو طريقنا يف كبريًا شوًطا قطعنا قد بالفعل أننا

االحرتار ظاهرة بإمكان أنه القارئ عزيزي إقناعك يف نجحت قد أكون أن اآلن آمل
يكون قد هذا وأن برودة، أكثر جوية أحوال يف الدخول رشارة إطالق الحالية العاملي
ضنا وخفَّ رشده، إىل العالم عاد لو سيحدث ماذا الدفيئة. للغازات مستمر النبعاث نتيجًة
الجوي؟ الغالف إىل نضخها التي األخرى والغازات الكربون أكسيد ثاني كمية كثريًا
هو يدنا يف ما كل محالة. ال آٍت الجليد أن وعرفنا البيانية الرسوم استعرضنا لقد حسنًا،
وأيٍّا أوًال. القيظ من نعاني أم مبارشة الجليدي العرص يف الدخول نريد كنا إن نحدد أن
الجليد عاد لو صعوبة تزداد سوف القادمة األجيال حياة أن ينكر أحد فال خيارنا كان
فستكون ورشقها آسيا ووسط وروسيا الشمالية وأمريكا أوروبا يف الحياة أما أخرى. مرة
شك بال سرتافقها التي جنوبًا، املتجهة الجماعية الهجرات يهدد ما وهو تماًما، مستحيلة
ال الجليدي العرص خالل األرض مناخ ومواردها. املعيشة أماكن بخصوص دامية حروب
ذلك، من يقرب ما أو نسمة، مليارات ١٠ إىل ٨ من مجموعه البالغ سكانها عدد يناسب
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سيؤدي مما أهلية؛ حروب جانب إىل النطاق واسعة مجاعة هناك ستكون أنه املؤكد ومن
كما ذلك، من ينجو سوف البرشي الجنس أن يف شك من ما البرشي. الجنس هالك إىل
يعدَو لن أنه املرجح من لكن القطبية، معاقله تارًكا مرة آخر يف الجليد تحرك حني فعل

السابق. يف عليه كان عما باهتة صورة كونه

للقلق مثرية حقائق

ثلج كرة األرض كانت مضت، سنة مليون و٦٠٠ ٨٠٠ بني يرتاوح ما منذ •
أكثر. أو كيلومرت ١ ُسمكها الجليد من بطبقة مغطاة مجمدة

برشي. جيل ٦٠٠ سوى األخري الجليدي العرص نهاية وبني بيننا يفصل ال •
أقل املتحدة اململكة يف الحرارة درجات كانت األخري، الجليدي العرص ذروة يف •
مئوية درجة ٢٥ بمقدار وأقل اآلن، عليه هي مما مئوية درجة ١٥–٢٠ بمقدار

الشمالية. أمريكا من كبري قطاع يف
منذ الجليد انحسار بدأ منذ مرتًا ١٢٠ من أكثر البحر سطح مستويات ارتفعت •

سنة. ١٨٠٠٠ نحو
وهو — فحسب مئوية درجات ٢-٣ بمقدار الحرارة درجة ارتفاع شأن من •
احتمال يف يتسبب أن — ٢١٠٠ عام حلول قبل الحدوث مؤكد يكون يكاد ما

باملائة. ٤٥ بنسبة وذلك كثريًا، تباُطئه أو الخليج تيار توقف
بنسبة ضعف قد فارو وجزر اسكتلندا بني يتدفق األطليس املحيط يف تيار هناك •

املاضية. الخمسني السنوات خالل الحال عليه كانت عما باملائة ٢٠
درجات ٣ بمقدار العالم حرارة درجات تقل قد الدفيئة، الغازات انبعاثات دون •

سنة. ٨٠٠٠ غضون يف مئوية

هوامش

(1) Israel Antiquities Authority.
(2) © Museum of London.

75





الرابع الفصل

الداخيل العدو

عاتية، تسونامي وأمواج هائلة، بركانية انفجارات
قادم كبري وزلزال

األرض عىل جحيم

ال مظلًما عامًلا تمأل الكربيتي للغاز الكريهة الرائحة للجحيم؛ ممكن منظر أسوأ تخيل
أعىل من ينهمر ثقيٌل رماٌد مرئي؛ غري بعيد أفق يف باهت أحمر وهج سوى ظلمتَه يَشق
تختنق ذا أنت ها إزالته. يمكن مما بأرسع واألذنني واألنف العينني يسد الُحبيبي كالثلج
الرمادي اللعاب إخراج جدوى دون محاوًال فمك يف أصابعك فتُدخل التقيؤ، وتحاول
يكشف فجأًة بالغة. بصعوبة تلتقطه نفس كل مع اقتحاًما التنفيس جهازك يقتحم الذي
التي الخيالية األرض تلك — موردور ألرض املرعب املشهد عن األبصار يخطف برق
معاملها كل اندثرت وقد — تولكني جون للكاتب الخواتم» «سيِّد ملحمة يف ذكرها ورد
اآلذان يصم رعد صوت يُعلن الساعة. يف مرت نصف بمعدل يرتاكم رماد تحت املألوفة
إىل الرماد انجرافات تتحول ثواٍن، غضون ويف عارم. طوفان وبداية الظالم عودة عن
مًعا، والرماد املتساقط املطر يجتمع وحني أرًضا. تطرحك تكاد الطني من مندفعة سيول
ليس الحركة. عن لتعيقك فوقك ُسمكها يزداد الطني من لزجة بُكريَّات السماء تقصفك
الجو لكن الدافئة، بأشعتها األرض تلك عىل يوًما أطلَّت قد الشمس أن إىل يشري ما هناك
الخانقة الحرارة وسط فشيئًا شيئًا يُشوى جسدك أن الواقع الربد. عن يكون ما أبعد
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مع ليختلط جسدك يف مسام فتحة كل من يتصبب والعرق الطبيعة، فرن من املتصاعدة
جلدك. من شرب كل تغطي التي الوحل أنهار

٥٠٠ نحو حول الخطر مناطق يسكنون الذين نسمة املليار نصف من البعض
رأَْوا فقد خياله؛ استخدام إىل يحتاج ال التاريخ مر عىل بنشاطها املعروفة الرباكني من
ثورة من الناجني أحد عىل هنا قدمناه الذي الوصف عرضَت ولو أعينهم. بأم الجحيم
وتافورفور فولكان لربكانَي التوءمتني الثورتني أو (الفلبني) ١٩٩١ عام بيناتوبو بركان
هذا «رأيت قائًال: برأسه ألومأ سنوات؛ بثالث بعدها الجديدة) غينيا (بابوا رابول يف
منحدرات عن بعيًدا منَّا يعيش ملن املشهد ذلك بشاعة من وبالرغم بعيني!» الجحيم
كيلومرت ١٥٠٠ بُعد عىل هذا حدث لو ماذا لكن االستغراب. يثري ما فيه فليس الرباكني،
الربكانية «االنفجارات أن سيعني ألنه استثنائيٍّا؛ حدثًا ذلك سيكون الربكاني؟ الثوران من
تلك فأمام األرض. كوكب مزقت قد — فتًكا الطبيعية الظواهر أشد أحد — الهائلة»
ومقارنًة الحديث؛ العرص يف الربكانية الثورات أكرب فداحة تتضاءل العمالقة االنفجارات
عام (إندونيسيا) كراكاتوا رضب الذي الكارثي الربكاني الثوران هول ينعدم يكاد بها
العمالق الثوران إن بل وسومطرة. جاوة سكان من ألًفا ٣٦ نحو مقتل عن وأسفر ١٨٨٣
تسبب (والذي عام وخمسمائة بألف امليالد قبل اليونانية ثريا جزيرة أوصال مزق الذي
نارية كمفرقعة سيبدو الخالدة) أطالنتيس أسطورة وأطلق املينوية، الحضارة زوال يف

املزلِزل. الحدث بذلك قورن ما إذا
التقديرات وتشري شائعة، ليست الهائلة الربكانية االنفجارات تلك أن حظنا لحسن
االنفجارات تلك من األرض تشهد لم األرض تاريخ من األخرية سنة املليوني طوال أنه إىل
القرشة تحطم عن النوع هذا من كارثة آخر أسفرت سنة. ألف مائة كل انفجاَرين سوى
ذلك يعني ال لكن سنة. ٢٦٥٠٠ قبل نيوزيلندا يف الشمالية بالجزيرة تاوبو يف األرضية
مثلها — الطبيعية فالظواهر أخرى؛ سنة ألف وعرشين أربعة مدة مأمن يف سنكون أننا
هائل بركاني انفجار يقع فقد ثَمَّ ومن املواعيد؛ بجدول كثريًا تبايل ال — الحافالت مثل
— الهائلة الربكانية االنفجارات أن األمر يف املفزغ سنة. ألف ١٠٠ أو سنوات ١٠ خالل
عواقبها لتفادي إمكانية هناك تكون لن تقع حني — «العادية» الربكانية للثورات خالًفا
عاملنا سيجد الجيولوجية القالقل عن تكون ما أبعد بلدان يف منا يعيش فمن املدمرة.
كان لو حتى القادم، الهائل الربكاني االنفجار بسبب عقب عىل رأًسا ينقلب الدافئ
له سيكون ما إىل يرجع وهذا الكوكب. من اآلخر الجانب عىل بعيدة أراٍض يف سيحدث
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كثريًا سيقلل الجوي الغالف يف عاليًا وغاز رماد من يتصاعد فما املناخ؛ عىل هائل أثر من
بركاني شتاء قدوم يف ويتسبب األرض، سطح إىل تصل التي الشمسية األشعة كم من

بأرسه. العالم يشمل الربودة شديد
أكثر نظرة نُلِق دعونا القادم، الربكاني للشتاء الوخيمة العواقب إىل التطرق وقبل
العادية. الربكانية بالثورات مقارنًة الهائلة الربكانية االنفجارات مقياس عىل تفصيًال
ومن الربكانية. الثورات أحجام بني للمقارنة األخرية السنوات يف املقاييس من عدد ُوضع
الرباكني عامَلا وضعه الذي الربكاني» التفجر «مؤرش شيوًعا وأكثرها املقاييس تلك أقدم
الثورات حجم تقدير األساس يف هدفه وكان ،١٩٨٢ عام سيلف وستيف نيوهال كريس
التي املواد كتلة إىل االنفجار حجم ويشري بينها. واملقارنة وشدتها التاريخية الربكانية
هذا ويتميز املواد. تلك به تُطَلق الذي للمعدل مقياٌس االنفجار شدة بينما يطلقها،
ما وهو الزالزل)، شدة لقياس املعروف ريخرت مقياس (مثل لوغاريتمي بأنه املؤرش
منه األدنى االنفجار من مرات عرش أكرب انفجاًرا تمثل املقياس عىل نقطة كل أن يعني
أكرب الربكاني التفجر مؤرش عىل درجات ٥ قوته بركاني ثوران يكون وهكذا مبارشة.
أن حني يف الربكاني، التفجر مؤرش عىل درجات ٤ قوته بركاني ثوران من مرات عرش
درجات ٧ قوته بركانيٍّا وثورانًا مرة، مائة أكرب يكون درجات ٦ قوته بركانيٍّ ثورانًا
التي الربكانية للحمم الطفيفة التدفقات ل تسجِّ املؤرش، قاعدة عند مرة. ألف أكرب يكون
حني يف صفر، درجة هاواي يف لوا وماونا كيلوا مثل الربكانية الثورات معظم تميز
أو لندن لتغطية يكفي ما الرماد من تطِلق التي التفجر الطفيفة الربكانية الثورات أن
خرباء املؤرش يستهوي وال درجتني. أو درجة تسجل الغبار من خفيفة بطبقة نيويورك
الذي الربكاني الثوران يصفون فهم ذلك؛ من أعىل قيم إىل يرتفع حني إال الرباكني علم
درجات ٤ يسجل والذي «متوسط»، بأنه الربكاني التفجر مؤرش عىل درجات ٣ يسجل
املحيطة البقعة يف شامل دمار عن تسفر الربكانية الثورات من النوعية وهذه «كبري». بأنه
وتدفن الجوي، الغالف يف كيلومرتًا ٢٠ إىل ارتفاعها يصل الرماد من أعمدة مطلقة بها،
أكثر. أو مرتًا ُسمكها يبلغ الربكاني الحطام من أكوام تحت بها املحيطة الطبيعية املناظر
ثوران بسبب الجديدة) غينيا (بابوا الجديدة بريطانيا يف رابول بلدة ُدمرت ،١٩٩٤ عام
عانت حتى — ١٩٩٧ عام تحديًدا — قليلة سنوات إال هي وما الحجم، بهذا بركاني
الربكانية الثورات نفسه. املصري من الكاريبية مونتسريات جزيرة عاصمة بليموث مدينة
واشنطن (بوالية هيلني سانت جبل بركان مثل — املؤرش عىل درجات ٥ تسجل التي
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تُسبب ما عادًة — اإلعالمية التغطية من وافًرا حظٍّا نال الذي ١٩٨٠ عام األمريكية)
فقد درجات ٦ تسجل التي الربكانية الثورات أما محيل؛ نطاق عىل الفوىض من حالة
بركان ثورة تكون وربما األمد. طويلة آثار لها وتكون املحيل املستوى عىل دماًرا تسبب
من أطلق فقد العرشون؛ القرن عرفها بركانية ثورة أكرب ١٩٩١ عام الفلبني يف بيناتوبو
واحًدا كيلومرتًا ارتفاعها يبلغ طبقة تحت لندن وسط لدفن يكفي ما والحطام الرماد
يغذيها التي الطينية التدفقات ظلت الكارثة تلك بعد ولسنوات اآلالف. مئات وترشيد
انسداد يف ذلك وتسبب جديد، من الخمود إىل عاد الذي الربكان جانبَي عىل تنصبُّ الرماد
بركاني ثوران عن تحدثنا إن أما واملدن. البلدان وإغراق الزراعية، األرايض ودفن األنهار،
من يقرب ما إىل بالزمن نعود أن فعلينا الربكاني، التفجر مؤرش عىل درجات سبع يسجل
فبينما الشهرية. ووترلو معركة رحى دارت حيث ١٨١٥ عام تحديًدا الزمان؛ من قرنني
تامبورا ى يَُسمَّ بركان ثار أوروبا، عىل للهيمنة يتنافسان ونابليون ويلينجتون جيَشا كان
يُعد قد فيما عارمة ثورة اإلندونيسية، سومباوا جزيرة عىل طويلة فرتة منذ خامًال كان
ستامفورد السري تحدَّث سنة. آالف ١٠ قبل الجليدي العرص نهاية منذ األكرب الثوران
عن — جاوة لجزيرة الربيطاني الحاكم نائب منصب حينها يشغل كان الذي — رافلز
وعندما كيلومرت. ١٦٠٠ بعد عىل سومطرة يف صداها دوَّى الهائلة االنفجارات من سلسلة
ومع قتيل. ألف ١٢ وراءها خلَّفت قد كانت يوًما، ٣٤ بعد الربكانية الثورة تلك انتهت
بينما واألمراض للمجاعات فريسة إندونييس ألف ٨٠ وقع التالية، األشهر ففي ذلك،
فتك التي األماكن يف للرشب الصالحة واملياه الغذاء عىل العثور أجل من يصارعون كانوا

الربكاني. الرماد بها
آثاره لكن إندونيسيا، بشعب الشامل الدمار ألحق قد تامبورا بركان أن شك ال
املبارشة، غري آثاره عن أما آسيا. رشق جنوب من واحد قطاع عىل مقترصة كانت املبارشة
الرماد، من مكعبًا كيلومرتًا ٥٠ نحو جانب فإىل العالم. دول من كثري منها عانى فقد
طبقة إىل بالكربيت املشبعة الغازات من طن مليون ٢٠٠ نحو تامبورا بركان أطلق
رسعان الكوكب. أنحاء جميع إىل رسيًعا العالية االرتفاعات رياح لتحملها السرتاتوسفري،
إيروسوالت من طن مليون ١٥٠ لتشكل الجوي الغالف يف باملاء الغازات امتزجت ما
الشميس اإلشعاع حجب عىل قادرة السائل من دقيقة جزيئات وهي الكربيتيك؛ حامض
وانخفضت التدهور، يف الشمايل الكرة نصف مناخ بدأ أشهر، غضون ويف األرض. عن
التقديرات تشري صيف». بال «عام بأنه ١٨١٦ عام معه ُعرف حدٍّ إىل الحرارة درجات
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يساوي ما أي — مئوية درجة ٠٫٧ نحو انخفضت حينها العاملية الحرارة درجات أن إىل
ذلك ليتسبب — كامل جليدي عرص يف الكوكب لدخول املطلوب االنخفاض ُسبع تقريبًا
هي تلك املرتدية الجوية األحوال ولعل غزيرة. وأمطار وثلوج، صيفي، صقيع موجة يف
شهرة؛ أفكارها بنات أكثر عن ليتفتق شييل ماري املبدعة الكاتبة خيال شحذت التي
املشبع الشمس وغروب الهائل الرماد كمَّ إن يقال حني يف «فرانكنشتاين»، رواية وهي

أعماله. أهم ترينر مايور جوزيف الربيطاني الرسام ألهما قد بالغازات
للغاية، سيئة ١٨١٦ عام الشمالية وأمريكا أوروبا يف الجوية األحوال كانت بالتأكيد
معها ينهار لدرجة املناخ يغري أن العالم من بعيد جزء يف بركاني لثوران يمكن هل لكن
يف شك ال أنه إىل املايض من املستمدة األدلة تشري نعرفه؟ الذي العالم وينتهي املجتمع
األوردوفييش العرص إىل — الوراء إىل الجيولوجي بالسجل عدنا ولو ذلك. حدوث إمكانية
يُعرف فيما وقع عمالًقا بركانيٍّا ثورانًا أن لوجدنا — سنة مليون ٤٥٠ يقارب ما منذ
كل ملحو يكفي ما الربكانية الحمم وتدفقات الرماد من أطلق قد الشمالية بأمريكا اآلن
مرص جمهورية مساحة يعادل ما أي مربع؛ كيلومرت مليون عن تقل ال مساحٍة عىل يشء
الغاز كمية أن بد ال ذلك، إىل باإلضافة املتحدة. اململكة مساحة أضعاف أربعة أو العربية،
من قليًال اقرتبنا ولو هائلة. كانت الجوي الغالف يف الربكان ذلك أطلقها التي والحطام
وايومنج يف يلوستون منطقة لوجدنا — فحسب سنة مليونَي قبل أي — الحايل عرصنا
(يطَلق عمالقة بركانية فوهة وراءه خلَّف أن القوة من بلغ مروًعا بركانيٍّا ثورانًا تشهد
وقد أمريكية. والية ١٦ عىل سقط رماًدا وأطلق كيلومرتًا، ٨٠ قطرها كالديرا) اسم عليها
منذ ثالث وانفجار سنة، مليون ١٫٢ نحو منذ يلوستون يف آخر هائل بركاني ثوران وقع
واقتصادها املتحدة الواليات لرتكت اليوم، األخرية الكارثة تلك وقعت ولو سنة. ألف ٦٤٠

مرتدية. حالة يف العاملي املناخ ولجعلت لها، يُرثى حالة يف
قوة قوتها بلغت بتيارات املحيطة الريفية املناطق الربكاني الثوران ذلك اجتاح
الحمم تدفقات باسم تُعرف التي املتوهجة والغازات الربكانية هارة الصُّ من األعاصري
البالد أنحاء جميع يف نُرشت لو — كافية التدفقات تلك أحجام وكانت الفتاتية، الربكانية
تساقط سنتيمرتات. ٨ ُسمكها بطبقٍة بأكملها األمريكية املتحدة الواليات لتغطية —
تكساس) والية (يف باسو إل مدينتا اآلن تشغلها أماكن إىل وصل حتى بعيًدا الرماد
يلوستون ثوران عن الناجم الرماد عىل وُعثر بل كاليفورنيا)، والية (يف أنجلوس ولوس
بركانية ثورات أي تُسجل لم أنه ومع الكاريبي. البحر قاع من جيولوجية حفر عينات يف
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والربك املذهلة، الحارة املاء وعيون الساخنة، الينابيع فإن سنة، ألف ٧٠ ملدة يلوستون يف
سطح عن بعيد غري ما مكاٍن يف تزال ال الساخنة الصهارة أن تشهد املتدفقة الطينية
األرض سطح عىل يطرأ وما املنطقة، تهز التي الزالزل من العديُد أيًضا هذا ويؤيد األرض.
يلوستون منطقة ستشهد متى أحد يعرف ال دورية. وهبوط ارتفاع عمليات من هناك
ترتاوح ال. أم األساس من سيقع هذا كان إذا حتى وال آخر، مدمًرا هائًال بركانيٍّا انفجاًرا
ولذا عام؛ ألف و٨٠٠ ألًفا ٦٦٠ بني الكربى الثالثة يلوستون انفجارات بني العودة فرتات
ألف مائة عىل يزيد ما انتظرناها إن أو قريبًا جديدة بركانية ثورة توقعنا إن نبالغ فال
وأن أخرى، هائلة بركانية انفجارات يلوستون منطقة تشهد أال أيًضا الوارد ومن سنة.

تماًما. يفنى أن إىل تدريجيٍّا العمالق الربكاني النظام يخبَو
وقعت قد املروعة األحداث تلك لكن جيد، هذا قائلني: أنفسنا نُطمنئ أن علينا يسريٌ
لهو الطريقة بهذه التفكري إن اليوم؟ تحدث ال قد أنها املؤكِد أَِمَن سحيقة. أزمنة يف
توبو بحرية يف عمالق بركاني ثوران أطلق ميالديٍّا، ١٨١ عام يف للغاية. فادح خطأ
بينما الشمالية، الجزيرة من كبري جزء عىل أتت فتاتية بركانية حمم تدفقات بنيوزيلندا
ألف ٢٤ من أقل قبل بالجزيرة أكرب رضًرا العالم شهده هائل بركاني انفجار آخر ألحق
الزمنية الفرتة ضمن يزال ال كان وإن بعيد زمن منذ أي — عام ألف ٧٤ وقبل سنة.
التاريخ عرفه بركاني ثوران أكرب إنه عنه القول يمكن ما أسفر — الحديثة لإلنسانية
التي — الشاسعة الفتحة وهذه سومطرة. شمال توبا يف كيلومرت ١٠٠ قطرها حفرة عن
تَِركة وراءها أن عىل أدلة هناك لكن كبري، سياحي جذب منطقة — بحرية اآلن صارت
الجنس عىل القضاء من أدنى أو قوسني قاب توبا بركان ثوران كان ربما سوءًا. أشد
إىل جنبًا — توبا انفجار أن يف شك من ما لكن االنفجار، حجم تقديرات تختلف البرشي.
درجات ٨ قوَّته هائًال بركانيٍّا انفجاًرا يكون ألن يرقى — يلوستون انفجارات مع جنب
الثوران ذلك أثناء املنبعث الحطام إجمايل أن يُعتقد كان الربكاني. التفجر مؤرش عىل
الرماد من بطبقة الهند لتغطية يكفي ما وهو مكعب، كيلومرت ٣٠٠٠ يقارب الربكاني
الجيولوجية العينات دراسة من مؤخًرا ظهرت التي فاألدلة ذلك ومع واحد. مرت ُسمكها
مما أطول وقتًا استغرق قد الربكاني الثوران ذلك أن إىل تشري البحار قاع من املأخوذة
بنحٍو عنه؛ ل ُسجِّ ما بكثري يفوق ما الحطام من قذف وأنه سابًقا، يعتقدون العلماء كان
لدفن يكفي الكم هذا إن قلنا إن تصدق ال ولعلك مكعب. كيلومرت ٦٠٠٠ إىل يصل قد

مرت. ثلثا ُسمكها طبقة تحت بأرسها املتحدة الواليات
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مصريهم كان الوقت ذلك يف سومطرة يف يعيشون كانوا الذين أسالفنا أن شك ال
آلثار بد فال االنقراض، لخطر ككلٍّ البرشي الجنس يتعرض لكي ذلك، ومع الفناء.
كان األمر أن ويبدو الكوكب، أنحاء جميع يف الوطأة شديدة تكون أن الربكاني الثوران
الكربيت غازات من أطلق قد توبا انفجار لعل الهائلة، الرماد كميات إىل باإلضافة كذلك.
يف الكربيتيك حامض إيروسوالت من طن مليون ٥٠٠٠ إىل يصل ما إلنتاج يكفي ما
سطح عىل الساقطة الشمس أشعة كمية لتقليل كافيًا هذا كان ربما السرتاتوسفري. طبقة
انخفضت ربما قارس. وبرد عاملي ظالم إىل يؤدي ما وهو باملائة، ٩٠ بنسبة األرض
فأتى مئوية، درجة ١٥ إىل تصل بنسبة رسيًعا االستوائية املناطق يف الحرارة درجات
يف الحرارة درجات أن املرجح من أنه حني يف الحساسة، االستوائية النباتات عىل ذلك
املعدل تقريبًا وهو مئوية، درجات ٦ أو ٥ نحو بمقدار انخفضت قد ككلٍّ الكوكب أنحاء
أشهر بضعة غضون يف الكامل الجليدي العرص ظروف األرضيف كوكب إلدخال املطلوب
من املأخوذة الجليد عينات من استُخلصت التي الحرارة درجات سجالت وتشري فقط.
تلته الربكاني، الشتاء من األقل عىل سنوات ست أعقبته االنفجار ذلك أن إىل جرينالند
األرض كوكب دخل قصري بوقت ذلك وبعد عام. ألف امتدت «عابرة» صقيٍع فرتُة بدورها
عن الناتج التربيد أثر أن إىل تشري التي التكهنات بعض وهناك األخري، الجليدي العَرص
كانت التي األرض أخرج حيث البعري؛ ظهر قصمت التي القشة يكون قد توبا انفجار
تستكمل لم جليدية مرحلة يف ليدخلها الجليدية بني الفرتة من حينها بالفعل صقيًعا

سنة. آالف ١٠ نحو منذ إال منها خروجها
تلك تمكَّنت هل الكارثة؟ تلك شهدوا الذين الحظ التعساء ألسالفنا حدث ماذا
تكشف ممكنًا. هذا يبدو بالتأكيد شوكتهم؟ كرس من الربكاني والربد الظالم من الفرتة
الخلوية شبه األجسام يف املوجود البرشي النووي الحمض عىل أُجريت التي الدراسات
لدرجة — الوراثية الناحية من — متشابهون جميًعا أننا امليتوكوندريا باسم املعروفة
السنني. من اآلالف ملئات عائق ودون باستمرار رنا تطوَّ قد نكون أن معها يصعب
بفرتات مر قد البرشي الجنس أن هي االستثنائي التشابه هذا لتفسري الوحيدة والطريقة
أو لسبب — فيها انخفض والتي السكانية» الزجاجة «عنق عليه يطلق مما دورية
عنق فرتة نهاية ويف الجينات. تجميعة حجم كثريًا فيها وتضاءل البرش، عدد — آلخر
الخصائص رسيًعا ازداد الذي السكاني التعداد داخل األفراد جميع يحمل هذه، الزجاجة
أنحاء جميع ذلك شمل املطاف نهاية ويف تلك، املحدودة الجينات تجميعة من املوروثة
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١٠٠ طولها بركانية فوهة عام ألف ٧٤ قبل الهائل توبا بركان انفجار خلَّف :1-4 شكل
بركاني. شتاء غياهب يف العالم وأغرق كيلومرت،

عالم أمربوز وستانيل نيويورك، جامعة يف الجيولوجيا عالم رامبينو مايك يرى الكوكب.
البرشي الجنس بها مر سكانية زجاجة عنق آخر أن إلينوي، جامعة يف األنثروبولوجيا
االنفجار ذلك أعقبت التي الظروف أن ويعتقدان الهائل. توبا بركان انفجار نتيجة كان
السخام يسفر قد وبينما إشعاع. دون ولكن شاملة، نووية حربًا يعقب ما تضاهي كانت
كربى، نووية حرب أعقاب يف نووي شتاء عن النباتي والغطاء املدن احرتاق من املتصاعد
قد توبا كارثة إثر عىل السرتاتوسفري طبقة يف الكربيتيك حامض من األطنان مليارات فإن
التمثيل عملية تتباطأ ربما سنوات. عدة يدومان وصقيع ظالم يف العالم انغماس تعني
والحيوانات البرش من لكلٍّ الغذاء مصادر يدمر مما تماًما؛ تتوقف تكاد حتى الضوئي
وهلكوا جوًعا أجدادنا ر تضوَّ الربكاني، الشتاء حلول مع اإلنسان. عليها يتغذى التي
جغرافية ألسباب — محمية مناطق يف حينها كانوا وربما تدريجيٍّا، تقل أعدادهم وأخذت
يكن لم سنة، ألف ٢٠ نحو طوال إنه قيل فقد الكارثة. يف ما أسوأ من — مناخية أو
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أسوأ تقديرات تشري توبا: بركان انفجار نتيجة الشمس ضوء انخفاض :2-4 شكل
الكثري حجبت قد توبا كارثة عن الناتجة الكربيتيك حامض إيروسوالت أن إىل السيناريوهات

القمر.1 اكتمال ليلة كظالمها كلها األرض أظلمت حتى األرض عن الشمس أشعة من

البرشي جنسنا أن يعني وهذا البرش. من آالف بضعة سوى بأكمله األرض كوكب عىل
أسالفنا أن فمعناه صحيًحا، هذا كان وإن االنقراض، من أدنى أو قوسني قاب كان
الباندا أو األبيض الخرتيت مع اليوم الحال هي كما تماًما للخطر معرضني صاروا قد
من رصاعهم يف نجحوا البرشي جنسنا بقايا أن يبدو الصعاب كل من وبالرغم العمالقة.
٦٫٥ إىل اآلن عددنا وصل حتى الجليدي، العرص وحلول توبا كارثة أعقاب يف البقاء أجل

نسمة. مليارات
املستبعد من البرشي؟ الجنس يُفنَي أن املستقبل يف هائل بركاني النفجار يمكن هل
البرش مليارات إلفناء يكفي بحيث الضخامة من يكون بركاني انفجار يحدث أن ا جدٍّ
العاملي التكنولوجي املجتمع يبقى أال تماًما املمكن من لكن اليوم، العالم بهم يعج الذين
الدول حكومات من العديد كانت برلني جدار سقوط قبل حاله. عىل أسسناه الذي
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ذلك، ومع عاملية. نووية حرب اندالع يف املتمثل املروع لالحتمال للتخطيط تماًما مستعدة
خطط لوضع الدول من الكثري تتحمس ال اآلن، كبري حدٍّ إىل الخطر هذا تبدد ظل ويف
التفكري هذا غياب ظل ويف عاملية. جيوفيزيائية كارثة وقوع خطر ملواجهة مدني دفاع
وحتى مروًعا. املستقبل يف هائل بركاني انفجار وقوع أثر يكون أن املرجح من املستقبيل،
لديها وأسرتاليا وأملانيا املتحدة واململكة املتحدة الواليات مثل املتقدمة البلدان كانت لو
ست تواجه أن لها فكيف األكثر، عىل اثنني أو شهر مدة سكانها إلطعام كاٍف مخزون
حيث — فقًرا األكثر العالم بلدان يف أما املوارد؟ تلك تجديد إمكانية دون ذلك فوق سنوات
بألف أكثر الوضع فسيتفاقم — سكانها عن يوًما بعيَدين جوًعا واملوت املجاعة تكن لم
رشيعة تسود أن ا جدٍّ املرجح ومن ومريًعا. رسيًعا حصًدا األرواح املوت وسيحصد مرة،
أجل من وأًرسا أفراًدا الناس سيتقاتل حيث الجوس؛ إىل لندن من املنطقة فتشمل الغاب
الشمس أشعة وتنزل أخريًا، السماء صفحة فتظهر الغمة تنقشع وحني والبقاء. القوت
حينها، املتجمد األرض كوكب إىل دفء ملسة أول معها لتجلب األمر بداية يف ضعيفة

األهلية. والحروب واألمراض، املجاعات، بسبب حتفهم لُقوا قد السكان ُربع سيكون
آخر هائل بركاني انفجار يحدث أن — مستحيًال ليس لكنه — كثريًا املستبعد من
تنتفخ التي املستقرة غري الربكانية الفوهات لدينا أين؟ ولكن القادمة. سنة املائة خالل
بركانَي أيًضا إليها ويضاف النوع، هذا من كارثٍة مرشوع تبدو والتي باستمرار، وتهتز
الخاملني، العمالقني هذين تحت تقبع الصهارة من كبرية كميات تزال ال وتوبا. يلوستون
عالمات تستمر أن املرجح من ذلك، ومع مستقبلية. نوازل أي وقوع عند تنطلق وقد
األرض لسطح كربى وانتفاخات كبرية زالزل من — العمالقني هذين باستيقاظ اإلنذار
يف الربكانني كال عن يَْصُدر ال أنه وبما ثانيًة. يثورا أن قبل قرونًا حتى أو عقوًدا —
بركاني انفجار حدوِث بشأن كثريًا للقلق داعي فال بالسوء، ينذر سلوك أي الحايل الوقت
براكني من ضئيلة نسبة سوى نراقب ال فإننا ذلك ومع يلوستون. أو توبا يف هائل
يحدث قد ذلك، عىل عالوًة بركان. ١٥٠٠ نحو عددها يبلغ التي حاليٍّا النشطة العالم
كتابتي أثناء وربما حاليٍّا. الرباكني من خالية بقعة يف املقبل الهائل الربكاني االنفجار
جبال أعماق تحت تراكمت أن سبق التي الصهارة من ضخمة كتلة تكون السطور هذه
معها. عاملنا أوصال وتمزيق األرضية القرشة لتمزيق طريقها يف النائية الجنوبية األنديز
املتفجرة. الكوارث نوع من اآلن حتى تناولناها التي الهائلة الربكانية االنفجارات كل
من املاليني عرشات بضع كل أحدها يثور بكثري، شيوًعا أقل أخرى أنواًعا هناك لكنَّ
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ففي العنف. من نسبيٍّا أقل قدر مع ولكن الصهارة، من أكرب كميات فيقذف السنني،
اللزوجة املنخفضة الربكانية الحمم من هائلة كميات تخرج البازلتي الفيضان ثورات
العالم، أنحاء جميع يف املذهلة الظاهرة هذه ُرصدت وقد شاسعة. مناطق عرب لتنترش
غرب وشمال األمريكية، املتحدة الواليات غرب وشمال أفريقيا، وجنوب الهند، ذلك يف بما
سيبرييا. شمال يف سنة مليون ٢٥٠ نحو قبل األرض سطح اخرتق أشدَّها لكن اسكتلندا،
غري الحدث ذلك من املقذوفة الحمم أن يبدو لكن الشأن، هذا يف التقديرات تتفاوت
مرات ثالث تعادل مساحة وهي مربع، كيلومرت مليون ٢٥ من أكثر غطت قد املسبوق

األمريكية. املتحدة الواليات مساحة
بانقراض وارتبطت لذلك، املماثلة الظواهر من العديد لألرض الطويل التاريخ شهد
يف األرض كانت — املثال سبيل عىل — سيبرييا بركان ثوران فقبل بأكملها. أجناس
وبردت الرتيايس، العرص حلَّ حني ذلك، ومع الحياة. بمظاهر تعج الربمي العرص فرتة
من تماًما اختفت قد الحية األنواع جميع من باملائة ٩٥ كان وتصلبت، الكبرية التدفقات
نهاية يف سنة مليون ٦٥ قبل وقع مماثل جماعي انقراض وهناك الكوكب. سطح عىل
الربكانية ترابس» «ديكان ملنطقة البازلتي بالفيضان العلماء ويربطه الطباشريي، العرص
قاطعة أدلة هناك التايل، الفصل يف سأتناول وكما ذلك، ومع الهند. غرب شمال الواقعة
الكويكبات، أو املذنبات أحد ِقبل من الصطدام الوقت ذلك يف تعرضت األرض أن عىل
والعديد الديناصورات النقراض الرئييس السبب كان هذا أن العلماء من العديد ويعتقد
ترابس ديكان حمم تكون ربما لكن الطباشريي. العرص نهاية يف األخرى األنواع من
ربما الذي الكربون أكسيد ثاني من هائلة كميات ضخت إذ دوًرا؛ األخرى هي أدَّت قد
عن عجزت التي الكائنات زوال إىل وأدَّت شديد، حراري احتباس وقوع إىل أدَّى قد يكون
فلعلَّه اآلن، نفسه اليشء يفعل للبيئة امللوِّث مجتمعنا أن وبما الكافية. بالرسعة التكيف
وللحياة ولعاملنا، لنا، املستقبل يحمله قد ملا تحذيرية كإشارة هذا نأخذ أن علينا ينبغي

الكوكب. هذا عىل

مائي قرب

أوفر ١٩٨٠ عام األمريكية واشنطن والية يف هيلني سانت جبل لربكان املذهل الثوران نال
شهده بركاني حدث أكرب يكن لم املقاييس بكل أنه مع اإلعالمية، التغطية من نصيب
اإلعالم، وسائل مع تناغًما العالم بلدان أكثر يف وقوعه بسبب وربما العرشون. القرن
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عىل تطغى الحدث وقائع يسجلون وهم الصحفيني أقالم وأصوات الكامريات أزيز كاد
تلك أن لوجدنا علمي منظور من األمر إىل نظرنا فلو ذلك، ومع االنفجارات. أصوات
الثورات من نمط إىل األنظار لفتت ألنها ل؛ تحوُّ ونقطة فاصًال ا حدٍّ كانت الربكانية الثورة
معظم الرباكني. علماء ِقبل من االهتمام من بقليل إال يحظى قبُل من يكن لم الربكانية
الثورة لكن مركزية، فتحة من الربكاني للحطام رأيس قذف فيها يكون الربكانية الثورات
املنطلقة والحمم الحطام أدَّى فقد تماًما؛ مختلفة جاءت هيلني سانت جبل لربكان العارمة
للربكان، املركزية القناة انسداد إىل عاًما وعرشين بمائة قبلها آخر ثوران يف الربكان من
أن إىل الصهارة تلك اضُطرت الربكان. يف املتصاعدة الجديدة الصهارة خروج بت فصعَّ
صارت حتى تضخمها إىل أدَّى الذي األمر الربكان؛ من الشمالية الجهة إىل طريقها تشق
وبلغ كيلومرتين الجمرة تلك عرض بلغ مايو منتصف وبحلول عمالقة. جمرة وكأنها
الثامنة الساعة جاوزت إن وما االستقرار. عدم من مبلًغا وبلغت مرت، ١٠٠ ارتفاعها
الربكان تحت من األرض متوسط زلزال رضب حتى مايو ١٨ يوم صباح من والنصف
جوانب أحد عىل ليهبط االنتفاخ ذلك انفجر حتى ثواٍن إال هي وما االنتفاخ، ذلك فقلقل
الصهارة من الضخم الوزن هذا نُزع ملا هائل. أريض انهيار وكأنه هيلني، سانت جبل
ما القوة من وبلغت مدويًا، صوتًا ُمحِدثة شماًال املضغوطة الغازات انطلقت األساسية
رت ودمَّ الربكان، عن كيلومرتًا ٢٠ تبعد كانت التي التنوب أشجار بالكامل تكتسح جعلها
االنهيار مواد اختلطت ما ورسعان الغابات. من مربع كيلومرت ٦٠٠ من أكثر دمرت فيما
أودية إىل تدفقت مستعرة طينية تدفقات لتشكل البحرية ومياه النهر مياه مع األريض
الرماد وسقط الربكان جوانب الربكانية الحمم تدفقات مزقت بينما الربكان، من النهر

كيلومرت. ١٠٠٠ بُعد عىل مونتانا إىل وصل حتى بعيًدا
حلت كارثة وكان شخًصا، ٥٧ مقتل يف هيلني سانت جبل بركان انفجار تسبب
«االنهيار باسم تُعرف التي اآللية لنا أوضح أنه يف تكمن العلمية أهميته لكن باملنطقة،
وال تتحرك ال وصالبة قوة معاقل أنها عىل الرباكني معظمنا يرى للربكان». الجانبي
كون عن وبعيًدا الدوام. عىل ويتحول يتغري نشط بنيان الربكان أن والحقيقة تتزعزع.
كونها تعدو ال إذ الهشاشة؛ من كبرية درجة عىل تكون ما غالبًا فإنها قوية الرباكني
كشفت وقد للتفكك. سبب عن تبحث الحمم وأنقاض الرماد من مستقرة غري أكواًما
ن وتكوُّ الجوانب انهيار أن هيلني سانت جبل ثورة أعقبت التي الدراسات من العديد
وأنه الرباكني، من العديد حياة دورة من طبيعي جزء هو العمالقة األرضية االنهيارات
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وعالوًة الواحد. القرن خالل مرات ست نحو الكوكب هذا عىل ما مكاٍن يف يحدث ربما
هيلني سانت جبل يف وقع الذي األريض االنهيار أن الدراسات تلك أظهرت فقد ذلك، عىل
كيلومرت من أقل حجمه كان إذ املعروفة؛ الرباكني انهيارات بأكرب باملقارنة صغريًا كان
كانت التي الضخمة الصخور قطع من مكعب كيلومرت ألف من بأكثر مقارنًة مكعب

التاريخ. قبل ما عصور يف هاواي جزر براكني من تسقط
بلغ مهما — كبرية صخرية قطعة فسقوط ذلك؟ يف وماذا اآلن: تتساءل لعلك
أن الجواب كذلك؟ أليس عاملي، تأثري له يكون أن يمكن ال الرباكني أحد من — حجمها
أريض انهيار تدفق ١٧٩٢ عام يف املحيط. يف االنهيار يكون أن رشيطة بالفعل ممكن هذا
بسبب املزاح املاء فولَّد البحر، إىل اليابان يف أنزين بركان جوانب أحد من نسبيٍّا صغري
الربكان؛ بذلك املحيطة السواحل اجتاحت األمتار عرشات طولها بلغ تسونامي أمواج ذلك
عىل الواقعة الصغرية الصيد قرى يف شخص ألف ١٤ من أكثر مقتل عن أسفر مما
جزيرة بركان من جزء سقط حتى النازلة تلك عىل الزمان من قرن مرَّ إن وما الشاطئ.
١٨٨٨؛ عام وذلك البحر، يف الجديدة) غينيا (بابوا الجديدة بريطانيا جزيرة قبالة ريرت
عىل السكانية التجمعات فاجتاحت مرتًا، ١٥ إىل ارتفاعها وصل تسونامي أمواج ولَّد مما
انهيار يجتمع حني أنه الواضح من شخص. آالف ٣ بحياة وأودت املجاورة السواحل
كيف لكن اآلن: تتساءل أنك شك ال ُمهلًكا. املزيج يكون املياه، من كبرية وكتلة بركاني
عن بعيًدا يعيشون الذين األرض سكان من العظمى الغالبية عىل ذلك يؤثر أن يمكن
أمواج نطاق يف وجزئيٍّا االنهيارات، أكرب حجم يف جزئيٍّا يكمن والجواب النشط؟ الربكان

االنهيارات. تلك تولدها التي تسونامي
محاطة أنها هاواي بجزر املحيط البحر لقاع املاء تحت التُقطت التي الصور تُظِهر
السنني. من املاليني عرشات مدى عىل الرباكني قذفته الذي الحطام من مهولة بتجمعات
يقرب ما عىل الباحثون تعرَّف الرباكني مقذوفات من املختلطة الضخمة الكتل تلك وضمن
هائل انهيار وآخر مكعب. كيلومرت ١٠٠٠ فاق بعضها هائًال أرضيٍّا انهياًرا سبعني من
من ضخمة كتل هبطت حني وذلك سنة، ألف ١٢٠ نحو قبل وقع هاواي جزر شهدته
عن الناتجة العمالقة تسونامي أمواج ارتفعت الكبرية. الجزيرة عىل ماونا بركان جوانب
بركان جوانب فوق مرت ٤٠٠ الهادي املحيط مياه يف الصخور من الهائل الكمِّ هذا سقوط
وُوجدت نيويورك. يف ستيت إمباير مبنى ارتفاع يفوق ارتفاع وهو له، املجاور كوهاال
فوق مرتًا ١٥ ترتفع تسونامي، بأمواج صلة لها تكون قد مماثل عٍرص من بات ترسُّ
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ساوث لنيو الجنوبي الساحل عن كيلومرت ٧٠٠٠ بُعد عىل وتقع البحر، سطح مستوى
فإن ومصدرها، الرتسبات تلك طبيعة حول قائًما يزال ال الجدل أن ومع أسرتاليا. يف ويلز
تحاكي التي الحاسوبية النماذج أظهرته ما ظل يف حقيقيٍّا يبدو املتولدة األمواج حجم
تولدت التي تسونامي أمواج أن ُوجد إذ املحيط؛ يف العمالقة الربكانية األرضية االنهيارات

الحجم. يف لها مقاربة كانت عنها
قدرة لديها املحيط جزر لرباكني تحدث التي الكبرية االنهيارات وكأن األمر يبدو
عرشات ارتفاع عىل يظل ارتفاعها وأن األمتار، مئات ارتفاعها يبلغ أمواج توليد عىل تامة
مساحة نصف تساوي مساحة بُعد عىل تقع التي اليابسة ترضب عندما حتى األمتار
أمواج من سلسلة هاواي جزر يف املقبل االنهيار يولد أن املرجح من ثَمَّ ومن املحيط؛
بما بأكملها، الهادي املحيط عىل املطلة املدن كل تدمر أن شأنها من العمالقة تسونامي
والصني. واليابان، وكندا، املتحدة، الواليات يف العالم يف الكربى املدن من العديد ذلك يف
جامبو؛ طراز من طائرة لرسعة مماثلة برسعات تسونامي أمواج تنتقل العميقة املياه يف
الشمالية أمريكا سواحَل الشاهقة األمواُج ترضب حتى ساعة ١٢ تمر لن فإنه ثَمَّ ومن

الذرية. القنابل من يُحىص ال عدًدا تعادل بقوة آسيا ورشق
جزر حول العلمية الرحالت كشفت فقد الهادي؛ املحيط عىل املشكلة تقترص ال
صورة عن لليابسة، التفصيلية الجيولوجية املسح عمليات مع جنب إىل جنبًا الكناري،
واملمتدة املختلطة الصخور من الضخمة فالكتل لهاواي. ُرسمت التي لتلك ا جدٍّ مشابهة
عىل الجروف تحدها التي العمالقة االنهيار وعالمات البحر، قاع عرب الكيلومرتات مئات
تينرييفي جزر من التاريخ قبل ما عصور خالل هائلة انهيارات وقوع عىل تشهد اليابسة
نشط قد جديًدا عمالًقا انهياًرا أن لو كما يبدو أنه أكثر القلق يثري وما هيريو. وإل
لالنطالق. متأهبًا وبات الكناري، جزر غرب أقىص يف تقع التي باملا ال جزيرة يف مؤخًرا
الغربية الجهة من كبري لجزء هبوط حدث ،١٩٤٩ عام أي املاضية؛ قبل الثورة خالل
الهبوط ذلك وبلغ فيجا، بكمرب املسمى التنامي والرسيع االنحدار الشديد الجزيرة لربكان
والواليات املتحدة اململكة علماء بعض ويعتقد توقف. ثم األطليس شمال باتجاه أمتار ٤
مئات ببضع حجمها يُقدَّر التي — الربكانية الصخور من الضخمة الكتلة تلك أن املتحدة
انفصلت قد — املتحدة اململكة يف مان جزيرة مساحة ضعف أي املكعبة؛ الكيلومرتات من
كلها لتصطدم تهبط سوف املطاف نهاية يف وأنها للربكان، الرئييس الجسم عن اآلن
املرجح من ذلك. سيحدث متى فكرة أدنى لدينا ليس أنه الحالية واملشكلة البحر. بمياه
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ذلك سيحدث هل أحد يدري ال لكن — الجيولوجية الناحية من — قريبًا ذلك يكون أن
أواخر خالل أُجريت التي القياسات أن ثبت وقد عام. آالف ١٠ غضون يف أم املقبل العام
الصناعية؛ األقمار من العاملي املواقع تحديد نظام باستخدام العرشين القرن تسعينيات
ببطء يزحف يزال ال أريض انهيار وجود احتمال إىل تشري لكنها ما، حدٍّ إىل حاسمة غري
ومع ذلك. من أقل حتى أو السنة يف فقط واحد سنتيمرت بمعدل ربما البحر، اتجاه يف
إىل رحلتها الصخرية الكتلة تُِتمَّ أن املرجح غري فمن الحال هي هذه كانت لو حتى ذلك،

جديدة. بركانية ثورة تحركها أن دون األطليس شمال
يف فيجا كمرب بركان من الغربية الجهة ستنهار املستقبل يف ما مرحلٍة يف أنه املؤكد
وارد ستيفن أثار وقد بأكمله. األطليس املحيط بحافة تسونامي أمواج وستفتك باملا، ال
املخاطر ألبحاث بنفيلد مركز من داي وسيمون كروز، سانتا يف كاليفورنيا جامعة من
نموذًجا وضع علميٍّا بحثًا نرشا عندما ٢٠٠١ عام ضجًة الجامعية لندن كلية يف الطبيعية
عرب الناجمة تسونامي أمواج ستتخذه الذي واملجرى فيجا، كمرب يف مستقبيل النهياٍر
البحر إىل االنهيار دخول من دقيقتني غضون يف أنه وداي وارد يوضح األطليس. املحيط
— الصخور من مكعب كيلومرت ٥٠٠ انهيار يف املتمثلة السيناريوهات أسوأ تخيلنا إن —
سيقل االرتفاع ذلك أن مع مرت، ٩٠٠ يقارب بارتفاع املياه من قبة األمر بادئ يف ستتولد
إىل ارتفاعها يصل عمالقة أمواج سلسلة سترضب تالية، دقيقة ٤٥ مدار وعىل برسعة.
أن قبل بالسكان املكتظة الساحلية الرشائط فتدمر الكناري، جزر شواطئ مرت ١٠٠
ستستمر لكن االنكسار، يف ستأخذ شماًال األمواج تتجه وحني األفريقي. بالرب تصطدم
ويف أمتار. ٧ إىل ارتفاعها يصل تسونامي بأمواج التأثر يف املتحدة واململكة إسبانيا
األمريكتني. نحو العاتية األمواج من سلسلة ستتجه باملا، ال من الغرب إىل نفسه، الوقت
عرشات ارتفاعها يبلغ أمواج تجتاح حتى األريض االنهيار عىل ساعات ست تمر إن وما
الجزر أنحاء جميع يف ستنصب ساعات بضع وبعد للربازيل، الشمايل الساحل األمتار
تؤدي وقد املتحدة. للواليات الرشقي الساحل لترضب الكاريبي البحر منطقة يف املنخفضة
٥٠ حتى األمواج ارتفاع زيادة إىل واملرافئ األنهار ومصبات الخلجان يف الرتكيز آثار
وواشنطن وبالتيمور ونيويورك بوسطن واليات فيه تعاني الذي الوقت يف أكثر أو مرتًا
لتلك التدمريية الطاقة خطر من التقليل يمكن ال مًعا. واألمواج الربكان وطأة وميامي
الرياح تسببها التي األمواج عكس فعىل ارتفاًعا. السحاب ناطحات تضارع التي األمواج
املوجية أطوالها تبلغ والتي العالم، أنحاء جميع يف الشواطئ عىل يوم كل تتحطم والتي
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٧٠
٩٢

٧٣

انزالق
١٢−

٢٤−
٣١−

١٨

١١−

١٣−
١٢٧

١٢٢٣٣٨٤١٤٢
٤٤ مرتًا

الزمن = ساعة واحدة
ا9سافة الكنتورية = ٥ أمتار

٤٧

٥٠

٥٢

٥٦

٢٠
٥٠−

٥٤−

٢٢

٦١

٦٠
٦١

٦٣
٦٤

٧٣− ٨٤ ٤٥−
٣٠−

٦٣ ٤٤−
١٢٦−

٨٦−
٤٩

٥٤−

٥٠٠ ٢٥٠ كيلومرتصفر

أفريقيا، تجتاح هائلة تسونامي أمواج فيجا كمرب بركان انهيار يولِّد سوف :3-4 شكل
باألرقام القيعان وإىل املوجبة، باألرقام األمواج قمم ارتفاع إىل يشار واألمريكتني. وأوروبا،
من واحدة ساعة ميض بعد األمواج موضع الخريطة توضح باملرت). مقدرة (جميعها السالبة

االنهيار.

ما عادًة األمتار، من عرشات بضع األخرى) املوجة وقمة املوجة قمة بني الفاصلة (املسافة
يرضب إن ما أنه يعني وهذا الكيلومرتات. مئات تسونامي ألمواج املوجية األطوال تبلغ
ربما — التدفق يف يستمر حتى االرتفاع، شاهق ُصلب مائي بجدار الساحل تسونامي
نفسها الزمنية املدة يستغرق أن قبل — أكثر أو دقيقة عرشة خمس أو دقائق عرش مدة
من ينجَو ولن الحياة، مظاهر كل يطمس بأن كفيٌل كهذا رهيبًا هجوًما إن الرتاجع. يف

ثباتًا. واملنشآت املباني أكثر إال دماره
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املستقبيل التخطيط دون أنه الهندي املحيط تسونامي من املستفادة الدروس علَّمتنا
يف اإلغاثة قوات تستغرقها التي التسع الساعات تكفَي أن املستبعد من سيكون الجيد،
ومن واسع، نطاق عىل ناجحة إخالء عمليات لتسهيل الشمالية أمريكا ساحل إىل الوصول
اقتصاد عىل التبعات ستكون ذلك، عىل عالوًة ماليني. عدة إىل سيصل القتىل عدد أن املؤكد
سيعقب ما ورسيًعا واحدة، برضبة التأمني صناعة ستنهار إذ وخيمة؛ املتحدة الواليات
طفيف جيوفيزيائي حدث شأن من سيكون الطريقة، وبهذه عاملي. اقتصاديٌّ انهياٌر ذلك
الكوكب. هذا سكان جميع عىل يؤثر أن األطليس من نائية منطقة يف يقع بركان يف نسبيٍّا
ظواهر — الهائلة الربكانية االنفجارات مثل مثلها — العمالقة تسونامي أمواج تشكل
كارثة بالتأكيد ستأتي املستقبل يف ما مرحلٍة يف نادرة. كانت وإن تماًما، عادية طبيعية
العلماء اختلف متى؟ لكن الهادي، املحيط أحواض أو األطليس املحيط يف فساًدا لتعيث
لو لكن سنة، ألف و١٠٠ ألًفا ٢٥ بني هاواي براكني يف االنهيارات حدوث وترية تقدير يف
القول ألمكنَنَا الحسبان، يف الربكانية الجزر كافة يف العمالقة األرضية االنهيارات وضعنا
الجيولوجي، الزمني الجدول ضوء يف ذلك. نحو أو سنة آالف ١٠ كل يقع كبريًا انهياًرا إن
يدعو ما هناك إن بل حقيقيٍّا. قلًقا لدينا تثري أن وينبغي ا، جدٍّ مرتفعة وترية هذه فإن
من الحالية الحقبة ولعل ثابتًا، يكون ال قد االنهيار معدل أن وهو القلق، من مزيد إىل
وقد التايل. االنهيار موعد من ع ترسِّ البرشية األنشطة عن الناجمة العاملي االحرتار ظاهرة
وفرتات املايض يف الرباكني انهيار حاالت زيادة بني عليه أرشف الذي البحث فريق ربط
يؤدي قد ورطوبة دفئًا األكثر املناخ أن آخرون يرى حني يف البحر، سطح مستوى تغري
أن املتوقع من أنه وبما الكبرية. الربكانية األرضية االنهيارات من أكرب أعداد وقوع إىل
الدراسات تُبني حني يف — القريب املستقبل يف االرتفاع يف ستستمر البحار مستويات
تؤدي األرض كوكب دفء زيادة أن للمناخ تغرٍي من املايض يف وقع ما حول أُجريت التي
— العالم يف الربكانية الجزر سالسل أكرب من العديد عىل األمطار هطول غزارة زيادة إىل
واملناطق السواحل) عن (بعيًدا الداخلية املناطق إىل االنتقال يف التفكري جميًعا علينا ربما

الفاخر. النوع من غوص بزَّة يف االستثمار األقل عىل أو املرتفعة،

املوت بانتظار مدينٌة

الرعب ذلك قط بنفسه كبريًا زلزاًال يشهد لم لشخص تنقل أن بمكان الصعوبة من
يف حتى التجربة. بهذه يمر من به يشعر والذي التفكري عن العقل يوقف الذي املطلق
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القيام يجب ما حول املعلومات من مستمرٍّا فيًضا السكان يتلقى حيث كاليفورنيا، والية
االهتزاز يف األرض تبدأ إن ما والتعقل الجأش رباطة تتالىش زلزال، وقوع حال يف به
،١٩٨٩ عام كاليفورنيا والية شمال رضب الذي بريتا لوما زلزال أعقاب يف األقدام. تحت
من فقط باملائة ١٣ أن الجيولوجي للمسح األمريكية الهيئة أجرته رأي استطالع كشف
تجمدوا إما باملائة ٧٠ من يقرب ما أن حني يف فوري، مالذ عن بحثوا كروز سانتا سكان
الناس تعلَّم مهما الزالزل؛ مع دائمة مشكلة وهذه الخارج. إىل ركضوا أو أماكنهم يف
وهناك، هنا التساقط يف األثاث وِقطع االهتزاز األرضيف تبدأ عندما الزالزل، حول وتثقفوا
ال ولألسف، الحال. يف املكان من بالخروج إياه آمرًة العمياء الغريزة املرء عىل تستويل
إىل واملندفعون املذعورون املنازل أصحاب يكون إذ القتىل؛ عدد زيادة إىل إال ذلك يؤدي
املنهمر الحطام من وغريها املنهارة للمباني سهلة أهداًفا الخوف صيحات وسط الشوارع
يحتموا أو ثقيلة أثاث قطعة أقرب تحت يقبعوا أن فعله عليهم ينبغي ما الرءوس. فوق

مناسب. مدخل أسكفة تحت
املناطق يف املدن معظم أن إىل أساًسا يرجع ما وهو بالغ، تدمريي أثر للزالزل
لتتحمل يكفي بما ينبغي كما مشيدة مبانيها معظم تكون ال كبري زلزايل لخطر املعرضة
والية يف الحديثة البناء أساليب تتبع كبري. زلزال يقع حني لألرض العنيف االهتزاز
أثرها يكون قد التي الزالزل أمام املباني صمود تضمن صارمة بناء قوانني كاليفورنيا
حاالت عدد من كثريًا قللت إذ ثمارها؛ السياسة هذه آتت وقد آخر، مكان يف مدمًرا
إال املاضية. عرشة الخمس السنوات يف الكربى الزالزل خالل والرضر واإلصابة الوفاة
وقوع يف تسبب قد ١٩٩٤ عام كاليفورنيا والية جنوب رضب الذي نورثريدج زلزال أن
باملباني لحقت التي األرضار إىل منها كبري جزء يعود دوالر، مليار ٣٥ بلغت خسائر
التقليل بهدف عت ُرشِّ بناءٍ قوانني فلديها للزالزل، املعرضة األخرى البلدان أما القديمة.
تلك أصبحت وقد تُطبَّق. ال غالبًا لكنها األرضية، االهتزازات عن الناجمة األرضار من
كل واضحة واملحلية الحكومية السلطات جانب من التزام وجود عدم من الرهيبة الرتكة
إزميت منطقة ريخرت مقياس عىل درجات ٧٫٤ قوته بلغت زلزال رضب عندما الوضوح
شخص. ألف ١٧ من أكثر بحياة وأودى مبنًى، ألف ١٥٠ فدمر ،١٩٩٩ عام تركيا يف
األلواح من كومة لتشكل بعض فوق بعضها السكنية للمباني املتتالية الطوابق انهارت
عنيف زلزال هز ،٢٠٠١ يناير ويف الضحايا. نجاة فرُص معها تضاءلت الخرسانية
باألرض، منزل ألف ٤٠٠ فسوَّى الهند، غرب شمال جوجارات والية من بهوج منطقة
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البناء أساليب بسبب الوفيات من العديد وقعت وقد شخص. ألف ١٠٠ بحياة وأودى
حجرية بأسطح تُبنى املباني كانت ضوئها يف التي املنطقة، يف املستخدمة التقليدية
غري أسمنت أو طني بينها يربط كبرية صخور من مصنوعة جدٍّا سميكة وجدران ثقيلة
بسهولة فانهارت ضعيفة؛ املباني تلك مقاومة كانت تهتز األرض بدأت فحني متماسك.
متوسط زلزال رضب — ٢٠٠٣ عام تحديًدا — قريب وقت ومنذ بداخلها. َمْن لتسحق
املباني تستطع لم إذ بام؛ مدينة يف شخص ألف ٢٦ أرواح فأزهق إيران جنوب الشدة
من أكثر لقي فقد ،٢٠٠٥ عام أما األرض، اهتزاز مقاومة اللبن بالطوب املبنية التقليدية

باكستان. رضب كبري زلزال يف مرصعهم شخص ألف ٨٠
وبالرغم األقل. شخصعىل ماليني ٨ مرصع يف الزالزل تسببت املاضية األلفية خالل
لخطر املعرضة املناطق يف الكربى للمدن الرسيع النمو فإن ذعر، من الرقم هذا يثريه مما
الزالزل علماء بعض يحذر القادمة. القليلة القرون يف ربما تجاوزه إىل سيؤدي الزالزل
ماليني ٣ بحياة يودي القريب املستقبل يف كبري زلزال وقوع إمكانية من بالفعل اآلن
وخيمة ستكون عواقبه أن فمع سيتي، مكسيكو أو كراتيش الزلزال رضب إذا شخص.
حياة عىل يؤثر ال يكاد للغاية ضئيًال العاملي تأثريه سيكون واملكسيك، باكستان عىل
األمر فسيختلف طوكيو، اليابانية العاصمة الزلزال رضب إذا أما العالم. سكان معظم
التوسع سيشكل الوقت ذلك بحلول أنه إىل ٢٠١٥ بعام الخاصة التوقعات تشري كلية.
من يقرتب سكان بتعداد األرض وجه عىل حرضي تجمع أكربَ لطوكيو-يوكوهاما املدني
حيث للزالزل؛ املعرضة الكوكب أجزاء أكثر أحد يف املدينة هذه تقع نسمة. مليون ٣٦
األوراسية الصفيحة تحت تقعان اللتان والفلبني الهادي املحيط صفيحتا رشقها يف توجد
هدوءًا هادئة األمور أن ومع عاًما. ٨٠ من أقل قبل ضخم زلزال دمرها وقد العمالقة،
ليدمر آخر كبري زلزال يأتَي أن قبل املقام بنا يطول لن فإنه الحني، ذلك منذ حذًرا
موجات ستندفع ذلك، يحدث وعندما العالم. يف الكربى الصناعية املؤسسات معاقل أحد
تلو واحًدا العالم بلدان شوكة لتكرس الكوكب أنحاء يف وبرسعة بقوة االقتصادية الصدمة
نظرة نُلِق دعونا اليابانية، العاصمة ينتظر الذي املصري عىل أكثر نتعرف ولكي اآلخر.
الذي الجلل الحدث أعني العرشون، القرن شهدها التي الكربى الكوارث من واحدة عىل

الكبري». كانتو «زلزال اليابانيون يه يسمِّ
كأي ويوكوهاما طوكيو سكان عىل ١٩٢٣ عام سبتمرب من األول اليوم فجر بزغ
الظهرية، قبيل الزلزال وقع الدنيا. بهذه منهم الكثريين عهد آخر كان لكنه آخر، يوم
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كاملني يومني مدار عىل تحرتق ظلت أن بعد أطالل سوى طوكيو يف يبَق لم :4-4 شكل
2.١٩٢٣ عام الكبري كانتو زلزال وقوع إثر اندلعت التي الحرائق بنريان

املنازل يف مجتمعة األرس وكانت الجياع، بالعمال تعج واملطاعم املقاهي كانت عندما
إىل تحول ما رسعان وعميق، خافت هدير هناك كان األمر بادئ يف الغداء. وجبة أمام
صدمة موجات وأرسل ساجامي، خليج أسفل املوجود الصدع انشق حني مرعب هدير
عىل يمِض ولم أوًال، يوكوهاما من فنالت التوءمتني، املدينتني نحو شماًال األرض تشق
عىل درجات ٨٫٣ الزلزال شدة بلغت نفسها. العاصمة قلب رضبت حتى ثانية ٤٠ ذلك
حينها املرء عىل املستحيل من كان بحيث الشدة من األرض اهتزاز وكان ريخرت، مقياس
ذا منها العديد كان التي املباني آالف انهارت ثواٍن، غضون يف قدميه. عىل يقف أن
حياة لتُنهَي األنقاض، من أكواًما فصارت ثقيلة، قرميد وأسقف تقليدية خشبية جدران
انطلقت املباني، وانهيار الصخور انسحاق عن الناتجة والجلبة الضوضاء وبعد قاطنيها.
الحرائق بدأت حيث للنريان؛ — رعبًا تقل ال كانت وإن — هدوءًا أكثر طقطقة أصوات
ثم املباني. من العديد منها بُنيت التي األخشاب تلتهم املواقد آالف انقالب سببها التي
تلتهم اللهب من جدرانًا مجتمعًة شكلت صغري حريق مليون لتحرك رسيعة رياح جاءت
الصدمة هالتهم الذين واألطفال والنساء الرجال حاول األنقاض. وسط طريقها يف ما كل
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النارية العواصف أحرقتهم إذ جدوى؛ دون ولكن املفتوحة، املساحات يف يحتموا أن
وهؤالء حرًقا، مرصعهم شخص ألف ٤٠ لقي األرض من واحدة منطقة يف أحياء. وهم
الوقوف. وضع يف متفحمة الجثث عىل ُعثر قد إنه حتى املنطقة، تلك يف مكدسني كانوا
لتكشف أخريًا تنطفئ أن قبل كاملني، يومني املدينتني من تبقى ما التهام النريان واصلت
يمكن ولكن للضحايا، الحقيقي املجموع أبًدا نعرف لن التام. الخراب من مشهد عن
من تاله وما الزلزال ذلك بسبب أرواحهم فقدوا شخص ألف ٢٠٠ إىل يصل ما إن القول
دوالر مليار ٥٠ بنحو ُقدرت إذ هائلة؛ الياباني االقتصاد عىل ذلك كلفة وكانت حرائق.
بعد أعقبه الذي الكبري» «الكساد آثار مع الزلزال ذلك آثار اتحاد وأدَّى اليوم، بأسعار
— الظروف تلك أن يرى البعض إن بل قاسية. ومعاناة اقتصادي انهيار إىل سنوات ست
وصعود القومية نريان تأجيج عىل ساعد — األملانية فايمار جمهورية يف الحال هي كما
نهاية يف الحرب ونشوب اإلمربيالية، وظهور االحتالل، عمليات وقوع إىل أدَّى ما الجيش؛

املطاف.
ويوكوهاما طوكيو التوءمتان املدينتان تنتظر الجديدة، األلفية من األوىل السنوات يف
لبقية أو لليابان سواء بكثري، أسوأ األمر سيكون املرة هذه ولكن مصريهما، أخرى مرة
يف الرئيسية املحاور أحد املنطقة لتلك والتجارية الصناعية القوة تشكل فاآلن العالم؛
آلة يخلق مما األرض؛ سطح عىل األماكن أقىص إىل تمتد أذرع ولها العاملية، السوق
اليابان، ستسقط طوكيو، تسقط حني األمم. كل ثروات اآلن عليها تعتمد عاملية اقتصاد
وحولها العاصمة تحت الصخور يف اإلجهاد يرتاكم متى؟ لكن العالم، دول بقية وستتبعها
١٩٩٢ عاَمي وقعا اللذين للزلزاَلني النسبي الصغر عن النظر وبرصف سنة، ٧٨ منذ
من هادئة زالت وما املنطقة كانت — ريخرت مقياس عىل درجات ٥٫٩ بقوة — و٢٠٠٥
ال الوضع هذا بأن علم عىل هناك والسكان فالحكومة ذلك ومع الزلزايل. النشاط حيث
للزالزل، املقاِومة املباني تشييد عىل تُنفق طائلة أمواًال اآلن ونرى هكذا، يظل أن يمكن
دقيق توقيت تحديد محاوالت وعىل بل الطوارئ، لحاالت والتخطيط التثقيف وتحسني
املنال، بعيد بالزالزل الدقيق التنبؤ أن اآلن حتى ثبت ذلك، ومع التايل. الكبري الزلزال ملوعد
ذلك، عىل وعالوًة ضئيلة. القريب املستقبل يف الصدد هذا يف إنجاز تحقيق احتماالت وأن
يزال وال الزالزل، أحد وقع إن لالنهيار عرضة تزال ال القديمة املباني من كبرية نسبة فإن
تعقب التي الحرائق الندالع بقوة مرشًحا مصدًرا تمثل خشبيٍّ مبنًى مليونَي نحو هناك
مدينة رضب زلزال بسبب حتفهم شخص ٦٠٠٠ لقي فقط، سنوات عرش منذ الزالزل.
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صورة اعتباره يمكن ما وهو طوكيو، جنوب كيلومرت ٤٠٠ بُعد عىل تقع التي كوبي
كبري بنصيب كوبي يف الحرائق ساهمت اليابانية. العاصمة تنتظر التي للكارثة مصغرة
دوالر مليار ١٥٠ قيمتها بلغت التي الضخمة االقتصادية الخسائر ويف الكيل الدمار يف
البُعد كل بعيدان لها واالستجابة الطوارئ لحاالت التأهب أن واضًحا وبدا أمريكي،
االنطباع إىل بالنظر وذلك العالم، بقية توقعات من بكثري أقل وبالتأكيد الفاعلية، عن
عن اليابانية السلطات عجزت آلخر أو لسبب للكفاءة. نموذج الياباني املجتمع بأن العام
واملعدات اإلمدادات نقل تضمن خطط هناك تكن فلم الفاجعة؛ تلك تداعيات مع التعامل
وتعطلت الحطام بسبب الطرق ُسدت إذ إليها؛ حاجة توجد حيث إىل الطوارئ حاالت يف
املرشدين من اآلالف مئات من العديد يتلقَّ لم الزلزال بعد أيام ولعدة الحديدية، السكك
بعض إن نقول أن اإلنصاف من ضئيلة. مساعدات تلَقْوا أو مساعدات، أي املدينة يف
يعيق الذي الياباني للمجتمع الهرمي الهيكل تعكس كوبي يف ظهرت التي املشكالت
تحدث لم إن الطوارئ. حاالت يف الرسيعة االستجابة ويعيق املستقل، والعمل القرار صنع
خاصة طوارئ خطة ألي يمكن كيف نرى أن الصعب فمن الشأن، هذا يف كبرية تغيريات
االجتماعية النظم هذه مثل تفرضها التي القيود ظل يف تنجح أن طوكيو يف بالزالزل

الياباني. املجتمع يف واملتجذرة املقيِّدة
صفائح ثالث توجد حيث بالتعقيد ويوكوهاما لطوكيو الجيولوجي الوضع يتسم
لتلك النسبية الحركات تصاحب التي الهائلة فاإلجهادات هناك. تتالقى كبرية تكتونية
املوجودة الصدوع طول عىل مفاجئة إزاحات طريق عن دوريٍّا منها يُتخلص الصفائح
الصدوع من الكثري هناك أن الواقع مدمرة. زالزل وقوع إىل تؤدي بدورها التي هناك،
كبرية، زالزل وقوع لخطر معرضة املنطقة تجعل لدرجٍة املجاورة املنطقة يف النشطة
موعده عن تأخر قد بها زلزال وقوع أن الزالزل علماء يرى مختلفة مواضع أربعة يف وذلك
وعىل ويوكوهاما، طوكيو جنوب كيلومرتًا ٧٥ نحو بُعد عىل وشيًكا. صار األقل عىل أو
درجات و٧ ٦٫٥ بني قوته ترتاوح زلزال حدوث العلماء يتوقع أُوداوارا، مدينة من مقربة
للمنطقة، جسيمة أرضار من ذلك سيسببه ما ومع لحظة. أي يف ريخرت مقياس عىل
بنفس العاصمة يرضب أن املرجح من فليس ويوكوهاما، طوكيو يف متوسطة وأرضار
خليج تحت ويقع توكاي بزلزال يُسمى وشيك زلزال هناك وباملثل، .١٩٢٣ عام زلزال قوة
الزلزال يكون أن العلماء ويتوقع الغربي. الجنوب إىل كيلومرتًا ١٥٠ بُعد وعىل سورجا،
سيرضب شك بال أنه ويتوقعون ريخرت، مقياس عىل درجات ٨ قوته ستبلغ حيث هائًال
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بحيث العاصمة عن بمنأًى اآلخر هو يكون أن املحتمل من لكن الساحلية، شيزوكا مدينة
سبق مما بكثري أشد قلًقا يثريان — آخران زلزاالن وهناك عليها. كبري تأثري له يكون ال
ويرتقبهما طوكيو، عىل بكثري أكرب خطًرا يشكالن بحيث حدوثهما العلماء يتوقع — ذكره
مقياس عىل درجات ٧ بقوة كبريًا زلزاًال أن الزالزل علماء يتوقع الخوف. ببالغ العلماء
— الكارثة وهذه مبارشة. اليابانية العاصمة أسفل وذلك وقت، أي يف يحدث قد ريخرت
بالغة، أرضاًرا اليابانية بالعاصمة ستُلِحق — تشوكا-جاتا زلزال باسم محليٍّا تُعرف التي
كارثة تتكرر قد كله، ذلك من واألسوأ ترضًرا. أقل تكون أن املرجح من يوكوهاما أن مع
أن املرجح ومن الزمان. من قرن مرور قبل ١٩٢٣ عام وقع الذي الكبري كانتو زلزال
انشطار نتيجة يقع ريخرت مقياس عىل درجات ٨ بقوة هائل زلزال صورة يف ذلك يكون
٨٠ من يقرب ما منذ الحال كانت وكما الجنوب. إىل ساجامي خليج تحت الواقع الصدع
ال ثم يوكوهاما، نحو األمر بداية يف فتُرسع شماًال، ستندفع الصدمة موجات فإن عاًما،

نفسها. طوكيو ترضب حتى دقيقة نصف تميض
قبل اإلنذار أمارات سيكتشفون علماءها أن عىل ترص اليابانية الحكومة تزال ال
الحالة هذه يف لكنه ومؤثر، نادر العلم يف اليقني وهذا كبري. بوقت الكبري الزلزال وقوع
يسبقها قد الزالزل بعض أن لوحظ قد أنه لرأينا الوراء إىل عدنا لو تماًما. محله غري يف
غاز من مرتفعة تركيزات كذلك تسبقها وقد والحفر، اآلبار يف املياه مستويات يف هبوط
فإن ذلك، عىل عالوًة دائًما. ملحوًظا يكون ال هذا لكن الصخور، من تنبعث املشع الرادون
بالثقة جديرة غري يجعلها ما وهو زلزال، يعقبها أن دون تحدث قد التغيريات تلك مثل
اكتشاف بوسعهم أن اليونانيني العلماء من مجموعة زعمت التنبؤ. بأغراض يتعلق فيما
عىل مقنعة أدلة هناك ليست لكن الزالزل، وقوع قبل األرضية القرشة يف كهربية إشارات
َة ثَمَّ أن يبدو أخرى، ناحية من الزالزل. علماء معظم سخرية موضع كان ما وهو هذا،
وقوع قبل بغرابة تترصف واألسماك والطيور الحيوانات أن فكرة يف الصواب من شيئًا
من — لَّْور السِّ سمك كان إذا ما ملعرفة جادة أبحاثًا اليابانيون يُجري وبالفعل الزالزل،
املشكلة وقوعه. قبل الكبري بالزلزال التنبؤ يف يساعد أن يمكن — أخرى حية كائنات بني
كان وإن حدوثها، قبل الزالزل عن الكشف للحيوانات يمكن كيف يعرف أحد ال أن هنا
وربما وريشها، الحيوانات فراء يف كهربية شحنات يولِّد الصخور يف اإلجهاد إن يقال
صغرية؛ كهربية صدمات ذلك عن فتتولد األسماك، أجسام تغطي التي القشور يف حتى
يطرح هذا لكن السبب. معروفة غري والهياج التوتر من بحالة الحيوانات يصيب مما

بغرابة؟ يترصف مثًال كالخنزير حيوانًا بأن نقطع أن يمكننا كيف التايل: السؤال
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املحتمل من يكون السلور، سمك يطلقه أن املفرتض من الذي اإلنذار غياب حالة يف
ستتحمل اإلطالق. عىل تحذير أي دون طوكيو سيرضب املقبل الكبري الزلزال أن إذْن
سيكون القديمة املباني من العديد لكن معقول، حدٍّ إىل الكارثة مؤخًرا ُشيدت التي املباني
فإن املباني، بعض يف للغاز التلقائي اإلغالق أجهزة تركيب من بالرغم االنهيار. مصريه
سيضمن والكيميائية، النفطية واالنسكابات الغاز، أنابيب وتحطم الوقود خزانات انفجار
،١٩٢٣ عام الحال كانت وكما خشبي. مبنًى مليون اللتهام يكفي الحرائق من عدد اندالع
الزلزال يحدثه الذي الدمار عن يقل ال دماٍر يف الهائلة الحرائق تتسبب أن املتوقع من
ألفشخص. ٦٠ بنحو يقدَّرون الذين الضحايا أعداد يف كبرية زيادة إىل تؤدَي وأن نفسه،
الزلزال ذلك عن الناتجة االقتصادية للخسائر سابق تقدير إجراء الصعب من أنه ومع
إن لتقول التأمني صناعة تخدم التي النماذج وضع رشكات إحدى علينا خرجت الكبري،
زلزال كلفة يجعل أن شأنه من وهذا أمريكي. دوالر تريليونات ٣٫٣ ستبلغ الخسائر تلك
الطبيعية الكارثة اآلن حتى هي التي كوبي كارثة كلفة مرة ٢٠ تفوق القادم طوكيو
والية يف وقع الذي نورثريدج زلزال كلفة مرة ٦٠ وتفوق البرشية، تاريخ يف كلفة األكثر
املتحدة. الواليات تاريخ يف كلفة األكثر الطبيعية الكارثة وهي ،١٩٩٤ عام كاليفورنيا

فاليابان نسًفا؛ الياباني االقتصاد الجلل الحدث ذلك ينسف أن الكثريون يتوقع
األسهم، وسوق بل فحسب، اليابانية الحكومة يستضيف ال طوكيو وإقليم مركزية، دولة
واالقتصاد والعاملية. اليابانية الرشكات لكربى الرئيسية املقرات من باملائة ٧٠ إىل إضافًة
اإلجمايل املحيل الناتج من باملائة ٥١ ويمثل العالم، يف اقتصاد أكرب ثاني هو الياباني
االقتصادية أزمتها من وبالرغم العاملي، اإلجمايل املحيل الناتج من باملائة و١٣ آسيا يف
الزلزال ذلك يرضبها أن بعد حتى اقتصادية قوة ستظل أنها املرجح فمن الحالية،
املرجح من وتجديدها، لبالدهم اليابانيني بناء إعادة أجل ومن املطاف. نهاية يف الكبري
السندات فيُغرقون واسع، نطاق عىل الخارج من استثماراتهم لسحب سيُضطرون أنهم
مصانعهم ويغلقون األجنبية، األصول ويبيعون املتحدة، والواليات أوروبا يف الحكومية
مواجهة أجل من األخرى تلو واحدة الدول تصارع حني أنه املرجح ومن اليابان. خارج
منذ له مثيل ال اقتصادي كساد فرتة قريب عما ستحل العاملي، لالقتصاد الرسيع االنهيار
املتحدة الواليات يف رشكة ألف ١٠٠ سرتيت وول انهياُر أغلق عندما ١٩٢٩ عام كساد
النسيج يبدأ وعندما مذهلة، أبعاد إىل البطالة نسب تصل عندما حينها نفاجأ ولن وحدها.
سيستمر الوقت من كم يعلم أحد ال التمزق. يف الدول من للكثري واالجتماعي السيايس
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من سيبلغ مًدى أيَّ أو — عقوًدا حتى أو سنواٍت ربما — طوكيو زلزال بعد ما كساد
ذلك يتحقق حتى ننتظر أن علينا الوقت من كم األهمية، من نفسه القدر وعىل السوء.
أكثر، أو أخرى سنة مائة وربما عقوًدا، ربما ملموًسا؟ واقًعا ويصري املتوقع السيناريو

القادم. القرن فجر حلول قبل الكربى املدينة تلك انهيار نشهد حني نفاجأ لن لكن
فإنه الكوارث»، «رجل أنني عىل يصورونني ما كثريًا اإلعالم وسائل يف أنهم مع
من باليأس وتشعر الحد، هذا عند الكتاب فتغلق شؤم، نذير تعتربني أن يسوؤني
كلما وأنه الجيولوجية، الناحية من باألخطار حافل األرض كوكب أن صحيح املستقبل.
التكتونية الصفائح تمثله الذي الكامن الخطر لنا تجىل الكوكب هذا دراسة يف أكثر تعمقنا
التي البيانات فنجمع الوقت؛ طوال نتعلم نحن أخرى، ناحية من لكن حضارتنا، بقاء عىل
الربكانية االنفجارات أو القادمة العمالقة تسونامي أمواج آثار ملواجهة استخدامها يمكن
عىل — ممكنًا سيكون املطاف، نهاية يف األقل. عىل منها التخفيف أو املقبلة الهائلة
ستنجح الزمان من قرن غضون يف وبالتأكيد الدقة، من بيشءٍ بالزالزل التنبؤ — األرجح
أو مستقرة، غري بركانية جزيرة به الكوكب هذا عىل مكان أي رصد يف الصناعية أقمارنا
وقوع قبل وذلك الصهارة، من هائلة جديدة دفعة بسبب األرض لسطح انتفاخ به مكان
التي األخطار أكرب بعض يومية شبه بصورة األرض علماء يتناول طويل. بوقت الكارثة
يف تقدير، أقل وعىل معها. التعامل وكيفية ماهيتها يدركون وتدريجيٍّا مجتمعنا، تهدد
أسالفنا من بكثري استعداًدا أكثر سنكون واسع نطاق األرضعىل تهتز حني القادمة املرة

الفهم. وعدم املطلق الفزع عليهم استحوذ وقد توبا بركان واجهوا الذين األوائل

للقلق مثرية حقائق

سنة. ألف ١٠٠ كل هائالن بركانيان انفجاران يقع املتوسط يف •
شتاء أسري العالم وقع سنة، ألف ٧٤ قبل الهائل توبا بركان انفجار عقب •

األقل. عىل سنوات ست ملدة بركاني
إىل انخفض قد العالم يف البرش عدد يكون أن املحتمل من توبا، كارثة أعقاب يف •

فقط. آالف بضعة
فيجا كمرب بركان من الغربية الجهة يف أريضهائل انهيار حدث ،١٩٤٩ عام يف •

وضحاها. عشية بني أمتار ٤ بمقدار الكناري) (جزر باملا ال يف
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من الرشقية الجهة يف الساحلية املدن ُرضبت البحر، يف فيجا كمرب انهار عندما •
مرتًا. ٥٠ إىل ارتفاعها وصل تسونامي بأمواج األمريكية املتحدة الواليات

قيمتها تتجاوز خسائر طوكيو يف املقبل الكبري الزلزال يسبب أن املتوقع من •
العاملي. االقتصاد انهيار إىل يؤدي وربما أمريكي، دوالر تريليونات ٣٫٣

هوامش

(1) Apocalypse, Cassell, 1999.
(2) © Hulton Archive/Getty Images.

102



الخامس الفصل

الفضاء من القادم اخلطر

ُمذَنَّب أو بكويكب االصطدام

القرن هذا يف األبرز الفلكي الحدث

يوجني الراحل الكواكب عالم زوجة — شوميكر كارولني اكتشاف جاء ١٩٩٣ عام يف
تصورنا األبد إىل ليغري ليفي ديفيد وزميلها — الكثريون رحيله عىل حزن الذي شوميكر
يف تحدث التي واالنفجارات الطنني أصوات عن معزول ومريح آمن كمالذ األرض عن
ذات كانت ضخمة صخرية كتلة ٢١ رصد قد شوميكر فريق كان متقلب. عنيٍف كوٍن
كرة وهو املشرتي، لكوكب الهائل الجاذبية مجال بفعل تمزَّق ُمذَنَّب من جزءًا يوم
يكفي ما الحجم ِعَظم من وتبلغ والهيليوم، الهيدروجني غاَزي من أساًسا تتألف عمالقة
— الشمس حول الدوران من بدًال لكن أرضنا. مثل أرض ١٣٠٠ من أكثر داخلها لتضم
الشظايا تلك فصارت املشرتي، كوكب جاذبية بها أمسكت — املذنبات معظم تفعل كما
أن وبما الكواكب». «ملك عليه يطَلق الذي نفسه املشرتي كوكب حول تدور اآلن الصخرية
األقمار تلك إىل قليل عدد إضافة فإن األقمار، من كبري عدد بالفعل لديه املشرتي كوكب
تلك أن هو األمر يف الغريب أن إال مستغربًا. يكن لم إن كثريًا، لالهتمام مثريًا يكن لم
تلك وجود ينتهَي حتى عام يمر إن فما للغاية. الزوال رسيعة كانت الجديدة «األقمار»
األرض عىل العلماء يمنح ما وهو املشرتي، كوكب بسطح اصطدامها طريق عن «األقمار»

الفضائي. الحطام من كبرية بكتلة كوكب يُرضب عندما يحدث ما إىل النظِر فرصَة
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٢٥ مرور ذكرى يوافق كان الذي — ١٩٩٤ عام يوليو شهر من عرش السادس يف
—رضب القمر سطح عىل تهبط للبرش فضائية بعثة أول وهي ،١١ أبولو إطالق عىل عاًما
من ضخمة سحابة تصاعد مسببًا املشرتي كوكب شوميكر-ليفي ُمذَنَّب من جزء أول
الشظية تلو الشظية توالت وملا االنتشار. رسيعة صدمة موجة ومفجًرا والحطام، الغاز
«هابل» الفضائي التليسكوب طريق عن رائعة صور ُجمعت املشرتي كوكب رضب عىل
«جاليليو» طاقم دون يعمل الذي املسبار طريق وعن األرض، حول مدار يف يدور الذي
اصطدمت األوَّيل االصطدام وقوع من يومني وبعد املشرتي. كوكب إىل طريقه يف وهو
بكوكب — «جي» الشظية اسم عليها يُطلق — كيلومرتات أربعة قطرها صخرية كتلة
الشديدة تي إن تي مادة من طن مليون مليون ١٠٠ انفجار قوة تعادل بقوة املشرتي
رضبت التي تلك حجم يف ذرية قنبلة مليارات ثمانية تقريبًا يعادل ما وهو االنفجار؛
من العديد إن حتى الشدة من املثري االصطدام ذلك عن الناتج الوميض وكان هريوشيما.
مؤقتًا. الرؤية عنها ُحجبت الحدث ترقب كانت التي الحمراء تحت األشعة تليسكوبات
تفوق لالصطدام هائل داكن أثر عن ليكشف رسيًعا الوميض ذلك تالىش فقد ذلك ومع
الخاطُر الرهيبة الصورة تلك رأى من كل بذهن َمرَّ وحتًما األرض. كوكب حجم رقعته
كوكب من بدًال األرض كوكب رضبت «جي» الشظية أن لو سيحدث كان ماذا نفُسه:

املشرتي؟
الجنس سيطرة وبدت للخطر، عرضة أكثر مكانًا كوكبنا بدا وضحاها عشية بني
والسياسيون، بل الناس، وعامة العلماء، بدأ وفجأًة بكثري. أوهى الكوكب عىل البرشي
هوليود أفالم أكثر من اثنان وظهر الجد. محمل عىل الفضاء من اآلتَي الخطر يأخذون
أن يمكن ما إظهار طريق عن االصطدام بأحداث املتصاعد االهتمام من ليزيدا رواًجا
باتجاه كويكب أو ُمذَنَّب تحرك حال يف — العلمية الدقة من متفاوتة بدرجات — يحدث

األرض.
دولية هيئة ُشكِّلت املشرتي، كوكب اصطدام من فقط عاَمني بعد أي ١٩٩٦؛ عام يف
الكويكبات عن البحث لتعزيز أهدافها كرست الفضاء» «حماية مؤسسة باسم تُعرف
اصطدامها بخطر للوعي العام املستوى ولرفع خطرة، تكون أن يُحتمل التي واملذنبات
قليل بقدر كان وإن — الدفاع ووزارة ناسا وكالة بدأت املتحدة، الواليات يف باألرض.
عمل فريق املتحدة اململكة حكومة وأنشأت الهيئة، بتلك الصلة ذات املشاريع تمويل —
أن يريدون الجميع صار فجأًة باألرض. واملذنبات الكويكبات اصطدام خطر لدراسة
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1.١٩٩٤ عام املشرتي بكوكب شوميكر-ليفي ُمذَنَّب شظايا إلحدى املذهل االصطدام :1-5 شكل

وماذا املستقبل، يف ما مرحلٍة يف هذا من بيشءٍ األرض اصطدام احتماالت هي ما يعرفوا
األول السؤال عن والجواب البرشي. جنسنا وعىل كوكبنا عىل التصادم ذلك أثر سيكون
برضبات األرض ُمنيت الطويل األرض تاريخ عرب باملائة. مائة يبلغ االحتمال سهل:
شيوًعا أقل اآلن صارت التصادمات هذه مثل أن ومع الفضاء، من جاء حطاٍم من كثرية
والسؤال أخرى. مرة سيُرضب كوكبنا فإن السنني، مليارات منذ عليه كانت مما بكثري
عىل ذلك أثر سوء مدى بخصوص اآلخر السؤال عن وأما هذا؟ سيكون متى الجوهري:
باألرض. ستصطدم التي الصخرية الكتلة حجم عىل كثريًا يعتمد فهذا البرشي، الجنس

الكونية الرملية العاصفة

تلك بها تحدث أن املرجح من التي الوترية عن أفضل فكرة عىل الحصول أردنا إن
أرجاء يف تندفع التي الصخور عدد معرفة إىل بحاجة فنحن األرض، بكوكب االصطدامات
يكفي بما األرض كوكب من منها يقرتب ما عدد الخصوص، وجه وعىل الشميس، نظامنا
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خالل تكوُّنها مرحلة يف الكواكب جرفته قد الحطام من هائًال ا كمٍّ أن ومع قلقنا. ليثري
من صعوًدا أحجامها تُحىصترتاوح وال تُعد ال بقايا هناك ظلت فقد الشميس، النظام فجر
سرييس كويكب مثل ضخمة، صخور إىل مليمرتات بضعة قطرها يعدو ال صغرية ذرات
رحلتها أثناء يف للقصف التعرُّض دائمة األرض كيلومرت. ألف قطره يتجاوز الذي الصغري
فإن حظنا ولحسن الصحراء. يف رملية عاصفة يصارع كمن تماًما الشميس، النظام عرب
إن ما وتختفي للغاية، الحجم ضئيلة بكوكبنا تصطدم التي الشظايا من املليارات معظم
مع األرض تصطدم واآلخر الحني فبني ذلك، ومع لكوكبنا. الجوي الغالف بدرع تحتك

حجًما. أكرب سماوية أجرام
حني فتحرتق البازالء حبة حجم يف الحطام من شظية إلينا تأتي دقائق خمس كل
من شظية إلينا تأتي تقريبًا شهر كل يف أنه حني يف لألرض، الجوي بالغالف تحتك
تنجح وقد الجوي. الغالف يف احرتاقها مع السماء فتيضء القدم كرة حجم يف الحطام
لكنه سطحها، إىل والوصول لألرض الجوي الغالف اجتياز يف حجًما األكرب األجرام بعض
أن قرون بضعة كل يحدث وربما السنة. يف مرات بضع إال يحدث وال الحدوث، نادر أمر
بأن كفيل الحجم بهذا وِجرم مرتًا، و٥٠ ٤٠ بني قطرها يرتاوح باألرضصخرٌة تصطدم
آخر وقع وقد مباًرشا. باألرض اصطدامه كان لو بأكملها كبرية مدينة الوجود من يطمس
الحًقا. النقطة هذه عن الحديث وسنعاود ،١٩٠٨ عام النوعية هذه من موثَّق اصطدام
إال نهتم ال نحن الخطر منظور فمن بالحطام، يعج بأكمله الشميس النظام أن مع
تلك وغالبية كوكبنا. مع التصادم طريق عن وجودها بإنهاء تهدِّد التي الشظايا بتلك
من تقرتب الشمس حول مدارات لها صخرية كويكبات هي األرض تهدد التي األجرام
الكويكبات لهذه الحقيقية األعداد تحديد املستحيل ومن معه. تتقاطع أو األرض مدار

الفزع. عىل تبعث الحالية التقديرات لكن األرض، من القريبة
ربما أمتار ١٠ قطرها يتجاوز صخرية كتلة مليون ٢٠ إىل يصل ما هناك وإجماًال
ما أن ويُعتقد منه. بالقرب أو الشمس حول دورانه خالل كوكبنا مسار عرب اآلن تندفع
يكفي ما وهو مرت، ١٠٠ قطرها يتجاوز الصخرية الكتل هذه من ألف ١٠٠ إىل يصل
٢٠ قطر يصل قد بينما مبارشة، الرضبة كانت إن نيويورك أو لندن مثل مدينة إلبادة
اليابسة، رضبت إذا صغرية دولة تُبيد بأن كفيلة بهذا وهي كيلومرت، نصف إىل منها ألًفا
ولكن — عدًدا أقل كويكبات وهناك املحيط. رضبت إذا مدمرة تسونامي أمواج تولِّد أو
مثل مساحته بلًدا تُبيد قد بذلك وهي أكثر، أو واحًدا كيلومرتًا قطرها يبلغ — تدمريًا أشد

106



الفضاء من القادم الخطر

بجميع التام الدمار يلحق قد أكثر أو كيلومرتين قطره يبلغ مما وغريها إنجلرتا، مساحة
كيلومرتان قطره جرم اصطدام يتضمنها التي الحركة لطاقة الهائل القدر العالم. أنحاء
كفيلة باألرض — واحد خط يف مصطفة قدم كرة ملعب ٢٠ الطول يف يعادل ما أي —
قدر تصاعد يف تتسبب وأن ذلك، نحو أو كيلومرتًا ٤٠ قطرها فوهة وراءها تخلِّف بأن
بشتاء األرض وغمر الشمس أشعة لحجب يكفي الجوي الغالف إىل املسحوق الحطام من

سنوات. يستمر الربودة قارس كوني
قطرها يبلغ التي األرض من القريبة الكويكبات لعدد التقديرات من مجموعة نُرشت
شهر يف األلف. يقارب عددها أن إىل التقديرات تلك أحدث وتشري فأكثر، واحًدا كيلومرتًا
ما ربما — األجرام هذه من جرًما ٧٩٤ حددوا قد العلماء كان ،٢٠٠٥ عام أغسطس
كانت إذا ما ملعرفة مستقبًال املتوقعة ومداراتها — الكيل مجموعها أرباع ثالثة يعادل
األجرام تلك عىل للعثور مستمر والبحث ال، أم املتوسط املدى يف األرض عىل خطًرا تشكل
ينتهَي أن بمجرد األقل. عىل أخرى عقود بضعة تستغرق أن شأنها من مهمة وهي كلها؛
بسيًطا ولو بقدر نشعر أن حينها يمكننا عنا، بمنأًى ستكون أنها افرتاض وعىل ذلك،
بسبب القلق علينا يزال فال الحد؛ هذا عند املشكلة تنتهي ال لألسف لكن الطمأنينة. من

املذنبات.
١٠٠ إىل قطرها يصل قد والجليد الصخور من هائلة كميات عن عبارة املذنبات
املذنبات معظم نجد للكويكبات، الدائرية شبه املدارات النقيضمن وعىل أكثر. أو كيلومرت
الشميس النظام يف الربودة الشديدة املواضع من تحملها الشكل إهليجية مسارات تتبع
أخرى. مرة تخرج ثم الشمس، من مقربة عىل تصري أن إىل وراءه، يقع ما أو الخارجي،
تدخل فحني ذلك ومع رصدها. يصعب غامضة أجراًما املذنبات تكون الفضاء أعماق ويف
الغاز تبخري يف الشمس ضوء يبدأ حيث ملحوظ؛ لتحوُّل تخضع الشميس النظام داخل إىل
يمتد أن يمكن املنظر بديع «ذيل» فيتشكل املركزية، نواتها يف املوجودة الغبار وجسيمات
ظهور إىل البرشية نظرت ولطاملا أكثر. أو كيلومرت مليون ١٠٠ مسافة عىل الفضاء عرب
اعتقاد وهو والكوارث، باملوت شؤٍم نذيُر أنه عىل املذنب مؤخرة يف الخالب الذيل ذلك
كيلومرتًا و٧٠ ٦٠ بني عادًة املذنبات رسعة وترتاوح ما. بصورٍة الحقيقة عن يبعد ال
نحو وتعادل مرة، مائة كونكورد طراز من طائرة رسعة تفوق رسعة وهذه الثانية، يف
أحد بني تصادم وقوع يجعل وهذا األرض. من القريبة الكويكبات رسعة أضعاف ثالثة

وفتًكا. تدمريًا أشد ثَمَّ ومن تأثريًا؛ أشد واألرض املذنبات
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٣

٢

١

٤

مدى عن واضحة صورة تقدم األرض من القريبة املعروفة الكويكبات مدارات :2-5 شكل
(٣) الزُّهرة (٢) ُعطارد (١) من كلٍّ مدارات أيًضا تظهر كوكبنا. حول الفضاء ازدحام

امِلريخ. (٤) األرض

خالًفا — لها املدارية البارامرتات أن وهي باملذنبات، تتعلق أخرى مشكلة هناك
املستقبل استرشاف الصعب فمن ثَمَّ ومن القليل؛ سوى عنها نعرف ال — للكويكبات
األكثر املذنب شك بال وهو — هايل مذنب يتبع ال. أم تهديد أي تشكل كانت إذا ما ملعرفة
شوهد فقد لذلك، ونتيجًة فحسب. سنة ٧٦ إكماله يستغرق الشمس حول مداًرا — شهرة
حساب املمكن من تجعل بدرجة معروف ومداره السنني، آالف مدى عىل املرات عرشات
كوكب تهديد من يقرتب لن هايل املذنب أن عىل يدل وهذا البعيد. املستقبل يف مساره
مدارات يف تسري األخرى فاملذنبات ذلك، ومع ميالديٍّا. ٣٠٠٠ عام حتى األقل عىل األرض،
النظام حدود من أبعد هو ما إىل تصل قد للغاية بعيدة رحالت يف تأخذها مكافئة قطعية
قد اآلخر البعض لكن مرتني، أو واحدة مرة بعضها األوائل أجدادنا شاهد وقد الشميس.
أي هناك تكن لم الظروف، هذه يف الشميس. النظام داخل إىل له زيارة أول يف يكون
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الشميس، لنظامنا زيارات من قبُل من به قامت ما أساس عىل بمداراتها للتنبؤ فرصة
قبل فقط أشهر ستة سوى أمامنا يكون فلن نحونا، متجًها أحدها مرة ألول رأينا وإن
حبيسة املذنبات هذه ألن فنظًرا ذلك، عىل وعالوًة منه. مفر ال كارثي اصطدام حدوث
أو كيلومرت ١٠٠ منها الواحد قطر يبلغ ربما إذ ضخمة؛ تكون فإنها الخارجي، الفضاء
الجزيئات (دفق الشمسية الرياح بفعل للتآكل تتعرض لم أنها ذلك يف والسبب أكثر.
تشق وهي املميز الذيل ذلك لتنتج املذنب من أجزاء ر تبخُّ يف تتسبب التي الشمسية)

الداخيل. الشميس النظام عرب طريقها

العوالم تتصادم عندما

العلماء إلقناع املاضية القليلة القرون مرِّ عىل الرصاع من نوًعا النظرية هذه أنصار خاض
النفجارات نتيجًة تظهر لم القمر سطح عىل املوجودة الفوهات ماليني أن الناس وعامة
أوائل يف وتحديًدا طويلة، فرتة منذ الفضاء. من أجرام مع اصطدامات نتيجة بل بركانية،
الطبيعي الفيلسوف قول من يسخرون «الجادون» العلماء كان عرش، التاسع القرن
«قصف نتيجة كانت القمرية الفوهات تلك إن جرايتهازن بوال فون فرانز البارون األملاني
عىل أدلة عن الكشف بشأن األخرى ادعاءاته أن شك (ال املاضية.» العصور يف وقع كوني
القرن نهاية ويف بهذا.) تذكر عالقة لها ليست القمر سطح عىل وحيوانات برش وجود
املخترب يف محاكاة عمل جيلربت كارل جروف األمريكي الجيولوجي حاول عرش، التاسع
ومع الطني. أو املسحوق من تتكون أجزاء إىل أجسام بإطالق القمرية الفوهات لتشكل
التي هي فقط رأسيٍّا أُطِلقت التي األجسام أن الحظ عندما الحرية جيلربت انتابت ذلك
سمارت إم دبليو أعلن هذا، ضوء ويف القمر. سطح تغطي كالتي دائرية حفًرا شكلت
عن ناجمة تكون أن يمكن ال القمر سطح عىل املوجودة الربكانية الفوهات أن ١٩٢٧ عام
عموديٍّا.» إال تسقط أال الشهب عىل يفرض بديهي سبب أي يوجد «ال ألنه اصطدامات؛
الثانية العاملية الحرب يف أُلقيت التي القنابل من األطنان مليارات اصطدامات رصد وبعد
تتشكل ما فدائًما يكفي بما عنيًفا االنفجار كان إن أنه يَرْون الجيولوجيون بدأ فحسب،
الذي الهائل االنفجار فإن أخرى، بعبارة الرضب. زاوية كانت مهما دائرية حفرة بسببه
الالفت ومن دائرية. حفرة تكوُّن عن دائًما يسفر يكاد القمر ما جرٌم يرضب عندما يتولَّد
نتيجة تكونت الفوهات تلك إن القول لينال آخر قرن ربع استغرق قد األمر أن للنظر
يؤيدون املنشقني العلماء من قليلة قلة يزال ال اليوم وحتى النطاق، واسع قبوًال اصطدام
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مبدأ أي نيل إن الدامغة. األدلة عليه قامت اآلخر القول أن مع بركاني أصلها إن القول
أن وكما ذلك. من استثناءً ليست والجيولوجيا معركة، العلمية األوساط يف للقبول جديد
مريًرا رصاًعا البداية يف خاضوا التكتونية بالصفائح تقول التي الثورية النظرية أنصار
تعرضا القمر، وكذلك األرض، إن قالوا الذين العلماء أولئك فإن الرجعية، القوى ضد

بذلك. غريهم إقناع يف صعوبة وجدوا سماوية أجرام من لرضبات
بارينجر فوهة إن تيلجمان بنيامني قال ،١٩٠٥ عام وتحديًدا طويلة، فرتة منذ
نتيجة تكونت قد النيزك) فوهة باسم اآلن تُعرف أيًضا (التي أريزونا والية يف الشهرية
بهذا الناس يقتنع لم ذلك ومع اآلن.» إىل مثيل له ليس هائل حجم ذي نيزك «اصطدام
الجرم عن بان ينقِّ قرن ربع ظالَّ بارينجر إم دي املهندس وزميله تيلجمان ألن القول؛
تبخر قد الجرم هذا أن اآلن نعلم ونحن جدوى. دون لكن هناك األرض رضب الذي
عىل العثور عدم كان الوقت ذلك يف ولكن االصطدام، عن الناتجة الهائلة الحرارة بفعل

اآلخر. القول أصحاب نصيب من املصداقية يجعل بأن كفيًال دامغ دليل
يف فقًرا األرض علماء من العديد عانى بكثري، الثانية العاملية الحرب نهاية بعد
به، أجرام اصطدام أثر هي إنما القمر عىل املوجودة الفوهات تلك أن قبلوا إذ الخيال؛
كوكبنا عىل املوجودة الفوهات إن القول يؤيدوا ال كي قشة بأي يتمسكون ظلوا ذلك ومع
أكرب حجم من األرض به تتمتع ما وبسبب ذلك، إىل وبالنظر به. أجرام اصطدام أثر هي
ثالثني تزيد بوترية ربما ُرضبت قد تكون أن بد ال فإنه بكثري، أقوى جاذبية ومجال
ربما ذلك، ومع اإلنكار. هذا غرابة تزداد ثَمَّ ومن القمر؛ بها ب ُرضِ التي الوترية عن مرة
ا جدٍّ النشطة الطبيعة أن االعتبار يف نضع عندما تماًما، مستغربًا اإلنكار هذا يكون ال
شديد منها كان ما سيما ال اصطدام، فوهات عىل الحفاظ مع تماًما تتواءم ال لكوكبنا
عن يتم التي االندساس، عملية الخصوص وجه وعىل التكتونية، الصفائح بسبب الِقَدم.
نجد امللتهب، األرض باطن يف البازلتية املحيطات صفائح تآكل مستمر وبشكل طريقها
وإن السنني. ماليني من مئات بضع عمره يجاوز ال األرض سطح ثلثَي من يقرب ما أن
مليارات خالل كانت القصف من قدر أكرب شهدت التي املرحلة أن اعتبارنا يف وضعنا
األعماق يف إال توجد لن اآلن هذا عىل األدلة فإن كوكبنا، تاريخ من األوىل القليلة السنني
عن اشتُهر وقد االندساس. عملية من مأمن يف هي التي الجرانيتية للقارات القديمة
والتعرية. التآكل من طويلة ألزمان لتعرضها نظًرا وذلك رصدها؛ صعوبة الفوهات تلك
توجد — الفوهات معظم تدعم أن املرجح من التي — الصخور أقدم فإن ذلك عن فضًال
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لدرجة ا جدٍّ كبرية الفوهات وبعض وأسرتاليا، كندا وشمال سيبرييا مثل نائية مناطق يف
اليوم الصناعية األقمار ساعدت الفضاء. من إال رؤيتها يمكن ال الحقيقية صورتها أن
عرضة األرض أن وفكرة العالم، أنحاء جميع يف اصطدام فوهة ١٧٢ من أكثر تحديد يف

التكتونية. الصفائح نظرية مثل مثلها مقبولة اآلن صارت الفضاء من للقصف
العلمية، األوساط يف ومستمرٍّا قائًما يزال ال الجدل أن فيه شك ال فمما ذلك، ومع
عىل القادم الكبري االصطدام آثار وحول وانتظامها، االصطدامات وترية حول سيما وال
االصطدامات تلك وترية عن أما الخصوص. وجه عىل الشارع رجل يهم ما وهو حضارتنا،
ما فمنها الفكرية؛ املدارس بني كبري خالف وهناك هينة، مسألة تكون أن عن بعيدة فهي
ومنها باألرض، تصطدم التي األجرام تلك من مستمرٍّا تدفًقا هناك إن القول إىل يذهب
الذي ا جدٍّ العنيف القصف من وبالرغم التصادمية». «التجمعات ى تَُسمَّ بنظرية يقول ما
يَرْون االصطدامات» «تواتر نظرية أتباع نجد األرض، تاريخ من األوىل الحقبة شهدته
مناوئوهم يقوله ما مع يتعارض وهذا وثابت. موحد بمعدل تقع االصطدامات تلك أن
بأن تقول التي الكوارث»، «ترابط نظرية هي بديلة لنظرية يروجون الذين العلماء من
أو الكويكبات من متزايد عدد من للهجوم دوريٍّا تتعرض — آلخر أو لسبب — األرض

املذنبات.
فمن حضارتنا، عىل املستقبلية االصطدامات لخطر واقعي تقييم إجراء أردنا إذا
سيظل االصطدامات تلك عدد كان إذا ما يمكن ما بأرسع نقرر أن بد ال أنه الواضح
ثبتت إذا األقدار. لنا تخبئها قاسية لصدمة املستقبل يف سنتعرض أننا أم الحايل بمعدله
أن يعني وهذا عليه، هو ما عىل الوضع يظل أن نتوقع أن فلنا األول، القول صحة
مرتًا ٥٠ قطره سماوي بجرم الصطداٍم ذلك نحو أو قرون بضعة كل األرض تتعرض
من عرشات عدة كل كذلك تتعرض وأن بأكملها، كبرية مدينة يدمر أن املحتمل من
دولة يدمر أن شأنه من كيلومرت نصف قطره سماوي بجرم الصطدام السنني آالف
واحد كيلومرت قطره سماوي بجرم الصطدام سنة ألف ٦٠٠ كل تتعرض وأن صغرية،
الجماعي االنقراض أحداث أن يبدو حظنا، ولحسن أجمع. العالم عىل يؤثر أن شأنه من
كيلومرتات، عرشة قطره سماوي وجرم األرض بني وقع الذي االصطدام ذلك مثل —
مليون ١٠٠ إىل ٥٠ كل تقع — سنة مليون ٦٥ قبل الديناصورات عهد أنهى والذي
ذكره سبق ما عىل وبناءً ضئيلة. قريب عما منها واحد وقوع فرص فإن ثَمَّ ومن سنة؛
من القادم الخطر نظرية أنصار خرج باألرض، سماوية أجرام اصطدام معدالت من
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واحٍد بسبِب للفناء التعرض بشأن بالتفكري جديرة باحتماالت علينا واملذنبات الكويكبات
إىل فوصلت املستقبل إىل بها وانطلقت زمن آلة بناء استطعَت لو االصطدامات. تلك من
بحقيقة لخرجَت الكوكبية، التسجيالت مركز واسترشت بحثت حيث ١٠٠٠٢٠٠٥ عام
فرتة خالل أيًضا) (وفضائية جوية اصطدامات يف حتفهم لقوا من عدد أن وهي مذهلة،
ضعف سيكون — شخص مليار و١٫٥ ١ بني يرتاوح قد الذي — الفاصلة سنة املليون
يرتاوح قد والذي باألرض، سماوية أجرام اصطدام أحداث بسبب مرصعهم لقوا من عدد
جرمني مع اثنني أو تصادم حدوث افرتاض عىل وذلك أكثر، أو مليون ٧٥٠ إىل ٥٠٠ بني
يكون حياتك مدار عىل أنه هذا ومعنى واحد. كيلومرت منهما الواحد ُقطر سماويني
حادث يف وفاتك احتمال نصف باألرض مذنب أو كويكب اصطدام بسبب وفاتك احتمال
األمر نوضح دعونا حقيقيٍّا. كان لو بجدية فيه للتفكري يدعو احتمال وهو طائرة، تحطم
يفوق باألرض مذنب أو كويكب اصطدام بسبب وفاتك احتمال إن فنقول آخر بتشبيٍه
لكن الشديد، بالفزع هذا يصيبك قد مرة. ٣٥٠ بمقدار يانصيب بمسابقة فوزك احتمال
الكوارث» «ترابط نظرية أصحاب كان إذا ذلك. من أسوأ يكون قد الحقيقي الوضع
نظامنا ربما أو كوكبنا، فيها كان معينة فرتات شهد قد األرض تاريخ فإن صواب، عىل
الحد كثرته يف يفوق حطام عىل تحتوي الفضاء من بقعة يف يدور بأكمله، الشميس

املستويات. كافة عىل االصطدام أحداث يف كبرية زيادة إىل أدَّى ما بمراحل؛ الطبيعي
الفضائي للحطام الدورية الزيادة هذه يف باللوم تلقي النظريات من عدد وهناك
كروي رسب وهي أورت»، «سحابة سببته الذي العارض الخلل عىل األرض تهدد التي
العادة ويف بلوتو. مدار من أبعد هو فيما بأكمله الشميس نظامنا تغلف املذنبات من كبري
إىل الطريق ربع من يقرب ما تستغرق ضخمة مدارات يف السحابة تلك يف املذنبات تسري
وُفرادى. َمثنى إال ذلك تفعل وال الداخيل، الشميس النظام تدخل ما ونادًرا نجم، أقرب
أو املئات مدار يتغري فقد السحابة، مع خارجي تأثري أي تداخل إذا إنه يقال ذلك، ومع
تصادمها خطر من كثريًا يزيد ما وهو الشمس، نحو التوجه عىل ذلك فيحثها منها اآلالف
احتماالت الباحثون طرح وقد األرض. كوكب ذلك يف بما الشميس النظام كواكب مع
الكوكب سحابة عرب املرور بسبب أورت، سحابة يف دوري اختالل حدوث لكيفية متعددة
يدور أنه العلماء بعض يعتقد والذي عنه، البحث رحلة طالت الذي األسطوري إكس
أو مؤخًرا، اكتُشف الذي سيْدنا وكويكب املتجمد، بلوتو كوكب من بكثري أبعد مدار يف

بالشمس. شبيه معتم بعيد جرم بسبب
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باسم ُسميت وقد شيفا»، «فرضية باسم تُعرف لالهتمام مثرية بديلة نظرية هناك
نيويورك جامعة من رامبينو مايك بقوة لها ج روَّ وقد الهندوس، عند والبعث الفناء إله
الجيولوجية السجالت يف املدونة الكربى االنقراض حاالت أن يعتقدون إذ وزمالؤه؛
٢٦ بني ترتاوح فرتة كل بانتظام تقع كبرية اصطدام ألحداث نتيجًة جاءت لألرض
ذلك يف بما — الشميس نظامنا بمدار هذا وزمالؤه رامبينو ويربط سنة. مليون و٣٠
يف وهبوًطا صعوًدا يتحرك مدار وهو التبانة، درب مجرتنا مركز حول — األرض كوكب
املتموج املدار هذا يأخذ ذلك، نحو أو سنة مليون ٣٠ كل األمواج. حركة تشبه حركة
توفر حني وذلك القرص، تشبه التي مجرتنا سطح خالل بها فيمر وكواكبها الشمس
ووفًقا الجذب. قوة من مزيًدا املجرة قلب يف املوجودة النجوم من الضخمة الكتلة جاذبية
سحابة مذنبات مدارات يف خلل إليقاع يكفي هذا فإن رامبينو، يتبعها التي للمدرسة
من كثريًا يزيد ما الشميس؛ النظام قلب إىل املذنبات من جديد دفق إلرسال يكفي أورت
ماليني بضعة إال تمر لم األرض. بكوكب السماوية لألجرام الكبرية االصطدامات وترية
تكون أن يمكن فهل املجرة؛ سطح عرب املايض الشميس نظامنا مر أن منذ السنني من
فيه نكتشف الذي الوقت بحلول اللحظة؟ هذه يف نحونا طريقها يف املذنبات من كوكبة

بالفعل. فات قد الوقت سيكون ذلك،
ولهذا جيولوجية؛ زمنية مقاييس عىل تعمل حدوث بدورية شيفا فرضية تنادي
من القادم املبارش الخطر حول تدور التي املناقشات يف تناولها يجري ما نادًرا السبب
وبقائنا سالمتنا باعتبارات كثريًا تتعلق التي األمور ومن كوني. بجرم االصطدام حوادث
إن نابري وبيل كلوب فيكتور الربيطانيني الفلكيني العامَلني قول — وأسالفنا نحن —
كوكبنا وإن السنني، من آالف بضعة كل األرض ترضب الكونية األجرام من مجموعات
اآلن. من فقط سنة ٤٠٠٠ قبل أي الربونزي؛ العرص خالل عنيف لقصف تعرَّض قد
يثري مبلًغا عهده قرب بلغ الذي القصف ذلك وقوع يف السبب يكون قد ما وملعرفة
جانبًا نحينا وإذا الفضاء. أعماق أعمق يف أورت سحابة إىل العودة إىل نحتاج القلق،
نشهد أن هو الطبيعي فاألمر املجرة، حول الشميس النظام ملرور نظًرا السحابة اختالل
ما وهو الداخيل، الشميس النظام إىل واآلخر الحني بني السحابة من جديد مذنب هبوط
أو للشمس القوية الجاذبية حقول «تستحوذ» ما ورسعان سنة. ألف ٢٠ كل يتكرر قد
طول عىل تنترش الحطام من حلقة لتتشكل إربًا إربًا وتمزقه الجديد الوافد عىل املشرتي
تفكَّك كبري ملذنب ويمكن نفسه. األصيل املذنب موضع حول تحديًدا ترتكز لكنها املدار،
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صخرية كتلة مليون إىل يصل قد بما الداخيل الشميس النظام «يبذر» أن الطريقة بهذه
كوكب تهدد التي األجرام عدد يف هائلة زيادة يسبب ما واحد؛ كيلومرت منها الواحدة قطر
وغريهما ونابري، كلوب ويرى لالصطدام. كوكبنا تعرُّض فرص من كثريًا ويزيد األرض،
سحابة من عمالق ملذنب دخول آخر أن الكوارث»، «ترابط نظرية مدرسة أتباع من
بيننا يفصل ال أي — األخري الجليدي العرص نهاية يف كان الشميس نظامنا إىل أورت
من كتلة تشكيل يف تسبب مما — ذلك نحو أو سنة آالف ١٠ سوى الحدث ذلك وبني
كل من ديسمرب شهر يف الثور). كوكبة إىل (نسبة الثوري التجمع باسم تُعرف الحطام
عرض ظهور إىل أحيانًا يؤدى مما الحطامي؛ التجمع هذا من جزء عرب األرض تمر عام
صغرية صخرية شظايا صورة يف وتكون الثورية، النيازك عاصفة سببه مذهل ضوئي
الجسيمات فهذه ذلك، ومع العلوي. الجوي الغالف يف تحرتق الحىص حجم يف وصخور
٥ قطره مذنبًا قلبه يف يضم الذي الثوري التجمع ذيل سوى ليست املؤذية غري والقطع
لو كويكبًا، أربعني عن يقل ال ما ويرافقه إنكي، باسم ويُعرف أرضنا يعرب كيلومرتات

بأرسه. العالم تشمل فوىض َلسبََّب بكوكبنا أحدها اصطدم
توزيع مع الشمس حول الثوري التجمع مدار طول عىل الحطام توزيع يتشابه
زمرة يف مًعا العدائني أغلب يتجمع حني ففي مرت؛ آالف ١٠ ملسافة سباق يف ائني العدَّ
«ترابط نظرية أصحاب ويقول السباق. مضمار حول وهناك هنا بقيتهم تنترش واحدة،
يقل نقطة عند الثوري التجمع مداَر األرض مداُر يعرب السنوات معظم يف إنه الكوارث»
٢٥٠٠ بني ترتاوح فرتة وكل امليالد. عيد قبل ما مشهد ظهور إىل يؤدي ما الحطام؛ فيها
عىل نفسها فتجد املتسابقني، زمرة يشبه ما عرب األرض تمر ذلك، نحو أو عام و٣٠٠٠
بني يرتاوح ما إىل منها الواحدة قطر يصل قد الصخرية الكتل من لوابل املستقِبل الطرف
االجتماعية األنثروبولوجيا علم يف متخصص وهو — بيرس بيني ويرى مرت. و٣٠٠ ٢٠٠
إىل النوع هذا من قصٌف أدَّى سنة ٤٠٠٠ نحو قبل أنه — ليفربول مورز جون جامعة يف
وغريه هو وفرس امليالد. قبل الثالثة األلفية خالل القديمة الحضارات من العديد انهيار
ال بحيث الضآلة من كانت االصطدامات من سلسلة ضوء يف لذلك املعارصة الكتابات
يف الفوىض إليقاع ا جدٍّ كافية كانت لكنها بأكمله، الكوكب يشمل أثر لها ليكون تكفي
وزالزل، الجوي، الغالف يف مدمرة صدمة موجات توليد طريق عن وذلك القديم، العالم
أوروبا يف الحرضية املراكز من العديد أن ويبدو غابات. وحرائق تسونامي، وموجات
بينما امليالد، قبل ٢٣٥٠ عام نحو وذلك تقريبًا، واحد وقٍت يف انهارت قد وآسيا وأفريقيا
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الروايات تلك فإن الحال، وبطبيعة والفوىضالعامة. والزالزل والحرائق الفيضانات كثرت
عىل الدامغة األدلة تزال وال البديلة، التفسريات أمام مفتوحة األحيان بعض يف الخيالية
فوهات سبع أعمار العلماء ر قدَّ املنال. بعيدة الزمان ذلك يف الفضاء من قصٍف وقوع
البحث يزال وال سنة، و٥٠٠٠ ٤٠٠٠ بني واألرجنتني وإستونيا أسرتاليا يف اصطدام
انهيار إن البعض قول هو عنه الدفاع يصعب الذي واألمر مستمرٍّا. أخرى فوهات عن
— بأخرى أو بطريقة — نجما قد لعلهما املظلمة العصور وبداية الرومانية اإلمرباطورية
التجمع من الكثيف الجزء عرب مرة آخر األرض مرت حني االصطدامات أعداد زيادة عن
تدهور وفرتات ضعيفة، ذلك عىل املادية واألدلة للميالد. و٦٠٠ ٤٠٠ عاَمي بني الثوري
بركانية انفجارات تُفرسها أن يمكن الزمان ذلك يف االصطدامات إىل تُعزى التي املناخ
اآلثار علماء أوساط يف للقلق مثرية نزعة هناك كانت األخرية السنوات يف أنه الواقع كبرية.
وقوع ضوء يف تاريخي حدث كل تفسري محاولة إىل واملؤرخني األنثروبولوجيا وعلماء
بركانية، ثورة أم بكويكب، لألرض اصطداًما أكانت سواءٌ — ما نوٍع من طبيعية كارثة
هو الكتاب هذا من الهدف كان وملا األدلة. أوهى عىل يقوم منها العديد وكان — زلزاًال أم
الحماقة من فسيكون جميًعا، علينا الطبيعية الكوارث تأثري كيفية عىل الضوء تسليط
ينسب فَمْن ذلك، ومع الطبيعة. ويالِت مراٍت عدة تعاِن لم املاضية الحضارات إن القول
وزحف روما سقوط إىل الفرنسية، والثورة اإلنجليزية األهلية الحرب من — األحداث كل
التبعات قيمة من التقليل سوى شيئًا يفعل ال طبيعية، كوارث إىل — غربًا خان جنكيز
الحضارة. مسرية تشكيل يف الطبيعة دور وتهميش الطبيعية، لألخطار املحتملة الكارثية

ل؟ تفضِّ موت طريقة أيَّ

تزال ال آراءهم إن اآلن أقول أن وينبغي — الثوري التجمع نموذج مؤيدي ْقنا صدَّ لو
— السماوية باألجرام االصطدام عن الناجمة األخطار فكرة مؤيدي بني أقلية تشكِّل
الومضات من سلسلة تأتَي أن قبل فحسب أخرى سنة ألف نحو إال أمامنا يكون ال فربما
مجزَّأ. مذنَّب من التالية الدفعة وصول لتعلن املدوية االنفجارات ومن األبصار، تبهر التي
تُباد أن قبل أكثر أو سنة ألف ١٠٠ االنتظار علينا يكون أو غًدا الوجود من نُمَحى قد
سحابة تحت كوني شتاء يف العالم يغرق أن قبل سنة مليون االنتظار أو املدن، إحدى
كيف القادمة، املرة يف رءوسنا فوق السماوات تسقط حني لكن املفتتة. الصخور من
سيصطدم وهل ورسعته، الجرم، حجم أمور: ثالثة عىل ذلك يعتمد علينا؟ ذلك سيؤثر
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الجرم حجم كرب كلما إنه القول يمكننا العوامل، جميع تساوت إن باملحيط. أم باليابسة
جرًما أن أكرر نطاًقا. أوسع آثاره وكانت تدمريًا، أشد كان باألرض سيصطدم الذي
إلبادة تكفي تدمريية قوة يحمل أن شأنه من مرت و١٠٠ ٥٠ بني قطره يرتاوح كونيٍّا
لذلك املصاحب الدمار ومستوى أمريكية. والية أو صغرية أوروبية دولة أو كربى مدينة
يصل أن إىل باألرض سيصطدم الذي الجرم حجم ازدياد مع باطِّراد يزدادان ومداه
املروع الدمار يف التسبب إىل باإلضافة كيلومرتين. قطره يصري حني الحرج الحد إىل األمر
أن شأنه من الحجم بهذا كوني جرم وصول فإن قارِّي، شبه أو إقليمي نطاق عىل
فإذا النبات. نمو يف ونقص صقيع فرتة توليد طريق عن بأرسه األرض كوكب عىل يؤثر
عىل اصطدامه تبعات فإن كيلومرتين، يفوق باألرض سيصطدم الذي الجرم قطر كان
نسبة فيمحو الشامل االنقراض يحدث أن إىل تدريجيٍّا تشتد للكوكب اإليكولوجية النظم
كيلومرتات، ١٠ قطره بلغ الذي الكوني والجرم الحية. الكائنات أنواع جميع من كبرية
مليون ٦٥ قبل الطباشريي العرص نهاية يف املكسيكي الساحل قبالة األرض رضب والذي
أنواع جميع ثلثَي وجود كذلك أنهى لكنه الديناصورات، انقراض إىل فقط يؤدِّ لم سنة،
هناك أن هو أكثر اإلزعاج يثري ومما الوقت. ذلك يف موجودة كانت التي الحية الكائنات
مليون ٢٥٠ نحو قبل الربمي العرص فرتة نهاية يف وقع كبريًا اصطداًما أن عىل أدلة
باملائة. ١٠ عن يقل ما سوى الحية الكائنات أنواع من الحياة قيد عىل يُبِْق لم سنة،
السجل يف كربى انقراض عملية ٢٥ أصل من األقل عىل ٧ العلماء ربط اإلجمايل، ويف
يف ذكرت كما — هناك أن مع كبرية، اصطدامات حدوث عىل بأدلة لألرض الجيولوجي
االصطدام، ألحداث البيئية التبعات أهمية من تقلل فكرية مدرسة — السابق الفصل
البازلتية. للحمم الهائلة التدفقات إىل تلك الكبرية االنقراض حاالت تُرِجع أن وتفضل

مباًرشا ارتباًطا األرض كوكب داخل تندفع صخرية لكتلة التدمريية القدرة ترتبط
االصطدام ورسعة بل الجسم، حجم فقط يعكس ال وهذا تحملها، التي الحركية بالطاقة
فضاء إىل بعيًدا مداراتها تحملها التي — الطويلة الفرتة بُمذَنَّبات ى يَُسمَّ ما وألن أيًضا.
قدًرا تسبب بها الخاصة االصطدامات فإن فائقة، برسعة تتحرك — النجوم بني ما
التي املحلية املذنبات أو األرض من القريبة الكويكبات تسببه الذي من أكرب الدمار من
الدمار طبيعة فإن ذلك، عىل عالوًة الشميس. النظام مركز عىل مقترصة مدارات يف تتحرك
يغطي املاء املاء. أم باليابسة سيصطدم الجرم كان إذا ما عىل يعتمدان وحجمه الحادث
الكويكبات رضبات أغلب ستكون اإلحصائية الناحية فمن لذلك كوكبنا؛ سطح ثلثَي
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تندفع التي املفتتة الصخور كمية تقليل يمكن الحاالت، هذه مثل يف املياه. يف واملذنبات
يظهر ال قد ذلك، ومع باليابسة. االصطدام حالة يف يحدث بما مقارنًة الجوي، الغالف إىل
فساًدا تعيث أن عىل قادرة عمالقة تسونامي موجات تكوُّن أمام الضئيلة الفائدة هذه أثر
واملندفعة الهائلة وامللح املاء كميات تؤثر قد ذلك، عىل وعالوًة املحيط. أنحاء مختِلف يف
يحمينا. الذي األوزون درع عىل مؤقتًا تقيض وقد بل املناخ، عىل كثريًا الجوي الغالف إىل
اثنني حدثنَي عىل أُجريت دراسات من تأتي لالصطدامات البيئية اآلثار عن األدلة ومعظم

مهول. واآلخر صغري أحدهما فقط؛
الغالف — مرتًا خمسني بنحو قطره يقدَّر — صغري كويكب اخرتق ،١٩٠٨ عام
منطقة يف سيبرييا سطح فوق كيلومرتات ١٠ من أقل ارتفاع عىل وانفجر لألرض، الجوي
طاقة استنفد الذي — الضخم االنفجار هذا صوت وُسمع تونجوسكا. باسم معروفة
عىل — هريوشيما عىل أُلقيْت التي القنابل نوعية من ذرية قنبلة ٨٠٠ تقريبًا تعادل
٢٠٠٠ تفوق مساحة عىل وأتى املتحدة، اململكة مساحة أضعاف أربعة تعادل مساحة
االنفجار، قوة فرط ومن باألرض. فسوَّاها النمو املكتملة الغابات من مربع كيلومرت
والتُقطت الكيلومرتات، آالف عنه تبعد الزالزل) (مقياس سيسموجراف أجهزة التقطته
الضغط (راسم الباروجراف أجهزة بواسطة وتكراًرا مراًرا عنه الناجمة الصدمة موجة
الغاز وبسبب تتالىش. أن قبل األرضية الكرة حول مرات ثالث مرورها أثناء الجوي)
له، مثيل ال نحٍو عىل أوروبا يف الليل سماء أضاءت االنفجار، ذلك عن الناتَجني والغبار
الكريكيت لعبة ملمارسة يكفي كان الضوء هذا أن ذكر املعارصة التقارير أحد إن حتى
روسية بعثة أول فإن تونجوسكا، إىل الوصول تعذُّر وبسبب الليل. منتصف بعد لندن يف
الحرية أصابت وحينها االنفجار، وقوع عىل قرن ُربع مرور بعد إال تصل لم هناك إىل
يجدوها؛ أن يتوقعون كانوا التي الكبرية الحفرة عىل يعثروا لم إذ وفريقه؛ كوليك ليونيد
مساحة عىل التفحم من عالية درجة بلغت أشجار من دائرية رقعة وجدوا منها فبدًال
بسبب انفجاريٍّا تفكًكا الصخور تفككت حني الهوائي االنفجار شكَّلها كيلومرتًا، ٦٠
تلك يف السكان لندرة ونظًرا الجوي. الغالف الجرم دخول عن الناجمة الهائلة الضغوط
نحو أصيب بينما مرصعه، قليل عدد فلقي ضئيلة، األرواح يف الخسائر كانت املنطقة؛
ذلك تأخر لو ولكن مها. تفهُّ يمكن ألسباب مقتضبة التقارير كانت وإن شخًصا، عرشين
بطرسربج سان مدينة لجعل يكفي بما دارت قد األرض لكانت ساعات أربع االصطدام

مفجعة. النتيجة ولكانت بالكويكب، االصطدام نطاق يف الكربى
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يوكاتان جزيرة شبه ساحل قبالة حدث بما مقارنًة تونجوسكا حادثة حجم يتضاءل
مذنَّب أو كويكب اصطدم حيث سنة؛ مليون وستني بخمسة الوقت ذلك قبل املكسيك يف
العالم وجه َ فغريَّ باملياه كيلومرتات ١٠ قطره — مؤكدة غري السماوي الجرم فطبيعة —
الطاقة من قدًرا ره تصوُّ يمكن ال انفجاٌر أطلق الثانية، من أجزاء غضون يف األبد. إىل
كرة عنه ونشأت واحد، آٍن يف انفجرت إذا هريوشيما قنابل من مليارات تطلقه ما يعادل
فوهة األرض قرشة يف وتركت املحيط رت بخَّ الشمس من سخونة أكثر عمالقة نارية
وتطلق الجوي الغالف لتمزق صعوًدا الصدمة موجات انطلقت كيلومرتًا. ١٨٠ قطرها
عىل بعدها سقطت التي الفضاء، يف املنصهرة الصخور من طن تريليون مائة من أكثر
عليها ما كل وأُبيَد باألرض، أوروبا مساحة تفوق مساحة ُسويَّت البرص ملح ويف األرض.
الغالف أطلق وقد الكوكب. أرجاء الضخمة الزالزل هزت حني يف الحياة، أشكال من
أعتى قوتها يف تفوق — عمالقة أعاصري قيام مع تزامنًا مدوية انفجارات أصوات الجوي
عاتية تسونامي بأمواج مصحوبة األرض، بتمزيق — مرات خمس بمقدار األعاصري

الكيلومرتات. من آالف عدة بُعد عىل سواحل رضبت
بقوة الفضاء يف بها ُقِذف التي الصخور بدأت عندما بعد. حدث قد األسوأ يكن لم
تلك عودة عن املتولدة الحرارة تسببت الكوكب، أنحاء جميع عىل لتنهمر تعود خارقة
يف ُوضعت وكأنها حيًة الحيوانات ويشِّ السطح توهج يف الجوي الغالف إىل الصخور
املوارد ربع وحوَّلت ومراعيَه، العالم غاباِت دمرت كبرية حرائق واندلعت األفران، أحد
األرض قرشة وتوقفت واملحيطات، الجوي الغالف استقر عندما حتى رماد. إىل املعيشية
ففي بعد؛ حانت قد النهاية تكن لم الفضاء، من الحطام قصف وتوقف االهتزاز، عن
لتنخفض الشمَس الجوي الغالف يف املوجودان والغبار الدخان حجب التالية، األسابيع
القارس والربد املتزايد الظالم ظل ويف مئوية. درجة ١٥ إىل تصل بنسبة الحرارة درجات
جوًعا. بالعشب تقتات التي الباقية الديناصورات تضورت بينما النباتية، الحياة ذوت
عن الناجمة بالسموم املحيطات امتألت إذ حاًال؛ أفضل املحيطات يف الحياة تكن ولم
التي الكربيت من الهائلة الكميات عن الناتج الحميض واملطر العاملية الغابات حرائق
الحياة أرباع ثالثة فانمحى االصطدام، موقع يف الصخور من الجوي الغالف يف تُضخ
اصطدام تلت التي العتمة املطاف نهاية يف انقشعت الصقيع، من سنوات وبعد البحرية.
طبقة يف فتحات بني من حارقة شمس عن لتكشف — عليه أُطلق كما — تشيككسولوب
النارية الكرة داخل املتكونة النيرتوز ألكاسيد الكيميائي التفاعل بسبب املمزقة األوزون
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بسبب الجوي الغالف يف حدث الذي االنفجار بفعل باألرض يَْت ُسوِّ أشجار :3-5 شكل
2.١٩٠٨ عام (سيبرييا) تونجوسكا فوق صغري كويكب

كوني شتاء أعقاب يف — بنفسجي» فوق «ربيع حلَّ وهكذا االصطدام؛ عن نتجت التي
عىل البقاء أجل من تصارع كانت التي الحية الكائنات من تبقى مما الكثري فأحرق —
بعد األرض إن البعض يقول إذ هائًال؛ لألرض الطبيعي التوازن اختالل كان الحياة. قيد
إىل للعودة السنني من اآلالف مئات استغرقت قد تكون ربما تشيككسولوب اصطدام
املجال تارًكا انتهى، قد الكربى الزواحف عرص كان ذلك، حدث وعندما الطبيعي. وضعها
بظهور ذروته بلغ تطوريٍّا ممرٍّا وفاتًحا — األوائل أسالفنا — البدائية الثدييات أمام
هذا يف االحتماالت لتقييم بنفسها؟ بالطريقة نستمر أن يمكن هل ولكن البرشي. الجنس

االصطدام. أحداث ألحد التدمريية القوة عىل فاحصة نظرة نُلِق دعونا الشأن
الغابات، تدمري أسباب أحد االنفجار عن املتولدة الهائلة الحرارة كانت تونجوسكا، يف
وتتوقف باألرض. وسوَّتها األشجار أوقعت التي االنفجار موجة كان الرئييس السبب لكن
بني الفرق وهو الذُّروي»، الزائد «الضغط ى يَُسمَّ ما عىل االنفجارية املوجة هذه قوة
بد ال هائًال، دماًرا الضغط هذا يُحِدث ولكي االنفجار. موجة وضغط البيئي الضغط
الرياح رسعة يجعل زائد ضغط وهو مربعة، بوصة لكل أرطال أربعة يتجاوز أن
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الزائدة الضغوط تُسبب قد األعاصري. تصحب ما عادًة التي الرياح قوة ِضعف تفوق
رضًرا منخفٍض ارتفاٍع عىل مرتًا ٥٠ قطره كوني جرم انفجار عن تتولد التي الهائلة
الطريق نطاق يف يقع تقريبًا يشء كل وينسف ا، جدٍّ كبرية نووية قنبلة انفجار يشبه
بمساحة مقارنًة ضئيلة الضغوط هذه كانت ولو حتى املدن، بإحدى املحيط الدائري
أسوأ األمور لصارت باألرض سيصطدم الذي الجرم حجم زاد ولو لندن. مساحة مثل
وتكوين الجوي الغالف اخرتاق عىل قادر فحسب مرتًا ٢٥٠ قطره فكويكب ا؛ جدٍّ بكثري
يعادل ما أي مربع؛ كيلومرت آالف ١٠ تقارب مساحة وتدمري كيلومرتات، ٥ قطرها حفرة
املساحة تزداد مرتًا، ٦٥٠ إىل الكويكب قطر زاد وإن اإلنجليزية. كينت مقاطعة مساحة
كاروالينا ساوث والية مساحة يقارب ما أي مربع؛ كيلومرت ألف ١٠٠ إىل للدمار املعرضة

األمريكية.
بأرسه. الكوكب عىل ليؤثر كافيًا يكون لن فإنه فزع، من هذا كل يثريه مما بالرغم
قطره يكون أن بد ال العاملي، األثر ذلك باألرض سيصطدم الذي للجرم يكون فِلكي
إذا كيلومرتين قطره يكون أو رسعة، األكثر املذنبات من كان إذا األقل عىل كيلومرت ١٫٥
يعادل انفجاًرا األجرام هذه بأحد االصطدام يولِّد قد رسعة. األقل الكويكبات من كان
يمحو قد ما وهو االنفجار، الشديدة تي إن تي مادة من طن مليون ألف ١٠٠ انفجار
عىل يقتل وأن — مثًال إنجلرتا مساحة يساوي ما أي — كيلومرت ٥٠٠ مسافة الوجود من

االصطدام. موقع حسب البرش من املاليني عرشات ربما الفور
املوجود الغبار يبدأ حني وذلك الحقيقية، املشكالت العالم بقية ستواجه ما رسعان
سطح إىل يصل الذي الشمس ضوء مستوى وخفض السماء إظالم يف الجوي الغالف يف
إىل سيؤدي هذا أن املؤكد من الضخم، تشيككسولوب اصطدام مع وباملقارنة األرض.
الذي السوء مدى عىل العلماء يُجمع لم لكن العاملية، الحرارة درجات يف كبري انخفاٍض
شأنه من الحجم بهذا اصطداًما أن احتماالت فهناك ذلك ومع األمر. هذا عليه سيكون
الذي العام يف جرى عما حدة يقل ال للمحاصيل وتلٍف مروعة جوية ظروف إىل يؤدَي أن
يف ١٨١٥ عام تامبورا بركان ثورة أعقب والذي صيف»، بال «عام العلماء عليه أطلق
بطعام نفسها املتقدمة البلدان احتفاظ فمع السابق، الفصل يف ذكرنا وكما إندونيسيا.
يف واسع نطاق عىل املحاصيل تلف أن شك ال ذلك، نحو أو فقط شهر ملدة سكانها يكفي
الرتشيد هي النتيجة تكون أن املرجح من خطرية. تداعيات له سيكون العالم أنحاء جميع
يف النطاق واسع خلل حدوث املتوقعة السيناريوهات أسوأ تكون بينما تقدير، أقل عىل
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تسود حيث النامي العالم دول يف أما املتقدمة. للدول واالقتصادي االجتماعي النسيج
عارمة. مجاعة عن واسٍع نطاٍق عىل املحاصيل تلف سيسفر ما فرسعان الكفاف، زراعة
متدهور ملناخ فريسة سيقعون العالم سكان ُربع إىل يصل ما أن الباحثني بعض ويتوقع
الجرم حجم زاد وإذا األرض. بكوكب كيلومرتان قطره كوني جرم اصطدام أعقاب يف
املشكلة تكون لن ذلك، يحدث إن ما تماًما. الضوئي التمثيل فسيتوقف الحجم، هذ عن
من الحياة قيد عىل البرشي الجنس بقاء يف بل البرش، من حتفهم سيلَقْون من عدد يف
كيلومرتات ٤ قطره كوني بجرم األرض اصطدام فإن التقديرات، ألحد وفًقا األساس.
لتقليل تكفي والحطام الغبار من كميات الجوي الغالف إىل يضخ أن شأنه من فقط

الضوئي. التمثيل عملية إلتمام املطلوب املستوى من أدنى الضوء مستويات
ستأتي كانت إذا ما ونجهل األرض، تهدد التي األجرام عدد نجهل زلنا ما وألننا
كويكب األرض سيرضب متى القول املستحيل من يكون يكاد ال، أم قصرية فرتات عىل
بحجم تكون التي االصطدام أحداث إن نعرفه. الذي العالم نهاية عن يسفر مذنَّب أو
من املاليني عرشات كل إال تقع ال الديناصورات أفنى الذي تشيككسولوب اصطدام
ومع ضئيلة. ذلك حدوث فرص ستكون السنني من سنة أي يف أنه نجد ولذلك السنني؛
ربما أورت سحابة مذنبات من القادم الرسب أن حقيقة تضعفه تفاؤل أي فإن ذلك
وإذا شيفا. فرضية صحة افرتضنا إذا ذلك الداخيل؛ الشميس النظام نحو اآلن يرسع
من الكثيف الجزء عودة قبل فحسب أخرى سنة ألف أمامنا يكون فقد ذلك، يحدث لم
تالزم هناك ليس أنه اتضح لو حتى آخر. كويكبي اصطدام وحدوث الثوري» «التجمع
اصطدام يمنع سبب هناك ليس اإلحصائية الناحية فمن االصطدام، أحداث توقيت يف
دخول له يسبق لم األمد طويل بمذنَّب أو بعُد يُكتشف لم منه قريب بكويكب كوكبنا
تونجوسكا جرم بحجم باألرضوتكون تصطدم التي األجرام أما الداخيل. الشميس النظام
األرض. سطح بمساحة مقارنًة صغرية املدمرة اصطداماتها ألن أقل؛ خطًرا تشكل فإنها
معظمها سيسقط إذ حرضية؛ منطقة األجرام هذه أحد رضب لو الحظ سوء من وسيكون
سيكون باملحيط حجًما أكرب كوني جرم اصطدام لكن جيًدا، أمًرا هذا يبدو قد البحار. يف
املثال، سبيل عىل الهادي املحيط حوض يف مرت ٥٠٠ قطرها صخرة سقطت فإذا كارثيٍّا؛
مدينة كل يف جسيمة أرضار عن تسفر أن شأنها من عمالقة تسونامي موجات فستولد
واحتماالت ذلك. نحو أو ساعة عرشين غضون يف األرضية الكرة نصف يف تقع ساحلية
عدد يبلغ وقد — املقبلة املائة السنوات خالل باملائة ١ نحو — جدٍّا مرتفعة ذلك حدوث

أكثر. وربما املاليني عرشات حينها القتىل
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٢٥٠ كيلومرتًاصفر

٥٠ مرتًا ٢٥٠ مرتًا ٦٥٠ مرتًا ١ كيلومرت

مختلفة بأجرام االصطدام نتيجة الكامل للدمار تعرُّضها يُتوقع التي املناطق :4-5 شكل
لندن. مدينة مركزها الحجم

كل يتكرر كيلومرت ١ قطره بجرم األرض اصطدام أن إىل التقديرات أحدث تشري
عمرها يبلغ الحجم بهذا كوني جرم سبَّبها اصطدام فوهة أحدث لكن سنة، ألف ٦٠٠
منذ الكبرية االصطدامات من العديد حدث ربما وبالطبع، سنة. مليون من يقرب ما
موضعها عىل اآلن حتى العلماء يعثر لم وإما البحر يف حدثت إما لكنها الحني، ذلك
يشء أي يلوح هل لكن خطًرا، هناك أن الواضح من إنه تقول اآلن لعلك اليابسة. عىل
ا جدٍّ صغرية — كويكبًا عرش اثني نحو هناك «نعم». هو الجواب أن الواقع األفق؟ يف
الناحية من لكن .٢١٠٠ عام قبل األرض بكوكب تصطدم أن املرجح من — الغالب يف
العرشة يف ١ نسبة كثريًا تتخطى ال القائمة االحتماالت إن إذ مرجًحا؛ ليس هذا الواقعية،
إم كويكب هو القلق يثري ما أكثر بالقليل. ليس احتمال هذا أن االعتبار يف ضع لكن آالف،
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،٢٠٠٤ عام أواخر يف واملكتَشف مرتًا، ٣٢٠ قطره يبلغ والذي األرض، من القريب ٤ إن
ر. املدمِّ بمعنى أبيب املرصي لإلله اليوناني االسم وهو «أبوفيس»، باسم مؤخًرا وُسمي
من أبريل من عرش الثالث يف لألرض أبوفيس رضب احتمال أن يُعتقد كان ما مرحلٍة يف
عىل يبعث ما وهو ،٨٠٠٠ يف ١ االحتمال ذلك صار واآلن .٣٧ يف ١ يساوي ٢٠٢٩ عام
تفوق الواقع يف لكنها بعيدة، احتماالت هذه تبدو قد أخرى، ومرة باالرتياح. الشعور
كرة لعبة يف ٥-١ أملانيا عىل إنجلرتا بفوز ٢٠٠١ صيف توقعات فحسب مرة ٨٠ بواقع
يُستخدم تورينو مقياس باسم يُعرف مؤًرشا العلماء وضع سنوات، بضع قبل القدم.
هذا عىل يسجل كوني جرم أول هو أبوفيس فإن اآلن وحتى االصطدامات، خطر لقياس
درجة أبوفيس يسجل الحارض الوقت ويف عليها. ويحافظ الصفر من أكرب قيمة املقياس
وهذا الدقيق». الرصد يستحق «حدث بأنه يُعرف ثَمَّ ومن املقياس؛ هذا عىل فقط واحدة
ومن أفضل، بصورة مداره لتقييد الجهود استمرار مع كبري اهتمام محور الكوني الجرم
مقياس عىل واحد عن تقييمه يرتفع أن — عنه املزيد نكتشف عندما — تماًما املمكن
يرتفع أن كثريًا املستبعد من فإنه ذلك ومع إزاءه». القلق يستحق «حدثًا فيصبح تورينو،
الفئة من جرًما نرى أن قبل عديدة سنوات تنقَيض أن نأمل ودعونا ذلك، عن تقييمه
ذي مؤكد تصادم «حادث يعني ما وهو املقياس، ذلك عىل درجات عرش يسجل األوىل
الكويكبات أحد دفع لنا يتسنَّى فقد كافية، إنذار عالمات لنا توافرت إن عاملية». تبعات
تتجه التي الجديدة املذنبات مع يختلف األمر لكن األرض، إىل طريقه من للخروج بعيًدا

املفاجئ. وظهورها الكبرية ورسعتها لحجمها نظًرا نحونا؛

للقلق مثرية حقائق

بانتظام أكثر أو كيلومرت ١ قطره — أكثر أو — كويكب ١٠٠٠ نحو يقرتب •
باالصطدام حياته الكويكبات تلك ثلث نحو وسينهي يعربه، أو األرض مدار من

بكوكبنا.
سكان ُربع بحياة باألرض كيلومرتان قطره كوني جرم اصطدام يودي قد •

العالم.
املذنبات أحد اصطدام قبل أشهر ستة مدتها تحذيرية فرتة عىل إال نحصل ال قد •

املستقبل. يف باألرض
كل األرَض باريس أو نيويورك، أو لندن، لتدمري يكفي بما كبري كويكب يرضب •

قرون. عدة
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باملائة ٩٠ إىل يصل ما عىل قضت قد قديًما وقعت التي االصطدامات تكون ربما •
األرض. عىل الحياة أشكال جميع من

الهادي املحيط مرت ٥٠٠ قطره كوني جرم يرضب أن باملائة واحد احتمال هناك •
املقبلة. املائة السنوات يف

رضبة كوكبنا يتلقى أن قبل أخرى سنة ألف نحو ننتظر قد أننا البعض يرى •
الفضاء. من أخرى

هوامش

(1) © MSSSO, ANU/Science Photo Library.
(2) © Novosti Press Agency/Science Photo Library.
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مرَّت عام آالف عرشة
اإلنسان ذرفها دمعة ومليار
َجِهل قد باألسباب أنه غري

للعالم. اإلنسان سيادة تنتهي واآلن

«٢٥٢٥ عام «يف أغنية من
وإيفانز) زيجر األمريكي الروك (ثنائي

القادم، الجليدي العرص اقرتاب أو العاملي، االحرتار عواقب يف للتأمل بالنفس االنفراد إن
لدينا يولِّد قد الكويكبات؛ بأحد االصطدام أو القادم، الهائل الربكاني االنفجار توقيت أو
وجنسنا كوكبنا تهدد التي املستقبلية األخطار يف الجماعي التفكر أن إال عابًرا. قلًقا
نحن الحايل؛ موقفنا ألخص دعني حاد. اكتئاب بنوبات يصيبنا بأن تماًما كفيل البرشي
تغيريات إىل القادمة سنة املائة خالل بالتأكيد ستؤدي االحرتار من دورة خضم يف اآلن
ويف الجميع. عىل وباًال تكون أن شأنها من هائلة واقتصادية واجتماعية جيوفيزيائية
أوانه قبل يحل قد الذي القادم، الجليدي العرص حافة عىل كوكبنا يتأرجح نفسه الوقت
املقبلة سنة آالف العرشة غضون يف يبدأ أن املرجح من ولكن العاملي، االحرتار بسبب
للقضاء يكفي ما الحجم من تبلغ كويكبات وهناك ذلك. يف نحن نساهم لم وإن حتى
بينما نرصدها، أن دون األرض مدار عرب برسعة تندفع تزال ال البرشي الجنس ُربع عىل
تسونامي كارثة أعطتنا نحونا. املتجه التايلَ الكبري امُلذَنَّب سنكتشف متى أحد يدري ال
ازدحاًما، إال يزداد ال الذي عاملنا عىل للطبيعة املفزع التأثري مدى عن ملحة الهندي املحيط
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كلٌّ سيؤدي املقبل الهائل الربكاني االنفجار أو القادمة العمالقة تسونامي موجة إن حتى
املزعوم. املتقدم العاملي مجتمعنا يف هائل اضطراب وإحداث املاليني وفاة إىل حتًما منهما
زلزاًال أن نتيجته والتشابك الرتابط من مبلًغا واالجتماعية االقتصادية بنيتنا بلغت وقد
أخرى توجهات وهناك عاملية. اقتصادية كارثة إىل يؤدَي بأن كفيل اليابان يرضب واحًدا
عدد أن ومع الحايل. القرن خالل وذلك نعرفه، الذي العالم تُنهَي أن شأنها من أيًضا
،١٩٦٨ عام يتباطأ الزيادة تلك معدل بدأ فقد ازدياد، يف يزال ال األرض كوكب سكان
ما مرة ونصف مرة يعادل ما أي — نسمة مليارات ٩ مقاربًا أقصاه العدد يصل وسوف
االنخفاض، يف العدد يبدأ سوف ذلك وبعد .٢٠٧٠ سنة نحو وذلك — اليوم الحال عليه
يلقاه مما وبالرغم فقط. عاًما ٣٠ غضون يف ذلك بعد نسمة مليارات ٨٫٤ إىل فيصل
يسوده ومستقبًال املسنِّني السكان من قطاًعا نتيجته فستكون ترحيب، من املنحى هذا
٥٠ بنحو تقدَّر استثنائية نسبة هناك تكون سوف القرن، هذا نهاية بحلول يْب. الشَّ
يكون وسوف فوقها، أو الستني سن عند الغربية وأوروبا اليابان سكان من تقريبًا باملائة
املسنني هيمنة فيه تزداد عالم ويف السن. هذه تجاوزوا قد بالكامل الكوكب سكان ثُلث
السيايس. املشهد عىل تطغى سوف األجيال بني الرصاعات أن البعض يعتقد الشباب، عىل
يف قاحًال. ممالٍّ سيكون بل فحسب، السن بكبار حافًال أحفادنا مستقبل يكون لن
عىل الحالية أنشطتنا تتسبب التاريخ، يف الجماعي االنقراض حاالت كربى من واحدة
من سنويٍّا، الحية الكائنات أنواع من ألًفا و٣٠ ٣٠٠٠ بني ما إبادة يف األرض كوكب وجه
يف للخطر، معرًَّضا املزهرة النباتات ثُلث يكون قد نوع. ماليني ١٠ يتعدى ال مجموٍع
القرن مطلع قبل يختفي قد الحيوانات أنواع جميع من باملائة و٥٠ ٢٥ بني ما أن حني
واألعشاب الحرشات ستتخذ ما رسعان الحية، الكائنات أنواع هالك تزايد ومع الجديد.
عالم من فبدًال البرشي. الجنس مع جنب إىل جنبًا لتعيش أماكنها واألمراض الضارة
أن إىل أحفادنا سيُضطر املرجانية، والشعاب الجنة، وطيور والباندا، الغوريال، فيه تعيش
ذلك، عىل وعالوًة والقراص. والحسك، والرصاصري، الفرئان، إال به ليس عالم يف يعيشوا
استعادته أن لدرجة — التطور لتأثري باطِّراد خاضع — للغاية هش البيولوجي فالتنوع
ورطنا قد سنكون ذلك، غضون ويف أكثر. أو سنة ماليني ٥ تستغرق قد األوىل لحالته
من خاٍل وكوكب كئيبة حياة يف القادمة األجيال من نسمة تريليون ٥٠٠ بنحو يقدَّر ما
بالفعل فإننا األهمية، من نفسه القدر وعىل التنوع. منظور من وذلك عام، بوجٍه الحياة
املستقبلية االحتماالت كل ويف نفسه التطور يف نتدخل الكون لهذا أرباب وكأننا رصنا
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توجد التي األنواع من الهائل الكمِّ لهذا إبادتنا طريق فعن األرض. كوكب عىل للحياة
هذا قدرة من كثريًا ونقلل التطور، عملية تلزم التي الخام املادة من الكثري ندمر اليوم،
بماليني يتعلق فيما املستقبل. يف تحيا أن املفرتض من التي األنواع توليد عىل الكوكب
يمارسها التي واألنشطة العالم، نهاية بالفعل حانت الجيولوجية، العصور مر عىل األنواع
اليوم كوكبنا عىل الحياة نشاركها التي الحياة أشكال من العديد أن تؤكد اليوم اإلنسان

قريبًا. نفسه املصري ستلقى
كوكب سيكون سوءًا. إال تزداد ال للمستقبل اآلن أرسمها التي الصورة أن إذْن يبدو
ويخوضون املايض، يف كانا اللذين واالبتكار الدينامية إىل يفتقرون ربما سنٍّ كبار يسكنه
واجتماعية، وسياسية اقتصادية اضطرابات من تاله وما وعواقبه املناخ تغري مع معركة
نحن — ارتكبناها التي البيئية األخطاء لتصحيح — األوان فوات بعد ربما — ويناضلون
نهاية اقرتاب سيناريو أن يبدو ال أسلفنا ما ضوء ويف بأخرى، أو بطريقة أسالفهم.
استنتاج إىل وصلوا قد آخرون وهناك خيال. محض كارتر براندون رسمه الذي العالم
وديدييه يوهانسن أندرس تنبأ فقد مأساوية؛ ذروٍة إىل األمر سيصل قريبًا أنه مفاده
واملؤرشات السكان مؤرشات اتجاهات ضوء يف — مؤخًرا كاليفورنيا جامعة من سورنيت
خالل يقع سوف جديد «نظام» إىل املفاجئ ل التحوُّ من نوًعا أن — واملالية االقتصادية
ولكن واضحة، أو مؤكدة غري تظل النظام ذلك طبيعة وأن ذلك، نحو أو عاًما خمسني

نا. تَُرسَّ أن املحتمل غري من
عىل املخترصة النظرة هذه من يُستقى قد الذي الوحيد السارُّ الخرب يكون ربما
لنا تأكدت قد أنه يبدو — وقريبًا — سيحدث هذا أن مع أنه هو نعرفه الذي العالم نهاية
كبري اصطدام إمكانية جانبًا نحينا وإذا األقل. عىل الراهن الوقت يف البرشي، جنسنا نجاة
ال والذي — سنة مليون ٦٥ قبل الديناصورات اندثار يف تسبب كالذي كويكب أو مُلذَنَّب
أن القريب املستقبل يف ا جدٍّ املستبعد فمن — ذلك نحو أو سنة مليون ١٠٠ كل إال يحدث
البرش عدد تجاوز وقد أبيه بكرة عن البرشي الجنس الوجود من ليمحَو آخر يشء يأتَي
بالعالم الربودة قارس أو الحرارة قائظ عالم استبدال فكرة إن بل نسمة. مليارات ٦٫٥
ذلك قلب يف ذريتنا من سيكون من أعني يف مخيفة تبدو ال قد اآلن كثريًا لنا املألوف
الظروف مع التكيف عىل هائلة بقدرة يتمتع البرشي فالجنس يكن ومهما الجديد. العالم
أن يف شك من وما الثبات. من بيشء الجديدة األوضاع مع التأقلم ويمكننا املحيطة،
عمره تجاوز شخص بذلك يشهد وسوف قبل، من مرات عدة انتهت قد مألوفة «عوالم»
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وعاش املتحدة، اململكة عرش عىل ترتبع فيكتوريا امللكة كانت عندما ونشأ ُولد عام املائة
العالم يصري أن يف يكمن فالخطر ذلك ومع القمر. سطح عىل اإلنسان هبوط شهد حتى
ضئيل احتمال مع والرصاع بالنضال مليئًا عامًلا بعدهم وَمن أبناؤنا فيه سيعيش الذي
الفيكتوري. العرص يف الحال كانت كما تقدم لتحقيق — الحماس من القليل وربما —
حني املستقبل، يف ما وقٍت يف — هناك يكن لم إذا تماًما مستغربًا يكون لن أنه الواقع
بشأن آراء إجماع — الجليد صفائح تحت أو األمواج تحت الكربى الساحلية املدن تغرق

التقدم. من كبري قدٍر حدوث
الستخالص الحالية واألفكار االتجاهات استقراء الصفحات هذه يف حاولت أني مع
لديَّ شك فال البرشي، وجنسنا كوكبنا ملستقبل الكآبة عىل تبعث سيناريوهات ودراسة
حال، كل وعىل الخيال. بضيق اتهمتني إن اآلن معذور أنك — األقل عىل ما حدٍّ إىل —
أن غري السنني، من آالف عرشات بضع املستقبل إىل نظرتي يف تجاوزت ما نادًرا فإنني
أو أخرى سنة مليارات ٥ مدة الحياة يهب الذي بالدفء كوكبنا غمر ستواصل شمسنا
مدار عىل منه تتطور التي واألنواع العاقل اإلنسان حال ستكون كيف يدري ومن أكثر.
رضبة املستقبل يف بعده تأتي التي واألجيال البرشي جنسنا يتلقى قد الطويلة. املدة تلك
عىل هنا سواء استغاللها، من بدًال بيئتنا رعاية تعلمنا لو لكن القصري، املدى عىل قاصمة
الشميس النظام يف الحًقا ربما أو — املطاف نهاية يف الشمس تبتلعها أن قبل — األرض
أي لنفعل والوقت يشءٍ أي لنصبح اإلمكانية لدينا سيكون حينها بعدها، وما واملجرة

اآلن. حان قد للبدء املناسب الوقت ولعل تقريبًا. يشء
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الخاتمة

(أ) امللحق

الخطرة الظواهر تكرار وترية يبني لألخطار: الزمني الجدول
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(ب) امللحق

الكتاب هذا يف الواردة األحداث أهم يبني لألرض: الجيولوجي الزمني الجدول
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