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تشــغل قضيــة تغــر املنــاخ حيــزاً متصاعــداً يف الســاحة العامليــة، بعــد أن بــات احــرار 
ــدول  ــن ال ــى أم ــدات ع ــر وتهدي ــرح مخاط ــة يط ــات الكربوني ــبب االنبعاث ــب األرض بس كوك
واملجتمعــات. إذ تفاقمــت الكــوارث الطبيعيــة كالفيضانــات والحرائــق وموجــات الحــر، ناهيــك 
عــن الســيناريوهات الكارثيــة املتعلقــة باختفــاء مــدن ونــدرة امليــاه والــراع بــن الــدول عــى 

ــوارد وغرهــا. امل

ــة”؛  ــاخ تأخــذ منطــاً معقــداً مــن “األزمــات الدائري ــات تغــر املن واألكــر خطــورة أن تداعي
أي تلــد مــن رحمهــا أزمــات أخــرى أكــر تفاقــاً. فزيــادة التصحــر والجفــاف ونــدرة امليــاه قــد 
ــم  ــوء التضخ ــذاء، ونش ــعار الغ ــاع أس ــة، وارتف ــص األرايض الزراعي ــل تقل ــات مث ــي إىل أزم تف
االقتصــادي، وهــو األمــر الــذي قــد يســهم بــدوره يف تحفيــز التوتــرات السياســية واملجتمعيــة 

داخــل أو بــن الــدول.

ــة عــى  ــت دوالً متقدمــة ونامي ــا طال ــاخ “بالتعــومل” لكونه ــدات املن ــا اتســمت تهدي وبين
حــد ســواء، إال أن وطأتهــا تتزايــد أكــر يف املناطــق األكــر فقــراً، واألقــل قــدرة عــى “الصمــود 
املناخــي”، خاصــة يف أفريقيــا والــرق األوســط وآســيا الوســطى. فعــى ســبيل املثــال، أســهمت 
ــي  ــة الســاحل األفريقــي، والت ــوارد يف منطق ــز الراعــات عــى امل ــاف يف تحفي ــات الجف تداعي
امتزجــت بدورهــا بأزمــات أخــرى، مثــل التطــرف الدينــي والعنــف العرقــي وعــدم االســتقرار 

الســيايس.

ــاخ، وضــع األمــن العــام لألمــم  ــة لتغــر املن ــات الكارثي ومــع الخشــية مــن تفاقــم التداعي
املتحــدة، أنطونيــو جوتريــش، قــادة الــدول مؤخــراً أمــام خياريــن ال ثالــث لهــا، خــال مؤمتــر 
ــهر  ــة ش ــا نهاي ــكو بربيطاني ــد يف جاس ــي تُعق ــاخ )COP26( الت ــة املن ــري لقم ــو التحض ميان

ــة.  ــر 2021، فإمــا إنقــاذ العــامل، أو مســتقبل جهنمــي للبري أكتوب

ــة  ــدول يف قم ــادة ال ــدة، ق ــر املتصاع ــرات واملخاط ــذه التحذي ــز ه ــرض أن تحف ــن املف وم
املنــاخ يف جاســكو عــى التوافــق عــى أمريــن أساســين، األول: الوصــول إىل التزامــات صارمــة 
للحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة، مبــا يحقــق هــدف اتفــاق باريــس للمنــاخ يف عــام 2015 ملنــع 
درجــة الحــرارة العامليــة مــن تجــاوز 1.5 درجــة مئويــة. أمــا األمــر الثــاين فيتعلــق بتفعيــل خطــة 
متويــل الــدول الناميــة األكــر تأثــراً بالتغــرات املناخيــة، خاصــة مــع مطالبــات نشــطاء البيئــة 

مقدمة )إنقاذ الكوكب(
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بإعــال “العدالــة املناخيــة” يف العــامل، إذ تتحمــل الــدول الصناعيــة الكــربى الجانــب األكــرب 
مــن املســؤولية عــن االحــرار العاملــي.

بيــد أن هنــاك مخــاوف مــن عــدم بلــوغ قمــة جاســكو ألهدافهــا، بســبب خافــات القــوى 
الصناعيــة الكــربى التــي مل تتعــاف اقتصاداتهــا بعــد مــن تبعــات جائحــة كورونــا. ومــع ذلــك، 
ــس  ــؤرش يعك ــاخ، يف م ــر املن ــة تغ ــطي مبكافح ــرق أوس ــام ال ــد االهت ــظ تصاع ــد لُوح فق
ــة  ــت دول ــة. إذ أعلن ــذه القضي ــورة ه ــدى خط ــة مل ــرار باملنطق ــي الق ــادة وصانع إدراك الق
ــق  ــن اســراتيجية لتحقي ــر 2021، ع ــارات، خــال “معــرض إكســبو ديب 2020”، يف أكتوب اإلم
الحيــاد املناخــي، عــرب اســتثار أكــر مــن 600 مليــار درهــم يف الطاقــة النظيفــة واملتجــددة 
ــة  ــزاوج يف اســراتيجيتها الوطني ــة رشق أوســطية ت ــك أول دول ــح بذل ــى عــام 2050. لتصب حت
ــة املســتدامة.  والافــت أيضــاً أن الســعودية أطلقــت  ــن مكافحــة التغــر املناخــي والتنمي ب
ــر  ــون إىل الصف ــات الكرب ــول بانبعاث ــراء للوص ــادرة خ ــه مب ــهر نفس ــرى يف الش ــي األخ ه
بحلــول عــام 2060. ويف الوقــت نفســه، قــال جــون كــري، املبعــوث األمريــي للمنــاخ، إنــه 
تــم اختيــار مــر كمرشــحة الســتضافة مؤمتــر املنــاخ العاملــي رقــم 27 يف العــام القــادم 2022. 

ويعنــي ذلــك ليــس فقــط منطــاً جديــداً مــن التنافــس اإلقليمــي “اإليجــايب” عــى مواجهــة 
ــدرات  ــاء ق ــة لبن ــدول املنطق ــرب ل ــاخ، وإمنــا يطــرح يف جوهــره فرصــاً أك ــات تغــر املن تداعي
ومرونــة مناخيــة كافيــة ملواجهــة احــرار كوكــب األرض، ويف الوقــت ذاتــه الولــوج إىل أمنــاط 
ــا  ــراء، وإمن ــة إىل خ ــادات البني ــول االقتص ــول أص ــب تح ــي فحس ــدة ال تقت ــة جدي تنموي
خلــق وعــي عــام عــى مســتوى الحكومــات واملجتمعــات بأهميــة مواجهــة تداعيــات تغــر 

املنــاخ. 

ــات  ــن التحلي ــعة م ــة موس ــاخ” مجموع ــر املن ــف “تغ ــن مل ــياق، يتضم ــذا الس ويف ه
والتقديــرات والعــروض املنشــورة عــى املوقــع اإللكــروين ملركــز “املســتقبل لألبحــاث 
ــة بالتزامــن مــع نيلهــا اهتاممــاً  والدراســات املتقدمــة”، حيــث تناقــش أبعــاد هــذه القضي
ــة -  ــن جه ــف - م ــة املل ــد مقارب ــبو 2020 ديب”. وتعتم ــرض “إكس ــات مع ــراً يف فعالي كب
ــن  ــاالت األم ــد مج ــى صعي ــدول ع ــام ال ــاخ أم ــر املن ــات تغ ــة تحدي ــل طبيع ــى تحلي ع
واالقتصــاد والرصاعــات وغرهــا. ومــن جهــة أخــرى، تناقــش الحلــول املبتكــرة للتقليــل مــن 
احــرار األرض، دون التأثــر عــى التنميــة، عــر أفــكار مــن قبيــل، الســام البيئــي، وتوظيــف 
ــاخ  ــن املن ــجمة ب ــة منس ــاء معادل ــر، وبن ــذار املبك ــة اإلن ــة، وأنظم ــات التكنولوجي التقني

ــون”. ــاز الكرب ــر “احتج ــة ع والطاق
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ـــاً بنحـــو  ـــدر األمـــم املتحـــدة أن األرض أصبحـــت اآلن أكـــر دفئ تُق
ـــر،  ـــع ع ـــرن التاس ـــه يف الق ـــت علي ـــا كان ـــة م ـــة مئوي 1.1 درج
وهـــي ُعرضـــة إىل أن تزيـــد مبـــا يصـــل إىل 4.4 درجـــة مئويـــة 
بحلـــول نهايـــة القـــرن الواحـــد والعريـــن، إذا مـــا اســـتمرت 
االنبعاثـــات الكربونيـــة عنـــد مســـتواها الحـــايل. كـــا يواجـــه 
ـــتثنائية،  ـــة اس ـــاً مناخي ـــابق ظروف ـــت س ـــن أي وق ـــر م ـــامل أك الع
تتمثـــل يف تبايـــن عـــال يف درجـــات الحـــرارة )موجـــات حـــارة 
ـــاً يف  ـــن أيض ـــرودة(، وتباي ـــر ب ـــع أك ـــات صقي ـــرارة، وموج ـــر ح أك
ـــراه  ـــا ت ـــاً مل ـــيول(، طبق ـــاف أو س ـــار )جف ـــدالت ســـقوط األمط مع
املنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد الجويـــة وبرنامـــج األمـــم املتحـــدة 

للبيئـــة. 

وتهـــدد تلـــك التغـــرات املناخيـــة، األمـــن الغـــذايئ لســـكان 
ـــت  ـــرارة، انخفض ـــات الح ـــت درج ـــت وتباين ـــا ارتفع ـــامل، فكل الع
غلـــة املحاصيـــل الزراعيـــة، حيـــث تعـــاين األرايض الزراعيـــة 
اإلجهـــاد الحـــراري والجفـــاف وزيـــادة معـــدالت امللوحـــة 
ــن  ــايل مـ ــة. وبالتـ ــة الربـ ــاض خصوبـ ــات وانخفـ ــار اآلفـ وانتشـ
ـــع مناقشـــته  ـــن م ـــاول هـــذا املوضـــوع بالتزام ـــة مبـــكان تن األهمي

ــبو 2020 ديب”. ــرض “إكسـ ــال معـ خـ

مسار تغير المناخ:

ـــة  ـــان ميكـــن للعـــامل العمـــل مـــن خالهـــا تجـــاوز أزم ـــاك آليت هن
ــة،  ــات الكربونيـ ــل االنبعاثـ ــق بتقليـ ــاخ؛ األوىل تتعلـ ــر املنـ تغـ

والثانيـــة تنـــرف إىل التكيـــف مـــع األرضار الســـلبية لألزمـــة. 
ـــن  ـــي م ـــا يكف ـــد م ـــن بع ـــامل مل يت ـــدة، فالع ـــم املتح ـــاً لألم ووفق
ــع  ــة باريـــس ملنـ ــة لتحقيـــق هـــدف اتفاقيـ ــات الازمـ السياسـ
ـــوق  ـــة ف ـــة مئوي ـــاوز 1.5 درج ـــن تج ـــة م ـــرارة العاملي ـــة الح درج
مســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة الصناعيـــة، وهـــو الحـــد األقـــى 
ـــارت  ـــبا أش ـــتقبل، حس ـــة يف املس ـــوارث بيئي ـــب ك ـــول لتجن املقب

املنظمـــة الدوليـــة.

وللحيلولـــة دون ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 1.5 درجـــة 
ـــاهم  ـــة تس ـــات جذري ـــاذ سياس ـــامل اتخ ـــن الع ـــب م ـــة، يتطل مئوي
يف تقليـــص االنبعاثـــات الكربونيـــة بنســـبة 7.6% ســـنوياً يف 
ـــك  ـــوغ ذل ـــن دون بل ـــام 2030. وم ـــام 2020 إىل ع ـــن ع ـــرة م الف
ـــن  ـــة، وم ـــات الكربوني ـــادة االنبعاث ـــرض لزي ـــامل مع ـــدف، فالع اله

ثـــم ارتفـــاع درجـــة حـــرارة األرض. 

تأثيرات على األمن الغذائي:

ـــاء  ـــتمرة للقض ـــوداً مس ـــة جه ـــات الدولي ـــدول واملؤسس ـــذل ال تب
عـــى الجـــوع، وهـــو الهـــدف الثـــاين ضمـــن أهـــداف التنميـــة 
ـــك  ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــدة. وع ـــم املتح ـــتدامة الـــــ 17 لألم املس
ــام  ــرض يف العـ ــرة، وتعـ ــن الظاهـ ــد مـ ــح يف الحـ ــا مل تنجـ فإنهـ
املـــايض نتيجـــة تداعيـــات جائحـــة كورونـــا وعوامـــل سياســـية 
ـــوع  ـــخص للج ـــون ش ـــل إىل 768 ملي ـــا يص ـــرى م ـــة أخ واالقتصادي

يف العـــامل، وبزيـــادة 118 مليونـــاً عـــن عـــام 2019. 

االحتواء الذكي:
كيف يقوض تغير المناخ األمن الغذائي العالمي؟

t محمود نجم

باحث متخصص في االقتصاد الدولي
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ونظريــاً، يعتمــد تحقيــق األمــن الغذايئ 
العاملــي عــى 4 محــاور هــي: إنتــاج الغــذاء 
بكميــات وفــرة، ووصولــه للمســتهلكن، 
أمــا  رشائــه،  عــى  املســتهلكن  وقــدرة 
الركيــزة الرابعــة فهــي اســتقرار واســتمرارية 
الثــاث ركائــز األوىل، وهــي أمــور تتطلــب 
تكامــل السياســات الدوليــة يف مجــال إنتــاج 
الغــذاء وتســويقه ونقلــه وتخزينــه. ورقمياً، 
مــن أجــل إنفــاذ املخطــط العاملــي للقضــاء 
عــى الجــوع، يحتــاج العــامل إىل زيــادة 
ســنوية يف اإلنتــاج الزراعــي العاملــي بنســبة 
70% حتــى عــام 2050 إلطعــام 9 مليــارات 
نســمة، وهــم عــدد ســكان األرض املتوقــع 

بحلــول هــذا التاريــخ.

ويبــدو أن تحقيــق تلــك الزيــادة يف 
إنتــاج الزراعــة غــر ممكنــة بســبب التأثــر 
ــاس الحــراري عــى  الســلبي الصــايف لاحتب
إنــه  حيــث  العاملــي،  الزراعــي  القطــاع 

يُتوقــع أن تتســبب هــذه الظاهــرة يف انخفــاض الكميــات املنتجــة 
بنســبة 3.8% و5.5% عــى التــوايل حتــى عــام 2050، باإلضافــة إىل 
زيــادة متوقعــة يف األســعار مبعــدل يصــل إىل 29% يف حــال ثبــات 
باقــي العوامــل املؤثــرة عــى اإلنتــاج والتســعر. وهنــا، رمبــا تضيف 
ــون  ــا يصــل إىل 183 ملي ــامل م ــاس الحــراري إىل الع ظاهــرة االحتب
ــة  ــة الحكومي ــرات الهيئ ــاً لتقدي ــام 2050، وفق ــول ع ــع بحل جائ
ــم  ــة األم ــة ملُنظم ــاخ )IPCC( التابع ــر املن ــة بتغ ــة املعني الدولي

املتحــدة.

 وهنــاك تأثــر ســلبي آخــر لظاهــرة االحتبــاس الحــراري، يتمثل 
ــة.  ــات الزراعي ــة للمنتج ــة الغذائي ــوظ يف القيم ــع امللح يف الراج
فعــى ســبيل املثــال، يحتــوي القمــح املــزروع عنــد 586-546 جــزءاً 
يف املليــون مــن ثــاين أكســيد الكربــون عــى 12.7% بروتــن أقــل، 
ــار  ــبب يف انتش ــا يتس ــل، م ــد أق ــل، و7.5% حدي ــك أق و6.5% زن

ظاهــرة الجــوع الخفــي أو نقــص الحديــد وفيتامــن )أ( والزنــك.

عــاوة عــى مــا ســبق، سيتســبب التبايــن املتوقــع يف درجــات 
الحــرارة يف اضطــراب إنتاجيــة املحاصيــل. فوفقــاً لتقديــرات الهيئــة 
ــه  ــإن الفواك ــاخ IPCC، ف ــر املن ــة بتغ ــة املعني ــة الدولي الحكومي
ــن  ــا ل ــا، ألنه ــن إنتاجيته ــتفقد 35% م ــة س ــراوات الصيفي والخ
تســتطيع تحمــل ارتفــاع درجــات الحــرارة 4 درجــات مئويــة بنهاية 
القــرن الحــايل، وأن مــا يــراوح بــن 30% و60% مــن مســاحة 
زراعــة الفــول، ومــا بــن 20 و40% مــن مســاحة زراعــة املــوز يف 
ــة  ــد صالحــة للزراع ــن تع ــة ل ــث إن الرب ــا، ســتختفي، حي أفريقي

ــة والجفــاف. ــات الجوي بســبب التقلب

درجــات  ارتفــاع  تســبب  املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  ويف 
الحــرارة يف ضعــف إنتاجيــة املحاصيــل الزراعيــة يف عــدة دول، 
ــؤدي إىل تراجــع ملحــوظ  ــل الكامــرون، وعــى نحــو ســوف ي مث
للدخــل القومــي. كــا باتــت زراعــة الــن غــر اقتصاديــة يف مدينــة 
فراكــروز باملكســيك، حيــث هجرهــا املزارعــون نتيجــة الجفــاف. 

واســـتنتاجاً مـــا ســـبق، يتضـــح أن ظاهـــرة االحتبـــاس 
الحـــراري ســـتؤدي إىل أن يكـــون الغـــذاء شـــحيحاً، وغـــايل الثمـــن، 
ومنخفـــض القيمـــة الغذائيـــة، وغـــر مســـتقر اإلنتاجيـــة، أو يف 
بعـــض األحيـــان غـــر موجـــود مـــن األســـاس. أي أن االحتبـــاس 

الحـــراري يقـــوض الركائـــز األربـــع لألمـــن الغـــذايئ العاملـــي.

تأثر العمالة الزراعية:
ــبب  ــع أن يتسـ ــن املتوقـ ــكيل، مـ ــاد الـ ــتوى االقتصـ ــى مسـ عـ
ــي،  ــي العاملـ ــج الزراعـ ــاش الناتـ ــراري يف انكـ ــاس الحـ االحتبـ
ـــيل  ـــج املح ـــن النات ـــارة 0.3% م ـــط إىل خس ـــؤدي يف املتوس ـــا ي م
اإلجـــايل ســـنوياً حتـــى عـــام 2100، ولكـــن يبقـــى التأثـــر 
األســـوأ هـــو مـــا يتعلـــق بالعاملـــن. ووفقـــاً لبيانـــات منظمـــة 
ـــر  ـــم األك ـــة ه ـــاع الزراع ـــن يف قط ـــإن العامل ـــة، ف ـــل الدولي العم
تأثـــراً بالتغـــر املناخـــي، ألنهـــم يحتاجـــون جهـــداً بدنيـــاً أكـــرب، 

ــق. ــواء الطلـ ــون يف الهـ ويعملـ

ـــل  ـــى العم ـــه ع ـــل وقدرت ـــة للعام ـــدرات البدني ـــض الق وتنخف
واإلنتاجيـــة كلـــا ارتفعـــت درجـــات الحـــرارة أعـــى مـــن 26 
درجـــة مئويـــة. فقـــد يفقـــد العامـــل عنـــد درجـــة حـــرارة 34 
درجـــة مئويـــة والـــذي يعمـــل بكثافـــة عمـــل معتدلـــة، %50 
ــاالت  ــادة احتـ ــة إىل زيـ ــل، باإلضافـ ــى العمـ ــه عـ ــن قدرتـ مـ

اإلصابـــة والوفـــاة.

ـــاض  ـــن انخف ـــة ع ـــة الناجم ـــائر االقتصادي ـــدر الخس ـــا تُق وهن
قـــدرات العاملـــن بســـبب اإلجهـــاد الحـــراري بقيمـــة 2.4 
ـــر الظاهـــرة بشـــكل  ـــام 2030، وســـيظهر تأث ـــون دوالر يف ع تريلي
أكـــر وضوحـــاً يف الـــدول ذات الدخـــل املتوســـط املنخفـــض وتلـــك 
ـــبة  ـــل بالنس ـــرب يف املجم ـــارة األك ـــي الخس ـــل، وه ـــة الدخ منخفض
للقطاعـــات االقتصاديـــة األخـــرى، حيـــث سيســـتحوذ العاملـــون 
ـــبب  ـــودة بس ـــل املفق ـــاعات العم ـــن س ـــى 60% م ـــة ع يف الزراع

ـــام 2030.  ـــراري يف ع ـــاد الح اإلجه

ملفات إكسبو
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ـــرارة  ـــات الح ـــاع درج ـــبب ارتف ـــبق، تس ـــا س ـــى م ـــاوة ع ع
ــا  ــة، مـ ــر منتجـ ــة غـ ــق الزراعيـ يف أن أصبحـــت بعـــض املناطـ
ســـيؤدي إىل تريـــد عـــدد كبـــر مـــن العـــال، وليـــس فقـــط 
ــل  ــة العمـ ــح منظمـ ــا تنصـ ــاً مـ ــذا دامئـ ــم. لـ خفـــض إنتاجيتهـ
الدوليـــة دول العـــامل باتبـــاع إصاحـــات هيكليـــة ملســـاعدة 

ــال إىل قطاعـــات أخـــرى. العـــال الزراعيـــن عـــى االنتقـ

الممارسات األربع:  
ــر  ــس للتغـ ــة باريـ ــى اتفاقيـ ــامل عـ ــادة العـ ــع قـ ــذ توقيـ منـ
املناخـــي يف عـــام 2015، تســـعى الـــدول مجتمعـــة أو بشـــكل 
االحـــرار  واحتـــواء  االتفاقيـــة،  هـــدف  لتحقيـــق  منفصـــل 
العاملـــي. وعـــى املســـتوى األممـــي، تـــم إطـــاق عـــدد مـــن 
ـــة  ـــص كيفي ـــا يخ ـــرة في ـــنوات األخ ـــة يف الس ـــادرات الدولي املب
ـــن  ـــي، وم ـــر املناخ ـــدي التغ ـــع تح ـــي م ـــاع الزراع ـــل القط تعام
ـــة  ـــة الذكي ـــة بـــــ “الزراع ـــدويل املعروف ـــك ال ـــادرة البن ـــا مب أبرزه

 .Climate-smart agriculture مناخيـــاً” 

وتقـــوم املبـــادرة الســـابقة عـــى نهـــج متكامـــل إلدارة 
ـــاك يف  ـــد األس ـــات ومصاي ـــة والغاب ـــروة الحيواني ـــل وال املحاصي
ـــداف،  ـــة أه ـــادرة ثاث ـــراري. وللمب ـــاس الح ـــرة االحتب ـــل ظاه ظ
هـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة، وتحســـن القـــدرة عـــى التكيـــف 
والنمـــو يف مواجهـــة أمنـــاط الطقـــس غـــر املنتظمـــة، والحـــد 
ـــه %52  ـــم توجي ـــام 2020، ت ـــه يف ع ـــر أن ـــات. ويُذك ـــن االنبعاث م
مـــن متويـــل البنـــك الـــدويل للزراعـــة إىل مروعـــات التكيـــف 
ـــك  ـــاهم البن ـــا س ـــاره، ك ـــن آث ـــف م ـــاخ والتخفي ـــر املن ـــع تغ م
ـــد  ـــاً للعدي ـــي ذيك مناخي ـــتثار زراع ـــدويل يف وضـــع خطـــط اس ال

مـــن دول العـــامل.

ـــن  ـــوع ب ـــة، فتتن ـــكل دول ـــادرات الخاصـــة ب ـــا الخطـــط واملب أم
ـــذاء،  ـــر الغ ـــطة توف ـــن أنش ـــة ع ـــات الناتج ـــل االنبعاث ـــود تقلي جه
وبالتـــايل تحجيـــم ظاهـــرة التغـــر املناخـــي، وآليـــات التكيـــف 

ـــر أن  ـــر بالذك ـــي. وجدي ـــر املناخ ـــع التغ م
عمليـــة إنتـــاج األغذيـــة وتعبئتهـــا وتوزيعهـــا 
املُســـببة  االنبعاثـــات  بثُلـــث  تســـاهم 
ودون  الحـــراري،  االحتبـــاس  لظاهـــرة 
التدخـــل الحتوائهـــا، فمـــن املرجـــح أن 
ـــبة  ـــذايئ بنس ـــام الغ ـــات النظ ـــد انبعاث تزي
ـــراً  ـــام 2050؛ نظ ـــول ع ـــل إىل 40% بحل تص
ـــكان. ـــدد الس ـــادة ع ـــول وزي ـــادة الدخ لزي

ـــاك 4 مارســـات رئيســـية  ـــاً، هن وعموم
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  يف  تتســـبب 
ــاج  ــة واإلنتـ ــاع الزراعـ ــات يف قطـ االنبعاثـ
الحيـــواين، وهـــي اســـتخدام األســـمدة 
النيروجينيـــة، وانبعـــاث غـــاز امليثـــان 
مـــن املاشـــية، وتصنيـــع األغذيـــة، وهـــدر 
ـــات  ـــن الحكوم ـــر م ـــوم الكث ـــام، وتق الطع
ـــع ملواجهـــة  بضبـــط هـــذه املارســـات األرب
االحتبـــاس الحـــراري، وذلـــك كـــا يتضـــح 

عـــى النحـــو التـــايل:

1- تحجيـــم انبعاثـــات غـــاز امليثـــان: تعتـــرب دول القـــارة األوروبيـــة، 
ــاً يف  ــامل نجاحـ ــدان العـ ــر بلـ ــن أكـ ــويرسا، مـ ــا سـ ويف صدارتهـ
تطبيـــق مارســـات مثـــى لتخفيـــض االنبعاثـــات الناتجـــة عـــن 
ـــية.  ـــة للاش ـــة الحيوي ـــة، والعملي ـــمدة النيروجيني ـــتخدام األس اس
وعملـــت ســـويرسا، مبســـاعدة الجامعـــات والـــركات املحليـــة، 
عـــى تطويـــر أســـمدة منخفضـــة االنبعاثـــات، حتـــى أن إحـــدى 
ـــة عـــام  ـــات أعلنـــت أن نهاي ـــة يف مجـــال الكياوي الـــركات العامل
ـــات  ـــاج مـــواد خاصـــة تســـاهم يف تقليـــل انبعاث 2021 ستشـــهد إنت
أكســـيد النيـــروز الناتجـــة عـــن األســـمدة وبنســـبة 98% عـــى 
ــر. كـــا نجحـــت بعـــض الـــركات الســـويرسية يف  ــل تقديـ أقـ
ـــض  ـــا خف ـــة بإمكانه ـــة الحيواني ـــة للتغذي ـــاف صناعي ـــق أع تخلي

غـــاز امليثـــان الناتجـــة عـــن املاشـــية بنســـبة %30.

ــو 931  ــامل نحـ ــكان العـ ــذايئ: أهـــدر سـ ــدر الغـ ــل الهـ 2- تقليـ
ـــة املتاحـــة يف عـــام 2019 أو نحـــو %17  ـــون طـــن مـــن األغذي ملي
مـــن إجـــايل املـــواد الغذائيـــة املتاحـــة للمســـتهلكن، ويخلـــق 
ــن  ــة كان مـ ــات الكربونيـ ــن االنبعاثـ ــرة مـ ــات كبـ ــك كميـ ذلـ
املمكـــن تفاديهـــاً. ويُقـــدر برنامـــج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة أن 
ـــة  ـــة العاملي ـــازات الدفيئ ـــات الغ ـــن انبعاث ـــن 8 إىل 10% م ـــا ب م
ـــت املؤسســـات  ـــذا، عمل ـــتهلك. ول ـــج وال تُس ـــة تُنتَ مرتبطـــة بأغذي
ــذايئ  ــدر الغـ ــل الهـ ــدول يف تقليـ ــاعدة الـ ــى مسـ ــة عـ الدوليـ
ـــل  ـــا تقلي ـــذايئ، وإمن ـــن الغ ـــق األم ـــل تحقي ـــن أج ـــط م ـــس فق لي

االنبعاثـــات الكربونيـــة أيضـــاً.

وتُعتــرب االســراتيجية الزراعيــة املغربيــة املعروفــة بـــــ “الجيل 
األخــر 2020 - 2030” واحــدة مــن أهــم التجــارب الدوليــة التــي 
ــق  ــراتيجية تتس ــاً، فاالس ــة مناخي ــة الذكي ــادرة الزراع ــا مب متوله
ــق  ــا يتعل ــات، خاصــة في ــل االنبعاث ــة لتقلي ــود الدولي مــع الجه
بتقليــل الهــدر والفاقــد الغــذايئ. وتعمــل هــذه االســراتيجية عــى 
التدريــب التقنــي للمزارعــن املغاربــة، حتــى يقومــوا بالتســويق 
ــل  ــة، لتقلي ــاج املحلي ــل اإلنت ــم بساس ــط منتجاته ــي ورب الرقم

فاقــد املحاصيــل ألقــل قــدر ُممكــن.

كيف يقوض تغير المناخ األمن الغذائي العالمي؟
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ــة: عــادة مــا يُضيــف الفاحــون األســمدة  3- التحســينات الجيني
النيروجينيــة بكثافــة عاليــة للربــة مــن أجــل زيــادة كميــة 
ــه أرضار  ــج عن ــك تنت ــن ذل ــدان، ولك ــكل ف ــة ل ــوب املُنتَج الحب
بيئيــة بالغــة. إذ إن زيــادة إنتــاج املحاصيــل بنســبة 1% يف بعــض 
مناطــق أوروبــا والصــن، يســهم يف زيــادة االنبعاثــات الناتجــة عــن 

ــبة %35. ــة بنس ــمدة النيروجيني ــتخدام األس اس

ــات  ــم الجين ــف عل ــدول إىل توظي ــض ال ــت بع ــذا، اتجه وله
ــي تعظــم  ــات، ل ــة للنبات ــل األســمدة النيروجيني ــر نواق يف تطوي
اســتفادة األخــرة مــن املغذيــات الصناعيــة. وقــد نجحــت الصــن 
يف زيــادة إنتــاج الغــال بنســبة 60% عــرب تطويــر نواقــل األســمدة 
النيروجينيــة. وجديــر بالذكــر أن العــامل يســتهلك نحــو 120 
مليــون طــن مــن األســمدة النيروجينيــة كل عــام، لزيــادة إنتاجيــة 
املحاصيــل، وتعويــض نقــص النيروجــن يف الغــاف الجــوي. ومــن 
ــن  ــؤولة ع ــات املس ــات النبات ــر جين ــار أن تطوي ــن اعتب ــم، ميك ث
امتصــاص النيروجــن، ســتكون خــط دفــاع أساســياً ملواجهــة 

ــوع. ــراري والج ــاس الح ــريت االحتب ظاه

ــن  ــات م ــم الجين ــف عل ــار توظي ــر، يف إط ــد آخ ــى صعي وع
ــر  ــاء تطوي ــتطاع العل ــي، اس ــر املناخ ــع التغ ــل م ــل التعام أج
العديــد مــن األصنــاف الزراعيــة جينيــاً لديهــا القــدرة عــى تحمــل 
الجفــاف. ومــن أشــهر األمثلــة عــى ذلــك، “األرز الهــوايئ” الــذي 
يســتهلك 73% مياهــاً أقــل يف عمليــة تحضــر األرض، و%56 
مياهــاً أقــل يف فــرة منــو املحصــول، وميكــن ريــه بالتنقيــط بــدالً 
ــات  ــه كمي ــج عن ــوع مــن األرز تنت مــن الغمــر، كــا أن هــذا الن
غــاز ميثــان أقــل مــن األنــواع التقليديــة، وجــرت زراعتــه حاليــاً 
ــل  ــاه األمطــار، مث ــي شــهدت نقصــاً يف مي يف بعــض املناطــق الت

غــرب الواليــات املتحــدة والصــن وجنــوب وغــرب ووســط آســيا.

4- الـــري بالتنقيـــط و”تناقـــض جيفونـــز”: مـــن البديهـــي أن 
ـــتخدمة  ـــاه املس ـــات املي ـــر كمي ـــط يف توف ـــري بالتنقي ـــاهم ال يس
يف زراعـــة املحاصيـــل، وقـــد حفـــزت كفـــاءة الـــري بالتنقيـــط 
الحكومـــات واملزارعـــن عـــى التوســـع يف اســـتخدام هـــذه 
التقنيـــة حتـــى يف األماكـــن الصحراويـــة املُعتمـــدة عـــى امليـــاه 

الجوفيـــة، عـــى نحـــو عـــزز االســـتخدام الجائـــر للميـــاه.

ولكـــن صاحـــب ذلـــك، االســـتغال املُكثـــف للطاقـــة يف 
عمليـــات اســـتخراج امليـــاه وإدارة الـــري بالتنقيـــط، مـــا يولـــد 
ـــدأ  ـــك املب ـــع ذل ـــرارة األرض. ومرج ـــة ح ـــى درج ـــلبياً ع ـــراً س أث
 ،Jevons Paradox ”ـــز املعـــروف بــــ “مفارقـــة أو تناقـــض جيفون
والـــذي يفـــرض ضمنـــاً أن تقنيـــات كفـــاءة اســـتغال املـــوارد 
ـــتهاك  ـــة اس ـــهم يف كثاف ـــية، وتس ـــج عكس ـــأيت بنتائ ـــا ت ـــادة م ع

املـــوارد ذاتهـــا.

لهـــذا، يقـــوم البنـــك الـــدويل واألمـــم املتحـــدة باملســـاهمة 
يف نـــر ومتويـــل أنظمـــة الـــري الصغـــرة املعتمـــدة عـــى 
الطاقـــة الشمســـية. وقـــد ســـاهمت األخـــرة يف دعـــم كفـــاءة 
املـــزارع الصغـــرة يف بـــاد تعـــاين اآلثـــار الســـلبية لاحتبـــاس 
الحـــراري مثـــل الكامـــرون وأوغنـــدا وباكســـتان، كـــا عملـــت 
ــى  ــاظ عـ ــع الحفـ ــدرة مـ ــاه املُهـ ــات امليـ ــض كميـ ــى خفـ عـ
ـــدات  ـــادة عائ ـــمدة وزي ـــتخدام األس ـــاءة اس ـــاع كف ـــة وارتف البيئ
ـــر  ـــادة تدوي ـــا إع ـــب تكنولوجي ـــذا إىل جان ـــي. ه ـــاط الزراع النش
ميـــاه رصف الصحـــي، والتـــي ميكـــن أن تصبـــح أحـــد الحلـــول 
ـــاه، وموجـــات  ـــوارد املي ـــص م ـــع مشـــكلة نق ـــل م األخـــرى للتعام

الجفـــاف.

ملفات إكسبو
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شــهدت الشــهور املاضيــة عــدداً مــن الحــوادث الكــربى املتتالية يف 
عــدة مناطــق حــول العــامل، وعــى الرغــم مــن اختافهــا، اعتــربت 
جميعهــا نتيجــة للتغــرات املناخيــة، وعــى الرغم مــن أن الحديث 
ــامل مل  ــهدها الع ــذي سيش ــب ال ــة والعواق ــرات املناخي ــن التغ ع
تكــن باألمــر الغريــب، فإننــا – خاصــة يف منطقــة الــرق األوســط 
- مل نشــعر بهــا بهــذا القــرب مــن قبــل. فحرائــق الغابــات يف لبنــان 
ــات التــي رضبــت  ــر، والفيضان ــان والجزائ وســوريا وقــربص واليون
ــكا، وســويرسا،  ــا، وبلجي ــل أملاني ــة، مث ــدول األوروبي عــدداً مــن ال
ولوكســمبورج، وهولنــدا، وكذلــك موجــات الجفــاف ونقــص امليــاه 
مثلــا حــدث يف إيــران، وأخــراً موســم األعاصــر يف املحيــط 
ــتثنائية  ــديدة واالس ــرارة الش ــات الح ــن موج ــاً ع ــي، فض األطل
ــدول، والتــي كان  التــي شــعر بهــا الفــرد العــادي يف كثــر مــن ال
ــدول إىل  ــض ال ــدا، وأدت يف بع ــالية وكن ــكا الش ــدها يف أمري أش
ــذر بتغــرات  ــات.. وغرهــا، جميعهــا مظاهــر تن حــدوث الفيضان
اســتثنائية غــر مســبوقة، وتشــر إىل مجموعــة التهديــدات التــي 

تفرضهــا التغــرات املناخيــة عــى البيئــة واالقتصــاد. 

وتــأيت تلــك األحــداث عــى الرغــم مــن تباطــؤ النشــاط 
ــي  ــل الت ــد 19، واألقاوي ــاء كوفي ــة وب ــي نتيج ــادي العامل االقتص
ــى  ــة ع ــق اإليجابي ــات الغل ــة بانعكاس ــة الجائح ــادت يف بداي س
املنــاخ.  فلــم يحــد مــن مســتويات غــازات االحتبــاس الحــراري يف 
الغــاف الجــوي يف واقــع األمــر، حيــث تســببت يف ارتفــاع درجــات 

حــرارة األرض فــوق مســتوياتها الســابقة، ومــن املتوقــع أن تبلــغ 
ــة أو أكــر يف املتوســط  ــة 1.5 درجــة مئوي درجــة الحــرارة العاملي
عــى مــدى الســنوات العريــن املقبلــة . وهــو مــا أكدتــه نــرة 
“غــازات االحتبــاس الحــراري لعــام 2020” الصــادرة عــن برنامــج 
مراقبــة العامليــة للغــاف الجــوي التابــع للمنظمــة العامليــة 
ــادر  ــي 2020 الص ــاخ العامل ــة املن ــر حال ــة، وتقري ــاد الجوي لألرص

ــا. عــن املنظمــة ذاته

تغيرات استثنائية:
يُعــرف الربنامــج البيئــي التابــع لألمــم املتحــدة التغــرات املناخيــة 
بأنهــا “أي تغــر جوهــري يف مقاييــس املنــاخ، وميتــد لفــرة طويلــة 
ــدة  ــاخ األرض ع ــر من ــد تغ ــياق، فق ــذا الس ــن. ويف ه ــن الزم م
مــرات عــى مــدار تاريخهــا، تراوحــت هــذه التغــرات بــن 
ــت  ــاً، وقف ــرارة. وتاريخي ــن الح ــرات م ــد، وف ــن الجلي ــور م عص
االنبعاثــات  مثــل  األرض،  منــاخ  تغــر  وراء  طبيعيــة  عوامــل 
ــًة  ــة مــن الشــمس، ولكــن بداي ــة املنبعث ــة الطاق ــة، وكمي الربكاني
مــن أواخــر القــرن الثامــن عــر ســاهمت األنشــطة اإلنســانية 
ــوي  ــاف الج ــن الغ ــر تكوي ــة يف تغي ــورة الصناعي ــة للث املصاحب
وبالتــايل أثــرت عــى املنــاخ. ويعتــرب أغلــب االرتفــاع يف درجــات 
ــس  ــة لألنشــطة اإلنســانية ولي ــرة نتيج ــود األخ ــرارة يف العق الح

ــة.  ــباب طبيعي ألس

التكيف الحتمي:
السيناريو االقتصادي األسوأ للتهديد المناخي في العالم

t د. نعمة زهران

خبير اقتصادي



العدد 1 ــ أكتوبر 2021 12

كذلــك فــإن هنــاك مظاهــر أخــرى 
التغــرات يف منــط  مثــل  املنــاخ،  لتغــر 
مختلفــة،  مناطــق  يف  األمطــار  هبــوط 
وازديــاد املوجــات الحراريــة، والعواصــف 
عــى العديــد مــن املناطــق، أيضــاً التغــرات 
ســطح  ومســتوى  الجليــدي،  الغطــاء  يف 
ــاه  البحــر، وانخفــاض معــدالت ملوحــة املي
ــة  ــط األطلنطــي يف املناطــق القريب يف املحي

مــن القطــب الشــايل وغرهــا. 

وتتوقــع منظمــة األمــم املتحــدة، أن 
ــة  يكــون متوســط درجــات الحــرارة العاملي
ارتفاعــاً  هواألكــر   2020  -  2016 للفــرة 
ــة  ــارب 1.1 درج ــادٍة تق ــاق، بزي ــى اإلط ع

ــرة 1850 –  ــة للف ــرارة العاملي ــوق متوســط درجــات الح ــة ف مئوي
1900 أي مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، ومــن املتوقــع أن تبلــغ درجــة 
الحــرارة العامليــة 1.5 درجــة مئويــة أو أكــر يف املتوســط عــى مــدى 

ــة. ــن املقبل ــنوات العري الس

وتشــر تقديــرات األمــم املتحــدة إىل أنــه وفقــاً للمســار الحــايل 
ــون، مــن املتوقــع أن ترتفــع درجــة  ــاين أكســيد الكرب ــات ث النبعاث

الحــرارة مبقــدار 3 إىل 5 درجــات مئويــة بحلــول نهايــة القــرن.

ــة  ــة مــن األنشــطة البري ــة املنبعث وقــد أدت الغــازات الدفيئ
ــة يف  ــرات املعروف ــر التغ ــوق أث ــة تف ــاخ األرض بدرج ــر من إىل تغ
العمليــات الطبيعيــة، مثــل تغــرات الطاقــة الشمســية واالنفجارات 
ــبياً  ــة نس ــة ثابت ــازات الدفيئ ــزات الغ ــت تركي ــد ظل ــة. وق الربكاني
ــزات  ــي، إال أن تركي ــر الصناع ــى الع ــابقة ع ــة الس ــوال األلفي ط
الكثــر منهــا زادت منــذ ذلــك الوقــت نتيجــة لتغــر منــط األنشــطة 
البريــة. وقــد اســتمرت تركيــزات الغــازات الدفيئــة الرئيســة، وهي 
ــادة يف  ــروز يف الزي ــيد الني ــان وأكس ــون وامليث ــيد الكرب ــاين أكس ث
عامــي 2019 و 2020. وســتؤدي التخفيضــات اإلجاليــة لانبعاثــات 
يف عــام 2020 إىل انخفــاض طفيــف يف الزيــادة الســنوية يف تركيزات 

ــة املــدى يف الغــاف الجــوي. ــاس الحــراري طويل غــازات االحتب

بالنســبة لغــاز ثــاين أكســيد الكربــون CO2، فإنــه ميكــن القول 
ــاج  ــوري وإنت ــود األحف ــات الناتجــة عــن احــراق الوق إن االنبعاث
األســمنت وإزالــة الغابــات والتغيــرات األخــرى يف اســتخدام 
األرايض إىل دفــع غــاز ثــاين أكســيد الكربــون إىل االرتفــاع الكبــر 
ــل الصناعــة  يف الغــاف الجــوي لعــام 2019 عــن مســتوى مــا قب
البالــغ 278 جــزءاً يف املليــون. أمــا عــن غــاز امليثــان فقــد ســاهم 
بحــوايل 16% مــن التأثــر اإلشــعاعي الناجــم عــن غــازات االحتباس 
الحــراري طويلــة العمــر. ينبعــث مــا يقــرب مــن 40% مــن امليثــان 
يف الغــاف الجــوي مــن املصــادر الطبيعيــة )مثــل األرايض الرطبــة 
والنمــل األبيــض(، وحــوايل 60% مــن مصــادر بريــة )مثــل 
املجــرات، وزراعــة األرز، واســتغال الوقــود األحفــوري، ومكبــات 
النفايــات وحــرق الكتلــة الحيويــة(. وارتفــع غــاز أكســيد النيــروز  
ــل الصناعــة  يف الغــاف الجــوي لعــام 2019 عــن مســتوى مــا قب

البالــغ 270 جــزءاً يف املليــار.

مخاطر متصاعدة:
مثــة تداعيــات خطــرة للتغــرات املناخيــة تؤثــر ســلباً عــى 
اقتصــادات الــدول، الســيا مــع عــدم التــزام بعــض الحكومــات مبــا 
ــاخ يف مؤمتــر  ــدات للحــد مــن مخاطــر تغــر املن طــرح مــن تعه
باريــس للمنــاخ عــام 2015، حيــث تشــر تقاريــر “البنــك الــدويل” 
ــع 4  ــد ترتف ــرارة األرض ق ــة ح إىل أن درج
ــة القــرن الجــاري،  ــة يف نهاي درجــات مئوي
األمــر الــذي ســتنتج عنــه آثــار مدمــرة عــى 
ــر،  ــة الب ــة وصح ــوارد املائي ــة وامل الزراع

ــام. ــة بشــكل ع ــوارد االقتصادي وامل

ــادة موجــات  ــة وزي ــدرة املــوارد املائي 1- ن
الجفــاف: تغــر املنــاخ قــد يــؤدي إىل زيادة 
ــوايل  ــة بح ــاري املائي ــق املج ــاض تدف انخف
التــي  البلــدان  مــن  كثــر  يف   %  10-30
ــبيل  ــى س ــا، ع ــاً ومنه ــاداً مائي ــاين إجه تع
املثــال، بلــدان منطقــة وســط آســيا وجنوب 
أفريقيــا وبلــدان أخــرى. ويــزداد األمــر 
خطــورة بالنســبة للقــارة األفريقيــة؛ حيــث 
ــاض  ــة إىل انخف ــرات املناخي ــتؤدي التغ س
ــا  ــا م ــار يف أفريقي ــان األنه ــتوى جري مس

ملفات إكسبو



13العدد 1 ــ أكتوبر 2021

ــا وبلــدان جنــوب  ــاه يف بلــدان شــال أفريقي يــؤدي إىل فقــر املي
ــا. أفريقي

ومــن املتوقــع أن تشــمل تأثــرات تغــر املنــاخ الواســعة 
ــر،   ــطح البح ــرارة س ــة ح ــادة درج ــات إىل زي ــاق يف املحيط النط
ــرات يف درجــة ملوحــة  ــدى، وتغي ــمك الغــاف الجلي وتناقــص ُس
ــات.  ــواج ودوران املحيط ــوال األم ــات وأح ــار واملحيط ــاه البح مي
فمــن املتوقــع بالنســبة للقــارة األفريقيــة ازديــاد معــدالت التصحر 
بصــورة كبــرة بســبب انخفــاض املتوســط الســنوى لهطــول األمطار 
ــة، الســيا يف جنــوب  ــة الرب ــان الســطحي لألنهــار ورطوب والجري
وشــال أفريقيــا وغربهــا. وازديــاد نوبــات الجفــاف، والفيضانــات، 
ــاع درجــة  ــؤدي إىل ارتف ــا ي ــة، م ــن الظواهــر املتطرف ــا م وغره
ــة  ــذايئ وصح ــن الغ ــاه واألم ــوارد املي ــى م ــة ع ــاد الواقع اإلجه
اإلنســان، والــذي يصبــح بــدوره عقبــة يف طريــق التنميــة يف القــارة 

ــة. األفريقي

2- تضييــق “األرايض املأهولــة”: عــى الجانــب اآلخــر تتمثــل 
املخاطــر التــي تهــدد املســتوطنات البريــة بفعــل تغــر املنــاخ يف 
ازديــاد معــدل حــدوث االنهيــارات األرضيــة الناجمــة عــن شــدة 
ــات  ــاد معــدل حــدوث الفيضان هطــول األمطــار، إىل جانــب ازدي
التوســع  األنهــار. ومــع  القامئــة عــى ضفــاف  باملســتوطنات 
ــن ســطح  ــع يف املناطــق الســاحلية املنخفضــة ع ــراين الرسي العم
البحــر - ســواء يف الــدول الناميــة أو املتقدمــة - ومــا يصاحبــه مــن 
ارتفــاع معــدالت الكثافــة الســكانية واالســتثارات والبنيــة التحتية 
املصاحبــة لهــذا التطــور العمــراين يف تلــك املناطــق، ســوف تــزداد 
قيمــة الخســائر البريــة واملاديــة املتوقعــة يف تلــك املناطــق 
نتيجــة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر واألعاصــر الناجمــة عــن 
تغــر املنــاخ. تقــدر قيمــة الخســائر املحتملــة يف البنيــة األساســية 
يف املناطــق الســاحلية نتيجــة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
ــدان  ــض البل ــة ببع ــدوالرات األمريكي ــن ال ــارات م ــرات امللي بع
مثــل مــر وبولنــدا وفيتنــام. ويف القــارة اإلفريقيــة، ســوف تتأثــر 
ــا  ــنغال وغامبي ــا والس ــج غيني ــل خلي ــاحلية مث ــتوطنات الس املس
ومــر والســاحل الرقــي الجنــويب ألفريقيــا نتيجــة الرتفــاع 
مســتوى البحــر ومــا ينتــج عنــه مــن غمــر األرايض وتــآكل 

ــواحل. الس

ارتفــاع  “الغــذاء”:  أســعار  ارتفــاع   -3
درجــات الحــرارة يــؤدي إىل تغــر الركيــب 
ــاع أســعار  ــؤدي إىل ارتف املحصــويل، مــا ي
األغذيــة كنتيجــة لتباطــؤ زيــادة اإلمــدادات 
الغذائيــة العامليــة نســبًة إىل زيــادة الطلــب 
التغــرات  ســتؤدي  أي  عليهــا.  العاملــي 
ــة،  ــل املختلف ــص املحاصي ــة إىل تناق املناخي
ــن  ــتوى األم ــاض مس ــؤدي إىل انخف ــا ي م
الغــذايئ، خاصــة بالنســبة للدول املســتوردة 
للغــذاء.  ويــزداد هــذا األمــر ســوءاً نتيجــة 
ــى  ــلباً ع ــرت س ــي أث ــا الت ــة كورون جائح

ــذاء.  ــة للغ ــداد العاملي ــل اإلم ساس

4- اختــال الخريطــة الســياحية: ارتفــاع 
درجــة الحــرارة سيســبب تراجعاً شــديداً يف 

مــؤرش التصنيفــات الســياحية للعديــد مــن الوجهــات الســياحية. 
عــى ســبيل املثــال، ســيؤثر ابيضــاض الشــعاب املرجانيــة -الناتــج 
عــن ازديــاد معــدل درجــات الحــرارة وحموضــة ميــاه البحــر- عى 
اقتصــادات الســياحة يف بلــدان حــوض البحــر األحمــر، وبالدرجــة 
الشــواطئ وارتفــاع  تــآكل  األوىل مــر واألردن. كــا ســيؤثر 
مســتويات البحــار عــى املراكــز الســياحية الشــاطئية، وبالدرجــة 
األوىل يف مــر، وتونــس، واملغــرب، وســوريا، واألردن، ولبنــان، 
ومتثــل الســياحة يف هــذه الــدول مصــدراً مهــاً للعملــة الصعبــة.

ــرض  ــح أن تتع ــن املرج ــة: م ــال األوبئ ــام وانتق ــال النظ 5- اخت
بعــض أنــواع النباتــات والحيوانــات لخطــر االنقــراض بنســبة 
ــرارة  ــة الح ــط درج ــاع متوس ــتمر ارتف ــباً إذا اس 20  - 30% تقري
العاملــي، مــن املتوقــع انقــراض العديــد مــن النباتــات والحيوانــات 
ومــا يتبعــه مــن آثــار ماديــة نتيجــة لتأثــر األنشــطة االقتصاديــة 
مثــل الســياحة والصيــد والزراعــة. اتســاع املــدى الجغرايف النتشــار 
ــى  ــارة ع ــرات ض ــن تأث ــه م ــب علي ــا يرت ــة وم ــراض املعدي األم

ــة. ــارة األفريقي ــة اإلنســان، خاصــة يف الق صح

أخــراً، ال خــاف عــى أن مواجهــة تداعيــات التغــر املناخــي 
ــة  ــرؤى معروف ــول وال ــة، فالحل ــمولية وتعاوني ــود ش ــاج لجه تحت
وهنــاك العديــد مــن األبحــاث والدراســات يف هــذا الشــأن إال أن 
ــم  ــظ بالدع ــاً إن مل تح ــس كافي ــه لي ــد ذات ــة يف ح ــود الرؤي ووج
ــل أهــم  ــامل. وتتمث ــة عــى مســتوى الع ــدول كاف ــن ال ــي م والتبن
املناخيــة يف  التغــرات  مــع  التعامــل  اســراتيجيات  مرتكــزات 
ــد  ــد، يعتم ــوع جدي ــن ن ــامل إىل التحــول إىل اقتصــاد م ــع  الع دف
ــا  ــة(، وتكنولوجي ــة النظيف ــة )الطاق ــدة للطاق ــوارد جدي ــى م ع
جديــدة يف الصناعــة )الصناعــة يف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة(، 
ــرب نحــو  ــاة، وتوجــه أك ــة يف االســتهاك والحي ومارســات مختلف
االقتصاديــن األخــر واألزرق. وكذلــك االلتــزام بسياســات التكيف 
والتخفيــف وهــي تعــد مــن االســراتيجيات التكميليــة للحــد مــن 
ــات  ــؤدي التخفيض ــن أن ت ــا. وميك ــاخ وإدارته ــر املن ــر تغ مخاط
الكبــرة لانبعاثــات عــى مــدى العقــود القليلــة القادمــة إىل 
تقليــل مخاطــر املنــاخ يف املســتقبل، وتقليــل تكاليــف وتحديــات 
التخفيــف عــى املــدى الطويــل، واملســاهمة يف تحقيــق أهــداف 

ــتدامة. ــة املس التنمي

السيناريو االقتصادي األسوأ للتهديد المناخي في العالم
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ــدول  تزايــدت أبعــاد االهتــام باالقتصــاد األخــر يف عــدد مــن ال
العربيــة مثــل اإلمــارات والســعودية واألردن ومــر واملغــرب 
وتونــس والجزائــر، بدرجــات متفاوتــة وأشــكال مختلفــة، عــى نحــو 
مــا عكســته جملــة مــن الشــواهد الدالــة مثــل اســتضافة اإلمــارات 
للحــوار اإلقليمــي للتغــر املناخــي يف أبريــل 2021، وتأكيــد العاهــل 
ــو  ــدف ه ــى أن اله ــز ع ــن عبدالعزي ــلان ب ــك س ــعودي املل الس
االعتــاد عــى الطاقــة النظيفــة بنســبة 50% بحلــول عــام 2030، 
وإطــاق ويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلان مبــادريت “الســعودية 
الخــراء” و”الــرق األوســط األخــر”، وتعزيــز مفهــوم االقتصــاد 
األخــر يف برامــج اإلصــاح االقتصــادي واالجتاعــي مبــر، وتبلــور 
ــا يف  ــرة ونظراته ــة املهاج ــاءات املغربي ــن الكف ــال ب ــوات اتص قن
الداخــل لتعزيــز التنميــة املســتدامة القامئــة عــى االقتصــاد األخر، 
وضــخ االســتثارات اإليطاليــة يف تونــس وبشــكل خــاص يف قطــاع 

الطاقــة املتجــددة. 

صعود “الخضر”:
ــددة يف  ــات متع ــداول مصطلح ــة ت ــدول العربي ــض ال ــهدت بع ش
خطــاب حكوماتهــا مثــل “االقتصــاد األخــر” و”االســتثارات 
الخــراء” و”الوظائــف الخــراء”، والتــي تعكــس االهتــام املتزايد 
ــن  ــراد الذي ــا األف ــاص ورمب ــاع الخ ــات والقط ــب الحكوم ــن جان م
ــراف يف  ــؤالء األط ــط ه ــر” Greens، وينش ــم “الخ ــق عليه يطل
مجــاالت محــددة مثــل الطاقــة املتجــددة ومصــادر امليــاه املتجــددة 
وإعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة وتحلية امليــاه والزراعــة العضوية 
ــل  ــام النق ــراء ونظ ــاين الخ ــراء واملب ــة الخ ــات الصناعي واملنتج

ــم  ــع النظ ــب م ــاً إىل جن ــة، جنب ــياحة البيئي ــر والس ــام األخ الع
ــة. ــات الصلب ــة إلدارة النفاي املتكامل

وكان الفتــاً أن مثــة ترابطــاً وثيقــاً بــن النهــوض االقتصــادي 
والتغــر املناخــي، أو مــا يعــرف باالقتصــاد الصديــق للبيئــة أو 
االقتصــاد األخــر. ويشــر اتجــاه يف األدبيــات إىل أن االقتصــاد 
األخــر يقصــد بــه “النشــاط والنمــو االقتصــادي الــذي يهــدف إىل 
تحقيــق التنميــة املســتدامة مــع مراعــاة الحــد مــن املخاطــر البيئية 
ونــدرة املــوارد البيئيــة”. يف حــن يعرفــه اتجــاه آخــر بأنــه “نظــام 
مــن األنشــطة االقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن تحســن نوعيــة حياة 
اإلنســان عــى املــدى الطويــل، مــن دون تعريــض األجيــال القادمــة 

ــة خطــرة”. ــدرة إيكولوجي ــة أو ن إىل مخاطــر بيئي

اتجاهات مترابطة:
يف هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إىل أن مثة مجموعة مــن االتجاهات 
ــى  ــة ع ــدول العربي ــن ال ــدد م ــب ع ــس طل ــي تعك ــة الت املرابط

االقتصــاد األخــر، وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- اســتضافة اإلمــارات للحــوار اإلقليمــي للتغــر املناخــي يف 4 
أبريــل 2021، مبــا مّهــد النعقــاد مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة 
ــد شــهد الحــوار مشــاركة جــون  ــاخ. وق األمــم املتحــدة لتغــر املن
ــوك  ــاخ، وأل ــر املن ــئون تغ ــي لش ــايس األمري ــوث الرئ ــري املبع ك
شــارما رئيــس الــدورة السادســة والعريــن ملؤمتــر األمــم املتحــدة 
حــول تغــر املنــاخ، وكبــار املعنيــن بشــئون املنــاخ مــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والــرق األوســط وشــال أفريقيــا. وكان الهدف 

أنماط متعددة:
كيف تصاعد االهتمام باالقتصاد األخضر في المنطقة العربية؟

t مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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الرئيــي مــن اســتضافة اإلمــارات لهــذا الحــوار هــو التباحث بشــأن 
االنتقــال إىل االقتصــاد النظيــف مبــا يعــود بالفائــدة عــى الجميــع 
مــن خــال إيجــاد فرص عمــل، وتحفيــز التنميــة املســتدامة، وتأمن 

الهــواء النقــي.

ويف عــام 2020، تبنــت الحكومة اإلماراتية “اســراتيجية اإلمارات 
ــة  ــاء اقتصــاد أخــر يعــزز الرؤي ــة الخــراء” مــن أجــل بن للتنمي
الوطنيــة “اإلمــارات 2021” التــي تطمــح يف أن تجعــل اإلمــارات من 
أفضــل دول العــامل يف عــام 2021، وســبق أن أعلــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب عــن مبــادرة “اقتصــاد أخــر لتنميــة 
مســتدامة” يف عــام 2013، التــي هدفــت إىل تطويــر االقتصــاد 
األخــر ودعــم التنميــة املســتدامة. كــا وضعــت ديب اســراتيجية 
بعنــوان “ديب للطاقــة النظيفــة 2050” بهــدف تحويــل اإلمــارة إىل 
مركــز عاملــي للطاقــة النظيفــة، وتهــدف االســراتيجية إىل توفــر 7 
يف املئــة مــن طاقــة ديب مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة بحلــول عــام 
2020، و25 يف املئــة بحلــول عــام 2030، و75 يف املئــة بحلــول عــام 
2050. كــا تســعى ديب إىل إنشــاء “صنــدوق ديب األخــر” بقيمــة 

تصــل إىل 27 مليــار دوالر لتحفيــز االســتثارات الخــراء.

2- تأكيــد امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز يف كلمــة خــال رئاســته 
وفــد بــاده يف القمــة العامليــة للمنــاخ يف 22 أبريــل 2021 عــى أن 
“اململكــة أطلقــت وفــق رؤيــة 2030 حزمــة مــن االســراتيجيات 
والترشيعــات، مثــل االســراتيجية الوطنيــة للبيئــة، ومشــاريع 
ــة  ــاج 50 يف املئ ــدرة إنت ــول إىل ق ــدف الوص ــة، به ــة النظيف الطاق
ــاً النظــر إىل أن  مــن احتياجــات اململكــة بحلــول عــام 2030”، الفت
الســعودية خــال رئاســتها قمــة مجموعــة العريــن العــام املــايض 
عملــت للدفــع بتبنــي مفاهيــم االقتصــاد الدائــري للكربــون، 
ــة  ــور األرايض وحاي ــن تده ــد م ــن للح ــن دوليت ــاق مبادرت وإط

ــة.   الشــعب املرجاني

وقــد أعلــن األمــر محمــد بــن ســلان ويل العهــد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء الســعودي يف 27 مــارس املــايض، أن مبــادرة 
“الســعودية الخــراء” و”الــرق األوســط األخــر” اللتــن ســيتم 
ــة  ــة يف حاي ــة واملنطق ــه اململك ــان توج ــاً، سرس ــا قريب إطاقه
األرض والطبيعــة ووضعهــا يف خارطــة طريــق ذات معــامل واضحــة 
وطموحــة وستســهان بشــكل قــوي يف تحقيــق املســتهدفات 
العامليــة، وفقــاً ملــا أشــارت إليــه وكالــة األنبــاء الســعودية “واس”. 
وذكــر أن بــاده ســتعمل بهــذا الصــدد مــع جميــع الــركاء الدولين 
مــن منظــات ودول لتطويــر هاتــن املبادرتــن وما ينــدرج ضمنها 
ــاق  ــى إط ــل ع ــيتم العم ــه س ــراً إىل أن ــة، مش ــداول زمني ــن ج م
تجمــع إقليمــي بحضــور الــركاء الدوليــن ملبــادرة الــرق األوســط 

األخــر يف الربــع الثــاين مــن العــام املقبــل.

وتــوازى مــع ذلــك تأكيــد األمــرة رميــا بنــت بنــدر بــن ســلطان 
الســعودية يف واشــنطن يف كلمــة لهــا مبنتــدى قــادة  ســفرة 
األعــال الســعودي- األمريــي بتاريــخ 25 مــارس املــايض عــى 
ــة  ــة النظيف ــة يف الطاق ــادة العاملي أن “الســعودية تتجــه نحــو الري
الخــراء، واملســاهمة بشــكل إيجــايب يف املعركــة العامليــة ضــد تغر 
املنــاخ”. وكشــفت عــن أن الســعودية تهــدف إىل إنتــاج 50% مــن 
ــام 2030،  ــول ع ــن مصــادر متجــددة بحل ــاء بالســعودية م الكهرب

وهــي خطــة ســتوفر أكــر مــن 750 ألــف فرصــة عمــل يف قطــاع 
الطاقــة النظيفــة. وبحلــول نهايــة العقــد تخطــط الســعودية إلضافة 
60 ميجــاواط مــن الطاقــة النظيفــة، وهــي مزيــج مــن طاقــة الرياح 
والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية املركــزة، 
مشــرة إىل اإلعــان عن صنــدوق ســعودي لاســتثار يف الهيدروجن 
األخــر، وإىل أن “لــدى اململكــة خطــط لبنــاء مصنــع هيدروجــن 
ــر  ــن األخ ــن للهيدروج ــارات دوالر، إذ ميك ــة 5 ملي ــر بقيم أخ
تشــغيل حافــات وأســاطيل شــاحنات نظيفــة يف العــامل، وســتنتج 
هــذه املنشــأة مــا يكفــي مــن الهيدروجــن األخــر يوميــاً لتشــغيل 

ــة تعمــل بوقــود الهيدروجــن”. 20000 حافل

3- إعــان رئيــس الــوزراء املــرصي د.مصطفــى مدبويل، خــال مؤمتر 
إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن الرنامــج الوطنــي لإلصــاح االقتصادي 
واالجتامعــي، يف 27 أبريــل املــايض، أن برنامــج اإلصــاح الهيــكيل 
يســتهدف تعزيــز مفهــوم االقتصــاد األخــر، وهــو موضــوع نصب 
أعــن الدولــة والحكومــة، مضيفــاً أن “الحكومــة تعتــزم الركيــز يف 
كل مروعاتهــا ويف كل اســتثاراتنا العامــة أو الخاصــة عى أنشــطة 
ــوث،  ــون والتل ــات الكرب ــة تحقــق موضــوع خفــض انبعاث اقتصادي
وكــذا تعزيــز كفــاءة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة إىل جانــب الحفــاظ 

عــى التنــوع البيولوجــي”. 

ــدويل  ــاون ال ــرة التع ــاط وزي ــا املش ــراء د. راني ــن إج ــاً ع فض
ــة،  ــار والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب إلع ــدى البن ــر ل ــظ م ومحاف
ــو باســو رئيســة البنــك األورويب إلعــادة  مباحثــات مــع أوديــل رين
اإلعــار والتنميــة، حــول مجــاالت التعــاون مــع البنــك، والــذي يعــد 
ــع  ــال دف ــن خ ــراف، م ــددي األط ــة متع ــرز رشكاء التنمي ــد أب أح
جهــود التنميــة الوطنيــة بالتمويــات التنمويــة للقطاعــن الحكومي 
والخــاص، ودفــع اســراتيجية الدولــة للتحــول نحــو االقتصــاد 
ــاون  ــن وزارة التع ــادر ع ــان ص ــه بي ــار إلي ــا أش ــاً مل ــر، وفق األخ
الــدويل يف 24 أبريــل املــايض. وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل ســعي مــر 
لتصبــح منوذجــاً للتحــول األخــر يف املنطقــة العربيــة مــن خــال 
املروعــات القوميــة املتوافقــة مــع املعاير البيئيــة، واملــدن الذكية، 

ــة املســتدامة. واســراتيجية الطاق

وســبق ذلــك تأكيــد د.املشــاط، يف مقابلــة مــع قنــاة “العربيــة” 
الفضائيــة يف 27 ينايــر املــايض، عــى أن “معظــم املؤسســات باتــت 
توفــر متويــات خــراء صديقــة للبيئــة، ونحــاول مــن خــال 
الدبلوماســية االقتصاديــة، ترســيخ مفاهيــم االقتصــاد األخــر، 
ــس  ــة لي ــرات املناخي ــن التغ ــاح ولك ــا لق ــة له ــرب أن الجائح ونعت
لهــا لقــاح، لــذا مــن الــروري عــدم إغفــال اســتحقاقات البيئــة”. 
وأضافــت: “بينــا نواصــل التوســع مــن خــال التعــايف األخــر، يف 
ظــل اســراتيجية الطاقــة التــي تنتقــل إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة 
ــل،  ــة ملثــل هــذا التموي ــة للغاي ــاك مجــاالت جذاب بقــوة أكــرب، هن
ليــس فقــط للمشــاريع الحكوميــة ولكــن أيضــاً ملشــاريع القطــاع 

الخــاص”. 

4- إدماج الكفاءات املغربية املهاجرة يف مسـار التنمية املسـتدامة، 
وأبرزهـم رشـيد اليزمـي ومنصـف السـاوي وكوثر حافيظـي وكال 
الودغـري. إذ أطلقـت الحكومـة املغربية يف 4 أبريـل املايض برنامجاً 
وطنيـاً لتعبئـة الكفـاءات، يسـتهدف عـرة آالف كفـاءة و500 ألف 
مسـتثمر مـن مغاربـة العـامل يف أفـق عـام 2030، بهـدف تعزيـز 

ملفات إكسبو
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مسـاهمتهم يف مختلف األبعاد التنموية يف الباد السـيا يف مجاالت 
الطاقـة املتجددة واالقتصـاد األخر. وسـيمكن الربنامج الجديد من 
تقاسـم الخـربة واملعـارف بـن الخـرباء والباحثـن املغاربـة يف املهجر 
مـع نظرائهـم يف املغـرب، وإطـاق عهـد جديـد مـن الـراكات مـع 
مراكـز أبحـاث أجنبيـة، مبـا يـؤدي إىل تعزيـز مكانـة املغـرب عـى 

الصعيـد العاملي.

5- عقـد اجتـامع بـن وزيـر االقتصـاد واملاليـة ودعـم االسـتثامر 
التونـي عـيل الكعـيل والسـفر اإليطـايل لدى تونـس لورنـزو فانارا 
يف 24 مـارس املـايض، تناول توثيق التعـاون االقتصادي واملايل خال 
الفـرة )2021 - 2024(، وتعزيـز االسـتثار اإليطـايل يف تونس خاصة 
يف قطـاع الطاقـة املتجـددة، وهـو ما أشـار إليـه بيـان وزارة االقتصاد 
التونسـية. ومـن الجديـر بالذكـر أن إيطاليـا سـوف توجـه الدعـوة 
لتونـس لحضـور اجتاعـات مجموعـة العريـن املزمـع عقدهـا يف 

يونيـو القـادم بإيطاليا.  

تفسيرات مختلفة:
مثـة مجموعـة مـن العوامـل املفـرسة لتزايـد الطلـب عـى االقتصاد 

األخـر يف الـدول العربيـة، وهـي:

1- تنفيـذ الـرؤى االسـراتيجية للـدول العربيـة: فعى سـبيل املثال، 
ترتبـط مبـادرة “السـعودية الخـراء” بشـكل وثيـق مبـروع األمر 
محمـد بن سـلان لتحديـث اململكة من نـواحٍ اقتصادية واجتاعية 
وبيئيـة، والـذي يطلـق عليـه “رؤية اململكـة 2030”. فحايـة البيئة 
متثـل هدفـاً اسـراتيجياً يف رؤيـة 2030. ولعـل ذلـك يفـرس أسـباب 
السـعودية  القيـادة  أولويـات  سـلم  للبيئـة يف  املتصاعـدة  املكانـة 

الجديدة. 

ومل تكـن تلـك املبادرة هـي األوىل من نوعها. ففي مـارس 2020، 
طـرح مـروع “الريـاض الخـراء” الـذي هـدف إىل رفـع نصيـب 
الفـرد مـن املسـاحة الخـراء يف املدينة من 1.7 مر مربـع حالياً، إىل 
28 مـراً مربعـاً، مبـا يعـادل 16 ضعفـاً عـا هـي عليـه اآلن، وزيـادة 
نسـبة املسـاحات الخـراء اإلجاليـة يف املدينـة مـن 1.5 يف املائـة 
حاليـاً إىل 9 يف املائـة، مبـا يعـادل 541 كيلومـراً مربعـاً، وذلـك مـن 
خـال غـرس أكـر من 7 مايـن ونصف املليـون شـجرة يف كل أحياء 

وشـوارعها. الرياض 

كـا أطلقـت السـعودية يف 10 ينايـر املـايض مـروع مدينة “ذا 
اليـن” يف منطقـة نيـوم شـال غـرب اململكـة لتجسـد مدينـة ذكية، 
متتـد عـى مسـافة 170 كـم مربـع، وتحافـظ عـى 95 يف املائـة مـن 
الطبيعـة املوجـودة عـى أراضيهـا بـا سـيارات، األمـر الـذي يجعـل 
انبعاثـات الكربـون “صفـر”. ولعـل ذلـك يحفـز عـى السـر عـى 
األقـدام، وسـتدار بالكامـل وفقـاً تقنيـات الـذكاء االصطناعـي نظـراً 

للبنيـة التحتيـة الرقمية. 

2- دفـع جهـود مواجهـة تحديـات التغـر املناخـي: يتمثـل أحـد 
العوامـل “املعلنـة” التـي يطرحهـا الخطـاب الرسـمي للعديـد مـن 
الـدول العربيـة، يف الحـد مـن تأثـرات تغـر املنـاخ الـذي يشـمل 
كل دول العـامل، وهـو مـا يـأيت انطاقـاً مـن اسـتعداد الـدول العربية 
للتحـول مـن عـر النفـط والغـاز إىل عـر بيئـي مختلـف، السـيا 
يف ظـل تعهـد الـدول الغنيـة يف قمـة املناخ التـي اسـتضافها الرئيس 

األمريـي جـو بايـدن يف 23 أبريـل املـايض باملسـاهمة يف الحـد مـن 
ظاهـرة االحتبـاس الحـراري.

غـر أن هنـاك بعـض الـدول العربيـة، وخاصـة اإلمـارات، تعمل 
عـى تحويـل التحديات املناخية إىل فرص مسـتقبلية للجيـل القادم، 
وهـو مـا أكـده صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن راشـد آل مكتوم 
نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم ديب، يف كلمتـه 
بقمة تغر املناخ، السـيا يف ظل إشـارته إىل اسـتعداد الدولة للعمل 
عـن قـرب مع الواليـات املتحـدة واملجتمع الـدويل والقطـاع الخاص 

لتحقيـق نقلـة نوعيـة يف االسـتجابة العاملية للتغـر العاملي.

ونـوه الشـيخ محمـد بن راشـد بالتقـدم الـذي حققتـه اإلمارات 
يف قطـاع الطاقـة النظيفـة، وقـال: “لدينـا اليـوم محطتـان للطاقـة 
الشمسـية مـن بـن األكـرب عامليـاً، ونعمـل عـى إنشـاء محطـة ثالثة 
سـتكون أكـرب محطـة مسـتقلة للطاقـة الشمسـية يف العـامل، كـا 
تسـتضيف دولـة اإلمـارات املقـر الدائـم للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
املتجـددة )ايرينـا(”. وأعلـن عن مشـاركة اإلمارات مـع مجموعة من 
الـركاء الفاعلـن إلطـاق مـروع االبتـكار الزراعـي للمنـاخ، وهي 
مبـادرة جديـدة لدعـم البحث والتطويـر واالبتكار يف أنظمـة الغذاء 

عـى مـدى السـنوات الخمـس املقبلـة.

3- تحقيـق التنميـة املسـتدامة داخـل الـدول العربيـة: تتجه بعض 
سـياق  يف  األخـر  االقتصـاد  يف  مكانتهـا  لتعزيـز  العربيـة  الـدول 
برامجهـا لإلصـاح الداخـيل، وهـو مـا ينطبـق عـى مر، السـيا يف 
ظـل إدراك الحكومـة تكاليـف اإلرضار بالبيئـة عـى االسـتثار، فضاً 
عـن الـدور املحـوري للسياسـات القامئـة عـى تعزيـز اقتصـاد أكـر 
اخـراراً وتفعيـل دوره يف توفـر فـرص عمـل، األمـر الـذي سـلط 
الضـوء عليـه تقرير صادر عـن منظمة العمل الدوليـة يف مايو 2018 
بـأن 24 مليـون فرصة عمل سـتخلق بحلول عـام 2030 يف حال اتباع 

خراء. سياسـات 

وهنـا تجـدر اإلشـارة إىل أنـه خال عـام 2020 وافقـت الحكومة 
املريـة عـى تنفيـذ 691 مروعاً صديقاً للبيئـة يف قطاعات الطاقة 
الجديـدة واملتجـددة وامليـاه والنقـل. كا بـدأت يف إصدار شـهادات 
“النجمـة الخـراء” للفنـادق التـي تقـدم سياسـات التوافـق مـع 
البيئـة. ونجحـت يف طـرح أول سـندات خـراء يف منطقـة الـرق 
األوسـط وشـال أفريقيـا، بقيمـة 750 مليون دوالر، يتـم من خالها 

متويـل تنفيـذ مروعـات صديقـة للبيئة. 

نقلة نوعية:
خاصـة القـول، إن التحـول مـن االقتصـاد التقليـدي إىل االقتصـاد 
األخـر صـار شـعار املرحلـة املقبلة لـدى عدد مـن الـدول العربية، 
بـل تم ترجمة ذلك عى مسـتوى السياسـات واإلجـراءات، مع األخذ 
يف االعتبـار أن هنـاك تحديـات ضاغطة تتعلق بتوفـر إطار تنظيمي 
سـليم بعـد تحديـث القوانـن والسياسـات البيئيـة، ومصـادر متويل 
طويلـة األجـل يف ظل تفـي كورونا وانخفاض أسـعار النفط، وتبلور 
رشاكات قوية بن الدول ومؤسسـات التمويل الدولية، وتوافر الوعي 
والثقافـة البيئيـة التـي قـد تشـجع عـى ظهـور رجـال أعـال صغار 
ومؤسسـات ناشـئة يف االقتصاد لديهم حوافز إلطاق مشـاريع بيئية 
مبتكـرة والسـيا يف مجـال املهـن الخـراء. يضـاف إىل ذلـك إنشـاء 
لجنـة إقليميـة لتبـادل الخـربات واملعلومـات عن االقتصـاد األخر.

كيف تصاعد االهتمام باالقتصاد األخضر في المنطقة العربية؟



17العدد 1 ــ أكتوبر 2021

هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟

ثانيًا: التهديدات األمنية لتغير المناخ
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ــى  ــم عـ ــن الزخـ ــة مـ ــبتمرب 2021 حالـ ــطس وسـ ــهد أغسـ شـ
ـــب  ـــى كوك ـــاخ ع ـــر املن ـــات تغ ـــأن تداعي ـــدويل بش ـــتوى ال املس
ــي  ــرة التـ ــات املدمـ ــة الفيضانـ ــوء موجـ ــة يف ضـ األرض، خاصـ
ــا دول  ــن أبرزهـ ــامل، ومـ ــن العـ ــة مـ ــق مختلفـ ــت مناطـ رضبـ
ــا الغربيـــة والصـــن. وعـــى الرغـــم مـــن االســـتعداد  يف أوروبـ
ــدة )COP26( يف  ــم املتحـ ــاخ لألمـ ــر املنـ ــد مؤمتـ ــدويل لعقـ الـ
أوائـــل نوفمـــرب املقبـــل يف مدينـــة جاســـكو األســـكتلندية، 
فـــإن التداعيـــات الكارثيـــة للتغـــرات املناخيـــة كانـــت تـــدق 
ـــأن  ـــدويل ب ناقـــوس الخطـــر يف صيـــف 2021، لتحـــذر املجتمـــع ال
ـــن  ـــاء ماي ـــدد بفن ـــامل ويه ـــى الع ـــم ع ـــات يخي ـــداً ب ـــبحاً جدي ش
ـــية أو  ـــات سياس ـــكات وأزم ـــه أي مش ـــى يف قدرت ـــر، يتخط الب

ــة. اقتصاديـ

Cli- ـــي”  ـــن املناخ ـــوم “األم ـــر مفه ـــياق، يظه ـــذا الس )ويف ه
ــر  ــم املخاطـ ــة لفهـ ــر الزاويـ ــاره حجـ mate Security(، باعتبـ
ـــرات  ـــن التغ ـــارش ع ـــر مب ـــارش أو غ ـــكل مب ـــة بش ـــة الناتج األمني
ـــهد  ـــا. وش ـــن إنكاره ـــة ال ميك ـــت حقيق ـــي أصبح ـــة، والت املناخي
املجتمـــع الـــدويل خـــال الشـــهرين املاضيـــن حدثـــن ميكـــن 
أن يعـــززا مـــن هـــذا املفهـــوم؛ الحـــدث األول يتمثـــل يف 
إصـــدار تقريـــر “اللجنـــة الحكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بتغـــر 

املنـــاخ” )IPCC( يف 9 أغســـطس املـــايض، والـــذي كشـــف 
عـــن أن التغـــرات األخـــرة يف النظـــام املناخـــي أصبحـــت غـــر 
ـــو االحـــرار  ـــه نح ـــب األرض يتج ـــرون، وأن كوك ـــذ ق مســـبوقة من
ـــل  ـــا قب ـــتويات م ـــوق مس ـــة ف ـــة مئوي ـــدار 2,7 درج ـــكاريث مبق ال
الثـــورة الصناعيـــة. ولـــذا، فـــإن الكوكـــب بحاجـــة إىل خفـــض 
االنبعاثـــات بنســـبة 45% بحلـــول عـــام 2030 للوصـــول إىل 
الحيـــاد الكربـــوين بحلـــول منتصـــف القـــرن. أمـــا الحـــدث 
ــو  ــي فهـ ــن املناخـ ــوم األمـ ــق مفهـ ــرب إىل تعميـ ــاين واألقـ الثـ
ـــن  ـــس األم ـــاخ عـــى جـــدول أعـــال مجل ـــة تغـــر املن وضـــع قضي
برئاســـة أيرلنـــدا يف ســـبتمرب املـــايض، حيـــث توصلـــت إحـــدى 
جلســـاته إىل نتيجـــة مفادهـــا أنـــه ال توجـــد منطقـــة محصنـــة 

يف العـــامل ضـــد الكـــوارث املناخيـــة.

ـــة  ـــع مناقش ـــاً م ـــن أيض ـــركات، وبالتزام ـــذه التح ـــوء ه ويف ض
معـــرض “إكســـبو 2020 ديب” لقضيـــة التغـــرات املناخيـــة، 
ـــاخ،  ـــر املن ـــة لتغ ـــار األمني ـــى اآلث ـــة ع ـــرة عام ـــاء نظ ـــن إلق ميك
وكذلـــك تأثراتـــه عـــى مـــؤرشات الســـامة الحريـــة للـــدول. 

تغير المناخ واألمن:
إن قضيـــة تغـــر املنـــاخ واحـــدة مـــن أبـــرز القضايـــا املتعلقـــة 

»السالمة الحضرية«:
تغيرات المناخ.. تهديدات متصاعدة لألمن القومي للدول

t أندرو ألبير شوقي
باحث في الشؤون الدولية واالستراتيجية
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مبخاطـــر التدهـــور البيئـــي، والـــذي أصبـــح يُفهـــم بشـــكل 
متزايـــد منـــذ تســـعينيات القـــرن املـــايض عـــى أنـــه مشـــكلة 
ــة.  ــول العلميـ ــية بجانـــب الحلـ ــوالً سياسـ ــة تتطلـــب حلـ أمنيـ
ووفقـــاً للدراســـات العلميـــة والتقاريـــر الصـــادرة عـــن الهيئـــة 
الحكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بتغـــر املنـــاخ )IPCC(، فـــإن 
وعامـــاً   ،Scarcity للنـــدرة  محفـــزاً  أصبـــح  املنـــاخ  تغـــر 
للضغـــط عـــى النظـــام البيئـــي، حيـــث إنـــه أدى إىل تغـــرات 
يف هطـــول األمطـــار ودرجـــات الحـــرارة، وبالتـــايل إعـــادة 
تشـــكيل الخريطـــة اإلنتاجيـــة للغـــذاء بشـــكل غـــر متـــوازن، 
ـــة  ـــق متفرق ـــة يف مناط ـــاه والطاق ـــذاء واملي ـــدرة الغ ـــم ن أو تفاق
ـــار،  ـــات والبح ـــوب املحيط ـــاع منس ـــن ارتف ـــاً ع ـــامل، فض ـــن الع م
وتـــآكل طبقـــة األوزون، وفقـــدان التنـــوع الحيـــوي، وانتشـــار 

ــة. ــراض املُعديـ األمـ

ــياق، بـــات تغـــر املنـــاخ مســـاهاً بشـــكل  ويف هـــذا السـ
ـــة وغـــر  ـــر يف تفاقـــم ظاهـــرة تحـــركات الســـكان غـــر النظامي كب
املســـتقرة، والتـــي قـــد يكـــون بعضهـــا داخليـــاً، ولكـــن آثارهـــا 
قـــد متتـــد إىل خـــارج الحـــدود الوطنيـــة أو يف حالـــة الكـــوارث 
ــوارد  ــؤدي إىل نقـــص املـ ــي تـ ــورة والتـ ــر خطـ ــة األكـ الطبيعيـ
بطريقـــة حـــادة، ويف هـــذه الحالـــة تنتـــج عنـــه تدفقـــات 

جاعيـــة للســـكان خـــارج الحـــدود الوطنيـــة للـــدول.

وقـــد حـــدد املجلـــس االستشـــاري األملـــاين املعنـــي بالتغـــر 

العاملـــي للمنـــاخ 4 مســـارات يُحتمـــل أن تربـــط تغـــر املنـــاخ 
بالـــراع؛ وهـــذه املســـارات هـــي: 1( تدهـــور مـــوارد امليـــاه 
ـــرة الكـــوارث  ـــادة وت ـــة؛ 2( انعـــدام األمـــن الغـــذايئ؛ 3( زي العذب
ـــادة أمنـــاط الهجـــرة أو تغيرهـــا. ويف  ـــة وشـــدتها؛ 4( وزي الطبيعي
هـــذا الصـــدد، ميكـــن الوصـــول إىل نتيجـــة مفادهـــا أن التغـــرات 
ــات  ــدرات املجتمعـ ــى قـ ــلباً عـ ــر سـ ــت تؤثـ ــة أصبحـ املناخيـ
التكيفيـــة، وبالتـــايل املســـاهمة يف زعزعـــة اســـتقرارها، مـــا 
ــن  ــذا، كان يتعـ ــا. ولـ ــة ال حـــر لهـ ــر أمنيـ ــؤدي إىل مخاطـ يـ
ـــذه  ـــل ه ـــع مث ـــل م ـــوري للتعام ـــر مح ـــن” كعن ـــال “األم إدخ
املخاطـــر التـــي ميكـــن أن تهـــدد الـــدول وهويـــة الجاعـــات، 
ـــة. ـــات الدامي ـــر والراع ـــرف والفق ـــة للتط ـــة خصب ـــق ترب وتخل

 )Scheffran( ”وارتباطـــاً بذلـــك الســـياق، طـــور “شـــيفران
منوذجـــاً متكامـــاً لفهـــم العاقـــة الســـببية بـــن تغـــر املنـــاخ 
ـــة.  ـــات املجتمعي ـــاين، والتداعي ـــن اإلنس ـــة، واألم ـــوارد الطبيعي وامل

وميكـــن رصـــد هـــذه العاقـــة فيـــا يـــيل:

ـــز  ـــادات يف تركي ـــل الزي ـــي، مث ـــام املناخ ـــرات يف النظ 1- إن التغ
الغـــازات الدفيئـــة وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة وتغـــر أمنـــاط 
ـــة  ـــة واملـــوارد الطبيعي ـــر عـــى النظـــم البيئي هطـــول األمطـــار، تؤث
ـــوع  ـــات والتن ـــة والغاب ـــاه والنظـــم اإليكولوجي ـــة واملي ـــل الرب )مث

ـــدة. ـــات املعق ـــن التفاع ـــلة م ـــال سلس ـــن خ ـــي( م البيولوج

ملفات إكسبو
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ـــة  ـــوارد الطبيعي ـــرات يف امل ـــل هـــذه التغ ـــون ملث ـــن أن يك 2- ميك
ـــل  ـــر ردود فع ـــد يث ـــا ق ـــم، م ـــر وقدراته ـــى الب ـــارة ع ـــار ض آث

ـــة. ـــم االجتاعي ـــى النظ ـــر ع ـــن أن تؤث ـــة ميك بري

3- اعتـــاداً عـــى مـــدى ضعـــف وهشاشـــة األنظمـــة، يـــزداد 
التوتـــر االجتاعـــي واالقتصـــادي؛ نتيجـــة النعـــدام األمـــن 
ــور  ــرة، والتدهـ ــة، والهجـ ــاكل الصحيـ ــايئ، واملشـ ــذايئ واملـ الغـ
ـــادي،  ـــو االقتص ـــاؤل النم ـــات، وتض ـــف املؤسس ـــادي، وضع االقتص

ــات. ــآكل املجتمعـ وتـ

ـــي،  ـــتقرار املجتمع ـــدم االس ـــؤدي إىل ع ـــر ت ـــذه املظاه 4- كل ه
ـــام  ـــل القي ـــف، مث ـــن العن ـــددة م ـــكال متع ـــروز أش ـــم ب ـــن ث وم
بأعـــال الشـــغب أو انتشـــار حـــركات التمـــرد، والتظاهـــرات، 
املخـــدرات  املنظمـــة، وتنامـــي تجـــارة  الجرميـــة  وانتشـــار 

وغرهـــا مـــن أعـــال غـــر رشعيـــة. 

5- قـــد تتيـــح حلقـــة التغذيـــة املرتـــدة للبـــر واملجتمعـــات، 
ـــن  ـــف الضغـــط املناخـــي م ـــر وتخفي ـــع الوضـــع املتغ ـــف م التكي
ــة التـــي  ــات الحوكمـ ــات وآليـ خـــال االســـراتيجيات واملؤسسـ
قـــد تُطبـــق مـــن خـــال التكنولوجيـــا أو رأس املـــال البـــري 
واالجتاعـــي لضبـــط االقتصـــاد ونظـــام الطاقـــة مـــع الظـــروف 

البيئيـــة املتغـــرة.

تهديد السالمة الحضرية: 
إن عـــدم التوصـــل إىل قواعـــد محـــددة يعـــزز مـــن قـــدرة 
ـــؤرشات  ـــن املناخـــي، ســـيؤدي إىل تدهـــور م ـــل األم مجـــاالت عم
الســـامة الحريـــة، والتـــي أبرزهـــا “املعهـــد امللـــي للشـــؤون 
ـــبتمرب  ـــادر يف س ـــره الص ـــة” )Chatham House( يف تقري الدولي
املـــايض، حيـــث يوجـــد 6 مجـــاالت يف هـــذا الشـــأن ُمعرضـــة 

للخطـــر بســـبب التغـــرات املناخيـــة، وهـــي كالتـــايل:

1- االضطرابـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة: ســـتؤثر موجـــات 
الحـــر وحرائـــق الغابـــات والفيضانـــات والجفـــاف ســـلباً عـــى 
األمـــن الغـــذايئ والبنيـــة التحتيـــة للطاقـــة وامليـــاه، وهـــو مـــا 
ـــه  ـــايل، فإن ـــة. وبالت ـــال التجاري ـــة واألع ـــات الصناع ـــر بقطاع يُ
ــة  ــوالت مفاجئـ ــهم تحـ ــواق األسـ ــهد أسـ ــح أن تشـ ــن املرجـ مـ
ــؤدي إىل  ــا يـ ــل، مـ ــة واملحاصيـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــة لتدمـ نتيجـ
ـــق  ـــص يف صنادي ـــهم، ونق ـــعار األس ـــاض أس ـــول، وانخف ـــع األص بي
املعاشـــات التقاعديـــة، ويف النهايـــة تقويـــض األســـواق املاليـــة. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فإنـــه مـــن املحتمـــل أن تتأثـــر التجـــارة 
ـــرب  ـــال، أج ـــبيل املث ـــى س ـــي، فع ـــن املناخ ـــدام األم ـــة بانع الدولي
ـــى  ـــبب أع ـــام 2020، بس ـــن ع ـــي يف الص ـــر اليانغت ـــان نه فيض
ـــد  ـــر س ـــى تدم ـــلطات ع ـــاً، الس ـــذ 60 عام ـــار من ـــول لألمط هط

معـــرض لخطـــر االنهيـــار وتعطيـــل ســـفن الشـــحن.

ـــوط  ـــتؤدي الضغ ـــي: س ـــزوح الجامع ـــرة والن ـــات الهج 2- ضغوط
الناتجـــة عـــن التغـــرات املناخيـــة، عـــى األرجـــح إىل خســـائر 
ــوط  ــادة الضغـ ــان، وزيـ ــوق اإلنسـ ــاكات لحقـ يف األرواح، وانتهـ
عـــى املؤسســـات العامـــة والبنيـــة التحتيـــة، وبالتـــايل، تدهـــور 
ـــع  ـــياق، يتوق ـــذا الس ـــة. ويف ه ـــة واالقتصادي ـــروف االجتاعي الظ

ــزوح  ــن نـ ــد مـ ــك إىل مزيـ ــؤدي ذلـ ــون أن يـ ــرباء الدوليـ الخـ
املواطنـــن ومـــن ثـــم تنامـــي مظاهـــر الهجـــرة والنـــزوح الجاعـــي 
ـــدد  ـــغ متوســـط ع ـــي، بل ـــد العامل ـــى الصعي ـــي. فع ـــوء البيئ واللج
ـــن  ـــا ب ـــرة م ـــنوياً يف الف ـــم س ـــل بلدانه ـــن داخ ـــخاص النازح األش
ـــك بســـبب  ـــون شـــخص؛ وذل ـــى 2020 نحـــو 21,8 ملي 2008 وحت
ـــديدة،  ـــرارة الش ـــة يف الح ـــس، واملتمثل ـــة بالطق ـــوارث املرتبط الك

ـــات.  ـــق غاب ـــف، وحرائ ـــات، والعواص ـــاف، والفيضان والجف

ـــة  ـــرات املناخي ـــدى التغ ـــيكون ل ـــذايئ: س ـــن الغ ـــدام األم 3- انع
أثـــر عـــى تنامـــي ظاهـــرة نقـــص الغـــذاء، فمـــن املتوقـــع أن 
تـــؤدي التغـــرات املناخيـــة إىل ظهـــور العديـــد مـــن األمـــراض 
ــل،  ــص املحاصيـ ــاهم يف نقـ ــي ستسـ ــة التـ ــة والنباتيـ الحيوانيـ
وبالتـــايل ارتفـــاع معـــدالت املجاعـــات وســـوء التغذيـــة، فضـــاً 
ـــة. وعـــاوة عـــى  ـــادة أســـعار الســـلع واملنتجـــات الغذائي عـــن زي
ـــرات يف  ـــدوث تغي ـــى ح ـــة ع ـــرات املناخي ـــتعمل التغ ـــك، س ذل
ُســـبل العيـــش وبصفـــة خاصـــة منـــط عيـــش املزارعـــن؛ فمـــن 
ــم.  ــيهم وأراضيهـ ــون مواشـ ــؤالء املزارعـ ــع هـ ــح أن يبيـ املرجـ
كل هـــذه املظاهـــر ســـتؤدي إىل تفاقـــم الفقـــر والتوتـــرات 

املجتمعيـــة والهجـــرة والـــراع.

ـــار  ـــادة انتش ـــاخ إىل زي ـــر املن ـــؤدي تغ ـــة: ي ـــات الصحي 4- األزم
ــل  ــة، إذ يُعطـ ــراض املنقولـ ــئة واألمـ ــة الناشـ ــراض املُعديـ األمـ
ـــى  ـــراض. فع ـــال األم ـــر انتق ـــن مخاط ـــد م ـــة ويزي ـــم البيئي النظ
ســـبيل املثـــال ذكـــرت مجلـــة النســـيت )The Lancet( يف 
عـــام 2019 أن مســـببات األمـــراض آخـــذة يف االزديـــاد بســـبب 
ـــة  ـــرباء الصح ـــر خ ـــل، يش ـــياق متص ـــة. ويف س ـــرات املناخي التغ
العامـــة إىل إشـــكالية أخـــرى تتمثـــل يف افتقـــار الســـكان النازحـــن 
ـــكالية  ـــإن اإلش ـــذا، ف ـــة. ول ـــة الكافي ـــة والطبي ـــق الصحي إىل املراف
ـــاخ  ـــدويل، هـــي أن تغـــر املن ـــك ال ـــرات البن ـــاً لتقدي الكـــربى، وفق
ـــخص  ـــون ش ـــوايل 140 ملي ـــزوح ح ـــؤدي إىل ن ـــح أن ي ـــن املرج م
بحلـــول عـــام 2050، مـــن داخـــل أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 
ـــوايل %55  ـــاً ح ـــون مع ـــة )ميثل ـــكا الاتيني ـــيا وأمري ـــوب آس وجن
ـــراد  ـــؤالء األف ـــيكون ه ـــايل س ـــي(، وبالت ـــامل النام ـــكان الع ـــن س م

أكـــر ُعرضـــة لجلـــب األمـــراض وانتشـــارها. 

5- مخاطـــر بشـــأن مســـتقبل أمـــن الطاقـــة: يشـــعر الخـــرباء 
ـــة؛  ـــن مـــن مخاطـــر أمـــن الطاق ـــن منفصلت ـــق إزاء مجموعت بالقل
ــح أن  ــن املرجـ ــاء، فمـ ــر األول بالكهربـ ــق الخطـ ــث يتعلـ حيـ
ـــة”، فضـــاً عـــن انخفـــاض  ـــادة “جـــزر الحـــرارة الحري تـــؤدي زي
ميـــاه التربيـــد داخـــل محطـــات الطاقـــة الحراريـــة، إىل زيـــادة 
الطلـــب ونقـــص العـــرض، ويخـــى الخـــرباء أن يتفاقـــم هـــذا 
الســـيناريو بفعـــل ضوابـــط التصديـــر، مـــا يـــؤدي إىل انقطـــاع 
ــودة  ــور جـ ــاين بتدهـ ــر الثـ ــط الخطـ ــايئ. ويرتبـ ــار الكهربـ التيـ
الهـــواء مـــا يـــؤدي إىل زيـــادة القيـــود عـــى النقـــل وبالتـــايل 
انخفـــاض الطلـــب عـــى النفـــط. ويخـــى الخـــرباء أن يـــؤدي 
ـــعار  ـــات يف أس ـــدوث صدم ـــط، وح ـــل رشكات النف ـــك إىل فش ذل
النفـــط. فعـــى ســـبيل املثـــال، كان النقـــص العاملـــي األخـــر يف 
ــع  ــاً إىل إغـــاق مصانـ ــع جزئيـ ــباه املوصـــات يرجـ رقائـــق أشـ
ـــربد  ـــة ال ـــاء موج ـــايئ أثن ـــار الكهرب ـــاع التي ـــبب انقط ـــاج بس اإلنت

غـــر الطبيعيـــة يف تكســـاس يف فربايـــر 2021.

تغيرات المناخ.. تهديدات متصاعدة لألمن القومي للدول
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6- تهديـــد األمـــن القومـــي 
تعـــد  هـــذه  والعاملـــي: 
ــامة  ــؤرشات السـ ــمى مـ أسـ
ـــرض  ـــا يتع ـــة، فعندم الحري
للخطـــر،  القومـــي  األمـــن 
فهـــذا يعنـــي أن البلـــدان 
تشـــهد حالـــة مـــن عـــدم 
أي  الســـيايس،  االســـتقرار 
تُصبـــح  املجتمعـــات  أن 
بســـبب  مســـتقرة  غـــر 
هشاشـــة وضعـــف األنظمـــة 
السياســـية. وعـــاوة عـــى 
ـــه مـــن املتوقـــع أن  ـــك، فإن ذل
ــة  ــرات املناخيـ ــؤدي التغـ تـ
صعـــود  تشـــمل  آثـــار  إىل 
املتطرفـــة،  الجاعـــات 
بـــن  والـــراع  والعنـــف، 
املواطنـــن والـــدول، وهـــو 
ـــؤدي إىل  ـــد ي ـــذي ق ـــر ال األم
ـــات  ـــوب رصاع ـــة نش احتالي
بـــن الـــدول التـــي تتنافـــس 

لتأمـــن املـــوارد ملواطنيهـــا. ويســـلط تقريـــر “االتجاهـــات 
ـــي  ـــتخبارات القوم ـــس االس ـــن “مجل ـــادر ع ـــة 2040” الص العاملي
ــرات  ــار التغـ ــى آثـ ــوء عـ ــارس 2021، الضـ ــي”، يف مـ األمريـ
ـــى  ـــم املخاطـــر ع ـــى تفاق ـــتعمل ع ـــا س ـــة أنه ـــة واحتالي املناخي
األمـــن اإلنســـاين ومـــن ثـــم القومـــي، ولـــذا ســـتكون الـــدول 
ـــة ومقايضـــات، ورمبـــا ســـيتم  ـــارات صعب ُمجـــربة عـــى اتخـــاذ خي
توزيـــع األعبـــاء بشـــكل غـــر متســـاو، مـــا يزيـــد مـــن حـــدة 
ـــة  ـــد الجاهزي ـــتقرار، ويجه ـــة االس ـــاهم يف زعزع ـــة، ويس املنافس
العســـكرية، ويشـــجع الحـــركات السياســـية وحـــركات التمـــرد 

ــا.  ــدول وبقائهـ ــن الـ ــد أمـ ــى تهديـ ــاب عـ واإلرهـ

 أمننــة التغيرات المناخية: 
ــن  ــاه، ال ميكـ ــورة أعـ ــة املذكـ ــات األمنيـ ــر إىل التداعيـ بالنظـ
ـــد عـــى  ـــه بشـــكل متزاي ـــح يُنظـــر إلي ـــاخ أصب ـــكار أن تغـــر املن إن
ـــر  ـــد أك ـــم، وأح ـــدول واألقالي ـــن ال ـــد أم ـــادر تهدي ـــن مص ـــه م أن
ـــادي  ـــرن الح ـــي يف الق ـــن العامل ـــى األم ـــة ع ـــدات املحتمل التهدي
ـــوالت  ـــوارد، والتح ـــدرة امل ـــه أن ن ـــك في ـــا ال ش ـــن. فم والعري
ــة  ــار األوبئـ ــة، وانتشـ ــوارث الطبيعيـ ــة، والكـ ــكانية الهائلـ السـ
ـــاه  ـــاع منســـوب مي ـــاف وارتف ـــك الجف ـــة، وكذل ـــراض املُعدي واألم
البحـــر واالحتبـــاس الحـــراري وذوبـــان الجليـــد؛ هـــي بعـــض 
ــأنها أن  ــن شـ ــي مـ ــاخ، والتـ ــر املنـ ــة لتغـ ــب املتوقعـ العواقـ
ـــتقرار،  ـــدم االس ـــات وع ـــن الراع ـــد م ـــو مزي ـــامل نح ـــع الع تدف

مـــا يهـــدد األمـــن اإلنســـاين واألمـــن القومـــي للـــدول.

كوبنهاجـــن  مدرســـة  رواد  أشـــار  الســـياق،  هـــذا  ويف 
ـــذا  ـــي ه ـــة”، ويعن ـــة البيئ ـــة إىل رضورة “أمنن ـــات األمني للدراس
ـــكاتها  ـــا ومش ـــف قضاياه ـــة ومختل ـــع البيئ ـــل م ـــم التعام أن يت
باعتبارهـــا تحمـــل تهديـــداً لألمـــن القومـــي للـــدول وكذلـــك 

أمـــن مواطنيهـــا. ونظـــراً ألن األمـــن املناخـــي ميكـــن اعتبـــاره 
ــة  ــرات املناخيـ ــة أن التغـ ــي، خاصـ ــن البيئـ ــن األمـ ــزءاً مـ جـ
أحـــد املســـببات الرئيســـة للتدهـــور البيئـــي، فإنـــه ميكـــن 
أمننـــة التغـــرات املناخيـــة، أي إضفـــاء الطابـــع األمنـــي عـــى 
ــدة  ــات أجنـ ــى رأس أولويـ ــا عـ ــاخ، وجعلهـ ــر املنـ ــة تغـ قضيـ
األمـــن القومـــي للبـــاد. ويف هـــذا الصـــدد، يتـــم تحويـــل 
 Low ”ـــا ـــة الدني ـــامل السياس ـــن “ع ـــة م ـــرات املناخي ـــة التغ قضي
ــفافية  ــة والشـ ــد الدميقراطيـ ــا قواعـ Politics )والتـــي تحددهـ
 High ”ـــا ـــة العلي ـــامل السياس ـــرار( إىل “ع ـــاذ الق ـــراءات اتخ وإج
ــة(.  ــة املُلحـ ــة واألولويـ ــز باالضطراريـ ــي تتميـ Politics )والتـ

ـــة تغـــر  ـــي عـــى قضي ـــع األمن ـــاء الطاب ـــم إضف ومبجـــرد أن يت
ـــتثنائية  ـــر اس ـــة تداب ـــلطة الحاكم ـــرض الس ـــن أن تف ـــاخ، ميك املن
وقوانـــن إزاء كيفيـــة التعامـــل مـــع تهديـــدات تغـــر املنـــاخ، 
مثـــل املراقبـــة املســـتمرة، وتقييـــد التنقـــل، وغلـــق الحـــدود، 
ــن أن  ــرد، وميكـ ــية أو الطـ ــحب الجنسـ ــكاين، وسـ ــز املـ والحجـ
تفـــرض قوانـــن رقابيـــة عـــى املنشـــآت الصناعيـــة للحـــد مـــن 

التلـــوث املتســـبب يف تغـــر املنـــاخ.  

ختامـــاً، ميكـــن القـــول إنـــه يف ظـــل بيئـــة محفوفـــة 
باملخاطـــر وعـــدم اليقـــن بشـــأن نجـــاح مســـتقبل مفاوضـــات 
جاســـكو خـــال الشـــهر القـــادم حـــول تخليـــص االقتصـــادات 
مـــن الكربـــون ورســـم مســـار البريـــة بعيـــداً عـــن االحـــرار 
العاملـــي، فـــإن “األمـــن املناخـــي” يبقـــى أحـــد التدابـــر التـــي 
ـــة  ـــرات املناخي ـــال التغ ـــدويل إلدخ ـــع ال ـــز املجتم ـــن أن تُحف ميك
ـــة  ـــرات املناخي ـــار التغ ـــة آث ـــوارئ ملواجه ـــتثناء والط ـــرة االس دائ

بشـــكل فعـــيل وواقعـــي.  

ملفات إكسبو
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نظـــم مركـــز املســـتقبل لألبحـــاث والدراســـات املتقدمـــة 
لقـــاًء عامـــاً بعنـــوان: “األبعـــاد األمنيـــة للتغـــرات املناخيـــة يف 
ـــتاذ  ـــر، أس ـــام بش ـــه د. هش ـــتضاف خال ـــط”، واس ـــرق األوس ال
العاقـــات الدوليـــة املســـاعد ووكيـــل السياســـة واالقتصـــاد 
ــث  ــويف، حيـ ــي سـ ــة بنـ ــا بجامعـ ــات العليـ ــؤون الدراسـ لشـ
ـــط،  ـــرق األوس ـــة يف ال ـــرات املناخي ـــر التغ ـــرز مظاه ـــاول أب تن
ــة  ــة، باإلضافـ ــة يف املنطقـ ــاع األمنيـ ـــى األوضـ ــا ع وتداعياتهـ
إىل تقديـــم توصيـــات ميكـــن االســـتفادة منهـــا الحتـــواء هـــذه 

ــا. ــرة وتداعياتهـ الظاهـ

أواًل: مؤشـــرات التغير المناخي:
ــبيل  ــى سـ ــا عـ ــي”، ومنهـ ــر املناخـ ــات “التغـ ــدد تعريفـ تتعـ
املثـــال التعريـــف الـــذي تتبنـــاه اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 
ــه  ــام 1992، حيـــث تشـــر إىل أنـ ــاخ لعـ ــر املنـ ــة لتغـ اإلطاريـ
“التغـــر الـــذي يعـــزى بصـــورة مبـــارشة أو غـــر مبـــارشة إىل 
ـــاف  ـــن الغ ـــر يف تكوي ـــي إىل التغ ـــذي يف ـــري ال ـــاط الب النش
ــاخ،  ــي للمنـ ــب الطبيعـ ــة إىل التقلـ ــي، باإلضافـ ــوي العاملـ الجـ
ـــح  ـــار، أوض ـــذا اإلط ـــة”. ويف ه ـــة ماثل ـــرات زمني ـــدى ف ـــى م ع
د. هشـــام بشـــر أبـــرز مـــؤرشات التغـــر املناخـــي يف منطقـــة 

الـــرق األوســـط فيـــا يـــيل: 

1- تصاعـــد درجـــات الحـــرارة: أوضـــح املتحـــدث أن التقريـــر 

الصـــادر عـــن “االتحـــاد مـــن أجـــل املتوســـط” أشـــار إىل أن درجـــة 
ـــى  ـــد ع ـــا يزي ـــت مب ـــط ارتفع ـــر املتوس ـــة البح ـــرارة يف منطق الح
1.5 درجـــة مئويـــة تقريبـــاً منـــذ مـــا قبـــل العـــر الصناعـــي، 
ــي. ويف  ــط العاملـ ــة باملتوسـ ــى 20% مقارنـ ــد عـ ــا يزيـ أي مبـ
ـــاع،  ـــذا االرتف ـــن ه ـــد م ـــة للح ـــر إضافي ـــاذ تداب ـــدم اتخ ـــل ع ظ
ـــة  ـــدار 2.2 درج ـــتزيد مبق ـــة س ـــرارة يف املنطق ـــة الح ـــإن درج ف
ـــة  ـــة مئوي ـــاوز 3.8 درج ـــا تتج ـــام 2040، ورمب ـــول ع ـــة بحل مئوي

ـــام 2100.  ـــول ع ـــق بحل ـــض املناط يف بع

ــن أن  ــدويل مـ ــك الـ ــذر البنـ ــاه: حـ ــوب امليـ ــاع منسـ 2- ارتفـ
ــا مـــن بـــن أكـــر  منطقـــة الـــرق األوســـط وشـــال أفريقيـ
األماكـــن ُعرضـــة للخطـــر نتيجـــة الرتفـــاع منســـوب ميـــاه 
البحـــر. فعـــى ســـبيل املثـــال، مـــن املتوقـــع أن تتعـــرض دلتـــا 
ــد  ــا قـ ــر، مـ ــاه البحـ ــتوى ميـ ــاع مسـ ــتقباً الرتفـ ــل مسـ النيـ
ــؤدي إىل  ــة، ويـ ــة الخصبـ ــن األرايض الزراعيـ ــزاًء مـ ــرق أجـ يغـ

ــي األرايض. ــة يف باقـ ــبة امللوحـ ــاع نسـ ارتفـ

الـــرق  تعـــد منطقـــة  3- احتـــامالت الســـيول العنيفـــة: 
األوســـط مـــن أكـــر املناطـــق املرشـــحة لحـــدوث ظاهـــرة 
ــى  ــر عـ ــد يؤثـ ــا قـ ــو مـ ــتقباً، وهـ ــة” مسـ ــيول العنيفـ “السـ
ـــة  ـــرات يف الخريط ـــؤدي لتغ ـــة وي ـــكاين يف املنطق ـــتقرار الس االس

الدميوغرافيـــة لإلقليـــم.

التهديدات غير التقليدية:
األبعاد األمنية للتغيرات المناخية في الشرق األوسط

t مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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الفضـــاء  وكالـــة  أشـــارت  التعـــرض ملوجـــات جفـــاف:   -4
األمريكيـــة “ناســـا” إىل احتاليـــة تعـــرض منطقـــة شـــال 
أفريقيـــا إىل موجـــات جفـــاف شـــديدة، مـــا ســـيعرض األرايض 
ـــاه  ـــص املي ـــاً تناق ـــع أيض ـــر. ويُتوق ـــن التصح ـــة م ـــة ملوج الزراعي
ــؤدي  ــد يـ ــا قـ ــاف، مـ ــة الجفـ ــادم نتيجـ ــد القـ ــال العقـ خـ
بـــدوره إىل زيـــادة الضغـــط عـــى امليـــاه الجوفيـــة، وقلـــة 
ـــد  ـــكل تأكي ـــر ب ـــه تأث ـــا ســـيكون ل ـــة، وهـــو م ـــل الزراعي املحاصي
عـــى اقتصـــادات الـــدول، وعـــى العائـــدات مـــن املحاصيـــل 

ــياحة. ــة، والسـ الزراعيـ

ثانيـــًا: تفجر النزاعات الداخلية: 
ـــد  ـــن تزاي ـــط ب ـــات يرب ـــاه يف األدبي ـــود اتج ـــر إىل وج ـــار بش أش
التغـــرات املناخيـــة يف منطقـــة الـــرق األوســـط وتصاعـــد 
ـــاين  ـــي تع ـــق الت ـــه يف املناط ـــث إن ـــا، حي ـــة به ـــات الداخلي النزاع
ـــر  ـــكل تغ ـــن أن يش ـــر ميك ـــيايس وتوت ـــتقرار س ـــدم اس ـــة ع حال
ـــدرة  ـــكلة ن ـــد مش ـــث تزي ـــد، بحي ـــاً للتهدي ـــاً مضاعف ـــاخ عام املن
ـــدول. ويف هـــذا  ـــات داخـــل ال ـــم األزم ـــن تفاق ـــذاء م ـــاه والغ املي
ـــح  ـــي توض ـــة الت ـــن األمثل ـــدد م ـــدث إىل ع ـــار املتح ـــياق، أش الس
ـــة،  ـــة يف املنطق ـــاع األمني ـــى األوض ـــي ع ـــر املناخ ـــرات التغ تأث

ـــيل:  ـــا ي ك

1- الحـــرب األهليـــة الســـورية: تعرضـــت ســـوريا ملوجـــة 
ــدداً  ــع عـ ــا دفـ ــام 2000، مـ ــف عـ ــاف يف منتصـ ــن الجفـ مـ
كبـــراً مـــن املزارعـــن إىل التخـــيل عـــن مهنتهـــم والهجـــرة إىل 
املـــدن الكـــربى، وهـــو مـــا أدى إىل ارتفـــاع الســـلع الغذائيـــة 
ـــي أدت إىل نشـــوب  ـــك أحـــد األســـباب الت ـــرب ذل األساســـية، ويعت
ـــرب  ـــد إىل ح ـــا بع ـــت في ـــي تحول ـــورية والت ـــات الس االحتجاج
أهليـــة ســـمحت للعديـــد مـــن األطـــراف اإلقليميـــة والدوليـــة 
بالتدخـــل يف ســـوريا. وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة األملانيـــة 
تقريـــراً يف عـــام 2017 أشـــارت فيـــه إىل أن تنظيـــم “داعـــش” 
اســـتغل نـــدرة امليـــاه يف بعـــض املـــدن الســـورية وقـــام 
بتوفرهـــا لألهـــايل، مـــا ســـاعده عـــى االنتشـــار واســـتقطاب 

املقاتلـــن ونـــر أفـــكاره.

ويف ســياق متصــل، أكــد تقريــر األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف 
العــامل الــذي قــام بإعــداده كل مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، 
ــج  ــف، وبرنام ــة، واليونيس ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــدوق ال والصن
ــام 2018، أن  ــة، ع ــة العاملي ــة الصح ــي، ومنظم ــة العامل األغذي
التغــر املناخــي يف ســوريا أدى إىل تراجــع معــدالت اإلنتــاج 
الزراعــي والتــي كانــت متثــل مــا يقدر بحــوايل 24% يف املتوســط 
ــاع  ــه ارتف ــج عن ــا نت ــايل، م ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــنوياً م س
ــة  ــة الوطني ــة مــع تراجــع قيمــة العمل ــر والبطال معــدالت الفق
عــدد  بتزايــد  ذلــك  ويرتبــط  التضخــم.  معــدالت  وتصاعــد 
ــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، حيــث  ــن يعان الســورين الذي
ــم  ــدر عددهــم يف عــام 2012 بحــوايل 1.4 مليــون مواطــن، ث قُ
ــم  ــن حج ــل 33% م ــا ميث ــن أي م ــون مواط ــع إىل 6.5 ملي ارتف

ــورية. ــة الس ــم األزم ــا أدى إىل تفاق ــكان، م الس

2- أزمـــة دارفـــور: تعتـــرب الســـودان مـــن أكـــر الـــدول تأثـــراً 
ــدد وصـــف  ــذا الصـ ــة، ويف هـ ــة يف املنطقـ ــرات املناخيـ بالتغـ
ــون، يف  ــان يك مـ ــدة، بـ ــم املتحـ ــابق لألمـ ــام السـ ــن العـ األمـ
ــامل  ــه “أول رصاع يف العـ ــور بأنـ ــراع يف دارفـ ــام 2007، الـ عـ
يتعلـــق بالتغـــرات املناخيـــة”، حيـــث بـــدأ كأزمـــة بيئيـــة 
نتيجـــة حالـــة الجفـــاف التـــي شـــهدها اإلقليـــم بســـبب 
ــع  ــبة 30%، وتراجـ ــار بنسـ ــقوط األمطـ ــدل سـ ــاض معـ انخفـ
ـــات  ـــط درج ـــاع متوس ـــع ارتف ـــبة 70% م ـــي بنس ـــاج الزراع اإلنت
الحـــرارة مبعـــدل 1.5 درجـــة، مـــا أدى إىل تفجـــر الـــراع عـــى 
ــة  ــل العاملـ ــة والقبائـ ــل الرعويـ ــية بـــن القبائـ ــي املاشـ مراعـ

ــة. بالزراعـ
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حالـــة مـــن الجفـــاف الشـــديد، بســـبب انخفـــاض معـــدالت 
ــة  ــدوث مجاعـ ــا أدى إىل حـ ــتاء، مـ ــم الشـ ــار يف موسـ األمطـ
ـــو  ـــون نح ـــخص ميثل ـــون ش ـــى 2 ملي ـــد ع ـــا يزي ـــى م ـــرت ع أث
ُخمـــس الســـكان. وأبـــدت العديـــد مـــن املنظـــات الدوليـــة 
تخوفهـــا مـــن تكـــرار الســـيناريو الـــذي حـــدث يف الصومـــال 
ـــببت  ـــلحة تس ـــات مس ـــن نزاع ـــايض م ـــرن امل ـــعينيات الق يف تس
ــن  ــد مـ ــار العديـ ــع إجبـ ــة، مـ ــات الدولـ ــاف مؤسسـ يف إضعـ

الســـكان عـــى النـــزوح أو الهجـــرة للخـــارج.

وبنـــاًء عـــى كل مـــا ســـبق، أكـــد بشـــر أن التغـــرات 
ـــراع  ـــد ال ـــؤدي إىل تصاع ـــدول الهشـــة ت ـــة الســـيا يف ال املناخي
عـــى املـــوارد الطبيعيـــة، وهـــو مـــا يخلـــق البيئـــة الحاضنـــة 

ــة. ــات اإلرهابيـ للجاعـ

ثالثـــًا: مقترحات ختامية :
قـــدم بشـــر عـــدداً مـــن املقرحـــات الحتـــواء ظاهـــرة التغـــر 
ــد  ــث أكـ ــلبية، حيـ ــا السـ ــى تداعياتهـ ــب عـ ــي والتغلـ املناخـ
ــاون دول الـــرق األوســـط مـــع املنظـــات  عـــى رضورة تعـ
ــي  ــع تبنـ ــرة، مـ ــذه الظاهـ ــة هـ ــة ملكافحـ ــة والدوليـ اإلقليميـ
ـــة  ـــدف تلبي ـــتدامة” به ـــة املس ـــل “التنمي ـــدة مث ـــم جدي مفاهي
ــح  ــى مصالـ ــاظ عـ ــع الحفـ ــة مـ ــال الحاليـ ــات األجيـ احتياجـ
األجيـــال املقبلـــة. كـــا نـــوه املتحـــدث بعـــدم وجـــود إطـــار 
ــاف  ــع اختـ ــًة مـ ــة، خاصـ ــدول كافـ ــم للـ ــد مائـ ــل موحـ حـ
خصائـــص دول املنطقـــة مـــن حيـــث الطبيعـــة الطبوغرافيـــة، 
والـــروات االقتصاديـــة، والوضـــع البيئـــي، ودرجـــة االســـتقرار 

الداخـــيل.

ختامـــاً، رأى عـــدد مـــن املشـــاركن يف هـــذا اللقـــاء أن 
املتـــرر األكـــرب مـــن ظاهـــرة التغـــرات املناخيـــة هـــي دول 
ـــدة  ـــل ح ـــرات أق ـــود تأث ـــع وج ـــة، م ـــة والهش ـــوب الضعيف الجن
ـــمل  ـــع أن تش ـــن املتوق ـــه م ـــدم، إال أن ـــال املتق ـــى دول الش ع
تأثـــرات التغـــر املناخـــي دول العـــامل كافـــة يف املســـتقبل 

القريـــب مبـــا فيهـــا الـــدول املتقدمـــة.

ملفات إكسبو
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بــات ملــف البيئــة أحــد أبــرز امللفــات املطروحــة عــى األجنــدة 
ــا  ــة وتداعياته ــذه القضي ــتقطب ه ــث تس ــة، حي ــة الراهن الدولي
نظــراً  كافــة؛  واإلقليميــة  الدوليــة  الفواعــل  انتبــاه  املحتملــة 
لانعكاســات الخطــرة التــي ميكــن أن تتمخــض عــن التهديــدات 
اإليكولوجيــة أو البيئيــة عــى املجــاالت كافــة، مبــا يف ذلــك املجــال 
األمنــي، حيــث أضحــت هــذه التهديــدات ترتبــط مبســتويات 
عاليــة مــن العنــف. ولعــل هــذا مــا دفــع برنامــج األمــم املتحــدة 
للبيئــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة إلطــاق مبــادرة “عقــد األمــم 
املتحــدة الســتعادة النظــام اإليكولوجــي”؛ يف محاولــة لوقــف 
ــق أهــداف  ــة واســتعادتها مــن أجــل تحقي تدهــور النظــم البيئي

ــات. ــن النزاع ــد م ــارة مزي ــب إث ــة املســتدامة وتجن التنمي

 Institute ــام ــاد والس ــد االقتص ــر معه ــياق، ن ــذا الس يف ه
for Economics & Peace بأســراليا الطبعــة الثانيــة مــن تقريــر 
التهديــد اإليكولوجــي ETR يف أكتوبــر 2021، والــذي تنــاول 
تحليــل نحــو 178 دولــة ومنطقــة مســتقلة، مبــا يغطــي أكــر مــن 

2500 وحــدة إداريــة دون الوطنيــة )مبــا يعنــي حــوايل 99.9% من 
ســكان العــامل(. ويســتهدف التقريــر تقييــم التهديــدات املتعلقــة 
مبخاطــر الغــذاء، وامليــاه، والنمــو الســكاين املتســارع، فضــاً عــن 

التقلبــات يف درجــات الحــرارة، والكــوارث الطبيعيــة.

 ومــا مييــز هــذا التقريــر هــو دمجــه لهــذه التقييات الســابقة 
مــع املقاييــس الوطنيــة الخاصــة باملرونــة االجتاعيــة واالقتصادية؛ 
وذلــك لتحديــد الــدول التــي لديهــا أشــد التهديــدات خطــورة مــع 
تــدين قدرتهــا عــى املواجهــة، ومــن ثــم تتزايــد احتــاالت تعــرض 
هــذه الــدول للراعــات الناجمــة عــن التهديــدات البيئيــة، حيــث 
يعتمــد التقريــر يف ذلــك عــى النمــوذج اإلحصــايئ الخاص بالســام 
ــارات  ــأن مس ــترافية بش ــرة اس ــرح نظ ــا يط ــايب IEP. ك اإليج

هــذه التهديــدات حتــى عــام 2050م.

قياس التهديد البيئي:
ــي عــى  ــد البيئ ــه ملســتوى التهدي ــر يف تحليل اعتمــد هــذا التقري

السالم اإليجابي:
مفاتيح كسر الدائرة المفرغة للتهديد البيئي والصراعات

t معهد االقتصاد والسالم*

* هذا التقرير عرضه الباحث »عدنان موسى« على موقع مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة.

املصدر:
Ecological Threat Report 2021, Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, Institute for Economic and Peace, Oct, 2021. 
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ــة  ــدات الكارثي ــل األول يف درجــة التهدي ــن، يتمث منهجــن تحليلي
)يُعــرّب عنهــا بــــ ETR(، والتــي تعكس متوســط خمســة أنــواع من 
التهديــدات )النمــو الســكاين املتســارع، ومخاطــر امليــاه، ومخاطــر 
الغــذاء، وتقلبــات درجــة الحــرارة، والكــوارث الطبيعيــة(، حيــث 
ــول إىل  ــتهدف الوص ــي تس ــؤرشات الت ــن امل ــدد م ــع ع ــم وض ت

ــة. املســتوى العــام للتهديــد الــذي تواجهــه كل دول

وقــد تــم تقســيم درجــة التهديــدات الكارثيــة إىل فئتــن 
ــص  ــة نق ــن أزم ــوارد )تتضم ــدرة امل ــر األوىل إىل ن ــيتن، تش رئيس
امليــاه، والغــذاء، والنمــو الســكاين املتصاعــد(، بينــا تنطــوي 
الثانيــة عــى الكــوارث الطبيعيــة عــى غــرار زيــادة درجــات 
الحــرارة والجفــاف وارتفــاع مســتويات ميــاه البحــار وغرهــا، 
وقــد تــم االعتــاد عــى هــذا التصنيــف لتقســيم البلــدان األكــر 
تهديــداً إىل دول تعــاين تهديــدات تتعلــق بنــدرة املــوارد وأخــرى 

ــا.  ــاين كليه ــة تع ــة وثالث ــوارث الطبيعي ــق بالك تتعل

معــدل  لحســاب  االقــراب  هــذا  عــى  االعتــاد  أن  بيــد 
التهديــدات عــرب حســاب متوســط التهديــدات الخمســة يعنــي أن 
الــدول التــي تواجــه أحداثــاً كارثيــة قــد ال يتــم تحديــد أولوياتهــا 
بشــكل صحيــح، ومــن ثــم متــت إضافــة االقــراب الثــاين كمنهــج 
ــاين إىل  ــراب الث ــث ينظــر االق ــج هــذه الفجــوة، حي ــل يعال مكم
أخطــر التهديــدات التــي تواجههــا دولــة مــا، والتــي تفــرز درجــة 

ــكاريث. ــد ال التهدي

ــن  ــتهديد اإليكولوجــي إىل الجمــع ب ــر الـ ــايل، عمــد تقري بالت
درجــة التهديــد الــكاريث، ومرونــة الدولــة مــن أجــل تحديــد مــدى 
ــاء  ــة مــن عدمهــا، وبن قدرتهــا عــى االســتجابة للتهديــدات البيئي
عليهــا توصــل التقريــر إىل أن مثــة دوالً تتمتــع بهــذه املرونــة 
ــر دول  ــا تفتق ــة، في ــدات املختلف ــع التهدي ــل م ــة للتعام الكافي
أخــرى إىل هــذه املرونــة بالتــوازي مــع مواجهتهــا لتهديــدات 
كارثيــة، وهــي مجموعــة الــدول التــي وصفهــا التقريــر باملناطــق 

ــاخنة.  ــة الس البيئي

إذ إن هنــاك نحــو 1.2 مليــار شــخص يعيشــون حاليــاً يف حــوايل 
30 دولــة غــر قــادرة عــى تحمــل تداعيــات التهديــدات البيئيــة، 
هــذه البلــدان مــن املرجــح أن تشــهد مســتويات متصاعــدة مــن 
ــة املتدهــورة. ويحــدد  ــرات والراعــات الناجمــة عــن البيئ التوت
التقريــر ثــاث مجموعــات مــن املناطــق الجغرافيــة املهمــة التــي 
رمبــا تكــون مهــددة باالنهيــار، تتمثــل هــذه املناطــق يف الســاحل 
والقــرن األفريقــي )مــن موريتانيــا إىل الصومــال(، ومنطقــة حــزام 
ــزام  ــراً ح ــقر(، وأخ ــوال إىل مدغش ــن أنج ــي )م ــوب األفريق الجن

الــرق االوســط وآســيا الوســطى )مــن ســوريا إىل باكســتان(.

صراعات متفاقمة:
يتمثــل أحــد أبــرز املخاطــر املتعلقــة بالتهديــدات البيئيــة يف 
زيــادة احتــاالت نشــوب رصاعــات واســعة وتهديــد حالــة الســلم 
واالســتقرار، فقــد مثَّــل النمــو الســكاين املتصاعــد وانعــدام األمــن 
الغــذايئ يف بعــض املناطــق مثــل، أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
وبعــض مناطــق الــرق األوســط وشــال أفريقيــا محــدداً رئيســياً 
ــال  ــي خ ــيايس واالجتاع ــتقرار الس ــدم االس ــة ع ــة حال يف تغذي

الخمســن عامــاً املاضيــة. كــا أن نــدرة امليــاه يف الــرق األوســط 
قــد أفــرزت حالــة مــن عــدم االســتقرار بــن بعــض الفواعــل، ولعل 
املثــال األبــرز يف هــذا الشــأن يتمثــل يف التوتــرات املتعلقــة مبيــاه 
دجلــة والفــرات بــن تركيــا وكل مــن ســوريا والعــراق، فضــاً عــن 

التوتــرات الراهنــة املتعلقــة مبيــاه نهــر النيــل.

أيضــاً، مثــة تهديــدات أيكولوجيــة أخــرى تتعلــق بفكــرة 
ــة الكوكــب مــن  ــة وبيئ ــوازن بــن النشــاط البــري مــن ناحي الت
ــاالت  ــاين اخت ــوازن يع ــذا الت ــى ه ــث أضح ــرى، حي ــة أخ ناحي
ــة  ــة املتاح ــاه العذب ــت املي ــال، أصبح ــبيل املث ــى س ــة، ع متفاقم
لاســتهاك أكــر نــدرة، حيــث يعيــش نحــو 2.6 مليــار شــخص يف 
ــول  ــايئ، وبحل ــاد امل ــدان معرضــة ملســتويات حــادة مــن اإلجه بل

ــمة. ــار نس ــدد إىل 5.4 ملي ــذا الع ــع ه ــد يرتف ــام 2040 ق ع

ـــح  ـــث أصب ـــاراً، حي ـــر انتش ـــن أك ـــدام األم ـــح انع ـــك، أصب كذل
واحـــد مـــن كل ثاثـــة عـــى مســـتوى العـــامل ال يتمتـــع حاليـــاً 
ـــد  ـــامل ق ـــدد ســـكان الع ـــر أن ع ـــان، ويرجـــح التقري بالشـــعور باألم
ـــا  ـــو م ـــة، وه ـــنة املقبل ـــن س ـــال الثاث ـــع خ ـــدار الرب ـــد مبق يتزاي
ســـيتمخض عنـــه تفاقـــم أزمـــة األمـــن الغـــذايئ، ونقـــص امليـــاه، 
وكذلـــك الكـــوارث الطبيعيـــة، فقـــد تضاعـــف عـــدد الكـــوارث 
ـــا  ـــة، ك ـــة املاضي ـــود األربع ـــال العق ـــرات خ ـــاث م ـــة ث الطبيعي
ـــر  ـــدات، األم ـــاً للتهدي ـــاً مضاعف ـــل عام ـــا ميث ـــاخ رمب ـــر املن أن تغي
ـــرات  ـــات والتوت ـــن الراع ـــد م ـــج مزي ـــع إىل تأجي ـــد يدف ـــذي ق ال
ـــى  ـــدرة ع ـــدودة الق ـــة ومح ـــوارد املنخفض ـــدان ذات امل ـــن البل ب

الصمـــود.

ويف ظــل متواليــة التصاعــد يف أعــداد ســكان العــامل، مــن 
املفــرض أن تنعكــس هــذه الزيــادات عــى معــدالت االســتهاك، 
ــة ســتتضاعف،  ــدات البيئي ــات التهدي وهــو مــا ســيعني أن تداعي
مــا ســينعكس بالــرورة عــى الهيــاكل السياســية واالجتاعيــة 
ــدالت الهجــرة  ــا تجســده بوضــوح يف مع ــذا م ــل ه ــة، ولع القامئ
الجاعيــة القرسيــة والتــي متثــل مــؤرشاً مهــاً لتأثــر هــذه 
ــزح حــوايل 30.7 مليــون شــخص  ــدات، ففــي عــام 2020 ن التهدي

ــم. ــة وإقلي ــن 145 دول م

شدة التهديدات:
يف إطــار محاولــة التقريــر الصــادر عــن معهــد االقتصــاد والســام، 
ــم  ــي ت ــة الت ــة الخمس ــدات البيئي ــورة التهدي ــدى خط ــم م تقيي
اإلشــارة إليهــا ســابقاً، توصــل التقريــر إىل أن هنــاك 13 دولــة مــن 
ــة  ــر )178 دول ــا التقري ــي يتضمنه ــدول الت ــدد ال ــايل ع ــن إج ب
ــة  ــة شــديدة الخطــورة، باإلضاف ــدات بيئي ومنطقــة( تواجــه تهدي
إىل حــوايل 34 دولــة تواجــه تهديــدات كبــرة، وتجــدر اإلشــارة إىل 
أن هــذه املناطــق تعــد أيضــاً مــن أقــل املناطــق اســتقراراً وســلاً، 
ــاك حــوايل 3.3  ــايل، هن ــي GPI. بالت ــؤرش الســام العامل ــاً مل وفق
ــه  ــي تواج ــدول الـــ 47 الت ــذه ال ــون يف ه ــمة يعيش ــار نس ملي
تهديــدات بيئيــة شــديدة )أو شــديدة الخطــورة(، وهــو مــا ميثــل 
ــن  ــدد م ــذا الع ــامل، وه ــكان الع ــايل س ــن إج ــوايل 42.7% م ح
املتوقــع أن يصــل إىل حــوايل 4.7 مليــار نســمة )مبــا ميثــل %48.7 

مــن إجــايل الســكان( يف عــام 2050. 

ملفات إكسبو
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ويف حـــن أن تأثـــر التهديـــدات رمبـــا لـــن يشـــمل ســـكان 
ـــوف  ـــارشة س ـــر املب ـــات غ ـــد أن التداعي ـــة، بي ـــدول كاف ـــذه ال ه
ــدود  ــى الحـ ــاوز حتـ ــا يتجـ ــع، مبـ ــاق أوسـ ــى نطـ ــر عـ تنتـ
الوطنيـــة وكذلـــك القاريـــة. يف املقابـــل، يشـــر التقريـــر إىل أن 
ـــة  ـــة، باإلضاف ـــة منخفض ـــدات بيئي ـــه تهدي ـــة تواج ـــاك 46 دول هن
ــة،  ــة للغايـ ــدات منخفضـ ــه تهديـ ــة تواجـ ــوايل 35 دولـ إىل حـ
بإجـــايل عـــدد ســـكان يصـــل إىل حـــوايل 1.96 مليـــار شـــخص، 
ـــار شـــخص  ومـــن املرجـــح أن يبلـــغ هـــذا الرقـــم حـــوايل 2.18 ملي

بحلـــول عـــام 2050.

خريطة متباينة:
تجــدر اإلشــارة إىل أن مثــة تباينــات كبــرة يف مســتوى التهديــدات 
البيئيــة يف املناطــق الجغرافيــة املختلفــة، ففــي حــن متثــل 
أمريــكا الشــالية وأوروبــا املنطقتــن اللتــن تتمتعــان بــأدىن 
متوســط للتهديــدات البيئيــة، يف املقابــل، ترتكــز أعــى مســتويات 
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــيا وأفريقي ــوب آس ــدات يف جن ــذه التهدي ه

ــا. ــال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ومنطق

ــي  ــيا ه ــوب آس ــة جن ــه منطق ــد في ــذي تع ــت ال ويف الوق
ــة  ــوارث الطبيعي ــة بالك ــدات املتعلق ــث التهدي ــن حي ــوأ م األس
ــر  ــة األخط ــل املعضل ــة، تتمث ــائر فادح ــا خس ــم عنه ــي تنج والت
بالنســبة ألفريقيــا جنــوب الصحــراء يف املســتويات املرتفعــة 
للغايــة يف النمــو الســكاين الــذي يزيــد مــن الضغــط عــى 
الغــذاء وكذلــك نــدرة امليــاه، حيــث بــات اثنــان مــن كل ثاثــة 

ــن  ــة م ــتويات مختلف ــون مس ــراء يعان ــوب الصح ــا جن يف أفريقي
انعــدام األمــن الغــذايئ. ويف الواقــع يرتبــط النمــو الســكاين 
ــاك،  ــرة هن ــات املنت ــة بالراع ــذه املنطق ــوارد يف ه ــدرة امل ون
وبحلــول عــام 2050 مــن املتوقــع أن يصــل عــدد ســكان أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء إىل حــوايل 2.1 مليــار نســمة )بزيــادة تصــل إىل 
حــوايل 90% عــن العــدد الحــايل(، وهــو مــا يزيــد مــن الضغــط 

عــى املــوارد.

درجــة  عــى  تحصــل  دولــة  يوجــد  ال  للتقريــر،  ووفقــاً 
منخفضــة للتهديــدات البيئيــة يف جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب 
الصحــراء ومنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، يف املقابــل 
ــدات منخفضــة أو  ــة تواجــه تهدي ــدول األوروبي ــن ال فـــ90% م
ــث  ــن حي ــة م ــل درج ــي أق ــلندا ه ــد أيس ــداً )تع ــة ج منخفض
التهديــدات البيئيــة يف أوروبــا(، وال يختلــف األمــر كثــراً بالنســبة 
ألمريــكا الشــالية، بيــد أنــه مــن املتوقــع أن تتأثــر كنــدا بدرجــة 
أكــرب بارتفــاع درجــات الحــرارة وهــو مــا ميكــن أن يتمخــض عنــه 

ــات.  ــق الغاب ــدالع حرائ ــاف ومخاطــر ان جف

ـــى  ـــت ع ـــي حصل ـــدول الــــ 15 الت ـــن ال ـــن ب ـــل، م يف املقاب
ــا  ــاك 9 دول يف إفريقيـ ــي، هنـ ــد البيئـ ــات التهديـ ــى درجـ أعـ
ــة يف  ــيا، ودولـ ــوب آسـ ــاث دول يف جنـ ــراء، وثـ ــوب الصحـ جنـ
ـــرق  ـــي وال ـــر الكاريب ـــة البح ـــطى ومنطق ـــكا الوس ـــن أمري كل م
ــن  ــادي. ومـ ــط الهـ ــيا واملحيـ ــا وآسـ ــال أفريقيـ ــط وشـ األوسـ
بـــن الـــدول الــــ 15 هنـــاك 11 منهـــم تعـــد دول هشـــة، كـــا 
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ـــم  ـــم باعتباره ـــم تصنيفه ـــدول ت ـــذه ال ـــن ه ـــر م ـــاك الكث أن هن
ــي GPI يف 2021،  ــام العاملـ ــؤرش السـ ــاً ملـ ــلاً وفقـ ــل سـ األقـ
ـــزداد  ـــف، ورمبـــا ت ـــة التصني وجـــاءت أفغانســـتان واليمـــن يف نهاي
خطـــورة األوضـــاع يف هـــذه الـــدول الــــ 15 نظـــراً النخفـــاض 

معـــدل الصمـــود والتكيـــف فيهـــا.

السالم اإليجابي:
اإليكولوجيــة،  التهديــدات  وتأثــر  حجــم  تنامــي  إطــار  يف 
باتــت الحاجــة ملحــة إىل دراســة مــدى املرونــة االجتاعيــة 
ــة يف  ــدول املختلف ــا ال ــع به ــي تتمت ــة الت ــية واالقتصادي والسياس
مواجهــة الصدمــات البيئيــة املتاحقــة، مــع بحــث ســبل تعزيــز 
مســتويات الصمــود لــدى الــدول األكــر ضعفــاً. يف هــذا الصــدد 
ــف  ــد الســام واالقتصــاد بشــكل إحصــايئ كي ــر معه يشــر تقري
ميكــن للمجتمعــات أن تزيــد مــن مرونتهــا مــن خــال بنــاء 

ــايب؟ ــام اإليج الس

إذ تتمتـــع الـــدول مبســـتويات مختلفـــة مـــن القـــدرة عـــى 
ـــة املختلفـــة،  االســـتجابة والصمـــود يف مواجهـــة التهديـــدات البيئي
ويف هـــذا اإلطـــار فـــإن البلـــدان التـــي متتلـــك مســـتويات 
مرتفعـــة مـــن الســـام اإليجـــايب تكـــون مســـتعدة بشـــكل 
أفضـــل للتعامـــل مـــع التهديـــدات املســـتقبلية، وتشـــر فكـــرة 
ـــن خـــال  ـــرة الســـتينيات م ـــدأت يف ف ـــي ب الســـام اإليجـــايب )الت

عـــامل االجتـــاع يوهـــان جالتونـــج( إىل املواقـــف واملؤسســـات 
والهيـــاكل التـــي تخلـــق مجتمعـــات مســـاملة وتدعمهـــا.

 وترتبــط املســتويات األعــى مــن الســام اإليجــايب إحصائيــاً 
بنمــو أعــى للناتــج املحــيل اإلجــايل، ومقاييــس أعــى للرفاهيــة، 
ونتائــج بيئيــة وإمنائيــة أفضــل، ومعــدالت مرونــة أعــى، حيــث 
يتكــون مــؤرش الســام اإليجــايب PPI مــن مصفوفــة تتكــون مــن 
مثانيــة أعمــدة يتضمــن كل منهــا ثاثــة مــؤرشات إحصائيــة، 
يتــم مــن خالهــا قيــاس فاعليــة قــدرات الدولــة يف بنــاء الســام 
والحفــاظ عليــه، وقــدرة الدولــة عــى مواجهــة التهديــدات 
والتكيــف معهــا والتعــايف منهــا، كــا مُيكــن االعتــاد عــى هــذا 
ــة  ــؤ باحتالي ــة والتنب ــة الدول ــة هشاش ــاس درج ــؤرش يف قي امل

نشــوب الراعــات وحــاالت عــدم االســتقرار.

ووفقـــاً للدراســـة اإلحصائيـــة التـــي تضمنهـــا التقريـــر، 
ـــتويات  ـــة ومس ـــدات البيئي ـــن التهدي ـــة ب ـــة ذات دالل ـــة عاق فثم
ـــة إىل أن  ـــذه الدراس ـــج ه ـــارت نتائ ـــث أش ـــايب، حي ـــام اإليج الس
ـــي  ـــد ه ـــة تع ـــدات البيئي ـــع للتهدي ـــرض املرتف ـــدان ذات التع البل
األقـــل قـــدرة عـــى املرونـــة والتعامـــل مـــع هـــذه الصدمـــات؛ 
ـــد  ـــة تع ـــدات البيئي ـــاً للتهدي ـــر تعرض ـــدول األك ـــي أن ال ـــا يعن مب
ــن  ــة مـ ــتويات منخفضـ ــك مسـ ــي متتلـ ــك التـ ــاً تلـ ــي أيضـ هـ

الســـام اإليجـــايب. 

ملفات إكسبو
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ــتعدة  ــع مس ــايب املرتف ــام اإليج ــد دول الس ــل، تع يف املقاب
ــن  ــك م ــة، وذل ــات البيئي ــع الصدم ــل م ــل للتعام ــكل أفض بش
والقــوة  التنظيميــة  واألطــر  املاديــة  التحتيــة  البنيــة  خــال 
االقتصاديــة والتنويــع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وأنظمــة 
االســتجابة، كــا أن هــذه الــدول لديهــا القــدرة عــى إعــادة بنــاء 
أنظمتهــا االجتاعيــة واالقتصاديــة يف أعقــاب الصدمــات. وتعــد 
الــدول األوروبيــة أحــد أكــر املناطــق التــي لديهــا القــدرة عــى 
ــا  ــا إىل أن أوروب ــارة هن ــدر اإلش ــن تج ــدات، لك ــة التهدي مواجه
لديهــا دولــة واحــدة فقــط، هــي تركيــا، معرضــة لخطــر الراجــع 
يف قدرتهــا عــى الصمــود بســبب الدرجــة العاليــة ملســتوى 

ــا. ــي تواجهه ــة الت ــدات البيئي التهدي

ــر  ــار التقري ــذايئ، أش ــن الغ ــتويات األم ــق مبس ــا يتعل  وفي
إىل أن مثــة تصاعــداً واضحــاً يف نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون 
هــذا األمــر منــذ عــام 2014 وحتــى عــام 2020، حيــث ارتفعــت 
هــذه النســبة بنحــو 44% خــال هــذه الفــرة، إذ وصــل تعــداد 

هــؤالء األشــخاص إىل حــوايل 2.4 مليــار فــرد، حيــث ســجل عــام 
ــذا  ــزداد ه ــع أن ي ــن املتوق ــذ 2014. وم ــادة من ــرب زي 2020 أك
الرقــم يف عــام 2050 بحــوايل 43% ليصــل إىل 3.4 مليــار شــخص، 
ــوب الصحــراء هــي أعــى املناطــق يف العــامل  ــا جن وتعــد أفريقي
التــي تعــاين هــذه املعضلــة )حــوايل ثلثــي الســكان(، يف املقابــل 

تعــد أوروبــا هــي أدىن معــدل النتشــار أزمــة األمــن الغــذايئ.

ــي  ــور البيئـ ــن التدهـ ــاط بـ ــة ارتبـ ــة عاقـ ــة، مثـ يف النهايـ
ــل  ــة متثـ ــذه املعادلـ ــت هـ ــث باتـ ــات، حيـ ــوب الراعـ ونشـ
حلقـــة مفرغـــة، فيـــؤدي تدهـــور البيئـــة إىل تأجيـــج العنـــف 
ـــن  ـــد م ـــات مزي ـــذه الراع ـــن ه ـــض ع ـــا يتمخ ـــات، بين والنزاع
ـــة  ـــذه الحلق ـــرس ه ـــة ك ـــب عملي ـــة، وتطل ـــوارد والبيئ ـــور امل تده
ـــاً  ـــة، فض ـــوارد البيئي ـــورات يف إدارة امل ـــن التط ـــد م ـــاء مزي إضف
عـــن تعزيـــز مرونـــة النظـــم االجتاعيـــة واالقتصاديـــة ودعـــم 
ـــام  ـــتويات الس ـــن مس ـــال تحس ـــن خ ـــف م ـــى التكي ـــا ع قدرته

االيجـــايب.
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ــال  ــامل خـ ــهدها العـ ــي شـ ــة التـ ــروب العامليـ ــهمت الحـ أسـ
ـــة  ـــن املجـــاالت البحثي ـــد م ـــن عـــن تدشـــن العدي ـــرن العري الق
ـــه مـــع انتهـــاء  التـــي اهتمـــت بدراســـات الحـــرب والســـام. إال أن
ــة  ــروب األهليـ ــى الحـ ــام عـ ــز االهتـ ــاردة، تركـ ــرب البـ الحـ
ــك  ــاين، وذلـ ــن اإلنسـ ــام واألمـ ــاء السـ ــادة بنـ ــات إعـ وعمليـ
يف ظـــل الركيـــز عـــى اإلجابـــة عـــن تســـاؤل بالـــغ األهميـــة 
حـــول مـــا إذا كانـــت نُـــدرة املـــوارد الطبيعيـــة املتجـــددة 
ـــد تجـــدد  ـــات. وق ـــر انطـــاق الراع ـــادة مخاط ستتســـبب يف زي
النقـــاش مـــرة أخـــرى يف النصـــف األول مـــن القـــرن الحـــايل، 
ـــاش بشـــأن  ـــن إحـــدى جلســـاته للنق ـــس األم ـــص مجل ـــع تخصي م
ـــام  ـــل للس ـــزة نوب ـــح جائ ـــب من ـــن، إىل جان ـــاخ واألم ـــر املن تغ
ــام  ــاخ يف عـ ــر املنـ ــة بتغـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــة الحكوميـ للهيئـ

 .2007

ــة  ــل قضيـ ــي أضحـــى ميثـ ــال البيئـ ــن أن املجـ ــا مـ وانطاقًـ

أساســـية يف السياســـة الدوليـــة، بـــل إنـــه أصبـــح مصـــدًرا 

ـــي اكتســـب  ـــاء الســـام البيئ ـــإن بن ـــدويل؛ ف ـــراع ال ـــذاب ال الجت

ـــال  ـــاره مج ـــرة باعتب ـــنوات األخ ـــال الس ـــم خ ـــن الزخ ـــد م املزي

ـــدة  ـــه ع ـــن خال ـــع م ـــة، تتقاط ـــث واملارس ـــو للبح ـــع النم رسي

حقـــول معرفيـــة أساســـية تتعلـــق بالبيئـــة والـــراع والســـام 

ــتعراض  ــايل اسـ ــال الحـ ــاول املقـ ــه، يتنـ ــاًء عليـ ــن. وبنـ واألمـ

الفـــرص البيئيـــة لبنـــاء الســـام واســـتدامته، بدايـــًة مـــن 

خـــال طـــرح التعريفـــات املختلفـــة ملفهـــوم الســـام البيئـــي، 

واالفراضـــات النظريـــة والخلفيـــة الفكريـــة لطـــرح املفهـــوم، 

هـــذا باإلضافـــة إىل مناقشـــة النتائـــج األساســـية للجيلـــن 

األولـــن مـــن أبحـــاث بنـــاء الســـام البيئـــي. وأخـــرًا، محاولـــة 

ـــل  ـــا يف الجي ـــب معالجته ـــي يج ـــة الت ـــوات املعرفي ـــد الفج تحدي

التـــايل مـــن األبحـــاث.

فجوات التطبيق:
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التعريفات واالفتراضات:
بحثـــي متخصـــص  البيئـــي كمجـــال  الســـام  بنـــاء  ظهـــر 
ومســـتقل بذاتـــه يف بدايـــة القـــرن الحـــادي والعريـــن، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيًـــا كـــرد فعـــل عـــى الركيـــز الضيـــق 
ــوارد  ــدرة املـ ــن نـ ــة بـ ــى العاقـ ــي عـ ــن البيئـ ــات األمـ ألدبيـ
الطبيعيـــة والراعـــات، وذلـــك خـــال فـــرة التســـعينيات.

ونتيجـــة لتنـــوع التخصصـــات التـــي تُشـــكل مجـــال بنـــاء 
الســـام البيئـــي وتنـــوع الجهـــات الفاعلـــة املعنيـــة بهـــذا 
املجـــال البحثـــي؛ فقـــد تعـــددت التعريفـــات املســـتخدمة 
لتفســـره، كـــا ظهـــر تحـــت تســـميات مختلفـــة مثـــل: صنـــع 
ـــوم،  ـــية العل ـــة، ودبلوماس ـــية البيئي ـــي، والدبلوماس ـــام البيئ الس
ـــميات  ـــك التس ـــدد تل ـــإن تع ـــر ف ـــة األم ـــام. وحقيق ـــة الس وبيئ

قـــد زاد مـــن تعقيـــد مفهـــوم بنـــاء الســـام البيئـــي.

للمفهـــوم، ميكـــن  املطروحـــة  التعريفـــات  بـــن  ومـــن 
ــام البيئـــي  ــاء السـ ــأن بنـ االعتـــاد عـــى ذلـــك التعريـــف بـ
ــم  ــي يتـ ــة التـ ــل املختلفـ ــات واملداخـ ــة االقرابـ ــمل كافـ يشـ
مـــن خالهـــا دمـــج إدارة القضايـــا البيئيـــة، مبـــا يدعـــم منـــع 
ـــا.  ـــايف منه ـــا والتع ـــا، وحله ـــن حدته ـــف م ـــات، والتخفي الراع
ـــه يغطـــي  ـــث إن ـــر شـــمواًل، حي ـــف هـــو األك ـــد هـــذا التعري ويُع
ـــة  ـــات املختلف ـــك الدرج ـــة، وكذل ـــة واملحلي ـــاحتن الدولي كا الس
ـــد أوضـــح  ـــة أو نشـــطة. وق ـــت كامن ـــواء كان ـــات، س ـــن الراع م
املقـــال أن بنـــاء الســـام البيئـــي يشـــتمل يف مضمونـــه عـــى 

ثاثـــة أبعـــاد:

1- األمـــن: حيـــث إن بنـــاء الســـام البيئـــي مبـــا يعنيـــه مـــن 
اإلدارة الشـــاملة واملســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة ميكـــن أن 
يســـهم يف تجنـــب النزاعـــات حـــول هـــذه املـــوارد أو مـــا 
ـــة،  ـــن والحاي ـــر األم ـــدم عن ـــو يق ـــم فه ـــن ث ـــا، وم ـــط به يرتب
ــام  ــن االهتـ ــل مـ ــع القليـ ــي مـ ــتغال البيئـ ــل أن االسـ يف ظـ
باملجتمعـــات املحيطـــة يقـــوض األمـــن البـــري بشـــكل عـــام، 

ــة. ــة عنيفـ ــات ومقاومـ ــؤدي إىل احتجاجـ ــن أن يـ وميكـ

2- ســـبل العيـــش واالقتصـــاد: فقـــد حـــدد العلـــاء انعـــدام 
كمـــؤرشات  االقتصـــادي  األداء  وضعـــف  املعيـــي  األمـــن 
رئيســـية للـــراع العنيـــف وفشـــل بنـــاء الســـام. ومـــن ثـــم، 
ـــغ  ـــًرا بال ـــة أم ـــا البيئي ـــتدامة للقضاي ـــة واملس ـــد اإلدارة الفعال تُع
األهميـــة لتحقيـــق األمـــن املـــايئ واألمـــن الغـــذايئ، ومـــن ثـــم 
ـــى  ـــز ع ـــات. فالركي ـــأة الراع ـــة لنش ـــاحات املتاح ـــص املس تقلي
الحوكمـــة أمـــر حيـــوي الســـتعادة بنـــاء الســـام يف حـــال تـــم 
ـــد  ـــف. ويُع ـــراع العني ـــاء ال ـــة أثن ـــة البيئي ـــة التحتي ـــر البني تدم
الحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث أمـــًرا حاســـًا أيًضـــا، لتحقيـــق 

األمـــن املعيـــي.

ــات  ــث إن التحديـ ــة، حيـ ــات االجتامعيـ ــة والعاقـ 3- السياسـ
البيئيـــة املشـــركة بـــن الـــدول قـــد تعـــد مداخـــل مهمـــة 
ـــيطر  ـــو املس ـــدايئ ه ـــط الع ـــو كان النم ـــى ل ـــدويل حت ـــاون ال للتع
ـــات  ـــة. فالتحدي ـــدم الثق ـــم بع ـــا تتس ـــات أو أنه ـــك العاق ـــى تل ع

الحـــدود  تتجـــاوز  ألنهـــا  للتعـــاون  فرًصـــا  توفـــر  البيئيـــة 
السياســـية، وقـــد تكـــون أقـــل حساســـية مـــن حيـــث التنـــاول 
مـــن املوضوعـــات األخـــرى ذات الطبيعـــة السياســـية. عـــى 
ـــن  ـــي عـــى تدش ـــاون البيئ ـــن أن يحفـــز التع ـــب آخـــر، ميك جان
مؤسســـات تُفـــي إىل املزيـــد مـــن التكامـــل وحـــل النزاعـــات. 
ـــة  ـــة ســـتعد رضوري ـــة واملرن ـــأن هـــذه املؤسســـات املتكيف ـــًا ب عل
ـــة  ـــات العاملي ـــتجابة للتحدي ـــود، واالس ـــى الصم ـــدرة ع ـــاء الق لبن
ـــات  ـــاخ. كـــا أن التعـــاون اإليجـــايب بشـــأن التحدي ـــل تغـــر املن مث
البيئيـــة ســـيعد مفيـــًدا يف بنـــاء الثقـــة والتفاهـــم بـــن الفئـــات 
االجتاعيـــة والقـــادة السياســـين. وغالبًـــا مـــا يشـــار إىل هـــذه 

الديناميكيـــة باســـم صنـــع الســـام البيئـــي.

مستقبل بناء السالم البيئي:
مـــر بنـــاء الســـام البيئـــي بعـــدة مراحـــل حتـــى الوصـــول إىل 
ـــن  ـــد م ـــمل العدي ـــذي ش ـــات، وال ـــن الدراس ـــث م ـــل الثال الجي
املوضوعـــات واملناقشـــات التـــي ظهـــرت خـــال العقديـــن 
املاضيـــن، والتـــي تعـــد مركزيـــة لهـــذا الجيـــل الثالـــث مـــن 
ـــه  ـــن أوج ـــد م ـــه العدي ـــت تواج ـــوث وإن كان ـــات والبح الدراس

القصـــور التـــي تحتـــاج إىل معالجـــة، ومـــن أهمهـــا:

 :)Bottom-up Approaches( ـــة ـــات التصاعدي 1- النهج/االقراب
ركـــزت األبحـــاث املتخصصـــة يف مجـــال بنـــاء الســـام البيئـــي 
ــك  ــفل، وذلـ ــى إىل أسـ ــن أعـ ــادة مـ ــى القيـ ــرة عـ ــرة كبـ لفـ
ــة  ــة رفيعـ ــات الدولـ ــة ومؤسسـ ــات الدوليـ ــل املنظـ ــن قبـ مـ
املســـتوى واملنظـــات غـــر الحكوميـــة. ومـــن أبـــرز األمثلـــة 
ــة  ــر الحكوميـ ــة )Tearfund’s( غـ ــود منظمـ ــك جهـ ــى ذلـ عـ
لحـــل الراعـــات حـــول امليـــاه مـــن خـــال االهتـــام بالبعـــد 
 )UNEP( ـــة ـــدة للبيئ ـــم املتح ـــج األم ـــاوالت برنام ـــي، ومح األمن
ـــات،  ـــد الراع ـــا بع ـــات م ـــي يف مجتمع ـــع البيئ ـــن الوض لتحس
هـــذا إىل جانـــب مبـــادرات النخـــب داخـــل الـــدول بالتعـــاون 
مـــع الداعمـــن الدوليـــن إلرســـاء الســـام. إال أنـــه وبالرغـــم مـــا 
ســـبق فقـــد كشـــفت األبحـــاث أنـــه -يف كثـــر مـــن األحيـــان- 
الطبيعيـــة  املـــوارد  إدارة  يف  املحليـــة  املجتمعـــات  تنجـــح 
والتخفيـــف مـــن حـــدة الراعـــات البيئيـــة أو إدارتهـــا عـــى 
ـــد  ـــب. فق ـــادات والنخ ـــزي للقي ـــه املرك ـــن التوج ـــل م ـــو أفض نح
عملـــت النهـــج التصاعديـــة عـــى نحـــو متزايـــد عـــى متكـــن 
ــد  ــر إىل مقاعـ ــي تفتقـ ــة التـ ــة والضعيفـ ــات املهمشـ املجتمعـ
ـــيء”  ـــف البط ـــن “العن ـــاين م ـــرار، وتع ـــع الق ـــاوالت صن ـــى ط ع
األحيـــان  مـــن  كثـــر  املتعمـــد يف  التدمـــر  عـــن  الناجـــم 
لســـبل معيشـــتها وأنظمتهـــا البيئيـــة. ونتيجـــة لذلـــك أوىل 
الباحثـــون اهتاًمـــا متزايـــًدا مبارســـات بنـــاء الســـام البيئـــي 
ــيا  ــة، ال سـ ــدة إىل القمـ ــن القاعـ ــيل مـ ــتوى املحـ ــى املسـ عـ
فيـــا يتعلـــق بالقضايـــا التـــي تهـــم األمـــن البـــري األســـايس 

واســـتدامة ســـبل العيـــش.

2- النـــوع االجتامعـــي: يُعـــد النـــوع االجتاعـــي هـــو أحـــد 
أبحـــاث  يف  كاٍف  باهتـــام  تحـــَظ  مل  التـــي  املوضوعـــات 
ــر  ــدد كبـ ــق عـ ــي، إىل أن وثّـ ــام البيئـ ــاء السـ ــات بنـ ومارسـ

ملفات إكسبو
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من األدبيـــات تأثـــر النـــوع االجتاعـــي ســـواء كان ذكـــرًا أم 
ـــض  ـــك بع ـــا يف ذل ـــة، مب ـــان والبيئ ـــن اإلنس ـــة ب ـــى العاق ـــى ع أنث
ـــد  ـــة. وق ـــات البيئي ـــد الراع ـــا بع ـــة بظـــروف م ـــات املرتبط العاق
ـــي  ـــة مجموعـــة واســـعة مـــن املوضوعـــات الت ـــك العاق ـــط بتل ارتب
ـــق  تشـــمل تســـليط الضـــوء عـــى نقـــاط ضعـــف املـــرأة فيـــا يتعل
بالوصـــول إىل مـــورد الـــرزق األســـايس والتحكـــم يف ذلـــك املـــورد أو 
ـــر  ـــديد التأث ـــل ش ـــا كعام ـــرت دامئً ـــة ظه ـــث إن البيئ ـــه، حي إدارت

يف تحديـــد قـــدرة املـــرأة عـــى القيـــام بذلـــك الـــدور. 

ـــام بالنســـاء  ـــن االهت ـــد م ـــس املزي ـــم تكري ـــر، ت ـــب آخ ـــى جان ع
ــن يف  ــك دورهـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــط كضحايـ ــس فقـ ــات، وليـ كعامـ
ـــم  ـــي ت ـــوات الت ـــن الخط ـــم م ـــى الرغ ـــام. وع ـــاء الس ـــات بن عملي
ـــن  ـــد م ـــاك العدي ـــت هن ـــا زال ـــه م ـــياق، إال أن ـــك الس ـــا يف ذل بذله
التحديـــات التـــي تقـــف حجـــَر عـــرة أمـــام الدمـــج الشـــامل للنـــوع 
االجتاعـــي كفئـــة تحليليـــة يف البحـــوث البيئيـــة والراعـــات. 
ــه البحـــث يف  ــي تواجـ ــرة التـ ــات الكبـ ــمل التحديـ ــك تشـ كذلـ
ـــدى  ـــرة امل ـــار قص ـــن اآلث ـــط ب ـــن الخل ـــاوف م ـــال املخ ـــذا املج ه
والتغيـــر الدائـــم، وإحـــداث املواءمـــة بـــن اإلصـــاح القانـــوين 
ـــع  ـــى الطاب ـــرط ع ـــز املف ـــك الركي ـــل، وكذل ـــذ بالفع ـــر املنف والتغي

الرســـمي املهمـــش للنـــوع االجتاعـــي يف كثـــر مـــن الـــدول. 

عـــى املســـتوى املؤســـي، بـــدأ برنامـــج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، 
ـــاين  ـــور جنس ـــرى، يف إدراج منظ ـــة أخ ـــات فاعل ـــع جه ـــاون م بالتع
ـــن  ـــع ب ـــن التقاط ـــي تتضم ـــات الت ـــة يف املوضوع ـــه وخاص يف عمل
البيئـــة وبنـــاء الســـام، وهـــو مـــا يتضـــح مـــن اعتـــاد جمعيـــة 

ـــوع. ـــذا املوض ـــأن ه ـــرار بش ـــه لق ـــة ل ـــة التابع البيئ

 Conflict- Sensitive( للرصاعـــات  الحساســـة  الرمجـــة   -3
ـــكايف  ـــام ال ـــي االهت ـــام البيئ ـــاء الس ـــويِل بن Programming(: ي
للراعـــات يف عمليـــات الربمجـــة الفعالـــة للبيئـــة واملـــوارد 
ـــد  ـــا يُع ـــو م ـــار، وه ـــن االعتب ـــات بع ـــذ الراع ـــة؛ أي أخ الطبيعي
مـــن العوامـــل املهمـــة يف تجنـــب الراعـــات ذاتهـــا. حيـــث إن 
الفشـــل يف االســـتعداد املســـبق للراعـــات ميكـــن أن يـــؤدي إىل 

حـــدوث الراعـــات أو تجديـــد حدوثهـــا عـــن غـــر قصـــد. 

ــدة: يف  ــا الرائـ ــة والتكنولوجيـ ــات الضخمـ ــتخدام البيانـ 4-  اسـ
العقـــد األول مـــن القـــرن الحـــادي والعريـــن، ظهـــر االهتـــام 
ــة  ــات الضخمـ ــة للبيانـ ــة واملحتملـ ــاألدوار الحاليـ ــي بـ األكادميـ
ــة،  ــات الجغرافيـ ــم املعلومـ ــل: نظـ ــة )مثـ ــات الحدوديـ والتقنيـ
والـــذكاء االصطناعـــي، وساســـل الكتـــل( وذلـــك يف مجـــال 
بنـــاء الســـام البيئـــي. حيـــث تـــم الركيـــز بشـــكل كبـــر عـــى 
ــث  ــوة بحيـ ــر قـ ــر أكـ ــذار مبكـ ــة إنـ ــر أنظمـ ــة تطويـ إمكانيـ
ــا  ــه، مبـ ــهل يف تحقيقـ ــات أسـ ــع للبيانـ ــاج الرسيـ ــح االندمـ يصبـ
ـــدم  ـــن ع ـــد م ـــة للح ـــر موثوقي ـــاذج أك ـــر من ـــة تطوي ـــهل عملي يس
ـــى  ـــز ع ـــم الركي ـــدد، ت ـــذا الص ـــي. ويف ه ـــال البيئ ـــن يف املج اليق
اســـتخدام التقنيـــات املحمولـــة مثـــل الهواتـــف الذكيـــة عـــى 
ـــدًءا  ـــداف، ب ـــن األه ـــعة م ـــة واس ـــق مجموع ـــع لتحقي ـــاق واس نط
ـــر  ـــن للخط ـــخاص املعرض ـــروف األش ـــق لظ ـــف الدقي ـــن التوصي م
ـــزوح القـــرسي واملســـتوطنات العشـــوائية  ـــات الن ـــة عملي إىل مراقب

ــة يف  ــات الضخمـ ــتخدام البيانـ ــإن اسـ ــك، فـ ــع ذلـ ــا. ومـ وغرهـ
ـــد  ـــي ق ـــات الت ـــن التحدي ـــد م ـــه العدي ـــي يواج ـــام البيئ ـــاء الس بن

يكـــون مـــن بينهـــا التحديـــات اإلداريـــة والتقنيـــة.

5- عمليـــات الرصـــد والتقييـــم:  يُســـاعد الرصـــد والتقييـــم 
ـــى ال  ـــا، ومت ـــى تحقـــق التدخـــات أهدافه )M&E( عـــى فهـــم مت
ـــم  ـــد والتقيي ـــر أدوات الرص ـــث إن تطوي ـــاذا. حي ـــك ومل ـــق ذل تحق
ــق  ــاًرا لتحقيـ ــاقًا وانتشـ ــًدا واتسـ ــر تعقيـ ــائل أكـ ــيوفر وسـ سـ
أهـــداف املســـاءلة والتعلـــم، وتقديـــم الـــدروس املســـتفادة 

للمســـتفيدين واملنفذيـــن واملمولـــن عـــى حـــد ســـواء.

 ويف حـــن أن هنـــاك عـــدة مؤلفـــات حـــول الرصـــد والتقييـــم 
ـــة بالرصـــد  ـــات املتعلق ـــإن األدبي ـــة؛ ف ـــة البيئ ـــاء الســـام وحاي لبن
ـــر  ـــد تُظه ـــدودة. ق ـــزال مح ـــي ال ت ـــام البيئ ـــاء الس ـــم لبن والتقيي
ـــادرة عـــى  ـــا غـــر ق ـــة ارتباطـــات واســـعة، ولكنه الدراســـات الكمي

ـــددة. ـــية مح ـــات سياس ـــم تدخ تقيي

ــي  ــام البيئـ ــاء السـ ــم لبنـ ــد والتقييـ ــة الرصـ ــد عمليـ تتعقـ
ـــية: ـــات رئيس ـــة تحدي ــبب خمس بسـ

1- طـــول الفـــرة الزمنيـــة التـــي يجـــب أن تنقـــي قبـــل أن تصبـــح 
تأثـــرات عمليـــات التدخـــل واضحـــة.

ـــات  ـــة جمـــع البيان ـــة، مـــا يعقـــد عملي 2- تعـــدد الجهـــات الفاعل
وإســـنادها.

ــان  ــن األحيـ ــر مـ ــن يف كثـ ــر اآلمـ ــي وغـ ــياق الديناميـ 3- السـ
للقيـــام بتلـــك العمليـــات، والـــذي يتســـم بالخـــاف الســـيايس 

ــف. والعنـ

4- حاالت نقص أدوات التدخل والسيطرة.

5- املضاعفـــات التـــي تنشـــأ مـــن الجمـــع بـــن مختلـــف األهـــداف 
ـــاء  ـــة وبن ـــوايل، للتدخـــات البيئي ـــس املســـتخدمة، عـــى الت واملقايي

الســـام.

وختاًمـــا، ميكـــن القـــول إن التقـــدم يف مجـــال بنـــاء الســـام 
ــة  ــة والتطبيقيـ ــوات النظريـ ــة الفجـ ــاج إىل معالجـ ــي يحتـ البيئـ
ــام  ــاء السـ ــاث بنـ ــن أبحـ ــث مـ ــل الثالـ ــز الجيـ ــة لتعزيـ الهامـ
البيئـــي. ويف ظـــل ســـياق عاملـــي مـــن التغـــر البيئـــي الرسيـــع 
ـــول  ـــتثنائية ح ـــة واالس ـــات العنيف ـــن الراع ـــرة م ـــداد الكب واألع
العـــامل؛ فـــإن مثـــل هـــذه األبحـــاث تكتســـب أهميـــة كبـــرة. 
ــد  ــد- 19( قـ ــة )كوفيـ ــع أن جائحـ ــد ال يخفـــى عـــى الجميـ وقـ
ـــع  ـــي يف جمي ـــاء الســـام البيئ ـــج بن ـــر عـــى برام ـــرت بشـــكل كب أث
ـــن  ـــراع ب ـــأ ال ـــث نش ـــات. حي ـــات واملجتمع ـــات واملنظ الحكوم
ـــة  ـــة بالنظاف ـــراءات الخاص ـــي واإلج ـــام البيئ ـــاء الس ـــادرات بن مب
والتدابـــر الصحيـــة، حيـــث أدى تدمـــر البنـــى التحتيـــة للميـــاه 
ــد  ــة إىل تعقيـ ــود املاضيـ ــدى العقـ ــى مـ ــي عـ والـــرف الصحـ
ــي  ــدول التـ ــد- 19( يف الـ ــة )كوفيـ ــدي لجائحـ ــاوالت التصـ محـ

مزقتهـــا الحـــروب مثـــل اليمـــن.

“السالم البيئي”.. رؤية متطورة لمواجهة صراعات الموارد
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ــأيت  ــتقبل”، يـ ــع املسـ ــول وصنـ ــل العقـ ــعار “تواصـ ــت شـ تحـ
ــاد معـــرض إكســـبو 2020 ديب ليجســـد الحاجـــة املاســـة  انعقـ
ــم  ــة أهـ ــل مواجهـ ــن أجـ ــق مـ ــاين املعمـ ــاور اإلنسـ إىل التشـ
التحديـــات العامليـــة الراهنـــة، ويف مقدمتهـــا التغـــر املناخـــي، 
خاصـــة بعدمـــا أصبـــح العـــامل يف “ســـباق مـــع الزمـــن”، ملنـــع 
حـــدوث خلـــل مناخـــي ال رجعـــة فيـــه وكاريث. وقـــد شـــهدت 
الســـنوات األخـــرة معانـــاة كثـــر مـــن الـــدول واملجتمعـــات يف 
شـــتى أنحـــاء العـــامل مـــن زيـــادة وطـــأة التغـــرات املناخيـــة 
)نتيجـــة موجـــات الجفـــاف والفيضانـــات واالعاصـــر وتســـارع 
ارتفـــاع  واســـتمرار  وشـــدتها  الطبيعيـــة  الكـــوارث  وتـــرة 

ــر(. ــطح البحـ ــتويات سـ مسـ

ــات  ــب املنظـ ــن جانـ ــرات مـ ــط تحذيـ ــك وسـ ــأيت ذلـ ويـ
ــة  ــة الحكوميـ ــها الهيئـ ــى رأسـ ــاخ، وعـ ــة باملنـ ــة املهمـ الدوليـ
الدوليـــة املعنيـــة بــــتغر املنـــاخ “IPCC”، املدعومـــة مـــن 
ـــات املتســـببة  ـــرورة خفـــض االنبعاث ـــم املتحـــدة، ب ـــة األم منظم
يف ارتفـــاع درجـــة حـــرارة، حتـــى تكـــون هنـــاك فرصـــة أمـــام 
البـــر، لتحقيـــق الهـــدف مـــن اتفاقيـــة باريـــس ملواجهـــة 
التغـــر املناخـــي لعـــام 2015، الهادفـــة إلبقـــاء ارتفـــاع درجـــة 
ــتوياتها  ــة مبسـ ــة، مقارنـ ــة مئويـ ــد 1.5 درجـ ــرارة األرض عنـ حـ

قبـــل الثـــورة الصناعيـــة. 

إكســـبو كمناسبة مناخية:
ـــه يعـــارص  ـــه البعـــض بأن ـــذي وصف يتزامـــن إكســـبو 2020 ديب، ال
أكـــرب تحـــٍد مناخـــي يواجهـــه البـــر منـــذ انطـــاق معـــارض 
ــاً، كـــا أنـــه يـــأيت  إكســـبو الدوليـــة يف لنـــدن قبـــل 170 عامـ
ـــي،  ـــر املناخ ـــة التغ ـــة ملواجه ـــود الدولي ـــارع الجه ـــع تس ـــاً م أيض
ـــات  ـــا الوالي ـــامل )منه ـــة يف الع ـــن 130 دول ـــر م ـــت أك ـــث أعلن حي
املتحـــدة والصـــن واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة واالتحـــاد األورويب( 
ــات  ــايف انبعاثـ ــوين” أو “صـ ــاد الكربـ ــق “الحيـ ــاً لتحقيـ خططـ
صفـــر”، قبـــل منتصـــف القـــرن الحـــايل. كـــا يـــأيت املعـــرض كذلـــك 
قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن انعقـــاد الـــدورة السادســـة والعريـــن 
ملؤمتـــر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن 
تغـــر املنـــاخ )كـــوب 26( واملقـــرر عقدهـــا يف بدايـــة نوفمـــرب 
ــي  ــة التـ ــي القمـ ــكتلندا، وهـ ــكو بإسـ ــة جاسـ 2021، يف مدينـ
ينظـــر إليهـــا الكثـــرون يف العـــامل، باعتبارهـــا قمـــة الحســـم يف 
مواجهـــة التغـــر املناخـــي العاملـــي، فإمـــا أن تســـارع البريـــة 

الســـتنقاذ كوكـــب األرض أو أن تركـــه يضيـــع. 

وطـــوال ســـتة أشـــهر هـــي عمـــر إكســـبو 2020 ديب، ستشـــهد 
قاعـــات املعـــرض اســـتعراض أحـــدث التكنولوجيـــات الخاصـــة 
ـــهد  ـــا ستش ـــة، ك ـــاءة الطاق ـــددة وكف ـــة املتج ـــات الطاق مبروع

تعاون بيئي عالمي:
إكسبو فرصة لبناء األمن المناخي للكوكب

t مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة



العدد 1 ــ أكتوبر 2021 34

ـــرات  ـــة التغ ـــة مواجه ـــن كيفي ـــة ع ـــوارات جدي ـــة ح ـــاً إقام أيض
ـــاخ،  ـــس للمن ـــاق باري ـــررات اتف ـــذ مق ـــة، وتنفي ـــة العاملي املناخي
والعاقـــة بـــن الحيـــاد الكربـــوين وتحـــول الطاقـــة. ومـــن 
املنتظـــر أيضـــاً أن يجمـــع إكســـبو 2020 ديب نحـــو 25 مليـــون 
شـــخصاً مـــن قـــارات العـــامل، ويبســـط أمامهـــم واقـــع التغـــر 
ــة  ــول التكنولوجيـ ــة والحلـ ــكالياته كافـ ــي بإشـ ــي العاملـ املناخـ
املختلفـــة ملواجهتـــه. ولهـــذا يبـــدو إكســـبو 2020 ديب فرصـــة 
ـــايل  ـــامل املث ـــو الع ـــوين”، وه ـــاد الكرب ـــامل “الحي ـــق ع ـــة لخل مثالي

ملواجهـــة تحـــدى التغـــر املناخـــي العاملـــي.

أســـبوع “المناخ والتنوع الحيوي”:
ـــق  ـــة طري ـــم خريط ـــدة ورس ـــكار الجدي ـــز األف ـــل تحفي ـــن أج م
للوصـــول إىل عـــامل الحيـــاد الكربـــوين، وضعـــت إدارة إكســـبو 
ــوع  ــاخ والتنـ ــبوع “املنـ ــة أسـ ــه إقامـ ــن برامجـ 2020 ديب ضمـ
ـــر 2021، بهـــدف  ـــن أكتوب ـــث إىل التاســـع م ـــن الثال ـــوي”، م الحي
ــي  ــاس إىل صانعـ ــوات النـ ــال أصـ ــرة إليصـ ــة مؤثـ ــر منصـ توفـ
ــى  ــدة عـ ــر بشـ ــي تؤثـ ــاخ التـ ــا املنـ ــول قضايـ ــات حـ السياسـ
البريـــة، مشـــرة إىل أن الفعاليـــات وحلقـــات النقـــاش ضمـــن 
ـــي، وإدارة  ـــر املناخ ـــن التغ ـــد م ـــى الح ـــز ع ـــبوع، ترك ـــذا األس ه
مخاطـــر الكـــوارث، والعمـــل لحايـــة املناطـــق األكـــر تعرضـــاً 

للخطـــر مـــع الحفـــاظ عـــى الحيـــاة الربيـــة. 

ويعـــد هـــذا األســـبوع، األول ضمـــن سلســـلة أســـابيع 
ـــب األرض  ـــان وكوك ـــج اإلنس ـــن برنام ـــرة، ضم ـــات الع املوضوع
ـــر  ـــا األك ـــكات عاملن ـــول ملش ـــاد حل ـــادف إىل إيج ـــبو، اله يف إكس
ــز  ــل تعزيـ ــة، مثـ ــات املهمـ ــن املوضوعـ ــد مـ ــاً، والعديـ إلحاحـ
الدبلوماســـية البيئيـــة، واإلبـــداع مـــن أجـــل مكافحـــة فقـــدان 
ـــا  ـــاء عاقته ـــادة بن ـــة بإع ـــام البري ـــبل قي ـــوي، وس ـــوع الحي التن
بالطبيعـــة، والفـــرص املتاحـــة يف مجـــال هندســـة الحلـــول 
ـــز  ـــة تعزي ـــن أهمي ـــاً ع ـــة، فض ـــكارات التقني ـــرب االبت ـــة ع املناخي

دور املـــرأة يف التصـــدي لتغـــر املنـــاخ. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يشـــهد املعـــرض مناقشـــة عـــدة 
مبـــادرات تركـــز عـــى مدينـــة البندقيـــة اإليطاليـــة، باعتبارهـــا 
عاصمـــة عامليـــة لاســـتدامة، والتـــي يتـــم تقدميهـــا كنمـــوذج 
دويل لكيفيـــة مكافحـــة آثـــار تغـــر املنـــاخ وتعزيـــز عمليـــات 
التحـــول البيئـــي املبتكـــرة واالبتـــكار الثقـــايف واالجتاعـــي. 
ويوفـــر املعـــرض أيضـــاً فرصـــة لـــزواره، يف منطقـــة االســـتدامة، 
مـــن أجـــل التعـــرف عـــى أكـــر التقنيـــات تقدمـــاً يف العـــامل، 
والتـــي ميكنهـــا مســـاعدتهم يف معايشـــة الكيفيـــة التـــي ميكـــن 
بهـــا للبـــر االســـتمتاع بالعيـــش يف انســـجام مـــع الطبيعـــة يف 

مســـتقبل قائـــم عـــى التقنيـــة الحديثـــة.

“درة التاج”:
ميكـــن اعتبـــار معـــرض أكســـبو 2020 ديب مبنزلـــة “درة التـــاج” 
ـــال مكافحـــة  ـــارات، يف مج ـــة اإلم ـــا دول ملســـرة نجاحـــات حققته
ــة،  ــة النظيفـ ــاريع الطاقـ ــتثار يف مشـ ــي، واالسـ ــر املناخـ التغـ
وتعزيـــز أمـــن واســـتدامة وســـامة الغـــذاء، وترسيـــع االبتـــكار 

ـــة  ـــات الغذائي ـــة املتطلب ـــة املســـتدامة لتلبي يف املارســـات الزراعي
ألعـــداد الســـكان املتزايـــدة عامليـــاً مـــع الركيـــز عـــى الحـــد 
مـــن اآلثـــار البيئيـــة. وقـــد رســـخت الدولـــة مكانتهـــا كوجهـــة 
ـــي  ـــتوى، الت ـــة املس ـــة رفيع ـــات الدولي ـــتضافة الفعالي ـــة الس مثالي
ـــل  ـــك قب ـــة املســـتدامة، وذل ـــل املناخـــي والتنمي ـــى العم ـــز ع ترك

ـــبو. ـــتضافتها إكس ـــن اس ـــنوات م س

ــك  ــى رأس تلـ ــتدامة”، عـ ــي لاسـ ــبوع أبوظبـ ــأيت “أسـ ويـ
ـــة  ـــي للتنمي ـــي والعامل ـــم اإلقليم ـــد الدع ـــو يحش ـــات، وه الفعالي
ـــك  ـــة كذل ـــتضيف الدول ـــد. وتس ـــن عق ـــر م ـــذ أك ـــتدامة من املس
ـــذي  ـــا(، ال ـــة )آيرين ـــة لوكال ـــة العام ـــنوي للجمعي ـــاع الس االجت
ــددة  ــة املتجـ ــول الطاقـ ــر حلـ ــة لنـ ــدة العامليـ ــدد األجنـ يحـ
والنظيفـــة. كـــا اســـتضافت اإلمـــارات أيضـــاً االجتاعـــات 
التحضريـــة ملؤمتـــرات األمـــم املتحـــدة املناخيـــة يف عامـــي 
2014 و2019، إضافـــًة إىل “الحـــوار اإلقليمـــي للمنـــاخ” الـــذي 
ـــو  ـــاً، يف 23 ماي ـــت أيض ـــا تقدم ـــا أنه ـــل 2021. ك ـــد يف أبري ُعق
2021، بطلـــب الســـتضافة الـــدورة الثامنـــة والعريـــن ملؤمتـــر 
األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة، بشـــأن تغـــر 

ــام 2023.  ــي عـ ــاخ “COP 28” يف أبوظبـ املنـ

ــوين”،  ــاد الكربـ ــامل “الحيـ ــق عـ ــا لخلـ ــدث جهودهـ ويف أحـ
مـــروع   2021 مايـــو   19 يف  ديب،   2020 إكســـبو  دشـــن 
ـــة  ـــا الدول ـــد به ـــدة تؤك “الهيدروجـــن األخـــر”، يف خطـــوة جدي
ــا  ــددة، وإرصارهـ ــة واملتجـ ــة النظيفـ ــال الطاقـ ــا يف مجـ ريادتهـ
عـــى توفـــر كافـــة املقومـــات التـــي تعـــزز مكانتهـــا منوذجـــاً 
ـــدث  ـــف أح ـــة وتوظي ـــكار املبدع ـــي األف ـــى تبن ـــوم ع ـــاً يق تنموي

ــاءة.  ــا كفـ ــات وأكرهـ التقنيـ

منصـــة لتبادل الرؤى المناخية:
ــة  ــة مثاليـ ــبو 2020 ديب فرصـ ــرض إكسـ ــون معـ ــح أن يكـ يرجـ
ــح  ــر أن يفتـ ــن املنتظـ ــوين”، ومـ ــاد الكربـ ــامل “الحيـ ــاء عـ لبنـ
ــام أفـــكار اإلبـــداع يف مواجهـــة  املعـــرض الطريـــق واســـعاً أمـ
ــرز  ــه أبـ ــرب عرضـ ــيا عـ ــة، السـ ــة املختلفـ ــات املناخيـ التحديـ
ـــع،  ـــال واس ـــدوره مج ـــذا ب ـــتدامة. وه ـــال االس ـــرات يف مج املبتك
ـــاً  ـــب األرض صالح ـــتدامة كوك ـــى اس ـــل ع ـــد العم ـــن عن ـــدأ م يب
للحيـــاة البريـــة، مـــروراً مبســـتقبل أكـــر نظافـــة وأمانـــاً 
ـــة  ـــق الصل ـــدف وثي ـــو ه ـــع، وه ـــة للجمي ـــر صح ـــب، وأك للكوك

ــة.  ــة العامليـ ــداف اإلمنائيـ باألهـ

ـــرض  ـــح مع ـــن أن يصب ـــن املراقب ـــر م ـــع كث ـــا، يتوق ـــن هن وم
إكســـبو 2020 ديب منصـــة خاقـــة لتنســـيق الجهـــود الدوليـــة 
ـــاخ،  ـــرات املن ـــة لتغ ـــة واالقتصادي ـــات االجتاعي ـــة التحدي ملواجه
ــراد  ــات واألفـ ــن الحكومـ ــكار بـ ــادل األفـ ــة لتبـ ــة مهمـ وفرصـ
ــراءات  ــا إىل إجـ ــة، وتحويلهـ ــركات املختلفـ ــات والـ واملؤسسـ
ـــايل، ســـيكون معـــرض إكســـبو 2020 ديب،  ـــة وبالت ـــة رسيع تنفيذي
عـــى األرجـــح، هـــو املعـــرض الـــذي يحـــدد املســـارات األكـــر 

ماءمـــة الســـتدامة الحيـــاة عـــى كوكـــب األرض.

ملفات إكسبو
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تبــدو العاقــة بــن تغــر املنــاخ وقطــاع الطاقــة متبادلــة ومتداخلة 
إىل حــد بعيــد، حيــث يؤثــر كل منهــا يف اآلخــر، فقــد أدت 
زيــادة الطلــب عــى الوقــود األحفــوري عــى األخــص يف العقــود 
املاضيــة إىل زيــادة االنبعاثــات الكربونيــة؛ مــا نجــم عنــه ظاهــرة 
ــان رمبــا تتضــح  ــاخ العاملــي، واللت ــاس الحــراري وتغــر املن االحتب

آثارهــا بشــدة عــى العــامل يف العقــود املقبلــة. 

بينــا مــن املحتمــل أن تتأثــر البنيــة التحتيــة لقطــاع الطاقــة 
العاملــي ســلباً بالتغــر املناخــي؛ نظــراً لظــروف الطقــس الحــاد، 
التــي ســتعطل مرافــق إنتــاج ونقــل الطاقــة. ويتعــن عــى العــامل 
لحــل تلــك اإلشــكالية املعقــدة، تبنــي ثاثــة مســارات جوهريــة؛ 
ــن  ــاط م ــر لاحتي ــل القص ــة يف األج ــر وقائي ــاذ تداب ــا اتخ أوله
ــة،  ــة العاملي ــة الطاق ــى بني ــاد ع ــس الح ــروف الطق ــات ظ تداعي
وثانيهــا التوســع يف اســتخدام تقنيــات الحتجــاز الكربــون يف 
صناعــة النفــط والغــاز العامليــة، وثالثهــا التوســع مرحليــاً يف 
ــة  ــات االقتصادي ــف القطاع ــة املتجــددة يف مختل اســتخدام الطاق

ــامل. عــى مســتوى الع

انبعاثات الوقود األحفوري:
تســـارع الطلـــب العاملـــي عـــى الطاقـــة يف العقـــود املاضيـــة، يف 
ـــك  ظـــل النمـــو الســـكاين ومنـــو النشـــاط االقتصـــاد العاملـــي. ويف تل

ـــي  ـــي، ه ـــاز الطبيع ـــب الغ ـــط، إىل جان ـــم والنف ـــرة، كان الفح الف
ـــن  ـــامل م ـــات دول الع ـــم احتياج ـــة معظ ـــية لتلبي ـــادر الرئيس املص
الطاقـــة، وبنســـبة تجـــاوزت ثاثـــة أربـــاع إجـــايل االســـتهاك 

ـــة. ـــن الطاق ـــي م العامل

وقــد أدى االعتــاد املفــرط عــى الوقــود األحفــوري يف املــايض 
إىل أرضار بيئيــة واســعة، شــملت زيــادة الغــازات الدفيئــة وتلــوث 
الهــواء، وتشــكل مــا يُعــرف بـــ “ظاهــرة االحتبــاس الحــراري” ومــا 
ــا يف  ــوهدت آثاره ــة، ش ــة مضطرب ــروف مناخي ــن ظ ــا م صاحبه
بعــض أنحــاء العــامل خــال الســنوات األخــرة، وســيتضح مامحهــا 

بشــكل أكــرب يف املســتقبل القريــب.

وكان 2020 عامـــاً اســـتثنائياً بالنســـبة لحجـــم انبعاثـــات 
الغـــازات الدفيئـــة العامليـــة، والتـــي تراجعـــت فيـــه عـــى إثـــر 
ـــا،  ـــة كورون ـــبب جائح ـــادات العامليـــة بس ـــم االقتص ـــاق معظ إغ
ــات  ــب القطاعـ ــع يف طلـ ــؤ واسـ ــن تباطـ ــا مـ ــم عنهـ ــا نجـ ومـ
ــوري.  ــود األحفـ ــى الوقـ ــاء عـ ــل والكهربـ ــل النقـ ــية مثـ الرئيسـ
ـــة  ـــاز الدفيئ ـــات الغ ـــايل انبعاث ـــت إج ـــام 2019، بلغ ـــا يف ع بين
نحـــو 59.1 جيجـــا طـــن مـــن مكافـــئ ثـــاين أكســـيد الكربـــون، 
ـــج  ـــاً لربنام ـــه، وفق ـــابق ل ـــام الس ـــن الع ـــبة 1.4% ع ـــادة بنس وبزي

األمـــم املتحـــدة للبيئـــة.

احتجاز الكربون:
حلول مبتكرة للتأثير المتبادل بين تغير المناخ وقطاع الطاقة

t إبراهيم الغيطاني
رئيس برنامج دراسات الطاقة - مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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وطبقـــاً للتوزيـــع الجغـــرايف، تتحمـــل الصـــن والواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة واالتحـــاد األورويب إىل جانـــب الهنـــد، 
ـــاً يف  ـــة عاملي ـــازات الدفيئ ـــايل الغ ـــن إج ـــن 55% م ـــؤولية ع املس
ـــات  ـــد حجـــم االنبعاث ـــان، يزي عـــام 2019. وبإضافـــة روســـيا والياب
ـــات  ـــايل االنبعاث ـــن إج ـــدول إىل 65% م ـــك ال ـــى تل ـــادرة ع الص

العامليـــة.

ـــاع  ـــتخدم يف قط ـــوري املُس ـــود األحف ـــن الوق ـــدر ع ـــا ص بين
ـــدر بحـــوايل 38.5 جيجـــا  ـــة تُق ـــات الغـــازات الدفيئ الطاقـــة، انبعاث
ـــو  ـــام 2019، وه ـــوين يف ع ـــيد الكرب ـــاين أكس ـــئ ث ـــن مكاف ـــن م ط
ـــات  ـــايل االنبعاث ـــن إج ـــادل 65% م ـــا يُع ـــن م ـــك ع ـــؤول بذل مس
الصـــادرة عـــن مختلـــف األنشـــطة االقتصاديـــة يف العـــامل هـــذا 

ـــام.  الع

ويُرجـــح تيـــار مـــن العلـــاء أن زيـــادة الغـــازات الدفيئـــة 
)مبـــا فيهـــا االنبعاثـــات الكربونيـــة( يف العقـــود املاضيـــة، نتـــج 
عنهـــا حـــدوث ظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري، وتبعهـــا موجـــات 
ـــار، وموجـــات  ـــاط هطـــول األمط ـــر أمن ـــل تغ ـــس متطـــرف مث طق
الجفـــاف الشـــديد، والـــربد أو االحـــرار الشـــديدين، واألعاصـــر 

غـــر املتوقعـــة.

ــرارة  ــة الحـ ــط درجـ ــات أن متوسـ ــض الدراسـ ــد بعـ  وتؤكـ
العامليـــة قـــد يرتفـــع مبقـــدار 4.8-2.6 درجـــة مئويـــة بحلـــول 
عـــام 2100 عـــن مســـتويات مـــا قبـــل الثـــورة الصناعيـــة، إذا مل 
ـــزام بأهـــداف  ـــة لالت ـــر العاملي ـــم اتخـــاذ مـــا يكفـــي مـــن التداب يت

اتفاقيـــة باريـــس للمنـــاخ لعـــام 2015.

تأثيـــر التغير المناخي على الطاقة:
تشـــر املنظـــات الدوليـــة إىل أن املنـــاخ العاملـــي قـــد يصبـــح 
ـــرارة  ـــة ح ـــت درج ـــة إذا ارتفع ـــود املقبل ـــاً يف العق ـــر اضطراب أك

ــث  ــة، حيـ ــازات الدفيئـ ــادة الغـ ــبب زيـ األرض بسـ
ــة  ــر جويـ ــامل ظواهـ ــهد العـ ــع أن يشـ ــن املتوقـ مـ
الحـــرارة  شـــديد  موجـــات  تشـــمل  متطرفـــة 
والـــربودة الشـــديدين، واألعاصـــر غـــر املتوقعـــة، 
ــن أن  ــي ميكـ ــديدة، والتـ ــاف الشـ ــات الجفـ وموجـ
تفـــرض تحديـــات متزايـــدة أمـــام قطـــاع الطاقـــة 
العاملـــي، وذلـــك كـــا يتبـــن عـــى النحـــو التـــايل:

1- زيـــادة الطلـــب عـــى التريـــد أو التدفئـــة: 
ــن  ــات مـ ــامل موجـ ــه العـ ــل أن يواجـ ــن املحتمـ مـ
الحـــر أو الـــربد الشـــديدين، عـــى نحـــو يدفـــع إىل 
تزايـــد الحاجـــة لحلـــول التربيـــد أو التدفئـــة، ومـــا 
ــود،  ــى الوقـ ــب عـ ــادة الطلـ ــن زيـ ــا مـ يصاحبهـ
ــة  ــاء مختلفـ ــدة يف أنحـ ــظ بشـ ــاه لُوحـ ــو اتجـ وهـ
ــا والـــرق  ــراً، الســـيا يف أوروبـ ــامل مؤخـ مـــن العـ
األوســـط، إىل جانـــب آســـيا. ويف املـــدى املتوســـط، 
ــاء  ــى الكهربـ ــب عـ ــد الطلـ ــع أن يزيـ ــن املتوقـ مـ
بســـبب حلـــول التربيـــد مـــن 2199 تـــراوات يف 
ــق  ــراوات، وفـ ــام 2020 إىل 2691 تـ ــاعة يف عـ السـ
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة، وهـــي زيـــادة ناجمـــة 

ـــى  ـــس ع ـــروف الطق ـــر ظ ـــا تغ ـــن بينه ـــة م ـــل مختلف ـــن عوام ع
ـــح. األرج

ــر  ــد تتأثـ ــوري: قـ ــود األحفـ ــة للوقـ ــة التحتيـ ــل البنيـ 2- تعطيـ
البنيـــة التحتيـــة إلنتـــاج الوقـــود األحفـــوري ونقلهـــا ســـلباً 
بســـبب التغـــر املناخـــي. وبالتـــايل مـــن املرجـــح أن تعـــاين 
ـــل  ـــاد مث ـــس الح ـــروف الطق ـــبب ظ ـــاز، بس ـــط والغ ـــة النف صناع
األعاصـــر املداريـــة التـــي قـــد تكـــون لهـــا آثـــار وخيمـــة عـــى 
ـــؤدي إىل  ـــد ي ـــا ق ـــة، م ـــة الربي ـــة التحتي ـــة والبني ـــات البحري املنص
ـــهدته  ـــا ش ـــو م ـــاج، وه ـــررة لإلنت ـــات املتك ـــن االنقطاع ـــد م مزي
ـــدة  ـــات املتحـــدة يف األشـــهر األخـــرة بســـبب األعاصـــر املمت الوالي

عـــى طـــول ســـاحل خليـــج املكســـيك. 

كـــا أنـــه مـــن املحتمـــل أن تتعـــرض البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 
ـــي  ـــاز الطبيع ـــط والغ ـــب النف ـــوط أنابي ـــل خط ـــة مث ـــل الطاق لنق
ملخاطـــر جســـيمة، بســـبب مـــا ميكـــن أن تؤديـــه الفيضانـــات 
ـــار، إىل حـــدوث أرضار  ـــادة هطـــول األمط واألعاصـــر أيضـــاً، أو زي

ـــن. ـــل والتخزي ـــق النق ـــة مبراف مادي

3- تعطيـــل محطـــات الكهربـــاء الحراريـــة: مـــع درجـــات 
الحـــرارة العاليـــة، قـــد يضطـــر املشـــغلون ملحطـــات الكهربـــاء 
ـــاً؛  ـــا متام ـــى إيقافه ـــة أو حت ـــدرة منخفض ـــغيلها بق ـــة لتش الحراري
كـــون بعـــض التوربينـــات البخاريـــة أو الغازيـــة ال تتحمـــل 
ـــض  ـــا أن بع ـــرارة. ك ـــات الح ـــن درج ـــة م ـــة املرتفع ـــك العتب تل
املحطـــات الكهربائيـــة ُعرضـــة ألرضار ماديـــة مـــع االنهيـــارات 
ـــك  ـــر. كذل ـــك األعاص ـــر وكذل ـــتوى البح ـــاع مس ـــة أو ارتف األرضي
ـــة،  ـــاً للمحطـــات النووي ـــداً قوي يشـــكل “الطقـــس املتطـــرف” تهدي
حيـــث ميكـــن أن يتعطـــل عمـــل املفاعـــات ومعـــدات التربيـــد 

ــة.  ــدات االحتياطيـ ــم واملولـ وأدوات التحكـ

ملفات إكسبو
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4- انخفــاض قــدرات الطاقــة الكهرومائيــة: مــن 
عــى  الحــاد  الطقــس  أمنــاط  تؤثــر  أن  املحتمــل 
توليــد  عــى  تؤثــر  التــي  الهيدرولوجيــة  الــدورة 
ــن  ــض املناطــق، ميك ــي بع ــة. فف ــة الكهرومائي الطاق
أن يــؤدي انخفــاض مســتويات هطــول األمطــار، 
وكذلــك ارتفــاع درجــة الحــرارة، إىل زيــادة تبخــر 
امليــاه وفقدانــه، ومــن ثــم تقليــل القــدرة عــى توليــد 

الكهربــاء أو انقطاعهــا بشــكل تــام.

ــة يف  ــؤرشات أولي ــرت م ــرة، ظه ــرة األخ ويف الف
بعــض أنحــاء العــامل تــدل عــى تأثــر قــدرات توليــد 
الجفــاف  موجــات  بســبب  الكهرومائيــة  الطاقــة 
الشــديد الناجمــة عــن التغــر املناخــي. ووفقــاً لركة 
“وود ماكيــزي، مــن املحتمــل أن تتعــرض غالبيــة دول 
أمريــكا الجنوبيــة، مبــا يف ذلــك الربازيــل واألرجنتــن، 
النخفــاض مســتويات امليــاه بالســدود ومــن ثــم 

ــة. ــة الكهرومائي ــدرة محطــات الطاق ــاض ق انخف

ــة”  ــاء الوطني ــّدر “مشــغل شــبكة الكهرب ــد ق وق
 Operador Nacional do Sistema الربازيليــة 
ــل ُعرضــة  ــة بالربازي ــة الكهرومائي Elétrico أن الطاق
لانخفــاض مبقــدار 5.5 جيجــاوات يف شــهري أكتوبــر 

ونوفمــرب مــن العــام الجــاري، إذا ظلــت مســتويات امليــاه يف 
ــة.  ــدود منخفض الس

5- تراجــع توليــد الطاقــة املتجــددة: تفــرض أمنــاط الطقــس 
ــد  ــام تولي ــات أم ــة”، تحدي ــس املتطرف ــداث “الطق ــرة، وأح املتغ
الكهربــاء عــرب الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح. فقــد تؤثــر 
الزيــادة املتوقعــة يف الغيــوم يف بعــض املناطــق عــى قــدرات 
توليــد الكهربــاء عــرب األلــواح الشمســية. فيــا يؤثــر التغــر 

ــاخ.  ــة املن ــوة ورسع ــى ق ــلباً ع ــي س املناخ

ويف العــام الجــاري، انخفضــت بشــدة قــدرة توليــد الكهربــاء 
يف أوروبــا عــرب توربينــات الريــاح يف ظــل الظــروف املناخيــة غــر 
املواتيــة. وقــّدرت “فورتكــس”، وهــي مجموعــة مســتقلة لنمذجــة 
الطقــس، أن قــوة الريــاح التــي تهــب عــرب شــال أوروبــا انخفضت 
ــع  ــرات لراج ــد التفس ــط. وأح ــل إىل 15% يف املتوس ــبة تص بنس
قــوة ورسعــة الريــاح، وفــق العلــاء، هــي مــا يُعــرف بـــ “ظاهــرة 
الســكون العاملــي” الناجمــة عــن تغــر املنــاخ. ويف هــذا الصــدد، 
لُوحــظ باململكــة املتحــدة، عــى ســبيل املثــال، انخفــاض مســاهمة 
الريــاح يف توليــد الكهربــاء إىل 2.5% فقــط مــن إجــايل اإلنتــاج يف 

ســبتمرب 2021، مقارنــة مبتوســط 18% خــال العــام املــايض.

مسارات ُمقترحة:
يتضــح مــن العــرض الســابق أن هنــاك ارتباطــاً متبــادالً بــن 
التغــر املناخــي وقطــاع الطاقــة العاملــي، ومــن ثــم يبــدو الســؤال 
الجوهــري هنــا مــن أيــن يبــدأ العــامل مــن أجــل االلتــزام بهــدف 
خفــض االنبعاثــات الكربونيــة العامليــة وتأمــن إمــدادات الطاقــة 
يف الوقــت نفســه؟ ويف األجلــن القصــر واملتوســط، يبــدو أن 
تخلــص العــامل متامــاً مــن الوقــود األحفــوري حــل غــر واقعــي؛ ملــا 

ــة.  ــة ضخم ــة وفني ــن إشــكاالت اقتصادي ــه م ينطــوي علي

ــارات  ــي مسـ ــو تبنـ ــامل نحـ ــر العـ ــن أن يسـ ــه، يتعـ وعليـ
ــة  ــن الطاقـ ــديف أمـ ــن هـ ــة بـ ــى املوازنـ ــل عـ ــة تعمـ متوازيـ
العاملـــي، والحـــد مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة، وذلـــك عـــى 

ــايل: ــو التـ النحـ

ـــى  ـــاد ع ـــس الح ـــروف الطق ـــر ظ ـــن تأث ـــد م ـــار األول: للح املس
صناعـــة الطاقـــة، يتعـــن اتخـــاذ تدابـــر وقائيـــة مختلفـــة مبـــا 
يف ذلـــك تحديـــث البنيـــة التحتيـــة القامئـــة، واتبـــاع الحلـــول 
ــل  ــاج ونقـ ــق اإلنتـ ــاىش مرافـ ــي تتـ ــية لـ ــة والهندسـ التقنيـ
الطاقـــة مـــع الظـــروف القاســـية، وكذلـــك إعـــادة توجيـــه 
خطـــوط إنتـــاج ونقـــل الطاقـــة بعيـــداً عـــن املناطـــق عاليـــة 

ــورة.  الخطـ

ـــة  ـــاز العاملي ـــط والغ ـــة النف ـــع صناع ـــمل توس ـــاين: يش ـــار الث املس
يف تقنيـــات احتجـــاز الكربـــون؛ نظـــراً ملـــا لهـــا مـــن دور جوهـــري 
ـــة  ـــة، باإلضاف ـــات الكربوني ـــل االنبعاث ـــة يف تقلي ـــة الراهن يف املرحل
ــاءة الطاقـــة يف األنشـــطة االقتصاديـــة  إىل تحســـن برامـــج كفـ

ـــة.  املختلف

ــة  ــل الوكالـ ــة مثـ ــات الدوليـ ــاً للمنظـ ــث: وفقـ ــار الثالـ املسـ
ـــل  ـــة للطاقـــة املتجـــددة، ال بدي ـــة الدولي ـــة للطاقـــة والوكال الدولي
أمـــام العـــامل للحـــد مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة والوصـــول إىل 
ـــوى  ـــام 2050، س ـــول ع ـــة بحل ـــات كربوني ـــر انبعاث ـــيناريو صف س
ـــة  ـــى درج ـــاظ ع ـــة. وللحف ـــة النظيف ـــتخدام الطاق التوســـع يف اس
ــورة  ــل الثـ ــا قبـ ــة مـ ــتوى 1.5 درجـ ــد مسـ ــرارة األرض عنـ حـ
ــدة مـــن  ــعات جديـ ــة سـ ــامل إىل إضافـ ــاج العـ ــة، يحتـ الصناعيـ
ـــى  ـــنوياً حت ـــاوات س ـــو 840 جيج ـــدر بنح ـــددة تُق ـــة املتج الطاق
ــدر  ــة تُقـ ــتثارات ضخمـ ــب اسـ ــا يتطلـ ــو مـ ــام 2050، وهـ عـ

بنحـــو 131 تريليـــون دوالر. 

حلول مبتكرة للتأثير المتبادل بين تغير المناخ وقطاع الطاقة



العدد 1 ــ أكتوبر 2021 38

والتنـــوع  “املنـــاخ  أســـبوع  ديب”   2020 “إكســـبو  ينظـــم 
ـــا  ـــو م ـــر 2021، وه ـــن 3 إىل 9 أكتوب ـــرة م ـــال الف ـــوي” خ الحي
يطـــرح معـــه العديـــد مـــن القضايـــا واملوضوعـــات املرتبطـــة 
بالتغـــرات املناخيـــة، ومنهـــا دور التكنولوجيـــا الحديثـــة يف 
ـــن  ـــك أن م ـــا ش ـــة. ف ـــات العاملي ـــذه التحدي ـــل ه ـــة مث مواجه
أهـــم مميـــزات التقنيـــات الذكيـــة أنهـــا تســـاهم يف الحفـــاظ 
ــة  ــادر طاقـ ــى مصـ ــد عـ ــاطة تعتمـ ــا ببسـ ــة، ألنهـ ــى البيئـ عـ
ـــر  ـــاز كمبيوت ـــاً ال يوجـــد جه ـــاء. فمث ـــة، وباألســـاس الكهرب نظيف

أو هاتـــف محمـــول يعمـــل بطاقـــة الفحـــم أو البـــرول. 

ــر  ــة غـ ــات الذكيـ ــون التقنيـ ــط كـ ــك ليـــس فقـ ــع ذلـ ومـ
ـــرات  ـــن التغ ـــد م ـــبباً يف الح ـــا س ـــا يجعله ـــو م ـــة ه ـــة للبيئ ملوث
املناخيـــة؛ بـــل ألنهـــا تســـاعد عـــى تحســـن جـــودة الحيـــاة 
ـــة،  ـــوارد الطبيعي ـــدر يف امل ـــل اله ـــة، وتقلي ـــورة عام ـــة بص البري
وذلـــك مـــن خـــال اســـتخدم نظـــم الـــذكاء االصطناعـــي 
ـــم  ـــة، ونظ ـــوارث الطبيعي ـــق والك ـــؤ بالحرائ ـــى التنب ـــادرة ع الق
ــوارد  ــن إدارة املـ ــتخدم يف تحسـ ــي تُسـ ــياء التـ ــت األشـ إنرنـ
ــة  ــدن الذكيـ ــاذج املـ ــي منـ ــة، وتبنـ ــدر يف الطاقـ ــل الهـ وتقليـ
ــاً  ــتدامة وحفاظـ ــر اسـ ــات أكـ ــق مجتمعـ ــى خلـ ــادرة عـ القـ

عـــى البيئـــة. وهـــذا مـــا يتضـــح يف النقـــاط التاليـــة:

1- الحـــد من االنبعاثات الضارة:
ـــة  ـــي تواجـــه املـــدن بصـــورة عام ـــات الكـــربى الت إن مـــن التحدي
ــم  ــرارة وتفاقـ ــات الحـ ــر يف درجـ ــاع كبـ ــا ارتفـ ــم عنهـ وينجـ
ظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري، هـــي مشـــكلة االنبعاثـــات 
ـــروري.  ـــام امل ـــل االزدح ـــكات مث ـــن مش ـــم ع ـــي تنج ـــارة الت الض
فهـــي مشـــكلة معقـــدة ومتشـــابكة، تحـــوي مجموعـــة كبـــرة 
ــراض  ــي، وأمـ ــوث البيئـ ــل التلـ ــة، مثـ ــكات الفرعيـ ــن املشـ مـ
ـــود يف ســـاعات  ـــة، وإهـــدار الوقـــت والجهـــد والوق الصـــدر والرئ
االنتظـــار الطويلـــة، مـــا يعـــرض األفـــراد لحـــاالت اإلحبـــاط 

واالكتئـــاب أحيانـــاً كثـــرة.

ـــى  ـــب ع ـــر يف التغل ـــة إىل حـــد كب ـــات الذكي وتســـاهم التقني
ـــة  ـــول التكنولوجي ـــن الحل ـــتفادة م ـــك باالس ـــكلة، وذل ـــك املش تل
ــا، مثـــل توفـــر معلومـــات دقيقـــة وآنيـــة عـــن  التـــي تقدمهـ
ــات  ــع املعلومـ ــرب جمـ ــببه، عـ ــروري وسـ ــام املـ ــاط االزدحـ نقـ
العماقـــة Big Data مـــن نظـــم االستشـــعارات وإنرنـــت 
مبـــا  الطرقـــات؛  املوجـــودة يف   CCTV وكامـــرات األشـــياء 

ــا. ــكلة والعمـــل عـــى حلهـ ــد املشـ ــة تحديـ ــاهم يف رسعـ يسـ

كــا أن اســتخدام إشــارات املــرور الذكيــة يســاعد عــى املنع 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــك م ــكات، وذل ــذه املش ــل ه ــبق ملث املس

:Green Tech
دور التقنيات الذكية في الحد من التغيرات المناخية

t د. إيهاب خليفة
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إشــارات ذكيــة تقــوم بصــورة ذاتيــة بقيــاس مــؤرشات الكثافــات 
املروريــة وتبادلهــا مــع بعضهــا البعــض، وإعطــاء األولويــة 
ــة.  ــة عــى حســاب األقــل كثاف ــة عالي ــا كثاف ــي به للشــوارع الت
فمثــاً إذا ازداد عــدد الســيارات يف شــارع مقارنــة بآخــر، فإنهــا 
تعطــي فرصــة أكــرب مــن الوقــت للشــارع املزدحــم بصــورة 

ــاً. ــل ازدحام ــى حســاب األق ــة ع تلقائي

ــواء  ــة، س ــات الكهربائي ــة أخــرى، تســاهم املركب ــن ناحي وم
ــة إىل  ــن دون الحاج ــة م ــورة ذكي ــائق أو بص ــل بس ــت تعم كان
وجــود بــري، يف الحــد مــن االنبعاثــات الضــارة، وتحســن حالــة 
ــوادث  ــل الح ــاعد يف تقلي ــا تس ــا أنه ــوارع، ك ــس يف الش الطق

ــات. والحــد مــن الوفي

وتعتـــرب امليـــزة الرئيســـية يف ذلـــك هـــي عـــدم حاجـــة 
ـــزة  ـــرات وأجه ـــي كام ـــة، فه ـــتثارات عماق ـــخ اس ـــدن إىل ض امل
استشـــعارات ميكـــن تركيبهـــا يف الشـــوارع والطرقـــات مـــع 
غـــرف تحكـــم وإدارة مركزيـــة، مـــن دون الحاجـــة إىل إعـــادة 
هيكلـــة البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة، وبالطبـــع ســـيكون األمـــر 
ـــدة.  ـــدن الجدي ـــاء امل ـــط لبن ـــد التخطي ـــة عن ـــر فاعلي ـــهل وأك أس
وســـوف تســـاعد هـــذه التقنيـــات الذكيـــة يف تســـهيل عمـــل 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة داخـــل املدينـــة، مبـــا توفـــره 
لهـــا مـــن معلومـــات دقيقـــة وآنيـــة حـــول حالـــة الطرقـــات 

والســـيارات مـــن حولهـــا.

ومثــة ثــورة حقيقيــة ومتســارعة يشــهدها قطــاع النقــل 
ــد  ــاهم يف الح ــا يس ــو م ــا، وه ــل التكنولوجي ــامل بفض ــول الع ح
ــر  ــي تس ــات الت ــواء املركب ــي، س ــوث البيئ ــكات التل ــن مش م
التقنيــات  فــوق أو تحــت األرض أو يف الجــو. وتبــدأ هــذه 
الذكيــة  الهوائيــة  بالدراجــات  مــروراً  الكهربــايئ،  باالســكوتر 

والســيارات ذاتيــة القيــادة، وصــوالً إىل 
قطــارات الهايربلــوب والتاكــي الطائــر 
مــن  وغرهــا  الصغــرة  والطائــرات 

الذكيــة. التقنيــات 

ــر الطاقــة وحســن إدارة  2- توفي
ــة: ــوارد الطبيعي الم

املشــكات  البيئــي مــن  التلــوث  يعتــرب 
يف  خلــل  عنهــا  ينجــم  التــي  الرئيســية 
النظــام األيكولوجــي، ويتطلــب التغلــب 
ــددة.  ــتويات متع ــى مس ــل ع ــا العم عليه
وهنــا يســاهم اســتخدام التقنيــات الذكيــة 
ــة،  ــات الكربوني ــض االنبعاث ــل خف يف تقلي
ــك مــن  ــوث، وذل والحــد مــن مظاهــر التل
خــال إنشــاء مبــاٍن ذكيــة وصديقــة للبيئــة 
اســتهاك  يف  وتوفــر  باالســتدامة  تتميــز 

ــاه. ــة واملي الطاق

إدارة  يف  الكفــاءة  تحقيــق  وميكــن 
أجهــزة  اســتخدام  خــال  مــن  املــوارد 
األشــياء  إنرنــت  وأجهــزة  االستشــعار 

التــي تقــوم بتهيئــة الطاقــة واألجهــزة اإللكرونيــة وأجهــزة 
ــراد يف  ــود األف ــة وج ــى حال ــاًء ع ــاه بن ــارة واملي ــف واإلن التكيي
املنــازل. فتقــوم عــى ســبيل املثــال بتخفيــض شــدة اإلنــارة 
ــة عــدم وجــود األفــراد داخــل  وفصــل أجهــزة التكييــف يف حال
املنــزل، كــا تقــوم أيضــاً برصــد مــؤرشات ارتفــاع درجــات 
ــذار ألفــراد  ــاه وإرســال إن الحــرارة ورصــد حــاالت ترسيــب املي

املنــزل أو للجهــات املعنيــة. 

ــدن  ــن وامل ــوارع وامليادي ــى الش ــق ع ــه ينطب ــر نفس واألم
ــة املنتــرة  أيضــاً، فتعمــل أجهــزة االستشــعار واملقاييــس الذكي
داخــل املدينــة عــى الحفــاظ عــى املــوارد وتقليــل الهــدر 
يف الطاقــة، مثــل نظــم اإلنــارة الذكيــة، التــي تعمــل وقــت 
ــا  ــوارع، ك ــة يف الش ــة املروري ــب الكثاف ــط، وحس ــة فق الحاج
تقــوم برصــد درجــات التلــوث يف الهــواء واملــاء بصــورة فوريــة، 
وقيــاس درجــات الحــرارة والضغــط الجــوي ودرجــة االنبعاثــات 
ــن  ــا مُتك ــا. ك ــن تدفقه ــواء وأماك ــة يف اله ــة والكربوني الكيائي
ــة  ــة نظيف ــا إىل طاق ــات وتحويله ــن إدارة املخلف ــا م التكنولوجي
ــادة  ــة إلع ــار والزراع ــرف واألمط ــاه ال ــة مي ــود، ومعالج ووق
ــكلة  ــى مش ــب ع ــة يف التغل ــاهم يف النهاي ــا يس ــتخدامها، مب اس

التلــوث وإدارة املخلفــات البيئيــة.

3- تحســـين حالة الطقس:
ال يتوقـــف دور التكنولوجيـــا الذكيـــة عنـــد الحفـــاظ عـــى 
ــك إىل  ــر ذلـ ــدى األمـ ــل يتعـ ــط، بـ ــوث فقـ ــن التلـ ــة مـ البيئـ
ــدة  ــق عـ ــة الطقـــس وفـ ــن حالـ ــة لتحسـ ــل يف الطبيعـ التدخـ
ــة  ــل البريـ ــى العوامـ ــر عـ ــن التأثـ ــاً، ميكـ ــتويات. فمثـ مسـ
التـــي تـــؤدي إىل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة مـــن خـــال 

االســـتفادة مـــن تحليـــل البيانـــات الضخمـــة.

ملفات إكسبو



العدد 1 ــ أكتوبر 2021 40

ويتـــم ذلـــك مـــن خـــال تحليـــل البيانـــات الضخمـــة 
ــات  ــد درجـ ــن رصـ ــن أماكـ ــا مـ ــول عليهـ ــن الحصـ ــي ميكـ التـ
ـــة إدارة  ـــا بعملي ـــة، وربطه ـــودة باملدين ـــة املوج ـــرارة املختلف الح
ـــق  ـــع مناط ـــك م ـــا كذل ـــة، وربطه ـــات البري ـــود والتكدس الحش
الصناعـــات التـــي ينجـــم عنهـــا ارتفـــاع يف درجـــات الحـــرارة، 
وربـــط كل هـــذه البيانـــات مـــع بيانـــات حالـــة الطقـــس 
والرطوبـــة يف الجـــو. ومـــع تداخـــل تلـــك البيانـــات وتحليلهـــا مـــع 
ـــاالت  ـــول ح ـــة ح ـــار الصناعي ـــور األق ـــن ص ـــواردة م ـــا ال نظرته
ـــوارث  ـــق والك ـــدالع الحرائ ـــات وان ـــاف والفيضان ـــر والجف التصح
ـــرات  ـــكات التغ ـــع مبش ـــاهم يف التوق ـــك يس ـــإن ذل ـــة، ف الطبيعي
املناخيـــة مســـتقباً، وتقديـــم صـــورة واقعيـــة عـــن العوامـــل 

التـــي ميكـــن التحكـــم فيهـــا لتحســـن حالـــة الطقـــس.

كـــا ميكـــن اســـتخدم التكنولوجيـــا أيضـــاً يف عمليـــات 
ـــال  ـــن خ ـــتمطار”، م ـــه “االس ـــق علي ـــا يُطل ـــر أو م ـــد املط تولي
الليـــزر املوجهـــة إىل الســـحب أو مـــن  اســـتخدام أشـــعة 
ـــرات  ـــاق ع ـــحب، وإط ـــرة الس ـــرات صغ ـــراق طائ ـــال اخ خ
ــد  ــن كلوريـ ــداً مـ ــرة جـ ــات صغـ ــة بجزيئـ ــاعل املُحملـ املشـ
البوتاســـيوم وكلوريـــد الصوديـــوم لتلقيـــح الســـحب، بهـــدف 
ــر. ــادة املطـ ــا لزيـ ــا وتحفيزهـ ــاه بداخلهـ ــادة كميـــات امليـ زيـ

4- التغلـــب علـــى النفايات التكنولوجية:
ـــات  ـــا التقني ـــي توفره ـــددة الت ـــزات املتع ـــن املمي ـــم م عـــى الرغ
الذكيـــة مبـــا يســـاهم يف الحـــد مـــن االنبعاثـــات الضـــارة، 
ـــإن إحـــدى  ـــة؛ ف ـــى البيئ ـــظ ع ـــس، والحاف ـــة الطق وتحســـن حال
املشـــكات الرئيســـية التـــي تؤثـــر ســـلبياً عـــى البيئـــة هـــي 
ــات  ــن التقنيـ ــاً عـ ــة، فضـ ــات التكنولوجيـ ــات والنفايـ املخلفـ

كثيفـــة االســـتهاك للطاقـــة مثـــل العمـــات املشـــيفرة.

وقـــد اتخـــذت رشكات التكنولوجيـــة وحكومـــات بعـــض 
الـــدول إجـــراءات حثيثـــة تجـــاه الحـــد مـــن املخلفـــات 
التكنولوجيـــة. فمثـــاً، تعمـــل رشكـــة “آبـــل” عـــى أن تكـــون 
ـــام 2025،  ـــول ع ـــتيك بحل ـــن الباس ـــة م ـــا خالي ـــع منتجاته جمي
كـــا قامـــت باســـتخدام األملنيـــوم املُعـــاد اســـتخدامه بنســـبة 
100% يف جميـــع أجهزتهـــا، وتضـــع خطـــة لتكـــون عمليـــة 
تصنيـــع منتجاتهـــا خاليـــة مـــن الكربـــون بحلـــول عـــام 2030.

أيضـــاً، قامـــت رشكـــة HP بخفـــض انبعاثاتهـــا الكربونيـــة 
مبقـــدار الثُلـــث، وأعـــادت اســـتخدام 30% مـــن الباســـتيك يف 
طابعاتهـــا. وبالنســـبة لركـــة “مايكروســـوفت”، فإنـــه بحلـــول 

ـــة  ـــات التابع ـــز البيان ـــن مراك ـــون 70% م ـــوف يك ـــام 2023 س ع
ـــاً  ـــة متام ـــة خالي ـــون رشك ـــة، لتك ـــة النظيف ـــتخدم الطاق ـــا تس له
ـــعى  ـــا تس ـــام 2030. في ـــول ع ـــة بحل ـــات كربوني ـــن أي انبعاث م
ــار رطـــل مـــن  ــر 7.5 مليـ ــادة تدويـ ــونج” إلعـ ــة “سامسـ رشكـ
ــل  ــك، تعمـ ــام 2030. كذلـ ــول عـ ــات بحلـ ــات اإللكرونيـ نفايـ
رشكـــة “لينوفـــو” عـــى خفـــض انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس 

الحـــراري بنســـبة 40% بنهايـــة عـــام 2021.

ـــي  ـــزات الت ـــم املمي ـــد أه ـــول إن أح ـــن الق ـــة، ميك  ويف النهاي
ـــة،  ـــوارد املتاح ـــن إدارة امل ـــو حس ـــة ه ـــات الذكي ـــا التقني تقدمه
وخاصـــة املـــوارد النـــادرة، وتشـــمل األرايض ومصـــادر الطاقـــة 
ـــن  ـــن م ـــال، ميك ـــبيل املث ـــى س ـــة. فع ـــوارد الطبيعي ـــاه وامل واملي
ـــتغال  ـــول لاس ـــم حل ـــة تقدي ـــات الذكي ـــتخدام التقني ـــال اس خ
األمثـــل للمســـاحات مـــن خـــال مراعـــاة تصميـــم املبـــاين 
ـــة  ـــيارات ذكي ـــف س ـــاء مواق ـــة، وبن ـــراً للطاق ـــون ُموف ـــث يك بحي
ـــات  ـــم الطرق ـــات، وتصمي ـــن املركب ـــدر ممك ـــرب ق ـــتوعب أك لتس
ـــؤدي  ـــد ي ـــا ق ـــو م ـــة، وه ـــق الســـيولة املروري ـــي تحقي ـــي تراع ل

ـــة. ـــرات املناخي ـــن التغ ـــد م ـــة والح ـــى البيئ ـــاظ ع إىل الحف

دور التقنيات الذكية في الحد من التغيرات المناخية
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تشــهد العديــد مــن دول العــامل يف الفــرة األخــرة ظواهــر 
ــا  ــة، م ــوارث الطبيعي ــن الك ــة وموجــات غــر مســبوقة م مناخي
ــات واألعاصــر، وهــو  ــق الغاب ــات والجفــاف وحرائ ــن الفيضان ب
مــا نتــج عنــه ســقوط مئــات القتــى وآالف املترريــن وخســائر 
ــك بالتزامــن مــع تقاريــر دوليــة تحــذر مــن  ــارات، وذل بامللي
عواقــب كارثيــة ملخاطــر التغــرات املناخيــة. ويطــرح ذلــك 
ــرات  ــن تأث ــد م ــن الح ــل ميك ــل؛ ه ــن قبي ــاؤالت م ــدة تس ع
تلــك الكــوارث أو تقليلهــا؟ وكيــف ميكــن للــدول اســتثار نظــم 

ــك؟ ــر” يف ذل ــذار املبك “اإلن

خسائر فادحة:
ــرد  ــكل منف ــة بش ــوارث املناخي ــر الك ــل مخاط ــم وتحلي إن تقيي
ومنعــزل عــن بعضهــا اآلخــر، ليــس باألمــر الصحيــح، وقــد أثبتــت 
ــكل  ــر بش ــم املخاط ــر يف تقيي ــن التفك ــد م ــه الب ــات أن الدراس
مرابــط يف ضــوء التغــرات املتاحقــة والرسيعــة التــي يشــهدها 
املنــاخ عامليــاً، وأنــه ميكــن االســتفادة مــن تلــك النتائــج يف بنــاء 

ــذار املبكــر. منــاذج وأنظمــة لإلن

تفاقــم  إىل  املناخيــة  التغــرات  تــؤدي  واضــح،  وبشــكل 
ــادات يف  ــؤدي الزي ــث ت ــا، حي ــة عنه ــوارث الناجم ــر الك مخاط
درجــات حــرارة الهــواء واملــاء إىل ارتفــاع مســتويات ســطح 

رسعــات  وزيــادة  الشــديدة،  العواصــف  وحــدوث  البحــر، 
ــدة  ــر ش ــات أك ــق غاب ــاف وحرائ ــم جف ــود مواس ــاح، ووج الري
وأطــول أمــداً، وهطــول األمطــار الغزيــرة والفيضانــات. ويف هــذا 
اإلطــار، تشــر اإلحصــاءات والتقاريــر العامليــة إىل مجموعــة مــن 

ــا اآليت: ــرة، ومنه ــق القامتــة وغــر املُب الحقائ

1- تضاعــف عــدد الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ 3 مــرات خــال الـــ 
ــة. ــاً املاضي 30 عام

2- بــن عامــي 2006 و2016، كان معــدل ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر العاملــي نحــو 2.5 مــرة أرسع مــا كان عليــه يف القــرن 

ــن. العري

ــر  ــع تغ ــف م ــة أن التكي ــدة للبيئ ــم املتح ــج األم ر برنام ــدِّ -3 يُق
املنــاخ والتعامــل مــع األرضار، ســيُكلف الــدول الناميــة مــا بن 140 

و300 مليــار دوالر أمريــي ســنوياً بحلــول عــام 2030.

4- يُقــّدر البنــك الــدويل أن الكــوارث الطبيعيــة تُكبّــد الــدول 
ــن  ــار دوالر ســنوياً م منخفضــة ومتوســطة الدخــل، نحــو 18 ملي
خــال األرضار التــي تُلحقهــا بالبنيــة التحتيــة يف قطاعــي الكهربــاء 
ــدر  ــا تتســبب أيضــاً يف خســائر ســنوية تُق ــل وحدهــا. ك والنق
بنحــو 390 مليــار دوالر تتحملهــا األرس والــركات بســبب الكوارث.

ما قبل الكارثة:
دروس دولية في تحسين “اإلنذار المبكر” للتهديدات المناخية

t محمد حسان فلفل

خبير في إدارة مخاطر األزمات والكوارث
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ــة  وقــد اجتاحــت سلســلة مــن الكــوارث الطبيعي
ــد  ــث شــهدت العدي ــابيع األخــرة، حي ــامل يف األس الع
حــر  وموجــات  وأعاصــر  فيضانــات  الــدول  مــن 
ــات. ويف هــذا اإلطــار،  ــق غاب ــاف قاســية وحرائ وجف
للمحيطــات  األمريكيــة  الوطنيــة  الوكالــة  أعلنــت 
ــد  ــو 2021 كان األش ــهر يولي ــوي أن ش ــاف الج والغ

ــاق. ــى اإلط ــب األرض ع ــخ كوك ــرارة يف تاري ح

البيانــات الدوليــة  ووفقــاً إلحصائيــات قاعــدة 
ــة  ــذ بداي ــة من ــوارث املناخي ــببت الك ــوارث، تس للك
ــه،  ــام نفس ــن الع ــو م ــهر يولي ــى ش ــام 2021 وحت ع
يف مقتــل مــا يقــرب مــن 3800 شــخص حــول العــامل، 
وتــرر مــا يزيــد عــى 34.6 مليــون شــخص، وأرضار 
وخســائر ماديــة واقتصاديــة تتجــاوز 48 مليــار دوالر.

أمـــا مـــن حيـــث عـــدد املترريـــن والنازحـــن، 
فقـــد تصـــدر الجفـــاف يف كل مـــن أفغانســـتان 

والصومـــال وإيـــران، والفيضانـــات يف الصـــن، قامئـــة الكـــوارث 
الطبيعيـــة األكـــر تأثـــراً عـــى البـــر عـــام 2021. بينـــا 
ـــة  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــر يف الوالي ـــف واألعاص ـــت العواص كان
ـــات  ـــراليا والوالي ـــات يف أس ـــبانيا، والفيضان ـــان وإس ـــد والياب والهن
املتحـــدة، هـــي األكـــر تدمـــراً مـــن حيـــث الخســـائر املاديـــة 
ــد  ــدوث، فقـ ــرات الحـ ــدد مـ ــث عـ ــن حيـ ــة. ومـ واالقتصاديـ
األكـــر  املناخيـــة  الكـــوارث  قامئـــة  الفيضانـــات  تصـــدرت 
ــال  ــامل خـ ــتوى دول العـ ــى مسـ ــرة عـ ــع 127 مـ ــراراً بواقـ تكـ
ـــف  ـــا العواص ـــاري، تلته ـــام الج ـــن الع ـــبعة األوىل م ـــهر الس األش
واألعاصـــر بواقـــع 72 مـــرة، ثـــم حرائـــق الغابـــات بواقـــع 13 

مـــرة خـــال الفـــرة نفســـها.

أولويات المخاطر العالمية:
يرصـــد تقريـــر املخاطـــر العامليـــة لعـــام 2021، الصـــادر عـــن 
ـــر  ـــدات واملخاط ـــات التهدي ـــي، توقع ـــادي العامل ـــدى االقتص املنت
ـــث  ـــة، حي ـــنوات قادم ـــدة 10 س ـــاري ومل ـــام الج ـــة يف الع العاملي
جـــاءت يف مقدمتهـــا موجـــات الطقـــس الجامحـــة، وفشـــل 
العمـــل املناخـــي، واألرضار البيئيـــة الناتجـــة عـــن العامـــل 

البـــري.

ــن  ــادر ع ــام 2021، الص ــاخ لع ــر املن ــؤرش مخاط ــر م ويُظه
مؤسســة German Watch، أن آثــار تغــر املنــاخ محسوســة 
املناخيــة  األحــداث  وأن  العــامل،  أنحــاء  جميــع  يف  بالفعــل 
ــي لخســائر الكــوارث،  الشــديدة واملتكــررة هــي املحــرك الرئي
ــاخ.  ــر املن ــار تغ ــاص بآث ــكل خ ــر بش ــة تتأث ــدول النامي وأن ال
فوفقــاً ملــا رصــده التقريــر خــال الفــرة )2000 – 2019(، فــإن 
ــر  ــة لظواه ــار الكمي ــراً باآلث ــر تأث ــدول األك ــن ال ــو 60% م نح
ــط. ــض إىل املتوس ــل املنخف ــدول ذات الدخ ــن ال ــي م ــاخ ه املن

ــام 2020،  ــة لع ــات املناخي ــة الخدم ــر حال ــر تقري ــا يش ك
ــر  ــة، إىل أن أك ــاد الجوي ــة لألرص ــة العاملي ــن املنظم ــادر ع الص
مــن 11000 كارثــة حدثــت عــى مــدى الســنوات الـــ 50 املاضية، 
ترجــع إىل أخطــار تتعلــق بالطقــس واملنــاخ، وتســببت يف وفــاة 

نحــو مليــوين شــخص، وخســائر اقتصاديــة تتجــاوز 3.6 تريليــون 
دوالر أمريــي.

ــا  ــه عــى الرغــم مــن أن جائحــة فــروس كورون ــايل فإن وبالت
ــرة سيســتغرق  ــة كب ــة دولي ــة واقتصادي قــد فجــرت أزمــة صحي
ــاخ ســيظل يشــكل  ــإن تغــر املن ــا عــدة ســنوات، ف التعــايف منه
تهديــداً مســتمراً ومتزايــداً للحيــاة البريــة والنظــم اإليكولوجيــة 
ــب  ــا يتطل ــو م ــة، وه ــرون قادم ــات لق ــادات واملجتمع واالقتص
ــدرة  ــق الق ــو تحقي ــتدامة نح ــر اس ــق أك ــاً يف طري ــي قُدم املُ
عــى الصمــود والتكيــف مــع تغــر املنــاخ الناجــم عــن األنشــطة 

ــة. البري

أهمية اإلنذار الُمبكر:
ـــة  ـــدرات الازم ـــن الق ـــة م ـــر”، مجموع ـــذار املبك يُقصـــد بــــ “اإلن
إلعـــداد ونـــر معلومـــات تحذيريـــة مفهومـــة وواضحـــة ويف 
الوقـــت املناســـب، لتمكـــن األفـــراد واملجتمعـــات واملؤسســـات 
املُهـــددة باألخطـــار لتســـتعد وتتـــرف بشـــكل مناســـب، 
ــار  ــدم االقتصـ ــذار وعـ ــتجابة لإلنـ ــة يف االسـ ــق الفعاليـ وتحقيـ

عـــى مجـــرد تعميـــم التحذيـــر.

Early Warning Sys-  وميكـــن ألنظمـــة اإلنـــذار املبكـــر
إنقـــاذ األرواح واملمتلـــكات  تُســـِهم يف  الناجحـــة أن    tems
والبُنـــى التحتيـــة وحايـــة ُســـبُل العيـــش وتدعـــم االســـتدامة 
ــن  ــؤولن واإلداريـ ــاعد املسـ ــا تسـ ــل، كـ ــدى الطويـ ــى املـ عـ
الحكوميـــن يف تخطيطهـــم، فضـــاً عـــن توفـــر األمـــوال عـــى 

ــدول. ــادات الـ ــة اقتصـ ــل وحايـ ــدى الطويـ املـ

ويف هـــذا اإلطـــار، قـــال أمـــن عـــام املنظمـــة العامليـــة 
ــاالس،  ــري تـ ــدة، بيتـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة التابعـ ــاد الجويـ لألرصـ
إن “نظـــم اإلنـــذار املبكـــر رشط أســـايس للحـــد بفعاليـــة مـــن 
مخاطـــر الكـــوارث والتكيـــف مـــع تغـــر املنـــاخ. فاالســـتعداد 
ـــت املناســـب،  ـــدرة عـــى اتخـــاذ إجـــراءات يف الوق للكـــوارث والق
ـــا  ـــاة الكثريـــن ويحمي ويف املـــكان املناســـب، ميكـــن أن ينقـــذا حي

ُســـبُل عيـــش املجتمعـــات يف كل مـــكان”. 
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دروس دولية في تحسين “اإلنذار المبكر” للتهديدات المناخية

تجارب ناجحة:
ــاد  ــات األرصـ ــن توقعـ ــوات تحسـ ــول فجـ ــر حـ ــح تقريـ يوضـ
الجويـــة وأنظمـــة اإلنـــذار املبكـــر واملعلومـــات املناخيـــة، 
ــو  ــة يف يوليـ ــاد الجويـ ــة لألرصـ ــة العامليـ ــن املنظمـ ــادر عـ الصـ
2021، أن االســـتثار يف أنظمـــة اإلنـــذار املبكـــر باألخطـــار 
ـــن  ـــرب م ـــا يق ـــاة م ـــاذ حي ـــأنه إنق ـــن ش ـــينها م ـــددة وتحس املتع
23 ألـــف شـــخص، وتوفـــر مـــا ال يقـــل عـــن 162 مليـــار دوالر 

ــنوياً. أمريـــي سـ

ــتعراض  ــال اسـ ــن خـ ــك مـ ــى ذلـ ــتدالل عـ ــن االسـ وميكـ
ـــال  ـــة يف مج ـــة الناجح ـــارب الدولي ـــض التج ـــية لبع ـــح رئيس مام

اإلنـــذار املبكـــر للمخاطـــر املناخيـــة، عـــى النحـــو التـــايل:

ـــات:  ـــق الغاب ـــر حرائ ـــة مخاط ـــة يف مواجه ـــة األوروبي 1- التجرب
ــون  ــف مليـ ــوايل نصـ ــرق حـ ــات يف حـ ــق الغابـ ــبب حرائـ تتسـ
ـــاد  ـــاء دول االتح ـــع أنح ـــة يف جمي ـــق الطبيعي ـــن املناط ـــار م هكت
ــبة  ــا بنسـ ــرص حدوثهـ ــن فـ ــاخ مـ ــر املنـ ــد تغـ األورويب، ويزيـ
30% عـــى األقـــل. وملواجهـــة تلـــك املخاطـــر املتزايـــدة، تـــم 
إنشـــاء نظـــام معلومـــات لحرائـــق الغابـــات األوروبيـــة لجمـــع 
ــك  ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــق عنهـ ـ ــاغ املُنسَّ ــدة واإلبـ ــات موحـ معلومـ
ثـــة  التنبـــؤ بأخطارهـــا، ومراقبتهـــا، وتوفـــر معلومـــات ُمحدَّ
ـــل  ـــاً، وتحلي ـــرات يومي ـــت م ـــى س ـــتعلة حت ـــق املش ـــن الحرائ ع
ـــي األوىل  ـــة ه ـــذه املنظوم ـــرب ه ـــا. وتعت ـــم أرضاره ـــدتها وتقيي ش
ــى  ــدول عـ ــن الـ ــراً مـ ــدداً كبـ ــي عـ ــي تغطـ ــا التـ ــن نوعهـ مـ
مســـتوى إقليمـــي، ثـــم تطـــورت تلـــك املنظومـــة لتشـــمل 43 

دولـــة يف أوروبـــا والـــرق األوســـط وشـــال أفريقيـــا.

ـــاد  ـــل االتح ـــة داخ ـــغيل املنظوم ـــداد وتش ـــة إع ـــدر تكلف وتُق
ـــايل  ر إج ـــدَّ ـــا تُق ـــنوياً. بين ـــورو س ـــون ي ـــو 1.8 ملي األورويب بنح
العوائـــد االقتصاديـــة لهـــا، مبـــا يف ذلـــك منـــع األرضار البيئيـــة 
والخســـائر االقتصاديـــة لصناعـــة األخشـــاب يف أوروبـــا، بنحـــو 

ـــنوياً. ـــورو س ـــون ي 390.5 ملي

ـــر  ـــات الح ـــر موج ـــن مخاط ـــد م ـــرالية يف الح ـــة األس 2- التجرب
الشـــديدة: أدت موجـــات الحـــرارة القياســـية يف جنـــوب رشق 
أســـراليا يف ينايـــر مـــن عامـــي 2009 و2014، إىل زيـــادة معـــدالت 
الوفيـــات واإلصابـــات مبـــا يتجـــاوز بكثـــر املعـــدالت املتوقعـــة 
ـــرالية  ـــلطات األس ـــت الس ـــد أسس ـــام. وق ـــن الع ـــت م ـــذا الوق له
نظامـــاً للتحذيـــر مـــن املوجـــات الحـــارة وبـــدأت يف اختبـــاره 

عـــام 2009.

ــام بشـــكل  وبحلـــول عـــام 2014 تـــم تحســـن هـــذا النظـ
ـــرارة  ـــات الح ـــجيل درج ـــد وتس ـــى رص ـــد ع ـــث يعتم ـــر، حي كب
اليوميـــة املتوقعـــة التـــي يقدمهـــا مكتـــب األرصـــاد الجويـــة، 
وعندمـــا يُتوقـــع أن تتجـــاوز درجـــة الحـــرارة يف أي وقـــت 
ــده  ــم تحديـ ــذي تـ ــد الـ ــة الحـ ــبعة املقبلـ ــام السـ ــال األيـ خـ
عـــى أنـــه يتســـبب يف زيـــادة الوفيـــات، يتـــم إصـــدار تحذيـــر 
ـــاهم  ـــة. وس ـــات املعني ـــة والجه ـــة املحلي ـــلطات الحكومي إىل الس
ذلـــك يف تقليـــل الوفيـــات يف أســـراليا بســـبب موجـــات الحـــر 

ــام 2007. ــة بعـ ــبة 59% مقارنـ ــام 2014 بنسـ ــديدة عـ الشـ

الفيضانـــات  3- تجربـــة بنجاديـــش للحـــد مـــن مخاطـــر 
واألعاصـــر: تعتـــرب الكثافـــة الســـكانية يف بنجاديـــش مـــن 
ـــار  ـــن األخط ـــل م ـــخ طوي ـــاك تاري ـــامل، وهن ـــى يف الع ـــن األع ضم
الطبيعيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا، ومنهـــا الفيضانـــات واألعاصـــر. 
ولذلـــك تـــم إنشـــاء نظـــام لإلنـــذار املبكـــر مبخاطـــر األعاصـــر 
ـــطح  ـــتوى س ـــوب مس ـــاع منس ـــم ارتف ـــمل تقيي ـــات، يش والفيضان
البحـــر، وتأثـــر املخاطـــر املناخيـــة عـــى املحاصيـــل الزراعيـــة. 
إذ تُقـــدم إدارة األرصـــاد الجويـــة يف بنجاديـــش معلومـــات 
عـــن األحـــداث الخطـــرة إىل املكاتـــب اإلقليميـــة والفرعيـــة 
ـــذه  ـــر ه ـــة بتمري ـــق الفرعي ـــب املناط ـــوم مكات ـــات، وتق باملقاطع
ــو  ــزة راديـ ــة مـــن خـــال أجهـ ــتوى القريـ ــات إىل مسـ املعلومـ

عاليـــة الـــردد.

وقـــد نجـــح هـــذا النظـــام يف تقليـــل عـــدد الوفيـــات 
الناجمـــة عـــن األعاصـــر والفيضانـــات يف بنجاديـــش عـــام 
ـــي 1970 و1991،  ـــا عام ـــة بنظرته ـــرة مقارن ـــو 100 م 2007 بنح
عـــى الرغـــم مـــن حدوثهـــا بالشـــدة نفســـها وتأثرهـــا عـــى 
ــاً. كـــا أدى إىل انخفـــاض متوســـط  املســـاحات نفســـها تقريبـ
ــق  ــن 78 إىل 57 دوالراً يف املناطـ ــة مـ ــول املاديـ ــارة األصـ خسـ

املتأثـــرة بالفيضانـــات.

الفعالية: تحسين 
ــدة  ــن حـ ــد زادت مـ ــة قـ ــرات املناخيـ ــول إن التغـ ــن القـ ميكـ
ــى  ــامل، وعـ ــول العـ ــة حـ ــوارث الطبيعيـ ــدوث الكـ ــرة حـ ووتـ
ـــادي  ـــن تف ـــه ال ميك ـــول إن ـــض إىل الق ـــاب البع ـــن ذه ـــم م الرغ
ــة  ــة الناجحـ ــربات الدوليـ ــإن الخـ ــوارث فـ ــذه الكـ ــرات هـ تأثـ
ـــال التقليـــل مـــن  تربهـــن عـــى أنـــه ميكـــن وبشـــكل فعَّ
تداعيـــات تلـــك الكـــوارث بريـــاً واقتصاديـــاً مـــن خـــال 
بنـــاء نظـــم فعالـــة وناجحـــة لإلنـــذار املبكـــر، وبنـــاء قـــدرات 
االســـتعداد واالســـتجابة مـــن خـــال الركيـــز عـــى نهـــج الحـــد 

ــوارث. ــن إدارة الكـ ــدالً مـ ــا بـ ــر وإدارتهـ ــن املخاطـ مـ

ـــة  ـــات املناخي ـــة الخدم ـــر حال ـــدم تقري ـــار، يُق ـــذا اإلط ويف ه
ـــن  ـــراتيجية لتحس ـــات االس ـــن التوصي ـــة م ـــام 2020 مجموع لع
تنفيـــذ نظـــم اإلنـــذار املبكـــر وفاعليتهـــا عـــى نطـــاق العـــامل، 

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــن إيجازه ـــي ميك والت

ـــم  ـــق بنظ ـــا يتعل ـــدرات في ـــرات يف الق ـــد الثغ ـــتثار لس 1- االس
ـــدول الصغـــرة  ـــدان منـــواً وال ـــذار املبكـــر، الســـيا يف أقـــل البل اإلن

ـــة. النامي

2- تركيـــز االســـتثار عـــى تحويـــل معلومـــات اإلنـــذارات 
املبكـــرة إىل إجـــراءات مبكـــرة.

3- ضـــان اســـتدامة التمويـــل للنظـــام العاملـــي للرصـــد الـــذي 
ـــرة. ـــذارات املبك ـــه اإلن ـــوم علي تق

ـــد  ـــم لتحدي ـــة والتقيي ـــن االتســـاق يف املراقب ـــد م ـــق مزي 4- تحقي
ـــر بشـــكل أفضـــل. ـــذار املبك ـــة نظـــم اإلن فعالي

ــة  ــدول الناميـ ــيا يف الـ ــات، السـ ــوات يف البيانـ ــد الفجـ 5- سـ
واألقـــل منـــواً.
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حظيـت قضيـة التغـرات املناخية باهتـام متزايد مـن قبل املجتمع 
الـدويل، وسـط مسـاعٍ مسـتمرة للحد مـن تأثراتها املحتملـة التي قد 
تتسـبب يف كارثة بيئية غر مسـبوقة. ويف هذا السـياق، أصدر املربمج 
ورجـل األعـال األمريـي بيل جيتس، مؤسـس رشكة مايكروسـوفت، 
كتابًـا جديـًدا يف منتصـف فرباير املـايض بعنوان “كيفيـة تجنب كارثة 
مناخيـة: الحلـول املتوفـرة لدينـا واالخراقـات التـي نحتاجهـا”. وقـد 
سـلط من خالـه الضوء عـى التأثـرات املحتملة للتغـرات املناخية، 

مـع وضـع عدد مـن الـرؤى والحلول للتعاطـي مع تلـك الظاهرة.

الكتـاب يف ظـل توقيـت دقيـق والفـت، وذلـك  ويـأيت صـدور 
لعـدد مـن االعتبـارات، يأيت يف مقدمتهـا التغر الذي طرأ عـى اإلدارة 
األمريكيـة والذي أفىض إىل عودة الواليات املتحدة األمريكية التفاقية 
باريـس للمناخ. كا يـأيت صدور الكتاب قبل انعقاد الدورة السادسـة 
والعريـن ملؤمتـر األمـم املتحـدة لتغـر املنـاخ يف نوفمـرب 2021 يف 
جاسـكو )أكـرب مـدن أسـكتلندا( والـذي يسـتهدف حشـد الجهـود 

الدوليـة للتعامـل الفاعـل مع قضيـة التغـرات املناخية.

معادلة معقدة: 
يـرى “بيـل جيتـس” أن التعامل الجاد مع ظاهـرة التغرات املناخية 
بـات رضورة ُملحـة وهدفًـا يجـب أن تسـعى إليـه البريـة، تجنبًـا 
أليـة كـوارث بيئيـة محتملـة. ولهـذا حـاول الوقـوف عـى أسـباب 
التغـرات املناخيـة وتداعياتهـا، حيـث يشـر إىل أن القضـاء عـى 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري يجـب أن تصبـح غايـة عاملية 
تسـعى إليها الحكومات، خاصة يف ظل ارتفاع ثاين أكسـيد الكربون، 
ومـا يتبعـه من ارتفـاع يف درجات الحـرارة، وذوبان الجليـد، وارتفاع 

مسـتوى سـطح البحـر، فضًا عـن حـاالت الجفـاف والفيضانات.

وقـد وضـع “جيتـس” هدفًـا اسـراتيجيًا يـدور حـول القضاء عى 
االنبعاثـات الكربونيـة بصـورة كاملـة، وليـس تقليلهـا كا يسـتهدف 
البعـض لتجنـب التكاليـف االقتصاديـة والبرية والبيئيـة التي ميكن 
أن تنجم عن اسـتمرار تلك االنبعاثات، وقد أكد عى رضورة التخلص 
مـن 51 مليـار طن من غازات االحتبـاس الحراري التي تُضاف للغاف 
الجـوي سـنويًا، وصـواًل إىل صفـر انبعاثـات بحلـول عـام 2050، وقـد 
رشح سـبل وكيفيـة القضـاء عى تلـك األطنان مـن االنبعاثـات والتي 
تتشـكل وفًقـا لخمسـة مصـادر، حيـث إن اسـتخدام مصـادر الطاقة 
املتجـددة وتقليـل الوقـود األحفـوري مـن شـأنه أن ميثـل نحـو %27 
مـن االنخفاضـات املطلوبـة، عـاوة عـى تغير طـرق تصنيع السـلع 
والتـي قـد تحقـق انخفاضـات مبقـدار 31%، كـا ميكـن أن يسـاهم 
تغيـر طـرق زراعة املحاصيل الغذائية، وتقليل السـفر، والحفاظ عى 
املبـاين دافئـة أو بـاردة، يف خفض االنبعاثات بنحـو 18% و16% و%6 

عـى التوايل.

وقـد عمـل “جيتس” عى توظيـف األرقام يف اسـراتيجية التحول 
إىل انبعاثـات صفريـة، بهـدف لفت األنظـار لحدود وحجـم التحدي، 
ومـا ميكـن إنجـازه يف هـذا الصـدد؛ إذ إن مخاطـر عـدم الوصـول 
للحالـة الصفريـة من االنبعاثـات قد تنتج عنها جملة مـن التداعيات 
الوخيمـة، فقد تؤدي التغـرات املناخية لوفاة ماين األشـخاص حول 
العـامل، وقـد تصبـح تأثراتهـا البرية املحتملـة أكر فتًكا وأشـد حدة 
من تأثرات انتشـار وتفي األوبئة، حيث يعتقد الكاتب أن اسـتمرار 
تلك االنبعاثات ميكن أن يتسـبب يف وفيات أكر خمس مرات ضحايا 

* هذا الكتاب عرضه الباحث »عبد المنعم محمد«  على موقع مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة، بتاريخ 7 أبريل 2021.

املصدر:
Bill Gates, ”How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need“, )USA: Large print, 2021( 

t بيل جيتس*

حلول بيل جيتس:
كيف يتجنب العالم كوارث التغيرات المناخية؟
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األنفلونـزا اإلسـبانية التـي أودت بحياة خمسـن مليون شـخص. وقد 
انتهـى الكاتـب إىل أن األمـر رغـم صعوبتـه، إال أن األمـل يف التحـول 

وتحقيـق الهدف املنشـود ال يـزال ممكًنا.

وترتيبًـا عـى مـا سـبق، يـرى الكاتـب أن البلدان النامية سـتصبح 
أكـر عرضـة لتلـك التأثـرات؛ إذ إن التغـرات املناخيـة مـن شـأنها 
أن تهـدد حيـاة املواطنـن وسـبل معيشـتهم، كـا أنهـا قـد تؤثـر 
عـى املسـاعي الراميـة لرفـع مسـتوى معيشـة الطبقـات األكـر فقرًا 
واحتياًجـا يف تلـك املجتمعـات، خاصـة وأن الفقـراء معرضون بشـكل 
كبـر لتداعيـات الجفاف والفيضانات وموجات الحـر املتزايدة مقارنة 

بغرهـم يف الـدول املتقدمـة.

وعليـه، شـدد عـى أهميـة االسـتجابة املرنـة يف كل مـن البلـدان 
الفقـرة والغنيـة يف مواجهـة التغـرات املناخيـة؛ إذ إن التكيـف مـع 
التأثـرات الحاليـة واملسـتقبلية لـن يكـون حـًا مجديًـا، بـل يجـب 
تكثيـف الجهـود للقضاء عـى االنبعاثـات العاملية لغـازات االحتباس 

الحـراري.

الخروج اآلمن:
خـال فصـول الكتـاب االثنـي عـر، حـاول “بيـل جيتـس” أن يضـع 
أمـام الحكومـات واملعنيـن خطـة عمليـة وملموسـة للخـروج اآلمن، 
فلـم يكتِف فقط بتحديد أسـباب وآثـار التغرات املناخيـة؛ بل حاول 
الركيـز عـى وضـع الحلـول واآلليات التـي ميكن مـن خالها تحقيق 
الهـدف األكـرب املتمثـل يف إزالـة انبعاثات غـازات االحتبـاس الحراري 
بحلـول 2050. وألن مقـدار االحرار يعتمد عـى االنبعاثات املراكمة، 
فيجـب عـى الـدول الغنيـة كالواليـات املتحـدة األمريكيـة واململكة 
املتحـدة البـدء يف خفـض االنبعاثـات مـن اآلن وعـى مـدى الثاثـن 
عاًمـا القادمـة. وقد وضـع الكاتب مجموعة من الحلـول للتعامل مع 

تلـك الظاهرة فيـا ييل:

1- االسـتثامر يف الطاقـة النظيفـة: يرى الكاتب أن هنـاك احتياًجا إىل 
االسـتثار بجديـة يف الطاقـة النظيفـة التـي ترتبـط بصـورة كبـرة يف 
اإلبـداع واالبتـكار يف هـذا القطاع الحيـوي، مبا يُعزز مـن دور األجيال 
املسـتقبلية مـن الـركات املختلفـة ومـا ترتبـط بهـا مـن أنشـطة 
ووظائـف اقتصاديـة مصاحبـه، حيـث إن وضع خطـة لتطوير الطاقة 
النظيفـة وخفـض تكاليفهـا واالسـتغال األمثـل للتقدم العلمـي يُعد 
توجًهـا ذكيًـا للحد من التداعيـات والعواقب الوخيمـة لظاهرة التغر 
املناخـي، عـاوًة عـى وضـع اسـراتيجيات محفـزة يف مجـال الطاقـة 

النظيفة.

2- رشاكـة متعـددة األطراف: أحد الحلول التي طرحها الكاتب تتمثل 
يف التنسـيق الثـايث بـن املسـتوى الحكومـي الرسـمي وبـن القطـاع 
الخـاص وعـى املسـتوى الفردي. فعى املسـتوى الحكومـي يجب أن 
تتخـذ الـدول عدًدا من السياسـات تتمثل يف تسـعر الكربـون، ودعم 
أسـعار مصـادر الطاقة املتجددة، والبحث والتطويـر، والتمويل. فضًا 
عـن اإلعفـاءات الريبيـة للسـيارات الخالية مـن االنبعاثـات وفرض 
الرائـب لتعديـل السـلوك. إىل جانـب أهميـة التعـاون الوثيـق بـن 
الحكومـات عـى املسـتويات كافـة، خاصـة وأن هناك حالـة من عدم 
التعـاون متعدد األطراف للتعامل مع مشـكلة التغـر املناخي، خاصة 
يف ظـل ارتبـاط الحلـول الخاصة بتلك الظاهـرة بالقرارات السياسـية، 
والتـي ميكـن دحضهـا وعـدم تنفيذها من جانـب املصالح املكتسـبة 
القويـة أو تهميشـها بسـبب الا مبـاالة البروقراطيـة أو تقويضها من 

قبـل القيادات السياسـية الضعيفة، أو إضعافها من خال املنافسـات 
الجيوسياسـية وكذلك متسـك الدول باآلراء القدمية املتعلقة بالسـيادة 
الوطنيـة، مدلـًا عـى ذلـك بقمـة “كوبنهاجـن” للتغر املناخـي التي 
التوصـل  األوروبيـة يف  الـدول  عـام 2009، وقـد فشـلت  انعقـدت 
التفـاق قانـوين ملـزم للواليـات املتحـدة حـول ضوابـط الحفـاظ عى 
التغـر املناخي.أمـا عـى املسـتوى الفـردي فيجـب عـى األفـراد أيًضا 
أن يضطلعـوا بدورهـم يف الحـد مـن االنبعاثات عرب انتهاج سياسـات 
تعمـل عـى التعجيـل بالتحـوُّل إىل صفريـة االنبعاثات، مثـل التوجه 
السـيارات  مثـل  الكربـون  عدميـة  أو  منخفضـة  منتجـات  لـراء 
الكهربائية، وهو من شـأنه أن يؤدي إىل اجتذاب املزيد من املنافسـة 
يف هـذه املجـاالت، ويحّولهـا يف النهايـة إىل مصـادر صديقـة للبيئـة. 
وعـى صعيـد القطـاع الخـاص، مُيكـن تحقيق قـدر من التنسـيق بن 
الركات املختلفة، وتنسـيق الجهود املشـركة لدعم مشـاريع الطاقة 
الرائـدة، وإطـاق مبـادرات للتعجيـل باالنتقـال إىل الطاقـة النظيفة، 
وذلـك مـن خـال ابتكار طـرق منخفضـة أو عدمية الكربـون لتصنيع 
األسـمنت والصلـب، وتوليـد وتخزيـن كميـات ضخمـة مـن الكهرباء 

النظيفـة، وزراعـة النباتات.

3- توظيـف التكنولوجيـا: يرى الكاتب أهمية اسـتخدام تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي لكونها عامًا يُسـاهم يف القضاء عى االنبعاثات، 
حيـث يـرى أهميـة االسـتثار يف التكنولوجيـا والتقنيـات املتعلقـة 
باملنـاخ، والعمـل عى ضـخ مزيد من االسـتثارات يف مجال أبحاث 
املنـاخ، والعمـل عـى وضع خطـة عمليـة ملموسـة لتحقيق هدف 
االنبعاثـات الصفريـة، والعمـل عـى توفـر اإلمكانيـات املختلفـة 
للجامعـات التـي تسـاهم يف تعزيز األفـكار وتطويـر التكنولوجيات 
جامعـات  يف  والهندسـة  واألبحـاث،  العلـوم،  تُـَعــد  إذ  النظيفـة. 
العـامل، مـن بـن العوامـل األكـر أهميـة يف الوصـول إىل االنبعاثات 
الصفريـة، ولكـن دون اقتصـار ذلـك عـى الجانـب النظـري فقـط، 
وتوجيـه  ملسـاعدة  الواقـع  أرض  يف  عمليـة  بصـورة  تطبيقـه  بـل 
السياسـات الجديدة وتشـكيل السـوق. ولعل توظيـف التكنولوجيا 
يسـتهدف الوصـول ملعيـار محفظـة الطاقـة املتجددة التـي تضمن 
تسـعر الطاقـة، وتعزيـز االسـتثارات املاليـة يف األبحـاث العلميـة 

باملناخ.  املتعلقـة 

والتغـرات  الحـراري  االحتبـاس  أن  “جيتـس”  يـرى  ختاًمـا؛ 
تحتـاج  التـي  للحـدود  العابـرة  القضايـا  مـن  أصبحـت  املناخيـة 
لتكاتـف املجتمـع الـدويل للتغلـب عليهـا، والحيلولـة دون تفاقـم 
تأثراتهـا، وذلـك من خـال لعب دور أكر فاعلية مـن قبل املعنين 
وأصحـاب املصالـح، لخلـق نظام أكـر توازنًـا يرمي للتحـول للطاقة 

النظيفـة، ويتـاىش التداعيـات الوخيمـة عـى البريـة. 

التوقيـت،  الكتـاب يف هـذا  أهميـة طـرح  الرغـم مـن  وعـى 
ومحاولـة البحـث عـن حلـول واقعيـة لتلـك املعضلـة؛ إال أن هناك 
عـدًدا مـن االنتقـادات التـي ُوجهـت للمؤلـف، مـن بينهـا -عـى 
سـبيل املثـال- اسـتمرار اسـتثار مؤسسـة جيتس جزًءا مـن أموالها 
يف رشكات الوقـود األحفـوري حتـى نهايـة عـام 2019، وذلـك برغم 
إشـارة الكاتـب لسـحب اسـتثاراته مـن تلـك الـركات. كا ميكن 
قـراءة عـزم “جيتس” عى اسـتثار نحـو ملياري دوالر يف مشـاريع 
ورشكات ناشـئة خـال األعوام الخمسـة املقبلة ملجابهـة تغر املناخ 
لإلشـارة إىل جديتـه وشـعوره بحجـم التحـدي، ورضورة مواجهـة 

الظاهرة. تلـك 

ملفات إكسبو
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