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تعرضـــت أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــامل ملوجـــات جفـــاف شـــديدة
يف األشـــهر األخـــرة ،وألحقـــت خســـائر اقتصاديـــة بعـــدد مـــن
ال ــدول املتقدم ــة والنامي ــة ع ــى ح ــد س ــواء .وع ــى الرغ ــم م ــن
أن الجف ــاف لي ــس ظاه ــرة مناخي ــة جدي ــدة ،ف ــإن تنام ــي ح ــدة
موجاتـــه وتواترهـــا ،فضـــاً عـــن انتشـــاره الجغـــرايف الواســـع ،قـــد
أث ــار العدي ــد م ــن املخ ــاوف؛ نظــراً للتداعي ــات الس ــلبية الناجم ــة
عنـــه ،والتـــي تتضمـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ ،وخســـائر تلحـــق
ببع ــض القطاع ــات االقتصادي ــة ،ويف مقدمته ــا الزراع ــة والطاق ــة.
ويف هـــذا اإلطـــار ،يتنـــاول العـــدد ( )24مـــن سلســـلة “رؤى
عامليـــة” عرضـــاً موجـــزاً لعـــدد مـــن التقاريـــر والدراســـات
والتحلي ــات واملق ــاالت الص ــادرة ع ــن منظ ــات دولي ــة أو مراك ــز
فكـــر أو مجـــات وصحـــف عامليـــة ،والتـــي ركـــزت عـــى عـــدد
مـــن املحـــاور الرئيســـية ذات الصلـــة بأزمـــة الجفـــاف يف العـــامل،
ومنه ــا االنتش ــار الجغــرايف ملوج ــات الجف ــاف يف مناط ــق مختلف ــة،
وأبـــرز التداعيـــات واملخاطـــر الناجمـــة عنهـــا ،ال ســـيام املتعلقـــة
بالتأث ــرات االقتصادي ــة ،وص ــوالً إىل اآللي ــات والسياس ــات املمك ــن
تبنيهـــا ملواجهـــة هـــذا التحـــدي العاملـــي.

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر العامليــة ،مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف
مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
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• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا ،وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث
والدراســات املتقدمــة”.
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ً
أوال :انتشار جغرافي
باتــت موجــات الجفــاف أكــر حــدة وانتشــاراً
عامليــاً ،لتشــمل العديــد مــن املناطــق
الجغرافيــة ،مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،والصــن ،وأوروبــا ،باإلضافــة إىل
الــرق األوســط ،وأفريقيــا .ويف هــذا اإلطــار،
نــر الكاتبــان “كاشــا باتيــل” ، Kasha Patel
و”تيــم ميكــو”  ،Tim Mekoمقــاالً يف صحيفــة «واشــنطن
بوســت» األمريكيــة تحــت عنــوان« :رســم خريطــة االنقســام
الشــديد لهــذا الصيــف مــا بــن هطــول األمطــار والجفــاف»،1
أشــارا فيــه إىل أن الظــروف املناخيــة يف الواليــات املتحــدة تشــهد
تباينـاً ملموسـاً عــا كان عليــه الوضــع يف العقــود املاضيــة ،حيــث
عانــت بعــض الواليــات األمريكيــة مؤخـرا ً مــن موجــات الجفــاف
الشــديد ،يف حــن تســببت األمطــار الغزيــرة بواليــات أخــرى يف
حــدوث فيضانــات غــر مســبوقة.

وقــد ارتفــع متوســطدرجــات الح ـرارة يف الواليــات املتحــدة
مبــا يــراوح بــن  0.32و 0.55درجــة فهرنهايــت لــكل عقــد،
وذلــك منــذ عــام  .1979ووســط ارتفــاع درجــة الحـرارة ،وتراجــع
معــدالت هطــول األمطــار الشــتوية والثلــوج ،عانــت منطقــة
غــرب الواليــات املتحــدة ،خاصـ ًة واليــة كاليفورنيــا ،مــن الجفــاف
الشــديد ،وهــي األحــوال نفســها التــي شــهدتها الســهول الوســطى
والجنوبيــة يف البــاد .ويف امل ُجمــل ،غطــى الجفــاف حــوايل %65
مــن املســاحة األمريكيــة اعتبــارا ً مــن  30أغســطس .2022
كــا كانــت الصــن مــن بــن الــدول املتــررة
بشــدة مــن موجــات الجفــاف هــذا العــام .ويف
هــذا الصــدد ،نرشت مجلــة “اإليكونوميســت”
الربيطانيــة مقــاالً بعنــوان« :جفــاف يف
الصــن يــرب الصناعــة» ،2أوضحــت فيــه أن
عــدداً مــن املقاطعــات الصينيــة ،خاصــ ًة يف منطقــة
الجنــوب الغــريب ،شــهدت ارتفاعــاً يف درجــات الحــرارة وســط
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انخفــاض معــدالت ســقوط األمطــار .وتســببت الحـرارة املرتفعــة
والجفــاف يف انخفــاض منســوب ميــاه نهــر يانغــزي ،مــا عرقــل
مــرور ســفن الشــحن ،وتعطيــل عمليــات توريــد املكونــات -
التــي عــادة مــا توفرهــا الــركات املصنعــة املوجــودة يف الجنــوب
الغــريب -إىل العديــد مــن الــركات املوجــودة يف جميــع أنحــاء
الصــن .ونجــم عــن أزمــة الجفــاف ،أيضـاً ،انخفــاض قــدرة توليــد
الطاقــة الكهرومائيــة يف مقاطعــة سيتشــوان إىل النصــف تقريب ـاً
مقارنـ ًة بالعــام املــايض ،مــا أ ّدى إىل وقــف العمليــات التصنيعيــة
يف العديــد مــن الــركات العاملــة يف املنطقــة مثــل «تويوتــا»
اليابانيــة ،و”فوكســكون” التايوانيــة .وقــد تعطــي األزمــة الحاليــة
الناتجــة عــن الجفــاف وموجــات الحــر ،ملحــة للمســؤولني الصينني
عــن بعــض التحديــات التــي قــد يواجهونهــا خــال الســنوات
القادمــة.
وعــى صعيــد أوروبــا ،أصــدرت املفوضيــة
األوروبيــة تقريــراً تحــت عنــوان« :الجفــاف
يف أوروبــا» ،3ذكــرت فيــه أن أنحــاء مختلفــة
مــن قــارة أوروبــا أصابهــا الجفــاف منــذ
بدايــة عــام  ،2022وتفاقــم األمــر يف أغســطس
املــايض .وعــى الرغــم مــن هطــول بعــض األمطــار يف
الفــرة مــن  11إىل  17أغســطس  ،2022فــإن العواصــف الرعديــة
املصاحبــة لهــا حــدت مــن اآلثــار املفيــدة لهطــول األمطــار يف
بعــض املناطــق .وتوقــع التقريــر أن تكــون الظــروف املناخيــة
قريبــة مــن املعتــاد يف معظــم أنحــاء أوروبــا حتــى نوفمــر ،2022
بينــا قــد تشــهد منطقــة وســط أوروبــا ظروفـاً مناخيــة أكــر دفئاً
وجفاف ـاً مــن املعتــاد ،أمــا يف بعــض مناطــق مثــل شــبه الجزيــرة
األيبرييــة (الجنــوب الغــريب مــن أوروبــا) ،فمــن املتوقــع أن تكــون
الظــروف أكــر جفاف ـاً مــن امل ُعتــاد.

وطالــت أرضار الجفــاف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة
يف أوروبــا ،وأبرزهــا الطاقــة ،والنقــل النهــري ،والزراعــة .إذ تأثــرت
عمليــات توليــد الطاقــة الكهرومائيــة وأنظمــة التربيــد ملحطــات
الطاقــة األخــرى؛ بســبب انخفــاض حجــم امليــاه املخزنــة ،مــع
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الرتاجــع الحــاد يف معــدالت هطــول األمطــار .كــا تســببت
موجــات الجفــاف يف تراجــع معــدالت تدفــق امليــاه إىل األنهــار
يف أوروبــا ،ويف مقدمتهــا نهــر الرايــن ،األمــر الــذي عطّــل حركــة
املالحــة التجاريــة بالنهــر .وعــى صعيــد قطــاع الزراعــة ،فقــد
تــرر إنتــاج العديــد مــن املحاصيــل تأثــرا ً مبوجــات الجفــاف
والطقــس الحــار ،ومنهــا الــذرة وفــول الصويــا وعبــاد الشــمس،
لترتاجــع بنحــو  ،%16و ،%15و ،%12عــى الرتتيــب ،مقارنــة
مبتوســطالســنوات الخمــس املاضيــة.
وبالنســبة ملنطقــة الــرق األوســط ،نــر
مجموعــة مــن الك ّتــاب دراســة يف مجلــة
“الهندســة”  ،Engineeringالصــادرة عــن
،Scientific Research Publishing SCIRP
بعنــوان“ :تغــر املنــاخ :الجفــاف وزيــادة
التصحــر يف الــرق األوســط ،مــع إشــارة خاصــة إىل
العــراق” ،4أوضحــت أن الــرق األوســط ُيعــد مــن بــن أكــر
املناطــق تــرراً بســبب التغــر املناخــي وموجــات الجفــاف،
منوهــة بــأن املنطقــة ستشــهد انخفاضــاً ملحوظــاً يف معــدل
هطــول األمطــار الشــتوية مــع زيــادة درجــة الحـرارة حتــى نهايــة
هــذا القــرن ،وكالهــا ســيؤدي إىل زيــادة الجفــاف والتصحــر.

وعــى وجــه التحديــد ،يعــاين الع ـراق مــن الجفــاف الشــديد،
وتراجــع الغطــاء النبــايت ،وزيــادة زحــف الكثبــان الرمليــة عــى
األرايض الزراعيــة .ويرجــع نشــوء تلــك الظواهــر إىل عــدة عوامــل،
مــن بينهــا االعتــاد يف الغالــب عــى مــوارد امليــاه الســطحية
القادمــة مــن الــدول املجــاورة ،باإلضافــة إىل الســنوات الطويلــة
التــي عــاىن خاللهــا العــراق عــدم االســتقرار الســيايس .وأدت
موجــات الجفــاف يف العــراق إىل انخفــاض مســاحة املراعــي
وتراجــع إنتاجيــة األرايض املزروعــة .فخــال الفــرة (- 1970
 ،)2010انخفضــت األرايض املزروعــة مــن  %12.2إىل  %8.3مــن
كامــل مســاحة البــاد .كــا لُوحــظ يف عــام  2015أن العـراق فقــد
 %34مــن امليــاه الســطحية عــى مــدى ثالثــة عقــود.
وعــى املســتوى األفريقــي ،أوضــح تقريــر صــادر
عـــن منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة التابعـــة
لألمــم املتحــدة بعنــوان« :الجفــاف يف القــرن
األفريقـــي :الخطـــة املنقّحـــة لالســـتجابة
الرسيعـــة للجفـــاف والتخفيـــف مـــن حدّ تـــه
لتجنـــب وقـــوع كارثـــة إنســـانية» ،5أن منطقـــة
الق ــرن األفريق ــي م ــن املُحتم ــل أن تتع ــرض ملخاط ــر إنس ــانية
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جم ــة بس ــبب الجف ــاف الش ــديد .وأش ــار التقري ــر إىل أن ثالث ــة
بل ــدان يف الق ــرن األفريق ــي وه ــي إثيوبي ــا وكيني ــا والصوم ــال،
تشـــهد معـــدالت ســـقوط أمطـــار دون املتوســـط ،مقارنـــ ًة مبـــا
كان ــت علي ــه الح ــال يف املواس ــم الثالث ــة الس ــابقة .ويب ــدو أداء
موســم األمطــار لعــام  2022يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة
يف كيني ــا ،ويف جن ــوب إثيوبي ــا وعف ــار ،ضعيفــاً ،في ــا تس ــتقبل
معظ ــم مناط ــق ش ــال وجن ــوب الصوم ــال وجيب ــويت أق ــل م ــن
 %75مـــن متوســـطهطـــول األمطـــار يف املواســـم املاضيـــة.
ً
ثانيا :تأثيرات اقتصادية
ســلطت العديــد مــن التقاريــر واملقــاالت
الضــوء عــى املخاطــر والتداعيــات املتعلقــة
مبوجــات الجفــاف عــى االقتصــاد العاملــي.
ويف هــذا الســياق ،نــر “لويــز والــش”
 Louise Walshعــى موقــع “جامعــة
كامربيــدج” تقري ـراً تحــت عنــوان“ :مــا هــي آثــار
الجفــاف؟» ،6اســتعرض فيــه أبــرز اآلثــار والتداعيــات الناجمــة
عــن الجفــاف عــى االقتصــاد العاملــي ،وفقــاً لــرؤى مجموعــة
مــن الخ ـراء املعنيــن بتغــر املنــاخ .إذ يتســبب الجفــاف ،طبق ـاً
للتقريــر ،يف حــدوث آثــار ســلبية بــارزة عــى القطــاع الزراعــي،
لعــل أهمهــا انخفــاض غلــة املحاصيــل الزراعيــة ،فضــاً عــن
تراجــع إنتاجيــة العــال .كــا تُعــد الطاقــة مــن بــن األنشــطة
الرئيســية املتــررة مــن الجفــاف .ففــي الرنويــج مثــاً ،يهــدد
انخفــاض مســتويات امليــاه صــادرات البــاد مــن الكهربــاء ،فيــا
عرقــل انخفــاض منســوب نهــر الرايــن عمليــات شــحن بعــض
اإلمــدادات الرضوريــة مثــل الفحــم والنفــط يف البلــدان األوروبيــة،
مــا ســيؤدي إىل تفاقــم أزمــة الطاقــة يف أوروبــا.
عــى جانــب آخــر ،أوضــح التقريــر أن التكيــف العاملــي مــع
تغــر املنــاخ قــد يســتغرق  30عامـاً يف املتوســط ،وبهــذه الوتــرة
ســيخرس العــامل حــوايل  %7مــن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي
بحلــول عــام 2100؛ نتيجــة اســتمرار االنبعاثــات الكربونيــة .ويف
حــال تســارع وتــرة التكيــف وصــوالً إىل  20عام ـاً فقــط ،ســيتم
خســارة  %4.5مــن الناتــج.

ويف الســياق ذاتــه ،جــاء تقريــر «آفــاق املحاصيــل وحالــة
الغــذاء” الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم
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املتحــدة ،7ليحــذر مــن أن الجفــاف ســيؤثر عــى اإلنتــاج الزراعــي
يف أنحــاء مختلفــة يف العــامل .ففــي أفريقيــا ،مــن املتوقــع أن يصــل
إجــايل إنتــاج الحبــوب إىل  209.5مليــون طــن يف عــام  ،2022أي
أقــل بنســبة  %1مــن متوســط الســنوات الخمــس املاضيــة؛ وذلــك
بســبب الجفــاف .ويف آســيا ،ســتؤثر ظــروف الطقــس الجــاف ســلباً
عــى إنتــاج املحاصيــل يف الــرق األدىن خــال العــام الجــاري.
وفيــا يتعلــق مبنطقــة أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي ،أشــار
التقريــر إىل وجــود مخــاوف بشــأن حجــم إنتــاج محصــول القمــح
لعــام  2022بســبب ظــروف الجفــاف غــر املعتــادة .ويف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،مــن املتوقــع أن يظــل إجــايل إنتــاج القمــح
أقــل مــن متوســط الســنوات الخمــس األخــرة؛ نتيجــة موجــات
الجفــاف .ويف االتحــاد األورويب ،يــؤدي اســتمرار تراجــع معــدالت
هطــول األمطــار إىل انخفــاض توقعــاتإجــايل إنتــاج الحبــوب
عامـاً بعــد آخــر.
كـــا نـــر “ســـتيفان إلريبيـــك” Stefan
 Ellerbeckمقـــاالً يف “املنتـــدى االقتصـــادي
العاملـــي” ،بعنـــوان“ :حـــاالت الجفـــاف
ت ــزداد س ــوءاً يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل ،إلي ــك
الســـبب ومـــا يجـــب القيـــام بـــه» ،8حيـــث
حـــذ ر مـــن أن تغـــر املنـــاخ يســـاهم يف تصاعـــد حـــاالت
الجف ــاف ونق ــص املي ــاه يف مختل ــف ق ــارات الع ــامل ،لتش ــمل
التداعي ــات الس ــلبية للجف ــاف العدي ــد م ــن ال ــدول األوروبي ــة،
واملناط ــق األخ ــرى يف الع ــامل .فع ــى الصعي ــد األورويب ،أعلن ــت
الحكومـــة اإليطاليـــة حالـــة الطـــوارئ يف خمـــس مناطـــق يف
أوائـــل يوليـــو 2022؛ بســـبب الجفـــاف الـــذي ُوصـــف بأنـــه
األســـوأ منـــذ  70عامـــاً ،وهـــدد إمـــدادات زيـــت الزيتـــون
واألرز يف إيطالي ــا .ك ــا ش ــهدت فرنس ــا أس ــوأ موج ــة جف ــاف
من ــذ ع ــام  ،1958وم ــن املتوق ــع أن يؤث ــر ذل ــك ع ــى إنت ــاج
محصـــول الـــذرة ليرتاجـــع هـــذا العـــام بنســـبة  %20تقريبـــاً
مقارنــ ًة بع ــام  .2021وفي ــا يتعل ــق باملناط ــق األخ ــرى ،تش ــر
التقديـــرات إىل أن أكـــر مـــن  %43مـــن مســـاحة الواليـــات
املتحـــدة كانـــت تعـــاين مـــن الجفـــاف بنهايـــة يوليـــو ،2022
لريف ــع ذل ــك م ــن خس ــائر االقتص ــاد األمري ــي بس ــبب الجف ــاف
والتـــي وصلـــت إىل  249مليـــار دوالر منـــذ عـــام .1980
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وبالرتكيـز على أوروبـا ،نشرت “كيـت ويتينـج”
 Kate Whitingمقـاالً يف «املنتـدى االقتصادي
العاملـي» ،بعنـوان« :خمسـة آثار غير متوقعة
للجفـاف يف أوروبـا» ،9أهمهـا مـا ييل:
	•زيــادة إنتــاج امللــح يف فرنســا :شــهد إنتــاج امللــح
ارتفاعــاً نتيجــة عمليــة تبخــر امليــاه ،إذ ســجلت بعــض
املناطــق الفرنســية مســتويات قياســية مــن إنتــاج ملــح
«فلــور دي ســيل» ،والــذي يتشــكل كقــرة عــى ســطح
امليــاه نتيجــة لعمليــة التبخــر.

	•تعطيـل عمليـات الشـحن عبر نهـر الراين :ففـي أملانيـا ،أدى
تراجـع معـدل هطـول األمطـار إىل انخفاض منسـوب املياه يف
نهـر الرايـن ،مما أثر سـلباً على عمليات الشـحن ،حيـث يتم
تحميـل قـوارب الشـحن مبـا يتراوح بين  30و %40فقـط من
سـعتها؛ لتجنـب الجنـوح يف امليـاه .وتسـبب ذلـك يف حـدوث
تأخير يف تسـليم الشـحنات وارتفـاع تكاليـف النقل.
	•اختنــاق إمــدادات الطاقــة :انخفــض توليــد الطاقــة
الكهرومائيــة بنســبة  %44يف إســبانيا .كــا اضطــرت بعــض
املحطــات النوويــة يف فرنســا إىل تقليــل اإلنتــاج؛ نتيجــة
انخفــاض منســوب ميــاه األنهــار ودفئهــا لدرجــة جعلتهــا ال
تســمح بتربيــد املفاعــات النوويــة.
وبالنســبة للصــن ،أوضــح مقــال للكاتبــة “إميــي
جونيــا”  Amy Guniaنُــر يف مجلــة «تايــم»
األمريكيــة بعنــوان« :الجفــاف الشــديد
يف الصــن يدفعهــا إىل االعتــاد أكــر عــى
الفحــم» ،10أن عــدداً مــن املــدن الصينيــة
تعرضــت يف األشــهر املاضيــة إىل موجــات الحــر
الشــديد وانــدالع حرائــق الغابــات ،وســط انخفــاض معــدل
هطــول األمطــار ،عــى نحــو أدى إىل حــدوث جفــاف غــر
مســبوق عــى طــول نهــر اليانغتــي؛ أطــول أنهــار الصــن .وقــد
تســببت هــذه العوامــل مجتمعــة يف إثــارة املخــاوف بشــأن إطالــة
أمــد اعتــاد الصــن عــى الفحــم ،الــذي ال يـزال يشــكل أكــر مــن
نصــف مزيــج الطاقــة لديهــا.
وانخفــض منســوب امليــاه يف خزانــات امليــاه بعــدد واســع
مــن املقاطعــات الصينيــة ،مثــل أنهــوي وجيانغــي وهــويب
وهونــان وتشونغتشــينغ وسيتشــوان ،مــا أدى إىل توقــف بعــض
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محطــات الطاقــة الكهرومائيــة عــن العمــل .وتشــر التوقعــات إىل
أن الجفــاف سيســتمر يف التأثــر عــى إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة
يف الصــن خــال األشــهر القليلــة املقبلــة ،مــا دفــع البعــض إىل
اعتبــار الطاقــة الكهرومائيــة مصــدر غــر موثــوق إلمــدادات
الطاقــة ،وإبـراز الحاجــة لالعتــاد عــى الفحــم يف توليــد الطاقــة.
ويف ضــوء تلــك الظــروف ،قامــت محطــات الطاقــة يف الصــن
بحــرق الفحــم الح ـراري بشــكل يومــي خــال أول أســبوعني مــن
شــهر أغســطس  ،2022بنســبة ارتفــاع بلغــت  %15مقارنــة بالعــام
املــايض ،مــا يربهــن عــى أن اإلدارة الصينيــة تعطــي األولويــة
عــى املــدى القصــر لتحقيــق أمــن الطاقــة عــى حســاب تحقيــق
األهــداف املناخيــة ،حيــث تعهــدت بكــن يف وقــت ســابق بخفــض
اســتخدامها للفحــم بــدءا ً مــن عــام  ،2026والوصــول إىل حيــاد
الكربــون بحلــول عــام .2060
جديــر بالذكــر أن الصــن ليســت وحدهــا التــي تتبنــى هــذا
التوجــه عاملي ـاً ،فقــد بــدأت أملانيــا يف إعــادة تشــغيل محطــات
الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم ،للحــد مــن اعتامدهــا عــى صــادرات
الطاقــة الروســية .كــا أدى ارتفــاع الطلــب عــى الطاقــة خــال
موجــات الحــرارة يف الهنــد ،إىل إعــان الحكومــة عــن إعــادة
تشــغيل مناجــم الفحــم القدميــة وزيــادة اإلنتــاج.
مــن ناحيــة أخــرى ،ركــزت بعــض الدراســات عىل
املخاطــر التــي تتعــرض لهــا مصــادر امليــاه يف
العــامل ،ومــن بينهــا الجفــاف ،والفيضانــات.
فقــد كشــفت دراســة نرشتهــا رشكــة ()GHD
االستشــارية العامليــة بعنــوان“ :أكوانوميكــس:
اقتصــادات مخاطــر امليــاه والقــدرة عــى الصمــود يف
املســتقبل” ،11عــن أن مخاطــر امليــاه ميكــن أن تتســبب يف خســائر
بقيمــة  5.6تريليــون دوالر يف الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي
بحلــول عــام .2050

وأشــارت الدراســة إىل وجــود تبايــن يف انتشــار مخاطــر امليــاه
عــى املســتوى القــاري؛ نتيجــة ملجموعــة مــن العوامــل ،مبــا يف
ذلــك حالــة البنيــة التحتيــة ،والصناعــات املهيمنــة ،والسياســات
الحكوميــة .فمــن املتوقــع أن تشــهد الواليــات املتحــدة وأس ـراليا
والفلبــن انخفاضــاً يــراوح بــن  %0.5و %0.7يف الناتــج املحــي
اإلجــايل الســنوي حتــى عــام 2050؛ بســبب مخاطــر امليــاه .بينــا
مــن املتوقــع أن يبلــغ متوســطالتأثــر الســنوي ملخاطــر امليــاه
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عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف اململكة املتحدة  %0.1فقط.
وعــى الصعيــد القطاعــي ،تــؤدي مخاطــر امليــاه الناجمــة عــن
الجفــاف والفيضانــات والعواصــف ،إىل تداعيــات ســلبية عــى
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة يف العــامل ،وعــى رأســها قطــاع
الصناعــة ،الــذي مــن املتوقــع أن يواجــه إجــايل خســائر يف
اإلنتــاج تتجــاوز  4.2تريليــون دوالر بحلــول عــام  .2050بينــا مــن
املتوقــع أن يواجــه قطــاع الســلع االســتهالكية وقطــاع التجزئــة
خســائر إنتاجيــة إجامليــة تبلــغ حــوايل  1.1تريليــون دوالر بحلــول
عــام  ،2050عــى أن تبلــغ الخســائر يف كل مــن قطاعــات البنــوك
والتأمــن ،والزراعــة ،والطاقــة واملرافــق ،حــوايل  514مليــار دوالر،
و 332مليــار دوالر ،و 237مليــار دوالر ،عــى الرتتيــب.
ً
ثالثا :آليات المواجهة
تُنــذر البيانــات الخاصــة بظاهــرة الجفــاف
بخطــورة الوضــع الراهــن ،واحتامليــة تفاقــم
األوضــاع ،مــا مل يتــم التدخــل الرسيــع
للتعامــل معهــا عــى الصعيديــن املحــي
والــدويل ،وهــو مــا متــت اإلشــارة إليــه يف تقريــر
أصدرتــه اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر بعنــوان:
«الجفــاف باألرقــام يف  :2022اســتعادة الجاهزيــة والصمــود» .12
وأوضــح التقريــر أن العــامل أصبــح عنــد مفــرق طــرق يف إدارة
حــاالت الجفــاف الشــديد ،والتــي مثلــت نحــو  %15مــن حــاالت
الكــوارث الطبيعيــة ،وتســببت يف قرابــة  650ألــف حالــة وفــاة
خــال الفــرة ( ،)2019 - 1970فضــاً عــن تســببها يف وقــوع
خســائر اقتصاديــة عامليــة بقيمــة بلغــت حــوايل  124مليــار دوالر
خــال الفــرة (.)2017 - 1998
وع ــى مس ــتوى األقالي ــم ،يتض ــح أن الجف ــاف يؤث ــر بش ــدة
ع ــى أفريقي ــا أك ــر م ــن أي ق ــارة أخ ــرى ،إذ تــ َّم تس ــجيل أك ــر
م ــن  300حال ــة جف ــاف خ ــال الـــ  100ع ــام املاضي ــة ،مب ــا ميث ــل
 %44مـــن الحـــاالت اإلجامليـــة يف العـــامل .أمـــا أوروبـــا ،فقـــد
ش ــهدت  45حال ــة جف ــاف ك ــرى يف الق ــرن امل ــايض ،م ــا أث ــر
ع ــى مالي ــن األش ــخاص ،وتس ــبب يف خس ــائر اقتصادي ــة تزي ــد
ع ــى  27.8ملي ــار دوالر.
وبشــأن اآلفــاق املســتقبلية للجفــاف ،مــن املتوقــع أن تؤثــر
هــذه الظاهــرة عــى أكــر مــن ثالثــة أربــاع ســكان العــامل بحلــول
عــام  ،2050كــا سيتســبب الجفــاف يف عيــش نحــو 5.7 - 4.8
مليــار شــخص يف مناطــق تعــاين مــن نــدرة امليــاه ملــدة شــهر
واحــد عــى األقــل كل عــام ،باملقارنــة بـــ  3.6مليــار شــخص حاليـاً.
وميكــن اللجــوء إىل مجموعــة مــن اآلليــات ملواجهــة مخاطــر
الجفــاف ،لعــل مــن أبرزهــا اســتصالح األرايض ،وتعزيــز تقنيــات
اإلدارة الزراعيــة املســتدامة والفعالــة عــى النحــو الــذي ُيكّــن
مــن زراعــة املزيــد مــن محاصيــل الغــذاء عــى مســاحة أقــل
مــن األرايض ومبيــاه أقــل ،فضـاً عــن إعــداد أنظمــة إنــذار مبكــر
لحــاالت الجفــاف؛ ملســاعدة املزارعــن عــى اتخــاذ قـرارات مالمئة،
إىل جانــب حشــد التمويــل املســتدام لتحســن مقاومــة الجفــاف
عــى املســتوى املحــي.
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ويف ســياق متصــل ،اســتعرض “إبراهيــم
ثيــو”  ،Ibrahim Thiawاألمــن التنفيــذي
التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر،
يف مقالــه املنشــور عــى موقــع «بروجيكــت
ســنديكيت” تحــت عنــوان« :مواجهــة مخاطــر
الجفــاف املتزايــدة» ،13عــدداً مــن اآلليــات واإلجــراءات التــي
ميكــن االرتــكاز عليهــا ملواجهــة الجفــاف عــى الصعيــد العاملــي.
وأكــد رضورة توافــر اإلرادة السياســية الداعمــة لبنــاء أنظمــة
إدارة مخاطــر وطنيــة وإقليميــة للحــد مــن تداعيــات الكــوارث
الطبيعيــة ،فضــاً عــن أهميــة تعزيــز التعــاون الــدويل يف هــذا
الصــدد.
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وعــى الرغــم مــن أن التخطيــط االســتباقي داخــل الــدول
وعــى املســتوى املحــي ،يعــد أم ـرا ً رضوري ـاً ملواجهــة الجفــاف،
فــإن غيــاب التعــاون والتنســيق عــى املســتوى الــدويل ،يســمح
بانتقــال اآلثــار والتداعيــات الســلبية للجفــاف مــن دولــة ألخــرى.
ومــن املرجــح أن يســتغرق األمــر وقتــاً قبــل تحقيــق التنســيق
والتعــاون الكاملــن عــى الصعيــد العاملــي .لكــن هنــاك بعــض
األســس التــي ميكــن البنــاء عليهــا يف هــذا الشــأن .فعــى ســبيل
املثــال ،متتلــك منطقــة الســاحل يف أفريقيــا نظامــاً إقليميــاً
ملواجهــة مخاطــر الجفــاف ،تــم إنشــاؤه منــذ  50عام ـاً للجمــع
بــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة ،واالســتفادة مــن
تجميــع القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة عــى املســتوى اإلقليمي.
كــا اعتمــدت الهنــد نهجــاً أكــر شــموالً ،يشــمل إدارة
الجفــاف كجــزء مــن خطتهــا الوطنيــة إلدارة الكــوارث .وأعلنــت
الواليــات املتحــدة ،يف يونيــو املــايض ،أن الجفــاف سـيُعترب من اآلن
فصاعــدا ً أولويــة اســراتيجية يف السياســة الداخليــة والخارجيــة،
األمــر الــذي ميكــن أن يســاعد يف التعجيــل بتطويــر أنظمــة أفضــل
إلدارة املخاطــر عــى مســتوى العــامل.
ختامـاً ،ميكــن القــول إن توقعــات املؤسســات الدوليــة بشــأن
زيــادة شــدة وتواتــر موجــات الجفــاف ،فضــاً عــن انتشــارها
عــى نطــاق جغ ـرايف أوســع ،تعــد مبنزلــة إشــارة واضحــة عــى
رضورة تعزيــز العمــل الــدويل؛ ســعياً للحــد مــن مخاطــر الجفــاف
وتداعياتــه الســلبية عــى االقتصــاد العاملــي.
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