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ــاكل  ــريك مش ــاد ال ــه االقتص ــاين في ــت يع ــذا يف وق ــأيت ه وي
ــة  ــر املســتقر وجائح ــيايس غ ــة بســبب الوضــع الجيوس جم
كورونــا. ومــن امللفــت أن األزمــة كشــفت عــن ضعــف 
ــق،  ــك الحرائ ــع تل ــل م ــة يف التعام ــة الركي ــدرات الحكوم ق
ــا عــى دعــم دويل مــن أجــل إخــاد  مــا اســتدعى حصوله

ــق.   الحرائ

خصائص األزمة الراهنة
منــذ أكــر مــن عقديــن، تواجــه تركيــا حــوادث متكــررة 
لحرائــق للغابــات، الســيا يف فصــل الصيــف مــع ارتفــاع 
درجــات الحــرارة، لكنهــا كانــت محــدودة االنتشــار وضعيفــة 
التأثــر يف أغلــب األحيــان. ولكــن يف اآلونــة األخــرة، شــهدت 
ــاحيل  ــط الس ــيا بالرشي ــة، الس ــق الركي ــن املناط ــد م العدي
املطــل عــى البحــر املتوســط، حــوادث حرائــق الغابــات 
ــة لتغــر  ــا املنظــات البيئي ــوة، عــى نحــو عزته شــديدة الق
املنــاخ العاملــي، خاصــة أنهــا تتزامــن مــع حرائــق ماثلــة يف 
بعــض دول منطقــة البحــر املتوســط املجــاورة مثــل اليونــان 

ــر.  ــب الجزائ ــرص، إىل جان وق

ومؤخــراً، حــذرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغر 

املنــاخ التابعــة لألمــم املتحــدة مــن أن مســتويات االنبعاثــات 
املســببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري قــد أصبحــت مرتفعــة 
بشــكل غــر مســبوق، مــا يضــع تفســراً مقبــوالً لهــذه 
ــي  ــات الت ــق الغاب ــات حرائ ــم س ــيل أه ــا ي ــق. وفي الحرائ

ــا مؤخــراً:  شــهدتها تركي

1- انتشــار واســع: شــهدت تركيــا منــذ 28 يوليــو 2021 عــدد 
ــى 13  ــا، حت ــد لنحــو 54 مقاطعــة عــر تركي ــاً امت 299 حريق
أغســطس. وتــم احتــواء معظمهــا بحســب الحكومــة الركيــة.

2- تــآكل مســاحات كبــرة: غطــت حرائــق الغابــات مســاحة 
قدرهــا 677.5 ألــف هكتــار يف الفــرة مــن 29 يوليــو وحتــى 
15 أغســطس 2021، أي مــا يزيــد 9 مــرات تقريبــاً عــى 
املتوســط البالــغ 72.3 ألــف هكتــار خــال الفــرة نفســها يف 

أعــوام )2008 – 2020(

2- أرضار برشيــة غــر مســبوقة: تســببت حرائــق الغابــات يف 
إجــاء مئــات املواطنــن مــن منازلهــم، مــع وقــوع عــدد كبــر 
ــاة 9 أشــخاص، وتعــد هــذه  ــا أودت بحي ــن، في ــن املصاب م

األرضار هــي األعــى منــذ ســنوات. 
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شــهدت تركيــا منــذ 28 يوليــو 2021 حرائــق غابــات حــادة، هــي األســوأ فــي تاريخهــا، حيــث انتشــرت فــي 
أنحــاء مختلفــة مــن البــاد، وتســببت فــي إخــاء عــدد مــن األحيــاء والقــرى، مــع وقــوع أضــرار ماديــة وبشــرية 
غيــر مســبوقة. ومــن المتوقــع أن تتــرك الحرائــق أضــرارًا، ســتدوم لعــدة أشــهر علــى األرجــح، علــى النشــاط 

االقتصــادي فــي تركيــا، الســيما بالنســبة للقطاعيــن الزراعــي والســياحي.

تباطؤ التعايف:
إىل أي مدى ستؤثر حرائق الغابات على االقتصاد الرتكي؟

تباطــؤ التعافــي: إلــى أي مــدى ســتؤثر حرائــق الغابــات علــى االقتصــاد التركــي؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1309، 17 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.



17 أغسطس 2021العدد 1309 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

استجابة الحكومة لألزمة   
تعرضــت الحكومــة الركيــة النتقــادات شــعبية شــديدة، 
ــا إىل  ــة افتقاره ــى خلفي ــة، ع ــزاب املعارض ــن أح ــك م وكذل
التخطيــط بشــأن إدارة ملــف حرائــق الغابــات يف بلــد متثــل 
فيــه تلــك الحرائــق مصــدر قلــق دائــم، ويــأيت ذلــك يف ضــوء 

ــارات:   ــن االعتب ــدد م ع

1- اســتعدادات ضعيفــة مســبقاً: تخصــص تركيــا مبالــغ 
ضئيلــة بامليزانيــة الحكوميــة ملكافحــة حرائــق الغابــات، وقــد 
بلغــت مبوازنــة 2021 نحــو 200 مليــون لــرة، أي مــا يعــادل 
23.4 مليــون دوالر، وأقــل بكثــر مــن املعــدل الســائد يف 
أوروبــا مثــل الرتغــال بـــــ 264.1 مليــون دوالر، وأســبانيا بـــــ 

76.6 مليــون دوالر. 

ونتــج عــن ذلــك نقــص واضــح يف التجهيــزات الفنيــة 
ــرات واملعــدات  ــق عــى غــرار الطائ الازمــة ملكافحــة الحرائ
األخــرى، ومــن ثــم اضطــرت أنقــرة لتلقــي املســاعدات 

الدوليــة لتعويــض نقــص املــوارد املحليــة. 

2- قبــول املســاعدات الدوليــة: قدمــت كرواتيــا وإيــران 
وإســبانيا وروســيا وأوكرانيــا وأذربيجــان مســاعدات، شــملت 
األفــراد واملعــدات، ملســاعدة الســلطات الركيــة يف الســيطرة 
ــاعدات  ــى مس ــت ع ــا حصل ــا. ك ــق، وإخاده ــى الحرائ ع
ــا  ــتقبلت منه ــث اس ــاد األورويب، حي ــن االتح ــرى م ــة أخ فني

ــق.  ــة الحرائ ــرات ملكافح ــض الطائ بع

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفــض 
الرئيــس الــريك أردوغــان عــرض اليونــان، 
للمســاعدة يف مواجهــة حرائــق الغابات.

وماديــة  نقديــة  مســاعدات   -3
ــا مســاعدات  للمترضريــن: قدمــت تركي
نقديــة عاجلــة للمترضريــن باملناطــق 
لــرة  مليــون   79.4 بقيمــة  املنكوبــة 
تركيــة )9.3 مليــون دوالر(، باإلضافــة 
 4409 نحــو  إىل  اإليــواء  خدمــات  إىل 
الكــوارث،  مناطــق  يف  أشــخاص 
ومســاعدات غذائيــة لـــ 284.852 ألــف 
ــة  ــدو غــر كافي ــا تب ــاً، في شــخصاً يومي
لتغطيــة األرضار الواســعة كافــة بواليــات 
الحكومــة  تعهــدت  كــا  مختلفــة. 
ــادة  ــة وإع ــازل املحرق ــاء املن ــادة بن بإع
ــب  ــة، إىل جان ــق املحرق ــجر املناط تش

أخــرى. مســاعدات  تقديــم 

خسائر اقتصادية فادحة
ــا،  جــاء انــدالع حرائــق الغابــات يف تركي
وســط مســاعي الحكومــة الركيــة لدعــم 
ــات  ــراً بشــدة بتداعي ــدا متأث ــذي ب ــريك ال تعــايف االقتصــاد ال
املــايض، حيــث أدت  العــام  الســلبية يف  جائحــة كورونــا 
ــج املحــيل اإلجــايل  الجائحــة إىل تراجــع معــدالت منــو النات
ــا لتصــل إىل 1.8% خــال عــام 2020، وتدهــور أوضــاع  لركي
ــو  ــل إىل نح ــة لتص ــدالت البطال ــم مع ــل وتفاق ــوق العم س

13.2% عــام 2020.  

وعــاوة عــى مــا ســبق، فقــد عانــت البــاد ارتفــاع 
ــة  ــن خان ــرك م ــث مل تتح ــتمرار، حي ــم باس ــدالت التضخ مع
ــوايل  ــط ح ــة يف املتوس ــايض بالغ ــام امل ــال الع ــرشات خ الع
ــعر رصف  ــتمر لس ــع املس ــة إىل الراج 14.6% 2020، باإلضاف
اللــرة الركيــة أمــام الــدوالر األمريــي، بســبب السياســة 
ــية.  ــة السياس ــتقرار البيئ ــدم اس ــيدة، وع ــر الرش ــة غ النقدي
ــات الســابقة أن  ــايل، فمــن شــأن حــوادث حرائــق الغاب وبالت
تُثقــل كاهــل االقتصــاد الــريك املنهــك بالفعــل، ويتضــح ذلــك 

ــايل:   ــى النحــو الت ع

حرائــق  موجــة  تســببت  الســياحي:  القطــاع  تراجــع   -1
ــح يف  ــا يتض ــو م ــياحي، وه ــم الس ــد املوس ــات يف تهدي الغاب

ــايل: الت

ــرة، 	  ــة األخ ــدالع األزم ــل ان ــياحي: قب ــم الس ــد املوس تهدي
كان القطــاع الســياحي الــريك، والــذي ُيثــل مــا بــن 5 إىل 
ــايف  ــريك، يف طــوره للتع ــج املحــيل ال ــن النات 6% ســنوياً م

مساحة حرائق الغابات المحروقة (29 يوليو 15- أغسطس)
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إلى أي مدى ستؤثر حرائق الغابات على االقتصاد التركي؟

مــن تفــي جائحــة كورونــا، بعــد أن تراجــع أعــداد الســياح 
ــام  ــة يف الع ــياحة الركي ــد الس ــدة إىل مقاص ــن بش الوافدي
املــايض. وتُعــد حرائــق الغابــات مبنزلــة تهديــد جديــد 
للقطــاع، إذ اندلعــت الحرائــق يف مارماريــس وأنطاليــا 
وعــدد مــن املناطــق األخــرى التــي تعتــر مــن بــن أهــم 

ــا.  ــياحية يف تركي ــات الس الوجه

الســياح  إجــاء آالف  الغابــات إىل  وقــد أدت حرائــق 
األجانــب واملحليــن مــن املنتجعــات الســياحية املطلــة عــى 
ــوزات  ــى الحج ــلبياً ع ــراً س ــت تأث ــط، وأحدث ــر املتوس البح
الســياحية املجدولــة إىل الركيــا، الســيا مــن الســوق الــرويس. 

تباطــؤ التعــايف: ســتقوض حرائــق الغابــات األخــرة نســبياً 	 
مســاعي الحكومــة الركيــة الســابقة لتنشــيط الســياحة يف 
ــع  ــية لرف ــود الدبلوماس ــال الجه ــن خ ــة م ــرة املاضي الف
ــن  ــة، فضــاً ع ــود الســفر، وإطــاق الحمــات الرويجي قي
توســيع برنامــج تطعيــم العاملــن يف قطــاع الســياحة. 
ــة  ــة الركي ــى الحكوم ــب ع ــن الصع ــتجعل م ــايل، س وبالت
ــائحن إىل 25  ــداد الس ــوغ أع ــاص ببل ــا الخ ــق هدفه تحقي
مليــون ســائح يف العــام الجــاري وبعائــدات قدرهــا 20 

مليــار دوالر.

2- تدمــر األرايض الزراعيــة والــروة الحيوانيــة: ألحقــت 
ــة  ــاع الزراع ــة بقط ــا أرضاراً ملموس ــات يف تركي ــق الغاب حرائ
والــروة الحيوانيــة والغابــات، إذ تســببت يف دمــار 1500 
هكتــار مــن املســاحات الزراعيــة بحســب رئيــس دائــرة 

االتصــال يف الرئاســة الركيــة فخــر 
الديــن ألطــون، كــا امتــد أثــر 
الحرائــق ليشــمل تدمــر الــروة 
املناطــق  بعــض  يف  الحيوانيــة 
املنكوبــة مبــا يف ذلــك املاشــية، 
إلنتــاج  غرفــة  آالف   6 ونحــو 
العســل وفــق التقديــرات األوليــة.

الســكنية  املبــاين  تدمــر   -3
حرائــق  تســببت  والتجاريــة: 
الغابــات يف دمــار املبــاين الســكنية 
القريبــة منهــا، الســيا يف املناطــق 
ســرفع  نحــو  عــى  الســاحلية، 
ــائر.  ــايل للخس ــم اإلج ــن الحج م
الحرائــق هــددت  كانــت  فيــا 
عــدداً مــن املبــاين الحيويــة، مثــل 
العاملــة  الكهربائيــة  املحطــة 
بالفحــم مبدينــة موغــا الســاحلية، 
وال يعــرف مــدى الــرضر الحقيقــي 

الــذي أصــاب املنشــأة. 

ــه  ــابق آلوان ــن الس ــدو م ــة: يب ــائر اإلجاملي ــاس الخس 4- قي
تقديــر حجــم الخســائر الكليــة الناجمــة عــن حرائــق الغابات، 
وذلــك لحــن حــر الحكومــة الركيــة حجــم األرضار املاديــة 
الكليــة الواقعــة عــى املنشــآت واألرايض الزراعيــة، مــع األخــذ 
يف االعتبــار الخســائر األخــرى املحتمــل أن يتكبدهــا القطــاع 
الزراعــي والســياحي وغرهــا مــن األنشــطة يف األشــهر املقبلة. 

ويبــدو، عــى أيــة حــال، أن حجــم الخســائر الناجمــة عــن 
ــات األخــرة ســتكون األكــر يف تاريــخ  حــوادث حرائــق الغاب
تركيــا، نظــراً المتدادهــا عــى مســاحات شاســعة ومــا خلفــه 
ذلــك مــن أرضار غــر معهــودة يف الســابق، هــذا باإلضافــة إىل 
ــن باملناطــق  ــة للمواطن ــة املروف حجــم املســاعدات النقدي
املنكوبــة، والتعويضــات املاليــة األخــرى للمزراعــن وأصحــاب 
ــن  ــزءاً م ــاره ج ــن اعتب ــا ُيك ــو م ــياحية، وه ــآت الس املنش

التكلفــة غــر املبــارشة للحرائــق. 

تداعيات على األمد الطويل 
كشــفت حــوادث حرائــق الغابــات يف تركيــا مؤخراً عــن قصور 
واضــح يف تعامــل الحكومــة الركيــة مــع األزمــة، نظــراً لعوامل 
ضعــف ماليــة ومؤسســية، مــا يتطلــب مــن أنقــرة تقديــم 
ــتقبل،  ــات يف املس ــتوى السياس ــى مس ــة ع ــتجابة مختلف اس

خصوصــاً يف ضــوء مــا يــيل: 

1- توقعــات بازديــاد حــدة الحــوادث: يزيــد التغــر املناخــي 
ــق  ــر حرائ ــاالت توات ــن احت ــاً م ــامل حالي ــهده الع ــذي يش ال
ــة  ــا معرض ــر تركي ــامل. وتعت ــا يف الع ــد حدته ــات، وتزاي الغاب

خسائر الطقس المتطرف والظواهر المتعلقة بالمناخ في
بعض البلدان األوربية (1980-2019)

140

120

4.5
10.8

100

80

60

40

20

0

53.4

85.5

63.2

126.7

الر
دو

ار 
لي

لم
با

ألمانيابريطانياإيطالياإسبانياهولنداتركيا



17 أغسطس 2021العدد 1309 | 4

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــون  ــع أن تك ــن املتوق ــل وم ــتقباً، ب ــات مس ــق الغاب لحرائ
الحرائــق أكــر رضاوة، مبــا ســيضاعف مــن تأثراتهــا عــى 
القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة، إذا مل يتــم االســتعداد جيــداً 

ــا. ــا واحتوائه ــل معه للتعام

2- ضغــوط لتعديــل السياســة املناخيــة: يضــع تزايــد احتــال 

ــات  ــق الغاب ــرار حــوادث حرائ تك
لتغيــر  تركيــا  عــى  ضغوطــاً 
املناخيــة،  للتغــرات  اســتجابتها 
ــة،  ــا البيئي ــاه القضاي ــا تج ونهجه
عــى نحــو ُيكنهــا مــن االســتعداد 
الظواهــر  ملواجهــة  الــكايف 
الناجمــة عــن تغــر املنــاخ، ومنهــا 
ناحيــة،  مــن  الغابــات  حرائــق 
تعــرض  احتاليــة  خفــض  مــع 
اقتصادهــا لصدمــات جديــدة مــن 

ناحيــة أخــرى.

وختامــاً، يكــن القــول يف ضوء 
حرائــق  حــوادث  كشــفته  مــا 
الغابــات األخــرة عــن عــدم كفاية 
الركيــة  الحكومــة  اســتعدادات 
ملواجهتهــا، إن تركيــا باتــت مجــرة 
للتحــرك وبشــكل رسيــع لتبنــي 
ــر  ــة التغ ــة ملكافح ــات بيئي سياس
املناخــي، مــن خــال االلتــزام بالجهــود الدوليــة يف هــذا 
الشــأن والتصديــق عــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، والتوســع يف 
ــز القــدرات  ــة، وتعزي ــة النظيف ــاد عــى مصــادر الطاق االعت
املناخيــة  املاليــة واملؤسســية الازمــة ملواجهــة الظواهــر 

ــة.    املفاجئ
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