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تقديم
وتبًعا  العالم.  حول  األشخاص  مليارات  حياة  تداعياته  تطال  عالمًيا  تحدًيا  اإلنسان-  ُيحدثها  -التي  المناخية  التغيرات  ُتعد 
2022، فإن األشخاص والنظم اإليكولوجية األقل قدرة على  28 فبراير  لتقرير الهيئة المعنية بتغير المناخ الذي صدر في 
والنفسية-  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  أبعادها  تعدد  القضية -على  تلك  تضرًرا. ولذا، حظيت  األكثر  التكيف هم 
باهتمام دولي كبير يتجسد في عدد من المعاهدات واالتفاقيات والمؤتمرات الدولية برعاية مختلف المنظمات الدولية 
المتحدة  األمم  وإن قادت  العالمي،  العام  والرأي  البيئة  المدني ونشطاء  المجتمع  إلى جنب مع جهود  جنًبا  واإلقليمية، 
الجهود الدولية المعنية بمكافحة التغيرات المناخية من خالل مؤتمراتها السنوية المعروفة باسم مؤتمرات األطراف في 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي، والتي تعقد في شهر نوفمبر من كل عام، وذلك من بين جهود أخرى.

وقد كشف مؤتمر »كوب 26« النقاب عن تحديات عالمية تجابه التغيرات المناخية، وهي التحديات التي يأتي في مقدمتها 
التام عن الفحم كأحد مصادر الطاقة  التباين الجذري في مواقف الدول الصناعية الكبرى التي يرفض بعضها االستغناء 
األكثر تلويًثا للبيئة، بجانب التباين بين مسئوليات دول الشمال الصناعية من ناحية، ودول الجنوب النامية من ناحية ثانية؛ 
ُتطاَلب فيه  الذي  الوقت  الحراري في  االحتباس  لظاهرة  المسببة  الكربونية  االنبعاثات  األخيرة في  تتراجع مساهمة  إذ 

بوضع التغيرات المناخية على قمة أجنداتها الوطنية على نحو يتعارض مع أولوياتها التنموية، ال سيما أن الدول الصناعية 
100 مليار دوالر في صورة مساعدات مالية تخصصها دول الجنوب لمكافحة التغيرات  وإن تعهدت بتقديم 

المناخية، فإنها لم تقدمها بعد على الرغم من تعدد المناشدات الدولية التي تضعها أمام مسئولياتها البيئية.

وإلى جانب تلك التحديات الدولية، ال يمكن إغفال تداعيات جائحة )كوفيد19-( التي وإن ساهمت في تقليص 
االنبعاثات الكربونية جراء اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها مختلف الدول للحيلولة دون تفشيها، فإنها وجهت 
تلك  تداعيات  من  بعد  يتعافى  العالم  يكد  ولم  المناخية.  التغيرات  على حساب  الصحية  للقضايا  االهتمام 
الجائحة حتى اندلعت الحرب الروسية-األوكرانية التي كشفت بدورها النقاب عن أزمة طاقة أوروبية أثرت في 
أسعار الطاقة العالمية، ودفعت كثيًرا من الدول إلى زيادة إنتاجها النفطي كبديل محتمل للطاقة الروسية.

تــتــوجــه أنــظــار الــعــالــم أجــمــع إلـــى مــصــر الــتــي ستستضيف مؤتمر  وبــالــنــظــر إلـــى هـــذا الــســيــاق الــعــالــمــي، 
وعالمية  دولــيــة  مطالبات  وســط  األفريقية،  الــقــارة  عــن  نيابة  والعشرين  السابعة  دورتـــه  فــي  ــراف  األطـ
ووضع   ،2050 بحلول  الصفر  إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  لخفض  فاعلة  وطنية  استراتيجيات  بتبني 
التكيف  على  ــدول  والـ المجتمعات  ستساعد  التي  والــمــبــادرات  والــمــشــروعــات  الــبــرامــج  مــن  قوية  حزمة 
قياسية.  مستويات  إلــى  االنبعاثات  وصلت  أن  بعد  سيما  وال  المرونة،  وبناء  المناخية  التغيرات  آثــار  مع 

التي  والــمــشــروعــات  الــمــبــادرات  تستعرض  كــي  المصرية  للدولة  جــيــدة  فــرصــة  الشيخ  شــرم  قمة  تعد  إذ 
أن  سيما  ال  األفــريــقــيــة،  الــقــارة  فــي  بها  االستعانة  يمكن  والــتــي  المناخية  التغيرات  لمواجهة  دشنتها 
األفريقي  الصعيد  على  دورهــا  ويعزز  فيها،  الدولية  الثقة  يعكس  المناخ  مؤتمر  الستضافة  مصر  اختيار 
الغذائي  األمن  قضية  خاصة  واألفريقية  العالمية  بالقضايا  لالهتمام  ويدفع  القارة،  عن  ممثاًل  بوصفها 
أن  يــؤكــد  الـــذي  المؤتمر  طــاولــة  على  الــمــطــروحــة  الملفات  رأس  على  تــكــون  أن  المفترض  مــن  الــتــي 

فحسب. بيئية  قضية  وليست  األول،  الــمــقــام  فــي  أمنية  سياسية  قضية  هــي  المناخية  الــتــغــيــرات 

المركز المصري للفكر و الدراسات االستراتيجية
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المحور األول

التغيرات المناخية
في الجهود

والتقارير الدولية
 الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية

بين النجاح والفشل

 األنشطة البشرية  

والتغيرات المناخية

 التغيرات المناخية 

اآلثار والتكيف وسرعة التأثر



أ. مها عالم
باحثة بوحدة الدراسات األمريكية

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

شــهــدت الــســاحــة الــدولــيــة عـــدًدا مــن الــتــحــركــات النشطة 
ــجــحــت فـــي آحـــيـــاٍن  الـــتـــي تــعــثــرت فـــي بــعــض اآلحـــيـــان ون
المؤتمرات،  إقــامــة  فــي  بــوضــوح  ذلــك  تجلى  أخـــرى. وقــد 
هذا  وفــي  الــدولــيــة.  والــبــروتــوكــوالت  االتفاقيات  وإبـــرام 
الدولية  الــجــهــود  الــضــوء على  إلــقــاء  ــا  ــزاًم ل ــان  الــســيــاق، ك
آثـــارهـــا، وكــذا  مــن  والــحــد  المناخية  الــتــغــيــرات  لــمــواجــهــة 
اخفاقاتها. ــجــاوز  وت اإليــجــابــيــة  جوانبها  لتعزيز  تقييمها 

الجهود الدولية
 لمكافحة

 التغيرات المناخية:

بين النجاح والفشل
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أواًل: الجهود الدولية:

ــيــة بــعــدٍد مــن الــتــحــركــات   تــزخــر الــســاحــة الــدول
وهي  المناخية،  التغيرات  لمكافحة  والجهود 
النحو  أبرزها على  الجهود التي يمكن استعراض 

التالي:

مؤتمر ستوكهولم 1972:

البيئة  الــمــتــحــدة حـــول  انــعــقــد مــؤتــمــر األمــــم 
اإلنسانية بمدينة ستوكهولم بالسويد في عام 
113 دولة.  6000 شخص من  1972، بمشاركة 
اإلنسانية  بــوحــدة  ــرار  اإلقـ فــي  أهميته  وتكمن 
جمعاء، والتشديد على الحفاظ على البيئة. كما 
دعا للتوصل لسياسٍة عالميٍة للبيئة، وحث الدول 
حماية  تستهدف  دولــيــٍة  معاهداٍت  ابــرام  على 
البيئة، وتنسيق الجهود الدولية واإلقليمية في 
برنامج  إنشاء  تم  لذلك،  ونتيجًة  البيئي.  المجال 
دوليٍة  كهيئٍة   )UNEP( للبيئة  المتحدة  األمــم 

مختصٍة بشؤون البيئة.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ: 

أثناء  إليها  التوصل  تــم  الــتــي  االتفاقية  وهــي   
بريو دي  مؤتمر »قمة األرض« في عام 1992 
جانيرو، كخطوٍة أولى لمجابهة مشكلة التغيرات 
المناخية. واتخذت هذه االتفاقية طابًعا عالمًيا، 
ويكمن  ــة.  ــ دولـ  197 عــلــيــهــا  صـــّدقـــت  أن  بــعــد 
الهدف الرئيس لها في الحد من التدخل البشري 
الــمــنــاخــي. وقسمت  الــنــظــام  »الــخــطــيــر« فــي 
يضطلع  قسمين؛  إلــى  العالم  دول  االتفاقية 
التغيرات  مواجهة  في  إضافيٍة  بمهاٍم  أولهما 
ثانيهما  ويضم  المتقدمة(،  الدول  )أي  المناخية 

الدول النامية

 بروتوكول كيوتو:

  في عام 1995، شرعت الدول في مفاوضاٍت 
للتغيرات  العالمية  االستجابة  تعزيز  أجــل  مــن 
الــدول  اعتمدت  عامين،  مــرور  وبعد  المناخية. 

بروتوكول كيوتو، ووصل عدد الدول التي انضمت له 192 دولة. وبموجبه، تلتزم الدول المتقدمة 
بخفض االنبعاثات الكربونية. وقد بدأت فترة االلتزام األولى للبروتوكول في عام 2008 وانتهت 
في عام 2012. وبدأت فترة االلتزام الثانية في 1 يناير 2013 حتى عام 2020. إال أن عدم التصديق 

األمريكي عليه قوض فعاليته.

 

تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  مؤتمر 
المناخ: 

 وقد تمكن في مؤتمره الحادي والعشرين )COP 21(، الذي ُعقد في باريس في عام 2015، في 
تبني اتفاقيٍة دوليٍة تعرف باسم »اتفاقية باريس«. بينما لم ينجح مؤتمره الخامس والعشرين -الذي 
ُعقد في ديسمبر 2019 بمدريد- في وضع عالمٍة فارقٍة في سجل العمل المناخي؛ بعد أن فشل 
في التوصل إلى وثيقٍة نهائيٍة، وإن دعا لمواصلة المباحثات والمفاوضات في المؤتمرات القادمة.  

اتفاق باريس:
الكربون،  لتحقيق مستقبٍل مستداٍم منخفض  الالزمة  اإلجــراءات واالستثمارات  لتكثيف  ويهدف   
لمخاطر  العالمية  االستجابة  وتعزيز  بذلك،  القيام  على  النامية  البلدان  لمساعدة  الدعم  تعزيز  مع 
التغيرات المناخية. وبمناسبة »يوم األرض« في 22 أبريل 2016، وّقع 175 زعيًما من قادة العالم 
اتفاقية باريس في مقر األمم المتحدة بنيويورك. وقد بلغ إجمالي عدد الدول التي انضمت له 184 
دولة. لقد نجح اتفاق باريس في وضع إطاٍر متكامٍل لتحفيز الجهود على المستوى العالم لمواجهة 
الحد من  المناخ، مثل:  للتعاطي مع قضية  بلور مبادئ متعددة األطراف  المناخية، كما  التغيرات 
ارتفاع درجة حرارة األرض واالنبعاثات، والتمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية، وإيجاد ضمانات 

الستمرار الدعم المالي من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

مؤتمر قمة المناخ:

دعا األمين العام لألمم المتحدة »أنطونيو جوتيريس« إلى عقد »قمة المناخ« في 23 سبتمبر   
2019، بهدف توحيد قادة العالم والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم النهج التعددي للتعامل 
مع التغيرات المناخية. وركزت القمة على القطاعات الرئيسة التي من الممكن أن تحقق فارًقا بارًزا 
على صعيد التغيرات المناخية، مثل: الصناعات الثقيلة. وعلى خلفيتها، التزم نحو 66 دولة بتحقيق 

هدف »الحياد الكربوني« حتى عام 2050. 

تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  مؤتمر 
المناخ السادس والعشرين: 

 سعى مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي عقد في جالسكو )COP26( في نوفمبر 
االلتزامات  بشأن  إحــرازه  تم  الــذي  التقدم  مراجعة  إلى  العالم  دول  قــادة  120 من  بحضور   2021
المنصوص عليها في اتفاقية باريس. وقد تمثلت أبرز مخرجات القمة في »ميثاق جالسكو للمناخ« 
بعد مباحثات استمرت لمدة أسبوعين، وامتدت ليوم إضافي على الجدول الزمني الُمعلن مسبًقا. 
السياسية  »اإلرادة  إن  قائاًل  القمة  مخرجات  على  المتحدة  لألمم  العام  األمين  علق  وقد  هــذا، 

الجماعية لم تكن كافية للتغلب على بعض التناقضات العميقة«.
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أبرز الجهود الدولية المعنية بالتغيرات المناخية منذ 1992

1992

1995

1997

2001

2005

2007

2010

2015

2018

2019

ابريل 2020

قمة األرض الرائدة ريو

االجتماع األول للدول الموقعة على
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أول معاهدة مناخ ملزمة قانوًنا في كيوتو

إنفراجة في بون، ولكن من دون الواليات المتحدة

بدء نفاذ بروتوكول كيوتو

بدء مفاوضات كيوتو 2

تحديد درجة الحرارة المنشود في كانكون

التوصل إلى اتفاق باريس

تحديد بنود اتفاق باريس

رئيس األمم المتحدة يخطط لقمة العمل بشأن المناخ

تأجيل المباحثات بسبب »كوفيد-19«

أولوية، هي:

ــدول  - تــعــزيــز اإلجــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا الـ
األعضاء باالتحاد األوروبي، وتوفير التمويل 
الالزم لمساعدتها في بناء قدرات التكيف.

ــقــطــاعــات األكـــثـــر تــأثــًرا  - الــتــركــيــز عــلــى ال
بــالــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة كــالــقــطــاع الـــزراعـــي 
أهمية  على  التأكيد  مع  السمكية،  والثروة 
مرونة البنية التحتية األوروبية تجاه التغيرات 

المناخية.

- إنشاء )Climate-ADAPT( »كـمركٍز موحٍد 
معلومات  بشأن  االحتياجات  جميع  لتلبية 
في  المناخية  التغيرات  ظاهرة  مع  التكيف 

أوروبا.

عن  بــروكــســل  كشفت   ،2020 يناير  وفــي 
يـــورو لمواجهة  تــريــلــيــون  خــطــٍة الســتــثــمــار 
طريق  خريطة  واضعًة  المناخية،  التغيرات 
خاليًة من  األوروبــي منطقًة  اإلتحاد  تجعل 
هذا  ولتحقيق   .2050 عام  بحلول  الكربون 
لمساعدة  جــديــدًة  آلــيــًة  ستوضع  الــهــدف، 
االنتقال  جّراء  اختالاًل  تواجه  التي  المناطق 

إلى اقتصاٍد خاٍل تماًما من الكربون.

ــحــاد األوروبــــي في  ــادق اإلت ــذا، وقــد صـ هـ
المناخ  قــانــون  مــشــروع  على   2021 يونيو 
المناخي(  )الحياد  الذي سيجعل من هدف 
عام 2050 »ملزًما قانوًنا«. ووفًقا للقانون، 
علمي  اســتــشــاري  »مــجــلــس  إنــشــاء  سيتم 
أوروبي« إلعداد التقارير وتقديم التوصيات 
العلمية بشأن تدابير االتحاد األوروبي حول 
اتفاقية  اللتزامات  واالمتثال  المناخ  تغير 
 ،2021 نوفمبر  وفـــي  لــلــمــنــاخ«.  »بــاريــس 
أطلق بنك االستثمار األوروبي )EIB(، خالل 
مؤتمر المناخ )COP26(، أول خطة يخصصها 
للتكيف المناخي، بهدف دعم المشروعات 
وقد  المناخية.  التغيرات  ــار  آث مــع  للتكيف 
بزيادة  الخطة  هــذه  بموجب  البنك  تعهد 
 15% بنسبة  بميزانيته  التكيف  دعم  حصة 
من التمويل اإلجمالي الذي يقدمه للعمل 

ثانًيا: جهود بعض المنظمات اإلقليمية:

الالجئين  أوضــاع  بسبب  األوروبــي  االتحاد  تعثرت جهود  الحثيثة،  الرغم من جهوده  على   
واتساع تأثير األحزاب اليمينية. وجديٌر بالذكر أن المفوضية األوروبية تبنت في أبريل 2013 
سياساٍت للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية. وهي السياسات التي القت ترحيًبا كبيًرا من 
الدول. وبعبارٍة أخرى، وضعت سياسة االتحاد األوروبي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية 
آلياٍت لمواجهة اآلثار الحالية والمستقبلية للتغيرات المناخية من خالل ثالث مجاالٍت ذات 
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المناخي بحلول عام 2025، ما يمثل زيادة بنحو ثالثة أضعاف 
التمويل الذي خصصه من أجل التكيف على مدى السنوات 

الخمس الماضية

وعلى صعيٍد آخر، تتجلي التأثيرات السلبية الخطيرة للتغيرات 
والفيضانات،  الجفاف،  مثل:  األفريقية،  القارة  في  المناخية 
وموجات الحر، والتصحر المتسارع، وتآكل السواحل، وانقراض 
تتجاوز  ال  ذلـــك،  ومــع  والحيوانية.  النباتية  الفصائل  بعض 
انبعاثات القارة األفريقية %4 من االنبعاثات العالمية. وبدون 
المناخية،  التغيرات  مشكلة  مع  والفعال  السليم  التعاطي 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  المستحيل  من  سيصبح 

أو أجندة 2063. 

 )AMCEN( بالبيئة  المعني  األفريقي  ــوزاري  ال المؤتمر  يضع 
جدول األعمال البيئي في أفريقيا؛ وقد أنشأ في عام 1985 
التنمية  وشــركــاء  األفريقية  والمؤسسات  الحكومات  بين 
األكثر  البيئية  القضايا  معالجة  إلى  تهدف  سياسات  لصياغة 
سنتين  كل  مــرة  العادية  دوراتـــه  ويعقد  الــقــارة؛  في  إلحاًحا 
ودورات استثنائية بين الدورات العادية عند الضرورة. ويعمل 
كأمانة  للبيئة  المتحدة  األمــم  لبرنامج  التابع  أفريقيا  مكتب 

للمؤتمر.

كما بدأت »اللجنة االقتصادية ألفريقيا« ))ECA عملية إنشاء 
 .2006 المناخ )ACPC( خالل عام  المركز اإلفريقي لسياسة 
للدول  العامة  السياسة  توجيه  مهمة  للمركز  ُاســنــد  وقــد 
تخفيف  خــالل  من  الفقر  من  الحد  في  للمساهمة  األعضاء 
قــدرة  تحسين  مــع  معها،  والتكيف  المناخية  التغيرات  ــار  آث
مفاوضات  فــي  بفعالية  المشاركة  على  األفريقية  الـــدول 
المناخ متعددة األطراف. وكذا العمل كأمانٍة لبرنامج تسخير 
ClimDev-( المعلومات المناخية ألغراض التنمية في أفريقيا

 .)Africa

مالٍي من:  )بدعٍم   2011 عام  العمل في  المركز  بدأ  أن  منذ 
وزارة التنمية الدولية البريطانية، واإلتحاد األوروبي، وفرنسا، 
والــنــرويــج،  األوروبـــــي،  الــشــمــال  لــبــلــدان  التنمية  وصــنــدوق 
المركز  عمل  الدولية(  للتنمية  األمريكية  والوكالة  والسويد، 
األعضاء،  والـــدول  األفريقية،  والــمــبــادرات  المؤسسات  مع 
نحو  التنمية،  وشــركــاء  البحثية،  والمؤسسات  والجامعات، 
تنفيذ برامجه األساسية المنوط بها. ويمكن بلورة أبرز إنجازاته 

فيما يلي:

المناخ  مفاوضات  في  ألفريقيا  الفعالة  المشاركة  دعــم   -
متعددة األطراف.

لتنفيذ  الفنية  والمساعدة  االستشارية  الخدمات  تقديم   -
اتفاق باريس.

آثــار  مــن  للحد  المناخية  المعلومات  خــدمــات  قضية  طــرح   -
التغيرات المناخ، وبالتالي دعم جهود الحد من الفقر.

- تعزيز خدمات معلومات الطقس والمناخ ألفريقيا من أجل 
والمياه  الطاقة  ومــوردي  والمخططين  المزارعين  مساعدة 

على زيادة اإلنتاجية والمساهمة في التنمية االقتصادية.

- تشغيل مرفق االستثمار المقاوم لتغير المناخ في أفريقيا 
اإلفريقي،  االتــحــاد  مفوضية  مــع  بالتعاون   )AFRI-RES  (
مالٍي  بــدعــٍم  اإلفــريــقــي،  التنمية  ومــصــرف  الــدولــي،  والبنك 
لتعزيز  األوروبــي،  الشمال  لبلدان  التنمية  أولــٍي من صندوق 
قدرة المؤسسات األفريقية، وكذا قدرة القطاع الخاص على 
للتغيرات  المقاومة  االستثمارات  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط 

المناخية.

- التوسع في إجراء بحوث المناخ من أجل التنمية، بالتعاون 
من  أولــٍي  وبتمويٍل  الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة  مع 
وزارة التنمية الدولية البريطانية، لتحفيز استخدام المعلومات 

المناخية في تخطيط التنمية بالقارة.

هذا، وقد أطلقت مفوضية االتحاد األفريقي في أغسطس 
2021 خطة عمل قارية جديدة للتعافي األخضر لمدة خمس 
من  المناصرين  بين  الجمع  خــالل  من   2027-2021 سنوات 
االتحاد  في  األعضاء  والــدول  الدولي  المجتمع  أنحاء  جميع 
األفريقي. وسوف تستخدم المبادرة آليات االتحاد األفريقي 
اللجان  بالشراكة مع  األخضر  التعافي  إجــراءات  لتعزيز  الحالية 
كما  اإلقليميين.  المصلحة  وأصحاب  اإلقليمية  االقتصادية 
العمل  لتشجيع  األفريقية  للدول  فرصة  العمل  خطة  توفر 
المناخ،  تمويل  األولوية، وهي:  ذات  الخمس  المجاالت  في 
القائمة  والحلول  الطاقة،  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  ودعم 
على الطبيعة والتركيز على التنوع البيولوجي من خالل العمل 
والمحيطات  والــغــابــات  لــألراضــي  المستدامة  اإلدارة  على 
على  التركيز  خــالل  مــن  المرنة  ــزراعــة  وال البيئية،  والسياحة 
والمدن  الخضراء،  والوظائف  الشاملة  االقتصادية  التنمية 

الخضراء والمرنة.
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ثالًثا: الجهود الُقطرية بين التقدم والتراجع:

النامية،  الــدول  في  التقدم  من  حالًة  المناخية  السياسات  تشهد   
التباين  استعراض  ويمكن  المتقدمة.  الدول  بعض  تتعثر في  لكنها 
في الجهود التي تبذلها الدول فرادى لمواجهة التغيرات المناخية 

على النحو التالي:

كندا
 غيرت من موقفها تجاه التغيرات المناخية في أواخر عام 2015؛ من 
العالمي في  الحراري  العمل بشكٍل هادٍف إلبطاء االحتباس  رفض 
ظل رئيس الوزراء المحافظ »ستيفن هاربر« إلى الدفاع عن العمل 
االنتخابات،  تــرودو« في  الليبرالي »جاستن  بعد فوز حزب  المناخي 
ليعمل األخير على توسعة البرامج التي تفرض رسوًما على التلوث 
المناخي. كما أنفق مليارات الدوالرات على برامج الطاقة النظيفة 
والمناخ. وفي مستهل العام الجاري، تعهد »ترودو« بحماية كوكب 
الضارة،  البالستيكية  المواد  لحظر  إجــراءاٍت  اتخاذ  خالل  من  األرض 
»تـــرودو«  طالب  »جــالســكــو«،  قمة  وخــالل  الفضاء.  واستكشاف 
المزيد من اإلجــراءات لحماية كوكب األرض من خطر  الدول  باتخاذ 
االحتباس الحراري. وعلى النقيض من ذلك، دافع وزير البيئة وتغير 
لخط  حكومته  شــراء  عن  ويلكينسون«،  »جوناثان  الكندي  المناخ 
من  المتولدة  ــرادات  اإليـ أن  إلــى  مشيًرا  ماونتن«؛  »تــرانــس  أنابيب 
طويلة  المناخية  أهدافها  تحقيق  على  كندا  ستساعد  المشروع 

األجل.

استراليا
 تبنت ما ُيمكن وصفه بالسياسة المتذبذبة تجاه ظاهرة االحتباس 
الحراري. ومن بين اإلجراءات الرئيسية التي اتخذها الحزب المحافظ 
-بعد فوزه بالسلطة في عام -2013 التخلص من »ضريبة الكربون«. 
أبوت«  »توني  المتشدد  اليميني  المحافظ  الحزب  استبدال  وبعد 
يتعلق  فيما  القليل  يفعل سوى  لم  تيرنبول«،  بالمعتدل »مالكوم 
فيدراليٍة  إعــانــاٍت  لتوفير  »تيرنبول«  ضغط  كما  المناخ.  بسياسات 
عام،  وبشكٍل  العظيم.  المرجاني  الحاجز  من  بالقرب  فحٍم  لمنجم 
تتجه التحليالت الحالية إلى وصف رئيس الوزراء الحالي بالمدافع عن 
الموسعة  الغابات  تعليقه على حرائق  لذلك في  الفحم.  استخدام 
المناخية وحرائق  بين سياساته  الربط  أستراليا، رفض  التي شهدتها 
الغابات، معتبًرا أن هذا سوء فهم. كما أعلنت الحكومة األسترالية 

منجم  التوسع في  قرار  إلغاء  عن  تراجعها  عن   2021 ديسمبر  في 
»دندروبيوم« للفحم نظًرا ألهميته في توفير الفحم لصناعة الصلب 

في ميناء »كيمبال«.

المملكة المتحدة
 أعلن رئيس الوزراء »بوريس جونسون« في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة بنيويورك عن مضاعفة التمويل الدولي للمناخ. وخصصت 
لتزيد   ،)Ayrton( »ايرتون«  لصندوق  استرليني  جنيه  مليار  بريطانيا 
الدعم المالي إلى ما ال يقل عن 11.6 مليار جنيه استرليني على مدار 
وتختبر  بريطانيا  – 2025. وتطور   2021 المقبلة  الخمس  السنوات 
المناخية  التغيرات  معالجة  إلى  تهدف  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
تنفيذ  أن  إال  انبعاثاتها.  من  الحد  على  النامية  البلدان  لمساعدة 
االقتصادية  ــار  اآلث بسبب  التعثر  من  حالًة  يشهد  قد  الحزمة  هــذه 
البريكست،  بسبب  المتحدة  المملكة  ستشهدها  التي  الضخمة 
إضافة إلى اآلثار االقتصادية الموسعة لتفشي جائحة »كوفيد19-« 

والتداعيات االقتصادية السلبية للحرب الروسية-األوكرانية.

الصين
نتيجًة  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاث  عالمًيا في  األولى  الصين  تعد 
انتقلت معظم  عالمي. حيث  تصنيٍع  الكبير ودورها كمركز  لحجمها 
المصانع من الواليات المتحدة والدول األخرى المتقدمة إليها في 
العقود األخيرة لالستفادة من قوانينها البيئية المتراخية وانخفاض 
الدفيئة  ــغــازات  ال النــبــعــاثــات  مــصــدر  أكــبــر  الصين  تعتبر  إذ  ــور.  األجــ
إلى  انبعاثاتها  تصل  أن  تعّهدت  وقــد  المناخ،  تغّير  عن  المسئولة 
ذروتها بحلول عام 2030 على أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 

 .2060

النظيفة  التكنولوجيا  إلــى  الصين  نظرت  ذلــك،  مــن  الــرغــم  وعلى 
 13 توفير  إلى  هدفت  حيث  القتصادها،  محتمٍل  رئيسٍي  كمحرٍك 
أي   .2020 عام  بحلول  النظيفة  الطاقة  مجال  وظيفة في  مليون 
أنها توفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس بشكٍل أسرع بكثيٍر مما 

كان متوقع.
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روسيا
المناخ،  لقضايا  بوتين«  »فالديمير  الروسي  الرئيس  تجاهل  يتضح 
للمناخ  الملوثة  الــدول  أكبر  من  واحــدة  روسيا  أن  من  الرغم  على 
الوقود األحفوري  العالم، حيث تواصل االعتماد على مبيعات  في 
ألوروبا وغيرها لدعم اقتصادها. وعلى الرغم من ذلك، فقد صّدقت 
هذا  ولكن   ،2019 سبتمبر  في  للمناخ  باريس  اتفاقية  على  روسيا 
من  للحد  مغزى  ذات  خطواٍت  أي  ستتخذ  أنها  بالضرورة  يعني  ال 
االحتباس الحراري. وبشكٍل عام، ُتعّول روسيا على مساحات الغابات 
الكبيرة التي تملكها، والتي تساهم في امتصاص قدٍر ال بأس به من 
ساهمت  فقد  ذلك،  على  عالوة  العالم.  في  الكربونية  االنبعاثات 
الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في زيادة نهم العالم بالوقود 
األحفوري؛ فقد أشارت بعض التوقعات إلى أنه في ظل تلك الحرب 

من المحتمل زيادة استخدام الوقود األحفوري بنسبة 14%.

الهند
لتغير  واضحة  سلبية  تداعيات  تشهد  التي  الــدول  من  الهند  تعد 
وفيضانات.  وجــفــاف  حــر  مــوجــات  مــن  لــه  تتعرض  لما  نــظــًرا  المناخ 
وتذهب بعض التوقعات إلى أن تغير المناخ سوف يلتهم نحو 10% 
من الناتج القومي في الهند عام 2100؛ ما يؤدي إلى ارتفاع معدل 
أكبر  من  واحــدة  تتبنى  أن  استطاعت   .3% بنسبة  البالد  الفقر في 
السياسات القائمة على تركيب األلواح الشمسية، كجزٍء من جهود 
الدولة لتوفير الكهرباء لمئات الماليين من السكان الذين يفتقرون 
النظيفة  الــطــاقــة  خــطــط  وتعتمد  إلــيــهــا.  المنتظم  ــوصــول  ال إلـــى 
الطموحة في الهند بشكٍل كبيٍر على مساعدات الدول المتقدمة. 
ويتوقع الخبراء تراجع جهودها جّراء األزمات المركبة التي تشهدها 

الساحة الهندية.

البرازيل
 على الرغم من النجاح الذي حققته البرازيل في تقويض الجهود 
الرامية إلزالة الغابات من منطقة األمازون المطيرة، شهدت غابات 
األمــازون خالل 2019 حرائق لم تشهدها من قبل. ولفت المعهد 

رصدها  التي  البيانات  أن  إلى  البرازيل  في  الفضاء  ألبحاث  الوطني 
معدالت  في   85% قدرها  ــادٍة  زي إلــى  تشير  الصناعي-  القمر  -عبر 
السياق،  هذا  وفي   .2018 عام  من  الفترة  بنفس  مقارنًة  الحرائق، 
لمساعدة  اجتماٍع  لعقد  »جوتيريس«  مقترح  بفتوٍر  البرازيل  قابلت 
األمازون على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة. األمر الذي 
حفز المناشدات والتحركات الدولية من جانب، والضغوط من جانٍب 
اليمينية.  الميول  البرازيلي »جاير بولسونارو« ذي  الرئيس  آخر، على 
وعلى الرغم من ذلك، فقد تبنت الحكومة البرازيلية خطط قطاعية 
البرازيلية وخمس  البيئة  إذ وقعت وزارة  المناخ؛  تغير  للتخفيف من 
جهات من القطاع الخاص )الجمعية البرازيلية للغاز الحيوي، واتحاد 
والجمعية  الــبــرازيــل،  فــي  الحيوية  والــطــاقــة  السكر  قصب  صناعة 
البرازيلية لطاقة الرياح، والجمعية البرازيلية لشركات التنظيف العامة 
والنفايات الخاصة، وجمعية األلمنيوم البرازيلية( اتفاقيات للتخفيف 

من التغير المناخي. 

الدولية  الساحتين  على  تمت  الــتــي  الــجــهــود  أبـــرز  اســتــعــراض  بعد 
هذه  تقييم  أهمية  تتضح  القطرية،  الجهود  أبــرز  وكــذا  واإلقليمية، 
الجهود من أجل تحديد مدى فعاليتها واستشراف مستقبلها أيًضا. 
وفي هذا السياق، يمكن تقسيم أسباب التعثر إلى أربع مجموعات، 

وذلك على النحو التالي:

الدولية  الساحتين  على  تمت  الــتــي  الــجــهــود  أبـــرز  اســتــعــراض  بعد 
هذه  تقييم  أهمية  تتضح  القطرية،  الجهود  أبــرز  وكــذا  واإلقليمية، 
الجهود من أجل تحديد مدى فعاليتها واستشراف مستقبلها أيًضا. 
وفي هذا السياق، يمكن تقسيم أسباب التعثر إلى أربع مجموعات، 

وذلك على النحو التالي:

األوضاع الداخلية:

الداخلية لكل دولــٍة تؤثر في   مما ال شك فيه أن األوضــاع 
ألولوياتها،  وفًقا  دولٍة  كل  تعمل  حيث  المناخية؛  سياساتها 

رابًعا: تقييم الفعالية:
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المناخية ال تحظى باألهمية نفسها  السياسات  أن  ما يعني 
لدى الدول كاّفًة. كما يختلف موقعها على سلم األولويات 
أغلب  وفي  الحزبية.  واالنتماءات  السياسية  للمواقف  وفًقا 

األحوال، تتصدر األوضاع االقتصادية رأس هذه األولويات.

أو  الداخلي  لالستخدام  -ســواء  األحفوري  الوقود  ويمثل   
التصدير- أحد أهم األعمدة المعززة للوضع االقتصادي في 
المناخ في  الــدول معضلة  تواجه بعض  لذلك  الــدول.  أغلب 
مقابل االقتصاد، أو المناخ في مواجهة التنمية االقتصادية. 
، ترفض بعض الدول فرض ضريبة على الكربون. كما  ومن ثمَّ
عملية  وتشجيع  األحــفــوري  الــوقــود  مشتقات  بدعم  تقوم 

استخراجه وتصديره. 

بنية المجتمع الدولي:

 يؤشر التباين في الجهود الدولية على افتقار العمل المناخي 
على عدم  الشاملة. عالوة  السياسية  لــإرادة  عام-  -بشكٍل 
تتولى مسؤولية  دوليٍة  منظمٍة  أو  دوليٍة  انفاٍذ  جهة  وجود 
حالة  أن  كما  الــجــزاءات.  توقيع  أو  االلتزامات  تنفيذ  متابعة 
الشد والجذب بين الدول النامية والمتقدمة على األصعدة 
كاّفًة، تطال ملف المناخ بامتياز، وتحدد مصيره بل ومساره. 
ناهيك عن التربص والشك الذي يخيم على الدول على صعيد 
السياسات المناخية، وتراجع الثقة في الوعود التي تقطعها 
النامية. فال  الدول  المتقدمة على نفسها لمساعدة  الدول 
المناسبة  الصيغة  وضــع  عــن  قــاصــرة  الــدولــيــة  الجهود  تــزال 
اإلنسان،  الرئيسة:  الثالثة  للمتغيرات  المنضبطة  والمعادلة 

والتكنولوجيا، والطبيعة. 

قصور اتفاق باريس للمناخ:

 يعتمد اتفاق باريس على ما ُيعرف بالمساهمات المحددة وطنًيا 
العامة  الكيانات  مــع  بالتعاون  طواعيًة  دولـــٍة  كــل  تعرضها  التي 
بموجب  مــحــددة  أو  ثابتة  ليست  ــتــزامــات  االل أن  أي  والــخــاصــة. 
هذا  وتستند  لنفسها.  ــٍة  دول كل  تحدد  لما  طبًقا  وإنما  االتــفــاق، 
الوطنية،  كالبالغات  الشفافية؛  بــــترتيبات  أسمته  ما  إلى  اآللية 
في  التذبذب  يتجسد  هذا  ومن  االستعراضي.  والتقييم  والتقارير، 

عدم افصاح الدول عن أوضاعها صراحًة، أو عدم التزام الدول بما 
من  للتأكد  محددٍة  ومعاييٍر  مؤشراٍت  وجــود  عدم  بجانب  تعلنه. 
مدى التزام الدول، حيث يتم التركيز األكبر على األهداف النهائية. 

تفشي جائحة »كوفيد-19«:

ــر تفشي »كــوفــيــد19-« على  أث إن  عـــام-  -بــشــكــٍل  الــقــول  يمكن 
التغيرات المناخية ذو طابٍع مزدوج، يحمل في طياته جانًبا إيجابًيا 
في  األول  يتمثل  إذ  الــمــدى.  طويل  سلبٍي  وأخــر  الــمــدى،  قصير 
إلى  الصين  في  الصناعي  واإلنتاج  الكهرباء  على  الطلب  انخفاض 
الفحم،  انتاج واستهالك  لتراجع  أدى  الذي  أدنى مستوياته، األمر 
وانخفاض معدالت تشغيل منتجات الصلب، وانخفاض مستويات 
غاز ثاني أكسيد النيتروجين، واألهم انخفاض االنبعاثات الكربونية، 

بطريقٍة أثرت على جودة الهواء إلى حدٍّ بعيد. 

وفي هذا الصدد، أكد بعض الباحثين تراجع غاز أول أكسيد الكربون 
بالعام  مــقــارنــًة   50% بنسبة  الــســيــارات-  اســتــخــدام  عــن  -الــنــاجــم 
الدول  بعض  اتجه  »كوفيد19-«،  تفشي  أعقاب  ففي  الماضي.  
تركيزه  جّل  وتوجيه  والتصنيعية،  االقتصادية  أنشطته  وقف  إلى 
صوب مواجهة الفيروس. وارتباًطا بذلك، تم إلغاء أغلب الفاعليات 
واألحداث المحلية والعالمية؛ سيما المرتبطة بالمناخ. إال أنه في 
خسائرها  لتعويض  الشديدة  الدول  حاجة  تبلورت  الجائحة،  أعقاب 
ودفع اقتصادها في اتجاه النمو؛ ما يعني أن األولوية قد تذهب 

لالقتصاد على حساب المناخ.

الحرب الروسية-األوكرانية:

المجاالت  مختلف  الــروســيــة-األوكــرانــيــة  الــحــرب  تــداعــيــات  طــالــت 
العام  األمين  حذر  وقد  البيئة.  المناخية وقضايا  التغيرات  فيها  بما 
لألمم المتحدة من أن األزمة والتقلبات في سوق الطاقة الناجمة 
النظيفة. فخالل  الطاقة  إلى مصادر  التحول  تعرقل  الحرب قد  عن 
الشهور األربعة منذ بدأ الحرب، ظهرت بعض المؤشرات التي تدلل 
على عرقلة وتذبذب االلتزام بالحد من االنبعاثات المنصوص عليها 
الوقود  استخدام  زيادة  المتوقع  أصبح من  باريس؛ كما  اتفاق  في 
الطاقة  إمـــدادات  في  نقص  أي  لتعويض   14% بنسبة  األحــفــوري 
وسط الجدل الدائر حول صادرات الطاقة الروسية. ومن نتائج الحرب 
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للطاقة،  كمصدر  الفحم  على  االعتماد  عــودة  للبيئة-  ضــرًرا  -األكثر 
بالرغم من كونه األكثر تلويًثا بين مصادر الطاقة. هذا، وقد تساهم 
التي  الروسية-األوكرانية  للحرب  السلبية  االقتصادية  التداعيات 
طالت أغلب -إن لم يكن كل- دول العالم إلى تراجع أولوية قضية 
والضغوط  الخسائر  تعويض  على  التركيز  لصالح  المناخية  التغيرات 
االقتصادية. ومن زاوية أخرى، أدت الحرب إلى تقلص دور منظمات 
مثل  منها،  بعًضا  إغالق  تم  كما  بالبيئة،  المعنية  المدني  المجتمع 
أغلقتها  التي   )BirdLife Belarus( »بيالروس منظمة »بيرداليف 
الحكومة البيالروسية بعد إصدارها بيان عن أضرار الحرب على البيئة.

التذبذب  استمرار  مفادها  عامة  نتيجة  استعراض  يمكن  اجمااًل، 
على  والنامية  المتقدمة  العالم  لــدول  المناخية  السياسات  فــي 
القادمة ستشهد سياساٍت  السنوات  أن  يعني  الذي  األمر  السواء. 
عنيفٍة تتجاهل التغيرات المناخية، تعويًضا للخسائر االقتصادية التي 
ُمنيت بها الدول جّراء تفشي الفيروس، إال إذ حدث اضطراٌب بيئٌي 
ذو تأثيٍر قوٍي، بحيث يتطلب سياساٍت استثنائية. وانطالًقا من كون 
المناخية،  للتغيرات  المدمرة  باآلثار  تأثًرا  األكثر  هي  النامية  الــدول 
التغيرات  مــع  الفعال  للتعاطي  الداخلية  مــواردهــا  حشد  فعليها 
على  االعتماد  للتوسع في  فاعلٍة  بيئيٍة  وتبني سياساٍت  المناخية، 

الطاقة المتجددة وتعزيز االقتصاد األخضر. 



األنشطة البشرية والتغيرات المناخية

والتغيرات المناخية

األنشطة
البشرية 

تعد العالقة بين الكون بمكوناته الظاهرة والباطنة من خدماٍت 
طبيعيٍة وسلٍع )كالماء، والمعادن، وغيرها(، والمستخدمين 
الحية، عالقة تفاعلية  الكائنات  البشر وغيرهم من  لها من 
ديناميكية، تسمى »النظام البيئي«)Ecosystem(. إذ يشير 
يصطلح  التي  الطبيعية  الــمــوارد  بين  العالقة  إلــى  األخير 
والبشر  جــانــب،  مــن   ))Supply بــالــعــرض  اقــتــصــادًيــا  عليها 
الطلب  جانب  يمثلون  الذين  الحية  الكائنات  من  وغيرهم 
من  نعانيه  ما  كل  فــإن  وعليه  أخــر.  جانٍب  من   )Demand(
تغيرات مناخية يرجع إلى اختالل التوازن بين العرض المتاح 
عليها. المتصاعد  والطلب  الطبيعة  وخــدمــات  سلع  مــن 

أ.د. اسماعيل عبد الجليل
خبير التغيرات المناخية

الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء

18



19

أواًل: من الخدمات البيئية إلى التدهور البيئي:

ثانًيا: تقرير الهيئة الحكومية للتغيرات المناخية 2019:

ُصنفت  المتحدة،  األمــم  عــن  الــصــادر  األلفية  تقرير  بموجب 
 Ecosystem Goods and( الــبــيــئــيــة  ــخــدمــات  وال الــســلــع 
Services( إلى أربع مجموعاٍت نوعيٍة؛ منها ما يتعلق بجمال 
الطبيعة؛ فهي خدمٌة إلشباع البصر والروح، وتتعرض للتشوه 
الربانية  مكوناتها  تناسق  تحترم  ال  التي  البشر  أذواق  مــن 
الحرارة  درجــات  تباين  خدمة   tتضم أخــرى  وهناك  الطبيعية. 

الذي صنع الفصول والمواسم الزراعية.

 ال يتسع المجال الستعراض صور الخدمات البيئية الطبيعية، 
للبشر  المرئية  غير  االقتصادية  القيمة  إبراز  المهم  من  ولكن 
وظيفة  كاستبدال  لها،  صناعيٍة  بدائٍل  إيجاد  مثاًل  حاولوا  لو 
للتكاثر  واألشجار  النباتات  بين  اللقاح  حبوب  نقل  في  الرياح 
تلك  إلجــراء  الباهظة  االقتصادية  التكلفة  هي  فما  والبقاء. 

المناخية  للتغيرات  الحكومية  الهيئة  قـــررت  ســبــق،  مــا  ضــوء  فــي 

المناخ  بين  العالقة  تقريٍر خاٍص عن  اصدار   )IPCC( باسم  المعروفة 

ونشاط البشر في األرض. وهو التقرير الذي استغرق إعداده عامين 

خبير دولــي، حتى صدر في أغسطس  مائة  يقرب من  ما  بمشاركة 

التي  االحتفالية  وهــي  جنيف.  فــي  دولــيــٍة  احتفاليٍة  فــي   ،2019

والحكومات،  الدول،  رؤساء  خاطبت  التي  النتائج  إعالن  استهدفت 

أو  التوصيات  من  بمجموعٍة  القرار  ومتخذي  السياسات،  وصانعي 

النداءات لعلها تجد صدى قبل فوات األوان. ولقد كان لي شرف 

وهو  بالتصحر،  المتعلق  التقرير  فصول  أحــد  كتابة  في  المشاركة 

األنشطة  دور  عن  التقرير  تناولها  من سبعة فصول  الثالث  الفصل 

البشرية في إحداث التغيرات المناخية. 

تقتسم  المناخية  التغيرات  ظاهرة  مسببات  أن  أيًضا  بالذكر  وجديٌر 

من  األكــبــر  النصيب  صاحبة  الكبرى  الصناعية  الـــدول  مسئوليتها 

النصيب  بالتالي  تتحمل  والتي  الحراري،  االحتباس  غــازات  انبعاثات 

األكبر في مسئولية خفضها، باعتبارها )الفاعل لها(، بإجراءاٍت ُيطلق 

عليها أنشطة »االحتواء« أو »التجنب« )Mitigation( تدريجًيا، في 

إطاٍر زمنٍي ينتهي بزوالها )صفر(، الحتواء االحترار العالمي من 2-1.5 

درجًة مئويًة طبًقا التفاق باريس 2015. 

بينما يقتصر دور الدول النامية والفقيرة باعتبارها الضحايا )المفعول 

و»التكيف«   )Adaptation( »التخفيف«  اجــراءات  على  غالًبا  بها( 

مع التغيرات المناخية بأنشطٍة ُتمول محلًيا أو دولًيا من الصندوق 

األخضر )Green Climate Fund( على الرغم من تعثر تمويله منذ 

إنشائه في 2010 للمستهدف منه. 

التقارير  من  وغيره  نتناوله  الذي  األخير  التقرير  بين  الفارق  هو  فما 

تناوله  فــي  بإيجاز  الــفــارق  يتمثل  )IPCC(؟  مــن  إصــدارهــا  السابق 

االحتباس  غــازات  انبعاثات  من  األرض  لنصيب  الشامل  التفصيلي 

ــزراعــة  ــغــذاء وال الـــحـــراري الــنــاشــئــة عــن أنــشــطــة الــبــشــر فــي إنــتــاج ال

إجمالي  مــن   30% حــوالــي  ا  حاليًّ تشكل  والــتــي  وغيرها،  والــغــابــات 

لها  األرضي  باالحتواء  التي يمكن خفضها  الحراري  االحتباس  غازات 

)Land – based Mitigation(، بحزمة سياساٍت وتقنياٍت لتهذيب 

الخدمات  تلك  على  يطلق  ولــذا،  صناعًيا؟  الحيوية  العملية 
 .)Nature Donation to People( أيًضا مصطلح

أساءت األنشطة البشرية غير الرشيدة استخدام الخدمات البيئية 
الطبيعية الربانية المجانية عبر سنواٍت طويلٍة، ما أدى إلى تدهوٍر 
الخدمات  تلك  من  لكثيٍر  الوظيفي  األداء  مستوى  في  تدريجٍي 
تقديم  في  االستمرار  امكانية  عن  بعضها  إعــالن  حّد  إلى  تدريجًيا 
الخدمة بيافطٍة صامتٍة )Out of Service(، دون أن يتنبه الى مغزاها 
أو يلتفت إليها المستخدمون الذين يكتفون عادًة بالشكوى دون 
التعمق في األسباب؛ كالمزارعين الذين يشكون تناقص اإلنتاجية 
الزراعية، وهم ال يدركون أن استخدامهم غير الرشيد للمبيدات أدى 
الى توقف خدمة مجموعة البكتريا والفطريات النافعة التي تهيئ 

للنباتات غذاءها ونمائها وإنتاجها في باطن األرض.
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وإصالح سلوك البشر في األنشطة األرضية المتعددة. 

استخدامات  تغيير  ظاهرة  تعاظم  أن  إلى  التقرير  أشار 

مــراعــاٍة  دون    )Land Use Conversion( األراضـــي 

صار  اقتصاديٍة،  مكاسٍب  لتحقيق  البيئية،  للتوازنات 

ظاهرًة عالميًة خطيرة األبعاد والنتائج السلبية. ويتمثل 

ألرٍض  وتحويلها  الغابات  وحرق  تقليع  في  صورها  أبرز 

التي  المجانية  البيئية  الخدمة  من  الرغم  على  زراعيٍة، 

ثاني  من  األطنان  مليارات  لتمتص  الغابات،  بها  تقوم 

أكسيد الكربون، وتنتج األكسجين الذي يتنفسه البشر. 

الــدول، ما  البرازيل وغيرها من  كما حدث ويحدث في 

يزيد االحتباس الحراري.

وتكفي اإلشارة إلى الحريق األخير في غابات األمازون 

لحوالي  المنتجة  األرض«  ــة  »رئ بكونها  توصف  التي 

اقتالع  إن  البشر.  يتنفسه  الــذي  األكسجين  من   20%

ــرق الــغــابــات يــمــاثــل مــا نــعــاصــره الــيــوم مــن تدمير  وحـ

ــســان. كــذلــك ظــاهــرة تحويل  »كــوفــيــد-19« لــرئــة اإلن

أسوأ  ويتجلى  )التصحر(،  إلى عمرانية  الزراعية  األراضي 

العمراني أخصب  بالزحف  تفقد  التي  صورها في مصر 

في  فــداًنــا   3.5 من  يقرب  ما  الزراعية  أراضيها  وأجــود 

الساعة.

تتضمنه  وما  الطبيعية  المراعي  تحويل  ظاهرة  كذلك 

من تنوٍع حيوٍي إلى أراضٍي زراعيٍة أو منتجعاٍت سياحيٍة، 

أهمية في  األكثر  األخرى  البيئية  يفقدها وظائفها  ما 

تخزين الكربون، ومنع انجراف وتدهور التربة، والحفاظ 

الطبيعي.  الــخــضــري  لكسائها  الـــوراثـــي  الــتــنــوع  عــلــى 

تحويل  ظاهرة  وقف  التقرير  توصيات  تصّدر  هنا،  ومن 

البيئية  لوظائفها  مــراعــاٍة  دون  األراضــي  استخدامات 

األخرى األكثر جدوى.
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ثالًثا: ضرورات ملحة:

 Food( الغذاء إنتاج  المناخية ونظم  التغيرات  بين  العالقة  بتناوله  أيًضا عن سابقيه  التقرير  تميز 
توصياته  مقدمة  في  وأوصــى  الــتــوريــد(.  وسالسل  الحصاد،  بعد  ومــا  الــزراعــة،  )مــن   )System
بدرجة  أكــد  حيث  المناخية؛  التغيرات  منظومة  في  والصحة  الــغــذاء  سياسات  إدمــاج  بــضــرورة 
الــحــراري. االحــتــبــاس  ظــاهــرة  ــادة  زيـ على  ينعكس  ســوف  التوصية  تلك  تجاهل  أن  عالية  ثقة 

تناول  لخفض  التغذية،  وسلوك  النمط  بتغيير  ومستداٍم  صحٍي  غذائٍي  نظاٍم  باعتماد  وأوصــى 
كالحبوب،  النباتي،  البروتين  مــصــادر  مــن  أخـــرى  بــخــيــاراٍت  واستبدالها  الــوجــبــات،  فــي  الــلــحــوم 
ــاج الــحــيــوانــي هــو مــصــدر انــبــعــاث غــاز  ــت ــفــواكــه، والــخــضــروات. بــاعــتــبــار أن اإلن والــبــقــولــيــات، وال
أيًضا  وأوصــى  الــزراعــة.  عن  الناشئة  الدفيئة  الــغــازات  محتوى  من   44% يشكل  الــذي  الميثان 
االقــتــصــاديــة. تكلفتها  فــي  واألقــــل  الــغــذائــيــة  بالعناصر  الغنية  الشعبية  لــلــوجــبــات  بــالــعــودة 

معظم  فــي  الــحــالــي  الــســائــد  الــتــوجــه  تغيير  تستهدف  استراتيجيٍة  بــرؤيــٍة  التقرير  تميز  كــذلــك 
)احــتــيــاجــات  االقــتــصــاديــة  التنمية  فــي  الــطــلــب  بــجــانــب  يتعلق  مــا  عــلــى  بالتركيز  الــســيــاســات، 
بسياسات  والمتعلق  المعادلة(،  في  )األهــم  العرض  طــرف  في  يجب  مما  أكبٍر  بقدٍر  البشر(، 
ــعــددة عــلــى ســيــاســات  ــة كــثــيــرة ومــت ــل ــٍد وكـــفـــاءة. واألمــث ــرشــي ــخــدام الـــمـــوارد بـــرشـــٍد وت اســت
استخدامها  لحوكمة  سياساٍت  يقابلها  ال  بينما  المائية،  الــمــوارد  على  الطلب  فــي  التوسع 
بينما ال  أفــقــًيــا،  الــزراعــيــة  الــرقــعــة  زيـــادة  لطلب  أخـــرى  عــائــٍد منها، وســيــاســاٍت  أعــلــى  لتحقيق 
والــحــوافــز.  بالتقنيات  المتاحة  المساحة  وحـــدة  مــن  ــا  رأســًي اإلنتاجية  لــرفــع  ســيــاســاٍت  يقابلها 

من هنا البد من االهتمام بسياسات إدارة استخدام الموارد بالرشد والترشيد في ظل حقيقة أن 
الفاقد والهادر في نظم الغذاء من الزراعة )معامالت بعد الحصاد- سالسل التوريد( يشكل حوالي 
%30 من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، وأن خفضه كفيٌل بخفٍض مواٍز في انبعاثات الغازات الدفيئة. 

الــرأســيــة  ــادة اإلنــتــاجــيــة  ــ زي إلـــى  الــعــالــم  ــزراعــيــة فــي  ال ومـــن هــنــا، تتجه اســتــراتــيــجــيــات التنمية 
وذلك  المنزرعة،  الرقعة  بــزيــادة  األفقي  التوسع  من  أكبر  بقدٍر  المساحة  وحــدة  من  والعائد 
ــن: ري، وتــســمــيــد، وتــقــاوي  ــمــمــارســات الــزراعــيــة الــحــديــثــة مـ ــالل حــزمــة الــتــقــنــيــات وال مــن خـ
واألقــل  اإلنتاجية،  بــزيــادة  الكفيلة  المعامالت  مــن  وغيرها  التربة،  خصوبة  وتحسين  منتقاة، 
ــيــة كــمــصــدٍر لــغــاز أوكسيد  انــتــاًجــا لــلــغــازات الدفيئة، كــاإلقــالل مــن اســتــخــدام األســمــدة األزوت
الــنــيــتــروز، والــحــد مــن أنــشــطــة اإلنــتــاج الــحــيــوانــي بــاعــتــبــارهــا مــن مــصــادر انــبــعــاث غـــاز الميثان.

من السياسات الحافزة لرفع اإلنتاجية رأسًيا السياسات الداعمة للفالح برؤيٍة جديدٍة، تربط بين 
حرفته وأثرها اإليجابي في خفض حوالي %30 من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن هنا، 
تعاظم دور الفالح من مجرد »ضحية« للتغيرات المناخية إلى »فاعٍل« إيجابٍي في مواجهة آثارها 
ا في قاموس التنمية الزراعية  السلبية، بممارساته لحرفة الفالحة وإتقانها، حتى تغير مسماه حاليًّ
المستدامة بالعالم من فالٍح )Farmer( إلى »مانح الحياة« )Ecosystem Provider(؛ باعتبار أن 
حرفة الزراعة تعد إحدى الخدمات البيئية الحافظة التزان الكون والحد من التقلبات المناخية السلبية.

ــت لــجــنــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة بـــاألمـــم الــمــتــحــدة بــمــنــح الــفــالحــيــن حـــافـــٍز مـــادٍي  ــذا، أوصــ ــ ولـ
 Ecosystem( الحافز  على  ويطلق  ــزراعــة.  ال حــرفــة  ممارسة  فــي  الستبقائهم  عينٍي  ــٍم  ودعـ
كبيٍر  وعــــدٍد  وأوروبـــــا،  الــمــتــحــدة،  الـــواليـــات  فـــي:  الــفــالح  بــه  ويــحــظــى   .)Service Payment
عــام. ــزراعــة منذ عــشــرة آالف  ال حــرفــة  ابــتــكــرت  الــتــي  باستثناء مصر  الــنــامــي؛  الــعــالــم  مــن دول 

إن الــرؤيــة الــجــديــدة لــدور الــزراعــة والــفــالح في 
مبرًرا  ا  حاليًّ صــارت  المناخية  التغيرات  مواجهة 
طالما  الــتــي  ــزراعــة  ال دعــم  لسياسات  منطقًيا 
طويلٍة  لسنواٍت  النامية  الــدول  عليها  اعترضت 
فـــي مــفــاوضــات الــتــجــارة الــعــالــمــيــة. ويــالحــظ 
ــعــارض مع  ــت هــنــا أيـــًضـــا أن مــضــمــون الــتــقــريــر ي
الزراعية  الرقعة  لزيادة  الحالية  مصر  استراتيجية 
ــا  رأســًي اإلنــتــاجــيــة  زيــــادة  يمكنها  بينما  ــا،  أفــقــًي
مــواردهــا  مــن   %  50  -  30 بين  ــراوح  ــت ت بنسبة 
المتصاعدة. التصحر  عوامل  بمكافحة  الحالية 

الــحــاالت  لبعض  نــمــاذًجــا  ــا  ــًض أي الــتــقــريــر  تضمن 
الدراسية )Case Studies( في العالم للعالقة 
البشرية؛  واألنــشــطــة  المناخية  الــتــغــيــرات  بــيــن 
وكان منها دراسة حالة التصحر في واحة سيوة 
السكان  طــمــوحــات  بين  ــوازن  ــت ال اخــتــالل  نتيجة 
لــمــواردهــا،  االستيعابية  والــقــدرة  التنمية  فــي 
ــي  ــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الــمــاء األرضـ مــا أدى إلـ
تدهور  عن  أسفر  ما  الــصــرف،  وســوء  والملوحة 
ما اشتهرت به عبر عصوٍر طويلٍة من أجود نخيل 
الــزيــتــون، وبــاتــت مــهــددة بغرق  التمور وأشــجــار 
البحر  سطح  مستوى  عن  تنخفض  التي  الواحة 
رشيدة. غير  تنميٍة  نتيجة  متر  عشرين  بحوالي 

عضًوا في  بصفتي  حقيقة  إقــرار  أريــد  وأخيًرا، 
في  عامين  نحو  استغرق  الــذي  التقرير  صياغة 
اجتماعاٍت في عدٍد من الدول كان منها: النرويج، 
ــنــدا، ونــيــوزيــالنــدا، وكــولــومــبــيــا. حيث كان  ــرل واي
العلمية  المعلومات  صياغة  كيفية  هو  شاغلنا 
واالستيعاب  للفهم  قــابــٍل  بأسلوٍب  المعقدة 
من  الــقــرارات  ومتخذي  السياسات  صانعي  من 
رأس  على  باعتبارهم  والحكومات  الدول  رؤساء 
أن  يجب  الذي  التقرير  من  المستهدفين  قائمة 
سياساٍت  إلــى  توصياته  وتحويل  منه  ُيستفاد 
-إن أمــكــن- عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي لــلــدول. 
رسمًيا  تسلمته  الـــذي  للتقرير  اتمناه  مــا  وهــو 
له حتى  أر  ولم  أغسطس 2019،  منذ  حكومتنا 
الــواقــع.  أرض  على  ــرى  ي أو  يسمع  صــدى  األن 
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ودرس  اإليكولوجية،  النظم  في  ونظر  المناخية،  التغيرات 
المستويين  على  البشرية  والمجتمعات  البيولوجي  التنوع 
الضعف وقدرات  العالمي واإلقليمي. كما استعرض نقاط 
وحدود العالم الطبيعي والمجتمعات البشرية على التكيف 
مع التغيرات المناخية، واعترف بالترابط بين المناخ والنظم 
البشرية،  والمجتمعات  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية 

أ. أمل إسماعيل
باحثة ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
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والبيئية  الطبيعية  الــعــلــوم  عــبــر  أقـــوى  بشكل  الــمــعــرفــة  ودمـــج 
الدولية  الحكومية  الهيئة  تقييمات  من  واالقتصادية  واالجتماعية 
المناخية،  التغيرات  ومخاطر  تأثيرات  التقييم  شمل  وقد  السابقة. 
التي  المناخية  غير  العالمية  االتجاهات  مع  التكيف  سبل  وكذلك 
تتكشف بشكل متزامن مثل: فقدان التنوع البيولوجي، واالستهالك 
غير المستدام الشامل للموارد الطبيعية، وتدهور األراضي والنظم 
الديموغرافية  والتحوالت  السريع،  الحضري  والتوسع  اإليكولوجية، 

البشرية، وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والجائحة. 

مّثل هذا التقرير تقدًما كبيًرا في التقييم الشامل للتكيف ألنه وفر 
حــدة، ونظر في  إلى مقياس كل دولــة على  تنظر  تغطية منهجية 
المختلفة ومستويات تخطيطها ومتابعتها. وقد  البلدان  سياسات 
استند هذا التقرير إلى الفهم العلمي لصياغة نتائجه الرئيسية في 
واالعتماد  التفاعالت  على  التقرير  ركز  كما  وحقائق.  بيانات  صــورة 
في  )بما  اإليكولوجية  والنظم  المقترنة  النظم  مناخ  بين  المتبادل 
التفاعالت  إن هذه  إذ  البشري،  والمجتمع  البيولوجي(  التنوع  ذلك 
المناخية  التغيرات  عــن  الناشئة  والمخاطر  التأثيرات  أســاس  هــي 
فرًصا  التقرير  قــدم  نفسه،  الــوقــت  وفــي  البيئي.  النظام  وتــدهــور 

للمستقبل ووضع تدابير تعزز القدرة على التكيف.

للتأثر والتكيف والمرونة هي المكونات  القابلية  للتقرير، تعد  وتبًعا 
التي  المكونات  وهي  المناخ،  مخاطر  تميز  التي  األساسية  الثالثة 

يمكن الوقوف عليها من خالل النقاط التالية:

المناخ،  بمخاطر  سلًبا  للتأثر  االستعداد  وهــي  للتأثر:  القابلية  أ - 
مع  والتكيف  التأقلم  على  القدرة  ونقص  للضرر،  القابلية  وتشمل: 

النظم البشرية والطبيعية.

وآثــاره؛ وقد  الفعلي  المناخ  التكيف مع  التكيف: وهو عملية  ب - 
للتغيرات  التعرض  الحد من  رئيسًيا في  البشري دوًرا  التدخل  يلعب 

المناخية والتعرض له في النظم الطبيعية.

والنظم  واالقتصادية  االجتماعية  النظم  قــدرة  هي  المرونة:  ج - 
تحافظ على وظيفتها  التعامل مع حدث خطير بطرق  البيئية على 

األساسية وهيكلها.

أواًل- أهمية التقرير:

التقرير من  أبرز العناصر واألفكار التي تضمنها  يمكن الوقوف على 
خالل النقاط التالية:

أ - التنوع البيولوجي:

العالمي  االحترار  بسبب  البيولوجي  التنوع  تدهور  إلى  التقرير  يشير 
تواتر وشــدة ومدة  زيــادة  إلــى  القريب  المدى  الــذي سيؤدي على 
اإليكولوجية  النظم  من  العديد  يعرض  مما  المتطرفة،  الظواهر 
مرتفعة.  لمخاطر  والبحرية  والساحلية  العذبة  والــمــيــاه  األرضــيــة 
أن  المحتمل  من  األرضية،  البيئية  النظم  في  المثال،  سبيل  فعلى 
االنقراض  تقييمها مخاطر  تم  التي  األنــواع  إلى ٪14 من   3 تواجه 
عند مستويات االحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، وقد تزيد 
تلك النسبة إلى ٪39 عند 4 درجات مئوية وإلى ٪48 عند 5 درجات 

مئوية.

وسيؤدي االحترار العالمي بشكل تدريجي إلى إنهاك التربة وتدهور 
ــراض،  واألمـ اآلفـــات  ــادة  وزيـ التلقيح،  مثل  البيئي  النظام  خــدمــات 
وتقليل الكتلة الحيوية للحيوانات البحرية، مما يقوض إنتاجية الغذاء 
في العديد من المناطق على األرض وفي المحيط. وسوف يتعدى 
ارتفاع مستوى سطح البحر المستمر والمتسارع على المستوطنات 
الساحلية والبنية التحتية، وسيزداد تدريجًيا عدد األشخاص المعرضين 
وسيساعد  المناخ.  بتغير  المرتبط  البيولوجي  التنوع  فقدان  لخطر 
 50٪ إلــى   30٪ من  يقرب  ما  على  البيئي  للنظام  الفعال  الحفاظ 
من مناطق األرض والمياه العذبة والمحيطات، بما في ذلك جميع 
النظام  وسالمة  الطبيعة  من  عالية  درجة  ذات  المتبقية  المناطق 
البيئي،  النظام  مرونة  وبناء  البيولوجي،  التنوع  حماية  على  البيئي 

وضمان خدمات النظام البيئي األساسية.

ب - المياه واألرض:

المدى  على  المياه  إدارة  تحديات  تتفاقم  ســوف  التقرير،  بحسب 
الــقــريــب والــمــتــوســط والــطــويــل اعــتــمــاًدا عــلــى الــحــجــم والــمــعــدل 
وستمثل  المستقبل،  في  المناخية  للتغيرات  اإلقليمية  والتفاصيل 

ثانًيا- تداعيات التغيرات المناخية: 
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المائية المحدودة؛ إذ يعاني ما  الموارد  تحدًيا خاًصا للمناطق ذات 
العالم حالًيا من ندرة المياه الشديدة على  يقرب من نصف سكان 
على  المياه  نــدرة  مخاطر  الــعــام، وستتفاقم  من  أجــزاء  في  األقــل 
التي تم تقييمها  المناطق  المتوسط والطويل في جميع  المديين 

ال سيما مع ارتفاع مستويات االحترار العالمي.

المكانية،  األنماط  وتغير  التبخر،  زيادة  المتوقعة:  التغيرات  وتشمل 
وتغير كمية هطول األمطار، مما سيؤثر بالتبعية في المياه الجوفية، 
اإليكولوجية  والنظم  المياه،  مجاري  وتدفق  السطحي،  والجريان 
اإليكولوجية  والنظم  األنــهــار،  ومصبات  العذبة  والمياه  األرضــيــة، 
تدفق مجاري  يتأثر  أن   2050 عام  بحلول  المتوقع  الساحلية. ومن 
إلى ٪80 من تجمعات  بين 40٪  تتراوح  بيئًيا بنسبة  الحرجة  المياه 
النظم  على  سلبية  ــار  آثـ فــي  سيتسبب  مما  الــعــالــم،  فــي  الــمــيــاه 
باإلضافة  الغابات،  لزيادة حرائق  العذبة وصواًل  للمياه  اإليكولوجية 

إلى تآكل التربة بسبب إزالة الغابات.

كما ستتسبب التغيرات المناخية في أضرار جسيمة وخسائر متزايدة 
والشعاب  العالم  غابات  من  الكثير  وتــدهــور  فقدان  منها  لــألرض، 
ما  تحول  وقــد  المنخفضة.  الساحلية  الرطبة  واألراضـــي  المرجانية 
أو  القطبين  إلى  عالمًيا  تقييمها  تم  التي  األنــواع  نصف  من  يقرب 
إلى ارتفاعات أعلى. وال يمكن إغفال التغيرات الهيدرولوجية الناتجة 
عن انحسار األنهار الجليدية أو التغيرات المحتملة في بعض الجبال 
والنظم اإليكولوجية في القطب الشمالي مدفوعة بذوبان الجليد 

الدائم.

ج- األمن الغذائي وصحة اإلنسان:
مع زيادة االحترار العالمي، سيزداد الضغط على أنظمة إنتاج الغذاء ما 
السائدة.  الغذاء  قطاعات  جميع  سيطال  ألنه  الغذائي  األمــن  يقوض 
إذ يشير التقرير إلى أن ارتفاع درجة حرارة األرض بنسبة تتراوح بين 1.5 
درجة مئوية إلى درجتين مئويتين سيؤدي إلى تواتر وتزايد شدة حاالت 
سطح  مستوى  ارتفاع  واستمرار  الحر  وموجات  والفيضانات  الجفاف 
البحر. وستتركز تلك اآلثار بالضرورة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى 

وأمريكا الجنوبية والجزر الصغيرة والقطب الشمالي.

وبخاصة  الوفيات  زيادة عدد  إلى  -بالفعل-  الشديدة  الحرارة  أدت  لقد 
والمياه،  األغــذيــة  تنقلها  التي  األمـــراض  تفاقمت  كما  أفريقيا،  فــي 
يتم  أو لم  تاريخًيا  نادرة  -التي كانت  المنشأ  وظهرت األمــراض حيوانية 
توثيقها مطلًقا في القطب الشمالي وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية- 
تدريجًيا نتيجة التغيرات المناخية التي ستؤدي إلى زيادة عدد الوفيات 
تزايد احتماالت  المعدية والمعدية مع  العالمي لألمراض غير  والعبء 
التنفسي  الجهاز  أمـــراض  مــن  العديد  فهناك  اإلنــســان؛  صحة  تــدهــور 
المزمنة غير المعدية الحساسة للمناخ بناًء على مسارات تعرضها على 

واألوزون  الصغيرة  والجسيمات  والغبار  والبرودة  للحرارة  المثال  سبيل 
ودخان النار والمواد المسببة للحساسية، على الرغم من أن تغير المناخ 
األنشطة  تتأثر  وبالتبعية،  الحاالت.  جميع  في  المهيمن  العامل  ليس 
االقتصادية العالمية، لتصبح الخسائر منتظمة عندما تؤثر على أنظمة 
بأكملها أو عندما تقفز من نظام إلى آخر، كأن يؤثر الجفاف على إنتاج 
الغذاء لينعدم األمن الغذائي في المناطق الحضرية. كما تفرض تأثيرات 
المناخ مخاطر على األسواق المالية والتأمينية مع تأثر عمليات الشحن 

وتضرر الموانئ.

بما  المناخي،  للعمل  المستدامة  التنمية  حتمية  إلــى  التقرير  يشير 
تعزيز  وكذلك  الــحــراري،  االحتباس  غــازات  انبعاثات  تخفيض  ذلــك  في 
المرونة االجتماعية والبيئية للتغيرات المناخية. وقد يكون التأمين ضد 
المخاطر أداة مجدية للتكيف مع نقل المخاطر المناخية، ودعم التنمية 
المالي  الــعــبء  وتقليل  ــكــوارث،  ال بعد  التعافي  ودعــم  المستدامة، 
الكوارث  الحكومات واألسر والشركات. كما يمكن إلدارة مخاطر  على 
جدوى  من  تزيد  أن  بعناية  والمنفذة  المصممة  المناخية  والخدمات 
وفعالية استجابات التكيف لتحسين الممارسات الزراعية وتنويع الدخل 

والخدمات الحضرية وتخطيط البنية التحتية.

تــديــر المخاطر  الــتــي  الــمــشــروعــات  التكيف فــي  أكــبــر فــجــوات  تــتــواجــد 
أو  والــصــحــة،  والــمــيــاه  والــطــاقــة  الــغــذاء  بين  العالقة  مثل  المعقدة، 
للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  تعتمد  إذ  المناخ؛  ومخاطر  الهواء  جودة  بين 
التي  القطاعات  عبر  التكيف  لعمليات  المنهجي  الدمج  على  المناخية 
تتوقع المخاطر متعددة األبعاد ال المخاطر الفردية، بل وتستوعب قيم 
المجتمع المتعددة وتعمم االعتبارات المناخية عبر مختلف المؤسسات 
البنية  ومرونة  المياه،  إدارة  خيارات  تعدد  على  القرار  صنع  وعمليات 
مصادر  استخدام  ذلــك  في  بما  الموثوقة،  الطاقة  وأنظمة  التحتية، 
ويشمل  الــريــاح.  وطــاقــة  الشمسية  الطاقة  مثل  المتجددة،  الطاقة 
التكيف في النظم اإليكولوجية الطبيعية: الزراعة المبكرة، والتغير في 
المائية،  األحياء  وتربية  المياه،  وإدارة  التربة  وتحسين  المحاصيل،  أنواع 

واستعادة العمليات الساحلية والهيدرولوجية.

تغيرات عدة   2021 المناخ قد شهد في عام  إن  القول،  خالصة 
من موجات الحرارة القاسية إلى فيضانات وحرائق مدمرة. وقد خُلصت 
األمم المتحدة في تقريرها إلى أن تغير المناخ الذي يسببه اإلنسان يزيد 
من حدة هذه الظواهر المناخية المدمرة، وسيجعلها أسوأ في العقود 
القادمة، لذا تتزايد أهمية التحول من استراتيجيات التكيف التكنولوجي 
إلى تلك التي تتضمن التغييرات السلوكية والمؤسسية وتمويل التكيف 
واإلنصاف والعدالة البيئية التي تتواءم مع أهداف االستدامة العالمية.

ثالًثا- التكيف المحتمل مع التغيرات المناخية:



المحور الثاني

مواقف أبرز الدول
وتحوالت الرأي العام

 التغيرات المناخية

بين االحتواء األوروبي والبرجماتية األمريكية

 قوة الدفع

تطور الرأي العام العالمي والتغيرات المناخية  

 توجهات متناقضة 

موقف الصين وروسيا من التغيرات المناخية



بين االحتواء األوروبي
والبرجماتية األمريكية

التغيرات
المناخية: 

االقتصاديات  من  بعدٍد  الضرر  المناخية  التغيرات  ألحقت 
الوطنية، كما ساهمت في إعادة تعريف أولويات التعاون 
والتنسيق العالمي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، 
والمواجهة القائمة على الشفافية. كما انعكست التغيرات 
الــدول؛  بعض  في  السياسي  الخطاب  لغة  على  المناخية 
بالتهديد  المناخية  التغيرات  األوروبية  الدول  وصفت  فقد 
المحتملة، ونظرت  بالمخاطر  بينما وصفتها أخرى  المباشر، 
تستهدف  التي  الدولية  المؤامرة  منظور  من  ثالثة  إليها 
وااللتزام  الدولي  التعاون  األخيرة مسار  لتخضع  مقدراتها، 
الــحــراري  لالحتباس  الــمــؤديــة  الــدافــئــة  االنبعاثات  بخفض 
المتحدة. الواليات  مثل  مصالحها،  يحقق  وبما  لشروطها 

أ. آية عبد العزيز
باحثة بوحدة الدراسات األوروبية

 بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
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أواًل: التحركات األوروبية:

تجسدت أبرزت التغيرات المناخية التي تعرضت لها الدول األوروبية في 
موجات الحر، والجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، واألعاصير؛ حيث 
يورو خالل  مليار   400 يقرب من  ما  عنها  الناتجة  األضــرار  تكلفة  بلغت 
الفترة من 1980 إلى 2013، ومن المرجح أن تزيد التغيرات المناخية من 
تواتر وكثافة موجات الحر وفترات الجفاف، وبخاصٍة في جنوب أوروبا، 
األمر الذي سينعكس سلًبا على األنظمة البيئية واالجتماعية، باإلضافة 
إلى تعرض األنظمة الساحلية لمخاطر الغمر والتآكل والفيضانات، نتيجة 

ارتفاع مستوى سطح البحر. 

وعليه، سعت الدول األوروبية إلى انتهاج بعض االستراتيجيات -بجانب 
التغيرات  تداعيات  من  للحد  الدوليين-  الشركاء  مع  بالتعاون  االلتزام 

المناخية، وذلك على النحو التالي: 

تبني استراتيجية التكيف: نتيجة للتأثيرات الُمتنامية للتغيرات المناخية، 
أعلنت المفوضية األوروبية اعتماد »استراتيجية التكيف« في 24 فبراير 
2022 لتعزيز القدرة على التكيف لالستجابة آلثار التغيرات المناخية على 
الصعيدين المحلي واإلقليمي، وتحدد االستراتيجية رؤية طويلة األجل 
لالتحاد األوروبي ليصبح مجتمًعا مرًنا للمناخ، ومتكيًفا تماًما مع اآلثار 
التي ال مفر منها لتغير المناخ بحلول عام 2050. وذلك بما يتوافق مع 
اتفاق باريس للمناخ، وقانون المناخ األوروبي، وإطار سنداي للحد من 

مخاطر الكوارث وجدول أعمال التنمية المستدامة.

االتــحــاد  مــســتــوى  عــلــى  الــخــضــراء:  التحتية  البنية  فــي  االســتــثــمــار 
االستثمار  تدعم  استراتيجية  األوروبية  المفوضية  اعتمدت  األوروبــي، 
في البنية التحتية الخضراء في 6 مايو 2013، بهدف استعادة وتطوير 
النظم البيئية في جميع أنحاء أوروبا، باإلضافة إلى تطوير شبكٍة للبنية 
التحتية الخضراء. وهو األمر الذي يسهم في تعزيز االقتصاد، والصحة، 
ــدًة مــن أهــم الــخــطــوات الــداعــمــة لنجاح  والــرفــاهــيــة. وتــعــد هــذه واحــ
استراتيجية االتحاد الخاصة بالتنوع البيولوجي 2020. ناهيك عن قدرتها 
بعد  ما  عالم  وفي  األخضر.  االقتصاد  تدعم  ناجعٍة  حلوٍل  تقديم  على 
الجائحة، أطلقت المفوضية األوروبية خطة إنعاش كاملة تعرف باسم 
»الجيل القادم من االتحاد األوروبــي«، بجانب تدشين صندوق إنعاش 
المفوضية  إقــرار  على  عــالوة  يــورو،  مليار   750 بنحو  خــاص  اقتصادي 
تريليون   1.1 بقيمة   2027-2021 للفترة من  األوروبي  االتحاد  ميزانية 

يورو، لتستهدف تطوير االقتصاد األخضر والبنية التحتية الخضراء.

درجــات  ارتــفــاع  تنامي  مــع  المناخية:  البيئية  الــطــوارئ  حالة  إعــالن 
الحرارة، وتعدد األعاصير التي ضربت المملكة المتحدة، وتزايد الضغوط 
الداخلية على األخيرة، أعلن البرلمان البريطاني حالة »الطوارئ المناخية 
أول دولة تطبق  المتحدة  المملكة  لتصبح  والبيئية« في مايو 2019، 
ذلك في العالم أجمع. وتهدف تلك الحالة إلى اتخاذ مزيٍد من التدابير 
الجادة لمكافحة التغيرات المناخية التي انعكست عليها بشكٍل سلبي. 
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كما صادق البرلمان األوروبي في 28 نوفمبر 2019 على قراٍر إلعالن 
وافق  أن  بعد  والعالم؛  أوروبــا  والبيئية« في  المناخية  »الطوارئ  حالة 
عليه 429 من أصل 673 نائًبا. ومن ثّم، طالب المشرعون من المفوضية 
األوروبية أن تتولى عملية التوفيق بين المقترحات التشريعات والميزانية 
بشكٍل كامٍل، مع االلتزام بالحد من االحترار العالمي إلى أقل من 1.5 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  درجة مئوية. كما دعوا للعمل على تخفيض 

بنسبة %55 بحلول عام 2030.

التوافق حول السياسات طويلة المدى: مع استمرار التهديدات التي 
يواجها االتحاد األوروبي -على الرغم من طرحه عدٍد من االستراتيجيات- 
طلب البرلمان األوروبي من رئيسة المفوضية األوروبية معالجة أوجه 
بعيد  إصــالٍح  األوروبــي من خالل  االتحاد  االتساق في سياسات  عدم 
والنقل،  والتجارة،  الزراعة،  باالستثمار في:  المتعلقة  المدى لسياساته 
»الــطــوارئ  حالة  إعــالن  سياق  في  وذلــك  التحتية.  والبنية  والطاقة، 

المناخية والبيئية«، بما ال يقوض عمل المؤسسات الديمقراطية.

والدول  األوروبــي  االتحاد  يعد  النامية:  للدول  المالي  الدعم  تقديم 
األعضاء به وبنك االستثمار األوروبي من أكبر المساهمين في تمويل 
الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية؛ فعلى سبيل المثال، تعهدت 
للمناخ«  األخضر  »الصندوق  رأسملة  في  بالمساهمة  وألمانيا  فرنسا 
بقيمة مليار دوالر لكل منهما، فيما قدمت المملكة المتحدة ما يقرب 
1.2 مليار دوالر في أول مؤتمٍر للرأسملة الُمنعقد في برلين، لمساعدة 

الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية. 

يورو  مليار   2.7 بقيمة  منًحا  األوروبــيــة  المفوضية  تقديم  على  عــالوة 
للبلدان النامية في عام 2018، في سياق تعهد المفوضية بتوفير ما 
لدعم  يورو سنوًيا(  مليار   2 ما متوسطه  )أو  يورو  مليار   14 من  يقرب 
األنشطة المناخية في البلدان النامية خالل الفترة من 2014 إلى 2020. 
بأكملها خالل  إنفاق ما يقرب من ٪20 من ميزانية االتحاد  فضاًل عن 
بالمناخ. وقد اقترحت المفوضية  الفترة على اإلجراءات المتعلقة  تلك 
األوروبية رفع تلك الحصة إلى ٪25 على األقل في الفترة من 2021 
إلى 2027، بجانب تقديم بنك االستثمار األوروبي 3 مليار يورو لتمويل 
المشروعات الخاصة بالمناخ في البلدان النامية في عام 2018، مثل: 
مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا. واستكمااًل لجهود المفوضية 
األوروبية أعلنت في سبتمبر 2021 أن االتحاد األوروبي 4 مليارات يورو 

لتمويل مساعدة الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

األوروبــيــة  المفوضية  رئيسة  طرحت  ــيــة:  األوروب الخضراء  الصفقة 
الخاصة  ــراءات  اإلجـ ديــر اليــن« مجموعًة طموحًة من  »أورســـوال فــون 
التي  المناخية في ديسمبر 2019. وهي اإلجــراءات  للتغيرات  للتصدي 
انبعاثات  خفض  في  أهميتها  وتكمن  الخضراء.  »الصفقة  باسم  تعرف 
الغازات الدفيئة بحلول عام 2050، بالتوازي مع الحفاظ على االقتصاد 
األوروبي بشكٍل مستدام. وعليه، تتمثل أهم اإلجراءات وفًقا لالتفاق 
اقتصاٍد  إلى  لالنتقال  وفعاليٍة  بكفاءٍة  الموارد  استخدام  في  األخضر 
قانون  واقــُتــرح  البيولوجي.  التنوع  واستعادة  البيئة،  يلوث  ال  نظيٍف 
المناخ األوروبي للمساهمة في تحويل االلتزامات السياسية إلى أخرى 
المناخ  قضايا  تجاه  األوروبــي  االتحاد  وُتحّيد  االستثمار  تدعم  قانونية، 
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في عام 2050. ناهيك عن االستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، 
وابتكار أنماٍط جديدٍة للصناعات الثقيلة، بما يضمن االستخدام األمثل 
للدول  مالًيا  دعًما  االتحاد  وعليه، سيقدم  الكربون.  عن  بعيًدا  للطاقة 
والشركات التي ستتحول إلى االقتصاد األخضر من خالل آلية االنتقال 
األوروبــي  االتحاد  أعلن  الكربوني،  الحياد  تحقيق  سياق  وفي  العادل. 
عن عدد من اإلجراءات الوسيطة تمهيًدا لتحقيق هدفه بحلول 2050، 
بنسبة  االنبعاثات  بخفض  االلــتــزام  فــي  تتمثل  التي  ــراءات  اإلجــ وهــي 
٪55 على األقل بحلول عام 2030. بجانب مراجعة التشريعات الخاصة 
 Fit for 55 Package( بالمناخ والطاقة والنقل بموجب ما يعرف باسم
تحقيق  أهــداف  مع  القائمة  والتشريعات  القوانين  مالئمة  بهدف   )

الحياد الكربوني.

يونيو  في  األوروبــي  االتحاد  مجلس  وافــق  العادل:  االنتقال  تحقيق 
مليار   17.5 بقيمة  العادل  االنتقال  على الئحة إلنشاء صندوق   2021
يورو، كي يعزز من تحقيق التحول األخضر بشكل كامل وعادل عبر تمويل 
التي  واالقتصادية  االجتماعية  التكاليف  تقليل  إلى  تهدف  مشروعات 
أو  األحفوري  الوقود  تستخدم  التي  األوروبية  المجتمعات  ستتحملها 
الصناعات كثيفة االحتباس الحراري، بهدف الخفض التدريجي لالنبعاثات 

الكربونية.

»اتفاقية  إلى  األوروبــي  االتحاد  انضم  الدولية:  االتفاقيات  اعتماد 
األمم المتحدة للمناخ« )UNFCCC( المتفق عليها في عام 1992. كما 
اعتمد »اتفاق باريس«، وصّدق على »بروتوكول كيوتو« الملزم قانوًنا 

لخفض االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري في العالم.

في  لــألطــراف  والعشرين  الــســادس  المؤتمر  ُعــقــد   :)COP26( قمة 
 )COP26( باسم  المعروف  المناخي  التغير  بشأن  اإلطــاريــة  االتفاقية 
أن تم  2021، بعد  1-12 نوفمبر  بين  الفترة ما  بمدينة جالسكو خالل 
تأجيله بسبب أزمة »كوفيد19-«، وهي القمة السنوية التي تضم 197 
دولة، وقد شمل مختلف قادة العالم بحضور أكثر من40 ألف مشارك 
مراقًبا و3.886 من  مندوًبا و14.124   22,274 ذلك  بما في  مسجل، 
اإلعالميين. وقد توصلت القمة إلى عدد من النتائج التي تمثلت أبرزها 
زيــادة  الحد مــن  بــاريــس فــي  اتــفــاق  أهـــداف  التأكيد على تحقيق  فــي: 
2 درجة مئوية وفوق  متوسط درجة الحرارة األرض إلى أقل بكثير من 
إلى  للحد منها  الجهود  الصناعية، ومواصلة  الحقبة  مستويات ما قبل 
بنحو  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  وضــرورة  مئوية،  درجة   1.5
من  التدريجي  والتخلص   ،2050 بحلول  الكربوني  الحياد  لتحقيق   45%
استخدام الفحم، وعدم دعم الوقود األحفوري، بجانب مضاعفة تمويل 
التغيرات  التداعيات  مع  للتكيف  النامية  للدول  المقدمة  المساعدات 

المناخية. 

تفعيل دبلوماسية المناخ: ينسق االتحاد األوروبي جهوده مع الشركاء 
عالوة  واستراليا(،  واليابان،  وكندا،  المتحدة،  الواليات  )مثل:  الدوليين 
أفريقيا(،  وجنوب  والصين،  البرازيل،  )مثل:  الصاعدة  االقتصاديات  على 
لدفع الحوار حول مجابهة التغيرات المناخية، كجزٍء من أجندته الخارجية 

من خالل طرح عدٍد من مبادرات التعاون اإلنمائي في القضايا المتعلقة 
بالتكيف والتخفيف من حدة الكوارث، والحد من مخاطر التصحر، عالوة 
الجماعي،  العمل  لتعزيز  البحثي  والتعاون  التكنولوجيا  نقل  دعم  على 
دول  )مــثــل:  اإلقليمية  والتكتالت  المنظمات  مــن  عــدٍد  مــع  والعمل 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، 
ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة األوبك(. وقد أكد المجلس 
األوروبي في فبراير 2022 على أهمية دبلوماسية المناخ في لعب دور 

فعال لتسريع ترجمة نتائج مؤتمر األطراف »كوب 26«.

تبني الحياد المناخي: أيد البرلمان األوروبي في 7 أكتوبر 2020 الحياد 
المناخي بحلول عام 2050 لخفض االنبعاثات بنسبة %60 بحلول عام 
2030 مقارنة بمستويات عام 1990. ومن المقرر أن يصبح هذا ملزًما 
والمجلس،  البرلمان  قبل  من  جديد  مناخ  قانون  اعتماد  تم  إذا  قانوًنا 
مؤسسات  جميع  بين  االتفاق  عدم  نتيجة  بعد  يحدث  لم  هذا  أن  غير 
وعدم  االنبعاثات،  لخفض  المستهدفة  النسبة  على  األوروبــي  االتحاد 
التوافق بين الدول األعضاء على خطة لخفض االنبعاثات على المدى 
القصير، ما أرجأ المحادثات إلى القمة المقبلة في شهر ديسمبر 2020. 
الحياد  سياسة  بتني  أحــادي  بشكل  الــدول  بعض  قامت  المقابل،  في 
وهــي:  قوانينها،  فــي  الــهــدف  هــذا  دول  خمس  تبنت  فقد  المناخي؛ 

فرنسا، والسويد، وألمانيا، والدنمارك، وفرنسا، والمجر.

عن   2021 يوليو  في  األوروبية  المفوضية  أعلنت  االنبعاثات:  خفض 
االتحاد  سياسات  موائمة  في  تساهم  التي  ــراءات  اإلجـ من  مجموعة 
األهــداف  مع  يتوافق  بما  والطاقة،  والنقل  المناخ  بشأن  ــي  األوروبـ
%55 على األقل بحلول  بنسبة  الكربونية  االنبعاثات  التدريجية لخفض 
عام 2030. إذ تمثل هذه اإلجراءات جزًءا من مبادرات الصفقة الخضراء، 
بالتوازي مع الحفاظ على مبدأ التنمية المستدامة لالقتصاد األوروبي. 
»كوفيد19-«  من  األوروبــيــة  التعافي  خطة  ربــط  تم  بذلك،  والــتــزاًمــا 
بالتحول األخضر تأكيًدا على تنفيذ هدف االتحاد األوروبي ليكون محايًدا 

مناخًيا بحلول عام 2050.

للقانون من قبل  األولى  القراءة  اعتماد  تم  األوروبــي:  المناخ  قانون 
المجلس والبرلمان األوروبي في يونيو 2021، بعد أن توصلوا إلى اتفاق 
التنفيذ في  2021، وقد دخل حيز  إبريل  سياسي مؤقت خاص به في 
عام  بحلول  الكربوني  الحياد  تحقيق  من  القانون  ويتخذ   .2021 يوليو 
على  بنسبة 55٪  االنبعاثات  تقليل صافي  بجانب  ُملزًما،  2050 هدًفا 
األقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، مع الكشف عن مساهمة 
 .2040 لعام  مناخي  تحديد هدف  االنبعاثات، وضرورة  عمليات خفض 
معني  أوروبــي  علمي  استشاري  مجلس  إنشاء  للقانون، سيتم  ووفًقا 
التدابير  بشأن  علمية  وتقارير  استشارات  يقدم  كي  المناخية  بالتغيرات 

واألهداف األوروبية بشأن المناخ. 

تجارة حصص االنبعاثات: سعى االتحاد األوروبي إلى تقليل االنبعاثات 
يستهدف  الــذي  النظام  وهو  لتداولها،  محدد  نظام  إنشاء  خالل  من 
الطاقة  مجال  في  العاملة  المؤسسات  عن  الناتجة  االنبعاثات  خفض 
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والصناعات التحويلية، وشركات الطيران األوروبية. وقد بدأ هذا السوق 
منذ عام 2005، فيما عمل االتحاد األوروبي على توسعة نطاقه من 
تجلى في  ما  وهو  لها،  المناظرة  باألنظمة  التداول  أنظمة  ربط  خالل 
عام 2017 عند إبرام اتفاق بين االتحاد األوروبي وسويسرا لربط أنظمة 
تداول الحصص بينهما. والجدير بالذكر أن عملية التشغيل قد بدأت في 
نفس  من  يناير  في  التنفيذ  حيز  االتفاق  دخل  أن  بعد   ،2020 سبتمبر 
االنبعاثات؛  خفض  في  الفاعلة  األنظمة  من  النظام  هذا  وُيعد  العام. 
خالل  النظام  لهذا  التابعة  المؤسسات  نسبة  على خفض  حيث ساعد 
ذلك  ويــرجــع   .35% بنحو  عــام 2019  وحــتــى   2005 عــام  مــن  الــفــتــرة 
أنه يقوم على مبدأين هما »الحد األقصى  لعدد من األسباب أهمها 
والتجارة«، بمعني وضع سقف للكمية التي ستنتجها المؤسسات من 

االنبعاثات على أن تخفض بشكل تدريجي سنوًيا.

صندوق االبتكار: وفًقا التفاق باريس، قام االتحاد األوروبي باإلعالن 
عن تأسيس آلية جديدة خاصة بتمويل االلتزامات االقتصادية المتعلقة 
التقنيات  عــلــى  الــتــركــيــز  خـــالل  مــن  الــكــربــونــي  الــحــيــاد  هـــدف  بتحقيق 
يعرف  فيما  االنبعاثات،  خفض  في  تساهم  التي  الحديثة  والمشاريع 
التي تقل تكلفتها  باسم »صندوق االبتكار«. بجانب دعم المشروعات 
عن 7.5 مليون يورو. وستقدر قيمية الدعم المقدم من الصندوق خالل 
الفترة من 2020 وحتى 2030 بنحو 38 مليار يورو )بسعر 75 يورو / طن 
ثاني أكسيد الكربون(، اعتماًدا على سعر الكربون، بهدف تقديم حلول 

صناعية إلى السوق إلزالة الكربون. 

تتسبب الواليات المتحدة فيما يقرب من %15 من االنبعاثات الكربونية 
الغازات  انبعاث  زيــادة  في  أيًضا  تسببت  كما  العالمي،  الصعيد  على 
إلى  الفترة من 1990  %7 خالل  بنسبة  اإلنساني  النشاط  الناجمة عن 
2014، فيما قل إجمالي االنبعاثات في الواليات المتحدة منذ 2005 
على  عــالوة  األمريكي،  االقتصادي  اإلنــتــاج  تراجع  نتيجة   ،7% بنسبة 
االعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بداًل من الوقود كثيف 

الكربون. 

مضاٍد  اتــجــاٍه  في  األمريكية  السياسات  تتجه  ذلــك،  من  الرغم  وعلى 
لخفض االنبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، يمكن إجمال أبرز مالمح 
السياسات األمريكية تجاه قضية البيئة بشكٍل عام والتغيرات المناخية 

بشكٍل خاص على النحو التالي:

وزير  أرســل   ،2019 نوفمبر   4 في  »بــاريــس«:  اتفاق  من  االنسحاب 
الخارجية آنذاك »مايك بومبيو« رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة 

صحفي  بيان  في  أوضــح  وقــد  باريس.  اتفاق  من  باالنسحاب  إلخطاره 
بسبب  منه  باالنسحاب  قـــراًرا  اتخذ  قــد  آنـــذاك  »تــرامــب«  الرئيس  أن 
والشركات  األمريكيين  العمال  على  الواقع  الظالم  االقتصادي  العبء 
وعليه،  بموجبه.  المتحدة  الواليات  التزامات  بسبب  الضرائب  ودافعي 
أوضح المتحدث باسم األمم المتحدة »ستيفان دوجاريك« في مذكرة 
واحــدة من  انقضاء سنة  االنسحاب سيسري عقب  أن هذا  للصحفيين 

تاريخ تلقي إشعار االنسحاب هذا، وتحديًدا في 4 نوفمبر 2020.

المتحدة  الواليات  تواجه  الجدل؛ حيث  حالٍة من  وقد تسبب ذلك في 
وحرائق  الــحــرارة،  ــات  دراجـ ارتــفــاع  مثل:  المناخية  التحديات  مــن  عـــدًدا 
في  النباتي  الغطاء  وجفاف  وتــدهــور  األمــطــار،  نقص  بسبب  الغابات 
فصل الصيف، ما يجعلها عرضًة للحرائق، وذلك على شاكلة كاليفورنيا 
التي تشهد عدًدا من الحرائق الهائلة باستمرار. كما تجاهل االنسحاب 
الرئيس السابق »باراك أوباما«، ما  إليها  التي توصل  التفاهمات  مسار 
أثار حالًة من الغموض حول موقف الواليات المتحدة من هذه القضية. 
وفي المقابل، أصدر االتحاد األوروبي والصين بياًنا مشترًكا فور إعالن 
االنسحاب األمريكي كي يؤكدا التزامهما باالتفاق، ويشددا على أهمية 

التنسيق لخفض االنبعاثات الغازية المسببة لالحتباس الحراري.

المتحدة عن  الواليات  تراجعت  البيئية:  التراجع عن بعض السياسات 
لالستثمارات  الفيدرالية  الحوافز  فألغت  الداخلية؛  السياسات  عدٍد من 
بــمــزيــٍد من  لــلــســمــاح  الــداخــلــيــة  الــلــوائــح  ــون، وغـــّيـــرت  ــكــرب ال منخفضة 
االستثمارات عالية الكربون إلنتاج الفحم والنفط، وتراجعت عن معايير 
انبعاثات وسائل المواصالت، وخطة الطاقة النظيفة، وأوقفت دعمها 
ومساهماتها المالية في رأسملة »صندوق المناخ األخضر« األمر الذي 

يمثل حجًرا عثًرا في التزامات المجتمع الدولي بالتعاون المناخي. 

عن  المقابل-  -فــي  »تــرامــب«  أعــلــن  تشجيرية:  لــمــبــادرٍة  االنضمام 
الدورة  وإبان  شجرة.  مليار  لزرع  مبادرٍة  إلى  المتحدة  الواليات  انضمام 
قادة  حــّث   ،2020 يناير  في  االقتصادي  دافــوس  لمنتدى  الخمسين 
العالم على عدم التشاؤم أو التنبؤ بهالك العالم، واصًفا نشطاء المناخ 

بإنهم »الُمتنبئين األغبياء«، ألن كثيًرا من تنبؤاتهم لم يتحقق. 

بشكٍل  والنفط سيؤثر  الفحم  لصناعة  »ترامب«  أن دعم  بالذكر  وجديٌر 
كبيٍر على سياسة االنتقال إلى الطاقة النظيفة، لكنه لن يؤثر في تنامي 
حدة االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري على المدى القصير، بالنظر 
الحتمال تراجع اإلدارة األمريكية عن هذا القرار، والتفاوض مع الشركاء 
المؤسسات  معظم  تفضيل  عــن  فــضــاًل  لشروطها.  وفــًقــا  الدوليين 
االقتصادية -في اآلونة األخيرة- استخدام الغاز الطبيعي، ما أدى إلى 
تزال طاقتي الشمس  المتحدة. وال  الواليات  الفحم في  تراجع صناعة 
والــريــاح أرخــص مــن الــوقــود االحــفــوري. وال تملك الــواليــات المتحدة 
القدرة على وقف التعامل بهذه الموارد لما لها من تداعياٍت اقتصادية.

للواليات  القيادي  الـــدور  تــراجــع  فــي  سيكمن  الحقيقي  التأثير  ولكن 
تأتى  أخرى،  لصالح قوى دوليٍة  الدولية  المناخ  المتحدة في سياسات 
لصالحها،  األمريكية  اإلدارة  تراجع  توظف  كي  مقدمتها،  في  الصين 

ثانًيا: التعاطي األمريكي:
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وتتجه الستخدام التقنيات النظيفة، تمهيًدا لقيادتها الصناعية المرتقبة 
في مجال تلك التقنيات. 

وجديٌر بالذكر، أن إدارة »ترامب« لم تكن وحدها التي لم تلتزم بالتعاون 
أعلن  وأن  سبق  فقد  بالمناخ؛  يتعلق  فيما  األطــراف  متعدد  الدولي 
مع  »كيوتو«،  بروتوكول  على  التصديق  عــدم  االبــن«  »بــوش  الرئيس 
مصالح  مع  يتوافق  بما  المناخية،  التغيرات  قضية  بمعالجة  التزامه 
السياسات  من  عدًدا  أصدر  إذ  واالقتصادية؛  البيئية  المتحدة  الواليات 
وتقليل  الطاقة،  استخدام  كفاءة  وتعزيز  القضية،  لمعالجة  الوطنية 
الطويل،  الــمــدى  على  البديلة  الطاقة  تقنيات  وتشجيع  االنبعاثات، 
وتشجيع الوكاالت الفيدرالية على استخدام التكنولوجيا لحماية البيئة. 

والتغيرات  عــام  بشكل  البيئة  بقضية  االهــتــمــام  تجدد  فــي  شــك  وال 
المناخية بشكل خاص مع انطالق السباق االنتخابي الرئاسي األمريكي 
»دونالد  الجمهوري  والمرشح  بايدن«  »جو  الديمقراطي  المرشح  بين 
عن  يعلن  ولم  المناخية،  التغيرات  بقضية  األخير  يكترث  فلم  ترامب«؛ 
حيز  دخلت  التي  باريس  اتفاقية  من  وانسحب  بل  لها،  للتصدي  خطته 
التي  لالنتخابات  التالي  اليوم  في  أي   ،2020 نوفمبر   4 في  التنفيذ 
عقدت في 3 نوفمبر 2020.  لذا كان متوقًعا استمرار سياساته تجاه 

القضية على نفس النهج إذا فاز بوالية ثانية.  

وفي المقابل، اقترح »بايدن« إنفاق 2 تريليون دوالر في إطار طرح خطة 
شاملة تتضمن عدد من التعهدات التي يأتي في مقدمتها الوصول إلى 
صفر انبعاثات بحلول عام 2050. كما أشار -في إطار حملته االنتخابية- 
تحقيق  تضمن  آليات  لوضع  تشريع  بسن  الكونجرس  أنه سيطالب  إلى 
ذلك، باإلضافة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الكهرباء 
قطاع  من  الكربوني  التلوث  من  التخلص  بهدف   ،2035 عــام  بحلول 
بجانب  للكربون،  محايًدا  بأكمله  األمريكي  االقتصاد  وجعل  الكهرباء، 
من  يــوم   100 أول  خــالل  العالمية  المناخ  قمة  الستضافة  التخطيط 

رئاسته. 

استخباراتي  تقدير  استحداث  إلــى  »بــايــدن«  أشــار  متصل،  سياق  وفــي 
وطني لتقييم مهددات األمن القومي واالقتصادي ذات الصلة بتغير 
إلى  الــدول  باريس«، ودفع  »اتفاق  إلى  االنضمام  إعــادة  وأكد  المناخ، 
زيادة طموحاتها المناخية، مع نشر تصنيفاٍت للدول التي ستتخلف عن 
التزاماتها المناخية. كما أكد استخدام الرسوم الجمركية والتجارة للتأكد 
من تحمل السلع المستوردة من الخارج التكلفة الكاملة لتلوث المناخ، 
على أن تجبر الشركات العامة على اإلفصاح عن مخاطر المناخ وانبعاثات 
الغازات المسببة لالحتباس الحراري في عملياتها، بجانب الحفاظ على 
مساحات كبيرة من األرض والمياه من أجل التنوع البيولوجي، ووقف 
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الشمالي، واالستثمار بشكل مكثف في  القطب  البحري في  التنقيب 
الشمسية،  والطاقة  الــريــاح،  )مثل:  التحتية  والبنية  الخضراء  الطاقة 

والقطارات عالية السرعة، وشواحن السيارات الكهربائية، وغير ذلك(.

2021، قام بترجمة  الرئيس »جو بايدن« السلطة في يناير  ومع تولي 
أولوياته  إحدى  كانت  التي  المناخية،  التغيرات  بشأن  االنتخابية  وعوده 
ومعالجة  االقتصاد،  وتقوية  الجائحة،  مجابهة  بجانب  عنها  أعلن  التي 
عدم المساواة العرقية، من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات تتجلى أبرزها 

فيما يلي: 

 ،2021 يناير  في  السلطة  »بايدن«  إدارة  تولي  مع  جديدة:  تعيينات 
قام بترجمة وعوده الُمتعلقة بالمناخ من خالل اإلعالن عن تعّين وزير 
و«جينا  بالمناخ،  خاًصا  رئاسًيا  مبعوًثا  كيري«  »جــون  األسبق  الخارجية 
مكارثي« الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة مستشارة وطنية لمناخ، 
للمحيطات  الوطنية  لـــإدارة  السابقة  الرئيسة  لوبشينكو«  و«جــيــن 
والغالف الجوي نائًبا لمدير المناخ والبيئة في مكتب سياسات العلوم 
والتكنولوجيا. هذا بجانب تنشيط مكتب برامج القروض، وإطالق مبادرة 
في  النظيفة  الطاقة  بتقنيات  الخاصة  الوظائف  على  العمال  لتدريب 
الــوزرات وفي  بالمناخ في عدد من  وزارة الطاقة، وإنشاء فرق معنية 

مقدمتها وزاراتي الداخلية والدفاع. 

إحــيــاء الــتــعــاون الــدولــي: سعت إدارة »بــايــدن« إلــى عـــودة الــريــادة 
باريس،  التفاق  العودة  خالل  من  المناخ  تغير  قضية  إلدارة  األمريكية 
عالوة على استضافة قمة افتراضية للمناخ بالتزامن مع »يوم األرض« 
من  بمجموعة  »بــايــدن«  الــرئــيــس  خاللها  ليتعهد   ،2021 إبــريــل  فــي 
اإلجراءات الداعمة لخفض االنبعاثات بنسبة %50 عن مستوياتها لعام 
2005 بحلول عام 2030، وخفض تكلفة الطاقة الشمسية بنحو 50% 
عن مستواها الحالي بحلول عام 2030، وذلك لحث قادة العالم على 
التعاون  بشأن  دولي  توافق  لخلق  تمهيًدا  الطريق،  نفس  على  السير 
خفض  بضرورة  أيًضا  فيها  تعهد  التي   »26 »كوب  قمة  قبل  المناخي 
للعالم  قيادتها  في  واشنطن  مصداقية  تعزيز  بهدف  أيَضا  االنبعاثات 

الحتواء تبعات تغير المناخ.

لمعالجة  تــصــوًرا  »بــايــدن«  الــرئــيــس  إدارة  وضــعــت  نوعية:  ــراءات  ــ إج
يكون  أن  على  الكربوني،  الحياد  لتحقيق  تمهيًدا  المناخية  التغيرات 
صافي االنبعاثات صفر بحلول عام 2050، بجانب خفض االنبعاثات بنحو 
%50 دون مستويات عام 2005 في عام 2030، عالوة على الوصول 
 .2035 بحلول عام   100% بنسبة  الكربون  إلى قطاع طاقة خالي من 
األبيض.  البيت  في  البيئية  للعدالة  استشاري  مجلس  أول  أسس  كما 
وقف  عــن  فضاًل  »كيستون«،  أنابيب  خــط  تصاريح  إلــغــاء  بجانب  هــذا 
عقود اإليجار الجديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الفيدرالية 
واألراضي العامة، عالوة على التأكيد على أهمية االعتماد على الطاقة 

النظيفة مثل الرياح. 

التعاون مع الوكاالت الفيدرالية: عملت إدارة »بايدن« على مشاركة 
الوكاالت الفيدرالية في تعزيز العمل المناخي؛ حيث وقع »بايدن« أمًرا 

تنفيًذا ُيطالب فيه الوكاالت الفيدرالية بإعداد تقارير عن تداعيات تغير 
المناخ على الحياة اليومية في يناير 2021. وبالفعل قامت ما يقرب من 
الــوزرات مثل األمن والدفاع والتعليم والنقل  20 وكالة بما في ذلك 
الناتجة عن  التهديدات  توضح   2021 أكتوبر  تقارير في  بإصدار  والزراعة 
تغير المناخ على إداراتها، وكيفية التعاطي معها، وعبر خطط للتكييف 

مع المناخ.

قانون  تمرير  األمريكية  اإلدارة  استطاعت  جــديــدة:  تشريعات  سن 
الكونجرس  في  الحزبين  من  والوظائف  التحتية  البنية  في  االستثمار 
األمريكي؛ وقد بلغت تكلفته 1.2 تريليون دوالر، ويشمل بنوًدا تتعلق 
التحتية  البنية  تطوير  على  ترتكز  التي  اإلرشــادات  من  مجموعة  بوضع 
بشكل ذكي وُمتوافق مع األهداف المناخية التي تم اإلعالن عنها، من 

خالل تحفيز االستثمارات الذكية في المناخ. 

عن   2022 مايو  في  األمريكية  الطاقة  وزارة  أعلنت  التمويل:  زيــادة 
التغيرات  آثار  تنامي  من  للحد  المبذولة  الجهود  لتمويل  جديدة  حزمة 
على  عالوة  الكربونية،  االنبعاثات  عن  الناتج  التلوث  وتقليل  المناخية، 
خلق وظائف جيدة مع إعطاء األولوية للمشاركة المجتمعية، والعدالة 
إدارة  هــدف  تحقيق  بهدف  دوالر،  مليار   2.3 من  أكثر  بقيمة  البيئية 
»بايدن« في تحقيق االنتقال العادل إلى اقتصاد خالي من االنبعاثات 

بحلول عام 2050. 

تسريع إنتاج الطاقة النظيفة: قام الرئيس »بايدن« بإصدار قرار رئاسي 
في يونيو 2022 يمنح بموجبه وزارة الطاقة األمريكية سلطة استخدام 
قانون اإلنتاج الدفاعي لتسريع وتيرة اإلنتاج المحلي للطاقة الشمسية، 
والمضخات الحرارية، والعزل، والمحوالت ومكونات الشبكة الكهربائية، 
البالتين،  مجموعة  ومعادن  الوقود  وخاليا  الكهربائي  التحليل  وأجهزة 
من  يقلل  وبما  اإلطــار،  هــذا  في  األمريكي  االستقالل  تحقيق  بهدف 
االعتماد على الوقود األحفوري، ويساهم في تحسين اقتصاد الطاقة 

النظيفة. 

االهتمام بالحياة البحرية: اعتبر الرئيس »بايدن« أن يوم 8 يونيو هو 
التي  الُمتتالية  اإلجـــراءات  من  عدد  ُمتخًذا  للمحيطات  العالمي  اليوم 
تتمثل في التخلص التدريجي من الموارد البالستيكية ذات االستخدام 
العامة، عالوة على إطالق  الوطنية واألراضــي  المنتزهات  الواحد في 

جهود خلق مناخ المحيط األول في الواليات المتحدة. 

اإلدارة  إرث  التغلب على  »بايدن« حاولت  إدارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
السابقة على الصعيدين الداخلي والخارجي، هذا بجانب محاولة قيادة 
العالم للحد من االنبعاثات لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 
وفي  النظيفة  الطاقة  مصادر  في  االستثمار  زيــادة  عن  فضاًل   ،2050
مقدمتها: الهيدروجين، والطاقة النووية، وطاقة الرياح البحرية، والطاقة 
الشمسية، وذلك بما يدعم استقالل واشنطن ويحقق اكتفائها الذاتي 
العالمي عليها، فضاًل عن  تزايد الطلب  بالتزامن مع  من هذه المصادر 
رغبتها في تقليل االستيراد من الخارج، ودعم االنتقال العادل والسريع. 
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وبالنظر إلى جهود إدارة »بايدن« فإنها تمثل تحواًل عملًيا ونوعًيا ُمغايًرا 

أكثر من  الملف كشأن داخلي  تعاملت مع  التي  السابقة  اإلدارات  عن 

كونه تحدًيا عالمًيا ال بد من تكاتف الجهود لمعالجته. وعلى الرغم من 

أبرزها  تتجسد  التي  التحديات  بعد  من  يعاني  يــزال  ال  فإنه  النهج،  هذا 

-على سبيل المثال- في تأثير تداعيات إرث اإلدارة السابقة على تنفيذ 

الجديدة. عالوة على رغبة  البيئية  باللوائح  الخاصة  الجهود  بعض هذه 

الحالية في تحقيق تقدم تدريجي بشأن معالجة تداعيات تغير  اإلدارة 

المناخ، والحد من االنبعاثات دون الصدام مع داعمي القوى الصناعية 

األمريكية والوقود األحفوري في الكونجرس. 

إعادة  »بايدن«  إدارة  التي فرضت على  الداخلية  التحديات  بجانب  هذا 

حساباته بــشــأن ضـــرورة زيـــادة إنــتــاج الــغــاز والــنــفــط الحــتــواء األوضـــاع 

عن  الناتجة  التضخم  معدالت  تنامي  ومواجهة  الداخلية،  االقتصادية 

الجائحة، وتقليل االعتماد على الخارج، مقابل زيادة الصادرات األمريكية 

من الغاز إلى أوروبا، وهو ما دفعه إلى عرض 80 مليون فدان من المياه 

حوالي  على  الموافقة  على  عــالوة   .2021 نوفمبر  في  بذلك  للقيام 

األول  العام  خالل  العامة  األراضــي  في  للتنقيب  إضافي  تصريح   900

من حكمه. ومن المتوقع أن يستمر في هذا النهج خاصة مع استمرار 

تداعيات الحرب الروسية-األوكرانية، وقراره بحظر االعتماد على الطاقة 

التنفيذ  يكون  أن  على  القرار  نفس  األوروبــيــة  الــدول  واتخاذ  الروسية، 

بشكل تدريجي. وعليه من الواضح أن تعاطي اإلدارة األمريكية مع ملف 

المناخ خالل اآلونة المقبلة سيكون مرهوًنا بمدى قدراته على تحقيق 

التغيرات  أولوية  تأتي  ذلك  بعد  ثم  أواًل،  الطاقة  مصالحها في قطاع 

المناخية.

إجمااًل، من شأن غياب التوافق الدولي حول سبل وآليات مواجهة 
التغيرات المناخية، وكيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة 

لالحتباس الحراري -وبخاصٍة من قبل القوى الصناعية الكبرى التي تنظر 

للقضية بوصفها شأن داخلي يمكن توظيفه على الصعيد الخارجي بما 

أن  العالمي-  النظام  قيادة  في  مكانتها  ويعزز  مصالحها  مع  يتوافق 

يقوض الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.



قوة الدفع: 
تطور الرأي العام

العالمي
 والتغيرات المناخية

واتــخــاذ  صنع  فــي  مهًما  دوًرا  الــعــام  الـــرأي  لعب  لطالما 
العام  الــمــزاج  رئــيــٌس على  ــقــرارات. وهــو مــؤشــٌر  ال مختلف 
لتقييمها.  مهمة  وآلـــيـــٌة  المنتهجة،  الــســيــاســات  تــجــاه 
ــٌد لــلــرأي  ولــكــن خـــالل الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، بـــرز بــعــٌد جــدي
ــاد الــداخــلــيــة  ــذي لـــم يــعــد مــقــتــصــًرا عــلــى األبـــعـ ــ الـــعـــام ال
التغيير  ــوب  صـ دافـــعـــًة  وقــــوًة  أداًة  أصــبــح  بــل  فــحــســب، 
المناخية. التغيرات  قضية  في  يبرز  ما  وهو  أيًضا،  العالمي 

أ. نوران عوضين
باحثة بوحدة الدراسات العربية واإلقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
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أًوال: تطور إدراك الرأي العام:

كشفت الدراسة المعنونة”The Polls-Trends Twenty Years of Public Opinion about Global Warming”، والمنشورة في دورية »الرأي العام« في 
خريف 2007، عن تراجع اهتمام الرأي العام األمريكي بقضية التغيرات المناخية خالل النصف األول من الثمانينيات، وهو ما لبث أن تغير مع ارتفاع درجات الحرارة 
في صيف 1988، لتحظى التغيرات المناخية باهتمام وسائل اإلعالم والرأي العام األمريكي على حدٍّ سواء؛ ليتزايد وعي األخير بنسبة %58 بالقضية، وصواًل إلى 

%90 في عام 2006. 

على صعيٍد متصل، أجرت مؤسسة »جالوب« -في عامي 2006 و-2007 استطالعات للرأي العام األمريكي، لتخلص في مجملها إلى تصدر االهتمام بقضية 
»تلوث مياه الشرب« بنسبة )%54 و%58 على التوالي(، يليها »تلوث األنهار والبحيرات والخزانات، ثم تلوث التربة والمياه بالنفايات السامة، يليها الحفاظ على 

إمدادات البالد من المياه العذبة لالحتياجات المنزلية. وقد جاء االهتمام باالحتباس الحراري في المرتبة الخامسة )بنسبة %36 و%41 على التوالي(.

خالل عامي2007 و2008، كشفت استطالعات »جالوب« -التي أجريت في 127 دولة- عن أن أكثر من ثلث سكان العالم لم يسمعوا من قبل باالحتباس الحراري. 
وخلص االستطالع إلى تزايد الوعي العام بقضية التغيرات المناخية في البلدان المتقدمة بالمقارنة بالبلدان األقل نمًوا. ومع ذلك، يختلف الثقل النسبي لالهتمام 
باالحتباس الحراري تبًعا لكيفية قياسه؛ ففي عامي 2006 و2007، أجرت )ABC News( استطالًعا بطريقٍة مفتوحٍة، لتطلب من المبحوثين تحديد أكبر مشكلٍة 

بيئيٍة يواجها العالم آنذاك، لتحتل التغيرات المناخية المرتبة األولى. 

بشكٍل عام، أخذ االهتمام بقضية التغيرات المناخية شكل المعرفة العامة خالل العقد األول من األلفية الثانية، وإن ظلت أبعادها ومسبباتها غير واضحٍة إلى حدٍّ 
كبير. وهو ما أكده استطالع »جالوب« في عام 2010. فكما هو موضح في الشكل التالي، يرى %35 من المبحوثين )من 111 دولة( أن االحتباس الحراري ينجم 
عن أنشطٍة بشرية. في حين رأى %14 من المبحوثين أن الطبيعة هي المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك باستثناء الواليات المتحدة التي أعزى %47 من 

مبحوثيها سبب ارتفاع الحرارة إلى الطبيعة ذاتها. 
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2015 تلك القضية مرًة أخرى، للوقوف على  التغيرات المناخية خالل السنوات الماضية، استطلع مركز )PeW( في عام  واتساًقا مع مسألة الوعي، وتطورات 
ماهيتها وهل هي تهديد بعيد أم واقع معاش؟ ولقد أظهرت نتائج االستطالع أن ٪51 من المبحوثين متضررين بالفعل من التغيرات المناخية، بينما رأى 28٪ 

منهم أنهم سيتضررون منها في السنوات القليلة المقبلة.

األمم  برنامج  أجرى   ،2021 يناير  المناخية؛ ففي  التغيرات  بقضية  العالمي  االهتمام  زيادة  الرأي  استطالعات  العديد من  أكدت  كوفيد19-،  جائحة  انتشار  ومع 
المتحدة اإلنمائي أكبر استطالع للرأي على اإلطالق حول التغيرات المناخية؛ حيث شارك فيه نحو 1.2 مليون شخص )أكثرهم من الشباب من 50 دولة(. وقد 
أظهر االستطالع موافقة ٪69 ممن تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاًما و٪58 ممن زادت أعمارهم على 60 عاًما على أن التغيرات المناخية ال تعدو كونها »حالة 
طوارئ عالمية«، ما يشير إلى عدم وجود انقسام كبير بين مختلف األجيال العمرية. وعلى تعدد متطلبات العمل المناخي والتغيرات المصاحبة له، أيد غالبية 
المبحوثين تلك اإلجراءات. وفي الدول التي يعتبر فيها الوقود األحفوري مصدًرا رئيسًيا لالنبعاثات، دعم المبحوثون بقوة الطاقة المتجددة، سواء في الواليات 

المتحدة )٪65( أو أستراليا )٪76( أو روسيا )51٪(.
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غالسكو،  في   )COP26( مؤتمر  انعقاد  قبيل   ،2021 أكتوبر  وفي 
 30 البريطانية استطالًعا للرأي، شمل أكثر من  أجرت هيئة اإلذاعة 
نحو ٪56 من  أن  نتيجته  أظهرت  دولــة، وقد   31 ألف شخص في 
لمعالجة  أقــوى  أهــداف  تحديد  حكوماتهم  من  يريدون  المبحوثين 
التغيرات المناخية في أسرع وقت ممكن، فيما أيد ٪36 مزيًدا من 

اإلجراءات التدريجية، مقابل ٪8 فقط ممن عارضوا تلك اإلجراءات.

الكاشف عن سمات  الوحيد  الرأي هي األمر  لم تكن استطالعات 
الرأي العام العالمي؛ وبالتوازي لها، كان هناك حراٌك مدنٌي وسياسٌي 
ترجع بدايته لعام 1970 مع إطالق »يوم األرض العالمي«. حين دعا 
20 مليون أمريكًيا )أي ما يعادل ٪10 من سكان الواليات المتحدة 
أنذاك( لحماية كوكب األرض. وهو ما مّثل دفعًة للناشطين البيئيين 
العام  ــرأي  ال اتسم  ومنذئذ،  والتأثير.  التحرك  كيفية  في  للتفكير 
العالمي بعدٍد من المظاهر التي ساهمت في تشكيله واستمراره، 

وهي المظاهر التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

مأسسة الحراك العام: عقب تدشين »يوم األرض العالمي«، اتجه 
الناشطون إلى مأسسة نشاطهم وقضيتهم. وعليه، ظهرت أحزاب 
المعنية  والعالمية  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  الخضر، 
بقضايا البيئة والتغيرات المناخية. كما ُأنشئت »شبكة يوم األرض« 
Earth Day Network(( التي استهدفت تدشين أكبر حركٍة بيئيٍة 
التي  الشبكة  وهي  البيئة.  بقضايا  الوعي  نشر  بهدف  العالم،  في 
ا مع أكثر من 75 ألف شريًكا عبر ما يزيد عن 190 دولة  تعمل حاليًّ

لحماية كوكب األرض.

المثال،  فعلى سبيل  العالمي:  الحراك  جزء من  المحلي  الضغط 
نجح أعضاء منظمة )Avaaz( في عام 2009 في تعبئة الحشود ضد 
مشروع قانوٍن يسمح لشركات الصناعات الزراعية بالتغول على جزٍء 
البرازيل. ففي خالل يومين، أجريت  كبيٍر من منطقة األمــازون في 
إلى مكتب »لوال  30 ألف رسالة  ١٤ ألف مكالمة هاتفية، وأرسل 
دي سيلفا« الرئيس البرازيلي آنذاك، الذي استخدم في النهاية حق 

الفيتو ضد المواد المثيرة للجدل بذلك المشروع. 

مشروع  وقف  في   )org.350( منظمة  نجحت   ،2011 عام  وفي 
)Keystone XL( لمد خطوط لألنابيب في أمريكا الشمالية. وعليه، 
األبيض في واشنطن  البيت  10 آالف متظاهر خارج  آنــذاك  تجمع 
في  الحًقا  المنظمة  نجحت  كما  المشروع.  هــذا  لرفض  العاصمة 
من  عــدٍد  في  الفحم  ومحطات  األنابيب  خطوط  من  مزيٍد  وقــف 

الدول )مثل: كينيا، وألمانيا، وتركيا، وكندا، ونيوزيالندا( أيًضا.

التعاون بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني العالمي: 
إدراك  إلــى  العالمي  الــعــام  الـــرأي  وتصاعد  المدني  الــحــراك  أدى 
المنظمات الحكومية -وبخاصٍة األمم المتحدة ومنظماتها التابعة 
المدني  المجتمع  مع  التعاون  أهمية  والتنمية-  بالبيئة  المعنية 
التوصل إلى حلوٍل مثلى. وفي هذا اإلطار، جاءت مشاركة  بهدف 
ــان كــي مــــون«، و«أنــطــونــيــو جــوتــيــريــس« بالمسيرات  كــل مــن »بـ
المدني كمسيرات  الحراك  المنظمة من قبل مؤسسات  الشعبية 
منظمات  ممثلي  حــضــور  بـــرز  وكــذلــك،  و2018.   ،2014 عــامــي 
في  المعنية  الحكومية  غير  الفاعلة  والجهات  المدني  المجتمع 
للمناخ  باريس  اتفاق  لتوقيع  السابقة  العامة  الجمعية  اجتماعات 
المدني دوًرا حاسًما  2015. كذلك، فقد أصبح للمجتمع  في عام 
قد ال  التي  بالمخاوف  والتذكير  المناخية  المفاوضات  مراقبة  في 

يتم التعبير عنها في إطار تلك المفاوضات.

وانتشار  التكنولوجي،  التطور  ساهم  للشباب:  المحوري  الــدور 
تشكيل  اإللكترونية في  والتطبيقات  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
رأٍي شبابٍي عالمٍي موحٍد تجاه التغيرات المناخية. كما انضم طالب 
عشر  والخامسة  عشر  الثالثة  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المدارس 
سياتل  واليــة  ففي  المناخية.  بالتغيرات  المعنيين  النشطاء  إلــى 
األمريكية على سبيل المثال، كونت »جايمي مارجولين« -حين كان 
 Zero( الصفر«  »ساعة  االحتجاجية  مجموعتها  سنة-   15 عمرها 
»جريتا  أضــربــت   ،2018 أغسطس  وفــي   .2017 عــام  فــي   )Hour
حاملًة  السويدي،  البرلمان  مبنى  أمام  أسبوعًيا  السويدية  ثانبرج« 

الفتة »إضراب المدرسة من أجل المناخ«. 

في  فقط  ليس  الطالبية  اإلضــرابــات  شـــرارة  »ثــانــبــرج«  أطلقت   
ما  أيًضا، وهــو  كله  العالم  إلــى  األمــر  امتد  وإنما  وأوروبـــا،  السويد 
على  صفحتها  خــالل  فمن  جــديــدة.  بيئيٍة  تنظيماٍت  بــروز  عنه  نتج 
أجــل  الجمعة مــن  ــام  ــ تــويــتــر، أطــلــقــت »ثــانــبــرج« حملة »أي مــوقــع 
أصبحت  التي  الحملة  وهي   .  )Friday For Future(»المستقبل
الحًقا بمثابة المنظم لإضرابات المدرسية العالمية، والتي تمخض 
 Earth Strike, )مثل:  اإللكترونية  الصفحات  من  آخــٌر  عــدٌد  عنها 
المعنية   )Extinction Rebellion, School Strike 4 Climate
نطاٍق  -على  مدرسية  إضرابات  وتنظيم  المناخية  التغيرات  بقضية 

عالمي- لخدمة هذا الشأن.

وفي منتصف مارس 2019، احتج 1.6 مليون طفل تقريًبا في 125 
دولة. وفي سبتمبر 2019، تزايد العدد بشكٍل غير مسبوق؛ بعد أن 
احتج ما يقرب من 6 مليون شخص، فيما يقرب من 2600 مدينة في 
160 دولة، في تظاهراٍت احتجاجيٍة من أجل حماية المناخ في إطار 
االحتجاجات  تبنت  المستقبل«. وقد  أجل  الجمعة من  »أيــام  حملة 
أهداًفا محليًة، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في جزر سليمان 
أفريقيا،  جنوب  فــي  السامة  والنفايات  الــهــادئ،  المحيط  جنوب 
وتلوث الهواء والنفايات البالستيكية في الهند، وتوسع استخدام 

ثانًيا: مظاهر التبلور:
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أال وهي  العامة موحدة،  الرسالة  استراليا، ولكن كانت  الفحم في 
ضرورة العمل على خفض االنبعاثات واستقرار المناخ.

لم  عام 2009،  المدني  البيئي  النشاط  الحراك: منذ عودة  مرونة 
النشطاء  التعبير عن القضية عند حد المسيرات، وإنما عمد  يقتصر 
هناك حمالٌت  فكان  المحلية؛  المجتمعات  التأثير في  إلى  البيئيون 
لغرس األشجار بالمدن، وتركيب األلواح الشمسية، وتقديم التدريب 
لألفراد كي يصبحوا قادة المناخ في مجتمعاتهم. كما عنيت بعض 
الجهات الفاعلة بإنتاج أفالٍم وثائقيٍة عن أبحاث المناخ بغرض التوعية، 
بينما اتجه آخرون إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من 
الكوارث الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، ساعدت )org.350( منطقة 

»هايان« بالفلبين في عام 2013 بعد تضررها جّراء الفيضانات.

كان  مسيراتهم،  ألهمية  البيئيين  الفاعلين  إدراك  من  الرغم  وعلى 
على المتظاهرين في بعض المناطق أن يبتكروا في طرق تظاهرهم؛ 
وذلك بهدف إيصال رسالتهم سواء للسلطات أو للجمهور. فعلى 
سبيل المثال، لجأ المتظاهرون في موسكو خالل تظاهرات سبتمبر 
لمدة  ملصًقا  شخٌص  حمل  حيث  طابور،  في  االحتجاج  إلــى   2019
مكاٍن  في  ينتظر  الــذي  التالي  للشخص  سلمه  ثم  دقــائــق،  خمس 

قريب.

انتشاٍر لجائحة  الراهن من  الوقت  العالم في  وفي ظل ما يشهده 
»كوفيد-19«، اتسم الحراك الحالي بقدٍر من المرونة؛ فعلى الرغم 
من االستعدادات التنظيمية بمناسبة قرب الذكرى الخمسين ليوم 
آثر المنظمون نقل فاعلياتهم إلى اإلنترنت، ونشر  العالمي،  األرض 
من  موجٍة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  والرسائل  الصور 

اإلضرابات الرقمية.

ــالق والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي المرتبطة  كــمــا فــرضــت إجـــــراءات اإلغــ
تطبيقها  تم  )والتي  كوفيد19-  جائحة  انتشار  من  الحد  بسياسات 
التظاهر  على  للحراك  المنظمين  اعتماد   )2020 مارس  من  اعتباًرا 
األرض  ليوم  الخمسين  الذكرى  كانت  السياق،  هذا  وفي  الرقمي. 
العالمي )إبريل 2020( هي المناسبة األولى التي جمعت المنظمين 
للحراك منذ بدء الجائحة. وعليه، آثر المنظمون نقل فاعلياتهم إلى 
اإلنترنت، ونشر الصور والرسائل عبر وسائل التواصل االجتماعي في 

موجة من اإلضرابات الرقمية. 

إعادة  بقضايا  التوعية  ألغراض  الخارقون:  المناخي  العمل  أبطال 
التدوير وتوفير المياه والطاقة، أطلقت األمم المتحدة حملة جديدة 
على منصات وسائل التواصل االجتماعي التابعة لها لحشد األطفال 
دون سن 12 عاًما من خالل توظيف األبطال الخارقين كواجهة لها، 
على أن يشملوا: الخبير في شؤون الطاقة، والحارس المسؤول عن 
إعادة التدوير، والمرشد األخضر، والساحرة المعنية بمعالجة المياه. 
األطفال  لدى  قناعة  غرس  في  ذلك  من  الرئيس  الهدف  ويتمثل 
بقدرتهم على إحداث فارق من خالل األعمال اليومية. بجانب توفير 

المعرفة واألدوات الالزمة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

فــارٍق  إحـــداث  فــي  األول-  يومه  -منذ  العالمي  الــعــام  الـــرأي  نجح 
بالمجتمعات. فقد أسفر الحراك الجماهيري األول المصاحب ليوم 
بالواليات  البيئة«  حماية  »وكالة  إنشاء  عن   1970 عام  في  األرض 
النظيفة واألنواع  والمياه  النظيف  الهواء  المتحدة، وتمرير قوانين 
المهددة باالنقراض. وفي عام 1990، أدى الحراك الجماهيري إلى 
دفع جهود إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم، وساعد في تمهيد 
الطريق أمام »قمة األرض« في عام 1992. وصواًل إلى عام 2009، 
والمسيرات  الجماهيري  للنشاط  تجدد  من  العام  هذا  شهده  وما 

المنادية بضرورة توصل قادة العالم إلى اتفاٍق ملزٍم بشأن المناخ.

التوافق  تحقيق  فــي  كوبنهاجن«  »قمة  فشل  مــن  الــرغــم  وعلى 
المنشود، نجح الحراك حينها في تخصيص 100 مليون دوالر لتمويل 
المناخية.  بالتغيرات  تأثًرا  األكثر  الفقيرة  الدول  مساعدات  صندوق 
وفي سبتمبر 2014، نجح الحراك الجماهيري في جذب انتباه القادة 
آنــذاك،  المناخ  أجل  من  أكبر حشٍد شعٍبي  تنظيم  بعد  أكبر؛  بشكٍل 
مئات  بمشاركة  وذلــك  للمناخ،  الشعبية  بالمسيرة  ــرف  ُع والـــذي 
لمطالبة  العالم،  أنحاء  جميع  في  وبلدة  مدينة  ألفي  من  اآلالف 
المناخية.  التغيرات  من  للحد  ضروريٍة  إجــراءاٍت  باتخاذ  العالم  قــادة 
وقد كان لهذا الحراك دوٌر في دفع القادة لإقرار بما حققه الحراك 
من ضغوط؛ حيث قال الرئيس األمريكي السابق »باراك أوباما« »إن 

شعوبنا ماضية في التظاهر، وعلينا االستجابة لمطالبهم«. 

على الصعيد األوروبي، دفع الحراك قادة االتحاد األوروبي لالتفاق 
على   ٪٤٠ بنسبة  الــحــراري  االحتباس  غــازات  انبعاثات  خفض  على 
األقل. وقد اعتبر النشطاء هذا االتفاق بمثابة األساس الذي يمكن 
بناًء عليه االتفاق على زيادة نسبة وقف االنبعاثات خالل قمة األمم 

المتحدة في باريس في سبتمبر 2015.  

على الصعيد السياسي، أدى تصاعد االهتمام والحراك الجماهيري 
والحزبية  بل  الحكومية  األجندات  أولوية  المناخية  التغيرات  لتصّدر 
االنتخابية، وهو ما تجلى في االنتخابات األوروبية في عام 2019 
التي شهدت صعوًدا ألحزاب الخضر األوروبية )وبخاصٍة في: ألمانيا، 
وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، وبريطانيا، وبلجيكا(. وهو ما يعزو الرتفاع 
النشطاء  حــراك  تــزايــد  نتيجة  البيئية،  بالقضايا  الجماهيري  الــوعــي 
على  أو  األرض  على  تلك  ســواًء  حمالتهم،  نطاق  واتساع  البيئيين 

مواقع التواصل االجتماعي.

كما نجح الرأي العام في دفع الحكومة األلمانية في سبتمبر 2019 
اإلجــراءات  المناخ؛ وهي  لحماية  إجــراءاٍت شاملٍة  اعتماد حزمة  إلى 
بأكثر من50 مليار يورو. وتتضمن دعًما حكومًيا  ُتقدر تكلفتها  التي 
وتخفيًضا  بالنفط،  تعمل  التي  المركزية  التدفئة  أنظمة  الستبدال 

ثالًثا: فرض األجندة:
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لضريبة المبيعات على تذاكر السكك الحديدية مقابل رفع الضرائب 
السفر  على  األلمان  من  عــدٍد  أكبر  لتشجيع  الجوية؛  الرحالت  على 
االنبعاثات  خفض  هــو  النهائي  الــهــدف  يــكــون  أن  على  بــالــقــطــار، 

الكربونية بنسبة ٪55 بحلول عام 2030.

حكومية  سياسات  إلــى  التوصل  في  فقط  ليس  الحراك  نجح  لقد 
في  دوره  وفعالية  أهمية  إثــبــات  إلــى  أدى  ولكنه  بالبيئة،  معنية 
وضع تلك السياسات أيًضا، وهو ما أدى باألمم المتحدة في فبراير 
 »1.5 »حملة  إطالق  إلى  الشباب-  النشطاء  مع  -بالتعاون   2020
بشأن  الحكومات  المواطنين  بين  الفجوة  ســد  إلــى  تهدف  التي 
العمل المناخي الطموح، وإبداء الرأي حول طرق الحد من التغيرات 

المناخية التي يريد المواطنون أن يتبناها قادة حكوماتهم.
وقبيل انطالق مؤتمر األطراف )COP 26(، عقدت األمم المتحدة 
 Youth4Climate:( خالل الفترة من 28 30- سبتمبر 2021 فعالية
Driving Ambition( بمشاركة 400 فرد من قيادات المناخ الشبابية 
186 دولة )بمعدل شخصين تقريًبا من كل دولة موقعة على  من 
اتفاق باريس( بغرض اعتماد إعالن شبابي جماعي يقدم إلى الوزراء 
المشاركين بالمناقشات السابقة لمؤتمر األطراف )COP 26(. وقد 
أكثر  بين  جمع  للقاء  المتحدة  األمم  تنظيم  أيًضا  الفعالية  شهدت 

من 50 وزيًرا مع مجموعات من الشباب المشاركين بتلك الفعالية.
حكومي  اهــتــمــام  وجـــود  بــشــأن  توضيحه  مما سبق  الــرغــم  وعــلــى 
وأممي بضرورة إشراك الرأي العام في عملية صنع القرار المرتبطة 
)COP 26( استمرار  أبرز مؤتمر األطراف  المناخية،  التغيرات  بقضية 

وجود عوائق تحول دون التواصل بين الجهات الحكومية ومنظمات 

المجتمع المدني، وهو ما أدى باألخيرة إلى المطالبة بضرورة العمل 

فخالل  الشامل«.  الدولي  المناخي  القرار  »صنع  عملية  تعزيز  على 

مشاركتهم بالمؤتمر، أثيرت العديد من االنتقادات بشأن محدودية 

قــدرة  عــدم  مــع  سيما  ال  المدني،  المجتمع  أمــام  المتاح  المجال 

غالبية منظماته على الوصول إلى داخل منطقة »الفضاء األزرق« 

الذي دفع نشطاء مثل »غريتا ثونبرج«  للتفاوض، األمر  المخصصة 

إلى القول -أمام حشد من المشاركين خارج المؤتمر- إنه »لن يأتي 

التغيير من الداخل هناك. هذه ليست قيادة، هذه هي القيادة«.

ختاًما، ساهم الرأي العام في إطالق األمم المتحدة »حملة 1.5« 
في فبراير 2020 -بالتعاون مع الناشطين الشباب- لسد الفجوة بين 

المواطنين والحكومات بشأن العمل المناخي الطموح، وإبداء الرأي 

حول سبل الحد من التغيرات المناخية. ومن المرجح أن يستمر الحراك 

وبخاصٍة مع ما اتسم به مؤخًرا من تولي الشباب الصغار لمسئوليته؛ 

فال تتجاوز أعمار بعض النشطاء الحاليين 11 عاًما. ولذا، على المدى 

بأفكاٍر  البيئيين  الناشطين  من  جديٍد  جيٍل  ظهور  يتوقع  المتوسط، 

التغيير؛  وإحــداث  الضغط  على  وقــدرٍة  مسبقٍة،  وجاهزيٍة  مبتكرٍة، 

جيل يرفض أي تسويف أو وعود مطاطة، وذلك لمعاصرته بالفعل 

للتغيرات المناخية من ناحية، وإيمانه بضرورة العمل لضمان استمرار 

حياته وحياة أبنائه من ناحية ثانية.



موقف الصين وروسيا
من التغيرات المناخية

توجهات
متناقضة

دورتــه  في  المناخي  للتغير  المتحدة  األمــم  مؤتمر  خــالل 
جالسكو  في  ُعقد  الــذي   )COP26( والعشرين  السادسة 
لتقليل  الدولية  الجهود  لبحث   2021 عام  في  بأسكتلندا 
بايدن«  »جــو  األمريكي  الرئيس  انتقد  العالمي،  االحــتــرار 
فشاًل  واعتبره  القمة،  عن  وروســيــا  الصين  من  كل  غياب 
الدولتين  ممثلو  وّقــع  وإن  العالمية،  القيادة  إظهار  في 
فقدان  ووقـــف  الميثان  مستويات  بخفض  التعهد  على 
عن  الــتــســاؤل  يثير  مــا  وهــو   ،2030 عــام  بحلول  الــغــابــات 
المناخية،  الــتــغــيــرات  قــضــيــة  مــن  الــدولــتــيــن  كــال  مــوقــف 
عــدمــه. مــن  لهما  مشتركة  ــة  رؤيـ هــنــالــك  كــانــت  إذا  ومـــا 

أ. فردوس عبد الباقي
الباحثة ببرنامج العالقات الدولية

 بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
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أواًل- جهود صينية حثيثة:

المحلي  الفحم  وخــاصــًة  األحــفــوري،  الــوقــود  على  الصين  اعتماد  رغــم 
مناخية  توجهات   2008 عام  منذ  الدولة  تبّنت  االقتصادي،  البناء  في 
استباقية منذ الخطة الخمسية الثانية عشرة )2011-2015(، وأدخلت 
الطاقة  على  اعتمادها  وزاد  الكربون،  منخفض  جديًدا  تنموًيا  نموذًجا 
استهالك  تراجع  وقــد  الفحم.  واستهالك  إنتاج  خفض  مع  المتجددة 
الفحم بنسبة %1.1 سنوًيا بين عامي 2013 و2017، فيما ازداد إنتاج 
بنسبة  النظيفة  الطاقة  وباقي مصادر  بنسبة 20.7%  النووية  الطاقة 
أكبر متلٍق  الصين  بروتوكول »كيوتو«، أصبحت  %23.2 سنوًيا. وعقب 
لتقنيات  الرائدين  المنتجين  من  كواحدة  وبرزت  النظيفة،  التنمية  آللية 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتسعى الصين لبناء االحتياطي النفطي االستراتيجي عبر االستكشاف 
يقلل  األحفورية،  الطاقة  على مصادر  االعتماد  تقليل  أن  بيد  المحلي، 
االعتماد بالتبعية على المناطق الغنية بالموارد والممرات البحرية التي 
كمصدر  الطبيعي  الغاز  أهمية  تظهر  وهنا  أخــرى.  دول  عليها  تسيطر 
الطاقة  نحو  للتحول  االنتقالية  المدة  أســاس  أنه  الصين  ترى  أحفوري 
المتجددة؛ ومن المتوقع أن يصل استهالك الصين من الغاز الطبيعي 
األحــفــوري في  للوقود  أكبر مصدر  2040، وسيصبح  عــام  ــه  ذروت إلــى 

البالد عام 2050.

كما أصدرت الصين كتاًبا أبيض بعنوان »االستجابة لتغير المناخ: سياسات 
وإجراءات الصين« في عام 2021 للتأكيد على مساعيها لتحقيق الحياد 
باريس، وذلك من  اتفاقية  الجدي مع  الكربوني، وتأكيًدا على تعاملها 
خالل جملة من السياسات الرامية إلى توفير الطاقة بين عامي 2030 
و2060. كما انتقدت الصين قمة جالسكو تركيًزا من جانبها على تحقيق 
األهداف الحالية بداًل من وضع أهداف جديدة، وطالبت الدول بتحقيق 
أهدافها التمويلية قبل توجيه االتهامات للدول األخرى؛ فقد سبق أن 
لمساعدة  سنوًيا  دوالر  مليار   100 بتقديم  المتقدمة  الــدول  تعهدت 
2023، مما  عام  حتى  المناخية  التغيرات  على مكافحة  النامية  الــدول 

شجع الدول النامية على الحد من انبعاثاتها الكربونية.

كما أكدت في خطتها الخمسية الرابعة عشرة )الصادرة في عام 2020( 
الطاقة،  استهالك  إجمالي  في  الــمــزدوج  التحكم  نظام  تحسين  على 
الحياد  لتحقيق  الكربون  كثافة  في  التحكم  على  يركز  نظام  وإقــامــة 
الدفيئة  للغازات  منتج  أكبر  من  والتحول   ،2060 عام  بحلول  الكربوني 
في العالم من خالل استبدال %70 من الوقود األحفوري بنحو 90% 
الرياح،  من مصادر الطاقة المتجددة )مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة 
والطاقة المائية(. وأعطت الخطة أهمية محورية لجهود البحث العلمي 
لقيادة التعاون الدولي في مجال االستجابة للتغيرات المناخية، وتعزيز 
تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، 

وتعزيز التعاون النشط بين بلدان الجنوب. كما أكدت الصين أيًضا حرصها 
على دعم الدول النامية مالًيا وتقنًيا؛ فخصصت 1.2 مليار »يوان« لدفع 
 40 ووقعت  المناخية،  التغيرات  مجال  في  الجنوب  دول  بين  التعاون 
وثيقة تعاون مع 35 دولة، كما ساعدت تلك الدول على بناء مناطق 

تجريبية منخفضة الكربون وزودتها باإلمدادات المطلوبة.

واالستجابة  والصحة،  الشرعية  أزمتي  ومواجهة  الطاقة  أمــن  ُيعد 
الــدوافــع  أهــم  مــن  التقليدي،  االقــتــصــادي  الــنــمــوذج  ضعف  لنقاط 
الكربون،  منخفضة  للتنمية  التحول  على  الصين  تحفز  التي  الداخلية 

وهي الدوافع التي يمكن الوقوف عليها تفصياًل في النقاط التالية:

أمن الطاقة: تجد الصين نفسها أمام ثنائية البحث عن سبل لمواجهة 
التغيرات المناخية في مقابل الحفاظ على أمن الطاقة؛ إذ تعتمد على 
كميات ضخمة من مصادر الطاقة األحفورية؛ كما استهلكت ما يقرب 
من سدس االستهالك العالمي من النفط في عام 2020، وقد أتى 
الموردين  على  االعتماد  عليها  فإن  لــذا،  الخارج.  من  منه   70% نحو 
األحفوري  الوقود  استيراد  من  التحول  على  لمساعدتها  الخارجيين 
النظر  اإلطــار  هذا  في  ويمكن  ونظيفة.  متجددة  طاقة  مصادر  إلى 
إلى المجاالت التي يمكن أن تتعاون فيها الصين مع الدول األوروبية 
لمواجهة التغيرات المناخية مثل: الطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر، 
ودفع  شفافة،  تقارير  وإعــداد  الكربون،  أســواق  بشأن  حلول  وإيجاد 
التعاون بين الحكومات وقطاع األعمال والمجتمع المدني لتحقيق 

األهداف المناخية بوتيرة أسرع.

في  الــهــواء  جــودة  مشكلة  معالجة  تعد  والشرعية:  الصحة  أزمتا 
التجمعات الحضرية -خاصًة في الشرق الصيني بسبب انتشار محطات 
مواجهة  سبل  عن  للبحث  قوًيا  دافًعا  بالفحم-  تعمل  التي  الطاقة 
األزمة الصحية عبر الحد من استخدام الفحم، كما باتت تلك المسألة 

أيًضا ضمن دواعي بحث الحكومة الصينية عن الدعم السياسي.

الستجابة لنقاط ضعف النموذج االقتصادي التقليدي: إن اكتساب 
الطرق  أحــد  يعد  المتجددة  الطاقة  تقنيات  فــي  تكنولوجية  ريـــادة 
مواتية  غير  صناعية  بنية  بوجود  الخاصة  الضعف  نقاط  على  للتغلب 
وقدرات ابتكارية منخفضة، وذلك عبر التحول لنموذج اقتصادي أكثر 

استدامة. 

ثانًيا- الدوافع الصينية:
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المستوى  على  المناخ  قضايا  قيادة  عن  عقود-  -منذ  روسيا  تغيب 
واحــدة  المناخية  التغيرات  آثــار  من  للتخفيف  جهودها  وتعد  الــدولــي، 
غــازات  النبعاثات  مصدر  أكبر  رابــع  وهــي  العالمية،  التجارب  أســوا  من 
االحتباس الحراري في العالم رغم توقيعها على جميع معاهدات األمم 
المتحدة للمناخ، بما فيها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
مفاوضات  في  النشطة  لمشاركتها  باإلضافة  باريس،  واتفاق  المناخ 
المناخ الدولية في إطار األمم المتحدة ومجموعة الثماني ومجموعة 

العشرين و«بريكس«.

خالل خطاب منتدى الطاقة الدولي الذي ُعقد في أكتوبر عام 2021، 
قال الرئيس الروسي »فالديمير بوتين« إن روسيا تسعى جاهدة للحياد 
مؤتمر  به  خرج  ما  أيد  كما   ،2060 عام  يتجاوز  ال  موعد  في  الكربوني 
الشاسعة  أراضيها  على  روسيا  اعتماد  وأكــد  الغابات،  بشأن  جالسكو 
من   20% أن  خاصًة  الكربونية،  االنبعاثات  بخفض  بتعهداتها  للوفاء 
غابات العالم تقع فيها، بيد أن »استراتيجية الطاقة - 2035« المعلنة 
المناخية؛  التغيرات  مسألة  روسيا  تجاهل  إلى  تشير   2020 مارس  في 
الروسي  األحــفــوري  الــوقــود  إنتاج  في  المضطردة  الــزيــادة  تعكس  إذ 
محطة  لتطوير  خطة  تصميم  تم  بذلك،  وارتباًطا  وصــادراتــه.  واحتراقه 
النووية  والطاقة  الفحم  وبرامج  والغاز  النفط  واستراتيجيات  الطاقة 

لتعزيز نمو اإلنتاج واالحتراق.

ورغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 666 في 4 نوفمبر 2020 »بشأن 
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة« الذي حدد هدًفا لخفض االنبعاثات 
بنسبة %30 مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، فإن هذا 
يعني أن انبعاثات الكربون في روسيا يمكن أن ترتفع فعلًيا بنسبة 40%، 
باإلضافة إلى ضآلة دور مصادر الطاقة المتجددة في مستقبل الطاقة 
الروسية التي من المتوقع أن تظل أقل من 1-٪2.5 من مزيج الطاقة 

الروسي بحلول عام 2035.

بما  تستفيد  أن  الشأن  هذا  لروسيا في  يمكن  ذلــك،  من  الرغم  وعلى 
لديها من إمكانيات على صعيد تقنيات الطاقة المتجددة؛ فهي تمتلك 
األرضية  الحرارية  والطاقة  الرياح  الشمسية وطاقة  للطاقة  أكبر مخزن 
من  المتاحة  اإلمكانيات  إجمالي  يعد  إذ  العالم.  في  الحيوي  والوقود 
الناحية التقنية أعلى بحوالي 25 مرة من الطاقة األولية المنتجة سنوًيا. 
بالفحم  بالمقارنة  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  تكلفة  تتراجع  كما 
المتجددة في  الطاقة  العالم. وإن ظل معدل  أنحاء  والغاز في جميع 
فشلت  وقــد  الوطني،  الطاقة  مزيج  فــي   1% مــن  بكثير  أقــل  روســيــا 
جهود رفع تلك النسبة إلى %2.5 بحلول عام 2020 بسبب عدم وجود 
حوافز كافية لمستثمري الطاقة الخضراء، واستمرار اإلعانات المقدمة 
لموردي الوقود األحفوري. وإن خططت الحكومة لزيادة موارد الطاقة 
المتجددة بحلول عام 2024 إلى 5.9 جيجاوات )%58 من طاقة الرياح، 

و%38 من الطاقة الشمسية، وحوالي %4 من الطاقة المائية(. 

كربون  بدون  الكهربائي  التحليل  القائم على  األخضر  الهيدروجين  وُيعد 
األوروبــي  الطلب  تزايد  مع  سيما  وال  المتاحة،  األخــرى  الخيارات  أحــد 

واألمريكي واآلسيوي عليه. وبالفعل، تواترت أنباء عن نقاشات موسعة 
نورد  الطاقة عبر خط  المصدر من  ألمانيا وروسيا حول تطوير هذا  بين 
ستريم2، بيد أن الحرب الروسية-األوكرانية قوضت االهتمام بهذا األمر. 
وفي الوقت نفسه، أجبرت الحرب أوروبا على التحرك بشكل أسرع تجاه 
االنبعاثات الروسية خاصًة بعد استخدام الغاز الطبيعي كسالح، والعمل 

على التحرك لنشر الطاقة المتجددة.

تتعدد العوامل الخارجية التي قد تسهم في عدول روسيا عن تجاهلها 
على  األوروبـــي  االتــحــاد  استحوذ   ،2020 عــام  ففي  الكربوني؛  للحياد 
والفحم  والغاز  البترول  من  تكونت  التي  الروسية  الصادرات  من   45%
والمعادن، وستؤدي الصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي وضريبة الكربون 
ذاته  األمــر  سنوًيا.  دوالر  مليار   45 لحوالي  الــروس  المصدرين  لخسارة 
ينطبق على دول آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي أعلنت عن 
 .2060 عام  في  والصين   ،2050 عام  بحلول  المناخي  الحياد  أهــداف 
لديهم  أنهم  إال  الكربون،  استيراد  على  ضرائب  يفرضوا  لم  أنهم  ورغم 

آليات لتسعيره.

وفي ظل التوجه الدولي لتقليل االعتماد على الفحم، توجهت األنظار 
إلى الغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية صوب االعتماد على الطاقة النظيفة 
كما فعلت الصين، بيد أن ذلك لن يتحقق إال على المدى القصير، ألنه 
الطبيعي  الغاز  على  األوروبــي  الطلب  ينخفض  قد   2030 عام  بحلول 
بنسبة %22، ومثيله الصيني بنسبة %12، ومثيله الياباني بنسبة 28%، 

ما قد يؤثر على مكانة شركة غازبروم الروسية الرائدة.

ختاًما، على الرغم من اتفاق الصين وروسيا في بعض القضايا وعلى 
التغيرات  قضية  تجاه  موقفهما  يتباين  الدولي،  النظام  هيكل  رأسها 
لتقليل  خططها  عن  الصين  فيه  تتحدث  الــذي  الوقت  ففي  المناخية؛ 
إيجابية  دولية  سمعة  بناء  في  يساعدها  قد  بما  الكربونية  االنبعاثات 
عبر المضي قدًما في خطط مستقرة طويلة األجل بقدر من الشفافية 
والدقة حول بيانات الكربون والطاقة، تصر روسيا على عدم االهتمام 
بمسألة االحترار العالمي أو بذل جهود معتبرة لمواجهة تلك المسألة 
رغم وجود حلول وخيارات ممكنة لها قد تساعدها في هدف حيادية 
استفادة مشتركة  أوجه  ينفي وجود  ال  التناقض  أن هذا  بيد  الكربون. 
الوصول  تسهيل  في  روسيا  المناخية  التغيرات  ساعدت  فقد  بينهما؛ 
لرواسب الغاز الطبيعي في القطب الشمالي، باإلضافة لمخزون النفط 
العديد من  آخر، تقوم  برميل نفطي. ومن جانب  4 مليارات  بما يعادل 
مشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية على الوقود األحفوري التي 
عام 2019  افتتاحه  تم  الذي  القائمة  »باور سيبيريا«  فيها خط  يتصدر 

لضخ الغاز الطبيعي من الشرق األقصى الروسي للصين.

ثالًثا- تجاهل روسي متعمد:

رابًعا- ضغوط غير مباشرة:



أبعاد التغيرات المناخية
 التغيرات المناخية والصراعات المسلحة

حدود التأثير والتشابك

 التغيرات المناخية واإلرهاب 

هل من عالقة؟

 أثر التغيرات المناخية

على الموارد الطبيعية  

 األبعاد السيكولوجية 

للتغيرات المناخية

المحور الثالث



التغيرات المناخية 
والصراعات المسلحة.. حدود التأثير والتشابك

أ. محمود قاسم
باحث بوحدة الصراعات المسلحة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

والعشرين  السابعة  الــدورة  الستضافة  مصر  تستعد  بينما 
اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  التفاقية  األطـــراف  مؤتمر  مــن 
تــصــطــدم جهود   2022 نــوفــمــبــر  فــي  الــمــنــاخ  تــغــيــر  ــول  حـ
المناخية  التغيرات  عن  الناجمة  المحتملة  المخاطر  تقليل 
إذ  واإلقليم،  العالم  في  المسلحة  والنزاعات  بالصراعات 
التغيرات  تداعيات  من  الحد  ومساعي  الجهود  تلك  تتأثر 
ينسحب  الـــذي  األمـــر  الـــصـــراع،  دورات  بــتــجــدد  الــمــنــاخــيــة 
التي  ــيــة  الــروســيــة-األوكــران الــحــرب  عــلــى  الــحــال  بطبيعة 
النظيفة  للطاقة  االنتقال  على  القيود  من  مزيًدا  وضعت 
الماضية.  الفترات  الدولي خالل  المجتمع  إليها  الذي تطلع 
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»تسونامي« في عام 2004 وما أفرزه من تعاوٍن وتكاتٍف لمواجهة 
أضراره بين دول جنوب شرق آسيا بشكٍل خاص، والمجتمع الدولي 
تمثل  ال  المناخية  التغيرات  فإن  االتجاه،  لهذا  ووفًقا  عــام.  بشكٍل 
في حدِّ ذاتها سبًبا صريًحا الندالع الصراعات، ولكنها تؤثر في بعض 
للتهديد.  عاماًل مضاعًفا  بوصفها  له،  والمؤججة  المحفزة  العوامل 
الــتــعــاون بين مختلف  تــكــون سبًبا فــي دفــع  الــمــقــابــل، قــد  وفــي 

األطراف أيًضا.

وحدود  المناخية  للتغيرات  األمنية  التأثيرات  حول  النقاش  تصاعد 
مباشر-  غير  أو  مباشٍر  بشكٍل  -سواء  المسلحة  بالصراعات  ارتباطها 
المناخية  التغيرات  بشأن  األمن  مجلس  اجتماع  انعقاد  أعقاب  في 
االطــروحــات  في  تحواًل  االجتماع  هــذا  مّثل  فقد   .2007 عــام  في 
صميم  في  األمنية  األبعاد  لتتجلى  المناخية؛  بالتغيرات  المتعلقة 
بشكٍل  مقتصرًة  كانت  أن  بعد  الظاهرة،  بتلك  المعنية  النقاشات 
مباشٍر على األبعاد الفنية-البيئية، لتنظر غالبية دول العالم للتغيرات 

المناخية باعتبارها تهديًدا لألمن العالمي.

وهو ما أشارت إليه الدراسة المعنونة »التغيرات المناخية واألمن« 
والتي   ،))GIZ الــدولــي  للتعاون  األلمانية  المؤسسة  عن  الــصــادرة 
ستصبح  حيث  الظاهرة،  بهذه  المناطق  من  عــدٍد  تأثر  إلــى  أشــارت 
الزراعي وظاهرة التصحر  مشكلة توفير المياه وتأثيرها على اإلنتاج 
والتغيرات التي قد تطرأ على التربة ضمن العوامل التي تفاقم من 

الصراعات المحتملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ــرى، ســيــؤدي انــخــفــاض مــنــســوب الــمــيــاه وتقلص  ومـــن نــاحــيــٍة أخــ
مستوى  وارتفاع  السكان  أعــداد  تزايد  -بجانب  الزراعية  المساحات 
ومن  والسياسي،  االجتماعي  االستقرار  زعزعة  إلــى  البحر-  سطح 
ثمَّ تنامي حدة الصراعات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وفي 
الوقت ذاته، خلصت الدراسة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي 
التقلب،  شــديــدة  المناخية  الظواهر  بفعل  حـــادٍة  بــصــورٍة  تتأثر  قــد 

واالنصهار الجليدي، وغيرها.

كما اشارت الدراسة إلى أن الوصول غير المتكافئ للموارد، بجانب 
أن  يمكن  الحكم،  على  الــدولــة  قـــدرات  وغــيــاب  المضطرد،  النمو 
يؤدي إلى تفاقم الصراعات في ظل التغيرات المناخية المتسارعة 
في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. كل هذه األمور تؤكد 
ما  وهــو  المناخية.  التغيرات  عــن  الناجمة  األمنية  المخاطر  على 
يستدعى مزيًدا من التكاتف والتكامل الدولي للحد من تبعات هذه 
الظاهرة، وبخاصٍة وأنها باتت تمثل تهديًدا لألمن القومي واستقرار 

المجتمعات.

وطبيعة  حــدود  على  للوقوف  الورقة  تسعى هذه  ذلــك،  على  وترتيًبا 
األبعاد  وتحديد  المسلحة،  والصراعات  المناخية  التغيرات  بين  العالقة 
األمنية لهذه الظاهرة، وما يمكن أن تلعبه من دوٍر في تأجيج وتفاقم 

الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية.

المسلحة  الصراعات  المناخية على ظاهرة  التغيرات  تداعيات  أثارت 
في  سيما  ال  التأثير،  واتجاهات  العالقة  طبيعة  حول  واسًعا  جــداًل 
ظل تعدد واختالف طبيعة الصراعات المسلحة، وأسبابها، وكيفية 
إدارتها، وماالتها المحتملة. ويمكن بلورة ذلك الجدل في اتجاهين 

رئيسيين، يمكن الوقوف عليهما على النحو التالي:

بين  الــعــالقــة  وطبيعة  لنمط  االتــجــاه  هــذا  ينظر  األول:  االتــجــاه 
الطرفين بوصفها عالقة تأثير مباشر؛ حيث انطلق هذا االتجاه من 
فرضية وجود عالقٍة قويٍة ولصيقٍة بين التغيرات المناخية من ناحية، 
واندالع الصراعات وتفاقمها وزيادة حدتها من ناحيٍة أخرى. ووفًقا 
المناخية  التغيرات  بين  موجبٌة  طرديٌة  عالقٌة  هناك  االتجاه،  لهذا 
التغيرات  حــدة  ــزايــدت  وت ارتــفــعــت  فكلما  المسلحة؛  والــصــراعــات 
المستويين  على  العنيفة  الــصــراعــات  ونشبت  تنامت  المناخية، 

الداخلي والدولي.

داخل  والــصــراع  العنف  تصاعد  على  المناخية  التغيرات  تؤثر  فقد 
المجتمعات؛ إذ أن ندرة الموارد الطبيعية، والمياه العذبة، واألراضي 
الصالحة للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة، وهطول األمطار، قد تقود 
ثمَّ  ومن  والبقاء،  العيش  واستدامة  لضمان  سبٍل  عن  البحث  إلى 
وبخاصٍة في  الداخلية،  األطــراف  بين  المنافسة  وارتفاع حدة  زيادة 
الطبيعية،  الموارد  على  باألساس  اقتصادها  يعتمد  التي  المناطق 
األمر الذي قد يؤول إلى صراٍع داخلٍي عنيف. وقد تكون التغيرات 
نزاٍع أو صراٍع دولٍي وبخاصٍة في حاالت  المناخية سبًبا مباشًرا في 

الصراع على الموارد المشتركة أو العابرة للحدود.

بين  المباشرة  العالقة  االتجاه  هــذا  أنصار  يرفض  الثاني:  االتجاه 
التغيرات المناخية والصراعات المسلحة؛ ويرون أن التغيرات المناخية 
أحد دوافع ومحفزات الصراعات، وليست سبًبا مباشًرا فيه؛ بمعنى 
تؤدي  التي  األخــرى  والــدوافــع  العوامل  عــدٍد من  تتفاعل مع  أنها 
التنمية االجتماعية، وتفاقم االوضاع  بينها: غياب  النزاع، ومن  إلى 
تراجع  إلى  باإلضافة  المؤسسات،  وهشاشة  وضعف  االقتصادية، 

دور الدولة وقدرتها على احتواء االزمات.

المناخية ســبــٌب في  الــتــغــيــرات  أن  الــبــعــض  اعــتــبــر  الــمــقــابــل،  وفـــي 
بزلزال  النزاع؛ وقد دلل هؤالء على ذلك  التعاون والتكامل وتجنب 

أواًل: اتجاهات متباينة:
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يمكن الوقوف على أبرز مظاهر ومجاالت وحدود تأثير التغيرات المناخية 
على الصراعات المسلحة على النحو التالي:

وما  المناخية  التغيرات  تــؤدي  الداخلي:  واالحتراب  الصراعات  نشوب 
األمطار،  الجفاف، وهطول  وحــاالت  الحرارة،  درجــات  ارتفاع  من  يصاحبها 
الذي  األمر  المسلحة،  الصراعات  حدة  تصاعد  إلى  الموارد  على  والصراع 
قد يتحول الحًقا إلى حرٍب أهليٍة تمتد تداعياتها لتطال االستقرار الداخلي. 
ويمكن مالحظة هذا النمط من التأثير في عدٍد من الصراعات، يأتي في 
على  والمزارعين  البدو  الرعاة  بين  نيجيريا  في  الممتد  الصراع  مقدمتها 

الموارد. 

ثالث  خــالل  شخص   3600 من  أكثر  مقتل  في  الصراع  هــذا  تسبب  فقد 
أعواٍم فحسب، وفًقا للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في نهاية 
ذاتــه،  العام  من  األول  النصف  ــه في  ذروت الــصــراع  هــذا  بلغ  كما   .2018
ليسجل ما يزيد عن 1300 ضحيًة وفًقا لمجموعة األزمات الدولية، وهو ما 
يتجاوز 6 أضعاف التداعيات الناجمة عن عمليات تنظيم »بوكو حرام« في 

نيجيريا في المدة نفسها. 

وقد ذهلت بعض التحليالت إلى أن الحرب األهلية السورية ال تعدو كونها 
نتاًجا للتغيرات المناخية؛ فقد شهدت سوريا حالًة من الجفاف الشديد بين 
عامي 2006 و2011 ما تسبب في اهدار ما يقرب من %75 من أراضيها 
الزراعية، فضاًل عن نفوق %85 من ماشيتها، وهجرة نحو مليون ونصف 
سوري من الريف إلى المدن والمراكز الحضرية. وقد شكلت تلك العوامل 
األوضــاع  إليه  آلــت  ما  واالجتماعية-  السياسية  الــدوافــع  مع  -بالتضافر 

الحالية في الساحة السورية. 

في الوقت ذاته، أكد عدٌد من التحليالت ارتباط جذور الصراع في دارفور 
بالتغيرات المناخية؛ في ظل انخفاض هطول األمطار بنسبة %30، وتراجع 
بنحو 1.5 درجة، األمر  الحرارة  %70، وارتفاع درجة  بنسبة  الزراعي  اإلنتاج 
الذي ساهم في تفاقم حدة الصراع. وهو ما عبر عنه األمين العام السابق 
لألمم المتحدة »بان كي مون« الذي رأى أن الصراع في دارفور هو أول 
صراع ناجم عن التغيرات المناخية في العالم. ففي رؤيته، يعد الصراع أزمًة 

بيئيًة، ساهمت التغيرات المناخية في تفاقمها.

تنامي الحروب والصراعات المناخية: يمكن أن تساهم التغيرات المناخية 
البعض  يدفع  حيث  المستقبلية،  والنزاعات  الصراعات  فتيل  اشعال  في 
بالدرجة األولى،  القادمة ستكون صراعاٍت وحروٍب مناخيٍة  الصراعات  بأن 
األمر الذي يمكن أن يساهم في تأجيج الصراعات لتأخذ نمًطا مغايًرا عن 

الصراعات اآلنية. 

وقـــد أوضــحــت الـــدراســـة الــمــعــنــونــة »الــمــنــاخ كــعــامــل خــطــر لــلــصــراعــات 
المسلحة«، المنشورة بمجلة »Nature« في يونيو 2019، أن %20 من 
هذه  تزايد  يتوقع  كما  المناخية.  بالتغيرات  تأثرت  الفائت  القرن  صراعات 

النسبة مستقباًل في ظل مزيٍد من التقلبات المناخية والتي من شأنها أن 
تزيد من مخاطر الصراعات والحروب المناخية. 

 Annual Review of Political« مجلة  نشرتها  دراســـة  أظــهــرت  كما 
Science« في مايو 2019 أن الزيادة في درجات الحرارة أثرت بشكٍل كبيٍر 
الكبرى  والصحراء  أفريقيا  في  األهلية  الحروب  حدة  وتفاقم  انــدالع  في 
خالل الفترة من 1981 و2002. وقد خلصت الدراسة أيًضا إلى أن انبعاثات 
 50% بنحو  األهلية  الحروب  انــدالع  الحراري ستزيد من  االحتباس  غــازات 

بحلول عام 2030.

الــدراســات إلى أن ارتفاع درجــات الحرارة  في الوقت ذاتــه أشــار عــدٌد من 
بنسبة %4 سوف يزيد من تأثير المناخ على النزاعات بنسبة %26. وهو ما 
يعني تزايد التأثير بمعدٍل يصل إلى 5 أضعاف التأثير الحالي. وفي الوقت 
ذاته، وفي حالة تحقيق الهدف الُمعلن من اتفاق باريس، سيتضاعف تأثير 
التغيرات المناخية على الصراعات المستقبلية. وكل ذلك يؤول إلى نتيجٍة 
مفاداها أن التأثيرات المستقبلية والمحتملة على الصراعات القادمة بفعل 
التغيرات المناخية سوف تزداد بشكٍل كبيٍر، األمر الذي قد يدعم الفرضية 

الرامية إلى وصف النزاعات والصراعات القادمة بـــالصراعات المناخية.

هشاشة الدولة ومؤسساتها: ال شك أن التغيرات المناخية قد تتسبب 
االجتماعية،  االضطرابات  تنامي  عن  فضاًل  االستقرار،  عــدم  تفاقم  في 
وغياب قدرة الدولة على توفير االحتياجات األساسية لمواطنيها. وعليه، 
الحكومة  على  المواطن  غضب  تفاقم  في  العوامل  هــذه  تتسبب  قد 
ومؤسساتها، ومن ثمَّ زعزعة االستقرار ونشوب مزيٍد من الصراعات، وقد 
يصل األمر لسقوط بعض الدول. وقد برز ذلك بصورٍة واضحٍة خالل تبني 
المتعلق  القرار  وهو   ،2017 مارس  رقم 1249 في  القرار  األمن  مجلس 

بالصراع في بحيرة تشاد.

فقد أقر القرار آنذاك بأن التغيرات المناخية تعتبر عاماًل مساهًما في عدم 
االستقرار ومن ثمَّ نشوب الصراع. من ناحيٍة أخرى، اعتبر عدٌد من الدراسات 
أن أحداث عام 2011 ارتبطت بشكٍل أو بآخر بالتغيرات المناخية. كما ترتبط 
بشكٍل  يظهر  الــذي  األمــر  الضعيفة،  والــدول  بالبلدان  المناخية  التغيرات 
واضٍح في منطقة القرن اإلفريقي؛ إذ أوضح مؤشر الدول الهشة أن دول 
وجنوب  والسودان،  وكينيا،  وإريتريا،  واثيوبيا،  )الصومال،  المنطقة  هذه 

السودان( من أشد البلدان ضعًفا في العالم. 

الــروســيــة-األوكــرانــيــة فــي ضــوء عــدد من  الــحــرب  تأثيرات  يمكن قياس 
العسكرية،  لتغيير عقيداتها  الدول  بينها: توجه عدد من  االعتبارات من 
لقضايا  تحدًيا  يمثل  العسكري، مما  إنفاقها  زيادة  العمل على  ثم  ومن 
المناخ، إذ إن ذلك سيعني صعوبة التزام تلك الدول بتقديم مساعدات 

ثالًثا: الحرب الروسية ومضاعفة التأثير:

ثانًيا: حدود التأثير والتشابك:
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أو مخصصات مالية للحد من تأثيرات تغير المناخ. ومن ناحية أخرى، تعتبر 
العالم.  مستوى  على  األحفوري  الوقود  مستهلكي  أكبر  من  الجيوش 
فعلى سبيل المثال، تسبب الجيش األمريكي في انبعاث نحو 1.2 مليار 
طن متري من غازات االحتباس الحراري بين عامي 2001 وحتى 2017، 
المرتبة  يحتل  فسوف  كدولة  األمريكي  الجيش  مع  التعاطي  تم  وإذ 
الحراري.  العالم من بين أكبر المساهمين في غازات االحتباس  55 في 
وعليه، فإن الحرب الروسية-األوكرانية وما يستتبعها من توجيه مزيد من 
سيؤدي  العسكرية،  القدرات  دعم  على  والتركيز  للجيوش  المخصصات 
إلى زيادة استهالك الطاقة والموارد غير المتجددة، ما قد يؤثر بشكل 

كبير على توجهات المجتمع الدولي للحد من تأثير التغيرات المناخية.

التدريجي من  للتخلص  األوروبــيــة  الــدول  أن مساعي  ذلــك  إلــى  ُيضاف 
االعتماد على موارد الطاقة الروسية قد دفع عدًدا من الدول إلعادة 
بعض  أوضحت  فقد  الكهرباء؛  توليد  في  الفحم  استخدام  في  التفكير 
مرة  الفحم  إلــى  الــعــودة  فــي  المثال-  سبيل  -على  برلين  نية  التقارير 
أخرى والتخلي عن الخطة التي وضعتها من قبل لالستغناء عنه بحلول 
إلى  التحول  جهود  ُيصيب  قد  الفحم  نحو  التوجه  فــإن  وعليه،   ،2030
الطاقة النظيفة بهزة عنيفة، خاصة أنه يتسبب في %20 من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري، وهو ما ترجمته تصريحات األمين العام لألمم 
على  الدول مجدًدا  اعتماد  حيث وصف  غوتيرس«،  »أنطونيو  المتحدة 
أهداف  يهدد  »جنون«  بأنه  الروسية  للطاقة  كبديل  األحفوري  الوقود 

المناخ العالمية.

وفي االتجاه ذاته، ستنعكس حالة الصراع والتنافس الدولي على التعاون 
المناخية؛ إذ  التغيرات  الرامية لمكافحة تداعيات  الجماعية  التحركات  أو 
تشير التقديرات إلى أن روسيا قد تلعب دور المعرقل أو المفسد ألية 
خطط مستقبلية لتحقيق انفراجه في قضايا المناخ، ما يمكن االستدالل 
عليه من خالل توظيفها حق النقض ضد قرار اقترحته إيرلندا والنيجر في 
ديسمبر2021 إلدراج أزمة المناخ كتهديد للسلم واألمن الدوليين، ومن 
المحتمل أن تقاوم موسكو هذا االتجاه خالل الفترات القادمة كجزء من 

الصراع مع الواليات المتحدة األمريكية والغرب. 

 كما فاقمت الحرب من تلوث البيئة؛ وذلك على خلفية الهجمات على 
المحطات النووية، وموانئ ومرافق تخزين النفايات الضارة، واستهداف 
مصانع كيميائية، عالوة على الحرائق في مستودعات النفط ومحطات 
الوقود. كما أن الحرب قد تؤدي إلى تلوث التربة لتطال األراضي الصالحة 
والتأثير  اإلنتاجية  انخفاض  على  مباشرة  بصورة  ينعكس  قد  ما  للزراعة، 

على المساحات الخضراء.

القدرة على  الــدول وفقدت  زادت هشاشة  القول، كلما   مجمل 
السيطرة، تأثرت بالتغيرات المناخية. وهو ما يؤدي إلى مزيٍد من الصراعات 
بسبب حاالت الجفاف وعدم القدرة على إدارة الموارد. وعلى الرغم من 
تباين وجهات النظر والنقاشات حول حدود وطبيعة التأثير وحجم الترابط 
والدالئل  المؤشرات  فإن  المسلحة،  والصراعات  المناخية  التغيرات  بين 
التحديات األمنية والبيئية  العالم سيواجه عدًدا من  إلى أن  كاّفًة تشير 

وجملًة من األزمات الحادة جّراء التغيرات المناخية.



التغيرات المناخية 

أ. تقى النجار
باحثة بوحدة اإلرهاب

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

بالظاهرة  المعنية  والدراسات  األطروحات  من  عدٌد  حاول 
من  اإلرهابية  التنظيمات  بين  العالقة  تفسير  اإلرهابية 
ناحية، والتغيرات المناخية من ناحيٍة أخرى. وهي األطروحات 
أبعاٍد  من  انطالًقا  اإلرهابية  الظاهرة  لتفسير  تسعى  التي 
وفــي  الــبــيــئــي.  الــبــعــد  مقدمتها  فــي  يــأتــي  تقليدية؛  غــيــر 
الكيفية  إلــى استعراض  الــورقــة  اإلطـــار، تسعى هــذه  هــذا 
التغيرات  ظاهرة  اإلرهابية  التنظيمات  بها  وظفت  التي 
و«داعـــش«. حـــرام«،  »بوكو  تنظيمي  سيما  ال  المناخية، 

واإلرهاب: هل من عالقة؟
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أواًل: التغيرات المناخية وتصاعد الظاهرة اإلرهابية:

نشاط  تــعــزيــز  فــي  المناخية  الــتــغــيــرات  تــســاهــم 
على  يــتــرتــب  مــا  بفعل  ــة،  ــي اإلرهــاب التنظيمات 
إذ  الطبيعية؛  الموارد  على  تغيراٍت  من  األولــى 
التصحر،  مــثــل:  الــظــواهــر،  مــن  عـــدٌد  عنها  ينجم 
األمر  المياه،  وجفاف  البحار،  مستوى  وارتــفــاع 
الذي  السياسي  االستقرار  عدم  من  يزيد  الــذي 
يغذي بدوره اإلرهاب. ومن ثّم، تشكل التغيرات 
والمجتمعات،  الدول  الستقرار  تهديًدا  المناخية 
نتيجة التنافس على الموارد، وما تسفر عنه من 
غياب االستقرار وتأجج الصراع، ما يوفر مساحًة 

تنشط فيها التنظيمات اإلرهابية. 

المناخية  الــتــغــيــرات  ــؤدي  ــ ت أن  ــرجــح  ــُم ال ــن  ومـ
ــتــاج الـــغـــذاء، وزيـــادة  إلـــى انــخــفــاض مــعــدالت إن
احتياجات  من  يزيد  ما  الغذائية،  الــمــواد  أسعار 
المظالم  زيــادة  عن  ناهيك  االقتصادية.  األفــراد 
التي  الهشة  الـــدول  فــي  سيما  ال  االجتماعية، 
ونتيجًة  المناخية.  التغيرات  آثــار  فيها  تتفاقم 
يعتمدون  من  فقدان  -جـــّراء  الفقر  حــدة  لــزيــادة 
على الموارد الطبيعية لوظائفهم- يتزايد البحث 

عن مصادٍر غير شرعيٍة للدخل. 

وفي هذا السياق، تستثمر التنظيمات اإلرهابية 
عبر  المناخية  للتغيرات  السلبية  التداعيات  في 

ثالث آليات، يمكن إجمالها على النحو التالي:

التنظيمات اإلرهابية بديل للدول: 
مــتــزايــٍد  بــشــكــٍل  المناخية  الــتــغــيــرات  تسهم  إذ 
ــع ســلــطــاتــهــا،  ــ ــراجـ ــ ــي هـــشـــاشـــة الـــــــدول وتـ فــ
ــلـــى الــــمــــوارد  ــاقـــم الــــصــــراعــــات عـ ــفـ ــجــة تـ ــي ــت ن
ــيــة  ــدفــع الــتــنــظــيــمــات اإلرهــاب الــطــبــيــعــيــة، مـــا ي
لـــمـــلء الـــفـــراغ الــنــاجــم عـــن االنـــهـــيـــار األمـــنـــي، 
ــة  ــيـ ــاسـ ــات األسـ ــدمــ ــخــ ــ ــر ال ــيـ ــوفـ ــر تـ ــبـ وذلـــــــك عـ
الــســكــان.  والــثــقــة وتعبئة  الــشــرعــيــة  الكــتــســاب 

التمويل والتجنيد:
وذلك عبر استخدام الحوافز االقتصادية لتمويل المواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم بفعل 

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يزيد في النهاية من فرص تجنيدهم. 

استخدام المواد الطبيعية كسالح: 
وذلك في البلدان التي تعاني من فقٍر في الموارد الطبيعية، وضعٍف في قبضة الدولة األمنية؛ 

حيث حالت بعض التنظيمات اإلرهابية دون وصول المواطنين للمياه.
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ثانًيا: »بوكو حرام« وحوض بحيرة تشاد:

المعرض  اإلفريقي  الساحل  في  تشاد  بحيرة  حــوض  منطقة  تقع 
تلك  وتــضــم  الــضــارة.  المناخية  الــتــغــيــرات  تأثير  إلــى  كــبــيــرٍة  ــدرجــٍة  ب
وتشاد.  والكاميرون،  والنيجر،  نيجيريا،  هــي:  بلدان  أربــع  المنطقة 
عرقية  جماعة  و70  نسمة  مليون   38 من  يقرب  لما  موطًنا  وتعد 
عيشها.  لكسب  الطبيعية  الموارد  على  باألساس  تعتمد  متنوعة، 

العذبة،  والمياه  للري  الرئيسي  المصدر  تشاد  بحيرة  كانت  تقليدًيا، 
30 مــلــيــون شــخــص. ومـــع تضاعف  يــقــرب مــن  واعــتــمــد عليها مــا 
الطلب  ارتــفــع  و1990،   1960 عــامــي  بين  المنطقة  ســكــان  عــدد 
الخمسين  مــدار  على  استخدامها  في  اإلفــراط  وتزايد  المياه،  على 
المناخية  التغيرات  بفعل  الحرارة  درجــات  زيــادة  ومع  الماضية.  عاًما 
 .90% بنسبة  البحيرة  سطح  تقلص  المنطقة،  لها  تعرضت  التي 

حوض  مــوارد  بالتبعية  انخفضت  المياه،  مستويات  انخفاض  ومــع 
تشاد الطبيعية )من: مخزوٍن سمكٍي، وغطاٍء نباتٍي، ومراعٍي خصبة(. 
المنطقة، وتسبب  القاطنين في  انعكس على السكان  الذي  األمر 
على  السكان  من   80% يعتمد  حيث  الغذائي؛  األمــن  انعدام  في 
الظروف  دفعت  وقــد  الماشية.  وتربية  األســمــاك،  وصيد  الــزراعــة، 
تشاد  بحيرة  محيط  في  المواطنين  المناخية  التغيرات  عن  الناجمة 
ما  االقتصادية؛  بالموارد  ووفــرة  خصوبة  أكثر  لمناطق  الهجرة  إلى 
المناطق،  تلك  فــي  القاطنة  بالجماعات  اصــطــدامــهــم  ــى  إل أدى 
االستجابة  فعالية  وتــراجــع  الــمــوارد،  على  التنافس  احــتــدام  نتيجة 
الحكومية التي انحازت لفئاٍت دون أخرى، ما ساهم في تقويض ثقة 
االجتماعي. التماسك  وتأكل  السياسية،  السلطة  في  المواطنين 

ــرام« استغالل تلك  حـ أحــســن تنظيم »بــوكــو  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
تــراجــع سلطة  عــن  الناتج  األمــنــي  الــفــراغ  فــي  واستثمر  الــظــروف، 
االقتصادية؛  الفرص  إلى  واالفتقار  األمــن،  انعدام  ووظــف  الــدول، 
انكماش  عن  الناجمة  واالقتصادية  االجتماعية  ــار  اآلث لعبت  حيث 
يعد  الـــذي  التنظيم  عــنــف  تــأجــيــج  فــي  مــهــًمــا  دوًرا  تــشــاد  بــحــيــرة 
ــد أكــثــر الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة دمــويــة فــي الــعــالــم وإفــريــقــيــا. أحـ

الشريعة  عــن  كــمــدافــٍع  نفسه  التنظيم  قــدم  األمـــر،  بـــادئ  وفــي 
وجباٍت  وقدم  العمل،  عن  والعاطلين  الفقراء  واجتذب  اإلسالمية، 
الصغيرة؛  التجارية  األنشطة  الزيجات، وسهل قروض  ورتب  غذائية، 
الفراغ  لملء  منه  محاوله  في  لألفراد  المالية  االحتياجات  ليستغل 
الناتج عن تراجع سلطة الدولة من ناحية، وتجنيد تابعيه عبر تقديم 
تسهيالٍت وحوافٍز اقتصاديٍة من ناحيٍة أخري. وهو ما لبث أن تغير 
التنظيم شعبيًة كبيرًة؛ فعمد إلى  في عام 2009 بعد أن اكتسب 
استخدام اإلكراه، والحوافز النقدية، وعمليات االختطاف. وقد وسع 
خالل  من  والكاميرون  نيجيريا  شمال  إلى  التجنيد  أنشطة  التنظيم 

تقديم رواتب شهرية للشباب في المجتمعات التي تعاني من انعدام 
800- دوالر.  600 الرواتب التي تراوحت بين  األمن الغذائي، وهي 

الطبيعية  الـــمـــوارد  اإلرهـــابـــي  ــرام«  حــ ــوكــو  »ب تنظيم  واســتــخــدم 
الــجــيــش النيجيري،  ــادرٍة عــن  ــ لــتــقــاريــٍر حــديــثــٍة صـ كـــســـالٍح؛ فــوفــًقــا 
الــمــيــاه )مــثــل اآلبــــار والـــجـــداول  الــتــنــظــيــم بتسميم مــصــادر  ــام  قـ
ــحــكــومــيــة فـــي طـــرده  ــوات ال ــقــ ــ فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي نــجــحــت ال
ســواء حــدٍّ  على  والــمــاشــيــة  البشر  على  خطيرة  جعلها  مــا  مــنــهــا(، 

اإلرهابية  التنظيمات  ظهور  فــي  دوًرا  المناخية  التغيرات  لعبت 
فـــي ســـوريـــا، وال ســيــمــا تــنــظــيــم »داعـــــــش«. ونــتــيــجــة لــلــجــفــاف، 
واإلفــراط  السريع،  السكاني  والنمو  إدارتــهــا،  وســوء  المياه  ــدرة  ون
ــســدود  ــد مــشــروعــات ال ــزايـ ــاه الــجــوفــيــة، وتـ ــمــي فـــي اســتــخــدام ال
ــزايـــدت مــعــدالت  ــاة بــالــســلــب، وتـ الــتــركــيــة، تــأثــر الــمــزارعــون والـــرعـ
بالسكان.  المكتظة  للمدن  الريف  من  للهجرة  دفعهم  ما  الفقر، 

ومع زيادة معدالت البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة 
المناطق  ســكــان  بين  التنافس  وتصاعد  الــمــوارد،  على  التنافس 
االنقسامات  تأججت  الموارد،  على  المحرومين  والنازحين  الحضرية 
ونتيجًة  بالفعل.  الــمــوجــودة  والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة  العرقية 
للفوضى وعدم االستقرار الناجم عن القتال بين الحكومة والجيش 
السوري الحر، تمكنت التنظيمات اإلرهابية وال سيما »داعش« من 
السيطرة على أجزاٍء كبيرٍة من األراضي السورية. فقد لعب السياق 
السياسي الهش دوًرا رئيسًيا في صعود تنظيم »داعش«. وبعبارة 
مع  -بالتضافر  ساهمت  المناخية  التغيرات  إن  القول  يمكن  أخــرى، 
مؤشرات الهشاشة السورية- في نشاط تنظيم »داعش« اإلرهابي.

المساعدة  العوامل  إحــدى  المياه  نــدرة  تعد  متصل،  صعيٍد  وعلى 
فبصرف  سوريا؛  في  اإلرهابية  للتنظيمات  جدد  تابعين  تجنيد  في 
الــنــظــر عــن األســبــاب اإليــديــولــوجــيــة، ســاهــم الــحــرمــان الــنــاتــج عن 
ــي الــزراعــيــة،  الــجــفــاف، وانــعــدام األمـــن الــغــذائــي، وفــقــدان األراضــ
ــتــعــاطــي مـــع اآلثـــــار الــســلــبــيــة لــلــتــغــيــرات  وفـــشـــل الـــدولـــة فـــي ال
ــش.  ــقــرب مـــن %70 مـــن تــابــعــي داعـ الــمــنــاخــيــة، فـــي تــجــنــيــد مـــا ي

وتجدر اإلشارة إلى إحكام سيطرة داعش على شمال شرق سوريا 
بين عامي 2014 و2016، وهو ما يرجع -من بين جملٍة من العوامل- 

ثالًثا: »داعش« والجفاف في سوريا:
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فمع   .2007 عام  في  الجفاف  من  البالغ  المنطقة  تلك  تضرر  إلى 
فشل النظام السوري في توفير األمن واإلغاثة للسكان المنكوبين 
للحكومة. الشعبي  الــدعــم  وتــراجــع  المظالم  اشــتــدت  بالجفاف، 

النفط  حقول  مــن  عليها  استولى  التي  »داعـــش«  مـــوارد  وبفضل 
والمؤسسات  التحتية  البنية  التنظيم  مــّول  أخــرى-  مصادر  -بجانب 
العامة«.  للخدمات  اإلســالمــيــة  »اإلدارة  مثل  بــالــدولــة  الشبيهة 
المجالس  ذلـــك:  فــي  بما  الحكم  هياكل  تأسيس  على  عمل  كما 
العسكرية، واألمنية، واالستخباراتية، وضوابط وإدارة نظام التعليم، 
كسب  محاواًل  والطاقة،  المياه  وأنظمة  اإلنسانية،  والمساعدات 
الدعم العام والشرعية، وملء فراغ الناتج عن تراجع النظام السياسي.

الــمــيــاه فــي الــصــراع  ــذي لعبته  ــ ال الــحــاســم  الــــدور  وال شــك فــي 
عدٍة  استراتيجياٍت  الــصــراع  أطــراف  مختلف  وظــف  حيث  الــســوري؛ 
سبيل  على   2014 عــام  ففي  كــســالح؛  الــمــيــاه  اســتــخــدام  لضمان 
المثال، أفاد عدٌد من التقارير بأن قوات المعارضة والنظام وظفوا 
الخصوم  إلضــعــاف  والكهرباء  المياه  إلمـــدادات  المتعمد  القطع 
اإلرهابية  التنظيمات  قامت  أخــرى،  حــاالٍت  وفي  حلب.  مدينة  في 
المياه  تصل  كي  المياه  تدفقات  بتغيير  »داعــش«-  رأسها  -وعلى 
شديدة  ــراًرا  أضـ ألحق  ما  فحسب؛  عليها  تسيطر  التي  األحــيــاء  إلــى 
»داعش« ضرائب  تنظيم  الرقة، فرض  والمزارعين. وفي  بالمدنيين 
وفي  للتمويل.  محتمل  مصدٍر  إلى  لتتحول  المياه،  استخدام  على 
السوريين من منازلهم. بالمياه لطرد  األراضــي  أغرق  أخــرى،  حــاالٍت 

ــارة  ــو حــــــرام« و«داعــــــــش« الـــســـابـــق اإلشـــ ــوكـ ــتــي »بـ ــجــانــب حــال ب
إلــيــهــمــا، تـــعـــددت تــوظــيــفــات الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة لــلــتــغــيــرات 

رابًعا: توظيفات متعددة:

ــيـــة، وهـــــو مــــا يــمــكــن إجـــمـــالـــه فــــي الـــنـــقـــاط الـــتـــالـــيـــة: ــاخـ ــنـ الـــمـ

المناخية  التغيرات  قضية  اإلرهابية  التنظيمات  بعض  تبنت  أواًل: 

2010 على  ــام  عــ ــا؛ فــفــي  ــارهـ الــمــوجــهــة ألنـــصـ ــات  ــخــطــاب ال فـــي 

آنــذاك  القاعدة  تنظيم  لزعيم  صوتٌي  تسجيٌل  صــدر  المثال،  سبيل 

في  بــالــتــســبــب  الــمــتــحــدة  ــات  ــواليـ الـ ليتهم  الدن«،  بــن  »أســـامـــة 

ــــط »بـــن الدن«  األزمــــة الــمــنــاخــيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم، ورب

بــيــن ظــاهــرة االحــتــبــاس الـــحـــراري والــتــقــدم االقــتــصــادي لــلــواليــات 

ــٍة مــنــه النـــتـــقـــادهـــا وتـــشـــويـــه صــورتــهــا.  ــاولـ ــحـ الـــمـــتـــحـــدة، فـــي مـ

ثــانــًيــا: حــظــرت جــمــاعــة »الــشــبــاب الــصــومــالــيــة« )الــتــابــعــة لتنظيم 

البالستيكية  األكــيــاس  اســتــخــدام   2018 عـــام  فــي  »الــقــاعــدة«( 

في  تسببت  أن  بعد  وذلـــك  لسيطرتها،  الخاضعة  المناطق  فــي 

اإلرهــابــيــة. هجماتها  لتمويل  مــصــدًرا  تعد  الــتــي  الــمــواشــي  مقتل 

يلعب دوًرا فعااًل في  أن  القرار  يتعين على صانع  وفي ضوء ذلك، 

اإلرهابية.  للتنظيمات  حاضنٍة  بيئاٍت  من  تخلقه  لما  أثــارهــا  تحييد 

ــن الــمــهــم تــطــويــر مــنــظــوٍر واســــٍع لــلــظــاهــرة اإلرهــابــيــة لفهم  ومـ

االقتصادية  العوامل  أهمية  من  الرغم  فعلى  المعقدة.  طبيعتها 

إنه  إال  اإلرهــابــيــة،  الــظــاهــرة  فهم  فــي  والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة 

السابقة.  مثيالتها  عن  والمناخية  البيئية  األبــعــاد  فصل  يمكن  ال 

وبــالــتــالــي، يــســاعــد الــمــنــظــور األوســـــع عــلــى مــعــالــجــة األســبــاب 

ــورٍة أفــضــل. ــمــو الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة بـــصـ الــجــذريــة لــظــهــور ون

 مجمل القول، إن التغيرات المناخية تمثل تحدًيا لقدرة الدول على 
تحقيق االستقرار؛ نتيجة لتأثيرها في النسيج االجتماعي، والطبيعية 

على  تداعياتها  تنعكس  كما  لــلــدول.  والطبوغرافية  الديمغرافية 

، يمكن لالستجابة الحكومية  العالقة بين الحكومات واألفراد. ومن ثمَّ

صحي والعكس  والمواطن،  الحكومة  بين  الثقة  تعزز  أن  الفاعلة 



استخداًما  المصطلحات  أكثر  أحد  المناخية  التغيرات  تعد 
رأســهــا  وعــلــى  وآثـــارهـــا،  البيئية  الــمــشــكــالت  عــن  للتعبير 
ــرارة مناخ  ــ االرتـــفـــاع طــويــل األجـــل فــي مــتــوســط درجـــة ح
الحرارة  درجــات  قياسات  ذلك من خالل  تجلى  وقد  األرض. 
عالمًيا،  لالحترار  المختلفة  التأثيرات  وقياس  المباشرة، 
التقييم  تقرير  خُلص  وقــد  األمــطــار.  هطول  فــي  والتغير 
إلى   )IPCC( المناخية  للتغيرات  الدولية  للجنة  الخامس 
السبب  هــو  البشري  التأثير  يكون  أن  المحتمل  »مــن  أنــه 
العشرين«.  القرن  منتصف  منذ  الملحوظ  لالحترار  الغالب 
من  األرض  سطح  حـــرارة  درجـــة  ترتفع  أن  المتوقع  ومــن 
وما  المعتدل،  السيناريو  في  مئويًة  درجــًة   1.7 إلــى   0.3
المتطرف. السيناريو  في  مئويًة  درجــًة   4.8 إلــى   2.6 بين 

د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الدراسات االقتصادية والطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

على الموارد الطبيعية

أثر التغيرات
المناخية 
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أواًل: معدالت االنتاج واالستهالك:

تشمل آثار التغيرات المناخية: ارتفاع منسوب مياه البحر، والتغيرات 
الشديدة  الجوية  الظواهر  وتكرار  األمطار،  هطول  في  اإلقليمية 
ــادة درجـــة حموضة  ــ مثل مــوجــات الـــحـــرارة، وتــوســع الــصــحــاري، وزي
ــة الــحــرارة  ــٌر بــالــذكــر أن أكــبــر الـــزيـــادات فــي درجـ الــمــحــيــطــات. وجــدي
السطحية تكمن في القطب الشمالي، ما ساهم في تراجع األنهار 
الحرارة  درجــات  تسبب  من  الرغم  وعلى  البحري.  والجليد  الجليدية 
المرتفعة في زيادة معدالت األمطار والثلوج في بعض المناطق، 
الغابات. الجفاف وحرائق  تزايد  إلى  أنها أدت في مناطق أخرى  إال 

ــرات الــمــنــاخــيــة تــهــدد بــتــقــلــيــص غــلــة الــمــحــاصــيــل،  ــغــي ــت كــمــا أن ال
تفيد  الــتــي  البحر  مستويات  وارتــفــاع  الــغــذائــي،  بــاألمــن  واإلضــــرار 
بل  الساحلية،  التحتية  للبنية  مستقباًل  بغمرها  ــدراســات  ال بعض 
تقتصر  وال  الساحلية.  الــمــدن  مــن  عـــدٍد  عــن  التخلي  تــفــرض  وقــد 

األضـــرار  على  المناخية  الــتــغــيــرات  على  المترتبة  السلبية  النتائج 

قد  مباشًرا،  تهديًدا  كونها  ذلــك  تتعدى  بل  فحسب،  االقتصادية 

مع  الحياة  من  عــدٍة  أشكاٍل  توطين  إعــادة  أو  انقراض  إلــى  ُيفضي 

المرجانية  الشعاب  بيئات  األخــص  وعلى  اإليكولوجية،  النظم  تغير 

والصحراوية. الجبلية  بالمناطق  الحية  والكائنات  المحيطات،  في 

كما تهدد التغيرات المناخية -بشكٍل كبيٍر- األمن الغذائي العالمي؛ 

فمع ذوبان األنهار الجليدية، تذوب بالمثل إمدادات المياه العذبة في 

العالم، بما في ذلك تلك المتاحة إلنتاج الغذاء. وذلك مع األخذ في 

االعتبار أن ما بين 2000-5000 لتًرا من الماء العذب مطلوٌب إلنتاج 

كميٍة غذائيٍة يوميٍة لكل فرٍد على هذا الكوكب، في الوقت عينه 

الذي تتغير فيه معدالت العرض والطلب في اتجاهين معاكسين. 

التغيرات في المحتوى المائي عام 2050 مقارنة بعام 1990 كنسبٍة مئوية
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وعالوة على الموارد المحدودة، يتعين على العالم التعامل مع 
أرقام النمو السكاني التي تشير إلى زيادٍة ُتقّدر بملياري نسمة بحلول 
عام 2050، وهو ما ينعكس قطًعا على زيادة الطلب على الموارد 
االقتصادات  تنمو  وبينما  وغــذاء.  ومياه،  طاقة،  من:  المختلفة 
الناشئة ثروتها، يبحث سكانها عن أغنى األطعمة )مثل: اللحوم، 
الموارد. من  أكبر  حجًما  تتطلب  أيًضا  وهــي  األلــبــان(،  ومنتجات 

كوكب  أن  مفادها  أساسيٍة  نتيجٍة  إلى  العلمي  النقاش  ينتهي 
األرض يواجه تحدًيا ملموًسا في نقص الموارد بسبب: التغيرات 
المناخية، والزيادة السكانية، واالستهالك غير المستدام من قبل 
المعيشة، فإن  أسلوب  النهج من  الموارد. وبهذا  لهذه  السكان 
الكوكب غير قادٍر على دعم النماذج الحالية لإنتاج واالستهالك. 
وبدون إجراٍء عالمٍي كبيٍر، من المتوقع أن يستمر ارتفاع متوسط 
وهو  القادمة،  السنوات  في  مضطردٍة  بــصــورٍة  الــحــرارة  درجــات 
كبيرٍة،  بيئيٍة  تــغــيــراٍت  سيشهد  أنــه  العلماء  يعتقد  الــذي  الــحــّد 

رجعة. بــال  تــكــون  قــد  أنــهــا  العلمية  الـــدراســـات  تــّدعــي بعض 

كانت الدراسات ما قبل جائحة كوفيد19- تشير 
بنسبة  الــغــذاء  على  الطلب  ــاد  ــ ازدي ــى  إل

على  بــنــاًء   2030 عــام  بحلول   35%
ومن  للسكان.  المقابلة  الــزيــادة 

المتوقع أن تزيد هذه النسبة 
المتباينة  الــتــأثــيــرات  عــقــب 

ــجــائــحــة  ــن ال الـــنـــاجـــمـــة عــ
ــة- ــ ــي ــروســ ــ ــرب ال ــ ــحــ ــ ــ وال
سيؤثر  كما  األوكرانية. 
نوع الطعام المطلوب 
ــوت نــبــاتــيــة،  ــ ــن: زيـ ــ )مـ
ــان،  ــ ــب ــ ومـــنـــتـــجـــات األل
واألسماك،  واللحوم، 
خاص  بشكل  والسكر( 
ــطــاقــة  ــي مـــــــوارد ال فــ

الترابط  ويؤدي  والمياه. 
ــجــاهــات الــتــغــيــرات  بــيــن ات

ــدرة الـــمـــوارد  ــ الــمــنــاخــيــة ونـ
إن  إذ  التأثير؛  هذا  تضخيم  إلى 

لمسار  المتوقعة  السيناريوهات 
ــى انــخــفــاض  تــلــك الــتــغــيــرات ُتــشــيــر إلـ

اإلنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى الثلث عبر 
الستين سنة  أفريقيا على مدى  كبيرة من  أجــزاء 

فُتشير  العالمي،  الصعيد  على  أما  القادمة. 

نفس السيناريوهات إلى ازدياد الطلب على موارد المياه بنسبة 
النموذج  ٪40 وعلى الطاقة بنسبة ٪50. وبإيجاز، فإن استمرار 
االقتصادي الحالي للعالم سَيُحول دون قدرة الكوكب على التأقلم.

تطوير  حــول  العالمي  التفاهم  دعــم  على  العلمي  التقدم  ساعد 
الشأن.  هذا  بصدد  دوليٍة  التفاقاٍت  أطٍر  ووضع  موحدٍة  سياساٍت 
فبجانب اتفاق باريس، تبنت الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ 
عددها 193 دولة أيًضا أهداف التنمية المستدامة SDGs( في عام 
2015. وهي عبارة عن 17 هدًفا للتنمية االقتصادية المستدامة 
الــشــامــلــة، والــتــي تــغــطــي مــجــمــوعــًة واســـعـــًة من 
الرئيسة،  المجاالت  عبر  وتأثيراتها  األنشطة 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  ذلـــك:  فــي  بما 
والــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، والــحــفــاظ 
عــلــى الـــمـــوارد، والــتــحــكــم في 
االستهالك، وتحسين الوضع 
ــودة الــمــيــاه،  ــ الــبــيــئــي، وجـ
ــيـــة الـــحـــضـــريـــة.  ــنـــمـ ــتـ والـ

ــقــدم نحو  ــت ال ويــشــكــل 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ أهـــــــــــــداف الـ
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــدامــــــــة 
األطــــــــر الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
باإلضافة  والتنظيمية، 
إلى تدفقات االستثمار 
والــــــمــــــعــــــونــــــة. وقـــــد 
ــقــطــاع الــخــاص  شــــارك ال
تنميته،  فــي  كــبــيــٍر  بــشــكــٍل 
ــتـــراف بــالــحــاجــة إلــى  مــع االعـ
واضــٍح  اجــتــمــاعــٍي  هـــدٍف  تطوير 
ــالل تــمــكــيــن الــمــجــتــمــعــات  ــ ــن خـ مــ
واالقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات الــــــــمــــــــزدهــــــــرة.

العلمية  الـــمـــبـــادرات  أهـــم  إن  الـــقـــول  ويــمــكــن   
الموارد-  على  المناخية  التغيرات  أثر  معالجة  سياق  -في 
 WEF( هــي رابــطــة الــمــيــاه والــطــاقــة والــغــذاء
ــاســات،  الــســي مــخــتــلــف  تــضــع  الـــتـــي   )Nexus

ثانًيا: سياسات حل األزمة ورابطة
المياه والطاقة والغذاء:

 استراتيجية منظمة »الفاو«

لتطبيق مفهوم »رابطة المياه والطاقة والغذاء«

)WEF Nexus(
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إلى  الــثــالثــة هـــذه، جنًبا  الــمــوارد  الــروابــط بين قــطــاعــات  وتـــدرس 
ــصــراعــات والــمــفــاضــالت الــتــي تنشأ عن  ــآزر وال ــت ــه ال جــنــب مــع أوجـ
والطاقة،  الماء  مقابل  والــغــذاء  للغذاء،  الماء  أي  إدارتــهــا،  كيفية 
والــمــيــاه مــن أجــل الــطــاقــة، والــغــذاء مــن أجــل الــطــاقــة، والطاقة 
مــن أجــل الــغــذاء. وهـــذه هــي الــعــالقــة األمــثــل واألكــثــر منطقية. 

المياه  مـــوارد  مــع  للتعامل  فعالٍة  استراتيجياٍت  وضــع  يصعب  إذ 
ــاه فـــي مــجــاالت  ــمــي ــخــدامــات ال عــلــى حـــدا دون الــنــظــر إلـــى اســت
العذبة  المياه  مــن   80% حــوالــي  تستهلك  )الــتــي  كــالــزراعــة  الــغــذاء 
وكذا  إلــخ.  والنقل،  التغليف  أو  األســمــدة  صناعة  أو  العالم(  حــول 
والــغــذاء؛  الطاقة  وبــيــن  والــطــاقــة،  الــمــاء  بين  العالقة  فــي  الــحــال 
ويصعب  المشكلة،  تــجــزئــة  يمنع  الـــمـــوارد  بــيــن  الكبير  فــالــتــداخــل 
ــظــرٍة ُكــلــيــٍة شــامــلــٍة لــلــثــالثــة مــًعــا.  ــورٍد مــا دون ن الــحــفــاظ عــلــى مــ

ــن: تــغــيــراٍت  ــظــرة جــمــيــع الـــظـــروف الــمــحــيــطــة مــ ــن وتـــأخـــذ تــلــك ال
مــنــاخــيــٍة، وزيــــــادٍة ســكــانــيــٍة، وتـــلـــوٍث بــيــئــٍي، وتــغــيــٍر فــي األســعــار 
التابعة  والـــزراعـــة  ــة  األغــذي منظمة  وتــعــد  ذلـــك.  وغــيــر  العالمية، 
لتطبيق  الــداعــمــة  الــمــنــظــمــات  أولــــى   )FAO( الــمــتــحــدة  ــألمــم  ل
وتصفه  الــمــوارد.  مــع  التعامل  استراتيجيات  فــي  المفهوم  هــذا 
ــزراعــــة الــمــســتــدامــة. ــ ــي وال ــغــذائ ــن ال بــالــنــهــج الــجــديــد لــدعــم األمــ

عام  مناسبة خالل  أكثر من  المتحدة في  لألمم  العام  األمين  حّذر 
2022 من ضعف فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقررة 
منذ عام 2015 حتى عام 2030. وقد أشارت التقارير السنوية الصادرة 
عن األمم المتحدة بصدد معدالت نمو هذه األهداف بشكل واضح 
إلى تأخر ملحوظ في عدة عوامل، وبخاصة تلك المتعلقة بالموارد 
بشكل  أثــرت  عام 2019  من  بداية  األخيرة  األعــوام  أن  إال  والفقر. 
ومن  كوفيد19-  جائحة  أسفرت  حيث  التطوير،  خطط  على  جــدي 
جدية. اقتصادية  أزمة  بــوادر  عن  الروسية-األوكرانية  الحرب  بعدها 

ــا عــلــى تمويل  ــًض ــــرت أي يــبــدو أن تــلــك األزمــــة االقــتــصــاديــة قــد أث
ــدرت الهيئة  مــشــروعــات مــجــابــهــة الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة؛ فــقــد قــ
بين  ما  إلى  العالم  احتياج  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 
ارتفاع  لتجنب  سنوًيا  دوالر  تريليونات   3.8 إلى  دوالر  تريليون   1.6
ــزداد صعوبته وبــخــاصــة مــع االســتــمــرار  ــات الــحــرارة، وهــو مــا تـ درجـ
مليار   554 بنحو  قــدر  الــذي  األحــفــوري  الوقود  على  االعتماد  في 
التقديرات. ألحــد  وفــًقــا  و2019،   2017 عامي  بين  سنوًيا  دوالر 

ثالًثا: تأثيرات جانبية اقتصادية 
على الموارد:

تعهدات  قياس  كيفية  على  االتــفــاق  عــدم  في  المشكلة  وتكمن 
80 مــلــيــار دوالر  نــحــو  الغنية  ــدول  ــ ال بــدقــة؛ فــقــد قــدمــت  ــدول  ــ ال
مليار   78 بنحو  بالمقارنة   2019 عام  في  النامية  للبلدان  فحسب 
األمـــــوال من  تــلــك  مــعــظــم  ــاءت  جــ ــد  2018. وقـ ــام  عـ فــي  دوالر 
بشكل  آخــر  ــى  إل بلد  مــن  إمــا  المحولة  الــعــامــة  الــقــروض  أو  المنح 
أشــارت  ولقد  ــراف.  األطـ متعددة  صناديق  خــالل  من  وإمــا  مباشر، 
قد  النامية  للبلدان  المقدم  التمويل  أن  إلــى  التنمية  بنوك  تقارير 
كوفيد19-. جائحة  إلــى  جزئًيا  يرجع  مــا  وهــو   ،2020 فــي  انخفض 

في  المتحدة  األمــم  عقدتها  التي  المناخ  قمة  في  عاًما،   12 قبل 
دوالر  مليار   100 بتحويل  تعهًدا  الغنية  الــدول  قدمت  كوبنهاجن، 
2020، لمساعدتهم على  بحلول عام  ثراًء  الدول األقل  إلى  سنوًيا 
إال  الــحــرارة،  درجــات  ارتفاع  من  والتخفيف  المناخ  تغير  مع  التكيف 
هدف  أن  رسمية  تقارير  أظهرت  كما  بعد.  ينفذ  لم  الوعد  هــذا  أن 
بصورة  ناقشته  ما  وهــو  المنال،  بعيد  يــزال  ال  دوالر  مليار  الــــ100 
الماضي.  نوفمبر  في   )COP26( للمناخ  جالسكو  قمة  مستفيضة 
الحاجة  فاقم  المناخية  القضية  حل  في  التردي  مضاعفات  أن  كما 
إلى تريليونات الدوالرات كل عام لتحقيق هدف اتفاقية باريس لعام 
مئوية. درجة   1.5 إلى  العالمي  االحترار  تقييد  في  المتمثل   2015

40 إلى  وقد ُقدرت حصة الواليات المتحدة من التمويالت بنسبة 
٪47 من إجمالي الـ100 مليار دوالر، وذلك أخًذا في االعتبار الثروة 
مساهمتها  متوسط  ــدر  ُق فيما  والــســكــان،  السابقة  واالنبعاثات 
السنوية من 2016 إلى 2018 بحوالي 7.6 مليار دوالر فقط بحسب 
تقديرات معهد الموارد العالمية. كما قدمت أستراليا وكندا واليونان 
أقل بكثير مما كان ينبغي عليهم أن يساهموا به. ومن ناحية أخرى، 
الرغم من أن  العادلة على  أكثر من حصتهما  اليابان وفرنسا  حولت 
منح. ال  للسداد  قابلة  قــروض  شكل  في  جاء  تقريًبا  تمويلهما  كل 

ذهبت غالبية التمويل المخصص للمناخ إلى مشروعات تهدف إلى 
اتفاقية  هدفت  وقد  الحراري.  االحتباس  غــازات  انبعاثات  من  الحد 
آثار  تخفيف  إلى  الرامية  المشروعات  بين  تــوازن  تحقيق  إلى  باريس 
وقد  معها.  التكيف  على  تساعد  التي  وتلك  المناخية  التغيرات 
خصصت 20 مليار دوالر فقط لمشروعات التكيف في عام 2019 
التخفيف(.  لمشروعات  المخصصة  األمـــوال  نصف  مــن  أقــل  )أي 
 70 إلــى  بالفعل  تحتاج  النامية  البلدان  أن  المتحدة  األمــم  وُتــقــدر 
ستحتاج  كما  فقط،  التكيف  تكاليف  لتغطية  سنوًيا  دوالر  مليار 
.2030 عــام  فــي  دوالر  مليار   300 إلــى  دوالر  مليار   140 بين  مــا 

كما يذهب معظم تمويل المناخ أيًضا إلى البلدان متوسطة الدخل 
ال البلدان األشد فقًرا واألكثر ضعًفا التي ال تقيم مشروعات كافية 
لبناء القدرات والتدريب في هذا الشأن. وحتى األموال التي تذهب 
إلى أشد البلدان احتياًجا قد ال تصل إلى هدفها؛ ففي يوليو 2021، 
أفاد المعهد الدولي للبيئة والتنمية في لندن بأنه حاول تتبع تمويل 
يمثل  فوجده  نــمــًوا،  األقــل  ـــ46  ال البلدان  في  التكيف  مشروعات 
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أقل  إنــه  )أي  و2018   2014 عامي  بين  فقط  دوالر  مليارات   5.9

منحته(. بأنها  المتقدمة  الــدول  الذي صرحت  المبلغ  من ٪20 من 

الناجمة عن جائحة كوفيد19-  لقد أدت األزمة االقتصادية الحالية 

الــعــزوف عــن تمويل االقتصاد  إلــى  الــروســيــة األوكــرانــيــة  والــحــرب 

األخضر ومشروعات مجابهة التغيرات المناخية. كما أدت أيًضا إلى 

تدهور حاد في القطاع الغالل الرئيسة ما يصب مباشرة في األمن 

من  وروسيا  أوكرانيا  تعتبر  حيث  عالمًيا.  الطعام  ومــوارد  الغذائي 

أهم مصدري القمح والشعير والذرة، وهو ما ضرب بشكل مفاجئ 

العديد من الدول مع تهديد شديد الخطورة الحتياجات مواطنيهم 

مكافحة  ــراءات  اجـ منذ  بالفعل  المستمر  األســعــار  زيــادة  مع  للخبز 

االجــراءات. بهذه  المرتبط  االقتصادي  والتوقف  كوفيد-19  جائحة 

رابًعا: المستقبل بين
الفرص والتحديات:

الغذائي  تزامًنا مع تهديدات األمن  ارتفاع أسعار موارد الطعام األساسية   :)3( شكل 

)مؤشر األسعار، سنة األساس = 2008(

انتبهت مصر -في السنوات األخيرة- للمخاطر السابقة ال سيما مع 
الزيادة السكانية المطردة منذ منتصف القرن العشرين، ومضاعفات 
التغيرات المناخية بالمنطقة. ومن هنا انتهجت مصر في استراتيجيتها 
اصالحيٍة  مؤسسيٍة  خطواٍت   »2030 »مصر  المستدامة  للتنمية 
بــجــديــٍة، وضــمــان عــدم تعارضها  ــة  التعامل مــع هــذه األزمـ بــصــدد 
المشروعات  مــن  عــدٍد  إلــى  اتجهت  هنا،  ومــن  التقدم.  جهود  مــع 
الغذائية. والثروات  والمياه،  الطاقة،  مصادر  زيادة  بهدف  القومية 

ففي مجال الطاقة، اتجهت مصر إلى دعم مصادر الطاقة المتجددة 
ــك رغـــم االســتــكــشــافــات  ــ خــاصــة الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الـــريـــاح، وذل
الحديثة لحقول الغاز المصري. وهو ما جعل مصر األولى بمنطقة 
تمتلك  إنها  بــل  المتجددة،  الطاقة  انتاجية  فــي  األوســـط  الــشــرق 
محطة  وهــي  عالمًيا؛  األكبر  هي  الشمسية  للطاقة  محطًة  اآلن 
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بناء  دعــم  إلــى  مصر  اتجهت  المياه،  مجال  وفــي  بــأســوان.  »بنبان« 
الثالثية  الــصــحــي  ــصــرف  ال مــعــالــجــة  ومــحــطــات  التحلية  مــحــطــات 
وغيرها من المشروعات، بهدف زيادة مخزون المياه، مع استكمال 
النهضة.  ســد  بــشــأن  وأثيوبيا  النيل  حــوض  دول  مــع  الــمــفــاوضــات 

دولًة  تخص  ال  الموارد،  على  وأثرها  المناخية  التغيرات  أزمة  أن  إال 
بعينها، بل تعتبر أزمًة عالمية. وعليه، زخر عام 2019 بالتحركات الدولية 
لمجابهة تلك التغيرات. إذ أصبحت جميع دول العالم تقريًبا أطراًفا في 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ)UNFCCC(  التي 
تهدف إلى منع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ، وتتطلب 
أن  يمكن  مستوٍى  عند  الجو  في  الدفيئة  الغازات  تركيزات  تثبيت 
تتكيف فيه النظم اإليكولوجية بشكٍل طبيعٍي مع التغيرات المناخية، 
مع عدم اإلضرار بالتنمية االقتصادية. إال أن السيناريو الحالي يدلل 
على عدم كفاية تعهدات الدول للحد من االحترار في المستقبل.

رسمًيا  يعلن  العالم  في  برلماٍن  أول  البريطاني  البرلمان  أصبح  كما 
عن حالة الطوارئ المناخية؛ قبل أن يصل العدد إلى تسعة دول في 
واألرجنتين.  وفرنسا،  المتحدة،  المملكة  بينها:  من   ،2019 سبتمبر 
نفسه.  الــعــام  مــن  نوفمبر  فــي  األوروبــــي  الــبــرلــمــان  بهم  لحق  ثــم 
الرئيس  إدارة  أبلغت  الشهر،  نفس  وفــي  أخــر  صعيٍد  على  ولــكــن 

بانسحاب  المتحدة  األمـــم  ــرامــب«  ت »دونــالــد  الــســابــق  األمــريــكــي 
إدارة  أن  إال   ،2020 باريس في عام  اتفاقية  المتحدة من  الواليات 
ووضعت  االنــســحــاب،  قــرار  ألغت  بــايــدن«  »جــو  األمريكي  الرئيس 
المناخية. الــتــغــيــرات  مجابهة  مــشــروعــات  لــدعــم  مختلفة  خــطــط 
باستنفاد  تتعلق  التي  المختلفة  التحديات  من  عــدًدا  العالم  يواجه 
المستدامة،  التنمية  وإمــكــانــيــة  الــمــنــاخــيــة،  والــتــغــيــرات  الـــمـــوارد، 
تتزايد  ولـــذا،  واقــتــصــاديــٍة.  اجتماعيٍة  تحدياٍت  عــدة  إلــى  باإلضافة 
ــٍة لــمــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات  ــحـ ــحــاجــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــاٍت واضـ ال
اآلخــــــذة فـــي االزديـــــــــاد. فــلــقــد أصــبــحــت اآلمــــــال مــعــلــقــًة على 
المتزايدة  الحالية  االحتياجات  لتلبية  المختلفة  العالم  حكومات 
المستقبل. تحديات  مــع  للتعامل  مــحــددٍة  رؤيـــٍة  وتبني  للسكان، 

الالحقة،  الــســنــوات  فــي  المشكلة  وطـــأة  تتزايد  أن  المرجح  ومــن 
الشعوب  عوارضها وحماية  التأقلم مع  تكلفة  حتًما  وستزيد معها 
السياسات  أن  كما  فقًرا.  األكثر  الــدول  في  وبخاصٍة  أخطارها،  من 
أن  الممكن  من  كوفيد19-  جائحة  بعد  ما  المتوقعة  االنتقامية 
التلوث  حدة  زيــادة  القريب في  المدى  على  الوضع  لتفاقم  تــؤدي 
المعدالت  استرجاع  سرعة  بهدف  الــضــارة  الكربونية  واالنبعاثات 
ــاذ االقــتــصــاديــات الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى. ــقـ ــتــاجــيــة لــلــمــصــانــع وانـ االن



 

الذي  المعقد  الملحمي  العالمي  التحدي  هو  المناخ  تغير 
تغييًرا  وإنما  واقتصادًيا،  سياسًيا  تغيًرا  فقط  ليس  يتطلب 
سياسي  حل  يوجد  ال  إذ  أيًضا؛  ونفسًيا  واجتماعًيا  سلوكًيا 
وحيد يمكن توظيفه كرصاصة فضية لحل تلك القضية. وبداًل 
من ذلك، ستتطلب التقييمات االحتمالية لمسارات االحترار 
العالمي في المستقبل رؤى من مختلف التخصصات لفهم 
ثم  ومــن  محتمل.  مناخي  مستقبل  إلنتاج  تفاعلها  كيفية 
لتغير  السيكولوجية  اآلثــار  على  الضوء  الورقة  هذه  ُتلقي 
يمكن  التي  المقترحات  بعض  تقديم  إلى  باإلضافة  المناخ، 
الظاهرة  بهذه  والمهتمين  السياسات  صناع  تساعد  أن 
معها. للتكيف  سياسات  ووضــع  فهمها  على  المعقدة 

أ. نسرين الشرقاوي
الباحثة بالمرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

األبعاد 
السيكولوجية 

للتغيرات المناخية
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عميًقا إلحساس المواطنين باألمان وسالمة واستقرار هويتهم الذاتية، 
كما تهدد أيًضا تقديرهم ألنفسهم وثقتهم في قيمهم وقدراتهم. 

ــوجــي: عــنــد مــواجــهــة  ــول ــفــســي ــوازن الــنــفــســي وال ــ ــت ــ ــدم ال • عــ
ــتـــوازن الــنــاتــج إلـــى خــلــق إجــهــاد  تــهــديــد مــحــســوس، يـــؤدي عـــدم الـ
الــدفــاع  آلــيــات  اســتــخــدام  إلــى  البشر  يــدفــع  ونــفــســي،  فسيولوجي 
المشاعر  وتقليل  التوتر  تخفيف  أجل  من  المواجهة  واستراتيجيات 
الظواهر  تــواتــر  زيـــادة  إن  حيث  الــمــنــاخ؛  تغير  عــن  الناتجة  السلبية 
بالفعل  تؤثر  والفيضانات(  الغابات  حرائق  )مثل  المتطرفة  الجوية 
والفسيولوجية. النفسية  اإلنـــســـان  صــحــة  عــلــى  مــبــاشــر  وبــشــكــل 

• عدم التوازن النفسي والسياسي: عندما تفشل الحكومات في 
لها،  االستجابة  أو  المناخ  تغير  تأثيرات  من  الكافية  الحماية  توفير 
والمؤسسات  الحكومات  في  الثقة  فقدان  إلــى  ذلــك  يــؤدي  فقد 
تــؤدي  فقد  عنيف؛  رد فعل  إلــى  ــؤدي  ي قــد  مما  األخـــرى،  المدنية 
تــأثــيــرات تغير المناخ  الــتــفــاوتــات فــي  الــمــســاواة أو  تــصــورات عــدم 
السياسي. االســتــقــرار  عــدم  إلــى  تــقــود  اجتماعية  اضــطــرابــات  إلــى 

)أي  »األنثروبوسين«  اســم  الحالي  الجيولوجي  العصر  على  يطلق 
تلوث  شكل:  فــي  اإلنــســان  أحــدثــه  الــذي  الجيولوجي  التغير  وقــت 
والنظم  والماء  والتربة  للهواء  وتدمير  بيئي،  وتدهور  مسبوق،  غير 
مناخية  تغيرات  إحــداث  في  البشرية  البصمة  تسببت  حيث  البيئية(، 
المحيط  تدمير  وكــذلــك  والــمــاء،  والــتــربــة  الــهــواء  تلوث  مــن  وبيئية 
األمر  الــمــوارد،  واستخراج  الغابات  وإزالـــة  البيئية  والنظم  الحيوي 
للخطر. ووفــًقــا  الــبــشــري  الجنس  بــقــاء  يــعــرض  أن  الـــذي مــن شــأنــه 
حــرارة  درجــة  ارتفاع  في  تسببت  البشرية  األنشطة  فــإن  للتقديرات 
العصر  األرض بمقدار 1.0 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل 
مئوية.  درجــة   1.2  –  0.8 بين  يــتــراوح  محتمل  نطاق  مع  الصناعي، 
بين  مئوية  درجــة   1.5 إلــى  العالمي  االحــتــرار  يصل  أن  المرجح  ومــن 
الحالي.  بالمعدل  ــادة  ــزي ال فــي  استمر  إذا  و2052،   2030 عــامــي 

عــن »معهد سكريبس   2022 مــايــو   4 فــي  صـــادر  تقرير  أفـــاد  وقــد 
مستويات  بــارتــفــاع  كــالــيــفــورنــيــا«  جــامــعــة  فــي  المحيطات  لــعــلــوم 
 420 بأكثر مــن  لــألرض  الــجــوي  الــغــالف  الــكــربــون فــي  ثاني أكسيد 
اإلطالق  على  تسجيله  تم  مستوى  أعلى  وهو  المليون،  في  جــزًءا 

أواًل- اآلثار السيكولوجية:

ثانًيا- النفس البشرية وجهود المكافحة: 

خالل  من  لــألفــراد  النفسية  الصحة  على  مباشرة  المناخ  تغير  يؤثر 
الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية التدريجية، إذ ُتظهر المجتمعات 
والجفاف  والفيضانات  األعاصير  )مثل  البيئية  بــالــكــوارث  المتأثرة 
وحــرائــق الــغــابــات( مــعــدالت مــتــزايــدة الضــطــراب مــا بعد الصدمة 
تغير  يمثل  كما  الــمــخــدرات.  وتعاطي  واالكتئاب  والقلق   )PTSD(
المناخ تحدًيا غير مباشر للصحة العقلية؛ فالمشاعر السلبية الناشئة 
عن االعتراف بالتهديد الحالي والمستقبلي الذي يشكله تغير المناخ 
والمجتمعات.  األفـــراد  على  نفسية  ضغوًطا  ــرى  األخـ هــي  تــفــرض 

أن   )APA( النفسي  للطب  األمريكية  الجمعية  تتوقع  وعــمــوًمــا، 
الخفيف  اإلجهاد  من  ستتراوح  المناخ  لتغير  العقلية  الصحة  تأثيرات 
إلــى سلوكيات  الــلــجــوء  حــال  خــطــورة  أكــثــر  نفسية  تشخيصات  إلــى 
المناخ.  تغير  عــن  الناجمة  النفسية  الصدمات  مــع  للتعامل  خطرة 
لها  الطبيعية  الــكــوارث  أن  الباحثون  اكتشف  فقد  بذلك،  وارتباًطا 
في  بــمــا  المعنيين،  لــألشــخــاص  العقلية  الــصــحــة  عــلــى  سلبية  ــار  آثـ
ذلـــك اضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة ومــســتــويــات عــالــيــة مــن القلق 
هو  الصدمة  بعد  مــا  اضــطــراب  أن  لــوحــظ  وقــد  النفسي.  والضيق 
الجوية  الظواهر  أعقاب  األكثر شيوًعا في  العقلية  الصحة  اضطراب 
األحداث  هذه  خصائص  إلى  وبالنظر  الطبيعية.  والكوارث  الشديدة 
)مــثــل الــمــفــاجــأة، والـــقـــدرة الــتــدمــيــريــة، واحــتــمــال حـــدوث عــواقــب 
الضغوطات  تـــؤدى  أن  يستغرب  ال  ــاة(  ــوفـ والـ كــاإلصــابــة  وخــيــمــة 
بالتوتر. المرتبطة  العقلية  الصحة  اضــطــرابــات  تــطــور  ــى  إل البيئية 
بمعدالت  ترتبط  الشديدة،  الحرارة  درجات  فإن  التحديد  وجه  وعلى 
أعلى من العنف واضطرابات النوم واالنفعاالت، باإلضافة إلى وجود 
حاالت  المفاجئ في  واالرتفاع  الشديدة  الحرارة  درجات  بين  عالقة 
يكون  وقــد  العقلية.  األمـــراض  بسبب  المستشفيات  إلــى  الــدخــول 
من  يعانون  الذين  األشخاص  على  أكبر  تأثير  أيًضا  الشديدة  للحرارة 
حاالت الصحة العقلية. فوفًقا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية 
االكتئاب  تأثيًرا سلبًيا على  الحرارة  ))CDC، فإن الرتفاع درجات  منها 
وزيادة معدالت االنتحار. ويمكن أن تغير درجات الحرارة الشديدة أيًضا 
الفصام. كما  الجسم مثل عالجات  طريقة عمل بعض األدويــة في 
أن اإلجهاد المرتبط بتغير المناخ قد يكون له تأثير سلبي على صحة 
الجهاز العصبي، ويعتقد العلماء أن العوامل البيئية تلعب دوًرا في 
اإلصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر، ويمكن أن تؤدي السموم 
الموجودة في الطعام والماء أيًضا إلى مشاكل صحية للجنين النامي.

وفي سياق سيكولوجي مواٍز نجد أن التغيرات المناخية تعمل على:

• تهديد الهوية الذاتية: عندما تتغير بيئة مجموعة سكانية بطريقة 
تزعزع استقرار بقائها فنحن بال شك في حالة أزمة تفرض تهديًدا نفسًيا 
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الــوطــنــيــة  الــنــتــائــج دعــمــتــهــا اإلدارة  ــبــشــريــة. وهــــذه  ال تـــاريـــخ  فـــي 
والتي  المتحدة  بالواليات   »NOAA« الجوي  والغالف  للمحيطات 
المليون. فــي  جـــزًءا   421.33 إلــى  وصلت  المستويات  بــأن  أفـــادت 

عقد  منذ  المناخ  تغير  من  المستمرة  التحذيرات  من  الرغم  وعلى 
انبعاثات غازات االحتباس  انخفاض  السبعينيات، ال يوجد دليل على 
أكثر  المستدامة  السلوكيات  تطوير  أصبح  فقد  ولــهــذا،  الــحــراري. 
لتغير  المرئي  وغير  والبطيء  المجرد  التهديد  مع  للتعامل  إلحاًحا 
لمقولة  الرجوع  يمكن  المناخ  تغير  لمواجهة  فإنه  هنا،  المناخ. ومن 
»سام مكفارالند« )أستاذ علم النفس االجتماعي وحقوق اإلنسان 
بجامعة ويسترن كنتاكي( الذي قال فيها إنه كلما زاد شعور الناس 
بأنهم جزء من البشرية جمعاء )تعريف الذات العالمي( وكانوا قلقين 
بشأن رفاهية جميع البشر )االستثمار الذاتي العالمي(، أدركوا أهمية 
قضية تغير المناخ وأبلغوا عن اإلجراءات والنوايا الالزمة لمجابهتها. 

المستدامة  التنمية  وممارسي  البيئي  النفس  لعلماء  يمكن  لــذا، 
االمــتــثــال  تحسين  أجـــل  مــن  أفــضــل  وخــلــق مستقبل  مــًعــا  الــعــمــل 
»بير  أجــاب  السيكولوجي،  السياق  هــذا  وفــي  البيئية.  للسياسات 
كتابه  في  االقتصادي(  والخبير  المناخ  نفس  )عالم  ستوكنز«  إبسن 
»ما نفكر فيه عندما نحاول أال نفكر في ظاهرة االحتباس الحراري«، 
العالقة  لفحص  مــًعــا  واالقــتــصــاد  النفس  علم  فيه  ينسج  والـــذي 
جهة  من  البعض  بعضنا  ومع  جهة  من  الطبيعي  بالعالم  اإلنسانية 
النفس  عــن  نعرفه  مــا  نــوظــف  مــفــاده: كيف  تــســاؤل  أخـــرى، على 
»ستوكنز«  وجــد  حيث  المناخ؟  تغير  على  العمل  لتشجيع  البشرية 
منها: القضية  تلك  فــي  األشــخــاص  انغماس  تمنع  حــواجــز  خمسة 

مثل  بعيدة  المناخ  لتغير  السلبية  اآلثــار  تبدو  ما  غالًبا  المسافة:   •
بعد  مــن  بعدها  فــي  لتقترب   ،2100 لــعــام  بــاريــس  اتــفــاق  ــداف  أهـ
الحياة  وعن  المرجانية،  والشعاب  القطبية  والدببة  الجليدية  األنهار 
بعيدة  الحلول  وتبدو  الفقراء؛  سيما  ال  األشخاص  لبعض  اليومية 
كذلك ألن شخًصا واحًدا ال يمكنه وحده إجراء التغييرات الكبيرة التي 
على  التركيز  نفسًيا  األسهل  من  المسافة،  هذه  كل  ومع  نحتاجها. 
األشياء القريبة مثل العائلة والحياة المهنية. ويوضح »ستوكنز« أننا 
مخلوقات اجتماعية نهتم بما يفعله أصدقاؤنا وجيراننا وزمالؤنا أكثر 
التغلب على  يمكن  لذا  السياسة؛  خبير في  أو  عالم  به  ينصحنا  مما 
حاجز المسافة من خالل إظهار وتقليد ما يفعله جيراننا وأصدقائنا.

• الموت: وفًقا لدراسة أجراها معهد »أكسفورد للصحافة«، اقترن 
٪80 من أخبار المناخ بلفظ الكارثة. ويرى »ستوكنز« أن اإلفراط في 
استخدام الكارثة التي تنتهي بالموت يمكن أن يفاقم الشعور باليأس 
الذي ُينفر المواطنين من أخبار المناخ. ويوصي »ستوكنز« أن يستخدم 
الحديث عن تغير المناخ قاعدة »3: 1« )أي ثالث إطارات داعمة لكل 
تهديد واحد(؛ فال يتعين علينا حذف تهديدات تغير المناخ، بل يجب 
التهديدات. تلك  لمجابهة  الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  بفوائد  إقرانها 

للصراع  سيكولوجي  مصطلح  هــو  المعرفي  التنافر  إن  التنافر:   •

تتعارض  المرء عند معرفته معلومات جديدة  به  يمر  الذي  الداخلي 
مع تجربته الحالية أو رؤيته للعالم، وهذا الصراع يتسبب في الشعور 
بانعدام الراحة، عادة ما يواجه المرء بتبريرات ذاتية تخفف من وطأة 
الضغوط النفسية. فإذا عّدلنا خيارات المستهلك بحيث يكون الخيار 
االفتراضي هو اتخاذ خيارات صديقة للمناخ، يمكن تخفيف هذا التنافر. 
سيارة  من  بــداًل  كهربائية  سيارة  اختيار  كان  إذا  المثال،  سبيل  على 
تعمل بالغاز أمًرا عملًيا وبأسعار معقولة، فسيتجه المواطنون إليه.

• اإلنكار: اإلنكار نفسًيا يعني امتالك المعرفة، والعيش كما لو كنا 
ال نملكها؛ فاإلنكار طريقة شائعة للتعامل مع التنافر المعرفي. فإذا 
تعلم شخص ما جميع التأثيرات التي تحدثها اختياراته وأفعاله اليومية 
على البيئة، فقد يكون من األسهل عليه من الناحية النفسية إنكار 
لتغيير  خطوات  واتخاذ  أفعاله  ذنب  إدارة  من  بداًل  المشكلة  وجود 
نمط حياته. ويذكر »ستوكنز« في كتابه أن »جيجا طن من ثاني أكسيد 
الكربون« ليس مقياًسا ذا مغزى لمعظم الناس، ولذا يمكن أن يساعد 
تتبع التقدم البيئي بطريقة حقيقية )مثل التطبيقات التي تتيح لك 
تسجيل اإلجراءات البيئية وإخبارك بعدد انبعاثات الكربون التي قمت 
بحفظها أو التقارير الحكومية حول مدى التقدم( في تحفيز األشخاص.

يتعارض مع  المناخ  تغير  لمجابهة  إجراء ما  اتخاذ  إذا كان  الهوية:   •
يرفض  أن  المرجح  فمن  ما،  شخص  يحملها  مسبًقا  موجودة  هوية 
استخدام  عن  يسفر  ما  هويته،  مع  يتعارض  ألنــه  المناخي  العمل 
تــتــعــارض مــع قيمه  الــتــي  الــتــأكــيــدي« أو تصفية األخــبــار  »االنــحــيــاز 
تتفوق  الهوية  أن  »ستوكنز«  ويــرى  الــذاتــيــة.  بهويته  إحساسه  أو 
من  المناخية  االتــصــاالت  تستفيد  أن  يمكن  كما  الحقيقة،  على 
مستقبل  على  تــركــز  الــتــي  المستقطبة  وغــيــر  الشخصية  القصص 
المجتمع  عليه  يــبــدو  مــا  تخيل  مــن  القصص  هــذه  فتبدأ  إيــجــابــي. 
ــا لــلــغــازات الــمــلــوثــة لــلــبــيــئــة، واالحــتــفــاء  ــبــعــاًث ــل ان ــ األفـــضـــل واألقـ
ــة  بقصص األشـــخـــاص اإليــجــابــيــة لــمــســاعــدة الــمــواطــنــيــن عــلــى رؤي
المناخي. بالعمل  المتوج  المستقبل  مــع  هويتهم  تتناسب  كيف 

تحفيز  إلى  يهدفون  الذين  السياسات  لصانعي  يمكن  وإجمااًل، 
الــعــمــل الــمــنــاخــي االســتــفــادة مــن الــتــحــقــيــق الــمــتــعــمــق والــنــظــرة 
مع  تجاهلها،  تم  التي  النفسية  الحواجز  لمختلف  الشاملة  العامة 
البيئية  المشكالت  تتصاعد  عندما  البيئي  النفس  بعلم  االهتمام 
إلحاًحا.  أكثر  المستدامة  السلوكيات  تطوير  ويصبح  العالم  حــول 
معتقداتنا  في  سريعة  تغييرات  المناخ  ألزمة  االستجابة  تتطلب  إذ 
الكوكب،  حماية  مسئولية  تحمل  يتضمن  بما  وسلوكنا،  ومواقفنا 
االعتقاد  وبناء  الكربونية«،  »البصمة  لتقليل  حياتنا  أنماط  وتغيير 
الطبيعة،  مع  بترابطنا  واالعــتــراف  التغيير،  إحــداث  يمكننا  مًعا  بأننا 
من  لــذا،  المناخية.  التغيرات  تفاقم  من  للحد  جــادة  واتخاذ خطوات 
من  النفسية  العمليات  عليه  تشتمل  ما  نــدرك  أن  بمكان  األهمية 
السلبية  التأثيرات  عن  والمسئولية  األسباب  وإسناد  المعنى،  صنع 
العاطفية. واالستجابات  والــمــوارد،  التأثيرات  وتقييم  المناخ،  لتغير 
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د. محمد شادي
باحث بوحدة الدراسات االقتصادية والطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

لسنواٍت  العالمي  باالقتصاد  المناخية  التغيرات  تربصت 
والمالي،  النقدي  االقتصاد  بتداعياتها  تطال  إذ  مــديــدة؛ 
اإلنتاج األساسية  الحقيقية، وعناصر  اإلنتاجية  والقطاعات 
تلك  تتوقف  ولــن  مـــال(.  ورأس  وأرض،  عــامــلــة،  يــٍد  )مــن 
إنها قادرة على اإلطاحة  إذ  الحال عند ذلك،  اآلثار بطبيعة 
اإلنتاج  عملية  تجرى  أجله  ومــن  بــه  الــذي  ذاتــه  بــاإلنــســان 
بطبيعة  نسبية  إنها  إال  تداعياتها،  خــطــورة  وعلى  أيــًضــا. 
تحلل  هنا،  ومن  ألخــرى.  دولــٍة  من  آثارها  فتتفاوت  الحال؛ 
المناخية  للتغيرات  االقتصادية  التداعيات  الــورقــة  هــذه 
المصري. االقتصاد  على  أثارها  ثم  العالم،  مستوى  على 

التغيرات 
المناخية 

واآلثار 
االقتصادية:  

حدود التأثير 
في مصر والعالم
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أواًل: التأثيرات العالمية:

على  الُمناخية  التغيرات  ُتشكله  الــذي  الخطر  حجم  تقدير  ُيمكن   
حسابات  في  النظر  عند  المنظور  المدى  في  العالمي  االقتصاد 
البيئية  للكوارث  المباشرة  للخسائر   )Swiss Reinsurance( شركة
في عام 2018، والتي بلغت حوالي 165 مليار دوالر. وهو ما يعتبر 
رابع أعلى تكلفة يتكبدها االقتصاد العالمي جّراء تلك الكوارث في 
عاٍم واحد، وأعلى من المتوسط السنوي للسنوات العشر السابقة 
له، والذي بلغ 71 مليار دوالر، وقد بلغ ذات الرقم لمجموع العامين 
2017 و2018 ما إجماليه 219 مليار دوالر، وهو أعلى تكلفة لعامين 

ُمتتاليين منذ عام 1970. 

التكلفة  ضخامة  أولــهــمــا،  حقيقتين:  إلــى  الــتــقــديــرات  هــذه  ُتشير 
إلى  التكلفة  هــذه  اتــجــاه  وثانيهما،  البيئية.  للكوارث  االقتصادية 
 Carbon( ُمنظمة  تقرير  التأثيرات  تلك  ضخامة  ويؤكد  االرتــفــاع. 
أن  المناخية  للتغيرات  يمكن  لــه،  فوفًقا  Disclosure Project(؛ 
ما  ُمجتمعة  العالم  في  الشركات  ُكبريات  من  شركة   200 تكلف 
من  بداية  القادمة  الخمس  السنوات  دوالر في  تريليون  من  يقرب 

عام 2019. 

تتضاءل ضخامة التأثيرات المنظورة عند النظر للتقديرات على المدى 
 )IPCC( »الطويل؛ حيث أشار تقرير »الجنة الدولية للتغيرات المناخية
-الصادر في عام  2019- إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين 
دوالر،  تريليون   69 من  يقرب  بما  تقدر  خسائر  سيصاحبه  مئويتين، 
وهو ما يزيد عن ثالثة أضعاف االقتصاد األمريكي في عام 2019. 

وجديٌر بالذكر أن تلك الخسائر تنجم باألساس عن طريق أربع قنواٍت 

أساسيٍة، يمكن الوقوف عليها تفصياًل على النحو التالي:

ارتفاع مستوى سطح البحر:

الجليدية في  التكتالت  إلــى ذوبـــان  الــحــرارة  ارتــفــاع درجـــات  يــؤدي 

القطبين الشمالي والجنوبي باإلضافة إلى الثلوج على قمم الجبال، 

البحر،  سطح  مستوى  في  ارتــفــاٍع  عن  النهاية  في  ُيسفر  ما  وهــو 

والمدن  الشواطئ  من  واسعٍة  مساحاٍت  تأكل  إلــى  ذلــك  ويــؤدي 

الساحلية. وقد ارتفع مستوى سطح البحر بنحو 3.3 مليمتر سنوًيا 

منذ عام 1993، ليبلغ االرتفاع نحو 96.6 مم بنهاية ديسمبر 2019، 

وفًقا لقياسات وكالة الفضاء االمريكية الُمقدرة باألقمار الصناعية، 

كما يوضح الشكل التالي:

إنتاجية األرض الزراعية: 

في  الُمرتفعة  الكربون  أكسيد  ثاني  وتركيزات  الــحــرارة  درجــات  تؤثر 

إنتاجية  لتتغير معه  األمطار،  نمط هطول  تغير  الجوي في  الغالف 

التأثيرات  هــذه  أن  يعني  مــا  وهــو  الــزراعــيــة.  المحاصيل  مــن  األرض 

ستتفاوت تبًعا للموقع الجغرافي؛ بحيث تزداد فرص زراعة المحاصيل 

عكس  على  الزراعية،  مواسمها  وتطول  الباردة  األماكن  في  الحارة 

األماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة.
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حركة السياحة 
إلى  الجوية  األحـــوال  مــالــت  فكلما  بالمناخ؛  السياحة  حــركــة  تتأثر 
ــدال، زادت حــركــة الــســيــاحــة. وبــالــتــالــي، ســتــؤدي الــتــغــيــرات  ــتـ االعـ
المناخية إلى تعديل درجة حرارة بعض المناطق وبخاصٍة أوروبا، ما 
بينما  الصيف والشتاء،  للسياح في فصلي  أكثر جذًبا  يجعل مناخها 
الــشــرق األوســـط التي  بــلــدان  الــحــرارة فــي بعض  ــات  سترتفع دراجـ
وتركيا(.  ومصر،  لبنان،  )مثل:  أساسٍي  بشكٍل  السياحة  على  تعتمد 
السياحية  الــحــركــة  اتــجــاهــات  تعديل  اتــجــاه  فــي  سيدفع  مــا  وهــو 
في  االستقرار  سيفضل  السياح  بعض  أن  إلــى  باإلضافة  بالكامل، 
العالم  الحرارة لالعتدال في بعض أهم دول  اتجاه درجة  منزله مع 
الُمتحدة.  ــات  ــوالي وال والــصــيــن،  ــا،  ــ أوروب مثل:  للسياحة،  الــُمــصــدرة 

الطلب على الطاقة
ستؤدي التغيرات في درجات الحرارة إلى انخفاض الطلب اإلجمالي 
وتشير  المستقبل،  فــي  أســعــارهــا  مــن  سيخفض  مــا  الطاقة  على 
ارتفاع  حال  في  إنه  إلى  الدولي  والبنك  »موديز«  وكالة  تقديرات 
درجة الحرارة بمستوى درجتين مئويتين بحلول عام 2050، ستخسر 
أسعار النفط %2 من قيمتها. أما في حالة ارتفاعها بمقدار 4.5 درجة 
مئوية، فإن أسعار النفط ستخسر %14 من قيمتها بحلول ذات العام.
اختالف  على  العالمي  االقتصاد  في  السابقة  األربــع  القنوات  تؤثر 
بشكٍل  العالمي  لالقتصاد  المناخ  أهمية  وتظهر  ــًة.  كــاّف جوانبه 
ُيمثالن  اللذان  والــغــذاء،  الطاقة  على  الطلب  في  يؤثر  حيث  عــام؛ 
ــشــكــالن مــعــظــم سالسل  ــة الــعــالــمــيــة، وُي ــم الــســلــع األســاســي أهـ
ــيــة. ولــذلــك، يمكن الــقــول  ــتــوزيــع فــي الــتــجــارة الــدول اإلمــــداد وال
اســتــثــنــاءات.  كــاّفــًة دون  الــعــالــم  دول  الــتــأثــيــرات ستطال  هــذه  إن 
المصري. االقتصاد  على  التغيرات  تلك  لتأثير  التعرض  يجب  ولــذا، 
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غمر مساحات واسعة من الدلتا والسواحل الشمالية:
سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى غمر مساحاٍت واسعة من دلتا النيل والسواحل الشمالية 
وبخاصٍة مدينة اإلسكندرية. وقد ارتفع منسوب مياه البحر في 27 عاًما بنحو 10 سم. وفي ظل 

تسارع معدالت ذوبان الجليد، من المتوقع أن تشهد مصر أزمًة كبرى خالل الخمسين عاًما المقبلة، ال 
سيما مع األعداد الغفيرة من السكان في المناطق الشمالية، حيث تزيد الكثافة السكانية في بعضها 

عن ألف نسمة في الكيلو متر المربع، كما ُتظهر الخريطتان التاليتان

ستطال التغيرات المناخية االقتصاد المصري من جميع جوانبه، لكنها ستؤثر في قطاعاٍت بعينها بشكٍل جذري؛ يغير 
من موقعها في سلم األولويات االقتصادية. لذلك، نستعرض فيما يلي تأثير التغيرات المناخية -عبر قنواتها األربع 

السالفة الذكر- في االقتصاد المصري:

الــزراعــيــة  األراضــــي  ــود  أجـ خــســارة  بفعل  والــدلــتــا  الشمالية  الــســواحــل  غــمــر  مــن  االقــتــصــاديــة  التكلفة  وتــنــجــم   
عن  ناهيك  توفرها.  التي  العمل  فرص  وبالتالي  المصري،  الزراعي  اإلنتاج  في  كبرى  بنسٍب  تساهم  التي  المصرية 
اإلجمالي. المحلي  الناتج  فــي  بــه  تسهم  ومــا  الشمالي،  بالساحل  المصرية  السياحية  المنتجعات  أهــم  خــســارة 

ثانًيا: األثر على االقتصاد المصري:
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المصدر: هيئة قناة السويس، التقارير المالحية لألشهر الموضحة.
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انخفاض معدالت المرور بقناة السويس

تعتبر إيرادات قناة السويس المصدر الرابع للدخل القومي المصري بالعمالت األجنبية، وذلك بعد: الصادرات، وتحويالت 
العمالة المصرية في الخارج، وقطاع السياحة. إذ ُتمثل عائدتها حوالي ٪5 من الناتج القومي اإلجمالي و٪10 من الناتج 
المحلي اإلجمالي. وترتبط هذه العائدات بعالقٍة طرديٍة مع عدد السفن الماّرة. ويوضح الشكل التالي عدد السفن التي 

عبرت قناة السويس خالل العامين الماضيين:

وتهدد التغيرات المناخية عائدات قناة السويس بفعل »طريق الشمال« )Northern Sea Route( الذي يفتح طريًقا 
موسمًيا بين أوروبا والصين. وهو أقصر بنحو %58 )إذا ما قيست المسافة بين مينائي لندن ويوكوهاما(. وهو ما 

سيؤدي بالسفن إلى اتخاذ طريق الشمال في فصل الصيف. كما سيؤدي انخفاض أسعار الوقود -الذي ستسفر عنه 
التغيرات المناخية- إلى اتخاذ بعض السفن -القادمة من شرق أسيا إلى أوروبا والعكس- طريق رأس الرجاء الصالح في 

فصل الشتاء، بداًل من عبور قناة السويس، لما يوفره ذلك من رسوم عبور القناة رغم طول أمد الرحلة، وهو ما سيدفع 
إدارة القناة إلى تخفيض تلك الرسوم، ما سينعكس سلًبا على إيراداتها.

انخفاض عائدات السياحة

شكلت السياحة المصدر الثالث لمصر من الُعمالت األجنبية في العام المالي 2019/2018؛ حيث بلغت أعلى معدالتها 
على اإلطالق عند مستوى 12.5 مليار دوالر. وقد أتى معظمها من سائحين قادمين من مناطق باردة لالستمتاع باألجواء 

المصرية الدافئة في الشتاء، ويأتي الجزء األقل من أماكن حارة في الصيف لالستمتاع بدرجة الحرارة المنخفضة.
سيتضرر قطاع السياحة بشدة جّراء التغيرات الُمناخية، حيث يأتي معظم السائحين من أوروبا الباردة، لكن التغيرات المناخية 
ستسفر عن ارتفاع حرارة مصر، ما يجعل جوها شديد الحرارة في معظم أيام السنة ليبلغ 31 درجًة مئويًة بحلول عام 2050. 

وفي المقابل، سترتفع درجات حرارة المناطق األوربية، ما يجعلها مناسبًة في فصل الصيف، لتبلغ في ألمانيا 19 درجًة 
مئويًة، و21 درجًة مئويًة في فرنسا في المتوسط، وهو ما سيجعل هؤالء السياح ُيفضلون البقاء في أوروبا على القدوم إلى مصر.

عدد السفن التي عبرت قناة السويس
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المصدر: البنك المركزي المصري النشرة الشهرية اإلحصائية, مارس 2020

انخفاض أسعار الطاقة 

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى انخفاض الطلب على النفط، األمر الذي يؤدي بدوره إلى خفض أسعار 
الطاقة. وهو ما يصب في مصلحة مصر التي تعتبر في المحصلة مستوردة لُمنتجات الطاقة. حيث بلغ صافي 
الميزان السلعي لُمنتجات النفط ُمنذ العام المالي 2015/2014 وحتى الُربع الثالث من العام 2019/2018 ما 
إجماليه 16.5 مليار دوالر. ويوضح الشكل التالي الميزان الُتجاري للُمنتجات البترولية في الفترة الُمشار إليها: 

الضغط  إلى تقليل  وبالتالي، يؤدي ذلك االنخفاض 
اإلجمالي  الحجم  يقلل  مــا  الــتــجــاري،  الــمــيــزان  على 
للواردات، وبالتالي يحسن من الوضع الهيكلي للعجز 
المستمر بالميزان التجاري، وكذا عجز الموازنة العامة 
للتغيرات  االقتصادية  التأثيرات  تقف  وال  للدولة. 
قــطــاعــاٍت  لتشمل  تمتد  إذ  ذلـــك،  عــنــد  المناخية 
بارتفاع  سيتأثر  الـــذي  ــزراعــي  ال كالقطاع  بأكملها 
الُمتاحة  المياه  كميات  وانــخــفــاض  الــحــرارة،  درجـــة 
للري، بسب ارتفاع معدالت البخر. وقد يصل التأثير 
ستشهد  والتي  الخارج  في  العاملين  تحويالت  إلى 
العربية  الـــدول  مــنــاخ  تــحــول  نتيجة  حـــاًدا  انــخــفــاًضــا 
تفاوت هذه  ورغم  فيها.  اإلقامة  لتتعذر  الخليجية، 
التأثيرات بين إيجابية وسلبية إال إنها في ُمحصلتها 
الــمــصــري. ُتــعــتــبــر سلبية عــلــى االقــتــصــاد  الــعــامــة 

صانع  السابقة  الحقائق  تضع  القول،  قصارى 
القرار المصري أمام خياراٍت محدودٍة للغاية تتطلب 
بنية  تحويل  مثل:  ومكلفة،  صعبٍة  قـــراراٍت  بدورها 
االقــتــصــاد الــمــصــري مــن االعــتــمــاد عــلــى السياحة 
االقتصاد  خدمات  وتقديم  التصنيع،  إلــى  والــزراعــة 
بــديــلــة لتلك التي  الــرقــمــي، وتــوفــيــر مــصــادر مــيــاه 
الــحــرارة، ورصد  درجــات  ارتــفــاع  حتًما مع  ستنخفض 
المستوى  على  للحشد  كبيرة  وبشرية  مالية  موارد 
ــدوث هــذه  الـــدولـــي والـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه تــأخــيــر حــ
الدولية  بالخطط  بااللتزام  اإلمــكــان  قــدر  التغيرات 
بما  الُمستقبل،  في  الكربونية  االنبعاثات  لخفض 
بحلول  درجـــة   1.5 مــســتــوى  عــنــد  االرتـــفـــاع  يحصر 
وخــيــمــة. ــكــون  ســت الـــعـــواقـــب  ــإن  فــ وإال   ،2100
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ميزان المنتجات البترولية



أ. أحمد بيومي
الباحث بوحدة االقتصاد والطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

عن  الــصــادر   ،2021 لعام  العالمي  المناخ  حالة  تقرير  أكــد 
السبع  السنوات  أن  الجوية،  لألرصاد  العالمية  المنظمة 
الماضية كانت هي األشد حرارة. وفي عام 2021 فحسب، 
في  الحاد  التدهور  على  تدلل  مؤشرات  أربعة  تسجيل  تم 
تغير المناخ هي: تركيزات غازات االحتباس الحراري، وارتفاع 
نسبة  وزيـــادة  المحيطات،  وحـــرارة  البحر،  سطح  مستوى 
حموضة المحيطات، مما يدلل على تأثير األنشطة البشرية 
ُتقدر  خسائر  عنه  نجم  ما  وهو  والمحيطات،  اليابسة  على 
بمليارات الدوالرات، بجانب خسائر فادحة في األرواح وتراجع 
التغيرات  ضراوة  تزداد  أن  المتوقع  ومن  األطفال.  رفاهية 
سبقته. التي  بــاألعــوام  مقارنة   2022 عــام  في  المناخية 

هل يتفاقم
تغير المناخ

بسبب
جائحة كورونا 

والحرب
الروسية-األوكرانية؟
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سوف تكون لتلك الحرب آثار كبيرة على العديد من خطط 
ما  وهــو  والطاقة،  الــغــذاء  األوروبـــي في مجالي  االتــحــاد 
بداية  القضايا،  من  جملة  على  عميقة  تأثيرات  له  ستكون 
من  الحد  إلــى  وصــواًل  عالمًيا،  المتزايدة  الغذاء  أزمــه  من 
أن  من  الرغم  فعلى  الــحــراري.  االحتباس  غــازات  انبعاثات 
دول  على  األصعب  تكون  قد  المقبلة  القليلة  السنوات 
المدى على سياسة  آثارها طويلة  األوروبــي، فإن  االتحاد 
الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس الحراري في أوروبا قد 
تكون إيجابية، ألن قطاع الطاقة في أوروبا يخضع لنظام 
التجارة األوروبي الذي يضع حًدا أقصى النبعاثات الكربون 
لتوليد  الفحم  على  االعــتــمــاد  فــإن  ثــم  ومــن  الــتــراكــمــيــة، 
الطاقة سيترتب عليه انبعاثات كربونية قد تؤدي إلى رفع 
سعر أرصدة الكربون، وتخفض االنبعاثات في أماكن أخرى. 
فقد أدت تلك الحرب إلى تعديل خطة الحكومة األلمانية 
بنسبة  المتجددة  المصادر  الطاقة من خالل  توليد  لتقترح 
%100 من احتياجات البالد في عام 2035 )مقابل 2040 

أواًل- تداعيات الحرب الروسية-األوكرانية:

اضطراب  حالة  فــي  الــروســيــة-األوكــرانــيــة  الــحــرب  تسببت 
شديدة في أسواق الغذاء والطاقة، وقد كان لتلك الحرب 
العامة  والسياسات  والسياسة  الجغرافيا  على  كبيرة  آثار 
األنابيب  ألمانيا خط  ألغت  والطاقة؛ فقد  بالغذاء  الخاصة 
الغاز  الستيراد  وتخطط  روسيا،  من  حديًثا  بناؤه  تم  الذي 
المسال من دول أخرى مثل قطر وإيران والواليات المتحدة 
األمريكية، بينما تعمل إيطاليا والمملكة المتحدة على بناء 
أكثر من  وافق  الرياح، وقد  لتوليد طاقة  محطات جديدة 
31 دولة عالمًيا على استخدام مخزونها النفطي للسيطرة 
المتحدة  الــواليــات  وفرضت  عالمًيا،  الطاقة  أسعار  على 
األمريكية وأوروبا حصاًرا اقتصادًيا على روسيا، وأعلنتا عن 
نواياهما للتوقف عن استيراد الوقود األحفوري منها، بيد 
أو  السياسات ال تعدو كونها سياسات متوسطة  أن تلك 
الدولي  الواقع  معطيات  مع  تتناسب  وال  األمــد،  طويلة 
والــغــاز  الــنــفــط  تــدفــق  إذ يستمر  الــقــصــيــر،  ــمــدى  ال عــلــى 

الروسيين إلى الدول الغربية من روسيا.
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الوقت  المتجددة في  للطاقة   40% نسبة  مقابل  سلًفا(، 
كبير  بشكل  الطاقة  أســعــار  ارتــفــاع  أن  شــك  وال  الــحــالــي. 

سيعزز من االستثمار في كفاءتها.

عكس  على  فإنه  األحفوري،  الطاقة  قطاع  صعيد  وعلى 
ــذب مــزيــد من  ــى جـ ــتــي تــذهــب إلـ الــحــكــمــة الــتــقــلــيــديــة ال
االستثمارات عند ارتفاع أسعار الطاقة، فإن الوضع الحالي 
أي  عنه  ينتج  لم  األسعار  ارتفاع  من  العالم  يشهده  الذي 
الكبرى. ورغم  النفط والغاز  زيادة في استثمارات شركات 
الكربون،  عن  االستغناء  ضــرورة  على  العالم  زعماء  تأكيد 
جانبي  في  تغيًرا  يشهد  لم  الحالي  العالمي  الوضع  فــإن 
أي  اإلقــدام على  األســواق من  لتخوف  والطلب،  العرض 

استثمارات، وهو ما قد يتغير إن طال أمد الحرب.

األحفوري،  الوقود  عن  بعيًدا  بأوروبا  الحرب  تلك  ستدفع 
النظيفة،  الطاقة  إلى  االنتقال  عملية  تبطئ  قد  أنها  إال 
أجــزاء  فــي  الــحــراري  االحتباس  غــازات  انبعاثات  مــن  وتــزيــد 
على  آســيــا  شــرق  لجنوب  يمكن  حيث  الــعــالــم،  مــن  أخـــرى 
كمصدر  الفحم  استعمال  إلــى  يتجه  أن  الــخــصــوص  وجــه 
الدولية  السوق  فعال  بشكل  أوروبــا  حاصرت  إذا  للطاقة 
تمثل  روسيا  أن  عن  فضاًل  هــذا  المسال،  الطبيعي  للغاز 

2020، فمن  عام  العالمية في  االنبعاثات  %5 من  تقريًبا 
غياب  الكربون في  إزالة  قدًما في  تمضي  أن  المرجح  غير 

المشاركة السياسية واالقتصادية الدولية.

ومن ثم يبدو أن الحرب الروسية-األوكرانية شغلت العالم 
الطاقة  المناخية، حيث إن شح موارد  التغيرات  عن قضية 
العالمي دفع دول العالم إلى محاولة تعويض إنتاج الطاقة 
بأي شكل ومهما تكلف األمر، وهو ما ضاعف من عملية 
توليد الطاقة من خالل أسوأ أنواع الوقود األحفوري وهو 
مخطط  الروسية-األوكرانية  الحرب  وضعت  حيث  الفحم، 
االنــتــقــال إلــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة عــلــى الــمــحــك، ووضــع 
التحول  عملية  استكمال  إمــا  خيارين  أمــام  الــدول  ساسة 
نحو الطاقة النظيفة التي تحتاج لكثير من الوقت وترتفع 
تكلفتها، وإما توليد الطاقة لتعويض النقص الروسي في 
الطاقة بأي ثمن، وهو ما جعل المستهدف العالمي الذي 
تم االتفاق عليه في اتفاقية باريس للمناخ صعب المنال.

الوحدات  أن  االعتبار  األخــذ في  عند  األمــر ســوًءا  ويــزداد 
الشاسعة  الغابات  حــرائــق  تكافح  كانت  التي  العسكرية 
الخطوط  إلــى  اهتمامها  وجهت  سيبيريا  في  المشتعلة 
األوكرانية، وهو ما رصدته قائمة منظمة السالم األخضر 
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رصــدت  الصناعية  األقــمــار  أن  إلــى  ــارت  أشـ حيث  البيئية، 
 2022 تضاعف حجم حرائق الغابات في سيبيريا في مايو 
مقارنة بعام 2021، وال شك أن حرق األشجار في سيبيريا 
ُيطلق العنان لتلوث الكربون بينما تذوب التربة الصقيعية 

بالميثان. الغنية 

كوفيد19-  جائحة  تداعيات  إلى  وبالنظر  آخــر،  جانب  على 
إنها  القول  يمكن  عالمًيا،  المناخية  التغيرات  ظاهرة  على 
شديدة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  اضــطــرابــات  فــي  تسببت 
الرامية  التدابير  أن  بيد  واســعــة،  وبشرية  مادية  وخسائر 
لمكافحة الجائحة أفضت إلى تحسين جودة الهواء، وقللت 
الرحالت  أعــداد  وقللت  الكربون،  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 
المقطوعة بين المنازل وأماكن العمل أسبوعًيا، باإلضافة 
إلى خفض عدد الرحالت الدولية. كما تسببت الجائحة في 
اإلغالقات  الصحية. وفي ظل  الرعاية  على  اإلنفاق  زيادة 
الدول  لجأت  عالمًيا،  التجارة  حركة  وانخفاض  االقتصادية 
الصحة  بــرامــج  على  لــإنــفــاق  العالمي  الــديــن  ســوق  إلــى 
المشكالت  إلــى  بــاإلضــافــة  الــديــون  تلك  أن  بيد  الــعــامــة، 
تفاقمت سلًبا في  والتي  التوريد  تلتها في سالسل  التي 

أعقاب الحرب الروسية-األوكرانية والتي دفعت المصارف 
المركزية عالمًيا التباع سياسات التشديد النقدي، فاقمت 
تطبيق  عــن  الــحــكــومــات  يــثــنــي  نــحــو  عــلــى  الــديــن  تكلفة 
واالحتباس  المناخي  التغير  احتواء  إلى  الرامية  السياسات 
تحويل  إلعــادة  باهظة  تكاليف  إلى  تحتاج  والتي  الحراري 
إلى  الرخيصة  االعتيادية  الطاقة  من  الطاقة  توليد  مسار 
الطاقة المتجددة، خاصة وأن األخيرة تحتاج إلى بنية تحتية 
تلك  ومع سعي  الحالي.  الوقت  في  واستثمارات ضخمة 
األمر  فــإن  الــروســي،  للغاز  سريع  بديل  إيجاد  إلــى  البلدان 
بنى  إنشاء  رفاهية  توجد  ال  إنــه  حيث  تعقيًدا  أكثر  يصبح 

تحتية جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.

ضائقة  فــي  الــعــالــم  كــوفــيــد-19  جــائــحــة  تــركــت  ختاًما، 
المرتفعة،  الديون  في:  مالمحها  أبرز  تجلت  كبيرة،  مالية 
ــتــجــارة. فعلى الــرغــم  والــتــضــخــم الـــعـــارم، وشــلــل حــركــة ال
الحظر  جـــراء  الـــحـــراري  االحــتــبــاس  تقليل  فــي  ــا  دورهــ مــن 
االقتصادي، فإن األعباء المالية الكبيرة التي أصابت الدول 
البلدان على االستثمار في احتواء  ترتب عليها عدم قدرة 
ثم  النظيفة،  الطاقة  نحو  والتحول  الحراري  االحتباس  آثار 
الطاقة  تكاليف  لترفع  الروسية-األوكرانية  الحرب  جــاءت 
والغذاء، وتصيب العالم بحالة من الكساد التضخمي التي 
وال  والطاقة،  الغذاء  أسعار  في  كبير  ارتفاع  عليها  ترتب 
دول  قــادة  تركيز  صرفت  مجتمعة  العوامل  تلك  أن  شك 

العالم عن التركيز على قضية التغيرات المناخية.

ثانًيا- تداعيات جائحة كوفيد-19:



أ. أسماء رفعت
باحث بوحدة الدراسات االقتصادية والطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

فرضت االتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالتغيرات 
الدول  تجاه  المتقدمة  الدول  على  التزاماٍت  عدة  المناخية 
والتكنولوجيا  للتمويل  افتقارها  ظل  في  وبخاصة  النامية، 
االتفاقيات  بين  ومــن  الــظــاهــرة.  تلك  لمواجهة  الــالزمــة 
الغنية بمساعدة  الدول  باريس«  ألزمت »اتفاقية  الدولية، 
الدول الفقيرة من خالل تقديم الدعم الفني إلنتاج الطاقة 
على  المترتبة  والخسائر  األضــرار  مع  والتكيف  المتجددة، 
التغيرات المناخية. كما أقر »بروتوكول كيوتو« و»اتفاقية 
لتلتزم   )Climate Finance( تمويلية  التزامات  بــاريــس« 
أمريكي  دوالر  مــلــيــار   100 بتخصيص  المتقدمة  ــــدول  ال
النامية.  البلدان  احتياجات  لتلبية   2020 عــام  حتى  سنوًيا 

المساعدات 
االقتصادية
 والتغيرات 

المناخية:
بين حدود الدور 
وقيود الفعالية
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أواًل: المساعدات التمويلية: 

المناخية  التغيرات  لظاهرة  الموجهة  التمويلية  المساعدات  ُتصنف 

آثار  بتخفيف  متعلقٍة  مساعداٍت  إلى  منها-  المرجو  للهدف  -تبًعا 

التغيرات المناخية )وتشمل األنشطة التي تساهم في تعزيز الجهود 

المبذولة لوقف انبعاثات الغازات الدفيئة أو الحد منها(، ومساعداٍت 

مخصصٍة للتكيف معها )وتهدف إلى زيادة قدرة اإلنسان والنظم 

البيئية على التكيف والمرونة(.

مصادر  إلــى:  المساعدات  تلك  ُتصنف  لها،  الممولة  للجهة  وتبًعا 

الحكومات  مــن  الــمــوجــه  التمويل  تضم  ــتــي  )وال الــعــامــة  التمويل 

والوكاالت التابعة لها، وصناديق تمويل المناخ، ومؤسسات تمويل 

الملكية  وحــقــوق  ــراف،  األطــ ومــتــعــددة  الثنائية  المحلية  التنمية 

التحتية،  البنية  تمويل  وصــنــاديــق  المخاطر،  مــال  ورأس  الــخــاصــة، 

الموجه  التمويل  ــدورهــا:  ب تضم  الــتــي  الــخــاصــة  التمويل  ومــصــادر 

ومؤسسات  الخاصة،  المالية  غير  والشركات  العائلي،  القطاع  من 

التامين  شركات  مثل  المصرفية  وغير  المصرفية،  التجارية  التمويل 

والمعاشات(.

ومن بين أهم أطر التمويل يأتي بروتوكول كيوتو الذي أنشأ آلياٍت 

 .)GCF( وصندوق المناخ االخضر ،)GEF( مثل: مرفق البيئة العالمي

كما ُأنشأ ثالث صناديٍق تمويليٍة خالل الدورة السادسة عشر لمؤتمر 

 ،)LDCF( نمًوا  األقــل  الــدول  وهــي: صندوق   ،)COP16( األطــراف 

التابع   )AF( التكيف  وصــنــدوق   ،)SCCF( المناخ  تغير  وصــنــدوق 

من  عــدٌد  قدم  باريس،  اتفاقية  تدشين  وعقب  كيوتو.  لبروتوكول 

التغيرات  ظاهرة  لمواجهة  تطوعيٍة  مساهماٍت  األخــرى  الصناديق 

المناخية. 

وتتمثل القطاعات التي تتلقى التمويل في: قطاعات المياه، وإدارة 

التحتية،  والبنية  والصناعة،  الــكــوارث،  مخاطر  وإدارة  المخلفات، 

النقل  وقطاع  الطاقة،  استخدام  وكفاءة  األراضــي،  واستخدامات 

منخفض االنبعاثات الكربونية، والطاقة المتجددة. وفي عام 2010، 

ُألزمت   )COP16( األطـــراف  لمؤتمر  عشر  السادسة  الـــدورة  خــالل 

الدول المتقدمة بتخصيص 100 مليار دوالر سنوًيا حتى عام 2020 

قرر  ثم  وأولوياتها.  احتياجاتها  مراعاة  مع  النامية  الدول  لمساعدة 

)COP 21( في عام  مؤتمر األطراف في دورته الحادية والعشرين 

2015 استمرار التعبئة الجماعية حتى عام 2025.
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ثانًيا: تطور حجم المساعدات الدولية: 

المساعدات  حصر  يصعب  وتنوعها،  التمويل  مصادر  تعدد  مع 

منهجية  وتغير  العمالت،  اختالف  مع  سيما  ال  بدقة؛  الدولية 

حساب التمويل بين جهات التمويل المختلفة. ناهيك عن عدم 

المقدم  الخاص  التمويل  حجم  عن  الدقيقة  المعلومات  توافر 

المقدم  العام  التمويل  أن  كما  الثنائية.  االتفاقيات  خالل  من 

من جهاٍت متعددة األطراف لم يتم توفيره إال في عام 2015. 

المناخية  التغيرات  لمواجهة  العالمية  المساعدات  ُقّدرت  وقد 

مليار  و632   ،2018/2017 عــام  فــي  دوالر  مليار   574 بنحو 

حجم  ارتــفــاع  من  الرغم  وعلى   .2020/2019 عــام  في  دوالر 

التمويل، إال أنه يزداد بمعدل متناقص، وهو ما يمكن تفسيره 

في ضوء تباطؤ النمو االقتصادي العالمي، واتجاه السياسات 

المحلية للدول المانحة إلى تخفيض المديونية وإدارة المخاطر 

المالية، وبخاصٍة في شرق آسيا والمحيط الهادئ، مما أثر على 

مؤسسات التنمية الدولية. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات 

كافية لحجم التمويل خالل عام 2021/2020 إال أن هناك عدد 

من المؤشرات تشير الى تراجعه بدرجة كبيرة في ظل مواجهة 

من  عليها  ترتب  ومــا  كــوفــيــد19-،  لجائحة  العالم  دول  كافة 

تداعيات على كافة األصعدة. وهو ما يتضح في الشكل التالي
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أما عن توزيع التمويل وفًقا لمصادره، فقد ارتفع التمويل العام من 300 مليار دوالر عام 2018/2017 إلى 321 مليار دوالر عام 2020/2019 مسجاًل ارتفاع قدره 
%7. أما بالنسبة للتمويل الخاص، فقد ارتفع بنسبة %13 خالل الفتة ذاتها، ليرتفع من 274 مليار دوالر عام 2018/2017 إلى 310 مليارات دوالر عام 2020/2019.

حجم التمويل الخاص

حجم التمويل العام
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عام  في  أمريكي  دوالر  مليار   253 نحو  العامة  االستثمارات  فبلغت  والــخــاص؛  العام  التمويل  حجم  عن  أمــا 
المتجددة  الطاقة  قطاع  إلــى  باألساس  توجيهها  وتــم  التمويل.  إجمالي  من   44٪ يمثل  بما   ،2018/2017
فقد  الــخــاصــة،  االســتــثــمــارات  أمــا  التكيف.  لمساعدات  منها  كبير  جـــزٍء  توجيه  ــى  إل بــاإلضــافــة   ،37٪ بنسبة 
إجمالي  مــن   56٪ بنسبة   ،2018/2017 عـــام  فــي  الــمــتــوســط  فــي  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــار   326 نــحــو  بلغت 
بنسبة  المتجددة  الطاقة  قطاع  على  توزيعه  تــم  وقــد  المناخية.  التغيرات  لمواجهة  المخصص  التمويل 
األخـــرى. الــقــطــاعــات  على   1٪ مــن  وأقـــل   ،14% بنسبة  الــكــربــون  انــبــعــاثــات  منخفضة  والــمــشــروعــات   ،85%

عدَة  هناك  إن  إال  مصادره،  وتعدد  المناخية  التغيرات  لمواجهة  التمويل  من  كبيٍر  جزٍء  توجيه  من  الرغم  على 
معوقاٍت تحول دون الوصول لألهداف البيئية المرجوة، وهي المعوقات التي يمكن الوقوف عليها فيما يلي: 

المناخية،  التغيرات  لمواجهة  المخصص  التمويل  حجم  ارتفاع  من  الرغم  على  المتاح:  التمويل  كفاية  عدم 
ويتراوح حجم  درجة مئوية.  بمقدار 1.5  األرضية  الكرة  حــرارة  درجة  لخفض  كثيًرا عما هو مطلوب  يقل  إنه  إال 
بين  أمريكي سنوًيا  مليار دوالر   380-160 بين  الكربونية فحسب  االنبعاثات  للحد من  المطلوبة  االستثمارات 
عامي 2016 و2050. كما قّدرت »اللجنة العالمية للتكيف« )GCA( حجم التكاليف المطلوبة للتكيف فحسب  

ثالًثا: تقييم الفعالية:

على  التخفيف  هــدف  اســتــحــوذ  فقد  والتكييف،  التخفيف  لهدفي  التمويل  توجيه  بنسب  يتعلق  وفيما 
نحو  توجيه  مــع   ،7.3% على  التكيف  أنشطة  وحصلت   ،90% تــتــجــاوز  بنسبة  التمويل  مــن  األكــبــر  النسبة 
الطاقة  قطاع  استحوذ  فقد  للتمويل  القطاعي  التوزيع  إلــى  وبالنظر  مًعا.  الهدفين  تجمع  ألنشطة   2.5%
والبنية  الصناعة  وقطاع   ،27.7% بنسبة  النقل  قطاع  يليه  التمويل،  إجمالي  من   52% على  يزيد  ما  على 
.2.2% األراضــــي  اســتــخــدامــات  وقــطــاع   ،3.5% عــلــى  والــمــخــلــفــات  الــمــيــاه  وقــطــاع   ،5.7% بنسبة  التحتية 
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بما يقرب من 180 مليار دوالر أمريكي سنوًيا بين عامي 2020 إلى 
بنسبة  التمويل  حجم  زيادة  تجب  الدولية،  للتقديرات  ووفًقا   .2030
 2030 عام  حتى  سنوًيا  دوالر  تريليون   4.35 بنحو  يقدر  بما   590%
 2020 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  ويوضح  المناخ.  اهــداف  لتحقيق 
الكربون  العالمية في قطاع الطاقة منخفضة  أن إجمالي االستثمار 
سيصل إلى ١٦ تريليون دوالر خالل عامي 2020-2040، بينما يتطلب 
هدف الوصول بكمية االنبعاثات الصافية إلى صفر بحلول عام 2050 
رفع قيمة االستثمارات إلى 27 تريليون دوالر، فضال عن ضرورة اجراء 
تحّوالت أخرى في كفاءة الطاقة وشبكات الكهرباء، وكذلك خفض 
تتجاوز  والتي  األحفوري  الوقود  من  الطاقة  من  كلٍّ  في  االستثمار 
ارتفاع تقديرات حجم االستثمارات  850 مليار دوالر سنويا. ويالحظ 
العالمية المطلوبة لتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية؛ ففي تقرير 
التنمية البشرية لعام 2010 تم تقدير أن هناك تكاليًفا إضافيًة يجب 
الدول  في  والتكيف  المناخية  التغيرات  آثــار  من  للتخفيف  توفيرها 
الفقيرة، تتراوح بين 170-275 مليار دوالر سنوًيا بحلول عام 2030.

ــيــة بـــضـــرورة ضــخ االســتــثــمــارات  ــع اهــتــمــام االتــفــاقــيــات الــدول  ومـ
يالحظ  النامية،  بــالــدول  النظيفة  الطاقة  مشروعات  في  األجنبية 
النامية  للدول  الموجه  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  ارتفاع 
تدفقات  ارتفعت حجم  بينما   ،30% بنسبة   2021 2008 عامي  بين 
ــالل الــفــتــرة ذاتــهــا  الــنــقــد األجــنــبــي الــمــبــاشــر لــلــدول الــمــتــقــدمــة خـ
الــقــطــاعــات،  عــلــى  االســتــثــمــارات  تــلــك  تــوزيــع  %134. وعـــن  بنسبة 
الطاقة  لقطاع  الموجه  الخاصة  االستثمارات  حجم  ارتــفــاع  يالحظ 
الجائحة. قبل  ما  بمعدالت  بالمقارنة   2021 عام  فقط   2% بنسبة 

المالية  االلــتــزامــات  من  الهدف  إلــى  بالنظر  التوزيع:  عدالة  غياب 
الدول  مساعدة  في  والمتمثل  المتقدمة،  الــدول  على  المفروضة 

التغيرات  عــلــى  المترتبة  ــضــارة  ال ــار  ــ اآلث تخفيف  عــلــى  نــمــًوا  ــل  األقـ
للدول  التمويل  توجيه  أهمية  تــتــزايــد  معها،  والتكيف  المناخية 
ذات  أي  نسبًيا  ثــراًء  األكثر  ثم  المنخفض،  الدخل  ذات  نمًوا  األقــل 
الــدخــل الــمــتــوســط. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا، لــم يتم إضــفــاء الطابع 
ــاريــس. ــنــهــج، ولـــم يــتــم ذكــــره فـــي إعــــالن ب ــرســمــي عــلــى هـــذا ال ال

 بل على العكس، يالحظ قدرة البلدان متوسطة الدخل على استيعاب 
التمويل الخارجي بشكٍل أكثر كفاءٍة من الدول ذات الدخل المنخفض، 
ما يجعل اإلنفاق فيها أكثر جاذبية للدول الممولة على المدى القصير. 
وقد أشارت اشارت تقديرات األمم المتحدة إلى أن حجم االستثمار في 
مجال الطاقة المتجددة الحالي اقل من المطلوب لتلبية االحتياجات 
المستقبلية السيما في الدول النامية؛ ففي عام 2018 بلغت نسبة 
االستثمار في الطاقة المتجددة أقل من 15 ٪من مجموع االستثمار 
في بلدان الدخل المتوسط األدنى وبلدان الدخل األدنى، التي تضم 
أكثر من ٪40 من سكان العالم، بينما شكل االستثمار في بلدان الدخل 
األعلى التي تضم حوالي 15 ٪فقط من سكان العالم حوالي 40 ٪. 

التخفيف  أهداف  لتحقيق  الموجه  االستثمارات  توزيع  إلى  وبالنظر   
والتكيف مع التغيرات المناخية، يالحظ استحواذ منطقة شرق أسيا 
والمحيط الهادي على النصيب األكبر من تلك االستثمارات وارتفاعه 
نحو  اإلقليم  لذلك  الموجه  االستثمارات  سجلت  إذ  آلخــر؛  عــام  من 
دوالر  مليار   292 إلــى  ووصلت   2018/2017 عــام  دوال  مليار   238
الموجه  للتمويل  النسبي  االنخفاض  مقابل  في   .2020/2019 عام 
لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالمقارنة باألقاليم الجغرافية األخرى 
وثبات حجم ذلك التمويل خالل عامي 2018/2017 و2020/2019 
التوزيع  إلى  بالنظر  التمويل:  توجيه  مليار دوالر.كفاءة  مسجاًل 19 
التمويل  من  األكبر  الجزء  توجيه  يالحظ  للمساعدات،  القطاعي 

 ويوضح الشكل التالي توزيع تلك االستثمارات خالل عام 2020/2019.
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والزراعة،  النقل،  قطاعات  يليه  الطاقة،  لقطاع  واإلقليمي  الثنائي 
والمياه، والصرف الصحي، والغابات. في حين يواجه القطاع الزراعي 
الغذائي.  أمنها  بما يهدد  النامية،  الدول  التحدي األكبر في غالبية 
فعلى سبيل المثال في عام 2015، وجه ُعشر المساعدات اإلنمائية 
توجيه  مقابل  الزراعي  للقطاع  العربية  للدول  المخصصة  الرسمية 
الدول  تعاني بعض  الطاقة. وكذلك  المساعدات لقطاع  تلك  ثلث 
النامية من احتماالت غرق بعض مدنها، نتيجة ارتفاع منسوب المياه 
للكوارث  الموجه  التمويل  يتراجع  ذلــك،  ومــع  واألنــهــار.  البحار  في 
المتجددة.  الطاقة  مــصــادر  إلــى  الموجه  بمثيله  بالمقارنة  البيئة 

ومن منظوٍر آخر لكفاءة توجيه التمويل، يالحظ -في بعض األحيان- 
للمشروعات  االســتــثــمــارات  توجيه  فــي  المصداقية  تــحــري  عــدم 
زيادة  الدول على  لذا، عملت  البيئية.  والمعايير  للشروط  المطابقة 
فعالية وكفاءة توجيه االستثمارات من خالل التوجه نحو »التمويل 
ومعايير  واالجتماعية  البيئية  المعايير  مــراعــاة  أي  الــمــســتــدام«، 
األصـــول.  فــئــات  جميع  عبر  االســتــثــمــاريــة  الـــقـــرارات  فــي  الحوكمة 

وقد بدأ مفهوم »االستثمار المستدام في األسهم«، من خالل إصدار 
السندات الخضراء، لينمو بذلك حجم االستثمار المستدام إلى 590 
مليار دوالر أمريكي في أغسطس 2019، مقابل 78 مليار دوالر أمريكي 
في 2015. وقد بدأت البنوك أيًضا في تعديل سياساتها االقراضية 
المستدامة.  المشروعات  قــروض  فــائــدة  على  خــصــومــاٍت  لتقدم 

آثــار  مــن  التخفيف  فــي  يــســاهــم  أن  الــمــســتــدام  للتمويل  ويــمــكــن 
التغيرات المناخية من خالل تقديم حوافز للشركات لتشجيعها على 
استخدام تكنولوجيا منخفضة الكربون. وعلى الرغم من أهمية دور 
بدقة  تأثيره  قياس  الصعب  من  يــزال  ال  إنه  إال  المستدام  التمويل 
على األهداف البيئية، ال سيما مع انتشار ظاهرة »الغسيل األخضر« 
البيئية. للمعايير  األصـــول  امتثال  ادعـــاء  أي   ،)Greenwashing(

وفي سياٍق متصل، تجدر اإلشارة الى أهمية تسعير الكربون في تحفيز 
الشركات واألفراد لتغيير أنماط االستثمار واإلنتاج واالستهالك، من 
ألية  أن عدم تحديد  إال  إشــارٍة سعريٍة واضحٍة وقوية،  خالل إعطاء 
تسعير الكربون أدي إلى عدم اهتمام الشركات بتخفيض انبعاثاتها 
مبادرات  فإن   ،2017 في  الدولي  البنك  لبيانات  ووفًقا  الكربونية. 
تسعير الكربون ال تغطي سوى %15 فقط من االنبعاثات العالمية، 
و%75 من هذه االنبعاثات محددة السعر بأقل من 10 دوالرات للطن. 

مــبــادرات  بين  وذلــك   :)3C( والتماسك  والتكامل  التنسيق  غياب 
جهٍة  من  األخرى  التنمية  جهة، ومساعدات  من  المناخية  التغيرات 

المخصصة  الــمــســاعــدات  بين  االخــتــالف  مــن  الــرغــم  فعلى  ثــانــيــة. 

إال  ــرى،  األخــ التنمية  ومــســاعــدات  المناخية  الــتــغــيــرات  لــمــواجــهــة 

بين  التنسيق  يتطلب  منهما  االستفادة  من  قــدٍر  أكبر  تحقيق  أن 

المناخية،  التغيرات  مخاطر  لمواجهة  ــًة،  كــاّف الــمــســاعــدات  أوجـــه 

التي  الــجــهــود،  تلك  مــن  االســتــفــادة  وتعظيم  التنمية،  وتــحــديــات 

ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وخــطــط الــتــنــمــيــة الــدولــيــة  ــ تــضــم أهـ

التغيرات  لمواجهة  الدولية  واالتفاقيات  والوطنية،  واإلقليمية 

ينفع. مما  أكثر  يضر  الجهود  تلك  تشتيت  أن  تبين  حيث  المناخية، 

وهنا تأتي أهمية جهود الدول النامية الوطنية في صياغة استراتيجيات 

ومتطلباتها.  ظروفها  مع  يتناسب  بما  المحلية  للتنمية  متكاملة 

التمويل  مقدار  تحديد  على  الوطنية  االستراتيجيات  تلك  وتساعد 

المتاح،  المحلي  التمويل  نقص  عن  للتعويض  المطلوبة  الــدولــي 

وكذلك تساعد على توجيه ذلك التمويل للقطاعات األكثر احتياًجا، بما 

يؤدي لتعظيم االستفادة منه. وقد أكدت االتفاقية اإلطارية لألمم 

المتحدة في المبدأ السادس منها على أهمية دمج الدول النامية 

الوطنية.  استراتيجيتها  ضمن  المناخية  التغيرات  مواجهة  سياسات 

وايجاًزا لما سبق، يمكن القول إن تحقيق األهداف البيئية المرجوة 

يتطلب زيادة حجم التمويل المتاح من جهة، وإعادة النظر في كيفية 

للدول  ممكنٍة  استفادٍة  أقصى  لتحقيق  أخــرى،  جهٍة  من  توجيهه 

ومساعدة  العالمية،  المستقبلية  المخاطر  ومواجهة  المتلقية، 

المناخية.  التغيرات  مــع  والتكيف  التخفيف  على  النامية  الـــدول 

المتلقية  ــــدول  ال عــلــى  ــاٍء  أعــب أي  إضــافــة  ذلـــك دون  يــتــم  أن  عــلــى 

البلدان.  جميع  الحتياجات  االستجابة  خالل  من  العدالة  من  وبقدٍر 

ــرات الــمــنــاخــيــة على  ــغــي ــت ــــك بــتــبــنــي فــكــر حــوكــمــة ال ويــتــحــقــق ذل

المناخية  الــعــدالــة  مــن  ــاٍر  إطــ فــي  والـــدولـــي  المحلى  المستويين 

التركيز  يجب  وكــذلــك  التنمية.  شــركــاء  جميع  وادمـــاج  والشفافية 

عــلــى دعـــم الــبــحــث واالبــتــكــار فــي مــجــاالت الــطــاقــة الــمــتــجــددة، 

والــتــوجــه نحو االقــتــصــاد األخــضــر، والــحــد مــن االنــبــعــاثــات الــضــارة، 

مواجه  فــي  العاملة  للمشروعات  االستثمارية  الــحــوافــز  وتقديم 

إلى  النفايات  وتحويل  ــن،  اآلمـ الــتــدويــر  وإعـــادة  البيئية،  المخاطر 

الصحي.  الــصــرف  الــبــحــر، ومــعــالــجــة  مــيــاه  نــظــيــفــٍة، وتحلية  طــاقــٍة 
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أ. هايدي الشافعي
باحث بوحدة الدراسات األفريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

االنبعاثات  فــي  المتواضعة  مساهمتها  مــن  الــرغــم  على 
االنبعاثات  من  فقط   3.9% )حوالي  المناخ  لتغير  المسببة 
عرضة  الــقــارات  أكثر  من  األفريقية  القارة  تعد  العالمية(، 
فعلى  بــه؛  المرتبطة  والمخاطر  الــحــراري  االحتباس  ــار  آلث
بالمناخ  المرتبطة  الكوارث  زادت  الماضيين،  العقدين  مدار 
بشكل كبير في أفريقيا، ما هدد حياة الماليين، وأنذر بتراجع 
وبخاصة  بالغة،  بصعوبات  المتحققة  التنمية  مــعــدالت 
القارة  تواجهها  التي  التقليدية  التحديات  تفاقم  ظل  في 
بالفعل، إلى جانب التحديات العالمية الطارئة )مثل: انتشار 
الــروســيــة-األوكــرانــيــة(، وهو  كــوفــيــد19-، والــحــرب  جائحة 
متسارعة  استجابات  لتحقيق  األفريقية  الـــدول  دفــع  مــا 
معه  والتكيف  الــمــنــاخ،  تغير  عــن  الناتجة  ــار  اآلثـ لتخفيف 
الــقــاري. أو  اإلقليمي  أو  الوطني  المستوى  على  ســواء 

التغيرات 
المناخية 

نظرة أفريقية
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أواًل- التأثيرات الفعلية
والمحتملة:

وتواتر  شدة  زيــادة  إلى  المناخية  التغيرات  أّدت 
ــظــواهــر الــمــتــطــرفــة مـــن جــفــاف وفــيــضــانــات  ال
ــار صحية  ــ وأعـــاصـــيـــر، ومـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن آث
تعتبر  إذ  مدمرة.  واجتماعية  واقتصادية  وبيئية 
»النينيا«  بظاهرة  -مدفوعة  المناخية  التغيرات 
الرئيسي  السبب  هــي  ــرى-  أخـ عــوامــل  بين  مــن 
شرق  منطقة  أصــابــت  التي  الجفاف  حالة  وراء 
وأثرت  األفريقي،  الساحل  ودول  أفريقيا  وغرب 
أكثر  الجفاف من  على ماليين األشخاص. ويعد 
إلى  يـــؤدي  حيث  خــطــورة؛  الطبيعية  الــظــواهــر 
ونقص  المراعي،  واستنزاف  الــغــذاء،  إنتاج  شل 
بــدوره في عدة  يؤثر  الــذي  األمــر  الحاد،  المياه 
اتجاهات، بما في ذلك: انعدام األمن الغذائي، 
ــنـــزوح والــتــصــحــر، ونــقــص  وارتـــفـــاع مـــعـــدالت الـ
إمــــــدادات الــطــاقــة، فــضــاًل عــمــا يــتــســبــب فيه 
نشوب  واحــتــمــال  بشرية،  وفــيــات  مــن  الجفاف 
الصراعات، ونفوق الحيوانات على نطاق واسع.

ــه فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة  ــ وُيـــذكـــر أن
ــريـــقـــي مـــن ثــالث  ــا، عـــانـــى الـــقـــرن األفـ ــدهــ وحــ
 2011-2010( شــــديــــدة  ــاف  ــفــ جــ مــــوجــــات 
أدى  مــمــا  و2021-2020(،  و2017-2016 
إلـــى تــآكــل االحــتــيــاطــات االقــتــصــاديــة، ونــفــوق 
ماليين  وخسارة  الماشية،  من  اآلالف  عشرات 
ضاعف  ما  الــزراعــيــة،  المحاصيل  من  الهكتارات 
ــدام األمــــن الـــغـــذائـــي، وســاهــم  ــعـ مـــن أزمــــة انـ
ــداد الــالجــئــيــن والــنــازحــيــن داخــلــًيــا  ــادة أعــ ــ فــي زي
والطعام،  الخصبة  واألراضــــي  المياه  عــن  بحًثا 
المدقع.  الفقر  نحو  األفــارقــة  من  مزيًدا  ودفــع 

مناطق  ضربت  التي  الجفاف  مــوجــات  ويتخلل 
واســعــة مــن الــقــارة األفــريــقــيــة مــوجــات أخــرى 
 2019 عــامــي  ففي  الــمــدمــرة؛  الفيضانات  مــن 
الجفاف  من  القارة  تتعافى  أن  وقبل  و2020، 
تــحــواًل جــذرًيــا  الــنــطــاق، شــهــدت أفريقيا  واســـع 
في الظروف المناخية، حيث تلقى ما يقرب من 

نصف دول القارة جنوب الصحراء ضعف متوسط معدل هطول األمطار الموسمية، 
مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ووصلت العديد من البحيرات واألنهار 
إلى مستويات قياسية، بما في ذلك بحيرة فيكتوريا ونهر النيجر ونهر الكونغو والنيل 
األزرق. وقد أدت الفيضانات إلى خسائر في األرواح تخطت 1000 شخص، وتضرر ما 
شتى  في  المنازل  من  اآلالف  مئات  تدمير  إلى  باإلضافة  شخص،  مليون  على  يزيد 
للسكان. كبير  نــزوح  في  الفيضانات  عن  الناتج  التدمير  تسبب  كما  المنطقة،  أنحاء 

شهد   2019 عــام  أن   2020 عــام  في  الــصــادر  أفريقيا  في  المناخ  حالة  تقرير  ويؤكد 
مدارية  أعاصير  لتسعة  قياسًيا  رقًما  وسجل  وفتًكا،  نشاًطا  األعاصير  مواسم  أكثر 
ومـــالوي  الــقــمــر  وجـــزر  وزيــمــبــابــوي  ومــوزمــبــيــق  فــي مدغشقر  شــديــدة، معظمها 
سبيل  -على   2019 يناير  في  موزمبيق  ضرب  الــذي  اإلعصار  تسبب  كما  والصومال. 
ألف شخص. وفي مارس 2019،   120 نحو  نزوح  تسببت في  المثال- في فيضانات 
ضرب إعصار إيداي )أحد أكثر األعاصير المدارية تدميًرا( موزمبيق ومالوي وزيمبابوي، 
يقرب  ما  وأثــر على  المنازل،  حالة وفــاة، كما دمر آالف   1200 أكثر من  وتسبب في 
آخر  من مليوني شخص. وبعد شهر واحد فقط، تعرضت موزمبيق إلعصار استوائي 
كبير عرف باسم »كينيث«، مما أسفر عن 53 حالة وفاة. وقد تبع ذلك عدة أعاصير 
مدغشقر  ضــرب  الــذي  »باتيسري«  إعصار  آخرها  كــان  مختلفة،  مناطق  ضربت  أخــرى 
للنزوح. ألــًفــا   50 على  يزيد  مــا  ودفــع  شخًصا،   21 بحياة  وأودى   ،2022 فبراير  فــي 

ــجــفــاف،  ــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة )ال ــرت الــظــواهــر الــمــتــطــرفــة الــمــتــرتــبــة عــلــى ال ــ لــقــد أّثـ
يلي: مــا  أبــرزهــا  عــدة،  اتــجــاهــات  فــي  األفريقية  الــقــارة  على  األعــاصــيــر(،  الفيضانات، 

القارة  تشهدها  التي  الشديدة  الجفاف  موجات  تهدد  الغذائي:  األمــن  انعدام   •
انعدام  القارة بمستويات عالية من  األفريقية حوالي 33.8 مليون شخص في شرق 
شخص  مليون   16.6 إلــى  باإلضافة  فأعلى(،  الثالثة  )المرحلة  الحاد  الغذائي  األمــن 
إضافي في المرحلة الثانية. ويزداد الوضع سوًءا في غرب ووسط أفريقيا، حيث يصل 
هذا الرقم إلى نحو 58 مليون شخص. كما حذر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون 
اإلنسانية في 20 مايو 2022 من أن 18 مليون شخص إضافي في منطقة الساحل 
األفريقي سيتأرجحون على حافة الجوع الشديد خالل األشهر الثالثة المقبلة من يونيو 
إلى أغسطس 2022. وبهذا الصدد، يتوقع تقرير حالة المناخ في أفريقيا 2020، أنه 
مع كل فيضان أو جفاف في القارة، يزداد انعدام األمن الغذائي بنسبة تتراوح بين 5% 
إلى %20. ومع ذلك، ال يرجع انعدام األمن الغذائي في القارة األفريقية إلى التغيرات 
المناخية وحدها، فهو نتاج تضافر عدة عوامل منها: اآلثار المعقدة للنزاعات، وعدم 
االستقرار السياسي، وتفشي اآلفات والجراد الصحراوي، إلى جانب األزمات االقتصادية.

• نقص إمدادات الطاقة: تعاني القارة األفريقية من نقص إمدادات الطاقة نتيجة 
تراجع معدالت توليد الطاقة الكهرومائية في السدود التي تأثرت بموجات الجفاف 
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• النزوح القسري والهجرة المناخية: على الرغم من أن العوامل 

الكوارث  فإن  ومتشابكة،  معقدة  أفريقيا  في  النزوح  إلى  المؤدية 

الناتجة عن التغيرات المناخية تسهم في جزء كبير منها؛ حيث أدت 

نزوح  إلى  األفريقي  القرن  المتالحقة في منطقة  الجفاف  موجات 

الجفاف  تسبب  المثال،  سبيل  على  الصومال  ففي  اآلالف.  مئات 

في عام 2011 في نزوح ما يزيد على 456 ألف شخص، بينما أدى 

يقدر  ما  نزوح  إلى  و2017   2016 عامي  بين  استمر  الذي  الجفاف 

بنحو 934 ألف شخص. وفي اآلونة األخيرة، شهدت منطقة شرق 

مرتبطة  جديدة  نــزوح  حالة  مليون   1.2 األفريقي  والــقــرن  أفريقيا 

عن  كبير  حد  إلــى  نتجت  التي  الــكــوارث  وهــي  الطبيعية.  بالكوارث 

تتبع  مصفوفة  تحليل  ويتوقع  والجفاف.  والعواصف  الفيضانات 

الحالي  الجفاف  أن   )IOM( للهجرة  الدولية  المنظمة  في  الــنــزوح 

األشهر  خــالل  1.5 مليون شخص   -  1 بين  مــا  نــزوح  إلــى  ســيــؤدي 

التقييم السادس للهيئة الحكومية  الستة المقبلة. كما يشير تقرير 

يعاني  2030 قد  أنه بحلول عام  إلى  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 

أفريقيا  فــي  مرتفع  مائي  إجــهــاد  مــن  شخص  مليون   250 حــوالــي 

بسبب التغيرات المناخية، مما يؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 700 

مليون شخص نتيجة لذلك، وهو ما يمثل حوالي نصف سكان القارة.

على الرغم من أن المشكلة ليست من صنعها، فإنه يتعين على 

الدول األفريقية التعامل مع اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية من 

خالل اتخاذ مجموعة من التدابير على مستويات متعددة. فعلى 

المستوى اإلقليمي، برزت جهود التكيف مع التغيرات المناخية من 

خالل البرنامج الثالثي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره 

في شرق وجنوب أفريقيا )كوميسا - إياك - سادك(، وخطة العمل 

للجنوب  اإلنمائية  الجماعة  طورتها  التي  المناخ  لتغير  اإلقليمية 

األفريقي )SADC(، ولجنة حوض بحيرة فيكتوريا. أما على المستوى 

في  المبكرة  التكيف  مبادرات  من  العديد  تنسيق  فتم  الوطني، 

إطار برنامج المساهمات المحددة وطنًيا )NDC( من خالل برامج 

الوطنية  االستراتيجيات  أو   )NAPAs( للتكيف  الوطنية  العمل 

لالستجابة لتغير المناخ )NCCRS(. ومع ذلك ال يزال التنفيذ بطيًئا.

للتغيرات  االستباقية  األفــارقــة  الــقــادة  استجابة  بــرزت  كما 

المناخية عبر عدة قنوات منها:

األفريقية  القارة  تترك  لم  الدولية:  والمؤتمرات  االتفاقات   •

وطرقته،  إال  المناخية  التغيرات  لمجابهة  الــدولــي  للتعاون  باًبا 

على  أثر  مما  المتوسطة،  معدالتها  عن  األمطار  معدالت  وتراجع 
17 مليون شخص في منطقة الجنوب األفريقي على سبيل المثال، 
يوفر حوالي  الذي  المياه في سد »كاريبا«  انخفض منسوب  حيث 
تراوحت  )بنسبة  وزيمبابوي  زامبيا  في  الكهرباء  احتياجات  نصف 
الطاقة  إمـــدادات  انخفضت  كما  من سعته(،   20% إلــى   10% بين 
الكهرومائية لسد »جوف« إلى نصف قدرته الطبيعية، مما أثر على 
مليوني شخص في 3 مدن أنجولية. واألبعد من ذلك هو ما يمكن 
أن يتركه أثر نقص إمدادات الطاقة على معدالت التنمية في الدول 
كهرباء. بال  أفريقي  مليون   600 حوالي  وجــود  ظل  في  األفريقية 

• التأثيرات السلبية على الزراعة: سيكون انخفاض هطول األمطار 
مدمًرا بشكل خاص لقطاع الزراعة في أفريقيا، وبخاصة في البلدان 
التي تعتمد على مياه األمطار بشكل أساسي من ناحية، وفي ظل 
وعليه،  ثانية.  ناحية  من  القارة  في  المتزايد  السكاني  النمو  معدل 
الطلب  لمواكبة  شديدة  لضغوط  الغذائية  ــدادات  اإلمـ ستتعرض 
عليها، فضاًل عن تأثر دخول ماليين األفارقة؛ حيث تستحوذ الزراعة 
النسبة  هــذه  وتصل  الــقــارة،  عمالة  من   54% على  المتوسط  في 
%70 في بلدان مثل بوروندي والصومال ومالوي. وإلى  إلى نحو 
فبينما  واألعاصير؛  بالفيضانات  كذلك  الزراعة  تتأثر  الجفاف،  جانب 
عانت موزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي من أكبر انخفاض 
عام  في  األمــطــار  هطول  نقص  بسبب  الحبوب  إنتاج  في  سنوي 
في  الجفاف  فترة  أعقبت  التي  الغزيرة  األمــطــار  تسببت   ،2018
التي  المتبقية  المحاصيل  دمرت  النطاق  واسعة  فيضانات  حدوث 
في  الغذائي  األمــن  على  سلًبا  بــدوره  أثــر  مما  الجفاف،  من  نجت 
القارة. وُتشير التقارير إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى انخفاض كبير 
في األراضي الصالحة للزراعة، وبالتالي تقليل إمكانات إنتاج الحبوب. 
وبحلول عام 2050، يمكن أن ينخفض إنتاج القارة من الذرة والذرة 
الترتيب، وكذلك  %22 و%17 و%17 على  الرفيعة والدخن بنسبة 
.2080 عام  بحلول  أفريقيا  القمح من  إنتاج  يختفي  أن  المرجح  من 

• انخفاض معدل النمو وزيادة الفقر: تخسر أفريقيا ما بين 7 و15 
مليار دوالر سنوًيا بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقفز هذه 
لبنك  وفًقا   2030 عام  بحلول  سنوًيا  دوالر  مليار   40 إلى  الخسائر 
التنمية األفريقي، ومن المتوقع أن تصل خسائر القارة إلى نحو 8.6% 
2100 إذا استمرت  الناتج المحلي االجمالي بحلول عام  سنوًيا من 
وتترجم خسائر  مئوية.  درجــات   3 بنحو  االرتفاع  الحرارة في  درجــات 
القارة المالية إلى مزيد من الفقر المدقع؛ حيث يشير تقرير حالة المناخ 
في أفريقيا 2020 إلى أنه بحلول عام 2030، سيتعرض 118 مليون 
مليون   43 بزيادة قدرها  المدقع  الفقر  الوقوع في  لخطر  أفريقي 
شخص عن عام 2020، وذلك تحت التأثير المشترك الرتفاع مستوى 
سطح البحر والفيضانات والجفاف والظواهر األخرى المرتبطة بها.

ثانًيا- االستجابات األفريقية:
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المتحدة  األمـــم  اتفاقية  على  األفــريــقــيــة  الـــدول  وقــعــت  حيث 
اتــفــاق  ــــدت  أي كــمــا   ،)UNFCCC( الــمــنــاخ تــغــيــر  بــشــأن  ــة  ــاريـ اإلطـ
 .  )SDGs(الــمــســتــدامــة التنمية  ــداف  وأهــ  ،2015 لــعــام  بــاريــس 
المحافل  مختلف  في  التواجد  على  األفــارقــة  القادة  حــرص  كما 
ــان آخـــرهـــا مؤتمر  ــة الــمــعــنــيــة بــالــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، وكــ ــي ــدول ال
ــم الــمــتــحــدة لمكافحة  األطــــراف الــخــامــس عــشــر التــفــاقــيــة األمـ
المنتظر  ومــن  أبيدجان،  في   2022 مايو  في   )COP15( التصحر 
.2022 نوفمبر  فــي   )COP27( المناخ  قمة  مصر  تستضيف  أن 

األفريقي  الــمــوقــف  لتعزيز  المختصة:  األفريقية  الجهات   •
والمفاوضات  العالمية  المنتديات  المناخ في  تغير  بشأن  الموحد 
المختصة،  الجهات  من  عــدًدا  األفريقية  الــقــارة  أنشأت  الدولية، 
المناخ  بتغير  المعنية  أفريقيا  وحكومات  دول  رؤســاء  لجنة  منها 
المناخ  بشأن  األفريقيين  المفاوضين  ومجموعة   ،)CAHOSCC(
 ،)AMCEN( بالبيئة  المعني  األفريقي  الــوزاري  والمؤتمر   ،)AGN(
المساهمات  دعــم  ومركز   ،)AFREC( األفريقية  الطاقة  ولجنة 
الــمــحــددة وطــنــًيــا )NDC( فــي أوغــنــدا ومــــالوي، بــاإلضــافــة إلى 
الــمــنــاخ )ACPC(، ومــرفــق  الــمــركــز األفــريــقــي لــســيــاســات  إنــشــاء 
 ،)AFRI-RES( أفريقيا  فــي  الــمــنــاخ  لتغّير  الــمــقــاوم  االســتــثــمــار 
نظام  وهو   ،)ARC( للمخاطر  األفريقية  القدرة  إنشاء  عن  فضاًل 
األفريقي  االتحاد  في  األعضاء  الــدول  لمساعدة  مصمم  تأمين 
ــالت الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والــتــعــافــي منها. ــ عــلــى مــقــاومــة وي

من  مجموعة  األفريقية  ــدول  الـ أطلقت  التكيف:  مــبــادرات   •
القدرة  وبناء  المناخية  التغيرات  تأثيرات  مع  للتكيف  المبادرات 
الــســور األخضر  ــادرة  أبــرزهــا فــي »مــب الــصــمــود، وقــد تمثل  على 
 2007 عــام  في  القارة  أطلقتها  التي  المبادرة  وهــي  العظيم«، 
)هي:  أفريقية  دولة   11 المتدهورة، وتشمل  األراضي  الستعادة 
وموريتانيا،  ومــالــي،  وإثيوبيا،  وإريتريا،  وجيبوتي،  بوركينافاسو، 
تلك  وتهدف  وتشاد(.  والسودان،  والسنغال،  ونيجيريا،  والنيجر، 
المبادرة إلى استعادة 100 مليون هكتار من األراضي المتدهورة، 
فرصة  ماليين   10 وخلق  الــكــربــون،  مــن  طــن  مليون   250 وعــزل 
عام  بحلول  الريفية  المناطق  في  البيئية  الــظــروف  تراعي  عمل 
2030. ومع ذلك، بحلول عام 2020 لم يتحقق سوى ٪4 و20٪ 
الفساد وسوء اإلدارة ونقص  فقط من األهداف األولية بسبب 
التمويل، ما دعا إلى إنشاء »مسّرع مبادرة السور األخضر العظيم« 
في يناير 2021 إلضفاء الزخم على تلك المبادرة. وفي عام 2015، 
تم إطالق مبادرة »استعادة المناظر الطبيعية للغابات األفريقية 
 ،2030 عــام  بحلول  هكتار  مليون   100 الستعادة   »)AFR100(
باإلضافة إلى مبادرة التكيف األفريقية )AAI(، والمبادرة األفريقية 
في  المناخ  لتغير  الشاملة  والمبادرة   ،)AREI( المتجددة  للطاقة 

أفريقيا )CACCI(، فضاًل عن إطالق مبادرة التنقل من أجل المناخ 

في أفريقيا )ACMI(، وبرنامج تسخير المعلومات المناخية ألغراض 

التنمية في أفريقيا )ClimDev-Africa(، وغير ذلك من مبادرات.

األفريقي  االتــحــاد  أجــنــدة  نصت  األفريقية:  االستراتيجيات   •

الــبــيــئــيــة  عـــلـــى »االســــتــــدامــــة  ــع  ــابـ ــسـ الـ ــدف  ــهــ ــ ال ــي  فــ  2063

ذلك  ومــنــذ  لــلــمــنــاخ«.  الــمــقــاومــة  والمجتمعات  واالقــتــصــادات 

ــدة اســتــراتــيــجــيــات فــي هــذا  ــقــي عـ ــور االتـــحـــاد األفــري الــحــيــن، طـ

بشأن  األفريقي  االتحاد  عمل  وخطة  استراتيجية  منها  السياق، 

عمل  وخطة   ،2032-2022 للفترة  المرنة  والتنمية  المناخ  تغير 

باإلضافة   ،2027-2021 األخــضــر  للتعافي  األفــريــقــي  ــحــاد  االت

الــجــويــة  لـــألرصـــاد  أفــريــقــيــة متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة  اعــتــمــاد  إلـــى 

المتطرف. والطقس  المناخ  تغير  قبيل  مــن  تحديات  لمواجهة 

• مــنــصــات الـــحـــوار الــمــتــخــصــصــة: بــجــانــب الــمــنــصــات الــدولــيــة 

المعنية  الــخــاصــة  منصاتها  األفــريــقــيــة  الـــدول  أطلقت  ــرى،  األخــ

التحتية  البنية  قمة  أبرزها  ومن  المناخية،  التغيرات  حول  بالحوار 

أفريقيا  في  والتنمية  المناخ  بتغّير  المعني  والمؤتمر  المقاومة، 

االســتــثــمــار في  ــقــي، وقــمــة  األفــري الــمــيــاه  وأســـبـــوع   ،)CCDA(

الــمــنــاخ- أفــريــقــيــا، وقــمــة فــرصــة  الــمــنــاخ فــي  تغير  التكيف مــع 

يعقدها  التي  االستثنائية  القمم  مــن  عــدد  جانب  إلــى  أفريقيا، 

ــقــي لــالســتــجــابــة لــلــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة الــطــارئــة. االتـــحـــاد األفــري

ختاًما، تضع التغيرات المناخية أعباء إضافية على جهود القارة 
للتصدي للتحديات القائمة بالفعل، وهو ما دفع الدول األفريقية 

إلى تبني سياسات استباقية للتخفيف منها والتكيف معها. ومع 

المالي  الدعمين  على  بالحصول  مشروطة  التزاماتها  فإن  ذلــك، 

والتخفيف،  للتكيف  أفريقيا  ــادرات  مــب دعــم  فــبــدون  والــتــقــنــي؛ 

تتطلب  السياق،  هذا  وفي  ورق.  على  كلمات  التزاماتها  ستظل 

التهديد  هــذا  لمواجهة  الــدولــي  التعاون  دفــع  المناخية  العدالة 

تريليون   1.3 على  يــزيــد  مــا  إلــى  أفريقيا  تحتاج  حيث  ــوجــودي،  ال

للعمل  الرئيسية  الــتــحــديــات  أحــد  يمثل  مــا  وهــو  ســنــوًيــا،  دوالر 

المناخي الفعال في القارة، وال سيما في ظل محدودية مصادر 

الفعلية.  والمساهمات  التعهدات  بين  الكبير  والتباين  التمويل، 

مليار   100 بتقديم  المتقدمة  الــبــلــدان  تعهد  مــن  الــرغــم  فعلى 

البلدان  تبذلها  التي  والتكيف  التخفيف  جهود  لمساعدة  دوالر 

2020، لم يتم الوفاء بمعظم هذه التعهدات،  النامية حتى عام 

التأخيرات وخيبات  الرغم من  2023. وعلى  إلى عام  تأجيلها  وتم 

 2022 نوفمبر  تستضيفه مصر في  الذي   )COP27( يوفر  األمل، 

لتمويل  الدعم  وبناء  للعالم،  أفريقيا  رسالة  لتعزيز  جديدة  فرصة 

التكيف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.



من  والحد  ناحية،  من  الكربونية  االنبعاثات  تقليل  بهدف 
ثانية،  ناحية  من  المناخية  للتغيرات  المحتملة  التداعيات 
لتغير  الوطنية  »االستراتيجية  المصرية  الحكومة  أطلقت 
المناخ في مصر 2050« كإحدى الركائز الالزمة لضمان جودة 
واستمرارية المشروعات التنموية المصرية. إذ تسهم تلك 
االستراتيجية في إدارة التغيرات المناخية بطرق عدة تحقق 
خفض  خالل  من  للدولة  والتنموية  االقتصادية  األهــداف 
االنبعاثات الكربونية، وهو ما ُتقدر تكلفته بنحو 211 مليار 
دوالر بخالف 113 مليار دوالر إجمالي قيمة برامج التكيف. 

د. رغدة البهي
رئيس وحدة االمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

مالمح 
»االستراتيجية الوطنية لتغير 

المناخ في مصر 2050«

رؤية تحليلية
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في  المحدثة   2030 مصر  رؤيــة  من  الثالث  الفرعي  الهدف  يتمثل 
»االستراتيجية  ُتــمــّكــن  وعــلــيــه،  الــمــنــاخ«.  تغير  تــحــديــات  »مــواجــهــة 
الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050« من تخطيط وإدارة التغيرات 
االقتصادية  األهــداف  يدعم  بما  مختلفة  مستويات  على  المناخية 
واإلنمائية المختلفة بشكل مرن. وعلى الرغم من أن االنبعاثات التي 
تصدر عن مصر ال تتجاوز %0.6 من إجمالي االنبعاثات العالمية، تعد 
المناخية  للتغيرات  السلبية  الدول عرضة لآلثار  أكثر  مصر واحدة من 
التنمية  أهــداف  أمــام  جــديــًدا  تحدًيا  يضيف  مما  الــقــول،  كما سبق 
المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تولي تلك الرؤية اهتماًما خاًصا 
بمواجهة اآلثار المترتبة على التغيرات المناخية من خالل وجود نظام 
بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

وتأتي استراتيجية مصر استكمااًل للجهود المصرية في مجال مكافحة 
المتحدة  اتفاقية األمم  المناخية؛ فقد صّدقت مصر على  التغيرات 
وعلى  بــاريــس.  واتــفــاق  كيوتو،  وبــروتــوكــول  المناخ،  لتغير  اإلطــاريــة 
للتغيرات  الوطني  المجلس  تشكيل  ُأعيد  المؤسسي،  المستوى 
المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليضم ممثلين 
عن الجهات الحكومية كاّفة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. 
ويهدف هذا المجلس إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات 
الجهود  وتجميع  المستدامة،  التنمية  باستراتيجية  وربطها  المناخية 
الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

منها:  الكربونية  االنبعاثات  لخفض  جادة  خطوات  مصر  اتخذت  كما 
 ،2030 عام  حتى  االنبعاثات  تنمية منخفضة  استراتيجية  إطار  وضع 
ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 )التي تستهدف 
وتحسين  الكهرباء  توليد  فــي  المتجددة  الطاقة  مساهمة  زيـــادة 
كفاءة الطاقة(، وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة )مثل: 
 1,6 بقدرة  الشمسية  الطاقة  الرياح، ومشروعات  مشروعات طاقة 
جيجاوات في بنبان بأسوان(، بجانب الجهود الرامية إلى تحول مصر إلى 
مركز إقليمي للطاقة من خالل إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة 
أو من خالل الهيدروجين األخضر واألمونيا وغيرها، ومشروعات النقل 
الطاقة  كفاءة  وتحسين  و«المونوريل«  األنفاق  كمترو  المستدام 
الصحي  الصرف  ماء  باستخدام  الغابات  زراعة  الصناعة، وكذلك  في 
للمخلفات. والــذكــيــة  المستدامة  اإلدارة  ومــشــروعــات  المعالج، 

للتغيرات  المحتملة  للتأثيرات  استجابة  الوطنية  االستراتيجية  تأتي 

من  الظاهرة  هــذه  مواجهة  أهمية  تتزايد  إذ  مصر؛  على  المناخية 

لهذه  المسببة  الــحــراري  االحتباس  غـــازات  انبعاث  مــن  الحد  خــالل 

بل  مــعــهــا،   )Adaptation( التكيف  أو   )Mitigation( الــظــاهــرة 

والــتــعــايــش مــع الــظــروف الــنــاتــجــة عــنــهــا، مــثــل اســتــنــبــاط ســالالت 

العالية. الحرارة  الملوحة ودرجة  تتحمل  التي  المحاصيل  جديدة من 

بالتغيرات  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  دراســات  أشارت  فقد 

 Intergovernmental Panel on Climate Change,( المناخية 

لدرجة  العالمي  المتوسط  في  المستمر  االرتــفــاع  أن  إلــى   )IPCC

ــى عــدد مــن المشكالت الــخــطــيــرة، مثل:  ــحــرارة ســوف يـــؤدي إل ال

في  المناطق  بعض  بــغــرق  مــهــدًدا  البحر  سطح  مستوى  ارتــفــاع 

ــنــدا، وفــلــوريــدا األمــريــكــيــة، ودلــتــا نــهــر النيل  الــعــالــم )مــثــل: هــول

البحر،  سطح  مستوى  الرتفاع  مصر  تعرض  المتوقع  ومن  بمصر(. 

ــحــرارة، ومــا يتبع ذلــك مــن نقص مـــوارد المياه،  وارتــفــاع درجـــات ال

الزراعية،  المحاصيل  بعض  زراعــة  وصعوبة  الزراعية،  اإلنتاجية  وتأثر 

التحتية؛  والبنية  العامة  الصحة  وكذلك  السياحية،  المناطق  وتأثر 

ــن الــغــذائــي واالقــتــصــاد الــقــومــي. وبــالــتــالــي تــأثــر الــصــنــاعــة واألمــ

إذ تؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 سم إلى 

59 سم سوف يؤدي إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة مثل 

السواحل،  من  القريبة  الجوفية  المياه  مخزون  وتأثر  النيل،  نهر  دلتا 

المحاصيل  بعض  إنتاجية  وانخفاض  الزراعية،  األراضــي  جــودة  وتأثر 

شدة  وزيـــادة  السائد،  المحصولي  التركيب  وتغيير  االستراتيجية، 

األمطار  سقوط  معدل  تذبذب  ثم  ومن  والبرودة،  الحرارة  موجات 

بعض  واختفاء  والجفاف،  التصحر  معدل  وزيـــادة  بل  ومكاًنا،  كًما 

المتوقعة:  التأثيرات  تشمل  أخــرى،  وبعبارة  الحية.  الكائنات  أنــواع 

وتزايد  اإليكولوجية،  األنظمة  وتغير  االستراتيجية،  الموانئ  غــرق 

للمحاصيل  الجغرافي  التوزيع  خريطة  وتغير  التربة،  تآكل  معدالت 

كبار  ووفـــاة  الــحــار،  المناخ  أمـــراض  بعض  بتفشي  ناهيك  الــزراعــيــة. 

الحساسية  أمراض  بزيادة  ناهيك  المزمنة،  السن وأصحاب األمراض 

االقتصادية،  األنشطة  مختلف  مجمله  في  يطال  ما  وهو  والربو. 

الخدمية. أو  السياحية  أو  التجارية  أو  الصناعية  أو  الزراعية  ســواء 

ثانًيا- الفلسفة الكامنة:أواًل- اآلثار السلبية على مصر:
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وإدارة  حوكمة  وتحسين  السلبية،  آثــارهــا  من  بالتخفيف  المناخية 
األنشطة  لتمويل  التحتية  البنية  وتحسين  المجال،  هذا  العمل في 
ــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا وإدارة  الــمــنــاخــيــة، وتــعــزيــز الــبــحــث الــعــلــمــي ون
الوعي  ــادة  ــ وزي المناخية،  التغيرات  لمكافحة  والــوعــي  المعرفة 
والــطــالب. والمواطنين  السياسات  صانعي  بين  التغيرات  بتلك 

4- النتائج المرجوة: تستهدف مصر تحقيق جملة من النتائج التي 
القطاعات،  مختلف  فــي  االنبعاثات  خفض  مقدمتها:  فــي  يأتي 
في  والتوسع  والبديلة،  المتجددة  الطاقة  مــصــادر  حصة  ــادة  وزيـ
الطاقة  وإنــتــاج  الشمسية  الطاقة  ومحطات  الــريــاح  مـــزارع  إنــشــاء 
باإلضافة  الحيوية،  الطاقة  استخدام  والتوسع في  المخلفات،  من 
الطاقة  مــصــادر  استخدام  الستيعاب  جــديــدة  تقنيات  تطوير  إلــى 
طاقة  مصادر  واستكشاف  الذكية،  التحكم  أنظمة  مثل  المتجددة 
وزيــادة  النووية،  والطاقة  األخضر  الهيدروجين  مثل  جديدة  بديلة 
المنشآت  ــل  داخـ الــكــهــربــاء  لتوليد  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  اســتــخــدام 
الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم، والتحول إلى أنواع وقود 
منخفضة الكربون، ناهيك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، 
والــغــاز.  بالنفط  المرتبطة  واألنــشــطــة  والــتــوزيــع،  النقل  وشبكات 

لمفهوم  ــرويــج  ــت ال مــصــر  تــســتــهــدف  الــمــحــوريــة:  المفاهيم   -5
وإعـــادة  لتقليل   )4Rs )Refuse, Reduce, Reuse, Recycle
والسليم  اآلمـــن  والتخلص  ــزراعــيــة،  وال البلدية  المخلفات  تــدويــر 
الــغــازات  وتجميع  مــنــاســبــة،  مــدافــن  فــي  الصلبة  المخلفات  مــن 
ــنــاء الــمــرونــة  ــى ب ــو مــا يــهــدف إلـ الــنــاتــجــة عــن تــلــك الــمــدافــن. وهـ
وتدريب  الــدراســات  إعــداد  مع  بالتوازي  المناخ  تغير  مع  والتكيف 
على  والــحــفــاظ  المواطنين،  وتــوعــيــة  الصحي  بالقطاع  العاملين 
المناخ،  تغير  تأثيرات  من  اإليكولوجية  والنظم  الطبيعية  الــمــوارد 
والــربــط بــيــن جــهــود الــتــصــدي لــفــقــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي وتغير 
المحميات. ــي والــتــصــحــر والــحــفــاظ عــلــى  ــ الــمــنــاخ وتـــدهـــور األراضـ

االستراتيجية  عليها  تعتمد  التي  األدوات  أبرز  على  الوقوف  يمكن 
الوطنية لتحقيق األهداف المرجوة منها، وذلك من خالل النقاط التالية:

لألعمال  الــتــرويــج  إلــى  مصر  تــهــدف  مبتكرة:  تمويلية  حلول   -1
وآليات  الخضراء،  االئتمان  وخطوط  المحلية،  الخضراء  المصرفية 
مشاركة  )مثل:  للتكيف  األولــويــة  تعطي  التي  المبتكرة  التمويل 
ــة، والـــتـــرويـــج  ــاخــي ــمــن ــمــويــل األنـــشـــطـــة ال ــي ت ــاص فـ ــخـ الـــقـــطـــاع الـ
لبنوك  التوجيهية  الــخــطــوط  مــع  والــتــوافــق  الــخــضــراء،  للوظائف 

ــتــحــديــات  كــمــا تــجــد االســتــراتــيــجــيــة الــمــصــريــة أواصــــرهــــا فـــي ال
ــة االقــتــصــاديــة  ــ نــاحــيــة واألزمـ الــتــي فاقمتها جــائــحــة كـــورونـــا مــن 
الــروســيــة- الــحــرب  خلفية  عــلــى  ــق  األفـ فــي  تــلــوح  الــتــي  العالمية 

الـــدول  عــلــى مختلف  يتحتم  ــذا،  ــ ول ثــانــيــة.  نــاحــيــة  مــن  األوكــرانــيــة 
من  االســتــفــادة  تضمن  مستدامة  آلــيــات  عــن  البحث  مصر  ومنها 
الــصــديــقــة للبيئة والــمــنــاخ. الــمــحــن، وتــشــجــع االســتــثــمــارات  تــلــك 

التوجهات  من  عــدًدا  تتبنى  المصرية  الدولة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
ــرات الــمــنــاخــيــة، مــنــهــا الــتــكــامــل بين  ــغــي ــت ــعــامــة عــلــى صــعــيــد ال ال
استراتيجية  مــثــل:  والقطاعية،  الوطنية  االستراتيجيات  مختلف 
األخــضــر،  االقــتــصــاد  واســتــراتــيــجــيــة   ،2030 الــمــســتــدامــة  التنمية 
واستراتيجية  الــكــوارث،  مخاطر  لتقليل  الوطنية  واالستراتيجية 
إلــى  الــقــطــاعــيــة،  واالســتــراتــيــجــيــات  االنــبــعــاثــات  منخفضة  التنمية 
ومعايير  المناخية  بــالــتــغــيــرات  المتعلقة  اإلجـــــراءات  دمـــج  جــانــب 
باالستفادة  الوطني،  التخطيط  في  األخضر  والتعافي  االستدامة 
المتحدة  األمــم  اتفاقية  مظلة  تحت  المتاحة  التمويل  فــرص  من 
اإلطـــاريـــة بــشــأن التغير الــمــنــاخــي، واتــفــاقــيــة بــاريــس، وغــيــر ذلــك.

ــــوقــــوف عــلــى أبـــــرز مـــالمـــح »االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة  يــمــكــن ال
ــتــالــيــة: ال الـــنـــقـــاط  ــالل  ــن خــ 2050« مـ ــي مــصــر  الـــمـــنـــاخ فـ لــتــغــيــر 

لقد قامت  القطاعات:  المناخية في مختلف  التغيرات  1- دمج 
وزارة البيئة المصرية بعقد اجتماعات عدة لدمج التغيرات المناخية 
التخطيط  ومنها  المعنية،  واألجــهــزة  ــوزارات  ــ ال مختلف  عمل  فــي 
بالتغيرات  المباشر  تأثرها  إلــى  بالنظر  الــدولــي،  والتعاون  والمالية 
مرحلتين،  على  الوطنية  االستراتيجية  إعـــداد  تــم  وقــد  المناخية. 
ــــذي تــمــت الــمــوافــقــة عــلــيــه في  أولــهــمــا مــرحــلــة اإلطــــار الــعــام ال
كاملة. االستراتيجية  إعــداد  مرحلة  وثانيهما  الماضي،  يونيو  شهر 

المصرية  الدولة  الوطنية  االستراتيجية  العام: سُتمكن  الهدف   -2
بما  المناخية على مستويات مختلفة  التغيرات  وإدارة  تخطيط  من 
يحقق أهداف التنمية المستدامة بجانب أهداف رؤية مصر 2030 
بما يكفل التصدي الناجع آلثار التغيرات المناخية، ويحسن من جودة 
حياة المواطنين، ويحقق النمو االقتصادي المستدام، ويحافظ على 
الموارد الطبيعية والنظم البيئية، ويعزز ريادة مصر على الصعيد الدولي.

ــداف الــرئــيــســيــة: تــهــدف االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة إلــى  ــ 3- األهـ
اقــتــصــادي  نــمــو  تحقيق  هـــي:  رئــيــســيــة،  أهــــداف  خــمــســة  تحقيق 
ــاء الــمــرونــة والـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مــع الــتــغــيــرات  ــن مــســتــدام، وب

ثالًثا- مالمح بارزة:

رابًعا- أدوات ُمستخدمة:
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المناخية،  األنشطة  لتمويل   )MDB( األطـــراف  متعددة  التنمية 
ــرامــج تــمــويــل األنــشــطــة الــمــنــاخــيــة الــحــالــيــة(. والــبــنــاء عــلــى نــجــاح ب

2- البحث العلمي: تتأسس االستراتيجية المصرية على أهمية الدور 
الذي يلعبه البحث العلمي في نقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي 
إلى جنب مع جملة من السياسات  المناخية، وذلك جنًبا  بالتغيرات 
المناخ. لتغير  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ  المبتكرة  واألدوات 

أدوات  على  المصرية  االستراتيجية  تعتمد  التمويل:  آلــيــات   -3
ومنح  الميسرة،  والقروض  الخضراء،  السندات  مثل:  مبتكرة  تمويل 
وتقديم مشروعات في  وإعــداد  األطــراف،  متعددة  التنمية  بنوك 
الجديدة  المستدامة  التنمية  وآلية  للمناخ  األخضر  الصندوق  إطــار 
والتحقق  واإلبــالغ  للمراقبة  وطني  نظام  وبناء  باريس،  التفاقية 
الــوزارات  وتطبيق  المناخي،  العمل  وتخطيط  متابعة  في  يساعد 
إلى  تقديمها  التي سيتم  المشاريع  تحديد  االستدامة في  لمعايير 
الجدير  ومن  المالية.  ووزارة  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 
نحو  بلغ  الخضراء قد  السندات  األول من  اإلصــدار  أن قيمة  بالذكر 
750 مليون دوالر، مما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.

يشارك هذا  والتنمية«:  السيادي لالستثمار  4- »صندوق مصر 
)مثل:  الخضراء  للمشروعات  الالزمة  االستثمارات  في  الصندوق 
بالشراكة مع شركات  الخضراء  الهيدروجين واألمونيا  إنتاج  مشروع 
لدعم  الــقــطــارات  عــربــات  إنــتــاج  مــشــروع  وكــذا  عالمية متخصصة(، 
الجدير  ومــن  المياه.  تحلية  ومشروعات  المستدام،  النقل  جهود 

واحــد«  »كــوكــب  لــمــبــادرة  بالفعل  انضم  قــد  الــصــنــدوق  أن  بالذكر 

التي  المبادرة  ماكرون«، وهي  »إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  برئاسة 

تضم عدًدا من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.

تفاعلية  خريطة  إعــداد  على  مصر  تعكف  التفاعلية:  الخرائط   -5

تظهر مخاطر التغيرات المناخية على مصر، بهدف مساعدة متخذي 

الالزمة  التدابير  واتخاذ  بها،  تأثًرا  األكثر  المناطق  تحديد  على  القرار 

لبرامج  تمويلية  فــرص  وجــذب  التنموية،  القطاعات  مختلف  فــي 

ومشروعات التكيف من الجهات الدولية، باإلضافة إلى مشروعات 

تحلية  المصرية، ومشروعات  الساحلية  للمناطق  المتكاملة  اإلدارة 

برنامج  بجانب  المبكر،  اإلنــذار  نظام  وتفعيل  الترع،  وتبطين  المياه، 

وزراعي  غذائي  نظام  لبناء  الغذائي في صعيد مصر  النظام  مرونة 

المناخية. للتغيرات  السلبية  التأثيرات  التعامل مع  يتيح للفالح  مرن 

على  المناخية  التغيرات  تفرضها  التي  التهديدات  بسبب  ختاًما، 
من  والتزاًما  المصري،  القومي  األمن  ثم  المستدامة ومن  التنمية 

التغيرات  مكافحة  جهود  الفعالة في  بالمساهمة  المصرية  الدولة 

المقبلة  رئاستها  على  السابقة  المصرية  الجهود  تتعدد  المناخية، 

في  األطـــراف  ــدول  ال لمؤتمر  والعشرين  السابعة  الـــدورة  ألعمال 

سعًيا   )COP 27( المناخ  لتغير  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  اتفاقية 

لالنتقال من مرحلة االلتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول 

وملموسة. سريعة  وتدابير  إلجـــراءات  الفعلي  التنفيذ  مرحلة  إلــى 



أ. مصطفي عبد الاله
الباحث ببرنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

انتبهت الدولة المصرية في وقت مبكر إلى خطورة قضية 
القضية  فتلك  والمجتمع؛  البيئة  على  المناخية  التغيرات 
والــمــوارد  البيئية  النظم  كــافــة  تــهــدد  أصبحت  العالمية 
باحتمالية  ينذر  ما  للبالد، وهو  المتاحة  والمائية  الطبيعية 
تعرض مصر لخسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة حال اشتداد 
المصرية  الدولة  بذلت  لذلك،  العالمية.  األزمة  تلك  تبعات 
والــدولــي  المحلي  المستويين  على  الجهود  مــن  العديد 
المناخية.  الــتــغــيــرات  قضية  عـــبء  مــن  التخفيف  بــهــدف 

ضرورات 
مصيرية

الجهود المصرية
في مواجهة 

التغيرات المناخية
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مربع.  متر  كيلو  ألــف   60 مساحة  على  سيناء  صحراء  إلــى  باإلضافة  مربع،  متر  كيلو 
من  نوع   93 بها  يستوطن  حيث  غنية،  طبيعية  بيئة  بوجود  الصحراوات  تلك  وتتميز 
من  نوًعا   470 سنوًيا  عليها  يعبر  كما  الــزواحــف،  من  نــوع   100 من  وأكثر  الثدييات، 
محمية  ثالثين  استحداث  إلــى  المصرية  بالحكومة  دفــع  ما  وهــذا  المهاجرة،  الطيور 
الدولة. داخــل  المميزة  البيئية  المناطق  لتامين  و2012   1983 عامي  بين  طبيعية 

وتمتلك البالد أيًضا واجهتين ساحليتين على البحرين األحمر والمتوسط بطول 2,900 كم، 
ويوجد بالنطاق المصري من تلك البحار قرابة 1750 نوًعا من الكائنات البحرية، باإلضافة 
إلى مساحات واسعة من الشعاب المرجانية التي تشكلت على مدار آالف السنين، كما تزخر 
مياههما بالعديد من الموارد الطبيعية التي لم يتم استغاللها بالشكل األمثل إلى اليوم. 

لم تكن البيئة المصرية بمنأى عن تداعيات التغيرات المناخية العالمية، حيث رصدت التقارير 
الرسمية حدوث ارتفاعات فعلية في درجات الحرارة خالل العقود الماضية، فيما ُينتظر أن 
تتزايد درجات الحرارة تلك بشكل تدريجي حتى عام 2100، كما ُينتظر أن تشهد الفصول 
األربعة من العام الواحد ارتفاًعا في متوسطات درجات حرارتها المعتادة، وستشمل تلك 
االرتفاعات كافة مناطق الجمهورية، وهو ما يهدد بانكماش المساحات الصالحة للزراعة، 
كما سيتسبب في إحداث تحوالت بتوقيتات الدورات الزراعية، ليؤدي ذلك بدوره إلى حدوث 
اختالفات في أنظمة إنتاج المحاصيل، وقد يؤدي ذلك على المديين المتوسط والطويل إلى 
تدهور اإلنتاج المحصولي لألراضي الزراعية، وبالتالي تعرض األمن الغذائي المصري للخطر. 

ــبــريــة أيـــًضـــا ألخـــطـــار شـــديـــدة بــســبــب الــتــغــيــرات  ومـــن الــمــحــتــمــل أن تــتــعــرض الــحــيــاة ال
مؤكدة  تغيرات  المصرية  البيئة  وزارة  أجرتها  التي  ــدراســات  ال رصــدت  حيث  المناخية؛ 
سبيل  على  ومنها  الحية،  الكائنات  مختلف  بها  تتواجد  التي  الطبيعية  البيئات  على 
الــمــثــال محمية ســانــت كــاتــريــن الــتــي اخــتــفــت بــعــض كــائــنــاتــهــا الــمــعــروفــة الــتــي كانت 
ارتــفــاع  إلــى  االخــتــفــاء  ــعــَزى هــذا  وُي هــنــاك.  المنتشرة  الــجــبــال  تعيش ســابــًقــا على قمم 
بنسبة  الجبلية  البرية  النباتات  بعض  نمو  قلة  وبالتالي  المنطقة،  بتلك  الــحــرارة  درجــات 
الــغــذاء. مــن  ــزواحــف  وال والــحــشــرات  الحيوانات  مختلف  حــرم  مــا  وهــو   ،40% على  تزيد 

من   80% فــقــدان  احتمالية  تظهر  الــمــؤشــرات  أغــلــب  أن  أخـــرى  دراســــات  أوضــحــت  كما 
فيما  الحالية،  انتشارها  ألماكن  الجمهورية  أنحاء  مختلف  في  والطيور  البرية  الكائنات 
يصعب  والــتــي  فيها  تعيش  الــتــي  الطبيعية  البيئة  تغير  بسبب  أخـــرى  أنـــواع  ستنقرض 
الــمــصــيــر، خاصة  الــنــبــاتــات الطبيعية ذات  الــعــديــد مــن  لــهــا، كــمــا ســتــواجــه  بــديــل  إيــجــاد 

أواًل- دولة أوجدتها 
الظروف البيئية:

أصياًل في  المصرية سبًبا  الطبيعية  البيئة  كانت 
نشأة وتطور وبقاء الحضارة المصرية منذ آالف 
السنين وإلى يومنا هذا، فنهر النيل -الذي يقطع 
البالد بشكل رأسي من الجندل األول جنوًبا إلى 
ساحل البحر المتوسط شمااًل بطول 1530كم- 
الخصبة  واألراضـــي  المياه  توفير  في  سبًبا  كــان 
الجوي  الطقس  ســاهــم  كما  لــلــزراعــة،  القابلة 
المعتدل الذي تميزت به البالد في نمو المحاصيل 
القديم  باإلنسان  دفــع  مما  أنــواعــهــا،  بمختلف 
األحراش  وسكنى  الترحال  حياة  عن  التخلي  إلى 
الزراعة. بجانب األرض ويمتهن  ليستقر  والجبال، 

البيئة  طبيعة  بفضل  المصري  الشعب  استطاع 
المحيطة، وبفضل مجهوداته التي توارثها على 
مـــدار أجــيــال، أن يصنع أكــبــر واحـــة خــضــراء على 
وادي  مساحة  وصــلــت  حيث  الــعــالــم،  مستوى 
أكثر من  إلى  العقود األخيرة  النيل ودلتاه خالل 
17.3 مليون فدان، وقد استخدم %90 من تلك 
مليون   15.64 بواقع  الزراعة  ألغراض  المساحة 
من  الــبــاقــيــة  النسبة  اســُتــخــدمــت  فيما  ــدان،  فــ
األرض والمقدرة بـنحو %10 في تشييد المرافق 
السكنية. المنشآت  وإقامة  والطرق  الخدمية 

التي شهدتها  المستمر  النمو  حالة  كما دفعت 
ثقافة  خــلــق  إلـــى  الــنــيــل والــدلــتــا  ــي وداي  أراضــ
التزاحم-  -وربما  البقاء  فكرة  تفضل  مجتمعية 
التوسع  فكرة  من  أكثر  المزروعة،  األرض  بجوار 
الخارجي على األراضي الصحراوية المحاذية، لذلك 
نجد اليوم %95.4 من تعداد المواطنين مرتكزين 
في محافظات الصعيد والدلتا، فيما تقع النسبة 
 4.6% بـ  والمقدرة  السكان  من  الباقية  القليلة 
داخل المحافظات الحدودية ومحافظات القناة. 

تتميز  التي  الخصبة  الزراعية  البيئة  جانب  وإلــى 
الــشــمــال  دول  مـــن  نــظــيــراتــهــا  دون  مــصــر  بــهــا 
الشرقية  الصحراوين  الــبــالد  تمتلك  اإلفــريــقــي، 
ألف   903 من  أكثر  مساحتيهما  البالغ  والغربية 

ثانًيا- تأثيرات متوقعة لتغير المناخ:
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لتغير  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  ومنها:  المناخية،  التغيرات 
أهمية  تقل  ولــم  للمناخ.  باريس  واتفاق  كيوتو،  واتفاقية  المناخ، 
المعاهدات  ببنود  وااللــتــزام  المشاركة  عن  الداخلية  المجهودات 
الدولية، حيث قامت مصر في عام 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية 
الوزرات  خبراء علميين وممثلين عن  التي ضمت  المناخية  للتغيرات 
التغيرات  ظــاهــرة  مواجهة  فــي  للمساهمة  الحكومية  والهيئات 
تلك  تحولت  ثــم  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  المناخية 
المناخية  للتغيرات  الوطني  المجلس  إلــى   2015 عــام  في  اللجنة 
الحكومية  الــجــهــات  مــن  لــعــدد  ممثاًل   25 على  يــزيــد  مــا  بعضوية 
بتطوير  المهتمة  الكيانات  من  عــدًدا  الدولة  أنشأت  كما  والعامة، 
حالة المناخ المحلي، ومنها: اللجنة الوطنية إللية التنمية النظيفة، 
واإلدارة المركزية للتغيرات المناخية، التابعتان لوزارة البيئة المصرية.

بإعداد  البيئة،  وزارة  فــي  ممثلة  المصرية،  الحكومة  قامت  كما 
نصوص  بتنفيذ  مصر  التزام  مدى  ترصد  التي  التقارير  من  مجموعة 
الوطني  اإلبــالغ  تقارير  أبــرزهــا:  ومــن  الموقعة،  الدولية  االتفاقات 
المساهمات  وتقرير  و2016،   1999 عــامــي  بين   INCCC الــثــالث 
االحتياجات  تقييم  وتقرير   ،2016 عــام   INDCs وطنًيا  الــمــحــددة 
التمويلية ألنشطة تغير المناخ NEEDS في عام 2010. كما أطلقت 
للتكيف  الوطنية  االستراتيجية   2011 عام  في  المصرية  الحكومة 
المجتمع  مــرونــة  ــادة  زيـ إلــى  هــدفــت  الــتــي  المناخية  التغيرات  مــع 
المناخية. التغيرات  عن  الناتجة  األخطار  مع  التعامل  في  المصري 

رؤيتها  تطبيق  إلــى   2014 عــام  منذ  المصرية  الــدولــة  سعت  كما 
خالل  مــن  الــواقــع،  أرض  على  المناخ  تغير  مشكلة  معالجة  لسبل 
استدامة  تحقيق  بين  تــوازن  التي  المشروعات  من  العديد  تنفيذ 
ــقــد تــنــوعــت تلك  ــة اإلنـــســـان. ول مـــــوارد الــبــيــئــة وتــحــقــيــق رفــاهــي
المشروعات بين تشييد البنى التحتية الخضراء، والمدن المستدامة، 
محطات  المشروعات  تلك  أمثلة  ومن  الذكية،  النقل  ومنظومات 
الرياح  طاقة  أو  الشمسية  الطاقة  ســواء  المتجددة،  الطاقة  إنتاج 
العالي  والسد  وفــارس  بنبان  من  كل  في  الكهرومائية  الطاقة  أو 
األحمر،  البحر  بمحافظة  الزيت  وجبل  والزعفرانة  أســوان،  بمحافظة 
2020 في  نــهــايــة  حــتــى  أســهــمــت  ــتــي  وال قــنــا،  بمحافظة  ــا  وإســن
النظيفة.  الكهرباء  من  ساعة  وات  جيجا  ألــف   24 يقارب  ما  إنتاج 

ا بتشييد عدد من مشروعات النقل الصديقة  كما تقوم الدولة حاليًّ
قرابة  طوله  سيبلغ  الــذي  السريع  الكهربائي  القطار  ومنها  للبيئة، 
2000 كم، وسيمتد في مسارات ثالثة، أولها من العلمين الجديدة 
الجيزة  بمحافظة  أكتوبر   6 مدينة  من  وثانيها  السخنة،  ميناء  حتى 
بين مدينة األقصر ومدينة  ثالثها فسيربط  أما  حتى مدينة أسوان، 
الغردقة على ساحل البحر األحمر. وعالوة على ذلك، تعتزم الدولة 
خالل  من  المصرية  العاصمة  داخــل  الكهربائي  الجر  شبكة  توسيع 

االستخدام  وثانيهما  الــمــنــاخ،  تغير  أولهما  تحديين؛  ستواجه  وأنــهــا 
ــر لــقــطــعــان الــمــاشــيــة. ــجــائ ــخــاطــئ مــمــثــاًل فـــي الـــرعـــي ال ــبــشــري ال ال

أبرزها  التحديات  من  العديد  أيًضا  المحلية  البحرية  البيئة  تواجه  كما 
تسبب  ما  وهو  والمتوسط،  األحمر  البحرين  مياه  حرارة  درجات  ارتفاع 
على  ذلك  لينعكس  البحرية،  الكائنات  من  مختلفة  أنــواع  انحسار  في 
انخفاض إنتاجية مصائد األسماك الساحلية، كما ساعد على ابيضاض 
الشعاب المرجانية. وعلى جانب آخر، ُينتظر أن يتسبب ذوبان الجليد في 
 15 بين  يتراوح  بمعدل  اإلفريقية  القارة  حول  البحار  مستويات  ارتفاع 
المناطق  من  عــدًدا  يهدد  ما  وهو   ،2100 عام  بحلول  و95 سنتيمتًرا 
ــاط وبــورســعــيــد.  ــمــدن الــمــصــريــة الــهــامــة مــثــل اإلســكــنــدريــة ودمــي وال

بل  فقط،  بيئية  المناخية  التغيرات  عــن  الناتجة  التبعات  تكون  ولــن 
المواطنين  الجبرية آلالف  كالهجرة  اجتماعية  تبعات  لتشمل  ستتطور 
وزيــادة  أيًضا،  والحياة  للعيش  المحلي  الطقس  مالءمة  عدم  بسبب 
احتمالية الجوع بسبب نقص المزروعات، باإلضافة إلى انتشار األمراض 
كما  القارص،  الطقس  أو  العالية  الحرارة  درجات  عن  الناجمة  واألوبئة 
ستقع العديد من القطاعات االقتصادية بالدولة تحت التهديد، وأولها 
القومي  الناتج  جملة  من   14.5% حجمه  يمثل  الذي  الزراعي  القطاع 
 25% نسبته  ما  تشغيل  في  أيًضا  يساهم  والــذي  للدولة،  اإلجمالي 
زراعي. بواقع 7.25 مليون عامل  العاملة في مصر  القوى  من جملة 

كما سيعاني القطاع السياحي المحلي من تراجع وتيرة أعماله، حيث 
والــريــاضــات  الشاطئية  المنتجعات  حــول  ا  حاليَّ أنشطته  أغلب  تتركز 
أن  المحتمل  ومــن  والــمــتــوســط،  األحــمــر  البحر  ساحلي  على  البحرية 
المناخ  لتحديات  نتيجة  البيئية  السياحة  حركة  تشغيل  احتمالية  تتراجع 
الثقافية  السياحة  على  اإلقبال  سيتراجع  فيما  مستقباًل،  المحتملة 
الــذي  مصر  بصعيد  الهامة  األثــريــة  المواقع  مــن  عــدد  لــوقــوع  نتيجة 
إلى  ذلــك  ليؤدي كل  الــعــام،  مــدار  حــرارة طقسه على  يوصف بشدة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  حجم  في  السياحة  قطاع  مساهمة  تراجع 
الوظائف  %12، وهو ما يهدد  بـنحو  للدولة والذي تقدر نسبته حالًيا 
المتاحة لنحو 3 ماليين عامل سياحي يشغلهم القطاع بشكل مباشر. 

بتنفيذ خطوات  الماضية  العقود  المصرية على مدار  الدولة  قامت 
بفاعلية في  المشاركة  أجل  خارجية وداخلية متسقة من  وتحركات 
الخطوات  تلك  أولى  تمثلت  ولقد  المناخية.  التغيرات  مشكلة  حل 
بمكافحة  المعنية  الدولية  االتفاقات  أهــم  على  مصر  توقيع  في 

ثالًثا- تحركات للمواجهة:
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المرحلتين  وتشييد  كــم،   98 بطول  للمونوريل  خطين  استحداث 

باإلضافة  بطول 29 كم،  الكبرى  القاهرة  مترو  والرابعة من  الثالثة 

 42 بطول  القاهرة  أنفاق  مترو  شبكة  من  الرابع  الخط  تشييد  إلى 

الذي  الخفيف  الكهربائي  القطار  مشروع  ذلــك  إلــى  ويضاف  كــم، 

كم.  66 بطول  الجديدة  اإلداريــة  بالعاصمة  القاهرة  شرق  سيصل 

كما تسعى مصر إلى تشييد 16 مدينة ذكية في عموم البالد، أولها 

متطورة،  إلكترونية  بأنظمة  التي ستدار  الجديدة  اإلدارية  العاصمة 

تعمل على ترشيد االستهالك من مختلف الموارد مثل إمدادات الغاز 

والكهرباء والمياه النظيفة، كما تقوم بتطبيق مفاهيم االستدامة 

مدينة  يجعلها  ما  وهو  بالسكان،  المحيطة  الحياة  مناحي  كل  في 

على  اإلداريــة ستحتوي  فالعاصمة  لها؛  ملوثة  وغير  للبيئة  صديقة 

أكبر حديقة خضراء من صنع اإلنسان في العالم بمساحة 990 فداًنا، 

وسُتروى تلك الحدائق من المياه المعالجة الناتجة عن استخدامات 

المجتمع المحلي بالعاصمة اإلدارية، كما سترتبط المدينة بمحطات 

اليومي  الناتجة عن االستهالك  الصلبة  النفايات  ومعامل لمعالجة 

الممكنة.  الحدود  ألدنــى  البيئة  تلوث  من  يقلل  ما  وهــو  للسكان، 

إلى  الـــزراعـــة،  وزارة  فــي  ممثلة  الــمــصــريــة،  الحكومة  تسعى  كما 

عموم  في  المزارعين  بتوجيه  وذلــك  الــغــذاء،  إنتاج  عمليات  تأمين 

العام  فــصــول  خــالل  زراعــتــهــا  الممكن  المحاصيل  لطبيعة  الــبــالد 

إلى  بــاإلضــافــة  محافظة،  بكل  الــمــنــاخ  حــالــة  على  بــنــاء  المختلفة 

القمح  مثل  االستراتيجية  المحاصيل  من  جديدة  سالالت  استنباط 

المتوقعة  غير  الحرارة  تقلبات  السالالت  تلك  تقاوم  حيث  واألرز، 

ســالالت  تطوير  إلــى  بــاإلضــافــة  العالمية،  الــمــنــاخ  تــغــيــرات  بسبب 

ما  وهــو  والبيض،  والحليب  للحوم  المنتجة  والــدواجــن  المواشي 

الحيوانية. الــبــروتــيــنــات  مختلف  مــن  الــبــالد  إنــتــاجــيــة  عــلــى  يــحــافــظ 

ختاًما، أدركت الحكومة المصرية مبكًرا خطورة التغيرات المناخية، 
مختلف  مع  للتكيف  البيئية  جهودها  الــراهــن  الوقت  في  وتكثف 

التغيرات المحتملة التي تطال بتداعياتها مختف القطاعات اإلنتاجية. 

االستثمارية  الكيانات  من  مجموعة  بدفع  ا  حاليًّ الدولة  تقوم  كما 

اختالف  على  الكهربائية  المركبات  تصنيع  نحو  والخاصة  العامة 

تحويل  إلــى  باإلضافة  الحافالت،  أو  السيارات  من  ســواء  أنواعها، 

الطبيعي. الغاز  استخدام  نحو  والبنزين  بالديزل  العاملة  السيارات 



أ. منى لطفي
الباحثة بالمرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

اتفاقية  األطــراف في  الــدول  رئاسة مؤتمر  ستتولى مصر 
والــذي   )COP27( المناخ  لتغير  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم 
الشيخ في  2022 بمدينة شرم  سينعقد في شهر نوفمبر 
لم  العالمي  االقتصاد  وأن  خاصة  األهمية،  بالغ  توقيت 
عن  فضاًل  »كــوفــيــد19-«،  جائحة  من  كامل  بشكل  يتعاَف 
تواتر األحداث السياسية التي شهدها العالم والتي غيرت 
بشكل كبير من موازين القوى الدولية، وهو ما يحتم توحيد 
األهــداف  وتحقيق  المؤتمر  هذا  إلنجاح  العالمية  الجهود 
المطلوبة، ال سيما على صعيد تقديم الدعم المالي للدول 
ووقف  االنبعاثات،  لخفض  آليات  وضــع  وكذلك  النامية، 
هذا،  الــحــراري.  لالحتباس  المسبب  الــحــرارة  درجــات  ارتفاع 
األفريقي  الصعيد  على  مصر  دور  االستضافة  تلك  وتدعم 
لضمان  منها  محاولة  فــي  الــقــارة  بلسان  ستتحدث  ألنها 
المناخية. التغيرات  مكافحة  بسياسات  المتعلقة  مطالبها 

»كوب 27«: 
االستعدادات 

المصرية
لسد ثغرات قمة 

جالسكو
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الــذي ضم ما يقرب   )COP26( أن مؤتمر األطــراف  الرغم من  على 
بالقضايا  العالم منشغاًل  العالم، قد جعل  120 من قادة دول  من 
مما  صفحته،  طويت  مــا  ُســرعــان  فإنه  أسبوعين،  لمدة  المناخية 
يعني أن القمة لم تحقق األهداف المرجوة منها بالشكل الكامل، 
إليها. وقد  توصلت  التي  النتائج  اآلراء حول  تضارب  خاصة في ظل 
إبراز  إليها قمة جالسكو في  التي توصلت  اإليجابية  النتائج  تمثلت 
مخاطر التغير المناخي؛ حيث نجحت القمة في تسليط الضوء على 
اآلثار  إلى  باإلضافة  اليوم،  وليدة  تكن  لم  التي  المناخية  التغيرات 
السلبية لتلك التغيرات، مع توضيح النمط االستهالكي المفرط، وما 
الطويل.  المدى  الخطورة على  بالغة  آثار  يترتب عليه من  أن  يمكن 
كما استطاعت الدول خالل القمة التأكيد على هدف اتفاق باريس 
العالمية  الحرارة  درجة  متوسط  الزيادة في  من  الحد  في  المتمثل 
إلى أقل بكثير من »2 درجة مئوية« فوق مستويات ما قبل الحقبة 
الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها إلى »1.5« درجة مئوية، من 
خالل وضع آليات وأدوات لوقف قطع الغابات، والحد من انبعاثات 
غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وغير ذلك من االنبعاثات السامة.

ــــدول  ومــــع ذلــــك، تــمــثــل أبــــرز إخـــفـــاقـــات الــقــمــة فـــي اســـتـــمـــرار ال
الرغم  فعلى  الفحم.  إنتاج  في  والهند(  )الصين  الكبرى  الصناعية 
البيئة  التداعيات  ذي  األمــر  لهذا  جــذريــة  حلول  وضــع  محاولة  مــن 
المنتجة  الــدول  أكبر  من  الدولتين  لكون  أنه  إال  الكبيرة،  والمناخية 
الفحم،  وقــف  على  اعتراضهما  أبــدتــا  فقد  للفحم،  والمستهلكة 
بــكــمــيــات منخفضة. كما  ولـــو  إنــتــاجــه  اســتــمــرارهــمــا فــي  وأعــلــنــتــا 
استطاعتا بما لهما من ثقٍل كاٍف اعتماد عبارتي »اإللغاء التدريجي« 
الُمضي  أستراليا  قررت  ذاته،  النسق  وعلى  التدريجي«.  و«الخفض 
الصناعة،  لتلك  الموجه  الحاد  االنتقاد  رغم  الفحم،  إنتاج  في  قدًما 
الـــذي تتسبب فيه. الــكــثــيــف  الــكــربــونــي  الــتــلــوث  والــمــتــمــثــل فــي 

كما أخفقت القمة في إجبار الدول الصناعية على الوفاء بالتزامها 
بتقديم 100 مليار دوالر للدول النامية بحلول 2020، وهو ما أقرته 
الدول الصناعية في عام 2009 بهدف الحد من اآلثار السلبية للتغيرات 
المناخية في الدول النامية، بما يساعدها على إقامة نظام مرن قادر 
على الصمود أمام الظواهر المناخية، خاصة وأن هذا الرقم يقل كثيًرا 
المتقدمة  الدول  أقرت  الــدول. وقد  لتلك  الفعلية  االحتياجات  عن 
خالل قمة جالسكو بأن هذا الهدف سيتحقق في عام 2023، إال أن 
النامية، خاصة  هذا اإلخفاق قوبل بحالة من »األسف« بين الدول 
االنبعاثات  بخفض  لها  الكبرى  الصناعية  الــدول  مطالبات  ظل  في 
الكربونية، وهو ما يستلزم استثمارات هائلة تحتاج إلى دعم منها.

كافية.  تكن  لــم  فإنها  جالسكو،  قمة  أهمية  أن  مــن  الــرغــم  على 
وانطالًقا من حرص مصر منذ سنوات على تبني سياسات من شأنها 
مواجهة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية، فضاًل عن خفض إسهامها 
مصر  تستعد  الــضــارة،  االنبعاثات  إجمالي  فــي  بالفعل-  -الضئيل 
الستضافة قمة المناخ )COP27( التي تسعى من خاللها إلى توحيد 
جهود العالم لمواجهة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على العديد 
والسكان(.  والصحة  المائية  والموارد  )الزراعة  مثل  القطاعات  من 
وفي هذا اإلطار، دشنت مصر العديد من المشروعات والمبادرات 
التي جمعتها االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما انتهت 
من المرحلة األولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة 
التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية. وقد بدأت الدولة كذلك 
األحفوري،  الوقود  استخدام  مسألة  في  جادة  خطوات  اتخاذ  في 
وتوسعت في توليد الطاقة المتجددة، مستهدفة الوصول بها إلى 
%42 من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر قبل حلول عام 2030.

تتبنى  التي  الخضراء  المدن  إلى  الدولة  اتجهت  ذلك،  على  وعالوة 
المباني  فــي  المفهوم  هــذا  تعزيز  مــع  الــمــســتــدامــة،  الــمــدن  فكر 
داخل  أو  الجديدة  ــة  اإلداريـ العاصمة  في  ســواء  كافة،  الحكومية 
كما  الشمسية.  الطاقة  على  االعتماد  خــالل  من  القائمة  المدن 
الطاقة  مــشــروعــات  مــن  الــعــديــد  لتنفيذ  فعلية  خــطــوات  اتــخــذت 
المتجددة )عن طريق إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من 
كمترو  المستدام  النقل  ومشروعات  األخــضــر(،  الهيدروجين  خــالل 
الصناعة،  قطاع  في  الطاقة  كفاءة  وتحسين  والمونوريل،  االنفاق 
باستخدام مياه  الغابات  زراعة  الزراعة من خالل  وكذلك في مجال 
الكربون  تخزين  مــشــروع  بجانب  هــذا  المعالجة.  الصحي  الــصــرف 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  ماليين   10 تخزين  يستهدف  الــذي 
األول  المشروع  2030، وسيكون هذا  بحلول عام  الصناعي سنوًيا 
مع  البترول  وزارة  تعاقد  خــالل  من  مصر  في  نوعه  من  األول  هو 
أن  بعد  األخــضــر  الهيدروجين  مــشــروعــات  ــًرا،  وأخــي ــبــي«.  »إن شــركــة 
منها  األولــــى-  الــمــرحــلــة  -خـــالل  تتضمن  لــه  استراتيجية  ُوضــعــت 
مليارات   4 إلى  قيمته  تصل  األخضر  الهيدروجين  لتوطين  مشروًعا 
دوالر من خالل تحالف مكون من صندوق مصر السيادي وشركات 
لألمونيا(  المنتجة  وفيرتيجلوب  النرويجية  وسكاتك  )أوراســكــوم 
ميجاوات   100 بــقــدرة  األخــضــر  الهيدروجين  إلنــتــاج  مصنع  إلنــشــاء 
.)2024 عام  في  تشغيله  بدء  المتوقع  )ومــن  السخنة  العين  في 

المتوقع  مــن  الــتــي  اإلقليمية  أو  العالمية  ــادرات  ــمــب ال أمـــا 
ــا فـــيـــمـــا يــلــي: ــهـ ــالـ ــمـ ــالل الـــقـــمـــة، فــيــمــكــن إجـ ــ ــ ــا خ ــهـ ــرحـ طـ

:»COP26« ثانًيا- االستعدادات المصرية:أواًل- نتائج قمة
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ومنها: المناخية،  للتغيرات  الدولية  االستجابة  بتعزيز  يتعلق  فيما 

• يقع على عاتق الدولة المصرية دفع الدول المتقدمة إلى االنتقال 

وتقديم  اللتزاماتها  الفوري  التنفيذ  مرحلة  إلى  الوعود  مرحلة  من 

خاصة  دوالر سنوًيا(،  مليار   100 )نحو  النامية  للدول  المالي  الدعم 

الصناعية  للدول  ملزمة  سياسات  وجود  تتطلب  الوعود  هذه  وأن 

لتعويض الدول األكثر تأثًرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.

• فيما يتعلق باستخدام الصين والهند للفحم في الصناعة الوطنية، 

فإنه من المتوقع أن تتمسك الدولتان بموقفهما من ذلك، خاصة في 

ظل التغيرات الجيوسياسية المتالحقة. لذا، من المتوقع أن تتبع مصر 

سياسة رشيدة تدفع الدولتين العتماد سياسة »اإللغاء التدريجي«.

المناخي من خالل  العمل  ريــادي في مجال  دور  لمصر  يصبح  وقد 

المطلوب  تحقق  لم  والتي  جالسكو،  قمة  ثغرات  لسد  جهودها 

المناخية  السلبية  اآلثار  لمعالجة  والمناسب  المرضي  بالشكل  منها 

الــمــنــاخ السابقة  ــأســره، فــضــاًل عــن أن قمة  ب الــعــالــم  تــواجــه  الــتــي 

والتي  المهمة  الــمــوضــوعــات  مــن  العديد  تحسم  لــم   »COP26«

وسينتظر  الفحم.  واستهالك  صناعة  مثل  مناخية  كــوارث  تشكل 

والبناء  المشترك  التعاون  نحو  العالم  دفــع  الشيخ  شــرم  قمة  من 

محددة  زمنية  خطة  وضــع  على  بناء  المناخية  الــكــوارث  لمواجهة 

ملزمة للدول كافة، وكذلك الضغط على الدول الصناعية المتقدمة 

المتسببة في العديد من األزمات المناخية لتعويض الدول النامية.

كي  المصرية  للدولة  جيدة  فرصة  الشيخ  شــرم  قمة  تعد  ختاًما، 

تستعرض المبادرات والمشروعات التي دشنتها لمواجهة التغيرات 

المناخية والتي يمكن االستعانة بها في القارة األفريقية، ال سيما 

الدولية  الثقة  يعكس  المناخ  مؤتمر  الستضافة  مصر  اختيار  أن 

عن  ممثاًل  بوصفها  األفــريــقــي  الصعيد  على  ــا  دورهـ ويــعــزز  فيها، 

خاصة  واألفــريــقــيــة  العالمية  بالقضايا  االهــتــمــام  ويــدفــع  الــقــارة، 

ــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون مــن أول  ــن الــغــذائــي وال قضية األمـ

بالقضايا  الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر. أما فيما يتعلق 

تأثره  وكيفية  المصري  المائي  األمــن  ملف  أن  شك  فال  المصرية، 

المصرية. ــات  ــويـ األولـ ــدارة  صــ يحتل  ســـوف  الــمــنــاخــيــة  بــالــتــغــيــرات 

أفضل  آليات  ابتكار  على  المبادرة  تلك  تركز  الطاقة:  نقل  مبادرة   •

المتجددة  للطاقة  السابقة  األفريقية  المبادرة  مثل  الطاقة،  لنقل 

كذلك  ــرى.  أخـ إقليمية  مناطق  فــي  تــكــرارهــا  الممكن  مــن  والــتــي 

نقله  ــاحــة  وإت الــواســع،  بمفهومه  الــمــســتــدام  النقل  نحو  الــتــوجــه 

للدول النامية، مع إشراك القطاع الخاص في تبني هذا المفهوم.

هذه  تستهدف  الزراعية:  للمحاصيل  المبكر  اإلنــذار  نظام  مبادرة   •

مبادرتي  بين  والربط  المائي،  باألمن  الغذائي  األمــن  ربط  المبادرة 

لتأثير  التصدي  طريق  عن  الساحلية  المناطق  وإدارة  المياه  نــدرة 

مصر  وتنفذ  الــصــيــاديــن،  حــيــاة  نوعية  اســتــدامــة  على  الــمــنــاخ  تغير 

في  ضخًما  مشروًعا  اإلنمائى  المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 

الطبيعة  على  قائمة  حلواًل  يقدم  الساحلية  المناطق  إدارة  مجال 

الحياة. نوعية  استدامة  على  المحلية  المجتمعات  حفاظ  بهدف 

الــمــنــاخ  ــرات  ــمـ ــؤتـ مـ تــنــاقــش  لـــم  الــمــخــلــفــات:  إدارة  ــادرة  ــ ــب مــ  •

تأثير  تــزايــد  الــرغــم مــن  الــمــخــلــفــات عــلــى  إدارة  الــســابــقــة مــســألــة 

ــراري، إذ إنـــه من  ــحـ تــلــك الــمــخــلــفــات عــلــى انــبــعــاثــات االحــتــبــاس الـ

ــن مــنــظــور إقــلــيــمــي وعـــالـــمـــي من  ــك مـ ــ ــمــتــوقــع مــنــاقــشــة ذل ال

ــر الــمــخــلــفــات فـــي أفــريــقــيــا. ــادرة تــتــعــلــق بـــــإدارة وتـــدويـ ــبـ خـــالل مـ

شرم  قمة  في  الدولية  الــمــبــادرات  من  عــدد  لطرح  مصر  وتستعد 

الــشــيــخ عــلــى نــحــو يــضــع االحــتــيــاجــات اإلنــســانــيــة فــي قــلــب عملية 

المطروحة كالطاقة والزراعة  الموضوعات  القرار، ويبلور أهم  اتخاذ 

المبادرات حول  تلك  وتدور  البيولوجي وغير ذلك.  والتنوع  والمياه 

إشــراك  خــالل  مــن  أفريقيا  فــي  المنتجة  الصلبة  المخلفات  تــدويــر 

ــقــارة األفريقية  الــقــطــاع الــخــاص وغــيــر الــرســمــي، وبــنــاء قــــدرات ال

المستدام  والنقل  والزراعة،  بالغذاء  المتعلقة  السياسات  وإصــالح 

الكربونية،  االنبعاثات  تخفيف  لدوره في  الكهربائي  النقل  ال سيما 

بين  والــربــط  المياه  إدارة  لتحسين  والمرونة  المياه  مع  والتكيف 

المستدامة،  التنمية  تحقيق  إطـــار  فــي  المناخ  تغير  ــار  وآثـ المياه 

الطبيعة  على  القائمة  الحلول  على  للتركيز  البيولوجي  والــتــنــوع 

المناخ. تغير  آثار  مواجهة  على  البيئي  والنظام  البشر  قدرة  وتعزيز 

ثالًثا- COP27.. اآلمال والمكاسب:





الــذي ُأســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــوالت االســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــوالت ذات األهميــة لألمــن القومــي  واإلقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتماًمــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
واإلقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، 
واألمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق األوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، واألنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــدٍد مــن اإلصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــًا عــن الموقــع اإللكترون ــة واإلنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج واألقسام
ُيمارس المركز رسالته من خال ثاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أواًل- برنامــج العاقــات الدوليــة: وُيعَنــى بدراســة التحــوالت الدوليــة األبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق األوســط، خاصــة ذات الطابــع االســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح واألمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف األقالي وذل
الدراســات األمريكيــة، وحــدة الدراســات األوروبيــة، وحــدة الدراســات اآلســيوية، وحــدة الدراســات اإلفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة واإلقليميــة.

ثانًيــا- برنامــج األمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا األمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة األمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة اإلرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــوالت ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: وُيعَن ثالًث
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة االقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا األســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس األجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفًقــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى األصعــدة المختلفــة )المحلــي، واإلقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” ألهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، باإلضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق األوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص األحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

المركز المصري للـفكر و الدراسات االستراتيجية






