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قب الجیوبولتیكیة للتغیر تحلیل العواال یمثل هذا البحث تحلیل التغیر المناخي بل 

قة بین فواعل هذا النظام مدى العدالة المناخیة التي تمثل طبیعة العال وكذلك یبین ، المناخي

 ، لذا تم تقسیم البحث إلى جزأین رئیسین: األول مدى العدالة المناخیة في النظامالمناخي

لتغیر المناخي. ان اهمیة دراسة العدالة الجیوبولیتكیه لعواقب ال، والثاني تحدید لعالميالمناخي ا

المناخیة تكمن في كونها توضح طبیعة العالقة بین النظام المناخي العالمي الجدید والعواقب 

عات الجیوبولتیكیة للتغیر المناخي بما یعنیه من طبیعة توزیع القوة في هذا النظام والمجمو 

ان العدالة المناخیة تحلل بنیة جغرافیة تتمثل في الفواعل  .تأثرة به من دول ومجتمعاتالم

واثارها على مستویات مكانیة مختلفة أن  تأثیر المناخ على المسارح الجیوستراتیجیة هو من 

، وال شك بأن الشروط المناخیة تدخل تمت دراستها عدد كبیر في المرات المسلمات التي

لى تأجیل تنفیذ أو إلغاء العملیات التكتیكیة التي تمهد لتطبیق الخطط تغیرات تؤدي إ

الجیوستراتیجیة على المجال العملیات إن كان عسكریا أو اقتصادیا أو ألغراض اإلدارة المدنیة 

  كإدارة األراضي وغیرها.

Abstract 

No This research represents analysis of climate change, but the analysis of 

the consequences geopolitical climate change, and also shows how climate justice 

that represent the nature of the relationship between the actors that the climate 

system, so the research is divided into two main: first the extent of climate justice 

in the global climate system, and second to determine the consequences 

geopolitical of climate change The importance of the study of climate justice lies in 

the fact explain the nature of the relationship between the global climate system 

and the new geopolitical consequences of climate chang, including the nature of 

the means of distribution of power in this system and groups of affected countries 

and communities The climate justice decomposition of the structure of geography 
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is the other actors and their effects on the levels of different spatial that the impact 

of climate on theaters geostrategic is granted, which has studied a large number 

of times, no doubt that the conditions of climate intervention changes lead to 

postpone the execution or cancellation of tactical operations that pave the way for 

the implementation of plans geo-strategic operations on the field that was militarily 

or economically or for the purposes of civil administration such as management of 

land and other. 

: ا  

) من أكثر الظواهر إثارة للجدل بین Climate change( التغیر المناخيتعد ظاهرة 

أوساط العلماء والباحثین والمهتمین بالبیئة وعامة الناس وتعدى هذا اإلهتمام  أوساطًا أخرى 

حتى وصل الى الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة وكذلك الهیئات الدولیة.  یعود السبب في 

لظاهرة على كل من اإلنسان وعناصر البیئة. لهذه اة والمدمرة ذلك الى التاثیرات الخطیر 

وتاثیراته على اإلنسان والبیئة باعتباره ناتج عن عوامل عدیدة منها ظاهرة االحتباس الحراري 

)Greenhouse effect.وقد الحظ  ) وتاثیراته في اإلنسان والحیاة على الكرة األرضیة

العلماء وجود عالقة واضحة بین زیادة تراكیز الغازات المسببة لظاهرة اإلحتباس الحراري في 

الغالف الجوي والتغیر المناخي في إرتفاع درجة حرارة  األرض وما یصاحبها من متغیرات 

الجو  مناخیة مؤثرة في المحیط الحیوي بكل مكوناته. یتمثل التغیر المناخي بإرتفاع درجة حرارة

والتغیر الحاصل في اوقات فصول السنة وٕازاحة األقالیم المناخیة  وزیادة حرارة وكذلك زیاده 

والمحیطات نتیجة ذوبان الجبال الثلجیة وثلوج القطبین  في ارتفاع مستویات سطوح  البحار

الشمالي والجنوبي والفیضانات والجفاف والعواصف واألعاصیر قد تمتد هذه التأثیرات الى 

الحروب والصراعات التي  ةساحات واسعة وتؤدي الى إنتشار الالجئین البیئیین وبروز خطور م

إلقتصادیة واالجتماعیة والمشاكل ا ةیمكن ان تحدث بین الدول نتیجة نقص المیاه العذب

إن ظاهرة اإلحتباس الحراري هي حقیقة علمیة تستند إلى معطیات مبنیة على . والسیاسیة

ات وٕاحصائیات موثقة. تثبت هذه البیانات واإلحصائیات الموثقة حجم أبحاث علمیة وبیان

التغییر والزیادة التي طرات على معدالت تركیزات غازات اإلحتباس الحراري، كذلك تبین من 

خالل األرقام معدالت إرتفاع درجات حرارة كوكب األرض منذ بدایة الثورة الصناعیة ولحد 

هرة الزال مستمرًا ومن المتوقع ان یزداد بشكل أكبر في إن تاثیرات هذه الظا .یومنا هذا
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ان ظاهرة التغیر المناخي التي اكتسبت هذا االهتمام الواسع یكمن سببها الرئیس في  المستقبل.

دول المركز الرأسمالي العالمي (دول العالم المتطورة الغنیة الرأسمالیة) ویكمن على وجه 

یلة وفقًا لسلوك هذه الدول. وبعبارة اخرى ان النظام الخصوص في مبدأ تحقیق الربح بأیة وس

و الذي اضر وال الرأسمالي اللیبرالي المعتمد على زیادة االنتاج في دول المركز الرأسمالي ه

  . یزال یضر بكوكبنا

راا :   

تعكس عدم المساواة العالمیة الكبیرة  المناخي  عدم المساواة في تلقي عواقب التغیرأن 

على الصعید االقتصادي واالجتماعي والسیاسي لقد باتت مشكلة التغیر المناخي من أكثر 

متزایدًا من قبل المنظمات الدولیة والحكومات  اهتماماالمشاكل البیئیة في العالم التي تالقي 

 تأثیراتاطنین لما لهذه المشكلة من والمنظمات البیئیة ووسائل اإلعالم ومراكز األبحاث والمو 

خطیرة ومدمرة للكثیر من المجتمعات. تعتبر الدول النامیة والفقیرة من أكثر الدول تاثرًا بهذه 

 االقتصادیة اإلمكانیاتالظاهرة ویعود السبب في ذلك كون حكومات هذه الدول ال تمتلك 

وهذا بدوره  .نامیة الخطورة عالمیاً الكافیة التي تحمي مواطنیها من تاثیرات هذه المشكلة المت

   :یقود الى طرح مشكلة البحث في صیغة ومضمون االسئلة االتیة

هل بنیة النظام المناخي العالمي الجدید تعكس بنیة النظام االقتصادي والسیاسي العالمي  -١

   ؟الجدید

ین وى العالمي بهل للتغیر المناخي عواقب جیوبولتیكیة تعكس عدم اإلنصاف على المست -٢

 ؟الدول والمجتمعات

 ا:  

فقد كانت فرضیة هذه المشكله هي  لالجابة عن كل التساؤالت التي طرحتها مشكلة الدراسة

    :كاالتي

  .ة ناتجة عن ظاهرة التغیر المناخيحدوث كوارث الطبیعی -١

الحــراري التــي أطلقهــا اإلنســان  ان اســباب حــدوث تغیــرات المناخیــة هــي غــازات اإلحتبــاس -٢

  .ي العالمفهي المسؤولة عن كل التغیرات المناخیة التي تحدث ف
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ف ا:  

ان نشوء ظاهرة التغیر المناخي وتطورها او تحدید خصائصه وانما محاولة اماطة 

اللثام عن العواقب التي تترتب على التغیر المناخي من منظور جیوبولتیكي مع تحدید طبیعة 

بنیة النظام المناخي العالمي وفواعله وبیان مواقع هذه الفواعل ضمن هذا النظام من خالل عد 

، واتساع نطاق االهتمام بهذه التي تهدد االمن والسلم الدولیینظاهرة التغیر المناخي من قضایا 

ة ، كما ان من اهداف البحث بیان مدى العدالة المناخیظاهرة عبر مستویات مكانیة مختلفةال

لتغیر المناخي یمثل اذ ان اثاره ال تتوزع بعدالة بین الدول والمجتمعات على رغم من ان ا

. ویحاول البحث ایضًا عبر المناقشة بیان كیف ان االفتراضات المكانیة للتغیر مشكلة عالمیة

فعالة كما كان مأموًال من  Climate Governanceالمناخي تعترض سبیل حاكمیة مناخ 

. إستعراض حجم الكوارث الطبیعیة )IPCCة الحكومیة المعنیة بالتغیر المناخي (انشاء الهیئ

 التي یسببها اإلحترار الكوني.

دور النشــــاطات اإلنســــانیة فــــي إطــــالق غــــازات اإلحتبــــاس الحــــراري وفــــي تلویــــث الغــــالف  -١

  الجوي. 

المناقشـــة الموضـــوعیة ألســـباب التغیـــر المنـــاخي ودور النشـــاط اإلنســـاني مـــن جهــــة ودور  -٢

            التغایرات في شدة اإلشعة الشمسیة ومدار األرض من جهة أخرى في ظاهرة اإلحترار الكوني.

ا ا و ا اا:     

   :العواقب الجیوبولیتكیة والعداله المناخیة :أوآل

الناتجة عن التغیر تمثل العدالة المناخیة رؤیة لحل وتخفیف األعباء غیر المتعادلة 

من  ؤولیة التاریخیة عن الجزء الكبیرالمناخي، والعدالة المناخیة كعدالة كونیة هي ان المس

تقع على عاتق الدول الصناعیة في المركز الرأسمالي العالمي  GHGانبعاثات الغازات الدفیئة 

Coreات قد أدركت في ، ولو أن المسؤولیة الرئیسة لدول هذا المركز من أجل تقلیل االنبعاث

، فان عادات اإلنتاج واالستهالك للدول تحدة اإلطاریة عن التغیر المناخياتفاقیة األمم الم

الصناعیة مثل الوالیات المتحدة استمرت في تهدید بقاء البشریة والتنوع الحیوي كونیًا ،وقد 

ضیة لدراسة التغیر المناخي كق Climate Justiceاستعمل مصطلح العدالة المناخیة 

  . )١(أخالقیة



.داود  سأ.د ا  

  

ا اوا ا اا  
ما   رس  

  

 )٤٠٧ ( 

 

وأخذًا باالعتبار ان أسباب التغیر المناخي وآثاره ذات عالقة بمفاهیم العدالة السیما 

، Quality، فإن هذا یعني فحص قضایا مثل النوعیة الة االجتماعیة والعدالة البیئیةالعد

المناخي. وٕادراكًا ، والمسؤولیة التاریخیة المرتبطة بالتغیر والحقوق الجماعیة وحقوق اإلنسان

وتشخیصًا للحقیقة فان أولئك األقل مسؤولیة عن التغیر المناخي فإن تأثیراته األكبر علیهم 

  .التغیر ُینظر إلیها من قبل الكثیرین كقضیة مركزیة في هذا

في هولندا بالتوازي  Hagueفي  ٢٠٠٠وقد عقد أول مؤتمر قمة للعدالة المناخیة عام 

. )UNFCCCراف اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة للتغیر المناخي (مع المؤتمر السادس ألط

 ، ثم توالت المؤتمراتRights issueوالمؤتمر قرر بان التغیر المناخي هو قضیة حقوق 

المنظمات المتخصصة في العدالة المناخیة وكان أهمها تشكیل شبكة العمل  وظهور

Network Action  وقد طرحت شعار (تغیر النظام  ٢٠٠٩للعدالة المناخیة التي ظهرت عام

ال تغیر المناخ) والذي استعمل على نطاق واسع من قبل الكثیرین من نشطاء العدالة المناخیة 

  . )٢(السیاسیة المسببة للتغیر المناخيللدعوة الى تغیرات في النظم االقتصادیة و 

في بولیفیا عن التغیر  ٢٠١٠اما مؤتمر الثاني  العالمي المنعقد في نیسان عام 

فقد وّجه نداء من اجل إعالن عالمي عن  Mother earthالمناخي وحقوق األم األرض 

  .)٣(حقوق األم األرض وٕانشاء محكمة عالمیة للعدالة البیئیة والمناخیة

سیة بین خطر تغیر المناخ والمسؤولیة تشیر توزیع االنبعاثات الحالیة الى عالقة عكو 

عن ذلك إذ یقدر اثر الكربون الناتج عن انبعاثات الغازات الخاص بأفقر ملیار شخص بحوالي 

، والن الملیار األفقر یعیشون في مناطق ریفیة وأحیاء من إجمالي اثر الكربون في العالم% ٣

دیدات تغیر المناخ وهم غیر حضریة فقیرة مكشوفة أمام الخطر فإنهم یتأثرون بشدة الته

مسؤولین عنها إال بقدر ضئیل. لكن یقلق الناس في العالم المتطور الغني بشكل متزاید من 

انبعاثات غازات الدفیئة الناجمة عن الدول النامیة ویمیلون الى ان یكونوا اقل ادراكًا لمكانهم 

ولیة التاریخیة عن التغیر . ولتوضیح صورة المسؤ )٤(الخاص في التوزیع العالمي لالنبعاثات

 ) دولة صناعیة قد أنتجت٢٤فان ( ٢٠٠٨ - ١٨٠٠المناخي یشار الى انه خالل المدة 

%) من ٢٧جت ()  دولة وأنت٩١من انبعاثات غازات الدفیئة وبقیة الدول وعددها ( %) ٧٣(

المناخیة بین وهذا یقودنا الى نقطة جوهریة تتضح فیها عدم تحقیق العدالة  .االنبعاثات العالمیة

؟ كبر عن تنظیف المناخ في المستقبلالدول وهنا نتسأل ... ما الدول التي ستتحمل العبء اال
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وهذا یحدد ایضًا التباینات المكانیة كبیرة، في حین ان حكومات الدول الصناعیة الغنیة تحاول 

  ، ولكن فاندفیئةكبح انبعاثاتها من غازات الان تُقنع حكومات الدول النامیة بانها بحاجة الى 

. ومـــن القـــرارات التـــي صـــدرت فـــي ل الصـــناعیة ال تعمـــل ذلـــك فـــي دولهـــااغلـــب حكومـــات الـــدو 

 البروتوكـــول كیوتـــو  یجـــب علـــى الـــدول الصـــناعیة الغنیـــة ان تقـــوم بتخفـــیض انبعاثاتهـــا بمعـــدل

  .)٥(٢٠١٢وبحلول عام  ١٩٩٠%) اقل من مستویات عام ٢,٥(

اء بعض الدول األوربیة، فان انبعاث الغازات ، انه باستثنیوضح ولكن الجدول اآلتي

. وكنتیجة فان ما یسمى ١٩٩٠واضح بین هذه الدول منذ عام الدفیئة قد ازدادت على نحو 

 Baumert and. ووفقًا لـ ة  جدیةبالمطالبین بحمایة المناخ یواجهون مشكلة مشروعیة وحقیقی

kete  الصناعیة ینقصها المصداقیة بخصوص فإن كثیرًا من الدول النامیة یعتقدون بان الدول

، وعملت القلیل في هذا المجال كما لمي لكبح انبعاثات غازات الدفیئةقضیة التعاون العا

  ).١یوضحه الجدول رقم (

  ٢٠٠٤-١٩٩٠تغیر انبعاثات الدول الصناعیة من غازات الدفیئة للفترة  )١جدول رقم (

 

  الدول

نســـبة التغیـــر فـــي انبعاثـــات 

  غازات الدفیئة

 

  الدول    

نســــــبة التغیــــــر فــــــي 

ـــــــــات غـــــــــازات  انبعاث

  الدفیئة

  ٢ ,٤٠  هولندا  ٢٥ ,١٠  استرالیا

  ٢١ ,٣٠  نیوزیلندا  ١٥ ,٧٠  النمسا

  ١٠ ,٣٠  النرویج  ١ ,٤٠  بلجیكا

  ٤١ ,٠٠  البرتغال  ٢٦ ,٦٠  كندا

  ٤٩ ,٠٠  اسبانیا  ١ ,١٠-  الدانمارك

  ٣ ,٥٠-  السوید  ١٤ ,٥٠  فنلندا

  ٠ ,٤٠  سویسرا  ٠ ,٨٠-  فرنسا

  ١٤ ,٣٠-  المملكة المتحدة  ١٧ ,٢٠  المانیا

  ١٥ , ٨٠  الوالیات المتحدة  ٢٣ ,١٠  ایرلندا

اطـــــراف بروتوكـــــول   ١٢ ,١٠  ایطالیا

  كیوتو

٢ ,٩٠  

      ٦ ,٥٠  الیابان

  .٢٠٠٥تقریر األمم المتحدة للتغیر المناخي والتنمیة لعام  -:المصدر
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الرأســمالي العــالمي بمــا تســمیه ومــن اجــل تحســین صــورتها ، تقــوم بعــض دول المركــز 

ان هــذه تعــد عملیــة تجمیــل غیــر ، )٦(امیــة لتطــویر تقنیــات صــدیقة للبیئــةبالمســاعدات للــدول الن

ناجحة للنظام الرأسمالي الذي بقي جـوهره كمـا هـو دون تغییـر ، وهكـذا فانـه ینبغـي علینـا ادراك 

ذا العــالم هــي نفســها التــي وقبــول حقیقــة ان الطریقــة التــي تنشــأ وتــوزع الثــروة بمقتضــاها فــي هــ

  .)٧(تسبب االثار المدمرة للتغیرات المناخیة

ولتفســــیر ظــــاهرة عــــدم العدالــــة المناخیــــة فانــــه ال بــــد مــــن التطــــرق الــــى نظریــــة المركــــز 

وتقوم هذه النظریة على فروض اساسیة أهمهـا ان الثـروة والقـوة  Core-peripheryواألطراف 

في العالم قد تركزت في أیدي الدول الرأسمالیة الرئیسـة نتیجـة للتفـاوت فـي القـدرة اإلنتاجیـة بـین 

لمتطور المتقدم الغني(المركـز) مختلف مناطق العالم مما جعل العالم عبارة عن جزئین: الجزء ا

  ).١، كما في الخریطة رقم ()٨((األطراف وشبه االطراف)والجزء المتخلف الضعیف 

  )١خریطه رقم (

  شبة األطراف) –ودول (األطراف  الرأسمالیةدول المركز 

  
 .٢٠٠٣تقریر السابع االمم المتحده حول اثار التغیر المناخي سنة  :المصدر

  

ویالحظ في الخریطة دول المركز الدول الرأسمالیة المصنعة تصنیعًا عالمیًا وهي 

الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي والیابان وكندا في حین تضم األطراف وشبه االطراف ما 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٤١٠(  

 

، ونشأ عن ذلك التقسیم ما یسمى تدور حول هذا المركز (المتروبول)تبقى من العالم التي 

الذي یعني نمط توزیع األدوار  International Division of Labourللعمل بالتقسیم الدولي 

والتخصصات االقتصادیة بین الدول بحیث یصبح لكل مجموعة دور محدد في السوق العالمیة 

  بحسب إمكاناتها ومستواها التكنولوجیا 

ائرة وبهذا فان تقسیم العمل الدولي یقوم منذ نشأته قبل عدة قرون على أساس عالقة ج -١

بین طرفین یتحكم أحدهما باألخر بما یمتلكه من قوة.تأخذ قضیة التغیر المناخي في ضوء 

نظریة المركز واألطراف ثالث مستویات تتخذ صورة هرمیة من المستوى العالمي الى 

 المستوى العالمي حیث الدول الصناعیة تستهلك الجزء األكبر من الموارد والطاقة )٩(المحلي

مة السكانیة وتنفث كمیات كبیرة من النفایات مما یّولد ضغوطًا على األنظویفوق نسبتها 

  .البیئیة ومنها النظام المناخي

طرة في حین تمثل مستوى الدولة حیث تمثل المراكز الحضریة (ونخبها) مراكز للسی -٢

سط كبیر . فالمراكز الحضریة تستأثر بالقسط األعظم من الموارد وتسهم بقاألریاف األطراف

الریفیة في الدول النامیة مما یعني ان  -. وتزداد الفروق الحضریةتلوث األوساط البیئیةفي 

المناطق غیر الحضریة هي التي تدفع ثمن التغیر المناخي نظرًا النخفاض نسبة مساهمتها في 

  .)١٠(التغیر المناخي ولعدم قدرتها على تخفیف أثار هذا التغیر او التكیف له

ع الى طبقتین، وء نظریة المركز واألطراف یمكن تقسیم المجتممستوى المجتمع: في ض -٣

، وهذا البعد الطبقي له عالقة بالتدهور البیئي وخلق ما یسمى بتلوث األغنیاء األغنیاء والفقراء

، اذ یسهم األغنیاء اینات من حیث الحجم والكم والنوع، ولكن باختالف وتبواألخر تلوث الفقراء

.... والخالصة )١١(تهالكهم األكثر ونفایاتهم األكبرأكثر من الفقراء السبتفعیل التغیر المناخي 

نستطیع ان نقرر بان الدول النامیة والفقراء فیها هم الفئة األشد تضررًا من التغیر المناخي 

یة في العالقات على الرغم من قلة مساهمتهم في هذا التغیر مما یعني وجود تبعیة مناخ

 .الدولیة المناخیة

   :التغیر المناخي والعواقب الجیوبولتیكیة -اثانی

بین النظامین الطبیعي ان الجغرافیا هي الحقل المعرفي الذي یدرس التداخل 

، وان التداخل األكثر تحدیدًا بین الجغرافیة والسیاسة ُیغطى بدوره من قبل حقل واالجتماعي

وهنا ال یمكن ان  الجیوبولتكسفرعي هو الجغرافیة السیاسیة ومن ِقبل ما تفرع عنها ونقصد به 



.داود  سأ.د ا  

  

ا اوا ا اا  
ما   رس  

  

 )٤١١ ( 

 

تفهم الجیوبولتكس مدرسة للفكر او والء الى مدرسة للفكر ولكن یمكن إن ینظر إلیها وسیلة 

للتحلیل تتعلق بتنوع محتوى ومقیاس األوضاع الجغرافیة بالنسبة لممارسة القوة وتحدید االطر 

من النظم الطبیعیة من اجل  المكانیة التي تتدفق خاللها القوة، وان الناس یعتمدون على عدد

ومن اجل استقرار مجتمعاتهم، وان الدرجة التي یتم بها ذلك والطرق التي یعبر بها عن  البقاء

هذا االعتماد وتتم إدارته تتباین على نحو كبیر بین المجتمعات في التاریخ وكذلك عبر العالم 

، حدودًا على االنتاج الزراعي وتضعالمعاصر، أما  العوامل المناخیة تؤثر في قضایا النقل ، 

  .)١٢(ومن ثم فإن مناخ الدولة یحدد البنیة االقتصادیة لها سیاستها الخارجیة بشكل غیر مباشر

وال شك في ان دینامیات ما بعد الحرب الباردة قد أفرزت ما یعرف بالنظام المناخي 

بدرجة رئیسة عن الطموح العالمي الجدید المشحون باألزمات والعواقب الجیوبولوتیكیة الناتجة 

االقتصادي ، والرغبة في اخذ موقع مهم في تقسیم العمل الدولي مما قاد الى تشابك المصالح 

  م هذه العواقب الجیوبولتیكیة هي:. واه)١٣(والرؤى وتقاطعها

العجز في الموارد:  أن التغیر المناخي سیغیر انماط التساقط ویقلـل المیـاه العذبـة المتـوفرة  - ١

مـن ) في اقالیم معینة ، كما ان تنـاقص االنتاجیـة الزراعیـة سـیقود الـى عـدم اال%٣٠-٢٠( من

هر تقلـص االراضـي ، وزیادة في اسعار الغذاء عبر العالم وان ظواالغذائي في الدول االقل نمواً 

، القابلة للزراعة، وانتشار نقص المیاه، ونقص الغذاء، ومخزون االسماك، والفیضانات المتزایـدة

 .)١٤(تحدث في الكثیر من اجزاء العالم جفاف الطویلوال

وان یقـود الـى  اال ان نقص المیاه على نحـو خـاص لـه امكانیـة ان یتسـبب باضـطرابات

وان االثر االجمالي هو ان التغیر المناخي  .فقدان اقتصادي مهم، حتى في االقتصادات القویة

هنـــاك خمـــس  .)١٥(Politicizedســـیزّود الوقـــود للصـــراعات الموجـــودة حـــول المـــوارد  المسیســـة 

  هي: السیاسي العالمي واالستقراراالمن طرق ُیضعف التغیر المناخي 

قـود الـى المالریـا یان تزاید تكرار وكثافة الكوارث الطبیعیة المترافقة مع عبء االمراض مثل   -أ 

، وهـــو ممـــا، یـــدفع الـــدول الفقیـــرة إلـــى أن تصـــبح دول هشـــة ومـــن ثـــم تقلـــص قـــدرة الـــدول النامیـــة

 تصبح دول فاشلة.

ان الكــــوارث الطبیعیــــة وتغیــــر الالنــــد ســــكیب یمكــــن ان تســــهم فــــي عــــدم اســــتقرار الســــكان   -ب 

المنـاخ) الـذي یجبـر المجموعـات المختلفـة للتنـافس  وهجرتهم غیر النظامیـة (مـا یسـمى بالجـيء

 على الموارد المتناقصة نفسها.



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٤١٢(  

 

ت فــي ســقوط االمطــار ودرجــة ، المترافقــة مــع التغیــراانمــاط الطقــس المتفجــرة (المتقلبــة)إن   - ج 

و المیـاه و ، تملك قدرة على اعـادة تشـكیل وانتـاج االقـالیم كاملـة وتعجـل مـن نـدرة الغـذاء الحرارة

  .الطاقة

تراجــع البحــر وثلــوج الیابســة یّمكــن مــن الوصــول الــى المــوارد التــي كــان ســابقًا ال یمكــن ان    -د 

كیــة ، ممــا یفجـر الخالفــات حــول ملالغــاز الموجــود فــي القـارة القطبیــةالوصـول الیهــا مثــل الـنفط و 

 .)١٦(هذه الموارد والسیطرة علیها

بكاملها غیر قابلة ان تملح وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف الكبیر یجعل مناطق 

إن ما نوه  .منخفضة الصغیرة لخطر عدم  البقاءللسكن وفي الحاالت المتطرفة یعرض الدول ال

. وهناك ثالثة ابعاد )١٧(هنا به یمكن ان یشكل ذریعة لمزید من عسكرة السیطرة على الموارد

 محتملة لذلك:

قل استعدادًا لالعتماد ان التنافس حول الموارد قد یقلص مساحة التعاون ویجعل الدول ا -١

  .ارد المشتركة عبر الحدود الدولیةعلى المو 

  .ان توقع تقلص الموارد قد یؤدي الى عسكرتها وضمانها بالقوة تجنبًا للنزاع علیها -٢

 .)١٨(ن فرص االستیالء (الوقائي) علیهاان تقلص الموارد قد یزید م -٣

تعد النطاقات الساحلیة هي مسكن -:لمدن في الدول العربیة الساحلیةأألخطار على ا  -أ 

لحوالي خمس سكان العالم، والعدد مرشح لالرتفاع سنویًا، فالمدن الكبرى مع بنیتها التحتیة 

، وان رالداعمة، مثل الموانئ ومصافي النفط، غالبًا ما تقع على الساحل أو في دلتاوات األنها

الطبیعیة یفرض مخاطر جدیة لهذه األقالیم ارتفاع مستوى البحر وزیادة تكرار وكثافة الكوارث 

  . )١٩(ومستقبلها االقتصادي

إن السواحل الشرقیة للصین والهند وكذلك اإلقلیم الكاریبي وأمریكا الوسطى ستكون 

 )٤,١٢) ملیون ودكا (٦ ,٩( متأثرة، ففي آسیا فان المدن الضخمة والساحلیة مثل جیناي

ملیون) عام  2١٨,) ملیون، ومومباي (٩١٤ ,٣() ملیون، وكلكتا ١١ ,٦ملیون، وكراجي (

) كم من ٥٠٠، فان (وفي غرب افریقیا ،قلیلة فوق مستوى سطح البحر تقع على أمتار ٢٠٠٥

خط الساحل بین أكرا (غانا) ودلتا النیجر (نایجیریا) من المتوقع ان تكون میجا بولس حضري 

  .)٢٠(٢٠٢٠ملیون نسمة بحلول عام  )٥٠( متصل الكثر من



.داود  سأ.د ا  

  

ا اوا ا اا  
ما   رس  

  

 )٤١٣ ( 

 

عدد السكان الذین یعیشون في المدن في الدول النامیة یتوقع ان یرتفع من  ان

 .٢٠٣٠بحلول عام %) ٥٦( الى ٢٠٠٥%) عام ٤٣(

اشارت عدد من دراسات بان هناك -فقدان وخالفات حدودیة في المنطقة العربیة :  -ب 

، االقلیمیةالبحریة وفقدان الحقوق احتماالت تظهر خالفات حول االراضي وخاصة الحدود 

 Loss of Territoryویتوقع العلماء تغیرات كبیرة بالنسبة للكتل االرضیة خالل هذا القرن.

) دولة ٤٠بضمتها دول كاملة مثل الدول الجزریة الصغیرة وقدرت إحدى الدراسات بان هناك(

جزریة صغیرة نامیة ستغرق بالكامل نتیجة الرتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغیر المناخي 

ولهذا هناك حاجة  Sinking Island Stateویطلق علیها الدول احیانًا الدول الغاطسة 

%) ٥٠. ال سیما وان اكثر من(وال سیما قانون البحار .)٢١(اعد القانون الدوليقو العادة تنقیح 

، وان المطارات كم من الساحل) 1,5والباسیفیكیة یعیشون ضمن(من سكان الجزر الكاریبیة 

والطرق والعواصم في الجزر الصغیرة في المحیطین الهندي والهادي والبحر الكاریبي بدون 

  .)٢٢(لساحل او في جزر مرجانیة صغیرةاستثناء ، تقع على طول ا

، انها تقع ل اذ تتمیز باستثناء مالطا وقبرصوال بد اإلشارة هنا الى خصائص هذه الدو 

لمداریة للهادي والهندي واألطلسي، وكذلك البحر في االقالیم المحیطیة المداریة وشبه ا

یر معرضة على نحو كب، وانها تشترك بالخصائص االتیة التي تجعلها المتوسط والكاریبي

بیعیة، ومعرضة ، ومحدودة الموارد الط، فهي صغیرة المساحةوجدي لتأثیرات التغیر المناخي

ي تجعلها حساسة ، واالنفتاح المفرط القتصادیاتها التللكوارث الطبیعیة، والعزلة النسبیة

یرة، وتمویل تحتیة فق .ومعدل نمو وكثافة عالیة، وبنیة ، وعدد سكان كبیرللصدمات الخارجیة

 .)٢ینظر خریطة رقم ( )٢٣(، ومهارات وموارد بشریة محدودةمحدود

  

  

  

  

  

  

 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٤١٤(  

 

  مناطق الدول والسواحل المعرضة للغرق: )٣خریطة رقم (

  

  

هذه الخصائص تجعل الدول الجزریة الصغیرة ذات قابلیة محدودة على التخفیف او 

، بقدر تعلقه مستقبًال البعد االخر للتنافسحر وارتفاع مستوى سطح الب التكیف للتغیر المناخي 

رد الطاقة والذي یتمثل في بفقدان اإلقلیم الوطني والخالفات الحدودیة یمكن ان یحدث حول موا

ستغالل كنتیجة المحتمل حول الموارد في االقالیم القطبیة التي ستصبح قابلة لال -الصراع

ضارة من التأكل والتدهور  ث دائرة، كذلك التصحر الذي یمكن ان ُیحدلالحترار العالمي

 تي تهدد االستقرار السیاسي للدول، الالبیئي، الهجرة، الصراع على االراضي والحدود

  .)٢٤(واألقالیم

 تغیر المناخي على السكان:تأثیرات ال -١

اذ  ٢٠٢٠تتنبأ األمم المتحدة بأنه سیكون هناك مالیین المهّجرین البیئیین بحلول عام 

 ، فان السكانومن جانب اخر ،د المحركات الرئیسة لهذه الظاهرةالمناخي أحیكون التغیر 

رضة ، واستبعاد اجتماعي یكونون اكثر ع، وبطالةالذین یعانون من ظروف صحیة صعبة

، هذه الهجرة دث الهجرة ضمن الدول وفیما بینها، الذي یفاقم أو ُیحلتأثیرات التغیر المناخي

مناطق االستقبال والمرور، ولهذا فان بعض الدول المعرضة یمكن ان تزید من الصراعات في 

. وتقدر منظمة )٢٥(بشكل متطرف للتغیر المناخي تدعو الى ادراك عالمي لهذا النوع من الهجرة

) ملیون ٢٠٠( عدد المهجرین في العالم بسبب التغیر المناخي بحوالي IOMالهجرة العالمیة 
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ق وبما ان التغیر المناخي سیقود الى غر  .)٢٦(شخص عند منتصف القرن الواحد والعشرین

، فان ذلك سیقود بدوره الى اعادة توزیع اراضي الدول وفقدانها القلیمها، وكذلك هجرة السكان

) ٢السكان في العالم بما یعنیه ذلك من صراعات على الموارد واالراضي. والجدول رقم (

  یوضح العالقة بین التغیر المناخي والهجرة.

  العالقة بین التغیر المناخي والهجرة المحتملة: )٢( جدول رقم

  المدى الزمني  نوع الهجرة  التغیر المناخي غیر المباشر  التغیر المناخي المباشر

التغیــــــــــــــر المنــــــــــــــاخي 

  التدریجي

، هجـــــرة العمـــــل الموســـــمیة  ، التاكلالكوارث المزمنة مثل الجفاف

  االنتشار المؤقت

  موسمیة

التغیــــــــــــــر المنــــــــــــــاخي 

  التدریجي

  سنویة  هجرة العمل التعاقدیة  ، التأكلالكوارث المزمنة الجفاف

التغیر المناخي المفاجئ 

  او التدریجي 

الكوارث الطبیعیة/ الجفـاف القاسـي ، 

  المجاعة ، الفیضانات 

الهجــــرة اإلجباریــــة/ هجـــــرة 

  العوز

  مؤقتة

التغیر المناخي المفاجئ 

  او التدریجي

تطــــــرف درجــــــات الحــــــرارة ، ارتفــــــاع 

  سطح البحرمستوى 

  مدى الحیاة  هجرة دائمة

Source: U. Kothar: (Migration and Chronic Poverty) Chronic Poverty Research 

center, University of Manchester, Working paper, No. 16, 2002,  

 

  :التغیر المناخي وتأثیره على االستقرار السیاسي للدول -٢

حاجات سكانها ككل او لتوفیر الحمایة لمواجهة  أن عدم قدرة الحكومات على اشباع

، سیحدث تمزقًا ویقود الى توترات بین رمان الذي یسببه التغیر المناخيالضیق او الح

. وهذا كله نیة والدینیة المختلفة ضمن الدول، كما یقود الى تطرف سیاسيالمجموعات االث

ر المناخي یمكن ان یزید على نحو یؤدي الى عدم استقرار الدول بل حتى االقالیم، وان التغی

للحكومات  .)٢٧(لمحدودةواضح عدم االستقرار في الدول الضعیفة الهشة یتجاوز القدرة ا

ان التغیر المناخي یمكن ان یقلل طاقة الدولة  لالستجابة بفاعلیة الى التحدیات التي تواجهها،

وان فقدان الدولة لطاقتها على التفاعل بسبب التأثیر الذي یسلطه على االقتصاد والمجتمع 

. وهذا اء اقل جودة في الواجبات المنجزةالتفاعلیة یعني ان الدولة تؤدي واجبات اقل أو اد

یمكن ان یتمثل في ضعف قدرة الدولة على ضبط االمن داخلیًا ونقص القوة االكراهیة 
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تغیر المناخ وفي المناطق التي تعاني عدم استقرار سیاسیا وتوترًا یمكن أن یشكل .خارجیاً 

  . )٢٨(یزید مشكلة ندرة المیاه تفاقماً  عامًال مضاعفًا للتهدید، بحیث

وٕاجماال فان قضیة التغیُّرات المناخیَّة أصبحت من أشد القضایا خطورة على المستوي  

المحلي والدولي خاصة في القارة اإلفریقیة لما لها من تداعیات ُتشكل خطًرا ُیحیط بُمستقبل 

األجیال القادمة الذین لهم الحق في البقاء في بیئة نظیفة آمنة، وأنَّ التغیُّرات البیئیة التي 

تتعرض لها الدول اإلفریقیة هي قضیة یتطلب التصدي لها تضافر الجهود والدولیة والمحلیة، 

حیث إنها تتجاوز الحدود الوطنیة وتمتد إلي سائر أنحاء األرض ُمعرضًة األمن العالمي 

 .)٢٩(وجمیع الكائنات الحیة للخطر وفي ُمقدمتها اإلنسان

 االقلیمیة ومصالح الدول القویة:النزاعات  -٣

أحد أكثر العوامل المسببة للصراع حول الموارد أهمیة یثور من التنافس المشتد حول 

   .الوصول إلى موارد الطاقة والسیطرة علیها

ان خطر الصراع بخصوص موارد الطاقة یتمثل في مثلث شاسع المساحة یمتد من 

. ضمن الشرقمال وبحر الصین الجنوبي في الخلیج العربي في الغرب الى بحر قزوین في الش

، الى جانب العدید من النزاعات جد اضخم تركزات الطاقة في العالمهذا المثلث االستراتیجي تو 

فضال عن ذلك تعرضها لضغوطات   االقلیمیة والمصالح االمنیة المتصادمة للدول القویة

 یرالتغیر المناخي كالجفاف والتدهور البیئي والكوارث الطبیعیة والموجات البحریة واالعاص

  .)٢٩(المدمرة

 ول وتخفیف تاثیر التغیر المناخي:سیاسات الد -٤

أن فشل المجتمع العالمي في تشخیص التهدیدات المحددة المنوه بها فان بنیة النظام 

وان تأثیرات التغیر المناخي ستقود الى االستیاء من  المناخي العالمي الجدید ستكون في خطر،

، ان تأثیرات سیاسات تخفیف ي واولئك االكثر تأثرًا بهالمناخاولئك االكثر مسؤولیة عن التغیر 

  )٣٠(تأثیر المناخ (أو فشل السیاسات) سیحرك التوتر السیاسي وطنیًا وعالمیاً 

وان الصراع المحتمل ال یقسم العالم بین شمال وجنوب فحسب، بل سیكون هنالك 

ایضًا تغیرات تحصل بین دول الجنوب العالم فیصبح ذات تقسیمات للدول التي تمتلك قوة 

التاثیر على الدول التي تتاثر بالتغیرات المناخیة وال سیما وان حصة الهند والصین متزایدة في 
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ة من الغازات فهي الدول التي لها المنافسة للتاثیرات المناخیة في العالم من االنبعاثات العالمی

  .)٣١(خالل تلك االنبعاثات

  :التهدیدات الموجهة نحو الرفاهیة البشریة -٥

ضمن انتاج ، تتالرفاهیة البشریة تعمل بعدة طرق ان تأثیرات التغیر المناخي على

، وكذلك الصحة وحدوث وتاكل االرض، والتصحر الغذاء واالمن الغذائي، المرتبط بندرة المیاه،

  امراض مختلف        

 ٢٠٠٧وبحسب ما أشارت به الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ  :العجز الغذائي  -أ 

داد في الدول المتقدمة بنسبة فان االنتاج الزراعي المحتمل بحلول ثمانینیات هذا القرن سوف یز 

  .)٣٢(المواسم الزراعیة ستصبح أطول) لسبب رئیس وهو ان %٨(

% علمًا بان دول ٩اما في الدول النامیة فیمكن ان یتراجع االنتاج الزراعي بنسبة 

افریقیا جنوب الصحراء ودول امریكا الالتینیة ستكون الخاسر االكبر، وینبغي ان نشیر في هذا 

قد  ٢٠١٠الل عام المجال الى ان االضطرابات المناخیة من حر وفیضان وجفاف وحرائق خ

، إذ بلغت نسبة االرتفاع في بورصة نائي في اسعار المحاصیل الزراعیةادت الى ارتفاع استث

% ) وهو ما لم تشهده البورصة من ٧٠حوالي ( –یة في العالمبورصة المواد الغذائ - شیكاغو

  الدولیة في االسواق  ٢٠١٠قبل، مع العلم ان سعر المحاصیل الزراعیة التي جرى تداولها عام 

وقـــد اشـــار المراقبـــون بـــأن اعلـــى مـــن ســـعرها الحقیقـــي، والســـبب فـــي ذلـــك یعـــود الـــى الحساســـیة 

، اضــیفت الیهــا الحقــًا الحــدیث عــن اســعار المحاصــیل للعوامــل المناخیــةالمفرطــة التــي تبــدیها 

ومـن المتوقـع ان تقـل انتاجیـة الحبـوب فـي العـروض السـفلى  الذعر المنـاخي واالحتـرار العـالمي

یقیــا وجنــوب اســیا وان یــزداد خطــر المجاعــة وهنــا ُیشــار إلــى أن الســكان الفقــراء فــي الــدول وافر 

اعتمــادهم علــى الزراعــة فــي النامیــة هــم األكثــر عرضــة لهــذا الخطــر علــى نحــو خــاص بســبب 

، وغالبـــًا زراعــة األراضـــي الهامشــیة ، كمـــا إن أزمــة أســـعار الغــذاء العالمیـــة تــؤثر فـــي معیشــتهم

  .)٣٣(الدول المعرضة آلثار التغیر المناخي  وسیفاقمها التغیر المناخياألمن الغذائي في 

ـــــراد  التـــــدهور الصـــــحي:  -ب  ـــــة األف ـــــة وطاق ـــــل قابلی ـــــار الســـــلبیة الصـــــحیة یمكـــــن أن تقل أن اآلث

والمجتمعات على التكیف للتغیر المنـاخي، وان التغیـر المنـاخي مـن المتوقـع ان یزیـد مـن تبـاین 

ولذا فان التغیر المناخي یكون لـه  وف انتقال االمراض،التساقط في بعض المناطق بجانب ظر 

التغذیــة و الوفــاة نتیجــة  وءســ عــدد مــن االثــار الصــحیة الســلبیة هــي ســهولة التعــرض للمــرض و
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فضال عن االجهاد  وأمـراض أخـرى الناتجـة عـن االوزون المرتفـع  لالحداث المناخیة المتطرفة 

د الســكان المعرضــین ألخطــار االمــراض الواصــل لــالرض فــي المنــاطق الحضــریة و زیــادة عــد

  .)٣٤(المختلفة، وان عجز الوصول الى میاه شرب آمنة هو السبب الرئیس النتشار االمراض

یموتون سنویًا من  ) ملیون شخص٢,٢فإن ( WHOووفقًا لمنظمة الصحة العالمیة 

الحرارة وان زیادة ، وغالبیتهم اطفال وشبان، وكما الحظت المنظمة فان ارتفاع درجة االسهال

كبیرة او نقص كبیر في المیاه یمكن ان یسّهل انتقال االمراض، وكما اصبح معروفًا ان التغیر 

 . )٣٥(ي یسبب التدهور الصحي في المجتمعالمناخي هو الذ

ان العدیــــــد مـــــن الهیئــــــات قــــــد اشــــــارت الـــــى ان الــــــدول التــــــي تمتلــــــك  :القـــــدرة االقتصــــــادیة  - ج 

ى أمتصـاص تـأثیرات الـدول االكثـر نمـوًا، والكبیـرة هـي أكثـر قـدرة علـاالقتصادات المتنوعـة هـي 

بب عــددًا مــن التمزقــات وكــذلك اشــارت الــى ان التغیــر المنــاخي یمكــن ان یســ ،التغیــر المنــاخي

  ، ویقلل من عوائد الحكومات ویعیق طاقتها في النمو االقتصادي ، فهو یؤثر سلباً االقتصادیة

مثل فقدان المحصول  ن یؤثر سلبًا في مخرجات االقتصادكما ان التغیر المناخي یمكن ا 

او الفیضان وكذلك عبر تأثیر التغیر المناخي على التغذیة والصحة البشریة  نتیجة الجفاف

  .)٣٦(مما یقلل من االنتاجیة الحیوانیة والبشریة

ضــــي ویســــبب ضــــررًا للرأســــمال كمــــا یمكــــن ان یســــهم التغیــــر المنــــاخي فــــي تآكــــل االرا

، وغیرهــا مــا یقلـل مــن امكانیــة والبنیــة التحتیـة، مثــل الطــرق، والمـوانئ، وشــبكة الطاقـةالطبیعـي، 

  .االقتصاد االنتاجیة

الزراعـة وتلـك الـدول  –على نحو كبیر على القطـاع االولـيان االقتصادات التي تعتمد 

، هـــي ل الـــدول الجزریـــة الصـــغیرة النامیـــةالمداریـــة التـــي تعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة علـــى الســـیاحة مثـــ

  معرضة اكثر الى التأثیرات االقتصادیة السلبیة للتغیر المناخي.

، فــإن زیــادة الضــغط الــدول الهشــة والتــوترات الداخلیــة امــا الــدول التــي تتمیــز بخصــائص

، عمومــاً . )٣٧(یــة التغلــب علــى المشــكالت الموجــودةالبیئــي الــذي یســببه المنــاخ ســیعقد مــن امكان

  فإنه یمكن ان یؤدي الى:

  .موارد الطبیعیة المتزایدة الندرةحول النمو التوترات   -أ 

 .لدولة وزیادة خطر الصراع الداخليهبوط سلطة ا  -ب 

  .عدم االستقرار السیاسي والتطرف  - ج 
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  ؟او تعرضًا ألضرار التغیر المناخيلكن ما الدول األكثر تضررًا 

ان المخــاطر المتعلقــة بــالتغیر المنــاخي ســوف ال تكــون موزعــة بعدالــة عالمیــًا بــل إنهــا 

، وفـي حــین ان العواقـب المحلیــة ى بعـض الــدول والمجتمعـات مــن غیرهـاأكثـر تــأثیرًا علـ سـتكون

  .)٣٨(واإلقلیمیة للتغیر المناخي تبقى صعبة التنبوء بها

  

  

اا:  
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