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عن املحررين
جوســتافو سوســا-نونزي هــو أســتاذ مشــارك يف برنامــج ابلحــوث يف اتلعــاون
ادلويل واتلنميــة والسياســة العامــة ،ملعهــد أحبــاث ادلكتــور خوســيه ماريــا لويــس
مــورا (معهــد مــورا) يف مكســيكو ســييت .حصــل ىلع درجــة ادلكتــوراه يف العلــوم
السياســية مــن جامعــة إيســت أجنليــا .ترتكــز اهتماماتــه ابلحثيــة ىلع اتلعــاون
ادلويل يف جمــال ابليئــة ،والسياســات ابليئيــة وتغــر املنــاخ ىلع املســتوى اإلقليــي
(االحتــاد األورويب وأمريــكا الشــمايلة) واملســتوى الوطــي  -مــع اهتمــام خــاص
ٍّ
جبــودة اهلــواء وسياســات املحيطــات ىلع حــد ســواء .وهــو عضــو يف شــبكة ابلحوث
املكســيكية حــول اتلعــاون ادلويل واتلنميــة  ،REMECIDمــن بــن مجعيــات حبثية
أخرى.
إد أتكيــز هــو مرشــح دكتــوراه يف الطاقــة وابليئــة واملرونــة جبامعــة بريســتول.
ويرتكــز حبثــه لدلكتــوراه ىلع اتلصــورات املتنافســة للبيئــة ،وىلع وجــه اخلصــوص
عــن امليــاه وكيفيــة اتلفاعــل واتلنافــس بــن هــذه اتلفاهمــات يف إطــار اخلطــاب،
مــع اســتخدام بنــاء الســدود يف الربازيــل املعارصة كدراســة حالــة .هذا مــع الرتكزي
بشــل خــاص ىلع اخلطابــات املســتخدمة يف إضعــاف املعارضــة للمخططــات
املهمــة لإلصــاح وبنــاء ابلنيــة اتلحتيــة .وتشــمل اهتماماتــه ابلحثيــة األوســع
ً
نطاقــا رسديــات اتلغــر املنــايخ ،والــزاع ابليــي ،واألنرثوبوســن.

ملخص
ليــس مــن قبيــل املبالغــة القــول بــأن تغــر املنــاخ وقضايــا ابليئة قــد أصبحت
هلمــا أهميــة مزتايــدة يف جمــال العالقــات ادلويلــة .إن مناقشــات واســراتيجيات
وآيلــات اتلخفيــف واتلكيــف يتــم تطويرهــا بالاكمــل ىلع املســتوى ادلويل ،وهــو
مــا يــدل ً
اغبلــا ىلع الفــروق ادلقيقــة يف السياســات ادلويلــة .وعــاوة ىلع ذلــك،
فــإن اتلعقيــدات املالزمــة تلغــر املنــاخ جتعلــه ظاهــرة شــائكة بشــل خــاص
بالنســبة للحوكمــة ادلويلــة .ومــع ذلــك ،فــإن اإلجــراءات املتخــذة ىلع الصعيــد
ادلويل ما زالــت توفــر أجنــع الطــرق للتصــدي لشــبح تغــر املنــاخ.
يف أعقــاب مؤتمــر باريــس  ،2015تقــدم هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت
ً
فهمــا للعالقــة املعقــدة بــن العالقــات ادلويلــة ،وابليئــة ،وتغــر املنــاخ .وتــورد
تفاصيــل االجتاهــات احلايلــة لدلراســة ،وتستكشــف أهــم املســارات تلقييــم
القضايــا ابليئيــة بوصفهــا مســألة تتعلــق باحلوكمــة ادلويلــة ،كمــا توفــر وجهــات
فهمــا ًّ
نظــر حــول املســار املتجــه قُ ُد ًمــا .وتقــدم لك مســاهمة يف املجموعــة ً
مهمــا
لفكــرة أن اتفاقيــة باريــس ال يمكــن أن تمثــل اذلروة .باألحــرى ،وكمــا تبــن
هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت ،إنمــا يه بدايــة اجلهــود العامليــة.
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جامعة بريستول ،اململكة املتحدة
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معهد مورا ،املكسيك

يف  12نوفمــر  ،2015جلســت جمموعــة مــن ً 50
طابلــا مــن طــاب املــدارس يف
بريســتول باململكــة املتحــدة ،للمشــاركة يف تمريــن تفــاوض شــبه منظــم ،بهــدف
واحــد :أن يقومــوا ً
معــا بتكويــن نظــام اعلــي إجيــايب للتخفيــف واتلكيــف مــع
شــبح اتلغــر املنــايخ املتحــول((( .لقــد اكن حدثًــا صغـ ً
ـرا ،ولكنــه تضمــن مغــزى
ًّ
هامــا .يف جتميــع االســراتيجيات ادلويلــة ً
معــا ،اضطــر مجيــع املشــاركني للتصــارع
ْ
مــع تعقيــدات املصالــح الوطنيــة (ســواء اكنــوا ُمؤثريــن ىلع أنفســهم ،أو منغمســن
يف املصلحــة اذلاتيــة) ىلع املســتوى ادلويل .اكنــت انلتيجــة ،باختصــار ،فوضويــة.
انســحبت منظمــة الســام األخــر  Greenpeaceمــن املفاوضــات .اســتولت
الربازيــل ىلع امليكروفــون مــن رؤســاء اجللســة .أمــا الســويد وروســيا فقــد ســارت
إحداهمــا ىلع نهــج األخــرى ،تعبـ ً
ـرا عــن عــدم ســعادتهما برسقــة األضــواء مــن
قبــل الربازيــل .وبصــورة مؤثــرة ،اكنــت هــذه الطبيعــة الفوضويــة موجــودة حــى
بــدون تعقيــدات نظــام تغــر املنــاخ  -فليــس هنــاك حــق يف إجــراء تعديــات،
وﻻ حاجــة إىل توافــق اآلراء ،مــع ضغــط حمــدود مــن خــارج القاعــة .لقــد اكن
ً
رضبــا مــن رضوب املعجــزات أن يتــم الوصــول إىل أي شــل مــن أشــال االتفــاق
ًّ
إجيابيــا للغايــة.
– ولكنــه حــدث ،واكن هــذا
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يف  12ديســمرب  ،2015تدفــق مندوبــو مــا يقــرب مــن  200دولــة إىل «لــو بورجيــه»
يف باريــس حلضــور املناقشــة العامــة للمؤتمــر احلــادي والعرشيــن لألطــراف
 ،COP-21يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ .UNFCCC
بعــد أســبوعني مــن املفاوضــات املحمومــة  -والــي ً
اغبلــا مــا اكنــت يلليــة  -تــم
اتلوصــل إىل مســودة اتفــاق .محلــت هــذه اللحظــة ،الــي تــم اعتبارهــا بمثابــة
ً
منعطــف تاريــي يف املعركــة ضــد اتلغــر املنــايخ ،محلــت وعــودا عظيمــة.
وبهــدف إبقــاء درجــات احلــرارة أقــل مــن  1.5درجــة مئويــة ،فــإن إنشــاء آيلــة
الفقــد واألرضار  -ىلع الرغــم مــن اســتبعاد املطابلــات باتلعويــض  -وتوفــر
ـارا ًّ
خطــط املنــاخ الوطنيــة ،لكهــا تقــدم مسـ ً
مهمــا إىل األمــام.
ومقارنــة بالكيفيــة الــي أمكــن بهــا هلــذا املؤتمــر أن ينجــح  -وقــد ســبق
ً
تقدمــا .ومــع ذلــك ،اســتمرت األصــوات انلاقــدة.
هل ذلــك  -فــإن ذلــك يعــد
لكــن يبــدو أن ادلول واملجتمعــات الضعيفــة قــد أصابهــا القليــل مــن اتلغــر،
كمــا يظهــر أن هــدف ابلقــاء حتــت  1.5درجــة مئويــة غــر قابــل للتحقــق ،وأن

آيلــات اتلخفيــف األكــر تقدميــة اغئبــة بشــل ملحــوظ .وىلع الرغــم ممــا حــدث
مــن ارتيــاح يف «لــو بورجيــه» ،فــإن الوقــت وحــده ســيخربنا مــا إذا اكن هــذا هــو
االتفــاق اذلي حيتاجــه العالــم.

وقــد ُوضــع هــذا الكتــاب يف األســابيع واألشــهر الســابقة ملؤتمــر باريــس ،وحىت
وقــت كتابــة هــذا اتلقريــر ،لــم يكــن حــر االتفاقيــة قــد جــف بعــد .ونتيجــة
ذللــك ،ﻻ يمكــن هلــذه املجموعــة مــن املقــاالت أن تقــدم أي حتليــل متماســك
ً
ُ
للمســار املــايض ق ُد ًمــا اذلي تمثلــه .وبــدل مــن ذلــك ،فإنهــا تســى إىل توفــر
فهــم تكميــي للكيفيــة الــي جيــب أن يســى بهــا املجتمــع ادلويل إىل إاعدة تقييــم
فهمــه تلغــر املنــاخ ،وتكتيــات اتلخفيــف واتلكيــف ،وملــاذا يتعــن عليــه ذلك.
باريــس ليســت يه احلــل  -جيــب فقــط أن تكــون ابلدايــة.
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هــذه احلالــة األوىل أعــاه ،قــد تظهــر يف صــورة أقاويــل  -ويه كذلــك ىلع
األرجــح .آالف مــن الفعايلــات املماثلــة ســبق أن تــم تنظيمهــا يف مجيــع أحنــاء
ً
مجيعــا إىل االســتنتاج نفســه :إن تغــر املنــاخ وابليئــة
العالــم ،ويه تشــر
يكتســبان أهميــة مزتايــدة يف جمــال العالقــات ادلويلــة ،ولكــن العكــس
صحيــح ً
أيضــا .لقــد تــم تطويــر اســراتيجيات وآيلــات للتخفيــف مــن آثــار تغــر
املنــاخ واتلكيــف معــه ىلع الصعيــد ادلويل  -ممــا يــؤدي إىل تشــبعها بــرااعت
السياســة ادلويلــة واحلوكمــة .وهــذا أمــر مثــر للمشــالك :فآثــار تغــر املنــاخ لــن
ً
يتــم اختبارهــا يف املقــام األول ىلع مقيــاس مبــدأ وســتفايلا ،بــل ســتؤثر بــدل مــن
ذلــك ىلع حيــاة مــن هــم ىلع املســتوى املحــي .وهكــذا ،قــد يبــدو أن املفارقــة
املتناهيــة أنشــئت؛ حيــث نشــعر بالظواهــر ىلع أحــد املســتويات ،بينمــا القــرار
يتــم اختــاذه ىلع مســتوى آخــر.
ومــع ذلــك ،ونظـ ً
ـرا للطابــع العالــي تلغــر املنــاخ  -واملســئويلات املتعلقــة
بــه ،فــإن املســتوى ادلويل يوفــر أجنــع الطــرق حنــو اتلخفيــف واتلكيــف(((.

وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن اآلثــار املحليــة تلغــر املنــاخ يمكــن أن تتجــاوز املوقــع
وأن تكــون ملموســة ىلع الصعيــد ادلويل .ويمكــن ربــط احلــرب يف ســوريا -
وأزمــة الالجئــن املرتبطــة بهــا  -بفــرة طويلــة مــن اجلفــاف يف ابلــد اذلي دفــع
ً
فقــراء الريــف إىل املــدن لــي جيــدوا مســتقبلهم حمــدودا باحلكــم االســتبدادي
واتلقاعــس .وقــد نمــت االحتجاجــات الشــعبية ضــد اتلكســر اهليدرويلــي
ً
حتالفــا ًّ
اعمليــا مــن املجتمــع
واتلخلــص مــن صنــااعت الوقــود األحفــوري ،تلصبــح
ً
وأخــرا ،فــإن مســتقبل احلــل الوســط
املــدين ،واألحــزاب السياســية واألفــراد.
اذلي تنتظــره العديــد مــن ادلول اجلزريــة الصغــرة انلاميــة  ،SIDSبســبب ارتفــاع
مســتوى ســطح ابلحــر ،واملصــر غــر املحســوم لســانها ،قــد أديــا إىل فهــم واضح
للظلــم ادلويل املوجــود يف املفاوضــات متعــددة األطــراف حــول تغــر املنــاخ.
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إنهــا تلــك احلالــة األخــرة الــي تمنحنــا قــراءة هامــة تلغــر املنــاخ :ويه أنــه
يمثــل أزمــة وجوديــة .ليــس للكوكــب ،ولكــن بالنســبة نلــا .ومــع ذلــك ،ونظـ ً
ـرا
لألوضــاع ابليئيــة اخلطــرة الــي ســيجد فيهــا كثــرون مــن العالــم أنفســهم ،فــإن
هنــاك حاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود لفهــم العالقــات بــن تغــر املنــاخ
واحلوكمــة ادلويلــة .ويه تلــك احلاجــة الــي تتخذهــا هــذه املجموعــة كنقطــة
انطــاق هلــا .وللقيــام بذلــك ،فإنهــا تقــوم بتتبــع خــط غــي مــن األدبيــات .مــن
بــول ر .إيريلــك ( ،)1971وجاريــت هــاردن ( ،)1968إىل أنتــوين جيدنــز (،)2009
ونعــويم كاليــن ()2015؛ إذ اســتحوذ جمــال تغــر املنــاخ وحوكمتــه ىلع عقــول
كثرييــن.
فابلاحثــون يف ادلراســات األمنيــة ً
اغبلــا مــا يصــورون املشــالك ابليئيــة
باعتبارهــا تهديـ ً
ـدا لألمــن ادلويل  -مــع تركــز مزتايــد ىلع تغــر املنــاخ((( .فيمــا
نظــر آخــرون إىل مناقشــة املشــالك العاملية الشــائعة (مثل اســتنفاد طبقــة األوزون،
واالحتبــاس احلــراري) كقضايــا جيــب حلهــا يف االتفاقــات متعــددة األطــراف(((،

وقــد تــم تقديــم العديــد مــن وجهــات انلظــر مــن خــال هــذه األدبيــات،
إمــا داعمــة أو رافضــة للحاجــة إىل اختــاذ إجــراء دويل .وقــد افــرض أنصــار
(((
ادلاروينيــة االجتماعيــة وجــود عالقــة قويــة بــن الطبيعــة ،والبرشيــة اجلماعيــة
والــي مــن شــأنها أن توفــر تربيــرات بيولوجيــة لالقتصاديــات الرأســمايلة القائمــة
ىلع مبــدأ «دعــه يعمــل» ،يف نظــام يواجــه أزمــة تغــر املنــاخ((( .يف إطــار هــذه
دورا حاسـ ً
القــراءة ،يمكــن لألســواق احلــرة أن تــؤدي ً
ـما يف اتلعامــل مــع نــدرة
وتــردي املــوارد الطبيعيــة ،مــن خــال توفــر احلافــز .فاالعتقــاد بــأن الســوق
ســوف يعالــج مجيــع املشــالك ﻻ يــزال مسـ ًّ
ـتمرا .ويمكــن مالحظــة مثــل هــذا
النشــاط يف خمططــات خفــض االنبعاثــات انلاجتــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا
 ،REDDو + REDDملاكفحــة إزالــة الغابــات ،وجتــارة الكربــون ،وخصخصــة
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إمــدادات امليــاه يف مجيــع أحنــاء العالــم .ومــع ذلــك ،جتــدر اإلشــارة إىل أن مثــل
هــذه املخططــات تعرضــت النتقــادات واســعة ،باعتبارهــا ســاحة جديــدة لتســليع
املــوارد((( .ونتيجــة ذللــك ،إذا أردنــا إصــاح السياســات ابليئيــة ،ينبــي أن نضــع
ًّ
يف اعتبارنــا كل مــن اتلغــرات االجتماعيــة واتلغــرات ابليئيــة((( ،وكذلــك
الطريقــة الــي يتفاعــان بهــا .ومــن املهــم أن نالحــظ أن تغــر املنــاخ جيربنــا
ً
مجيعــا ىلع مواجهــة ســؤال وجــودي هــام :مــا جوهــر عالقتنــا بالعالــم الطبيــي؟

باختصــار ،مرحبًــا بكــم يف عــر األنرثوبوســن .مجيــع الاكئنــات احليــة تقــوم
بتحويــل مســكنها بدرجــة مــا ،نقــار اخلشــب يصنــع ً
ثقوبــا يف األشــجار ،ممــا يؤدي
إىل إنشــاء مواقــع لألعشــاش ،القــوارض تقــوم حبفــر اجلحــور ،والقنــادس تبــي
الســدود .أمــا املجتمــع البــري ،فقــد أخذهــا إىل مســتوى جديــد .لقــد تــم جتزئة
أكــر مــن نصــف األنظمــة انلهريــة الكبــرة ىلع كوكــب األرض مــن خــال
بنــاء الســدود ،وأدى أكــر مــن  45,000ســد عمــاق إىل تعطيــل ثلــي تدفقــات
امليــاه العذبــة الطبيعيــة يف مجيــع أحنــاء العالــم .لقــد قمنــا باســتزناف مســتنقعات

ومســتوداعت امليــاه اجلوفيــة بأكملهــا .وغرينــا دورة الكربــون ،ودورة انليرتوجــن،
ومحوضــة املحيطــات .لقــد أنشــأنا مناطــق حرضيــة تتعــدى هيمنتهــا وعواقبهــا
ابليئيــة حــدود أطرافهــا .ويقــع مــا يقــرب مــن  %70مــن اغبــات العالــم ىلع مســافة
تقــل عــن نصــف ميــل تفصــل مــا بــن حافــة الغابــة واملناطــق احلرضيــة املوجودة
خارجهــا .إن مفهــوم الربيــة هــو اآلن بمثابــة اتلحفــة اتلارخييــة .فقــد انقرضــت
العديــد مــن الفصائــل نتيجــة ألفعانلــا .وانتهــت الطبيعــة ابلكــر؛ حيــث قمنــا
بتســخريها ،وإنشــاء بيئتنــا املاديــة حــى أصبــح مــن غــر املمكــن اتلعــرف
ىلع ابليئــة الطبيعيــة( .اغيــا) تمــوت ،واألرض أصبحــت بالــاد جمــرد حاشــية يف
تاريــخ اإلنتــاج واالســتهالك.
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تغــر املنــاخ هــو مشــلة مشــاعية اعمليــة .يتــم توزيــع أســبابه  -انبعاثــات
الغــازات ادلفينــة مــن صنــع اإلنســان  -وتأثريهــا والشــعور بهــا عــر انلظــام
ادلويل ،متجــاوزة احلــدود اتلقليديــة والواليــة القضائيــة دلول انلظــام ادلويل.
ونتيجــة ذللــك ،مــن الصعــب إثبــات العالقــة الســببية بشــل موضويع .تســتخدم
مفاهيــم «املســئويلة اتلارخييــة» ،و«احلــق يف اتلنميــة» بشــل منتظــم يف املناقشــات
املتعلقــة بتغــر املنــاخ  ،غــر أن ترســيخ تلــك املفاهيــم حمــدود .وقــد تكــون هذه
اتلأكيــدات إشــايلة بشــل خــاص بســبب ختصيــص هــذه املفاهيــم حلــاالت
بعينهــا ،مــع إهمــال اســتضافة اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة الــي تعمــل
داخــل حــدود ادلولــة وخارجهــا ،ولكهــا تتقاســم درجــة مــن هــذه املســئويلة .إنــه
يف ظــل أهميــة هــؤالء الفاعلــن بالنســبة تلغــر املنــاخ؛ يصبــح مــن املهــم أن
نفهــم أن ادلول ليســت كيانــات متجانســة ،بــل جممــواعت معقــدة تتكــون مــن
أنظمــة ووحــدات صغــرة ومتاكملــة تتعــدى نطــاق السياســات ادلويلــة .وهــذا
اتلعقيــد هــو مــا جيــب فهمــه عنــد استكشــاف العالقــة بــن تغــر املنــاخ
والعالقــات ادلويلــة.
يهــدف هــذا الكتــاب إىل تزويــد القــارئ بديلــل تمهيــدي هلــذا اتلعقيــد،
والســياق اذلي يتــم فيــه اكتشــاف ابليئــة وفهمهــا يف جمــال العالقــات ادلويلــة.
ً
نظــرا هلــذه اتلعقيــدات ،مــن الصعــب إقامــة هــذا
ومــن املهــم أن نالحــظ أنــه
ً
االستكشــاف وفقــا إلطــار دقيــق نلظريــة العالقــات ادلويلــة .هــذه املجموعــة مــن
ً
املقــاالت ليســت هلــذا الغــرض  -ولكنهــا بــدل مــن ذلــك تعمــل ىلع اتلوصــل
بشــل إمربيــي ملثــل هــذا الفهــم يف خــرة تغــر املنــاخ ىلع املســتوى ادلويل  -ســواء
اكن ذلــك يف شــل نــزاع ،أو مفاوضــات ،أو اآليلــات الــي أنشــأها املجتمــع العالــي.
يف هــذا الكتــاب ،تطلعنــا إىل استكشــاف مــا نعتــره ً
بعضــا مــن املوضــواعت
الرئيســية تماشــيًا مــع هــذا اهلــدف .وحنــن نــدرك ً
تمامــا أن العديــد مــن القضايــا
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ُ
املتعلقــة بالعالقــة بــن ابليئــة وتغــر املنــاخ وانلظــام ادلويل ،قــد اســتب ِع َدت
ً
مــرااعة حلجــم الكتــاب بدرجــة أكــر مــن مــرااعة القضايــا املنســية .وفيــه ثالثــة
أقســام يه مســاهمات ملؤلفــن مــن خلفيــات أكاديميــة متنوعــة ،وتوزيــع جغــرايف
ُّ َ
اتــذ مــن ابلدايــة .فمحــررا هــذا الكتــاب مقيمــان
خمتلــف .وهــذا قــرار واع ِ
يف مكســيكو ســييت (املكســيك) ،وبريســتول (اململكــة املتحــدة) ،ىلع اتلــوايل،
وقــد اســتقبال مســاهمات مــن مخــس قــارات .وتمثــل هــذه الفصــول ً
أيضــا
جمموعــة مــن األصــوات األاكديميــة مــن مرشــي ادلكتــوراه إىل األســاتذة .هاتــان
اخلاصيتــان ىلع قــدر مــن األهميــة  -قضايــا ابليئــة وتغــر املنــاخ يه قضايــا
ً
وأخــرا،
اعمليــة ومتداخلــة األجيــال ،وينبــي اتلعامــل معهــا ىلع هــذا انلحــو.
يتبــى هــذا الكتــاب مــدى تعقيــد تغــر املنــاخ مــن خــال نســج الفكــر متعــدد
االختصاصــات؛ حيــث يتــم تمثيــل علــم االجتمــاع ،والقانــون ،وعلــم انلفــس،
بمــا يتيــح استكشــافًا واسـ ً
ـعا للمعــى ادلقيــق تلغــر املنــاخ يف املجــال ادلويل.
يتكــون هــذا الكتــاب مــن ثالثــة أقســام مســتقلة؛ يقــدم القســم األول:

اجتاهــات العالقــات ادلويلــة حــول ابليئــة وتغــر املنــاخ ،ويه سلســلة مــن
املســاهمات الــي تســى إىل وضــع هــذه املجموعــة يف ســياقها ،واستكشــاف كيفية
تفاعــل تغــر املنــاخ مــع املســتوى ادلويل .يــرح هــذا القســم اذلي يتألــف مــن
مخــس مســاهمات ،االجتاهــات املعــارصة الــي تفيــد اتلفاهمــات ادلويلــة للقضايــا
ابليئيــة وتغــر املنــاخ.
يقــدم الفصــل األول ،اذلي أعــده مــزان خــان ،إدارة تغــر املنــاخ نلظريــات
العالقــات ادلويلــة ،واستكشــاف دور الواقعيــة ،والليربايلــة ،وابلنيويــة (ضمــن
أمــور أخــرى) يف فهمنــا للنظــام ادلويل للتكيــف مــع تغــر املنــاخ .وكمــا يؤكــد
خــان« :تغــر املنــاخ هــو الطفــل املدلــل لدلبلوماســية العامليــة ايلــوم» .ومــع
ذلــك ،فــإن هــذا ً
اغبلــا مــا يتجاهــل اتلعقيــد اجلوهــري هلــذه الظاهــرة كمشــلة
17

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

سياســية .يفهــم خــان هــذه «العاصفــة األخالقيــة املثايلة»(((مــن خــال إطــار
نظــري يســتيق مــن الليربايلــة اجلديــدة ،ونظريــة انلظــام ،والوظيفيــة املؤسســية،
قبــل طــرح منظــور جديــد .وللقيــام بذلــك ،تســى هــذه املســاهمة الستكشــاف
أخالقيــا جديـ ً
ًّ
تغــر املنــاخ بوصفــه خيلــق معيـ ً
ـدا مــن الصالــح العــام العالــي،
ـارا
ً
والــرر العــام العالــي ،بمــا يفتــح حتليــا تلعقــد اتلكيــف مــع تغــر املنــاخ مــن
انلاحيــة انلظريــة وىلع مســتوى املمارســة.
تقــدم أورســوال أوزوادل ســرينج تقريـ ً
ـرا للعالقــات املتبادلــة املعقــدة ،واتلغذية
املرتــدة بــن انلظــام البــري وابليــي .مــن خــال اســتخدام نهــج جيمــع بــن
األمــن البــري ،واجلنســاين ،وابليــي  ،HUGE Securityتستكشــف مســاهمتها
جــدوى املفاوضــات متعــددة األطــراف بــن احلكومــات وجمتمعــات األعمــال،
واملجتمعــات املنظمــة فيمــا يتعلــق بأهــداف االســتدامة طويلــة األجــل .تــرح
أوزوادل ســرينج ،وتمــز بــن مفاهيــم اتلغــر ابليــي العالــي وتغــر املنــاخ ،وبــن
«األنرثوبوســن» وأهميــة خدمــات انلظــام اإليكولــويج .وعــاوة ىلع ذلــك ،تقــدم
توضيحــات حــول نمــوذج الضغــط واالســتجابة لــدول.

يف قســم «ابليئــة والسياســة ادلويلــة :ربــط اإلنســانية والطبيعــة» ،يــرح
ســايمون دالــي باتلفصيــل األهميــة الــي اكتســبتها ابليئــة يف منحــة العالقــات
ادلويلــة ادلراســية ،واملناقشــات القائمــة حوهلــا ،والروابــط الويلــدة الــي تربطهــا
باألمــن والســام واحلــرب .يــرح دالــي كذلــك اتلفاهمــات املختلفــة الــي
ٍّ
ًّ
سياســيا وماديًّــا ،للفاعلــن يف لك مــن الشــمال
ينتجهــا مصطلــح «ابليئــة»،
واجلنــوب .إن دور العلــم يف األحــداث ادلويلــة الكــرى خــال احلــرب ابلــاردة
وبعدهــا ،يؤكــد ىلع ادلور اهلــام اذلي تلعبــه ابليئــة دلى الرتويــج للفعــل ادلويل مــن
أي نــوع .باإلضافــة إىل ذلــك ،يقــدم دالــي رؤى إضافيــة حــول أهميــة االتفاقيــات
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ادلويلــة ،واألمــن ابليــي ،واالقتصــاد الســيايس ،وتغــر املنــاخ ،وكذلــك أيــن
يكمــن املســتقبل يف «األنرثوبوســن».
تبحــث نينــا هــول يف «االجتاهــات احلايلــة للمجادلــة» بــأن تغــر املنــاخ قــد
أصبــح مؤسسـ ًّ
ـيا يف الشــئون العامليــة كمســألة ذات أولويــة قصــوى ،وحتديــد أربعة
أبعــاد تؤكــد ذلــك :اإلمجــاع العلــي ،والفعــل الســيايس ،وموقــع املــوارد املايلــة،
وإضفــاء الطابــع املؤســي ىلع املنظمــات متعــددة األطــراف املعنيــة بتغــر املنــاخ.
تــدرس هــول بيانــات  ،G7و ،G8وكذلــك انضمــام املنظمــات ادلويلــة التفاقيــة
األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ  .UNFCCCويســمح هــذا انلهــج
باملالحظــة اخلتاميــة أنــه ىلع الرغــم مــن أن تغــر املنــاخ قــد ســبق ختفيــض أثــره
مــن قبــل اجلهــات الفاعلــة ادلويلــة ،فــإن هــذا االجتــاه ينقلــب اآلن.
يف املســاهمة انلهائيــة هلــذا القســم ،تستكشــف «كريســي م .جيلهــا» اجلانــب
انلفــي إلحجــام البــر عــن االعــراف بتغــر املنــاخ كمشــلة مــن صنــع
اإلنســان .تقــرح «جيلهــا» االنتقــال مــن التســاؤل عمــا إذا اكن ســبب اتلغــر

املنــايخ هــو البــر إىل التســاؤل عمــا يمنــع انلــاس مــن االعــراف بــه كمســار
مهــم للبحــث .ومــن أجــل القيــام بذلــك ،تؤكــد أن اإلنــكار يتطــور ألســباب
عديــدة وخمتلفــة ،ضمــن جمموعــة مــن اآليلــات انلفســية .باإلضافــة إىل ذلــك،
تربــط «جيلهــا» بــن مفهــوم اتلوجــه االجتمــايع املســيطر  ،SDOوبــن عمليــات
إنــكار تغــر املنــاخ ،مشــرة إىل اإلدراك بــأن البــر هــم أنفســهم ،كجماعــة
متفوقــة ،يميلــون إىل مضاعفــة احلــق املــدرك للهيمنــة ىلع بقيــة الطبيعــة.
يقــدم القســم اثلــاين مــن الكتــاب ،واملعنون بـــ «تقديــرات املوقــف :أي الطرق
نتبــع؟» للقــارئ أربــع مســاهمات خمتلفــة تستكشــف األســلوب اذلي نفهــم مــن
خــاهل  -كمجتمــع دويل  -املشــالك ابليئيــة وآثــار تغــر املنــاخ وآيلــات السياســة
ا لقا ئمة .
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يف «السياســات ابليئيــة املســتعرضة» ،يقــدم جوســتافو سوســا-نونزي رؤيــة دلور
السياســات ابليئيــة يف إطــار ســيايس أوســع .هــذه الطبيعــة املســتعرضة ملحوظــة،
لكــن إغفاهلــا أو مشــاركتها اجلزئيــة واضحــة ً
أيضــا .يف هــذا الســياق ،يعلــق
سوســا-نونزي ىلع نهــج السياســة جتــاه اإلدارة ابليئيــة ،ويعــدد العقالنيــة اإلداريــة،
والربمجاتيــة ادليمقراطيــة ،والعقالنيــة االقتصاديــة ،كخيــارات يمكــن مــن
خالهلــا إدراج ابليئــة يف سياســات أوســع يمكــن تطبيقهــا .عــاوة ىلع ذلــك،
يتنــاول سوســا-نونزي دور السياســات ابليئيــة يف أطــر السياســة العامــة األوســع.
ويتــم توضيــح ذلــك مــن خــال مســاحات خمتلفــة مثــل الصناعــة واألمــن
والعلــوم وتغــر املنــاخ واتلخطيــط احلــري .ويســتمر سوســا-نونزي بعــد ذلــك يف
حتديــد املفاهيــم املناســبة للسياســات ابليئيــة ؛ التســاؤل عمــا إذا اكن اتلعاون عرب
احلــدود أو اإلدارة ادلويلــة يمكــن أن يفــر بشــل أفضــل انلهــج املســتعرض
اذلي تتبعــه السياســات ابليئيــة.
يف مســاهمته ،يستكشــف إد أتكيــز ،مــا يعــرف ىلع نطــاق واســع بـ«شــبح

الــراع ابليــي» .يف إطــار هــذه القــراءة للرتاجــع واتلغــر ،أكــد الكثــرون أن
سلســلة الســببية ســوف تتطــور ،مــع الضغــوط ابليئيــة الــي تــؤدي إىل زيــادة
املنافســة الــي ينتــج عنهــا نــزااعت ىلع املــوارد انلــادرة .يبــدو أن هــذه املســاهمة
تفســد هــذا اتلأكيــد ،وجتــادل برســم تميــز مهــم بــن العوامــل ابليئيــة الصارمــة
فهمــا ًّ
واملــوارد ذات الطبيعــة االقتصاديــة .وهــذا األخــر هــو اذلي يوفــر ً
مهمــا
ثلقافــة األنرثوبوســن ،مــع تفاعــل املجتمــع مــع هــذه املــوارد (مثــل انلفــط
ً
والغــاز) ممــا يمنحهــم قيمــة ،ويدفــع جتــاه املنافســة املحتملــة .بــدل مــن ذلــك،
جتــادل هــذه املســاهمة للرتكــز ىلع املســارات ابليئيــة الصارمــة للــزاع .وهــذا
ً
ً
يفتــح حتليــا دلور ابليئــة يف شــبكة ســببية أوســع نطاقــا مــن الــراع  -كمــا هــو
موضــح يف حالــة الــزااعت حــول الالجئــن ابليئيــن.
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تؤكــد إيميــي دوبــوي يف مســاهمتها أن زيــادة مشــاركة اجلهــات الفاعلــة
غــر احلكوميــة يف احلكومــة ادلويلــة حتــدث بســبب التشــظية العايلــة الــي
تعــاين منهــا اإلدارة ابليئيــة العامليــة .هــذا ،كمــا تــديع دوبــوي أن هــذه فرصــة
للمجتمــع املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة .ومــع ذلــك ،فــي تــدرك ً
أيضــا
أن هــذا االحتمــال يــؤدي إىل اتلنافــس ىلع الرؤيــة والقــوة ،وهــو مــا يمكــن أن
يعرقــل قــوة املشــاركة .مــن خــال مراجعــة األدبيــات املتعلقــة باحلكــم متعــدد
ادلرجــات ،تؤكــد دوبــوي ىلع أهميــة اجلهــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة يف
االنتقــال مــن نظــام دويل هــريم حنــو شــبكة أفقيــة.
يف قســم «تمويــل تغــر املنــاخ العالــي» ،يشــارك ســيمون لواكتيلــو يف انلقــاش
حــول مــن ســيدفع تكايلــف اتلخفيــف واتلكيــف يف إطــار االســتجابات
الوطنيــة وادلويلــة تلغــر املنــاخ .ومــن أجــل القيــام بذلــك ،يستكشــف فعايلــة
املســاعدات ابليئيــة واملبــادرات االقتصاديــة .يقــرح لواكتيلــو أن املســاعدات
ً
متعــددة األطــراف يه األفضــل للمعونــة اثلنائيــة لعــدد مــن األســباب؛ أول :توفــر
رقابــة مايلــة أكــر للبــدان  -انلاميــة بشــل اعم  -املتلقيــة للمســاعدات .ثانيًــا:
ً
انفتاحــا ىلع القضايــا السياســية،
انلظــام متعــدد األطــراف حمبــذ أكــر؛ ألنــه أقــل
ويمكــن تقديمــه بشــل أفضــل ،ومــن ثــم توفــر نتائــج أفضــل .ومــع ذلــك،
تظــل هنــاك إشــايلات حــول مصــدر املــوارد االقتصاديــة .مــن اذلي جيــب أن
يدفــع ،وكيــف جيــب أن يتــم تســليم األمــوال ،وأيــن جيــب أن تكــون وجهــة هــذه
األمــوال ،لكهــا أســئلة جيــب أن ترافــق املخــاوف املحيطــة بــإدارة تغــر املنــاخ.

يقــدم القســم اثلالــث مــن الكتــاب «خطوتــان إىل األمــام ،وخطــوة إىل اخللف:
وجهــات نظــر بينمــا نواصــل حياتنــا» نظــرة متعمقــة ىلع اإلجــراءات والعمليــات
الــي جيــب أن نتوقعهــا مــن اإلدارة ابليئيــة ادلويلــة يف املســتقبل .ويســى هــذا
القســم إىل األخــذ بعــن االعتبــار املشــالك الــي نواجههــا ،كمجتمــع دويل ،إذا
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كنــا بصــدد إجيــاد املرونــة ،واحلفــاظ عليهــا يف مواجهــة املشــالك ابليئيــة واتلغــر
املنــايخ .مــن املهــم أن نالحــظ ،كمــا هــو موضــح يف هــذا القســم ،أن الكثــر مــن
ذلــك ســيعتمد ىلع االلــزام بــاذلي يمكــن أن توفــره خمتلــف قطــااعت املجتمــع
الوطــي وادلويل لضمــان هــذه املرونــة لألجيــال القادمــة.
يستكشــف الو بالكســكيار يف فصلــه ادلور انلاشــئ دلراســة ادلبلوماســية
ابليئيــة باعتبارهــا عدســة إضافيــة لفهــم أدبيــات العالقــات ادلويلــة .باســتخدام
أمثلــة دلور «حــوار قرطاجنــة» يف مفاوضــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ  ،UNFCCCوتأثــر شــباكت انلمــو األخــر ،يفــرض
بالكســكيار أن ابلحــث املعــارص جيــب أن يســى لفهــم «ادلور املنســق اذلي
تلعبــه ادلبلوماســية يف هــذه املجــاالت اجلديــدة واملتداخلــة للحكــم ابليــي»
واملوجــود داخــل نظــام تغــر املنــاخ .مــن املهــم أن نالحــظ ،كمــا تفعــل هــذه
املســاهمة ،أن هــذه االئتالفــات ً
اغبلــا مــا تتخــذ شــل الــرااكت ،باســتخدام
أســايلب ربــط القضايــا .ومــع احلكــم ادلويل تلغــر املنــاخ ،اذلي يقــف عنــد
مفــرق طــرق مهــم داخــل نظــام مــا بعــد باريــس ،مــن املهــم استكشــاف ادلور
املزتايــد هلــذه الــرااكت يف تطويــر العالقــات ادلويلــة تلغــر املنــاخ.
كمــا يستكشــف دونــكان ديبــدج يف حتليلــه للجغرافيــا السياســية للمنطقة،
فــإن اتلغــرات املناخيــة املرصــودة واملتوقعــة ســيتم جتربتهــا بشــل خــاص
يف ادلائــرة القطبيــة الشــمايلة  -ويه منطقــة تتداخــل مــع احلــدود اإلقليميــة
لعــدد مــن ادلول ،بمــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وكنــدا ،وادلول
اإلســكندنافية ،وروســيا .يــرح ديبــدج مــن خــال الرســوم ابليانيــة كيــف أدى
ذلــك إىل اختــاذ قــرارات بشــأن القطــب الشــمايل ،وحتــدث ىلع مجيــع مســتويات
احلكــم  -مــن املجتمــع إىل العالــم .يتبــع ذلــك مناقشــات واســعة انلطــاق عــن
أفضــل طريقــة للمــي ً
قدمــا وكيفيــة اختاذهــا .إن قضيــة معينــة أصبحــت مهمــة
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يف إطــار هــذه العمليــات هلــا عالقــة باتلفاهمــات الواســعة لالقتصــاد الســيايس:
ًّ
ـدا جديـ ً
ـدا للمــوارد أم مشـ ً
ـاع ًّ
اعمليــا؟
فهــل ســتقدم املنطقــة القطبيــة الشــمايلة حـ
يف «الطاقــة املتجــددة :اتلحديــات العامليــة» ،تستكشــف ﻻدا ف .كوشتشــيفا
اتلعقيــد املتأصــل يف جتميــع اســراتيجيات تشــغيل الطاقــة املتجــددة .ىلع الرغــم
مــن أن اســتخدام الطاقــة املتجــددة يزتايــد يف مجيــع أحنــاء العالــم ،فــإن جنــاح
اغبلــا مــا يكــون مقيـ ً
هــذه اتلدابــر  -وتبنيهــا ىلع نطــاق واســع ً -
ـدا بسلســلة
مــن احلواجــز اتلنظيميــة واتلكنولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .وكمــا جتــادل
كوشتشــيفا ،فــإن هــذا ً
اغبلــا مــا يكــون نتيجــة للحاجــة إىل املوازنــة بــن
األهــداف املتنافســة للسياســة  -مثــل االســتدامة واتلنميــة االقتصاديــة ،فــا تزال
ً
واغبلــا مــا
اإلاعنــات كبــرة احلجــم للوقــود األحفــوري والطاقــة انلوويــة ،قائمــة -
تــؤدي إىل إضعــاف القــدرة اتلنافســية تلكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة .ويمكــن يف
كثــر مــن األحيــان أن تقــرن هــذه اإلخفاقــات الســوقية بيبيئــات مؤسســية غــر
مواتيــة حتــد بدرجــة كبــرة مــن انلجــاح يف تبــي هــذه اتلكنولوجيــا .وتؤكــد هــذه
املســاهمة أنــه يمكــن إجيــاد احلــل يف اقــراب حبــي أكــر منهجيــة ،يهــدف إىل
تعزيــز فهمنــا للظــروف غــر املواتيــة الــي تعرقــل تبــي الطاقــة املتجــددة.

يمكــن فهــم الفصلــن األخرييــن كصنــوي اقــراب إىل جهــة فاعلــة رسيعــة
انلمــو يف احلوكمــة ادلويلــة تلغــر املنــاخ :محلــة ســحب الوقــود األحفــوري .يف حني
أن املطالــب الفرديــة للحركــة قــد ختتلــف ىلع األرض ،اهلدف الشــامل بســيط :أن
تقــوم الــراكت واملؤسســات بإلغــاء (أو ســحب االســتثمارات) مــن الــراكت الــي
ً
ترتبــح مــن صناعــة الوقــود األحفــوري (مثــل رشاكت انلفــط والغــاز) .أوال ،ينظــر
انلاشــطان ابلــارزان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة« ،يلــي يونــا» ،و«أيلكــس
يلنفرينــا» ،إىل حركــة ســحب االســتثمار الــي يقودهــا الطــاب ،كوســيلة لفهــم
مســتقبل اإلدراك الشــعيب تلغــر املنــاخ وتفاعلــه مــع املجتمــع ادلويل .تمتــد
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جــذور هــذه احلركــة إىل إحــدى احلمــات الــي أقيمــت يف لكيــة ســاوثمور بواليــة
بنســلفانيا اعم  ،2010وقــد حتولــت ىلع نطــاق واســع منــذ ذلــك احلــن .جتــادل يونــا
ويلنفرينــا بــأن هــذا هــو نتيجــة لعمليــة بنــاء اتلحالــف ،وادلعــم /الضغــط مــن
جممــواعت اخلرجيــن ،واالعتقــاد اجليــي ذي القــدرة ىلع اتلحـ ّ
ـول بأنــه ﻻ يمكنــك
حــل املشــلة مــن خــال دعــم اجلهــات الفاعلــة الــي خلقــت هــذه املشــلة.
ً
ً
أويلــا ًّ
ـا ًّ
هامــا ،ومــزودا باملصــادر
يف الفصــل األخــر ،يقــدم ماثيــو ريمــر حتليـ

حــول كيفية ســي حركــة ســحب االســتثمارات إىل اتلأثــر يف إدارة صناديــق الرثوة
ً
نموذجــا ،يستكشــف رمــر الطريقــة الــي قامــت
الســيادية .وباســتخدام الرنويــج
بهــا حركــة ســحب االســتثمارات الشــعبية بعوملــة جهودهــا  -واهلجــوم ىلع قلــب
انلظــام ادلويل .ويمكــن اســتخدام القــرار اجلــريء مــن قبــل احلكومــة الرنوجييــة
للتخلــص مــن صناعــة الفحــم ،كنمــوذج يمكــن للعديــد مــن ادلول أن حتتــذي
بــه .جيــادل ريمــر بأنــه ىلع الرغــم مــن أن تقديــم ســحب االســتثمارات كمبــادرة
سياســية ىلع املســتوى ادلويل مــا زال غــر مؤكــد ،لكــن دوره املســتقبيل ســيوفر
ىلع األرجــح خيــارات مهمــة يف نظــام قانــون املنــاخ ادلويل.

يف اخلتــام ،يقــدم املحــرران مــا يعتربانــه انلتائــج الرئيســية هلــذه املجموعــة
ً
تقييمــا نقديًّــا يف ســياق ابليئــة وتغــر املنــاخ
املحــررة مــن املقــاالت .ويعرضــان
ضمــن دراســات العالقــات ادلويلــة ،ثــم االختتــام بمقرتحــات تلطويــر الفهــم
املســتقبيل للعالقــة اتلأسيســية املتبادلــة بــن تغــر املنــاخ والعالقــات ادلويلــة.
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1
تغري املناخ ،واتلكيف ،ونظرية العالقات ادلويلة
مزيان ر .خان
جامعة الشمال واجلنوب ،بنجالديش

تغــر املنــاخ هــو الطفــل املدلــل لدلبلوماســية العامليــة ايلــوم .يف الواقــع،
يمكــن بســهولة اعتبارهــا مشــلة السياســة العامليــة األكــر تعقيـ ً
ـدا .وينعكــس
هــذا اتلعقيــد يف فهــم االقتصــاد الســيايس تلغري املنــاخ يف أبعــاده الزمنيــة واملاكنية
واملفاهيميــة .إنهــا مشــلة تلــوث يف املخــزون ،وليــس اتلدفــق .ختتلــط االنبعاثات
اتلارخييــة مــن ابلــدان الصناعيــة ،مــع االنبعاثــات رسيعــة انلمــو يف الوقــت
احلــارض مــن ابلــدان انلاميــة .وســتظهر اآلثــار بشــل اكمــل يف العقــود القادمــة،
ومــن املرجــح أن تعــاين األجيــال القادمــة أكــر مــن غريهــا؛ ومــع ذلــك ،فــإن
العلمــاء يعــزون بالفعــل اجتــاه زيــادة حجــم الكــوارث املناخيــة ،وتواترها ،وشــدتها
يف الســنوات األخــرة ،تلغــر املنــاخ( .((1إن املتســببني الرئيســيني يف املشــلة هــم
ابلــدان الصناعيــة الغنيــة ،الــي مــن املحتمــل أن تعــاين أقــل مــن غريهــا .يف
حــن أن الفقــراء ،األقــل إسـ ً
ـهاما يف املشــلة ،ســيعانون أكــر مــن غريهــم.
إن ابلعــد املفاهيــي للتكيــف أكــر تعقيـ ً
ـدا بكثــر .تغــر املنــاخ مشــلة
ًّ
اعمليــة ىلع مســتوى ســببه وأثــره .وبمــا أن تغــر املنــاخ هــو حقــا مشــلة عمــل
مجــايع ،فهنــاك إلــزام مدمــج ملعاجلــة األســباب اجلذريــة مــن خــال اتلعــاون
ادلويل .لــم ينجــح نظــام اتلخفيــف بعــد ،بســبب اخلالفــات حــول اتللكفــة،
أو تقاســم املســئويلة بــن األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغــر املنــاخ  ،UNFCCCولكــن ﻻ أحــد يشــكك يف خصائــص منــاخ مســتقر
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داعــم للحيــاة كـ«ســلعة اعمــة اعمليــة»  .GPGوقــد تــم جتســيد ذلــك يف إطــار
اتفـ�اق منصـ�ة ديربـ�ان املتفـ�ق عليـ�ه يف مؤتمـ�ر األطـ�راف  COP17يف ديســمرب ،2011
واذلي ينــص ىلع أن مجيــع األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن
املنــاخ ،يتعــن عليهــا قبــول مســئويلة اتلخفيــف.
يصــف جاردنــر( ،((1ىلع حنــو مالئــم ،مشــلة تغــر املنــاخ بأنهــا «اعصفــة
أخالقيــة مثايلــة» ويف األســاس منهــا تكمــن أطروحتــه عــن «عــدم الكفــاءة
انلظريــة»( .((1يف هــذا الفصــل ،جنــادل بــأن اثلغــرة املزعومــة تكمــن بشــل أوضح
يف تصــور اتلكيــف .وللقيــام بذلــك ،ننتقــل إىل انلظريــات الرئيســية للعالقــات
ادلويلــة؛ مثــل الواقعيــة ،ونظريــة انلظــام ،والليربايلــة اجلديــدة ،وابلنيويــة؛ لــرى
كيــف ينظــر إىل اتلغــر املنــايخ واتلكيــف .يف العالقــات ادلويلــة ،يمكــن لدلولــة
أن تتخــذ أيًّــا مــن االقرتابــات اثلالثــة :اتلعــاون ،أو األحاديــة ،أو اخلمــول .ضمــن
ً
نطــاق دبلوماســية املنــاخ ،نشــهد دوﻻ تلعــب لك هــذه األدوار.
ربمــا تكــون الواقعيــة يه اخليــط األكــر تأثـ ً
ـرا يف العالقــات ادلويلــة ،خاصة

خــال احلــرب ابلــاردة ،لقيامهــا بتوجيــه ادلول يف مســاعيها يف جمــال السياســة
اخلارجيــة .الفرضيــة األساســية هلــذه انلظريــة يه أنــه يف حالــة املجــال الفوضــوي
اخلــاىل مــن انلظــام ،تسرتشــد ادلول كفاعــل وحــدوي اعقــل عــن طريــق تعظيــم
املصالــح ىلع أســاس سياســات القــوة .ويف هــذا املســى ،تقــوم ادلول بتوظيــف
آيلــات القــوة رهــن إشــارتها إلنهــاء الصفقــات لصاحلهــا .بالنســبة ألنصــار
الواقعيــة ،أو نظريــة االختيــار العقــاين ،فــإن األخــاق والقيــم األخالقيــة
ً
والعدالــة ليــس هلــا مــان يف السياســة ادلويلــة ،بــل ينظــر إيلهــا بــدل مــن
ذلــك ىلع أنهــا «تعبــرات متناقضــة»( .((1جيــادل فاندرهيــدن ( )2008بــأن انلظريــة
الواقعيــة مــن منظــور انلظــر فقــط للمصالــح الوطنيــة ،قــد تبــدي االهتمــام مــع
تزايــد الفقــر العالــي بســبب إدراك أن هــذا قــد يزيــد مــن اتلهديــدات األمنيــة
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وليــس أي ظلــم مســتوطن للفقــر العالــي نفســه .وباملثــل ،قــد يدعــم الفهــم
الواقــي معاهــدة مناخيــة ذات حــدود إلزاميــة لالحتبــاس احلــراري GHG
إذا اكنــت املصالــح الوطنيــة يتــم خدمتهــا بهــذه احلــدود ىلع حنــو أفضــل عنهــا
بدونهــا .وقــد يكــون هــذا هــو احلــال ً
أيضــا فيمــا يتعلــق بمســاعدة ابلــدان
انلاميــة ىلع اتلكيــف.
وينظــر إىل اتفــاق كوبنهاجــن ،اذلي أعــده قــادة دول الربازيــل ،والصــن،
واهلنــد ،وجنــوب إفريقيــا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ىلع أنــه عــودة إىل
الواقعيــة ،رغــم أن بعــض ابلاحثــن خيتلفــون حــول ذلــك .ىلع الرغــم مــن أن
اتلخــوف الرئيــي دلى مهنــديس اتفــاق كوبنهاجــن هــو اتلخفيــف ،فإنــه حيتــوى
ً
ىلع إحــاالت غنيــة للتكيــف .ويمكــن اإلشــارة إىل نقطتــن؛ أول :احلاجــة
ّ
امللحــة للتعــاون ادلويل مــن أجــل اتلكيــف ،وثانيًــا :احلاجــة إىل توزيــع متــوازن
للمبلــغ املتعهــد بــه وابلالــغ  30بليــون دوﻻر ،بــن اتلكيــف واتلخفيــف .ومــن
ناحيــة أخــرى ،يفــرض فاندرهايــدن ( )2008أن آثــار تغــر املنــاخ ىلع الشــعوب
األخــرى الــي ﻻ حتمــل أي تأثــر بالواقعيــة ،هــو أمــر ﻻ يزعجــه .مــن هــذا
املنظــور ،ﻻ يعتــر اتلكيــف يف ابلــدان انلاميــة مصــدر قلــق لــدول الغنيــة،
ﻷنــه ﻻ يوفــر هلــا أي منفعــة مبــارشة( .((1وىلع انلقيــض مــن هــذا املنظــور ،فــإن
نظريــة السياســة ادلويلــة املعياريــة تضــع قضيــة العدالــة ادلويلــة حمــل الرتكــز.
جيــادل بــراون بــأن الزنعــة املعياريــة تشــدد ىلع أن ادلول لــن تعمــل فقــط مــن
ً
أجــل املصلحــة اذلاتيــة ،ولكــن ً
أيضــا وفقــا للمبــادئ املتعلقــة بالعدالــة؛ حيــث
«تتلــى ادلول مــا هــو مســتحق هلــا ،أو يكــون هلــا احلــق يف توقــع أنــواع معينــة
مــن املعاملــة»(.((1
جتــادل الليربايلــة ،ونســختها الالحقــة؛ الليربايلــة اجلديــدة ،بأن ادلول تســتفيد
مــن اتلعــاون يف جــو مــن الســام والوئــام .اكن الرئيــس األمريكي الســابق وودرو
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ويلســون مــن أبــرز املناديــن بالليربايلــة .وىلع هــذا املنــوال ،يزعــم ابلعــض أنــه
مــن دون تمويــل اتلكيــف ،قــد ﻻ تظــل العديــد مــن ابلــدان انلاميــة الضعيفــة
ً
رشيــكا صاحلًــا يف اتلجــارة واالســتثمار .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن اهلجــرة انلامجــة
عــن تغــر املنــاخ قــد تــؤدي إىل نشــوب رصااعت داخــل املناطــق وفيمــا بينهــا.
وبهــذا الفهــم ،يُنظــر إىل تمويــل اتلكيــف ىلع أنــه حــث للبــدان انلاميــة ىلع
الســي إىل اتلخفيــف( .((1وتقتــي املصلحــة اذلاتيــة أن تقــدم ادلول الصناعيــة
اتلمويــل الــازم للتكيــف.
وبصــورة ملحوظــة ،فــإن العنــارص األساســية التفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،وبروتوكــول كيوتــو ،تعكســان العقيــدة االقتصاديــة
لليربايلــة اجلديــدة ،وبطريقــة أخــرى ،فــإن املســتوى املقبــول لرتكــز اغزات
االحتبــاس احلــراري يتــم حتديــده مــن خــال حتليــل مردوديــة اتلاكيلــف .تلحقيق
هــذا املســتوى بأقــل تكلفــة ،هنــاك حاجــة إىل تطبيــق آيلــات الســوق( .((1تمثــل
خمــاوف اتلكيــف حالــة ســيئة جيــب االهتمــام بهــا بواســطة األدوات القائمــة ىلع

الســوق( .((1جيــادل دريســن ( )2009بــأن احلواجــز الــي تعــوق تعزيــز اتلكيــف،
تتعلــق باألســواق احلــرة اتلقليديــة يف إطــار أجنــدة الليربايلــة اجلديــدة يف مجيــع
أحنــاء العالــم ،مــع قيــام األســواق ،وليــس احلكومــات ،بــإدارة اللعبــة  -كمــا
يف الطريقــة الــي حتولــت بهــا الطاقــة االســتيعابية حلــوض الغــاف اجلــوي إىل
حقــوق ملكيــة مــن خــال جتــارة الكربــون( .((1وهنــاك املزيــد عــن هــذا األمــر
يف القســم األخــر.
جتــادل نظريــة انلظــام بــأن ادلول القوميــة يه اجلهــات الفاعلــة املركزيــة يف
ً
ًّ
املفاوضــات العامليــة؛ حيــث إن للمجتمــع املــدين ً
داعمــا يف تشــكيل
ثانويــا أو
دورا
انلتائــج .يتــم تعريــف األنظمــة بأنهــا جممــواعت مــن املبــادئ واملعايــر والقواعــد
وإجــراءات صنــع القــرار الــي تــدور حوهلــا توقعــات اجلهــات الفاعلــة يف منطقــة
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ٌّ
معينــة( .((2يزتعــم لك مــن يونــج ،وكيوهــان ،ونــاي ،داعة نظريــة انلظــام( .((2بمــا
ً
أن تغــر املنــاخ ظاهــرة اعمليــة ،يركــز منظــرو انلظــام ىلع اتلخفيــف بــدل
مــن اتلكيــف .ويعكــس نظــام املنــاخ هــذا اخلــط ،رغــم أن املحادثــات عــن
زيــادة اتلعــاون حــول اتلكيــف حــارضة .ويرجــع ذلــك إىل تباديلــة املصالــح يف
اتلخفيــف .يف الواقــع ،تعكــس نظريــة انلظــام قيــم املؤسســية الليربايلــة ،الــي
تعتــر املؤسســات ادلويلــة قــوة يف السياســة العامليــة .بالنســبة للمشــالك ابليئيــة
الــي تــدور حــول املشــااعت العامليــة ،فمــن الصعــب أن نصنــع انقسـ ً
ـاما ،كمــا
يفعــل انلمــوذج اإلحصــايئ ،يف املناقشــات السياســية بــن املجالــن املحــي
دورا نشـ ً
وادلويل ،ويف هــذه القضايــا املشــركة فــإن للمنظمــات ادلويلــة ً
ـطا .حتــدى
روزنــو ( )1997انلمــوذج اإلحصــايئ يف عملــه حــول احلوكمــة العامليــة .وينطبــق
هــذا بشــل خــاص ىلع دبلوماســية تغــر املنــاخ؛ حيــث إن ألمانــة اتفاقيــة األمــم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ،UNDP
دورا ًّ
وابلنــك ادلويل ،وبعــض الكيانــات األخــرىً ،
هامــا للغايــة يف صياغــة ووضــع
جــدول األعمــال للمناقشــة.
ٌّ
لك مــن بولكلي ونيــول ( )2010نقـ ً
ـدا نلظريــة انلظــام املســتندة
يف كتابهمــا ،يقــدم
ً
إىل القــوة .وفقــا هلمــا ،يتــم تشــكيل األنظمــة والســيطرة عليهــا بواســطة طــرف
مهيمــن .وىلع خــاف احلســابات القائمــة ىلع القــوة ،وتعــي وظائــف االقرتابــات
القائمــة ىلع املصالــح بالنســبة للنظــم ،بالكيفيــة الــي تقــوم بهــا اتلصميمــات
املؤسســية املختلفــة بتشــكيل ســلوك األمــم واتلأثــر عليــه .وىلع هــذا املنــوال ،يشــر
نقــد االقتصــاد الســيايس إىل أن هــذه املؤسســات ،بمــا هلــا مــن أجنــدة تعزيــز فلســفة
الســوق الليربايلــة اجلديــدة ،تســاعد ىلع تكويــن رأس املــال ،وتديــم انلظــام القائــم.
وجيــادل تانــر وعلــوش ( )2011أنــه يف ظــل نظــام الســوق الليــرايل ،يُنظــر إىل تغــر
ٍّ
املنــاخ ىلع أنــه حتــد يهــدد بعرقلــة اتلقــدم حنــو احلــد مــن الفقــر والوضــع املهيمــن
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للتنميــة الرأســمايلة .وجيــادل نيويــل وباترســون ( )1998بأنــه نتيجــة لســلطة الرشاكت،
فــإن اســتجابة رأس املــال ادلويل تلغــر املنــاخ ضعيفــة.
مقارنــة مــع نهــج «السياســة العليــا» اذلي تتبنــاه نظريــة انلظــام إزاء العالقات
ادلويلــة ،فــإن االيكولوجيــا السياســية جتلــب قضايــا «السياســة ادلنيــا» يف
السياســة العامليــة ،مثــل عــدم املســاواة ،والفقــر ،والضعــف اهليكلي ،واألبعــاد
األخالقيــة والقضائيــة ،بمــا يف ذلــك اتلعويــض عــن األرضار الــي تتمحــور حوهلــا
املناقشــات املتعلقــة بتغــر املنــاخ( .((2جيــادل ســورين ( )2001بــأن عــدم االعــراف
باعتبــارات االيكولوجيــا السياســية يف تغــر املنــاخ ليــس باألمر املســتغرب ،وهو
مــا ينعكــس يف جتاهــل ابلاحثــن اذليــن يكتبــون عــن الظــروف االجتماعيــة
والسياســية واالقتصاديــة ،ﻷنهــم غــر مبالــن إىل حــد كبــر بنظــام ادلولــة.
ً
وعليــه ،ينظــر إىل االيكولوجيــا السياســية ىلع أنهــا تقــدم بديــا للتحليــات
اتلقليديــة نلظــام املنــاخ مــن خــال طريقتهــا يف تفســر العقالنيــة االقتصاديــة
عــر العدســات االجتماعيــة وابليئيــة( .((2إنهــا تعــي أكــر باآلثــار املرتتبــة
ىلع نتائــج االتفاقيــة بالنســبة للعدالــة اإليكولوجيــة بــن األجيــال احلــارضة
واملقبلــة ،وبالنســبة للحيــاة غــر البرشيــة ،وكذلــك بتطبيــق مفهــوم «املشــااعت»
ىلع الغــاف اجلــوي العالــي( .((2وجيــادل ســينجر ( )2004بــأن احلــدود الوطنيــة ،يف
صورتهــا املفاهيميــة اتلقليديــة ،أصبحــت عتيقــة بفعــل املشــالك ابليئيــة العامليــة
مثــل تغــر املنــاخ.
ٍّ
جتــد ابلنيويــة أصوهلــا يف حتــد للفلســفة الوضعيــة الــي تركــز ىلع املنظــور
املعــريف ،أي أن طبيعــة املعرفــة العلميــة «شــيدت» مــن قبــل العلمــاء( .((2ويف
حــن تســتخدم العلــوم الفزييائيــة نمــاذج وصفيــة بــأدوات كميــة ،فــإن حبــوث
العلــوم االجتماعيــة تتــم ،يف الغالــب ،يف إطــار نمــوذج تفســري ،واذلي يركــز ىلع
املعــى اذلي ينســبه انلــاس إىل جوانــب خمتلفــة مــن حياتهــم ىلع أســاس القيــم
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اثلقافيــة( .((2وكمــا قــال كوهــن ( ،)1970فــإن مــا يالحظــه املــرء يتوقــف ىلع مــا
تعلمــه مــن خربتــه ابلرصيــة املفاهيميــة الســابقة .ذلا ،فــإن هــذه الطريقــة جتــادل
بــأن الواقــع ذايت ،وبنـ ً
ـاء عليــه فــإن «احلقيقــة» يه بنــاء يعكــس خربتنــا اخلاصــة
اتلارخييــة ،واثلقافيــة ،واتلجريبيــة .وهــذا اتلفســر ليــس جامـ ً
ًّ
ديناميكيــا،
ـدا ،بــل
ويتطــور بمــرور الوقــت نتيجــة للتفاعــات مــع الشــعوب والكيانــات األخــرى.
يف العالقــات ادلويلــة ،يؤكــد ابلنيويــون ىلع اتلحــول عــن احلســابات العقالنية
والقائمــة ىلع املنفعــة ،إىل دور املعرفــة واملبــادئ ،والقيــم يف تشــكيل املواقــف
الــي تتبناهــا ادلول القوميــة ،ويــرون أن اتلعــاون بــن ادلول ﻻ يسرتشــد فقــط
بعوامــل املــادة والقــوة ،ولكــن ً
أيضــا بقــوة اخلطــاب والعنــارص الفكريــة(.((2
وكديلــل ىلع قــوة اخلطــاب يف العالقــات بــن ادلول ،جيــادل كوكــس ( )1981بــأن
صعــود الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وإاعدة إنتــاج اهليمنــة العامليــة يف القــرن
العرشيــن يرجــع إىل مزجهــا القــوة املاديــة بقــوة اخلطــاب .وتشــر اعتبــارات
ابلنيويــن إىل موقفهــم باإلشــارة إىل الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ

 ،IPCCواملجتمعــات املعرفيــة الــي تواصــل تشــكيل جــدول األعمــال اخلــاص
باملنــاخ ،بتقييماتهــا العلميــة ادلوريــة .ويركــز باحثــو ابلنيويــة بدرجــة أكــر ىلع
اإلجــراءات اخلطابيــة واذلاتيــة املشــركة الــي تتطــور بهــا احلوكمــة ادلويلــة(.((2
ٍّ
ومــن األمــور املشــابهة إىل حــد مــا ،ولكــن ىلع خــط خمتلــف يف االســم،
أن تدعــو الكوزموبويلتيــة إىل نظــام اعلــي قائــم ىلع العــدل وحقــوق اإلنســان
والقانــون ادلويل(((2؛ ويه الــي تضطلــع فيهــا اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة
بــدور مزتايــد األهميــة .وجتــادل هــذه املدرســة بأنــه بانلظــر إىل العوملــة ،فــإن
البــر مرتبطــون ً
معــا ،وأن االحتياجــات احليويــة األساســية للمجتمعــات العامليــة
ينبــي أن حتظــى باألولويــة ىلع حســاب االحتياجــات اتلافهــة( .((3وبموجــب
تشــكيالت ابلنيويــة ،يمكــن القــول إنــه نظـ ً
ـرا ألن اتلكيــف لــم يتــم تعريفــه أو
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وضــع تصــور مفاهيــي هل بطريقــة متســقة يف انلظــام املنــايخ ،فــإن هنــاك عمليــة
نشــطة بلنــاء املعرفــة يف جمــال علــم اتلكيــف ،ورســم وتنفيــذ السياســات .وىلع
هــذا املنــوال مــن وضــع القواعــد واملعايــر اجلديــدة ،تتــم املجادلــة بــأن اتلكيــف
هــو ســلعة اعمــة اعمليــة .GPG

معيار جديد للتكيف بوصفه سلعة اعمة اعملية
تنطــوي طبيعــة الســلعة العامــة العامليــة ىلع خاصيتــن أساســيتني همــا :عــدم
االســتبعاد ،وعــدم اتلنافــس .وتشــر األوىل إىل أنــه ﻻ يمكــن إقصــاء أحــد مــن
اســتخدام مــورد مــن املــوارد ،بينمــا تقــول اثلانيــة إن اســتخدام شــخص واحــد
أو بــد واحــد ال جيــب أن يقلــل مــن كميــة أو جــودة املــورد املســتخدم بالنســبة
لغريهــا مــن ادلول .ومــن اجلديــر باذلكــر أنــه ﻻ يوجــد أي يشء قابــل لالســتبعاد
بطبيعتــه ،فالسياســات أو املؤسســات االجتماعيــة مطلوبــة جلعــل أي ســلعة
أو خدمــة قابلــة لالســتبعاد .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن بعــض هــذه الســلع/
اخلدمــات ﻻ يمكــن اســتبعادها بطبيعتهــا كخاصيــة فزييائيــة( .((3ومــن األمثلــة
ىلع ذلــك قواعــد تنظيــم املنــاخ .ومــن املهــم ً
أيضــا اإلشــارة إىل أن اتلنافــس هــو
خاصيــة ماديــة لســلعة أو خدمــة ،وﻻ يتأثــر باملؤسســات البرشيــة.
ومــع ذلــك ،فــإن اســتقرار املنــاخ ،أو القــدرة االســتيعابية حلــوض الغــاف
اجلــوي يمكــن تصورهمــا بشــل أفضــل كمــورد جتمــع مشــرك  ،CPRوهــو أمــر
عرضــة للتنافــس؛ فالعديــد مــن املــوارد ابليئيــة ،بمــا يف ذلــك القــدرة االســتيعابية
حلــوض الغــاف اجلــوي ،يمكــن وصفهــا بقــدر أكــر مــن ادلقــة بكونهــا مــورد
جتمــع مشــرك  .((3(CPRهــذا اتلنافــس هــو مصــدر قــوة هلــؤالء املشــاركني يف
املفاوضــات وغــر الراغبــن يف جتديــد مــوارد اتلجمــع املشــرك( .((3ومنــذ حلظــة
اكتشــاف العلمــاء تلغــر املنــاخ بــري املنشــأ ،وآثــاره الســلبية ألول مــرة ،لــم
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يعــد مــن املمكــن اعتبــار حــوض الغــاف اجلــوي ســلعة اعمــة خالصــة؛ ﻷنــه
ال يــزال غــر قابــل لإلقصــاء .وباتلــايل ،فإنــه يمكــن اعتبــاره «ســلعة اعمــة
ممتــدة» .أو أفضــل مــن ذلــك ،يمكــن تســميته باملشــااعت العامليــة ،الــي هلــا
قــدرة حمــدودة ىلع امتصــاص تلــوث الغــاف اجلــوي.
اكنــت اهليئــة احلكوميــة ادلويلــة املعنيــة بتغــر املنــاخ ودراســات أخــرى ،بمــا
يف ذلــك اتلقييــم الوطــي األمريكــي ،حتــاول باســتمرار نقــل هــذه الرســالة إىل
املجتمــع ادلويل( .((3وعليــه ،فــإن تغــر املنــاخ يعتــر حبــق احلالــة الكالســيكية
ملأســاة «املشــااعت» كمــا يراهــا هارديــن ( ،)1968بينمــا يطلــق عليهــا ســترين
الفشــل األعظــم للســوق يف عرصنــا ( .)2007وحتــدث احلالــة األخــرة عندمــا
ً
ﻻ يكــون الســوق اعمــا يف اتللكفــة اخلارجيــة ،ويفرضهــا ىلع املجتمــع .ومــن
منظــور معضلــة الســجني ،فــإن املنفعــة اجلماعيــة للتعــاون املحتمــل ،باملقارنــة
مــع الــرر اجلمــايع ،اعدة مــا جتعــل اتلعــاون ممكنًــا( ،((3ومــع ذلــك فــإن اتلصــور
املفاهيــي الســائد للتكيــف قــد اســتمر ،وهــو يســتند إىل حــد كبــر إىل حمدوديــة
املصلحــة ،واالنضبــاط.

وحــى يف إطــار انلمــوذج اتلقليــدي للتفكــر ،يمكــن تلمويــل اتلكيــف أن
حيقــق منافــع اعمليــة مبــارشة أو غــر مبــارشة؛ مثــل حتســن رصــد تغــر املنــاخ
واتلنبــؤ بــه ،وحتســن نمذجة اآلثــار املناخيــة ،وابلحــث واتلطوير  R&Dتلحســن
مقاومــة املحاصيــل للجفــاف والفيضانــات ،إلــخ .قــد تمنــع تدابــر اتلكيــف مــن
الــزوح انلاجــم عــن تغــر املنــاخ ،واذلي يعتــر منفعــة اعمليــة غــر مبــارشة(.((3

ً
وبنــاء ىلع ذلــك ،بــدأ عــدد مــن ادلارســن يف وضــع انلظريــات املتعلقــة
باجلوانــب املعياريــة تلخصيــص األمــوال للتكيــف مــن مصــادر متعــددة
األطــراف( ((3وينظــر آخــرون إىل تمويــل اتلكيــف كوســيلة للحــث ىلع تطويــر
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اســراتيجيات اتلخفيــف( .((3وقــد ناقشــت بعــض ادلراســات اســتخدام مــؤرشات
الضعــف بالنســبة للبــدان كأســاس تلوزيــع اتلمويــل اخلــاص باملنــاخ( .((3وبــدأت
دراســات أخــرى يف استكشــاف مقاييــس خمتلفــة ملقارنــة فعايلــة مشــاريع
اتلكيــف مــع تغــر املنــاخ( .((4وبــدأ ابلعــض اآلخــر يتحــدث عــن ظهــور إدارة
اعمليــة للتكيــف( ((4غــر أن أيًّــا مــن هــذه املبــادرات ﻻ حتــاول وضــع تصــور
رضرا ًّ
اعمــا ًّ
ً
اعمليــا
لآلثــار املناخيــة مــن حيــث اتلخفيــف الفاشــل باعتبــاره
 ،GPBومــن ثــم االعتنــاء بالعواقــب مــن خــال اتلكيــف بوصفــه «منفعــة اعمــة
اعمليــة» .ويبــدو أن فكــرة فاندرهيــدن عــن اتلكيــف ،فكــرة توســعية وتميــل إىل
ٍّ
ســد الفجــوة املفاهيميــة إىل حــد مــا« :يتدخــل اتلكيــف يف السلســلة الســببية
بــن تغــر املنــاخ والــرر البــري ،ممــا يســمح لــأول باحليلولــة دون حــدوث
األخــر ،ولكــن عندمــا ﻻ يكــون ذلــك ممكنًــا ،فإنــه جيــب أن يتــم تعيــن فئــة
ثاثلــة مــن تكلفــة اتلعويــض مــن أجــل معاجلــة اجلهــود الفاشــلة للتخفيــف
واتلكيــف [ ]...ومــن ثــم يفهــم مــن اتلكيــف أنــه يشــمل منــع الــرر وكذلــك
اتلعويــض الالحــق هل»(.((4
يف الوقــت نفســه فــإن أعمــال اكول وآخريــن( ((4بشــأن املنافــع العامــة
العامليــة حتــت رايــة برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ ،يه أعمــال مهمــة؛ مــن
حيــث تفســراتها اجلديــدة واملوســعة .ومــع بدايــة العوملــة ،فإنهــا جتلــب املنافــع
واألرضار (أي تعزيــز انلمــو االقتصــادي واتلجــارة ،وتوســيع الفــوارق ،وتزايــد
اآلثــار اخلارجيــة الســلبية) .وهــم جيادلــون بــأن هنــاك حاجــة إىل فهــم جديــد
للمنفعــة العامــة العامليــة خيتلــف عــن املنافــع العامــة الوطنيــة اتلقليديــة يف إطــار
اتلفســرات الكالســيكية اجلديــدة .واقــرح برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ
ً
تعريفــا أوســع ،يدمــج ثالثــة عنــارص ،تســى مثلــث العموميــة( :أ) العموميــة يف
االســتهالك( ،ب) العموميــة يف توزيــع املنافــع( ،ج) العموميــة يف صناعــة القــرار.
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يعــرف كــول( ((4املنافــع العامــة العامليــة بأنهــا «الســلع الــي تكــون أرباحهــا أو
تكايلفهــا تــكاد تكــون اعمليــة االنتشــار ،أو الــي يمكــن أن يكــون هلــا
تأثــر حمتمــل ىلع أي شــخص يف أي مــان .ويه تشــل ،إىل جانــب املنافــع العامــة
(((4
اإلقليميــة ،فئــة املنافــع العامــة عــر الوطنيــة .وقــد صنــف اكول وآخــرون
أنـ ً
ـواع خمتلفــة مــن املنافــع العامــة العامليــة يف ثــاث جممــواعت( :أ) املشــااعت
الطبيعيــة العامليــة؛ مثــل أاعيل ابلحــار والغــاف اجلــوي( ،ب) املشــااعت العامليــة
مــن صنــع اإلنســان؛ مثــل الشــباكت العامليــة ،واملعــارف ،وانلظــم ادلويلــة( ،ج)
خمرجــات ورشوط السياســة العامليــة؛ مثــل الســام واألمــن واالســتقرار املــايل.
وتعتــر الســويد وفرنســا مــن الــرواد يف تبــي نهــج املنافــع العامــة العامليــة(.((4
وقــد أنشــأ هــذان ابلــدان فرقــة عمــل دويلــة معنيــة باملنافــع العامــة العامليــة يف
أوائــل اعم  .2003وقــد عـ َّ
ـرف هــذا الفريــق( ((4املنافــع العامــة العامليــة بأنهــا قضايــا
تعتــر هامــة بالنســبة للمجتمــع العالــي ،ويه مســائل ﻻ يمكــن أن تقدمهــا
فــرادى ابلــدان الــي تعمــل منفــردة ،والــي جيــب أن تعالــج بشــل مجــايع مــن
ٍّ
جانــب لك مــن ادلول املتقدمــة وانلاميــة .وىلع هــذا املنــوال ،قامــت فرقــة العمــل
هــذه ،باالشــراك مــع آخريــن ،بتعريــف اتلصــدي تلغــر املنــاخ بوصفــه منفعــة
اعمــة اعمليــة ،وشــملت اســراتيجيات مــن قبيــل تعزيــز اتلكيــف ودعــم بنــاء
القــدرات يف ادلول انلاميــة .وقــد لكــف ابلنــك ادلويل بإجــراء دراســة خاصــة بــه
للبحــث يف دوره يف توفــر املنافــع العامــة العامليــة( .((4وقــد اســتند هــذا املفهــوم
املوســع للمنافــع العامــة العامليــة إىل دمــج عــدة خيــوط نظريــة( :أ) نظريــة
الســلع العامــة ىلع انلحــو املفهومــة بــه يف االقتصــاد( .ب) نظريــة فشــل الســوق؛
مــن حيــث العوامــل اخلارجيــة اإلجيابيــة والســلبية( .ج) نظريــة االحتياجــات
األساســية تلربيــر مفهــوم حريــة الوصــول إىل املــوارد( .د) عنــارص االقتصــاد
الســيايس ،تلحديــد اإلجــراءات اجلماعيــة والســلع اجلماعيــة( .((4ومــع ذلــك،
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فــإن هــذا اتلفســر املوســع للمنافــع العامــة العامليــة هل منتقــدوه ىلع املســتويني
األاكديــي والســيايس .فعــى ســبيل املثــال ،جيــادل لونــج وويل( ((5بــأن تفســر
األمــم املتحــدة للمنافــع العامــة العامليــة هــو تفســر فعــال ىلع مســتوى اخلطــاب،
ولكنــه ضعيــف مــن حيــث اتلعريــف ،ويفتقــر إىل الوضــوح املفاهيــي مــع كثــر
مــن األفــار اتلجريديــة .وعــاوة ىلع ذلــك ،فإنهــم جيادلــون بــأن «املفهــوم يعطــي
ًّ
ً
ً
بســيطا ألنشــطة هــؤﻻء املرتبطــن بــواكالت األمــم املتحــدة
منطقيــا
أساســا
ً
[ ]...لــي يتــاءم مــع مقتضيــات السياســة العامــة ادلويلــة بــدل مــن انلظريــة
اتلفســرية»( .((5وىلع مســتوى السياســات ،هنــاك مؤيــدون للمنفعــة العامــة
العامليــة ،مثــل دول االحتــاد األورويب ،ومعارضــون هلــا مثــل ايلابــان والوﻻيــات
املتحــدة األمريكيــة .والقضايــا املركزيــة الــي تفــرق بينهــم يه االســتجوابات
ً
املتعلقــة بإضافــة املــوارد املايلــة ،فضــا عــن املعونــة األجنبيــة .وختــى ادلول
انلاميــة حتويــل املســاعدة اإلنمائيــة الرســمية إىل منفعــة اعمــة اعمليــة (بــدون
إضافــة)(.((5
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا اتلفكــر لــم يعــد مـ ً
ـررا يف حقبــة تزتايــد فيهــا مشــالك
املشــااعت الــي يرافقهــا العوملــة الرسيعــة وغــر املتاكفئــة .والفهــم اتلقليــدي
للمنافــع العامــة العامليــة بوصفهــا وطنيــة وإقليميــة ،يدعــو إىل التشــكك بفعــل
هــذا املحصــول اجلديــد مــن املشــالك اخلارجيــة .وتمثــل املشــالك اخلارجيــة
العابــرة للحــدود يف الوقــت احلــايل ،جمموعــة مــن املنافــع العامــة العامليــة الــي
تســوغ إدماجهــا بشــل مجــايع يف عمليــات السياســات الوطنيــة وادلويلــة.
وحــى اتلفــاوت والرتكــز املزتايديــن للفقــر يف ادلول ذات ادلخــل املتوســط ،ينظــر
ًّ
ًّ
مجاعيــا .ويف حالــة
إيلــه ابلعــض اآلن ىلع أنــه رضر اعم اعلــي يســتحق حــا
اآلثــار املناخيــة واتلكيــف ،يمكــن دحــض االنتقــادات بعــدد مــن الطــرق؛
ً
أول :سيكشــف حتليــل أعمــق أن فوائــد اتلكيــف تمتــد مــن املســتوى الوطــي
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إىل الصعيــد العالــي ،ســواء بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة (جــدول ،1أدنــاه)،
وجتلــب اســراتيجيات اتلخفيــف الطموحــة فوائــد اتلكيــف يف شــل جتنــب
اخلســائر واألرضار .ولكــن هــذا ﻻ حيــدث .وجيــادل فاندرهيــدن بــأن اتلكيــف
ًّ
جيــب أن يشــمل كل مــن منــع الــرر واتلعويــض الالحق عــن اخلســائر واألرضار
الــي ﻻ مفــر منهــا .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن قواعــد مثــل حقــوق اإلنســان،
واحلــق يف اتلنميــة ،وقاعــدة عــدم الــرر ،معــرف بهــا ًّ
اعمليــا وتعتــر بمثابــة
ًّ
فئــة جديــدة مــن املنافــع العامــة العامليــة .ومــن الواضــح أن كل مــن اتلخفيــف
واتلكيــف يبــدوان بمثابــة منافــع اعمــة اعمليــة لضمــان حتقيــق املعايــر ذات
الصلــة .ويتحــدث فوجلــر( ((5عــن الضعــف املشــرك أو املصــر العالــي املتبــادل
ً
اذلي ودله تغــر املنــاخ .وبــدل مــن ممارســة مفهــوم ســيادة ويســتفايلا ،القائــم ىلع
ً
(((5
الواقعيــة واذلي يبلــغ مــن العمــر قرونــا ،هنــاك نــوع جديــد  -مــا يســميه اكول
الســيادة اذلكيــة أو املجمعــة  -هل مــا يســوغه ملعاجلــة املشــلة العابــرة للوطنيــة.
وأخـ ً
ـرا ،دعونــا نلــق نظــرة ىلع الفوائــد متعــددة األبعــاد واملســتويات للتكيــف.
يبــن اجلــدول أدنــاه أنــواع االســتحقاقات ،مــع أمثلــة ىلع ذلــك ،باإلضافــة إىل
ثالثــة أبعــاد :إىل مــن تعــود تلــك االســتحقاقات (اخلاصــة /العامــة) ،ونطاقهــا
اجلغــرايف (املحــي إىل العالــي) ،ومــا إذا اكنــت ذات طابــع مبــارش أو غــر مبــارش.
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جدول  :1األنواع الرئيسية لفوائد اتلكيف
الفوائد العاملية
العامة املبارشة

الفوائد املحلية
اخلاصة

الفوائد املحلية
العامة

قيمة املحاصيل
املدخرة لفرادى
املزراعني؛ حتسني
اخزتان املياه لألرس
املعيشية.

ماكفحة األمراض
ابلنية اتلحتية
املقاومة للفيضانات ،املعدية احلساسة
والتشجري اذلي يمنع للمناخ ،ومحاية
االنهيارات الطينية ،اتلنوع ابليولويج
احلساس للمناخ،
وتشجري السواحل
وابلحوث الزراعية
كمصدات للرياح
املتعلقة باألغذية
وللغذاء ،وختزين
واملحاصيل املقاومة
املياه.
للملوحة ،وحتسني
نمذجة اآلثار
املناخية.

الفوائد العاملية
العامة غري املبارشة
استمرار قيام
العديد من ادلول
اجلزرية الصغرية،
وجتنب اهلجرة
ادلويلة ،وتقليل
تقلب األسعار
ىلع املنتجات
الزراعية احلساسة
للمناخ ،وتعزيز
القوة الرشائية بني
املجتمعات وادلول
الضعيفة.

املصدر :مقتبسة من بريسون( ،((5وموسعة من قبل املؤلف.
وباتلــايل ،فــإن القائمــة تبــن بوضــوح أن اتلكيــف ،باالقــران مــع فوائــده
املتنوعــة متعــددة املســتويات ،يســهم يف املنافــع العامليــة املبــارشة وغــر املبــارشة.
ومــن األمــور املركزيــة يف هــذه الصياغــة ،ابلنيويــة االجتماعيــة وانلظريــة
السياســية ادلويلــة املعياريــة ،الــي جتــادل بــأن األســئلة حــول املعايــر واألخــاق
ٍّ
والعدالــة ليســت خارجيــة ولكنهــا جوهريــة إىل حــد كبــر للتفاعــات بــن
ادلول يف القــرن احلــادي والعرشيــن(.((5
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خمتتم
اســتعرض هــذا الفصــل املســارات الرئيســية نلظريــة العالقــات ادلويلــة؛
مثــل الواقعيــة ،والليربايلــة ،ونظريــة انلظــام ،وابلنيويــة ،ملعرفــة كيفيــة تناوهلــا
للتعــاون العالــي يف اتلكيــف .ويبــن االســتعراض أن مجيــع املســارات هلــا
عنــارص للتعــاون مــن أجــل اتلكيــف ،ولكــن بطــرق ومنظــورات متنوعــة.
ويعكــس انلظــام املنــايخ احلــايل بشــل اعم ،مزجيًــا مــن الليربايلــة اجلديــدة،
ً
ونظريــة انلظــام ،والوظائــف املؤسســية .ومــع ذلــك ،وفقــا حلجــج أينشــتاين أن
حــل مشــلة مــا يتطلــب االرتقــاء فــوق مســتوى الــويع اذلي خلقهــا ،فــإن هــذا
الفصــل يتتبــع تطــور اتلفكــر ابلنيــوي ،ويهيــئ األرضيــة لظهــور معيــار جديــد
 تفســر موســع للمنافــع العامــة العامليــة /األرضار العامــة العامليــة يف حقبــة مــنمشــالك املشــااعت العامليــة املزتايــدة .ويمكــن هلــذه العمليــة أن حتظى باســتجابة
سياســية أقــوى لعوملــة املســئويلة عــن اتلعــايط مــع اتلكيــف .وىلع الرغــم مــن أن
هــذه القاعــدة اجلديــدة اخلاصــة بانلظــر إىل اتلكيــف كمنفعــة اعمــة اعمليــة ،يه

يف مرحلتهــا اجلنينيــة ،فإنــه مــن املتوقــع أن يكــون هنــاك مزيــد مــن اتلصــورات
املفاهيميــة الــي يضعهــا منظــرو إدارة املشــااعت العامليــة؛ مثــل القــدرة
االســتيعابية حلــوض الغــاف اجلــوي.
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أورسوال أوزوادل سربينج
اجلامعة الوطنية املستقلة باملكسيك

ـوا سـ ًّ
يواجــه العالــم أزمــات اقتصاديــة ،ونمـ ًّ
ـانيا ،وتغــر املنــاخ ،ونــدرة امليــاه،
واتللــوث ،وأزمــات غذائيــة ،ونضــوب الرتبــة ،واتلعريــة واتلصحــر ،واتلوســع
احلــري مــع تنميــة األحيــاء الفقــرة ،واهلجــرة الريفية-احلرضيــة وادلويلــة،
والعنــف املــادي واملنظــم ،واتلميــز اجلنــي والعــريق واالثــي ،وبطالــة الشــباب،
وتزايــد فقــدان خدمــات انلظــام اإليكولــويج .وقــد يــؤدي اتلفاعــل بــن هــذه
األزمــات املتعــددة إىل نتائــج بالغــة ،وﻻ ســيما بالنســبة للفئــات اهلشــة الــي
تعيــش يف أماكــن حمفوفــة باملخاطــر ،وقــد يــؤدي إىل احلــد مــن األمــن البــري
واجلنســاين وابليــي.
ويتنــاول هــذا الفصــل العالقــات املتشــابكة واتلغذيــة املرتــدة بــن انلظــام
ابليــي وانلظــام البــري .ويستكشــف ً
أيضــا إماكنــات املفاوضــات متعــددة
األطــراف بــن احلكومــات واملجتمــع املنظــم ،وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة بشــأن
أهــداف اتلنميــة املســتدامة طويلــة األجــل.

خلفية
تغــر املنــاخ هــو عمليــة طويلــة األجــل تعمــل يف ســياق اتلقلبــات املناخية ىلع
املــدى القصــر ،وهلــا تأثــرات عديــدة ىلع ابليئــة واجلنــس البــري .ويه جتــري
ىلع الصعيديــن اإلقليــي والعالــي .ومــن انلاحيــة اتلارخييــة ،اكنــت اتلغــرات
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املناخيــة موجــودة مــن قبــل وأنتجتهــا األحــداث الطبيعيــة ،مثــل االنفجــارات
ٍّ
الرباكنيــة والنشــاط الشــميس .وقــد تغــرت الظــروف اجلويــة بالنســبة لــل مــن
دورات امليــاه والكربــون ،إىل جانــب ابلارامــرات اخلارجيــة األخــرى للكوكــب؛
ًّ
حايلــا باآلثــار
مركــز الشــمس ونشــاطها .ومــع ذلــك ،فــإن تغــر املنــاخ يرتبــط
البرشيــة ىلع األرض(.((5
مــع تغــر املنــاخ ،وارتفــاع درجــة احلــرارة يف طبقــة الرتبوســفري ،ىلع ايلابســة
ويف ابلحــر ،وزيــادة خبــار املــاء ،فــإن اجلليــد ابلحــري والكتلــة اجلليديــة،
واجلليــد املتجمــد يفقــد حجمــه ،وحتافــظ املحيطــات ىلع احلــرارة والطاقــة،
وحيــدث ارتفــاع منســوب ســطح ابلحــر بســبب توســع امليــاه وذوبــان الكتلــة
اجلليديــة .وفيمــا يتصــل بتفاعــل هــذه العوامــل الطبيعيــة والبرشيــة ،حتــدث
الظواهــر اجلويــة املتطرفــة (األاعصــر ،واجلفــاف ،واالنهيــارات األرضيــة) بتواتــر
أكــر وبتأثــرات أقــوى ىلع العديــد مــن املناطــق(.((5
ً
إن اتلغــر ابليــي العالــي أوســع نطاقــا مــن تغــر املنــاخ .ويشــر املصطلــح إىل

اتلحــول اذلي ينتجــه البــر يف املحيــط اإليكولــويج ويؤثــر ىلع الغــاف املــايئ
(الكتلــة املتجمعــة مــن امليــاه املوجــودة فــوق ســطح الكوكــب وحتتــه) ،والغــاف
اجلــوي (طبقــة الغــازات الــي حتيــط ســطح األرض) ،واملحيــط احليــوي (انلظــام
اإليكولــويج العالــي اذلي توجــد فيــه مجيــع الاكئنــات احليــة) ،والغــاف
احلجــري (الطبقــة اخلارجيــة مــن األرض) ،والغــاف اجلليــدي (يف إشــارة إىل
الرتبــة)(.((5
اتلغــرات الــي طــرأت ىلع انلظــام الطبيــي يه نتيجــة للتعديــات الــي
أدخلــت ىلع اإلنتــاج الــزرايع ،وعمليــات اتلحــر الرسيــع ،وانلمــو الســاين -
تضاعــف عــدد ســان األرض مــن البــر ثــاث مــرات خــال القــرن املــايض،
يف حــن زاد اســتهالك امليــاه بمقــدار ســتة أمثــال( .((6وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن
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العمليــات اإلنتاجيــة غــر املســتدامة تلــوث املــوارد الطبيعيــة وختلــق تهديــدات
ً
صحيــة للبــر ،فضــا عــن تعريــض انلظــم اإليكولوجيــة للخطــر( .((6وقــد
ً
ً
شــديدا بســبب اســتخدامها
ســببت قطــااعت الطاقــة وانلقــل واإلنتــاج تلوثــا
للوقــود األحفــوري( .((6وباإلضافــة ذللــك ،فــإن تغــر اســتخدام األرايض ،وإزالــة
الغابــات ،يــؤدي إىل احلــد مــن احتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون  .CO2ومــن ثــم،
فقــد زاد االحتبــاس احلــراري بشــل مطــرد.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن انلظــام املــايل املعولــم ،والوصــول غــر املتاكفــئ
إىل االئتمــان .وتســهم األنمــاط احلايلــة مــن االســتهالك واإلنتــاج ،واتلفــاوت
يف الوصــول إىل املــوارد ،تســهم ً
أيضــا يف اتلغــر ابليــي .كمــا أدى الســلوك غــر
العقــاين ً
أيضــا إىل الفقــر ،واجلــوع ،وانعــدام املســاواة بــن املناطــق والفئــات
االجتماعيــة(.((6
ىلع مــدار تاريــخ البــر والكــرة األرضيــة ،حدثــت تغــرات جذريــة بشــل
تدريــي منــذ اثلــورة الصناعيــة ( .)1870-1780ويربــط كروتــزن( ((6هــذه
َّ
اتلغيــرات بمفهــوم األنرثوبوســن ،واذلي يتعلــق باتلغــرات ابليئيــة ُ
المســتحثة
ُ
والمنتَجــة يف الغالــب بتدخــات برشيــة .وقــد حدثــت هــذه اتلغــرات بصفــة
خاصــة خــال العقــود اخلمســة األخــرة بســبب االســتخدام املكثــف للطاقــة
األحفوريــة؛ والزيــادة احلثيثــة يف انبعاثــات الغــازات ادلفينــة يف الغــاف اجلــوي؛
وتلــوث ابلحــار واحرتارهــا وحتمضهــا؛ اتلغــرات اهلائلــة يف اســتخدام األرايض؛
ً
ًّ
ً
جديــدا
جيولوجيــا
عــرا
وعمليــة اتلحــر املتســارعة .ويمثــل األنرثوبوســن
يغــر تاريــخ األرض .وقــد عرفهــا بونــد وآخــرون( ،((6بأنهــا «أحــدث مظهــر دلورة
مناخيــة واســعة انلطــاق تمتــد ىلع مــدى األلفيــة تعمــل بشــل مســتقل عــن
احلالــة املناخيــة للعــر اجلليــدي ومــا بــن اجلليــدي» .وهــذا املفهــوم مفيــد
لفهــم اآلثــار الســلبية اتلحويلــة للنشــاط البــري ىلع كوكــب األرض ،وخدمــات
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انلظــام اإليكولــويج ،والبرشيــة نفســها .ومــع ذلــك ،فــإن اتلدخــات البرشيــة
دليهــا اإلماكنيــة ً
أيضــا إلحــداث تغيــر إجيــايب.
ً
ومــن هــذا املنطلــق ،تــم تطويــر نمــوذج  .((6(PEISORواســتنادا إىل نمــوذج اســتجابة
ادلولــة للضغــط اخلــاص بمنظمــة اتلعــاون االقتصــادي واتلنميــة  ، ((6( OECDومــن
خــال حتليــل اتلفاعــل بــن انلظــم الطبيعيــة والبرشيــة ،جيمــع هــذا انلمــوذج بــن
مخــس مراحــل:
 :Pيشــر الضغــط إىل أربعــة حمــراكت طبيعيــة (تغــر املنــاخ ،وامليــاه ،والرتبــة،
واتلنــوع ابليولــويج) ،والــي تتفاعــل مــع أربعــة حمــراكت اجتماعيــة (انلمو الســاين،
وانلظــم الريفيــة ،وانلظــم احلرضيــة ،والعمليــات االجتماعية-االقتصاديــة) .ويســبب
ـرا ًّ
اتلفاعــل املعقــد واتلغذيــات املرتــدة ،تغـ ً
بيئيــا.
 :Eآثــار اتلفاعــل؛ حيــث يــؤدي تدهــور املــوارد الطبيعيــة وندرتهــا إىل
الضغــط ،اذلي يعــززه اتلحــر والعمليــات اإلنتاجيــة واثلــورة اخلــراء وانلمــو
الســاين.
 :Iآثــار األخطــار الطبيعيــة انلامجــة عــن اإلنســان واملتعلقــة باملنــاخ
(العواصــف ،واألغذيــة ،واالنهيــارات األرضيــة ،واجلفــاف ،وحرائــق الغابــات،
واملوجــات احلــارة ،واالنســابات ابلــاردة) ،والظواهــر اجليوفزييائيــة املتطرفــة
(الــزالزل ،وأمــواج تســونايم ،واالنفجــارات الرباكنيــة) والكــوارث اتلكنولوجيــة أو
الــي يتســبب فيهــا اإلنســان (حــوادث ،إرهــاب).
 :SOوتمثــل املخرجــات املجتمعيــة االســتجابة االجتماعيــة؛ حيــث جيــري
حتليــل االســتجابات الفرديــة واملجتمعيــة للتغلــب ىلع الفقــر واتلهميــش ونقــص
اتلعليــم اذلي كثـ ً
ـرا مــا يــؤدي إىل معضلــة انلجــاة :ابلقــاء يف املــزل ،واملعانــاة،
واملــوت يف نهايــة املطــاف؛ اهلجــرة ومواجهــة املــان اجلديــد وعــدم اتليقــن مــن
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املــأوى والغــذاء وانعــدام األمــن والعمــل؛ أو االحتجــاج واملحاربــة مــن أجــل
ظــروف انلجــاة يف املــزل .وقــد تســفر األزمــات ،واهلجــرة ،والــرااعت عــن
اســتجابات جمتمعيــة واســعة انلطــاق؛ مثــل اتلحــر الرسيــع مــع تنميــة األحيــاء
الفقــرة ،وتفــي العنــف واألزمــات ادلاخليــة ،أو جتنــب الــرااعت واحللــول
الســلمية للخالفــات ،ممــا يتيــح عمليــات اتلفــاوض تلغيــر السياســات وبنــاء
املؤسســات.
 :Rاالســتجابة ىلع املســتويات املحليــة ،أو اإلقليميــة ،أو الوطنيــة ،أو ادلويلــة،
حيــث تــرك العمليــات السياســية ادلولــة واملجتمــع وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة
يف اتلعامــل مــع اتلغــر ابليــي العالــي ،واحلــد مــن اإلجهــاد ابليــي ،واتلكيــف
مــع الظــروف املعاكســة ،وتطويــر املرونــة وبنــاء املؤسســات؛ حيــث قــد تســاعد
املعــارف اتلقليديــة والعلميــة ىلع اســتعادة تــوازن جديــد بــن الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة وابليئيــة.
وتســاعد اتلغذيــة املرتــدة بــن هــذه املراحــل املختلفــة ،ىلع احلــد مــن الضغط

ويمكــن أن تعــزز احلــد مــن خماطــر الكــوارث  DRRوإدارة خماطــر الكــوارث
 ،DRMوحتفــز عمليــات اتلنميــة وحتســن املســتويات االجتماعيــة  -االقتصاديــة
العامليــة واملحليــة ،واملؤسســية ،والســياقات السياســية .ومــع ذلــك ،هنــاك عوامــل
ً
كثــرا مــا تتفاعــل بطــرق غــر متوقعــة وغــر خطيــة وفوضويــة؛ متحديــة
املجتمــع وابليئــة بنقــاط اتلحــول الــي ربمــا مــن املتعــذر إلغاؤهــا( .((6وللتغلــب
عليهــا ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل عمليــات اتلفــاوض الســيايس للحــد مــن
اإلجهــاد ابليــي واالجتمــايع ،وتعزيــز اتلكيــف ،وإنشــاء مؤسســات قــادرة ىلع
تعزيــز املرونــة مــن القاعــدة إىل القمــة بدعــم مــن السياســات احلساســة مــن أىلع
إىل أســفل.
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الضغط واإلجراءات ىلع انلظم الطبيعية واالجتماعية
تســتخدم البرشيــة مــا يعــادل  1.6مــن كوكــب األرض تلوفــر املــوارد الــي
حنتاجهــا لالســتهالك والمتصــاص نفاياتنــا ،وإذا واصلنــا ىلع نفــس انلمــط،
ســنحتاج كوكبــن حبلــول اعم  .((6( 2030معــدل انقــراض األنــواع يبلــغ ايلــوم 1000
مــرة  -مقارنــة بالعــر مــا قبــل األحفــوري ،وإذا اســتمرت البرشيــة يف انلظــام
احلــايل غــر املســتدام لإلنتــاج واالســتهالك ،فإنهــا ســزيد بمقــدار  10,000مــرة
يف املتوســط؛ بمــا يؤثــر ىلع الربمائيــات ،والطيــور ،وانهيــار مصائــد األســماك،
وتضــاؤل الغطــاء احلــريج ،واســتزناف شــباكت امليــاه العذبــة( ،((7وزيــادة
االحتبــاس احلــراري .ســيؤدي لك ذلــك إىل زيــادة آثــار اتلغــر ابليــي .وعــاوة
ىلع ذلــك ،حــذر العلمــاء مــن أن األرض ســتدخل يف ســادس أكــر حــدث
انقــراض  -واألول مــن نوعــه اذلي تســببه األنشــطة البرشيــة %80 .مــن اغز ثــاين
أكســيد الكربــون املوجــود يف الغــاف اجلــوي تــأيت اآلن مــن الطاقــة املســتخدمة
يف انلقــل واألنشــطة الصناعيــة واالقتصاديــة واالســتهالكية؛ وترتبــط النســبة
ابلاقيــة بإزالــة الغابــات( ((7وتدمــر انلظــم اإليكولوجيــة.
اثنــان مــن املــؤرشات الرئيســية تلغــر املنــاخ همــا؛ درجــة احلــرارة وارتفــاع
ً
مســتوى ســطح ابلحر ،مــع اتلغــرات يف هطــول األمطــار .ووفقــا للفريــق احلكويم
ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ  ،((7( IPCCفــإن املتوســط العالــي دلرجــة حــرارة اهلواء
فــوق ســطح األرض واملحيطــات قــد حتســن بمقــدار  0.85درجــة مئويــة خــال
الفــرة  .2012-1880وخــال الفــرة  2010-1901ارتفــع املتوســط العالــي ملســتوى
ســطح ابلحــر  0.19مـ ً
ـرا ،مــع زيــادة مــن اعم  1901بلغــت مــن  1.7ملــم /الســنة

إىل  3.2ملم/الســنة بــن  ،1993و ،2010كمــا أن اتلغــرات يف هطــول األمطــار تؤثــر
ًّ
إقليميــا مــع الظواهــر اجلويــة املتطرفــة.
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مــع زيــادة الرفــاه ،وتعزيــز الطبقــات املتوســطة يف ابلــدان انلاشــئة ،انتقــل
انلــاس إىل أىلع ســلم الغــذاء  -ىلع الرغــم مــن أن تنــاول اللحــوم غــر فعــال مــن
حيــث إطعــام اجلميــع ىلع األرض .ومــع ذلــك ،تــم حتويــل احلبــوب إىل الصناعــة،
ُ
أو الوقــود احليــوي املســتخدم أو انلقــل .فعــى ســبيل املثــال ،تســتخدم نســبة %40
مــن اذلرة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلنتــاج اإليثانــول( .((7ولكــن هــذا
ً
جرامــا مــن
انلهــج غــر مســتدام .لــر واحــد مــن اإليثانــول يســتلزم  2.37لكيــو
اذلرة ،ومــن  1200إىل  3600لــر مــن املــاء؛ وحيــرق  500جــرام مــن الفحــم ،ويســبب
ً
جرامــا مــن الرتبــة .وىلع الرغــم مــن ذلــك ،فــإن
تــآلك مــن  15إىل  25كيلــو
الواليــات املتحــدة األمريكيــة تدعــم هــذه الصناعــة.
لــن يتســى تعزيــز إجــراءات اتلخفيــف واتلكيــف الفعالــة دون اخنــراط
األشــخاص املعرضــن للخطــر ،وادلعــم الشــفاف مــن جانــب احلكومــات،
واالســتثمار مــن جانــب جمتمــع األعمــال اتلجاريــة .وقــد تــؤدي أوجــه الضعــف
اثلنائيــة ىلع الصعيديــن اإلقليــي واملحــي إىل زيــادة اتلهديــدات ،ويمكــن

للتفاعــل اتلعــاوين مــن القاعــدة إىل القمــة أن يقلــل مــن املخاطــر ،وخاصــة
عندمــا تتعــزز باملعــارف ادلويلــة والوطنيــة واملحليــة واإلســقاطات العامليــة،
وادلعــم اثلنــايئ ومتعــدد األطــراف.
وتبــن العالقــات املتشــابكة املعقــدة بــن انلظــم الطبيعيــة والبرشيــة ،مــع
اتلغذيــة املرتــدة ىلع الســاحة السياســية واالجتماعيــة  -الــي تتمــز بالســياقات
الوطنيــة واملحليــة  -تعميــم اهلشاشــة االجتماعيــة وصالتهــا باتلغــر ابليــي .تؤثــر
قــرارات السياســة العامــة ىلع املجتمــع بــأرسه ،وترتبــط بعمليــات اتلفــاوض.
والواقــع أن تاريــخ احلضــارات الســامية هل دالتلــه فيمــا يتعلــق باتلدهــور ابليــي
وإدارة الــرااعت االجتماعيــة السياســية.
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وقــد اعتــر اعم  2015العــام األكــر ســخونة يف اتلاريــخ منــذ بــدء القياســات
املنهجيــة( ((7وقــد ازدادت املخاطــر اجلســيمة يف مجيــع أحنــاء العالــم بســبب اتلغــر
ابليــي العالــي ،مــع ارتفــاع معــدالت الوفيــات وزيــادة الســان املترضريــن
يف اجلنــوب ،وارتفــاع األرضار االقتصاديــة يف الشــمال .آســيا يه القــارة األكــر
ً
تعرضــا للمخاطــر ،وضعفهــا املــزدوج (ابليــي واالجتمــايع)( ((7يزيــد مــن تكلفة
الكــوارث واخلســائر البرشيــة(.((7
يف اعم  ،2008زاد ارتفــاع أســعار األغذيــة مــن اجلــوع يف مجيــع أحنــاء العالــم.
ويف الوقــت احلــايل ،يعــاين مــن اجلــوع مــا بــن  800,000وبليــون شــخص( .((7ويعتمد
 %44مــن ســان العالــم بصــورة مبــارشة ىلع خدمــات انلظــم اإليكولوجيــة
مــن أجــل الزراعــة املعتمــدة ىلع املطــر ،ويف اعم  ،2014تأثــر  2بليــون شــخص
بالفيضانــات( .((7وتقــدر املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  ،WMOواملنظمــة
ادلويلــة للهجــرة  ،IOMأن اهلجــرة املدفوعــة ًّ
بيئيــا ســزداد زيــادة كبــرة نتيجــة
لألحــداث املناخيــة الشــديدة .ومــن املرجــح أن يرتفــع وجــود املــرض ،وتزتايــد
املالريــا وحــى الضنــك واألمــراض املداريــة األخــرى مــع ارتفــاع درجــة احلــرارة
وانتشــارها إىل معــدالت أىلع ،ممــا يؤثــر ىلع األشــخاص اذليــن ﻻ تتوفــر هلــم
ادلفــااعت الاكفيــة يف جهازهــم املنــايع(.((7
إن آثــار تغــر املنــاخ ليســت حمايــدة مــن املنظــور اجلنســاين .النســاء معرضات
بشــدة للكــوارث انلامجــة عــن الظواهــر الطبيعيــة( .((8فعــى ســبيل املثــال ،ادعــت
انتيــا -هيــوز وهســيانج( ((8أن الوفيــات االقتصاديــة يف فــرة مــا بعــد اإلعصــار
تشــل  %13مــن املعــدل الوطــي لوفيــات الرضــع يف الفلبــن ،وأن األطفــال الرضــع
ً
مــن اإلنــاث يتوفــن أكــر بمقــدار  15ضعفــا ،يف حــن ﻻ توجــد أي زيادة يف نســبة
وفيــات األطفــال الرضــع مــن اذلكــور .وتزيــد اآلثــار طويلــة األجــل هلــذا انلــوع
مــن الكــوارث الطبيعيــة مــن حــدة الفقــر.
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االستجابات للتغري ابلييئ العاليم
وقــد خلــص الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ( ((8إىل أن اتلكيــف
ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــات اتلخطيــط ،مــع تنفيــذ أكــر حمدوديــة
أصبــح
لالســتجابات .واخليــارات اهلندســية واتلكنولوجيــة يه االســتجابات اتلكيفيــة
ً
تطبيقــا ،وكثـ ً
ـرا مــا تدمــج يف الربامــج القائمــة؛ مثــل إدارة خماطــر الكوارث
األكــر
وإدارة امليــاه .وهنــاك اعــراف مزتايــد بقيمــة اتلدابــر االجتماعيــة واملؤسســية
والقائمــة ىلع انلظــم اإليكولوجيــة ،وبمــدى القيــود الــي تعــرض اتلكيــف.
ً
كثــرا مــا يقتــر اتلكيــف ىلع اآلثــار ،واهلشاشــة ،واتلخطيــط
ومــع ذلــك،
للتكيــف ،واإلجــراءات الوقائيــة.
وجيــب أن حتــد السياســة العامليــة مــن زيــادة درجــة احلــرارة إىل أقــل مــن
 2درجــة مئويــة فــوق املســتويات مــا قبــل الصناعيــة قبــل نهايــة القــرن .وهــذا
يعــي عمليــة تدرجييــة إللغــاء الكربــون يف االقتصــاد ،يرافقــه حتــول مــن الوقــود
األحفــوري إىل الطاقــة املتجــددة( ،((8وتعزيــز كفــاءة الطاقــة واســتعادة انلظــم
اإليكولوجيــة املدمــرة .وينبــي أن تنطــوي هــذه اإلجــراءات ىلع إضفــاء الصبغــة
املاديــة ىلع اإلنتــاج ،وإاعدة تدويــر انلفايــات ،وإدخــال تعديــات ىلع انلمــوذج
احلــايل للحضــارة والزنعــة االســتهالكية.
ويمكــن لسياســات اتلخفيــف االســتباقية العامليــة( ((8أن تغــر االجتــاه
حنــو االنتقــال املســتدام(((8؛ األمــر اذلي قــد حيــول دون حــدوث عــدد مزتايــد
مــن الكــوارث .باإلضافــة إىل ذلــك ،تتيــح العمليــات اتلكيفيــة واتلعلــم
الوقــايئ ،واملرونــة يف املجتمعــات املعرضــة للتغــر ابليــي ،تطويــر القــدرات
الالزمــة حلمايــة انلــاس بفعايلــة مــن الظواهــر املناخيــة يف املســتقبل .إن
اســتعادة انلظــم اإليكولوجيــة الســاحلية ،وإاعدة تشــجري املنحــدرات ،وإدارة
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ًّ
األرايض وابليئــة ،واســتدامة مســتجمعات امليــاه ،ومحايــة املــاء ،تدعــم كل مــن
اتلخفيــف واتلكيــف .ولــن تــؤدي الزراعــة اخلــراء واســتعادة خدمــات انلظــم
اإليكولوجيــة إىل حتســن إمــدادات امليــاه ونوعيــة اهلــواء فحســب ،بــل ســتحد
ً
أيضــا مــن خماطــر الكــوارث.
ويوضــح الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ( ((8أن اتلفاعــل يف
جمــاالت اتلكيــف واتلخفيــف واتلنميــة املســتدامة حيــدث داخــل املناطــق
ً
واغبلــا مــا يكــون ذلــك يف ســياق العديــد مــن عوامــل
واملســتويات وفيمــا بينهــا،
الضغــط .ويمكــن بلعــض خيــارات االســتجابة تلغــر املنــاخ أن تنطــوي ىلع
خماطــر اتلاكيلــف ابليئيــة واالجتماعيــة األخــرى ،وأن تكــون هلــا آثــار ســلبية
ىلع اتلوزيــع ،وأن تســتخلص املــوارد مــن األولويــات اإلنمائيــة؛ مثــل القضــاء ىلع
الفقــر.
وحلمايــة الطبيعــة وانلــاس وأنشــطتهم اإلنتاجيــة ،يعــد اتلعــاون متعــدد
ـرا حاسـ ً
اتلخصصــات بــن خمتلــف املجتمعــات املعرفيــة أمـ ً
ـما .وهلــذا الغــرض،

وضــع العلمــاء املعنيــون بتغــر املنــاخ ،نمــاذج للسياســات املناخيــة طويلــة
األجــل ،والوقايــة ،واإلنــذار املبكــر ىلع املــدى القصــر( .((8كمــا يمكــن
مالحظــة ادلعــم اذلي تقدمــه جمتمعــات احلــد مــن خماطــر الكــوارث ،DRR
وإدارة خماطــر الكــوارث  ،DRMللحــد مــن أخطــار الكــوارث ،واألنشــطة الوقائيــة
ً
والالحقــة للكــوارث( .((8فضــا عــن األســس االجتماعية-االقتصاديــة ،واثلقافيــة
بلنــاء القــدرة ىلع الصمــود( .((8وعــاوة ىلع ذلــك ،هنــاك فرصــة حقيقيــة للحــد
ً
مــن املخاطــر الــي يتعــرض هلــا أشــد انلــاس ضعفــا ،إذا مــا تــم إدراج املنظــور
اجلنســاين( .((9وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن اتلفاعــل املحتمــل بــن هــذه اآلراء
يمكــن أن ييــر اتلكيــف مــع املخاطــر اجلديــدة وغــر املعروفــة( .((9ويف الوقــت
نفســه ،قــد تقلــل ً
أيضــا مــن األرضار الــي تلحــق بــاألرواح البرشيــة واملمتلاكت،
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وقــد تســاعد الســان املترضريــن ىلع أن يصبحــوا أكــر قــدرة ىلع الصمــود وأن
يقللــوا مــن ضعفهــم ابليــي واالجتمــايع(.((9

من املفاوضات إىل اتلدابري االستثنائية للسياسة متعددة األطراف
وتثــر انلجاحــات املحــدودة الــي حققتهــا مرحلــة مــا بعــد بروتوكــول كيوتــو
هــذه األســئلة :مــن اذلي يديــر عمليــة اتلوريــق البــري وحتــت أي رشوط(((9؟
والســؤال اتلــايل هــو :مــا العقبــات الــي يتعــن اتلغلــب عليهــا؟ تتغــر السياســة
ًّ
تغـ ً
جذريــا عندمــا يكــون هنــاك حتــول مــن القضايــا السياســية «املعتــادة» إىل
ـرا
«املســألة األمنيــة» ذات «األهميــة القصــوى» .وباتلــايل ،هنــاك حاجــة إىل تطويــر
حجــة تتجــاوز األســس األخالقيــة أو املعنويــة ،والــي تستكشــف مزجيًــا مــن
ثالثــة ضمانــات :برشيــة ،وجنســانية ،وبيئيــة  -أو منظــور  HUGEاألمــي(.((9
ويمكــن اســتخدام هــذا املفهــوم كأداة حتليليــة للتحليــل ،أو كديلــل ســيايس
مــن أجــل اختــاذ إجــراءات اســتباقية .وبربــط نمــوذج  PEISORبمنظــور HUGE
األمــي ،نقــرح توســيع نطــاق ابلحــث املفاهيــي ،وانلظــري ،واتلجريــي بشــأن
الصلــة بــن املنــاخ واألمــن.
وقــد تــؤدي سياســات اإلدارة احلايلــة املعتــادة لألعمــال اتلجاريــة ،إىل تغــر
اعلــي خطــر مــع تزايــد عــدد الكــوارث وانلقــاط احلرجــة الــي ﻻ رجعــة فيهــا.
وقــد ينطــوي نهــج  HUGEاألمــي ىلع إماكنيــة اتلعجيــل بإجــراء مفاوضــات
متعــددة األطــراف بــن احلكومــات واملجتمــع املنظــم وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة
تلحقيــق أهــداف اتلنميــة املســتدامة يف األجــل الطويــل .وجيــب أن توفــر هــذه
ً
األهــداف حــى أكــر ســبل العيــش والرفاهيــة ضعفــا ،إىل جانــب االنتعــاش
املنهــي للنظــم اإليكولوجيــة واخلدمــات الــي تقدمهــا هــذه انلظــم فيمــا يتعلــق
بامليــاه العذبــة واملحيطــات .ويتمثــل اتلحــدي يف تغيــر نمــوذج القــوة العامليــة
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املركــزة القائمــة ىلع املؤسســات متعــددة اجلنســيات والســيطرة العســكرية،
بطريقــة تمكــن مــن اتلحــول طويــل األجــل حنــو اتلحــوالت املســتدامة.
وتتطلــب هــذه العمليــة ســاحة سياســية خمتلفــة ،دون هيمنــة أي قــوة عظــى
قائمــة ،وســيطرتها ىلع الشــعوب واملــوارد .ومــن الــروري ً
أيضــا تغيــر اتفاقــات
بريتــون وودز ،وإضفــاء الصبغــة ادليمقراطيــة ىلع ابلنــك ادلويل وصنــدوق انلقــد
ادلويل ومنظمــة اتلجــارة العامليــة .إن بنــاء مؤسســات جديــدة مــن القاعــدة إىل
ً
القمــة ،والكــوارث اخلطــرة ،قــد حيققــان عقــودا اجتماعيــة  -سياســية لعالــم غــر
ـال مــن الكربــون ،مــع إماكنيــة حتســن العدالــة االجتماعيــة واتلاكفــل،
مــادي وخـ ٍ
وهــو مــا يتجــاوز بكثــر االتفاقــات الطوعيــة الــي تــم اتلوصــل إيلهــا يف مؤتمــر
األمــم املتحــدة تلغــر املنــاخ  ،COP 21يف باريــس اعم .2015

خمتتم
ﻻ يركــز نهــج  HUGEاألمــي ىلع األمــن مــن وجهــات انلظــر العســكرية أو
السياســية؛ حيــث إن اهلــدف املرجــي هــو ادلولــة ،والقيــم املعرضــة للخطــر يه
الســيادة والســامة اإلقليميــة .ويف الفهــم اتلقليــدي ،تتصــل اتلهديــدات بــدول
أخــرى ،واإلرهــاب ،واجلهــات الفاعلــة الفرعيــة ،أو رجــال حــرب العصابــات .ومــن
خــال الرتكــز ،يف الوقــت نفســه ،ىلع األمــن البــري ،واجلنســاين ،وابليــي ،يتحــول
املرجــع إىل البــر والعالقــات بــن اجلنســن ،وانلظــم اإليكولوجيــة الطبيعيــة
واحلرضيــة والريفيــة .والقيــم املعرضــة للخطــر يه بقــاء البرشيــة والطبيعــة ،مــع
حتقيــق العدالــة واملســاواة واهلويــة واتلنــوع اثلقــايف واالســتدامة يف أوقــات اخلطــر.
تــأيت اتلهديــدات مــن انلــاس أنفســهم .وهــم ً
أيضــا ضحايــا هلــذا الســلوك غــر
العقــاين .وجيــب إجــراء تغيــرات حنــو نمــوذج حضــاري جديــد ،مدعــوم بعالــم
متنــوع ومســتدام اعلــي حيكمــه اتلضامــن( .((9فمــا اجلهــات الفاعلــة الــي يمكنها أن
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تبــادر بهــذا اتلغيــر وتنفــذه؟ ﻻ حركــة اجتماعيــة تفعــل ذلــك .ويمكــن أن يســاعد
نهــج  HUGEاألمــي يف حتليــل أفضــل الســبل بللــوغ أهــداف اتلنميــة املســتدامة
وسياســاتها واســراتيجياتها ،الــي يمكــن مــن خــال مبــدأ املســئويلات املشــركة،
ً
ولكــن متفاوتــة ً
ســبل للمــي ً
قدمــا.
أيضــا  ،CBDRأن تتيــح
يرتكــز كال املفهومــن HUGE ،و ،CBDRىلع ميثــاق األمــم املتحــدة،
واإلعــان العالــي حلقــوق اإلنســان ،ويمكــن اســتخدامهما إلجــراء مراجعــة
نقديــة لالتفاقيــات ادلويلــة القائمــة يف جمــال حقــوق اإلنســان .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن األهــداف الســبعة عــر للتنميــة املســتدامة  SDGsوأهدافهــا يه
خرائــط أويلــة تلحــدي انلظــم االقتصاديــة الغربيــة العامليــة احلايلــة ،والظلــم
املتفاقــم  -بمــا أن العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بــن اجلنســن واالســتدامة يه
عنــارص أساســية.
تشــمل أهــداف اتلنميــة املســتدامة ،االقتصــادات الصغــرة واذلكيــة ،والســيادة
الغذائيــة ،واتلجــارة ادلويلــة العادلــة ،والسياســات الرضيبيــة ابلديلــة ،واجلهــود

األخــرى مــن القاعــدة إىل القمــة؛ حيــث يتــم تمحيــص املعونــة اخلاصــة وتعزيــز
الشــفافية واملســاءلة مــن جانــب الشــعب .ويزتامــن مفهــوم  HUGEاألمــي ً
أيضــا
مــن انلاحيــة انلظريــة مــع  - Ps 5الشــعوب ،والكوكــب ،واالزدهــار ،والســام،
والرشاكــة  -مــع الرتكــز بشــل خــاص ىلع احلــد مــن الضعــف املــزدوج.
وتنطــوي اتلغيــرات املطلوبــة ىلع الســاحة السياســية ىلع تغيــر نمــوذج
احلكــم .وهنــاك حاجــة إىل احلكــم التشــاريك( ،((9اذلي تســهل فيــه الســاحات
العامليــة املتغــرة ،سياســات مســتدامة للميــاه واهلــواء واملنــاخ والرتبــة والغــذاء
واتلنــوع ابليولــويج والطاقــة .ويتطلــب ذلــك وضــع جــداول أعمــال يتــم
اتلفــاوض عليهــا ىلع األصعــدة املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة ،وتمكــن
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سياســات اســتعادة خدمــات انلظــم اإليكولوجيــة املدمــرة ،واتلغلــب ىلع الفقــر
املدقــع ،واجلــوع ،واألميــة ،واألمــراض ،والكــوارث .وقــد تتمكــن اجلهــات
الفاعلــة السياســية املدربــة ،واملجتمــع املــدين احليــوي القائــم ىلع املشــاركة،
مــن تعزيــز األنشــطة الراميــة إىل حتقيــق األهــداف املشــركة ملجتمــع مســتدام
ومتاكفــئ ومســالم يف القــرن احلــادي والعرشيــن.
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سايمون داليب
جامعة ويلفرد ﻻورير ،كندا

ـرا رئيسـ ًّ
لقــد أصبحــت ابليئــة اآلن ،عنـ ً
ـيا يف العالقــات ادلويلــة ،بانلظــر إىل
االهتمــام املزتايــد اذلي يتلقــاه تغــر املنــاخ ىلع وجــه اخلصــوص( ،((9ويه مســألة
حتظــى يف الوقــت احلــايل بأولويــة اعيلــة يف ادلوائــر ادلبلوماســية .ومــع تعــرض
ادلول خلطــر الــزوال بفعــل ارتفــاع منســوب ابلحــار ،واالضطرابــات الرئيســية
ُ
املتوقعــة يف إمــدادات امليــاه وانلظــم الغذائيــة ،يف العقــود املقبلــة إذا لــم تتخــذ
خطــوات للحــد مــن االحتبــاس احلــراري قريبًــا ،أصبحــت املســائل ابليئيــة
حموريــة يف السياســة ادلويلــة املعــارصة ،ودراســتها األاكديميــة( .((9وقــد ظهــرت
ابليئــة ،بعــد احلــرب ابلــاردة ،كمســألة ذات أولويــة للتحليــل العلــي؛ إذ إن
ابلاحثــن يهتمــون بمســائل اتللــوث ،واحلفــظ ،واملــوارد ،ولكــن ً
أيضــا ألن هنــاك
ألغـ ً
ـازا حتليليــة مثــرة لالهتمــام حتيــط بالكيفيــة الــي يتعامــل بهــا انلظــام ادلويل
مــع هــذه املســائل ،واتلغيــرات انلامجــة عــن إدخــال أســايلب جديــدة للحكــم،
واملؤسســات ،والــواكالت ،واملعرفــة ،واملعايــر.
إن كيفيــة دراســة لك هــذه اجلوانــب بوصفهــا عالقــات دويلــة ،ليســت مســألة
بســيطة ً
أيضــا ،ولكــن نظـ ً
ـرا ألهميتهــا فإنهــا تؤثــر بصــورة مزتايــدة ىلع املنــح
ادلراســية .وباملثــل ،فــإن صعــود العالقــات ادلويلــة بوصفهــا «االنضبــاط» األجنلــو
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا بصعــود القــوى الصناعيــة بشــل
أمريكــي  -ويه مســألة ترتبــط
(((9
أكــر ممــا هــو معــرف بــه اعدة  -قــد شــل نوعيــة األســئلة املطروحــة عــن
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ابليئــة ،واالفرتاضــات حــول كيفيــة إدراج السياســة ابليئيــة يف املجــال .وكثـ ً
ـرا
مــا أدى ذلــك إىل تركــز املســائل اتلقنيــة املتعلقــة بتصميــم انلظــام ،واالمتثــال
هل ،وآيلــات تمويلــه ،ىلع مســائل العدالــة أو وجهــات انلظــر مــن األماكــن
اهلامشــية .واكنــت االســتجابة اجلزئيــة ذللــك يه دراســات حالــة مثــرة لالهتمــام
بشــأن احلــراكت االجتماعيــة ،وكيــف أن قواعدهــا قد جتــاوزت املداوﻻت الرســمية
لــدول والــواكالت احلكوميــة ادلويلــة( ،((10ويه إحــدى مســائل احلكــم املفهومــة
ً
ىلع نطــاق أوســع مــن املخــاوف األضيــق نطاقــا للحكومــة الرســمية لدلولــة(.((10
وقــد حتــدى انلقــاد ،اذليــن جيادلــون بــأن ترتيبــات اإلدارة ابليئيــة الــي
ً
كثــرا مــا تقــوم باتلغطيــة ىلع العمليــات املعقــدة
تركــز ىلع املســائل اتلقنيــة
للظلــم العالــي وترشيــد الســان املهمشــن يف انلظــام الســيايس العالــي ،هــذا
الرتكــز اتلحليــي الضيــق ،وطرحــوا أســئلة أكــر حــول القــوة العامليــة ،والعدالــة،
والــزاع( .((10وانلتيجــة يه إجــراء سلســلة مكثفــة مــن املناقشــات األاكديميــة يف
العالقــات ادلويلــة ومــا شــابه ذلــك مــن مناقشــات بشــأن مــا جيــب دراســته،
وملــن ،ومــا آثــار السياســة العامــة ىلع احلوكمــة املتصــورة ىلع نطــاق واســع .وﻻ
تؤثــر املواضيــع اجلوهريــة اتلقليديــة للعالقــات ادلويلــة املتعلقــة باحلرب والســام
واألمــن تأثـ ً
ـرا مبـ ً
ـارشا ىلع املناقشــات ابليئيــة إﻻ يف بعــض األحيــان.

ابليئة

ُ
العديــد مــن املواضيــع الــي كثـ ً
ًّ
حايلــا حتــت عنــوان «ابليئــة»
ـرا مــا تــدرج
ليســت بالــرورة مفهومــة يف إطــار هــذه املصطلحــات مــن قبــل املتأثريــن بتغــر

الغــاف اجلــوي ،واعتبــارات نقــاء امليــاه ،وفقــدان األنــواع ،واتللــوث الصنــايع،
واالســتيالء ىلع األرايض ،وإزالــة الغابــات ،والعديــد مــن املمارســات األخــرى.
كمــا أن مصطلــح «ابليئــة» نفســه شــمل مؤخـ ً
ـرا مناقشــات إنســانية طويلــة األمــد
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بشــأن دور الطبيعــة يف تشــكيل املصــر اإلنســاين ،وكيــف أن البرشيــة قــد حولــت
ً
اغبلـــا مــا يــؤدي
بدورهــا الظــروف الطبيعيــة( .((10إن اســتخدام ابليئــة كمصطلــح
إىل املخــاوف بشــأن اتللــوث الصنــايع ،واإلصالحــات اتلقنيــة نلظــم اإلنتــاج،
الــي تــم انتقادهــا للتســبب يف االســتهالك( ،((10واملخــاوف مــن جانــب الكثرييــن
يف الشــمال العالــي أن انلمــو الســاين ســوف يطــى ىلع اإلنتاجيــة الزراعيــة ،ممــا
يــؤدي إىل املجاعــة والكــوارث االجتماعيــة(.((10
وهنــاك اشــتباه منــذ أمــد بعيــد ،ىلع األقــل مــن جانــب بعــض ابلــدان يف
اجلنــوب العالــي ،يف أن صياغــة ابليئــة يه الــي تســتخدم للســيطرة ىلع شــعوب
اجلنــوب؛ ومــن الواضــح أن اتلدابــر ابليئيــة تســتخدم يف العديــد مــن احلــاالت
كمــرر لالضطــاع بمشــاريع إنمائيــة تتســبب يف ترشيــد الفقــراء ومعاناتهــم
ً
مجيعــا باســم القضايــا العامليــة( .((10إن األســايلب اتلقليديــة إلدارة الغابــات،
واحلــد مــن الصيــد ،والرتتيبــات املجتمعيــة األخــرى ،ﻻ تكــون يف كثــر مــن
األحيــان جيــدة بالنســبة هليــالك احلوكمــة املعتمــدة ىلع ادلولــة ،ويه الكيانــات

الــي اعدة مــا ختضــع لالتفاقــات ادلويلــة .واالســتخدام واســع انلطــاق ملصطلــح
اتلنميــة املســتدامة ،اذلي تــم ترمــزه اآلن يف أهــداف األمــم املتحــدة الشــاملة
ً
مؤخــرا يف اعم  ،2015اكن منــذ
للتنميــة املســتدامة  SDGsالــي تــم اعتمادهــا
ًّ
ظاهريـــا مــع محايــة ابليئــة بينمــا تقــدم يف
فــرة طويلــة حجــة توفيقيــة تتعامــل
ً
الوقــت نفســه املســاعدات واتلعويضــات دلول اجلنــوب ملــا يفهــم أحيانــا ىلع أنــه
فــرص إنمائيــة ضائعــة .وباملثــل ،يشــمل هــذا انلمــوذج مجيــع أنــواع االبتــارات
اتلقنيــة ،واملســائل املتعلقــة باتلحديــث اإليكولــويج الــي يفــرض أنهــا تســمح
للعمليــات الصناعيــة باملــي ً
قدمــا دون تلــوث .واكنــت هــذه املناقشــات أساســية
لالهتمــام املهيمــن يف املســائل ابليئيــة األخــرة ،ومســألة تغــر املنــاخ ،وكيفيــة
معاجلــة مــا يفهــم اآلن ىلع أنــه مشــلة اعمليــة(.((10
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ًّ
تدرجييــا ىلع
يف اآلونــة األخــرة ،حيــث بــدأت األنشــطة البرشيــة يف اتلجــي
صانــي السياســات ،وأصبحــت الروابــط بــن خمتلــف عمليــات انلظــام األريض
ً
وضوحــا ،ســواء يف ابلحــوث اتلارخييــة اجلديــدة( ،((10واتلقييمــات العلميــة
أكــر
للتغــر العالــي( ،((10فــإن املناقشــات املتعلقــة بابليئــة قــد ركــزت بصــورة مزتايــدة
ىلع الكيفيــة الــي ستشــل بهــا األجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البرشيــة ،اتلكويــن
املســتقبيل للكوكــب .ومــن الواضــح أن هنــاك العديــد مــن إخفاقــات احلوكمــة
يف حماوتلهــا ملعاجلــة املشــالك املرتابطــة ملــا يطلــق عليــه بشــل مزتايــد عــر
األنرثوبوســن( .((11هــل ســيؤدي اتلغــر الرسيــع يف املنــاخ إىل حمــاوالت متعمــدة
تلغيــر الغــاف اجلــوي إلبطــاء أو مواجهــة االحــرار العالــي كمــا هــو احلــال يف
اهلندســة اجليولوجيــة ،أو أن ادلول والــراكت القويــة تتــرف برسعــة للحيلولــة
دون رضورة اختــاذ مثــل هــذه اتلدابــر املســببة لــرااعت حتميــة عنيفــة؟ ويف
حــن أنــه قــد يكــون مــن الســابق ألوانــه تســمية الظــروف الراهنــة «عــر
اإليكولوجيــا»( ،((11فــإن هــذه االعتبــارات تشــل بصــورة مزتايــدة مســائل
السياســة العامليــة.

العلم والسياسة
قبــل الســتينيات اكنــت هنــاك ســوابق لفكــرة وجــود كيــان اعلــي واحــد
يمكــن تنظيمــه وإدارتــه؛ أمــور مثــل االتفاقيــات املتعلقــة بالطيــور املهاجــرة،
َّ
كتلــك الــي وقعتهــا الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة ،بانليابــة عــن كنــدا
يف اعم  ،1918قــد حاولــت اتلصــدي ملــا يفهــم اآلن ىلع أنــه األبعــاد ادلويلــة حلفــظ
الطبيعــة .ولكــن ،فقــط حبلــول انلصــف اثلــاين مــن القــرن العرشيــن ،أصبحــت
هــذه املجــاالت حمــط اهتمــام واســع انلطــاق مــن جانــب األاكديميــن وصنــاع
السياســات( .((11واكن ادلافــع وراء ذلــك هــو مزيــج مــن انلمــو االقتصــادي الرسيــع،
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والضغــوط السياســية مــن ادلوائــر ابليئيــة املحليــة املهتمــة باتللــوث ،والســان،
واملتزنهــات ومحايــة الطبيعــة ،وتنــايم املنظمــات ابليئيــة ادلويلــة الــي جســدها
ً
ظهــور منظمــة الســام األخــر يف الســبعينيات ،فضــا عــن االبتاكرات احلاســمة
يف جمــال العلــوم الــي ركــزت االهتمــام ىلع القضايــا الــي تتطلــب تعاونًــا ًّ
دويلــا،
وربمــا بشــل واضــح ،ملعاجلــة اســتنفاد األوزون اإلسرتاتوســفريي.
كمــا أن تزايــد القلــق بشــأن مــا أصبــح يعــرف بابليئــة العامليــة ،هــو ً
أيضــا

يف جــزء منــه اآلثــار العرضيــة الهتمامــات احلــرب ابلــاردة باجليوفزييــاء .واكنــت
ً
شــهرا يف الواقــع) بــن اعيم  ،1957و ،1958مدفوعــة
الســنة اجليوفزييائيــة (18
ً
ًّ
جزئيــا باجلهــود واتلعــاون العلــي عــر انقســام احلــرب ابلــاردة ،ولكــن أيضــا
باالهتمامــات العســكرية بشــأن اهليمنــة ىلع الفضــاءات اجلويــة والســيطرة عليها.
(مــا أصبــح الرســم ابليــاين األيقــوين لعرصنــا ،فــإن مــا يســى بمنحــى كيلينــج
ﻻرتفــاع تركــزات ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي ،اذلي يقــاس فــوق
جبــل يف هــاواي ،هل أصــوهل يف الســنة اجليوفزييائيــة ادلويلــة) .وقــد أوضحــت
اتلداعيــات انلامجــة عــن جتــارب األســلحة انلوويــة الــي محلتهــا الريــاح حــول
األرض ،أن الغــاف اجلــوي العالــي هــو أحــد انلظــم املرتابطــة .وقــد أدت
هــذه املخــاوف إىل إبــرام معاهــدة للحظــر اجلــزيئ للتجــارب انلوويــة يف أوائــل
الســتينيات ،ويه املعاهــدة الــي اكنــت يف الوقــت نفســه حماولــة تلقييــد ســباق
التســلح بــن القــوى العظــى ،واكنــت ً
أيضــا أول معاهــدة بيئيــة اعمليــة خاصــة
بالغــاف اجلــوي(.((11
وكمــا يوضــح إدواردز( ،((11فــإن هــذه املســايع العلميــة ،وﻻ ســيما ظهــور
األرصــاد اجلويــة واتلنبــؤ بالطقــس ،ومــا تالهــا مــن اخــراع األقمــار الصناعيــة
اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة ،اكنــت أجــزاء بالغــة األهميــة يف ارتفــاع احلساســية
العامليــة كخلفيــة لألنشــطة البرشيــة .ويف حــن أن اتلجــارة العامليــة واتلليفزيــون
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قــد نســجا العالــم ً
معــا يف العمليــات الــي دلينــا اآلن ،وبعــد احلــرب ابلــاردة،
وأصبحــت تســى العوملــة ،فــإن بعــض العوامــل الرئيســية اكنــت العلــوم ابليئيــة
واتلطبيــق العلــي للتنبــؤات اجلويــة املوثوقــة نسـ ًّ
ـبيا .وباملثــل ،فقــد أثــار الــرر
اذلي حلــق بطبقــة األوزون اإلسرتاتوســفريي مــن اتلجــارب انلوويــة املرتفعــة
املزيــد مــن القلــق بشــأن الغــاف اجلــوي العلــوي يف اخلمســينيات .وقــد وصلــت
هــذه املســائل املتعلقــة باســتنفاد األوزون إىل املقدمــة يف اثلمانينيــات عندمــا
تســبب نضــوب اإلسرتاتوســفري يف أنتاركتيــا يف حتقيقــات علميــة أكــدت أن
مركبــات الكربــون اللكوريــة فلوريــة  CFCتقــوم بكــر لــأوزون يف الغــاف
اجلــوي العلــوي وتهــدد احليــاة الربيــة بســبب زيــادة تغلغــل األشــعة الشمســية
فــوق ابلنفســجية  .UVBوقــد غــذت املناقشــة العلميــة انلاجتــة ،بشــل مبــارش،
املفاوضــات املتعلقــة بالقضــاء ىلع إنتــاج مركبــات الكربــون اللكوروفلوريــة ىلع
الصعيــد العالــي ،وبروتوكــول مونرتيــال لعــام  ،1987واتلوســعات الالحقــة هلــذه
الرتتيبــات تلقييــد املــواد األخــرى املســتنفدة لــأوزون(.((11
كمــا قــاد العلــم ً
أيضــا املخــاوف املزتايــدة بشــأن اتللــوث يف اخلمســينيات ،ىلع

الرغــم مــن أن عــدد الوفيــات اهلائــل انلاجــم مــن الضبــاب ادلخــاين املتــودل عــن
الفحــم يف نلــدن ،ىلع وجــه اخلصــوص ،ﻻ حيتــاج إىل الكثــر مــن اتلحليــل العلــي
لــرح مــا حــدث أو احلــث ىلع تمريــر ترشيعــات اهلــواء انلظيــف يف اململكــة
املتحــدة .يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،لفــت كتــاب «الربيــع الصامــت»
لراشــيل اكرســون ( ،)1962بتحليلــه لــأرضار غــر املبــارشة الــي أحلقهــا
اســتخدام مبيــدات اآلفــات ىلع نطــاق واســع بانلظــم اإليكولوجيــة وطوائــف
الطيــور ،االنتبــاه إىل اآلثــار غــر املقصــودة للصناعــة الكيميائيــة ،وضغــط بشــل
مكثــف لضبــط اتللــوث الكيميــايئ .وشــدد الضبــاب ادلخــاين يف لــوس أجنلــوس
ىلع املخاطــر ابليئيــة لإلنتــاج الصنــايع واتلحــر ،وارتبــط بقضايــا اإلصــاح
احلــري وختطيــط املــدن الــي طــال أمدهــا(.((11
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لطاملــا اكنــت املخــاوف املتعلقــة باســتنفاد املــوارد ونقــص الســلع األساســية يف
قلــب االهتمامــات اجليوسياســية( .((11وقــد شــغلت املخــاوف العامــة مــن اســتنفاد
املــوارد حكومــات ادلول لفــرة طويلــة؛ ويف أواخــر القــرن اثلامــن عــر ،اكنــت
هنــاك خمــاوف مــن نقــص األخشــاب وعــدم كفايــة إدارة الغابات .وخيــى توماس
ماثلــوس ( )1970مــن أن الســان ســوف يزيــدون بشــل أرسع مــن قدرتهــم ىلع
إطعــام أنفســهم ،وقــد شــلت مقاتلــه الشــهرية العديــد مــن الرسديــات احلديثــة
الــي حتــدد انلــدرة كحالــة إنســانية ،حــى وإن اكنــت اإلنتاجيــة االســتثنائية
لألنظمــة الصناعيــة تكــذب هــذا االفــراض .وىلع حنــو مماثــل ،ربــط بــول
إريلــك ( )1968يف الســتينيات مــن القــرن املــايض بــن خمــاوف الزيــادة الســانية
املســتمدة مــن ادلراســات اإليكولوجيــة للحيــاة الربيــة ،واذلعــر األكــر حــول
اتللــوث واســتنفاد املــوارد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مــن خــال كتابــه
األكــر ً
مبيعــا «القنبلــة الســانية» .وشــملت املحــاوالت املبكــرة لوضــع نمــوذج
ـرا شـ ً
للنظــام األريض مثــل هــذه األنمــاط الســتنفاد املــوارد ،وأنتجــت تقريـ ً
ـائعا
ٍّ
إىل حــد كبــر عــن «حــدود انلمــو»( .((11وقــد ربــط ريتشــارد فالــك ( )1971بشــل
واضــح بــن الســان وعــدم كفايــة اإلنتــاج الغــذايئ ،وبــن املخــاوف مــن نهايــة
العالــم انلوويــة ،مــن خــال مناقشــة للعالقــات ادلويلــة واإلصــاح الســيايس
العالــي.
يف الســتينيات مــن القــرن املــايض ،ترابطــت لك هــذه املوضــواعت وىلع
وجــه اخلصــوص يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واململكــة املتحــدة ،وودلت
مــا يعــرف اآلن باســم احلركــة ابليئيــة( .((11إن ابتــار منظمــة الســام األخــر
الختــاذ إجــراءات مبــارشة خايلــة مــن العنــف يف أاعيل ابلحــار واســتخدام
لقطــات تليفزيونيــة للمواجهــات ،قــد خلــق مرسحيــات سياســية ســلطت الضــوء
ىلع سياســات ابليئــة .ويف الوقــت نفســه( ((12أظهــرت الصــور األوىل لــأرض مــن
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برنامــج القمــر أبولــو ،جمموعــة مــن الرخــام األزرق اهلــش ىلع خلفيــة مظلمــة مــن
الفضــاء تؤكــد حساســية الرتابــط العالــي .وقــد صــدرت يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة سلســلة مــن الترشيعــات ابليئيــة يف نهايــة الســتينيات وأوائــل
الســبعينيات مــن القــرن املــايض .واكن أول احتفــال بـــ «يــوم األرض» يف اعم .1970

ابليئة العاملية

َّ
ً
اهتمامــا سياسـ ًّ
ـيا كبـ ً
ـرا خــارج الواليــات املتحدة
وقــد ولت لك هــذه األمــور
األمريكيــة ً
أيضــا ،وعقــد مؤتمــر األمــم املتحــدة املعــي بابليئــة البرشيــة يف
ٌّ
ســتوكهولم يف اعم  .1972وقــد كتــب لك مــن باربــرا وارد ،ورينيــه دوبــوس اتلقريــر
املرجــي غــر الرســي املقــدم إىل املؤتمــر ،وبعنــوان «أرض واحــدة فقــط» .وقــد
خلصــت صــورة الغــاف لطبعــة بنجويــن الربيطانيــة مــن كتــاب واكلــة ناســا
«ارتفــاع األرض» ،الرســالة الرئيســية هلــذا اتلقريــر .وقــد قاطعــت بــدان حلــف
وارســو املؤتمــر ،ولــم حيــره ســوى عــدد قليــل مــن رؤســاء ادلول ،ولكنــه أثــار
ً
اهتمامــا معتـ ً
ـرا  -ليــس أقلهــا عندمــا أرصت أنديــرا اغنــدي ىلع أن الفقــر هــو
أســوأ أنــواع اتللــوث ،وأنــه ﻻ ينبــي لــدول املتقدمــة انلمــو أن تســتخدم احلجــج
ابليئيــة إلحبــاط اتلطلعــات اإلنمائيــة لــدول الفقــرة ودول مــا بعــد االســتعمار.
ولعــل اإلرث األهــم هلــذا املؤتمــر هــو أن هــذه املســائل أدرجــت حبــزم يف جــدول
األعمــال ادلويل ،وأنشــئ برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة  ،UNEPمــع االعــراف
بمــوارده الشــحيحة للغايــة ،تلحريــك املــداوﻻت بشــأن كيفيــة اســتجابة املجتمــع
ادلويل يف املســتقبل.
ً
وتبعــا ذللــك ،وســعت املناقشــات املتعلقــة بالقانــون ادلويل للبحــار ،ومفاهيــم
اإلرث املشــرك لإلنســانية ،املخــاوف املتعلقــة باملســائل ابليئيــة لتشــمل
املحيطــات وكذلــك املســائل املتعلقــة بالربيــة والفضــاء والغــاف اجلــوي(.((12
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وأصبحــت اتلغــرات ابليئيــة واجلغرافيــا السياســية مرتابطــة مــرة أخــرى يف
اعم  ،1983عندمــا أشــار ابلحــث يف إماكنيــات الشــتاء انلــووي يف أعقــاب احلــرب
انلوويــة بــن القــوى العظــى ،إىل أن الوفيــات الفوريــة انلامجــة عــن اتلفجــرات
انلوويــة ســيتبعها اخنفــاض حــاد يف درجــات احلــرارة العامليــة بســبب الغبــار
وادلخــان يف الغــاف اجلــوي( .((12وقــد قيــل إن العواقــب اإليكولوجيــة انلامجــة
عــن هــذا اتلغــر الرسيــع يف املنــاخ ،قــد تقــي ىلع احلضــارة .وقــد ربطــت هــذه
املناقشــات مــرة أخــرى بــن املنــاخ واملخــاوف املركزيــة للعالقــات ادلويلــة،
ويف نفــس الوقــت أوضحــت أن النشــاط البــري قــادر ىلع تغيــر اجليوفزييــاء
األساســية للغــاف اجلــوي الكوكــي.
ٍّ
وقــد اســتكملت املخــاوف املتعلقــة بالشــتاء انلــووي مــن خــال لك مــن
انهيــار مفاعــل تشــرنوبل انلــووي يف اعم  ،1986وتزايــد الرهبــة بشــأن اســتنفاد
األوزون .ويف الوقــت ذاتــه ،اكنــت املناقشــات املتعلقــة باتلنميــة املســتدامة تقــود
ىلع قــدم وســاق إىل نــر تقريــر اللجنــة العامليــة املعنيــة بابليئــة واتلنميــة:
مســتقبلنا املشــرك يف اعم « .1987تقريــر برونتالنــد» كمــا يطلــق عليــه يف
كثــر مــن األحيــان نســبة لرئيــس اللجنــة الرنويــي ،قــد مهــد الســاحة ملؤتمــر
األمــم املتحــدة املعــي بابليئــة واتلنميــة اذلي ُعقــد يف ريــو دي جانــرو يف
اعم 1992؛ حيــث أطلقــت األمــم املتحــدة االتفاقيــة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــر
املنــاخ  .UNFCCCلكــن انلقــاد ســارعوا باإلشــارة إىل أنــه ىلع الرغــم مــن لك
الضجــة حــول إنقــاذ العالــم واتلعامــل مــع قضايــا اتلنميــة ،فــإن ادلول والــراكت
الغنيــة والقويــة صبــت اهتمامهــا يف املقــام األول ىلع األعمــال اتلجاريــة كمــا
ً
هــو معتــاد ،بــدل مــن اتلعامــل مــع الفقــر أو األســايلب اجلديــدة للنشــاط
االقتصــادي اذلي مــن شــأنه أن جيعــل املســتقبل مسـ ً
ـتداما للشــعوب واألماكــن
اهلامشــية(.((12
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هــذه املخــاوف املزتايــدة بشــأن ابليئــة ،مــع انتهــاء احلــرب ابلــاردة ،تبعتهــا
العديــد مــن املواضيــع املهيمنــة يف املنــح ادلراســية للعالقــات ادلويلــة يف ذلــك
الوقــت .وﻻ تــزال هــذه املقاربــات تشــل عــدد ادلراســات الــي تتــم صياغتهــا.
ًّ
جزئيــا مــن العالقــات ادلويلــة ،ولكــن مــن املهــم اتلأكيــد ىلع أنهــا
ويــأيت زمخهــا
تتشــل ً
أيضــا بكيفيــة تأطــر القضايــا ابليئيــة يف السياســات املحليــة ،ومــن
ً
خــال االجتاهــات السياســية األوســع نطاقــا .وقــد شــل الرتكــز ىلع املنظمــات
ـزءا كبـ ً
ادلويلــة واالقتصــاد الســيايس الليــرايل جـ ً
ـرا مــن مناقشــة انلظــم ادلويلــة
وأهميــة املجتمعــات املعرفيــة يف تيســر االتفاقــات(.((12
لطاملــا اكن االهتمــام اجلوهــري للعالقــات ادلويلــة هــو احلــرب وأخطــار
الــرااعت ادلويلــة وكيفيــة منعهــا .ويف أعقــاب احلــرب ابلــاردة ،نظــر منظــرو
الــرااعت إىل الــراع ابليــي وإماكنيــات الــراع ىلع املــوارد كمصــدر للحــرب.
وقــد شــددت خمــاوف أكــر متعلقــة باالقتصــاد الســيايس ،ىلع أهميــة اتلفاوتــات
العامليــة ،ودور اإلنتــاج واتلجــارة يف تشــكيل كيفيــة تأثــر اتللــوث ،واســتخدام
األرايض ،واســتخراج املــوارد يف مجيــع أحنــاء العالــم.

األنظمة

ً
ٍّ
ً
مؤثــرا إىل حــد كبــر تقــرح مــن
نــرت جاريــت هــاردن ( )1968مقــال
خــاهل أن العديــد مــن املشــالك املتعلقــة باملــوارد يمكــن فهمهــا مــن حيــث
«مأســاة املشــااعت» ،وهــو تشــبيه تاريــي مضلــل أثــار العديــد مــن ادلراســات
يف جمــال السياســة ابليئيــة .إن شــاوى النشــطاء يف الســبعينيات( ،((12ومــا أعقبهــا
مــن عمــل دقيــق ىلع أنظمــة املــوارد مــن قبــل إيلنــور أوســروم ( - )1990والــي
فــازت يف نهايــة املطــاف جبائــزة نوبــل يف االقتصــاد  -توضــح أن أنظمــة املشــااعت
اكن دليهــا بشــل متكــرر أنظمــة إدارة فعالــة ،وأن التســييج وإزالــة األنمــاط
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اتلقليديــة مــن خــال توســيع نطــاق الرتتيبــات اتلجاريــة االســتخراجية ،كثـ ً
ـرا
ـوح للغايــة يف العالقــات ادلويلــة،
مــا يســبب اتلدهــور .ولكــن هــذا التشــبيه مـ ٍ
حيــث ال تملــك املحيطــات والغــاف اجلــوي ســلطة مركزيــة تلنظيــم األنشــطة،
وكثـ ً
ـرا مــا حيتــج املنظــرون ىلع انلظــام بصيغــة «هــاردن» يف املناقشــات ،كمــا هــو
احلــال يف مصطلحــات فوجلــر( ،((12املشــااعت العامليــة.
يعتمــد هــذا االقــراب ،اذلي يركــز ىلع تصميــم االتفاقــات ادلويلــة،
واالبتــارات والقواعــد املؤسســية الــي تدعمهــا ،ىلع الفكــر ادلويل الليــرايل
ويركــز ىلع اإلماكنــات اتلعاونيــة يف املســائل ادلويلــة الــي تشــل املعاهــدات
والربوتوكــوﻻت الــي حتكــم مســائل املشــااعت الــي تتجــاوز الواليــة القضائيــة
لــدول( .((12وقــد وســع نطاقــه ليشــمل حتليــل ترتيبــات املعونــة ،وكذلك املســاعدة
اإلنمائيــة املتصلــة بــاإلدارة ابليئيــة( .((12وكثـ ً
ـرا مــا تكــون هــذه مســائل تتعلــق
بالقيــود اتلجاريــة ،باســتخدام آيلــات ملنــع نقــل الســلع األساســية عــر احلــدود،
كمــا هــو احلــال يف حالــة العــاج كوســيلة إلزالــة احلوافــز املايلــة لقتــل املاشــية.
وتعــد اتفاقيــة اإلجتــار ادلويل باألنــواع املهــددة باالنقــراض ،حالــة نموذجيــة.

وتعــد مســائل املعرفــة اتلقنيــة واملعايــر اتلقنيــة املتصلــة بهــا واخلاصــة
بقيــاس ورصــد املســائل ابليئيــة ،مــن األمــور احلاســمة بالنســبة لتشــكيل العديد
مــن انلظــم( .((12إن بنــاء جمتمعــات معرفيــة ذات معرفــة علمية مشــركة وأســايلب
متفــق عليهــا تلحديــد املشــالك وصياغــة اإلجــراءات واتلقنيــات ،يه رشوط
مســبقة رضوريــة لــإدارة ادلويلــة للمشــالك املعقــدة؛ مثــل اســتنفاد األوزون.
ً
كثــرا مــا
وتؤكــد حالــة األوزون انلقطــة الــي تشــر إىل أن املســائل ابليئيــة
تكــون تقنيــة للغايــة( .((13ويف الواقــع ،ﻻ يمكــن ألحــد أن يــرى اســتنفاد األوزون
اإلسرتاتوســفريي؛ فالكيميــاء املعقــدة ملســح األوزون تشــمل حتلــل مركبــات
الكربــون اللكوريــة فلوريــة ،واتلفاعــات الــي حتفزهــا جزئيــات اجلليــد يف
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الغيــوم اإلسرتاتوســفريي فــوق أنتاركتيــا ،وقيــاس تركــزات األوزون ،ويه مســألة
تقنيــة تتطلــب أجهــزة قيــاس معقــدة .ومــن هنــا تــأيت أهميــة اتلفاهمــات العلمية
املشــركة يف صياغــة االتفاقــات وضمــان االمتثــال هلــا .وىلع الرغــم مــن أهميــة
اتلعامــل مــع اســتنفاد األوزون ،فإنــه جيــدر التشــديد ىلع خمتلــف الصنــااعت ،وﻻ
ســيما مــزاريع الفراولــة يف اكيلفورنيــا ،اذليــن يطابلــون باإلعفــاء االســراتييج
مــن هــذه الرتتيبــات؛ وهنــاك نمــط مــن اتلهــرب الصنــايع واتلأخــر يف اتلعامــل
مــع األنظمــة ابليئيــة املرتبطــة حبمــات التشــويش واإلنــكار السياســية الــي
أاعقــت جهــود احلوكمــة بشــل واضــح للغايــة يف حالــة تغــر املنــاخ(.((13

األمن ابلييئ
يف ســياق اثلمانينيــات مــن القــرن املــايض ،ومــع تزايــد القلــق بشــأن األوزون،
وتداعيــات تشــرنوبل ،واإلزالــة الرسيعــة للغابــات ،واحلــرق يف الربازيــل،
والكــوارث الكيميائيــة؛ مثــل بوبــال ،واملخــاوف الويلــدة بشــأن تغــر املنــاخ اذلي
ً
ونقصــا يف امليــاه؛ وليــس مــن الصعــب اإلشــارة إىل
يســبب اضطرابــات يف الطقــس
انعــدام األمــان اذلي تســببه املســائل ابليئيــة يف كثــر مــن األماكــن .وأشــارت
اللجنــة العامليــة املعنيــة بابليئــة واتلنميــة( ((13إىل أن ســوء اســتخدام املــوارد
وندرتهــا املزتايــدة ،قــد يؤديــان إىل نشــوب الــرااعت ،وباتلــايل فــإن اتلنميــة
املســتدامة تفهــم ىلع أنهــا إجــراء وقــايئ رضوري.
ولكــن كمــا أشــار تومــاس هومــروس -ديكســون( ،((13فــإن االفــراض
البســيط يف مناقشــة السياســات بــأن هــذا هــو اتلهديــد األمــي الرئيــي اتلــايل

بعــد احلــرب ابلــاردة ،حيتــاج إىل حتليــل علــي جــاد قبــل أن يمكــن االداعء بأنــه
مســألة أمنيــة .وتــويح املناقشــة الالحقــة الــي تربــط بــن األمــن وابليئــة بــأن
ً
ـرا مــا يوفــر ً
اتلغــر ابليــي كثـ ً
فرصــا للتعــاون بــدل مــن الــراع ،وأنــه إذا مــا
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ًّ
وقــع الــراع ابليــي ،فمــن املســتبعد جــدا أن يــؤدي إىل احلــرب بــن ادلول،
ىلع الرغــم مــن أنــه قــد يتبعــه الكثــر مــن العنــف ىلع نطــاق صغــر( .((13ويف
وقــت مبكــر مــن هــذه املناقشــة ،قــال دانييــل ديودنــي( :((13إن اجليــش ربمــا اكن
املؤسســة األخــرة الــي ينبــي اســتخدامها ملعاجلــة املســائل ابليئيــة ،بانلظــر إىل
أنهــا اكنــت غــر جمهــزة بصفــة متفــردة للمهــام العمليــة املطروحــة.
وقــد أعيــد انلظــر يف لك ذلــك مؤخـ ً
ـرا يف املناقشــات املتعلقــة باملنــاخ واآلثــار
األمنيــة املحتملــة لعالــم رسيــع اتلغــر ،وهــو العمــل اذلي يــويح بــإاعدة اتلفكــر
بصــورة جذريــة يف دور ادلول احلديثــة يف توفــر األمــن( .((13كمــا أشــار العمــل
احلاســم بشــأن الــراع ابليــي يف التســعينيات إىل أهميــة فهــم الكيفيــة الــي
يقــود بهــا االقتصــاد الســيايس العالــي اتلغــر ابليــي( .((13وباملثــل ،أصبــح مــن
ًّ
الواضــح بصــورة مزتايــدة أن عمليــات اتلنميــة كثـ ً
ـرا مــا تكــون خملــة جــدا
ُ
باملجتمعــات الريفيــة وأســايلب احليــاة اتلقليديــة؛ ويه مســألة تفهــم اآلن يف ضــوء
العنــف ابلطــيء حــول مشــاريع املــوارد اخلاصــة بانلاشــطني االســتخراجيني(،((13
وإىل حــد كبــر ،مــن يكــون غــر آمــن ،وحيــث تكــون احلاجــة إىل حتليــل
دقيــق يف املناقشــات املتعلقــة باألمــن ابليــي(.((13

االقتصاد السيايس

ً
وقــد اتبعــت االســتجابات الصناعيــة للتنظيــم ابليــي عــددا مــن
االســراتيجيات اســتجابة لزتايــد املخــاوف ابليئيــة منــذ الســتينيات فصاعـ ً
ـدا.
ً
وضوحــا سلســلة مــن اإلصالحــات اتلقنيــة ملنــع
واكنــت االبتــارات األكــر

اتللــوث .وأعقبــت أجهــزة تنقيــة الغــازات واملرشــحات ىلع أنابيــب انلفايــات
الســائلة ،عمليــات أكــر تطـ ً
ـورا تهــدف إىل القضــاء ىلع نفايــات املنتجــات بزيــادة
كفاءتهــا يف اســتخدام املــواد اخلــام .واســتُخدمت أنظمــة اتلصاريــح املتطــورة الــي
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ســمحت للمنتجــن األنظــف ببيــع تراخيــص اتللــوث للمنتجــن األقــل كفــاءة
بغطــاء الصناعــة الشــاملة لالنبعاثــات ،وذلــك للحــد مــن األمطــار احلمضيــة
يف أمريــكا الشــمايلة( ،((14ويه آيلــة للتحديــد واتلــداول يف الســوق الــي جيــري
اآلن اخرتاعهــا يف حمــاوالت اتلصــدي تلغــر املنــاخ( ((14وتســتخدم مجيــع هــذه
االبتــارات ،ويه مســألة حتديــث إيكولــويج ،لوائــح متطــورة للحــد مــن العــبء
ابليــي لصنــااعت معينــة ولكنهــا ﻻ تعالــج اتلوســع العــام لالقتصــاد العالــي
وﻻ أوجــه اإلجحــاف يف نظامــه .وىلع هــذا انلحــو ،فإنهــا تتفــق مــع االقتصــاد
الســيايس العــام لليربايلــة اجلديــدة الــي تيــر فيهــا ادلول تراكــم رأس املــال
كأولويــة أوىل وتســتخدم آيلــات الســوق للقيــام بذلــك.
ويف حــن ينصــب تركــز االهتمــام بانلظــم ادلويلــة واملجتمعــات املعرفيــة
الــي تربــط بــن القواعــد واألنظمــة واملمارســات اتلقنيــة ابليئيــة ،ىلع هيــل
وديناميــات املنظمــات ادلويلــة وىلع انلقــاط ادلقيقــة الســراتيجيات ادلولــة يف
عمليــات املســاومة الــي ختلــق ً
نظمــا ،هنــاك أدبيــات أوســع تســتمد مــن العمــل
األكــر أهميــة يف االقتصــاد الســيايس اذلي يبحــث يف اإلنتــاج والرتاكــم ودور
الــروة والســلطة يف تشــكيل السياســات ابليئيــة( .((14يصيــغ ماثيــو باترســون
العنــوان الفــريع لكتابــه «فهــم السياســة ابليئيــة العامليــة ،طبعــة اعم  ،2000اكتلايل:
«اهليمنــة ،والرتاكــم ،واملقاومــة» ،وذلــك للتأكيــد ىلع أهميــة االقتصــاد الســيايس
يف قضايــا املــوارد وابليئــة.
وﻻ يشء مــن هــذا يثــر ادلهشــة بانلظــر إىل جــذور العديــد مــن املناقشــات
املتعلقــة باملــوارد يف منظــور تومــاس ماثلــوس املتشــائم ،كمــا أن اتلدابــر اتلجارية
يف اتلنظيــم ادلويل ليســت ذات جــدوى بالنســبة للمســائل ابليئيــة .ولكنــه يشــر
إىل أن الرتكــز فقــط ىلع نظــم وأشــال املعرفــة ً
دائمــا مــا يكــون عرضــة خلطــر
إغفــال العوامــل االقتصاديــة الــي تدفــع قــرارات اإلنتــاج ،وخمصصات اســتخدام
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األرايض ،وفعايلــة تنظيــم احلكومــة للتلــوث واســتخدام املــوارد( .((14ومــن الواضــح
ً
أنــه إذا أريــد للعالــم أن جيــد ســبل للمســتقبل األخــر ،فــإن هــذه القضايــا
املتعلقــة باالقتصــاد الســيايس ســتكون حاســمة( .((14وقــد أصبحــت مجيــع هــذه
املســائل ملحــة بشــل خــاص يف املناقشــات املتعلقــة بتغــر املنــاخ.

تغري املناخ
إن اتلفكــر يف تغــر املنــاخ مــن حيــث وجــود نظــام مماثــل ذللــك انلظــام اذلي
ّ
قيــد بنجــاح اســتنفاد طبقــة األوزون (وبشــل خــاص حد مــن االحتبــاس احلــراري)  -مع
اتلعامــل مــع نمــط املطالــب اخلاصــة بابلــدان انلاميــة الــي زودتهــا ادلول املتقدمــة
باتلعويــض املــايل عــن اتلكيــف مــع تغــر املنــاخ واملشــاريع اإلنمائيــة املتنــازل عنهــا
ً
الــي قــد تعتمــد ىلع نظــم وقــود الكربــون -قــد حقــق ً
جناحــا حمــدودا بالرغــم مــن
بروتوكــول كيوتــو اذلي تــم اتلفــاوض عليــه يف التســعينيات .وقــد نظــرت الكثــر
مــن املنــح ادلراســية األخــرة واملتعلقــة بتغــر املنــاخ يف العالقــات ادلويلــة ،إىل نقــاط
اتلفــاوض ادلقيقــة ،واســراتيجيات املســاومة يف مؤتمــرات األطــراف  COPيف اتفاقيــة
األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ  ،UNFCCCومؤخـ ً
ـرا اتلحالفــات بــن
خمتلــف «األندية» ادلويلــة(.((14
كمــا ركــزت ابلحــوث ً
أيضــا ىلع اآليلــات املايلــة الــي تــم اســتخدامها
كأدوات يف حمــاوالت اتلعامــل مــع تغــر املنــاخ ،وموازنــة الكربــون ،وآيلــات
اتلنميــة انلظيفــة ،والرتتيبــات الســوقية ذات الصلــة بمخططــات احلديــد واتلداول
املزدهــرة يف مجيــع أحنــاء العالــم( .((14غــر أن عــدم كفايــة هــذه الرتتيبــات أصبــح
قضيــة ملحــة يف السياســات املناخيــة ،وقــد اكن باحثــو العالقــات ادلويلــة ينظرون
ً
تعقيــدا يف احلوكمــة والــي تنتــر بشــل يتجــاوز الســاحات
يف أفــار أكــر
ّ
(((14
اتلقليديــة للعالقــات بــن ادلول  .وهــم ،يف هــذه العمليــة ،يتحــدون العلمــاء
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السياســيني للتفكــر مــن خــال احلوافــز السياســية الــي قــد تدفــع السياســة
املناخيــة إىل األمــام بمزيــد مــن الفاعليــة( ((14وهــذا ليــس أقــل مــا يعــزى إىل
اتلباينــات املســتمرة بــن املنظوريــن الشــمايل واجلنــويب بشــأن مــا ينبــي القيــام
بــه ،ومــن املســئول عــن تغــر املنــاخ(.((14
ويبــدو أن لك هــذا رضوري؛ ﻷنــه مــن الواضــح أن هنــاك فجــوة كبــرة
بــن آيلــات احلكــم القائمــة واملهــام الــي يلــزم اتلصــدي هلــا يف اعلــم رسيــع
اتلغــر( .((15وقــد يتطلــب القيــام بذلــك أن تنخــرط جوانــب أخــرى مــن العالقات
ادلويلــة أو السياســة العامليــة ،يف املوقــف العالــي الراهــن .ومؤخـ ً
ـرا ،أشــار كــن
كونــكا( ((15إىل أن املســائل ابليئيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة قــد انقطعــت إىل
ٍّ
حــد كبــر عــن اجلهــود املبذولــة للتفكــر جبديــة يف حقــوق اإلنســان والســام.
واتلعامــل مــع ابليئــة كمســألة حتســن القوانــن بــن ادلول ،وحتســن أشــال
اتلنميــة داخلهــا ،يتجاهــل خمــاوف األمــم املتحــدة املتعلقــة بالســام وحقــوق
اإلنســان .ولعــل كونــكا( ((15يقــرح بــأن معاجلــة ابليئــة؛ مــن حيــث احلقــوق
ٍّ
وصنــع الســام قــد تــؤدي إىل إحــراز تقــدم أكــر فائــدة يف لك مــن املدخــل
ٍّ
الســيايس ،واملدخــل ابلحــي ىلع حــد ســواء.

مستقبل األنرثوبوسني
وىلع الرغــم مــن أن ســيادة ادلولــة يه مبــدأ مــن مبــادئ انلظــام العالــي
اذلي يدعــم انلظــام احلــايل ،فقــد اتضــح منــذ وقــت طويــل أن املســائل ابليئيــة
ﻻ حتــرم احلــدود( .((15وتتمثــل هــذه الرؤيــة يف اســتخدام مصطلــح األنرثوبوســن

للتأكيــد ىلع أن األجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البرشيــة تســبب احلــدث الســادس
لالنقــراض يف تاريــخ الكوكــب( ،((15بينمــا تقــوم بتحويــل العديــد مــن أوجــه
الغــاف احليــوي( .((15وهــذه الصياغــة يه اآلن اتلفكــر مفتاح اتلفكــر االبتاكري
اذلي يتجــاوز القيــود الفكريــة نلظــام ادلولــة(.((15
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تتشــل محــات للتصــدي تلغــر املنــاخ يف أحنــاء كثــرة مــن العالــم ،ويه
مرتبطــة باحتجاجــات ضــد نهــب املناجــم ،وتطهــر الغابــات ،وبنــاء الســدود،
وغريهــا مــن املشــاريع االســتخراجية( .((15وهــذه احلمــات االحتجاجيــة بدورهــا
تثــر مــرة أخــرى تســاؤالت بشــأن مركــز الســلطة يف انلظــام العالــي ومــن
ثــم تــؤدي إىل مزيــد مــن العمــل مــن جانــب ادلارســن بشــأن دور احلــراكت
االجتماعيــة واملجتمــع املــدين العالــي يف تشــكيل العالقــات ادلويلــة وتوســيع
نطــاق اتلقييــم انلقــدي حلــدود االقرتابــات اتلقليديــة إزاء السياســات ابليئيــة(.((15
ومــن املرجــح أن يــؤدي عــدم اتلعامــل جبديــة مــع تغــر املنــاخ بوجــه اعم،
وﻻ ســيما اتلحــوالت الكبــرة يف عنــارص انلظــام األريض األخــرى اجلاريــة
بالفعــل( ((15إىل جمــادالت بشــأن تعديــل درجــات حــرارة انلظــام األريض بشــل
مصطنــع مــن خــال مــرواعت اهلندســة اجليولوجيــة؛ مثــل حقــن اإليروســول
اإلسرتاتوســفريي( ،((16ويف حــن أن هــذا اإلنــذار ادلقيــق ملنتقــدي اتلعديــات
ً
ابليئيــة ،وذلــك ألســباب ليــس أقلهــا احتمــال أن تــؤدي هــذه املشــاريع إىل تفاقــم
اتلوتــرات ادلويلــة( ،((16فــإن املســتقبل مــن املرجــح أن يشــهد بــروز مثــل هــذه
املناقشــات بشــل بــارز يف العالقــات ادلويلــة ،مــا لــم تصبــح سياســات اتلعامــل
مــع اتلغــر العالــي أكــر فعايلــة بكثــر يف القريــب العاجــل.

ً
ونظــرا لرسعــة ونطــاق اتلحــوالت العامليــة الــي جتــري يف الوقــت احلــايل،
واإلخفاقــات يف إدمــاج مســائل اإليكولوجيــا يف شــواغل أكــر مــع الســام وحقــوق
اإلنســان والزنعــة العســكرية( ،((16فــإن الســؤال ابليــي القديــم «مــن اذلي يتحــدث
ً
إحلاحــا مــن أي وقــت مــى بالنســبة للعالقــات
بلســان األرض؟» هــو قضيــة أكــر
ادلويلــة .ومــن بــن املواضيــع الرئيســية اجلديــدة للجيــل احلــايل مــن ابلاحثــن،
األســئلة املتعلقــة بكيفيــة إنهــاء حقبــة الوقــود األحفــوري( ،((16واملســألة امللحــة
املتمثلــة يف تيســر االنتقــال إىل أنمــاط حيــاة أكــر اســتدامة بكثــر.
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4
مأسسة تغري املناخ يف السياسة العاملية
نينا هول
لكية هرييت لإلدارة ،أملانيا

«تقــوم اإلنســانية بتجربــة غــر مقصــودة ،وغــر منضبطــة ،ومتفشــية ًّ
اعمليــا ،وقــد
تكــون نتاجئهــا انلهائيــة يف املرتبــة اثلانيــة بعــد احلــرب انلوويــة».
املؤتمر العاليم حول تغري املناخ 1988

مــن الشــائع ايلــوم القــول بــأن تغــر املنــاخ أولويــة اعمليــة ملحــة .وقــد
أبــرزت ادلول والعلمــاء آثارهــا املدمــرة .ويف الواقــع ،تكــر ادلراســات العلميــة
الــي توضــح كيــف ســيؤدي تغــر املنــاخ إىل زيــادة تواتــر الظواهــر اجلديــدة
شــديدة القســوة ،بمــا يثــر املزيــد مــن العواصــف العاتيــة ،وذوبــان اجلليــد
القطــي واألنهــار اجلليديــة ،ورفــع مســتويات ابلحــر( .((16وســيكون ذللــك آثــار
كبــرة ىلع لك يشء مــن الزراعــة إىل انتشــار األمــراض .غــر أن العديــد مــن
العلمــاء رفضــوا مــرة أخــرى تغــر املنــاخ بــري املنشــأ ،واذلي جتاهلــه رؤســاء
ادلول ،واعتربتــه مؤسســاتنا متعــددة األطــراف غــر ذي أهميــة .إذن ،كيــف
أصبــح تغــر املنــاخ أولويــة اعمليــة عليــا؟ وكيــف نعــرف أنــه ســيظل كذلــك؟
ً
مؤسســا يف الشــئون العامليــة
وتدفــع هــذه املســاهمة بــأن تغــر املنــاخ أصبــح
ً
بوصفــه مســألة ذات أولويــة عليــا .أول :هنــاك توافــق قــوي يف اآلراء العلميــة
ىلع أن انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري آخــذة يف االزديــاد بســبب الســلوك
البــري ،وهــذا يقــود إىل ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة العامليــة .باإلضافــة
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إىل ذلــك ،جتتمــع ادلول ،بمــا فيهــا القــوى العظــى ،وتناقــش بانتظــام كيفيــة
اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ يف مؤتمــرات القمــة العامليــة .وثاثلًــا :الزتمــت
ادلول بمــوارد جديــدة ملعاجلــة مســألة اتلكيــف مــع تغــر املنــاخ واتلخفيــف مــن
حدتــه يف ابلــدان انلاميــةً .
رابعــا :قامــت جمموعــة واســعة مــن املؤسســات متعددة
األطــراف ،مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن  ،UNHCRإىل منظمــة
الصحــة العامليــة  ،WHOبمأسســة تغــر املنــاخ يف إطــار عملهــا .باإلضافــة إىل
ذلــك ،اكن حلركــة املجتمــع املــدين عــر الوطنيــة مــن أجــل العدالــة املناخيــة دور
حاســم يف اإلبقــاء ىلع الضغــط ىلع ادلول واملؤسســات العامليــة الختــاذ إجــراءات،
وإن لــم يكــن هــذا هــو حمــط الرتكــز هنــا( .((16ويكمــل هــذا املقــال فهمنــا
للكيفيــة الــي تصبــح بهــا القضايــا ابليئيــة مؤسســية يف الشــئون العامليــة(.((16
وجيــادل هــذا الفصــل بــأن تغــر املنــاخ معــرف بــه اآلن ىلع نطــاق واســع
مــن جانــب ادلول واملؤسســات بوصفــه أحــد اتلحديــات العامليــة الكــرى .وقــد
حــدث اتلغيــر ىلع أربعــة أبعــاد )1( :اإلمجــاع العلــي )2( .العمــل الســيايس.

( )3املــوارد املايلــة )4( .مأسســة تغــر املنــاخ يف املنظمــات متعــددة األطــراف.
ويســتند الفصــل إىل دراســة بليانــات جمموعــة الســبعة ،وجمموعــة اثلمانيــة،
وكذلــك إىل حبــوث مســتفيضة بشــأن مشــاركة املنظمــات ادلويلــة يف اتفاقيــة
األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ .((16( UNFCCC

اإلمجاع العليم حول تغري املناخ
يف القرنــن اتلاســع عــر والعرشيــن ،أظهــرت سلســلة مــن ادلراســات

العلميــة أن البــر ،مــن خــال اتلصنيــع ،يؤثــرون ىلع تغــر املنــاخ .وبالفعــل يف
اعم  ،1859أثبــت جــون تينــدال «تأثــر االحتبــاس احلــراري» مــن خــال الربهنــة
ىلع أن الغــازات دليهــا أنمــاط امتصــاص خمتلفــة( .((16يف اعم  ،1938وجــد جــاي
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ســتيوارت اكنلــدار أن زيــادة تركــز ثــاين أكســد الكربــون يف الغــاف اجلــوي
اكنــت مرتبطــة بزيــادة يف درجــة احلــرارة العامليــة(.((16
ويف ابلدايــة لــم يأخــذ العلمــاء اآلخــرون هــذه انلتائــج مأخــذ اجلــد ،مشــككني
يف أن مســتويات ثــاين أكســيد الكربــون قــد زادت .وعــاوة ىلع ذلــك ،قــدم اكنلــدار
ًّ
منصبــا ىلع القــوة املزتايــدة
اســتنتاجاته يف الوقــت اذلي اكن فيــه االهتمــام العالــي
للنازيــن يف أملانيــا ،يف الفــرة الــي ســبقت احلــرب العامليــة اثلانيــة.
يف انلصــف اثلــاين مــن القــرن العرشيــن ،نمــا ادليلــل العلــي ىلع تغــر املناخ.
ويف اخلمســينيات والســتينيات ،بــدأ العلمــاء يف نمذجــة مســتويات ثــاين أكســيد
الكربــون ووجــدوا أدلــة أخــرى ىلع تغــر املنــاخ بــري املنشــأ( .((17ويف اعم ،1979
اجتمــع العلمــاء يف مؤتمــر املنــاخ العالــي ،وهــو أحــد أوائــل املؤتمــرات ادلويلــة
املكرســة تلغــر املنــاخ .وبــدأ املرشعــون ً
أيضــا يف اإلصغــاء إىل املخــاوف العلميــة:
فــي اعم  ،1988قــدم جيمــس هانســن ،وهــو اعلــم يف الواكلــة الوطنيــة للغــاف
اجلــوي والفضــاء  ،NASAأدلــة يف جلســة اســتماع ملجلــس الشــيوخ يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة بشــأن خماطــر واحتمــاالت االحــرار العالــي .يف اعم ،1988
عقــد املؤتمــر احلكــويم ادلويل األول املعــي بتغــر املنــاخ يف تورونتــو ،وحــره
العديــد مــن العلمــاء والسياســيني .وأوىص املؤتمــر بتخفيــض انبعاثــات ثــاين
أكســد الكربــون بنســبة  %20حبلــول اعم  ،2005وإنشــاء هيئــة علميــة حكوميــة
دويلــة لرصــد املســألة :الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ .IPCC

تــم تكليــف فريــق  IPCCبإعــداد مراجعــة شــاملة وتوصيــات فيمــا يتعلــق
حبالــة املعرفــة بعلــم تغــر املنــاخ؛ اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة املرتتبــة ىلع
تغــر املنــاخ ،واســراتيجيات وعوامــل االســتجابة املحتملــة ،إلدراجهــا يف اتفاقيــة
دويلــة مســتقبلية حمتملــة بشــأن املنــاخ( .((17يف اعم  ،1990نــر الفريــق تقريــره
األول اذلي يوجــز األدلــة العلميــة املتعلقــة بتغــر املنــاخ بــري املنشــأ( .((17ومنــذ
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ذلــك احلــن ،أصــدرت عــرات اتلقاريــر اإلضافيــة ،وعمــل آالف العلمــاء اذليــن
يقومــون بمراجعــة عمــل بعضهــم ،وأصبــح الفريــق هــو الســلطة العامليــة املعنيــة
بتغــر املنــاخ .وأكــد اتلقريــر اخلامــس للفريــق ،والصــادر يف اعم  ،2014ىلع احلالــة
ً
مشــرا إىل أن «احــرار انلظــام
العلميــة القويــة تلغــر املنــاخ بــري املنشــأ،
املنــايخ ال لبــس فيــه»( .((17وقــد فــاز الفريــق جبائــزة نوبــل للســام يف اعم ،2007
باملشــاركة مــع آل جــور ،جلهودهمــا الراميــة إىل بنــاء ونــر املزيــد مــن املعــارف
بشــأن تغــر املنــاخ البــري املنشــأ ،وإرســاء األســس للتدابــر الالزمــة للتصــدي
هلــذا اتلغيــر(.((17

املعرفــة العلميــة بطبيعتهــا مفتوحــة ً
دائمــا للنقــاش واخلــاف .فعــى ســبيل
املثــال ،لــم يكــن فريــق  IPCCىلع ادلوام مصيبًــا يف توقعاتــه .ويف تقريــر اعم ،2007
ادىع الفريــق بشــل غــر صحيــح أن األنهــار اجلليديــة يف اهليمااليــا ســتذوب
حبلــول اعم  .((17( 2035وتشــل نمذجــة آثــار تغــر املنــاخ حتديًــا ،ومــن ثــم يصعــب
اتلنبــؤ باآلثــار ادلقيقــة الــي حتــدث يف موقــع بعينــه .بيــد أن هنــاك اآلن إمجـ ً
ـاع
ً
واضحــا ىلع أن االحتبــاس احلــراري (انلاجــم عــن احــراق الوقــود األحفــوري

اذلي يشــل أســاس االقتصــادات الصناعيــة) قــد أدى إىل زيــادة يف متوســط
درجــات احلــرارة ىلع الصعيــد العالــي .والزيــادة يف متوســط درجــات احلــرارة
العامليــة هلــا عــدد مــن اآلثــار األخــرى :مــن ذوبــان القمــم اثللجيــة القطبيــة
واألنهــار اجلليديــة ،إىل زيــادة وتــرة وشــدة العواصــف واجلفــاف يف مناطــق كثرية
مــن العالــم .وعــاوة ىلع ذلــك ،مــن املرجــح أن تكــون هنــاك نقــاط حرجــة
حاســمة يمكــن أن تــؤدي إىل تغــرات ﻻ رجعــة فيهــا( .((17وىلع مــدى الســنوات
املائــة واخلمســن املاضيــة ،انتقــل تغــر املنــاخ مــن قضيــة رفضهــا العديــد مــن
العلمــاء ،إىل قبوهلــا ىلع نطــاق واســع بوصفهــا حتديًــا ًّ
ً
حاســما جيــب أن
اعمليــا
يســتجيب هل القــادة الوطنيــون.
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العمل السيايس بشأن تغري املناخ
ومنــذ أواخــر اثلمانينيــات ،اعــرف قــادة العالــم باآلثــار الاكرثيــة املحتملــة
تلغــر املنــاخ .ويف اعم  ،1988ألقــت رئيســة الــوزراء الربيطانيــة مارجريــت تاتــر
خطابًــا أمــام اجلمعيــة امللكيــة يف نلــدن ،لفتــت فيــه االنتبــاه إىل تغــر املنــاخ،
زاعمــة أنــه مــن املمكــن «أن نكــون قــد بدأنــا عــن غــر قصــد جتربــة
ضخمــة مــع نظــام هــذا الكوكــب»( .((17ويف العــام نفســه ،داع وزيــر خارجيــة
االحتــاد الســوفييت إدوارد شــيفرنادزه ً
أيضــا إىل اختــاذ إجــراء بشــأن تغــر املنــاخ
يف خطــاب أمــام اجلمعيــة العــام لألمــم املتحــدة ،وتعهــد الرئيــس جــورج بــوش
خــال محلتــه االنتخابيــة بعقــد مؤتمــر اعلــي حــول تغــر املنــاخ يف ابليــت
األبيــض( .((17ويف اعم  ،1989ذكــرت جمموعــة الســبعة  ،G7واجتمــاع دول عــدم
االحنيــاز ،واجتمــاع رؤســاء حكومــات الكومنولــث ،أن االحــرار العالــي مســألة
اعمليــة ّ
ملحــة.
غــر أن القــادة قــد شــهدوا يف أواخــر اثلمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن
ً
واحــدا مــن قائمــة طويلــة مــن القضايــا
القــرن املــايض تغــر املنــاخ بوصفــه
ابليئيــة ،وليــس بوصفــه القضيــة ابليئيــة العامليــة الوحيــدة األكــر أهميــة ،كمــا
أصبــح اآلن .إن القــادة  -حــى أوئلــك اذليــن لــم يكونــوا معروفــن بسياســتهم
اتلقدميــة مثــل تاتــر -اذليــن ســلطوا الضــوء ىلع آثــار تغــر املنــاخ ،قــد فعلــوا
ذلــك يف ســياق زيــادة الــويع العالــي باملشــالك ابليئيــة .ويف اعم  ،1992اجتمعــت
ادلول يف ريــو دي جانــرو يف مؤتمــر األمــم املتحــدة املعــي بابليئــة واتلنميــة
(قمــة األرض) .واكن أكــر اجتمــاع بيــي اعلــي منــذ مؤتمــر ســتوكهولم ابليــي يف
اعم  - 1972عندمــا اعرتفــت ادلول بواجبهــا يف محايــة وحتســن ابليئــة يف مؤتمــر
قمــة دويل للمــرة األوىل(.((17
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إبــان الفــرة الســابقة ىلع مؤتمــر قمــة األرض يف ريــو دي جانــرو يف اعم ،1992
ً
أبــرز قــادة العالــم عــددا مــن املشــالك ابليئيــة ،بمــا يف ذلــك اتلنــوع ابليولــويج،
وتنــايم ثقــب األوزون ،واتللــوث ،واتلصحــر ،وتغــر املنــاخ .وتعكــس ابليانــات
الصــادرة عــن جمموعــة الســبعة ،وجمموعــة اثلمانيــة ،تصــور تغــر املنــاخ بوصفــه
واحـ ً
ـدا مــن املشــالك ابليئيــة العامليــة اهلامــة .فــي اعم  1987ىلع ســبيل املثــال ،داع
بيــان جمموعــة الســبعة إىل «مزيــد مــن العمــل» بشــأن «تغــر املنــاخ العالــي ،وتلــوث
اهلــواء وابلحــر وامليــاه العذبــة ،واألمطــار احلمضيــة ،واملــواد اخلطــرة ،وإزالــة الغابــات،
واألنــواع املهــددة باالنقــراض» .وﻻ يعتــر تغــر املنــاخ مســألة ذات أولويــة قائمــة
بذاتهــا ،بــل هــو جمموعــة فرعيــة مــن املشــالك ابليئيــة العامليــة الرئيســية األخــرى.
وقــد بــدأ هــذا األمــر يتغــر مــع إنشــاء االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر
ُ
املنــاخ ،الــي فتــح بــاب اتلوقيــع عليهــا يف اعم  .1992وتهــدف االتفاقيــة إىل
تثبيــت تركــزات الغــازات ادلفيئــة يف الغــاف اجلــوي عنــد مســتوى يمنــع
اتلدخــل اخلطــر يف انلظــام املنــايخ( .((18واكن اهلــدف األويل هــو حتقيــق االســتقرار

يف االنبعاثــات عنــد مســتويات اعم  1990حبلــول اعم  ،2000وأصبحــت االتفاقيــة
اإلطاريــة املحفــل اذلي تفاوضــت فيــه ادلول بشــأن كيفيــة بلــوغ هــذا اهلــدف.
وقــد عقــدت املفاوضــات الســنوية األوىل  -أو مؤتمــر األطــراف  - COPيف برلــن
يف اعم  ،1995واتفقــت ادلول األطــراف ىلع أن ادلول الصناعيــة ســتحتاج إىل اتلعهد
بالزتامــات ملزمــة خلفــض االنبعاثــات .كمــا قامــت االتفاقيــة بإضفــاء الطابــع
املؤســي ىلع تغــر املنــاخ ،ولكفــت بــأن جتتمــع ادلول بانتظــام ملناقشــة كيفيــة
معاجلــة االحتبــاس احلــراري العالــي املزتايــد.
ويف اجتمــااعت االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،تبنــت ادلول
مواقفهــا مــن اتلغــر املنــايخ  -بعضهــا اكنــت متشــككة مثــل اململكــة العربيــة
الســعودية( ،((18وابلعــض اآلخــر ،وﻻ ســيما ادلول اجلزريــة الصغــرة انلاميــة،
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طابلــت باختــاذ إجــراءات اعجلــة .وهنــاك جمموعــة متناميــة مــن املنح ادلراســية يف
العالقــات ادلويلــة الــي تــدرس تطــور مواقــف ادلول( ،((18تشــكيل اتلحالفــات يف
الغالــب ىلع طــول اخلطــوط بــن الشــمال واجلنــوب؛ واملفاوضــات بشــأن خمتلــف
االتفاقــات( .((18وحبلــول اعم  ،1997وافقــت أكــر مــن  150دولــة ىلع اتلوقيــع ىلع
بروتوكــول كيتــو اذلي يلــزم معظــم ادلول الصناعيــة واالقتصــادات الــي تمــر
بمرحلــة انتقايلــة ،خبفــض انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري( .((18ويه تعــرف
باســم بــدان «امللحــق األول» .وقــد اســتغرق الربوتوكــول أربــع ســنوات أخــرى
لــي يتــم تفعيلــه يف الفــرة الــي انهــارت فيهــا مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة يف
اعم  2000بشــأن خالفــات رئيســية بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد
األورويب .ثــم يف اعم  ،2001أعلــن الرئيــس األمريكــي اجلديــد وقتئــذ جــورج
دبليــو بــوش ،أنــه سيســحب الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن بروتوكــول
كيوتــو اذلي وقعــه ســابقه الرئيــس لكينتــون( .((18إن غيــاب االقتصــاد األوســع
ً
ً
إنتاجــا يف العالــم يهــدد اتلوصــل إىل اتفــاق ،غــر أن دول أخــرى واصلت
واألكــر
اتلفــاوض ،ويف اعم  2001اســتكمل بروتوكــول كيوتــو.
يف التســعينيات مــن القــرن العرشيــن ،وأوائــل القــرن احلــادي والعرشيــن،
اكنــت االتفاقيــة اإلطاريــة يه املحفــل الرئيــي لــدول ملناقشــة تغــر املنــاخ.
وقــد تغــر هــذا الوضــع يف منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة؛ حيــث
جعلــت القــوى العامليــة مــن تغــر املنــاخ بنـ ً
ـدا ً
قائمــا بذاتــه مــن بنــود جــدول
األعمــال يف مؤتمــرات القمــة االقتصاديــة واألمنيــة العامليــة اهلامــة .حبلــول
اعم  ،2005اكن تغــر املنــاخ أحــد ابلنــود الرئيســية يف جــدول أعمــال مؤتمــر قمــة
جمموعــة اثلمانيــة يف جلــن إجيلــز .ودعــت اململكــة املتحــدة ،الــي اســتضافت
القمــة ،مخــس دول ناشــئة (الربازيــل ،وجنــوب إفريقيــا ،والصــن ،واملكســيك،
واهلنــد) للحضــور .وشــلوا جمموعــة جديــدة يه جمموعــة اثلمانيــة زائــد مخســة،
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ً
ً
بلنــاء اتفــاق بشــأن تغــر املنــاخ ،وأصــدروا بيانــا منفصــا ،وهــو خطــة عمــل
جلــن إجيلــز الــي «حتــدد هدفنــا املشــرك يف اتلصــدي تلغــر املنــاخ»( .((18وجــاء
ً
مجيعــا ىلع أن تغــر املنــاخ حيــدث اآلن [ ]...وعقدنــا
يف ابليــان «إننــا اتفقنــا
العــزم ىلع اختــاذ إجــراءات اعجلــة للتعامــل مــع اتلحديــات الــي نواجههــا»(.((18
وواصلــت االجتمــااعت الالحقــة ملجموعــة الســبعة /جمموعــة اثلمانيــة هــذا
الرتكــز ىلع تغــر املنــاخ ،اذلي اعتــر مســألة هامــة تتطلــب مناقشــة تتجــاوز
االتفاقيــة اإلطاريــة ورؤســاء أقــوى االقتصــادات يف العالــم.
باإلضافــة إىل ذلــك ،بــدأت ادلول تــرى أن تغــر املنــاخ ليــس مســألة بيئيــة
فحســب ،بــل هــو ً
أيضــا مســألة اقتصاديــة .وقــد تيــر هــذا اتلحــول يف رؤيــة
تغــر املنــاخ مــن خــال مراجعــة ســرين الــي قامــت بهــا اململكــة املتحــدة.
لكــف جــوردون بــراون؛ مستشــار اململكــة الربيطانيــة يف  ،2006اللــورد نيكــوﻻس
ســرين ،وهــو خبــر اقتصــادي بــارز ،بكتابــة تقريــر عــن تكايلــف تغــر
ـررا ًّ
املنــاخ .وقــد قــدم اتلقريــر مـ ً
قويــا للتخفيضــات الفوريــة لالنبعاثــات ىلع

أســاس أن تكايلــف اتلخفيــف قصــرة األجــل ســتكون أقــل بكثــر مــن
تكايلــف اتلقاعــس ىلع املــدى الطويــل( .((18واكن للتقريــر أثــر دويل كبــر ألنــه
اكن أول تقريــر طلبتــه حكومــة تلقديــم حجــج اقتصاديــة تلخفيــف االنبعاثــات،
ً
مدعومــا مــن حكومــة اململكــة الربيطانيــة ،بنــر هــذه
وقــام اللــورد ســترين،
(((18
الرســالة ىلع نطــاق واســع يف أواخــر اعيم  ،2006و. 2007
ً
وقــد اعتــر تغــر املنــاخ ً
تهديــدا لألمــن .وجادلــت بعــض ادلول
أيضــا

والعديــد مــن منظمــات املجتمــع املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة واألوســاط
ً
ـرك جديـ ً
ـدا
األاكديميــة ،بــأن تغــر املنــاخ ســيؤدي إىل زيــادة الــزاع ،وســيكون حمـ
للتــرد ،وســيجعل بعــض ادلول اجلزريــة الصغــرة غــر مأهولــة( .((19ويف الواقــع،
لقــد جنحــت اململكــة املتحــدة يف محلتهــا ىلع جملــس األمــن ادلويل ملناقشــة تغــر
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املنــاخ يف إبريــل  .2007وقــد تكلــم عــدد قيــايس مــن ادلول خــال هــذا االجتمــاع 55 -
دولــة ،مــن بينهــا  40مــن غــر األعضــاء  -وتــم تأطــر احلاجــة امللحــة إىل اتلصــدي
تلغــر املنــاخ بســبب تهديداتــه املحتملــة لألمــن( .((19وباختصــار ،فإنــه حبلــول
اعم  ،2007قــام املنتــدى االقتصــادي واألمــي األول يف العالــم بوضــع تغــر املنــاخ
كأولويــة عليــا واضحــة ،وخــص باذلكــر القضايــا ابليئيــة األخــرى.
واكن مؤتمــر قمــة االتفاقيــة اإلطاريــة اعم  2009اذلي عقــد يف كوبنهاجــن،
واحـ ً
ـدا مــن أكــر جتمعــات قــادة العالــم ىلع اإلطــاق .واجتهــت أنظــار العالــم
أمجــع إىل ادلانمــارك ملعرفــة مــا إذا اكن بإمــان ادلول أن تــأيت بمعاهــدة جديــدة
اعدلــة وملزمــة للتخفيــف مــن انبعاثــات الكربــون .لقــد اكنــت حلظــة رائعــة
بالنســبة للسياســة العامليــة :فقــد تكلــم لك رؤســاء ادلول تقريبًــا يف املفاوضــات
ّ
الــي دارت يف مركــز بيــا .ويف الســااعت األخــرة ،أعــد الرئيــس األمريكــي
ً
بــاراك أوبامــا اتفاقــا مــع قــادة الصــن واهلنــد والربازيــل وجنــوب إفريقيــا،
ولكــن لــم توافــق مجيــع ادلول ىلع خطتهــم بعــد ســااعت مــن اتلفــاوض طــوال
الليــل .وأخـ ً
ـرا ،خــرج املؤتمــر باتفــاق مفــاده أن مجيــع ادلول األعضــاء مدعــوة
إىل «اإلحاطــة ً
علمــا» بهــذه اخلطــة ،ولكــن لــم يتــم اعتمادهــا بشــل رســي
مــن قبــل مجيــع ادلول األعضــاء يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر
ً
املنــاخ( .((19وىلع نطــاق واســع ،تــم اعتبــار مؤتمــر كوبنهاجــن فاشــا .ومــع ذلــك،
ً
تقدمــا أكــر يف الســنوات اتلايلــة يف اكنكــون ،ودربان،
فــإن املفاوضــات أحــرزت
ووارســو .فعــى ســبيل املثــال ،أنشــئ صنــدوق اعلــي جديــد  GCFللمنــاخ تلمويل
اتلخفيــف واتلكيــف يف ابلــدان انلاميــة.
وبعــد مؤتمــر كوبنهاجــن مبــارشة ،احنــر االهتمــام بتغــر املنــاخ ،ويعــزى
ًّ
جزئيــا إىل خيبــة األمــل يف عمليــة االتفاقيــة اإلطاريــة .كمــا حــول قــادة
ذلــك
العالــم اهتمامهــم إىل املؤتمــر ابليــي العالــي اذلي عقــد يف ريــو 20+اعم .2012
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ومــع ذلــك ،فقــد قامــت القــوى العامليــة مــرة أخــرى يف الســنتني املاضيتــن
بوضــع أولويــات تلغــر املنــاخ يف مؤتمــرات القمــة العامليــة الرئيســية ،وتعهــدت
بالزتامــات هامــة خلفــض انبعاثاتهــا مــن الكربــون .فــي نوفمــر  ،2014ىلع ســبيل
املثــال ،اتلــى الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا بالرئيــس الصيــي زي جينبينج،
وتعهــدا بالزتامــات جديــدة تلخفيــض انبعاثاتهمــا الكربونيــة املحليــة ،ممهديــن
الطريــق أمــام ادلول األخــرى لــي حتــذو حذوهمــا .أعلــن أوبامــا هدفًــا جديـ ً
ـدا
خلفــض صــايف انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري حبلــول اعم  ،2025بنســبة
ً
تــراوح بــن  %26و ،%28دون معــدالت اعم  ،2005وأعلــن زي أهدافــا ذلروة
انبعاثــات ثــاين أكســد الكربــون حبلــول اعم  ،2030مــع نيــة الوصــول هلــذه اذلروة يف
وقــت أبكــر ،وزيــادة حصــة الوقــود غــر األحفــوري مــن مجيــع أشــال الطاقــة
إىل حــوايل  %20حبلــول اعم  .((19(2030ويف ســبتمرب  ،2015أكــد كالهمــا مــن جديــد
الزتامهمــا باتلوصــل إىل اتفــاق طمــوح يف مؤتمــر قمــة االتفاقيــة اإلطاريــة يف
باريــس .إن حقيقــة أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــن  -وهمــا القوتــان
العامليتــان الرئيســيتان يف القــرن احلــادي والعرشيــن  -وضعتــا تغــر املنــاخ جـ ً
ـزءا
ًّ
حموريــا يف مفاوضاتهمــا اثلنائيــة ،تشــر إىل أهميــة القضيــة ىلع الصعيــد ادلويل
ايلــوم.
ويف الوقــت نفســه ،يف يويلــو  2015جعلــت أملانيــا تغــر املنــاخ حمــور الرتكــز
األســايس للقمــة الــي عقدتهــا جمموعــة الســبعة يف قلعــة إملــاو ،وشــدد بيــان
القمــة اخلتــايم ىلع أنــه:
مــن املطلــوب إجــراء ختفيضات كبــرة يف انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلراري
ىلع الصعيــد العالــي ،مــع اتلقليــل مــن الكربــون يف االقتصــاد العالــي خــال
هــذا القــرن [ .]...ونلــزم بالقيــام بدورنــا تلحقيــق اقتصــاد اعلــي منخفــض
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الكربــون ىلع املــدى الطويــل ،بمــا يف ذلــك تطويــر ونــر تكنولوجيــات مبتكــرة
تســى إىل حتويــل قطــااعت الطاقــة حبلــول اعم  ،2050وندعــو مجيــع ابلــدان إىل
االنضمــام إيلنــا يف هــذا املســى(.((19
وقــد وضــع رؤســاء ادلول ،مــن القــوى العامليــة الكــرى إىل أشــد ابلــدان
تأثـ ً
ـرا بتغــر املنــاخ ،هــذه القضيــة ىلع رأس أولوياتهــم ،وحققــوا حتــوالت كبــرة
يف مواقفهــم ،والزتمــوا باختــاذ إجــراءات بشــأن تغــر املنــاخ .وقــد رأينــا أكــر
ً
إحلاحــا ىلع ذلــك يف باريــس يف ديســمرب  ،2015عندمــا صاغــت ادلول
األمثلــة
ً
ً
ًّ
اتفاقــا دويلــا جديــدا بشــأن تغــر املنــاخ .ويف اتفــاق باريــس ،وافقــت ادلول ىلع
إبقــاء متوســط الزيــادات يف درجــات احلــرارة العامليــة دون درجتــن ،بهــدف
اإلبقــاء ىلع الزيــادات يف حــدود  1.5درجــة .ووضعــوا ً
أيضــا عمليــة واضحــة
ً
ً
طموحــا حتــدد
خططــا أكــر
بللــوغ هــذا اهلــدف :ســيقدمون لك مخــس ســنوات
كيــف ســيخفضون انبعاثاتهــم مــن اغزات االحتبــاس احلــراري .ومــع ذلــك،
جتــدر اإلشــارة إىل أن ادلول الــي تعــزم تقديــم مســاهمات حمــددة ًّ
حمليــا ،INDCs

ﻻ تــي بهــدف اإلبقــاء ىلع االحــرار العالــي حتــت درجتــن( .((19ومــا زنلــا حباجة
إىل إجــراء مزيــد مــن اتلخفيضــات لوقــف اتلغــر اخلطــر يف املنــاخ.

تمويل تغري املناخ
ويف العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة ،قامــت ادلول بمأسســة تغــر املنــاخ
بوصفــه أولويــة عليــا يف الشــئون العامليــة مــن خــال ختصيــص مــوارد جديــدة
معتــرة هلــذا األمــر .وقــد أنشــئ أول تمويــل للمنــاخ يف ريــو يف اعم .((19( 1992
وقــدم مرفــق ابليئــة العامليــة ً GEF
منحــا مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة
ملعاجلــة اتلنــوع ابليولــويج ،وتغــر املنــاخ ،واســتنفاد طبقــة األوزون ،وامليــاه
ادلويلــة( .((19وقــد مكــن مرفــق ابليئــة العامليــة برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ
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 ،UNDPوبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة  ،UNEPوابلنــك ادلويل (اثلــاث
مؤسســات متعــددة األطــراف الوحيــدة الــي أمكنهــا الوصــول إيلهــا) مــن توســيع
أنشــطتها ابليئيــة واملتعلقــة بتغــر املنــاخ(.((19
ومــع ذلــك ،ومنــذ مطلــع األلفيــة ،أنشــأت ادلول األطــراف يف االتفاقيــة
اإلطاريــة سلســلة مــن اآليلــات اجلديــدة والواضحــة للتمويــل املوجــه تلغــر
املنــاخ .يف اعم  2000يف مؤتمــر القمــة الســنوي الســادس لالتفاقيــة اإلطاريــة،
ونظـ ً
ـرا ألن املفاوضــات بشــأن بروتوكــول كيوتــو أصبحــت صعبــة ،فقــد وافــق
االحتــاد األورويب ىلع إنشــاء صنــدوق ســنوي تلغــر املنــاخ بمبلــغ  15مليــون
دوﻻر أمريكــي ،الســتهداف اتلكيــف واتلخفيــف .ويف وقــت ﻻحــق ،يف
مؤتمــر األطــراف اتلــايل يف مراكــش اعم  ،2001أنشــئت ثالثــة صناديــق متعــددة
األطــراف :الصنــدوق اخلــاص تلغــر املنــاخ  ،SCCFواذلي يســتند إىل تــراعت
طوعيــة تليســر نقــل اتلكنولوجيــا مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة؛ صندوق
ـوا  LDCFلــي تقــوم ادلول األقــل نمـ ًّ
ادلول األقــل نمـ ًّ
ـوا بتطويــر برامج عمــل حملية
للتكيــف NAPA؛ وصنــدوق اتلكيــف اذلي يتــم تمويلــه مــن خــال رضيبــة %2
ىلع آيلــة اتلنميــة انلظيفــة  .CDMوأتــاح إنشــاء هــذه الصناديــق املناخيــة اثلالثــة
ً
فرصــا جديــدة تلمويــل املنظمــات متعــددة األطــراف .كمــا أنهــا هامــة ألنهــا
حتــول أنشــطة تغــر املنــاخ مــن جمــرد الرتكــز ىلع احلــد مــن انبعاثــات الكربــون
(اتلخفيــف) إىل االعــراف بــأن ادلول انلاميــة ســتحتاج إىل املســاعدة لإلعــداد
آلثــار تغــر املنــاخ واتلصــدي هلــا (اتلكيــف).
وقــد تــم اإلعــان عــن ماكســب كبــرة يف اتلمويــل اجلديــد يف اعم  2009يف
قمــة االتفاقيــة اإلطاريــة يف كوبنهاجــن .والزتمــت ادلول املاحنــة باتلمويــل املعتــر
ً
«اجلديــد واإلضــايف» للمنــاخ( .((19وســيأيت هــذا اتلمويــل يف شــلني؛ أول :مــن
«صنــدوق املســارع الرسيــع» اجلديــد للفــرة مــن  ،2012-2010واذلي يبلــغ إمجايلــه
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 30مليــار دوﻻر أمريكــي يف الســنة .وثانيًــا :الزتمــت ادلول بتعبئــة تمويــل
جديــد يصــل إىل  100مليــار دوﻻر أمريكــي حبلــول اعم  2020مــن جمموعــة مــن
املصــادر اخلاصــة والعامــة .ســيتدفق بعــض هــذا اتلمويــل مــن خــال صنــدوق
املنــاخ األخــر اجلديــد .وقــد بــدأت ادلول يف ختصيــص مــوارد كبــرة للصنــدوق
األخــر للمنــاخ .ويف ســبتمرب  ،2014حــر  125مــن رؤســاء ادلول واحلكومــات،
ً
فضــا عــن  800مــن رجــال األعمــال ،واملــال ،واملجتمــع املــدين ،مؤتمــر قمــة
األمــم املتحــدة املعــي باملنــاخ ،وتعهــدوا بتقديــم دعــم يصــل إىل  2.3مليــار دوﻻر
أمريكــي للصنــدوق األخــر للمنــاخ .ويف وقــت ﻻحــق ،أعلنــت أملانيــا يف
منتصــف اعم  2015أنهــا ســتضاعف تمويلهــا املتعلــق باملنــاخ إىل  4مليــار يــورو يف
الســنة حبلــول اعم  ،2020وأعلنــت الصــن أنهــا ســتقدم  3.1مليــار دوﻻر للتمويــل
املتعلــق باملنــاخ ،كمــا أعلنــت اململكــة املتحــدة أنهــا ســتقدم  5.8مليــار جنيــه
ًّ
ســنويا حبلــول
إســريلين بــن اعيم 2016و ،2021وســتقدم فرنســا  5مليــار يــورو
اعم  .((20( 2020وإذا تــم اســتيفاء مجيــع هــذه اتلعهــدات بالاكمــل ،ســيكون صنــدوق
املنــاخ األخــر أكــر الصناديــق متعــددة األطــراف اخلاصــة باملنــاخ( .((20غــر أنــه
حــى أكتوبــر  ،2015اكن الصنــدوق ﻻ يــزال غــر اكمــل التشــغيل.
ً
اجتاهــا ًّ
هامــا يف العالقــات ادلويلــة.
ويعــد نمــو اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ
ويعــي ذلــك أن ادلول انلاميــة دليهــا مــوارد للتكيــف مــع تغــر املنــاخ،
واتلخفيــف مــن حدتــه .غــر أن اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ ال يعتــر بشــل واضــح
«جديـ ً
ًّ
وإضافيــا» بالنســبة للمســاعدة اإلنمائيــة اخلارجيــة ،كمــا تــم اتلعهــد بــه
ـدا
ً
أصــا يف كوبنهاجــن( .((20ويف الواقــع ،تقــوم العديــد مــن ادلول املاحنــة بــإاعدة
تركــز مزيانياتهــا اإلنمائيــة القائمــة إلعطــاء األولويــة تلخفيــف آثــار تغــر املنــاخ
واتلكيــف معــه .كمــا مكــن نمــو اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ ابلنــوك متعــددة
األطــراف ،والعديــد مــن املنظمــات اإلنمائيــة ادلويلــة ،مــن توســيع نطــاق عملهــا
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يف جمــال اتلخفيــف مــن آثــار املنــاخ واتلكيــف معــه .وقــد أنشــأت العديــد مــن
املنظمــات ادلويلــة ،الــي ليســت هلــا وﻻيــة حمــددة للتكيــف مــع تغــر املنــاخ
ً
أو اتلخفيــف مــن حدتــه ،إدارات وفرقــا ،ومشــاريع جديــدة الســتهداف تغــر
ً
املنــاخ ىلع انلحــو اذلي ســتتم مناقشــته ﻻحقــا(.((20

املأسسة متعددة األطراف تلغري املناخ
تعــد املنظمــات اإلنمائيــة واإلنســانية ادلويلــة يف طليعــة تغــر املنــاخ .ويه
ً
تســاعد ابلــدان األكــر ضعفــا ىلع اتلعامــل مــع اجلفــاف واملجــااعت والكــوارث
الطبيعيــة األخــرى واتلأهــب هلــا .ومــع ذلــك ،فقــد أنشــئت معظــم منظماتنــا
ادلويلــة القائمــة يف انلصــف األول مــن القــرن العرشيــن  -حيــث لــم يكــن
ًّ
تغــر املنــاخ أولويــة اعمليــة وﻻ ً
علميــا .ومــن ثــم ،فــإن منظمــة الصحــة
واقعــا
العامليــة  ،WHOوايلونيســيف ،واملنظمــة ادلويلــة للهجــرة  ،IOMواملفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن ،وغريهــا مــن املنظمــات ادلويلــة،
ليســت هلــا واليــة أصليــة لالســتجابة تلغــر املنــاخ .وخــال العقديــن املاضيــن،
حــدث حتــول ملحــوظ نظـ ً
ـرا الخنــراط العديــد مــن املؤسســات متعــددة األطراف
يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة ،ودخوهلــا إىل الصناديــق املعنيــة باملنــاخ ،ووضــع
برامــج وسياســات جديــدة بشــأن اتلكيــف واتلخفيــف.
أوال :هنــاك العديــد مــن املنظمــات ادلويلــة الــي تشــارك يف االتفاقيــة
اإلطاريــة .وقــد زاد عــدد املنظمــات ادلويلــة الــي حتــر املفاوضــات الســنوية
املتعلقــة باملنــاخ بأكــر مــن الضعــف بــن اعيم  ،1994و .((20(2009واكنــت ذروة

احلضــور يف مفاوضــات كوبنهاجــن يف اعم  ،2009عندمــا حــرت أكــر مــن 100
منظمــة حكوميــة دويلــة ،مقابــل  42يف اعم  1994يف مؤتمر األطــراف األول .COP1
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واتســع نطــاق املنظمــات ادلويلــة ً
أيضــا يلتجــاوز منظمــات اتلنميــة وابليئــة ،إىل
املنظمــات اإلنســانية ومنظمــات الالجئــن ،واهلجــرة ،والصحــة(.((20
ً
ونلأخــذ املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن مثــال ىلع
ذلــك .أنشــئت هــذه املنظمــة يف اعم  1951ملســاعدة الالجئــن ،ويتــم تعريــف
الــائج بأنــه «شــخص هل خــوف مــرر مــن اتلعــرض لالضطهــاد ألســباب تتعلــق
بالعــرق أو ادليــن أو اجلنســية أو االنتمــاء إىل فئــة اجتماعيــة معينــة ،أو الــرأي
الســيايس ،يعيــش خــارج بــد جنســيته ،وﻻ يســتطيع ،أو ﻻ يريــد بســبب ذلــك
اخلــوف ،أن يســتظل حبمايــة ذلــك ابلــد»( .((20هــذه املنظمــة ليســت دليهــا واليــة
ملســاعدة املرشديــن بالكــوارث الطبيعيــة؛ مثــل األغذيــة أو اجلفــاف( .((20ومــع
ذلــك ،فقــد صــدرت دعــوات إىل هــذه املنظمــة تلوســيع نطــاق وﻻيتهــا ولتشــمل
األشــخاص املترضريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة واملجربيــن ىلع دفــع رســوم عــر
احلــدود بســبب تغــر املنــاخ( .((20وىلع الرغــم مــن أنهــا ﻻ تملــك وﻻية لالســتجابة
هلــذه األخــرة ،فقــد وســعت نطــاق تركزيهــا يف العقــد املــايض .وكثـ ً
ـرا مــا تســاعد
ًّ
داخليــا  IDPsبعــد الكــوارث الطبيعيــة؛ واكن هذا
املفوضيــة األشــخاص املرشديــن

هــو احلــال يف باكســتان بعــد فيضانــات اعم  ،2010ويف اعم  2009بعــد إعصــار
نارجــس يف ميانمــار .وتقــوم املنظمــات ادلويلــة بتكييــف مهامهــا ووﻻياتهــا
تللبيــة املطالــب اجلديــدة.
اخنراطــا ً
ً
أيضــا يف تغــر املنــاخ،
منظمــات إنســانية أخــرى أصبحــت أكــر
مــع توســيع نطــاق تركــز مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة مــن اتلخفيــف إىل
اتلكيــف( .((20يف التســعينيات وأوائــل القــرن احلــادي والعرشيــن ،عندمــا اكن
تغــر املنــاخ يتعلــق يف املقــام األول بكيفيــة خفــض االنبعاثــات؛ لــم تنخــرط
منظمــات؛ مثــل مفوضيــة الالجئــن ،واملنظمــة ادلويلــة للهجــرة ،وجلنــة الصليــب
األمحــر ،يف اتلعامــل مــع تغــر املنــاخ .غــر أنــه عندمــا تــم التســليم بــأن تغــر
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ً
ـرا كبـ ً
املنــاخ يؤثــر بالفعــل تأثـ ً
ـرا ىلع أكــر ابلــدان ضعفــا ،وحيتمــل أن يــؤدي
ً
ضالعــا
إىل كــوارث إنســانية (طبيعيــة) ،فــإن جمتمــع املســاعدة اإلنســانية أصبــح
يف ذلــك .وقــد أنشــأت املنظمــات اإلنســانية فرقــة عمــل خاصــة يف إطــار اللجنــة
ادلائمــة املشــركة بــن الــواكالت ،ﻻستكشــاف كيفيــة اتلصــدي تلغــر املنــاخ يف
ً
احلــاالت اإلنســانية ،وكتبــت عــددا مــن الطلبــات إىل االتفاقيــة اإلطاريــة(.((21
ومــن األمثلــة األخــرى ىلع ذلــك ،أن مارجريــت تشــان؛ املديــر العــام ملنظمــة
الصحــة العامليــة  ،WHOتعـ ّ
ـرف اآلن اتفــاق املنــاخ يف باريــس بأنــه «أهــم اتفــاق
صــي يف القــرن»( .((21وذلــك ألن هنــاك «أدلــة دامغــة» ىلع أن تغــر املنــاخ
يعــرض صحــة اإلنســان للخطــر وحنتــاج إىل «إجــراء حاســم» تغيــر مســار زيــادة
االنبعاثــات ،وباتلبعيــة خفــض اتلاكيلــف ىلع انلظــام الصــي واملجتمــع .كمــا أن
أهــداف اتلنميــة املســتدامة  SDGsالــي أعلنــت يف ســبتمرب  ،2015قــد رســخت
تغــر املنــاخ كأولويــة أساســية بالنســبة جلميــع املنظمــات اإلنمائيــة .واهلــدف
رقــم  13هــو «اختــاذ إجــراءات اعجلــة ملاكفحــة تغــر املنــاخ وآثــاره»(.((21

ومــن األمــور احلاســمة يف العقــد األخــر ،أن هنــاك وعيًــا بالكيفيــة الــي
ينتقــل بهــا تغــر املنــاخ إىل جمــاالت أخــرى عديــدة .ولــم يعــد مــن املمكــن
(((21
تناوهلــا يف االتفاقيــة اإلطاريــة وحدهــا ،فنحــن نشــهد ظهــور «تعقــد انلظــام»
اذلي تنخــرط فيــه مؤسســات اعمليــة عديــدة .ســتواصل هــذه املؤسســات العمــل
بشــأن تغــر املنــاخ بســبب االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،جيــري ختصيــص تمويــل واســع انلطــاق ،وإنشــاء العديــد مــن املؤسســات
متعــددة األطــراف لفــرق وبرامــج جديــدة ،كمــا أاعدت بعضهــا حتديــد أولويــة
تغــر املنــاخ باعتبــاره حمــور الرتكــز يف إطــار وﻻيتهــا (مثــل برنامــج األمــم
املتحــدة اإلنمــايئ)(.((21
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خمتتم
إن تغــر املنــاخ قضيــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة رئيســية أصبحــت
مؤسســية يف الشــئون العامليــة .وقــد حــدث ذلــك بســبب زيــادة توافــق اآلراء
العلميــة والسياســية .ونــرى اآلن أن تغــر املنــاخ يناقــش بصــورة منتظمــة يف
منتديــات رئيســية مــن جمموعــة الســبعة ،إىل جملــس األمــن .ولــم يكــن هــذا
هــو احلــال قبــل عرشيــن ً
اعمــا .وقــد وضعتــه القــوى الكــرى ضمــن أولوياتهــا يف
مناقشــاتها اثلنائيــة  -مثــل قمــة  2014الــي عقــدت يف نوفمــر بــن رئيــي الصني
ً
ً
كبــرا ملعاجلــة
والواليــات املتحــدة األمريكيــة .كمــا أنهــا خصصــت تمويــا
اتلخفيــف واتلكيــف .وهنــاك ويع متنــام بــأن تغــر املنــاخ يؤثــر ىلع العديــد مــن
ادلول اآلن ،وﻻ ســيما ادلول انلاميــة األكــر ضعفــا ،وادلول اجلزريــة املنخفضــة.
كمــا أن املؤسســات متعــددة األطــراف مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــئون الالجئــن إىل منظمــة الصحــة العامليــة ،تعطيــه األولويــة يف إطــار وﻻياتهــا
ومســاعدة ادلول انلاميــة ىلع اتلغلــب ىلع آثــاره .إن تغــر املنــاخ لــن يكــون
بعيـ ً
ـدا عــن العالقــات ادلويلــة؛ ألنــه مؤســس ىلع هــذا املســتوى.
فلمــاذا لــم نتمكــن بعــد مــن حــل أزمــة تغــر املنــاخ ،بانلظــر إىل االهتمــام
الســيايس الكبــر واملــوارد الــي تلقتهــا يف العقــود األخــرة؟ لألســف ،فــإن
ختفيــض انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري يتطلــب إرادة سياســية كبــرة
وحتــوالت عميقــة يف اقتصادنــا العالــي ،وحنــن فقــط يف بدايــة هــذه العمليــة.
كمــا أننــا حباجــة إىل مواصلــة العمــل ىلع مجيــع اجلبهــات األربــع :اتلمويــل،
ً
واملنظمــات متعــددة األطــراف ،ورؤســاء ادلول ،وابلحــث العلــي ،فضــا عــن
العمــل املتضافــر مــن جانــب املجتمــع املــدين للفصــل بــن انلمــو االقتصــادي
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وانبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري .واكن اتفــاق باريــس خطــوة إجيابيــة إىل
األمــام يف هــذا االجتــاه.
ًّ
* يــود املؤلــف أن يشــكر كل مــن ديارميــد تــورين ،وأويلفيــا جيبرن ،وســتيفن
لوهــري ،ولــزا شــميد ،ىلع تعليقاتهــم القيمــة يف هــذا الفصل.
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5
رفض االعرتاف باملشلكة :مصالح القلة ،واآلثار املرتتبة
ىلع الكثريين
كريسيت م .جيلها
جامعة أوبساال ،السويد

ً
ًّ
رئيســيا للنــاس وغريهــم مــن
تهديــدا
يشــل تغــر املنــاخ بــري املنشــأ
ســان األرض( .((21ويســلط علمــاء املنــاخ الضــوء ىلع أهميــة جهــود اتلخفيــف
ً
كثــرا مــن انلــاس ﻻ يهتمــون
الالزمــة تلجنــب العواقــب الوخيمــة ،ولكــن
بهــذه املســألة ،بــل إن ابلعــض ينكــر أن املنــاخ أخــذ يف اتلغــر بســبب األنشــطة
البرشيــة( .((21وبانلظــر إىل األدلــة العلميــة واســعة االنتشــار ،فمــن املهــم االنتقــال
مــن التشــكيك فيمــا إذا اكن املنــاخ يتغــر بســبب األعمــال البرشيــة ،للســؤال
عمــا يعيــق انلــاس عــن االعــراف بــه.

وقــد ينكــر األفــراد تغــر املنــاخ ألســباب خمتلفــة( .((21فعــى ســبيل املثــال،
جيــد ابلعــض صعوبــة يف فهــم املشــلة نظـ ً
ـرا تلعقدهــا ،وينكــر ابلعــض يف حماولــة
للتجــاوب مــع املشــاعر الســلبية الــي يثريهــا اخلــوف مــن تغــر املنــاخ فيهــم.
كمــا أن االســتنتاجات العلميــة ﻻ يتــم اإلبــاغ عنهــا كحقائــق مؤكــدة ،وإنمــا
مــن حيــث كونهــا احتمــاالت .وقــد يكــون مــن الصعــب ىلع اعمــة انلــاس
تفســر االســتنتاجات الــي يتــم اإلبــاغ عنهــا ىلع هــذا املنــى ،والــي يمكــن
أن تــؤدي بهــم إىل االســتهانة بمســتوى ايلقــن يف اتلنبــؤات وتوافــق اآلراء بــن
علمــاء املنــاخ(.((21
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كمــا يتــم الرتويــج للشــكوك املناخيــة بشــل تكتيــي ىلع يــد «آﻻت
اإلنــكار» املنظمــة الــي تموهلــا املؤسســات والــراكت الرثيــة( .((21آالت اإلنــكار
تلــك تهــدف إىل اتلأثــر ىلع الــرأي العــام مــن خــال صناعــة الشــك وعــدم
ايلقــن .وتتمثــل اثنتــان مــن اســراتيجياتهما الرئيســية يف مهامجــة علــوم املنــاخ
ًّ
وجزئيــا ،بســبب هــذا اتلأثــر،
والعلمــاء ،ونــر أدلــة مضــادة بشــأن تغــر املنــاخ.
ـرارا وتكـ ً
فــإن اآلراء الرافضــة بشــدة لقضيــة تغــر املنــاخ يتــم عرضهــا مـ ً
ـرارا يف
وســائل اإلعــام واملناقشــات ايلوميــة ،ممــا يعرقل ادلعــم العــام ويؤخــر اإلجراءات
ابليئيــة .وممــا هل أهميــة خاصــة بالنســبة هلــذه الورقــة أن اغبليــة املؤلفــات الــي
تقــدم أدلــة مضــادة تلغــر املنــاخ تنــر خــارج املجتمعــات العلميــة ،وهلــا
صــات باحلــراكت واملراكــز الفكريــة املحافظــة سياسـ ًّ
ـيا( .((22وتكتســب هــذه
ً
شــيوع
األدلــة املضــادة املزيــد مــن ادلعــم مــن انلاخبــن املحافظــن ،وأكــر
مــن خــال وســائل اإلعــام واملدونــات اإللكرتونيــة املحافظــة ،إذا مــا قورنــت
بنظرياتهــا الليربايلــة( .((22وباتلــايل ،وىلع الرغــم مــن أن أســباب الرفــض قــد
تتبايــن ،فــإن اتلوجــه الســيايس يبــدو أنــه مســألة حموريــة.

األيديولوجيا السياسية وإنكار تغري املناخ
وتبــن األدلــة املاديــة املســتمدة مــن بــدان خمتلفــة ،أن األفــراد املحافظــن/
ايلمينيــن السياســيني يبلغــون مســتويات أىلع مــن اإلنــكار إذا مــا قورنــوا
بنظرائهــم مــن الليربايلــن /اليســاريني( .((22وقــد تــم اإلبــاغ عــن هــذه الفجــوة
ليــس فقــط عندمــا يتعلــق األمــر بإنــكار اتلغــرات امللحوظــة واملتوقعــة يف
انلظــام املنــايخ ،ولكــن ً
أيضــا عندمــا يتعلــق األمــر حبرمــان اإلنســان مــن
ً
املســاهمة يف هــذه اتلغــرات ،فضــا عــن خطرهــا وجديتهــا.
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يتمثــل أحــد أســباب االنقســام األيديولــويج يف أن انلاخبــن املحافظــن
يتعرضــون ملزيــد مــن الرســائل الرافضــة بشــأن تغــر املنــاخ؛ حيــث إن السياســيني
ً
املحافظــن ونمــاذج القــدوة األخــرى ،اكنــوا ينقلــون آراء أكــر تشــكك بشــأن
تغــر املنــاخ مــن نظرائهــم الليربايلــن( .((22ومــع ذلــك ،مــن املهــم أن نالحــظ
أن هــذه اآلراء ﻻ تعتمــد فقــط ىلع اتلأثــرات اخلارجيــة؛ مثــل اتلعــرض ألنــواع
خمتلفــة مــن الرســائل األيديولوجيــة .بــل هنــاك ً
أيضــا بعــض العوامــل انلفســية
(كمــا تتــم مناقشــته يف هــذه املســاهمة) الــي جتعــل األفــراد أكــر أو أقــل
عرضــة العتنــاق آراء أيديولوجيــة خمتلفــة( .((22وباتلــايل ،يمكــن توقــع أن يميــل
املحافظــون إىل التشــكيك يف واقــع تغــر املنــاخ حــى وإن لــم يتأثــروا بــأي رســائل
أيديولوجيــة تتعلــق بهــذه املســألة .والواقــع أن املالحظــة القائلــة بــأن إنــكار تغري
املنــاخ تعــززه إىل حــد كبــر املراكــز الفكريــة املحافظــة ،تؤيــد هــذا القــول(.((22
ًّ
جزئيــا
ويعتــر تغــر املنــاخ قضيــة سياســية بصــورة مزتايــدة ،وهــو مــا يُعــزى
إىل االتصــاالت األيديولوجيــة ،ولكــن العوامــل انلفســية الــي تدعــم اتلوجــه

الســيايس يمكــن أن تفــر مــا دفــع بعــض املحافظــن إىل القيــام حبملــة ضــد
علــم املنــاخ يف املقــام األول .وأناقــش يف هــذا الفصــل إنــكار تغــر املنــاخ فيمــا
يتعلــق باجتاهــن نفســيني اعمــن مرتبطــن باتلوجــه الســيايس  -مقاومــة اتلغيــر
ً
املجتمــي ،وقبــول عــدم املســاواة  -فضــا عــن اآليلــات انلفســية الــي ترتكــز
عليهــا هــذه االجتاهــات.

مقاومة اتلغيري

ً
ُ
ويعــد تفضيــل أســلوب احليــاة والقيــم اتلقليديــة ،فضــا عــن مقاومــة
ً
ًّ
جوهريــا لأليديولوجيــات املحافظــة(.((22
اتلغــر االجتمــايع واالقتصــادي ،مكونــا
وباملقارنــة مــع الليربايلــن ،يميــل املحافظــون ً
أيضــا إىل تفضيــل األيديولوجيــات
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الــي تــرر انلظــام( .((22والــي تعــرف بأنهــا قبــول الوضــع الراهــن وادلفــاع عنــه؛
مثــل اهليــالك والقواعــد االجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة( .((22ومــن املهــم أن
األفــراد املتحمســن تلصــور الوضــع الراهــن ىلع أنــه مــروع ومرغــوب فيــه،
عليهــم أن يقاومــوا املعلومــات املتعلقــة باملشــالك ابليئيــة انلامجــة عــن أســلوب
حياتنــا احلــايل(.((22
أحــد أســباب جاذبيــة األيديولوجيــات املحافظــة واملــررة للنظــام ،أنهــا تتيــح
ً
ـبل معينــة بســيطة نسـ ًّ
ـبيا لــرح خمتلــف الظواهــر ،وتوفــر مبــادئ توجيهيــة
سـ
(((23
واضحــة ومســتقرة للتعامــل مــع احلــاالت املختلفــة  .وباتلــايل ،فإنهــا توفــر
الشــعور بايلقــن واالســتقرار والســامة واحلــد مــن مشــاعر القلــق والســلبية.
وبطريقــة أخــرى ،يمكــن اعتبــار األيديولوجيــا املحافظــة بمثابــة إدراك حمفــز
يلــي احلاجــة إىل اتلحكــم يف حــاالت انعــدام ايلقــن واتلهديــد( .((23وتدعــم
هــذا الــرأي انلتائــج املتســقة الــي تبــن أن االجتــاه حنــو رؤيــة العالــم كمــان
خطــر ،وادلافعيــة تلجنــب عــدم ايلقــن واتلهديــد ،هــو اجتــاه أكــر شـ ً
ـيوع بــن
املحافظــن عنــه مــن الليربايلــن(.((23

إن ادلافــع تلجنــب عــدم ايلقــن ىلع قــدر مــن األهميــة عنــد تفســر إنــكار
تغــر املنــاخ .وبصــورة أكــر حتديـ ً
ـدا ،فــإن تغــر املنــاخ ظاهــرة معقــدة ﻻ يمكــن
تفســرها واتلنبــؤ بهــا بيقــن تــام .وملواجهــة هــذا الغمــوض ،قــد ينجــذب األفــراد
ً
حتديــدا؛ ويه أن
إىل أبســط اتلفســرات الــي أعطيــت تلغــر املنــاخ وأكرثهــا
«تغــر املنــاخ ﻻ حيــدث ىلع اإلطــاق» .وبمــا أن املحافظــن يميلــون إىل انلفــور
مــن عــدم ايلقــن أكــر مــن الليربايلــن( ،((23فــإن هــذا امليــل إىل جتنــب عــدم
ايلقــن مــن املتوقــع أن يكــون أكــر شـ ً
ـيوع بــن املحافظــن مــن الليربايلــن.
وفيمــا يتعلــق بتجنــب اتلهديــدات ،قــد ينظــر إىل تغــر املنــاخ ىلع أنــه يشــل
مزدوجــا للنــاس :فهــو يشــل تهديـ ً
تهديـ ً
ً
ـدا للحيــاة ىلع األرض ،بينمــا يشــل
ـدا
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ً
تهديــدا للوضــع الراهــن .ويتيــح اإلنــكار
اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ
ٍّ
وســيلة للتصــدي هلــذه اتلهديــدات ىلع حــد ســواء؛ ألنهــا تقلــل مــن اخلــوف ىلع
تغــر املنــاخ ،وتمكــن انلــاس مــن تصــور الوضــع الراهــن ىلع أنــه غــر قابــل
للتغيــر وهل مــا يــرره مــرة أخــرى( .((23ومــع ذلــك ،لــم تبحــث أي دراســة فيمــا إذا
اكن ادلافــع للتحكــم يف حالــة عــدم ايلقــن واتلهديــد يفــر بالفعــل أي جــزء
مــن العالقــة بــن األيديولوجيــا السياســية وإنــكار تغــر املنــاخ.

قبول عدم املساواة والظلم ابلييئ
وكمــا نوقــش أعــاه ،فــإن أحــد أســباب إنــكار تغــر املنــاخ هــو أن انلــاس
متحفــزون لقبــول الوضــع الراهــن واتلمســك بطــرق العيــش اتلقليديــة .ومــع
ذلــك ،أليــس مــن اخلطــر اهلائــل جتاهــل اتلحذيــرات املتعلقــة بتغــر املنــاخ
اخلطــر ملجــرد ادلافــع إىل مواصلــة احليــاة كمــا اكنــت عليــه مــن قبــل؟ اجلــواب
عــن هــذا الســؤال يبــدو أنــه «ﻻ» بالنســبة بلعــض انلــاس ،اذليــن ﻻ يعتــرون
أنفســهم أو أحباءهــم معرضــن للخطــر( ،((23بــل إنهــم يميلــون إىل االبتعــاد عــن
املشــلة ،ويعتقــدون أن تغــر املنــاخ يؤثــر ىلع األشــخاص اذليــن هــم بعيــدون
عنهــم ىلع املســتوى اجلغــرايف واملســتوى انلفــي ،وأن عواقبــه ســتكون ملموســة
أكــر يف املســتقبل ممــا يه عليــه ايلــوم.
وهــذه اتلصــورات دقيقــة بعــض الــيء بالنســبة للبعــض؛ ألنــه مــن
غــر املرجــح أن يؤثــر تغــر املنــاخ بشــل خطــر ىلع الســان األثريــاء وذوي
انلفــوذ( ،((23بــل إن الشــعوب واألمــم املحرومــة تواجــه أىلع املخاطــر وأكرثهــا

حــدة؛ ألنهــم يفتقــرون إىل املــوارد الالزمــة ملواجهــة اآلثــار الســلبية؛ مثــل
اخنفــاض إمــدادات األغذيــة وامليــاه والظواهــر اجلويــة الشــديدة .كمــا أن األجيــال
املقبلــة ،واحليوانــات غــر البرشيــة معرضــة خلطــر جســيم( .((23ســيواجه الســان
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األقــل مســئويلة عــن انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري احلايلــة أخطــر
انلتائــج املرتتبــة ىلع تغــر املنــاخ .واألكــر مــن ذلــك أن تغــر املنــاخ مــن املرجــح
ً
أن يبطــئ انلمــو االقتصــادي ،ويفاقــم الفقــر ،وخيلــق رشاك جديــدة ملاكفحــة
الفقــر( .((23وباتلــايل ،فــإن تغــر املنــاخ يمكــن أن ينظــر إيلــه ىلع أنــه شــل
إضافيــا ًّ
ًّ
مــن أشــال الظلــم االجتمــايع( ((23اذلي يقــدم تفسـ ً
هامــا الرتبــاط
ـرا
األيديولوجيــة السياســية بإنــكار تغــر املنــاخ.
ًّ
سياســيا واذليــن يــررون انلظــام ،إذا مــا
يميــل األفــراد املحافظــون

قورنــوا بالليربايلــن ،إىل قبــول السياســات الــي حتافــظ ىلع عــدم املســاواة
والظلــم( ،((24ويســجلون ً
ً
ارتفــاع يف متغــر يســى اتلوجــه إىل اهليمنــة
أيضــا
االجتماعيــة  ((24( SDOاذلي جيســد قبــول وتعزيــز التسلســل اهلــريم واهليمنــة
االجتماعيــة القائمــة ىلع اجلمــااعت( .((24وتشــر ابلحــوث الــي أجريــت مؤخـ ً
ـرا
إىل أن األفــراد اذليــن يســجلون مســتويات اعيلــة مــن اتلوجــه إىل اهليمنــة
االجتماعيــة ،يدعمــون هيمنــة اإلنســان ىلع بقيــة الطبيعــة ،ويقبلــون اســتخدام
الطبيعــة واإلجــراءات الضــارة ًّ
بيئيــا (ﻻ ســيما إذا اكنــت هــذه اإلجــراءات تفيــد
الفئــات ذات املركــز الرفيــع) وتنكــر تغــر املنــاخ( .((24وباتلــايل يمكــن أن
يســاعد اتلوجــه إىل اهليمنــة االجتماعيــة ىلع رشح العالقــة بــن اتلوجــه الســيايس
وإنــكار تغــر املنــاخ.
َ َّ ٌّ
والختبــار هــذا األمــر ،تقــى لك مــن جيلهــا وأكــرايم( ((24عمــا إذا اكنــت
العالقــة بــن األيديولوجيــة املحافظــة وإنــكار تغــر املنــاخ تبــى بعــد أن يؤخــذ
ًّ
إحصائيــا تأثــر هــذا اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة .وتبــن أن آثار
يف االعتبــار
األيديولوجيــات املحافظــة (أي اتلوجــه الســيايس ،وتربيــر انلظــام ،والســلطوية
ايلمينيــة) ىلع اإلنــكار إمــا تتــاىش أو تنخفض بدرجــة كبرية عند الســيطرة ىلع
االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة( .((24وبعبــارة أخــرى ،يفــر اتلوجــه حنــو اهليمنة
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االجتماعيــة الســبب يف أن بعــض األفــراد ينكــرون تغــر املنــاخ ،وباإلضافــة إىل
تأثــر اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة ،فــإن املتغــرات األيديولوجيــة األخــرى
ﻻ تضيــف ســوى مســاهمة صغــرة أو صفريــة يف تفســر اإلنــكار .وباتلــايل،
فــإن أحــد اتلفســرات اهلامــة لعالقــة األيديولوجيــة السياســية وإنــكار تغــر
املنــاخ هــو أن املحافظــن يقبلــون ويروجــون لعــدم املســاواة بدرجــة أىلع مقارنــة
بالليربايلــن( .((24وهــذا يــويح بأنــه قــد يكــون مــن املفيــد الرتكــز باتلحديــد ىلع
االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة عنــد رشح األســس األيديولوجيــة الاكمنــة وراء
ً
إنــكار تغــر املنــاخ ،بــدل مــن الرتكــز ىلع األيديولوجيــة السياســية أو املحافظــة
بوجــه اعم.

االجتاه حنو اهليمنة االجتماعية وإنكار تغري املناخ
ويقيــس االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة اآلراء اإلجيابيــة بشــأن اهلرياركيــة
االجتماعيــة ،وقــد أظهــرت ابلحــوث احلديثــة أن هــذا االجتــاه يمتــد إىل قبــول
العالقــات اهلرميــة بــن البــر والطبيعــة ً
أيضــا( .((24ويف هــذا انلظــام اهلــراريك،
ينظــر إىل البــر ىلع أنهــم جمموعــة متفوقــة هلــا حــق مــروع يف اهليمنــة ىلع بقيــة
ٌّ
الطبيعــة .وتمشــيًا مــع هــذه االســتنتاجات ،وجــد لك مــن جيلهــا وأكــرايم( ((24أن
هــذا اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة يرتبــط بقبــول املواقــف املتعلقــة بهيمنــة
الطبيعــة .وأظهــرا ً
أيضــا أن قبــول هذيــن انلوعــن مــن اهليمنــة القائمــة ىلع
اجلماعــة  -اهليمنــة االجتماعيــة والطبيعيــة  -يتنبــأ بشــل فريــد بإنــكار تغــر
املنــاخ .وىلع الرغــم مــن أن ادلراســات املســتقبلية ينبــي أن تتقــى هــذه املســألة

بمزيــد مــن اتلعمــق ،فيبــدو أن تغــر املنــاخ متنــازع عليــه كجهــد لدلفــاع عــن
اهلرياركيــة االجتماعيــة واإلنســانية-الطبيعية القائمــة.
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وتوفــر العوامــل انلفســية املرتبطــة باتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة مزيـ ً
ـدا
مــن الفهــم بشــأن إنــكار تغــر املنــاخ .يميــل األفــراد اذليــن يســجلون ارتفـ ً
ـاع
يف اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة إىل تصــور العالــم بأنــه «الغابــة اتلنافســية»؛
حيــث اهلرياركيــة يه أمــر حتــي وطبيــي( .((24وقــد يتعلــم انلــاس ً
أيضا اتلمســك
بــآراء مرغوبــة بشــأن هيــالك الســلطة مــن خــال عمليــات اتلنشــئة االجتماعية؛
ﻷن مثــل هــذه اآلراء منتــرة يف املجتمــع( .((25وباتلــايل ،يمكــن للنــاس أن
يســجلوا مســتويات اعيلــة مــن اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة بــرف انلظــر
عــن موقفهــم مــن الســلطة املجتمعيــة .وتتســم هــذه اتلوجهــات باألهميــة؛ ﻷنهــا
تعــي ضمنًــا أن األفــراد مــن ذوي اتلوجــه الكبــر حنــو اهليمنــة االجتماعيــة قــد
ينكــرون تغــر املنــاخ ويدعمــون اإلجــراءات املناهضــة للبيئــة حــى لــو اكنــوا
ـرا خطـ ً
ينتمــون إىل الفئــات االجتماعيــة الــي تتأثــر تأثـ ً
ـرا بتغــر املنــاخ أو تلــك
املعرضــة ذللــك .ومــن املهــم ً
أيضــا انلظــر يف أن تغــر املنــاخ قــد تنبــأ بزيــادة
الفقــر واملنافســة ىلع املــوارد الطبيعيــة( .((25وقــد يــؤدي ذلــك إىل أن يــرى بعــض
األفــراد أن اهلرياركيــة واتلوزيــع غــر املتاكفــئ للمخاطــر املتصلــة باملنــاخ أكــر
ً
ً
طبيعيــة وقبــول ،األمــر اذلي يمكــن أن جيعلهــم أكــر قبــول للظلــم املنــايخ.
وعندمــا يتعلــق األمــر بالســمات الشــخصية ،فقــد ثبــت أن اتلوجــه حنــو
اهليمنــة االجتماعيــة يرتبــط باتلعاطــف مــع اآلخريــن( ،((25وهيمنــة الطبــاع(.((25
أي أن األفــراد اذليــن ﻻ يتعاطفــون مــع اآلخريــن واذليــن يرغبــون يف الوصــول إىل
املــوارد واملواقــع القويــة يف املجتمــع ،يميلــون إىل اعتنــاق آراء إجيابيــة فيمــا يتعلــق
باهلرياركيــة القائمــة ىلع اجلمــااعت .ويمكــن هلــذه الســمات نفســها ً
أيضــا أن
تدعــم اإلنــكار؛ ومــن شــأن عــدم االهتمــام بالضحايــا املتوقعــن تلغــر املنــاخ
أن يقلــل مــن أي إحســاس باحلاجــة امللحــة إىل هــذه املســألة .والواقــع أن هــذه
االجتاهــات ذات صلــة باملوضــوع عنــد تفســر إنــكار تغــر املنــاخ( .((25وىلع وجه
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اخلصــوص ،يتوقــع اتلعاطــف (املنخفــض) إنــكار تغــر املنــاخ ،وقــد وجــد اجتــاه
مماثــل (وإن لــم يكــن ذا داللــة إحصائيــة) هليمنــة الطبــاع .واألهــم مــن ذلــك،
هــو اتلوجــه حنــو أن اهليمنــة االجتماعيــة تتدخــل يف هــذه العالقــات ،واهليمنــة
الطبيعــة تتدخــل يف العالقــة بــن اتلعاطــف واإلنــكار .وتقــرح هــذه انلتائــج
أن اتلعاطــف (املنخفــض) وهيمنــة الطبــاع جيعــان األفــراد يقبلــون اهلرياركيــة
القائمــة ىلع اجلمــااعت ،والــي تتنبــأ بدورهــا بإنــكار تغــر املنــاخ.

خمتتم
ويف ضــوء ابلحــوث انلفســية الــي جــرى اســتعراضها هنــا ،يبــدو مــن الواضــح
أن إنــكار تغــر املنــاخ هــو إدراك باعــث ىلع احلمــاس ويرتكــز ىلع الرغبــة يف
اإلبقــاء ىلع الوضــع الراهــن .فعــى ســبيل املثــال ،تبــن باســتمرار أن األيديولوجيــة
املحافظــة سياسـ ًّ
ـيا تتصــل بإنــكار تغــر املنــاخ( .((25غــر أن ابلحــوث األخــرة
تبــن أن أحــد اتلفســرات اهلامــة هلــذه العالقــة هــو أن املحافظــن يميلــون إىل أن
ً
يكونــوا أكــر قبــول عندمــا يتعلــق األمــر بالظلــم مــن الليربايلــن( .((25وتــويح
هــذه انلتيجــة أن إنــكار تغــر املنــاخ ﻻ يعكــس جمــرد عــدم الرغبــة العامــة
يف اتلغيــر ،ولكــن األهــم مــن ذلــك يبــدو أنــه يشــمل قبــول اتلوزيــع غــر
املتاكفــئ للنفــوذ واملخاطــر بــن خمتلــف فئــات انلــاس ،وبــن البــر والطبيعــة.
ً
أساســا عــن نمــط احليــاة احلــايل لألثريــاء
وعنــد انلظــر إىل أن تغــر املنــاخ ناجــم
وأنــه ســيؤثر يف املقــام األول ىلع املحرومــن واألجيــال املقبلــة واحليوانــات غــر
البرشيــة( ،((25فــإن هــذه انلتائــج تبــدو منطقيــة .ويبــدو أن إنــكار تغــر املنــاخ
يعكــس ً
دافعــا حلمايــة وتربيــر الوضــع الراهــن بغــض انلظــر عــن العواقــب
الســلبية الــي ســترتتب عليــه بالنســبة للكثرييــن ،انلــاس واحليوانــات ىلع
الســواء ،ايلــوم ويف املســتقبل.
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هــذه انلتائــج ىلع قــدر مــن األهميــة عنــد انلظــر يف الكيفيــة الــي يمكــن
بهــا حتفــز انلــاس ىلع دعــم اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ .وينبــي تســليط
الضــوء بشــل أفضــل ىلع الظلــم اذلي ينطــوي عليــه تغــر املنــاخ؛ ألن العديــد
مــن انلــاس قــد ﻻ يدركــون هــذا اجلانــب .ويمكــن هلــذه املعلومــات أن تزيــد
مــن دوافعهــا تلغيــر ســلوكها للتقليــل مــن تأثريهــا ىلع انلظــام املنــايخ.
ومــع ذلــك ،وعنــد انلظــر يف الصــات بــن إنــكار تغــر املنــاخ واتلعاطــف،
ً
فضــا عــن هيمنــة الطبــاع ،هنــاك ســبل أخــرى لالتصــال يمكــن وضعهــا يف
االعتبــار .ولعــل األشــخاص اذليــن ﻻ يتعاطفــون مــع الضحايــا املتوقعــن تلغــر
املنــاخ ،واذليــن ﻻ يرغبــون يف املغامــرة باملــوارد ومواقــع الســلطة اليت يشــغلونها أو
يرغبــون يف احتالهلــا ،يمكــن اتلواصــل معهــم بطــرق أخــرى .وقــد تبــن بالفعــل
أنــه عندمــا يقــدم اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ كوســيلة للمحافظــة ىلع
أســلوب احليــاة اتلقليــدي ،فــإن األفــراد األكــر تربيـ ً
ـرا للنظــام يبــدأون يف دعــم
محايــة ابليئــة( .((25كمــا أظهــرت دراســة حديثــة اعبــرة للثقافــات أن التشــديد ىلع
الفوائــد املشــركة للتصــدي تلغــر املنــاخ؛ مثــل اتلنميــة االقتصاديــة أو جمتمــع
أكــر أخالقيــة ،يمكــن أن حيفــز انلــاس ىلع اتلــرف بطــرق صديقــة للبيئــة
بغــض انلظــر عــن مســتوى اإليمــان بتغــر املنــاخ(.((25
مــن املهــم االعــراف بــأن انلــاس دليهــم خمــاوف متعــددة فيمــا يتعلــق بتغــر
املنــاخ .باإلضافــة إىل العواقــب الســلبية الــي يســببها تغــر املنــاخ بالنســبة
للنــاس واحليوانــات ،فــإن الكثرييــن منهــم قلقــون بشــأن اتلغــرات املجتمعيــة
الــي يمكــن أن تنجــم عــن جهــود اتلخفيــف .ســيكون مــن املفيــد اتلخطيــط
لسياســات اتلخفيــف وكذلــك الســراتيجيات االتصــال مــن خــال مــرااعة هــذه
الشــواغل.
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تقييمات  -أي الطرق نتبع؟

6
السياسات ابليئية املتقاطعة
جوستافو سوسا-نونزي
معهد مورا ،املكسيك

شــهدت األزمنــة احلديثــة تدهــور ابليئــة بســبب اإلنتــاج واالســتهالك
املســتهرت .يف حماولــة للتغلــب ىلع ذلــك ،طــورت ادلول القوميــة سياســات
ً
بيئيــة وفقــا لوجهــات نظرهــا واهتماماتهــا واســراتيجياتها اجليوسياســية .الكثــر
منهــا ينظــر إيلــه بشــل تقليــدي ىلع أنــه «تنظيــي بطبيعتــه» ،تهيمــن عليــه
احلكومــات الوطنيــة الــي تنــص ىلع معايــر حمــددة يف القانــون( .)1ابلعــض منهــا
يتمــز بالرتكــز الســائد ىلع «هنــا واآلن»؛ وهــذا يعــي أننــا كثـ ً
ـرا مــا نتفاعــل مــع
املشــالك فقــط عندمــا تؤثــر ىلع حياتنــا ايلوميــة(.)2
إن اتلخفيــف مــن اتللــوث واحلفــاظ ىلع املــوارد الطبيعيــة ومحايتهــا مســأتلان
تــرزان أهميــة تنظيــم اتلفاعــات بــن املجتمعــات وابليئــة .وتقــدم السياســات
ىلع الصعيديــن املحــي وادلويل ســمات خمتلفــة .فمــن ناحيــة ،تتمــز اإلدارة ابليئيــة
ىلع الصعيــد املحــي بعمليــات خمتلفــة لصنــع السياســات املحليــة ،والظــروف
االقتصاديــة واإليكولوجيــة ،والقيــم االجتماعية-اثلقافيــة ،ومســتويات النشــاط،
ً
فضــا عــن نظــم اســتخدام األرايض واملــوارد الطبيعيــة( .)3ومــن ناحيــة أخــرى،
يعــزز املســتوى ادلويل فهــم اآلثــار املرتتبــة ىلع املشــالك ابليئيــة الــي ال تعــرف
باحلــدود السياســية ،ممــا يعــي ضمنًــا اتلطويــر املحتمــل للسياســات العامليــة
وادلويلــة واإلقليميــة .ويــويح هــذا املوقــف بانلظــر يف متغــرات إضافيــة؛ مثــل
نــوع اتلفاعــات الــي حتافــظ عليهــا ادلول القوميــة يف املحافــل العامليــة،
واألحــزاب السياســية احلاكمــة ،واملصالــح الوطنيــة ،ىلع ســبيل املثــال ﻻ احلــر.
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وتعــي الســمات املتنوعــة أن انلهــج متعــدد املجــاالت مناســب لفهــم مشــهد
()4
السياســات ابليئيــة .هنــاك تفســرات خمتلفــة لـ«املجــال» .وينتــي بواســون
ًّ
()7
كل مــن ديماجيــو وبويــل( ،)5وبورديــو وواكوانــت( ،)6وجرينــوود وآخريــن ،
وســكوت( .)8وتتفــق األرضيــة املشــركة مــع العالقــات بــن األفــراد واملجتمعــات،
أو بــن قطــااعت مــن املجتمعــات ،يف جمموعهــا ،حــول صنــااعت حمــددة أو كجــزء
مــن احليــاة املؤسســية فقــط.
ويشــل تنــوع املجــاالت ،واألدوات ،واملؤسســات ،واجلهــات الفاعلــة ذات
الصلــة ،عمليــة صنــع السياســات حنــو مــا يفهمونــه وحيددونــه باعتبــاره أفضــل
مــا يف حميطهــم الطبيــي .وىلع الرغــم مــن االعــراف بالقيــم ابليئيــة املشــركة؛
فاثلقافــة السياســية واهلويــة واخلصوصيــات واملصالــح جتعــل األهــداف ابليئيــة
الوطنيــة واملحليــة خمتلفــة .وبهــذا املعــى ،ينبــي أن تكــون املتغــرات؛ مثــل
القــدرة الشــخصية ،وادلافــع ،والفســاد ،واملحســوبية ،مــن االعتبــارات اإللزاميــة؛
ألنهــا كثـ ً
ـرا مــا يمكــن أن تشــل القيــم ابليئيــة واهلويــات واملصالــح الوطنيــة.

وللقيــام بذلــك ،مــن املهــم حتديــد األدوار الــي يضطلــع بهــا البــر  -السياســيون
ورجــال األعمــال واجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة ..إلخ  -واملؤسســات يف الســاحات
دون الوطنيــة ،والقطريــة ،واإلقليميــة.
ويســاعد انلهــج متعــدد املجــاالت ىلع تفســر الســبب والطريقــة الــي
تتــرف بهــا اجلهــات الفاعلــة السياســية يف املســائل املتصلــة بالسياســات.
كمــا أنــه يســمح بتحديــد ادلور اذلي تؤديــه اجلهــات الفاعلــة السياســية وغــر
السياســية األخــرى يف عمليــات صنــع السياســات ابليئيــة .وعــاوة ىلع ذلــك،
يســتخدم هــذا انلهــج مفهــوم احلكــم متعــدد املســتويات ،اذلي يشــر إىل عمليــة
صنــع القــرارات املرتابطــة ىلع خمتلــف األصعــدة (ادلويلــة والوطنيــة ودون
القطريــة واملحليــة) واملناطــق اجلغرافيــة بشــأن مســألة حمــددة .وتعتمــد العالقــة
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«ىلع املســتوى امليــداين» ىلع اســتخدام نظــم السياســات الــي يتــم تطبيقهــا عــر
املســتويات اهلرميــة املتعــددة(.)9
بانلظــر إىل أن السياســات الــي تتنــاول املســائل ابليئيــة ينبــي أن توضــع
ً
وفقــا لسياســات أخــرى تبــدو غــر ذات صلــة ،فــإن انلهــج متعــدد املجــاالت
ً
يتيــح الفرصــة دلراســة جوانــب متنوعــة .أول :إنــه يســمح بمراقبــة الروابــط الــي
تربطــه بمجمــواعت أوســع مــن السياســات .وثانيًــا :يســاعد ىلع رشح اتلفاعــل
السياســايت بــن احلكومــات الوطنيــة وداخلهــا ،وﻻ ســيما يف احلــاالت الــي حتــدث
فيهــا مشــالك بيئيــة اعبــرة للحــدود .ويف هــذا الســياق ،يهــدف هــذا الفصــل إىل
تقديــم نظــرة ثاقبــة عــن ادلور اذلي تؤديــه السياســات ابليئيــة يف أطــر السياســات
العامــة .وقــد تــم االعــراف منــذ وقــت طويــل بالطابــع املتقاطع هلــذه السياســات.
غــر أن هــذا ﻻ يعــي أن السياســة ابليئيــة تتصــل بدقــة  -ناهيــك عــن اتلاكمــل-
بإطــار أوســع للسياســات .وهنــاك حــاالت تتــم فيهــا إقامــة االرتبــاط بمهــارة.
ويف بعــض ابلــدان األخــرى ،يتــم حتديــد العالقــة بوضــوح وبشــل ســليم .وىلع
ً
الرغــم مــن ذلــك ،فــإن أهميــة السياســات ابليئيــة ليســت معرتفــا بهــا ىلع قــدم
ًّ
املســاواة .ويه تــؤدي أحيانًــا ً
مركزيــا .ويه يف حــاالت أخــرى هامشــية يف
دورا
اتلطــورات السياســية.
وتســمح هــذه اخللفيــة بتقديــم املســاهمة احلايلــة ىلع انلحــو اتلــايل .يعــرض
القســم اثلــاين اقرتابــات متباينــة إلدراج ابليئــة يف أطــر السياســات -العقالنيــة
اإلداريــة ،والربامجاتيــة ادليمقراطيــة ،والعقالنيــة االقتصاديــة  -وأهمية السياســات
ابليئيــة .ويمــز القســم اثلالــث بــن ادلور اذلي تؤديــه السياســات ابليئيــة يف أطــر
ً
السياســات األوســع نطاقــا .وبهــذا املعــى يتــم تقديــم رشوح بشــأن ادلور اجلوهري
اذلي تؤديــه السياســات ابليئيــة مــع السياســات األخــرى .وهلــذا الغــرض ،يتــم
اســتخدام الصناعــة واألمــن والعلــم وتغــر املنــاخ واتلخطيــط احلــري كأمثلــة
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ىلع ذلــك .ثــم يهــدف القســم الرابــع إىل اتلحديــد املفاهيــي الــايف للسياســات
ابليئيــة .وهــو يطــرح التســاؤل عمــا إذا اكن اتلعــاون عــر احلــدود أو احلوكمــة
ادلويلــة يفــر بشــل أفضــل االقــراب املتقاطــع اذلي تتبعــه السياســات ابليئيــة.
ً
وأخــرا ،تظهــر االســتنتاجات الــي تالحــظ مــا إذا اكنــت السياســات ابليئيــة
مركزيــة أو هامشــية.

مناهج السياسات املختلفة وأهمية أدوات السياسة ابليئية
لــل دولــة قوميــة أســلوبها اخلــاص يف السياســات ابليئيــة .ويف نطــاق
اختصاصهــا ،تقــوم وزارات خمتلفــة ،حــى األحــزاب السياســية ،بصياغــة
السياســات ابليئيــة كجــزء مــن أنشــطتها العاديــة ،بغــض انلظــر عمــا إذا اكنــت
تؤمــن بهــا أم ﻻ( .)10ويه تعالــج املشــالك ابليئيــة باعتبارهــا «ىلع قــدر مــن املرونــة
يف اإلطــار األســايس لالقتصــاد الســيايس للمجتمــع الصنــايع»(.)11
ومــن أجــل ترشحيهــا ،تــم االعــراف بثالثــة اقرتابــات خمتلفــة .االقــراب
األول :هــو العقالنيــة اإلداريــة ،الــي تشــمل االســتجابة احلكوميــة املهيمنــة
للمشــالك ابليئيــة ،مــع التشــديد ىلع تفــوق دور اخلــراء ىلع املواطنــن.
واملؤسســات املحــددة يف هــذا االقــراب يه واكالت ماكفحــة اتللــوث املوجــودة
ىلع الصعــد ادلويلــة والوطنيــة ودون القطريــة .غــر أنــه ﻻ يوجــد منظــور اعلــي
جيــري حتديــده ،ممــا يعــي أن اخلــرات وابلحــوث يمكــن أن تتأثــر أو توجــه حنــو
منظــور أو أيديولوجيــة مفضلــة .بــل إن الساســة ايلمينيــن ادعــوا أن احليــاد
العلــي مســتحيل ًّ
فعليــا( .)12واالقــراب اثلــاين :هــو الربامجاتيــة ادليمقراطيــة.
ويهــدف هــذا االقــراب ،اذلي يعتقــد أنــه اســتجابة ألوجــه القصــور املوجــودة
ً
يف العقالنيــة اإلداريــة ،إىل جعــل اإلدارة أكــر اســتجابة ومرونــة وفقــا للظــروف
القائمــة يف فــرة زمنيــة معينــة( .)13ولــي حيــدث ذلــك ،فمــن الــروري إضفــاء
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ادليمقراطيــة ىلع اإلدارة ابليئيــة ،واذلي يمكــن أن حيــدث مــن خالل املشــاورات
العامــة ،واحلــل ابلديــل للــزااعت ،واحلــوار الســيايس ،أو مناقشــة املواطنــن،
واالستفســارات العامــة ،أو ترشيعــات احلــق يف املعرفــة .بالطبــع ،فــإن أيًّــا مــن
هــذه األنــواع ينطــوي  -أو يتضمــن انليــة  -ىلع توســيع نطــاق اجلهــات الفاعلــة
املشــاركة .واالقــراب اثلالــث :هــو العقالنيــة االقتصاديــة ،ويوفــر وســيلة آليلــات
الســوق بللــوغ أهــداف املصلحــة العامــة .وينبــي للحكومــات أن تــؤدي ً
دورا
ًّ
هامشــيا .ســتتصل مشــاركتها بوضــع قواعــد الســوق األساســية ،مــع اآلثــار
املحتملــة خلصخصــة املــوارد الطبيعيــة .ومــن شــأن تطويــر األســواق يف جمــال
الســلع ابليئيــة أن يوفــر مسـ ً
ـارا آخــر للعمــل ،ينظــر إيلــه ىلع أنــه محايــة للبيئــة
مــن جانــب املنارصيــن(.)14
ويتوقــف جنــاح هــذه االقرتابــات ىلع الســياق وىلع مــدى صياغــة هــذه
السياســات وتنفيذهــا .ويتصــل هــذا ً
أيضــا باالختالفــات داخــل ادلول القوميــة
وفيمــا بينهــا يف املواقــف والســلوكيات جتــاه ابليئــة ،الــي يمكــن أن تكــون إمــا
محيــدة أو ذاتيــة اتلدمــر(.)15

وقــد يتعلــق تســييس ابليئــة باملعرفــة الــي تملكهــا احلكومــات واملجتمعــات
بشــأن العالــم الطبيــي واتلفاعــل اذلي يربــط البــر بــه .غــر أن هــذه اجلهــات
الفاعلــة قــد ﻻ تشــرك يف نفــس املنظــور ،وﻻ تتمتــع بمركــز ســلطة مماثــل .ويميــل
ً
املواطنــون إىل أن يكونــوا أكــر انتباهــا للبيئــة مــن حكوماتهــم؛ بالرغــم مــن أن
ابليئــة ﻻ تقــع يف صــدارة قائمــة الشــواغل الــي تســاور العديــد مــن القطــااعت،
وﻻ ســيما يف ابلــدان انلاميــة .فادلخــل ،واتلنميــة االقتصاديــة ،والصحــة ،واألمــن
ً
عمومــا فــوق الشــواغل ابليئيــة.
يه أربعــة جمــاالت تقــع
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وتنفــذ السياســات ابليئيــة مــن خــال أدوات السياســة الــي تفهــم بأنهــا
املمارســات العديــدة املتاحــة للحكومــات تلنفيــذ وبلــوغ أهدافهــا السياســية(.)16
ويه تســاعد ىلع توضيــح العالقــة بــن احلكومــة  -احلكــم اذلي تقــوده ادلولــة
واذلي يعتمــد ىلع القوانــن  -واحلكــم  -اذلي يســتخدم مــع األشــال األفقيــة
للتنســيق اذلايت املجتمــي( –)17ىلع الرغــم مــن أنهــا تتأثــر بأهــداف واضــي
السياســات واتلوقعــات والفلســفات الــي حتــدد املصالــح الوطنيــة( .)18ويعلــق
جــوردان وآخــرون( )19بــأن أدوات السياســة ابليئيــة تهــدف إىل اتبــاع نهــج شــمويل
متعــدد املجــاالت يأخــذ يف االعتبــار العمليــات السياســية والعوامــل الســياقية  -مثــل
قواعــد اتلصويــت ،وقــوة الصناعــة ،واألفــار املهيمنــة ،وانلمــاذج السياســية  -الــي
تشــل اتلصميمــات ،واملعايــرات ،واســتخدام مثــل هــذه األدوات .واألدوات
القائمــة ىلع الســوق ،بمــا يف ذلــك االجتــار باالنبعاثــات والرضائــب اإليكولوجيــة،
يه بعــض هــذه األدوات األكــر أهميــة .ويســتخدم ابلعــض اآلخــر تلوفــر
املعلومــات  -مثــل العالمــات اإليكولوجيــة ونظــم اإلدارة  -أو يتــم وضعهــا مــن
خــال اتفاقــات طوعيــة؛ مثــل آيلــات اتلنميــة انلظيفــة .وتصبــح األداة انلهائيــة يه
اتلنظيــم؛ ﻷن وضعــه اإللــزايم يســتهدف بلــوغ أهــداف السياســات .وهلــذا الغــرض،
تــم تطويــر برامــج للتنفيــذ ،رغــم أنهــا لــم تكــن اكفيــة .ويف كثــر مــن احلــاالت،
يســتجيب الفشــل يف تنفيــذ الربامــج ابليئيــة ىلع حنــو مالئــم ،لســمات مــن قبيــل
الفســاد ،ونقــص اخلــرات ،وعــدم اجلــدوى اتلقنيــة يف األماكــن انلائيــة .ويف بعــض
احلــاالت ،تصــاغ برامــج ثانويــة للمســاعدة يف تنفيــذ الربامــج الرئيســية؛ غــر أن هــذا
االمتــداد للربامــج ﻻ يكفــل تنفيــذه.

ادلور متعدد اتلخصصات للسياسات ابليئية
السياســات يف هــذا املجــال ،الــي تهــدف إىل احلفــاظ ىلع ابليئــة ومحايتهــا،
يه سياســات متعــددة اتلخصصــات تشــمل فهــم العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة
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كوســيلة لفهــم الطــرق اتلقدميــة .ومــع ذلــك ،فــي ليســت ً
دائمــا موســومة
ومطــورة ىلع هــذا انلحــو؛ ألن توســيع نطــاق سياســة معينــة يمكــن أن يفــرض
ً
قيــودا خطــرة ىلع املؤسســات اتلنفيذيــة .وينبــي اعتبــار الوضــع متعــدد
اتلخصصــات حتديًــا( ،)20وهــو اذلي يســمح باملزيــد مــن احلريــة واإلبــداع للعمــل
عــر خمتلــف أنــواع اخلــرات وجمــاالت املعرفــة(.)21
ومــن املجــاالت الــي تشــارك فيهــا السياســات ابليئيــة  -أو الــي ينبــي
ٌّ
\
لك مــن الصناعــة واحلكومــة،
عليهــا املشــاركة فيهــا  -القطــاع الصنــايع .تــدور
ً
وتعمــان وفقــا لألنظمــة احلكوميــة( ،)22مــع إماكنيــة تطويــر وجهــات انلظــر
العامليــة واألفضليــات املشــركة بشــأن ابليئــة .وبهــذا املعــى ،هنــاك اجتاهــات
ً
اهتمامــا خبفــض انبعاثــات الكربــون مــع توفــر األمــوال خــال
حايلــة تظهــر
هــذه العمليــة .ولــي يتحقــق ذلــك ،يلــزم االســتثمار َّ
األو ّيل يف مشــاريع
اتلخفيــض .ومــن بــن اإلجــراءات املتنوعــة الــي اختــذت حتــت راعيــة بعــض
الربامــج الصناعيــة الــي وضعــت نتيجــة للسياســات العامــة الراميــة إىل حتســن
الظــروف ابليئيــة ،االســتحواذ ىلع مركبــات الــراكت الصديقــة للبيئــة ،وزيــادة
كفــاءة معــدات وعمليــات اإلنتــاج ،واســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا ،وختفيــض
اســتهالك الطاقــة ،وختفيــض انبعاثــات امليثــان .غــر أن هنــاك العديــد مــن
القطــااعت الرئيســية الــي تشــل حتديــات بيئيــة بســبب عملياتهــا األساســية؛
مثــل ابلالســتيك ،والــورق ،والســيارات ،والزراعــة ،والــروة احليوانيــة ،والصنااعت
املنتجــة للطاقــة ،والصنــااعت كثيفــة االســتخدام للطاقــة.

ومــن املســاحات السياســية األخــرى املوجــودة يف هــذا الســياق يه األمــن.
ويمكــن أن تــؤدي انلــدرة واآلثــار الضــارة انلامجــة عــن اســتخدام املــوارد
وتدمــر ابليئــة بســبب النشــاط االقتصــادي اتلوســي ،إىل نشــوب الــزااعت(.)23
ويمكــن لألخطــار املحتملــة ىلع ادلولــة أو ســانها أو مواردهــا الطبيعيــة ،حتديث
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السياســة األمنيــة .وتــويح ادلراســات املتعلقــة بالعالقــات ادلويلــة بــأن مســألة
مــا تتعلــق باألمــن أو احلالــة الطارئــة عندمــا تؤكــد اجلهــات الفاعلــة األمنيــة أن
شــيئًا مــا يشــل تهديـ ً
ـدا ملوضــوع حيتــاج إىل ابلقــاء ،وبنـ ً
ـاء عليــه تنبــي معاجلتــه
ىلع الفــور( .)24ويف املقابــل ،يصبــح اهلــدف هــو «نــزع األمننــة» عــن اتلهديــد
املطــروح ،اذلي يفهــم ىلع أنــه العمليــة الــي يتــم مــن خالهلــا عكــس مســار
اتلأمــن ،واختفــاء اتلهديــد ،بمــا يــؤدي خلــروج القضيــة مــن وضــع الطــوارئ(.)25
بانلظــر إىل تقلبــات اتلهديــدات ابليئيــة  -مثــل زيــادة األغذية ،واألاعصري شــديدة
الكثافــة ،وحرائــق الغابــات ،وإزالــة الغابــات ،واجلفــاف  -وعــدم وجــود الــزام
حقيــي بالعمــل كمجتمــع دويل ،فــإن نــزع األمننــة عــن ابليئــة ﻻ يصلــح للوقــت
احلــارض .ويف الواقــع ،هنــاك نطــاق أوســع مــن املجــاالت الــي قــد تتــم أمننتهــا
يف املســتقبل القريــب .وتناســب هــذه احلالــة إمــدادات امليــاه العذبــة لالســتهالك
البــري .وهنــاك اجتــاه يــدل ىلع حــدوث زيــادة يف نقــص امليــاه يف العديــد مــن
مناطــق العالــم .وقــد يواجــه ثلثــا ســان العالــم هــذه املشــلة حبلــول اعم ،2025
مــع مــا يرتتــب ىلع ذلــك مــن آثــار بالنســبة للنظــم اإليكولوجيــة ،واألرايض
الرطبــة( .)26ومــن ثــم ،فــإن اتلنافــس ىلع املــوارد الطبيعيــة املتدهــورة ،مثــل امليــاه
العذبــة ،قــد يــؤدي إىل الــزاع بــن ادلول وداخلهــا .وهلــذا الســبب ،يلــزم وضــع
نهــج للسياســة ادلويلــة  -يتســق مــع اخلطــوط الوطنيــة  -يربــط بــن ابليئــة
واألمــن .وبهــذا املعــى ،جيــري وضــع مبــادرة للبيئــة واألمــن ،تســاعد احلكومــات
ً
الوطنيــة ،فضــا عــن جمتمعاتهــا املحليــة ،ىلع حتديــد احللــول املشــركة ووضــع
برامــج العمــل وحافظــات املشــاريع( .)27غــر أن هــذه املبــادرة غــر خمطــط هلــا
ً
ىلع نطــاق اعلــي ،وتركــز بــدل مــن ذلــك ىلع أربــع مناطــق يف الوقــت احلــارض:
آســيا الوســطى ،وجنــوب القوقــاز ،ورشق وجنــوب رشق أوروبــا.
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العلــم هــو مســاحة أخــرى حتتــاج فيهــا السياســات إىل اتلفاعــل مــع ابليئــة.
ومــن انلاحيــة األمنيــة ،يمكــن أن يرتبــط املنظــور العلــي للسياســة باتلقييــم
الرســي للتهديــد مــن أجــل اتلحــراكت مــن أجــل األمننــة أو نــزع األمننــة(.)28
والعلــم رضوري تلبــادل املعــارف ،اذلي يمكــن أن يســاعد ىلع وضــع أطــر
لسياســات تهــدف إىل محايــة ابليئــة وتغذيــة االســتدامة ،وتعزيــز الرفاهيــة
االجتماعيــة .ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال اســراتيجيات اتلعــاون ادلويل
املالئمــة واملوجهــة هلــذه األغــراض .نتائــج ابلحــوث يه األســاس اذلي تقــوم
عليــه السياســات  -أو ينبــي هلــا أن تكــون كذلــك  -وتطويرهــا وتنفيذهــا.
يف الواقــع ،االســتدالل بالعلــم دلفــع انلــاس لفهــم أهميــة وآثــار ســوء اتلــرف يف
ابليئــة أصبحــت يه القاعــدة .ومــع ذلــك ،يمكــن ً
أيضــا اســتخدام العلــم تلطويــر
احلجــج املضــادة حــول الســياق اذلي توجــد فيــه ابليئــة .فعــى ســبيل املثــال ،يمكــن
اســتخدامه إلنــكار وجــود تغــر املنــاخ  -كمــا تــم اســتخدامه لــاداعء بوجــوده.
ًّ
ً
جوهريــا بابليئــة .وﻻ يــزال الوقــود األحفــوري
ارتباطــا
قطــاع الطاقــة يرتبــط
ً
أكــر مصــادر الطاقــة اســتخداما ىلع الرغــم مــن املعرفــة املشــركة بآثاره الســلبية

ىلع انلظــم اإليكولوجيــة املحليــة وتغــر املنــاخ .والواقــع أن هنــاك صناعــة
متناميــة للطاقــة املتجــددة .وبــدأت طاقــة اإليويلــك (الريــاح) ،والطاقــة احلراريــة
األرضيــة (احلــرارة مــن األرض) ،والكتلــة اإلحيائيــة (املــواد ابليولوجيــة) ،والطاقة
الكهرمائيــة ،واملحيــط ،والطاقــة الشمســية ،يف العمــل ببــطء؛ ىلع الرغــم مــن أنــه
سيســتغرق بعــض الوقــت للتغلــب ىلع إنتــاج اهليدروكربــون  -إذا أردنــا أن نــرى
ذلــك .والطاقــة انلوويــة ً
ً
اهتمامــا ًّ
خاصا
أيضــا يف اإلطــار ذاتــه ،وإن اكنــت تســتحق
بســبب عواقبهــا ابليئيــة الاكرثيــة املحتملــة يف حالــة احلــوادث أو االســتخدام
املهمــل .وجيــري إدراج مجيــع هــذه األنــواع مــن املصــادر يف الترشيعــات الوطنيــة
اخلاصــة بالطاقــة ،الــي يظهــر بعضهــا دالئــل ىلع وجــود الــزام حقيــي باتلحول يف
مصــدر الطاقــة ،مثــل اتلغــرات الــي حصلــت عليهــا أملانيــا وادلانمارك والســويد
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وانلمســا .وتقــوم هــذه ادلول األربــع بالفعــل بتحديــد مواعيــد نهائيــة إلجــراء
اتلغيــر( .)29وتشــر بعــض ابلــدان األخــرى إىل هــذه اآليلــات ولكنهــا بطيئــة
يف اتلحــرك يف هــذا االجتــاه ،كمــا هــو احلــال بالنســبة للصــن( ،)30واملكســيك -
ـدرا ًّ
وتتمــز هــذه األخــرة بصناعــة نفطيــة تمثــل مصـ ً
هامــا لدلخــل( .)31وهنــاك
جمموعــة ثاثلــة مــن ابلــدان لــن تفكــر يف الطاقــة املتجــددة .وهــذا هــو احلــال
بالنســبة ألعضــاء منظمــة ادلول املصــدرة للنفــط  ،OPECاذليــن يــرون ىلع أن
الوقــود األحفــوري ســيظل يســهم بنســبة  %82مــن إمــدادات الطاقــة يف العالــم
يف  .)32(2035وموقفهــم مفهــوم؛ ﻷن تغيــر االجتــاه ســيكون ضــد مصاحلهــم
الوطنيــة(.)33
وثمــة موضــوع آخــر وهــو تغــر املنــاخ .لقــد دفــع االجتــاه املهيمــن للبيئــة
املجتمــع ادلويل إىل االنضمــام إىل جهــوده الراميــة إىل وضــع إطــار مشــرك
ملاكفحتــه .وإذ نــدرك أن تغــر املنــاخ ينبــع مــن فــرط إنتاجيــة البرشيــة ،اذلي
يطلــق كميــات هائلــة مــن ثــاين أكســيد الكربــون واالنبعاثــات امللوثــة األخــرى؛

وحيــاول واضعــو السياســات وضــع سياســات بشــأن تعديــل ســلوك الســان
وأنمــاط اســتهالكهم مــن أجــل اتبــاع نهــج أكــر اســتدامة .وهلــذا الغــرض،
حتتــاج عمليــات اإلنتــاج ً
أيضــا إىل اتلغيــر ،ممــا ينطــوي ىلع إماكنيــة إصــاح
السياســات الصناعيــة القائمــة .ومــن الواضــح أن املواقــف املتحفظــة مــن العديــد
مــن قطــااعت املجتمــع العالــي حمتملــة ،ولكــن احلالــة ابليئيــة الراهنــة ﻻ تــرك
ً
جمــال ملزيــد مــن اتلأخــر بانلظــر إىل اتلأخــر الاكمــن يف حتديــد املواعيــد انلهائيــة
طويلــة األجــل تلحقيــق األهــداف الــي فــات موعدهــا بالفعــل.
ســان العالــم آخــذون يف اتلوســع برسعــة أكــر مــن أي وقــت مــى ،ممــا يعين
زيــادة املناطــق احلرضيــة  -مــن حيــث احلجــم والعــدد ىلع الســواء .واتلخطيــط
ًّ
احلــري جمــال آخــر ينبــي أن تــؤدي فيــه السياســات ابليئيــة ً
رئيســيا،
دورا
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بانلظــر إىل االســتخدام املالئــم لــأرض ،وانلقــل الكهربــايئ العــام ،وممــرات
ادلراجــات ،وشــباكت اتلوزيــع للحــد مــن أزمــات املــرور ،واتلخلــص الــايف مــن
انلفايــات ،وحــى موقــع صناديــق إاعدة اتلدويــر .ولــن تــؤدي اإلجــراءات املتخــذة
يف العديــد مــن هــذه املجــاالت إىل حتســن الظــروف ابليئيــة للمــدن الــي تنفــذ
فيهــا فحســب؛ بــل إنهــا ســتؤدي إىل حتقيــق توفــرات كبــرة ،بــرف انلظــر عــن
حجــم املــدن أو مــا إذا اكنــت يف ابلــدان انلاميــة أو املتقدمــة (حيــث ﻻ تنفــذ
ً
ً
هــذه السياســات تنفيــذا اكمــا) .ويمكــن أن يســاعد نهــج «املــدن اذلكيــة»
ىلع احلــد مــن اســتخدام الطاقــة وامليــاه وتويلــد انلفايــات .ويف الوقــت نفســه،
ينبــي أن يكــون هلــذا انلهــج منظــور بيــي مؤكــد جيمــع بــن حتســن اهليــالك
ً
األساســية ،والرتابــط ،واتلنميــة االجتماعيــة واملجتمعيــة ،فضــا عــن رفــاه
املواطنــن .وعندئــذ فقــط ســتكون املــدن قــادرة ىلع حتقيــق أهدافهــا ابليئيــة.
الصناعــة ،واألمــن ،والعلــم ،وتغــر املنــاخ ،واتلخطيــط احلــري ،ليســت
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا بالسياســات
ســوى جمــاالت كثــرة للسياســات الــي ترتبــط

ابليئيــة .ويبــدو أن هنــاك جمــاالت أخــرى تقــرب مــن ابليئــة بطــرق خمتلفــة
بعــض الــيء .وهــذا هــو احلــال بالنســبة لالقتصــاد .وتشــر انلتائــج إىل أن النشــاط
االقتصــادي يــر بابليئــة؛ ولكــن انلمــو االقتصــادي املســتمر  -وهــو الزيــادة يف
دخــل الفــرد  -يعكــس يف نهايــة املطــاف هــذا االجتــاه( .)34ويف الواقــع ،هنــاك
اداعءات بــأن تشــجيع انلمــو االقتصــادي هــو أفضــل خيــار للسياســة ابليئيــة.
بيــد أن هــذه احلجــة ﻻ تصلــح إال إذا اكنــت اآلثــار امللوثــة فوريــة وحمليــة:
فاآلثــار املتوارثــة بــن األجيــال ليســت متصــورة( ،)35وكذلــك الطبيعــة طويلــة
األجــل تلغــر املنــاخ.
وتوفــر هــذه املجــاالت معلومــات اكفيــة عــن الطابــع املتقاطــع للسياســات
ابليئيــة .ومــن الســهل حتديــد انلهــج الــوايع ًّ
بيئيــا باملســائل املتعلقــة بالعلــم
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وتغــر املنــاخ؛ نظـ ً
ـرا ألن هــذه األمــور تتطلــع إىل احلفــاظ ىلع املــوارد الطبيعيــة أو
إىل اتلخفيــف مــن اآلثــار الســلبية الــي اكنــت دلينــا  -حنــن البــر -ىلع حميطنــا
الطبيــي وىلع كوكبنــا .وىلع الطــرف اآلخــر مــن املقيــاس ،تقــدم منظــورات األمــن
ابليــي املخــاوف األمنيــة للمجتمعــات ىلع الــويع باحلالــة ابليئيــة .وتقــع أمثلــة
الصناعــة واتلخطيــط احلــري يف مــان مــا يف الوســط .وقــد تبنــت السياســات
ابليئيــة طواعيــة  -أو ىلع مضــض  -ولكــن اتلحســينات مطلوبــة .ولــي حيــدث
ذلــك ،يكتســب دور احلكومــات الوطنيــة واملحليــة أهميــة قصــوى؛ ألنهــا تضــع
ً
القواعــد الــي ينبــي نلــا أن نلعــب وفقــا هلــا.

اتلعاون عرب احلدود أم احلوكمة ادلويلة؟
وقــد أدى الســياق ابليــي احلــايل  -اذلي يتمــز بتعديــل األنمــاط املناخيــة
العامليــة  -إىل القــول بوجــود «أزمــة بيئيــة» ممــا جيعــل العمــل اجلمــايع العالــي
رضورة( .)36واملشــالك مــن قبيــل فقــدان اتلنــوع ابليولــويج ،وإزالــة الغابــات،
وإدارة انلفايــات ،واســتنفاد طبقــة األوزون ،وتلــوث الغــاف اجلــوي ،وحتمــض
املحيطــات ،تعــي أن اجلهــود اتلعاونيــة املضــادة إلزاميــة.
يعتمــد نــوع اإلجــراء ىلع نــوع املشــلة الــي جيــب حلهــا .وهنــاك حاجــة
إىل اســتجابة اعمليــة للتصــدي تلغــر املنــاخ ،يف حــن أن انلهــج اإلقليــي أكــر
مالءمــة تلحســن تلوث اهلــواء عــر احلــدود أو إاعدة التشــجري .وعــاوة ىلع ذلك،
جيــب أن يتــم العمــل اجلمــايع رأسـ ًّ
ـيا عــر مســتويات متعــددة مــن احلكومــة،
ًّ
وأفقيــا عــر ســاحات متعــددة تشــارك فيهــا جهــات فاعلــة مــن القطاعــن العــام

واخلــاص .ويعــي الرتابــط بــن اجلهــات الفاعلــة أن اتلعــاون هــو عمــل رضوري
عنــد احلكــم عــر ســاحات متعــددة .وبمــا أنــه يشــمل األســايلب اتلقليديــة
()37
للتوجيــه احلكــويم وغــر اهلــريم ،فــإن اتلوجيــه الســيايس انلاتــج عــن ذلــك
ًّ
مفاهيميــا ،وهــو احلوكمــة.
يتــم تصــوره
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ويشــر الســياق اذلي جتــري فيــه احلوكمــة إىل وجــود أو غيــاب اختاذ القــرارات
الترشيعيــة .ومــا إذا اكن األمــر يتوقــف بطريقــة أو بأخــرى ىلع مــدى مشــاركة اجلهات
الفاعلــة مــن القطاعــن العــام واخلــاص .ويمكــن بلعــض أشــال احلكــم -
االنتشــار ،واتلعليــم ،وتوحيــد قيــاس املعرفــة ،واتلكــرار ،واإلقنــاع  -أن تتجنــب
املتطلبــات اتلنظيميــة بتشــجيع اإلجــراءات الطوعيــة ،رغــم أنهــا يمكــن أن تتأثر
باتلغــرات الرسيعــة يف الســياقات االقتصاديــة واالجتماعيــة واتلكنولوجيــة .وهلذه
بدورهــا آثــار ىلع نــوع املخرجــات السياســية.
وفيمــا يتعلــق باملنظــور احلكــويم ،فــإن اجلهــود اتلعاونيــة الــي تقــوم بهــا
ادلول تعتمــد ىلع أفضلياتهــا ومصاحلهــا واحتياجاتهــا ادلاخليــة .ويلعــب اجلــوار
ً
دورا عنــد وضــع السياســات ابليئيــة مــن نــوع معــن .وهــذا هــو احلــال بالنســبة
لــدول الشــمايلة األعضــاء يف االحتــاد األورويب؛ حيــث تتقاســم ادلانمــارك
والســويد وهونلــدا وأملانيــا مســتويات اعيلــة مــن االلــزام املحــي ،ونهــج حتــويط
إزاء السياســات ىلع الصعيــد ادلويل ،وهــو مــا يتــم تكــراره ىلع مســتوى االحتــاد
األورويب( .)38ويف املقابــل ،هنــاك حــاالت حتــدد فيهــا احلــدود السياســية مواقــف
ً
متناقضــة .وتشــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واملكســيك مثــال ىلع ذلــك،
ﻷن األوىل دليهــا لوائــح بيئيــة أكــر رصامــة مــن األخــرة (وإن اكن هــذا األمــر
يتغــر ببــطء  -فاملكســيك آخــذة يف اللحــاق بالركــب نتيجــة لالتفاقــات اتلجارية
وابليئيــة الــي تعيــد تشــكيل عالقتهمــا).

االستنتاجات :هل السياسات ابليئية جوهرية أو هامشية؟

ً
هنــاك اجتــاه مزتايــد حنــو األخــذ بسياســات بيئيــة يف سياســات أوســع نطاقــا
ويبــدو أنهــا غــر ذات صلــة؛ ومــع ذلــك ،ﻻ بــد مــن القيــام باملزيــد إذا أردنــا
حتســن الظــروف ابليئيــة الــي يتســم بهــا عرصنــا .وبهــذا املعــى ،فــإن الطيــف
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متعــدد اتلخصصــات للسياســات ابليئيــة ﻻ يشــمل املكونــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة فحســب ،بــل ً
أيضــا العنــارص الفزييائيــة وابليولوجيــة والرياضيــة
واهلندســية .كمــا تتــم مــرااعة ابليئــة ً
أيضــا يف الربامــج اجلديــدة للبحــوث والصحة
واتلعليــم .وهــذا أمــر حمبــذ؛ ألنــه ينبــي هلــا أن «تسرتشــد بإحســاس باملصلحــة
العامــة األكــر وبوصلــة أخالقيــة موثوقــة»(.)39
توضــح العلــوم الطبيعيــة واتلكنولوجيــا العمليــات الفزييائيــة الــي نواجههــا
ولكــن ليــس احلجــج وراء اختيــار عــدم مواجهتهــا( .)40وســواء اكن ذلــك مــن
خــال اتلحفــز أو اإلكــراه ،فإننــا حباجــة إىل تعديــل أنمــاط االســتهالك يف الوقت
اذلي نتعلــم فيــه ً
أيضــا أفضــل طريقــة للتفاعــل املالئــم مــع ابليئــة .وينبــي أن
تكــون السياســات يف هــذا االجتــاه مثمــرة.
وربمــا يكــون الطريــق إىل األمــام هــو صياغــة وتنفيــذ سياســات تركــز
ىلع انلمــو االقتصــادي والســاين الصفــري .ســيكون مــن الــروري اتبــاع نهــج
حمافــظ .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا املنظــور جيتــذب الكثــر مــن االنتقــادات مــن

اذليــن يقولــون أنــه ينبــي نلــا أن حنــي ابليئــة والكوكــب مــا دمنــا ،حنــن البــر،
ﻻ نتأثــر مــن انلاحيــة االقتصاديــة .وجيــري االداعء بــأن احلــق يف أن نصبــح  -أو
نظــل  -جمتمعــات متقدمــة ،هــو حمــور هــذه احلجــة .ومــع ذلــك ،وبانلظــر إىل
مســتويات اتلدهــور ابليــي الــي تســببنا فيهــا ،فــإن الطريقــة الوحيــدة لعكــس
االجتاهــات تعــي ضمنًــا إنشــاء الزتامــات وتضحيــات مــن مجيــع املجتمعــات
ومجيــع القطــااعت .وينبــي نلــا أن نتــرف كجنــس واحــد :البرشيــة .وىلع الرغم
مــن تعزيزهــا ،فــإن الزنعــة ابليئيــة املعتدلــة  -الــي تدعــو إىل انلمــو االقتصــادي
مــع الوصــول إىل حــدود اســتهالك املــوارد الطبيعيــة  -لــم تعــد مناســبة ،أو ىلع
األقــل حــى تتعــاىف انلظــم اإليكولوجيــة مــن اإلفــراط يف االســتهالك واتللــوث.
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ومــا فتــئ دور السياســات ابليئيــة يف أطــر السياســات العامــة يزتايــد ،وإن
ً
اكن الطريــق طويــا .ويمكــن أن يســاعد وجودهــا يف وضــع إصــاح للسياســات
ابليئيــة يتــم مــن خالهل تشــجيع اجلهــات الفاعلــة املختلفــة املشــاركة  -أو الراغبة
يف املشــاركة  -ىلع وضــع نهــج صــارم حلمايــة ابليئــة وحفظهــا .وينبــي ً
أيضــا أن
تســهم أهميــة اإلجــراءات الــي يتخذهــا لك فــرد  -ىلع املســتويات املحليــة  -يف
اجلهــود ادلويلــة والعامليــة املبذولــة ملعاجلــة املشــالك ابليئيــة .وإذا حــدث ذلــك،
ً
وسلســا.
فقــد يكــون اتلنفيــذ ممكنًــا
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إد أتكيزن
جامعة بريستول ،اململكة املتحدة

مــع احنســار احلــرب ابلــاردة واملخــاوف اتلقليديــة الــي جتســدت يف هــذه
الفــرة ،بــدأ األاكديميــون وصانعــو السياســات يف إاعدة تعريــف الوســائل األمنيــة -
مــع زيــادة الرتكــز ىلع ابليئــة واتلدهــور وانلــدرة كطريــق للــراع .وىلع مــدى
الســنوات اخلمــس والعرشيــن املاضيــة ،تــم تطويــر جمــال جديــد للبحــوث جيــري
فيــه حبــث اتلفاعــات بــن ابليئــة والــراع .ويف هــذا امليــدان ،ظهــرت سلســلة
ســببية نموذجيــة :ويه أن انلمــو الســاين ،بزيــادة االســتهالك واإلنتاج ،سيتســبب
يف تدهــور ابليئــة وندرتهــا ،ممــا يفاقــم املنافســة وخيلــق الــراع.
كمــا يقــول لــو بيلــون(« :)41إن الفكــرة القائلــة بــأن احلــروب مرتبطــة باملــوارد،
يه ىلع األغلــب فكــرة قديمــة قــدم احلــرب نفســها» .منــذ ذلــك احلــن ،كتــب
تومــاس ماثيــوس مقــاهل عــن «مبــدأ الســان» :يف اعم  ،1798اســتحوذت الصــات
بــن املشــالك ابليئيــة ،واملنافســة ىلع املــوارد ،والــرااعت العنيفــة ىلع أذهــان
الكثرييــن .ويبــدو هــذا بسـ ً
ـيطا .ابليئــة يه املحــرك الرئيــي للحضــارة البرشيــة،
وعندمــا ﻻ يمكــن العثــور ىلع األمــن واملرونــة ،فاحلــرب يه مــا نلجــأ هل يف
كثــر مــن األحيــان تلحقيــق أهدافنــا وتأمــن املــوارد( .)42وقــد قدمــت انلتائــج
الــي تــم اتلوصــل إيلهــا مؤخـ ً
ـرا يف موقــي املذحبــة احلجريــة احلديثــة يف تاهلايــم
(أملانيــا) ،وأســبارن وشــيلزت (انلمســا) مزيـ ً
ـدا مــن األدلــة ىلع هــذا اتلحــول إىل
الــراع  -مــع وجــود أدلــة ىلع حــدوث مذابــح قديمــة كنتيجــة للمنافســة بــن
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مــزاريع وســط أوروبــا األوائــل( .)43ويف إطــار شــبح تغــر املنــاخ ،تؤكــد أطروحــة
الــراع ابليــي أن هــذه العمليــة ســتؤدي إىل زيــادة معــدالت الــزاع ىلع املــوارد
الشــحيحة ،وابليئــات املتدهــورة ،والالجئــن ابليئيــن اذليــن يرجــح أن يهربــوا
مــن املناطــق املتأثــرة(.)44
ً
ومــع ذلــك ،فــإن هلــذا اتلأكيــد عــددا مــن العيــوب الــي تغــر مصداقيتــه
وقابليتــه للتطبيــق ىلع نطــاق أوســع .وقــد أدى إهمــال االختالفــات األساســية بــن
العنــف نتيجــة اتلدهــور ابليــي والطبيعــة االقتصاديــة للمــوارد غــر املتجــددة
كقــوة دافعــة للــراع املســلح ،إىل اخللــط بــن الــرااعت ذات الطبيعــة
املختلفــة والــي تنطــوي ىلع دوافــع متباينــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن اجلهــل
ـدا ًّ
باملتغــرات ابلديلــة يوفــر قيـ ً
هامــا آخــر .وتشــر األدلــة اتلارخييــة إىل أن ابليئــة
تعمــل كمكــون واحــد فقــط مــن مكونــات شــبكة ســببية أكــر وأكــر تعقيـ ً
ـدا،
تتفاعــل مــع عــدد مــن املتغــرات ابلديلــة للتكويــن الســيايس واالجتمــايع ىلع
الســواء( .)45ونتيجــة ذللــك ،ســنفرتض يف هــذا الفصــل أنــه ﻻ يمكــن أن يكــون
الــزاع مدفـ ً
ـرا ،ولكــن باألحــرى فــإن العنــف مســتحث ًّ
ـوع بابليئــة حـ ً
بيئيــا
فقــط ،مــع العوامــل اإليكولوجيــة الــي تعمــل جبانــب عــدد مــن العوامــل
األخــرى إلنشــاء هيــل يســمح بتصعيــد الــراع.
ً
أوﻻ :مــن املهــم اتلفريــق بــن مفاهيــم الــراع وانعــدام األمــن .وىلع الرغــم
مــن أن املصطلحــن يعامــان بصــورة منتظمــة كمرتادفــن ،بســبب التسلســل
الســبيب اتلأســييس املشــرك بينهمــا ،فــإن الــراع ظاهــرة إمربيقيــة يمكــن
مالحظتهــا ،يف حــن أن مفهــوم انعــدام األمــن غــر موضــويع ومدفــوع
ًّ
اجتماعيــا( ،)46وباتلــايل ،فمــن الــروري دراســة حــاالت الــراع العنيــف يف
ً
األدبيــات بــدل مــن األمثلــة ىلع انعــدام األمــن املرتبــط بتدهــور ابليئــة وانلــدرة.
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وينتقــد العديــد مــن معــاريض األطروحــة تأطــر ابليئــة ضمــن رسديــة األمــن،
معتربيــن ذلــك وســيلة إلضفــاء الرشعيــة ىلع جمــاالت جديــدة مــن النشــاط
العســكري .وكثـ ً
ـرا مــا تــؤدي اإلشــارات إىل األمــن إىل بنــاء املوافقــة الشــعبية ىلع
إجــراء حمــدد ،وذلــك بســبب اتلعبــرات الرنانــة مــع الرغبــات الشــعبية يف أن تظل
غــر مهــددة( .)47وقــد استكشــف بيــر هــاس( )48إنشــاء هــذا اخلطــاب املؤمــن
ً
مؤكــدا أن مثــل هــذه املمارســات يتــم اتلــذرع
اذلي حييــط بالــراع ابليــي،
ً
بهــا بشــل منتظــم كوســيلة تلربيــر أهــداف ادلولــة املوجــودة مســبقا وﻻ تشــل
فرصــة ملرونــة ادلولــة .وقــد ردد عــدد مــن املؤلفــن هــذه اتلأكيــدات ،قائلــن إن
مثــل هــذه اتلرصحيــات كثـ ً
ـرا مــا تصــدر عــن مصالــح معينــة ،كوســيلة إلضفــاء
ً
الرشعيــة ىلع املخططــات وادلوافــع السياســية األوســع نطاقــا(.)49

فصل ابليئة عن االقتصاد
ويقــدم اتلاريــخ العديــد مــن األمثلــة ىلع دور ابليئــة يف خلــق الــرااعت
املســلحة ،والــي تتمــز بشــل جوهــري بأنهــا عنيفــة :مــن حــرب ابليلوبونــز،
ً
نــزاع
إىل إمرباطوريــة اإلســكندر األكــر .وقــد حــدد ويســتنج( )50اثــي عــر
ًّ
دويلــا ىلع املــوارد الطبيعيــة ،املتجــددة وغــر املتجــددة ىلع الســواء ،يف الفــرة مــا
بــن اعم  ،1914واعم  ،1980مــع أمثلــة منهــا :احلــرب العامليــة األوىل (نتيجــة رغبــة
أملانيــا يف انلفــط)؛ وادلور اتلنفيــذي للمجــال احليــوي يف نشــاط أملانيــا اذلي أدى
إىل احلــرب العامليــة اثلانيــة  -مــع دوافــع مماثلــة للتوســع ايلابــاين؛ ودور الســيطرة
ىلع نهــر األردن كســبب للحــرب العربيــة اإلرسائيليــة يف اعم  .1967كمــا أن حيازة
إقليــم مــا للمــوارد قــد وفــرت دوافــع للســلوك العــدواين للقــوى االســتعمارية
ً
كفاحــا مــن أجــل االســتقالل .كمــا يتضــح مــن أمثلــة اجلزائــر
عندمــا واجهــت
( ،)1962-1954واألنشــطة ابللجيكيــة يف الكونغــو ( )1964-1960ثــورة الصحــراء
الغربيــة ( 1976فصاعـ ً
ـدا).
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هــذه الســيطرة االســراتيجية ىلع املــوارد ،والــروة املايلــة الــي جتلبهــا
هــذه الســيطرة ،كثـ ً
ـرا مــا حفــزت احلــراكت املســلحة ادلاخليــة( .)51وقــد وجــد
برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة  )52(UNEPأن  %40مــن مجيــع الــرااعت داخــل
ادلول ترتبــط باالســتيالء ىلع املــوارد الطبيعيــة أو الســيطرة عليهــا .وقــد جــرى
االســتيالء العنيــف لتشــارلز تايلــور ىلع احلقــوق اخلاصة باألخشــاب واملعــادن ،يف
ٍّ
لك مــن يلبرييــا وســرايلون ،كوســيلة تلمويــل قــوات املتمرديــن اتلابعــة للجبهــة
الوطنيــة القوميــة الليبرييــة( .)53باإلضافــة إىل ذلــك ،لــم يســمح قيــام االحتــاد
الوطــي لالســتقالل اتلــام ألنغــوال ببيــع املــاس امللطــخ بادلمــاء بتمويــل احلــرب
فحســب ،بــل أســفر ً
أيضــا عــن رشاء ادلعــم الســيايس مــن الشــعوب يف توجــو،
وبوركينــا فاســو( .)54ويف لكتــا احلاتلــن ،أدى وجــود املــوارد الطبيعيــة إىل املتاجــرة
ٌّ
بالــراع املســلح .وقــد وجــد لك مــن كولــر وهوفــر( )55أن وفــرة املــوارد يزيــد مــن
خطــر الــراع العنيــف ،وذلــك بســبب غنيمــة تلــك الســيطرة .ويف إطــار هــذا الفهــم،
فــإن العائــد مــن وراء هــذه املــوارد هــو اذلي يســمح باســتمرار احلــراكت املســلحة يف
آتشــيه ،بإندونيســيا؛ وبيافــرا بنيجرييــا؛ وعــر العالــم( .)56مثــل هــذه الــرااعت دون
الوطنيــة تــزود األطروحــة بأهــم أدتلهــا.
واألهــم مــن ذلــك أن أحــد األمثلــة املستشــهد بهــا ىلع نطــاق واســع
للــرااعت ىلع املــوارد ينطــوي ىلع وجــود انلفــط .تابعــت لوجــاال( )57انلتائــج
ٌّ
الــي وصــل إيلهــا لك مــن كولــر وهوفــر ،وخلصــت إىل أن وجــود احتياطيــات
انلفــط والغــاز يف ســاحات العنــف هل تأثــر هــام ىلع أمــد الــراع؛ حيــث يــؤدي
إنتــاج انلفــط الســاحيل يف كثــر مــن األحيــان إىل زيــادة خطــر نشــوب نــزاع
حمتمــل .وهــذا رمــز لزيــادة ترســيخ انلفــط يف إطــار أنمــاط السياســة اخلارجيــة،
ومعــه ،الروابــط املتكــررة بــن املــوارد والــراع .وقــد أشــار ويســتنج يف عملــه
الصــادر اعم  1986إىل عــدد مــن األمثلــة ىلع الــرااعت ىلع انلفــط  -مــن حــرب شــاكو
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 1935-1932بــن باراجــواي وبويلفيــا؛ إىل اشــتباك جــزر باراســيل  His-shaاعم 1974؛
حيــث وجهــت الصــن القــوات الفيتناميــة الســتعادة هــذه املجموعــة مــن اجلــزر
يف حبــر الصــن اجلنــويب .ومــع ذلــك ،جــرت هــذه احلــوادث بســبب املــوارد غــر
املتجــددة .ونتيجــة ذللــك ،فــإن هــذه الــرااعت ﻻ ترتبــط بابليئــة يف حــد ذاتهــا،
ًّ
هامـــا
وإنمــا بالطبيعــة االقتصاديــة واتلجاريــة للمــوارد ذاتهــا .وهــذا يمثــل عيبًــا
يف أطروحــة الــرااعت ابليئيــة :اخللــط بــن املــوارد غــر املتجــددة الــي هلــا
قيمــة اقتصاديــة قابلــة للقيــاس الكــي؛ مثــل انلفــط والغــاز ،وبــن املســائل
اإليكولوجيــة اهلامــة ،مثــل اتلدهــور وتغــر املنــاخ(.)58
وليســت نــدرة املــوارد يه الــي تقــود هــذه الــرااعت ،بــل اجلشــع املرتبــط
بوفرتهــا .وىلع الرغــم مــن أن صــدام حســن غــزا الكويــت كوســيلة للســيطرة ىلع
حقــول انلفــط اخلاصــة جبارتــه ،فإنــه قــام بذلــك كأداة تلعزيــز االقتصــاد العــرايق
املنهــار( .)59وىلع هــذا انلحــو ،لــم يكــن ادلافــع وراء الــراع هــو املــورد ولكــن
قيمتــه اتلجاريــة .ولــو اكنــت أســعار انلفــط والطلــب العالــي منخفضــة ،لــان
الــراع غــر ذي جــدوى ومــا اكن يلحــدث .ولــم تكــن الــرااعت الــي وقعــت
يف يلبرييــا وأجنــوال حــول الســيطرة الرصحيــة ىلع املــوارد؛ وإنمــا حــول الــراء اذلي
يمكــن أن يوفــره ذلــك ،بمــا يمكــن مــن االســتثمار يف مواصلــة اجلهــود احلربية.
ولــم تقاتــل مجــااعت املتمرديــن مــن أجــل الســيطرة ىلع املــوارد ولكنها اســتهدفتها
كوســيلة راعية(.)60
ويمكــن اجلــزم بــأن هــذه الــرااعت ليســت رصااعت بيئيــة يف حــد ذاتهــا،
وإنمــا يه نــزااعت تقليديــة تتصــل بالقيمــة اتلجاريــة للبيئــة( .)61إنهــا تفاعــات
املجتمــع مــع هــذه «املــادة» الــي تضــي عليهــا قيمــة اقتصاديــة ،وهــذه األهميــة
الــي تدفــع الــرااعت ىلع املــوارد .وهــذه الطبيعــة االجتماعيــة اهلجينــة للمــوارد
االقتصاديــة مدفوعــة باإلنتــاج :حتويــل انلفــط مــن املــواد العضويــة املتحجــرة إىل
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ابلرتوكيماويــات الــي تعتــر أساســية يف حياتنــا .ويف حــن أن الطبيعــة ختلــق هــذه
املــواد ،فــإن االعتمــاد ىلع املجتمــع هــو اذلي حيوهلــا إىل مــواد جديــرة باتلنــازع
عليهــا.
إن األهميــة االقتصاديــة واالســراتيجية للنفــط وغــره مــن املــوارد غــر
املتجــددة ،هــو أمــر ﻻ جــدال فيــه .ومــع ذلــك ،لقــد أدى الطابــع العالــي للتجارة
ادلويلــة إىل توقــف العديــد مــن ادلول عــن اعتبــار االعتمــاد ىلع املــوارد تهديـ ً
ـدا
لالســتقالل اذلايت أو ابلقــاء( .)62وقــد أدى هــذا الرتابــط إىل اخنفــاض احتمــاالت
الــزاع بــن ادلول ىلع الســيطرة ىلع املــوارد ،بســبب صدمــات األســعار الــي
يمكــن أن تســتحثها هــذه اإلجــراءات عــر املنظومــة واتلطــورات اتلكنولوجيــة
املزتايــدة( .)63وتتجــى هــذه ادليناميــات بصــورة جيــدة يف أزمــة انلفــط .)64(1973
وىلع الرغــم مــن أن اخلطــوة الــي اختذتهــا منظمــة ابلــدان العربيــة املصــدرة
للنفــط تلقييــد الصــادرات أســفرت عــن ارتفــااعت قياســية يف األســعار وحتــول
يف املجــال ادلويل ،ممــا يوضــح األهميــة االقتصاديــة للمــوارد ،فإنهــا لــم تســفر

عــن رصااعت دويلــة عنيفــة .وعــاوة ىلع ذلــك ،ذكــر لــو بيلــون( )65أن شــبح
نــدرة املــوارد قــد أدى إىل تصاعــد االبتــار االجتمايع-االقتصــادي واتلنويــع يف
ً
اعئقــا ًّ
هامــا أمــام
االقتصــاد  -مــع آيلــات ســوق الرأســمايلة املعــارصة الــي ختلــق
الــراع .ويف بوتســوانا والرنويــج ،تمــت تعبئــة املعــادن وانلفــط ،ىلع اتلــوايل،
ً
لضمــان اتلنميــة الســلمية بــدل مــن املواجهــة العنيفــة( .)66وعــاوة ىلع ذلــك،
أدت انلــدرة املحتملــة يف كثــر مــن احلــاالت إىل زيــادة اتلعــاون فيمــا بــن ادلول
بســبب االهتمــام املشــرك باســتمرار اإلمــدادات .ومــن األمثلــة اهلامــة ىلع ذلــك
اســتمرار قدســية معاهــدة ميــاه نهــر الســند  ،1960بــن باكســتان واهلنــد ،مــع
بقــاء روح اتلعــاون ىلع مــوارد امليــاه ىلع الرغــم مــن اتلوتــرات السياســية املزتايــدة
بــن ابلدليــن(.)67
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تعريف الزناع ابلييئ
عــرف الكثــرون «الــزاع ابليــي» بأنــه ناتــج عــن اتلدهــور انلاجــم عــن
النشــاط البــري أو ســوء اإلدارة ،وليــس عــن الطبيعــة املحــدودة للمــوارد
املســتغلة( .)68وىلع وجــه اخلصــوص ،سيشــمل هــذا اتلعريــف املــوارد املتجــددة
مثــل األرايض الزراعيــة والغابــات وامليــاه واألرصــدة الســمكية  -ولكهــا تعتمــد
ىلع االســتخدام املســتدام لضمــان اســتمرارها .وقــد تــم إهمــال ادلور التشــغييل
ًّ
نســبيا كســبب مــن أســباب الــراع؛ حيــث انصــب
للعوامــل اإليكولوجيــة
الرتكــز األاكديــي ىلع ابليئــة كمــورد اقتصــادي(.)69
ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه الــزااعت حتــدث يف الغالــب ىلع أســاس داخــي
لدلولــة ،وليــس بــن بدليــن .وﻻ يــزال مــن غــر املحتمــل أن يكــون هنــاك
نــزاع دويل ىلع العوامــل ابليئيــة  -ســواء بســبب الطبيعــة القويــة نلظــام اتلجــارة
العالــي وديناميــات العــرض والطلــب ،أو انتشــار األســلحة الصغــرة الــي حتــول
ً
ـال ًّ
هامــا يف مزاعــم احلــروب
مفهــوم الــزاع اتلقليــدي( .)70ويمكــن أن جنــد مثـ
ً
كثــرا مــا تتعقــد بعبورهــا احلــدود
املائيــة .وىلع الرغــم مــن أن إدارة األنهــار
اإلقليميــة ،وأن األمــم الــي تعتمــد ىلع امليــاه مــن خــارج حدودهــا (مــر،
واملجــر ،وموريتانيــا تعتمــد مجيعهــا ىلع املجــاري املائيــة ادلويلــة بنســبة %90
مــن مياههــا) ،فــا يــزال الــزاع ادلويل يقتــر ىلع حيــازة مصــدر مشــرك للميــاه
والوصــول إيلــه .والســبب يف ذلــك هــو ببســاطة ،كمــا يقــول وولــف(« :)71احلــرب
ىلع امليــاه ﻻ تبــدو عقالنيــة مــن انلاحيــة االســراتيجية ،وﻻ فعالــة ىلع املســتوى
اهليدروغــرايف ،وﻻ حيويــة مــن انلاحيــة االقتصاديــة» .وىلع الصعيــد ادلويل ،تفــوق

تكايلفهــا الفوائــد املأمولــة مــن ورائهــا ،واتلعــاون مطلــوب قبــل حــدوث الزناع.
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ً
املشــالك ابليئيــة ﻻ يتــم الشــعور بهــا أول ىلع الصعيــد ادلويل ،ولكنهــا تشــل
ٌّ
حتديــات للمجتمعــات املحليــة داخــل ادلولــة القوميــة .وقــد اقــرح لك مــن
بارنيــت وإدجــار( ،)72أربعــة عوامــل رئيســية يف خلــق الــزاع ابليــي :الفقــر،
وســبل العيــش الضعيفــة ،واهلجــرة ،وضعــف مؤسســات ادلولــة -مجيــع املشــالك
احلــارضة ىلع الصعيــد املحــي .وقــد وجــد املجلــس االستشــاري األملــاين املعــي
ً
باتلغــر العالــي( )73ثالثــة وســبعني مثــال ىلع هــذه الــزااعت اإليكولوجيــة
ً
أساســا بالكــوارث الطبيعيــة ،مــا بــن اعيم  ،1980و.2005
دون الوطنيــة ،املرتبطــة
وشــملت هــذه احلــاالت تغيــر انلظــام العنيــف ( - 1954إعصــار هــازل يف
هاييــي) ،واحلــرب األهليــة واالنفصــال ( - 1970إعصــار بيــا يف رشق باكســتان/
بنجالديــش ايلــوم) والفــوىض وانلهــب ( - 2005مــا بعــد اكترينــا نيــو أوريلانــز)(.)74
ً
وقــد وقعــت مجيــع هــذه الــزااعت يف إطــار هيالك ســببية أوســع نطاقــا .وحدث
ٍّ
العنــف يف لك مــن هاييــي وبنجالديــش بســبب ادلور اذلي اختذتــه الصدمــات
املناخيــة يف تفاقــم اتلوتــرات القائمــة( .)75وكثـ ً
ـرا مــا تتفاعــل العوامــل ابليئيــة مــع

ادلوافــع الواضحــة للتوتــرات العرقيــة واتلهميــش الســيايس وســوء اإلدارة إلجيــاد
إطــار ســبيب يســمح باتلأثــر ىلع ســبل العيــش واملصالــح ورأس املــال  -وهــو مــا
يــؤدي بــدوره إىل نشــوب الــزااعت .ويقــدم الوقــوع املعــارص لالضطرابــات العنيفة
ً
ىلع أســعار األغذيــة وامليــاه ،مثــال ىلع اتلفجــرات الشــعبية للخــاف والعنــف
كنتيجــة للعوامــل ابليئيــة .وخــال أزمــة أســعار األغذيــة يف اعم  ،2008شــهدت
ً
ً
احتجاجــا ىلع هــذه الظــروف؛ واكنــت
 61مــن ادلول شــكل مــن أشــال القالقــل
 38منهــا ذات طبيعــة عنيفــة( .)76ومــن اجلديــر باالهتمــام أن مجيــع هــذه الــزااعت
ً
ونــادرا مــا يكــون العنــف متداخــل
جتــري ىلع نطــاق حمــي ودون الوطــي،
احلــدود  -ممــا يوضــح أهميــة العوامــل الســياقية .والصــات الــي تربــط بــن
ُ
اإلجهــاد ابليــي والــراع تبــى بصــورة غــر مبــارشة ،مــع وجــود ضعــف هيكلي
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رضوري لالنتقــال مــن املحاصيــل الرديئــة انلامجــة عــن عوامــل مناخيــة ،إىل نقص
ً
ارتباطــا مبـ ً
ـارشا بوجــود
األغذيــة ،وباتلبعيــة تضخــم األســعار .ويرتبــط حدوثهــا
فــراغ ســيايس ﻻ تســتطيع احلكومــة أن توفــر فيــه االســتقرار واتلمثيــل أو تنخــرط
يف الفســاد والســي إىل احلصــول ىلع الريــع(.)77

ابلحث وراء الطبيعة
إن مجيــع الــرااعت ،اجلغرافيــة خاصــة ،يتفاعــل فيهــا عــدد مــن العوامــل.
ويــؤدي االســتقرار االقتصــادي ،ونــوع انلظــام ،وادليموغرافيــا ،وأنمــاط
االســتهالك ،والــويع اتلاريــي ،وديناميــات القــوة ً
دورا يف بنــاء هــذا الوســط(.)78
وتؤثــر هــذه العوامــل ىلع تعــرض الســان واملؤسســات وانلظــم اإليكولوجيــة
للتدهــور واتلغــر ابليــي( .)79ومــن املرجــح أن يــؤدي اتلعــرض للصدمــات املناخية
إىل تفاقــم اتلوتــرات املجتمعيــة القائمــة؛ مثــل الفقــر واإلقصــاء ،ممــا خيلــق ً
دافعــا
للــزاع يف مناطــق عديــدة( .)80ويتوقــف خطــر العنــف الفعــي ،نتيجــة للتغــر
ابليــي ،ىلع هــذا الضعــف( .)81ويف الســودان ،اكن الــراع يف دارفــور نتيجــة للفقــر
واخنفــاض ادلخــول ،اذلي ضاعــف منــه انلمــو الســاين والضغــوط ابليئيــة  -ولــم
ً
ارتباطــا
تكــن القضايــا اإليكولوجيــة قائمــة بذاتهــا( .)82وترتبــط هــذه العوامــل
ً
وثيقــا بتلــك املرتبطــة بالسياســة واالقتصــاد ،ممــا يــؤدي إىل متاهــة مســببة ،يــؤدي
وجودهــا إىل تأكيــدات بــأن الــرااعت الــي حتركهــا ابليئــة بصــورة حرصيــة
أصبحــت مضللــة وختمينيــة .ومــن املحــزن أن هــذه العالقــة الســببية األوســع
قــد أهملــت يف الكثــر مــن ابلحــوث املتعلقــة بهــذا املوضــوع ،ممــا يمثــل نقطــة
ضعــف منهجيــة هامــة( .)83ويمكــن مالحظــة ذلــك يف اســتعراض ســيليب
لعــدد  33مــن ادلراســات الكميــة املتعلقــة بالــرااعت ابليئيــة ،الــي لــم جتــد
ً
ًّ
حقيقيــا يف اآلراء بشــأن الصــات بــن ابليئــة والــراع .وكمــا يقــول
توافقــا

()84
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ســيليب« )85(،تــرى أحــد ادلراســات أن اخنفــاض هطــول األمطــار يرتبــط بزتايــد
ً
الــزاع يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى؛ وجيــد اثنــان آخــران ،بــدل مــن
ذلــك ،أن هطــول األمطــار املرتفعــة يرتبــط بزتايــد الــراع يف إفريقيــا؛ وقــد
وجــدت دراســتان أن ارتفــاع معــدل هطــول األمطــار ،ىلع العكــس مــن ذلــك،
مرتبــط باخنفــاض الــزاع يف إفريقيــا ،ووجــدت اثنتــان أخريــان أن حــاالت
هطــول األمطــار القصــوى ،مــن ٍّ
أي مــن العالمتــن ،ترتبــط بزيــادة الــراع
ًّ
تارخييــا بالــراع يف
اإلفريــي؛ وتبــن إحــدى ادلراســات أن اجلفــاف ارتبــط
أوروبــا؛ ومخــس دراســات ﻻ جتــد أي ارتباطــات ذات معــى بــن هطــول األمطــار
والــراع .وهــذا االفتقــار إىل توافــق اآلراء حيركــه إهمــال العوامــل االجتماعيــة
والسياســية واالقتصاديــة واثلقافيــة اهلامــة يف خلــق حــاالت الــزاع ،والرتكــز ىلع
ابليئــة بوصفهــا ســببًا رئيسـ ًّ
ـيا.
ويف هــذه احلــاالت ،فــإن العوامــل البرشيــة ﻻ ابليئــة يه الــي تكمــن وراء
انهيــار املجتمــع والعنــف .وىلع الرغــم مــن أن انلمــو الســاين غــر املســبوق يف
ً
روانــدا ،مقرتنــا باملنافســة اتلقليديــة بــن املزارعــن اهلوتــو والــراعة مــن اتلوتيس،
ً
ـببيا رئيسـ ًّ
ـا سـ ًّ
ـيا يف اإلبــادة اجلماعيــة الــي وقعــت يف اعم
فيمكــن اعتبــاره اعمـ
ُ
 ،)86(1994ويمكــن ً
أيضــا أن تعــزى الســببية إىل الرتكــة االســتعمارية ابللجيكيــة
الــي شــجعت ىلع هــذا اتلقســيم ،إىل جانــب أســباب هيلكيــة أخــرى للــزاع(.)87
وقــد تــم إلقــاء اللــوم ىلع اإلرث االســتعماري بســبب املظالــم اإليكولوجيــة
ً
ارتباطــا
للكثرييــن ،مــع إشــارة مورهيــد( )88إىل أن الــزاع العنيــف يف مــايل يرتبــط
ً
وثيقــا بنظــام حيــازة األرايض ،وهــو نتــاج للحكــم االســتعماري الفرنــي،
وليــس بنــدرة األرايض اخلصبــة.
ًّ
وباملثــل ،تــؤدي مرونــة ادلولــة يف مواجهــة املشــالك ابليئيــة ً
حموريــا يف
دورا
بدايــة العنــف؛ حيــث حيــد تغــر املنــاخ مــن القــدرة ىلع احلفــاظ ىلع ســبل
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عيــش الســان( .)89وقــد وجــد لكٌّ مــن هــاوج وإيلنجســن( )90أن مســتويات
اتلنميــة االقتصاديــة ونــوع انلظــام يه مــؤرشات قويــة ىلع انــدالع الــراع؛
ً
ـدل مــن كونــه ســببًا ً
دافعــا .وباتلــايل،
حيــث يعمــل اتلحلــل كســبب مســاهم بـ
ً
فقــد اكن مــن املتوقــع أن تكــون خماطــر الــزاع ابليــي أكــر احتمــال يف ادلول
ًّ
نمــوا وســيئة احلكــم( .)91فعــى ســبيل املثــال ،ىلع الرغــم مــن أن إزالــة
األقــل
الغابــات ومــا نتــج عنهــا مــن تدهــور الرتبــة أديــا إىل انهيــار دولــة هاييــي يف
اثلمانينيــات والتســعينيات ،فــإن انلظــم القمعيــة املتعاقبــة يف بــورت أو برنــس يه
الــي فاقمــت هــذه القضايــا بعــدم ضمــان أمــن اإلنســان داخــل بــاده( .)92وتــؤدي
هــذه املتغــرات املتنافســة ً
أيضــا إىل عــدم وجــود نــزاع يف دول أخــرى .وىلع الرغــم
َ
مــن أن اتلصحــر وانعــدام األمــن الغــذايئ يعتــران ذ َو ْي أهميــة ســببية يف احلــرب
األهليــة يف دارفــور ،فــإن هــذه العوامــل لــم تــؤد إىل نــزااعت يف دول أخــرى(.)93
وقــد استكشــف تومــاس هومر-ديكســون( )94احتمــاالت العنــف ىلع
املســتوى املحــي نتيجــة للتدهــور ابليــي ونــدرة املــوارد .وحــدد نمطــن مــن

أنمــاط الــرااعت الــي حتركهــا ابليئــة :انلخبــة الــي تســتحوذ ىلع املــوارد
ًّ
إيكولوجيــا.
واتلهميــش اإليكولــويج ،ممــا يدفــع باهلجــرة إىل املناطــق اهلشــة
ًّ
واألهــم مــن ذلــك ،أن هــذه الطــرق املؤديــة إىل الــزاع تــورط كل مــن انلخبــة
واملصالــح االقتصاديــة يف حتقيقهــا( .)95ويستشــهد هومر-ديكســون باالســتيالء
ً
املغــاريب ىلع األرايض الزراعيــة اخلصبــة حديثــا يف موريتانيــا ،ممــا أدى إىل وقــوع
مناوشــات بــن ابلــد والســنغال ،كديلــل ىلع العنــف انلابــع مــن انلخبــة الــي
تســتحوذ ىلع املــوارد .ومــع ذلــك فــإن املشــالك الــي خلقــت هــذا الــراع
تكمــن وراء أحــداث االســتيالء ىلع املــوارد الــي توفــر ســببًا مبـ ً
ـارشا .وأفــادت
آين جيســت( )96أنــه يمكــن العثــور ىلع مثــل هــذه األصــول يف الكفــاح مــن
أجــل تنميــة هويــة وطنيــة موريتانيــة يف حقبــة مــا بعــد االســتقالل ،ممــا أدى إىل
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راعيــة األغلبيــة املغاربيــة واإلقصــاء الســيايس واالقتصــادي لألقليــات اإلفريقيــة.
ووقعــت أحــداث مماثلــة يف إتشــيه ،إندونيســيا؛ حيــث حــدث رصاع انفصــايل ،ىلع
الرغــم مــن أنــه مغلــف حبالــة مــن االســتيالء ىلع املــوارد ،يف ســياق بنــاء اهلويــة
الوطنيــة(.)97
ومــن املهــم ليــس فقــط فهــم هــذه األطــر الســببية وإنمــا ً
أيضــا استكشــاف
الطــرق املختلفــة الــي ينظــر بهــا ويفرسهــا خمتلــف انلــاس واملجتمعــات واألمــم
إىل ابليئــة .وقــد أخفقــت الكثــر مــن املنــح ادلراســية املتعلقــة بهــذا املوضــوع يف
استكشــاف احللقــات اهلامــة مــن رصااعت اتلكيــف  -اليت حتولــت فيهــا الطبيعة
كوســيلة للتخفيــف مــن اتلغــر املنــايخ يف املســتقبل أو اتلكيــف معه .ومــع ذلك،
ً
فــإن مــا يتصــوره أحــد األفــراد ســبيل إىل الطاقــة املســتدامة واتلنميــة ،يــرى آخــر
أنــه اتلحــول اإليكولــويج للنهــر ونــزوح املجتمعــات املحليــة .ويمكــن العثــور
ىلع أمثلــة هامــة ذللــك يف كفــاح الشــعوب األصليــة حلمايــة أراضيهــا.
مثــل هــذه الــرااعت  -يف املقــام األول الــرااعت ىلع الغابــات وعمليــات

قطــع األشــجار -موجــودة يف مجيــع أحنــاء العالــم ،مــن الربازيــل إىل إندونيســيا.
فعــى ســبيل املثــال ،أدى املســتوى غــر املســبوق لعمليــات قطــع األشــجار يف
منطقــة اكيلمانتــان الــي تســيطر عليهــا إندونيســيا يف بورنيــو إىل نــزااعت حــادة
بــن قبيلــة دايــاك األصليــة والقــوات اإلندونيســية( .)98وأســفر الزناع اذلي نشــب
بعــد ذلــك يف ســامبا اعم  2001عــن مقتــل وقطــع رأس  100مــن املهاجريــن اتلابعــن
لرشكــة دايــاك ،قبــل أن تســتعيد القــوات العســكرية اإلندونيســية ســيطرتها(.)99
ومــع ذلــك ،وىلع الرغــم مــن أن هــذا الــراع قــد جنــم عــن اتلدهــور ابليــي اذلي
بدأتــه ادلولــة ،فــإن هــذا الــزاع لــم حيــارب ألســباب بيئيــة ،بــل ألغــراض ثقافيــة
واقتصاديــة؛ حيــث وفــرت هلــم الغابــات ســبل معيشــتهم وقاعدتهــم االجتماعيــة.
وذكــرت رســالة موجهــة مــن الســان األصليــن إىل الســلطات اإلندونيســية:
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«أوقفــوا تدمــر الغابــة أو ســنضطر إىل محايتهــا .الغابــة يه مصــدر رزقنــا»( .)100ولــم
يكــن ادلافــع وراء أفعــال الســان األصليــن هــو الطبيعــة انلقيــة للبيئــة ،وإنمــا
دورهــا اثلقــايف  -وهــو اتلدمــر اذلي يشــل تهديـ ً
ـدا وجوديًّــا.

حالة املهاجرين ابليئيني
وتتجــى أهميــة املتغــرات املتنافســة ،الــي تشــل جـ ً
ـزءا مــن شــبكة ســببية
أكــر ،يف حالــة املهاجريــن اإليكولوجيــن( )101ويذكــر أن الالجئــن ابليئيــن
ً
ضغوطــا ىلع جمتمعاتهــم املضيفــة ،ممــا يقــوض قــدرة احلكومــات املحليــة
يفرضــون
()102
ىلع توفــر اخلدمــات الالزمــة ويــؤدي إىل تهديــد اهلويــة اجلماعيــة واتلماســك
ٌّ
االجتمــايع .وقــد وجــد لك مــن أننــج وعطا-أســامواه( )103أن اهلجــرة مــن ادلول
ً
ًّ
رئيســيا يف الــراع اذلي اجتــاح
املجــاورة إىل ســاحل العــاج اكنــت اعمــا
األمــة فيمــا بعــد يف دوامــة مــن العنــف .غــر أن اتلأكيــد املحــدود بــأن هــذه
ًّ
إيكولوجيــا
الــرااعت يه انلتيجــة املبــارشة للهجــرة  -ويه نفســها مســتحثة
بشــل حــري  -هــو قــول مضلــل .واهلجــرة نتيجــة لعوامــل ادلفــع واجلــذب ىلع
ٍّ
ـرا واحـ ً
ـد ســواء ،وابليئــة ليســت إال عنـ ً
ـدا يف إطــار ســبيب أكــر.
حـ
املثــال اذلي قدمــه هومر-ديكســون( )104للهجــرة ابليئيــة الــي أثــارت نــزاع
ً
عنيفــا هــو اذلي ارتبــط باملهاجريــن ابلنغايلــن إىل منطقــة أســام يف اهلنــد ،واذلي
أســفر عــن «هيــاج أســام» ويه حركــة شــعبية ضــد املهاجريــن غــر الرشعيــن.
وىلع الرغــم مــن أن هــذه احلركــة اكنــت ســلمية يف املقــام األول ،فــإن حــاالت
عنــف شــديدة قــد وقعــت بالفعــل ،بمــا يف ذلــك املذحبــة الــي وقعــت يف

اعم  1983والــى قضــت ىلع مــا يقــارب  1700بنغــايل يف قريــة نيــي( .)105غــر أن
اهلجــرة اجلماعيــة مــن بنجالديــش إىل اهلنــد املجــاورة اكنــت نتيجــة لعــدد كبــر
مــن العوامــل الــي دفعــت وشــجعت الكثرييــن حنــو اهلجــرة ،بمــا يف ذلــك تفــي
152

ً

الزناع ابلييئ :تسمية خاطئة؟

الفقــر واالنقســامات العرقيــة وأنمــاط امللكيــة اخلاصــة والتشــجيع املمنهــج مــن
العديــد مــن السياســيني اهلنــود اذليــن اكنــوا حريصــن ىلع املزيــد مــن انلاخبــن(.)106
وذللــك فــإن هــذه اهلجــرة ليســت نتيجــة للعوامــل اإليكولوجيــة وحدهــا؛ بــل اكنــت
ً
أيضــا نتيجــة للقضايــا االجتماعية-السياســية وفشــل حكومــة بنجالديــش يف توفــر
ســبل العيــش والفــرص املالئمــة للســان املهمشــن.
وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن «حــرب كــرة القــدم» الــي اندلعــت يف يويلــو ،1969
والــي خاضتهــا الســلفادور وهندوراس ،يشــار إيلهــا بانتظام كمثــال ىلع ادلور اذلي
يمكــن أن تؤديــه اهلجــرة انلامجــة عــن اتلهميــش االقتصــادي واإليكولــويج ،يف
حــدوث نــزاع دويل( .)107وىلع الرغــم مــن أن العنــف اندلــع بســبب الشــغب يف
مبــاراة دويلــة لكــرة القــدم ،فــإن اتلوتــرات املحيطــة بهــذا الــراع نشــأت عــن
قانــون إلصــاح األرايض يف هنــدوراس اعم  1962شــمل االســتيالء ىلع األرايض
مــن املهاجريــن الســلفادوريني وإاعدة توزيعهــا ىلع اهلندوراســن األصليــن .غــر
أنــه ســيكون مــن االســتهتار أن نســقط األهميــة الســببية احلرصيــة هلــذا الــزاع
ىلع العوامــل ابليئيــة ،الــي لــم تكــن مســتقلة ولكنهــا تعمــل جنبًــا إىل جنــب
مــع األســباب االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة .واكنــت أنمــاط اهلجــرة الــي
ســببت هــذه االســتجابة الترشيعيــة ليســت نتيجــة لعوامــل إيكولوجيــة حبتــة،
وإنمــا اكنــت باألحــرى عــدم املســاواة يف توزيــع األرايض داخــل الســلفادور
نفســها(.)108

وباإلضافــة إىل ذلــك ،اكن ادلافــع وراء الــزاع انلاجــم عــن ذلــك هــو العوامــل
االجتماعيــة واالقتصاديــة .وقــد وجــد دورهــام( )109أن نــدرة األرايض يف جواتيمــاال،
ً
كثــرا مــا يشــار إيلهــا كعامــل ،هلــا أهميــة ســببية حمــدودة؛ حيــث إن
والــي
اتلوســع الرسيــع للزراعــة اتلجاريــة ســبب اتلهميــش اإليكولــويج للجواتيمايلني
ٍّ
والســلفادوريني ىلع حــد ســواء .وقــد أدى الــزاع الســيايس بــن مــاك األرايض
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والفالحــن إىل الضغــط ىلع الرئيــس اهلنــدورايس اجلــرال لوبــز إريانــو حلمايــة
حقــوق مــاك األرايض  -ممــا أدى إىل ســن ترشيعــات لإلصــاح الــزرايع لصالــح
املــاك تؤثــر بشــل غــر متناســب ىلع الفقــراء وتســببت يف ترشيــد آالف مــن
أبنــاء هنــدوراس واملهاجريــن الســلفادوريني .واكن هــذا الــزوح للمغرتبــن يف
هنــدوراس هــو اذلي أثــار رد الفعــل القــوي يف الســلفادور اذلي أدى يف نهايــة
املطــاف إىل الــزاع .لــم تكــن حــرب كــرة القــدم ىلع عالقــة باإليكولوجيــا،
بــل بالســببية السياســية واالقتصاديــة  -ويه اتلهميــش اإليكولــويج للمزارعــن
مــن اجلنســية اهلندوراســية والســلفادورية ،كنتيجــة للمنافســة االقتصاديــة بــن
مــاك األرايض اتلجاريــن ،والفالحــن القرويــن.
ٌّ
إن األطروحــة الــي وضعهــا لك مــن مايــرز وكينــت( ،)110بــأن الالجئــن ابليئيني
يتســببون يف تصاعــد اتلوتــرات ادلاخليــة الــي تــؤدي إىل العنــف يف املناطــق
الــي يســتضيفونها أطروحــة معيبــة .وقــد اســتندت إىل فرضيــة تقــوم ىلع وجــود
صلــة ســببية مبــارشة ،باســتخدام أمثلــة مــن بينهــا إثيوبيــا والصومــال ونيجرييــا
وبنجالديــش والســودان .إن االســتنتاج بــأن األمــة (أ) الــي اعنــت مــن اتلدهــور
ابليــي ،والــي اختــرت أنمــاط هجــرة ملحوظــة ،وتعرضــت للعنــف ،يتجاهــل
ً
العوامــل الســياقية األوســع نطاقــا الــي جيــب معاجلتهــا( .)111مثــل هــذه األطروحــة
تفشــل يف فهــم اتلوصيــف اثلقــايف للهجــرة يف العديــد مــن املناطــق .واألمثلــة
ىلع اهلجــرة يف منطقــة الســاحل كنتيجــة للتــرد عــن طريــق اتلصحــر ،تتجاهــل
حقيقــة أن هــذه اهلجــرة اكنــت موجــودة منــذ قــرون اكســراتيجية للتكيــف مــع
املجتمعــات املحليــة وﻻســتمرار ســبل العيــش( .)112وباملثــل ،يوفــر ســياق ابلــدان
ـزا ًّ
املســتقبلة حاجـ ً
هامــا أمــام العنــف املحتمــل .فعــى ســبيل املثــال ،أســفرت
أمــواج تســونايم اآلســيوية الــى وقعــت يف اعم  2004عــن مســتويات غــر مســبوقة
مــن نــزوح الســان وندرتهــم ولكنهــا لــم تــؤد إىل نشــوب الــزاع يف جنــوب رشق
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آســيا .ويرجــع ذلــك إىل وجــود أطــر للتكيــف يف ادلول واملناطــق املســتقبلة ،مــع
اكتســاب سياســات اإلدمــاج االجتمــايع ألهميــة خاصــة .وقــد أدى وجــود هــذه
انلظــم إىل أن يصبــح العنــف املعمــم ضــد الالجئــن حدثًــا نـ ً
ـادرا(.)113

خمتتم
ﻻ تؤيــد األدلــة اتلارخييــة أي حجــج للــزااعت الــي حتركهــا ابليئــة ،بــل
إنهــا توفــر مــؤرشات ىلع أن املنــاخ كســبب مــن أســباب التشــغيل يوضــع ضمــن
إطــار ســبيب تتقاطــع فيــه عوامــل عديــدة .ويف إطــار األدبيــات ،يــؤدي اخللــط
بــن الــرااعت الــي تنطــوي ىلع مــوارد ذات قيمــة اقتصاديــة وتدهــور بيــي،
إىل اســتنتاجات مضللــة فيمــا يتعلــق بالعالقــة الســببية ابليئيــة وطبيعــة العديــد
مــن الــرااعت .وتــؤدي هــذه االفرتاضــات إىل إهمــال املتغــرات اإلضافيــة
ً
إطــارا حيــدث فيــه الــزاع .العوامــل االجتماعيــة والسياســية
الــي أوجــدت
واالقتصاديــة يه مجيعهــا جوانــب هامــة للعمليــة قــد تــؤدي يف نهايــة املطــاف
إىل الــراع .وهــذه يه العوامــل الــي أدت إىل أن تكــون املعــادن يف أجنــوال
وســرايلون ســببًا يف نــزااعت أهليــة طويلــة األمــد وعنــف لــم يســبق هل مثيــل،
ويه نفــس املــوارد الــي أســفرت عــن ســام ونمــو نســبيني يف دول مثل بوتســوانا.
واألمثلــة األاكديميــة ابلــارزة ىلع دور هــذه املــوارد يف تشــكيل الــزااعت تهمــل
املتغــرات الرئيســية يف حــدوث مثــل هــذا الكفــاح .لــم تكــن احلــرب العامليــة
اثلانيــة بســبب ســي أدولــف هتلــر لالســتحواذ ىلع املجــال احليــوي وحــده .بــل
ً
ًّ
أساســيا أدى إىل انــدالع احلــرب يف
وفــرت عوامــل إضافيــة عديــدة تفاعــا
اعم  .1939وقــد ســى هــذا الفصــل إىل تبيــان أن هــذه العالقــة واضحــة بشــل
خــاص يف خطــاب الــراع املحيــط باملهاجريــن والالجئــن ابليئيــن .والسياســة
ﻻ تستكشــف هــذه الروابــط أكــر مــن ذلــك ،فــإن أطروحــة الــراع ابليــي قــد
تصبــح جمــرد نبــوءة تتحقــق ًّ
ذاتيــا.
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إن انلتيجــة املرتتبــة ىلع ذلــك ليســت عــدم االعتــداد اتلــام بالعوامــل ابليئيــة
يف حالــة الــزاع ،وإنمــا االنتقــال اللفظــي مــن الــزااعت املدفوعــة ًّ
بيئيــا إىل
الــزااعت املســتحثة ًّ
بيئيــا .ســيكون لإليكولوجيــا ً
دائمــا دور يف العالقــة الســببية
للــزااعت ،ومــع شــبح تفاقــم اتلدهــور ،ونــدرة أكــر ،وظواهــر تغــر املنــاخ ،ﻻ
يمكــن هلــذا ادلور إال أن يــزداد .وىلع الرغــم مــن أن اآلثــار املجتمعيــة تلغــر
ً
أساســا( ،)114فمــن املهــم أن يفهــم األاكديميــون
املنــاخ يف املســتقبل غــر مؤكــدة
وصانعــو السياســات أن العوامــل اإليكولوجيــة ليســت اجلهــة الفاعلــة الوحيــدة
يف تشــكيل أنمــاط الــزاع .ويه باألحــرى جــزء مــن شــبكة معقــدة مــن الســببية،
تزتامــن مــع عوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة هامــة يمكــن أن تــؤدي إىل
ًّ
ٍّ
وجــود العنــف وانعدامــه ىلع حــد ســواء .ولــي نفهــم هــذا اإلطــار حقــا ،جيــب
رفــض احلتميــة البســيطة ووضــع نهــج أكــر دقــة.
وأخـ ً
ـرا ،أشــار عــدد مــن ادلراســات إىل وضــع إطــار تلغــر املنــاخ كمســألة
أمنيــة كأحــد اتلأثــرات اهلامــة ىلع األحــداث ،مــع تصــور اجلهــات الفاعلــة

للمنــاخ ىلع أنــه مســألة أمنيــة يمكــن أن تــؤدي إىل مزيــد مــن االســتجابات ذات
الطابــع العســكري( .)115ومــع مــرااعة ذلــك ،مــن املهــم تــويخ احلــذر عند مناقشــة
الروابــط بــن ابليئــة واملــوارد واتلدهــور والــراع .وىلع الرغــم مــن تزايــد الــويع
باملشــالك ابليئيــة يف أجــزاء كثــرة مــن العالــم ،فــإن الفهــم الشــعيب للعالقــات
املعقــدة بــن تغــر املنــاخ والعنــف ومتاهــة العوامــل األخــرى يف خلــق الــراع،
ـبيا .وجيــب أن تنقــل املنــح ادلراســية املقبلــة تركزيهــا بعيـ ً
ﻻ يــزال غــر اكف نسـ ًّ
ـدا
ٍ
عــن الــرااعت ىلع انلــدرة أو الوفــرة وحنــو قضايــا األمــن الغــذايئ واملــايئ وســبل
كســب العيــش واتلنميــة .وهــذه العالقــات بــن األســباب االجتماعيــة ابلحتــة
للــرااعت والعوامــل ابليئيــة يه الــي تــؤدي إىل تصاعــد العنــف يف جمتمــع
يســتجيب للتدهــور واإلجهــاد اإليكولوجيــن .ولــم يعــد مــن املمكــن أن نــرى
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القضايــا ابليئيــة حمايــدة ومنفصلــة عــن العالــم االجتمــايع -وجيــب أن تُ َ
فهــم ىلع
أنهــا مشــالك سياســية ذات دوافــع اجتماعيــة .وإذا لــم تستكشــف املنــح ادلراســية
والسياســات هــذه الروابــط بصــورة أكــر ،فــإن أطروحــة الــراع ابليــي قــد
تصبــح جمــرد نبــوءة تتحقــق ًّ
ذاتيــا.
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8
اجلهات الفاعلة خبالف ادلول :دور املجتمع املدين
واملنظمات غري احلكومية كمحرك للتغيري
إيمييل دوبوي
جامعة جينيفا ،سويرسا

يف  21ســبتمرب  ،2014شــارك حنــو  300,000شــخص يف مدينــة نيويــورك يف أكــر
مظاهــرة تلغــر املنــاخ يف اتلاريــخ ،ودعــوا إىل العدالــة املناخيــة والعمــل مــن
أجــل املنــاخ( .)116ويعكــس هــذا احلــدث تزايــد تعبئــة املجتمــع املــدين واملنظمــات
غــر احلكوميــة يف العمليــات ابليئيــة العامليــة .كمــا أنــه يثــر تســاؤالت بشــأن
عمليــات صنــع القــرار واملشــاركة ادليمقراطيــة الــي تواجــه عجــز الفعــل
احلكــويم ،وﻻ ســيما يف املفاوضــات ادلويلــة املتعلقــة بتغــر املنــاخ .وتــويح هــذه

املشــاركة بالســؤال اتلــايل :إىل أي مــدى يمكــن للمجتمــع املــدين واملنظمــات
ً
غــر احلكوميــة أن تكــون حمــرك للتغيــر يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة؟
ً
ً
ﻻ يــديع هــذا الفصــل أنــه يقــدم حتليــا مفصــا جلميــع اجلوانــب املتصلــة
باملشــاركة ادلويلــة للمجتمــع املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة يف اإلدارة ابليئيــة
العامليــة ،وإنمــا يعطــي ملحــة اعمــة عــن بعــض القضايــا الرئيســية بلحــث
املوضــوع يف املســتقبل ،يف املنظــور متعــدد اتلخصصــات .باإلضافــة إىل ذلــك،
يعــزم املؤلــف تقديــم بعــض الــردود ىلع االســتجواب مــن خــال أربعــة أقســام
ً
رئيســية .أول :مــن الــروري فهــم ســياق اإلدارة ابليئيــة العامليــة الــي تظهــر
فيهــا اجلهــات الفاعلــة مــن املجتمــع املــدين .ويف الواقــع ،يمكــن تعريــف اإلدارة
ابليئيــة العامليــة بأنهــا متعــددة املســتويات (أي الطبيعــة العامليــة للمشــالك ابليئية

اجلهــات الفاعلــة خبــاف ادلول :دور املجتمــع
املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة كمحــرك للتغيري

واآلثــار املحليــة) ،ومتعــددة اجلهــات الفاعلــة (أي ادلول ،واخلــراء ،واملنظمــات
غــر احلكوميــة ابليئيــة ،واألفــراد) ومتعــددة القطــااعت (أي الطاقــة وامليــاه
ً
واتلجــارة) ،وهــو نهــج يمثــل فرصــة واعئقــا أمــام اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع
املــدين .وثانيًــا :أن مفهــوم املجتمــع املــدين العابــر للحــدود الوطنيــة يتــم تعريفــه
بعنايــة لفهــم خصوصيــات اجلهــات الفاعلــة املتعــددة الــي تشــل هــذه الفئــة.
ً
ويف الواقــع ،إن املجتمــع املــدين عــر الوطــي ،بــدل مــن أن يكــون فئــة موحــدة،
يتألــف مــن جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة الــي تــراوح بــن املنظمــات غــر
احلكوميــة ابليئيــة ،واملجتمعــات املعرفيــة ،واحلــراكت االجتماعيــة ،ومنظمــات
املجتمــع املــدين .وحتظــى هــذه األخــرة باهتمــام خــاص باالشــراك مــع عمليــات
اتلغيــر اجلديــدة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة .وثاثلًــا :تقــدم مراجعــة األدبيــات
مؤلفــن مــن خمتلــف املشــارب انلظريــة اذليــن درســوا مشــاركة اجلهــات
الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة ادلويلــة .وقــد قــدم هــؤالء املؤلفــون
تفســرات خمتلفــة ألدوار اجلهــات الفاعلــة  -مــن اتلأثــرات اهلامشــية إىل تلــك
املركزيــة  -واآلثــار  -مــن اآلثــار اخلارجيــة ىلع ادلول إىل اآلثــار ادلاخليــة ىلع
اجلهــات الفاعلــة  -حــول قضايــا رئيســية مثــل الرشعيــة وادليمقراطيــة.
ً
وأخــرا ،جيــري حتليــل عمليتــن رئيســيتني للتغيــر تتعلقــان بمشــاركة
املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة :اتلدويــل واالســتقاليلة .فمــن
ناحيــة ،تشــكك املشــاركة ادلويلــة للجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف
االســراتيجيات املســتخدمة إلاعدة تأطــر القواعــد واحلقــوق العامليــة القائمــة،
واســتخدام اتلداخــات أو الروابــط املفقــودة بــن انلظــم والقطــااعت ادلويلــة،
وإضفــاء الرشعيــة ىلع اتلمثيــل ادلويل .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تدويــل املجتمــع
ً
آثــارا ىلع مســتوى اســتقاليلته ،مــن خــال عمليــات اتلأهيــل
املــدين حيــدث
املهــي وبنــاء اخلــرات.
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وينطــوي حتليــل اجلهــات الفاعلــة املنخرطــة يف احلوكمــة ابليئيــة متعــددة
املســتويات ىلع إجــراء حــوار بــن خمتلــف اتلخصصــات انلظريــة ،بمــا يف ذلــك
العالقــات ادلويلــة والعلــوم السياســية وعلــم االجتمــاع واجلغرافيــا .ويهــدف
هــذا الفصــل باألســاس إىل وضــع اتلحليــل ﻻ ىلع املؤسســات والعمليــات الرســمية
للتنظيــم ابليــي ولكــن ىلع اجلهــات الفاعلــة وتفاعالتهــا وسياســاتها القياســية
الــي تؤثــر يف بنــاء القضايــا ابليئيــة وأســايلب حلهــا.

القوة املتصاعدة للمجتمع املدين يف اإلدارة ابليئية العاملية
يف الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،بــدأ إدراج القضايــا ابليئيــة يف هيــالك
احلوكمــة العامليــة ،وﻻ ســيما مــع مؤتمــر األمــم املتحــدة األول املعــي بابليئــة
البرشيــة اذلي عقــد يف ســتوكهولم يف اعم  .1972وتتســم هــذه القضايــا ابليئيــة
بطبيعــة خمتلفــة ،تــراوح بــن املشــااعت العامليــة؛ مثــل طبقــة األوزون ،أو تغــر
املنــاخ ،أو حفــظ اتلنــوع ابليولــويج ،واملشــااعت املحليــة؛ مثــل نضــوب امليــاه
أو إزالــة الغابــات( .)117ويف جمــال العالقــات ادلويلــة ،جــرى حتليــل ابليئــة بصــورة
ً
حمــرك ًّ
هامــا للتغيــر يف املفاوضــات متعــددة األطــراف مــن
تدرجييــة بوصفهــا
خــال مشــاركة جهــات فاعلــة متعــددة؛ مثــل ادلول القوميــة ،واملنظمــات
ادلويلــة ،واملنظمــات غــر احلكوميــة(.)118
ومــع ذلــك ،فــإن الصعوبــات الــي تكتنــف وضــع اتفــاق اعلــي بشــأن تغــر
املنــاخ والقيــود املفروضــة ىلع إنشــاء نظــم اعمليــة تلنظيــم املــوارد الطبيعيــة  -كمــا
يف حــاالت امليــاه والغابــات  -تــدل ىلع االنقســام الكبــر لــإدارة ابليئيــة العامليــة
املوجــودة ًّ
حايلــا( .)119وهــذا يمثــل ،مــن ناحيــة ،فرصــة للمجتمــع املــدين واملنظمــات
غــر احلكوميــة دلخــول الســاحات العامليــة املفتوحة نسـ ًّ
ـبيا أمــام مشــاركة اجلهات
الفاعلــة مــن غــر ادلول .وقــد قــدم مؤتمــر القمــة العالــي للتنميــة املســتدامة
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املعقــود يف جوهانســرج يف اعم  2002نظــرة ثاقبــة لزيــادة مشــاركة اجلهــات الفاعلــة
مــن املجتمــع املــدين مــن خــال عمليــات مبتكــرة للتــداول بــن أصحــاب
املصلحــة املتعدديــن والــرااكت بــن القطاعــن العــام واخلــاص( .)120ومــن
أيضــا قيـ ً
ناحيــة أخــرى ،يمثــل هــذا االنقســام الشــديد ً
ـدا؛ إذ إن اجلهــود الراميــة
إىل اهليمنــة ىلع عمليــات بنــاء القواعــد املعياريــة بتاكثــر اجلهــات الفاعلــة يف
املجتمــع املــدين املشــاركة يف العمليــات ادلويلــة ،يمكــن أن تــودل عالقــات القــوة
واملنافســة( .)121إن اخلالفــات بــن هــذه اجلهــات الفاعلــة تفســد انلطــاق املناســب
تلنظيــم املــوارد الطبيعيــة ،وتتســبب يف تبايــن ابليانــات املتعلقــة بطبيعــة املــوارد
(مــن الســلع العامــة إىل الســلع االقتصاديــة أو مــن احلقــوق اإلقليميــة إىل احلقــوق
العامليــة) .ويفضــل بعــض املؤلفــن مناقشــة اإلدارة متعــددة املقاييــس مــن حيــث
اتلحــول مــن نظــام دويل هــريم إىل نظــام شــبيك أفــي( .)122وتتمــز إدارة الشــباكت
بتاكثــر العالقــات املتبادلــة بــن اجلهــات الفاعلــة ىلع خمتلــف املســتويات(.)123
ويف حــن يعــرف مفهــوم احلكومــة متعــددة املســتويات باألهميــة الرئيســية لدلول
دورا ًّ
القوميــة يف عمليــات بنــاء املعايــر وصنــع القــرار ،فإنــه يعــزو ً
أيضــا ً
هامــا
للجهــات الفاعلــة مــن غــر ادلول؛ مثــل املنظمــات غــر احلكوميــة وشــباكت
ٌّ
اخلــراء ومنظمــات املجتمــع املــدين .ويفــرق لك مــن أندنوفــا وميتشــل( )124بــن
عمليتــن رئيســيتني للحوكمــة املتغــرة« :احلوكمــة العامليــة وقــد وضعــت بعيـ ً
ـدا
عــن ادلولــة القوميــة يف اجتاهــات متعــددة :عموديًّــا إىل أســفل حنــو حكومــات
ًّ
وأفقيــا عــر
املقاطعــات وابلدليــات ،وعموديًّــا إىل أىلع حنــو نظــم فــوق وطنيــة،
املنظمــات والشــباكت اإلقليميــة والقطاعيــة».
وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن املعايــر وانلمــاذج العامليــة يه موضــوع االحتجاجات
ً
أساســا ضــد عــدم إرشاك منظمــات املجتمــع
عــر الوطنيــة املزتايــدة ،واملوجهــة
ً
املــدين يف عمليــات صنــع القــرار( .)125ويف الواقــع ،كثــرا مــا تكــون منظمــات
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املجتمــع املــدين ممثلــة يف الســاحات العامليــة مــن خــال وســطاء؛ مثــل املنظمــات
غــر احلكوميــة ادلويلــة( .)126كمــا أن قيــام خــراء تقنيــن دويلــن بتنفيــذ «توافــق
الســلع األساســية» بشــأن املــوارد الطبيعيــة هــو ً
أيضــا نقطــة اعــراض رئيســية من
منظمــات املجتمــع املــدين( .)127وىلع ســبيل املثــال ،يشــدد كونــكا( )128ىلع املفارقــة
املتمثلــة يف اإلدارة العامليــة للميــاه ،والــي تتمــز بانلوايــا الــي تقــوم بهــا شــباكت
اخلــراء واملنظمــات غــر احلكوميــة ادلويلــة لوضــع قواعــد وخمططــات مؤسســية،
ً
بــروزا مــن
باتلــوازي مــع االداعءات املتصاعــدة مــن اجلهــات الفاعلــة األقــل
املجتمــع املــدين.
ومــن منظــور رأيس ،يمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين أن تعــزز
انلطــاق ادلويل بلنــاء املشــالك ابليئيــة بوصفهــا قضايــا اعمليــة (مثــل إزالــة الغابات
واهلجــرات ابليئيــة) ،أو ىلع العكــس مــن ذلــك ،لزيــادة بروزهــا ىلع الصعيــد
ادلويل مــن أجــل االســتجابة بلعــض القضايــا ابليئيــة املحليــة (مثــل الــرااعت
االســتخراجية والوصــول إىل ميــاه الــرب) .ومــن منظــور أفــي ،يمكــن للجهات
الفاعلــة املهمشــة مــن املجتمــع املــدين أن تكتســب مزيـ ً
ـدا مــن الســلطة مــن

خــال إنشــاء شــباكت عــر وطنيــة أو رشااكت بــن أصحــاب املصلحــة املتعددين
(مثــل شــباكت الســان األصليــن والفالحــن عــر احلــدود الوطنيــة) .مفهــوم
احلوكمــة متعــددة املســتويات مفيــد للكشــف عــن كيفيــة قيــام اجلهــات الفاعلــة
باتلعبئــة يف آن واحــد يف نطــاق خمتلــف الواليــات القضائيــة (مثــل الوطنيــة،
واإلقليميــة واملحليــة) واإلقليميــة (مثــل القــرى واألحــواض اهليدروغرافيــة)
والقطاعيــة (مثــل الطاقــة واتلجــارة)( .)129ومــن املفيــد ً
أيضــا فهــم االســراتيجيات
املســتخدمة للتأثــر ىلع هــذا اهليــل متعــدد الطبقــات لصنــع القــرار .وكمــا تــم
تطويــره يف هــذا الفصــل ،فــإن حتليــل القواعــد واخلطابــات هل أهميــة خاصــة
لفهــم عالقــات القــوة الــي حتــدث داخــل املجتمــع املــدين عــر الوطــي .ويتــم
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إيــاء اهتمــام خــاص للجهــات الفاعلــة الــي تقــوم بــدور الوســطاء أو الســمارسة
بــن املســتويات .ويف اجلــزء اتلــايل ،تظهــر أنــواع خمتلفــة مــن اجلهــات الفاعلــة
داخــل املجتمــع املــدين عــر الوطــي لتســليط الضــوء ىلع تعدديــة اجلهــات
الفاعلــة واتلعريفــات.

ابلحث عن املجتمع املدين عرب الوطين
ويســلط انلهــج عــر الوطــي داخــل نظريــة العالقــات ادلويلــة ،الضــوء ىلع
ديناميــات اجلهــات الفاعلــة الــي تتدخــل ليــس فقــط حــول ادلول القوميــة،
ولكــن ىلع مســتويات متعــددة( .)130ويمكــن تعريــف العالقــات عــر الوطنيــة
بأنهــا «تفاعــات منتظمــة عــر احلــدود القوميــة؛ حيــث يكــون أحــد الفاعلــن
ً
ىلع األقــل وكيــا غــر دويل أو ﻻ يعمــل نيابــة عــن حكومــة وطنيــة أو منظمــة
حكوميــة دويلــة»( .)131ويوفــر املنظــور عــر الوطــي وجهــة نظــر أكــر ديناميــة
بشــأن اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين ،الــي ينظــر إيلهــا بوصفهــا عوامــل
ومواضيــع للتغيــر( .)132كمــا أنــه يكــر الفكــرة القائلــة بــأن القــرارات املتخذة
ً
ًّ
تلقائيــا ىلع مســتويات أدىن بأثــر تعاقــي .وبــدل مــن
ىلع انلطــاق ادلويل ســتطبق
انلطــاق العالــي أو املحــي احلقيــي ،فمــن األنســب احلديــث عــن سلســلة مــن
اتلفاعــات مــع هيــل دينــايم جوهــري.
وقــد قــدم مؤلفــون خمتلفــون تعريفــات للمجتمــع املــدين عــر الوطــي،
والعالــي ،وادلويل ،بهــدف بنــاء فئــة موحــدة مــن اتلحليــل .وحلــل بعــض املؤلفني
املجتمــع املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة بوصفهــا عنــارص للتنســيق واتلعــاون
الوثيــق ىلع الصعيــد ادلويل( .)133ويشــر آخــرون إىل صعوبــة حتديــد حــدود اجلهــات
الفاعلــة يف فئــة واحــدة ،وهــو مــا يتضــح مــن إشــايلة مــا إذا اكن ينبــي إدراج
األعمــال اتلجاريــة اخلاصــة كأطــراف فاعلــة يف املجتمــع املــدين أم ﻻ( .)134ويــرد
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يف الفقــرات اتلايلــة وصــف للخصائــص واالختالفــات الرئيســية ﻷربعــة أنــواع
رئيســية مــن اجلهــات الفاعلــة .وﻻ تشــل هــذه اجلهــات الفاعلــة قائمــة حرصيــة
ولكنهــا تقــدم ملحــة اعمــة مثــرة لالهتمــام عــن مشــاركة املجتمــع املــدين يف
اإلدارة ابليئيــة العامليــة.
ومــع تكاثــر املؤتمــرات ابليئيــة العامليــة يف الســبعينيات ،واملفاوضــات
املتعلقــة باملعاهــدات يف التســعينيات ،زادت خمتلــف املنظمــات غــر احلكوميــة
مــن مشــاركتها ادلويلــة .وقــد ظهــرت أول املنظمــات غــر احلكوميــة ادلويلــة
الرئيســية يف ميــدان اتلنــوع ابليولــويج وحفــظ الغابــات ،مثــل الصنــدوق العالــي
للحيــاة الربيــة  ،WWFومنظمــة جريــن بيــس ،واالحتــاد ادلويل حلفــظ الطبيعــة
 .IUCNوبــدأت هــذه املنظمــات غــر احلكوميــة يف ادلفــاع عــن القيمــة ابليئيــة
للغابــات ىلع الصعيــد ادلويل ،وهــو مــا يــرر إنشــاء مناطــق حمميــة .وأصبحــت
هــذه اجلهــات الفاعلــة ،بدورهــا ،جـ ً
ـزءا مــن ســياق اعلــي أوســع يركــز ىلع تعزيــز
الــويع بشــأن األرضار ابليئيــة؛ مثــل إزالــة الغابــات الكبــرة يف منطقــة األمــازون،
وانقــراض األنــواع ىلع نطــاق واســع( .)135وقامــت ً
أيضــا بــدور الوســطاء الرئيســيني
وممثــي اجلهــات الفاعلــة املهمشــة؛ مثــل الشــعوب األصليــة واملجتمعــات
املحليــة(.)136

ويف إطــار العالقــات ادلويلــة ،هنــاك فئــة هامــة أخــرى مــن اجلهــات الفاعلــة
يه الشــباكت احلقوقيــة عــر الوطنيــة  .TANsوتشــر الشــباكت احلقوقيــة عــر
الوطنيــة إىل «اجلهــات الفاعلــة الــي تعمــل ىلع الصعيــد ادلويل بشــأن قضيــة
مــا ،والــي ترتبــط بالقيــم املشــركة ،واخلطــاب املشــرك ،واتلبــادل الكثيــف
دورا ًّ
للمعلومــات واخلدمــات»( .)137ويــؤدي هــذا انلــوع مــن الشــباكت ً
هامــا يف
تنظيــم العوملــة ،ويســى يف املقــام األول إىل اتلأثــر ىلع ادلول واملنظمــات ادلويلــة.
وبهــذا املعــى ،شــاركت املنظمــات غــر احلكوميــة ادلويلــة يف عمليــة إاعدة
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تعريــف املعايــر العامليــة ،مــرزة دورهــا الوســيط بــن اجلهــات الفاعلــة املحليــة
ومطابلاتهــا العامليــة .وترتبــط بعــض أمثلــة الشــباكت احلقوقيــة عــر الوطنيــة
انلاشــئة يف املجــال ابليــي بمطابلــات العدالــة ابليئيــة العامليــة ،كمــا يف حــاالت
محلــة ياســوين  ITTلإلبقــاء ىلع انلفــط يف األمــازون اإلكوادوريــة( ،)138أو حركــة
ً
وثاثلـــا :تنشــأ جمموعــة أخــرى مــن اجلهــات
مناهضــة ســد نارمــادا يف اهلنــد(،)139
الفاعلــة لســد الفجــوة يف انعــدام ايلقــن واتلعقيــدات العلميــة املتصلــة باملشــالك
ابليئيــة العامليــة .وتعــرف هــذه املجتمعــات املعرفيــة بأنهــا «شــبكة مــن املهنيــن
ذوي اخلــرة والكفــاءة املعــرف بهــا يف جمــال معــن واداعء موثــوق باملعرفــة ذات
الصلــة بالسياســات داخــل ذلــك املجــال أو املســاحة»( .)140ويتمزي اخلــراء اتلقنيون
باملهنيــة والســلطة يف جمــال حمــدد ،واملعرفــة العلميــة واحليــاد( .)141ومــن األمثلــة
الرمزيــة لألوســاط املعرفيــة الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ ،واذلي
أنشــئ يف اعم  1988لالســتجابة ملــا يكتنــف ظاهــرة تغــر املنــاخ مــن عــدم
ايلقــن واتلعقيــد ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار.
ًّ
وأخـ ً
تدرجييــا إدمــاج اجلهــات الفاعلــة مــن منظمــات املجتمــع
ـرا ،جيــري

املــدين يف العمليــات ابليئيــة العامليــة مــن خــال إنشــاء شــباكت قاعديــة عــر
وطنيــة( .)142وتكمــن خصوصيــة هــذه الشــباكت يف إدارتهــا اذلاتيــة وعضويتهــا،
ـرا مــن منظمــات شــعبية  -تُعـ َّ
ألنهــا تتألــف حـ ً
ـرف بأنهــا «األشــد تأثـ ً
ـرا مــن
حيــث الظــروف املاديــة حلياتهــا ايلوميــة»( – )143تقــدم وتتلــى اخلدمــة اجلماعيــة يف
نفــس الوقــت ،وباتلــايل يه املعنيــة مبــارشة بالقضيــة الــي تدافــع عنهــا .ويعكس
هــذا املفهــوم فكــرة األقلمــة العامليــة( ،)144والــي تشــر إىل ادلور النشــط اذلي
تقــوم بــه املجتمعــات املحليــة الســتعادة زمــام القضايــا ادلويلــة الــي تؤثــر عليهــا
بشــل مبــارش .ويمكــن أن حيــدث ذلــك مــن خــال زيــادة الــويع باملصالــح
والقيــم املشــركة مــع اجلهــات الفاعلــة املحليــة األخــرى الــي اكنــت معزولــة
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يف الســابق عــن بعضهــا( .)145ومــن األمثلــة ىلع الشــبكة القاعديــة عــر الوطنيــة
منســقة منظمــات الســان األصليــن يف حــوض األمــازون  ،COICAوالىت أنشــئت
يف اعم  1984لدلفــاع عــن احلقــوق اإلقليميــة واالســتقالل اذلايت املحــي.

ابلحث داخل املجتمع املدين :الرشعية وادليمقراطية
ويثــر تعــدد اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين وتفاعالتهــا يف اإلدارة
ابليئيــة العامليــة تســاؤالت بشــأن الرشعيــة واتلمثيــل بــن املســتويات املحليــة
وادلويلــة .وقــد قــام مؤلفــون خمتلفــون بتحليــل الرشعيــة بوصفهــا افتقـ ً
ـارا إىل
ســلطة املؤسســات يف جمــال اإلدارة ابليئيــة .وقــد دافعــوا عــن إنشــاء منظمــة
بيئيــة اعمليــة( .)146ويف منظــور اجتمــايع بالــغ األهميــة ،حيلــل برنشــتاين( )147تعــدد
املبــادرات الــي حيتمــل أن تكــون تنافســية لســد انلقــص يف الســلطة واكتســاب
الســلطة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة .ويعــرف الرشعيــة السياســية بأنهــا «قبــول
وتربيــر القاعــدة املشــركة مــن قبــل املجتمــع املحــي»( ،)148مــع التشــديد ىلع دور
ً
اتلصــورات حــول أكــر اجلهــات الفاعلــة وجــداول األعمــال رشعيــة.
وتدعونــا تعدديــة اجلهــات الفاعلــة ،واالختالفــات يف الســلطة ،إىل تفكيــك
الفئــة املوحــدة للمجتمــع املــدين عــر الوطــي .ويف الواقــع ،إن معظــم ابلحــوث
ركــزت ىلع اتلفاعــات بــن املنظمــات غــر احلكوميــة واحلكومــات ،أو بــن
الشــباكت احلقوقيــة عــر الوطنيــة واملنظمــات ادلويلة .ومــع ذلك ،فــإن اتلفاعالت
واالســراتيجيات والــرااعت ادلاخليــة بــن اجلهــات الفاعلــة والشــباكت يف
املجتمــع املــدين هلــا أهميــة ً
أيضــا يف حتليــل اتلغــرات يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة.
وتشــر دراســات خمتلفــة إىل حــدود الطابــع ادليمقــرايط املثــايل املنســوبة إىل
اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة( .)149ومــن األمثلــة
اتلجريبيــة املثــرة لالهتمــام الــي تربهــن ىلع وجــود قضايــا الرشعيــة بــن اجلهات
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الفاعلــة يف املجتمــع املــدين ،املطابلــة مــن شــباكت الشــعوب األصليــة الــي تتمتــع
بمزيــد مــن االســتقاليلة واتلمثيــل اذلايت فيمــا يتعلــق باملنظمــات غــر احلكوميــة
ً
املعنيــة باحلفــظ ،بهــدف ادلفــاع عــن رؤيــة أكــر تكامــا إلدارة الغابــات(.)150
ٌّ
ويعــرف لك مــن دوميولــن وبيبس-يلهايلــور( ،)151الشــبكة ﻻ كهيــل ولكــن
كاكئــن اجتمــايع ينــوب عــن األدوات واتلمثيــات .ومــن األمثلــة املثــرة
لالهتمــام االعــراف بمبــدأ الســيادة الغذائيــة وتفســراته املتعــددة مــن قبــل
منظمــات املجتمــع املــدين .وعندمــا تســتخدم شــباكت الشــعوب األصليــة احلجــج
املتعلقــة باحلفــظ؛ تكــون حــراكت الفالحــن عــر الوطنيــة  -مثــل حركــة فيــا
ً
اكمبيســينا  -أكــر اتصــال بمنظــور االســتغالل واالبتــار املســتدامني( .)152وفيمــا
ً
()153
مؤخــرا باحلاجــة إىل إاعدة
يتعلــق بفئــة املجتمعــات املعرفيــة ،أقــر هــاس
تعريــف املفهــوم؛ حبيــث يشــمل حتليــل املســائل ادلاخليــة يف جمــال بنــاء املعــارف
العلميــة املشــركة.
ركــزت نظريــة العالقــات ادلويلــة واحلركــة االجتماعيــة ىلع حتليــل اآلثــار

اخلارجيــة للمجتمــع املــدين عــر الوطــي ىلع ادلول وعمليــات صنــع القــرار
ومــن منظــور سوســيولويج ،تــم تعريــف العمــل اجلمــايع عــر الوطــي بأنــه
«احلمــات ادلويلــة املنســقة مــن جانــب شــباكت النشــطاء ضــد اجلهــات
الفاعلــة ادلويلــة ،أو ادلول األخــرى ،أو املؤسســات ادلويلــة»( .)155فعــى ســبيل
ً
ـا لشــبكة العوملــة ادليمقراطيــة ،مسـ ً
ـلطا الضــوء
املثــال ،قــدم ســميث( )156حتليـ
ىلع فشــلها يف حتــدي انلمــوذج املهيمــن للعوملــة الليربايلــة ادليمقراطيــة بســبب
افتقارهــا إىل االتســاق والرتابــط .كمــا عــزت دراســات العالقــات ادلويلــة ً
أيضــا
ً
دورا مصغـ ً
ـرا إىل اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف نمــوذج دورة احليــاة(.)157
وبهــذا املعــى ،تشــارك اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف املراحــل املبكــرة
مــن ظهــور العــرف ،مــن خــال االســراتيجيات احلقوقيــة ،ولكــن ليــس يف
مرحلــي النــر واتلدويــل.
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وتشــدد معظــم هــذه املقاربــات ىلع الطابــع اخلــايف أو اتلفاعــي للحــراكت
االجتماعيــة عــر الوطنيــة( .)158وﻻ يــزال تركــز عملهــا غــر متصــل بموضــوع
ادلراســة ،وقيــاس الفعايلــة مــن حيــث آثارهــا ىلع ادلول ،وغريهــا مــن اجلهــات
الفاعلــة ادلولــة( .)159واســتجابة هلــذه القيــود ،يطلــب مؤلفــون آخــرون دراســة
الشــباكت األكــر اســتدامة الــي تقــوم بتنفيــذ اســراتيجيات أخــرى خبــاف
االحتجــاج( )160وينظــر ســوندرز( )161إىل الشــباكت ابليئيــة بوصفهــا املتغــر انلاتــج
اذلي ينبــي تفســره ،وليــس العامــل اذلي يفــر اآلثــار واتلغــرات السياســية.
ويتطلــب حتليــل الشــباكت القاعديــة عــر الوطنيــة ً
فهمــا أعمــق للتنــوع فيمــا
بــن – وضمــن  -األعضــاء ىلع انلطــاق املحــي ودرجــة االســتقالل اذلايت بــن
مســتويات اتلمثيــل .ويركــز القســم اتلــايل بوجــه خــاص ىلع هــذه اجلهــات
الفاعلــة والقضايــا املحــددة.

مساحات جديدة من اتلدويل واالستقاليلة
يهــدف هــذا اجلــزء إىل حتليــل املشــاركة ادلويلــة للمجتمــع املــدين باعتبــاره
ً
حمــرك للتغيــر فيمــا يتعلــق بالسياســات ابليئيــة العامليــة .ويتحــدث بعــض
املؤلفــن عــن ادلور اجلغــرايف يف دراســة احلــراكت االجتماعيــة ،مــع الرتكــز
ىلع الصــات بــن السياســات واســعة انلطــاق والعمــل اجلمــايع عــر الوطــي.
وقــد تــم تعريــف مفهــوم الــوزن يف جمــال اجلغرافيــا احلرجــة باعتبــاره العمليــة
اتلفاعليــة الــي تقــوم عليهــا عالقــات القــوة بــن اجلهــات الفاعلــة( .)162فمــن
ناحيــة ،تشــكك مشــاركة اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين ىلع الصعيــد
ادلويل يف االســراتيجيات املســتخدمة إلاعدة صياغــة القواعــد واحلقــوق العامليــة
القائمــة ،واســتخدام اتلداخــات أو الروابــط املفقــودة بــن انلظــم والقطــااعت
ادلويلــة ،وبــن رشعنــة اتلمثيــل ادلويل( .)163ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تدويــل
168

اجلهــات الفاعلــة خبــاف ادلول :دور املجتمــع
املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة كمحــرك للتغيري

ً
آثــارا ىلع مســتوى اســتقاليلته ،مــن خــال عمليــات
املجتمــع املــدين حيــدث
اتلأهيــل املهــي وبنــاء اخلــرات(.)164
وحيــدد ســايمنت( )165ثالثــة حمــاور رئيســية تلدويــل احلــراكت االجتماعيــة:
اتلأطــر العالــي ،وجممــواعت جديــدة مــن االســراتيجيات ،واألشــال اجلديــدة
للتمثيــل ادلويل .وترتبــط األوىل باســراتيجيات اتلأطــر الــي تعــرف بأنهــا «اجلهود
االســراتيجية الــي تبذهلــا جممــواعت مــن انلــاس لصياغة مفاهيــم مشــركة للعالم
وألنفســهم الــي ترشعــن وحتفــز العمــل اجلمــايع»( .)166ويثــر ســايمنت( ،)167يف
تعليــق اعم ،ومارتــن( )168فيمــا يتعلــق حبملــة ياســوين  ،ITTنقطــة مثــرة لالهتمــام
مفادهــا أنــه إذا اكنــت اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين كثـ ً
ـرا مــا تعتمــد ىلع
املعايــر العامليــة القائمــة ،مثــل حقــوق اإلنســان العامليــة ،لدلفــاع عــن قضيتهــا،
فإنهــا تســهم ً
أيضــا يف إاعدة صياغتهــا مــن خــال اتلمثيــات ابلديلــة .ومــن
األمثلــة ىلع ذلــك ،االعــراف بــادلور احلاســم اذلي تؤديــه املجتمعــات املحليــة يف
توفــر ميــاه الــرب يف املناطــق الريفيــة( .)169وكبديــل ذللــك ،يمكن وضــع املعايري
ً
املحليــة يف صيغــة اعمليــة ،مثــا بلنــاء هويــة مشــركة أو اكتســاب نفــوذ أكــر يف
املســاحات األىلع لصنــع القــرار .ومــن األمثلــة ىلع ذلــك ماكفحــة الشــباكت عــر
الوطنيــة للشــعوب األصليــة وجمتمعــات الغابــات مــن أجــل االعــراف باحلقــوق
اإلقليميــة ،وحتــدي انلمــوذج املهيمــن للمعايــر ابليئيــة القائمــة ىلع الســوق(.)170
وتتســم اســراتيجيات إاعدة الصياغــة بأهميــة خاصــة يف ســياق «خطابــات اخلــراء
الــي تضــع قواعــد للمعامــات العامليــة ،حــى يف اجلوانــب اتلقدميــة مــن انلظــام
ادلويل ،الــي خلفــت انلــاس العاديــن وراءهــا»(.)171
أحــد اآلثــار األخــرى للتدويــل هــو تعبئــة اســراتيجيات مبتكــرة تتجــاوز
االحتجــاج .وتتمثــل إحــدى اســراتيجيات العمــل الرئيســية الــي تســتخدمها
شــباكت املجتمــع املــدين عــر الوطنيــة يف إدماجهــا يف انلظــم والقطــااعت ابليئيــة
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ادلويلــة املنقســمة .ويشــر االنقســام إىل مفهــوم تعقيــد انلظــام واذلي يتــم تعريفــه
بأنــه «شــبكة مــن ثالثــة أو أكــر مــن انلظــم ادلويلــة الــي تتصــل بموضــوع
مشــرك؛ إظهــار العضويــة املتداخلــة؛ وتويلــد اتلفاعــات املوضوعيــة أو
املعياريــة أو العملياتيــة املعــرف بهــا ىلع أنهــا تنطــوي ىلع مشــالك حمتملــة ســواء
اكنــت تــدار بفعايلــة أم ال»( .)172وقــد طــور أورســيين( )173مفهــوم «التســوق متعــدد
املنتديــات» تلحديــد قــدرة اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين ىلع حتويــل
ً
املشــاركة واتلأييــد مــن ســاحة إىل أخــرى وفقــا تلقبلهــا وخلدمــة مصالــح معينــة.
فمــن ناحيــة ،يمكــن للجهــات الفاعلــة أن تســهم يف دمــج انلظــم والســاحات
الــي اكنــت منفصلــة مــن قبــل .ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن للجهــات الفاعلــة
أن تعــزم زيــادة اتلداخــل القائــم بــن انلظــم والقطــااعت تلعزيــز مطابلاتهــا.
ومــن األمثلــة اتلوضيحيــة ىلع ذلــك ،تأثــر شــباكت الشــعوب األصليــة عــر
الوطنيــة يف حتديــد أوجــه اتلداخــل بــن نظــام املنــاخ ونظــام اتلنــوع ابليولــويج
ًّ
بيولوجيــا ،وزيــادة اتلفاوتــات
(إعطــاء األولويــة للكربــون ىلع الغابــات املتنوعــة
االجتماعيــة املحليــة)( )174خلدمــة مصلحتهــم يف اســتعادة الســيطرة ىلع الصناديــق
العامليــة للمنــاخ وىلع احلقــوق اإلقليميــة.
تواجــه الســاحات ابليئيــة العامليــة حتديــات مزتايــدة مــن قبــل أشــال
ً
أساســا عــن املســتوى املحــي واألشــال املبــارشة
اتلمثيــل اجلديــدة انلاشــئة
للعمــل اجلمــايع .غــر أن مشــاركة املنظمــات القاعديــة ىلع الصعيــد ادلويل ال
حتــل فجــوة الرشعيــة املشــار إيلهــا يف القســم الســابق .بــل ىلع العكــس مــن
ذلــك ،تميــل بعــض الشــباكت القاعديــة عــر الوطنيــة إىل استنســاخ ممارســات
ٌّ
نــزع التســييس .ويعــرف لك مــن ويلســون وســوينجيدو( )175هــذه العمليــة بأنهــا
«نظــام اعلــي ﻻ حــدود هل حيــث يتــم صياغــة القواعــد مــن قبــل جممــواعت مــن
اتلكنوقــراط وتأطريهــا يف ضــوء رشوط حمايــدة مــن إعــدادات املعايــر واملواءمــة».
170

اجلهــات الفاعلــة خبــاف ادلول :دور املجتمــع
املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة كمحــرك للتغيري

ويتــم اســتخدام نــزع التســييس تلربيــر إماكنيــة تمثيــل جهــات فاعلــة حمليــة
ًّ
متنوعــة حقــا بتوحيدهــا يف فئــة مشــركة ،واملطابلــة خبــرات جديــدة.
وأخـ ً
ـرا ،فــإن اإلدمــاج املتصاعــد ملنظمــات املجتمــع املــدين يف جمــاالت صنــع
القــرار ىلع املســتوى العالــي ينطــوي ىلع مســاحات جديــدة مــن االســتقالل
اذلايت ،بمــا يف ذلــك عمليــات اتلأهيــل املهــي واألشــال ابلديلــة مــن اخلــرة.
ويمــز ســتجنبورج( )176بــن «منظمــات احلركــة الكالســيكية الــي تعتمــد ىلع
اتلعبئــة اجلماهرييــة لعنــارص «املســتفيدين» كمشــاركني نشــطني ،ومنظمــات
احلركــة االجتماعيــة  SMOsاملهنيــة الــي تعتمــد يف املقــام األول ىلع القــادة
املأجوريــن وعنــارص «الضمــر» اذليــن يســاهمون باملــال وهــم أعضــاء صوريــون
أكــر منهــم أعضــاء نشــطني( )177ويتحــدث ســايمنت(ً )178
أيضــا عــن اجتــاه
متصاعــد حنــو حتويــل املنظمــات غــر احلكوميــة إىل حــراكت قاعديــة .ومــن
األمثلــة اتلوضيحيــة ىلع ذلــك اتلوســع يف إدراج اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع
املــدين كأصحــاب مصلحــة رئيســيني ،يف جمــاالت صنــع القــرارات املتعلقــة

باملنــاخ العالــي .وبالفعــل أطلــق برنامــج ( UN-REDDبرنامــج األمــم املتحــدة
خلفــض االنبعاثــات انلاجتــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا) يف اعم  ،2008يف إطــار
خبــرا ًّ
ً
تقنيــا ناشــئًا
انلظــام ادلويل تلغــر املنــاخ .ويهــدف الربنامــج ،بوصفــه
َّ
وقويــا ،إىل ماكفحــة إزالــة الغابــات بإجيــاد قيمــة مايلــة للكربــون املخــزون يف
الغابــات مــن خــال آيلــات الســوق( .)179ويعــد الطلــب املزتايــد ىلع منظمــات
املجتمــع املــدين املفصليــة ،واملنظمــة ،واتلمثيليــة يف عمليــات صنــع القــرار اتلابعة
ً
لربنامــج  UN-REDDمثــال ىلع ادليناميــات اجلديــدة للتأهيــل املهــي( .)180وكنتاج
هلــذه ادليناميــة املهنيــة ،يظهــر نــوع جديــد مــن اخلــرات املحليــة والشــعبية
يف الســاحات ابليئيــة العامليــة ،متجـ ً
ـاوزا منطــق اخلــراء واملاكفحــن( .)181وتشــر
اخلــرة القاعديــة إىل «جمموعــة واســعة مــن املهــارات العمليــة واخلــرة املرتاكمــة،
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وإن لــم يكــن مــن دون أي مؤهــات رســمية»( .)182وتكشــف دراســة اتلغــرات
يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة مــن خــال عدســات شــباكت املجتمــع املــدين عــر
الوطنيــة عــن جمموعــة متنوعــة مــن االبتــارات الــي حتتــاج إىل مزيــد مــن
ابلحــث.

خمتتم
لقــد أوضــح هــذا الفصــل أهميــة انلظــر يف ســياق وتعدديــة اجلهــات الفاعلــة
واالقرتابــات انلظريــة تلحليــل املشــاركة ادلويلــة للمجتمــع املــدين واملنظمــات
غــر احلكوميــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة .والواقــع أن هــذه املشــاركة حتــدث يف
ســياق اإلدارة ابليئيــة املعقــدة واملتعــددة انلطاقــات؛ مــن حيــث مســتويات صنــع
القــرار واجلهــات الفاعلــة والقطــااعت .ويــدل العــرض القصــر للجهــات الفاعلة
الــي تشــل املجتمــع املــدين عــر الوطــي ىلع اتلعدديــة الكبــرة للجهــات الفاعلة
واســتحالة حتديــد فئــة موحــدة .وهــذا يثــر حتفظــات نظريــة تتعلــق بمســائل
ً
وأخــرا ،اســتهدف القســم
الرشعيــة وادليمقراطيــة والــرااعت ادلاخليــة.
األخــر حتليــل بعــض طرائــق اتلغيــر يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة الــي قدمتهــا
اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين ،بمــا يتجــاوز حتليــل الفعايلــة وادليمقراطيــة
اخلارجيــة .وقــد حظيــت املنظمــات القاعديــة برتكــز خــاص لــي ال تستنســخ
اتلحليــات املتعمقــة للمنظمــات غــر احلكوميــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة
ادلويلــة انلافــذة.
وقــد تــم حتديــد مخســة تغيــرات رئيســية :إاعدة صياغــة املعايــر العامليــة

بتفســرات بديلــة وطرائــق تنفيــذ متماســكة ،وربــط انلظــم ابليئيــة ادلويلــة
املنقســمة كأداة للتاكمــل أو الضغــط ،وتعريــف األشــال اجلديــدة للتمثيــل
القاعــدي ىلع انلطــاق ادلويل بمــا يتجــاوز اســراتيجيات االحتجــاج املتصلــة
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اجلهــات الفاعلــة خبــاف ادلول :دور املجتمــع
املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة كمحــرك للتغيري

بعمليــات نــزع التســييس ،واتلأهيــل املهــي للمجتمــع املــدين مــن خــال إدراجه
يف ســاحات صنــع القــرار ادلويلــة املعقــدة ،وبنــاء اخلــرات القاعديــة اجلديــدة.
وتــدل هــذه اتلغيــرات ىلع وجــود أثــر مــزدوج :املشــاركة ادلويلــة للمجتمــع
املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة ،وعمليــات تدويــل ألشــال االســتقالل اذلايت
واخلــرة يف املجتمــع املــدين.
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معهد مورا ،املكسيك

مقدمة :فعايلة املعونة ابليئية وتغري املناخ
ينــدرج اتلمويــل املتعلــق بتغــر املنــاخ وأدوات تنفيــذه حتــت املجــال األوســع
نطاقًــا للمعونــة ابليئيــة ادلويلــة  ،IEAواذلي تُ ِّ
عرفــه منظمــة اتلعــاون االقتصــادي
واتلنميــة  OECDبأنــه جممــوع ادلعــم االقتصــادي اثلنــايئ ،ومتعــدد األطــراف
املقــدم إىل ابلــدان انلاميــة مــن أجــل األغــراض ابليئيــة( .)183وىلع مدى الســنوات
ُ
األربعــن املاضيــة ،نفــذت طائفــة واســعة مــن االســتجابات للمشــالك ابليئيــة من
خــال جمموعــة مــن انلظــم املتفاعلــة مــع جهــات فاعلــة متعــددة ىلع مســتويات
خمتلفــة .وتشــمل االســتجابات اتلقليديــة ىلع الصعيديــن الوطــي والعالــي إنشــاء
القواعــد والقوانــن واملؤسســات ،مــع إنشــاء منظمــات دويلــة للعمــل كمنظمــن
ىلع املســتوى العالــي .ومــن الراكئــز اهلامــة هلــذه االســراتيجية العامليــة للبيئــة،
املبــادرات االقتصاديــة واملايلــة .وقــد ظلــت ابليئــة ىلع رأس جــدول األعمــال
ً
مؤخــرا ىلع
منــذ قمــة األرض يف ريــو دي جانــرو يف اعم  ،1992كمــا أن الرتكــز
اقتصاديــات تغــر املنــاخ حيــول االهتمــام إىل تكايلــف اتلخفيــف مــن آثــار
تغــر املنــاخ واتلكيــف معهــا بالنســبة للبــدان انلاميــة.
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وتشــدد األدبيــات ادلويلــة املهيمنــة واخلاصــة بفعايلــة املعونــة العامليــة ىلع أن
املعونــة متعــددة األطــراف أفضــل مــن املعونــة اثلنائيــة .مــن أجــل إثبــات ذلــك،
تســتخدم معظــم ادلراســات األســايلب اتلجريبيــة الســتخالص االســتدالالت
مــن بيانــات التسلســل الزمــي عــر الوطنيــة املجمعــة بدقــة اعيلــة( .)184وتشــر
االســتنتاجات العامــة هلــذه األدبيــات إىل أن القنــوات متعــددة األطــراف مثــل
ابلنــك ادلويل ومرفــق ابليئــة العالــي  GEFوتلــك الــي تســيطر عليهــا األمــم
املتحــدة و /أو بنــوك اتلنميــة اإلقليميــة املختلفــة ،توفــر بوجــه اعم قـ ً
ـدرا أكــر مــن
الســيطرة ىلع ادلول املتلقيــة .وتشــر انلتائــج إىل أن الــواكالت متعــددة األطــراف
ً
تمــول بدلانــا ومشــاريع خمتلفة مقارنــة باجلهــات املاحنة اثلنائيــة ،وتميل املســاعدة
متعــددة األطــراف إىل اســتهداف ابلــدان الفقــرة ذات االحتياجــات األكــر(.)185
وترتبــط املعونــة متعــددة األطــراف ً
أيضــا  -والــي تميــل إىل أن تكــون أقــل
ً
تسييســا  -بنتائــج أفضــل ،وتبــدو أكــر قــدرة ىلع فــرض تنفيــذ أكــر فعايلــة(.)186
ومــع ذلــك ،هنــاك حتديــات كبــرة يف اتلعامــل مــع انلظــام متعــدد األطــراف،
اذلي أصبــح معقـ ً
ـدا بصــورة مزتايــدة .وهــو يضــم مــا يزيــد كثـ ً
ـرا ىلع  200واكلــة،

ممــا يزيــد مــن االنقســام واالزدواجيــة .ويف حــن يبــدو أن بعــض االتفاقــات
اعيلــة األداء (مثــل بروتوكــول مونرتيــال وإىل حــد مــا بروتوكــول كيوتــو) ،فــإن
فعايلــة ابلعــض اآلخــر تعتــر حمــدودة .وتــراوح اتلحفظــات املتعلقــة باالتفاقــات
بــن اتلعقيــد املؤســي امللمــوس ،واالفتقــار إىل الشــفافية ،وارتفــاع اتلاكيلــف
املطلقــة ،وعــدم كفايــة األدلــة ىلع الفعايلــة ،ضمــن أمــور أخــرى .ومــع تزايــد
الضغــط ىلع املزيانيــات املحليــة ،مــا فتئــت احلكومــات املاحنــة تشــدد بدرجــة
ً
أكــر ىلع تقييــم فعايلــة وأهميــة االتفاقــات ابليئيــة املختلفــة بوصفهــا ديلــا
ٍّ
ألفضــل طريقــة تلوزيــع لك مــن مواردهــا ووقــت موظفيهــا بينهمــا(.)187
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وعندمــا نقــوم بتضييــق نطــاق فعايلــة املعونــة ابليئيــة  ،EAEجتــري مناقشــة
مفتوحــة بشــأن الكيفيــة الــي يتــم بهــا إيصــال املعونــة اخلــراء ىلع حنــو أفضــل
ً
ىلع الصعيــد متعــدد األطــراف بــدل مــن الوصــول إيلهــا عــر القنــوات اثلنائيــة.
وخيربنــا حتليــل قواعــد ابليانــات املختلفــة (مثــل بيانــات املعونــة) أن املعونــة
ابليئيــة جيــري ختصيصهــا بصــورة مزتايــدة ىلع أســاس ثنــايئ ،مــن خــال واكالت
ً
املعونــة الوطنيــة بــدل مــن متعــددة األطــراف ،مــن خــال املنظمــات والقنــوات
ادلويلــة الــي أنشــئت هلــذا الغــرض .وإذا نظرنــا إىل االجتاهــات اتلارخييــة ،فإنــه
بــن اعيم  ،1990و 2008زاد مقــدار املعونــة ابليئيــة املوجهــة مــن خــال املؤسســات
متعــددة األطــراف بنســبة  %16تقريبًــا .وىلع انلقيــض مــن ذلــك ،زادت مســتويات
املعونــة ابليئيــة اثلنائيــة بأكــر مــن الضعــف خــال الفــرة نفســها؛ حيــث
ارتفعــت مــن  3.6مليــار دوﻻر أمريكــي إىل  6.5مليــار دوﻻر أمريكــي .ومــن
انلاحيــة النســبية ،خصصــت نســبة  %58مــن املعونــة ابليئيــة مــن خــال الواكالت
متعــددة األطــراف يف الفــرة مــن  .1994-1990وحبلــول الفــرة مــن ،2008-2005
ً
اخنفــض هــذا الرقــم إىل  .)188(%42وذللــك ،وخالفــا لالجتاهــات العامليــة ،تبــن
األدلــة أن املعونــة اخلــراء اثلنائيــة «مفضلــة» مــن جانــب املاحنــن باعتبارهــا
وســيلة فعالــة إليصــال املعونــة ،ىلع الرغــم مــن أنــه يلــزم إجــراء مزيــد مــن
ابلحــوث بشــأن دراســات حــاالت حمــددة مــن أجــل تعزيــز فهمنــا هلــذا األمــر.
وإذا اكن فهمنــا للتمويــل العالــي املتعلــق باملنــاخ منقسـ ً
ـما ،فــإن األحجيــة
يمكــن أن تكــون أكــر تعقيـ ً
ـدا عندمــا ننقــل اتلحليــل إىل اآليلــات اإلقليميــة.
فعــى ســبيل املثــال ،ترتكــز معظــم املــوارد يف منطقــة أمريــكا الالتينيــة وابلحــر
الاكريــي يف أكــر االقتصــادات يف املنطقة؛ مثل املكســيك والربازيــل .وىلع انلقيض
مــن ذلــك ،فــإن بقيــة ابلــدان ،وﻻ ســيما ابلــدان املعرضــة بشــدة ملخاطــر تغــر
املنــاخ (مثــل تلــك الــي تتطابــق مــع أمريــكا الوســطي) قــد تلقــت حــى اآلن
معونــة بيئيــة حمــدودة.
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تمويل تغري املناخ :اآليلات واتلنفيذ
لقــد وصلــت املفاوضــات ادلويلــة يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ  ،UNFCCCإىل مفــرق طــرق .فــي نهايــة اعم  ،2015اجتمعــت
احلكومــات يف باريــس مــن أجــل مؤتمــر القمــة املعـ ّ
ـي باملنــاخ  ،COP21واذلي
صــاغ بنجــاح االتفــاق ادلويل اجلديــد للمنــاخ امللــزم ًّ
اعمليــا .ومــع ذلــك ،فــإن
بلــوغ هــذا اهلــدف الشــامل ﻻ يتطلــب مســتوى سياسـ ًّ
ـيا اعيلًــا مــن الطمــوح
فحســب ،بــل ً
أيضــا الزتامــات علميــة مــن جانــب املجتمــع ادلويل ،وﻻ ســيما فيمــا
ً
يتعلــق بموضــوع اتلمويــل املرتبــط باملنــاخ .ووفقــا للتقديــرات األخــرة الصــادرة
عــن مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن  ،COP21فــإن اتلمويــل العــام اذلي
تقدمــه ابلــدان انلاميــة ســيؤدي إىل مــا ﻻ يقــل عــن  18.8مليــار دوﻻر سـ ًّ
ـنويا
حبلــول اعم  ،2020وتتعهــد مجيــع املصــارف اإلنمائيــة متعــددة األطــراف بزيــادة
اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ يف ابلــدان املتقدمــة بقــدر كبــر حبلــول  2020إىل أكــر
مــن  30مليــار دوﻻر سـ ًّ
ـنويا(.)189
وقــد شــددت العديــد مــن ابلــدان انلاميــة ىلع أهميــة أن تتحمــل ادلول
ً
نظــرا النبعاثاتهــا اتلارخييــة
الصناعيــة مســئويلة أكــر عــن تغــر املنــاخ،
واحلايلــة مــن اغزات االحتبــاس احلــراري وقدرتهــا املتفوقــة ىلع االســتجابة تلغــر
املنــاخ .وىلع العكــس مــن ذلــك ،فــإن ادلول متقدمــة انلمــو يه األكــر حاجــة
إىل اتلخفيــف (وﻻ ســيما ابلــدان متوســطة ادلخــل) وإجــراءات اتلكيــف(.)190
وتمشــيًا مــع هــذه احلجــة ،ومــع خطــة عمــل (بــايل) يف اعم  ،2007داع الربنامــج
ادلول املتقدمــة إىل توفــر اتلمويــل إلجــراءات اتلكيــف واتلخفيــف يف ابلــدان
انلاميــة.
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املوارد اجلديدة واإلضافية
منــذ مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر يف كوبنهاجــن اعم  ،2009ويف
االجتمــااعت الالحقــة ملؤتمــرات األطــراف ( ،16و ،17و ،18و ،19و)20؛ وافقــت
ابلــدان املتقدمــة ىلع توفــر «مــوارد جديــدة وإضافيــة» للتكيــف واتلخفيــف.
وىلع املــدى الطويــل ،الزتمــت هــذه ابلــدان بهــدف يتمثــل يف تعبئــة  100مليــار
ًّ
ســنويا حبلــول اعم  2020تللبيــة احتياجــات ادلول انلاميــة
دوﻻر أمريكــي
مــن خــال «طائفــة واســعة مــن املــوارد ،العامــة واخلاصــة ،اثلنائيــة ومتعــددة
األطــراف ،بمــا يف ذلــك مــوارد اتلمويــل ابلديلــة»( .)191اجلهــود املبذولــة للتخفيــف
مــن تغــر املنــاخ واتلكيــف معــه تنطــوي ىلع اســتخدام كميــة هائلــة من املــوارد،
ممــا يمثــل حتديًــا كبـ ً
ـرا للمجتمــع ادلويل والزتامــه بدعــم ابلــدان اهلشــة .ومــع
ذلــك ،فــإن األســئلة احلاســمة حــول مــن أيــن ســتأيت هــذه األمــوال ،ومــن اذلي
ينبــي أن يدفــع ،وكيــف وأيــن ينبــي تســليم األمــوال ،ﻻ تــزال مفتوحــة للنقــاش.
وبمــا أن تدابــر اتلخفيــف واتلكيــف تنطــوي ىلع حتديــات مايلــة ضخمــة ،فمــن
اجلديــر بالتســاؤل عمــن ســيدفع تكايلــف تغــر املنــاخ .وكــم يبلــغ مقــدار
اتلمويــل املتــاح للمجتمــع ادلويل للتصــدي هلــذه الظاهــرة؟ وكيــف يتــم توزيــع
هــذه األمــوال ومــن خــال أي اآليلــات؟
وتســتند املبــادئ احلايلــة الــي حتكــم تغــر املنــاخ واســتخدام األمــوال
ادلويلــة تلوفــر املعونــة املايلــة ادلويلــة للتخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ و /أو
اتلكيــف معــه ،وهــو مــا ينبــي اعتبــاره إضافــة إىل املســاعدة اإلنمائيــة .واكن هــذا
ًّ
عنـ ً
حموريــا يف االتفاقيــات ادلويلــة املتعلقــة بتغــر املنــاخ منــذ ابلدايــة(.)192
ـرا

والواقــع أن االتفاقيــة اإلطاريــة  -املتفــق عليهــا يف اعم  - 1992ذكــرت أن ابلــدان
املتقدمــة ســتوفر مــوارد مايلــة جديــدة وإضافيــة للبــدان انلاميــة .وكمــا أشــارت
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إيفانوفــا( ،)193فــإن توســيع قاعــدة املاحنــن ،وزيــادة توافــر األمــوال ،وضمــان
ًّ
حايلــا األولويــات الرئيســية
تدفقــات مايلــة مســتقرة ويمكــن اتلنبــؤ بهــا ،يه
لــإدارة ابليئيــة ادلويلــة.
يتكــون اهليــل املــايل ادلويل تلغــر املنــاخ ًّ
حايلــا مــن ثالثــة مصــادر رئيســية.
املصــدر األول :ثنــايئ ،ويــأيت مــن اتلعــاون املبــارش بــن احلكومــات ويتــم تنفيــذه
مــن خــال اتلحويــات املبــارشة مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة .واملصــدر
اثلــاين :هــو انلــوع متعــدد األطــراف ،ويركــز ىلع صناديــق االســتثمار املنــايخ
واملنظمــات متعــددة األطــراف؛ مثــل ابلنــك ادلويل واملصــارف اإلقليميــة متعــددة
األطــراف .واملصــدر اثلالــث :هــو جمموعــة مــن اآليلــات الــي أنشــأتها االتفاقيــة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ؛ حيــث تتمتــع عمليــات إدارة األمــوال وآثارهــا
بمزيــد مــن الرشعيــة يف إطــار نظــام املعاهــدة .وتشــمل هــذه اآليلــات مرفــق
ابليئــة العامليــة  ،GEFوصنــدوق اتلكيــف  ،AFوصنــدوق االســتثمار املنــايخ ،CIF
ً
ومؤخـ ً
ـرا صنــدوق املنــاخ األخــر  ،GCFفضــا عــن آيلــات مايلــة جديــدة؛ مثــل

املدفــواعت القائمــة ىلع انلتائــج خلفــض االنبعاثــات انلامجــة عــن إزالــة الغابــات،
واتلدهــور ،وحفــظ الغابــات  ،+REDDوالطاقــات انلظيفــة( .)194باإلضافــة إىل ذلك،
زادت ابلــدان انلاميــة مــن إنفاقهــا ،مــن خــال مزيانيتهــا الوطنيــة ،ىلع األنشــطة
املتصلــة باملنــاخ .غــر أن الطابــع متعــدد األبعــاد والشــامل تلغــر املنــاخ يــويح
ً
بــأن اتلمويــل العــام ادلويل ﻻ يــزال هزيــا بانلظــر إىل ضخامــة هــذه الظاهــرة.
ً
ًّ
حايلــا أكــر مــن  50صندوقــا مــن الصناديــق العامــة ادلويلــة ،و60
ويوجــد
مــن أســواق الكربــون (الرســمية والطوعيــة) ،و 6000مــن صناديــق االســتثمار
اخلــاص الــي تدعــم مــا يســى باتلمويــل «األخــر» .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن
أنـ ً
ـواع متعــددة مــن اتلمويــل (مثــل الكربــون  ،1وتمويــل مبــادرة  ،+REDDإلــخ)
وجمموعــة متنوعــة مــن أدوات اتلوريــد واتلمويــل (مثــل االقرتابــات القطاعيــة
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القائمــة ىلع انلتائــج ،واملدفــواعت ،إلــخ) آخــذة يف الظهــور واتلطــور برسعــة بينمــا
تشــل حتديــات جديــدة إضافيــة .ويف حالــة املكســيك يف اعم  ،2012اســتوعبت
ابلــد  -إىل جانــب  10بــدان أخــرى  -مــا يقــرب مــن  %45مــن املــوارد ادلويلــة
املتعلقــة بتغــر املنــاخ( .)195باإلضافــة إىل ذلــك ،أنشــأ عــدد مزتايــد مــن ابلــدان
ً
املتلقيــة صناديــق وطنيــة تلغــر املنــاخ تتلــى تمويــا مــن عــدد مــن ادلول
املتقدمــة يف حماولــة تلنســيق ومواءمــة مصالــح املاحنــن مــع األولويــات الوطنيــة.
وذللــك فــإن هيــل اتلمويــل العالــي للمنــاخ مســألة معقــدة.
ًّ
حايلــا يه آيلــات
أمــا بالنســبة لإلفــراج عــن األمــوال ،فــإن الوســائل املتاحــة
خاصــة واعمــة بطبيعتهــا .وتشــمل هــذه املنــح والقــروض التســاهلية وآيلــات
اإلنصــاف والتســليم اخلاصــة باملشــاريع القائمــة ىلع املــوارد يف إطــار آيلــات
اتلنميــة انلظيفــة .CDM

اتلحديات
وىلع مســتوى الــروط احلرجــة ،فــإن االنتشــار احلــايل آليلــات اتلمويــل
املتعلقــة باملنــاخ يزيــد مــن حتديــات اتلنســيق واحلصــول ىلع اتلمويــل( .)196وكمــا
ُ
ذكــر أعــاه ،ينطــوي اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ ىلع تدفقــات مــن األمــوال مــن
ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة ملســاعدة ادلول الفقــرة ىلع خفــض انبعاثاتهــا
واتلكيــف مــع آثــار تغــر املنــاخ .وقــد تــم اتلعهــد بمبلــغ  356مليــون دوﻻر،
وإيــداع  749مليــون دوﻻر يف هــذه الصناديــق منــذ العــام املــايض .واكنــت اململكة
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا وايلابــان أكــر املســاهمني يف

هــذه الصناديــق .ويف الفــرة مــا بــن أكتوبــر  ،2012وســبتمرب  ،2013تمــت املوافقــة
ً
ـروع،
ىلع  431مليــون دوﻻر ملشــاريع جديــدة ،و 429مليــون دوﻻر دلعــم  157مـ
()197
أي بزيــادة قدرهــا  %23عــن عــدد املشــاريع املعتمــدة يف الســنة الســابقة .
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يف اعم  2013بلــغ جممــوع اتلدفقــات الســنوية تلمويــل املنــاخ العالــي حنــو
 331مليــار دوﻻر ،أي مــا يقــل عــن مســتويات اعم  2012بمبلــغ  28مليــار دوﻻر
أمريكــي .وســاهمت اجلهــات الفاعلــة العامــة والوســطاء بمبلــغ  137مليــار
ٍّ
دوﻻر ،وهــو مــا لــم يتغــر إىل حــد كبــر عــن العــام الســابق .وقــد بلــغ جممــوع
االســتثمارات اخلاصــة  193مليــار دوﻻر ،واخنفــض بمقــدار  31مليــار دوﻻر أو
 %14مــن اعم  .2012انقســمت تدفقــات اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ بالتســاوي تقريبًــا
بــن ادلول املتقدمــة وادلول انلاميــة (غــر اتلابعــة ملنظمــة اتلعــاون االقتصــادي
واتلنميــة) 164 ،مليــار دوﻻر ،و 165مليــار دوﻻر ىلع اتلــوايل .واخنفــض حجــم
األمــوال املتدفقــة مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة بمقــدار  8مليــار دوﻻر
يف  ،2012إىل  34مليــار دوﻻر ،واخنفضــت املســاهمات املتعــددة األطــراف مــن
مؤسســات اتلمويــل اإلنمــايئ بمقــدار  5مليــارات دوﻻر ،وتعاقــد االســتثمار
اخلــاص بمقــدار  2مليــار دوﻻر أمريكــي .وقــد تــم اســتثمار مــا يقــرب مــن
ثالثــة أربــاع جممــوع اتلدفقــات يف بــدان املنشــأ .واكن للجهــات الفاعلــة يف
القطــاع اخلــاص تركــز كبــر ىلع االســتثمار املحــي؛ حيــث تــم اإلبقــاء ىلع 174
مليــار دوﻻر أو  %90مــن اســتثماراتها يف بــد املنشــأ .وهــذا يــدل ىلع أن بيئــات
ً
شــيوع واملتصــور أنهــا أقــل خماطــرة ،رضوريــة للتأثــر ىلع
االســتثمار األكــر
قــرارات االســتثمار ،وإبــراز أهميــة أطــر السياســات املحليــة يف إطــاق العنــان
تلدفقــات اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ.
يقــدم األداء ىلع الصعيــد اإلقليــي ســمات خمتلفــة .فبــدان أمريــكا الالتينية
ً
ً
ىلع ســبيل املثــال اكن أداؤهــا خمتلفــا .ووفقــا للجنــة االقتصاديــة ألمريــكا
الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر الاكريــي ECLAC؛ ومنــذ  2004إىل  ،2012تمــت املوافقــة
ً
مــروع يف املنطقــة .وزاد هــذا املبلــغ
ىلع مبلــغ  2.035مليــار دوﻻر لعــدد 220
بنســبة  %118عــن  .2011ومــن هــذا املجمــوع ،اختــذ مبلــغ  1.143مليــار دوﻻر
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شــل منــح تدعــم أغلبيــة املشــاريع املعتمــدة .ويقــدم  892مليــون دوﻻر يف شــل
قــروض تســاهلية لعــرة مشــاريع ممولــة مــن صنــدوق اتلكنولوجيــا انلظيفــة
 ،CTFومــروع واحــد لربنامــج االســتثمار يف الغابــات  FIPيف إطــار صناديــق
االســتثمار املنــايخ اتلابعــة للبنــك ادلويل  ،CIFsالــي تنفــذ يف املنطقــة مــن قبــل
مــرف اتلنميــة للبــدان األمريكيــة  .IADBواعتبـ ً
ـارا مــن أكتوبــر  ،2012بلــغ
ً
املبلــغ اإلمجــايل املنفــق  397.15مليــون دوﻻر لعــدد  110مـ
ـروع(.)198
يقــدم معظــم هــذا اتلمويــل كقــروض تســاهلية .وقــد رصف مرفــق ابليئــة
العامليــة أكــر حجــم مــن اتلمويــل إىل املنطقــة حــى اآلن :حــوايل  169مليــون
دوﻻر يف شــل منــح لعــدد  44مــن مشــاريع اتلخفيــف .وتســتثمر اململكــة
املتحــدة والرنويــج وايلابــان وأملانيــا ً
أيضــا يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر
الاكريــي .تعتــر ايلابــان والرنويــج همــا أكــر املســاهمني اثلنائيــن؛ حيــث تقــدم
ايلابــان  347مليــون دوﻻر أمريكــي بشــل أســايس للتخفيــف يف القطــاع
اخلــاص ،يف حــن قدمــت الرنويــج أكــر مــن  337مليــون دوﻻر أمريكــي
لربناجمــن يدعمــان مبــادرة .)199(+REDD

ومــع ذلــك ،فــإن جـ ً
ـزءا مــن هــذه األحجيــة االقتصاديــة هــو فهــم مــا إذا اكنت
ً
إحلاحــا يف املنطقة؛ مثــل تراجع
هــذه األمــوال حــارضة يف املشــالك املناخيــة األكــر
األنهــار اجلليديــة ،والــي يمكــن أن تــؤدي إىل إجهــاد مــايئ نلحــو  77مليــون
شــخص حبلــول اعم  ،2020واســتمرار إزالــة الغابــات يف الغابــات املداريــة .ويعــي
ضعــف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر الاكريــي إزاء اآلثــار املتحملــة تلغــر
املنــاخ ،والــي تفاقمــت بســبب اســتمرار عــدم املســاواة يف ادلخــل والفقــر ،إن
احتياجــات اتلكيــف يف املنطقــة جيــب أن تصبــح أكــر مركزيــة يف اســراتيجيات
اتلنميــة املســتدامة الوطنيــة.
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صندوق املناخ األخرض
ومــن املحــاوالت اهلامــة لوضــع انلظــام هلــذه األحجيــة املعقــدة ،إنشــاء
أداة جديــدة هــو صنــدوق املنــاخ األخــر  GCFاذلي دخــل حــز انلفــاذ يف
ديســمرب  .2013ومــن خــال هــذه اآليلــة حتــرص ادلول انلاميــة ىلع احلصــول
ىلع اتلمويــل دون املــرور باملؤسســات ادلويلــة؛ مثــل ابلنــك ادلويل ،وإخضاعهــا
ًّ
ســنويا مــن
لقواعدهــا ورشوطهــا .ويعــزم الصنــدوق تقديــم  100مليــار دوﻻر
اعم  2020دلعــم اتلخفيــف واتلكيــف ملعاجلــة املشــلة .وقــد تــم اقــراح صنــدوق
املنــاخ األخــر يف اعم  2009خــال مؤتمــر األطراف اتلابــع التفاقية األمــم املتحدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،يف كوبنهاجــن (ادلانمــارك) ،وتمــت املوافقــة عليــه
يف الســنة اتلايلــة يف اجتمــاع مؤتمــر األطــراف يف اكنكــون (املكســيك.)2010 ،
واكنــت املكســيك أحــد املروجــن العامليــن الرئيســيني للصنــدوق .فاملســتفيدون
املحتملــون مــن هــذا الصنــدوق هــم باألســاس ادلول الــي تديــر مشــاريع انلقــل
الراميــة إىل احلــد مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ،ولكنهــا تشــمل ً
أيضــا
جهــود إاعدة توطــن املجتمعــات املحليــة املتــررة مــن ارتفــاع منســوب ميــاه
ابلحــر ،واجلفــاف وتلــف املحاصيــل ،وقائمــة طويلــة مــن املشــاريع .ويديــر
ً
جملســا مــن  24عضـ ً
ـوا بتمثيــل متســاو لــدول املتقدمــة وادلول انلاميــة.
الصنــدوق
ومــن بــن األعضــاء ممثلــو شــييل ،وبــرو ،وكولومبيــا ،واملكســيك ،وكوبــا ،وبلــز،
اذليــن يتشــاركون يف الرئاســة .وابلنــك ادلويل هــو مديــر الصنــدوق املؤقــت خــال
الســنوات اثلــاث األوىل.
يف أغســطس  ،2012اجتمــع جملــس إدارة الصنــدوق ألول مــرة يف جنيــف؛

حيــث بــدأ يف وضــع األســس للتشــغيل .ويف هــذا االجتمــاع األول ،وضعــت قائمــة
ً
ًّ
حقيقيــا؛ مــن حيــث فعايلــة
تقدمــا
بالقضايــا واملهــام املعلقــة ولكــن لــم حيــرز
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ً
اجتمــاع ثانيًــا
تنفيــذ آيلــات تشــغيل صنــدوق املنــاخ األخــر .وقــد عقــد
للمجلــس يف ســوجندو بكوريــا اجلنوبيــة يف أكتوبــر مــن نفــس العــام ،وبــدأت
املناقشــات بشــأن القواعــد املتعلقــة بمشــاركة ادلول املراقبــة .غــر أن املجلــس،
كمــا حــدث يف املــرة الســابقة ،لــم يتقــدم بشــل أســايس يف ختطيــط األنشــطة(.)200
ويف اعم  ،2013عقــد جملــس إدارة صنــدوق املنــاخ األخــر اجتماعــه اثلالــث
يف برلــن ،واذلي اختــذت فيــه قــرارات خمتلفــة .واكن مــن أبــرز هــذه القــرارات
«القواعــد اإلجرائيــة اإلضافيــة» ،ويه جمموعــة مــن اإلجــراءات لتشــغيل صنــدوق
املنــاخ األخــر .ويتضمــن ابليــان ً
أيضــا تفاصيــل عــن مشــاركة ودور مراقــي
ً
املجتمــع املــدين يف الصنــدوق ،فضــا عــن عمليــة االعتمــاد .اجتمــع املجلــس
مــرة أخــرى يف يونيــة  2013يف كوريــا اجلنوبيــة ،ويف أكتوبــر يف باريــس .ويف هــذه
ُ
ً
تقدمــا يف تعزيــز اهليــل التشــغييل للصنــدوق ،ويف ترســيم
االجتمــااعت ،أحــرز
املهــام الالزمــة للتشــغيل الفــوري .وىلع الرغــم مــن تطــوره ابلطــيء ،فقــد
تــم افتتــاح الصنــدوق يف ديســمرب  2013يف مقــره الرئيــي يف ســيول ،بكوريــا
ًّ
رمزيــا؛ ﻷن الصنــدوق لــن يعمــل بكامــل طاقتــه حــى
اجلنوبيــة .واكن اإلطــاق
انلصــف اثلــاين مــن الســنة اتلايلــة.

ٍّ
ويف هــذه املرحلــة ،فــإن املــوارد املايلــة للصنــدوق تكــون ضعيفــة إىل حــد
مــا .ولــم تســهم عــدة دول ماحنــة تعهــدت بتقديــم األمــوال ىلع انلحــو املخطــط
هل .يف اعم  ،2010تعهــدت ادلول الغنيــة بتوفــر  10مليــارات دوﻻر أمريكــي سـ ًّ
ـنويا
ًّ
ســنويا حبلــول اعم .2020
بــن  ،2011و ،2013وتعبئــة األمــوال إىل  100مليــار دوﻻر
ومــع ذلــك ،فــإن تدفــق األمــوال اكن أقــل بكثــر  -بــل واخنفــض بنســبة
ًّ
حايلــا ســوى
اثللثــن يف اعم  2013باملقارنــة مــع اعم  .2012وﻻ يتوفــر للصنــدوق
 40مليــون دوﻻر أمريكــي؛ وجيــب ً
أيضــا أن يغطــي املبلــغ اإلمجــايل املوعــود مــن
قبــل كوريــا اجلنوبيــة اتلاكيلــف اإلداريــة للمقــر اجلديــد .ومــن املســائل اهلامــة
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يف إنشــاء الصنــدوق أن املــوارد لــن تــأيت مــن اتلحويــات العامــة فحســب ،بــل
ً
أيضــا مــن االســتثمار اخلــاص .والفكــرة يه أن مصــادر اتلمويــل املبتكــرة تكمل
مــوارد املزيانيــة اتلقليديــة دلعــم الصنــدوق.
ومــع ذلــك ،فــإن اإلطــاق الرســي لصنــدوق املنــاخ األخــر ينطــوي ىلع
حتديــات هائلــة ،وﻻ تــزال انلتائــج واآلثــار املحتملــة للمســتفيدين تنتظــر صــدور
ً
احلكــم .أول :ﻻ يــزال تشــغيل الصنــدوق يف أيــدي املجلــس واالتفاقيــة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ .صنــدوق املنــاخ األخــر تــم تصميمــه كأداة تنفيذيــة
لالتفاقيــة اإلطاريــة مــع وجــود جملــس «مســتقل» ،وأمانــة اعمــة ،ومــا إىل ذلــك.
وخلصــت املفاوضــات الــي عقــدت يف ديربــان إىل أن الصنــدوق ســيعمل بتوجيــه
مــن مؤتمــر األطــراف لــدول األعضــاء ،وخبــاف الصناديــق األخــرى (مثــل
اتلمويــل املتعلــق باتلكيــف) ،فإنــه يوفــر العمــل بتوجيــه مــن مؤتمــر األطــراف
«وبســلطته» .وهــذا اتلميــز ادلقيــق يعــي اختالفــات عميقــة بالنســبة للمفاوضــن
ً
مــن الصــن وجمموعــة  ،77والــي تــرى يف اخليــار اثلــاين (اســتنادا إىل صنــدوق
ً
مقرتحــا قــد يــرك قــرارات بشــأن تكويــن املجلــس،
اتلكيــف انلمــوذيج)
وﻻ سيما استخدام األموال يف أيدي دول الشمال العاليم(.)201

خمتتم
يف الســياق األوســع للمعونــة ابليئيــة ادلويلــة ،يــؤدي تمويــل تغــر املنــاخ ً
دورا
مزتايـ ً
ـدا ســواء مــن حيــث مجــع ادلعــم املــايل اجلديــد مــن ادلول املاحنــة املوجهــة
لــدول انلاميــة ،أو يف عــدد اجلهــات الفاعلــة واملخططــات املايلــة املتاحــة .وقــد
اكن هنــاك عــدد مــن املبــادرات املتنوعــة ،بـ ً
ـدءا باآليلــات ادلويلــة مثــل االتفاقيــة

اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،وبروتوكــول كيوتــو (اذلي انتهــت صالحيتــه يف
اعم  )2012وبروتوكــول مونرتيــال .وإىل جانــب اجلهــود اتلنظيميــة ،قــاد املجتمــع
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ادلويل عمليــات اتلحــول لزتويــد ابلــدان بالسياســات واتلكنولوجيــا الــي يمكــن
أن حتفــز اســتثمارات جديــدة ،وأن تــدرج تغــر املنــاخ يف انلظــم الوطنيــة القائمــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ينبــي أن توفــر هــذه اجلهــود ً
دعمــا كبـ ً
ـرا بلنــاء نظــم مرنة ،ﻻ
ً
ســيما بالنســبة ألشــد ادلول انلاميــة فقـ ً
ـرا وضعفــا ،ويه تلــك الــي ســاهمت بأقــل
قــدر يف تراكــم اغزات االحتبــاس احلــراري يف الغــاف اجلــوي.
يتفــاوت اتلمويــل العالــي والقــدرة العامليــة املتاحة ىلع اســتيعاب هــذه املوارد
حبســب الــواكالت وادلول املاحنــة واتلدفقــات اخلاصــة املتاحــة .ويف حــن تمتلــك
ادلول املتقدمــة قــدرات داخليــة تلويلــد واســتخدام اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ،
فــإن كثـ ً
ـرا مــن ادلول انلاميــة تفتقــر إىل املــوارد أو املهــارات أو انلظم والسياســات
املؤسســية الســتخدام اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ بفعايلــة .وتتفاقــم مثــل هــذه
العوائــق يف ادلول ذات املجمــواعت الضعيفــة الكبــرة؛ مثــل الفقــراء والنســاء،
ممــا يهــدد حتقيــق أهــداف احلــد مــن الفقــر وأهــداف اتلنميــة املســتدامة يف
املســتقبل .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن االســتثمارات املايلــة الرئيســية  -مــن املصــادر
العامــة واخلاصــة ىلع الســواء  -مطلوبــة ً
أيضــا لالنتقــال باالقتصــادات الوطنيــة
إىل مســار منخفــض الكربــون ،وخفــض تركــزات اغزات االحتبــاس احلــراري إىل
مســتويات آمنــة ،وبنــاء مرونــة ادلول الضعيفــة يف مواجهــة تغــر املنــاخ.

غــر أن اتلحديــات الــي تواجــه إنشــاء تمويــل قــوي تلغري املنــاخ ،كما شــوهد
مــن قبــل ،يه حتديــات جوهريــة :فــي ادلول انلاميــة تنــدر األمــوال احلكوميــة
املبــارشة وتصبــح املعونــة ابليئيــة ادلويلــة أقــل تركـ ً
ـزا.
وﻻ تــزال تعهــدات املاحنــن ادلويلــن غــر اكفيــة ملواجهــة ضخامــة اتلحــدي
املتمثــل يف تثبيــت مســار حــاد لغــازات االحتبــاس احلــراري .وجيــب أن ترافــق
االســتثمارات املايلــة اإلضافيــة اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل اتلخفيــف مــن آثــار
186

تمويل تغري املناخ العاليم

تغــر املنــاخ ،ىلع الرغــم مــن أن القواعــد واألنظمــة واحلوافــز الرضيبيــة ينبــي
أن يعززهــا بقــوة أوئلــك اذليــن هــم يف حاجــة أكــر إىل ادلعــم املــايل املتعلــق
باملنــاخ .ويف هــذه ابلانورامــا املعقــدة ،يعــد اهليــل املــايل العالــي تلغــر املنــاخ
قضيــة متطــورة؛ حيــث تنخــرط اجلهــات الفاعلــة والقواعــد باســتمرار يف عمليــة
اتلحــول.
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القسم اثلالث
خطوتان إىل األمام ،وخطوة إىل اخللف:
وجهات نظر بينما نواصل حياتنا

10
ممارسات ورسديات جديدة من ادلبلوماسية ابليئية
الو أوفجورد بالكسكيار
جامعة جزر فارو

مقدمة :احلوكمة ،وادلبلوماسية ،والعالقات ادلويلة

ً
اهتمامــا لدلبلوماســية ابليئيــة يف العالقــات ادلويلــة؟
ملــاذا ينبــي نلــا أن نــويل
وكيــف ينبــي نلــا أن نســى إىل فهــم وتفســر ادلبلوماســية ابليئيــة؟ يف الفصــل
اتلــايل ،أبــدأ بتحديــد بعــض اتلحديــات الــي تواجــه ادلبلوماســية وادلراســات
ادلبلوماســية إىل جانــب بعــض االســتجابات انلظريــة احلديثــة هلــذه اتلحديــات.
وإذ يركــز هــذا الفصــل ىلع مثالــن للتغــرات اهلامــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة،
ً
دورا ًّ
جــدال بــأن ادلبلوماســية ابليئيــة تــؤدي ً
هامــا ،وأن نظريــة
فإنــه يثــر
املمارســة ونظريــة الــرد تقدمــان نمــاذج حتليــل أفضــل مــن االجتــاه الســائد يف
مقاربــات مثــل املؤسســية ،أو نظريــة انلظــام ،أو احلوكمــة متعــددة املســتويات ،أو
نظريــة اخلطــاب.
ينظــر إىل الرسديــات ىلع أنهــا بمثابــة بــى منطقيــةً ،
وأيضــا ىلع أنهــا مشــيدة

ومبنيــة باملمارســات والــي يتــم مــن خالهلــا االضطــاع بــاإلدارة ابليئيــة .إن
الظاهرتــن املختارتــن املتمثلتــن يف مفاوضــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ ،وإدارة انلمــو األخــر ،همــا ظاهرتــان أساســيتان ايلــوم،
ومــن املرجــح أن تظــا كذلــك يف الوقــت اذلي يتفــاوض فيــه العالــم ىلع االنتقــال
إىل اقتصــاد صديــق للبيئــة  -واملنــاخ .إن ابلعــض متفائلــون فيمــا يتعلــق بتأثــر
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الطاقــة املتجــددة؛ إذ وجــدوا أن «الســؤال لــم يعــد هــل ســينتقل العالــم إىل طاقــة
أنظــف ،ولكــن أصبــح كــم مــن الوقــت سيســتغرق هــذا االنتقــال»( .)1وقــد
يكــون ابلعــض اآلخــر أكــر واقعيــة عنــد وصــف اتلحديــات السياســية ،قائلني:
إنــه «مــن الواضــح أنــه إذا اكن للعالــم أن يتحــرك حنــو مســار للنمــو االقتصــادي
أكــر كفــاءة مــن حيــث الكربــون وأكــر مرونــة مــن حيــث املنــاخ ،فيجــب
اختــاذ إجــراء اقتصــادي أكــر ً
إلزامــا»( .)2وبغــض انلظــر عــن الطــرق املذكــورة
أعــاه ،يبــدو مــن الواضــح أن العالــم يف مرحلــة انتقايلــة .ومــن انلاحيــة العمليــة،
توفــر ادلبلوماســية ابليئيــة رؤيــة ثاقبــة للعالقــات ادلويلــة لفهــم هــذا اتلحــول
وتفســره.

ادلبلوماسية :اتلحديات واالقرتابات اجلديدة

ً
ً
جديــدا يف العالقــات ادلويلــة،
موضــوع
ﻻ تــكاد ادلبلوماســية أن تكــون
وقــد كتبــت العديــد مــن األعمــال فيمــا يتعلــق باجلوانــب املختلفــة مــن
ادلبلوماســية؛ مثــل احلــوار بــن ادلول وكيــف أصبحــت ادلبلوماســية الغربيــة
تهيمــن ىلع السياســة العامليــة( ،)3أو ىلع دبلوماســية مؤتمــر األمــم املتحــدة(،)4
أو ىلع ادلبلوماســية ابليئيــة( .)5كمــا أنــه ليــس مــن اجلديــد أن ينظــر إىل
ادلبلوماســية وادلراســات ادلبلوماســية ىلع أنهــا غــر ذات صلــة ،ومنتقــدة
باعتبارهــا خطــرة( )6أو وصفهــا بأنهــا طفــل العالقــات ادلويلــة الفقــر( .)7ويف
حــن أنــه قــد تــم تهميشــها يف مواجهــة العوملــة وزيــادة الزنعــة القوميــة ،فــإن
ادلبلوماســية وادلراســات ادلبلوماســية ﻻ تــزال حيــة ونشــطة ،كمــا يتضــح مــن
ً
مؤخــرا( ،)8وادلبلوماســية
ديلــل أكســفورد لدلبلوماســية احلديثــة اذلي صــدر
ادلويلــة ذات األربعــة جمــدات( ،)9وادلبلوماســية وصنــع السياســة العامليــة(.)10
إن الفهــم اتلقليــدي لدلبلوماســية هــو اتلفــاوض واإلقنــاع واحلــوار بــن ادلول
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املتســاوية ذات الســيادة ،الــي يقــوم بهــا فريــق رفيــع املســتوى اتلعليــي مــن
املوظفــن املدنيــن /ادلبلوماســيني يف وزارة اخلارجيــة( .)11وجيــري الطعــن يف هــذه
الصــورة بطــرق عــدة .ســأقوم هنــا بتســليط الضــوء ىلع ثالثــة فقــط )1( :تمــارس
ادلبلوماســية ً
أيضــا مــن قبــل موظفــن مدنيــن غــر تابعــن لــوزارة اخلارجيــة،
ً
وجهــات فاعلــة مــن غــر ادلول( )2( .)12ادلبلوماســية كممارســة تتــم وفقــا
نلظــام تسلســل اجتمــايع أو جمــال اجتمــايع دويل ،تكــون فيــه بعــض ادلول
وادلبلوماســيني أىلع يف التسلســل اهلــريم مــن غريهــم  -الســلطة يف املمارســة
العمليــة عالئقيــة( )3( .)13هنــاك تبايــن وجــودي بــن اعلــم ادلبلوماســيني،
واملنــح ادلراســية الرئيســية يف العالقــات ادلويلــة( ،)14إىل احلــد اذلي تكــون
فيــه ،ىلع ســبيل املثــال« ،نظريــة العالقــات ادلويلــة األمريكيــة متخلفــة عــن
املمارســة ادلبلوماســية األمريكيــة»( .)15وقــد اســتعيض عــن الصــورة اتلقليديــة
لدلبلوماســية بصــورة لدلبلوماســية اهلجينــة مــع جهــات فاعلــة متعــددة ،وقضايــا
متعــددة ،وممارســات متعــددة.
وقبــل اإلشــارة إىل االســتجابات انلظريــة األخــرة ،ســيوجز هــذا الفصــل
مثالــن حمدديــن للكيفيــة الــي تــم بهــا الطعــن يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة
وادلبلوماســية .وينبــع هــذان املثــاالن مــن الفهــم العــام بــأن منظومــة األمــم
املتحــدة تبــدو غــر قــادرة ىلع اتلوصــل إىل حلــول فعالــة لقضايــا ابليئــة
وتغــر املنــاخ ،وﻻ ســيما عقــب انهيــار املفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ يف مؤتمــر
األطــراف 15-يف كوبنهاجــن ،ادلانمــارك اعم « .2009الــرأي العــام [ ]...هــو أن هنــاك
ًّ
شــيئًا خمتــا بطبيعتــه بشــأن ادلبلوماســية املناخيــة يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ بوجــه خــاص وحتــت إرشاف األمــم املتحــدة بوجــه اعم»(.)16
وقــد ﻻحــظ أحــد ادلبلوماســيني وابلاحثــن كذلــك مــا يــي:
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إن الوضــع احلــايل يف عمليــة األمــم املتحــدة متعــددة األطــراف أســوأ ممــا
اكن عليــه قبــل كوبنهاجــن .والفشــل يف تبــي أخــف اإلعالنــات غــر امللزمــة
املمكنــة يؤكــد اآلفــاق القاتمــة لعمليــة األمــم املتحــدة القائمــة ىلع توافــق اآلراء
لالســتجابة تلغــر املنــاخ ]…[ .وبينمــا كنــا نأمــل قبــل ذلــك أن يتمكــن رؤســاء
ادلول انلافــذون مــن حــل اخلالفــات السياســية املعلقــة يف رضبــة واحــدة ،فقــد
فقدنــا حــى ذلــك األمــل .إذا اكن القــادة األىلع مســتوى ﻻ يســتطيعون تســوية
اخلالفــات ،فمــن يســتطيع()17؟
قبيــل انعقــاد مؤتمــر األطــراف[« 16-قالــت] األطــراف الفاعلــة الرئيســية
أن هنــاك املزيــد مــن اتلعطــل يف املناقشــات اجلديــدة […] يمكــن أن حيــدد
نهايــة عمليــة األمــم املتحــدة للتفــاوض متعــدد األطــراف ،ممــا يــؤدي إىل الزنعــة
االنفراديــة يف حمافــل مثــل جمموعــة اثلمانيــة ،وجمموعــة العرشيــن ،أو ربمــا فقــط
جمموعــة االثنــن (الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــن)(.)18
وينبــي فهــم انتاكســة مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر فيمــا يتعلــق

باالجتاهــات املزتامنــة املتعلقــة باالنقســام املؤســي املزتايــد لــإدارة ابليئيــة
العامليــة( ،)19واتلجــارب املناخيــة( ،)20وتدابــر إدارة تغــر املنــاخ عــر الوطنيــة(.)21
وىلع الرغــم مــن هــذه امليــول واملســاحات اجلديــدة إلدارة املنــاخ ،فقــد اعدت
مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ إىل مســارها .ويف إطــار
االتفاقيــة اإلطاريــة وخارجهــا ،تشــهد تشــكيل جمتمعــات دبلوماســية جديــدة
وإقامــة رشااكت اعمليــة للتصــدي للتحديــات املتمثلــة يف االنتقــال املطلــوب
إىل نظــام اقتصــادي جديــد .كمــا أن هذيــن املجالــن العامــن لــإدارة ابليئيــة
العامليــة يتداخــان.
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استجابة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
وقــد توصــل مؤتمــر األطــراف الســادس عــر إىل تفاهــم بتوافــق اآلراء،
وقــام بتبــي اتفاقــات اكنكــون ،وأاعد إقــرار بعــض اثلقــة والرشعيــة يف االتفاقيــة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ .وقــدم مؤتمــر األطــراف الســابع عــر يف ديربــان،
جنــوب إفريقيــاًّ ،
نصــا يعــرف باســم منهــاج ديربــان .وقــد أصــدر مؤتمــر
اعمليــا جديـ ً
األطــراف احلــادي والعرشيــن يف باريــس ،فرنســا ،اتفاقًا ًّ
ـدا يف اعم .2015
وتمكــن مؤتمــر األطــراف اثلامــن عــر يف ادلوحــة ،قطــر ،مــن إنهــاء املفاوضات
القديمــة مــن مؤتمــر األطــراف اثلالــث عــر (خطــة عمــل بــايل) ،ووضــع
ً
جــدول زمــي أكــر تفصيــا ملنهــاج ديربــان( .)22كمــا اعتمــد مؤتمــر األطــراف
اثلامــن عــر رسـ ًّ
ـميا فــرة الــزام ثانيــة بموجــب بروتوكــول كيوتــو .ويف حتليــل
ً
أجــري مؤخـ ً
ـرا اســتنادا إىل عــدد كبــر مــن املقابــات مــع املتفاوضــن ،قيــل إن
اجلهــود ادلبلوماســية الــي بذتلهــا الرئاســة املكســيكية ملؤتمــر األطــراف ،والــي
اســتندت إىل وزارة اخلارجيــة ،واحلــوارات غــر الرســمية مثــل حــوار اكرتاخينــا
ً
مــن أجــل العمــل اتلقــديم ،صنعــت فارقــا يف الرجــوع باملفاوضــات مــرة أخــرى
ٌّ
إىل املســار الصحيــح( .)23وقــد برهــن لك مــن بالكســيكجري ونيلســن( )24كذلــك
ىلع أن املجمــواعت السياســية اجلديــدة مثــل حــوار اكرتاخينــا قــد غــرت املشــهد
ً
ـال جديـ ً
ـدا ممكنًــا للمفاوضــات ابلنــاءة.
الــردي للمفاوضــات ،ممــا خلــق جمـ

شباكت انلمو األخرض
وقــد بــدأت كوريــا وادلانمــارك ،إىل جانــب املكســيك املضيفــة ملؤتمــر
األطــراف الســادس عــر ،يف تعزيــز انلمــو األخــر فيمــا يتصــل بفاعليــات
االتفاقيــة اإلطاريــة كعمليــة تكميليــة ملفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن
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تغــر املنــاخ ،وأنشــأتا حتالــف انلمــو األخــر يف اعم  .2010وقــد انضــم إىل هــذا
ٌّ
اتلحالــف لك مــن الصــن وكينيــا وقطــر يف اعم  ،2012وإثيوبيــا يف اعم  ،2014وفيتنــام
يف اعم  .2015ومــا فتئــت كوريــا وادلانمــارك تشــكالن انلمــو األخــر ليشــمل
الــرااكت بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــن خــال االســتثمار يف القطــاع
األخــر واملبــادئ املدفوعــة باعتبــارات الســوق ،وإن اكنتــا ﻻ تــزاالن ىلع اتصــال
نشــط بانلمــو األخــر مــن أجــل املســاهمة يف اتلنميــة املســتدامة العامليــة
والقضــاء ىلع الفقــر .ويبــدو أن أحــد األغــراض إىل جانــب ماكفحــة تغــر املنــاخ
يتمثــل يف وضــع كوريــا وادلانمــارك واملكســيك كأعضــاء مســئولني يف املجتمــع
العالــي  -مــع ســد الفجــوة بــن الشــمال واجلنــوب كهــدف مركــزي تلحالــف
انلمــو األخــر.
ويف اعم  ،2010أنشــأت كوريــا ،بدعــم مــايل دانمــاريك ،املعهــد العالــي للنمــو
األخــر  ،GGGIوافتتحــت ادلانمــارك املنتــدى العالــي للنمــو األخــر .GF3
ومنــذ اعم  ،2012أصبــح املعهــد العالــي للنمــو األخــر منظمــة دويلــة اكملــة

العضويــة ،تعمــل كمنتــدى للــراكء وكأمانــة تلحالــف انلمــو األخــر املوجــود
ٌّ
يف وزارة اخلارجيــة ادلانماركيــة .وقــد شــجع لك مــن املنتــدى العالــي للنمــو
األخــر ،واملعهــد العالــي للنمــو األخــر بشــل نشــط انلمــو األخــر يف
مؤتمــرات القمــة اخلاصــة بهمــا ،ويف منابــر أخــرى مثــل مؤتمــرات القمــة الــي
عقدتهــا االتفاقيــة اإلطاريــة ،وجمموعــة العرشيــن ،وريــو.20+

استجابات العالقات ادلويلة للتغريات يف اإلدارة ابليئية العاملية
جيســد حــوار اكرتاخينــا واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر اتلغــرات اهلامــة
دورا حاسـ ً
يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة الــي تــؤدي فيهــا ادلبلوماســية ً
ـما .ويمكــن
حتليــل هــذه األمثلــة مــن خــال االقرتابــات املهيمنــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة،
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أو نظريــة انلظــام ،أو نظريــة احلوكمــة متعــددة املســتويات( .)25غــر أن تفضيــل
أحدهــم ىلع اآلخــر ســيؤدي إىل حتريــف اتلحليــل؛ ألن بعــض املشــالك انلظريــة/
اتلجريبيــة لــم يتــم حلهــا بعــد .فنظريــة انلظــام تميــل حنــو ادلول واملصالــح املادية
ىلع الصعيــد ادلويل ،وتفتقــد األهميــة وادلور املســتقل للجهــات الفاعلــة مــن غــر
ادلول ،واألفــار واحلوكمــة ىلع مســتويات متعــددة .أمــا نظريــة احلوكمــة متعــددة
املســتويات فتأخــذ املوقــف املعاكــس .ويبــدو أن كال انلظريتــن يفتقــدان ادلور
احلاســم اذلي يؤديــه ادلبلوماســيون احلكوميــون وغــر احلكوميــن .وتنــدرج
ً
عمومــا يف ظــل مقاربــات العقالنيــة،
أدبيــات املفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ
ً
واغبلـــا مــا يكــون االقرتابــان األوالن نظريــن ،يف حــن
وابلنائيــة ،والوصفيــة(.)26
أن األخــر ً
اغبلــا مــا يكــون ســيايس اتلوجــه .وتأخــذ املقاربــات العقالنيــة
أو القائمــة ىلع املصالــح شــل الفرضيــات ىلع األغلــب ،الــي تشــل فهمنــا
للمفاوضــات ىلع أنهــا ثنائيــة اتلفــرع« :االتفــاق /عــدم االتفــاق ،أو الفعــل /عــدم
الفعــل ،أو اتلعــاون /الــراع» باعتبارهــا اخليــارات الوحيــدة(.)27
تقــدم الكثــر مــن األعمــال املنشــورة املعلومــات املعــاد تدويرهــا والــي
ً
وكثريا مــا تظــل ادليناميات
يمكــن اســتخالصها دون إجــراء مفاوضــات بالفعــل.
املحيطــة بطاولــة املفاوضــات خمبــأة .مــا اتلبــادل اللفظــي؟ مــا العــروض والــردود
املقدمــة خــال املشــاورات غــر الرســمية؟ تميــل األدبيــات ذات الصلــة إىل جتنب
هــذه األســئلة وتنجــذب حنــو مواضيــع ذات صلــة مثــل اتلنظــر حــول إنشــاء
املؤسســات وتأثريهــا ىلع ســلوك ادلولــة(.)28
ٍّ
وقــد اعرتفــت العالقــات ادلويلــة إىل حــد مــا بالفجــوة بــن املؤسســات
متوســطة املســتوى ،واملمارســات ىلع املســتوى اجلــزيئ ،وﻻ ســيما فيمــا يتعلــق
بمســائل اثلقــة واتلعــاون( .)29وعــاوة ىلع ذلــك ،جيــادل هوملــز( )30بــأن العالقــات
الشــخصية يف املفاوضــات يمكــن أن تعــزز اتلعــاون؛ ألن «االجتمــااعت ً
وجهــا
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لوجــه تســمح لألفــراد بنقــل املعلومــات واتلعاطــف مــع بعضهــم ،وباتلــايل احلــد
مــن عــدم ايلقــن ،حــى عندمــا يكــون دليهــم حوافــز قويــة لعــدم اثلقــة يف
اآلخــر» .إن األدبيــات املتعلقــة بالعالقــات ادلويلــة يف طريقهــا إىل أن تكــون ىلع
ٍّ
ًّ
نظريــا وقويــة مــن انلاحيــة اتلجريبيــة ،وباتلــايل أن تــويل
حــد ســواء مســتنرية
ً
اهتمامــا أوثــق لدلبلوماســيني وممارســات احلوكمــة(.)31

مقاربة املمارسات ادلويلة
مــن املقاربــات اجلديــدة الــي حتظــى باهتمــام كبــر يف العالقــات ادلويلــة،
ٌّ
مقاربــة املمارســات ادلويلــة .ويشــر لك مــن وايزمــان( ،)32وبــراون( ،)33وأدلــر-
نيســن( )34إىل دراســة أدلــر وبويلــوت( )35باعتبــار أنهــا العمــل ذو اتلأثــر املركــزي،
ىلع الرغــم مــن أن جــذور هــذه املمارســة يمكــن تتبعهــا أبعــد مــن ذلــك.
ً
وقــد ثبــت أن برنامــج ابلحــوث (بورديوســيان) األوســع نطاقــا اذلي يركــز ىلع
ًّ
املمارســات ادلويلــة مثــل ادلبلوماســية ،مفيــد جــدا ومبتكــر يف ســد الفجــوات
ً
وتفســر اتلغــر االجتمــايع( .)36ووفقــا إلدلــر وبويلــوت:
معرفيــا أو بعـ ً
ولــن كنــا نوافــق ىلع أن للممارســات بعـ ً
ًّ
ًّ
خطابيــا ،فإننــا
ـدا
ـدا
نوســع نطــاق الوجوديــة يف املمارســات ،وباتلــايل ﻻ نقــر جمــال دراســتنا ىلع
ً
انلــص واملعــى .وبــدل مــن ذلــك ،فــإن املمارســة جتربنــا ىلع اتلعامــل مــع العالقــة
ٍّ
بــن الواكلــة وابليئتــن االجتماعيــة والطبيعيــة ،وبــن لك مــن العوامــل املاديــة
واخلطابيــة ،ومــع عمليــات االســتقرار واتلغيــر املزتامنــة .ويف الواقــع ،إن مفهــوم
املمارســة ذو قيمــة ،وباتلحديــد ﻷنــه يأخذنــا ً
أيضــا خــارج انلــص(.)37
ًّ
اجتماعيــا ،جتســد املعــارف األساســية
واملمارســات يه إجــراءات جمديــة

واخلطــاب يف العالــم املــادي وعليــه؛ فاملمارســات يه املــواد ادليناميكيــة والعمليات
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ِّ
ِّ
املثايلــة الــي تمكــن اهليــالك مــن أن تكــون مســتقرة أو متطــورة ،وتمكــن
العمــاء مــن اإلنتــاج أو حتويــل اهليــالك(.)38
جيــب ىلع ابلحــوث وابلاحثــن االخنــراط يف املجــال وتفســره .فإنــه يبــي ىلع
مــا يدعــوه واجينــار املعــى احلــواري يف العمــل؛ حيــث إنــه «ﻻ معــى ملحاولــة
ّ
وجــودي يف العقــل أو يف بعــض األنمــاط اثلقافيــة أو املؤسســية
حتديــد معــى
املجســدة»( .)39وينبــي ىلع ابلاحثــن االقــراب مــن املعــى مــن خــال دراســة
ً
ً
أمــرا حمــددا بالنســبة للجهــة الفاعلــة واللحظــة
العمــل االجتمــايع باعتبــاره
ٍّ
ـد ســواءً ،
ً
وأيضــا ذا مغــزى بشــل اعم ﻷنــه يعــي شــيئا أكــر .وىلع هــذا
ىلع حـ
ً
انلحــو ،فــإن هــذا الفهــم للممارســات ادلويلــة يتــاءم تمامــا مــع الصــورة اهلجينــة
اجلديــدة لدلبلوماســية .ويقــال ً
أيضــا إن ادلراســات ادلبلوماســية ونظريــة املمارســة
يمكــن أن تتعلــم الكثــر مــن بعضهــا( .)40وعــاوة ىلع ذلــك ،يمكــن أن يســتفيد
هــذا االقــراب مــن الــرؤى املســتمدة مــن االقــراب الــردي كوســيلة إلدراج
وحتليــل اخلطــاب االســراتييج واللغــة ،واخلطــاب يلأخذنــا خــارج انلــص،
ولكــن مــع االحتفــاظ بانلصــوص كمصــادر هامــة وكأمثلــة للممارســات ،خاصة
يف املفاوضــات وادلبلوماســية(.)41

[املعــى] هــو جمموعــة مشــركة مــن اتلفاهمــات املدرجــة ًّ
لغويــا وبشــل
عمــي يف العالــم ،والــي يتــم اتلــذرع بهــا ،واملســتمرة ،يف حركــة جديلــة مســتمرة،
لكمــا اخنرطــت اجلهــات الفاعلــة املشــاركة يف ســلوك معــن ،ولكمــا كنــا «نقــرأ»
املعــى الرمــزي هلــذا الســلوك ىلع األخــص(.)42
إن الوصــول إىل املمارســات هــو املهمــة األوىل الــي يتعــن ىلع ابلاحــث اتلغلب
عليهــا .وهــذا ليــس ممكنًــا ً
دائمــا بســبب احلواجــز العمليــة والطابــع الــري
لدلبلوماســية (ىلع الرغــم مــن أن النســخة اهلجينــة أقــل رسيــة) .ومــع ذلــك،
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«حــى عندمــا تكــون املمارســات غــر «مرئيــة» ،فمــن املمكــن «احلديــث عنها»
مــن خــال املقابــات أو «القــراءة» بفضــل حتليــل انلصــوص»( .)43وفيمــا يــي،
أنتقــل إىل اتلحليــل املوجــز حلــوار اكرتاخينــا واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر
بوصفهــا مواقــع لدلبلوماســية ابليئيــة.

حوار اكرتاخينا من أجل العمل اتلقديم كمجتمع دبلومايس للممارسة
ادلبلوماســية الــي تتخــذ شــل احلــوار ﻻ تــكاد تكــون ظاهــرة جديــدة
يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة .ومــن األمثلــة ىلع ذلــك حــوار جريــن ﻻنــد
بشــأن تغــر املنــاخ ،اذلي اكن ً
قائمــا مــن  2005إىل  2009وأطلقته الرئاســة ادلانماركية
ملؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر()44؛ وحــوار بيرتســرج اذلي اشــركت أملانيــا
واملكســيك يف اســتضافته يف اعم 2009؛ وحــوار جنيــف بشــأن اتلمويــل املتعلــق
باملنــاخ اذلي اشــركت يف اســتضافته املكســيك وســويرسا يف اعم )45(2009؛ واألكــر
حداثــة حــوار «حنــو  »2015اذلي عقــده مركــز حلــول املنــاخ والطاقــة( .)46ويمكــن
وصــف هــذه املناقشــات ىلع أفضــل وجــه بأنهــا اجتمــااعت رفيعــة املســتوى
للتحضــر ملؤتمــر أطــراف حمــدد .ومــع ذلــك ،فــإن حــوار اكرتاخينــا خمتلــف
ويوصــف ىلع حنــو أفضــل بأنــه جمموعــة أو مجاعــة سياســية تعمــل يف مؤتمــرات
األطــراف ومــا بينهــا(.)47
لقــد تشــل حــوار اكرتاخينــا رسـ ًّ
ـميا يف مــارس  2010يف اكرتاخينــا ،كولومبيــا،
ً
مــن جانــب مفــاويض االتفاقيــة اإلطاريــة وخــراء مــن حــوايل  30طرفــا يمثلــون
مجيــع املناطــق .ولــم يظهــر حــوار اكرتاخينــا فجــأة ،وإنمــا قــام العديــد مــن
املفاوضــن ذوي اخلــرة مــن االحتــاد األورويب ،وحتالــف ادلول اجلزريــة الصغــرة
 ،AOSISوابلــدان األقــل نمـ ًّ
ـوا  ،LDCsوأمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الاكريــي
 ،LACبراعيــة جمتمــع غــر رســي لســنوات عديــدة ،ولكــن اكنــت اخلــرة
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املشــركة مــن الفشــل يف مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر ،والشــعور باالســتبعاد
مــن اتلأثــر عندمــا تفاوضــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة وابلاســيك (أي
الربازيــل ،وجنــوب إفريقيــا ،واهلنــد ،والصــن) ىلع اتفــاق كوبنهاجــن اذلي مجــع
املتفاوضــن ً
معــا بشــل أكــر رســمية .وأســفر االجتمــاع اتلأســييس عــن فهــم
ً
املجتمــع املحــي باعتبــاره «حـ ً
مفتوحــا أمــام ابلــدان الــي تعمــل
ـزا غــر رســي،
ً
مــن أجــل وضــع نظــام طمــوح وشــامل وملــزم قانونــا يف االتفاقيــة اإلطاريــة
ً
بشــأن تغــر املنــاخ ،والزتمــت ًّ
حمليــا بــأن تصبــح أو تبــى اقتصــادا منخفــض
الكربــون» (ىلع حنــو مــا أفــاد بــه ﻻينــس( )48اذلي عمــل لصالــح املادليــف يف
ذلــك الوقــت؛ وهــو مطابــق لصفحــة االتفاقيــة ىلع شــبكة اإلنرتنــت ،وأكدتــه
املقابــات اخلاصــة) .وقــد اتفــق املشــاركون ىلع اإلشــارة رصاحــة إىل أن حــوار
اكرتاخينــا ﻻ يوصــف بأنــه جمموعــة سياســية ،وإنمــا ىلع أنــه حــوار مــع املشــاركني
ً
بــدل مــن األعضــاء (كمــا أشــار إىل ذلــك مجيــع مــن أجريــت معهــم مقابــات).
ويف أعقــاب مقاربــة املمارســات ادلويلــة واالهتمــام بالرسديــات اجلديدة ،ســبق
جمتمعا دبلوماسـ ًّ
ً
ـيا
يل أن حللــت حــوار اكتاخينــا بوصفــه مجاعــة مــن املمارســن أو

حتــت االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ( .)49ويعــرف جمتمــع املمارســة
ً
تعريفــا واسـ ً
ـعا بأنــه «جممــواعت مــن األشــخاص اذلي يشــركون
(ادلبلوماســية)
يف االهتمــام ،أو جمموعــة مــن املشــالك ،أو شــغف بموضــوع مــا ،واذليــن يعمقــون
معارفهــم وخرباتهــم يف هــذا املجــال عــن طريــق اتلفاعــل ىلع أســاس مســتمر»(.)50
ويتواصــل تطويــر مفهــوم جمتمــع املمارســة يف العالقــات ادلويلــة:
وﻻ يشــمل مفهــوم «جمتمــع املمارســة» األبعــاد الواعيــة واملتداخلــة فحســب،
والقيــام باتلغيــر االجتمــايع بالفعــل ،ولكــن ً
أيضــا احلــز االجتمــايع اذلي
تتداخــل فيــه ابلنيــة والواكلــة وتتقاطــع فيــه املعرفــة والقــوة واملجتمــع .جمتمعــات
املمارســة يه هيــالك اجتماعيــة ذاتيــة الطابــع تشــل األســاس املعيــاري واملعــريف
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للعمــل ،ولكنهــا ً
أيضــا عوامــل تتألــف مــن أشــخاص حقيقيــن ،يعملــون عــر
قنــوات شــبكية ،عــر احلــدود الوطنيــة ،وعــر االنقســامات اتلنظيميــة ،ويف قااعت
احلكومــة  -تقــوم باتلأثــر ىلع األحــداث السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة(.)51
ومــن القواســم املشــركة بــن جمتمعــات املمارســة هــو أنهــا تتألــف مــن
هيــل أســايس يعــرف بأنــه ( )1جمتمــع مــن انلــاس اذلي يهتمــون بقضيــة،
و( )2جمــال للمعرفــة ،والــي حتــدد جمموعة مــن القضايا ،و( )3املمارســات املشــركة
الــي يتــم تطويرهــا تلكــون فعالــة يف جماهلــا .للتعــرف ىلع جمتمــع املمارســة جيــب
ىلع املــرء أن يذهــب أبعــد مــن ادلراســات املجــردة واملكتبيــة« :ينبــي عليــك
انلظــر يف كيفيــة عمــل املجموعــة وكيــف أنهــا جتمــع بــن مجيــع العنــارص اثلالثــة
مــن املجــال ،واملجتمــع ،واملمارســة»(.)52
ً
ً
كبــرا يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة؛ ﻷنــه
تغــرا
ويوضــح حــوار اكرتاخينــا
نــوع جديــد مــن املجتمــع ادلبلومــايس اذلي يمثــل جـ ً
ـرا بــن مواقــف الشــمال
واجلنــوب عــن طريــق إاعدة حتديــد املبــدأ الفاصــل اذلي طــال أمــده للمســئويلة

املشــركة املتفاوتــة  .CBDRومــن خــال العمــل اتلعــاوين واحلــواري اذلي يبــدأ
باملصلحــة املشــركة يف فهــم آراء األطــراف األخــرى ،وبنــاء املزيــد مــن اثلقــة ىلع
املســتوى الشــخيص ،ثــم العمــل ً
معــا الستكشــاف أرضيــة مشــركة ممكنــة بشــأن
دورا ًّ
مســائل تفاوضيــة حمــددة ،أدى حــوار اكرتاخينــا ً
هامــا يف إاعدة املفاوضــات
املتعلقــة باملنــاخ إىل مســارها بعــد انهيــار مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر(.)53
إن حــوار اكرتاخينــا هــو جمتمــع يزدهــر ىلع اجتيــاز احلــدود باعتبــاره ممارســة
حمــددة جيــري بموجبهــا احلــوار الــازم ً
وجهــا لوجــه بــن الشــمال واجلنــوب وبــن
املجمــواعت السياســية ،ورضورة؛ ألنهــا ختلــق األســاس للثقــة واتلعلــم واألفــار
اجلديــدة الــي تســهم يف املفاوضــات الــي تمــي ً
قدمــا .وقــد غــر املشــاركون
يف حــوار اكرتاخينــا ممارســاتهم اتلفاوضيــة العاديــة .إنهــم جيــدون اآلن أنــه مــن
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األســهل واألكــر راحــة اتلواصــل مــع بعضهــم إذا /عندمــا حيتاجــون إىل توضيــح
أمــر مــا .ويعــد هــذا املســتوى املزتايــد مــن االتصــال الرصيــح عــر الفجــوة بــن
ـرا ًّ
الشــمال واجلنــوب ،تغـ ً
هامــا.

ًّ
مركزيــا بالنســبة للمفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ .وىلع الرغــم مــن
يعــد انلــص
ً
أن حــوار اكرتاخينــا ال يقــدم بيانــات وعروضــا رســمية ،فإن ممارســتها ادلبلوماســية
اجلديــدة تشــمل مالحظــات عــن األرضيــة املشــركة بشــأن خمتلــف القضايــا.
وجتــد هــذه اللغــة املشــركة طريقهــا إىل ابليانــات الــى تقدمهــا الوفــود
ٌّ
املعنيــة .وقــد تمكنــت لك مــن الرئاســتني املكســيكية واجلنــوب إفريقيــة ملؤتمــر
األطــراف مــن اســتخدام حــوار اكرتاخينــا كهيئــة لســر القضايــا الصعبــة .وبعــد
ٌّ
فشــل مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــر ،حيــث شــعر لك مــن االحتــاد األورويب،
ًّ
نمــوا بأنهــا مســتبعدة مــن
وحتالــف ادلول اجلزريــة الصغــرة ،وابلــدان األقــل
اتلأثــر ،وأصبــح حــوار اكرتاخينــا جمتمــع املمارســة؛ حيــث يمكن لألطــراف اليت
ً
ً
نهجــا ًّ
تدعــم ً
موجهــا حنــو العمــل أن تنخــرط مــع بعضهــا وتطــور حلــول
اعمليــا

توافقيــة تســتند إىل معرفــة متعمقــة بمواقــف األطــراف األخــرى ومنطقهــا.
ويمكــن هلــذه احللــول اتلوافقيــة أن تكــون قويــة وطويلــة األمــد وأن تضغــط
ىلع املتقاعســن .وتشــل هــذه املمارســات وتنظيمهــا يف جمتمــع جـ ً
ـزءا مــن رسديــة
جديــدة يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة؛ حيــث يعــاد تفســر مبــدأ املســئويلة
املشــركة املتفاوتــة ىلع أنــه يعــي ً
أيضــا أنــه ينبــي لــدول انلاميــة واملتقدمــة ىلع
الســواء أن تتخــذ إجــراءات طموحــة قــدر اإلمــان ،بمــا يف ذلــك اتلخفيــف(.)54

إدارة انلمو األخرض وادلبلوماسية اهلجينة
وقــد أبــرزت ابلحــوث الســابقة الــي أجراهــا املؤلــف( )55كيــف يتــم حنــت
انلمــو األخــر كحقــل فــريع جديــد للحوكمــة ابليئيــة العامليــة ،ممــا يؤكــد ثالثــة
217

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

اجتاهــات يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة( :أ) زيــادة االنقســام املؤســي يف اإلدارة
ابليئيــة العامليــة(( .)56ب) أن تكــون األنشــطة واملبــادرات والشــباكت مالئمــة
للخطــاب األوســع لليربايلــة اجلديــدة(( .)57ج) أن تشــهد مجيــع مناطــق العالم نشــوء
رشااكت جديــدة تعــر الشــمال واجلنــوب وتربــط بــن اجلهــات الفاعلــة العامــة
واخلاصــة( .)58كمــا لوحــظ ً
أيضــا أن الزتامــن  -أو العقليــة احلكوميــة كســلوك
الســلوك بمفهــوم اخلطابــة واحلكومــة  -هــو جــزء هــام مــن هــذه ادلبلوماســية
اهلجينــة .ومــن املهــم دراســة وفهــم ادلور اذلي تضطلــع بــه ادلبلوماســية يف هــذه
املجــاالت اجلديــدة واملتداخلــة لــإدارة ابليئيــة إذا أردنــا أن نتمكــن مــن رشح
كيفيــة تطــور السياســات العامليــة .وحيظــى مفهــوم ادلبلوماســية اهلجينــة باهتمــام
مزتايــد؛ ومــع ذلــك ،فــإن أحــد األحبــاث ىلع حمــرك حبــث «جوجــل ابلاحث» يكشــف
عــن أن العالقــات ادلويلــة لــم تطــور نظريــة ادلبلوماســية اهلجينــة ىلع هــذا انلحــو.
وكمــا يالحــظ ســيندنج وآخــرون(« )59بينمــا ندخــل القــرن احلــادي والعرشيــن ،يبــدو
أن اجلميــع متفقــون ىلع أن ادلبلوماســية تتغــر ،ومــع ذلــك فــإن قلــة مــن انلــاس
يمكــن أن حتــدد بالضبــط كيــف  -ومــا اآلثــار ىلع السياســة العامليــة».
ومــن منظــور املمارســة ،فإنــي أفهــم ادلبلوماســية اهلجينــة بوصفهــا فئــة
مــن املمارســات الــي ،مــن ناحيــة ،تشــمل وختلــط ليــس فقــط القضايــا
املختلفــة (مثــل السياســية ،واالقتصاديــة ،وابليئيــة) واجلهــات الفاعلــة املختلفــة
(ادلبلوماســيون املحرتفــون ،املوظفــون املدنيــون اآلخــرون ،واجلهــات الفاعلــة
غــر احلكوميــة) ولكــن ً
أيضــا ممارســات خمتلفــة؛ وذلــك هــو توســيع فهمنــا ملاهية
ادلبلوماســية يف املمارســة العمليــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فإنــي أفهــم ادلبلوماســية
ً
اهلجينــة بوصفهــا فئــة مــن فئــات اتلحليــل ذات ثالثــة أبعــاد؛ أول :ادلبلوماســية
يه عمليــة (املطابلــة بالســلطة والواليــة القضائيــة) .ثانيًــا :إنهــا عالئقيــة
(تعمــل ىلع اتلفاعــل بــن املــرء يف احلكــم واآلخريــن) .ثاثلًــا :إنهــا سياســية
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ًّ
(تشــمل كل مــن اتلمثيــل واحلكــم)»( .)60ومــن املستحســن ،بهــذا املعــى ،حتليــل
العمليــات والعالقــات السياســية واإلداريــة باعتبارهــا مــن العنــارص املكونــة
لكيفيــة «مشــاركة ادلبلوماســية يف تويلــد الــوكالء (مثــل ادلول) ،واألشــياء (مثــل
املعاهــدات ،والســفارات) ،واهليــالك (الســيادة)( .»)61وهكــذا ،فــإن مصطلــح هجني
ٍّ
يشــر إىل لك مــن الفئــة األوىل مــن املمارســة وفئــة اتلحليــل ،وهــذا األخــر هــو
مزيــج مــن اقرتابــات نظريــة املمارســة بشــل خــاص(ً ،)62
وأيضــا حقيقــة أن جيــري
حتليلهــا مــن قبــل ادلبلوماســيني وابلاحثــن ،وابلاحثــن  -ادلبلوماســيني.
إن إدارة انلمــو األخــر كظاهــرة جتريبيــة تــرىق إىل مســتوى اتلعريفــات
املذكــورة أعــاه ،ألنــه عندمــا يكــون هنــاك اتصــال بــن األنظمــة السياســية،
فــإن هنــاك دبلوماســية فاعلــة .يف اجلــدول  1أدنــاه ،أدرجــت معظــم هــذه
الشــباكت اجلديــدة املحــدودة للنمــو األخــر الــي أنشــئت يف الفــرة مــن -2005
 .2013وجلميــع الشــباكت مشــاركون دويلــون .وهــذه الشــباكت يه املســاحات
واألماكــن اجلديــدة الــي تقــام فيهــا اإلدارة ابليئيــة العامليــة  -احلاكمــة والعقلية
احلكوميــة  -مــن خــال ادلبلوماســية.

جدول  :1أمثلة ىلع شباكت انلمو األخرض ادلويلة
أنشئت بواسطة (يف اعم)

اسم الشبكة
شبكة مبادرة سيول للنمو األخرض

كوريا ()2005

شبكة  ASEMللنمو األخرض

كوريا ()2008

املعهد العاليم للنمو األخرض GGGI

كوريا ()2010
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املنتدى العاليم للنمو األخرض GF3

ادلانمارك ،وكوريا ،واملكسيك ()2010

جمموعة عمل جملس وزراء الشمال
املعنية بانلمو األخرض

ادلانمارك ()2010

مدن انلمو األخرض

منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية
()2010

مبادرة اجلرس األخرض باألستانة AGBI

اكزاخستان وجلنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا
واملحيط اهلادئ ()2010

مبادرة انلمو األخرض

ابلنك اإلفرييق للتنمية ومنظمة
اتلعاون االقتصادي واتلنمية ()2011

شبكة  STRINGللنمو األخرض

أعضاء )2011( STRING

مجعية ميانمار لالقتصاد األخرض وانلمو
األخرض GEGG

( Myanmar GEGGالرشاكء
ّ
اخلاصون واألاكديميون) ()2011

شبكة انلمو األخرض بمنطقة ميكونج

فيتنام ،ADB ،اململكة املتحدة،
برنامج األمم املتحدة للبيئة ،UNEP
الصندوق العاليم للحياة الربية
 ،WWFادلانمارك ()2011

املنتدى املعريف للنمو األخرض GGKP

كوريا ،منظمة اتلعاون االقتصادي
واتلنمية  ،OECDبرنامج األمم املتحدة
للبيئة  ،UNEPابلنك ادلويل ()2012
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شبكة انلمو األخرض C40

نيويورك وكوبنهاجن ()2012

 G2A2حتالف العمل من أجل انلمو
األخرض

فرقة العمل املعنية بانلمو األخرض
)2012( B20

مبادرة أفضل املمارسات للنمو األخرض

املعهد العاليم للنمو األخرض ،GGGI
شبكة اتلنمية املناخية واملعرفة
 ،CDKNمؤسسة املناخ األوروبية
واملبادرة ادلويلة للمناخ (احلكومة
األملانية) .املعهد العاليم للنمو
األخرض يعمل بمثابة الواكلة اتلنفيذية
()2012

جمموعة انلمو األخرض

اململكة املتحدة ()2013

GGBP

املصدر :مقتبس من بالكساكجري(.)63
مــن خــال حتالــف انلمــو األخــر  GGAواملنتــدى العالــي للنمــو األخــر
 ،GF3يمكننــا أن نالحــظ كيــف أصبحــت ادلبلوماســية هجينــة فيمــا يتعلــق
بالقضايــا ،واجلهــات الفاعلــة املشــاركة ،وممارســاتها .إن حتالــف انلمــو األخــر
هــو حتالــف اعلــي غــر اعدي بــن دول ذات ســيادة؛ ادلول الــي نتوقــع أن
تتعــاون ىلع الصعيــد اثلنــايئ ولكــن ليــس يف حتالــف ثنــايئ ،ألنهــا متنوعــة
ًّ
جــدا وتنتــي إىل جممــواعت خمتلفــة للغايــة مــن انلاحيــة السياســية واالقتصاديــة
ً
دول يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن تعمــل ً
معــا
واثلقافيــة واملناخيــة .وهــذه ليســت
يف االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،ولكــن حتالــف انلمــو األخــر يعمــل
مــن أجــل نفــس األهــداف الــي تقــوم عليهــا االتفاقيــة اإلطاريــة .تســتضيف
ادلانمــارك أمانــة املنتــدى العالــي للنمــو األخــر حتــت راعيــة وزارة اخلارجيــة،
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ويديرهــا دبلوماســيون حمرتفــون .ويســى اتلحالــف إىل تعزيــز وتطويــر الــرااكت
العامليــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،القــادرة ىلع اإلســهام يف اتلحــول إىل
ًّ
ً
ـراتيجيا بالعمليــات
ارتباطــا اسـ
اقتصــاد أخــر اعلــي .ويرتبــط هــذا العمــل
العامليــة واإلقليميــة؛ مثــل االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ أو أهــداف
اتلنميــة املســتدامة أو برامــج الطاقــة وامليــاه املختلفــة .وهنــاك أدبيــات متناميــة
عــن انلمــو األخــر( ،)64ولكنهــا أغفلــت يف املقــام األول ادلبلوماســية اهلجينــة
اجلديــدة ولــم تســأل ملــاذا ،ىلع ســبيل املثــال ،اجلهــات الفاعلــة الــي يه يف خمتلف
جتمعــات االتفاقيــة اإلطاريــة ويف كثــر مــن األحيــان يف املعارضــة تعمــل فجــأة
ً
معــا يف حتالــف انلمــو األخــر .وقــد عقــد املؤتمــر الســنوي اثلالــث للمنتــدى
العالــي للنمــو األخــر يف اعم  ،2011وحــر رؤســاء ادلول املؤتمــرات اثلالثــة
األوىل ،واألمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك-مــون ،واألرسة امللكيــة ،واملديرون
اتلنفيذيــون ،واملديــرون مــن منظمــة اتلعــاون االقتصــادي واتلنميــة ،ومــن ابلنــك
ً
ادلويل ،ومــن واكالت األمــم املتحــدة ،فضــا عــن املؤسســات املايلــة ،وعــدد قليــل
مــن ابلاحثــن واملنظمــات غــر احلكوميــة .وىلع الرغــم مــن أن قــادة املســتوى
األول شــاركوا باملناقشــة وطــرح احللــول ،فقــد حتــول األســلوب منــذ اعم 2014
حنــو مجــع قــادة الطبقــة اثلانيــة ً
معــا؛ لــي يقرتبــوا أكــر مــن تنفيــذ الــرااكت
وخطــط العمــل اجلديــدة .كمــا تــم تعديــل أوضــاع املنتــدى العالــي للنمــو
األخــر دلعــم وتيســر تنفيــذ ادلورة احلاديــة والعرشيــن ملؤتمــر األطــراف،
وأهــداف اتلنميــة املســتدامة.
ً
ً
ويف مالحظــة شــخصية :لقــد حــرت ،بصفــي مراقبــا مشــارك ،االجتمــااعت
الســنوية يف اعيم  ،2011و ،2014وبعــض االجتمــااعت اتلحضرييــة يف  ،2014و.2015
وقــد أجريــت مقابلــة مــع األمانــة وعــدد مــن املشــاركني .وتتمثــل انلتائــج الــي
ً
أول� :تقسـ ً
ـيما
توصل��ت إيله��ا فيمــا يتعلق ب��دور ادلبلوماسـ�ية اهلجين��ة يف أن هناك:
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للعمــل بــن ادلبلوماســيني اتلابعــن لــوزارة اخلارجيــة وبــايق املشــاركني .وىلع
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة املشــاركة ،فــإن ادلبلوماســيني يف
وزارة اخلارجيــة يتولــون دور ّ
امليسيــن واملنســقني .وىلع هــذا انلحــو ،فإنهــم أقــرب
إىل وض��ع قواع��د اللعب��ة مــن غريه��م  -ىلع الرغــم مــن أن هــذه القواعــد جيــب أن
تكــون مقبولــة ىلع نطــاق واســع مــن قبــل املشــاركني ومعــرف بأدائهــا الكفء،
والــي يه عليــه .ويقــوم ادلبلوماســيون غــر املنتمــن إىل وزارة اخلارجيــة ً
أيضــا
بــأدوار هامــة مــن خــال املســاعدة يف إعــداد االجتمــااعت وتطويــر واســتخدام
الشــباكت الشــخصية والكفــاءات واخلــرات مــن املشــاركة ،ىلع ســبيل املثــال،
يف اإلدارة العليــا لرشكــة اعمليــة للطاقــة أو املرشوبــات ،أو رشكــة لالستشــارات
العامليــة ،أو منظمــة دويلــة ،أو منظمــة دويلــة غــر حكوميــة .ويــؤدي هــذا لكــه
إىل الوصــول بالــرااكت اجلديــدة إىل مرحلــة التشــغيل ،ومــن ثــم املســاعدة يف
تنفيــذ هيــل إداري جديــد لالقتصــاد الســيايس ابليــي .ىلع انلحــو املذكــور يف
الصفحــة الرئيســية للمنتــدى العالــي ،للنمــو األخــر ىلع شــبكة اإلنرتنــت:
الــرااكت اتلعاونيــة يه حجــر الزاويــة يف عمــل املنتــدى العالــي للنمــو
األخــر .وتعــد هــذه العنــارص اعمــل تمكــن رئيــي للتعجيــل باالنتقــال إىل
اقتصــاد أخــر شــامل للجميــع .وتعمــل الــرااكت يف الوقــت الراهــن بشــل
اكمــل حتــت مظلــة املنتــدى العالــي ،بينمــا تشــارك عــدة رشااكت أخــرى يف
عمليــة املنتــدى العالــي ،ولكنهــا قــد ﻻ تكــون تطــورت أبعــد مــن املحادثــة
األويلة(.)65
كمــا أن القضايــا متعــددة ،تــراوح بــن اتلخفيــف ،واتلكيــف ،وإدارة امليــاه،
واملعلومــات ،واتلخطيــط احلــري ،واتلنميــة ،والزراعــة ،والطاقــة ،وانلقــل،
وأكــر مــن ذلــك .واملمارســات متعــددة :املمارســات اتلقليديــة يف السياســة
ادلويلــة؛ مثــل املؤتمــرات واالجتمــااعت يف دولــة املمــارس ويف ادلول األخــرى
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ً
مثـلا:ـ (عقــد املنتــدى العالــي للنمــو األخــر اجتمــااعت أخــرى يف شــييل،
وكولومبيــا ،والصــن ،وكينيــا) ،ومذكــرات اتلفاهــم ،واالتصــاالت االســراتيجية،
والربــط الشــبيك ،وعــرض احللــول اتلكنولوجيــة ،واتلعبئــة اثلقافيــة مــع العشــاء
ـزا ًّ
واحلفــات املوســيقية .وتشــمل املمارســات غــر اتلقليديــة تركـ ً
قويــا ىلع بنــاء
اجلســور بــن الــراكء الشــمايلني واجلنوبيــن ،والــراكء مــن القطاعــن العــام
واخلــاص ،واســتقدام جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة املتنوعــة الــي ﻻ جتتمــع اعدة
يف حلقــات العمــل إلقامــة رشااكت بالفعــل (وليــس فقــط احلديــث عــن األفــار
اجليــدة) .ومــن غــر اتلقليــدي ملؤتمــر تنظمــه وزارة اخلارجيــة أن يتــم اســتخدام
املمارســات الشــعبية كمحــااكة اتلليفزيــون؛ ىلع ســبيل املثــال ،مــع فريــق خــراء
مــن داعة الشــيطان تلقييــم مقرتحــات الرشاكــة اجلديــدة ،أو بــث رواة القصــص
مــن املســتقبل .ويتفــق املســتجوبون ىلع أن اجلمــع بــن االجتمــااعت املثــرة
ً
جديــرا باالهتمــام ىلع
لالهتمــام والوصــول الفعــي إىل العمــل جيعــل احلضــور
الرغــم مــن اكتظــاظ القوائــم.

خمتتم

ً
اهتمامــا لدلبلوماســية ابليئيــة يف العالقــات ادلويلــة؟
ملــاذا ينبــي نلــا أن نــويل
وكيــف ينبــي نلــا أن نســى إىل فهــم وتفســر ادلبلوماســية ابليئيــة؟ بصفــة
اعمــة ،فــإن منحــة العالقــات ادلويلــة اجلديــدة تتحــدى موقــف ادلبلوماســية
وادلراســات ادلبلوماســية الضعيــف حــى اآلن يف العالقــات ادلويلــة .ونــرى أن
الصــورة اتلقليديــة لدلبلوماســية قد اســتعيض عنهــا بصــورة لدلبلوماســية اهلجينة
مــع جهــات فاعلــة متعــددة وقضايــا متعــددة وممارســات متعــددة .وهنــاك أســباب
وجيهــة لتســليط الضــوء ىلع ادلبلوماســية ابليئيــة بوصفهــا رمزيــة؛ ألن هــذا
املجــال مــن احلوكمــة العامليــة ســيكون هل تأثــر قــوي ىلع إاعدة تنظيــم االقتصــاد
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الســيايس العالــي اذلي يواجــه تغــر املناخ وغــره من اتلهديــدات ابليئيــة .وادلور
اذلي تضطلــع بــه ادلبلوماســية يف هــذه املجــاالت اجلديــدة واملتداخلــة لــإدارة
ابليئيــة هــو دور مهــم دلراســة وفهــم مــا إذا كنــا نريــد أن نكــون قادريــن
ىلع رشح كيفيــة تطــور السياســات العامليــة .ثانيًــا :كمــا ذكــر يف هــذا الفصــل،
ويف أدبيــات املمارســات ادلويلــة ،فــإن املمارســات والرسديــات ادلويلــة أساســية
تلحســن فهــم ورشح ادلور اهلــام لدلبلوماســية اهلجينــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة.
مــا توضحــه حــاالت حــوار اكرتاخينــا يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ ،واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر ،وغــره مــن شــباكت انلمو
األخــر ،هــو أنــه يمكــن دراســة املجتمعــات املحليــة (اجلديــدة) الــي جيتمــع
ً
فيهــا ممثلــو األنظمــة السياســية وفقــا ملمارســاتهم ،ولكــن أكــر مــن ذلــك ،بدأنــا
نالحــظ كيــف تتشــل ادلبلوماســية ابليئيــة بواســطة انلظــام العالــي انليويلربايل
القائــم ،وتقــوم بتشــكيله يف الوقــت نفســه .وجتــدر اإلشــارة ً
أيضــا إىل أن العديــد
مــن الشــباكت تتخــذ شــل الــرااكت ،األمــر اذلي يــويح بأنــه ينبــي نلــا
ً
ًّ
أيضــا أن نركــز ىلع الــرااكت يف املمارســة بوصفهــا عنـ ً
حموريــا يف الرسديــات
ـرا
اجلديــدة لــإدارة ابليئيــة العامليــة.

حاشية تلت مؤتمر األطراف احلادي والعرشين

ُ
ك ِتــب هــذا الفصــل قبــل انعقــاد ادلورة احلاديــة والعرشيــن ملؤتمــر األطــراف
يف باريــس ،مــن  30نوفمــر إىل  1ديســمرب  .2015وقــد تضمــن اتفــاق باريــس
احلقيــي بــن  196دولــة ،حاشــية .ومــن االســتنتاجات الرئيســية الــي خلــص
إيلهــا املشــاركون واملراقبــون أن ادلبلوماســية الفرنســية جعلــت االتفــاق ممكنًــا.
ويف الوقــت اذلي احتفــل فيــه املندوبــون يف نهايــة املؤتمــر ،اكن هنــاك شــعور
ملمــوس باالرتيــاح مــن جانــب املضيفــن الفرنســيني املنهكــن .ويف العديــد مــن
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انلقــاط يف هذيــن األســبوعني مــن جلســات اتلفــاوض املطولــة ،بــدا األمــر وكأن
اتلوصــل إىل اتفــاق قــد يكــون بعيــد املنــال ،وأن انلجــاح اذلي انتهــت إيلــه
اللجنــة هــو إشــادة جزئيــة باجتهادهــا وكفاءتهــا وجبهــود األمــم املتحــدة(.)66
ً
وهنــاك مالحظــات أخــرى تتفــق مــع االســتنتاج الــوارد أعــاه .أول:
إن الــرااكت اجلديــدة اكنــت مفيــدة كجــزء مــن املمارســات ادلبلوماســية.
وســاعدت الرشاكــة األمريكيــة الصينيــة خبصــوص املنــاخ الــي بُدئــت اعم 2014
يف حــل اخلالفــات القائمــة منــذ فــرة طويلــة بــن هــذه ادلول مــن خــال «حــوار
ســيايس جديــد ومعــزز»( )67ىلع ســبيل املثــال .ويف األســبوع األخــر مــن ادلورة
احلاديــة والعرشيــن ملؤتمــر األطــراف ،أطلقــت جمموعــة مــن األطــراف ،متجــاوزة
االنقســام بــن الشــمال واجلنــوب ،رشاكــة جديــدة تعــرف باســم «حتالــف
الطموحــات العايلــة» .وﻻ يــزال هنــاك بعــض االتلبــاس فيمــا يتعلــق باإلنشــاء
واملشــاركة واألغــراض؛ ومــع ذلــك ،اتضــح يف ايلومــن األخرييــن مــن املفاوضــات
أن اجلهــود ادلبلوماســية الــي بذتلهــا ادلول واجلمــااعت الرائــدة يف حتالــف
الطموحــات العايلــة (جــزر مارشــال ،وكولومبيــا ،واملكســيك ،وجامبيــا ،واالحتــاد
األورويب ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والرنويــج ،وكنــدا ،وادلول األقــل نمـ ًّ
ـوا،
واتلحالــف املســتقل ألمريــكا الالتينيــة وابلحــر الاكريــي  )AILACجســدت
ادلفعــة األخــرة التفــاق باريــسً .
ثانيـــا :اكنــت اجلهــات الفاعلــة املركزيــة املعنيــة
بانلمــو األخــر حــارضة يف مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن ،وأود أن أســلط
الضــوء ىلع احلــدث رفيــع املســتوى اذلي عقــده املعهــد العالــي للنمــو األخــر،
وىلع إطــاق رشاكــة انلمــو األخــر الشــاملة الــي مــن املرجــح  -بســبب
دورا رئيسـ ًّ
ارتكازهــا اإلقليــي واملــايل  -أن تــؤدي ً
ـيا يف تنفيــذ اتفــاق باريــس.
والــراكء هــم بنــك اتلنميــة اآلســيوي ،وابلنــك اإلفريــي للتنميــة ،وبنــك اتلنميــة
لــدول األمريكيــة ،واللجــان االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلقليميــة اتلابعــة
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لألمــم املتحــدة  -اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واملحيــط اهلــادئ،
واللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا ،واللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة
وابلحــر الاكريــي ،واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــريب آســيا(.)68
ٍّ
* يســتند هــذا الفصــل إىل حــد كبــر إىل أطروحــة ادلكتــوراه خاصــي(،)69
واملشــاركة يف جمــال اإلدارة ابليئيــة العامليــة.
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تغري املناخ ،واجلغرافيا السياسية،
والعقود القطبية اآلجلة
دونكان ديبليدج
رويال هولواي ،جامعة نلدن،
اململكة املتحدة

ً
موقعــا ملاكئــد
ىلع مــدى العقــد املــايض ،أصبحــت املنطقــة القطبيــة الشــمايلة
ٍّ
جيوسياســية مكثفــة بــن لك مــن املمارســن واملتفرجــن ىلع اجلغرافيــا السياســية
والعالقــات ادلويلــة( .)70ويف حــن أن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة (أو ربمــا بصــورة
أدق ،املناطــق القطبيــة) هلــا تارخيهــا اخلــاص( ،)71فــإن االفتتــان املعــارص خبطــوط
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا باتلجــارب واتلنبــؤات املتعلقــة بتغــر
العــرض يف الشــمال يرتبــط
املنــاخ يف القطــب اجلنــويب .وىلع الرغــم مــن أن هــذه اتلجــارب يمكــن اتلوســط
ًّ
فيهــا بدرجــات متفاوتــة جــدا  -مــن شــهادة الســان األصليــن بتغــر املناظــر
الطبيعيــة ،إىل صــور القمــر الصنــايع الخنفــاض ابلحــر ىلع مــر الزمــن(،)72
واملحلــل ابلعيــد اذلي يعتمــد ىلع أشــال «االستشــعار عــن بعــد اجليوســيايس»(،)73
فــإن مــا تتشــاركه هــو فهــم أن القطــب الشــمايل يف املســتقبل مــن املرجــح أن
خيتلــف كثـ ً
ـرا عمــا اكن عليــه يف املــايض .القطــب الشــمايل هــو منطقــة «يف طــور
اتلغيــر» بشــل كبــر ،واتلغــرات املناخيــة يه مــن بــن املحــراكت الرئيســية
هلــذا اتلغيــر(.)74
وبطبيعــة احلــال ،فــإن اتلكهنــات حــول مــا يمكــن أن تكــون عليــه العقــود
املســتقبلية يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة  -خاصــة إذا أصبحــت املنطقــة القطبية
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الشــمايلة مرتبطــة بشــل مزتايــد بالقــوى االقتصاديــة واالجتماعيــة العامليــة
«اتلقدميــة»  -ليســت باجلديــدة .يف أوائــل القــرن اتلاســع عــر ،محــل صائــد
احليتــان ويلــام سكورســي األخبــار إىل ابلحريــة الربيطانيــة بــأن اجلليــد ابلحــري
حــول جرينالنــد اكن يف حالــة تراجــع ،ممهـ ً
ـدا الطريــق ملحاولــة أخــرى الجتيــاز
املمــر الشــمايل الغــريب  NWPبواســطة الســفينة .ويف أوائــل القــرن العرشيــن ادىع
فيلجاملــور ستيفانســون أن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة ســتصبح املحــور الكبــر
اتلــايل للنشــاط البــري واالقتصــادي ،والســؤال الوحيــد املتبــي هــو من ســيكون
املســتفيد الرئيــي( .)75ويف اثلالثينيــات مــن القــرن العرشيــن ،ســى جوزيــف
ســتالني لقهــر الطبيعــة يف القطــب الشــمايل الــرويس تلوفــر قاعــدة مــن املــوارد
االقتصاديــة لالحتــاد الســوفيييت( .)76ويف اخلمســينيات مــن القــرن العرشيــن ،قــدم
رئيــس الــوزراء الكنــدي ،جــون ج .ديفينبيكــر(« )77رؤيتــه الشــمايلة» لفتــح
احلــدود القطبيــة الكنديــة أمــام اتلنميــة االقتصاديــة .واكن القاســم املشــرك بــن
الكثــر مــن هــذه الــرؤى هــو فشــلها يف اتلحقــق.
ويف القــرن احلــادي والعرشيــن ،مــا زالــت الــرؤى القطبيــة الشــمايلة تتاكثــر،
وكذلــك املتشــككون اذليــن يشــرون إىل إخفاقــات املــايض .األمــر املختلــف
ايلــوم هــو مــدى ارتبــاط حججهــم باتلغــرات املناخيــة يف مناطــق القطــب
الشــمايل .ويمكــن بســهولة أكــر تقييــم ثقتهــم يف إماكنــات القطــب الشــمايل يف
شــهر ســبتمرب مــن لك اعم ،عندمــا يبلــغ عــن احلــد األدىن جلليــد ابلحــر الصيــي،
بمــا يمثــل نهايــة موســم اذلوبــان (مــارس  -ســبتمرب) .ويف الســنوات األخــرة،
وضعــت ســجالت جديــدة يف أعــوام  ،2002و ،2007و ،2012ممــا أعطــى اثلقــة ملــن
يتنبــأ حبــدوث زيــادة كبــرة يف النشــاط البــري يف القطــب الشــمايل .بيــد أنــه
َ
ىلع الرغــم مــن أن احلــدود ادلنيــا للجليــد ابلحــري لــم تتعــاف إىل املســتوى
املتوســط املســجل بــن اعيم ( 1979عندمــا بــدأت القياســات بالقمــر الصنــايع)
229

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

و ،2002فــإن املتشــككني يف «الــروة القطبيــة الشــمايلة» قــد اســتغلوا تقلباتــه
الســنوية املســتمرة كديلــل ىلع أنــه ،بشــل اعم ،ﻻ تــزال بيئــة القطــب الشــمايل
معاديــة لزيــادة األنشــطة البرشيــة.
وباتلــايل ،فــإن اتلغــرات املناخيــة املرصــودة واملتنبــأ بهــا تــزداد أهميــة
بالنســبة للطريقــة الــي يعيــش بهــا ســان املنطقــة القطبيــة الشــمايلة (اذليــن
يعيشــون يف جمتمعــات الســان األصليــن ،وابلــدات واملــدن املحليــة يف مناطــق
القطــب الشــمايل يف الواليــات املتحــدة ،وكنــدا ،وفنلنــدا ،والســويد ،والرنويــج،
وأيســلندا ،وادلانمــارك «جرينالنــد» وروســيا) وأصحــاب املصلحــة مــن وراء
القطــب الشــمايل يفكــرون فيمــا حيملــه املســتقبل للقطــب الشــمايل ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بمــا إذا اكنــت مناطــق القطــب الشــمايل «تنفتــح»( )78أو حتتــاج إىل
«حفــظ»( )79مــن زيــادة النشــاط البــري .وانلتيجــة يه أن يتــم اختــاذ القــرارات
ىلع مجيــع مســتويات احلكــم ،مــن املجتمعــات األصليــة /املحليــة إىل املؤسســات
العامليــة بشــأن أنــواع األنشــطة الــي يمكــن القيــام بهــا ،وكيفيــة متابعتهــا،
وىلع نطــاق أوســع ،كيفيــة وضــع املنطقــة القطبيــة الشــمايلة فيمــا يتعلــق بالعالــم
األوســع( .ىلع ســبيل املثــال كحــدود جديــدة للمــوارد ،وطريــق الشــحن الرسيــع
أو املشــااعت العامليــة).

وينظــر مــا تبــى مــن هــذا الفصــل يف بعــض األبعــاد الرئيســية هلــذا الــراع
ىلع مســتقبل القطــب الشــمايل ،واستكشــاف الكيفيــة الــي يمكــن بهــا تلغــر
املنــاخ أن يؤثــر ىلع النشــاط البــري احلــايل واملســتقبيل يف القطــب الشــمايل
واتلحقيــق يف تقاطــع الســان األصليــن /املصالــح املحليــة والوطنيــة وادلويلــة
(واتلحالفــات املختلفــة الــي أنتجتهــا) الــي تظهــر نتيجــة ذللــك.
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تغري املناخ والنشاط البرشي يف القطب الشمايل
انلقل ابلحري
يف القــرن اخلامــس عــر ،ســى املستكشــفون األوروبيــون إىل عبــور ممــرات
حبريــة مالحيــة عــر منطقــة القطــب الشــمايل .وحــددت ثالثــة مســارات ممكنــة:
املمــر الشــمايل الغــريب  NWPبــن األرخبيــات الشــمايلة لقــارة أمريــكا
الشــمايلة؛ املمــر الشــمايل الــريق  NEPاذلي يتبــع الســاحل الشــمايل للكتلــة
األوروبيــة اآلســيوية؛ الطريــق عــر القطــي  TPRمبــارشة عــر املحيــط املتجمــد
الشــمايل .مــن املهــم أن نتذكــر أنــه يف الوقــت اذلي اكنــت فيــه ابلعثــات األوروبيــة
األوىل تســى إىل ابلحــث عــن هــذه املمــرات ،ﻻ تــزال منطقــة القطــب الشــمايل
ً
ـول كبـ ً
ـرا .وباتلــايل ،فــإن ابلحــث عــن املمــرات الشــمايلة مــن القــرن
تمثــل جمهـ
اخلامــس عــر إىل القــرن اتلاســع عــر أخــذ صفــات أســطورية ،وســامية ،وإهلية،
وحــى عقالنيــة؛ حيــث ســى املستكشــفون الالحقــون للحصــول ىلع تمويــل
ً
ملزيــد مــن الرحــات االستكشــافية تلحقيــق العبــور اذلي يبــدو مســتحيل عــر
املنطقــة القطبيــة الشــمايلة(.)80
يف حــن أن املحــاوالت ىلع الطريــق عــر القطــي ،واملمــر الشــمايل الغــريب
ً
مجيعــا حبلــول القــرن العرشيــن ،فــإن اتلحــدي املتمثــل
قــد تــم اتلخــي عنهــا
يف غــزو املمــر الشــمايل الــريق أصبــح أولويــة لالحتــاد الســوفيييت .واعتقــد
املخططــون الســوفييت أنــه مــن خــال تطويــر املمــر الشــمايل الــريق ،أو الطريــق
ابلحــري الشــمايل  ،NSRكمــا يعــرف اجلــزء الــرويس مــن الطريــق ،فــإن االحتــاد
الســوفيييت ســيمتلك أقــر طريــق بــن شــمال املحيــط األطلــي وشــمال املحيط
اهلــادئ ،ويه مــزة اســراتيجية كبــرة ىلع منافســيها األوروبيــن واآلســويني ىلع
ٍّ
ـد ســواء .ومــن شــأن اهليمنــة الســوفييتية ىلع الطريــق ً
أيضــا أن تمكــن مــن
حـ
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نقــل مــوارد االقتصــاد بــدون قيــود عــر مســاحات شاســعة مــن أراضيهــا( .)81واكن
الطريــق ابلحــري الشــمايل قــد أغلــق بعــد ذلــك أمــام حركــة املــرور ادلويلــة.
بلغــت احلركــة املروريــة ىلع طــول الطريــق ابلحــري الشــمايل ذروتهــا يف
اعم  1987قبــل أن يرتاجــع .ويف اعم  ،1988بــدأ االحتــاد الســوفيييت العمــل مــع
الرنويــج وايلابــان ىلع الربنامــج ادلويل للطريــق ابلحــري الشــمايل تلقييــم اجلــدوى
االقتصاديــة لفتــح اخلــط الشــمايل للشــحن ابلحــري ادلويل( .)82وحــدد الربنامــج
وفــورات يف املســافة بنســبة  %61بــن هامبــورج ومينــاء هونلــدا يف أالســا؛ و%36
بــن هامبــورج ويوكوهامــا .غــر أنهــم اكتشــفوا أن ميــاه ابلحــر الشــمايل ضحلــة
نسـ ًّ
ـبيا ،ممــا أرغــم ســفنًا أكــر ىلع الســفر إىل الشــمال بطــرق أكــر ،ممــا ينطــوي
ىلع مســافات أطــول وظــروف جليديــة أشــد قســوة .وايلــوم ،فــإن ســفن احلاويــات
اخلاصــة بمنطقــة القطــب الشــمايل واملصنفــة ىلع األقــل بثــاث مــرات أصغــر
مــن تلــك اخلاصــة بمنطقــة قنــاة الســويس ،تــويح بــأن اإلماكنــات االقتصاديــة
الســتخدام هــذا الطريــق للتجــارة ال تــزال صغــرة باملقارنــة بالطــرق اتلجاريــة
اتلقليديــة عــر قنــاة الســويس( .)83ومــن العوامــل اهلامــة األخــرى الــي تقلــل
مــن اإلماكنــات االقتصاديــة للطريــق ابلحــري الشــمايل ،عــدم وجــود موانــئ ىلع
طــول الطريــق وخماطــرة أن يــؤدي تغــر ظــروف اجلليــد إىل حــاالت تأخــر يف
صناعــة تعتمــد بشــل مزتايــد ىلع التســليم «يف الوقــت املناســب»(.)84
وىلع انلقيــض مــن ذلــك ،فــإن املمــر الشــمايل الغــريب أقــل تطـ ً
ـورا بكثــر.
ىلع الرغــم مــن وجــود عــدد مــن ابلعثــات خــال القــرن العرشيــن الجتيــاز هــذا
املمــر بدعــم مــن قواطــع اجلليــد ،فإنــه لــم يصبــح خيـ ً
ـارا جمديًــا ىلع املســتوى
اتلجــاري .إن ظــروف اجلليــد يف املمــر الشــمايل الغــريب يه أقــى حــى ممــا اكنــت
عليــه يف الطريــق ابلحــري الشــمايل ،وهــذا نتيجــة حلقيقــة أن اجلليــد ابلحــري
يميــل إىل االجنــراف عــر املحيــط املتجمــد الشــمايل حنــو أمريــكا الشــمايلة،
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بمــا يزيــد مــن كثافــة اجلليــد هنــاك .ويف الوقــت نفســه ،ظــل الطريــق ابلحــري
ً
الشــمايل مســدودا يف حضــور اجلليــد ابلحــري ىلع مــدار الســنة.
وكمــا تقــرح هــذه انلظــرة العامــة املوجــزة ،اتلكنولوجيــا اخلاصــة بعبــور
الطريــق ابلحــري الشــمايل واملمــر الشــمايل الغــريب موجــودة منــذ عقــود .وذللــك
فــإن اتلحديــات الــي يواجههــا املســتخدمون املحتملــون هلــذه الطــرق متجــذرة
يف االقتصــاد واملخاطــر .ومــن غــر املرجــح أن تســتخدم الــراكت هــذه الطــرق
مــا لــم حتقــق وفــورات كبــرة يف اتلاكيلــف .وبالنســبة جلــزء كبــر مــن القــرن
العرشيــن وأوائــل القــرن احلــادي والعرشيــن ،فــإن أي وفــورات نامجــة عــن
اخنفــاض تكايلــف الوقــود املرتبطــة بوفــورات املســافات قــد قابلتهــا اتلاكيلــف
املرتبطــة ببنــاء اهليــالك املعــززة للجليــد ،واســتئجار دعــم َّ
كســارات اجلليــد،
وأطقــم العمــل املاهــرة ،وقلــة األســواق ،وخماطــر اتلأخــر مــن تغــر األوضــاع
اجلليديــة ،وارتفــاع أقســاط اتلأمــن(.)85
والســؤال الرئيــي اذلي يطــرح نفســه ايلــوم هــو :مــا إذا اكن تلغــر املنــاخ

القــدرة ىلع تغيــر هــذه الصــورة .انلمــاذج املناخيــة تشــر إىل أن متوســط احلــد
األدىن مــن مســتوى ابلحــر مــن املرجــح أن تســتمر يف االخنفــاض ىلع مــدى
العقــود املقبلــة (مــع ادلفــع بأنهــا ســوف ختتــي ً
تمامــا يف أشــهر الصيــف).
وترتتــب ىلع ذلــك ىلع األقــل نتيجتــان مــن اآلثــار املاديــة :زيــادة مســاحة «امليــاه
املفتوحــة» (وإن اكنــت معرضــة خلطــر اجلبــال اجلليديــة) يف أشــهر الصيــف؛
ومســاحة خمفضــة مــن اجلليــد «متعــدد الســنوات»( .)86واملاكســب املحتملــة
واضحــة بشــل خــاص ىلع طــول الطريــق ابلحــري الشــمايل؛ حيــث يمكــن أن
تســمح زيــادة مســاحة امليــاه املفتوحــة أو اخنفــاض ســمك اجلليــد للســفن العابــرة
بالســفر بعيـ ً
ـدا عــن الســاحل يف ميــاه أعمــق (ممــا يســمح باســتخدام ســفن أكــر).
ويمكــن للطريــق عــر القطــي ً
أيضــا أن ينفتــح أكــر حــى إىل الشــمال مــن
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املمــر الشــمايل الــريق .وحــى ىلع طــول املمــر الشــمايل الغــريب ،حيــث أصبــح
اجلليــد ابلحــري يف القطــب الشــمايل أكــر تركـ ً
ـزا ،أصبحــت املجــاري املائيــة
أكــر صالحيــة للمالحــة.
وقــد شــجعت هــذه اتلغــرات امللحوظــة رشاكت انلقــل ابلحــري (اململوكــة
لــدول وكذلــك اخلاصــة) ىلع انلظــر مــرة أخــرى يف جــدوى تطويــر املمــرات
ابلحريــة الشــمايلة .ويف اعم  ،2009اســتخدمت ســفينتا شــحن جتــاري دويلتــان
للمــرة األوىل املمــر الشــمايل الــريق للســفر بــن أوروبــا وآســيا .ويف اعم 2010
زاد هــذا العــدد إىل عــر ســفن؛ ويف اعم  2011ارتفــع العــدد ثانيــة إىل 34؛ ويف
ًّ
ً
جتاريــا .وتتمثــل
عبــورا
اعم  2012اكن العــدد  ،46ويف اعم  2013اكن هنــاك 71
الفوائــد الرئيســية الســتخدام الطــرق القطبيــة الشــمايلة يف حتقيــق وفــورات يف
املســافة الــي يمكــن أن ختفــض اســتهالك الوقــود وانبعاثــات اغزات االحتبــاس
احلــراري .ومــع ذلــك ،يف اعم  2014اخنفــض العــدد إىل  23ســفينة بعــد اعم مــن
الظــروف اجلليديــة األكــر شــدة .وخــال الفــرة نفســها ،ازدادت ً
أيضــا بشــل
كبــر وجهــة الشــحن إىل املنطقــة القطبيــة الشــمايلة (إلاعدة تمويــن املجتمعــات
املحليــة ،والســياحة ،وصيــد األســماك ،أو إجــاء املــوارد مــن منصــات انلفــط
ُّ
والغــاز واملناجــم) ،وﻻ يــزال الكثــرون يشــكون يف إماكنيــة العبــور املنتظــم عــر
القطــب الشــمايل ،ويبــدو مــن املرجــح حــدوث زيــادات أخــرى يف وجهة الشــحن،
خاصــة إذا ازدادت الســياحة وصيــد األســماك وقطــااعت املــوارد وأصبحــت امليــاه
املفتوحــة أكــر انتشـ ً
ـارا لفــرات أطــول.

موارد انلفط والغاز
وىلع غــرار الشــحن ،فــإن ابلحــث عــن مــوارد القطــب الشــمايل ليســت
ً
جديــدة بشــل خــاص .عندمــا أحبــر املستكشــفون األوروبيــون حبثــا عــن
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املمــرات الشــمايلة ،اعدوا خبرائــط وتقاريــر جديــدة توثــق مواجهاتهــم يف امليــاه
مدعومــا ً
ً
أيضــا حبمــات بريــة
القطبيــة .واكن حبثهــم عــن املمــرات الشــمايلة
عــر أمريــكا الشــمايلة وشــمال روســيا .وىلع الرغــم مــن أن املمــرات ابلحريــة
اســتعصت عليهــم ،فــإن مــا وجــدوه اكن وفــرة مــن املــوارد احليــة الــي مــن
شــأنها أن تغــذي تنميــة صيــد احليتــان وســباع ابلحــر ،ومجــع الفــراء ،والصنــااعت
الســمكية يف األرايض وامليــاه يف القطــب الشــمايل ،تقريبًــا إىل حــد انقــراض ألكــر
الفصائــل رحبيــة(.)87
وقــد أعطــى الطلــب العالــي املزتايــد ىلع انلفــط اخلــام والغــاز يف القــرن
العرشيــن ،للقطــب الشــمايل قيمــة ماديــة جديــدة .ومــع تنــايم العــداء بــن العالم
الغــريب وعمالقــة انلفــط يف الــرق األوســط واالحتــاد الســوفيييت ،فــإن مناطــق
القطــب الشــمايل قــد حــورصت يف ابلحــث عــن حقــول جديــدة للنفــط والغــاز.
ً
تقيــدا بالعوامــل االقتصاديــة ،يف تطويــر
وقــد بــدأ االحتــاد الســوفيييت ،األقــل
حقــول انلفــط والغــاز الســاحلية يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة يف اثلالثينيــات
مــن القــرن العرشيــن .ويف أمريــكا الشــمايلة ،اكن جيــري ضــخ كميــات صغــرة
مــن انلفــط يف كنــدا يف العرشينيــات واثلالثينيــات ،ولكــن لــم تتحقــق القــدرة
الاكمنــة يف أالســا بواســطة املســح اجليولــويج األمريكــي إﻻ يف اخلمســينيات،
ومــر أكــر مــن عقــد قبــل أن يتــم الكشــف الرئيــي األول واألكــر قابليــة
ًّ
جتاريــا ،ىلع الشــاطئ يف خليــج برودهــوي.
لالســتمرار

ومــع ذلــك ،وكمــا هــو احلــال يف انلقــل ابلحــري يف القطــب الشــمايل ،فــإن
تكلفــة تطويــر حقــول انلفــط والغــاز أىلع بكثــر ممــا يه عليــه يف أجــزاء
أخــرى مــن العالــم (مثــل الــرق األوســط وأمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا) .وحــى
اســتخدام اتلكنولوجيــا املعقــدة الســتخراج انلفــط والغــاز مــن احتياطيــات
ًّ
جزئيــا
الصخــر الزيــي أثبــت جــدوى أكــر مــن انلاحيــة اتلجاريــة .ويرجــع ذلــك
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إىل تكلفــة العمــل يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة؛ حيــث الظــروف صعبــة بشــل
خــاص بســبب األحــوال اجلويــة ابلــاردة املتطرفــة .واألهــم مــن ذلــك هو املســافات
الشاســعة وانلقــص النســي يف ابلنيــة اتلحتيــة الالزمــة إلجــاء انلفــط والغــاز
إىل األســواق .فعــى ســبيل املثــال ،ترتبــط الصالحيــة اتلجاريــة خلليــج برودهــوي
ً
ً
حاســما خبــط األنابيــب العابــر ألالســا ،اذلي بُ َ
ــي يف أعقــاب أزمــة
ارتباطــا
ِ
انلفــط يف اعم  ،1973عندمــا اكنــت أســعار انلفــط مرتفعــة .حينمــا تنخفــض
أســعار انلفــط ،تنخفــض كذلــك تكلفــة االســتثمار يف ابلنيــة اتلحتيــة الالزمــة
للحصــول عليــه يف الســوق.
وايلــوم ،ﻻ يــزال مــن الصعــب تقييــم احتمــاالت وجــود ثــروة مــن انلفــط
والغــاز يف القطــب الشــمايل .وقــد ازدادت األهميــة اتلجاريــة ملنطقــة القطــب
الشــمايل بشــل كبــر منــذ بدايــة القــرن احلــادي والعرشيــن ،ممــا أســهم يف
الفكــرة الشــائعة القائلــة بــأن القطــب الشــمايل «ينفتــح» ىلع النشــاط البــري.
ويقــدر عــدد مــن اتلقاريــر الــي نرشتهــا واكلــة املســح اجليولــويج األمريكيــة

 USGSىلع نطــاق واســع أن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة ربمــا اكنــت حتتــوي ىلع ما
يصــل إىل  %13مــن انلفــط غــر املكتشــف يف العالــم ،و %30مــن الغــاز الطبيــي
غــر املكتشــف ،و %20مــن ســوائل الغــاز الطبيــي غــر املكتشــف( .)88بيــد أن
هــذه األرقــام قــدرت فقــط كميــات الوقــود األحفــوري «القابلــة لالســرداد مــن
انلاحيــة اتلقنيــة» مــن القطــب الشــمايل ،دون اتلعليــق ىلع صالحيتهــا اتلجاريــة.
ويف العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعرشيــن ،ارتفــع ســعر ســلة انلفــط اذلي
وضعتــه منظمــة ادلول املصــدرة للنفــط  OPECارتفـ ً
ً
ـاع كبـ ً
دوﻻرا
ـرا( )89مــن 24
ً
دوﻻرا للربميــل يف  .2008وىلع الرغــم مــن الرتاجــع يف
للربميــل يف  2002إىل 94
اعم  ،2009فقــد ارتفــع الســعر مــرة أخــرى بــن اعيم  ،2011و 2013إىل أكــر مــن
 100دوﻻر للربميــل قبــل أن يتحطــم مــرة أخــرى يف اعم  ،2014فيمــا يتوقــع العديــد
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مــن املحللــن أن تكــون فــرة مســتمرة مــن اخنفــاض أســعار انلفــط (حــوايل
ً
دوﻻرا للربميــل) .ومــن القواعــد العامــة الــي حتكــم اتلطــورات اجلديــدة يف
50
منطقــة القطــب الشــمايل أن صالحيتهــا اتلجاريــة تتوقــف ىلع ســعر ســلة أقــرب
بكثــر مــن  100دوﻻر للربميــل الواحــد ،ممــا يعــي أن احتمــال حــدوث تطــور
كبــر يف انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة قــد اخنفــض مــرة أخــرى
ً
يف الوقــت احلــارض .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا لــم يوقــف عــددا مــن املحــاوالت
االستكشــافية الــي قامــت بهــا رشاكت انلفــط الرئيســية؛ مثــل شــل ،تلحديــد
ُ َ
مــان االحتياطيــات املثبتــة إلضافتهــا إىل ســجالتها الــي حــى لــو ت ِركــت غــر
متطــورة ،فإنهــا ســوف توفــر تعويــم ســعر الســهم ملشــاريعهم اتلجاريــة.
أمــا مــا إذا اكنــت حقــول انلفــط والغــاز يف املناطــق القطبيــة الشــمايلة قــد
ُطـ ِّ
ـورت فــي يف معظمهــا مســألة جتاريــة تتصــل بالســعر العالــي للنفــط .ومــع
ذلــك ،فــإن اتلغــرات املناخيــة يمكــن أن تؤثــر ىلع الظــروف بطــرق خمتلفــة.
فمــن ناحيــة ،يــؤدي تراجــع اجلليــد ابلحــري الصيــي إىل إجيــاد مســاحة أوســع من
امليــاه املفتوحــة ينخفــض فيهــا كثـ ً
ـرا خطــر اجلليــد ىلع اهليــالك األساســية للحفــر
وســفن ادلعــم ،ممــا يعــي أنــه ينبــي أن يكــون مــن األســهل تطويــر املزيــد مــن
احلقــول ابلحريــة ،وال ســيما يف القطــب الشــمايل الــرويس وحبــر بوفــورت .ومــن
شــأن زيــادة إماكنيــة الوصــول ىلع طــول الطريــق ابلحــري الشــمايل (انظــر أعــاه)
أن ييــر ً
أيضــا شــحن املــوارد املســردة مــن الرنويــج وروســيا إىل أســواق يف آســيا؛
حيــث الطلــب عليهــا أكــر يف الوقــت الراهــن .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن احلــد
مــن الغطــاء اجلليــدي ابلحــري وارتفــاع درجــات حــرارة الغــاف اجلــوي يزيــد
مــن خطــر العواصــف وزيــادة طــول املوجــات (تتفاقــم بارتفــاع منســوب ســطح
ابلحــر ىلع الصعيــد العالــي) ،ممــا قــد جيعــل احلفــر أكــر صعوبــة .ومــن العوامــل
األخــرى الــي جيــب مرااعتهــا أنــه مــع ارتفــاع درجــة حــرارة القطــب الشــمايل،
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فــإن الطبقــة املتجمــدة الــي تغطــي أجــزاء كبــرة مــن شــمال روســيا ،بصفــة
خاصــة ،تــذوب .وتســبب زعزعــة اســتقرار هــذه الطبقــة املتجمــدة اجلليديــة
ً
هبوطــا يمكــن أن يعطــل بــدوره عمليــات حقــول انلفــط والغــاز الســاحلية،
ً
فضــا عــن دعــم اهليــالك األساســية الشــاطئية للتطــورات الــي حتــدث خــارج
الشــواطئ .ويمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل إىل زيــادة تكلفــة بعــض عمليــات
انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة ،وزيــادة تقييــد القــدرة اتلجاريــة
للكثــر مــن ادلول القطبيــة الشــمايلة ىلع تطويــر انلفــط والغــاز إىل الســعر
ً
العالــي للنفــط (أو اإلاعنــات املايلــة احلكوميــة اثلقيلــة ،كمــا هــو احلــال مثــا
يف روســيا).
كمــا أن اتلغــرات املناخيــة تدفــع االهتمــام العالــي بــزع الكربــون ،كمــا
يمثلهــا عقــدان مــن املفاوضــات ادلويلــة مــن خــال اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ .ويف حــن ﻻ يــزال الكثــرون متشــائمني مــن أنــه
ســيتم اتلوصــل إىل اتفــاق اعلــي ىلع اإلطــاق ،هنــاك اعــراف واســع انلطــاق

بــن صانــي السياســات ورجــال األعمــال ،والعلمــاء بأنــه ســيتعني ىلع العالــم
أن يقــوم بــزع الكربــون عــن اقتصاداتــه إذا مــا أراد تفــادي اكرثــة بيئيــة(.)90
وقــد طرحــت هــذه املشــلة بصــورة حــادة يف مبــادرة تعقــب الكربــون( )91والــي
أفــادت بأنــه ﻻ يمكــن للعالــم كلك أن يبــى ضمــن حــدود ثــاين أكســيد
الكربــون «املأمونــة» (والــي يتــم حســابها حبســب األجــزاء يف املليــون) ،وﻻ
يســتطيع أن حيــرق لك احتياطيــات الوقــود األحفــوري املوجــودة ،ناهيــك عــن تلك
الــي لــم تثبــت جدواهــا (كمــا هــو احلــال بالنســبة للكثــر مــن اذلي يقــدر أنــه
موجــود يف القطــب الشــمايل) .وقــد أدى ذلــك بعــدد مــن العلمــاء واملدافعــن عــن
ابليئــة إىل القــول بأنــه ﻻ جــدوى مــن حماولــة إجيــاد وتطويــر احتياطيــات انلفــط
والغــاز يف القطــب الشــمايل( . )92ولعــل األهــم مــن ذلــك هــو أنــه بــرف انلظــر
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عمــا إذا اكن نــزع الكربــون ىلع الصعيــد العالــي يتحقــق مــن خــال احلــد مــن
احــراق الوقــود األحفــوري أو زيــادة اســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة (أو
ً
مزيــج منهمــا) ،فــإن الضغــط ىلع ســعر ســلة انلفــط ســيكون مماثــا؛ سيســقط
ىلع األرجــح ،ممــا جيعــل اتلنميــة يف القطــب الشــمايل غــر جمديــة مــن املنظــور
اتلجــاري .وباتلــايل ،فــإن االداعء بــأن تغــر املنــاخ ســيفتح ابلــاب أمــام ثــروة مــن
انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة ،كمــا هــو احلــال بالنســبة للشــحن
ـرا تنافسـ ًّ
العابــر ،ﻻ يــزال أمـ ً
ـيا بشــدة.

ابليئة

ً
وكثــرا مــا يوصــف القطــب الشــمايل مــن قبــل نشــطاء ابليئــة بأنــه بيئــة
بكــر ،بفعــل تارخيــه الطويــل مــن العزلــة عــن النشــاط الصنــايع للبــر .ومــع
ذلــك ،فــإن برنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييــم  - AMAPوهــو جمموعــة
عمــل مــن علمــاء ابليئــة ادلويلــن ابلارزيــن ،أكــر حـ ً
ـذرا يف مطابلاتهــم؛ حبجــة
أنــه يف حــن يمكــن اعتبــار منطقــة القطــب الشــمايل «واحــدة مــن أقــل املناطــق
تلوثًــا مــن الربيــة ىلع كوكــب األرض»  -بعيــد عــن أن يكــون بكـ ً
ـرا(.)93
وىلع وجــه اتلحديــد ،يشــر علمــاء برنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييم
إىل «اخلصائــص اجلغرافيــة واملناخيــة وابليولوجيــة الفريــدة» (بمــا يف ذلــك اتليارات
ً
اجلويــة وابلحريــة الســائدة ،فضــا عــن أعــداد كبــرة مــن الاكئنــات احليوانيــة
ً
«حوضــا
الضخمــة؛ مثــل احليتــان وســباع ابلحــر) الــي جتعــل القطــب الشــمايل
بالنســبة بلعــض امللوثــات املنقولــة إىل املنطقــة مــن مصــادر بعيــدة» ،بمــا يف ذلــك
امللوثــات العضويــة اثلابتــة ( POPsمثــل عــدد مــن مثبطــات اللهــب ومبيــدات
اآلفــات) ،والفلــزات اثلقيلــة (مثــل الزئبــق والرصــاص) والنشــاط اإلشــعايع
(يف شــل انلويــدات املشــعة)( .)94وتشــمل األنــواع األخــرى مــن اتللــوث بعيــد
239

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

املــدى املوجــود يف القطــب الشــمايل «الكربــون األســود»  -وهــو شــل مــن أشــال
الســخام يدخــل الغــاف اجلــوي مــن االحــراق غــر الاكمــل للوقــود األحفــوري
ً
والوقــود اإلحيــايئ والكتلــة اإلحيائيــة  -فضــا عــن تفريــغ انلفايــات الزيتيــة
وإغــراق ميــاه الصابــورة امللوثــة بواســطة الســفن (الــي قــد تدخــل أنـ ً
ـواع اغزيــة
يف انلظــام اإليكولــويج للقطــب الشــمايل) .ويمكــن أن تشــل هــذه امللوثــات
خماطــر صحيــة كبــرة ىلع البــر وكذلــك ىلع احليوانــات وانلباتــات يف انلظــام
اإليكولــويج القطــي األوســع.
ً
ووفقــا لربنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييــم ،فــإن اتلغــرات املناخيــة
يمكــن أن تتفاعــل مــع هــذه امللوثــات بطــرق عديــدة .فعــى ســبيل املثــال ،ومــع
ذوبــان اجلليــد ابلحــري ،قــد تقــوم انلظــم اإليكولوجيــة (السالســل الغذائيــة
ً
املخرتقــة) بتنــاول امللوثــات املعطــل تداوهلــا مســبقا بمــا يف ذلــك امللوثــات
العضويــة اثلابتــة ،والزئبــق وانلويــدات املشــعة .وباملثــل ،فــإن امللوثــات املحصورة
يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة (أكــر حــوض للملوثــات املشــعة ىلع األرض) مــن
املرجــح أن تطلــق يف ابليئــة املحيطــة؛ حيــث إن درجــات احلــرارة ادلافئــة تقــود إىل
ذوبــان اجلليــد املتجمــد .وبشــل اعم ،فــي املنطقــة القطبيــة األكــر دفئًــا ،مــن
ً
املرجــح أن تصبــح جمموعــة اكملــة مــن امللوثــات أكــر تنقــا ،وأن تنتــر ىلع
نطــاق أوســع عــر املجتمعــات البرشيــة وانلظــم اإليكولوجيــة.
وعــاوة ىلع ذلــك ،إذا اكنــت اتلغــرات املناخيــة تيــر زيــادة النشــاط
البــري يف القطــب الشــمايل ،فمــن املرجــح ً
أيضــا أن تــزداد أشــال اتللــوث
املوضعيــة .كمــا أن تزايــد الســان البرشيــن والنشــاط الصنــايع ســينتج عنــه
مزيــد مــن اتللــوث مــن تدفقــات املجاريــر ونفايــات اتلعديــن وحــرق الوقــود
للتدفئــة والعمليــات الصناعيــة وانلقــل .وهنــاك ً
أيضــا خطــر مزتايــد للتلــوث
بانســاب انلفــط ســواء مــن خــال األرضار الــي تلحــق باهليــالك األساســية ،أو
ســفن ادلعــم.
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ً
ونتيجــة ذللــك ،فــإن االحتمــال (وإن اكن مطعونــا فيه) بــأن اتلغــرات املناخية
يمكــن أن تــؤدي إىل زيــادة النشــاط البــري عــر مناطــق القطــب الشــمايل،
جيلــب معــه ً
أيضــا جمموعــة مــن املعضــات بشــأن أفضــل الســبل حلمايــة صحــة
املجتمعــات املحليــة واملجتمــع األوســع .وقــد تــرك هــذا األمــر الكثــر مــن
الزعمــاء املحليــن اعلقــن بــن احتضــان فــرص جديــدة للتنميــة االقتصاديــة من
ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى حماولــة اتلخفيــف مــن املخاطــر املزتايــدة ىلع صحــة
البــر وابليئــة والــي تهــدد اســتمرارية أســلوب احليــاة اتلقليــدي (ﻻ ســيما بــن
الشــعوب األصليــة يف القطــب الشــمايل) .وباملثــل ،فــإن القــادة الوطنيــن جيــدون
أنفســهم يف ورطــة بشــأن أفضــل الســبل تلحقيــق اتلنميــة االقتصاديــة املســتدامة
يف القطــب الشــمايل ،بينمــا تعــي اجلوانــب العابــرة للحــدود للتلــوث ابليــي أن
متورطــا ً
ً
أيضــا يف املناقشــات حــول أفضــل الســبل تلحقيــق
املجتمــع ادلويل أصبــح
اتلــوازن بــن املصالــح االقتصاديــة ومحايــة ابليئــة.

املصالح املتقاطعة
يف حــن أن املنــاخ املتغــر ليــس هــو املحــرك الوحيــد للتغــرات األوســع
ً
نطاقــا يف مناطــق القطــب الشــمايل ،فإنــه مهــم بالنســبة تلفكــر خمتلــف
أصحــاب املصالــح يف القطــب الشــمايل فيمــا خيــص مســتقبل هــذه املنطقــة .يتــم
اجلمــع بــن اتلصــورات املتغــرة ،واملصالــح ،واألنشــطة املتعلقــة بانلقــل ابلحــري
ومــوارد انلفــط والغــاز واتللــوث ابليــي يف مزاعــم مفادهــا أن القطــب الشــمايل
«ينفتــح» أو «حيتــاج إىل اإلنقــاذ» .ولكتــا املطابلتــن متجذرتــان يف اتلغــرات املاديــة
الــي تشــمل ذوبــان اجلليــد ابلحــري وزيــادة النشــاط البــري .وتنتــج لكتــا
املطابلتــن حتالفــات جديــدة بــن أصحــاب املصلحــة ىلع املســتويات املحليــة
والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة.
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وبصفــة اعمــة ،فــإن االداعء بــأن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة «تنفتــح» يدعمــه
حتالــف منظمــات الشــعوب األصليــة ،والقــادة املحليــون ،والعلمــاء (نمذجــة
تغــر املنــاخ وتقييــم املخاطــر ابليئيــة) ،واألعمــال اتلجاريــة ادلويلــة (وﻻ ســيما
رشاكت انلفــط ادلويلــة ً IOCs
وأيضــا اجلهــات األخــرى املهتمــة بصيــد األســماك
واتلعديــن ،وادلول القطبيــة وغــر القطبيــة ،واملنظمــات اإلقليميــة مثــل جملــس
القطــب الشــمايل .فــي أالســا ،ىلع ســبيل املثــال ،اكنــت رشكــة شــل (إحــدى
رشاكت انلفــط ادلويلــة) تعمــل عــن كثــب مــع حكومــة أالســا ورشكــة القطــب
الشــمايل للمنحــدرات اإلقليميــة  ASRCللبحــث عــن حقــول انلفــط يف حبــر
تشــوتيش .وقــد أيــدت احلكومــة الفيدرايلــة قــرار الســماح لرشكــة شــل باحلفــر
يف املنطقــة القطبيــة األمريكيــة ىلع أســاس أنهــا مهمــة ألمــن الطاقــة الوطــي.
وقــد أنشــأ جملــس القطــب الشــمايل املجلــس االقتصــادي للقطــب الشــمايل يف
اعم  ،2014وباتلحديــد تلعزيــز هــذه اتلحالفــات بــن الشــعوب املحليــة /األصليــة
واﻷعمــال اتلجاريــة ادلويلــة واحلكومــة الوطنيــة .وتضيــف دول مثــل اململكــة
املتحــدة وإيطايلــا ،الــي جتمــع إيــرادات رضيبيــة مــن رشاكت انلفــط ادلويلــة
ً
بعــدا
وتســى إىل احلفــاظ ىلع اســتقرار أســعار الطاقــة ىلع الصعيــد العالــي،
آخــر لدلعــم ادلويل تلطويــر حقــول انلفــط والغــاز يف القطــب الشــمايل .ويمكــن
أن حتــي قصــة مماثلــة عــن جرينالنــد والرنويــج وروســيا .ويف لك حالــة ،تعــزز
مصالــح الشــعوب األصليــة واملحليــة والوطنيــة وادلويلــة واالقتصاديــة ،مدعومــة
باملالحظــات وانلمــاذج واتلقييمــات العلميــة ،وبشــل حمايــد ،الــرأي القائــل
بــأن اتلغــرات املناخيــة ختلــق ً
فرصــا اقتصاديــة جديــدة ملجموعــة اكملــة مــن
أصحــاب املصلحــة.
ويف الوقــت نفســه ،ظهــر حتالــف آخــر حــول االداعء بــأن املنطقــة القطبيــة
الشــمايلة «حباجــة إىل اإلنقــاذ» .ويشــمل هــذا اتلحالــف ً
أيضــا منظمــات الشــعوب
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األصليــة ،والقــادة املحليــن ،والعلمــاء ،واملنظمــات ابليئيــة ادلويلــة غــر
احلكوميــة ،وادلول القطبيــة وغــر القطبيــة ،واملنظمــات اإلقليميــة؛ مثــل جملــس
القطــب الشــمايل .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب
مــن األطــراف الفاعلــة املعنيــة هنــا؛ بســبب تركزيهمــا ىلع إنشــاء أطــر تنظيميــة
ً
مناســبة للتخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ ،ومحايــة النشــاط البــري (مثــا
مــن خــال قواعــد انلقــل ابلحــري) ومحايــة ابليئــة مــن اتللــوث .وباتلــايل ،فــإن
أنشــطة شــل يف أالســا قــد طعنــت فيهــا منظمــات أخــرى للشــعوب األصليــة؛
مثــل املجموعــة غــر الرحبيــة الــي تــديع مقاومــة اتلدمــر ابليــي يف أرايض
الشــعوب األصليــة  ،REDOILوالــي تعمــل مــع املنظمــات ادلويلــة غــر احلكومية
(مثــل منظمــة الســام األخــر) ملقاومــة خطــط اتلنقيــب عــن انلفــط يف حبــر
تشــوتيش .إن اداعءهــم بــأن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة «مهــددة» ىلع درجــة مــن
الصــدى العالــي إىل حــد أنــه مدعــوم مــن قبــل مجــااعت املجتمــع املــدين الــي
تريــد «إنقــاذ» بيئــة القطــب الشــمايل مــن تغــر املنــاخ وزيــادة النشــاط البــري
ٍّ
ىلع حــد ســواء.
وىلع الرغــم مــن أن طبيعــة هــذه اتلحالفــات قــد تــم اإلفــراط يف تعميمهــا هنــا
(هنــاك ،ىلع ســبيل املثــال ،األعمــال اتلجاريــة واملنظمــات غــر احلكوميــة ابليئيــة
الــي تعمــل ً
معــا يف القطــب الشــمايل) ،فإنهــا تــدل ىلع الطريقــة الــي تتشــل بهــا
اجلغرافيــا السياســية للقطــب الشــمايل باملصالــح واإلجــراءات املتقاطعــة ملجموعــة
مــن خمتلــف أصحــاب املصلحــة مــن داخــل مناطــق القطــب الشــمايل وخارجهــا.
وهــذا نتيجــة الرتبــاط املنطقــة القطبيــة الشــمايلة بابليئــة العامليــة واالقتصــاد
العالــي واتلكنولوجيــات العامليــة واألخالقيــات العامليــة .مــا حيــدث يف القطــب
الشــمايل ﻻ يبــى يف القطــب الشــمايل .وباملثــل ،فــإن مــا حيــدث يف بقيــة العالــم
ﻻ يبــى بعيـ ً
ـدا عــن القطــب الشــمايل .وىلع مــدى العقــد املــايض ،وىلع األقــل،
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وي َ
ُ
الحــظ أن اتلغــرات واتلنبــؤات املناخيــة املتعلقــة بتغــر املنــاخ يف املســتقبل
(اتلأثــر ىلع املســائل املتعلقــة بانلقــل ابلحــري واســتخراج املــوارد واتللــوث
ابليــي ،مــن بــن أمــور أخــرى) تؤثــر ىلع الطــرق الــي يتــم انلظــر مــن خالهلــا
ً
وخصوصــا مــن حيــث مــا إذا اكن ينبــي «فتــح» القطــب
إىل هــذه الصــات،
الشــمايل لزيــادة النشــاط البــري أو «إنقــاذه» منــه.

اآلثار املرتتبة ىلع احلوكمة
كمــا أن اتلوتــر بــن «االنفتــاح» و»اإلنقــاذ» يف القطــب الشــمايل يضغــط ىلع
هيــالك احلكــم اإلقليميــة وادلويلة .ســتحدد األطــر اتلنظيميــة واهليالك األساســية
واخلدمــات (مثــل ابلحــث واإلنقــاذ) الــي توضــع موضــع اتلنفيــذ (وكذلــك
تلــك املوجــودة بالفعــل مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقانــون ابلحــار UNCLOS
وجملــس القطــب الشــمايل) إلدارة استكشــاف املــوارد واســتخراجها وإجالئهــا،
باإلضافــة إىل أشــال أخــرى مــن النشــاط اتلجــاري (اتلعديــن ،والســياحة ،وصيد
األســماك ،ومــا إىل ذلــك) .ومــع ذلــك ،فــإن األســئلة املتعلقــة بأنــواع األطــر
اتلنظيميــة واهليــالك األساســية واخلدمــات الــي يلــزم وضعهــا يصعــب فصلهــا
عــن األســئلة املتعلقــة بنــوع املنــاخ املســتقبيل اذلي ينبــي توقعــه يف القطــب
الشــمايل .ويعتمــد صانعــو القــرار ىلع املســتويات املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة
ً
والعامليــة ىلع تقييمــات اتلغــرات املناخيــة امللحوظــة ،فضــا عــن انلمــاذج
واتلوقعــات املناخيــة بشــأن اتلغــرات املناخيــة يف املســتقبل .أمــا مــا إذا اكن
واضعــو انلمــاذج املناخيــة يتنبــأون بمنطقــة قطبيــة خايلــة مــن اجلليــد يف اعم
 2016أو اعم  ،2060فــإن هلــا آثـ ً
ـارا هائلــة ىلع قــرارات مــن قبيــل أنــواع القواعــد
الــازم وضعهــا ألنشــطة الشــحن ومــدى رسعــة اتلفــاوض بشــأنها.

كمــا تتأثــر القــرارات األخــرى املتعلقــة خبدمــات ابلحــث واإلنقــاذ وابلنيــة
اتلحتيــة ومحايــة ابليئــة ،بأنــواع العقــود املســتقبلية املتصــورة بالنســبة للقطــب
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الشــمايل .فعــى ســبيل املثــال ،يف غيــاب الطلــب العالــي ىلع مــوارد انلفــط والغاز
يف القطــب الشــمايل ،أو حتــت ضغــط مــن املجتمــع املــدين العالــي ،قــد يكــون
ً
ً
أساســا
احلــال أن «إنقــاذ» املنطقــة القطبيــة الشــمايلة بــدل مــن «فتحهــا» يصبــح
الختــاذ قــرارات يف املســتقبل بشــأن إدارة القطــب الشــمايل .ومــع ذلــك ،جتــدر
اإلشــارة ً
أيضــا إىل أنــه ىلع مــدى العقــد املــايض ،وبمجــرد أن زادت املصلحــة
ادلويلــة يف اإلماكنــات اتلجاريــة للقطــب الشــمايل يف تلــك الســنوات الــي يبــدو
فيهــا أن اجلليــد ابلحــري يف تراجــع رسيــع ،فــإن ذللــك ً
أيضــا مصلحــة دويلــة
ًّ
يف تقييــم فعايلــة هيــالك إدارة املنطقــة القطبيــة الشــمايلة .وذللــك فــإن كل مــن
اتلغــرات املناخيــة املجربــة واملتوقعــة تربهــن ىلع قدرتهــا ىلع اتلأثــر ىلع الوضــع
الراهــن إلدارة القطــب الشــمايل.

خمتتم
إن املشــهد ابلــري اذلي توفــره صــور األقمــار الصناعيــة لرتاجــع اجلليــد
ابلحــري الصيــي يف القطــب الشــمايل ،جيعــل مــن الســهل افــراض أن اتلغــرات
ً
ً
جديــدا للقطــب الشــمايل بتمهيــد الطريــق لزيــادة
املناخيــة حتــدد مســتقبل
النشــاط البــري .بيــد أن القــرارات املتعلقــة بمــا إذا اكن ينبــي الســي إىل حتقيق
أنــواع خمتلفــة مــن اتلنميــة االقتصاديــة يف منطقــة القطــب الشــمايل تتشــل
بأكــر مــن جمــرد عوامــل بيئيــة .الســامة اتلجاريــة واتلقنيــة أساســية ،ويف حــن
أن اتلغــرات املناخيــة قــد تــؤدي إىل اخنفــاض اجلليــد ابلحــري ،فإنهــا تهــدد
ً
أيضــا بإحــداث ظــروف بيئيــة أكــر اضطرابًــا (مثــل ذوبــان اجلليــد املتجمــد).
أمــا القــرارات املتعلقــة بنــوع اتلدابــر اإلداريــة الــي ينبــي وضعهــا فليســت
واضحــة املعالــم ً
أيضــا .ستتشــل هــذه اتلدابــر بأســئلة عمــا يتوقــع أن يكــون
عليــه منــاخ القطــب الشــمايل يف املســتقبل ،ومــا إذا اكن ينبــي أن يــؤدي ذلــك
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إىل زيــادة الرتكــز ىلع «انفتــاح» أو «إنقــاذ» مناطــق القطــب الشــمايل .سيســتمر
الــراع بــن هذيــن املســتقبلني املحتملــن (وقــد تكــون هنــاك مســتقبالت
أخــرى لوضعهــا يف االعتبــار ً
أيضــا) مــن خــال حتالفــات متنافســة تســى إىل
تعبئــة املصالــح والروابــط املشــركة ىلع مجيــع املســتويات مــن الســان األصليني/
املحليــن إىل املســتوى الوطــي واإلقليــي وادلويل .وباتلــايل ،فــإن مســألة كيفيــة
اســتباق اتلغــرات املناخيــة يف مناطــق القطــب الشــمايل واالســتجابة هلــا ســتكون
مشــلة ليــس فقــط يف السياســات املحليــة أو اإلقليميــة ،بــل يف السياســات
العامليــة.
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ﻻدا ف .كوشتشيفا
جامعة وﻻية اكروالينا الشمايلة،
الواليات املتحدة األمريكية

يســهم تطويــر مصــادر الطاقــة املتجــددة يف اتلخفيــف مــن حــدة الفقــر،
ودعــم اإلنتــاج وانلقــل الصناعيــن ،وتوســيع نطــاق اتلنميــة الريفيــة ومحايــة
الصحــة مــع تعزيــز االســتدامة واجلــودة ابليئيــة( .)95وتســتأثر مصــادر الطاقــة
املتجــددة حبــوايل  %20مــن االســتهالك العالــي انلهــايئ للطاقــة ،مــع حتقــق أكــر
نمــو يف قطــاع الطاقــة الكهربائيــة وارتفــاع القــدرة العامليــة بأكــر مــن  %8يف
اعم  .)96(2013غــر أن أنــواع الوقــود األحفــوري ﻻ تــزال تهيمــن ىلع االســتهالك
العالــي للطاقــة األويلــة ،حيــث يظــل الفحــم هــو املســاهم الرئيــي يف جممــع
الطاقــة يف العالــم( .)97ويعيــش مــا يقــرب مــن  1.3مليــار شــخص يف العالــم،
بشــل أســايس يف املناطــق الريفيــة ،دون احلصــول ىلع الكهربــاء ،و 2.7مليــار
بــدون خدمــات حديثــة يعــول عليهــا يف جمــال الطاقــة( .)98ومــن املتوقــع أن يرتفــع
االســتهالك العالــي للطاقــة بنســبة  %56حبلــول اعم  ،2040مــع هيمنــة الوقــود
األحفــوري ىلع شــبكة الطاقــة( .)99إن انلمــو االقتصــادي القــوي وانلمــو املســتمر
للســان يف ادلول انلاميــة ســيكون هــو القــوة الســائدة الــي تقــود أســواق الطاقــة
العامليــة خــال تلــك الفــرة .إن اســتخدام الفحــم يف تزايــد ،ويرجــع ذلــك
باألســاس إىل اســتهالك الصــن ،ويتوقــع أن تزيــد انبعاثــات ثــاين أكســد الكربــون
املتصلــة بالطاقــة يف العالــم بنســبة  %46حبلــول اعم  ،2040أي بزيــادة حنــو  31مليــار
طــن مــري يف اعم .)100(2010
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وقــد حفــزت هــذه اتلطــورات اجلهــود املبذولــة لنــر مصــادر الطاقــة
املتجــددة يف العديــد مــن دول العالــم جلعــل احلصــول ىلع الطاقــة أكــر اســتدامة
ومعاجلــة مشــالك نوعيــة اهلــواء وتغــر املنــاخ .أعلنــت األمــم املتحــدة الســنوات
 2024-2014عقــد الطاقــة املســتدامة للجميــع( .)101إن تكنولوجيــات الطاقــة
املتجــددة ،الــي تشــل جـ ً
ـزءا مــن اجلانــب ذي الكربــون املنخفــض مــن إمــدادت
الطاقــة العامليــة ،تزيــد برسعــة مــن وجودهــا يف العديــد مــن دول العالــم .واكنــت
الصــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة والربازيــل وكنــدا وأملانيــا يه ادلول
اخلمــس األوىل الــي تــم فيهــا تركيــب ســعة اكملــة للطاقــة املتجــددة حبلــول
بدايــة اعم  .2014ويف االحتــاد األورويب ،مثلــت مصــادر الطاقــة املتجــددة األغلبيــة
( )%72مــن القــدرة اجلديــدة ىلع تويلــد الكهربــاء خــال الســنوات العديــدة
املاضيــة( .)102بيــد أن املصــادر املتجــددة لــم تعــد تعتمــد ىلع عــدد صغــر مــن
ًّ
ادلول .وأصبحــت رشاكت الطاقــة املتجــددة الرئيســية مهتمــة جــدا بإفريقيــا
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة؛ حيــث تظهــر أســواق جديــدة ىلع الشــبكة وخارجهــا.
كمــا أن أنمــاط االســتثمار تتحــول مــن املصــادر احلكوميــة واألجنبيــة اتلقليديــة
إىل االعتمــاد بدرجــة أكــر ىلع الــراكت وابلنــوك اخلاصــة واملحليــة يف كثــر
مــن األحيــان( .)103ومــا فتــئ ادلعــم املقــدم العتمــاد الطاقــة املتجــددة ينمــو بــن
الــواكالت احلكوميــة والصناعــة واملنظمــات غــر احلكوميــة واجلمهــور بوجــه اعم.
وتســى هــذه اجلهــات الفاعلــة إىل تنفيــذ برامــج الطاقــة وابليئــة واتلنميــة ىلع
املســتويات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة(.)104
وﻻ تــزال سياســة املصــادر املتجــددة وتصنيعهــا وتمويلهــا تتوســع يف مجيــع
ً
أحنــاء العالــم انلــايم واالقتصــادات انلاشــئة .ووفقــا للواكلــة ادلويلــة للطاقــة
 ،IEAيتوقــع أن تســتأثر ادلول غــر املنتميــة إىل املنظمــة بنســبة  %58مــن جممــوع
اتلويلــد املتجــدد حبلــول اعم  ،2018بعــد أن اكنــت  %54يف اعم  .2012وﻻ يــزال
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تويلــد الطاقــة املتجــددة يف معظــم ادلول انلاميــة يعتمــد يف معظمــه ىلع املــوارد
الكهرومائيــة غــر امللكفــة والوفــرة ،ولكــن اتلكنولوجيــات األخــرى آخــذة يف
االرتفــاع يف ادلول الــي دليهــا مصــادر جيــدة وتدابــر دعــم ناشــئة(.)105
وقــد تشــل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،بمســاعدة مــن اإلاعنــات العامليــة،
مــا يقــرب مــن نصــف الزيــادة يف جممــوع تويلــد الكهربــاء حــى اعم  ،2040مــع
اســتخدام الوقــود احليــوي بأكــر مــن اثللثــن .ومــن املتوقــع ً
أيضــا أن يــزداد
تويلــد املصــادر املتجــددة بأكــر مــن ضعــف مــا هــو عليــه يف العديــد مــن ادلول
انلاميــة واالقتصــادات انلاشــئة .وقــد زاد عــدد ادلول انلاميــة الــي دليها سياســات
دلعــم الطاقــة املتجــددة ســت مــرات منــذ اعم  ،2006ممــا أســفر عــن مخــس
ًّ
حايلــا مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة( .)106إن
إنتــاج الطاقــة يف العالــم اذلي يــأيت
اتلطــورات املســتمرة يف اتلكنولوجيــا ،واالبتــارات يف جمــال السياســات واتلمويــل،
واخنفــاض األســعار ،واجلهــود اتلثقيفيــة ،جتعــل املصــادر املتجــددة أكــر جاذبيــة
وميســورة اتللكفــة ملجموعــة أكــر مــن املســتهلكني يف مجيــع أحنــاء العالــم(.)107
ومــع ذلــك ،ومــع تطــور سياســات الطاقــة املتجــددة وأســواقها وصنااعتهــا،
فإنهــا تواجــه بشــل مزتايــد حتديــات جديــدة متعــددة األوجــه ومعقــدة للغايــة.
إن حقيقــة أن احتياطيــات كبــرة مــن الوقــود األحفــوري ﻻ تــزال متاحــة تعرقــل
االســتعداد إليــاء أهميــة اكفيــة ملصــادر الطاقــة املتجــددة .حيصــل الوقــود
األحفــوري ىلع إاعنــات تزيــد ســت مــرات عــن تلــك الــي حتصــل عليهــا مصادر
الطاقــة املتجــددة( .)108وتواجــه مصــادر الطاقــة املتجــددة ،يف تنافســها مــع الوقــود
األحفــوري انلاضــج واتلكنولوجيــات انلوويــة ،حتديــات رئيســية أمــام التســويق،
بمــا يف ذلــك اهليــالك األساســية املتخلفــة واالفتقــار إىل وفــورات احلجــم .باإلضافة
إىل ذلــك ،فــإن إدمــاج مصــادر الطاقــة املختلفــة واجلمــع بينهــا مــن منظــورات
الســوق والسياســات واجلوانــب اتلقنيــة ،أصبحــا أكــر حتديًــا ويتطلبــان بنــاء
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القــدرات .ويتوقــف جنــاح نــر اتلكنولوجيــات اجلديــدة ىلع القــدرة ىلع بنــاء
ً
اهليــالك األساســية للطاقــة ورصدهــا وصيانتهــا ،فضــا عــن تدريــب العلمــاء
وصانــي القــرارات واملصنعــن ىلع الصعيديــن املحــي والعالــي(.)109
بالنســبة لــدول انلاميــة بشــل خــاص ،تشــل اتلاكيلــف واالفتقــار إىل
السياســات الســليمة بعــض احلواجــز الرئيســية .نفقــات بــدء التشــغيل ،وعــدم
وجــود نهــج للموازنــة بــن اتلفاوتــات يف األســعار بــن مصــادر الطاقــة املتجــددة
والوقــود األحفــوري ،والعقبــات اهليلكيــة الشــاملة؛ مثــل الطبيعــة املركزيــة
لصناعــة الطاقــة ،وإاعقــة دعــم املبــادرات اجلديــدة وتنفيذهــا ،تمنــع االســتثمار
يف مصــادر الطاقــة املتجــددة وحتبــط املزيــد مــن املقاربــات املوضعيــة يف احلصــول
عليهــا .ومــن اجلديــر باملالحظــة أن إدخــال املصــادر املتجــددة يطــرح مســألة
عــدم املســاواة .وتتمثــل املشــلة يف أن معــدل نــر اتلكنولوجيــا وتوافــر اتلمويــل
وتنفيــذ السياســات عوامــل متفاوتــة داخــل احلــدود الوطنيــة لــدول وفيمــا بينهــا.
ًّ
نمــوا يف
ويف حــن أن الطاقــة املتجــددة يه واحــدة مــن أرسع مصــادر الطاقــة
ًّ
ســنويا( ،)110فإنهــا لــم تكــن اكفيــة ملواكبــة
العالــم اآلنP؛ إذ تزيــد بنســبة %2.5
نتائــج انلمــو الرسيــع يف الطلــب ىلع الطاقــة.

ويواجــه اســتخدام الطاقــة املتجــددة جمموعــة مــن اتلحديــات االقتصاديــة
والسياســاتية واهليلكيــة واالجتماعيــة ،الــي ﻻ تتطلــب املزيــد مــن اتلطويــر
اتلكنولــويج واالســتثمار فحســب ،بــل ً
أيضــا فهــم أعمــق لعوامــل انلجــاح
والعقبــات الــي تعــرض حتقــق اتلبــي ىلع نطــاق واســع .ســيميض هــذا الفصــل
ً
قدمــا بعــرض اخلطــاب املتعلــق بنــر الطاقــة املتجــددة مــع الرتكــز ىلع
السياســات واتلكنولوجيــا واالســتثمار مــن أجــل املصــادر املتجــددة يف ادلول
انلاميــة .وســيواصل مناقشــة بعــض اتلحديــات ادلويلــة الرئيســية الــي قــد تفــر
الصعوبــات الــي تكتنــف اعتمــاد وتنفيــذ الطاقــة املتجــددة ،بمــا يف ذلــك آثــار
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املعرفــة العامليــة ىلع اســتحداث مصــادر متجــددة ،واحلواجــز الــي تعــرض نــر
اتلكنولوجيــا والسياســات .وخيتتــم الفصــل بمالحظــات ختاميــة.

االعتبارات املتعلقة بالسياسة واتلكنولوجيا واالستثمار
يف جمال الطاقة املتجددة
تتخــذ ادلول يف مجيــع أحنــاء العالــم تدابــر مزتايــدة بلحــث ونــر مصــادر
الطاقــة املتجــددة تلحســن أمــن الطاقــة ،وتشــجيع انلمــو االقتصــادي ،واتلصــدي
للتحديــات ابليئيــة املرتبطــة بوجــه خــاص بتغــر املنــاخ .ويبــن ابلحــث اذلي
قامــت بــه الواكلــة ادلويلــة للطاقــة أن تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة اعتمــدت
ًّ
ً
نســبيا مــن انلاتــج
أساســا مــن جانــب ادلول ذات انلصيــب الفــردي املرتفــع
املحــي اإلمجــايل وكذلــك مــن االعتبــارات املتعلقــة بأمــن الطاقــة( .)111ودلى
ٌّ
هــذه ادلول املتقدمــة لك مــن القــدرة والزخــم ىلع الســواء لالخنــراط يف مصــادر
الطاقــة املتجــددة ،وﻻ ســيما خــال مراحــل اتلطويــر األويلــة ،عندمــا تكــون
اتلاكيلــف مرتفعــة .وتؤثــر هــذه ادلول ً
أيضــا ىلع اختيــار اتلكنولوجيــا اخلاصــة
بتويلــد الطاقــة املتجــددة؛ حيــث تركــز ادلول ذات القــدرة االقتصاديــة املنخفضــة
ىلع املصــادر املتجــددة منخفضــة اتللكفــة واملفهومــة جيـ ً
ـدا وبشــل راســخ ،مثــل
الطاقــة الكهرومائيــة والكتلــة احليويــة .ومــع تزايــد نضــج املصــادر املتجــددة،
واخنفــاض األســعار ،وتعزيــز اتلعليــم ،وحتســن القــدرة اتلنافســية ،يــزداد احتمال
نــر اتلكنولوجيــا عــر احلــدود الوطنيــة .وبالنســبة لكثــر مــن ادلول انلاميــة،
توجــد فــرص لنــر مصــادر الطاقــة املتجــددة ،وﻻ ســيما يف احلــاالت الــي
تكــون فيهــا ظــروف املــوارد جيــدة وتكــون احلاجــة إىل اتلوســع يف احلصــول
ىلع الطاقــة مرتفعــة(.)112
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وتنعــم اغبليــة ادلول انلاميــة بمــوارد كبــرة مــن الطاقــة املتجــددة؛ مثــل
الشــمس والريــاح ،تغطــي مناطــق جغرافيــة شاســعة وﻻ تتطلــب ً
ًّ
مركزيــا
نهجــا
للنــر .ويمكــن أن يــؤدي نــر الطاقــة املتجــددة إىل االســتخدام الفعــال لــرأس
املــال البــري املتــاح يف ابلــدان الــي تعــاين ابلطالــة دون املســاس بالســمات
املرغــوب فيهــا إلمــدادات الطاقــة .ويتعــزز األســاس املنطــي العتمــاد مصــادر
الطاقــة املتجــددة مــن خــال حتســن نوعيــة احليــاة للســان الريفيــن ،وســان
املناطــق انلائيــة ،واملحرومــن مــن اخلدمــة ،وكذلــك تقليــل اآلثــار ابليئيــة
املدمــرة الســتخدام الوقــود األحفــوري .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن خماطــر اتلعامــل
مــع العواقــب ابليئيــة بالنســبة لــدول انلاميــة أىلع بكثــر منهــا بالنســبة لــدول
املتقدمــة .ومــع ذلــك ،فــإن قــدرة ادلول انلاميــة ىلع إدارة اتلدهــور ابلييئ الشــديد
وعواقبــه الصحيــة ،كثـ ً
ـرا مــا تكــون غــر اكفيــة ،وتتقــوض بســبب ضعفهــا أمام
الصدمــات اخلارجيــة ســواء اكنــت مايلــة أو بيئيــة.
ولــدول انلاميــة ً
أيضــا عــدد مــن اخلصائــص املشــركة الــي تؤثــر ىلع قبــول

مقاربــات الطاقــة املتجــددة وانتشــارها واســتدامتها( .)113الســمة األهــم يه الرغبــة
يف اتلنميــة االقتصاديــة واملفاضلــة املســتمرة بــن انلمــو ومحايــة ابليئــة( .)114كمــا
ًّ
نســبيا  -أو مقارنــة بــادلول املتقدمــة،
أن اســتهالك اغبليــة الســان منخفــض
وهــو اخنفــاض يف اســتهالك الفــرد الواحــد مــن الطاقــة ،ممــا يعكــس رداءة نوعيــة
احليــاة ،واخنفــاض القــوة الرشائيــة للمســتخدمني انلهائيــن املحتملــن للطاقــة
املتجــددة .وتســتورد العديــد مــن ادلول انلاميــة أنــواع الوقــود األحفــوري الــي
ختلــق خماطــر ىلع أمــن الطاقــة وانلقــد األجنــي .ويف حــن أن ادلول انلاميــة دليهــا
خــرة يف جمــال تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ،فــإن املشــاريع ،وﻻ ســيما يف املايض،
اتســمت جبهــود جمــزأة ونفــذت بمعــزل عــن اتلحديــات اإلنمائيــة األخــرى مثــل
الصحــة واتلعليــم واتلنميــة املحليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،وحــى التســعينيات،
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أدخلــت مصــادر الطاقــة املتجــددة دون توجيــه السياســات املتاكملــة( .)115وهكــذا
أصبحــت األولويــة بالنســبة لكثــر مــن ادلول انلاميــة يه وضــع سياســات داعمــة
العتمــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة.

السياسة

ٍّ
إن اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ادلعــم حيــدده إىل حــد كبــر مــدى تطــور
املصــادر املتجــددة يف بــد مــا( .)116كمــا أن ســوق الطاقــة املتجــددة هــو ً
أيضــا
ســوق حتركهــا السياســات .ومــع ذلــك ،فــإن اعتمــاد سياســات ادلعــم ﻻ يتبــع
انلهــج القائــم ىلع احلجــم الواحــد الصالــح للجميــع .وينبــي أن تعكــس خيــارات
ً
أدوات وقطــااعت السياســات أهــداف لك دولــة وفقــا ألولوياتهــا فيمــا يتعلــق
حبمايــة ابليئــة واتلنميــة االقتصاديــة واهليــل االجتمايع-االقتصــادي( .)117ويف
ً
حــن أن ً
نهجــا معينًــا للسياســة العامــة يمكــن اعتبــاره فعــال ،فــإن انلفقــات
العموميــة الالزمــة تلحقيــق ذلــك قــد تكــون غــر متناســبة ،وباتلــايل ال تطــاق
مــن انلاحيــة السياســية .وينطــوي حتديــد تكايلــف وخماطــر خمتلــف جممــواعت
األدوات السياســية ىلع افرتاضــات متعــددة ومعقــدة واعتبــارات هيلكيــة الســوق،
واملــوارد املتوفــرة ،واألهــداف الوطنيــة(.)118
وتقــوم ادلول املتقدمــة اعدة بــدور ريــادي يف وضــع سياســات جديــدة .فــي
أوروبــا ،ىلع ســبيل املثــال ،بــدأت تظهــر سياســات جديــدة للتعجيــل بإدمــاج
مصــادر الطاقــة املتجــددة يف نظــم الطاقــة القائمــة وإدارتهــا ،بمــا يف ذلــك
تطويــر تكنولوجيــا ختزيــن الطاقــة ،وتكنولوجيــا الشــباكت اذلكيــة .وتعتمــد
ادلول انلاميــة سياســات لدلعــم وجتــرب أدوات سياســية خمتلفــة .وحبلــول نهايــة
اعم  ،2013أصبحــت االقتصــادات انلاميــة وانلاشــئة يه الرائــدة يف زيــادة
سياســات دعــم الطاقــة املتجــددة ،وبلغــت ادلول الــي تعتمــد مثــل هــذه
253

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

السياســات  95مــن أصــل  .)119(138واعدة مــا تشــمل سياســات دعــم الطاقــة
املتجــددة اســتخدام األدوات اتلنظيميــة واالقتصاديــة؛ مثــل املعايــر واتلخطيــط
ً
والقوانــن؛ وبنــاء اهليــالك والقــدرات املؤسســية؛ فضــا عــن املقاربــات الطوعيــة،
بمــا يف ذلــك توفــر املعلومــات ،وادلاعيــة ،واتلعليــم .وﻻ تقتــر أدوات السياســة
األخــرة ىلع مراحلهــا الويلــدة يف ادلول انلاميــة ،مــع الرتكــز األكــر ىلع األدوات
االقتصاديــة مثــل االســتثمارات املبــارشة يف اهليــالك األساســية واحلوافــز الرضيبيــة
واملايلــة واملبــادرات القائمــة ىلع الســوق ،بمــا يف ذلــك بــدالت انبعاثــات
اغزات االحتبــاس احلــراري أو الشــهادات اخلــراء .وىلع وجــه اتلحديــد ،فــإن
سياســات تعريفــة اتلغذيــة (السياســات القائمــة ىلع األســعار) ومعايــر احلوافــظ
املايلــة املتجــددة ( RPSالسياســات القائمــة ىلع الكــم) يه أكــر آيلــات دعــم
ً
ً
ـتخداما .وقــد تبــن أن السياســات اتلنظيميــة ،فضــا عــن األدوات
السياســات اسـ
االقتصاديــة ،هلــا تأثــر قــوي ىلع إنتــاج الطاقــة املتجــددة يف العالــم انلــايم(.)120
وقــد ســنت معظــم سياســات الطاقــة املتجــددة أو نقحــت الرتكــز ىلع

قطــاع الطاقــة ،ومــع ذلــك فــإن اتلحــدي الكبــر اذلي تواجهــه صناعــة الطاقــة
املتجــددة ،بوجــه اعم ،هــو املنافســة مــع الطاقــة اتلقليديــة املدعومــة بشــدة .ومــن
اتلحديــات السياســية اهلامــة األخــرى الــي تواجههــا ادلول انلاميــة واالقتصــادات
انلاشــئة ،مشــالك وضــع السياســات يف ســياق اتلنميــة االقتصاديــة ،حيــث يشــل
انلمــو أولويــة ،وحيــث يصعــب دجمهــا مــع اآليلــات القديمــة والراســخة .أمــا
بالنســبة للمنــازل أو رشاكت الطاقــة الــي ترغــب يف تركيــب توربينــات الريــاح
أو ألــواح الطاقــة الشمســية فقــد ثبطتهــا فــرات الســداد الطويلــة .وبــدون اختــاذ
تدابــر سياســية تليســر الوصــول إىل األســواق وزيــادة طلــب املســتهلكني ،ﻻ
يســتطيع صانعــو اتلوربينــات أو ألــواح الطاقــة الشمســية الضوئيــة  PVإنتــاج
وحــدات اتلخزيــن الالزمــة خلفــض األســعار ودفــع االبتــار اتلكنولــويج.
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ٍّ
وثمــة حتــد آخــر يتمثــل يف تهيئــة بيئــة وأهــداف سياســية تمكينيــة يمكــن
أن تشــجع القطــاع اخلــاص ىلع املشــاركة يف تمويــل تطويــر مشــاريع الطاقــة
املتجــددة( .)121ويمكــن دلعــم املشــاريع الوصفيــة للطاقــة املتجــددة مــن أجــل
نــر املعلومــات يف املناطــق انلائيــة ،وتدريــب قــادة اتلمويــل الصغــر وحتقيــق
المركزيــة يف تنفيــذ مشــاريع الطاقــة املتجــددة ،أن يعــزز انتشــار مشــاريع
الطاقــة املتجــددة .ومــن شــأن هــذه اإلجــراءات أن تســاعد ً
أيضــا يف بنــاء
صناعــة مســتدامة وأفضــل جتهـ ً
ـزا للطاقــة املتجــددة ،وتويلــد األربــاح وإجيــاد
ً
فــرص العمــل ،فضــا عــن زيــادة الكفــاءة يف اتلمويــل( .)122ويــأيت معظــم ادلعــم
لسياســات وتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة يف ادلول انلاميــة مــن احلكومــات
املحليــة أو مــن اجلهــات املاحنــة ادلويلــة ،ممــا يقــوض اســتدامتها؛ حيــث تتقلــب
األمــوال مــع تغــر األولويــات واألزمــات.
ً
وأخــرا ،فــإن وضــع سياســات مبتكــرة واســتدامة أســواق وتكنولوجيــا
الطاقــة املتجــددة قــد يفيــد مــن اعتمــاد إطــار شــامل إلدارة الطاقــة .ويتيــح
ً
مزيــدا مــن املشــاركة الفعالــة ملختلــف أصحــاب
األخــذ بــإدارة الطاقــة

املصلحــة ،وزيــادة ســلطة اختــاذ القــرارات دلى احلكومــات املحليــة ،وإجيــاد
ترتيبــات مؤسســية متنوعــة وإرشاك اجلمهــور( ،)123وكذلــك قــدرة مزتايــدة ىلع
تكييــف السياســات مــع الظــروف املحليــة ،وﻻ ســيما يف ابلــدان الــي تتفــاوت
فيهــا الــروة وااللزتامــات املتنوعــة بتحســن ابليئــة.

اتلكنولوجيا

وقــد يســهم اختيــار تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ونرشهــا إسـ ً
ـهاما كبـ ً
ـرا يف
بنــاء اســراتيجية شــاملة تلحقيــق نمــو اقتصــادي أكــر اســتدامة .إن االبتــار
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اتلكنولــويج والقــدرات يف جمــال الطاقــة املتجــددة ناجتــان عــن جمموعــة واســعة
مــن العوامــل وليــس عــن اجلهــود الفعالــة للبحــث واتلطويــر( .)124ويه تشــمل
القــدرة اتلكنولوجيــة لدلولــة ،واللوائــح املشــجعة لالبتــار ،وظــروف الســوق
الــي حتــايب اتلعلــم اتلكيــي ،وغريهــا .وىلع وجــه اتلحديــد ،تبــن دراســة نشــاط
بــراءات االخــراع القــوة النســبية ملختلــف ادلول املتقدمــة يف تويلــد االبتــار
اتلكنولــويج واســتخدام مزيتهــا القطريــة الرائــدة يف جمــال الطاقــة املتجــددة.
فعــى ســبيل املثــال ،تبــدي أملانيــا وادلانمــارك قــوة يف تكنولوجيــا الطاقــة
الرحبيــة ،وتظهــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا وايلابــان أىلع حصــص
بــراءات االخــراع اخلاصــة بتكنولوجيــا الطاقــة الشمســية الضوئيــة ،ويقــدم
االحتــاد األورويب كلك أكــر حصــة مــن بــراءات االخــراع يف تكنولوجيــا
الكتلــة احليويــة والغــاز احليــوي والريــاح ،وتكنولوجيــا احلــرارة الشمســية(.)125
إن اتلحــدي انلاشــئ باعتمــاد وانتشــار تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ذو شــقني؛
األول :هــو مــا إذا اكن بوســع هــذه ادلول الرائــدة أن حتافــظ ىلع مزيتهــا األوىل
يف مواجهــة املنافســة املزتايــدة مــن االقتصــادات انلاشــئة الــي تنخفــض فيهــا
تكايلــف اإلنتــاج .ويف حــن أن االبتــار يف جمــال الطاقــة املتجــددة اكن تقليديًّــا
مــن اختصــاص العالــم املتقــدم ،فإنــه آخــذ اآلن يف االزديــاد يف االقتصــادات
انلاشــئة .وتصنــف جمموعــة دول  BRICSبــن املخرتعــن العامليــن األوائــل(.)126
بيــد أن القيــد األكــر هــو أن هــذه ادلول ﻻ تصــدر حــى اآلن اتلكنولوجيــا
اخلاصــة بهــا إىل ادلول املتقدمــة أو انلاميــة األخــرى ىلع أي نطــاق كبــر.
أمــا االعتبــار اثلــاين فهــو مــا إذا اكن العديــد مــن ادلول انلاميــة منخفضــة
ً
ادلخــل قــادرة ىلع تأمــن نــر هــذه اتلكنولوجيــا ،فضــا عــن تهيئــة الظــروف
ً
ونظــرا للتاكيلــف
املواتيــة تلطويــر تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة املحليــة(.)127
ًّ
نســبيا ملعظــم اتلكنولوجيــات ،فــإن احلصــول ىلع هــذه
األويلــة املرتفعــة
ً
ًّ
ً
()128
اتلكنولوجيــا يعتــر رشطــا مســبقا هامــا العتمادهــا  .وىلع هــذا انلحــو ،فــإن
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ارتفــاع مســتوى اتلنميــة االقتصاديــة يميــل إىل اتلأثــر ىلع مســتوى تنميــة
الطاقــة املتجــددة؛ ألن األوىل اعدة مــا تتطلــب املزيــد مــن املــوارد املايلــة العامــة
واخلاصــة ،وزيــادة الــويع ابليــي وتنــايم الطلــب ىلع الكهربــاء( .)129وىلع الصعيــد
العالــي ،اكن هنــاك اجتــاه ملحــوظ يف خفــض اتلاكيلــف وحتســن كفاءة منشــآت
تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ،ممــا جعــل مــن املمكــن بنــاء منشــآت للريــاح
الشــاطئية ،والطاقــة الشمســية الضوئيــة يف مناطــق معينــة حــول العالــم بــدون
دعــم لإلاعنــات املايلــة ،ﻻ ســيما يف أمريــكا الالتينيــة .وازداد ً
أيضــا اســتخدام
الشــباكت الصغــرة الــي تدعــم نــر الكهربــاء الــي تعمــل بالطاقــة املتجــددة يف
املناطــق الريفيــة والضــوايح الــي تفتقــر إىل الكهربــاء( .)130وبمســاعدة تكنولوجيا
املعلومــات واالتصــاالت إلدارة الطاقــة وخدمــات املســتعملني انلهائيــن ،حفــزت
اتلطــورات اتلقنيــة الــي تســمح بإدمــاج املصــادر املتجــددة يف نظــم الشــباكت
الصغــرة ،اتلوســع الرسيــع يف اســتخدام الطاقــة املتجــددة للشــباكت الصغــرة يف
ادلول انلاميــة(.)131

االستثمار

ًّ
تدرجييــا إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة ىلع أنهــا اســتثمارات يمكــن
ينظــر
أن تــودل مزايــا اقتصاديــة عــن طريــق احلــد مــن االعتمــاد ىلع الوقــود األحفــوري
األجنــي ،وحتســن نوعيــة اهلــواء والســامة الصحيــة ،وزيــادة فــرص احلصــول
ىلع الطاقــة واألمــن ،وبنــاء فــرص اتلنميــة االقتصاديــة واحلــد مــن ابلطالــة .وقــد
زاد االســتثمار العالــي يف الطاقــة املتجــددة والوقــود أكــر مــن مخســة أضعــاف
خــال الفــرة مــن اعم  2004إىل اعم  .2013وقــد تضاعــف تقريبًــا خــال العقــد

املــايض جممــوع االســتثمارات العامليــة (العامــة واخلاصــة) يف جمــال ابلحــث
واتلطويــر يف جمــال تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة(.)132
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ً
ومــع ذلــك ،فــإن صــورة تنميــة الطاقــة املتجــددة أصبحــت أكــر تعــددا
يف اجلوانــب؛ حيــث شــهدت بعــض مناطــق العالــم مزيـ ً
ـدا مــن اتلحديــات .ويف
ً
مرتفعــا
حــن ﻻ يــزال االســتثمار العالــي اجلديــد يف جمــال الطاقــة املتجــددة
ً
ً
ًّ
اخنفاضــا ملحوظــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة .وقــد
نســبيا ،فــإن هنــاك
بلغــت االســتثمارات العامليــة اجلديــدة يف الطاقــة املتجــددة ،بــدون مشــاريع
الطاقــة الكهرومائيــة 214.4 ،مليــار دوﻻر يف  ،)133(2013اخنفضــت بنســبة
 %14مقارنــة بعــام  ،2012واخنفضــت بنســبة  %23عــن املســتوى القيــايس يف
اعم  .)134(2011ويعــزى االخنفــاض يف االســتثمارات لســنتني متعاقبتــن يف معظمه إىل
عــدم اتليقــن مــن سياســات ادلعــم يف أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
واتلخفيضــات الرجعيــة يف ادلعــم يف بعــض ابلــدان األخــرى .ويف حــن اخنفــض
االســتثمار األورويب بأكــر مــن  ،%40فــإن االقتصــادات انلاشــئة تتصــدر الصــدارة
للمــرة األوىل؛ حيــث اســتثمرت الصــن وحدهــا يف الطاقــة املتجــددة أكــر مــن
مجيــع ادلول األوروبيــة( .)135وقــد أدت الصعوبــات االقتصاديــة وعــدم اتليقــن مــن
السياســات وختفيــض احلوافــز واملنافســة القويــة واملســتمرة مــن مصــادر الطاقــة
اتلقليديــةً ،
دورا يف حجــم االســتثمار .وواجهــت دول خمتلفــة يف العالــم حتديــات يف
جمــال إدمــاج مصــادر الطاقــة املتجــددة يف شــباكتها الكهربائيــة ،يف حــن انتقــل
قطــاع الصناعــة اتلحويليــة ،وﻻ ســيما الريــاح والطاقــة الشمســية ،إىل مرحلــة
معقــدة مــن إاعدة اهليلكة وادلمــج(.)136
باإلضافــة إىل ذلــك ،جيــري إدخــال مصــادر الطاقــة املتجــددة يف ســاحة غــر
متاكفئــة؛ حيــث ﻻ تعكــس أســعار الطاقــة فيهــا العوامــل اخلارجيــة بشــل
اكمــل .وﻻ تــزال اإلاعنــات العامليــة للوقــود اتلقليــدي والطاقــة انلوويــة مرتفعــة
رغــم فوائــد املصــادر املتجــددة واالعتبــارات املتعلقــة بنوعيــة ابليئــة .وتــراوح
اتلقديــرات املتعلقــة باتللكفــة العامليــة إلاعنــات الوقــود األحفــوري مــن 544
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مليــار دوﻻر إىل  1.9تريليــون  -ويه أىلع عــدة مــرات مــن تلــك املتعلقــة بالطاقــة
املتجــددة( .)137ويوجــد جــزء كبــر مــن اإلضافــات املتعلقــة بقــدرات الطاقــة
املتجــددة يف ادلول ذات نظــم اإلاعنــات واســعة انلطــاق ،والــي يمكــن أن تعــوض
املســتثمرين عــن اتلاكيلــف املرتفعــة نسـ ًّ
ـبيا تلكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة(.)138
وىلع الرغــم مــن أن تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة قــد شــهدت ختفيضــات كبــرة
يف اتلاكيلــف يف الســنوات القليلــة املاضيــة ،فإنهــا ﻻ تــزال غــر ناضجــة نسـ ًّ
ـبيا،
وأقــل قــدرة بكثــر مــن املصــادر اتلقليديــة للطاقــة ىلع توفــر تويلــد الطاقــة
ذات اتللكفــة اتلنافســية ىلع نطــاق واســع .وىلع وجــه اخلصــوص يف ادلول انلاميــة،
فــإن احلواجــز الــي حتــول دون انتقــال أكــر إىل الطاقــة املتجــددة ليســت جمــرد
اإلاعنــات غــر املتناســبة مــع تكايلــف اتلكنولوجيــا ،بــل ً
أيضــا حتديــات تأمــن
االلــزام طويــل األجــل واتلمويــل ميســور اتللكفــة(.)139

اتلعلم ىلع الصعيد العاليم ،ونرش السياسة واتلكنولوجيا
نظـ ً
ـرا ألن اتلاكيلــف األويلــة املرتفعــة ،واتلمويــل غــر املتناســب ﻻ يــزاالن
يشــكالن بعــض اتلحديــات الرئيســية لتســويق مصــادر الطاقــة املتجــددة
واعتمادهــا ىلع نطــاق واســع ،وﻻ ســيما يف ادلول انلاميــة ،فــإن الســؤال املطــروح
هــو كيفيــة تيســر تطويــر نــر اتلكنولوجيــا ومقاربــات السياســات املتعلقــة
بالطاقــة املتجــددة()140؛ ومــع تزايــد عوملــة الصنــااعت املنتجــة تلكنولوجيــا الطاقــة
املتجــددة( ،)141فــإن ظــروف اتلعلــم ىلع الصعيــد العالــي ،ومســارات نــر
ًّ
اتلكنولوجيــا ،وخصائــص ادلول األوفــر حظــا وادلول املقرتضــة ،تؤثــر ىلع اعتمــاد
ونقــل تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة.
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اتلعلم ىلع الصعيد العاليم
يتوقــف انتشــار تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ،وﻻ ســيما يف ادلول انلاميــة
واالقتصــادات انلاشــئة ،ىلع اجلمــع بــن عمليــات اتلعلــم ىلع الصعيديــن العالــي
واملحــي ،والــي تعتمــد بدورهــا ىلع أحــام السياســات املحليــة وادلويلــة
والســياقات املؤسســية والصناعيــة( .)142ويعتــر بنــاء القــدرات اتلكنولوجيــة مــن
ً
مســاهما ًّ
ً
هامــا يف نــر مصــادر الطاقــة املتجــددة الــي
خــال اتلعلــم اعمــا
يمكــن أن تــؤدي إىل ختفيضــات يف اتلاكيلــف ،وحتســن األداء ،واجلهــود الراميــة
إىل اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ( .)143وتعد زيــادة القــدرة اتلكنولوجيــة  -ويه
ـرا أساسـ ًّ
تراكــم املعــارف واخلــرات اتلكنولوجيــة  -أمـ ً
ـيا بلنــاء القــدرة املحليــة
ىلع اإلنتــاج واحلــد مــن الفقــر وحتقيــق اتلنميــة االجتماعية-االقتصاديــة .ومــع
ذلــك ،فــإن القــدرات اتلكنولوجيــة ال تشــمل املعلومــات واملــواد واملكونــات
فحســب ،بــل ً
أيضــا املهــارات واألعمــال الروتينيــة املتطــورة بشــل جيــد .وهــذا
يعــي أن اتلعلــم اتلكنولــويج يتطلــب تنميــة القــدرات املحليــة باإلضافــة إىل
إزالــة احلواجــز اتلجاريــة ،وتوفــر احلقــوق الفكريــة وغريهــا مــن أشــال
املســاعدة اتلقنيــة(.)144
إن األفــراد والــراكت يتعلمــون ويبتكــرون عــن طريــق تعاونهــم مــع معاهــد
ابلحــوث ،واملســتهلكني ،واملورديــن ،واملنافســن ،وغريهــم .ويمثــل تشــكيل
ً
الشــباكت الرســمية وغــر الرســمية ،فضــا عــن نظــام تلمويــل ابلحــث واتلطويــر،
أساســيا ًّ
ًّ
ً
هامــا للتعلــم اتلكنولــويج .وقــد تؤثــر السياســات املحليــة
رشطــا
اإلجيابيــة ومنــاخ االســتثمار ىلع القــدرة اتلكنولوجيــة وتزيدهــا مــن خــال
اتلعلــم ،ومــع ذلــك فــي ليســت الوظيفــة الوحيــدة للنهــوض باتلكنولوجيــا.
ويمكــن أن تتعــرض القــدرات اتلكنولوجيــة املكتســبة خلطــر االخنفــاض
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يف غيــاب إطــار سياســات ادلعــم املحــي ،واتلمويــل املســتقر ،وقبــول اثلقافــة.
وتتمثــل املهمــة اهلامــة يف إجيــاد فــرص حمليــة وتهيئــة منــاخ للتعلــم املســتمر
للحكومــات والــراكت واملجتمعــات املحليــة مــن خــال تعزيــز العمليــات
ً
اتلنظيميــة واثلقافــة ،ودعــم العلــم واتلعليــم ،فضــا عــن انلظــم املختلفــة
لالبتــار.
للتعلــم اتلكنولــويج مكــون اعلــي دائــم اتلطــور يتألــف مــن حركــة الســلع
واخلدمــات واملــواد والوثائــق واملعلومــات؛ حيــث يتــم توزيــع وتفكيــك أجــزاء
ًّ
جغرافيــا .كمــا أصبحــت أســواق تكنولوجيــا الطاقة
كثــرة مــن سالســل اتلوريــد
ٍّ
املتجــددة معوملــة .وتنــص املعــارف واالجتاهــات اإلمجايلة للســوق العامليــة إىل حد
كبــر ىلع تنميــة القــدرات اتلكنولوجيــة يف الــراكت والصنــااعت الــي تتجــاوز
الظــروف األهليــة واملحليــة( .)145وتعــد ابليانــات املوثوقــة ومناســبة اتلوقيــت
بشــأن الطاقــة املتجــددة حاســمة ً
أيضــا يف وضــع خطــط الطاقــة ،وحتديــد معايــر
األهــداف ،ودراســة اتلقــدم املحــرز يف اإلجــراءات السياســية وفعايلتهــا ،وتويلــد
االســتثمار .ويظهــر مجــع ابليانــات العامليــة عــن املصــادر املتجــددة حتســنًا
ً
اتســاع ومعقويلــة ،وزيــادة االنفتــاح وحتســن
باالحتفــاظ بســجالت أكــر
االتصــال فيمــا بــن أصحــاب املصلحــة .ومــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن
اتلحديــات املتبقيــة .ويف كثــر مــن ابلــدان ،تكــون ابليانــات املتعلقــة بالطاقــة
املتجــددة غــر اكملــة ،وﻻ جتمــع بصــورة منتظمــة ،وبفــارق زمــي بــن اتلطــورات
ً
اعئقــا كبـ ً
ـرا أمــام عمليــة اختــاذ القــرارات
واإلتاحــة ،وهــو مــا يمكــن أن يشــل
ذات الصلــة ويف الوقــت املناســب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن العــدد الكبــر
واملتنــوع مــن اتلكنولوجيــات يف قطــااعت معينــة؛ مثــل اتلدفئــة والطــي ،قــد
يــؤدي ً
أيضــا إىل تشــتت وعــدم اتســاق مجــع ابليانــات( .)146وهــذا بــدوره يمكــن
أن يشــل القــدرة ىلع اختــاذ قــرارات مســتنرية ويؤثــر ىلع فــرص اتلمويــل وانلتائــج
السياســية واتلخطيــط للمســتقبل.
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نرش السياسات واتلكنولوجيا
إن ديناميــات انلظــام العالــي وتدفقــات املعلومــات تــرز بوصفهــا جمموعــة
هامــة مــن املســتلزمات الــي تؤثــر ىلع نــر السياســات واتلكنولوجيــا املتعلقــة
بالطاقــة املتجــددة .والنــر هــو عمليــة يتــم مــن خالهلــا نقــل السياســات
واتلكنولوجيــا واالبتــارات يف مجيــع أحنــاء انلظــام ادلويل ىلع مــر الزمــن(.)147
ويشــل دور املنظمــات ادلويلــة والشــباكت عــر الوطنيــة والروابــط السياســية
بــن ادلول ،وادلور املؤثــر لــدول الرائــدة ،وإضفــاء الصبغــة الوطنيــة ىلع نقــل
السياســات ،آيلــات النــر( .)148ومــن بــن العوامــل ادلويلــة العديــدة ،يعــد
ـرا حاسـ ً
دور ادلول الرائــدة أمـ ً
ـما للنــر؛ حيــث إن خربتهــا وقوتهــا االقتصاديــة
وطلبهــا للحلــول ابليئيــة ورغبتهــا يف اتلأثــر ىلع اآلخريــن ،تؤثــر مجيعهــا ىلع
ً
مــا إذا اكنــت السياســة الــي تنتهجهــا ﻻ تســتخدم بفاعليــة( .)149فالعمــل أول
يف اعتمــاد اتلكنولوجيــا املتجــددة قــد يعطــي ادلولــة القــدرة ىلع «ادلفــاع عــن
مصاحلهــا اخلاصــة باالضطــاع بــدور نشــط ورائــد»( .)150باإلضافــة إىل املزايــا
اتلنظيميــة ،قــد يكــون لــدول الرائــدة مــزة ســوقية يف اتلكنولوجيــا املتجــددة.
ويمكــن لالبتــارات السياســية يف ادلول الرائــدة أن تضــع معايــر دويلــة ،األمــر
اذلي يضغــط ىلع ادلول األخــرى العتمــاد سياســة مماثلــة( .)151ويمكــن أن يــؤدي
هــذا اتلوافــق اتلنظيــي إىل ســلوك مجــايع يف صنــع السياســات ويســهم يف نرشهــا.
جيســد نــر سياســات وتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة تدفقــات املعلومــات
واخلــرات واملعــدات العتمــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة بــن خمتلــف أصحــاب
املصلحــة؛ مثــل احلكومــات والــراكت واملؤسســات املايلــة وغريهــا مــن الكيانات.

وقــد يوفــر هــذا النــر للبــد املتبــي القــدرة ىلع تنفيــذ وتشــغيل وصيانــة
اتلكنولوجيــا املســتعارة وتدابــر السياســة املعتمــدة للظــروف املحليــة .وقــد ﻻ
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ً
يكــون انتشــار اتلكنولوجيــا والسياســات اخلاصــة بالطاقــة املتجــددة ســهل
ً
ومبــارشا بالنســبة لــدول انلاميــة؛ حيــث يرجــح أن تكــون القيــود املايلــة
واملؤسســية املبــارشة أكــر حــدة منهــا يف معظــم ابلــدان املتقدمــة .وجيــب أن
تســتجيب آيلــات النــر لالحتياجــات واتلحديــات اخلاصــة لــدول انلاميــة،
ٍّ
وجيــب أن تنهــض ،إىل أقــى حــد ممكــن ،بأهــداف جمتمعيــة متعــددة ،ويف
ادلول الــي ﻻ يــزال فيهــا عــدد كبــر مــن الســان يفتقــرون إىل خدمــات الطاقــة
األساســية املســتقرة ،كثـ ً
ـرا مــا تتجــاوز االعتبــارات املتعلقــة باالســتدامة ابليئيــة
ً
إحلاحــا تتعلــق باحلصــول ىلع الطاقــة والقــدرة ىلع
طويلــة األجــل مشــالك أكــر
حتمــل تكلفتهــا.
وبوجــه اعم ،ثبــت أن نــر تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة يتوقــف ىلع تنفيــذ
الصكــوك االقتصاديــة واتلنظيميــة ،ودخــل الفــرد ،ومســتويات اتلعليــم املــدريس،
واســتقرار انلظــام( .)152كمــا أن الفهــم ادلقيــق للمــوارد املحليــة واملعرفــة بتدابــر
السياســة العامــة الــي طبقــت بنجــاح يف دول أخــرى يؤثــر ً
أيضــا ىلع احتمــاالت

اعتمــاد تدابــر فعالــة حمــددة الســياق ملصــادر الطاقــة املتجــددة .ومــن املهــم
اجلمــع بــن اتلدابــر الراميــة إىل بنــاء إطــار تمكيــي متماســك لضمــان نقــل ونرش
تكنولوجيــا حمــددة بكفــاءة مــن حيــث اتللكفــة .وهناك حاجــة ،خاصــة يف ادلول
انلاميــة ،إىل مســاعدة تقنيــة حمــددة اهلــدف تدمــج عنــارص العدالــة االجتماعيــة،
وﻻ تعــرض املســتهلكني مــن ذوي ادلخــل املنخفــض للخطــر ،ولكنهــا ﻻ تــزال
جتتــذب منظمــات املعونــة اخلاصــة وادلويلــة ىلع الســواء(.)153
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خمتتم
وىلع الرغــم مــن تزايــد اعتمــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة يف أحنــاء كثــرة
مــن العالــم ،فــإن االعتمــاد واســع انلطــاق يعوقــه العديــد مــن احلواجــز السياســية
واتلنظيميــة واتلكنولوجيــة واالجتماعيــة واملايلــة .وﻻ تــزال هنــاك إاعنــات هائلــة
للوقــود األحفــوري والطاقــة انلوويــة ،ويه ﻻ تــزال تفــوق بكثــر احلوافــز املايلــة
للطاقــة املتجــددة .وتتطلــب إخفاقــات الســوق املقرتنــة ببيئــات مايلــة ومؤسســية
ً
ًّ
حكوميــا إلنشــاء مصــادر للطاقــة املتجــددة.
وتنظيميــة غــر مواتيــة تدخــا
ويشــل بنــاء القــدرات البرشيــة واملؤسســية ،وإقامــة اهليــالك األساســية للبحــوث
واتلنميــة ،وتهيئــة بيئــة تمكينيــة لالســتثمار ،وتوفــر املعلومــات ،حتديًــا لكثــر
ـزا كبـ ً
مــن ادلول .كمــا أن االفتقــار إىل إطــار السياســات ادلاعمــة يشــل حاجـ ً
ـرا
بــن املخاطــر الــي يمكــن أن تقــوض جــدوى املشــاريع املتجــددة ،حــى يف
ظــروف املــوارد الوفــرة واتلنميــة اتلكنولوجيــة املواتيــة .وتتطلــب هــذه املجموعــة
ًّ
منهجيــا يف
مــن اتلحديــات الــي تواجــه اعتمــاد املصــادر املتجــددة اقرتابًــا
ابلحــوث تلعميــق فهــم اتلحديــات القائمــة لنــر املصــادر املتجــددة يف خمتلــف
ادلول .وتتوقــف الصعوبــات ادلقيقــة الــي تواجههــا ادلول ىلع الظــروف الوطنيــة،
وديناميــات انلظــام العالــي ،وتدفقــات املعلومــات واملــوارد .ويشــل اســتنباط
اســتجابات فعالــة ملشــلة اعمليــة ومتعــددة األجيــال يف نطاقهــا حتديًــا  -وﻻ
ســيما بالنســبة لــدول انلاميــة  -معقـ ً
ـدا بشــل كبــر ،بفعــل احلاجــة املزتامنــة
إىل توســيع نطــاق احلصــول ىلع خدمــات الطاقــة األساســية وانلهــوض بأهــداف
ً
متعــددة بمــا يف ذلــك أهــداف اتلنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فضــا عــن
األهــداف ابليئيــة.
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ً
ً
كبــرا يف الســنوات األخــرة مــع وﻻدة
شــهدت حركــة تغــر املنــاخ حتــول
حركــة بقيــادة الطــاب والشــباب يف املقــام األول ،إلزالــة االســتثمارات يف
صناعــة الوقــود األحفــوري .ويف حــن تتبايــن متطلبــات حركــة ســحب الوقــود
ً
شــيوع هــو تشــجيع املؤسســات ىلع اتلجــرد
األحفــوري ،فــإن اهلــدف األكــر
مــن قائمــة األندرجراونــد كربــون  - 200ويه قائمــة حتــدد أىلع  100رشكــة اعمــة
للفحــم ىلع الصعيــد العالــي ،وأىلع  100رشكــة اعمــة للنفــط والغــاز ىلع الصعيــد
العالــي ،مصنفــة حســب املحتــوى املحتمــل النبعاثــات الكربــون يف احتياطياتهــا
املبلــغ عنهــا .واســتهدفت محــات أخــرى؛ مثــل احلمــات الــي قامــت بهــا
جامعتــا أكســفورد وواشــنطن ،أكــر أنــواع الوقــود األحفــوري كثافــة للكربــون
ورأس املــال ،مثــل الفحــم أو انلفــط أو رمــال القطــران .ويف القلــب مــن مجيــع
هــذه اإلجــراءات ،االعــراف بنمــوذج األعمــال غــر املســتدامة والضــارة لصناعــة
الوقــود األحفــوري وادلعــوة إىل االســتغناء عنهــا.
بدايــة مــن ربيــع اعم  ،2010ويف حــرم لكيــة ســوارثمور ،شــلت جمموعــة طالب
جبــل العدالــة بســوارثمور محلــة تلصفيــة الفحــم للتضامــن مــع جمتمعــات
اخلــط األمــايم الــي حتــارب ضــد عمليــات اســتخراج الفحــم يف مناجــم جبــال
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أباالتــي( .)154ويف خريــف اعم  ،2011أصبحــت جامعــة الوحــدة يه اجلامعــة
األوىل الــي تقــوم باتلصفيــة .وحبلــول نهايــة اعم  ،2013وبعــد مــرور أكــر مــن
اعمــن ىلع بــدء احلركــة ،اكنــت أكــر مــن  70مؤسســة قــد الزتمــت باتلصفيــة.
وحبلــول ســبتمرب اعم  ،2014زاد عــدد االلزتامــات بأكــر مــن الضعــف يلصــل
ً
إىل  181كيانــا و 650مــن األفــراد اذليــن يســيطرون ىلع مــا يقــرب مــن  50مليــار
دوﻻر مــن جممــوع األصــول( .)155وتمثــل زيــادة قدرهــا مخســة أمثــال ،حبلــول
ً
ســبتمرب  ،2015أكــر مــن  442مؤسســة تمثــل أصــول قيمتهــا  2.6تريليــون دوﻻر
أمريكــي ،بمــا يف ذلــك صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي ،وجامعــة أكســفورد،
وكنيســة إجنلــرا ،وقــد أعلنــت مجيعهــا عــن خطــط تلصفيــة أنفســها مــن
بعــض أو لك حيازاتهــا مــن الوقــود األحفــوري( .)156ويف الفــرة الــي تســبق مؤتمــر
األطــراف  21يف باريــس ،الزتمــت أكــر مــن  100مؤسســة إضافيــة ،والــي تســيطر
ىلع  800مليــار دوﻻر أمريكــي ،باتلصفيــة ،وبذلــك يصــل املجمــوع إىل 3.4
تريليــون دوﻻر أمريكــي.
إن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري  FFDMمســتوحاة مــن تاريــخ قــوي
للطــاب اذلي يطابلــون باالســتثمارات املؤسســية ملواكبــة قيــم تلــك املؤسســات.
ً
بــروزا هــو أنهــا صيغــت ىلع غــرار حركــة تصفيــة الفصــل
واألمــر األكــر
العنــري يف جنــوب إفريقيــا ،والــي طلبــت مــن املؤسســات اتلخيل عــن الرشاكت
العاملــة يف جنــوب إفريقيــا العنرصيــة( .)157ويف أكتوبــر اعم  ،2013أصــدرت وحــدة
األصــول املتداولــة اخلاصــة جبامعــة أكســفورد تقريـ ً
ـرا يفحــص تاريــخ حــراكت
تصفيــة األمــوال ويوضــح املوجــات املختلفــة الــي حتــدث فيهــا اعدة( .)158ويف
موجــة اتلصفيــة األوىل ،قامــت مؤسســات أمريكيــة صغــرة باتلصفيــة ،ومــن ثــم
بــدأ اتلحــول يف االرتبــاط بالــرأي العــام .ويف املوجــة اثلانيــة قامــت مؤسســات
ً
أمريكيــة أضخــم وذات اعتبــار أكــر باتلصفيــة .واعدة مــا تمثــل املوجــة اثلانيــة
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نقطــة حتــول تــؤدي إىل املوجــة اثلاثلــة مــن اتلصفيــة ،واتلصفيــة العامليــة،
واالنتقــال واســع انلطــاق للمعايــر االجتماعيــة ومعايــر الســوق ،ىلع األرجــح.
ً
ووفقــا للتقريــر ،فــإن األعــداد املزتايــدة مــن انلــاس اذليــن حياولــون احلصــول ىلع
اســتثمارات مــن صناعــة الوقــود األحفــوري تمثــل أرسع حركــة نمــو مــن نوعهــا
يف اتلاريــخ .وبانلظــر إىل اتلقــدم اذلي أحرزتــه حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري
منــذ صــدور اتلقريــر ،فــإن احلركــة تنمــو برسعــة كبــرة؛ حبيــث يمكــن القــول
بأنهــا دخلــت بالفعــل يف املوجتــن اثلانيــة واثلاثلــة مــن اتلصفيــة ،وهــو مــا يعــي
أن يســتتبع ذلــك حتويــل الســوق واألعــراف االجتماعيــة واتلصفيــة مــن قبــل
صناديــق اتلقاعــد ادلويلــة الرئيســية واجلامعــات  -اتلقــدم اذلي اختــذت حــراكت
اتلصفيــة األخــرى ســنوات عديــدة تلحقيقــه.
ويف حــن أن تتبــع حجــم احلركــة أمــر صعــب ،فــي غضــون أربــع ســنوات
قصــرة فقــط نمــت حركــة اتلصفيــة مــن محلــة مفــردة يف حــرم جامــي صغــر
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ﻷكــر مــن  400محلــة يف الواليــات املتحــدة

األمريكيــة ،وأكــر مــن  800يف املجمــوع ىلع الصعيــد العالــي موزعــة اتلنــوع
بــن جنــوب إفريقيــا ،وأســرايلا ،ونيوزيلنــدا ،واهلنــد ،وبنجالديــش ،واململكــة
املتحــدة ،وادلول األوروبيــة ،وجــزر مارشــال ،وكنــدا ،وأكــر( .)159ويف حــن أن
ٍّ
احلملــة ﻻ تــزال موجهــة إىل حــد كبــر إىل الطــاب والشــباب ،فقــد حصلــت ىلع
دعــم بــارز مــن األمــم املتحــدة وابلنــك ادلويل واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغــر املنــاخ وغريهــا الكثــر( .)160ويزتايــد بشــل رسيــع الطابــع الشــخيص
هلــذه اتلصفيــات وحجمهــا ومعدهلــا ،وﻻ يقتــر األمــر ىلع حركــة تصفيــة الوقــود
األحفــوري الــي تســاعد ىلع اســراعء االنتبــاه إىل احلاجــة األخالقيــة إىل العمــل
اهتمامــا ًّ
ىلع تغــر املنــاخ وجتــاوز الوقــود األحفــوري ،بــل إنــه يشــل ً
ً
اعمــا
أيضــا
ً
كبــرا بفقاعــة الكربــون والطبيعــة غــر املســتدامة ًّ
مايلــا نلمــاذج األعمــال
اجلماعيــة والفرديــة لصناعــة الوقــود األحفــوري(.)161
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ٍّ
ونتيجــة نلمــو احلركــة داخــل مؤسســات اتلعليــم العــايل وخارجهــا ىلع حــد
ً
ً
كبــرا ىلع
تأثــرا
ســواء ،يمكــن القــول أن حلركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري
اجلمهــور والصناعــة املايلــة وحــراكت تغــر املنــاخ بوجــه اعم .وبطبيعــة احلــال ،فإن
اتلأثــرات الســببية صعبــة يف مثــل هــذه املســاحة املعقــدة مــع عوامــل خمتلفــة
متعــددة داخــل اللعبــة ،ولكــن كمــا تأمــل األقســام اتلايلــة أن توضحــه ،يمكــن
القــول أن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري هلــا دور رئيــي يف حتويــل طــرق
اتلفكــر يف تغــر املنــاخ ،وتمكــن بنــاء اتلحالــف ،ووســعت نفوذهــا إىل مــا وراء
احلــرم اجلامــي وإىل املجــال ادلويل.

جدول  :1مواقع ميدوز للتدخل يف انلظام
ً
(مرتبة وفقا للزيادة يف الفعايلة)

12
11

اثلوابت ،والعوامل املتغرية ،واألرقام (مثل اإلاعنات والرضائب واملعايري)
حجم املخزونات االحتياطية وغريها من أرصدة االستقرار ،بالنسبة
ملدى تدفقها

10

هيلك خمزونات املواد وتدفقها (مثل شبكة انلقل ،وهيالك عمر الساكن)

9

معدالت اتلأخري بالنسبة إىل معدل تغيري انلظام

8

قوة حلقات ردود الفعل السلبية ،نسبة إىل اتلأثريات اليت حتاول تصحيحها

7

املكسب من ادلفع حبلقات ردود الفعل اإلجيابية

6

هيلك تدفق املعلومات (اذلي يمتلك أو ﻻ يمتلك صالحية الوصول
إىل أي نوع من املعلومات)

5

قواعد انلظام (مثل احلوافز ،والعقاب ،والقيود)
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4

القدرة ىلع اإلضافة ،أو اتلغيري ،أو اتلطوير ،أو اتلنظيم اذلايت هليلك انلظام

3

أهداف انلظام

2
1

العقلية أو انلموذج اذلي ينشأ منه انلظام  -أهدافه ،هيلكه ،قواعده،
مؤجالته ،عوامل اتلغري فيه
القدرة ىلع جتاوز انلماذج

املصدر :رشح املؤلفني القائم ىلع تقرير ميدوز (.)2009

آثار تصفية الوقود األحفوري
قــد يســاعد تفكــر األنظمــة ىلع تســليط الضــوء ىلع أهميــة حركــة تصفيــة الوقــود
األحفــوري .وبتطبيــق هــذا اتلفكــر ىلع تغــر املنــاخ ،فــإن نظامنــا يف هــذه احلالــة هــو
املجتمــع العالــي اذلي يتفاعــل مــع منــاخ الكوكــب .ويف إطــار هــذا انلظــام ،مــن الواضح
أن النشــاط البــري  -وﻻ ســيما إحــراق الوقــود األحفــوري  -مســئول إىل حــد كبري عن
اجتاهــات االحــرار احلايلــة امللحوظــة يف الغــاف اجلــوي لــأرض( .)162ومــع ذلــك ،من
الواضــح ً
أيضــا أن اإلجــراءات املتخــذة اســتجابة هلــذا االحــرار  -السياســات احلايلــة
وتغيــر نمــط احليــاة الفرديــة  -ليســت اكفيــة ملنــع االحــرار العالــي اخلطــر(.)163
وتســاعد حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع جتــاوز هــذا اتلقاعــس واتلحليــل
املحــدود وانلمــاذج الــي ترتكــز عليــه .لفهــم أفضــل ،يمكننــا أن ننتقــل إىل
دراســة دونيــا ميــدوز( )164الــي تعالــج  12طريقــة للتدخــل يف نظــام مــا ،وذلــك
خللــق حلقــات اتلغذيــة املرتــدة واتلغيــر ىلع نطــاق أوســع (اجلــدول  .)1ومــن
بــن هــذه انلقــاط ذات اتلأثــر اإلجيــايب :األرقــام واثلوابــت والعوامــل املتغــرة
(رقــم )12؛ وانلمــاذج الــي يعمــل فيهــا انلظــام (الرقمــان  ،1و)2؛ ويمكــن
ٍّ
االطــاع ىلع لك منهمــا يف جوهــر حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري .وعــاوة ىلع
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ذلــك ،تتأثــر ً
أيضــا قواعــد وهيــل انلظــام (الرقمــان  ،5و)6؛ نظـ ً
ـرا ألن محــات
تصفيــة الوقــود األحفــوري تهــدف إىل تمكني الشــباب وحتويــل ديناميات الســلطة
ووصــم الــراكت الــي تعرقــل اتلقــدم يف تغــر املنــاخ واملعاقبــة ىلع ذلــك.

حسابات اتلصفية
يف سلســلة حمادثاتــه املســماة «احســب احلســبة» ،والــي ســاعدت يف إطــاق
حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ،يعالــج بيــل ماكبــن( )165ثالثــة أرقــام رئيســية
توضــح الطبيعــة غــر املســتدامة نلمــوذج األعمــال اتلجاريــة اخلــاص بصناعــة
الوقــود األحفــوري ،والــي يه يف الصميــم مــن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري:
درجتــان مئويتــان :احلــد األقــى الرتفــاع درجــة احلــرارة العامليــة اذلي
ذكــره الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ ،واذلي يمكــن أن حيــدث
قبــل أن تبــدأ ىلع األرجــح عتبــات خطــرة حللقــات اتلغذيــة املرتــدة  -مثــل
حتمــض املحيطــات وإطــاق اغز امليثــان املتجمــد مــن الصقيــع .وهــذا هــو ً
أيضــا
احلــد األقــى إلمجــايل متوســط ارتفــاع درجــات احلــرارة العامليــة اذلي الزتمــت
بــه دول االتفاقيــة اإلطاريــة كجــزء مــن اتفــاق األطــراف اخلامــس عــر يف
كوبنهاجــن ،ادلانمــارك ،يف اعم .2009
 565جيجــا طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون :احلــد األقــى لكميــة ثــاين
ً
أكســيد الكربــون ،وفقــا ملعهــد تعقــب الكربــون ،والــي يمكــن أن تنبعــث مــن
أجــل أن يبــى االحــرار يف حــدود درجتــن مئويتــن.
 2,795جيجــا طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون :كميــة ثــاين أكســيد الكربــون
الــواردة بالفعــل يف احتياطيــات الفحــم وانلفــط والغــاز املثبتــة يف صناعــة الوقــود
األحفــوري  -بمــا يف ذلــك الــراكت اململوكــة لــدول ،وتلــك اخلاصــة.
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إن اتلناقــض بــن كميــة احلــرق الــي يمكننــا حتملهــا إذا اكن نلــا أن نتجنــب
زعزعــة االســتقرار املنــايخ وبــن االحتياطيــات الــي حتتفــظ بهــا صناعــة الوقــود
األحفــوري أمــر هــام .والواقــع أنــه إذا اكنــت احلكومــات تنظــم الوقــود األحفــوري
َ
بمــا يتمــاىش مــع ادلرجتــن املســتَهدفتَني ،فــإن ثلــي االحتياطيــات الــي تعدهــا
رشاكت الوقــود األحفــوري كأصــول يف مزيانيتهــا العموميــة قــد ﻻ تكــون متوازنــة
ً
ويمكــن أن تصبــح أصــول حمصــورة( .)166وتتوقــف الكميــة املحصــورة ىلع مــدى
ارتفــاع فرصــة ابلقــاء حتــت درجتــن إىل جانــب عوامــل أخــرى؛ مثــل جــدوى
احتجــاز الكربــون وختزينــه(.)167
إن اتلناقــض املذكــور أعــاه يثــر القلــق ليــس فقــط بالنســبة ملناخنــا
ولكــن ً
أيضــا بالنســبة لألســواق املايلــة .وقــد أوضــح العمــل الرائــد اذلي تقــوم
بــه مؤسســات مثــل مبــادرة تعقــب الكربــون  ،CTIوبنــك  HSBCوغريهمــا ،أن
هــذا اتلناقــض يمكــن أن يــؤدي إىل املغــاالة يف تقييــم رشاكت الوقــود األحفــوري
بصــورة منهجيــة( .)168وعــاوة ىلع ذلــك ،فــإن قيمــة الوقــود األحفــوري املتداولــة

يف القطــاع العــام ىلع أســاس احتياطياتهــا احلايلــة ،والــي قــد ﻻ تكــون معظمهــا
قابلــة للحــرق ،تنفــق ً
أيضــا مــا يقــرب مــن  %1مــن انلاتــج املحــي اإلمجــايل
العالــي ىلع تطويــر احتياطيــات جديــدة( .)169ومــن املفارقــات أن هــذه يه نفــس
الكميــة املطلوبــة لالســتثمار يف االقتصــاد انلظيــف مــن أجــل ابلقــاء أقــل مــن
درجتني مئويتني(.)170
ُ
ً
واســتنادا إىل عملهــم ،فقــد قــدر أن ابلقــاء دون ادلرجتــن املســتهدفتني
يمكــن أن يــؤدي إىل خســائر يف إيــرادات صناعــة الوقــود األحفــوري تصــل إىل
مــا يزيــد عــن  28تريليــون دوﻻر أمريكــي يف العقديــن القادمــن ،وحيتمــل أن
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يزيــد ىلع  100تريليــون دوﻻر أمريكــي حبلــول اعم  .)171(2050وادلوافــع وراء فقــدان
رشاكت الوقــود األحفــوري للقيمــة ﻻ تقتــر ىلع تنظيــم املنــاخ فحســب ،بــل
تشــمل ً
أيضــا االقتصــادات املتغــرة للطاقــة انلظيفــة ،وزيــادة تكايلف اســتخراج
الوقــود األحفــوري ،واتلقــايض املحتمــل ،وجمموعــة مــن العوامــل األخــرى(.)172
وقــد أشــر إىل املخاطــر املحتملــة الــي يشــلها ذلــك ىلع املســتثمرين بوصفهــا
خماطــر الكربــون ،الــي تشــل جـ ً
ـزءا مــن املغــاالة يف اتلقييــم املنهــي يف األســواق
املايلــة .وقــد أشــر إىل ذلــك بأنــه فقاعــة الكربــون.
وىلع هــذا انلحــو ،يف حــن أن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري تــم تصميمهــا
ىلع غــرار احلمــات انلاجحــة األخــرى تلصفيــة الطاقــة ،إﻻ أن هنــاك اختالفــات
ً
كبــرة .وخالفــا حلمــات اتلصفيــة األخــرى ،إىل جانــب دوافعهــا األخالقيــة
والسياســية ،فــإن تصفيــة صناعــة الوقــود األحفــوري هلــا دافــع مــايل كبــر مرتبط
باحتمــال املغــاالة يف اتلقييــم املنهــي لــراكت الوقــود األحفــوري يف األســواق
املايلــة والقــدرة ىلع مواءمــة اســتثماراتنا مــع منــاخ آمــن نسـ ًّ
ـبيا يف املســتقبل.

ً
وانعاكســا لقــوة األرقــام يف حتويــل انلمــاذج ،فــإن األرقــام وابليانــات الــي
تدعــم الفقاعــة الكربونيــة اكنــت يف صلــب القضيــة املتعلقــة بتصفيــة الوقــود
األحفــوري ،ممــا يــدل ىلع أن الغابليــة العظــى مــن احتياطيــات الوقــود األحفــوري
املعروفــة جيــب أن يتــم تركهــا يف الرتبــة مــن أجــل مواجهــة حتديــات االحــرار
العالــي .وقــد اكن هــذا اإلدراك يف صميــم حركــة اتركهــا يف الرتبــة ،LINGO
والــي مــا فتئــت حتفــز االنتقــال إىل الطاقــة املتجــددة وتقلــل مــن االعتمــاد ىلع
الوقــود األحفــوري .ولعــل األهــم مــن ذلــك ،أن حركــة اتركهــا يف الرتبــة ســاعدت
ىلع حتريــك احلديــث حــول تغــر املنــاخ مــن وجهــة نظــر خفــض االنبعاثــات إىل
الرتكــز ىلع احلاجــة إىل تــرك الوقــود األحفــوري يف الرتبــة ،بــدون حرقــه .بينمــا
حنــن ﻻ نســتطيع أن نقــول أن الشــهرة احلايلــة حلركــة اتركهــا يف الرتبــة قــد ترجــع
272

تصفية استثمارات الوقود األحفوري داخل اجلامعات

فقــط إىل حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ،وبشــل خــاص بمــا أنــه مفهوم يســبق
احلملــة ،فاحلركــة ســاعدت باتلأكيــد يف وضعــه حتــت األضــواء( .)173وىلع ســبيل
املثــال ،فــإن تركــز جمموعــة مــن اجلارديــان اإلعالميــة ىلع تغــر املنــاخ ،ومحلتهــا
الالحقــة #اتركه_يف_الرتبــة ،اســتلهمت مــن محــات تصفيــة الوقــود األحفــوري يف
احلــرم اجلامــي( .)174وباإلضافــة إىل اجلارديــان ،فقــد حصلــت احلركــة ىلع كــم
ُ
مزتايــد باطــراد مــن اتلغطيــة اإلعالميــة؛ حيــث نــرت آالف القصــص املتعلقــة
باتلصفيــة يف وســائل اإلعــام منــذ بــدء احلركــة.
وىلع مســتوى أعمــق ،اكنــت هنــاك حتــوالت يف اتلفكــر انلمــوذيج املتعلــق
باملســئويلة عــن تغــر املنــاخ .ويف الســابق ،اكنــت املســئويلة عــن تغــر املنــاخ
تعــزى يف الغالــب إىل ٍّ
أي مــن األفــراد( )175أو ادلول بوجــه اعم ،واملنظمــات  -مثــل
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ  -الــي تمثلهــا( .)176وقــد
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع توســيع نطــاق املســئويلة ليشــمل
ادلور اذلي أدتــه صناعــة الوقــود األحفــوري يف املســاهمة يف اتلقدم املحــرز يف جمال

تغــر املنــاخ وعرقلتــه .وقــد ســاعدت ىلع تهيئــة بيئــة يمكــن فيهــا احلديــث
عــن أخالقيــات رشاكت الوقــود األحفــوري ،وفضــح الطبيعــة غــر املســتدامة
نلمــوذج أعماهلــا اتلجاريــة ،وتســليط الضــوء ىلع تكتياكتهــا املتمثلــة يف اخلــداع
واتلضليــل ،وابلنــاء ىلع ذلــك بإلغــاء رخصتهــم األخالقيــة واالجتماعيــة(.)177
وهلــذا األمــر أهميــة خاصــة بالنســبة ملؤسســات اتلعليــم العــايل الــي لــم تقــوض
منتجاتهــا العلميــة بفعــل اتلضليــل اإلعــايم لصناعــة الوقــود األحفــوري
فحســب ،بــل أصبحــت اقتصاديــات الطاقــة انلظيفــة وجــدوى االنتقــال مقوضــة
بفعــل اتلضليــل الصنــايع .وبكلمــات بــول كرامجــان(« :)178الطاقــة القديمــة
منخرطــة يف جهــد منهــي لتشــويه صــورة الطاقــة املتجــددة ،الــي تشــبه بشــل
وثيــق الطريقــة الــي دعمــت بهــا «اخلــراء» الراغبــن يف املســاعدة ىلع خلــق
ســحابة مــن الشــك حــول علــم املنــاخ».
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ومــن خــال إلغــاء الرخصــة األخالقيــة واالجتماعيــة لصناعــة الوقــود
ً
األحفــوري ،قــد يكــون لنشــطاء اتلصفيــة بعــض اتلأثــرات األكــر عمقــا.
وكمــا يوضــح تقريــر برنامــج األصــول املتداولــة اخلــاص جبامعــة أكســفورد(:)179
مــن خــال وصــم الصنــااعت املســتهدفة «تقريبًــا لك محــات اتلصفيــة […] مــن
خدمــات ابلالغــن إىل دارفــور ،مــن اتلبــغ إىل جنــوب إفريقيــا ،جنحــت محــات
اتلصفيــة يف الضغــط مــن أجــل الترشيعــات اتلقييديــة» .وباملثــل ،يبــدو أن
الســلطة االجتماعيــة والسياســية الــي حتملهــا محلــة تصفيــة الوقــود األحفــوري
ســتحفز ىلع وضــع ترشيعــات تقييديــة هامــة ،إذا لــم يكــن هلــا دور يف القيــام
بذلــك بالفعــل .وهــذا األمــر بــارز بصفــة خاصــة عندمــا يقــرن باعتبــارات
ً
تتعلــق بالكيفيــة الــي تشــل بهــا حركــة اتلصفيــة جمــال للتدريــب ىلع أعمــال
ً
العدالــة املناخيــة األوســع نطاقــا ،وتعمــل كشــبكة تضامــن وكرشيــك يف حركــة
ً
العدالــة املناخيــة األوســع نطاقــا.

آثار حركة تصفية الوقود األحفوري ىلع بناء اتلحالفات
كثـ ً
ـرا مــا مهــدت نشــاطات تصفيــة الوقــود األحفــوري الطريــق أمــام بنــاء
اتلحالفــات ،ســواء داخــل احلركــة أو بــن جممــواعت العدالــة األخــرى .وىلع
مســتوى واحــد ،تتيــح حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري حلمــات احلــرم اجلامــي
اتلواصــل املبــارش مــع املجتمعــات املحليــة ىلع اخلــط األمــايم الســتخراج الوقــود
األحفــوري وتطويــر ابلنيــة اتلحتيــة .ىلع ســبيل املثــال ،نظمــت العديــد مــن
فصــول اتلصفيــة باحلــرم اجلامــي الفعايلــات واألنشــطة اتلعاونيــة للتضامــن مــع

مبــادرات تســعري الكربــون ومحــات ضــد إزالــة قمــة جبلية ألغــراض اســتخراج
الفحــم  ،MTRواحلفــر واتلكســر اهليدرويلــي يف القطــب الشــمايل( .)180باإلضافــة
إىل العدالــة ابليئيــة ،نظمــت العديــد مــن جممــواعت اتلصفيــة فعايلــات باتلعــاون
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مــع حركــة (احليــوات الســوداء تهــم) ،والــي تعمــل ىلع تقاطــع العدالــة العنرصيــة
واملناخيــة( .)181وقــد عملــت جممــواعت أخــرى مثــل تصفيــة كولومبيــا مــن أجــل
ـال مــن الوقــود األحفــوري ،مــع محــات تصفيــة الســجون يف احلــرم
مســتقبل خـ ٍ
اجلامــي .وعــاوة ىلع ذلــك ،فقــد أوجــدت محــات تصفيــة الوقــود األحفــوري
حـ ً
ـزا بلنــاء الشــباكت بــن اجلامعــات نفســها كمــا يتضــح مــن شــبكة طلبــة
اتلصفيــة.
ً
واغبلــا مــا يتــم اتلغــايض عــن فوائــد أخــرى حلملــة اتلصفيــة مــن الوقــود
األحفــوري ،فــي ً
أيضــا ،ىلع ســبيل املثــال ،جمــال للتدريــب ملنظــي العدالــة
املناخيــة اجلــدد والشــباب ،ممــا يــؤدي إىل تنــايم حركــة تغــر املنــاخ بوجــه اعم.
ً
واغبلا
وتقــوم احلركــة بتدريــب العديــد مــن املنظمــن مــن الطلبــة بشــل مجــايع،
مــا جتتــذب الطــاب اذليــن ﻻ يشــاركون بالفعــل يف النشــاط ابليــي .وهكــذا ،فإن
ً
ـا جديـ ً
ـدا مــن قــادة املنــاخ آخــذ يف الظهور .وعــاوة ىلع ذلــك ،تنشــئ احلركة
جيـ
ً
ً
أيضــا شــبكة يمكــن يف إطارهــا تنظيــم أحــداث أوســع نطاقــا .ومــن األمثلــة ىلع
ذلــك محلــة معارضــة خــط كيســتون ،ويه العصيــان املــدين غــر العنيــف اذلي
يقــوده الشــباب ضــد خــط أنابيــب كيســتون اذلي عقــد يف مــارس  .2014وقــد
ً
أساســا
نظــم هــذا احلــدث ،اذلي مجــع مئــات الشــباب إىل واشــنطن العاصمــة،
مــن قبــل الطــاب اذليــن يقومــون بتنظيــم أنشــطة تصفيــة الوقــود األحفــوري يف
اجلامعــات يف مجيــع أحنــاء ابلــاد( .)182وقــد ســهلت الشــباكت واتلحالفــات الــي
أنشــأتها محــات احلــرم اجلامــي تنظيــم هــذا احلــدث.

اآلثار ادلويلة تلصفية الوقود األحفوري
تشــل ديناميــات القــوة جوهــر فهــم تغــر املنــاخ والعدالــة املناخيــة .إن
القضايــا املتأصلــة يف العدالــة يه جمــاالت خمتلفــة مــن الســلطة الــي تؤثــر ىلع
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تمكــن خمتلــف الفئــات االجتماعيــة( .)183واعدة مــا تقــوم انلخــب ،يف حماولــة
للحفــاظ ىلع الوضــع الراهــن« ،بزتويــد انلــاس باألطــر اذلهنيــة للفهــم واتلفســر
واتلفاعــل مــع العالــم»( .)184هــذا املجــال مــن الســلطة( .)185هــو أحــد املجــاالت
الــي تكــون فيهــا املجمــواعت الضعيفــة غــر مدركــة ً
تمامــا للطريقــة املبــارشة
الــي تمــارس بهــا الســلطة .ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة يف حالــة تغــر
ٌّ
لك مــن كوفــر ونيــزر( .)186إىل أنــه «نـ ً
ـادرا مــا توجــد حقائــق
املنــاخ ،كمــا يشــر
ً
ثابتــة أو رصااعت تقنيــة تعرقــل أو حــى تمنــع توســع الطاقــة املتجــددة .وبــدل
مــن ذلــك ،فــإن اهليــالك وانلخــب الراســخة تثــر حتديــات حتــول الطاقــة وحتافــظ
ىلع انلظــام القائــم وقدرتهــا (الســوقية) اخلاصــة بهــا مــن خــال الرسديــات
املقابلــة.
يف مواجهــة رسديــات انلخبــة الــي عقــدت عمليــة انتقايلــة للطاقــة انلظيفــة،
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع حتويــل ديناميــات الطاقــة هــذه
وتمكــن الشــباب اذليــن كثـ ً
ـرا مــا يشــعرون باالســتضعاف يف مناقشــات تغــر

املنــاخ( .)187ومــن خــال االســتفادة مــن نفــوذ مراكــز الســلطة واملصداقيــة؛
مثــل املؤسســات ادلينيــة واألاكديميــة واخلرييــة ،فــإن حركــة تصفيــة الوقــود
األحفــوري توفــر الســلطة لصــوت النشــطاء الشــباب وتتحــدى رسديــة صناعــة
الوقــود األحفــوري بشــأن الطاقــة انلظيفــة وإماكنيــات اتلصــدي ألزمــة املنــاخ.
وعندمــا تــم جتميــد الشــباب الســابقني يف مســاحات؛ مثــل االتفاقيــة اإلطاريــة
تلغــر املنــاخ ،ورفــض جلوســهم ىلع الطاولــة ،ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود
األحفــوري ىلع تمكينهــم داخــل هــذه املســاحات وخارجهــا وزودتهــم بصــوت
أىلع ،وقفــزت باملحادثــات املحليــة حــول تصفيــة الوقــود األحفــوري الــي اكنــت
جتــري يف حــرم اجلامعــات إىل الســاحة ادلويلــة .فعــى ســبيل املثــال ،تتحــدى
حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري الســلطات عــر الوطنيــة للــراكت متعــددة
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اجلنســيات يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة .إن مؤتمــر األطــراف العرشيــن يف يلمــا،
بــرو ( ،)2014هــو مثــال ىلع الكيفيــة الــي ســاعدت بهــا احلركــة ىلع التشــكيك
يف رشعيــة وجــود رشاكت الوقــود األحفــوري يف حمادثــات االتفاقيــة .خــال القمــة،
ً
ًّ
جانبيــا حتــت عنــوان
نظــم املعهــد العالــي تلعقــب الكربــون وختزينــه حدثــا
مبــديئ «ملــاذا اتلصفيــة إذا مــا اكن املســتقبل مــع اســتخدام الطاقــة األحفوريــة
منخفضــة االنبعاثــات هــو بالفعــل حقيقــة واقعــة؟» ورساعن مــا اجتــذب احلــدث
إدانــة واســعة انلطــاق مــن مجــااعت املجتمــع املــدين احلــارضة يف املؤتمــر( .)188وقــد
تغــر عنــوان احلــدث بعــد ذلــك مــرات عديــدة ،وأغفــل ذكــر تصفيــة الوقــود
األحفــوري .لكــن هــذه اتلغيــرات لــم تمنــع اهتمام وســائل اإلعــام ،ﻻ ســيما أن
العديــد مــن محــات اتلصفيــة اســتخدمت حضــور وســائل اإلعــام االجتماعيــة
جلــذب االنتبــاه إىل احلــدث؛ يف يــوم احلــدث ،تــم تنظيــم أعمــال احتجــاج داخــل
مركــز مؤتمــرات األمــم املتحــدة ،ممــا أدى إىل حصــار كبــر للحــدث(.)189
وقــد أشــار العديــد مــن النشــطاء إىل العالقــة بــن األخالقيــات ورشعيــة

الســماح للملوثــن بادلخــول يف مؤتمــر حول تغــر املنــاخ ،حبضــور رشاكت اتلبغ يف
مؤتمــرات القمــة اخلاصــة بمنظمــة الصحــة العامليــة ،حمتجــن بــأن رشاكت الوقــود
األحفــوري شــأنها شــأن رشاكت اتلبــغ ،ﻻ يمكــن أن تكــون جـ ً
ـزءا من احلــل(.)190
وتتناقــض مثــل هــذه اتلطــورات مــع مؤتمــر األطــراف اتلاســع عــر يف الســنة
الســابقة يف وارســو ،بونلــدا؛ حيــث عقــد مؤتمــر قمــة للرابطــة العامليــة للفحــم
بالقــرب مــن مــان انعقــاد مؤتمــر االتفاقيــة اإلطاريــة .ويف قمــة الرابطــة العامليــة
للفحــم ،وافقــت األمينــة العامــة لالتفاقيــة اإلطاريــة ،كريســتيان فيجرييــس ،ىلع
أن تكــون متحدثــة رئيســية ،ىلع الرغــم مــن احتجاجــات مجــااعت املجتمــع
املــدين( .)191بمقارنــة املناســبتني ،فــإن األحــداث الــي وقعــت يف مؤتمــر األطــراف
العرشيــن تمثــل اســتجابة صناعيــة خمتلفــة لضغــط املجتمــع املــدين مقارنــة
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باتلفاعــات الســابقة ملؤتمــر األطــراف ،بينمــا يف مؤتمــر األطــراف اتلاســع عرش،
نظمــت أحــداث لصناعــة الوقــود األحفــوري دون عوائــق ،يف مؤتمــر األطــراف
العرشيــن ،خضعــت الصناعــة تلدقيــق معتــر.

ً
ونظــرا لرسعــة دورة الطــاب اجلامعيــن ،فقــد عمــل عــدد مزتايــد مــن
اخلرجيــن ىلع محــات تصفيــة الوقــود األحفــوري .وقــد اســتمر العديــد مــن
هــؤالء اخلرجيــن يف االخنــراط واتلنظيــم مــن أجــل تغــر املنــاخ  -ىلع ســبيل
املثــال مرجــان كورتيــس ،وهــو خريــج حديــث مــن لكيــة دارتمــوث ،هــو اآلن
منــدوب الشــباب يف مفاوضــات األمــم املتحــدة املتعلقــة باملنــاخ يف مؤتمــر
األطــراف احلــادي والعرشيــن يف باريــس .باملثــل ،فــإن اكيــل مــريف؛ املؤســس
املشــارك حلملــة اتلصفيــة جبامعــة واشــنطن ،هــو اآلن مديــر مشــارك لرشكــة
«كربــون واشــنطن» ،ويه مؤسســة غــر رحبيــة تديــر مبــادرة للتصويــت برضيبــة
الكربــون يف واليــة واشــنطن .أمــا تيــدي ســميث ،وهــو أحــد النشــطاء حبملــة
اتلصفيــة يف لكيــة ميدبلــوري ،يعمــل اآلن لصالــح منــاخ اجليــل القادم بهامبشــاير،

ويه منظمــة مكرســة جلعــل تغــر املنــاخ قضيــة انتخابيــة .ومــن املؤكــد أن قائمــة
انلاشــطني يف جمــال تصفيــة الوقــود األحفــوري اذليــن يعملــون يف الوقــت احلــايل
ىلع العدالــة املناخيــة ،ستســتمر.
ًّ
وتــرك احلركــة ً
أيضــا اخلرجيــن األكــر ســنا يف جهودهــا الراميــة إىل اتلأثــر
ىلع أمنــاء اجلامعــات وإداراتهــا .ومــن األمثلــة ىلع هــؤالء اخلرجيــن مــن صنــاع
القــرار كريســتيانا فريجرييــس؛ األمينــة العامــة لالتفاقيــة اإلطاريــة ،الــي أقــرت
ً
مؤخــرا ســحب الوقــود األحفــوري مــن لكيــة ســوارثمور ،لكيتهــا األم .وتضــم
القائمــة كورنيــل ويســت ،واملمثلــة ناتــايل بورتمــان ،اللتــن حثتــا جامعــة
هارفــارد ىلع اتلخلــص مــن الوقــود األحفــوري .وراء هــؤالء اخلرجيــن املؤثريــن،
العديــد مــن محــات اتلخلــص مــن الوقــود األحفــوري الــي خلقــت صناديــق
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الضمــان الــي تســمح للخرجيــن بتحويــل ترباعتهــم إىل الصنــدوق اذلي ســيكون
ً
متاحــا فقــط بمجــرد أن تتــم تصفيــة اللكيــة األم .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن
احلمــات يف بضــع عــرات املؤسســات  -بمــا يف ذلــك جامعــة بوســطن ولكيــة
دارتمــوث  -قــد تعاونــت يف صنــدوق متعــدد املــدارس للتصفيــة ،واذلي يســمح
للخرجيــن بتجميــع مواردهــم ً
معــا يف صنــدوق الضمانــات .حبلــول ديســمرب ،2017
ســيتم تقســيم األمــوال املســتلمة بالتســاوي ،ولكــن فقــط بــن املــدارس الــي
تمــت تصفيتهــا .ومــن خــال مشــاركتها مــع اخلرجيــن ،فــإن حركــة تصفيــة
الوقــود األحفــوري تســاعد ىلع نــر حركــة اتلصفيــة وحركــة اتركــه يف الرتبــة
خــارج احلــرم اجلامــي وإىل املجتمعــات يف مجيــع أحنــاء العالــم ،ويف كثــر مــن
األحيــان يف أماكــن قويــة ومؤثــرة.

مسارات املستقبل
بانلظــر إىل املســتقبل ،يمكــن القــول بــأن حركــة اتلصفيــة دليهــا إماكنــات
ً
مزتايــدة للمســاعدة ىلع تعزيــز حركــة العدالــة املناخيــة األوســع نطاقــا وحتفــز
ســن السياســات املناخيــة .ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة بانلظــر إىل
أن محــات اتلصفيــة بــدأت يف املقــام األول يف إطــار ادلول املتقدمــة الــي اكن
يُنظــر إيلهــا اعدة ىلع أنهــا املتقاعســة داخــل حــز االتفاقيــة اإلطاريــة؛ مثــل
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأســرايلا وكنــدا؛ ادلول الــي يمكــن القــول
ً
أنهــا تتحمــل مســئويلة أخالقيــة قويــة عــن العمــل وفقــا ملبــدأ املســؤويلات
املشــركة ولكــن املتمايــزة ،وهــو أمــر حمــوري يف االتفاقيــة اإلطاريــة ومعظــم

احلســابات املتعلقــة بالعدالــة املناخيــة .يف هــذه ادلول ،تســاعد احلركــة ىلع توفــر
احلــز الســيايس واالجتمــايع الــازم لســن سياســات مثــل تســعري الكربــون،
وإصــاح دعــم الوقــود األحفــوري ،واملزيــد .وعــاوة ىلع ذلــك ،فإننــا نتوقــع مــن
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احلركــة أن تلعــب ً
دورا متناميًــا يف املســاعدة ىلع تعزيــز احلــوار حــول اتلصفيــة
مــن الكربــون وادلفــع مــن أجــل  %100مــن الطاقــة املتجــددة حبلــول اعم  2050مــع
اســتمرار نموهــا(.)192
وعــاوة ىلع ذلــك ،ويف حــن أن العديــد مــن النشــطاء (ربمــا ً
أيضا) يســارعون

إىل اتلأكيــد ىلع أن اتلصفيــة ال تتعلــق بشــل مبــارش بإفــاس صناعــة الوقــود
األحفــوري ،فــإن اتلأثــر ىلع اعلــم االســتثمار يتضــح بشــل مزتايــد وينمــو برسعة.
ٌّ
وكمــا أدرك لك مــن برنامــج جامعــة أكســفورد لألصــول املتداولــة( ،)193ورشكــة
ـرا كبـ ً
بيبــودي للفحــم ،يمكــن جلهــود اتلصفيــة أن تؤثــر تأثـ ً
ـرا ىلع الطلــب ىلع
منتجــات الوقــود األحفــوري ،و«يمكــن أن تؤثــر بشــل غــر مبــارش ىلع مجيــع
املســتثمرين تلخفيــض الــوزن يف ســندات وديــون الوقــود األحفــوري يف حمافظهــا.
يبــدو ،عــاوة ىلع ذلــك ،أن هــذه اآلثــار موجــودة بالفعــل معنــا .ىلع ســبيل املثــال،
وكمــا ذكــر شــاون مــاريث( ،)194فــإن حركــة اتلجــرد مــن الوقــود األحفــوري قــد
نمــت بالفعــل إىل يشء أكــر بكثــر وأكــر تهديـ ً
ـدا للمنتجــن [مــن جمــرد حركــة
سياســية]؛ حيــث يتســاءل مديــرو صناديــق اتلقاعــد واملســتثمرون املؤسســيون
اآلخــرون اآلن عــن العائــدات طويلــة األجــل الــي تقدمهــا رشاكت الفحــم
وانلفــط.
ـرا تقريـ ً
وىلع غــرار عــدد مــن املؤسســات املايلــة ،أصــدر بنــك  HSBCمؤخـ ً
ـرا
ًّ
حبثيــا حيــذر فيــه املســتثمرين مــن أن صناعــة الوقــود األحفــوري معرضــة خلطــر
جــاد ومزتايــد ىلع األصــول املتداولــة مــن السياســات املناخيــة واالقتصــادات غري
ً
املواتيــة .ويف تقريــره ،اقــرح  HSBCعــددا مــن اســراتيجيات اتلصفيــة املختلفــة
وجــادل بــأن اتلصفيــة يمكــن أن تؤثــر ىلع إنتــاج الوقــود األحفــوري وتوســع
مزيانيــة الكربــون مــن خــال خلــق «الطلــب األقــل ىلع األســهم والســندات
[اذلي] يزيــد يف نهايــة املطــاف مــن تكلفــة رأس املــال بالنســبة للــراكت وحيــد
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مــن القــدرة ىلع تمويــل املشــاريع امللكفــة ،والــي تــر بشــل خــاص يف قطــاع
حيــث املشــاريع يه بطبيعتهــا طويلــة املــدى»(.)195
إذا اكن بنــك  HSBCوعــدد مــن املحللــن ىلع صــواب ،فــإن احلركــة تســتمر
يف انلمــو وتســاعد ىلع حتويــل مبالــغ كبــرة مــن رأس املــال .وهنــاك حاجــة ملحــة
ملثــل هــذا اتلحــول؛ ألن املحللــن املايلــن يف مبــادرة اتلصفيــة مــا دون درجتــن
مئويتــن( )196أشــاروا إىل أن «اتلصفيــة مــن الوقــود األحفــوري يه جــزء ﻻ يتجــزأ
مــن مواءمــة القطــاع املــايل مــع ســيناريو املنــاخ ذي ادلرجتــن مئويــة» .وتدعــم
مطابلتهــم الواكلــة ادلويلــة للطاقــة ،الــي تقــدر أنــه إىل جانــب الزيــادة الكبــرة
يف اســتثمارات الطاقــة انلظيفــة ،ســتكون هنــاك حاجــة إىل اتلخفيضــات يف
اســتثمارات الوقــود األحفــوري ابلالغــة  4.9تريليــون دوﻻر أمريكــي ،وإىل حتويــل
ونقــل مــا قيمتــه  1.2تريليــون دوﻻر أمريكــي تلصفيــة الطاقــة الــي يغذيهــا
الوقــود األحفــوري حبلــول اعم  ،2035إذا أردنــا حتقيــق هــدف ادلرجتــن املئويتــن
ً
املتفــق عليــه ًّ
ونظــرا ألننــا نشــهد توســع حركــة
دويلــا .وباإلضافــة إىل ذلــك،
اتلصفيــة لــي تســتهدف ابلنــوك واملؤسســات وصناديــق املعاشــات اتلقاعديــة
ً
ً
مزتايــدا مــن انلجــاح ،فــإن احلركــة
قــدرا
واملؤسســات املايلــة الــي حققــت
تســاعد بشــل مزتايــد ىلع حتويــل مبالــغ أكــر بكثــر مــن رأس املــال.

وبينمــا بــدأت حركــة اتلصفيــة بعــدد قليــل مــن احلمــات الصغــرة يف
اجلامعــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فقــد نمــت احلركــة بشــل كبــر
ٌّ
وأصبــح لك مــن آثارهــا وانتشــارها واســي انلطــاق وذوي طابــع اعلــي .وبطبيعــة
احلــال ،فــإن اجلهــود املبذولــة للتصفيــة عندمــا ينظــر إيلهــا بمعــزل عــن غريهــا
تبــدو غــر اكفيــة ملهمــة معاجلــة أزمــة املنــاخ؛ ألنهــا ﻻ تعالــج بشــل مبــارش
جوانــب كثــرة ملــا هــو مطلــوب ملعاجلــة األزمــة .ومــع ذلــك ،وكمــا أبرزنــا ،عندما
يُنظــر إيلهــا يف الســياق األوســع حلركــة العدالــة املناخيــة املتناميــة ،فقــد اكنــت
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ً
ً
احلركــة قــوة مضاعفــة ،وحليفــا ،ورشيــكا ،ســاعدت يف دفــع قضايــا مثــل «اتركــه
يف الرتبــة» ،والعدالــة املناخيــة ،وفقاعــة الكربــون إىل مقدمــة الــويع العــام الــي
يمكــن أن تســاعد ىلع حتفــز بعــض الترشيعــات الالزمة لــرك الوقــود األحفوري
يف الرتبــة .وباتلــايل ،فــي حــن أن احلركــة ﻻ تشــل بــأي حــال مــن األحــوال
احلــل الوحيــد لألزمــة املناخيــة ،فإنهــا تربهــن بصــورة مزتايــدة ىلع أنهــا عنــر
هــام وحمــرك للتحالــف األوســع للمجتمــع املــدين والسياســة والعلــوم والصناعــة
ً
ً
مقنعــا ورسديــة إجيابيــة ملواجهــة رسديــة صناعــة الوقــود
اذليــن يطــورون بديــا
األحفــوري وتنفيذهــا ً
رغمــا عــن املقاومــة.
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ً
ًّ
نمــوا هائــاىلع مــدى
لقــد شــهدت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري
الســنوات القليلــة املاضيــة  -حيــث توســعت مــن تشــجيع املؤسســات اتلعليميــة
ىلع اعتمــاد سياســات اســتثمارية أخالقيــة إىل الرتكــز ىلع املــدن وصناديــق
اتلقاعــد واجلمعيــات اخلرييــة اإلنســانية .حققــت حركــة تصفيــة الوقــود
ٍّ
األحفــوري طموحــات اعمليــة  -يف حتــد لصناديــق الــروة الســيادية واحلكومــات
الوطنيــة لالخنــراط يف تصفيــة الوقــود األحفــوري ،والضغــط مــن أجــل تصفيــة الوقــود
األحفــوري يف حمادثــات املنــاخ ادلويلــة  -مثــل قمــة منــاخ باريــس يف اعم .2015
ومــن خــال استكشــاف وحتليــل محلــة رئيســية لـ«تصفيــة الرنويــج»،
ينظــر هــذا الفصــل يف اجلهــود الراميــة إىل عوملــة وتدويــل محلــة تصفيــة الوقــود
األحفــوري .ويستكشــف اجلــزء األول أصــول حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري،
وتطبيــق هــذه االســراتيجيات يف ســياقات متنوعــة .وينظــر اجلــزء اثلــاين يف احلملة
الراميــة إىل تصفيــة صنــدوق الرنويــج للــروة الســيادية مــن اســتثمارات الوقــود
األحفــوري .وقــد جــرت مناقشــات كثــرة حــول مــا إذا اكن القــرار اجلــريء اذلي
اختذتــه الرنويــج لالخنــراط يف تصفيــة الفحــم سيشــجع ويلهــم صناديــق الــروة
الســيادية األخــرى لالخنــراط يف تصفيــة الوقــود األحفــوري .وينظــر االســتنتاج يف
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اجلهــود الراميــة إىل إدخــال تصفيــة الوقــود األحفــوري كمبــادرة سياســية لــدول
القوميــة كخيــار للسياســة العامــة يف القانــون ادلويل للمنــاخ.

تصفية الوقود األحفوري
اكن للحركــة أصوهلــا يف فريمونــت املتمثلــة يف األاكديــي والفيلســوف بيــل
ماكبــن( ،)197وشــبكة املنــاخ ،350.org ،والــي دعــت إىل تصفيــة الوقــود األحفوري
مــن قبــل املــدارس واجلامعــات .وقــد قــدم انلاشــط املناهــض للفصــل العنــري،
بــوب مــايس(ً ،)198
إهلامــا كبـ ً
ـرا حلركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري .وقــد أثبتــت
اســراتيجية اتلجريــد مــن انلظــام العنــري الــي وضعهــا مــايس أنهــا وســيلة
فعالــة دلعــم الطــاب واملوظفــن املؤيدين لسياســات الفصــل العنــري يف جنوب
ً
ـا« :نظـ ً
ـرا لشــدة أزمــة املنــاخ ،وهــو مطلــب مماثــل
إفريقيــا .نصــح مــايس بيــل قائـ
أن تقــوم مؤسســاتنا بتصفيــة املخــزون مــن الــراكت الــي تدمــر الكوكــب لــن
يكــون أمـ ً
ـرا مناســبًا فقــط ولكنــه فعــال […] جيــب علينــا قطــع العالقــات مــع
أوئلــك اذليــن يســتفيدون مــن تغــر املنــاخ  -اآلن»( .)199كمــا أن نشــطاء األباالش
املناهضــن إلزالــة قمــة اجلبــل قــد أهلمــوا حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري.
وكمــا أشــارت نعــويم كاليــن إىل أن حركــة اتلصفيــة «ظهــرت بشــل عضــوي مــن
خمتلــف املحــاوالت ىلع غــرار بلواكديــا ملنــع اســتخراج الكربــون مــن مصــدره -
ىلع وجــه اتلحديــد ،للخــروج مــن احلركــة ضــد إزالــة قمــة اجلبــل يف أباالتــي
الســتخراج الفحــم ،والــي اكنــت تبحــث عــن تكتيــك للضغــط ىلع رشاكت
الفحــم الــي أكــدت أنهــم اكنــوا غــر مبالــن بالــرأي املحــي»(.)200
«احسب احلسبة»
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ٌّ
كجــزء مــن جولــة «احســب احلســبة» ،قــام لك مــن بيــل ماكبــن،
ـال مــن الوقــود األحفــوري» ،بالرتويــج للحركــة لتشــجيع
و  ،350.orgو«اعلــم خـ ٍ
تصفيــة الوقــود األحفــوري يف الصنــااعت .واعــرف ماكبــن بــأن احلــراكت نــادراً
مــا تكــون هلــا نتائــج يمكــن اتلنبــؤ بهــا .غــر أنــه أكــد أن «احلملــة الــي
تضعــف املاكنــة السياســية لصناعــة الوقــود األحفــوري تزيــد بوضــوح مــن فــرص
اعــزال الفواصــل اخلاصــة بهــا»(.)201
ً
واعتــرت نعــويم كاليــن( )202أن «تكتيكـــا آخــر ينتــر برسعــة مذهلــة
هــو ادلعــوة إىل مؤسســات املصلحــة العامــة مثــل اللكيــات واملنظمــات ادلينيــة
واحلكومــات ابلدليــة بليــع أي خمزونات مايلــة دليهــا يف رشاكت الوقــود األحفوري».
وقــد ركــزت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري يف بــادئ األمــر ىلع املــدارس
واجلامعــات .والحظــت كاليــن(« )203أن الشــباب دليهــم ســلطة أخالقيــة خاصــة
يف ادلفــع بهــذه احلجــة ملديــري مدارســهم :هــذه يه املؤسســات امللكفــة بإعدادهــا
للمســتقبل؛ وذللــك فــإن مــن قبيــل املداهنــة الزائــدة تللــك املؤسســات نفســها
أن تقــوم باالســتفادة مــن الصناعــة الــي أعلنــت احلــرب ىلع املســتقبل ىلع أكــر
املســتويات أساســية».
كمــا ﻻحظــت ً
أيضــا أن االســراتيجية مصممــة إلزالــة االحــرام االجتمــايع

لــراكت الوقــود األحفــوري« :اهلــدف انلهــايئ هــو منــح رشاكت انلفــط نفــس
وضــع رشاكت اتلبــغ ،األمــر اذلي ســيجعل مــن األســهل تقديــم مطالــب مهمــة
أخــرى  -مثــل احلظــر ىلع اتلــراعت السياســية مــن رشاكت الوقــود األحفــوري
وىلع اإلعــان عــن الوقــود األحفــوري ىلع شاشــة اتلليفزيــون (نلفــس األســباب
الصحيــة العامــة الــي حتظــر بــث اإلعالنــات اخلاصــة بالســجائر)» .وأعربــت
عــن أملهــا يف أن يكــون هنــاك «جمــال للنقــاش اجلــاد حــول مــا إذا اكنــت
هــذه األربــاح غــر مرشوعــة؛ حبيــث تســتحق أن يتــم االســتيالء عليهــا وإاعدة
اســتثمارها يف حلــول ألزمــة املنــاخ»(.)204
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ويف مقــال آخــر ،أوضحــت كاليــن( )205أن سياســات تصفيــة الوقــود األحفــوري
اعتمــدت مــن قبــل جامعــة ســتانفورد ،وجامعــة جالســكو ،وروكفيللــرز .وتســاءلت
ً
عمــا إذا اكنــت رشاكت الوقــود األحفــوري  -الــي أرضت بابليئــة الطبيعيــة طويــا -
قــد أصبحــت ً
أيضــا ســامة يف جمــال العالقــات العامــة .حتــت ضغــط مــن منظمــة
جرينبيــس ،حــى مبــادرة «اتركــه يف الرتبــة» أنهــت عالقتهــا طويلــة األمــد مــع
رشكــة شــيل( .)206وأشــارت كاليــن( )207إىل مــا يــي« :مجيــع احلــراكت ،يف جوهرهــا،
تهــدف إىل الرشعيــة األخالقيــة لــراكت الوقــود األحفــوري واألربــاح الــي
تتدفــق منهــا […] وتقــول هــذه احلركــة أنــه مــن غــر األخــايق أن تكــون
مرتبطــة بصناعــة يقــوم نمــوذج أعماهلــا ىلع زعزعــة االســتقرار املتعمــد نلظــم
دعــم احليــاة يف الكوكــب».

حكومات املدن وصناديق املعاشات اتلقاعدية

باإلضافــة إىل اجلامعــات ،اكن هنــاك ً
أيضــا تركــز ىلع حكومــات املــدن
وصناديــق املعاشــات اتلقاعديــة( .)208وقــد حــث بيــل ماكبــن صناديــق املعاشــات
اتلقاعديــة ىلع الكــف عــن االســتثمار يف الوقــود األحفــوري ،مشـ ً
ـرا إىل أنــه «ﻻ
معــى الســتثمار أمــوال اتلقاعــد يف رشكــة تعـي dخطــة أعماهلــا أنــه لــن يكــون
هنــاك أرض للتقاعــد عليهــا»( .)209ويف ســان فرانسيســكو ،اقــرح املستشــار جــون
أفالــوس أن يســحب صنــدوق اتلقاعــد اخلــاص باملدينــة أمــواهل مــن االســتثمار
يف الوقــود األحفــوري( .)210وعلــق ماكبــن ىلع هــذا االقــراح« :إن منطقــة اخلليــج
ســوف تنفــق املليــارات للتكيــف مــع تغــر املنــاخ  -وهــو أمــر ليــس هل معــى
ىلع اإلطــاق أن يتــم االســتثمار يف وقــت واحــد يف الــراكت جلعــل هــذا العمــل
ًّ
رضوريــا»( .)211ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،قامــت عــدد مــن املــدن
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اتلقدميــة  -مثــل ســياتل( ،)212وبورتالنــد( - )213بدعــم مبــادرات تصفيــة الوقــود
األحفــوري .وقــد مــرر املجلــس الترشيــي للواليــة يف واليــة اكيلفورنيــا مــروع
قانــون تلصفيــة الكربون مــن الفحــم( .)214ويف أســرايلا ،ومــدن مثل فريمانتــل(،)215
اكنبــرا( )216نيواكســل( )217وملبــورن( )218وبــدات مثــل اليزمــور ،واملجالــس املحليــة
يف ليشــهارت ،وماريكفيــي ومورالنــد قــد اعتمــدت مجيعهــا سياســات تصفيــة
الوقــود األحفــوري .ويف نيوزيلنــدا ،اعتمــد دينــدن وكنيســة املســيح سياســات
تصفيــة الوقــود األحفــوري( .)219وقــد دعمــت مدينــة فيكتوريــا يف كنــدا تصفيــة
الوقــود األحفــوري( .)220ويف الرنويــج ،قــررت مدينــة أوســلو ً
أيضــا تصفيــة الوقــود
األحفــوري(.)221

اجلمعيات اخلريية ،واهليئات اإلنسانية ،واملؤسسات ادلينية
وقــد احتضنــت جمموعــة مــن اجلمعيــات اخلرييــة واإلنســانية  -بمــا يف ذلــك
مؤسســة روكفلــر ،ومؤسســة صنــدوق األطفــال لالســتثمار ،ومؤسســة ،KR
واملمثــل يلونــاردو دي اكبريــو ومؤسســة يلونــاردو دي اكبريــو -تصفيــة الوقــود
األحفــوري( .)222اكنــت هنــاك محلــة منســقة مــن قبــل صحيفــة اجلارديــان تــدىع
«اتركــه يف الرتبــة» ،والــي ســعت إىل تشــجيع مؤسســة جيتــس اخلرييــة ومؤسســة
ويلكــم ترســت ىلع تصفيــة الوقــود األحفــوري( .)223كمــا اختــذ املهنيــون يف جمــال
الصحــة يف مجيــع أحنــاء العالــم قـ ً
ـرارا باملشــاركة يف تصفيــة الوقــود األحفــوري(.)224
واجتذبــت املؤسســات ادلينيــة ً
أيضــا سياســات االســتثمار األخالقيــة(،)225
والزتمــت منظمــات مثــل جملــس الكنائــس العالــي باالخنــراط يف تصفيــة الوقــود
األحفــوري.
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تأثري حركة تصفية الوقود األحفوري
وقــد اكن هنــاك قــدر مزتايــد مــن املنــح ادلراســية عــن األثــر الرمــزي والعميل
حلركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري .وقــد اضطلــع الربوفيســور بــن اكدليكــوت
وجمموعتــه يف جامعــة أكســفورد بعمــل مكثــف ىلع األصــول املتداولــة .وتزعــم
املجموعــة أن «محــات اتلصفيــة مــن األصــول ســتكون ىلع األرجــح يف أكــر
حاالتهــا فعايلــة يف إطــاق عمليــة وصــم رشاكت الوقــود األحفــوري»(.)226

ً
ضغوطــا
ﻻحــظ جرييــي يلجيــت ،يف كتابــه «طاقــة األمــم»( ،)227أن هنــاك
مؤسســية مزتايــدة ىلع رشاكت الوقــود األحفــوري ملعاجلــة املخاطــر املناخيــة« :عدم
اتلصــدي خلطــر الكربــون غــر القابــل لالحــراق يمكــن أن يــرك الالعبــن
عرضــة لشــطب األصــول املاديــة وإهــدار االســتثمار ،وكالهمــا يمكــن أن يدمــر
قيمــة املســاهمني» .وأشــار إىل أن  350.orgواملجتمــع املــدين ً
ًّ
ً
إضافيــا،
ضغطــا
قدمــا
مطابلــن بــأن تنخــرط جمموعــة مــن املؤسســات يف تصفيــة الوقــود األحفــوري.
ويأمــل يلجيــت« :مــع ضغــط املواطــن باســتخدام لغــة األخــاق اخلاصــة
بـــ  ،350.orgوالضغــط املؤســي باســتخدام لغــة تعقــب الكربــون يف رأس املــال،
حنــن نقــف إلنشــاء حركــة الكماشــة»(.)228

وضــع تيــم فالنــري  -مستشــار يف جملــس املنــاخ  -يف كتابــه «جو األمــل»(.)229
تأثــر حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري يف االعتبــار .والحــظ أن «االعــراف بــأن
رشاكت الوقــود األحفــوري تبالــغ يف تقديرهــا بصــورة أساســية؛ ألن معظــم أصوهلــا
ال يمكــن اســتخدامها إذا أردنــا أن يكــون دلينــا منــاخ مســتقر ،وقــد أدى ذلــك
إىل قيــام املســتثمرين ببيــع أســهمهم يف خمتلــف الصنــااعت القائمــة ىلع الوقــود
األحفــوري»(.)230
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ويف «فقاعــة الكربــون» نظــر جيــف روبــن يف تأثــر حركــة تصفيــة الوقــود
ًّ
ً
تارخييــا لالســتثمارات ذات
«نظــرا لــأداء الســيئ
األحفــوري .وأشــار إىل أنــه
ادلوافــع األخالقيــة ،فــإن الــزوح اجلمــايع  -ىلع األقــل للوهلــة األوىل  -أمــر
مفــائج»( .)231ويالحــظ روبــن أن هناك مــررات مقنعــة تلصفية الوقــود األحفوري:
ً
«إذا ،يف هــذه األيــام ،قــد أصبحــت تصفيــة االســتثمارات مــن الكربــون ســيناريو
ٍّ
يفــوز فيــه اجلميــع ،وخطــوة ســهل القيــام بهــا إىل حــد مــا بالنســبة للمؤسســات
املســتثمرة» .ويعلــق ىلع ذلــك ،مــن انلاحيــة األخالقيــة ،بــأن «تصفيــة انلفــط أو
الفحــم أو الغــاز الطبيــي يبــدو جيـ ً
ـدا يف اعلــم يــزداد فيــه الضمــر»( .)232وعــاوة
ىلع ذلــك ،ﻻحــظ روبــن أن تصفيــة الوقــود األحفــوري أصبحــت جذابــة مــن
انلاحيــة املايلــة ،بانلظــر إىل املخاطــر املرتبطــة باألصــول الكربونيــة املتداولــة:
«وبمــا أن ادلول يف مجيــع العالــم تتخــذ ىلع حنــو مزتايــد تدابــر تلضييــق اخلنــاق
ىلع انبعاثــات الكربــون ،فــإن املحفظــة االســتثمارية اخلاصــة بــك ســتدر عوائــد
أىلع إذا لــم تكــن حتتفــظ بــأي خمــزون مــن الفحــم أو انلفــط أو الغــاز»(.)233
وقــد اكنــت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري مؤثــرة بشــل غــر اعدي
خــال فــرة قصــرة مــن الزمــن ،بمــا قيمتــه  2.6تريليــون دوﻻر أمريكــي
اعتبـ ً
ـارا مــن ســبتمرب  .2015وخلــص تقريــر مستشــاري أرابيــا( )234إىل أن «تصفيــة
الوقــود األحفــوري واالســتثمار يف الطاقــة انلظيفــة قــد مكــن آالف املؤسســات
واألفــراد يف مجيــع أحنــاء العالــم مــن اختــاذ إجــراءات مبــارشة بشــأن املنــاخ؛
ً
حيــث الزتمــت  436مؤسســة ،و 2040فــردا ،عــر  43دولــة بتصفيــة مــا يمثــل
 2.6تريليــون دوﻻر أمريكــي مــن األصــول( .)235وﻻحــظ اتلقريــر مــا يــي« :أن
تزايــد احتمــاالت تنظيــم الكربــون ىلع املــدى القريــب قــد أوجــد خماطــر مايلــة
ىلع املحافــظ املعرضــة ألصــول الوقــود األحفــوري ،ممــا دفــع انلمــو املتســارع
يف اتلصفيــة مــن املــوارد يف قطــااعت جديــدة بمــا يف ذلــك صناديــق املعاشــات
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اتلقاعديــة واملؤسســات االســتثمارية اخلاصــة( .)236ووجــد اتلقريــر أنــه «يف الوقــت
ً
حججــا أخالقيــة قويــة
نفســه ،فــإن املنظمــات الــي حتركهــا ابلعثــات تقــدم
تلصفيــة االســتثمارات؛ حيــث تواصــل الطوائــف ادلينيــة واجلامعــات ومنظمــات
الراعيــة الصحيــة واملؤسســات دفــع انلمــو امللحــوظ يف االلزتامــات( .)237وشــدد
اتلقريــر ىلع« :أنهــم جنبًــا إىل جنــب يرســلون إشــارة واضحــة بأنهــم يعتــرون
اســتثمارات الوقــود األحفــوري حمفوفــة باملخاطــر يف اعلــم مقيــد بالكربــون»(.)238

صندوق الرثوة السيادية الرنوييج :االستثمار األخاليق،
والطاقة املتجددة ،وتغري املناخ
يف اعيم  ،2014و ،2015جــرت مناقشــة اعمــة هامــة حــول مــا إذا اكن ينبــي
لصنــدوق الــروة الســيادية يف الرنويــج أن يســتثمر يف الطاقــة املتجــددة؛ ويقــوم
باتلصفيــة مــن الوقــود األحفــوري؛ واالخنــراط يف االســتثمار األخــايق .وبمبلــغ
ضخــم بلــغ  840مليــار دوﻻر أمريكــي ،يمتلــك صنــدوق الــروة الســيادية يف
الرنويــج  %1مــن مجيــع الــراكت املســجلة يف العالــم والــي تتــوزع اســتثماراتها
عــر أكــر مــن  8آالف رشكــة يف  82دولــة .وقــد أنشــئ الصنــدوق ،اذلي يشــل
فائــض اإليــرادات الرضيبيــة الرنوجييــة مــن إنتــاج انلفــط والغــاز ،يف اعم ،1990
وذلــك بشــل جــزيئ يف حماولــة إلدارة آثــار تقلــب أســعار انلفــط .ويف اعم ،2014
واجهــت الرنويــج حتديًــا جديـ ً
ـدا  -املــوارد انلفطيــة الــي اســتمدت ثروتهــا مــن
ً
ً
ًّ
حايلــا نقاشــا شــامل حــول
ابلدايــة إىل ذروتهــا .وباتلــايل ،فــإن الرنويــج ختــوض
مــا ينبــي فعلــه بشــأن ثروتهــا الكبــرة مــن انلفــط ،بمــا يف ذلــك اســتعراض مــا
إذا اكنــت ســتقوم بتصفيــة الصنــدوق مــن مجيــع رشاكت الفحــم وابلــرول والغــاز.
ً
خططــا لوضــع معيــار جديــد
ويف مايــو  ،2015قدمــت احلكومــة الرنوجييــة
للمنــاخ الســتبعاد الــراكت مــن صنــدوق املعاشــات اتلقاعديــة احلكــويم
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العالــي .وقالــت وزيــر املايلــة ،ســيف ينســن« :تتوقــع اللجنــة مــن احلكومــة أن
ملموســا وجديـ ً
ـدا ً
ً
تقــرح معيـ ً
قائمــا ىلع املنتجــات يف املزيانيــة الوطنيــة لســنة
ـارا
 2016هــذا اخلريــف ،واملعيــار اجلديــد اذلي ســيوضع يف  1ينايــر  .)239(2016وأضافــت
قائلــة« :ســتتابع احلكومــة مــداوالت الربملــان ،وســتطلب املشــورة يف إطــار عملهــا
مــن بنــك نورجــس وجملــس األخالقيــات»(.)240
وتعتقــد اللجنــة ادلائمــة املعنيــة بالشــئون املايلــة واالقتصاديــة يف الربملــان
الرنويــي أنــه مــن املناســب إدخــال معيــار جديــد قائــم ىلع املنتجــات يســتهدف
رشاكت اتلعديــن ومنتجــات الطاقــة ،والــي هلــا جــزء كبــر مــن أعماهلــا ودخلهــا
املتصــل بالفحــم .ورأت اللجنــة أن هــذه القاعــدة ســتؤثر ىلع الــراكت الــي
تســتند إىل  %30أو أكــر مــن أنشــطتها ىلع الفحــم و /أو جتــي  %30أو أكــر مــن
إيراداتهــا مــن الفحــم.

االستثمار يف الطاقة املتجددة
يف مــارس  ،2014أعلنــت رئيســة الــوزراء الرنوجييــة إرنــا ســولربج عــن خطــط
حكومتهــا الســتثمار نســبة كبــرة مــن صنــدوق الــروة الســيادية للبــاد يف
جمــال الطاقــة املتجــددة يف حماولــة خلفــض انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري
واتلصــدي تلغــر املنــاخ .وأشــارت إىل أن «هــذه احلكومــة تأخــذ املشــالك ابليئيــة
ىلع حممــل اجلــد ولكــن علينــا أن نلــي نظــرة جيــدة ىلع كيفيــة اتلعامــل مــن
خــال االســتثمارات اإلجيابيــة يف جمــال الطاقــة املتجــددة يف الــراكت املســتدامة
يف اخلــارج مــن خــال الصنــدوق»( .)241وأكــدت ســولربج« :مــن املهــم أن تقــود
الرنويــج الطريــق إىل مــا وراء حدودهــا»(.)242

وقــد أعلنــت وزيــرة املايلــة الرنوجييــة ســيف ينســن ،يف خطــاب ألقتــه يف
إبريــل  ،2014أن الصنــدوق ســيضاعف اســتثماراته يف املصــادر املتجــددة إىل
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حــوايل  8مليــارات دوﻻر أمريكــي .وقالــت« :إن انلطــاق املزتايــد اذلي نعطيــه
لالســتثمارات اخلــراء سيســاعد ىلع قــدرة الصنــدوق ىلع إدارة االســتثمارات
يف هــذا املجــال بشــل فعــال» .غــر أنهــا حــذرت مــن أن الصنــدوق ليــس
أداة تلعزيــز االســتثمارات احلكوميــة يف األســواق انلاشــئة أو املصــادر املتجــددة
للطاقــة( .)243وقــد وصفــت شــقيقتها ،نينــا ينســن؛ املديــر اتلنفيــذي للصنــدوق
العالــي للحيــاة الربيــة بالرنويــج ،اتلغيــرات بالـ«الفــول الســوداين» ،قائلــة:
«يمكــن للرنويــج أن حتــدث فرقًــا كبـ ً
ـرا يف العالم...هــذا اإلعــان يقــر عــن
تلبيــة توقعــات شــعب الرنويــج والعالــم»( .)244وأجابــت« :لك قــرار تتخــذه الرنويــج
بشــأن هــذا الصنــدوق يرســل إشــارات يف مجيــع أحنــاء العالــم»(.)245
وىلع الرغــم مــن ذلــك ،فقــد داع تــري أوسموندســن مــن مؤسســة املنــاخ
الرنوجييــة إىل املزيــد مــن الطمــوح« :إذا ســمح للصنــدوق باســتثمار مــا يصــل
إىل  - %5مسـ ً
ـاويا للهــدف املحــدد الســتثماراته العقاريــة  -مــن إمجــايل أصــوهل
يف ابلنيــة اتلحتيــة املتصلــة بالطاقــة املتجــددة ،فيمكــن للصنــدوق يف املتوســط
ًّ
ســنويا لســوق االســتثمار
ختصيــص مبلــغ يف حــدود  10مليــار دوﻻر أمريكــي
يف الطاقــة اخلــراء مــن  2015فصاعـ ً
ـدا»( .)246وأعــرب أوسموندســن عــن أملــه يف
أن جيعــل هــذا االســتثمار صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي واحـ ً
ـدا مــن أكــر
املســتثمرين الوحيديــن يف العالــم يف جمــال الطاقــة انلظيفــة.

يف اعم  ،2014داع داعة الطاقــة انلظيفــة الرنويــج إىل اقتفــاء أثــر ادلانمــارك
مــن خــال االلــزام باســتثمار  %5مــن الصنــدوق يف ابلنيــة اتلحتيــة للطاقــة
ً
مغــرا للعبــة
املتجــددة  -وهــو مســتوى مــن االســتثمار يقولــون أنــه ســيكون
قطــاع الطاقــة املتجــددة ىلع الصعيــد العالــي .ولكــن بوضــع األســئلة املتعلقــة
بنســبة  %1مقابــل  %5جانبًــا ،يشــر النشــطاء إىل أن اســتثمارات الرنويــج اخلــراء
ﻻ تعــي إال القليــل بينمــا يواصــل الصنــدوق االســتثمار يف كميــات هائلــة مــن
292

االستثمار يف املستقبل :الرنويج ،وتغري املناخ ،وتصفية الوقود األحفوري

الوقــود األحفــوري .وعــززت القضيــة املتعلقــة بزيــادة االســتثمار يف اتلكنولوجيــا
انلظيفــة بتقريــر األمــم املتحــدة عــن اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ  -اذلي
أوىص بزيــادة هائلــة يف الطاقــة املتجــددة تلفــادي الكــوارث املناخيــة(.)247
وأشــارت حكومــة الرنويــج( )248إىل أن «اتلقريــر املقــدم إىل الربملــان يعلــن أن
نطــاق وﻻيــات االســتثمار املتصلــة بابليئــة […] ســيتم توســيعه إىل مــا بــن ،30
و 60بليــون كرونــة نروجييــة» ،وأنــه قــد تــم ً
أيضــا الــروع يف عمليــة دلراســة مــا
إذا اكن ينبــي أن يســمح الصنــدوق باســتثمارها يف ابلنيــة اتلحتيــة غــر املدرجــة،
بمــا يف ذلــك ابلنيــة اتلحتيــة للطاقــة املتجــددة.

االستثمار األخاليق

ً
وقــد اســتبعد صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي عــددا مــن الــراكت مــن
الصنــدوق احلكــويم للمعاشــات اتلقاعديــة ،بمــا يف ذلــك الــراكت الضالعــة
يف إنتــاج األســلحة  -مثــل األلغــام األرضيــة ،واذلخائــر العنقوديــة ،وإنتــاج
األســلحة انلوويــة  -الــي تنتهــك املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان( )249كمــا
حظــر الصنــدوق االســتثمار يف رشكــة ضالعــة يف بيــع األســلحة واملــواد العســكرية
إىل بورمــا ،ويف الــراكت الــي ســاهمت -عــن طريــق األعمــال أو االمتنــاع -
يف األرضار ابليئيــة الشــديدة ،ويف الــراكت الضالعــة يف إنتــاج اتلبــغ ،وكذلــك
يف الضالعــن يف االنتهــااكت اخلطــرة أو املنهجيــة حلقــوق اإلنســان أو املعايــر
األخالقيــة األساســية أو حقــوق األفــراد يف حــاالت احلــرب أو الــزاع.
وقــد تأثــر عــدد مــن رشاكت اتلعديــن باحلظــر  -بمــا يف ذلــك رشاكت:

;Sesa Sterlite; WTK Holdings Berhad; Ta Ann Holdings Berhad

Zijin Mining Group; Volcán Compañía Minera; Lingui Developments
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;Berhad Ltd.; Samling Global Ltd.; Norilsk Nickel; Barrick Gold Corporation

Rio Tinto plc.; Rio Tinto Ltd.; Madras Aluminium Company; Sterlite Industries

& Gold Inc.
ومــن اجلديــر باذلكــر أنــه يف أكتوبــر اعم ُ ،2015وضعــت رشكــة International Tbk PT
حتــت املراقبــة بســبب خطــر األرضار ابليئية الشــديدة(.)250

c

Ltd.; Vedanta Resources plc.; Freeport–-McMoRan Copper

كمــا أكــد مديــرو صنــدوق الــروة الســيادية يف الرنويــج ىلع احلاجــة إىل
توحيــد وتعزيــز اإلبــاغ العالــي عــن املخاطــر املناخيــة .وشــددوا ىلع مــا يــي:
«نتوقــع مــن الــراكت وضــع اســراتيجيات إلدارة املخاطــر املتعلقــة بتغــر املنــاخ
واإلبــاغ عمــا تقــوم بــه للحــد مــن خماطــر تغــر املنــاخ الــي تؤثــر ســلبًا ىلع
رحبيتهــا»( .)251واكنــت أخالقيــات اســتثمارات الصنــدوق حمــور تركــز رئيــي
منــذ اعم  ،2004عندمــا أنشــئ جملــس مســتقل لألخالقيــات ليسرتشــد بــه يف
قــرارات الصنــدوق االســتثمارية .وبتوجيــه مــن املجلــس ،قــام مديــر الصنــدوق -
ابلنــك املركــزي الرنويــي  -بالفعــل بفــرز عــدد مــن الــراكت ألســباب تتعلــق
بابليئــة والصحــة وحقــوق اإلنســان .واعتبـ ً
ـارا مــن  1ينايــر  ،2015يتخــذ املجلــس
ً
اتلنفيــذي بلنــك نورجــس قــرارات فيمــا يتعلــق باالســتبعادات  -بــدل مــن وزارة
املايلــة.

تصفية الوقود األحفوري

ً
شــهد الربملــان الرنويــي جــدل حــول مــا إذا اكن صنــدوق الــروة الســيادية يف
الرنويــج جيــب أن يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك ،وأن يتخلــص مــن الفحــم وانلفــط

والغــاز .ويف اعم  ،2014أشــارت ســيف ينســن إىل أن «االســتبعاد األخــايق هــو
أداة حمــدودة نسـ ًّ
ـبيا  -كمســتثمر مــايل ال يمكننــا أن «نبيعهــا بالاكمــل» للخــروج
مــن املشــالك املحتملــة يف حافظــة االســتثمارات»( .)252والحظــت ً
أيضــا« :قــد ﻻ
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يكــون االســتبعاد ً
أيضــا أفضــل طريقــة لتشــجيع اتلغيــر يف الــراكت ،أو حلمايــة
القيمــة املايلــة الســتثمارات الصنــدوق» .ويه تــرى أن االســتبعاد كمــا اســتخدمه
الصنــدوق هــو «تدبــر يلجــأ إيلــه كمــاذ أخــر» وأنــه خمصــص ألشــد احلــاالت
خطــورة».
ويف اعم  ،2014وضعــت حكومــة الرنويــج مراجعــة ،بإنشــاء جمموعــة خــراء
تلقييــم مــا إذا اكن اســتبعاد االســتثمارات يف رشاكت الفحــم وانلفــط يشــل
اســراتيجية أكــر فعايلــة ملعاجلــة قضايــا املنــاخ وتعزيــز اتلغيــر يف املســتقبل
مــن ممارســة امللكيــة وممارســة انلفــوذ .واكنــت رشاكت املــوارد األســرايلة؛ مثــل
رشكــة  ،BHP Billitonورشكــة وودســايد للبــرول ،ورشكــة وايــت هيفــن للفحــم،
متوتــرة بشــأن تلــك املراجعــة؛ بســبب االســتثمارات الكبــرة الــي حيتفــظ بهــا
صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي( .)253كمــا أن الصنــدوق ً
أيضــا هــو أحــد
املســاهمني يف رشاكت  ،Glencore Xstrataوأجنلــو أمريــكان ،وشــيل ،وإكســون
موبيــل ،و ،BPوشــيفرون.
ـال مــن الوقــود األحفــوري» محلــة
ويف مايــو  ،2015شــنت جمموعــة «اعلــم خـ ٍ
اعمليــة لتشــجيع الرنويــج ىلع تصفيــة الوقــود األحفــوري .وقالــت املجموعــة:
«حــان الوقــت ألكــر صنــدوق وطــي يف العالــم للتوقــف عــن الرتبــح مــن تدمــر
املنــاخ»( .)254ويف ذلــك العــام ،أعلنــت حكومــة الرنويــج أنــه ســيكون هنــاك
معيــار جديــد للمنــاخ الســتبعاد الــراكت مــن صنــدوق املعاشــات اتلقاعديــة
احلكــويم العالــي:
وقــد درســت جمموعــة مــن اخلــراء أدوات السياســة العامــة املتاحــة للصندوق
فيمــا يتعلــق بقضايــا املنــاخ .وقــد عمــم اتلقريــر املقــدم مــن املجموعــة للتشــاور
ً
معيــارا
بشــأنه .ســتقدم احلكومــة ،يف ضــوء اتلقريــر واتلعليقــات االستشــارية،
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ً
جديــدا لالســتبعاد ً
قائمــا ىلع الســلوك يهــدف إىل «األفعــال واإلغفــاالت الــي
تنطــوي ،ىلع مســتوى الرشكــة اإلمجــايل وبدرجــة غــر مقبولــة ،ىلع انبعاثــات
اغزات االحتبــاس احلــراري» .وهــذا املعيــار واســع انلطــاق ،وﻻ يقتــر ىلع
قطــااعت أو أنــواع معينــة مــن اغزات االحتبــاس احلــراري .كمــا ستســتوعب
اتلغيــرات املعياريــة يف هــذا املجــال مــع مــرور الوقــت .وهــذه الصيغــة مطابقــة
للصيغــة الــي اقرتحهــا املجلــس املعــي باألخالقيــات يف تعليقاتــه االستشــارية.
وقــد اعتمــدت اهليئــات السياســية معايــر ذات دوافــع أخالقيــة الســتبعاد
الــراكت مــن صنــدوق املعاشــات اتلقاعديــة احلكــويم العالــي .وتســتند بعــض
هــذه املعايــر إىل املنتجــات الــي تنتجهــا الــراكت ،يف حــن أن ابلعــض اآلخــر
يســتند إىل ســلوك الــراكت .والقصــد مــن وراء املعايــر األخالقيــة هــو احلــد
مــن خطــر اســتثمار الصنــدوق يف الــراكت الــي تســهم يف أو املســئولة عــن
االنتهــااكت اجلســيمة للقواعــد األخالقيــة(.)255
وقــد وافقــت حكومــة الرنويــج ىلع «اتلقييــم املهــي ملجموعــة اخلــراء بــأن
ً
ادلوافــع األخالقيــة الســتبعاد مجيــع رشاكت الفحــم وانلفــط اســتنادا إىل منتجاتهــا
لــن تكــون مناســبة»؛ وأن «إنتــاج الطاقــة أو اســتخدام الطاقــة أو انبعاثــات ثــاين
أكســد الكربــون هلــذه الــراكت ال يمكــن أن يقــال يف حــد ذاتــه أنــه يتعــارض
عمومــا»( .)256وأشــارت حكومــة الرنويــج ً
ً
أيضــا
مــع القواعــد األخالقيــة املقبولــة
إىل رأي جمموعــة اخلــراء اذلي مفــاده أن اســتخدام الصنــدوق كأداة للسياســة
املناخيــة ســيكون غــر مناســب وغــر فعــال .وقالــت وزيــرة املايلــة ،ســيف
ينســن« :إن اتلدابــر الــي اختذتهــا احلكومــة تســتند إىل توافــق واســع يف اآلراء
ً
مســتثمرا ًّ
مايلــا ،وهــو مــا يــر اإلدارة القويــة
بشــأن دور الصنــدوق بوصفــه
()257
وطويلــة األجــل ملدخراتنــا» .
وقــد أيــدت القــرار مجيــع األحــزاب الرئيســية يف الرنويــج .تبــى راســموس
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هانســون ،عضــو الربملــان عــن احلــزب األخــر يف الرنويــج ،وجهــة نظــر أقــوى
خطــا ًّ
حــول أهميــة القــرار« :لقــد عربنــا ًّ
هامــا بإعــان الصنــدوق كأداة للسياســة
املناخيــة»( .)258وتوضــح هــذه املناقشــة ملعيــار املنــاخ اجلديــد أن القــرار متحــز
فيمــا يتعلــق بتصفيــة الوقــود األحفــوري .ومــع ذلــك ،فقــد اجتــذب القــرار قـ ً
ـدرا
كبـ ً
ـرا مــن االهتمــام العــام ،بســبب حجــم ونطــاق صنــدوق الــروة الســيادية(.)259

أهمية القرار الرنوييج
لقــد اكن هنــاك نقــاش حــول مــا إذا اكن قــرار صنــدوق الــروة الســيادية
الرنويــي ســيؤدي إىل موجــة مــن اتلصفيــة الواســعة للوقــود األحفــوري مــن
جانــب جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة األخــرى( .)260ىلع ســبيل املثــال ،قــال
مــارك اكمبانــايل؛ مؤســس مبــادرة تعقــب الكربــون« :إن أهميــة قــرار الرنويــج
ترجــع إىل حجمهــا ومــدى انتشــارها ،فــإن ذلــك ســيكون بمثابــة إشــارة رئيســية
للمســتثمرين اآلخريــن التباعهــا» .وقــال تــوم ســانزيللو؛ املراقــب املــايل الســابق
لواليــة نيويــورك اذلي أرشف ىلع صنــدوق للمعاشــات اتلقاعديــة بقيمــة  156مليار
دوﻻر أمريكــي ،إن حتــرك الرنويــج مــن املحتمــل أن يثــر اآلخريــن يلفعلــوا
الــيء نفســه» .وعلقــت هيفــا تشــانكنج ،مــن منظمــة إرجــوادل األملانيــة غــر
احلكوميــة ،والــي كتبــت العديــد مــن اتلقاريــر املايلــة حــول صنــدوق الــروة
الرنويــي ،بــأن« :أســواق الفحــم يف خضــم تدهــور هيكلي موجــع ىلع الصعيــد
العالــي ،وأن هــذا سريســل إشــارة قويــة إىل املســتثمرين يف مجيــع أحنــاء العالــم.
فالفحــم هــو وقــود املــايض»(.)261
واكنــت جممــواعت املجتمــع املــدين حــذرة بشــأن هــذا القــرار؛ ملــا هل مــن
شــأن كبــر .وأشــارت أوراق اإلحاطــة إىل أن الكثــر ســيتوقف ىلع كيفيــة تنفيــذ
القواعــد اجلديــدة يف الرنويــج( )262وقــد اتفقــت منظمــات جرينبيــس ،والصنــدوق
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العالــي للحيــاة الربيــة ،واملســتقبل يف أيدينــا ،و ،350.orgوإيرجــوادل ،ىلع« :أن
تكــون تصفيــة الفحــم يه اخلطــوة األوىل للرنويــج وليــس األخــرة»( .)263وقالــت
مجــااعت املجتمــع املــدين أنهــا ستشــن محلــة لــي يســتثمر الصنــدوق مــا ﻻ يقــل
عــن  %5مــن قيمتــه يف املصــادر املتجــددة ،وﻻ ســيما يف االقتصــادات انلاشــئة،
ومــن أجــل اتلصفيــة الاكملــة جلميــع أنــواع الوقــود األحفــوري؛ بينمــا أكــد
نشــطاء املنــاخ أنــه بالنســبة للرنويــج نفســها ،ينبــي أن يكــون هدفهــم هــو
االنتقــال مــن انلفــط والغــاز إىل الوظائــف اخلــراء يف املســتقبل .ويف رأيهــم،
«إننــا نقــرب برسعــة مــن الوقــت اذلي ﻻ يمكــن فيــه ألي دولــة أن تعتمــد ىلع
الوقــود األحفــوري يف اقتصادهــا أو يف أمــن الطاقــة اخلــاص بهــا»(.)264
باإلضافــة إىل تصفيــة الفحــم ،طابلــت رئيســة الــوزراء الرنوجييــة ،إرنــا
ســولربج ،بســعر اعلــي للكربــون ووضــع حــد لإلاعنــات اخلاصــة بالوقــود
األحفــوري( .)265وبهــذا املعــى ،أعلــن جارهــا ،رئيــس وزراء الســويد ،ســتيفان
لوفــان ،أن بــاده ســتعمل مــن أجــل أن تصبــح «واحــدة مــن أول دول الرفــاه
اخلايلــة مــن الوقــود األحفــوري يف العالــم»(.)266

ومــن املأمــول أن يقــود صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي الطريــق لصناديــق
الــروة الســيادية الرئيســية األخــرى ،وصناديــق املعاشــات اتلقاعديــة ،ومصــارف
اتلنميــة واحلكومــات خلفــض اســتثماراتها يف الوقــود األحفــوري .وقــد أشــار
بنيامــن ريتشاردســون( )267إىل أن صنــدوق الــروة الســيادية يف الرنويــج يمكــن
أن «يســاعد ىلع إضفــاء الطابــع املؤســي ىلع مبــادئ املســاواة بــن األجيــال،
واتلنميــة املســتدامة يف ســياق األســواق املايلــة».
بانلظــر إىل اتلطــورات الرسيعــة فيمــا يتعلــق بتصفيــة الوقــود األحفــوري،
ﻻحظــت شــارلوت وود مــن  350.orgأســرايلا ،أن هــذه القــرارات ليســت ســوى
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ً
ـول مزتايـ ً
ـدا مــن هاي ســريت،
ابلدايــة ،وأن نهايــة الفحــم «تكتســب بالفعــل قبـ
إىل وول ســريت ،بينمــا يقــوم املســتثمرون بتصفيــة املليــارات مــن ادلوﻻرات مــن
هــذا الوقــود األحفــوري األكــر قــذارة»( .)268وأشــارت مــع ذلــك إىل أن «نهايــة
ً
الفحــم لــن حتــل أزمــة املنــاخ» ،مضيفــة «إذا كنــا نريــد كوكبًــا قابــا للحيــاة،
فنحــن حباجــة إىل االســتغناء عــن مجيــع أنــواع الوقــود األحفــوري ،بمــا يف ذلــك
انلفــط والغــاز» .وعــاوة ىلع ذلــك ،ســلطت وود الضــوء ىلع احلالــة املايلــة
تلصفيــة الوقــود األحفــوري قائلــة« :باإلضافــة إىل آثارهــا املدمــرة ىلع صحتنــا
ومناخنــا وجمتمعاتنــا ،فــإن معظــم خمزونــات الفحــم قــد ســاءت؛ Pحبيــث أصبحــت
اســتثمارات خــارسة باملعايــر املايلــة وحدهــا» .وأشــارت إىل أن «املســتثمرين
احلاذقــن مثــل جامعــة ســتانفورد ،بوقفهــا اذلي يقــدر بقيمــة  18مليــار دوﻻر،
وصنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي ،املقــدر بمبلــغ  900مليــار دوﻻر ،خيرجــون
بأمواهلــم مــن االســتثمار يف الفحــم» .ويف رأيهــا إن هــذه القــرارات «تبعــث برســالة
قويــة إىل احلكومــات بــأن االقتصــاد اذلي يغذيــه الفحــم ﻻ يتوافــق مــع كوكــب
قابــل للحيــاة»(.)269
وقــد دارت مناقشــات كثــرة حــول مــا إذا اكن ينبــي لصنــدوق املســتقبل
األســرايل أن يتبــع مبــادرة صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي ،وأن ينخــرط يف
تصفيــة الوقــود األحفــوري .ويف نوفمــر  ،2014قــام بيــر كوســتيلو  -األمني الســابق
ً
رئيســا لصنــدوق املســتقبل  -بادلفــاع عــن قــرار صنــدوق
للصنــدوق ،واملعــن
ً
املســتقبل بالســماح باالســتثمار يف الوقــود األحفــوري قائــا« :أعتقــد أنه ســيكون
ًّ
أمـ ً
ـتثنائيا إذا مــا رصحــت احلكومــة األســرايلة أنهــا ستســحب صنــدوق
ـرا اسـ
الــروة الســيادية اخلــاص بهــا مــن اســتثمارات الفحــم أو الغــاز أو ابلــرول»(.)270
ـال مــن الوقــود األحفــوري» محلــة بــارزة تدعــو
وقــد شــنت جمموعــة «اعلــم خـ ٍ
صنــدوق املســتقبل إىل االســتثمار يف مســتقبلنا .وتقــول املجموعــة أنــه «إذا أردنــا
299

ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

جتنــب اتلغــر اخلطــر يف املنــاخ ،فــإن الغابليــة العظــى مــن أنــواع الوقــود
األحفــوري جيــب أن تبــى يف الرتبــة ،ومــع ذلــك يســتثمر صنــدوق املســتقبل
مليــارات ادلوﻻرات يف رشاكت الفحــم وانلفــط والغــاز( .)271كمــا ســلطت جمموعــة
ـال مــن الوقــود األحفــوري» الضــوء ىلع اســتثمارات صنــدوق املســتقبل
«اعلــم خـ ٍ
يف الــراكت املثــرة للجــدل؛ مثــل  ،BHPو ،Rio Tintoو ،Santosو،Woodside
و ،Chesapeake Energyو ،Gazpromمشــرة إىل أنــه ﻻ معــى ملؤسســة تركــز ىلع
ً
املســتقبل أن تقــوم باالســتثمار يف رشاكت مثــل هــذه .وبــدل مــن ذلــك ،ينبــي
لصنــدوق املســتقبل أن حيــذو حــذو صنــدوق الــروة الســيادية الرنويــي(.)272

خمتتم
يف أعقــاب القــرار اذلي اختذتــه حكومــة الرنويــج باالخنــراط يف تصفيــة الوقود
األحفــوري ،اكنــت هنــاك دفعــة كبــرة للحكومــات الوطنيــة األخــرى لــي حتــذو
حذوهــا مــع صناديــق الــروة الســيادية اخلاصــة بهــا .ومــن الســمات الرئيســية
ذللــك بــذل جهــود متضافــرة تلدويــل حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري وعوملتهــا.
ومــن القضايــا املماثلــة ،األحــام الرصحيــة املتعلقــة بتصفيــة الســيطرة ىلع اتلبــغ
املدرجــة يف اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة اإلطاريــة بشــأن ماكفحــة اتلبــغ
لعــام  .2003ولكــن بالنســبة تلغــر املنــاخ ،اكن هنــاك أمــل يف إماكنيــة تنقيــح
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطارية بشــأن تغــر املنــاخ لعــام  ،1992وتعديلها لتشــمل
دعــم احلكومــات الوطنيــة تلصفيــة الوقــود األحفــوري.
وقــد دعــت مؤسســة مــاري روبنســون( ،)273مــن خــال اإلعــان املتعلــق

بالعدالــة املناخيــة ،إىل تصفية الوقود األحفوري كوســيلة لتشــجيع العدالة املناخية.
وأبرزت هذه الوثيقة أهمية االستثمار يف املستقبل:
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هنــاك حاجــة إىل نمــوذج اســتثماري جديــد للتعامــل مــع املخاطــر الــي
يشــلها تغــر املنــاخ  -اآلن ويف املســتقبل ،حــى يمكــن حتقيــق املســاواة
بــن األجيــال .إن اتليقــن مــن السياســات يرســل إشــارات لالســتثمار يف األمــور
الصحيحــة .ومــن خــال جتنــب االســتثمار يف األصــول اعيلــة الكربــون الــي
ً
نموذجــا
أصبحــت متقادمــة ،وإعطــاء األولويــة للبدائــل املســتدامة ،فإننــا ننشــئ
ً
ًّ
جديــدا يبــي القــدرة واملرونــة مــع خفــض االنبعاثــات .وحيــق
اســتثماريا
للمواطنــن أن يكــون هلــم رأي يف كيفيــة اســتثمار مدخراتهــم؛ مثــل املعاشــات
اتلقاعديــة ،تلحقيــق املســتقبل املنــايخ اذلي يريدونــه .ومــن األهميــة بالنســبة
للــراكت أن تــي بميثاقهــا االجتمــايع لالســتثمار بطــرق تفيــد املجتمعــات
املحليــة وابليئــة .ويتعــن ىلع القــادة السياســيني أن يقدمــوا إشــارات واضحــة
لرجــال األعمــال واملســتثمرين بــأن املســتقبل االقتصــادي العــادل منخفــض
الكربــون هــو اخليــار املســتدام الوحيــد(.)274
وعــاوة ىلع ذلــك ،داع اإلعــان املتعلــق بالعدالــة املناخيــة إىل القيــادة

املناخيــة اتلحويليــة .وشــدد ابليــان ىلع أنــه «ىلع املســتوى ادلويل ومــن خــال
األمــم املتحــدة ،مــن الــروري أن يركــز القــادة االهتمام ىلع تغــر املنــاخ باعتباره
قضيــة عدالــة وتنميــة اعمليــة وأمــن إنســاين»( .)275وإىل جانــب العمــل اذلي قامــت
بــه يف ســياق مؤسســتها ،قدمــت املبعوثــة اخلاصــة باملنــاخ اتلابعــة لألمــم املتحــدة
دعمــا ًّ
مــاري روبنســون ً
قويــا حلركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري(.)276
ويف اعم  ،2014قالــت كريســتيان فيجرييــس  -الســكرتري اتلنفيــذي لالتفاقيــة
اإلطاريــة  -لصناعــة انلفــط والغــاز« :إذا أردنــا ابلقــاء يف حــدود درجتــن كحــد
أقــى الرتفــاع درجــة احلــرارة ،ومــع صــدور اتلقريــر اجلديــد للفريــق احلكــويم
ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ هــذا األســبوع ،فــا شــك أنــه جيــب علينــا أن نبــى
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ضمــن كميــة حمــدودة وتراكميــة مــن انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري يف
الغــاف اجلــوي» .وقالــت« :لقــد اســتخدمنا بالفعــل أكــر مــن نصــف تلــك
املزيانيــة… وهــذا يعــي أن ثالثــة أربــاع احتيــايط الوقــود األحفــوري حباجــة إىل
ابلقــاء يف األرض ،وأن الوقــود األحفــوري اذلي نســتخدمه جيــب أن يســتخدم
بشــل مقتصــد ومســئول»(.)277
ويف ســبتمرب  ،2015قدمــت األمــم املتحــدة دعمهــا حلملــة «تصفيــة االســتثمار».
وشــددت فيجرييــس ىلع أن «االســتثمار ىلع نطــاق واســع يف الطاقــة انلظيفــة
والفعالــة يقــدم واحـ ً
ـدا مــن أوضــح اخليــارات عديمــة انلــدم الــي قدمــت ىلع
اإلطــاق للتقــدم البــري»( .)278وقــال األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،بــان يك
مــون« :لقــد كنــت أحــث الــراكت مثــل صناديــق املعاشــات اتلقاعديــة ،أو
رشاكت اتلأمــن ىلع خفــض اســتثماراتها يف جمــال الفحــم واالقتصــاد القائــم ىلع
الوقــود األحفــوري لالنتقــال إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة»(.)279
ويف مــارس  ،2015علــق نيــك نوتــال؛ املتحــدث باســم إدارة االتفاقيــة اإلطارية
ً
قائــا« :حنــن ندعــم تصفيــة الوقــود األحفــوري ألنهــا ترســل إشــارة إىل الــراكت،
وخاصــة رشاكت الفحــم بــأن عــر «احــرق مــا تريــد ،وقتمــا شــئت» ﻻ يمكــن
ً
أن يســتمر»( .)280كمــا قــدم ادلعــم ملفهــوم مزيانيــة الكربــون قائــا« :لك مــا نقــوم
بــه يســتند إىل العلــم ،والعلــم أوضــح بشــل كبــر أننــا حباجــة إىل اعلــم حيــوي
أقــل القليــل مــن الوقــود األحفــوري» .وأكــد نوتــال أن األمــم املتحــدة قدمــت
دعمهــا للمجتمــع املــدين واملنظمــات غــر احلكوميــة املنخرطــة يف ادلعــوة إىل
تصفيــة الوقــود األحفــوري:
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«لقــد أعرنــا ســلطتنا األخالقيــة اخلاصــة اكألمــم املتحــدة إىل تلــك اجلمــااعت
أو املنظمــات الــي تقــوم باتلصفيــة»( .)281وممــا ﻻ شــك فيــه أنــه ســتكون هنــاك
مناقشــة هامــة يف املســتقبل حــول مــا إذا اكن قانــون املنــاخ ادلويل ينبــي أن يدعم
تصفيــة الوقــود األحفــوري مــن قبــل ادلول القوميــة وصناديــق الــروة الســيادية».
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لــم تكــن هنــاك «خطــة بديلــة» تقــرأ العــرض املــيء ىلع بــرج إيفــل
خــال مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن لعــام  2015التفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ يف باريــس ،فرنســا .ونظـ ً
ـرا النهيــار أربعــة مؤتمــرات
ســنوية ســابقة لالتفاقيــة اإلطاريــة (كوبنهاجــن  ،2009اكنكــون  ،2010دربــان 2011
ُ
وادلوحــة  ،)2012فــإن شــبح تغــر املنــاخ مــا زال يمثــل مشــلة لــم تــل ىلع رأس
جــدول األعمــال ادلويل .وىلع الرغــم مــن اجلــو الســيايس اذلي ســيطرت عليــه
اهلجمــات الــي تشــنها ادلولــة اإلســامية ىلع باريــس يف  13نوفمــر ومــا ارتبــط
بــه مــن إغــاق لالحتجاجــات خــارج لــو بورجيــه ،فــإن الوعــد اذلي قطعتــه
ـال يف
قمــة باريــس اكن ملموســا  -حيــث اكن املندوبــون يعملــون خــال أيــام ويلـ ٍ
حماولــة اتلوصــل إىل اتفــاق مقبــول مــن قِبــل اجلميــع.
إن األرقــام موجــودة إلظهــار أهميــة باريــس كنقطــة حتــول يف نظــام تغــر
املنــاخ .وقــد نــزل أكــر مــن  150مــن قــادة العالــم إىل باريــس يف ايلــوم االفتتــايح
ً
خططــا لكيفيــة احلــد مــن انبعاثــات الكربــون حبلــول
للقمــة وقدمــت  180دولــة
اعم  .2030كمــا اكنــت هنــاك العقبــات املعتــادة أمــام اتلقــدم  -أســئلة أهــداف
درجــة احلــرارة ( 1.5درجــة مئويــة أو  2درجــة مئويــة) ،واألهــداف املتمثلــة يف
خفــض الكربــون مــن االنبعاثــات الصفريــة ،واآليلــات املايلــة لدلعــم ،واخلســارة
املتوقعــة والــرر انلاجــم عــن تغــر املنــاخ ،ومناقشــات اتلنميــة ،واحلاجــة إىل
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اتلحســينات يف املســتقبل ،ســيطرت ىلع مجيــع مفاوضــات اعم  .2015ومــع ذلــك،
لــم تســفر هــذه املناقشــات عــن جــدل أو فشــل ســيايس .واكنــت هنــاك تقاريــر
َّ
حمــدودة عــن اتلخــي عــن احلــوار واملناقشــة ابلناءيــن ،وظلــت اتلقاريــر الصــادرة
عــن املؤتمــر إجيابيــة؛ حيــث اســتمر احلــدث إىل أيامــه وســااعته األخــرة .ويبــدو
أن املندوبــن قــد اســتجابوا للكمــات كريســتينا فيجوريــس ،األمينــة اتلنفيذيــة
لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،أن «اتفــاق باريــس ليــس ممكنًا فحســب،
بــل هــو رضوري واعجــل .وحنــن نعــول ىلع مســاهمة اجلميــع»(.)282
وبينمــا جتمــع املندوبــون يف لــو بورجيــه يــوم الســبت  12ديســمرب ،اكنــت
األجــواء إجيابيــة .وقوبــل وصــول الرئيــس الفرنــي فرانســوا هوالنــد باتلصفيــق.
وقــدم أعضــاء حتالــف الطمــوح العــايل رمزيــة هامــة بدخــول الغرفــة ً
معــا.
وأعــرب مفاوضــون مــن كتلــة ادلول األقــل نمـ ًّ
ـوا عــن تفاؤهلــم بشــأن مــروع
انلــص اذلي نــر قبــل ســااعت .وكمــا ذكــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك
مــون يف افتتــاح اجللســة العامــة:
لقــد وصلنــا إىل حلظــة حاســمة يف رحلــة طويلــة يعــود تارخيهــا إىل عقــود.
والوثيقــة الــي عرضتموهــا للتــو يه وثيقــة تارخييــة .ويه تبــر بــأن تضــع العالــم
ً
ً
وقــادرا ىلع
ىلع مســار جديــد ،وأن يكــون مســتقبل منخفــض االنبعاثــات
مقاومــة املنــاخ .دعونــا ننــي املهمــة اآلن .العالــم لكــه يراقــب(.)283
ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه املجموعــة كتبــت يف األســابيع واألشــهر الــي
ســبقت مؤتمــر قمــة باريــس  .2015وهلــذا الســبب لــم حتــاول املشــاركة مبــارشة
ً
يف املناقشــات املحيطــة باملؤتمــر يف لــو بورجيــه .وبــدل مــن ذلــك ،تهــدف هــذه
املجموعــة إىل توفــر مدخــل هــام للروابــط املعقــدة بــن تغــر املنــاخ واحلوكمــة
ادلويلــة وجوانبــه العديــدة ونظرياتــه وفروقــه ادلقيقــة .وىلع الرغــم مــن أن مؤتمــر
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ً
منعطفــا ًّ
هامــا يف نظــام اتلخفيــف مــن
األطــراف احلــادي والعرشيــن قــد أوجــد
آثــار تغــر املنــاخ واتلكيــف معــه ،فإنــه ﻻ ينتقــص مــن أهميــة العديــد مــن
املســاهمات يف هــذه املجموعــة  -الــي تهــدف إىل تقديــم رؤى خمتلفــة بشــأن دور
تغــر املنــاخ يف العالقــات ادلويلــة.
فهمــا ًّ
وللقيــام بذلــك ،فــإن لك مســاهمة قــد وفــرت ً
هامــا للكيفيــة الــي ال

يمكــن بهــا التفــاق باريــس  -رغــم أنــه قــد يوفــر حلظــة طموحــة ومتوازنــة
وتارخييــة  -أن يكــون اذلروة .إنهــا بدايــة اجلهــود العامليــة ،وليســت انلهايــة.
وحتتــاج املجتمعــات العامليــة إىل العمــل ً
معــا تلجميــع نهــج شــامل إزاء القضايــا
ابليئيــة ال يمكــن إﻻ أن حيســن الظــروف ابليئيــة واملناخيــة يف املســتقبل .بغــض
انلظــر عمــا إذا كنــا  -أو ســنصبح  -نشــطاء ابليئة ادلفاعيــن أو املؤثريــن()284؛ حنن
حباجــة إىل اختــاذ إجــراءات إضافيــة ىلع املــدى القريــب .إنــه هــذا اتلرصيــح بــأن
ً
املجموعــة اختــذت منطلقــا هلــا  -مــن خــال تقديــم عــدد مــن االســتعراضات
املجانيــة وفهــم مــان تغــر املنــاخ يف نظريــات وممارســات احلوكمــة ادلويلــة.
سيستكشــف هــذا االســتنتاج اآلن املنظــورات املقدمــة  -للربــط بــن الفصــول
ووجهــات انلظــر الواضحــة فيهــا.
لقــد استكشــف القســم األول مــن هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت
االجتاهــات واخللفيــة والســياق اذلي يوجــد فيــه املجتمــع ادلويل.
ومــن املهــم االعــراف بأهميــة ابليئــة بالنســبة للمجتمــع املعــارص وكيفيــة
حفزنــا تلغــر املنــاخ .الروابــط بــن االثنــن يه ادلســتورية املشــركة  -مــع
أنمــاط مــن السياســة ادلويلــة واالقتصــاد يف كثــر مــن األحيــان بمــا خيلــق
العمليــات الاكمنــة وراء تغــر املنــاخ ،والــي تؤثــر بدورهــا ىلع طبيعــة احلوكمــة
العامليــة .ونتيجــة ذللــك ،جيــب علينــا أن نســى إىل فهــم كيــف أن تغــر املنــاخ
ً
ليــس موجــودا فقــط يف طبيعــة العالقــات ادلويلــة ولكــن كيــف يشــله.
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وقــد اســتعرض مــزان ر .خــان يف مســاهمته املســارات الرئيســية نلظريــة
العالقــات ادلويلــة  -مثــل الواقعيــة والليربايلــة وابلنيويــة  -كنافــذة لفهــم
ً
إطــارا
املقاربــات املعــارصة للتكيــف مــع تغــر املنــاخ .وبذلــك ،يرســل خــان
ًّ
هامــا لفهــم انلظــام احلــايل تلغــر املنــاخ بوصفــه مزجيًــا مــن املســارات انلظريــة
لليربايلــة ونظريــة انلظــام والوظيفيــة املؤسســية .غــر أن هــذا غــر مضمــون.
ً
وبــدل مــن ذلــك ،فمــن املهــم فهــم إنشــاء قاعــدة جديــدة  -ويه معيــار تغــر
ـة/رضرا ًّ
اعمــا ًّّ
ً
اعمليــا  -ويه قاعــدة واضحــة
املنــاخ باعتبــاره منفعــة اعمــة اعمليـ
بشــل خــاص يف مفاوضــات مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن يف باريــس .إن
اســتخدام خــان للمنفعــة العامــة العامليــة /الــرر العــام العالــي يســمح بفتــح
اتلحليــل للروابــط الــي تربــط بــن تغــر املنــاخ ومصــر الشــعوب األكــر
هشاشــة يف العالــم ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمســاهمة الــي قدمهــا ســرنج.
ومــع وضــوح الروابــط بــن تغــر املنــاخ وأوجــه الضعــف املجتمعيــة ،تؤكــد هــذه
املســاهمة أن السياســة العامليــة جيــب أن تســى إىل تعزيــز اإلجــراءات املســتدامة
والــواكالت الفرديــة ،يف حــن ينبــي أن يكــون حتســن ســبل عيــش البــر
الضعفــاء يف اغيــة األهميــة .بالنســبة للمؤلــف ،جيــب أن تشــمل هــذه السياســة
نــزع الكربــون مــن االقتصــاد ،وكفــاءة الطاقــة ،واســتخدام الطاقــة املتجــددة،
وإاعدة التشــجري ،وإصــاح انلظــم اإليكولوجيــة .وهــذا ،بطبيعــة احلــال ،ينبــي
أن يســتتبع تعديــات ىلع انلمــوذج احلــايل للحضــارة.
يف حــن ناقشــت أوزوادل ســرينج أهميــة الواكلــة ،فــإن ســايمون دالــي
استكشــف ادلور اذلي تكتســبه ابليئــة يف املنــح ادلراســية يف العالقــات ادلويلــة.
ويــرى دالــي أن هــذا ادلور آخــذ يف االزديــاد  -ىلع الرغــم مــن أنــه لــم يرتبــط
اكف بقضايــا األشــعة حتــت احلمــراء الرئيســية؛ مثــل احلرب والســام
بعــد بشــل ٍ
واألمــن .واخليــار املنطــي لرتســيخ هــذه الروابــط ســيكون مــن خــال انلظــم
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ادلويلــة الــي تمــز املســائل ابليئيــة .غــر أن اتلأخــرات يف تنفيــذ األنظمــة
ابليئيــة واتلهــرب الصنــايع ومحــات اتلعتيــم واإلنــكار أاعقــت هــذه اجلهــود.
ًّ
جذريــا يف دور ادلولــة يف إطــار احلوكمــة
وباتلــايل ،فمــن الــروري إاعدة اتلفكــر
ادلويلــة.
ومــع ذلــك ،ويف ظــل قمــة باريــس  ،2015مــن املمكــن تأكيــد األهميــة الــي
يكتســبها الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ يف الشــئون العامليــة -
بســبب تعزيــزه تلغــر املنــاخ باعتبــاره صنيعــة البرشيــة .وهــذا اتلأكيــد هــو اذلي
ً
ً
اتبعتــه نينــا هــول يف مســاهمتها .وهلــذا الســبب ،قدمــت هــول بيانــا مفصــا
عــن األهميــة املزتايــدة الــي اكتســبها تغــر املنــاخ يف الســنوات األخــرة ،إىل
درجــة أنــه يتصــدر جــدول األعمــال يف بعــض اتلجمعــات ادلويلــة ،مثــل جمموعــة
الســبعة ،وجمموعــة اثلمانيــة .ويمكــن أن جنــد ســبب ذلــك يف الكيفيــة الــي
أصبــح بهــا تغــر املنــاخ اآلن أكــر مــن جمــرد مســألة بيئيــة .فقــد أصبحــت
ً
ًّ
وأمنيــا.
شــاغل اقتصاديًّــا
ويمكــن يف كثــر مــن األحيــان العثــور ىلع حاجــز هــام أمــام جنــاح
اتلخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ واتلكيــف معــه يف تصــورات األفــراد غــر
القابلــة للتكيــف ،وذلــك يف شــل تشــكك يف املنــاخ أو نفــور مــن املخاطــر.
وســواء اكن ذلــك باجلهــل أو ســوء الفهــم العلــي أو القنــااعت السياســية أو
اتلضليــل املقصــود ،فقــد أكــدت مســاهمة كريســي جيلهــا أن لإلنــكار ً
دورا
ًّ
هامــا يف كيفيــة تصــور اجلمهــور تلغــر املنــاخ يف الوقــت احلــارض .ومــن املؤكــد أن
هــذا اإلنــكار ً
اغبلــا مــا يتســبب فيــه ويغذيــه عــدم ايلقــن واخلــوف والشــك.
ُ
وبتحديدهــا أن اغبليــة األدبيــات الــي تقــدم أدلــة مضــادة تلغــر املنــاخ تنــر
خــارج األوســاط العلميــة وهلــا صــات باحلــراكت املحافظــة سياسـ ًّ
ـيا ،فإنهــا تشــر
إىل أن اتلوجــه الســيايس هــو جانــب أســايس جيــب أن يوضــع يف االعتبــار مــع
املــي ً
قدمــا.
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ويهــدف القســم اثلــاين إىل استكشــاف الطــرق املؤديــة إىل اتلقــدم يف بنــاء
فهــم شــامل للتفاعــات بــن تغــر املنــاخ واحلوكمــة ادلويلــة .وعــرض عــدد
مــن اآلراء املتباينــة بشــأن السياســات واألمــن واتلمويــل وأدوار اجلهــات الفاعلــة
غــر احلكوميــة ،ممــا يوضــح أن اتلغيــر يف االجتاهــات احلايلــة ممكــن .ولكــن
لــي حيــدث هــذا اتلحــول ،مــن الــروري مشــاركة خمتلــف اجلهــات الفاعلــة
وحــدوث تغــر يف املنظــور.
وقــد تنــاول جوســتافو سوســا-نويز الطبيعــة اهلامــة للسياســات ابليئيــة
بوصفهــا متقاطعــة .ويــرى أن املنظــورات ابليئيــة ينبــي أن تكــون ذات حضــور
إلــزايم عــر أطــر أوســع للسياســات ،وﻻ ســيما يف احلــاالت الــي حتــدث فيهــا
مشــالك بيئيــة اعبــرة للحــدود .ومــع ذلــك ،وىلع الرغــم مــن أن السياســات ابليئيــة
جيــري انلظــر فيهــا بصــورة مزتايــدة داخــل أطــر السياســات ،فــإن ذلك حيــدث يف كثري
مــن األحيــان ببــطء ،ويف كثــر مــن احلــاالت ،ىلع هامــش نظــم السياســات األوســع
ً
نطاقــا .ويمكــن أن جنــد ســبب ذلــك يف اتلعقيــد .إن املشــاريع الكــرى والسياســات
واإلجــراءات  -الــي ســيتم تطويرهــا عــر بيئــات جغرافيــة أوســع  -تميــل إىل أن
تكــون أكــر صعوبــة يف حتقيقهــا .ولكمــا ازداد عــدد األطــراف املعنيــة ،ازداد
تعقيــد اتلوصــل إىل توافــق يف اآلراء أو االتفــاق ىلع الطريــق اذلي يتعــن اتباعــه.
وهــذه يه مشــلة اتلعقيــد وتداخــل القضايــا ابليئيــة مــع الشــواغل السياســية
اتلقليديــة الــي تشــل أســس حتليــل إيــد أتكيــز للــراع ابليــي .وقــد نظــر
هــذا اإلســهام يف فضــح اتلأكيــدات اتلقليديــة املاتلوســية اجلديــدة للصــات
الــي تربــط بــن تغــر املنــاخ والــراع العنيــف مــن خــال استكشــاف عــدد
مــن مواطــن القصــور اهلامــة يف هــذه احلجــج .ويف كثــر مــن حــاالت الــراع
(مثــل احلــرب العامليــة اثلانيــة ،والغــزو العــرايق للكويــت ،وحــرب كــرة القــدم
 ،)1969كثـ ً
ـرا مــا تتفاعــل العوامــل ابليئيــة مــع القضايــا االجتماعيــة والسياســية
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واالقتصاديــة خللــق حــاالت الــراع .بيــد أن هــذه املســاهمة دفعــت بأنــه ً
اغبلــا
مــا يســتحيل الفصــل بــن هــذه الشــبكة مــن الســببية .ونتيجــة ذللــك ،فــإن
اتلأكيــد ىلع أن الــراع هــو نــزاع بيــي هــو أمــر حتــي ويهمــل أســبابًا إضافيــة.
ً
وضعــا خطـ ً
ـرا تلحليــل الــرااعت املعــارصة واملســتقبلية.
وهــذا خيلــق
ٌّ
وتشــر تأكيــدات املســاهمات الــي تقــدم بهــا لك مــن سوســا-نويز ،وإد
أتكيــز إىل احلاجــة إىل حتــول هــام يف تأطــر اتلفاعــات االجتماعية-الطبيعيــة
الــي قــد توفــر للمنظمــات غــر احلكوميــة نافــذة جديــدة مــن اتلأثــر ىلع
السياســات .ويف ســبيل حتديــد املــدى اذلي يكــون فيــه املجتمــع املــدين
واملنظمــات غــر احلكوميــة حمــراكت للتغيــر ،أظهــرت إميــي دوبــوات أهميــة
انلظــر يف تعدديــة اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة مــن انلاحيــة ابليئيــة.
وكثـ ً
ـرا مــا تــؤدي زيــادة املشــاركة إىل اتســاع شــبح اجلهــات الفاعلــة املشــاركة.
ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي هــذه احلالــة ً
أيضــا إىل زيــادة اتلنافــس ىلع الســلطة بــن
أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،ممــا يــؤدي إىل مبــادالت هامــة بــن الطلبــات .ومــن
ثــم يمكــن أن تكــون انلتيجــة املحتملــة ذللــك يه إاعقــة ادلور اذلي تؤديــه
اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة يف عمليــات السياســة ابليئيــة .ونتيجــة ذللــك،
تقــرح هــذه املســاهمة إاعدة تأطــر االســراتيجيات مــن أجــل تعزيــز مشــاركة
املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة.

ويمكــن أن جنــد هــذه احلاجــة إىل اتلحــول يف املســاهمة انلهائيــة يف هــذا
القســم .ويف هــذا اإلســهام ،أظهــر ســيمون لواكتيلــو أن فعايلــة املعونــة ابليئيــة
تعتمــد ىلع عــدد مــن الســمات .وبهــذا ،فــإن املتغــرات الــي كثـ ً
ـرا مــا تــؤدي
إىل اتبــاع نهــج متعــدد األطــراف للمســاعدة يف العمــل أفضــل بكثــر مــن
ً
املخططــات اثلنائيــة .غــر أن االجتاهــات احلايلــة مــا زالــت تظهــر تفضيــا
ً
ً
حجمــا بــدل مــن
للمســاعدة ثنائيــة األطــراف ودلعــم ادلول انلاميــة األكــر
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ادلول الصغــرة ذات القــدرات املحــدودة ىلع االســتجابة .ويوضــح لواكتيلــو هــذه
احلجــة مــع حالــة أمريــكا الالتينيــة  -ولكــن هــذا الوضــع يمكن تكــراره يف
أماكــن أخــرى .ويمكــن نلظــام مــا بعــد مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن
أن يســاعد يف حتقيــق هــذا اهلــدف .ومــع ذلــك ،فــإذا اســتمر نمــط اتلاكثــر احلــايل
اذلي ﻻ تــزال تقاومــه آيلــات اتلمويــل ،فــإن اتلحديــات الــي تعــرض ختصيــص
املعونــة بالشــل املالئــم لألغــراض ابليئيــة ستســتمر ً
أيضــا.
وقــد أظهــر القســم األخــر مــن املجموعــة أن إدارة تغــر املنــاخ جيــب أن
تتجــاوز الــرج العــايج لألوســاط األاكديميــة والقــااعت املقدســة للسياســة
ادلبلوماســية  -واتلحــرك حنــو الزتامــات املؤسســات واألفــراد .وللقيــام بذلــك،
تقــدم هــذه املســاهمات مقدمــة موجــزة للكيفيــة الــي يمكــن أن تتفاعــل
بهــا هــذه األوضــاع املختلفــة تلوفــر طريــق هــام إىل األمــام  -مــع اإلشــارة إىل
مســتقبل معقــد ولكنــه مبــر باخلــر.
وكمــا يستكشــف الو بالكســكيار يف مســاهمته ،فــإن ادلبلوماســية ابليئيــة

تتمتــع باتلجــدد يف جمــال انلظــام ادلويل تلغــر املنــاخ .وباســتخدام حــاالت
دور حــوار اكرتاخينــا يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة ،واملنتــدى العالــي
للنمــو األخــر ،رســمت هــذه املســاهمة الكيفيــة الــي أتاحــت بهــا الشــباكت
ادلبلوماســية ترمجــة الشــواغل املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة إىل لغــة احلوكمــة
ادلويلــة .وقــد بــدأت هــذه الطــرق ادلبلوماســية ،كمــا ورد وصفهــا يف احلاشــية
الــي قدمهــا بشــأن مفاوضــات باريــس  ،2015تــؤيت ثمـ ً
ـارا هامــة بســبب ترســيخها
للصلــة بــن القضايــا وبنــاء اتلحالفــات يف إطــار مفاوضــات مؤتمــر األطــراف
ً
حتــول ًّ
هامــا بالنســبة دلور
احلــادي والعرشيــن .ومــن املهــم أن هــذا يمثــل
ٍّ
الــرااكت يف لك مــن ممارســة ادلبلوماســية ابليئيــة ونظريتهــا .وهــذه الــرااكت
يه الــي تســمح بدخــول املجتمعــات املحليــة اجلديــدة يف العالقــات ادلويلــة
تلغــر املنــاخ.
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ومــع ذلــك ،وكمــا جــادل دونــكان ديبليــدج يف دراســته للجغرافيا السياســية
يف منطقــة القطــب الشــمايل ،أن القــرارت املحيطــة بتغــر املنــاخ حتــدث ىلع مجيع
مســتويات احلكــم  -مــن العالــم إىل املجتمــع املحــي .ويف هــذا الســياق ،كثـ ً
ـرا
مــا تكــون أولويــات املجتمعــات املحليــة ضــد مصالــح املجمــواعت ادلويلــة
األخــرى .ومــن املحتمــل أن يكــون هنــاك مســتقبالن  -مــع «انفتــاح» املنطقــة
القطبيــة الشــمايلة ىلع العمليــات ادلويلــة ،ومــع االســتمرار يف «إنقــاذ» املنطقــة.
وتتشــل هــذه العقــود املســتقبلية مــن ائتالقــات اجلهــات الفاعلــة املحليــة
وادلويلــة امللزتمــة باخلطــوط الرسديــة املختلفــة ملــا يمكــن أن توفــره منطقــة
ً
القطــب الشــمايل للكــرة األرضيــة ودورهــا يف عمليــات أوســع نطاقــا إلدارة تغــر
املنــاخ .وكمــا جيــادل ديبليــدج ،فــإن الكيفيــة الــي ســتؤدي بهــا هــذه املنافســة
ســتكون هلــا عواقــب هامــة عــر انلطــاق الســيايس .وهــذا اتلعقيــد يف اتلفاعــل
املحيل-العالــي هــو اذلي يوفــر نقطــة ابلدايــة تلحليــل الدا ف .كوشتشــيفا تلنفيذ
اســراتيجيات الطاقــة املتجــددة  -وهــو إســهام هل صلــة بالعديــد مــن اآلراء الــي
ســبق اإلعــراب عنهــا يف املجموعــة .وبالنســبة لكوشتشــيفا ،كثـ ً
ـرا مــا يقيــد جنــاح
خمططــات الطاقــة املتجــددة باحلواجــز الــي ختلقهــا األهــداف السياســية األخــرى -
مــن حيــث طبيعتهــا االقتصاديــة أو اتلكنولوجيــة أو اتلنظيميــة أو االجتماعيــة.
ويمكــن العثــور ىلع ديلــل ىلع ذلــك يف اســتمرار إاعنــات الوقــود األحفــوري
أو الصنــااعت انلوويــة  -وكثـ ً
ـرا مــا يتناقــض ذلــك مــع ادلعــم املحــدود نلظــم
الطاقــة املتجــددة .ىلع الرغــم مــن أن الطاقــة قــد تكــون متجــددة وأبديــة ،فمــن
الواضــح يف كثــر مــن األحيــان أن ادلعــم الســيايس واملــايل هلــا ليــس كذلــك -
كمــا يتضــح مــن قــرار حكومــة اململكــة املتحــدة املحافظــة إلنهــاء هــذا ادلعــم
ً
انتظاما
يف اعم  .2015ونتيجــة ذللــك ،جتــادل كوشتشــيفا مــن أجــل تبــي نهــج أكــر
يف األدبيــات األاكديميــة  -لفهــم احلواجــز املعقــدة ،والسياســية بطبيعتهــا ،الــي
حتــول دون اعتمــاد تكنولوجيــا الطاقــة هــذه ىلع الصعيــد الوطــي.
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ومــع ذلــك ،فمــن املهــم أن نالحــظ أن هــذه احلواجــز املؤسســية يمكــن
أن تنهــار  -وهــو مــا جيــري  -بالفعــل .وتستكشــف اثنتــان مــن املســاهمات
انلهائيــة هلــذه املجموعــة ،حركــة تصفيــة األســهم الشــعبية الــي حتمــل شــعار
أنــه ﻻ يمكنــك حــل املشــلة عــن طريــق دعــم اجلهــات الفاعلــة الــي خلقتهــا
ٌّ
يف جوهرهــا .ويف مســاهمتهما ينظــر لك مــن يلــي يونــا ،وأيلكــس يلفرينــا إىل
جــذور هــذه احلركــة  -املؤسســات اتلعليميــة  -لفهــم الطــرق املســتقبلية فيمــا
ًّ
نســبيا -
بعــد .ومــن املهــم أن نالحــظ أن حركــة اتلصفيــة يه حركــة شــبابية
بـ ً
ـدءا مــن ربيــع اعم  2010يف لكيــة ســوارثمور ،بنســلفانيا .بيــد أنــه حبلــول ســبتمرب
 ،2014اكنــت أكــر مــن  500مؤسســة قــد الزتمــت باتلصفيــة مــن األصــول  -وبلــغ
جمموعهــا أكــر مــن  3.4تريليــون دوﻻر أمريكــي .وجيــادل يونــا ويلفرينــا بــأن
األســباب الاكمنــة وراء هــذا االنفجــار لنشــاط اتلصفيــة يمكــن أن جندهــا يف
االســتيالء ىلع الشــعلة مــن قبــل اجليــل اجلديــد اذلي ركــز ىلع تكتيــات ربــط
القضيــة ،وادلعــم والضغــط مــع عــدد مــن جممــواعت املصالــح خمتلفــة االعتقــاد
بــأن اتلغيــر مســتحيل .وكمــا يقــول ماثيــو ريمــر :اكنــت إحــدى انلتائــج اهلامــة
هلــذه احلركــة الشــعبية يه زيــادة الرتكــز ىلع احلاجــة إىل أن تفــرغ صناديــق
الــروة الســيادية لألمــم مــن صنــااعت الوقــود األحفــوري .وباســتخدام عــدد
مــن املصــادر األويلــة ،استكشــف ريمــر هــذا الضغــط والعمليــة يف إطــار القــرر
اذلي اختذتــه الرنويــج يف اعم  2015بتخــي صنــدوق الــروة الســيادية اذلي يضــم
 900مليــار دوﻻر أمريكــي عــن صنــااعت الفحــم .وكمــا يقــول هــذا اإلســهام،
فــإن هلــذا القــرار آثـ ً
ـارا هامــة ىلع انلظــام ادلويل  -نتيجــة لاللزتامــات الفرديــة
واملؤسســية بالطــرق املتقدمــة يف إدارة تغــر املنــاخ .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا األخــذ
ً
باتلصفيــة كأداة للسياســات ال يــزال جديـ ً
ـدا ويواجــه عــددا مــن العوائــق الــي
حتــول دون تنفيــذه بنجــاح .غــر أن هــذه املســاهمات اتلكميليــة تشــر إىل
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مســتقبل أكــر تبشـ ً
ـرا باخلــر؛ واذلي يكمــن فيــه اتلصــدي للكفــاح الشــاق
ضــد الوقــود األحفــوري بالنشــاط ىلع أرض الواقــع.
وبينمــا حنــن نكتــب ذلــك ،فــإن احلــر قــد جــف بالــاد ىلع اتفــاق باريــس
ً
لعــام  .2015هنــاك وعــد .لكــن تلــك يه املســألة .هــذه وعــود ،وليســت أفعــال.
ويف هــذه املرحلــة ،ليــس مــن املعــروف كيــف ســيكون نظــام مــا بعــد باريــس
ً
ناجحــا .كمــا أوجــز هــذا الكتــاب ،جيــب أن يكــون هنــاك املزيــد (ويمكــن أن
يكــون) للقيــام بــه .وال يمكــن العثــور ىلع جنــاح نظــام تغــر املنــاخ يف اتفــاق
بصــورة حرصيــة .وبــدون اخلطــة ابلديلــة ،جيــب أن تنطــوي اخلطــة املبدئيــة ىلع
درجــة مــن إاعدة اتلقييــم ،والعمــل ىلع عــدد مــن املســتويات ،والفهــم بــأن تغــر
املنــاخ أكــر مــن جمــرد اتفــاق باريــس.
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املساهمون
لــوي أوفجــورد بالكســكيار ،حاصــل ىلع درجــة ادلكتــوراه يف العلــوم
ًّ
حايلــا يف جامعــة جــزر فــارو؛
السياســية مــن جامعــة كوبنهاجــن .ويعمــل
حيــث يشــغل منصــب أســتاذ مســاعد ومديــر برنامــج املاجســتري يف دراســات
الشــمال الغــريب واحلوكمــة واإلدارة املســتدامة .وهــو حاصــل ىلع درجــة املاجســتري
املشــركة مــع اجلامعــات املشــاركة مــن جرينالنــد وأيســلندا والرنويــج .كمــا اكن
ً
ـتاذا زائـ ً
ـرا يف املركــز الصيــي ادلانمــاريك للتعليــم وابلحــوث يف بكــن بالصــن.
أسـ
وتشــمل اهتماماتــه ابلحثيــة :احلوكمــة العامليــة ،وتغــر املنــاخ ،والطاقــة ،واملجتمــع
ً
املعــرض للخطــر ،وانلمــو األخــر ،ونظريــات القــوة ،واخلطــاب والــرد ،فضــا
عــن ابلحــث واتلعليــم يف منظــور متعــدد اتلخصصــات .وشــارك يف تأيلــف «رســم
خرائــط للمواقــف الرسديــة للجمــااعت السياســية اجلديــدة يف إطــار االتفاقيــة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ» ،يف السياســة املناخيــة ،2014( .مــع ت .د .نيلســن).
ســايمون دالــي ،رئيــس مركــز اتلجديــد يف احلوكمــة ادلويلــة  CIGIيف
االقتصــاد الســيايس تلغــر املنــاخ بكليــة بالســييل للشــئون ادلويلــة ،وأســتاذ
اجلغرافيــا وادلراســات ابليئيــة يف جامعــة ويلفريــد لورييــه ،واترلــو ،أونتاريــو.
وقــد تلــى تعليمــه يف لكيــة ترينيــي يف دبلــن ،جامعــة فيكتوريــا ،وحصــل ىلع
درجــة ادلكتــوراه مــن جامعــة ســيمون فريــزر .دالــي هــو مؤلــف كتــاب األمــن
ابليــي (جامعــة مينيســوتا للنــر )2002 ،واألمــن واتلغــر ابليــي (بويلــي)2009 ،
وشــارك مؤخـ ً
ـرا يف حتريــر مــع شــانون أويلــر ،جبامعــة اكنســاس «إاعدة تأطــر تغــر
املنــاخ :بنــاء اجلغرافيــا السياســية اإليكولوجيــة»( .روتــدج.)2016 ،
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دونــكان ديبليــدج ،اســتكمل ادلكتــوراه يف رويــال هولــواي ،جامعــة نلــدن
يف اعم  ،2014بالرتكــز ىلع تطويــر السياســة الربيطانيــة املعــارصة جتــاه القطــب
ًّ
حايلــا بــن زمالــة تدريــس
الشــمايل مــن منظــور جيوســيايس حاســم .وهــو جيمــع
مــا بعــد ادلكتــوراه يف رويــال هولــواي ودوره يف إدارة األمانــة للمجموعــة الربملانيــة
الربيطانيــة جلميــع األحــزاب للمناطــق القطبيــة يف وستمنســر .ويف الســابق ،شــغل
ً
أيضــا منصبًــا ًّ
حبثيــا ( )2014-2009بشــأن برنامــج تغــر املنــاخ واألمــن يف املعهــد
امللــي للخدمــات املتحــدة.
إميــي دوبــوي ،مرشــحة لدلكتــوراه ومســاعدة تدريــس يف معهــد ادلراســات
العامليــة وقســم العلــوم السياســية والعالقــات ادلويلــة يف جامعــة جنيــف،
ســويرسا .وتركــز اهتماماتهــا ابلحثيــة ىلع إدارة املــوارد الطبيعيــة املشــركة  -مثــل
امليــاه والغابــات  -يف أمريــكا الالتينيــة وىلع الشــباكت عــر الوطنيــة اخلارجــة
مــن املجتمــع املــدين .وعنــوان أطروحتهــا «مــن املنظمــات القاعديــة إىل الشــباكت
عــر الوطنيــة :حتــوالت امليــاه والغابــات حوكمــة املجتمــع يف أمريــكا الالتينيــة».
نينــا هــول ،زميــل مــا بعــد ادلكتــوراه يف لكيــة هــريت للحوكمــة ،يف برلــن،
أملانيــا .يستكشــف حبثهــا كيــف تتطــور املنظمــات ادلويلــة يف القــرن احلــادي
والعرشيــن .وقــد نــرت عــن تغــر املنــاخ والزنعــة اإلنســانية واملســاواة بــن
اجلنســن يف :السياســة ابليئيــة العامليــة ،واحلوكمــة العامليــة ،واملجلــة األســرايلة
للعلــوم السياســية .دليهــا كتــاب منتظــر مــع روتليــدج ،عــن الــزوح ،واتلنميــة،
وتغــر املنــاخ :املنظمــات ادلويلــة تتجــاوز والياتهــا .أكملــت هــول ادلكتــوراه يف
ً
العالقــات ادلويلــة يف جامعــة أكســفورد .وقــد عملــت ســابقا يف وزارة اخلارجيــة
انليوزيلنديــة ولفــرات قصــرة مــع ايلونيســيف يف نيبــال وإدارة الشــئون
السياســية اتلابعــة لألمــم املتحــدة.
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كريســي م .جيلهــا (نــي هاككيــن) ،مرشــحة لدلكتــوراه يف علــم انلفــس
جبامعــة أوبســاال ،الســويد .يستكشــف حبثهــا كيــف وملــاذا ترتبــط بعــض
األيديولوجيــات االجتماعيــة السياســية (توجيــه اهليمنــة املجتمعيــة ،والليربايلــة
املحافظــة /اليســارية ،وتربيــر انلظــام والســلطوية ايلمينيــة) باملواقــف ابليئيــة
والســلوك .وتركــز أطروحتهــا ىلع العالقــة بــن توجــه اهليمنــة االجتماعيــة
وإنــكار تغــر املنــاخ.
مــزان ر .خــان ،هــو ًّ
حايلــا أســتاذ اإلدارة ابليئيــة يف جامعــة نورث ســاوث ،داك،
بنجالديــش .وقــد حصــل ىلع درجــة ادلكتــوراه مــن لكيــة السياســات العامــة يف
جامعــة ماريالنــد بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وشــغل يف الســابق مناصــب يف
جامعــة بــراون ،وجامعــة مانيتوبــا ،وجامعــة بواتييــه ،وجامعــات لككتــا .ويتألــف
عملــه األخــر مــن جمموعــة واســعة مــن املنشــورات املتعلقــة بالقضايــا ابليئيــة
وتغــر املنــاخ ،بمــا يف ذلــك كتابــان حديثــان :حنــو نظــام ملــزم للتكيــف مــع
تغــر املنــاخ :إطــار مقــرح (نلــدن ونيويــورك :روتــدج ،2014 ،و )2015والســلطة يف
االحــرار العالــي :السياســات اجلديــدة تلغــر املنــاخ وإاعدة االنتشــار مــن عــدم
املســاواة ابليئيــة (اكمربيــدج :معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .)2015 ،وهــذا
األخــر شــارك يف تأيلفــه مــع ديفيــد كيبليــت ،وج .تيمونــز روبرتــس .باإلضافــة
إىل عملــه األاكديــي ،فقــد شــل جـ ً
ـزءا مــن الوفــد ابلنغــايل ملفاوضــات الفريــق
احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ منــذ اعم .2001

ﻻدا ف .كوشتشــيفا ،حصلــت ىلع املاجســتري وادلكتــوراه يف العلــوم السياســية
ًّ
حايلــا أســتاذ مســاعد يف العلــوم السياســية يف لكيــة
مــن جامعــة أورجيــون .ويه
الشــئون العامــة وادلويلــة يف جامعــة وﻻيــة اكرويلنــا الشــمايلة .وتســتلهم أحباثهــا
احلايلــة مــن املشــالك املعــارصة للحوكمــة ابليئيــة واتلنميــة املؤسســية والعالقــات
بــن احلكومــة واملجتمــع والسياســة العامــة املقارنــة .وقــد نــرت الالحئــة
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ابليئيــة املقارنــة يف الواليــات املتحــدة وروســيا :املؤسســات ،واإلدارات املرنــة،
واحلكم(نيويــورك :صــي للطباعــة - )2008 ،اذلي يــدرس السياســات الســابقة
للــروط الســتبدال القيــادة وأنظمــة اتلحكــم بــأدوات مرنــة؛ مثــل الربامــج
اتلحفزييــة واتلصاريــح القابلــة للتــداول ورســوم اتللــوث.
أيلكــس يلفرينــا ،باحــث بمركــز مانــدال رودس وفولربايــت جبامعــة واشــنطن،
حيــر رســاتله لدلكتــوراه بالرتكــز ىلع العدالــة املناخيــة .وقــد استكشــفت
حبوثــه جمموعــة مــن املواضيــع ذات الصلــة ،بمــا يف ذلــك اهلجــرة انلامجــة عــن
تغــر املنــاخ ،واهلندســة اجليولوجيــة ،ورضائــب الكربــون ،وتعويضــات املنــاخ،
والفقــر العالــي ،وحقــوق الطبيعــة .وهــو يشــارك بشــل كبــر يف تصفيــة
جامعــة واشــنطن ،ومحلــة مؤسســة جيتــس تلصفيــة الوقــود األحفــوري ،ومحلــة
ً
ًّ
حايلــا ،اســتنادا إىل
 350.Orgتلصفيــة نظــام اتلقاعــد بمدينــة ســياتل .ويعمــل
أعمــاهل ابلحثيــة واحلقوقيــة ،عــي كتــاب عــن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري
والعدالــة املناخيــة .وهــو ً
أيضــا عضــو باللجنــة اتلوجيهيــة للكربــون يف واشــنطن،
ويه دعــوة غــر رحبيــة لرضيبــة الكربــون اتلدرجييــة املحايــدة لإليــرادات يف
واليــة واشــنطن.

ســيمون لواكتيلــو ،باحــث متفــرغ يف معهــد لــورا ،وهــو مركــز للبحــوث العامة
مقــره يف مكســيكو ســييت .ومديــر برنامــج ابلحــوث يف اتلعــاون ادلويل واتلنميــة
والسياســة العــام يف نفــس املؤسســة .حيمــل لواكتيلــو بكالوريــوس يف اتلاريــخ مــن
جامعــة ابلندقيــة ،إيطايلــا ،ولكيــة نلــدن اجلامعيــة .كمــا أنــه حاصــل ىلع درجــة
املاجســتري يف العالقــات ادلويلــة مــن لكيــة نلــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية،
ودرجــة ادلكتــوراه يف احلكــم مــن أجــل اتلنميــة املســتدامة مــن جامعــة فينيســيا
ادلويلــة ،إيطايلــا .وتتنــاول اهتماماتــه ابلحثيــة اإلاغثة يف حــاالت الكــوارث وتغري
ـرا استشـ ًّ
املنــاخ والعمــل اإلنســاين واالســتدامة .وقــد عمــل لواكتيلــو خبـ ً
ـاريا دلى
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العديــد مــن واكالت األمــم املتحــدة ،بمــا يف ذلــك برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة،
مكتــب األمــم املتحــدة املعــي باملخــدرات واجلريمــة ،مركــز األمــم املتحــدة
ً
للمعلومــات ،ومكتــب األمــم املتحــدة تلنســيق الشــئون اإلنســانية ،فضــا
عــن بنــك اتلنميــة لــدول األمريكيــة .وهــو مؤلــف ألكــر مــن عــرة كتــب
والعديــد مــن املقــاالت نــرت باللغــات اإلجنلزييــة واإلســبانية واإليطايلــة.
ًّ
حايلــا شــبكة ابلحــوث املكســيكية املعنيــة باتلعــاون ادلويل واتلنميــة.
وينســق
أورســوال أوزوادل ســرينج ،أســتاذة يف املركــز اإلقليــي للبحــوث متعــددة
اتلخصصــات اتلابــع للجامعــة الوطنيــة املســتقلة يف املكســيك ،وتركــز ىلع
املســاواة بــن اجلنســن .ويه حاصلــة ىلع درجــة ادلكتــوراه يف األنرثوبولوجيــا
االجتماعيــة مــع الرتكــز ىلع اإليكولوجيــا مــن جامعــة زيــورخ .واكنــت الرئيســة
األوىل لربنامــج الضعــف االجتمــايع جبامعــة األمــم املتحــدة .ويه عضــوة يف
الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــر املنــاخ ،وجمموعــة العمــل اثلانيــة ،ويف
اتلقريــر العالــي للعلــوم االجتماعيــة .واكنــت أوزوادل ســرنج منســق املراجعــن

بشــأن قضايــا امليــاه يف ســياق اتلوقعــات ابليئيــة العامليــة (جيــو .)5واكنــت وزيــرة
اتلنميــة ابليئيــة ( )1998-1994يف واليــة موريلــوس املكســيكية ،وأول حماميــة
لإليكولوجيــا النســائية يف املكســيك ( .)1994-1992وعــاوة ىلع ذلــك ،اكنــت
ً
أيضــا رئيســة للرابطــة ادلويلــة بلحــوث الســام ( )2000-1998واألمــن العــام
ملجلــس أمريــكا الالتينيــة بلحــوث الســام (.)2006-2002
ماثيــو ريمــر ،هــو أســتاذ يف قانــون امللكيــة الفكريــة واالبتــار يف لكيــة
القانــون جبامعــة كويزنالنــد للتكنولوجيــا .ريمــر هــو أحــد قــادة برنامــج جامعــة
كويزنالنــد للتكنولوجيــا للبحــوث القانونيــة يف جمــال امللكيــة الفكريــة واالبتاكر،
وعضــو يف مركــز جامعــة كويزنالنــد للتكنولوجيــا لألحبــاث اإلعالميــة الرقميــة،
واملركــز األســرايل بلحــوث القانــون الصــي ،وبرنامــج جامعــة كويزنالنــد
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للتكنولوجيــا للقانــون ادلويل واحلوكمــة العامليــة .يــود ريمــر أن يعــر عــن امتنانــه
لشــارلوت وود بمحادثاتهــا وأحباثهــا وعملهــا يف جمــال السياســة العامــة بشــأن
الصناديــق املســتقبلية وتصفيــة الوقــود األحفــوري .وقــد حظــي هــذا ابلحــث
بدعــم الزمالــة املســتقبلية ملجلــس ابلحــوث األســرايل بشــأن امللكيــة الفكريــة
وتغــر املنــاخ :ابتــار تكنولوجيــا نظيفــة.
يلــي يونــا ،تســتكمل درجــة ابلاكلوريــوس يف ادلراســات ابليئيــة وابليولوجيــا
(السياســات العامــة البســيطة) يف لكيــة دارتمــوث يف هانوفــر ،نيوهامبشــاير .وقــد
درســت يونــا العلــوم والسياســات يف القطــب الشــمايل يف دارتمــوث .يونــا يه
ً
أيضــا منســقة جمتمعيــة وقــد عملــت ىلع العديــد مــن محــات الشــباب للعدالــة
املناخيــة ،بمــا يف ذلــك حتــول الســلطة يف كنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
ومحلــة تصفيــة دارتمــوث مــن الوقــود األحفــوري .تســلمت لونــا ميدايلــة الشــباب
مــن نائــب حمافــظ كيبيــك ،ومحلــت لقــب انلاشــطة ابليئيــة األوىل يف كنــدا حتــت
ســن ً 25
اعمــا يف .2013
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