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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 
ــاون  ــة ىلع اتلع ــه ابلحثي ــز اهتمامات ــا. ترتك ــت أجنلي ــة إيس ــن جامع ــية م السياس
ادلويل يف جمــال ابليئــة، والسياســات ابليئيــة وتغــري املنــاخ ىلع املســتوى اإلقليــي 
)االحتــاد األورويب وأمريــكا الشــمايلة( واملســتوى الوطــي - مــع اهتمــام خــاص 
جبــودة اهلــواء وسياســات املحيطــات ىلع حــدٍّ ســواء. وهــو عضــو يف شــبكة ابلحوث 
املكســيكية حــول اتلعــاون ادلويل واتلنميــة REMECID، مــن بــن مجعيــات حبثية 

أخرى. 

إد أتكيــزن 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 
ــات  ــة للمخطط ــاف املعارض ــتخدمة يف إضع ــات املس ــاص ىلع اخلطاب ــل خ بش
ــع  ــة األوس ــه ابلحثي ــمل اهتمامات ــة. وتش ــة اتلحتي ــاء ابلني ــالح وبن ــة لإلص املهم

نطاقًــا رسديــات اتلغــري املنــايخ، والــزناع  ابليــي، واألنرثوبوســن.





ملخص
ليــس مــن قبيــل املبالغــة القــول بــأن تغــري املنــاخ وقضايــا ابليئة قــد أصبحت 
ــدة يف جمــال العالقــات ادلويلــة. إن مناقشــات واســرتاتيجيات  ــة مزتاي هلمــا أهمي
وآيلــات اتلخفيــف واتلكيــف يتــم تطويرهــا بالاكمــل ىلع املســتوى ادلويل، وهــو 
ــك،  ــا ىلع الفــروق ادلقيقــة يف السياســات ادلويلــة. وعــالوة ىلع ذل ــدل اغبًل مــا ي
فــإن اتلعقيــدات املالزمــة تلغــري املنــاخ جتعلــه ظاهــرة شــائكة بشــل خــاص 
بالنســبة للحوكمــة ادلويلــة. ومــع ذلــك، فــإن اإلجــراءات املتخــذة ىلع الصعيــد 

ــاخ. ادلويل ما زالــت توفــر أجنــع الطــرق للتصــدي لشــبح تغــري املن

يف أعقــاب مؤتمــر باريــس 2015، تقــدم هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت 
ــورد  ــاخ. وت ــة، وتغــري املن ــات ادلويلــة، وابليئ ــن العالق ــة املعقــدة ب ــا للعالق فهًم
ــم  ــارات تلقيي ــم املس ــف أه ــة، وتستكش ــة لدلراس ــات احلايل ــل االجتاه تفاصي
القضايــا ابليئيــة بوصفهــا مســألة تتعلــق باحلوكمــة ادلويلــة، كمــا توفــر وجهــات 
ــا  نظــر حــول املســار املتجــه قُُدًمــا. وتقــدم لك مســاهمة يف املجموعــة فهًمــا مهمًّ
ــن  ــا تب ــرى، وكم ــل اذلروة. باألح ــن أن تمث ــس ال يمك ــة باري ــرة أن اتفاقي لفك

ــة. ــة اجلهــود العاملي هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت، إنمــا يه بداي





مقدمة

تغري املناخ والعالقات ادلويلة
 إد أتكيزن

 جامعة بريستول، اململكة املتحدة
 جوستافو سوسا-نونزي
معهد مورا، املكسيك

يف 12 نوفمــرب 2015، جلســت جمموعــة مــن 50 طابًلــا مــن طــالب املــدارس يف 
بريســتول باململكــة املتحــدة، للمشــاركة يف تمريــن تفــاوض شــبه منظــم، بهــدف 
واحــد: أن يقومــوا مًعــا بتكويــن نظــام اعلــي إجيــايب للتخفيــف واتلكيــف مــع 
شــبح اتلغــري املنــايخ املتحــول)1(. لقــد اكن حدثًــا صغــرًيا، ولكنــه تضمــن مغــزى 
ــا. يف جتميــع االســرتاتيجيات ادلويلــة مًعــا، اضطــر مجيــع املشــاركن للتصــارع  هامًّ
مــع تعقيــدات املصالــح الوطنيــة )ســواء اكنــوا ُمْؤثريــن ىلع أنفســهم، أو منغمســن 
يف املصلحــة اذلاتيــة( ىلع املســتوى ادلويل. اكنــت انلتيجــة، باختصــار، فوضويــة. 
ــتولت  ــات. اس ــن املفاوض ــر Greenpeace م ــالم األخ ــة الس ــحبت منظم انس
الربازيــل ىلع امليكروفــون مــن رؤســاء اجللســة. أمــا الســويد وروســيا فقــد ســارت 
إحداهمــا ىلع نهــج األخــرى، تعبــرًيا عــن عــدم ســعادتهما برسقــة األضــواء مــن 
قبــل الربازيــل. وبصــورة مؤثــرة، اكنــت هــذه الطبيعــة الفوضويــة موجــودة حــى 
بــدون تعقيــدات نظــام تغــري املنــاخ - فليــس هنــاك حــق يف إجــراء تعديــالت، 
ــد اكن  ــة. لق ــارج القاع ــن خ ــدود م ــط حم ــع ضغ ــق اآلراء، م ــة إىل تواف وال حاج
رضًبــا مــن رضوب املعجــزات أن يتــم الوصــول إىل أي شــل مــن أشــاكل االتفــاق 

ــا للغايــة. – ولكنــه حــدث، واكن هــذا إجيابيًّ
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ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

يف 12 ديســمرب 2015، تدفــق مندوبــو مــا يقــرب مــن 200 دولــة إىل »لــو بورجيــه« 
ــراف  ــن لألط ــادي والعرشي ــر احل ــة للمؤتم ــة العام ــور املناقش ــس حلض يف باري
 .UNFCCC ــاخ ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم COP-21، يف اتفاقي

بعــد أســبوعن مــن املفاوضــات املحمومــة - والــيت اغبًلــا مــا اكنــت يلليــة - تــم 
ــة  ــا بمثاب ــم اعتباره ــيت ت ــة، ال ــذه اللحظ ــت ه ــاق. محل ــودة اتف ــل إىل مس اتلوص
ــة.  ــوًدا عظيم ــت وع ــايخ، محل ــري املن ــد اتلغ ــة ض ــي يف املعرك ــف تاري منعط
ــة، فــإن إنشــاء آيلــة  وبهــدف إبقــاء درجــات احلــرارة أقــل مــن 1.5 درجــة مئوي
ــري  ــض - وتوف ــات باتلعوي ــتبعاد املطابل ــن اس ــم م ــد واألرضار - ىلع الرغ الفق

ــام. ــا إىل األم ــاًرا مهمًّ ــدم مس ــا تق ــة، لكه ــاخ الوطني ــط املن خط

ومقارنــة بالكيفيــة الــيت أمكــن بهــا هلــذا املؤتمــر أن ينجــح - وقــد ســبق 
ــدة.  ــوات انلاق ــتمرت األص ــك، اس ــع ذل ــا. وم ــد تقدًم ــك يع ــإن ذل ــك - ف هل ذل
لكــن يبــدو أن ادلول واملجتمعــات الضعيفــة قــد أصابهــا القليــل مــن اتلغــري، 
كمــا يظهــر أن هــدف ابلقــاء حتــت 1.5 درجــة مئويــة غــري قابــل للتحقــق، وأن 
آيلــات اتلخفيــف األكــرث تقدميــة اغئبــة بشــل ملحــوظ. وىلع الرغــم ممــا حــدث 
مــن ارتيــاح يف »لــو بورجيــه«، فــإن الوقــت وحــده ســيخربنا مــا إذا اكن هــذا هــو 

ــم. االتفــاق اذلي حيتاجــه العال

وقــد وُضــع هــذا الكتــاب يف األســابيع واألشــهر الســابقة ملؤتمــر باريــس، وحى 
وقــت كتابــة هــذا اتلقريــر، لــم يكــن حــرب االتفاقيــة قــد جــف بعــد. ونتيجــة 
ذللــك، ال يمكــن هلــذه املجموعــة مــن املقــاالت أن تقــدم أي حتليــل متماســك 
ــري  ــى إىل توف ــا تس ــك، فإنه ــن ذل  م

ً
ــدال ــه. وب ــا اذلي تمثل ــايض قُُدًم ــار امل للمس

فهــم تكميــي للكيفيــة الــيت جيــب أن يســى بهــا املجتمــع ادلويل إىل إاعدة تقييــم 
فهمــه تلغــري املنــاخ، وتكتيــاكت اتلخفيــف واتلكيــف، وملــاذا يتعــن عليــه ذلك. 

باريــس ليســت يه احلــل - جيــب فقــط أن تكــون ابلدايــة.
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ــك ىلع  ــل - ويه كذل ــورة أقاوي ــر يف ص ــد تظه ــاله، ق ــة األوىل أع ــذه احلال ه
ــاء  ــع أحن ــا يف مجي ــم تنظيمه ــبق أن ت ــة س ــات املماثل ــن الفعايل ــح. آالف م األرج
العالــم، ويه تشــري مجيًعــا إىل االســتنتاج نفســه: إن تغــري املنــاخ وابليئــة 
ــس  ــن العك ــة، ولك ــات ادلويل ــال العالق ــدة يف جم ــة مزتاي ــبان أهمي يكتس
صحيــح أيًضــا. لقــد تــم تطويــر اســرتاتيجيات وآيلــات للتخفيــف مــن آثــار تغــري 
ــرصااعت  ــبعها ب ــؤدي إىل تش ــا ي ــد ادلويل - مم ــه ىلع الصعي ــف مع ــاخ واتلكي املن
السياســة ادلويلــة واحلوكمــة. وهــذا أمــر مثــري للمشــالك: فآثــار تغــري املنــاخ لــن 
 مــن 

ً
يتــم اختبارهــا يف املقــام األول ىلع مقيــاس مبــدأ وســتفايلا، بــل ســتؤثر بــدال

ــة  ــدو أن املفارق ــد يب ــذا، ق ــي. وهك ــم ىلع املســتوى املح ــن ه ــاة م ــك ىلع حي ذل
ــا القــرار  ــة أنشــئت؛ حيــث نشــعر بالظواهــر ىلع أحــد املســتويات، بينم املتناهي

ــر. ــتوى آخ ــاذه ىلع مس ــم اخت يت

ــة  ــاخ - واملســئويلات املتعلق ــري املن ــي تلغ ــع العال ــك، ونظــًرا للطاب ــع ذل وم
ــف)2(.  ــف واتلكي ــو اتلخفي ــرق حن ــع الط ــر أجن ــتوى ادلويل يوف ــإن املس ــه، ف ب
وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن اآلثــار املحليــة تلغــري املنــاخ يمكــن أن تتجــاوز املوقــع 
ــوريا -  ــرب يف س ــط احل ــن رب ــد ادلويل. ويمك ــة ىلع الصعي ــون ملموس وأن تك
وأزمــة الالجئــن املرتبطــة بهــا - بفــرتة طويلــة مــن اجلفــاف يف ابلــدل اذلي دفــع 
فقــراء الريــف إىل املــدن لــي جيــدوا مســتقبلهم حمــدوًدا باحلكــم االســتبدادي 
ــي  ــري اهليدرويل ــد اتلكس ــعبية ض ــات الش ــت االحتجاج ــد نم ــس. وق واتلقاع
واتلخلــص مــن صنــااعت الوقــود األحفــوري، تلصبــح حتالًفــا اعمليًّــا مــن املجتمــع 
ــط  ــل الوس ــتقبل احل ــإن مس ــرًيا، ف ــراد. وأخ ــية واألف ــزاب السياس ــدين، واألح امل
اذلي تنتظــره العديــد مــن ادلول اجلزريــة الصغــرية انلاميــة SIDS، بســبب ارتفــاع 
مســتوى ســطح ابلحــر، واملصــري غــري املحســوم لســاكنها، قــد أديــا إىل فهــم واضح 

للظلــم ادلويل املوجــود يف املفاوضــات متعــددة األطــراف حــول تغــري املنــاخ.
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إنهــا تلــك احلالــة األخــرية الــيت تمنحنــا قــراءة هامــة تلغــري املنــاخ: ويه أنــه 
يمثــل أزمــة وجوديــة. ليــس للكوكــب، ولكــن بالنســبة نلــا. ومــع ذلــك، ونظــًرا 
لألوضــاع ابليئيــة اخلطــرية الــيت ســيجد فيهــا كثــريون مــن العالــم أنفســهم، فــإن 
ــاخ  ــري املن ــن تغ ــات ب ــم العالق ــود لفه ــن اجله ــد م ــذل املزي ــة إىل ب ــاك حاج هن
ــة  ــة كنقط ــذه املجموع ــا ه ــيت تتخذه ــة ال ــك احلاج ــة. ويه تل ــة ادلويل واحلوكم
انطــالق هلــا. وللقيــام بذلــك، فإنهــا تقــوم بتتبــع خــط غــي مــن األدبيــات. مــن 
ــز )2009(،  ــوين جيدن ــاردن )1968(، إىل أنت ــت ه ــك )1971(، وجاري ــول ر. إيريل ب
ــول  ــه ىلع عق ــاخ وحوكمت ــري املن ــال تغ ــتحوذ جم ــن )2015(؛ إذ اس ــويم كالي ونع

كثرييــن.

فابلاحثــون يف ادلراســات األمنيــة اغبًلــا مــا يصــورون املشــالك ابليئيــة 
ــًدا لألمــن ادلويل - مــع تركــزي مزتايــد ىلع تغــري املنــاخ)3(. فيمــا  باعتبارهــا تهدي
نظــر آخــرون إىل مناقشــة املشــالك العاملية الشــائعة )مثل اســتنفاد طبقــة األوزون، 
واالحتبــاس احلــراري( كقضايــا جيــب حلهــا يف االتفاقــات متعــددة األطــراف))(، 
ــات،  ــذه األدبي ــالل ه ــن خ ــر م ــات انلظ ــن وجه ــد م ــم العدي ــم تقدي ــد ت وق
ــار  ــرتض أنص ــد اف ــراء دويل. وق ــاذ إج ــة إىل اخت ــة للحاج ــة أو رافض ــا داعم إم
ادلاروينيــة االجتماعيــة وجــود عالقــة قويــة بــن الطبيعــة، والبرشيــة اجلماعيــة)5( 
والــيت مــن شــأنها أن توفــر تربيــرات بيولوجيــة لالقتصاديــات الرأســمايلة القائمــة 
ــذه  ــار ه ــاخ)6(. يف إط ــري املن ــة تغ ــه أزم ــام يواج ــل«، يف نظ ــه يعم ــدأ »دع ىلع مب
القــراءة، يمكــن لألســواق احلــرة أن تــؤدي دوًرا حاســًما يف اتلعامــل مــع نــدرة 
ــوق  ــأن الس ــاد ب ــز. فاالعتق ــري احلاف ــالل توف ــن خ ــة، م ــوارد الطبيعي ــردي امل وت
ــذا  ــل ه ــة مث ــن مالحظ ا. ويمك ــتمرًّ ــزال مس ــالك ال ي ــع املش ــج مجي ــوف يعال س
النشــاط يف خمططــات خفــض االنبعاثــات انلاجتــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا 
ــة  ــون، وخصخص ــارة الكرب ــات، وجت ــة الغاب ــة إزال REDD، وREDD + ملاكفح
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ــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن مثــل  ــم. ومــع ذل ــع أحنــاء العال ــاه يف مجي إمــدادات املي
هــذه املخططــات تعرضــت النتقــادات واســعة، باعتبارهــا ســاحة جديــدة لتســليع 
املــوارد)7(. ونتيجــة ذللــك، إذا أردنــا إصــالح السياســات ابليئيــة، ينبــي أن نضــع 
 مــن اتلغــريات االجتماعيــة واتلغــريات ابليئيــة)8(، وكذلــك 

ًّ
يف اعتبارنــا كال

ــا  ــاخ جيربن ــري املن ــظ أن تغ ــم أن نالح ــن امله ــا. وم ــالن به ــيت يتفاع ــة ال الطريق
مجيًعــا ىلع مواجهــة ســؤال وجــودي هــام: مــا جوهــر عالقتنــا بالعالــم الطبيــي؟

باختصــار، مرحبـًـا بكــم يف عــرص األنرثوبوســن. مجيــع الاكئنــات احليــة تقــوم 
بتحويــل مســكنها بدرجــة مــا، نقــار اخلشــب يصنــع ثقوًبــا يف األشــجار، ممــا يؤدي 
إىل إنشــاء مواقــع لألعشــاش، القــوارض تقــوم حبفــر اجلحــور، والقنــادس تبــي 
الســدود. أمــا املجتمــع البــرشي، فقــد أخذهــا إىل مســتوى جديــد. لقــد تــم جتزئة 
ــالل  ــن خ ــب األرض م ــرية ىلع كوك ــة الكب ــة انلهري ــف األنظم ــن نص ــرث م أك
ــات  ــي تدفق ــل ثل ــالق إىل تعطي ــد عم ــن 5.000) س ــرث م ــدود، وأدى أك ــاء الس بن
امليــاه العذبــة الطبيعيــة يف مجيــع أحنــاء العالــم. لقــد قمنــا باســتزناف مســتنقعات 
ومســتوداعت امليــاه اجلوفيــة بأكملهــا. وغرينــا دورة الكربــون، ودورة انليرتوجــن، 
ــا  ــا وعواقبه ــدى هيمنته ــة تتع ــق حري ــأنا مناط ــد أنش ــات. لق ــة املحيط ومحوض
ابليئيــة حــدود أطرافهــا. ويقــع مــا يقــرب مــن 70% مــن اغبــات العالــم ىلع مســافة 
تقــل عــن نصــف ميــل تفصــل مــا بــن حافــة الغابــة واملناطــق احلريــة املوجودة 
خارجهــا. إن مفهــوم الربيــة هــو اآلن بمثابــة اتلحفــة اتلارخييــة. فقــد انقرضــت 
ــا  ــل نتيجــة ألفعانلــا. وانتهــت الطبيعــة ابلكــر؛ حيــث قمن ــد مــن الفصائ العدي
ــرف  ــن اتلع ــري املمك ــن غ ــح م ــى أصب ــة ح ــا املادي ــاء بيئتن ــخريها، وإنش بتس
ــا( تمــوت، واألرض أصبحــت بالــاكد جمــرد حاشــية يف  ىلع ابليئــة الطبيعيــة. )اغي

تاريــخ اإلنتــاج واالســتهالك.
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ــات  ــع أســبابه - انبعاث ــم توزي ــة. يت ــاخ هــو مشــلة مشــاعية اعملي تغــري املن
ــام  ــرب انلظ ــا ع ــعور به ــا والش ــان - وتأثريه ــع اإلنس ــن صن ــة م ــازات ادلفين الغ
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 بتغــري املنــاخ ، غــري أن ترســيخ تلــك املفاهيــم حمــدود. وقــد تكــون هذه 
ــاالت  ــم حل ــذه املفاهي ــص ه ــبب ختصي ــاص بس ــل خ ــاكيلة بش ــدات إش اتلأكي
ــل  ــيت تعم ــة ال ــري احلكومي ــة غ ــات الفاعل ــتضافة اجله ــال اس ــع إهم ــا، م بعينه
داخــل حــدود ادلولــة وخارجهــا، ولكهــا تتقاســم درجــة مــن هــذه املســئويلة. إنــه 
ــم أن  ــن امله ــح م ــاخ؛ يصب ــري املن ــبة تلغ ــن بالنس ــؤالء الفاعل ــة ه ــل أهمي يف ظ
ــل جممــواعت معقــدة تتكــون مــن  ــات متجانســة، ب نفهــم أن ادلول ليســت كيان
ــذا  ــة. وه ــات ادلويل ــاق السياس ــدى نط ــة تتع ــرية ومتاكمل ــدات صغ ــة ووح أنظم
ــاخ  ــري املن ــن تغ ــة ب ــاف العالق ــد استكش ــه عن ــب فهم ــا جي ــو م ــد ه اتلعقي

ــة. ــات ادلويل والعالق

ــد،  ــذا اتلعقي ــدي هل ــل تمهي ــارئ بديل ــد الق ــاب إىل تزوي ــذا الكت ــدف ه يه
ــة.  ــات ادلويل ــال العالق ــا يف جم ــة وفهمه ــاف ابليئ ــه اكتش ــم في ــياق اذلي يت والس
ــذا  ــة ه ــب إقام ــن الصع ــدات، م ــذه اتلعقي ــًرا هل ــه نظ ــظ أن ــم أن نالح ــن امله وم
االستكشــاف وفًقــا إلطــار دقيــق نلظريــة العالقــات ادلويلــة. هــذه املجموعــة مــن 
ــل  ــل ىلع اتلوص ــك تعم ــن ذل  م

ً
ــدال ــا ب ــرض - ولكنه ــذا الغ ــت هل ــاالت ليس املق

بشــل إمربيــي ملثــل هــذا الفهــم يف خــربة تغــري املنــاخ ىلع املســتوى ادلويل - ســواء 
اكن ذلــك يف شــل نــزاع، أو مفاوضــات، أو اآليلــات الــيت أنشــأها املجتمــع العالــي.

يف هــذا الكتــاب، تطلعنــا إىل استكشــاف مــا نعتــربه بعًضــا مــن املوضــواعت 
الرئيســية تماشــيًا مــع هــذا اهلــدف. وحنــن نــدرك تماًمــا أن العديــد مــن القضايــا 
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ــتُبِعَدت  ــد اس ــام ادلويل، ق ــاخ وانلظ ــري املن ــة وتغ ــن ابليئ ــة ب ــة بالعالق املتعلق
مــرااعًة حلجــم الكتــاب بدرجــة أكــرب مــن مــرااعة القضايــا املنســية. وفيــه ثالثــة 
أقســام يه مســاهمات ملؤلفــن مــن خلفيــات أكاديميــة متنوعــة، وتوزيــع جغــرايف 
ــان  ــاب مقيم ــذا الكت ــررا ه ــة. فمح ــن ابلداي ــَذ م ِ

ُّ
ــرار واع اخت ــذا ق ــف. وه خمتل

ــوايل،  ــدة(، ىلع اتل ــة املتح ــتول )اململك ــيك(، وبريس ــييت )املكس ــيكو س يف مكس
ــا  ــول أيًض ــذه الفص ــل ه ــارات. وتمث ــس ق ــن مخ ــاهمات م ــتقبال مس ــد اس وق
جمموعــة مــن األصــوات األاكديميــة  مــن مرشــي ادلكتــوراه إىل األســاتذة. هاتــان 
ــا  ــاخ يه قضاي ــري املن ــة وتغ ــا ابليئ ــة - قضاي ــن األهمي ــدر م ــان ىلع ق اخلاصيت
ــرًيا،  ــو. وأخ ــذا انلح ــا ىلع ه ــل معه ــي اتلعام ــال، وينب ــة األجي ــة ومتداخل اعملي
يتبــى هــذا الكتــاب مــدى تعقيــد تغــري املنــاخ مــن خــالل نســج الفكــر متعــدد 
ــون، وعلــم انلفــس،  ــم تمثيــل علــم االجتمــاع، والقان االختصاصــات؛ حيــث يت

ــاخ يف املجــال ادلويل. ــح استكشــافًا واســًعا للمعــى ادلقيــق تلغــري املن بمــا يتي

ــم األول:  ــدم القس ــتقلة؛ يق ــام مس ــة أقس ــن ثالث ــاب م ــذا الكت ــون ه يتك
ــن  ــلة م ــاخ، ويه سلس ــري املن ــة وتغ ــول ابليئ ــة ح ــات ادلويل ــات العالق اجتاه
املســاهمات الــيت تســى إىل وضــع هــذه املجموعــة يف ســياقها، واستكشــاف كيفية 
تفاعــل تغــري املنــاخ مــع املســتوى ادلويل. يــرشح هــذا القســم اذلي يتألــف مــن 
مخــس مســاهمات، االجتاهــات املعــارصة الــيت تفيــد اتلفاهمــات ادلويلــة للقضايــا 

ابليئيــة وتغــري املنــاخ.

يقــدم الفصــل األول، اذلي أعــده مــزيان خــان، إدارة تغــري املنــاخ نلظريــات 
ــن  ــة )ضم ــة، وابلنيوي ــة، والليربايل ــاف دور الواقعي ــة، واستكش ــات ادلويل العالق
ــاخ. وكمــا يؤكــد  ــا للنظــام ادلويل للتكيــف مــع تغــري املن أمــور أخــرى( يف فهمن
ــع  ــوم«. وم ــة ايل ــية العاملي ــل لدلبلوماس ــل املدل ــو الطف ــاخ ه ــري املن ــان: »تغ خ
ذلــك، فــإن هــذا اغبًلــا مــا يتجاهــل اتلعقيــد اجلوهــري هلــذه الظاهــرة كمشــلة 
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ــار  ــالل إط ــن خ ــة املثايلة«)9(م ــة األخالقي ــذه »العاصف ــان ه ــم خ ــية. يفه سياس
ــة انلظــام، والوظيفيــة املؤسســية،  نظــري يســتي مــن الليربايلــة اجلديــدة، ونظري
قبــل طــرح منظــور جديــد. وللقيــام بذلــك، تســى هــذه املســاهمة الستكشــاف 
تغــري املنــاخ بوصفــه خيلــق معيــاًرا أخالقيًّــا جديــًدا مــن الصالــح العــام العالــي، 
والــرر العــام العالــي، بمــا يفتــح حتليــاًل تلعقــد اتلكيــف مــع تغــري املنــاخ مــن 

ــة. ــتوى املمارس ــة وىلع مس ــة انلظري انلاحي

تقــدم أورســوال أوزوادل ســربينج تقريــًرا للعالقــات املتبادلــة املعقــدة، واتلغذية 
ــن  ــن انلظــام البــرشي وابليــي. مــن خــالل اســتخدام نهــج جيمــع ب ــدة ب املرت
ــي HUGE Security، تستكشــف مســاهمتها  األمــن البــرشي، واجلنســاين، وابلي
ــال،  ــات األعم ــات وجمتمع ــن احلكوم ــراف ب ــددة األط ــات متع ــدوى املفاوض ج
واملجتمعــات املنظمــة فيمــا يتعلــق بأهــداف االســتدامة طويلــة األجــل. تــرشح 
أوزوادل ســربينج، وتمــزي بــن مفاهيــم اتلغــري ابليــي العالــي وتغــري املنــاخ، وبــن 
»األنرثوبوســن« وأهميــة خدمــات انلظــام اإليكولــويج. وعــالوة ىلع ذلــك، تقــدم 

توضيحــات حــول نمــوذج الضغــط واالســتجابة لــدلول.

ــرشح  ــة«، ي ــانية والطبيع ــط اإلنس ــة: رب ــة ادلويل ــة والسياس ــم »ابليئ يف قس
ســايمون دالــيب باتلفصيــل األهميــة الــيت اكتســبتها ابليئــة يف منحــة العالقــات 
ادلويلــة ادلراســية، واملناقشــات القائمــة حوهلــا، والروابــط الويلــدة الــيت تربطهــا 
ــيت  ــة ال ــات املختلف ــك اتلفاهم ــيب كذل ــرشح دال ــرب. ي ــالم واحل ــن والس باألم
ـا، للفاعلــن يف لكٍّ مــن الشــمال  ينتجهــا مصطلــح »ابليئــة«، سياســيًّا وماديًـّ
ــاردة  ــرب ابل ــالل احل ــربى خ ــة الك ــداث ادلويل ــم يف األح ــوب. إن دور العل واجلن
وبعدهــا، يؤكــد ىلع ادلور اهلــام اذلي تلعبــه ابليئــة دلى الرتويــج للفعــل ادلويل مــن 
أي نــوع. باإلضافــة إىل ذلــك، يقــدم دالــيب رؤى إضافيــة حــول أهميــة االتفاقيــات 
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ــن  ــك أي ــاخ، وكذل ــري املن ــيايس، وتغ ــاد الس ــي، واالقتص ــن ابلي ــة، واألم ادلويل
ــن«. ــتقبل يف »األنرثوبوس ــن املس يكم

تبحــث نينــا هــول يف »االجتاهــات احلايلــة للمجادلــة« بــأن تغــري املنــاخ قــد 
أصبــح مؤسســيًّا 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 بتغــري املنــاخ. 
ــة  ــة التفاقي ــات ادلويل ــام املنظم ــك انضم ــات G7، وG8، وكذل ــول بيان ــدرس ه ت
ــج  ــذا انله ــمح ه ــاخ UNFCCC. ويس ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح األم
باملالحظــة اخلتاميــة أنــه ىلع الرغــم مــن أن تغــري املنــاخ قــد ســبق ختفيــض أثــره 

مــن قبــل اجلهــات الفاعلــة ادلويلــة، فــإن هــذا االجتــاه ينقلــب اآلن.

يف املســاهمة انلهائيــة هلــذا القســم، تستكشــف »كريســيت م. جيلهــا« اجلانــب 
ــع  ــن صن ــلة م ــاخ كمش ــري املن ــرتاف بتغ ــن االع ــرش ع ــام الب ــي إلحج انلف
ــري  ــبب اتلغ ــا إذا اكن س ــاؤل عم ــن التس ــال م ــا« االنتق ــرتح »جيله ــان. تق اإلنس
املنــايخ هــو البــرش إىل التســاؤل عمــا يمنــع انلــاس مــن االعــرتاف بــه كمســار 
ــكار يتطــور ألســباب  ــد أن اإلن ــك، تؤك ــام بذل ــم للبحــث. ومــن أجــل القي مه
ــك،  ــة إىل ذل ــية. باإلضاف ــات انلفس ــن اآليل ــة م ــن جمموع ــة، ضم ــدة وخمتلف عدي
تربــط »جيلهــا« بــن مفهــوم اتلوجــه االجتمــايع املســيطر SDO، وبــن عمليــات 
ــة  ــهم، كجماع ــم أنفس ــرش ه ــأن الب ــرية إىل اإلدراك ب ــاخ، مش ــري املن ــكار تغ إن

ــة. ــة الطبيع ــة ىلع بقي ــدرك للهيمن ــة احلــق امل ــون إىل مضاعف ــة، يميل متفوق

يقــدم القســم اثلــاين مــن الكتــاب، واملعنون بـــ »تقديــرات املوقــف: أي الطرق 
نتبــع؟« للقــارئ أربــع مســاهمات خمتلفــة تستكشــف األســلوب اذلي نفهــم مــن 
خــالهل - كمجتمــع دويل - املشــالك ابليئيــة وآثــار تغــري املنــاخ وآيلــات السياســة 

. ئمة لقا ا
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يف »السياســات ابليئيــة املســتعرضة«، يقــدم جوســتافو سوســا-نونزي رؤيــة دلور 
السياســات ابليئيــة يف إطــار ســيايس أوســع. هــذه الطبيعــة املســتعرضة ملحوظــة، 
ــق  ــياق، يعل ــذا الس ــا. يف ه ــة أيًض ــة واضح ــاركتها اجلزئي ــا أو مش ــن إغفاهل لك
سوســا-نونزي ىلع نهــج السياســة جتــاه اإلدارة ابليئيــة، ويعــدد العقالنيــة اإلداريــة، 
ــن  ــن م ــارات يمك ــة، كخي ــة االقتصادي ــة، والعقالني ــة ادليمقراطي والربمجاتي
ــك،  ــالوة ىلع ذل ــا. ع ــن تطبيقه ــع يمك ــات أوس ــة يف سياس ــا إدراج ابليئ خالهل
يتنــاول سوســا-نونزي  دور السياســات ابليئيــة يف أطــر السياســة العامــة األوســع. 
ــن  ــة واألم ــل الصناع ــة مث ــاحات خمتلف ــالل مس ــن خ ــك م ــح ذل ــم توضي ويت
والعلــوم وتغــري املنــاخ واتلخطيــط احلــري. ويســتمر سوســا-نونزي بعــد ذلــك يف 
حتديــد املفاهيــم املناســبة للسياســات ابليئيــة ؛ التســاؤل عمــا إذا اكن اتلعاون عرب 
ــتعرض  ــج املس ــل انله ــل أفض ــرس بش ــن أن يف ــة يمك ــدود أو اإلدارة ادلويل احل

ــة. ــه السياســات ابليئي اذلي تتبع

يف مســاهمته، يستكشــف إد أتكيــزن، مــا يعــرف ىلع نطــاق واســع بـ»شــبح 
ــريون أن  ــد الكث ــري، أك ــع واتلغ ــراءة للرتاج ــذه الق ــار ه ــي«. يف إط ــرصاع ابلي ال
ــادة  ــؤدي إىل زي ــيت ت ــة ال ــوط ابليئي ــع الضغ ــور، م ــوف تتط ــببية س ــلة الس سلس
املنافســة الــيت ينتــج عنهــا نــزااعت ىلع املــوارد انلــادرة. يبــدو أن هــذه املســاهمة 
تفســد هــذا اتلأكيــد، وجتــادل برســم تميــزي مهــم بــن العوامــل ابليئيــة الصارمــة 
ــا  ــا مهمًّ ــر فهًم ــو اذلي يوف ــري ه ــذا األخ ــة. وه ــة االقتصادي ــوارد ذات الطبيع وامل
ــط  ــل انلف ــوارد )مث ــذه امل ــع ه ــع م ــل املجتم ــع تفاع ــن، م ــة األنرثوبوس ثلقاف
 مــن ذلــك، 

ً
والغــاز( ممــا يمنحهــم قيمــة، ويدفــع جتــاه املنافســة املحتملــة. بــدال

ــذا  ــزناع. وه ــة لل ــة الصارم ــارات ابليئي ــزي ىلع املس ــاهمة للرتك ــذه املس ــادل ه جت
يفتــح حتليــاًل دلور ابليئــة يف شــبكة ســببية أوســع نطاقًــا مــن الــرصاع - كمــا هــو 

ــن. ــن ابليئي ــزنااعت حــول الالجئ ــة ال موضــح يف حال
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ــة  ــات الفاعل ــاركة اجله ــادة مش ــاهمتها أن زي ــوي يف مس ــي دوب ــد إيمي تؤك
ــيت  ــة ال ــظية العايل ــبب التش ــدث بس ــة حت ــة ادلويل ــة يف احلكوم ــري احلكومي غ
ــة. هــذا، كمــا تــديع دوبــوي أن هــذه فرصــة  ــة العاملي تعــاين منهــا اإلدارة ابليئي
ــا  ــدرك أيًض ــي ت ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــري احلكومي ــات غ ــدين واملنظم ــع امل للمجتم
أن هــذا االحتمــال يــؤدي إىل اتلنافــس ىلع الرؤيــة والقــوة، وهــو مــا يمكــن أن 
يعرقــل قــوة املشــاركة. مــن خــالل مراجعــة األدبيــات املتعلقــة باحلكــم متعــدد 
ــة يف  ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــة اجله ــوي ىلع أهمي ــد دوب ــات، تؤك ادلرج

ــة. ــبكة أفقي ــو ش ــريم حن ــام دويل ه ــن نظ ــال م االنتق

يف قســم »تمويــل تغــري املنــاخ العالــي«، يشــارك ســيمون لواكتيلــو يف انلقــاش 
ــتجابات  ــار االس ــول مــن ســيدفع تكايلــف اتلخفيــف واتلكيــف يف إط ح
الوطنيــة وادلويلــة تلغــري املنــاخ. ومــن أجــل القيــام بذلــك، يستكشــف فعايلــة 
ــاعدات  ــو أن املس ــرتح لواكتيل ــة. يق ــادرات االقتصادي ــة واملب ــاعدات ابليئي املس
: توفــر 

ً
متعــددة األطــراف يه األفضــل للمعونــة اثلنائيــة لعــدد مــن األســباب؛ أوال

رقابــة مايلــة أكــرب للبــدلان - انلاميــة بشــل اعم - املتلقيــة للمســاعدات. ثانيًــا: 
انلظــام متعــدد األطــراف حمبــذ أكــرث؛ ألنــه أقــل انفتاًحــا ىلع القضايــا السياســية، 
ــك،  ــع ذل ــل. وم ــج أفض ــري نتائ ــم توف ــن ث ــل، وم ــل أفض ــه بش ــن تقديم ويمك
ــب أن  ــن اذلي جي ــة. م ــوارد االقتصادي ــدر امل ــول مص ــاكيلات ح ــاك إش ــل هن تظ
يدفــع، وكيــف جيــب أن يتــم تســليم األمــوال، وأيــن جيــب أن تكــون وجهــة هــذه 
األمــوال، لكهــا أســئلة جيــب أن ترافــق املخــاوف املحيطــة بــإدارة تغــري املنــاخ.

يقــدم القســم اثلالــث مــن الكتــاب »خطوتــان إىل األمــام، وخطــوة إىل اخللف: 
وجهــات نظــر بينمــا نواصــل حياتنــا« نظــرة متعمقــة ىلع اإلجــراءات والعمليــات 
ــة ادلويلــة يف املســتقبل. ويســى هــذا  ــا مــن اإلدارة ابليئي ــيت جيــب أن نتوقعه ال
ــع دويل، إذا  ــا، كمجتم ــيت نواجهه ــالك ال ــار املش ــن االعتب ــذ بع ــم إىل األخ القس



22

ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

كنــا بصــدد إجيــاد املرونــة، واحلفــاظ عليهــا يف مواجهــة املشــالك ابليئيــة واتلغــري 
املنــايخ. مــن املهــم أن نالحــظ، كمــا هــو موضــح يف هــذا القســم، أن الكثــري مــن 
ذلــك ســيعتمد ىلع االلــزتام بــاذلي يمكــن أن توفــره خمتلــف قطــااعت املجتمــع 

الوطــي وادلويل لضمــان هــذه املرونــة لألجيــال القادمــة.

ــية  ــة ادلبلوماس ــئ دلراس ــه ادلور انلاش ــكيار يف فصل ــف الو بالكس يستكش
ابليئيــة باعتبارهــا عدســة إضافيــة لفهــم أدبيــات العالقــات ادلويلــة. باســتخدام 
ــة  ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــات اتفاقي ــة« يف مفاوض ــوار قرطاجن ــة دلور »ح أمثل
بشــأن تغــري املنــاخ UNFCCC، وتأثــري شــباكت انلمــو األخــر، يفــرتض 
ــق اذلي  ــم »ادلور املنس ــى لفه ــب أن يس ــارص جي ــث املع ــكيار أن ابلح بالكس
ــي«  ــم ابلي ــة للحك ــدة واملتداخل ــاالت اجلدي ــذه املج ــية يف ه ــه ادلبلوماس تلعب
ــذه  ــل ه ــا تفع ــظ، كم ــم أن نالح ــن امله ــاخ. م ــري املن ــام تغ ــل نظ ــود داخ واملوج
ــتخدام  ــرشااكت، باس ــل ال ــذ ش ــا تتخ ــا م ــات اغبًل ــذه االئتالف ــاهمة، أن ه املس
ــد  ــف عن ــاخ، اذلي يق ــري املن ــم ادلويل تلغ ــع احلك ــا. وم ــط القضاي ــايلب رب أس
مفــرتق طــرق مهــم داخــل نظــام مــا بعــد باريــس، مــن املهــم استكشــاف ادلور 

ــاخ. ــري املن ــة تلغ ــات ادلويل ــر العالق ــرشااكت يف تطوي ــذه ال ــد هل املزتاي

كمــا يستكشــف دونــكان ديبــدلج يف حتليلــه للجغرافيــا السياســية للمنطقة، 
ــاص  ــل خ ــا بش ــيتم جتربته ــة س ــودة واملتوقع ــة املرص ــريات املناخي ــإن اتلغ ف
ــة  ــدود اإلقليمي ــع احل ــل م ــة تتداخ ــمايلة - ويه منطق ــة الش ــرة القطبي يف ادلائ
ــدا، وادلول  ــة، وكن ــدة األمريكي ــات املتح ــك الوالي ــا يف ذل ــن ادلول، بم ــدد م لع
اإلســكندنافية، وروســيا. يــرشح ديبــدلج مــن خــالل 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 قدًمــا وكيفيــة اختاذهــا. إن قضيــة معينــة أصبحــت مهمــة 
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يف إطــار هــذه العمليــات هلــا عالقــة باتلفاهمــات الواســعة لالقتصــاد الســيايس: 
ا جديــًدا للمــوارد أم مشــااًع اعمليًّــا؟ فهــل ســتقدم املنطقــة القطبيــة الشــمايلة حــدًّ

ــة«، تستكشــف الدا ف. كوشتشــيفا  ــات العاملي ــة املتجــددة: اتلحدي يف »الطاق
اتلعقيــد املتأصــل يف جتميــع اســرتاتيجيات تشــغيل الطاقــة املتجــددة. ىلع الرغــم 
ــإن جنــاح  ــم، ف ــع أحنــاء العال ــد يف مجي ــة املتجــددة يزتاي مــن أن اســتخدام الطاق
هــذه اتلدابــري - وتبنيهــا ىلع نطــاق واســع - اغبًلــا مــا يكــون مقيــًدا بسلســلة 
مــن احلواجــز اتلنظيميــة واتلكنولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. وكمــا جتــادل 
ــن  ــة ب ــة إىل املوازن ــة للحاج ــون نتيج ــا يك ــا م ــذا اغبًل ــإن ه ــيفا، ف كوشتش
األهــداف املتنافســة للسياســة - مثــل االســتدامة واتلنميــة االقتصاديــة، فــال تزال 
اإلاعنــات كبــرية احلجــم للوقــود األحفــوري والطاقــة انلوويــة، قائمــة - واغبًلــا مــا 
تــؤدي إىل إضعــاف القــدرة اتلنافســية تلكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة. ويمكــن يف 
كثــري مــن األحيــان أن تقــرتن هــذه اإلخفاقــات الســوقية بيبيئــات مؤسســية غــري 
مواتيــة حتــد بدرجــة كبــرية مــن انلجــاح يف تبــي هــذه اتلكنولوجيــا. وتؤكــد هــذه 
املســاهمة أنــه يمكــن إجيــاد احلــل يف اقــرتاب حبــي أكــرث منهجيــة، يهــدف إىل 

تعزيــز فهمنــا للظــروف غــري املواتيــة الــيت تعرقــل تبــي الطاقــة املتجــددة.

يمكــن فهــم الفصلــن األخرييــن كصنــوي اقــرتاب إىل جهــة فاعلــة رسيعــة 
انلمــو يف احلوكمــة ادلويلــة تلغــري املنــاخ: محلــة ســحب الوقــود األحفــوري. يف حن 
أن املطالــب الفرديــة للحركــة قــد ختتلــف ىلع األرض، اهلدف الشــامل بســيط: أن 
تقــوم الــرشاكت واملؤسســات بإلغــاء )أو ســحب االســتثمارات( مــن الــرشاكت الــيت 
ترتبــح مــن صناعــة الوقــود األحفــوري )مثــل رشاكت انلفــط والغــاز(. أواًل، ينظــر 
انلاشــطان ابلــارزان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، »يلــي يونــا«، و»أيلكــس 
ــا«، إىل حركــة ســحب االســتثمار الــيت يقودهــا الطــالب، كوســيلة لفهــم  يلنفرين
ــد  ــع ادلويل. تمت ــع املجتم ــه م ــاخ وتفاعل ــري املن ــعيب تلغ ــتقبل اإلدراك الش مس
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جــذور هــذه احلركــة إىل إحــدى احلمــالت الــيت أقيمــت يف لكيــة ســاوثمور بواليــة 
بنســلفانيا اعم 2010، وقــد 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 اتلحــّول بأنــه ال يمكنــك 

حــل املشــلة مــن خــالل دعــم اجلهــات الفاعلــة الــيت خلقــت هــذه املشــلة.

ــا، ومــزوًدا باملصــادر  يف الفصــل األخــري، يقــدم ماثيــو ريمــري حتليــاًل أويلًّــا هامًّ
حــول كيفية ســي حركــة ســحب االســتثمارات إىل اتلأثــري يف إدارة صناديــق الرثوة 
الســيادية. وباســتخدام الرنويــج نموذًجــا، يستكشــف رمــري الطريقــة الــيت قامــت 
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 ريمــري بأنــه ىلع الرغــم مــن أن تقديــم ســحب االســتثمارات كمبــادرة 
سياســية ىلع املســتوى ادلويل مــا زال غــري مؤكــد، لكــن دوره املســتقبي ســيوفر 

ىلع األرجــح خيــارات مهمــة يف نظــام قانــون املنــاخ ادلويل.

ــة  ــذه املجموع ــية هل ــج الرئيس ــه انلتائ ــا يعتربان ــرران م ــدم املح ــام، يق يف اخلت
ــا يف ســياق ابليئــة وتغــري املنــاخ  املحــررة مــن املقــاالت. ويعرضــان تقييًمــا نقديًّ
ــم  ــر الفه ــات تلطوي ــام بمقرتح ــم االختت ــة، ث ــات ادلويل ــات العالق ــن دراس ضم
ــات ادلويلــة. ــاخ والعالق ــن تغــري املن ــة ب ــة اتلأسيســية املتبادل املســتقبي للعالق
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ــع،  ــوم. يف الواق ــة ايل ــية العاملي ــل لدلبلوماس ــل املدل ــو الطف ــاخ ه ــري املن تغ
يمكــن بســهولة اعتبارهــا مشــلة السياســة العامليــة األكــرث تعقيــًدا. وينعكــس 
هــذا اتلعقيــد يف فهــم االقتصــاد الســيايس تلغري املنــاخ يف أبعــاده الزمنيــة واملاكنية 
واملفاهيميــة. إنهــا مشــلة تلــوث يف املخــزون، وليــس اتلدفــق. ختتلــط االنبعاثات 
ــت  ــو يف الوق ــة انلم ــات رسيع ــع االنبعاث ــة، م ــدلان الصناعي ــن ابل ــة م اتلارخيي
احلــارض مــن ابلــدلان انلاميــة. وســتظهر اآلثــار بشــل اكمــل يف العقــود القادمــة، 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــا؛ وم ــن غريه ــرث م ــة أك ــال القادم ــاين األجي ــح أن تع ــن املرج وم
العلمــاء يعــزون بالفعــل اجتــاه زيــادة حجــم الكــوارث املناخيــة، وتواترها، وشــدتها 
يف الســنوات األخــرية، تلغــري املنــاخ)10(. إن املتســببن الرئيســين يف املشــلة هــم 
ــا. يف  ــن غريه ــل م ــاين أق ــل أن تع ــن املحتم ــيت م ــة، ال ــة الغني ــدلان الصناعي ابل

حــن أن الفقــراء، األقــل إســهاًما يف املشــلة، ســيعانون أكــرث مــن غريهــم.

ــلة  ــاخ مش ــري املن ــري. تغ ــًدا بكث ــرث تعقي ــف أك ــي للتكي ــد املفاهي إن ابلع
ــا مشــلة عمــل  اعمليــة ىلع مســتوى ســببه وأثــره. وبمــا أن تغــري املنــاخ هــو حقًّ
ــاون  ــالل اتلع ــن خ ــة م ــباب اجلذري ــة األس ــج ملعاجل ــزام مدم ــاك إل ــايع، فهن مج
ــة، ــول اتللف ــات ح ــبب اخلالف ــد، بس ــف بع ــام اتلخفي ــح نظ ــم ينج  ادلويل. ل
ــة بشــأن  ــة األمــم املتحــدة اإلطاري أو تقاســم املســئويلة بــن األطــراف يف اتفاقي
ــاخ مســتقر  ــاخ UNFCCC، ولكــن ال أحــد يشــكك يف خصائــص من تغــري املن
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ــار  ــك يف إط ــيد ذل ــم جتس ــد ت ــة« GPG. وق ــة اعملي ــلعة اعم ــاة كـ»س ــم للحي داع
اتفــاق منصــة ديربــان املتفــق عليــه يف مؤتمــر األطــراف COP17 يف ديســمرب 2011، 
واذلي ينــص ىلع أن مجيــع األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن 

ــاخ، يتعــن عليهــا قبــول مســئويلة اتلخفيــف. املن

ــة  ــا »اعصف ــاخ بأنه ــري املن ــلة تغ ــم، مش ــو مالئ ــر)11(، ىلع حن ــف جاردن يص
ــاءة  ــدم الكف ــن »ع ــه ع ــن أطروحت ــا تكم ــاس منه ــة« ويف األس ــة مثايل أخالقي
انلظريــة«)12(. يف هــذا الفصــل، جنــادل بــأن اثلغــرة املزعومــة تكمــن بشــل أوضح 
ــات الرئيســية للعالقــات  ــك، ننتقــل إىل انلظري ــام بذل يف تصــور اتلكيــف. وللقي
ادلويلــة؛ مثــل الواقعيــة، ونظريــة انلظــام، والليربايلــة اجلديــدة، وابلنيويــة؛ لــرنى 
كيــف ينظــر إىل اتلغــري املنــايخ واتلكيــف. يف العالقــات ادلويلــة، يمكــن لدلولــة 
أن تتخــذ أيًّــا مــن االقرتابــات اثلالثــة: اتلعــاون، أو األحاديــة، أو اخلمــول. ضمــن 

 تلعــب لك هــذه األدوار.
ً

نطــاق دبلوماســية املنــاخ، نشــهد دوال

ربمــا تكــون الواقعيــة يه اخليــط األكــرث تأثــرًيا يف العالقــات ادلويلــة، خاصة 
ــة  ــال السياس ــاعيها يف جم ــه ادلول يف مس ــا بتوجي ــاردة، لقيامه ــرب ابل ــالل احل خ
اخلارجيــة. الفرضيــة األساســية هلــذه انلظريــة يه أنــه يف حالــة املجــال الفوضــوي 
اخلــاىل مــن انلظــام، تسرتشــد ادلول كفاعــل وحــدوي اعقــل عــن طريــق تعظيــم 
ــف  ــوم ادلول بتوظي ــى، تق ــذا املس ــوة. ويف ه ــات الق ــاس سياس ــح ىلع أس املصال
ــار  ــبة ألنص ــا. بالنس ــات لصاحله ــاء الصفق ــارتها إلنه ــن إش ــوة ره ــات الق آيل
الواقعيــة، أو نظريــة االختيــار العقــالين، فــإن األخــالق والقيــم األخالقيــة 
ــن   م

ً
ــدال ــا ب ــر إيله ــل ينظ ــة، ب ــة ادلويل ــاكن يف السياس ــا م ــس هل ــة لي والعدال

ذلــك ىلع أنهــا »تعبــريات متناقضــة«)13(. جيــادل فاندرهيــدن )2008( بــأن انلظريــة 
الواقعيــة مــن منظــور انلظــر فقــط للمصالــح الوطنيــة، قــد تبــدي االهتمــام مــع 
تزايــد الفقــر العالــي بســبب إدراك أن هــذا قــد يزيــد مــن اتلهديــدات األمنيــة 



29

تغري املناخ، واتلكيف، ونظرية العالقات ادلويلة

ــم  ــم الفه ــد يدع ــل، ق ــه. وباملث ــي نفس ــر العال ــتوطن للفق ــم مس ــس أي ظل ولي
 GHG الواقــي معاهــدة مناخيــة ذات حــدود إلزاميــة لالحتبــاس احلــراري 
ــا  ــا بهــذه احلــدود ىلع حنــو أفضــل عنه ــم خدمته ــة يت ــح الوطني ــت املصال إذا اكن
ــدلان  ــاعدة ابل ــق بمس ــا يتعل ــا فيم ــال أيًض ــو احل ــذا ه ــون ه ــد يك ــا. وق بدونه

ــف. ــة ىلع اتلكي انلامي

ــن،  ــل، والص ــادة دول الربازي ــده ق ــن، اذلي أع ــاق كوبنهاج ــر إىل اتف وينظ
ــودة إىل  ــه ع ــة، ىلع أن ــدة األمريكي ــات املتح ــا، والوالي ــوب إفريقي ــد، وجن واهلن
ــن أن  ــم م ــك. ىلع الرغ ــول ذل ــون ح ــن خيتلف ــض ابلاحث ــم أن بع ــة، رغ الواقعي
اتلخــوف الرئيــي دلى مهنــديس اتفــاق كوبنهاجــن هــو اتلخفيــف، فإنــه حيتــوى 
ــة  : احلاج

ً
ــن؛ أوال ــارة إىل نقطت ــن اإلش ــف. ويمك ــة للتكي ــاالت غني ىلع إح

ــا: احلاجــة إىل توزيــع متــوازن  امللّحــة للتعــاون ادلويل مــن أجــل اتلكيــف، وثانيً
ــون دوالر، بــن اتلكيــف واتلخفيــف. ومــن  ــغ 30 بلي ــه وابلال ــغ املتعهــد ب للمبل
ــار تغــري املنــاخ ىلع الشــعوب  ناحيــة أخــرى، يفــرتض فاندرهايــدن )2008( أن آث
ــذا  ــن ه ــه. م ــر ال يزعج ــو أم ــة، ه ــر بالواقعي ــل أي تأث ــيت ال حتم ــرى ال األخ
ــة،  ــدلول الغني ــق ل ــدر قل ــة مص ــدلان انلامي ــف يف ابل ــرب اتلكي ــور، ال يعت املنظ
ألنــه ال يوفــر هلــا أي منفعــة مبــارشة))1(. وىلع انلقيــض مــن هــذا املنظــور، فــإن 
نظريــة السياســة ادلويلــة املعياريــة تضــع قضيــة العدالــة ادلويلــة حمــل الرتكــزي. 
ــن تعمــل فقــط مــن  ــة تشــدد ىلع أن ادلول ل ــأن الزنعــة املعياري ــراون ب جيــادل ب
أجــل املصلحــة اذلاتيــة، ولكــن أيًضــا وفًقــا للمبــادئ املتعلقــة بالعدالــة؛ حيــث 
»تتلــى ادلول مــا هــو مســتحق هلــا، أو يكــون هلــا احلــق يف توقــع أنــواع معينــة 

ــة«)15(. ــن املعامل م

جتــادل الليربايلــة، ونســختها الالحقــة؛ الليربايلــة اجلديــدة، بأن ادلول تســتفيد 
مــن اتلعــاون يف جــو مــن الســالم والوئــام. اكن الرئيــس األمريكي الســابق وودرو 
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ــه  ــرز املناديــن بالليربايلــة. وىلع هــذا املنــوال، يزعــم ابلعــض أن ويلســون مــن أب
مــن دون تمويــل اتلكيــف، قــد ال تظــل العديــد مــن ابلــدلان انلاميــة الضعيفــة 
رشيــًكا صاحلـًـا يف اتلجــارة واالســتثمار. وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن اهلجــرة انلامجــة 
ــؤدي إىل نشــوب رصااعت داخــل املناطــق وفيمــا بينهــا.  ــد ت ــاخ ق عــن تغــري املن
ــة ىلع  ــدلان انلامي ــث للب ــه ح ــف ىلع أن ــل اتلكي ــر إىل تموي ــم، يُنظ ــذا الفه وبه
ــة  ــدم ادلول الصناعي ــة أن تق ــة اذلاتي ــي املصلح ــف)16(. وتقت ــي إىل اتلخفي الس

اتلمويــل الــالزم للتكيــف.

وبصــورة ملحوظــة، فــإن العنــارص األساســية التفاقيــة األمــم املتحــدة 
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، وبروتوكــول كيوتــو، تعكســان العقيــدة االقتصاديــة 
ــزي اغزات  ــول لرتك ــتوى املقب ــإن املس ــرى، ف ــة أخ ــدة، وبطريق ــة اجلدي لليربايل
االحتبــاس احلــراري يتــم حتديــده مــن خــالل حتليــل مردوديــة اتلاكيلــف. تلحقيق 
هــذا املســتوى بأقــل تكلفــة، هنــاك حاجــة إىل تطبيــق آيلــات الســوق)17(. تمثــل 
خمــاوف اتلكيــف حالــة ســيئة جيــب االهتمــام بهــا بواســطة األدوات القائمــة ىلع 
ــف،  ــز اتلكي ــوق تعزي ــيت تع ــز ال ــأن احلواج ــن )2009( ب ــادل دريس ــوق)18(. جي الس
تتعلــق باألســواق احلــرة اتلقليديــة يف إطــار أجنــدة الليربايلــة اجلديــدة يف مجيــع 
ــا  ــة - كم ــإدارة اللعب ــات، ب ــس احلكوم ــواق، ولي ــام األس ــع قي ــم، م ــاء العال أحن
ــة االســتيعابية حلــوض الغــالف اجلــوي إىل  ــا الطاق يف الطريقــة الــيت حتولــت به
حقــوق ملكيــة مــن خــالل جتــارة الكربــون)19(. وهنــاك املزيــد عــن هــذا األمــر 

يف القســم األخــري.

جتــادل نظريــة انلظــام بــأن ادلول القوميــة يه اجلهــات الفاعلــة املركزيــة يف 
املفاوضــات العامليــة؛ حيــث إن للمجتمــع املــدين دوًرا ثانويًّــا أو داعًمــا يف تشــكيل 
انلتائــج. يتــم تعريــف األنظمــة بأنهــا جممــواعت مــن املبــادئ واملعايــري والقواعــد 
وإجــراءات صنــع القــرار الــيت تــدور حوهلــا توقعــات اجلهــات الفاعلــة يف منطقــة 
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ــا  ــام)21(. بم ــة انلظ ــاي، داعة نظري ــان، ون ــج، وكيوه ــن يون ــم لكٌّ م ــة)20(. يزتع معين
 

ً
ــدال ــف ب ــام ىلع اتلخفي ــرو انلظ ــز منظ ــة، يرك ــرة اعملي ــاخ ظاه ــري املن أن تغ
ــن  ــات ع ــم أن املحادث ــط، رغ ــذا اخل ــاخ ه ــام املن ــس نظ ــف. ويعك ــن اتلكي م
ــح يف  ــة املصال ــك إىل تباديل ــع ذل ــارضة. ويرج ــف ح ــول اتلكي ــاون ح ــادة اتلع زي
ــيت  ــة، ال ــية الليربايل ــم املؤسس ــام قي ــة انلظ ــس نظري ــع، تعك ــف. يف الواق اتلخفي
تعتــرب املؤسســات ادلويلــة قــوة يف السياســة العامليــة. بالنســبة للمشــالك ابليئيــة 
ــع انقســاًما، كمــا  ــة، فمــن الصعــب أن نصن ــدور حــول املشــااعت العاملي ــيت ت ال
يفعــل انلمــوذج اإلحصــايئ، يف املناقشــات السياســية بــن املجالــن املحــي 
 وادلويل، ويف هــذه القضايــا املشــرتكة فــإن للمنظمــات ادلويلــة دوًرا نشــًطا. حتــدى
ــق  ــة. وينطب ــة العاملي ــه حــول احلوكم ــو )1997( انلمــوذج اإلحصــايئ يف عمل روزن
هــذا بشــل خــاص ىلع دبلوماســية تغــري املنــاخ؛ حيــث إن ألمانــة اتفاقيــة األمــم 
 ،UNDP املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة
ــا للغايــة يف صياغــة ووضــع  وابلنــك ادلويل، وبعــض الكيانــات األخــرى، دوًرا هامًّ

جــدول األعمــال للمناقشــة.

يف كتابهمــا، يقــدم لكٌّ مــن بولــي ونيــول )2010( نقــًدا نلظريــة انلظــام املســتندة 
ــرف  ــطة ط ــا بواس ــيطرة عليه ــة والس ــكيل األنظم ــم تش ــا، يت ــا هلم ــوة. وفًق إىل الق
ــات  ــف االقرتاب ــي وظائ ــوة، وتع ــة ىلع الق ــابات القائم ــالف احلس ــن. وىلع خ مهيم
القائمــة ىلع املصالــح بالنســبة للنظــم، بالكيفيــة الــيت تقــوم بهــا اتلصميمــات 
املؤسســية املختلفــة بتشــكيل ســلوك األمــم واتلأثــري عليــه. وىلع هــذا املنــوال، يشــري 
نقــد االقتصــاد الســيايس إىل أن هــذه املؤسســات، بمــا هلــا مــن أجنــدة تعزيــز فلســفة 
الســوق الليربايلــة اجلديــدة، تســاعد ىلع تكويــن رأس املــال، وتديــم انلظــام القائــم. 
ــري  ــر إىل تغ ــربايل، يُنظ ــوق اللي ــام الس ــل نظ ــه يف ظ ــوش )2011( أن ــر وعل ــادل تان وجي
املنــاخ ىلع أنــه حتــدٍّ يهــدد بعرقلــة اتلقــدم حنــو احلــد مــن الفقــر والوضــع املهيمــن 
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للتنميــة الرأســمايلة. وجيــادل نيويــل وباترســون )1998( بأنــه نتيجــة لســلطة الرشاكت، 
ــة. ــاخ ضعيف ــري املن ــال ادلويل تلغ ــتجابة رأس امل ــإن اس ف

مقارنــة مــع نهــج »السياســة العليــا« اذلي تتبنــاه نظريــة انلظــام إزاء العالقات 
ــا« يف  ــة ادلني ــا »السياس ــب قضاي ــية جتل ــا السياس ــإن االيكولوجي ــة، ف ادلويل
ــاد  ــي، واألبع ــف اهلي ــر، والضع ــاواة، والفق ــدم املس ــل ع ــة، مث ــة العاملي السياس
األخالقيــة والقضائيــة، بمــا يف ذلــك اتلعويــض عــن األرضار الــيت تتمحــور حوهلــا 
املناقشــات املتعلقــة بتغــري املنــاخ)22(. جيــادل ســورين )2001( بــأن عــدم االعــرتاف 
باعتبــارات االيكولوجيــا السياســية يف تغــري املنــاخ ليــس باألمر املســتغرب، وهو 
ــة  ــون عــن الظــروف االجتماعي ــن يكتب ــن اذلي ــا ينعكــس يف جتاهــل ابلاحث م
ــة.  ــام ادلول ــري بنظ ــد كب ــن إىل ح ــري مبال ــم غ ــة، ألنه ــية واالقتصادي والسياس
ــالت  ــاًل للتحلي ــدم بدي ــا تق ــية ىلع أنه ــا السياس ــر إىل االيكولوجي ــه، ينظ وعلي
اتلقليديــة نلظــام املنــاخ مــن خــالل طريقتهــا يف تفســري العقالنيــة االقتصاديــة 
ــة  ــار املرتتب ــرث باآلث ــي أك ــا تع ــة)23(. إنه ــة وابليئي ــات االجتماعي ــرب العدس ع
ــارضة  ــال احل ــن األجي ــة ب ــة اإليكولوجي ــبة للعدال ــة بالنس ــج االتفاقي ىلع نتائ
واملقبلــة، وبالنســبة للحيــاة غــري البرشيــة، وكذلــك بتطبيــق مفهــوم »املشــااعت« 
ىلع الغــالف اجلــوي العالــي))2(. وجيــادل ســينجر ))200( بــأن احلــدود الوطنيــة، يف 
صورتهــا املفاهيميــة اتلقليديــة، أصبحــت عتيقــة بفعــل املشــالك ابليئيــة العامليــة 

مثــل تغــري املنــاخ.

ــور  ــز ىلع املنظ ــيت ترك ــة ال ــفة الوضعي ــدٍّ للفلس ــا يف حت ــة أصوهل ــد ابلنيوي جت
ــاء)25(. ويف  ــل العلم ــن قب ــيدت« م ــة »ش ــة العلمي ــة املعرف ــريف، أي أن طبيع املع
حــن تســتخدم العلــوم الفزييائيــة نمــاذج وصفيــة بــأدوات كميــة، فــإن حبــوث 
العلــوم االجتماعيــة تتــم، يف الغالــب، يف إطــار نمــوذج تفســريي، واذلي يركــز ىلع 
املعــى اذلي ينســبه انلــاس إىل جوانــب خمتلفــة مــن حياتهــم ىلع أســاس القيــم 
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اثلقافيــة)26(. وكمــا قــال كوهــن )1970(، فــإن مــا يالحظــه املــرء يتوقــف ىلع مــا 
تعلمــه مــن خربتــه ابلرصيــة املفاهيميــة الســابقة. ذلا، فــإن هــذه الطريقــة جتــادل 
بــأن الواقــع ذايت، وبنــاًء عليــه فــإن »احلقيقــة« يه بنــاء يعكــس خربتنــا اخلاصــة  
اتلارخييــة، واثلقافيــة، واتلجريبيــة. وهــذا اتلفســري ليــس جامــًدا، بــل ديناميكيًّــا، 
ويتطــور بمــرور الوقــت نتيجــة للتفاعــالت مــع الشــعوب والكيانــات األخــرى.

يف العالقــات ادلويلــة، يؤكــد ابلنيويــون ىلع اتلحــول عــن احلســابات العقالنية 
ــف  ــكيل املواق ــم يف تش ــادئ، والقي ــة واملب ــة، إىل دور املعرف ــة ىلع املنفع والقائم
ــط  ــد فق ــن ادلول ال يسرتش ــاون ب ــرون أن اتلع ــة، وي ــا ادلول القومي ــيت تتبناه ال
ــة)27(.  ــارص الفكري ــاب والعن ــوة اخلط ــا بق ــن أيًض ــوة، ولك ــادة والق ــل امل بعوام
وكديلــل ىلع قــوة اخلطــاب يف العالقــات بــن ادلول، جيــادل كوكــس )1981( بــأن 
صعــود الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وإاعدة إنتــاج اهليمنــة العامليــة يف القــرن 
ــارات  ــري اعتب ــاب. وتش ــوة اخلط ــة بق ــوة املادي ــا الق ــع إىل مزجه ــن يرج العرشي
ابلنيويــن إىل موقفهــم باإلشــارة إىل الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــري املنــاخ 
ــاص  ــال اخل ــدول األعم ــكيل ج ــل تش ــيت تواص ــة ال ــات املعرفي IPCC، واملجتمع

باملنــاخ، بتقييماتهــا العلميــة ادلوريــة. ويركــز باحثــو ابلنيويــة بدرجــة أكــرب ىلع 
اإلجــراءات اخلطابيــة واذلاتيــة املشــرتكة الــيت تتطــور بهــا احلوكمــة ادلويلــة)28(.

ــم،  ــف يف االس ــط خمتل ــن ىلع خ ــا، ولك ــدٍّ م ــابهة إىل ح ــور املش ــن األم وم
ــان  ــوق اإلنس ــدل وحق ــم ىلع الع ــي قائ ــام اعل ــة إىل نظ ــو الكوزموبويلتي أن تدع
ــة  ــة غــري احلكومي ــا اجلهــات الفاعل ــع فيه ــيت تضطل ــون ادلويل)29(؛ ويه ال والقان
ــإن  ــة، ف ــر إىل العومل ــه بانلظ ــة بأن ــذه املدرس ــادل ه ــة. وجت ــد األهمي ــدور مزتاي ب
البــرش مرتبطــون مًعــا، وأن االحتياجــات احليويــة األساســية للمجتمعــات العامليــة 
ــب  ــة)30(. وبموج ــات اتلافه ــاب االحتياج ــة ىلع حس ــى باألولوي ــي أن حتظ ينب
تشــكيالت ابلنيويــة، يمكــن القــول إنــه نظــًرا ألن اتلكيــف لــم يتــم تعريفــه أو 
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وضــع تصــور مفاهيــي هل بطريقــة متســقة يف انلظــام املنــايخ، فــإن هنــاك عمليــة 
ــذ السياســات. وىلع  ــم اتلكيــف، ورســم وتنفي ــة يف جمــال عل ــاء املعرف نشــطة بلن
هــذا املنــوال مــن وضــع القواعــد واملعايــري اجلديــدة، تتــم املجادلــة بــأن اتلكيــف 

.GPG هــو ســلعة اعمــة اعمليــة

معيار جديد للتكيف بوصفه سلعة اعمة اعملية
تنطــوي طبيعــة الســلعة العامــة العامليــة ىلع خاصيتــن أساســيتن همــا: عــدم 
االســتبعاد، وعــدم اتلنافــس. وتشــري األوىل إىل أنــه ال يمكــن إقصــاء أحــد مــن 
اســتخدام مــورد مــن املــوارد، بينمــا تقــول اثلانيــة إن اســتخدام شــخص واحــد 
أو بــدل واحــد ال جيــب أن يقلــل مــن كميــة أو جــودة املــورد املســتخدم بالنســبة 
لغريهــا مــن ادلول. ومــن اجلديــر باذلكــر أنــه ال يوجــد أي يشء قابــل لالســتبعاد 
ــة مطلوبــة جلعــل أي ســلعة  بطبيعتــه، فالسياســات أو املؤسســات االجتماعي
ــلع/  ــذه الس ــض ه ــإن بع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــتبعاد. وم ــة لالس ــة قابل أو خدم
اخلدمــات ال يمكــن اســتبعادها بطبيعتهــا كخاصيــة فزييائيــة)31(. ومــن األمثلــة 
ىلع ذلــك قواعــد تنظيــم املنــاخ. ومــن املهــم أيًضــا اإلشــارة إىل أن اتلنافــس هــو 

ــة. ــات البرشي ــر باملؤسس ــة، وال يتأث ــلعة أو خدم ــة لس ــة مادي خاصي

ــاخ، أو القــدرة االســتيعابية حلــوض الغــالف  ــإن اســتقرار املن ــك، ف ومــع ذل
اجلــوي يمكــن تصورهمــا بشــل أفضــل كمــورد جتمــع مشــرتك CPR، وهــو أمــر 
عرضــة للتنافــس؛ فالعديــد مــن املــوارد ابليئيــة، بمــا يف ذلــك القــدرة االســتيعابية 
حلــوض الغــالف اجلــوي، يمكــن وصفهــا بقــدر أكــرب مــن ادلقــة بكونهــا مــورد 
ــاركن يف  ــؤالء املش ــوة هل ــدر ق ــو مص ــس ه ــذا اتلناف )32(. ه

 CPR ــرتك ــع مش جتم
املفاوضــات وغــري الراغبــن يف جتديــد مــوارد اتلجمــع املشــرتك)33(. ومنــذ حلظــة 
ــم  اكتشــاف العلمــاء تلغــري املنــاخ بــرشي املنشــأ، وآثــاره الســلبية ألول مــرة، ل
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يعــد مــن املمكــن اعتبــار حــوض الغــالف اجلــوي ســلعة اعمــة خالصــة؛ ألنــه 
ــة  ــلعة اعم ــاره »س ــن اعتب ــه يمك ــايل، فإن ــاء. وباتل ــل لإلقص ــري قاب ــزال غ ال ي
ــا  ــيت هل ــة، ال ــااعت العاملي ــميته باملش ــن تس ــك، يمك ــن ذل ــل م ــدة«. أو أفض ممت

قــدرة حمــدودة ىلع امتصــاص تلــوث الغــالف اجلــوي. 

اكنــت اهليئــة احلكوميــة ادلويلــة املعنيــة بتغــري املنــاخ ودراســات أخــرى، بمــا 
ــم الوطــي األمريكــي، حتــاول باســتمرار نقــل هــذه الرســالة إىل  ــك اتلقيي يف ذل
ــيكية  ــة الكالس ــق احلال ــرب حب ــاخ يعت ــري املن ــإن تغ ــه، ف ــع ادلويل))3(. وعلي املجتم
ــترين  ــا س ــق عليه ــا يطل ــن )1968(، بينم ــا هاردي ــا يراه ــااعت« كم ــاة »املش ملأس
ــا  ــرية عندم ــة األخ ــدث احلال ــا )2007(. وحت ــوق يف عرصن ــم للس ــل األعظ الفش
ــن  ــع. وم ــا ىلع املجتم ــة، ويفرضه ــة اخلارجي ــاًل يف اتللف ــوق اعم ــون الس ال يك
منظــور معضلــة الســجن، فــإن املنفعــة اجلماعيــة للتعــاون املحتمــل، باملقارنــة 
مــع الــرر اجلمــايع، اعدة مــا جتعــل اتلعــاون ممكنـًـا)35(، ومــع ذلــك فــإن اتلصــور 
املفاهيــي الســائد للتكيــف قــد اســتمر، وهــو يســتند إىل حــد كبــري إىل حمدوديــة 

ــاط. املصلحــة، واالنضب

وحــى يف إطــار انلمــوذج اتلقليــدي للتفكــري، يمكــن تلمويــل اتلكيــف أن 
حيقــق منافــع اعمليــة مبــارشة أو غــري مبــارشة؛ مثــل حتســن رصــد تغــري املنــاخ 
واتلنبــؤ بــه، وحتســن نمذجة اآلثــار املناخيــة، وابلحــث واتلطوير R&D تلحســن 
مقاومــة املحاصيــل للجفــاف والفيضانــات، إلــخ. قــد تمنــع تدابــري اتلكيــف مــن 

الــزنوح انلاجــم عــن تغــري املنــاخ، واذلي يعتــرب منفعــة اعمليــة غــري مبــارشة)36(.

ــة  ــات املتعلق ــع انلظري ــن يف وض ــن ادلارس ــدد م ــدأ ع ــك، ب ــاًء ىلع ذل وبن
باجلوانــب املعياريــة تلخصيــص األمــوال للتكيــف مــن مصــادر متعــددة 
ــر  ــث ىلع تطوي ــيلة للح ــف كوس ــل اتلكي ــرون إىل تموي ــر آخ ــراف)37( وينظ األط
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اســرتاتيجيات اتلخفيــف)38(. وقــد ناقشــت بعــض ادلراســات اســتخدام مــؤرشات 
الضعــف بالنســبة للبــدلان كأســاس تلوزيــع اتلمويــل اخلــاص باملنــاخ)39(. وبــدأت 
ــاريع  ــة مش ــة فعايل ــة ملقارن ــس خمتلف ــاف مقايي ــرى يف استكش ــات أخ دراس
ــدأ ابلعــض اآلخــر يتحــدث عــن ظهــور إدارة  ــاخ)0)(. وب اتلكيــف مــع تغــري املن
ــور  ــع تص ــاول وض ــادرات ال حت ــذه املب ــن ه ــا م ــري أن أيًّ ــف)1)( غ ــة للتكي اعملي
ــا  ــا اعمليًّ ــاره رضًرا اعمًّ ــل باعتب ــف الفاش ــث اتلخفي ــن حي ــة م ــار املناخي لآلث
GPB، ومــن ثــم االعتنــاء بالعواقــب مــن خــالل اتلكيــف بوصفــه »منفعــة اعمــة 

اعمليــة«. ويبــدو أن فكــرة فاندرهيــدن عــن اتلكيــف، فكــرة توســعية وتميــل إىل 
ــا: »يتدخــل اتلكيــف يف السلســلة الســببية  ــة إىل حــدٍّ م ســد الفجــوة املفاهيمي
بــن تغــري املنــاخ والــرر البــرشي، ممــا يســمح لــألول باحليلولــة دون حــدوث 
األخــري، ولكــن عندمــا ال يكــون ذلــك ممكنًــا، فإنــه جيــب أن يتــم تعيــن فئــة 
ــف  ــلة للتخفي ــود الفاش ــة اجله ــل معاجل ــن أج ــض م ــة اتلعوي ــن تكلف ــة م ثاثل
واتلكيــف ]...[ ومــن ثــم يفهــم مــن اتلكيــف أنــه يشــمل منــع الــرر وكذلــك 

ــق هل«)2)(. ــض الالح اتلعوي

يف الوقــت نفســه فــإن أعمــال اكول وآخريــن)3)( بشــأن املنافــع العامــة 
ــن  ــة؛ م ــال مهم ــايئ، يه أعم ــدة اإلنم ــم املتح ــج األم ــة برنام ــت راي ــة حت العاملي
حيــث تفســرياتها اجلديــدة واملوســعة. ومــع بدايــة العوملــة، فإنهــا جتلــب املنافــع 
ــد  ــوارق، وتزاي ــيع الف ــارة، وتوس ــادي واتلج ــو االقتص ــز انلم واألرضار )أي تعزي
ــد  ــم جدي ــة إىل فه ــاك حاج ــأن هن ــون ب ــم جيادل ــلبية(. وه ــة الس ــار اخلارجي اآلث
للمنفعــة العامــة العامليــة خيتلــف عــن املنافــع العامــة الوطنيــة اتلقليديــة يف إطــار 
ــايئ  ــدة اإلنم ــم املتح ــج األم ــرتح برنام ــدة. واق ــيكية اجلدي ــريات الكالس اتلفس
تعريًفــا 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)))( املنافــع العامــة العامليــة بأنهــا »الســلع الــيت تكــون أرباحهــا أو 
ــا  ــون هل ــن أن يك ــيت يمك ــار، أو ال ــة االنتش ــون اعملي ــكاد تك ــا ت تكايلفه
تأثــري حمتمــل ىلع أي شــخص يف أي مــاكن. ويه تشــل، إىل جانــب املنافــع العامــة 
ــرون)5)(  ــف اكول وآخ ــد صن ــة. وق ــرب الوطني ــة ع ــع العام ــة املناف ــة، فئ اإلقليمي
ــة يف ثــالث جممــواعت: )أ( املشــااعت  ــع العامــة العاملي ــوااًع خمتلفــة مــن املناف أن
الطبيعيــة العامليــة؛ مثــل أاعيل ابلحــار والغــالف اجلــوي، )ب( املشــااعت العامليــة 
مــن صنــع اإلنســان؛ مثــل الشــباكت العامليــة، واملعــارف، وانلظــم ادلويلــة، )ج( 
ــايل. ــتقرار امل ــن واالس ــالم واألم ــل الس ــة؛ مث ــة العاملي ــات ورشوط السياس خمرج

وتعتــرب الســويد وفرنســا مــن الــرواد يف تبــي نهــج املنافــع العامــة العامليــة)6)(. 
وقــد أنشــأ هــذان ابلــدلان فرقــة عمــل دويلــة معنيــة باملنافــع العامــة العامليــة يف 
أوائــل اعم 2003. وقــد عــرَّف هــذا الفريــق)7)( املنافــع العامــة العامليــة بأنهــا قضايــا 
ــا  ــن أن تقدمه ــائل ال يمك ــي، ويه مس ــع العال ــبة للمجتم ــة بالنس ــرب هام تعت
فــرادى ابلــدلان الــيت تعمــل منفــردة، والــيت جيــب أن تعالــج بشــل مجــايع مــن 
جانــب لكٍّ مــن ادلول املتقدمــة وانلاميــة. وىلع هــذا املنــوال، قامــت فرقــة العمــل 
هــذه، باالشــرتاك مــع آخريــن، بتعريــف اتلصــدي تلغــري املنــاخ بوصفــه منفعــة 
ــاء  ــم بن ــف ودع ــز اتلكي ــل تعزي ــن قبي ــرتاتيجيات م ــملت اس ــة، وش ــة اعملي اعم
القــدرات يف ادلول انلاميــة. وقــد لكــف ابلنــك ادلويل بإجــراء دراســة خاصــة بــه 
للبحــث يف دوره يف توفــري املنافــع العامــة العامليــة)8)(. وقــد اســتند هــذا املفهــوم 
ــة  ــة: )أ( نظري ــوط نظري ــدة خي ــج ع ــة إىل دم ــة العاملي ــع العام ــع للمناف املوس
الســلع العامــة ىلع انلحــو املفهومــة بــه يف االقتصــاد. )ب( نظريــة فشــل الســوق؛ 
ــات  ــة االحتياج ــلبية. )ج( نظري ــة والس ــة اإلجيابي ــل اخلارجي ــث العوام ــن حي م
ــاد  ــارص االقتص ــوارد. )د( عن ــول إىل امل ــة الوص ــوم حري ــر مفه ــية تلربي األساس
ــك،  ــع ذل ــة)9)(. وم ــلع اجلماعي ــة والس ــراءات اجلماعي ــد اإلج ــيايس، تلحدي الس
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ــتوين  ــدوه ىلع املس ــة هل منتق ــة العاملي ــع العام ــع للمناف ــري املوس ــذا اتلفس ــإن ه ف
ــري  ــأن تفس ــج وويل)50( ب ــادل لون ــال، جي ــبيل املث ــى س ــيايس. فع ــي والس األاكدي
األمــم املتحــدة للمنافــع العامــة العامليــة هــو تفســري فعــال ىلع مســتوى اخلطــاب، 
ولكنــه ضعيــف مــن حيــث اتلعريــف، ويفتقــر إىل الوضــوح املفاهيــي مــع كثــري 
مــن األفــاكر اتلجريديــة. وعــالوة ىلع ذلــك، فإنهــم جيادلــون بــأن »املفهــوم يعطــي 
ــدة  ــم املتح ــواكالت األم ــن ب ــؤالء املرتبط ــطة ه ــيًطا ألنش ــا بس ــا منطقيًّ أساًس
ــة   مــن انلظري

ً
ــدال ــات السياســة العامــة ادلويلــة ب ــي يتــالءم مــع مقتضي ]...[ ل

اتلفســريية«)51(. وىلع مســتوى السياســات، هنــاك مؤيــدون للمنفعــة العامــة 
ــات  ــان والوالي ــل ايلاب ــا مث ــون هل ــاد األورويب، ومعارض ــل دول االحت ــة، مث العاملي
ــيت تفــرق بينهــم يه االســتجوابات  ــة ال ــا املركزي ــة. والقضاي املتحــدة األمريكي
ــى ادلول  ــة. وخت ــة األجنبي ــن املعون ــاًل ع ــة، فض ــوارد املايل ــة امل ــة بإضاف املتعلق
ــدون  ــة )ب ــة اعملي ــة اعم ــمية إىل منفع ــة الرس ــاعدة اإلنمائي ــل املس ــة حتوي انلامي

ــة()52(. إضاف

ومــع ذلــك، فــإن هــذا اتلفكــري لــم يعــد مــربًرا يف حقبــة تزتايــد فيهــا مشــالك 
ــدي  ــم اتلقلي ــة. والفه ــري املتاكفئ ــة وغ ــة الرسيع ــا العومل ــيت يرافقه ــااعت ال املش
ــة، يدعــو إىل التشــكك بفعــل  ــة وإقليمي للمنافــع العامــة العامليــة بوصفهــا وطني
ــة  ــالك اخلارجي ــل املش ــة. وتمث ــالك اخلارجي ــن املش ــد م ــول اجلدي ــذا املحص ه
ــيت  ــة ال ــة العاملي ــع العام ــن املناف ــة م ــايل، جمموع ــت احل ــدود يف الوق ــرة للح العاب
ــة.  ــة وادلويل ــات الوطني ــات السياس ــايع يف عملي ــل مج ــا بش ــوغ إدماجه تس
وحــى اتلفــاوت والرتكــزي املزتايديــن للفقــر يف ادلول ذات ادلخــل املتوســط، ينظــر 
ــة  ــا. ويف حال  مجاعيًّ

ًّ
ــال ــتحق ح ــي يس ــه رضر اعم اعل ــض اآلن ىلع أن ــه ابلع إيل

ــرق؛  ــن الط ــدد م ــادات بع ــض االنتق ــن دح ــف، يمك ــة واتلكي ــار املناخي اآلث
: سيكشــف حتليــل أعمــق أن فوائــد اتلكيــف تمتــد مــن املســتوى الوطــي 

ً
أوال
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إىل الصعيــد العالــي، ســواء بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة )جــدول1، أدنــاه(، 
ــب  ــل جتن ــف يف ش ــد اتلكي ــة فوائ ــف الطموح ــرتاتيجيات اتلخفي ــب اس وجتل
اخلســائر واألرضار. ولكــن هــذا ال حيــدث. وجيــادل فاندرهيــدن بــأن اتلكيــف 
 مــن منــع الــرر واتلعويــض الالحق عــن اخلســائر واألرضار 

ًّ
جيــب أن يشــمل كال

ــان،  ــوق اإلنس ــل حق ــد مث ــإن قواع ــك، ف ــالوة ىلع ذل ــا. وع ــر منه ــيت ال مف ال
ــة  ــرب بمثاب ــا وتعت ــا اعمليًّ ــرتف به ــرر، مع ــدم ال ــدة ع ــة، وقاع ــق يف اتلنمي واحل
 مــن اتلخفيــف 

ًّ
فئــة جديــدة مــن املنافــع العامــة العامليــة. ومــن الواضــح أن كال

ــري ذات  ــق املعاي ــان حتقي ــة لضم ــة اعملي ــع اعم ــة مناف ــدوان بمثاب ــف يب واتلكي
الصلــة. ويتحــدث فوجلــر)53( عــن الضعــف املشــرتك أو املصــري العالــي املتبــادل 
 مــن ممارســة مفهــوم ســيادة ويســتفايلا، القائــم ىلع 

ً
اذلي ودله تغــري املنــاخ. وبــدال

الواقعيــة واذلي يبلــغ مــن العمــر قرونـًـا، هنــاك نــوع جديــد - مــا يســميه اكول))5( 
ــة.  ــرة للوطني ــة أو املجمعــة - هل مــا يســوغه ملعاجلــة املشــلة العاب الســيادة اذلكي
وأخــرًيا، دعونــا نلــق نظــرة ىلع الفوائــد متعــددة األبعــاد واملســتويات للتكيــف. 
ــة إىل  ــك، باإلضاف ــة ىلع ذل ــع أمثل ــتحقاقات، م ــواع االس ــاه أن ــدول أدن ــن اجل يب
ــا  ــة(، ونطاقه ــة/ العام ــتحقاقات )اخلاص ــك االس ــود تل ــن تع ــاد: إىل م ــة أبع ثالث
اجلغــرايف )املحــي إىل العالــي(، ومــا إذا اكنــت ذات طابــع مبــارش أو غــري مبــارش.
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جدول 1: األنواع الرئيسية لفوائد اتلكيف

الفوائد املحلية 
اخلاصة

الفوائد املحلية 
العامة

الفوائد العاملية 
العامة املبارشة

الفوائد العاملية 
العامة غري املبارشة

قيمة املحاصيل 
املدخرة لفرادى 

املزراعن؛ حتسن 
اخزتان املياه لألرس 

املعيشية.

ابلنية اتلحتية 
املقاومة للفيضانات، 
والتشجري اذلي يمنع 
االنهيارات الطينية، 

وتشجري السواحل 
كمصدات للرياح 
وللغذاء، وختزين 

املياه.

ماكفحة األمراض 
املعدية احلساسة 

للمناخ، ومحاية 
اتلنوع ابليولويج 
احلساس للمناخ، 

وابلحوث الزراعية 
املتعلقة باألغذية 

واملحاصيل املقاومة 
للملوحة، وحتسن 

نمذجة اآلثار 
املناخية.

استمرار قيام 
العديد من ادلول 
اجلزرية الصغرية، 

وجتنب اهلجرة 
ادلويلة، وتقليل 

تقلب األسعار 
ىلع املنتجات 

الزراعية احلساسة 
للمناخ، وتعزيز 

القوة الرشائية بن 
املجتمعات وادلول 

الضعيفة.
املصدر: مقتبسة من بريسون)55(، وموسعة من قبل املؤلف.

ــده  ــع فوائ ــرتان م ــف، باالق ــوح أن اتلكي ــن بوض ــة تب ــإن القائم ــايل، ف وباتل
املتنوعــة متعــددة املســتويات، يســهم يف املنافــع العامليــة املبــارشة وغــري املبــارشة. 
ومــن األمــور املركزيــة يف هــذه الصياغــة، ابلنيويــة االجتماعيــة وانلظريــة 
السياســية ادلويلــة املعياريــة، الــيت جتــادل بــأن األســئلة حــول املعايــري واألخــالق 
ــن  ــالت ب ــري للتفاع ــدٍّ كب ــة إىل ح ــا جوهري ــة ولكنه ــت خارجي ــة ليس والعدال

ــن)56(. ــادي والعرشي ــرن احل ادلول يف الق
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خمتتم
ــة؛  ــات ادلويل ــة العالق ــية نلظري ــارات الرئيس ــل املس ــذا الفص ــتعرض ه اس
ــة تناوهلــا  ــة كيفي ــة، ملعرف ــة انلظــام، وابلنيوي ــة، والليربايلــة، ونظري ــل الواقعي مث
ــا  ــارات هل ــع املس ــتعراض أن مجي ــن االس ــف. ويب ــي يف اتلكي ــاون العال للتع
ــة.  ــورات متنوع ــرق ومنظ ــن بط ــف، ولك ــل اتلكي ــن أج ــاون م ــارص للتع عن
ــدة،  ــة اجلدي ــن الليربايل ــا م ــل اعم، مزجيً ــايل بش ــايخ احل ــام املن ــس انلظ ويعك
ــتاين أن  ــج أينش ــا حلج ــك، وفًق ــع ذل ــية. وم ــف املؤسس ــام، والوظائ ــة انلظ ونظري
حــل مشــلة مــا يتطلــب االرتقــاء فــوق مســتوى الــويع اذلي خلقهــا، فــإن هــذا 
الفصــل يتتبــع تطــور اتلفكــري ابلنيــوي، ويهيــئ األرضيــة لظهــور معيــار جديــد 
- تفســري موســع للمنافــع العامــة العامليــة/ األرضار العامــة العامليــة يف حقبــة مــن 
مشــالك 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 الــيت يضعهــا منظــرو إدارة املشــااعت العامليــة؛ مثــل القــدرة 

ــوي. ــالف اجل ــوض الغ ــتيعابية حل االس
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 أورسوال أوزوادل سربينج

اجلامعة الوطنية املستقلة باملكسيك

ا ســاكنيًّا، وتغــري املنــاخ، ونــدرة امليــاه،  يواجــه العالــم أزمــات اقتصاديــة، ونمــوًّ
ــع  ــر، واتلوس ــة واتلصح ــة، واتلعري ــوب الرتب ــة، ونض ــات غذائي ــوث، وأزم واتلل
ــة،  ــة وادلويل ــرة الريفية-احلري ــرية، واهلج ــاء الفق ــة األحي ــع تنمي ــري م احل
والعنــف املــادي واملنظــم، واتلميــزي اجلنــي والعــريق واالثــي، وبطالــة الشــباب، 
وتزايــد فقــدان خدمــات انلظــام اإليكولــويج. وقــد يــؤدي اتلفاعــل بــن هــذه 
ــيت  ــة ال ــات اهلش ــبة للفئ ــيما بالنس ــة، وال س ــج بالغ ــددة إىل نتائ ــات املتع األزم
تعيــش يف أماكــن حمفوفــة باملخاطــر، وقــد يــؤدي إىل احلــد مــن األمــن البــرشي 

واجلنســاين وابليــي.

ويتنــاول هــذا الفصــل العالقــات املتشــابكة واتلغذيــة املرتــدة بــن انلظــام 
ــددة  ــات متع ــات املفاوض ــا إماكن ــف أيًض ــرشي. ويستكش ــام الب ــي وانلظ ابلي
األطــراف بــن احلكومــات واملجتمــع املنظــم، وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة بشــأن 

ــة األجــل. ــة املســتدامة طويل أهــداف اتلنمي

خلفية
تغــري املنــاخ هــو عمليــة طويلــة األجــل تعمــل يف ســياق اتلقلبــات املناخية ىلع 
املــدى القصــري، وهلــا تأثــريات عديــدة ىلع ابليئــة واجلنــس البــرشي. ويه جتــري 
ــريات  ــت اتلغ ــة، اكن ــة اتلارخيي ــن انلاحي ــي. وم ــي والعال ــن اإلقلي ىلع الصعيدي
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ــارات  ــل االنفج ــة، مث ــداث الطبيعي ــا األح ــل وأنتجته ــن قب ــودة م ــة موج املناخي
الرباكنيــة والنشــاط الشــمي. وقــد تغــريت الظــروف اجلويــة بالنســبة لــلٍّ مــن 
ــة األخــرى للكوكــب؛  ــب ابلارامــرتات اخلارجي ــون، إىل جان ــاه والكرب دورات املي
ــا باآلثــار  مركــز الشــمس ونشــاطها. ومــع ذلــك، فــإن تغــري املنــاخ يرتبــط حايلًّ

ــة ىلع األرض)57(. البرشي

مــع تغــري املنــاخ، وارتفــاع درجــة احلــرارة يف طبقــة الرتبوســفري، ىلع ايلابســة 
ــة،  ــة اجلليدي ــري والكتل ــد ابلح ــإن اجللي ــاء، ف ــار امل ــادة خب ــر، وزي ويف ابلح
ــة،  ــرارة والطاق ــات ىلع احل ــظ املحيط ــه، وحتاف ــد حجم ــد يفق ــد املتجم واجللي
ــة  ــان الكتل ــاه وذوب ــع املي ــبب توس ــر بس ــطح ابلح ــوب س ــاع منس ــدث ارتف وحي
ــدث  ــة، حت ــة والبرشي ــل الطبيعي ــذه العوام ــل ه ــل بتفاع ــا يتص ــة. وفيم اجلليدي
الظواهــر اجلويــة املتطرفــة )األاعصــري، واجلفــاف، واالنهيــارات األرضيــة( بتواتــر 

ــق)58(. ــن املناط ــد م ــوى ىلع العدي ــريات أق ــرب وبتأث أك

إن اتلغــري ابليــي العالــي أوســع نطاقـًـا مــن تغــري املنــاخ. ويشــري املصطلــح إىل 
اتلحــول اذلي ينتجــه البــرش يف املحيــط اإليكولــويج ويؤثــر ىلع الغــالف املــايئ 
)الكتلــة املتجمعــة مــن امليــاه املوجــودة فــوق ســطح الكوكــب وحتتــه(، والغــالف 
اجلــوي )طبقــة الغــازات الــيت حتيــط ســطح األرض(، واملحيــط احليــوي )انلظــام 
ــالف  ــة(، والغ ــات احلي ــع الاكئن ــه مجي ــد في ــي اذلي توج ــويج العال اإليكول
ــارة إىل  ــدي )يف إش ــالف اجللي ــن األرض(، والغ ــة م ــة اخلارجي ــري )الطبق احلج

ــة()59(. الرتب

ــيت  ــالت ال ــة للتعدي ــي يه نتيج ــام الطبي ــرأت ىلع انلظ ــيت ط ــريات ال اتلغ
ــزرايع، وعمليــات اتلحــر الرسيــع، وانلمــو الســاكين -  أدخلــت ىلع اإلنتــاج ال
تضاعــف عــدد ســاكن األرض مــن البــرش ثــالث مــرات خــالل القــرن املــايض، 
ــإن  ــك، ف ــالوة ىلع ذل ــال)60(. وع ــتة أمث ــدار س ــاه بمق ــتهالك املي ــن زاد اس يف ح
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العمليــات اإلنتاجيــة غــري املســتدامة تلــوث املــوارد الطبيعيــة وختلــق تهديــدات 
ــد  ــر)61(. وق ــة للخط ــم اإليكولوجي ــض انلظ ــن تعري ــاًل ع ــرش، فض ــة للب صحي
ــتخدامها  ــبب اس ــديًدا بس ــا ش ــاج تلوثً ــل واإلنت ــة وانلق ــااعت الطاق ــببت قط س
للوقــود األحفــوري)62(. وباإلضافــة ذللــك، فــإن تغــري اســتخدام األرايض، وإزالــة 
الغابــات، يــؤدي إىل احلــد مــن احتجــاز ثــاين أكســيد الكربــون CO2. ومــن ثــم، 

ــاس احلــراري بشــل مطــرد. فقــد زاد االحتب

ــئ  ــري املتاكف ــول غ ــم، والوص ــايل املعول ــام امل ــإن انلظ ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف
ــاوت  ــاج، واتلف ــتهالك واإلنت ــن االس ــة م ــاط احلايل ــهم األنم ــان. وتس إىل االئتم
ــري  ــلوك غ ــا أدى الس ــي. كم ــري ابلي ــا يف اتلغ ــهم أيًض ــوارد، تس ــول إىل امل يف الوص
ــات  ــق والفئ ــن املناط ــاواة ب ــدام املس ــوع، وانع ــر، واجل ــا إىل الفق ــالين أيًض العق

ــة)63(. االجتماعي

ىلع مــدار تاريــخ البــرش والكــرة األرضيــة، حدثــت تغــريات جذريــة بشــل 
تدريــي منــذ اثلــورة الصناعيــة )1780-1870(. ويربــط كروتــزن))6( هــذه 
ــتحثَّة  ــة الُمس ــريات ابليئي ــق باتلغ ــن، واذلي يتعل ــوم األنرثوبوس ــريات بمفه اتلغي
ــة  ــريات بصف ــذه اتلغ ــت ه ــد حدث ــة. وق ــالت برشي ــب بتدخ ــة يف الغال والُمنتَج
ــة  ــف للطاق ــتخدام املكث ــبب االس ــرية بس ــة األخ ــود اخلمس ــالل العق ــة خ خاص
األحفوريــة؛ والزيــادة احلثيثــة يف انبعاثــات الغــازات ادلفينــة يف الغــالف اجلــوي؛ 
ــة يف اســتخدام األرايض؛  ــا؛ اتلغــريات اهلائل وتلــوث ابلحــار واحرتارهــا وحتمضه
ــًدا  ــا جدي ــرًصا جيولوجيًّ ــن ع ــل األنرثوبوس ــارعة. ويمث ــر املتس ــة اتلح وعملي
يغــري تاريــخ األرض. وقــد عرفهــا بونــد وآخــرون)65(، بأنهــا »أحــدث مظهــر دلورة 
ــن  ــتقل ع ــل مس ــل بش ــة تعم ــدى األلفي ــد ىلع م ــاق تمت ــعة انلط ــة واس مناخي
ــد  ــوم مفي ــذا املفه ــدي«. وه ــن اجللي ــا ب ــدي وم ــرص اجللي ــة للع ــة املناخي احلال
لفهــم اآلثــار الســلبية اتلحويلــة للنشــاط البــرشي ىلع كوكــب األرض، وخدمــات 
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انلظــام اإليكولــويج، والبرشيــة نفســها. ومــع ذلــك، فــإن اتلدخــالت البرشيــة 
ــري إجيــايب. ــا إلحــداث تغي ــة أيًض ــا اإلماكني دليه

)66(. واســتناًدا إىل نمــوذج اســتجابة 
 PEISOR ومــن هــذا املنطلــق، تــم تطويــر نمــوذج

ــن  )67( ، وم
 OECD ــة ــادي واتلنمي ــاون االقتص ــة اتلع ــاص بمنظم ــط اخل ــة للضغ ادلول

خــالل حتليــل اتلفاعــل بــن انلظــم الطبيعيــة والبرشيــة، جيمــع هــذا انلمــوذج بــن 
مخــس مراحــل:

ــة،  ــاه، والرتب ــاخ، واملي ــري املن ــة )تغ ــراكت طبيعي ــة حم ــط إىل أربع ــري الضغ P: يش
واتلنــوع ابليولــويج(، والــيت تتفاعــل مــع أربعــة حمــراكت اجتماعيــة )انلمو الســاكين، 
وانلظــم الريفيــة، وانلظــم احلريــة، والعمليــات االجتماعية-االقتصاديــة(. ويســبب 

اتلفاعــل املعقــد واتلغذيــات املرتــدة، تغــرًيا بيئيًّــا.

E: آثــار اتلفاعــل؛ حيــث يــؤدي تدهــور املــوارد الطبيعيــة وندرتهــا إىل 
الضغــط، اذلي يعــززه اتلحــر والعمليــات اإلنتاجيــة واثلــورة اخلــراء وانلمــو 

ــاكين. الس

I: آثــار األخطــار الطبيعيــة انلامجــة عــن اإلنســان واملتعلقــة باملنــاخ 
ــات،  ــق الغاب ــاف، وحرائ ــة، واجلف ــارات األرضي ــة، واالنهي ــف، واألغذي )العواص
ــة  ــة املتطرف ــر اجليوفزييائي ــاردة(، والظواه ــاكبات ابل ــارة، واالنس ــات احل واملوج
)الــزالزل، وأمــواج تســونايم، واالنفجــارات الرباكنيــة( والكــوارث اتلكنولوجيــة أو 

ــاب(. ــوادث، إره ــان )ح ــا اإلنس ــبب فيه ــيت يتس ال

ــري  ــث جي ــة؛ حي ــتجابة االجتماعي ــة االس ــات املجتمعي ــل املخرج SO: وتمث

حتليــل االســتجابات الفرديــة واملجتمعيــة للتغلــب ىلع الفقــر واتلهميــش ونقــص 
ــاة،  ــرًيا مــا يــؤدي إىل معضلــة انلجــاة: ابلقــاء يف املــزنل، واملعان اتلعليــم اذلي كث
واملــوت يف نهايــة املطــاف؛ اهلجــرة ومواجهــة املــاكن اجلديــد وعــدم اتليقــن مــن 
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ــل  ــن أج ــة م ــاج واملحارب ــل؛ أو االحتج ــن والعم ــدام األم ــذاء وانع ــأوى والغ امل
ــن  ــرصااعت ع ــرة، وال ــات، واهلج ــفر األزم ــد تس ــزنل. وق ــاة يف امل ــروف انلج ظ
اســتجابات جمتمعيــة واســعة انلطــاق؛ مثــل اتلحــر الرسيــع مــع تنميــة األحيــاء 
ــول  ــرصااعت واحلل ــب ال ــة، أو جتن ــات ادلاخلي ــف واألزم ــي العن ــرية، وتف الفق
ــاء  ــات وبن ــري السياس ــاوض تلغي ــات اتلف ــح عملي ــا يتي ــات، مم ــلمية للخالف الس

ــات. املؤسس

R: االســتجابة ىلع املســتويات املحليــة، أو اإلقليميــة، أو الوطنيــة، أو ادلويلــة، 
حيــث تــرشك العمليــات السياســية ادلولــة واملجتمــع وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة 
يف اتلعامــل مــع اتلغــري 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 

ــة. ــة وابليئي ــة واالقتصادي االجتماعي

وتســاعد اتلغذيــة املرتــدة بــن هــذه املراحــل املختلفــة، ىلع احلــد مــن الضغط 
ــوارث  ــر الك ــوارث DRR وإدارة خماط ــر الك ــن خماط ــد م ــزز احل ــن أن تع ويمك
DRM، وحتفــز عمليــات اتلنميــة وحتســن املســتويات االجتماعيــة - االقتصاديــة 

العامليــة واملحليــة، واملؤسســية، والســياقات السياســية. ومــع ذلــك، هنــاك عوامــل 
ــة  ــة؛ متحدي ــة وفوضوي ــري خطي ــة وغ ــري متوقع ــرق غ ــل بط ــا تتفاع ــرًيا م كث
املجتمــع وابليئــة بنقــاط اتلحــول الــيت ربمــا مــن املتعــذر إلغاؤهــا)68(. وللتغلــب 
عليهــا، قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل عمليــات اتلفــاوض الســيايس للحــد مــن 
ــادرة ىلع  ــات ق ــاء مؤسس ــف، وإنش ــز اتلكي ــايع، وتعزي ــي واالجتم ــاد ابلي اإلجه
تعزيــز املرونــة مــن القاعــدة إىل القمــة بدعــم مــن السياســات احلساســة مــن أىلع 

إىل أســفل.
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الضغط واإلجراءات ىلع انلظم الطبيعية واالجتماعية
ــيت  ــوارد ال ــري امل ــادل 1.6 مــن كوكــب األرض تلوف ــا يع ــة م تســتخدم البرشي
ــط،  ــس انلم ــا ىلع نف ــا، وإذا واصلن ــاص نفاياتن ــتهالك والمتص ــا لالس حنتاجه
)69(. معــدل انقــراض األنــواع يبلــغ ايلــوم 1000 

ســنحتاج كوكبــن حبلــول اعم 2030 
ــة يف انلظــام  ــة بالعــرص مــا قبــل األحفــوري، وإذا اســتمرت البرشي مــرة - مقارن
ــا ســزتيد بمقــدار 10.000 مــرة  ــاج واالســتهالك، فإنه احلــايل غــري املســتدام لإلنت
ــماك،  ــد األس ــار مصائ ــور، وانهي ــات، والطي ــر ىلع الربمائي ــا يؤث ــط؛ بم يف املتوس
وتضــاؤل الغطــاء احلــريج، واســتزناف شــباكت امليــاه العذبــة)70(، وزيــادة 
ــالوة  ــي. وع ــري ابلي ــار اتلغ ــادة آث ــك إىل زي ــيؤدي لك ذل ــراري. س ــاس احل االحتب
ــدث  ــرب ح ــادس أك ــتدخل يف س ــن أن األرض س ــاء م ــذر العلم ــك، ح ىلع ذل
انقــراض - واألول مــن نوعــه اذلي تســببه األنشــطة البرشيــة. 80% مــن اغز ثــاين 
أكســيد الكربــون املوجــود يف الغــالف اجلــوي تــأيت اآلن مــن الطاقــة املســتخدمة 
ــبة  ــط النس ــتهالكية؛ وترتب ــة واالس ــة واالقتصادي ــطة الصناعي ــل واألنش يف انلق

ــة. ــم اإليكولوجي ــري انلظ ــات)71( وتدم ــة الغاب ــة بإزال ابلاقي

اثنــان مــن املــؤرشات الرئيســية تلغــري املنــاخ همــا؛ درجــة احلــرارة وارتفــاع 
مســتوى ســطح ابلحر، مــع اتلغــريات يف هطــول األمطــار. ووفًقــا للفريــق احلكويم 
)72(، فــإن املتوســط العالــي دلرجــة حــرارة اهلواء 

 IPCC ادلويل املعــي بتغــري املنــاخ
ــة خــالل  فــوق ســطح األرض واملحيطــات قــد حتســن بمقــدار 0.85 درجــة مئوي
الفــرتة 1880-2012. وخــالل الفــرتة 1901-2010 ارتفــع املتوســط العالــي ملســتوى 
ــادة مــن اعم 1901 بلغــت مــن 1.7 ملــم/ الســنة  ســطح ابلحــر 0.19 مــرًتا، مــع زي
إىل 3.2 ملم/الســنة بــن 1993، و2010، كمــا أن اتلغــريات يف هطــول األمطــار تؤثــر 

ــا مــع الظواهــر اجلويــة املتطرفــة. إقليميًّ
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ــل  ــئة، انتق ــدلان انلاش ــطة يف ابل ــات املتوس ــز الطبق ــاه، وتعزي ــادة الرف ــع زي م
انلــاس إىل أىلع ســلم الغــذاء - ىلع الرغــم مــن أن تنــاول اللحــوم غــري فعــال مــن 
حيــث إطعــام اجلميــع ىلع األرض. ومــع ذلــك، تــم حتويــل احلبــوب إىل الصناعــة، 
أو الوقــود احليــوي املســتخدم أو انلقــل. فعــى ســبيل املثــال، تُســتخدم نســبة 0)% 
مــن اذلرة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلنتــاج اإليثانــول)73(. ولكــن هــذا 
انلهــج غــري مســتدام. لــرت واحــد مــن اإليثانــول يســتلزم 2.37 لكيــو جراًمــا مــن 
اذلرة، ومــن 1200 إىل 3600 لــرت مــن املــاء؛ وحيــرق 500 جــرام مــن الفحــم، ويســبب 
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــم م ــة. وىلع الرغ ــن الرتب ــا م ــو جراًم ــن 15 إىل 25 كيل ــآلك م ت

الواليــات املتحــدة األمريكيــة تدعــم هــذه الصناعــة.

ــراط  ــة دون اخن ــف الفعال ــف واتلكي ــراءات اتلخفي ــز إج ــى تعزي ــن يتس ل
ــات،  ــب احلكوم ــن جان ــفاف م ــم الش ــر، وادلع ــن للخط ــخاص املعرض األش
واالســتثمار مــن جانــب جمتمــع األعمــال اتلجاريــة. وقــد تــؤدي أوجــه الضعــف 
ــن  ــدات، ويمك ــادة اتلهدي ــي إىل زي ــي واملح ــن اإلقلي ــة ىلع الصعيدي اثلنائي
ــة  ــر، وخاص ــن املخاط ــل م ــة أن يقل ــدة إىل القم ــن القاع ــاوين م ــل اتلع للتفاع
ــة،  ــقاطات العاملي ــة واإلس ــة واملحلي ــة والوطني ــارف ادلويل ــزز باملع ــا تتع عندم

ــراف. ــدد األط ــايئ ومتع ــم اثلن وادلع

وتبــن العالقــات املتشــابكة املعقــدة بــن انلظــم الطبيعيــة والبرشيــة، مــع 
اتلغذيــة املرتــدة ىلع الســاحة السياســية واالجتماعيــة - الــيت تتمــزي بالســياقات 
الوطنيــة واملحليــة - تعميــم اهلشاشــة االجتماعيــة وصالتهــا باتلغــري ابليــي. تؤثــر 
ــاوض.  ــات اتلف ــط بعملي ــأرسه، وترتب ــع ب ــة ىلع املجتم ــة العام ــرارات السياس ق
والواقــع أن تاريــخ احلضــارات الســامية هل دالتلــه فيمــا يتعلــق باتلدهــور ابليــي 

ــة السياســية. ــرصااعت االجتماعي وإدارة ال
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وقــد اعتــرب اعم 2015 العــام األكــرث ســخونة يف اتلاريــخ منــذ بــدء القياســات 
املنهجيــة))7( وقــد ازدادت املخاطــر اجلســيمة يف مجيــع أحنــاء العالــم بســبب اتلغــري 
ــن  ــاكن املترري ــادة الس ــات وزي ــدالت الوفي ــاع مع ــع ارتف ــي، م ــي العال ابلي
ــرث  ــارة األك ــيا يه الق ــمال. آس ــة يف الش ــاع األرضار االقتصادي ــوب، وارتف يف اجلن
تعرًضــا للمخاطــر، وضعفهــا املــزدوج )ابليــي واالجتمــايع()75( يزيــد مــن تكلفة 

الكــوارث واخلســائر البرشيــة)76(.

يف اعم 2008، زاد ارتفــاع أســعار األغذيــة مــن اجلــوع يف مجيــع أحنــاء العالــم. 
ويف الوقــت احلــايل، يعــاين مــن اجلــوع مــا بــن 800.000 وبليــون شــخص)77(. ويعتمد 
ــة  ــم اإليكولوجي ــات انلظ ــارشة ىلع خدم ــورة مب ــم بص ــاكن العال ــن س ))% م
ــخص  ــون ش ــر 2 بلي ــر، ويف اعم )201، تأث ــدة ىلع املط ــة املعتم ــل الزراع ــن أج م
ــة  ــة WMO، واملنظم ــاد اجلوي ــة لألرص ــة العاملي ــدر املنظم ــات)78(. وتق بالفيضان
ــا ســزتداد زيــادة كبــرية نتيجــة  ادلويلــة للهجــرة IOM، أن اهلجــرة املدفوعــة بيئيًّ
ــد  ــع وجــود املــرض، وتزتاي ــة الشــديدة. ومــن املرجــح أن يرتف لألحــداث املناخي
املالريــا وحــى الضنــك واألمــراض املداريــة األخــرى مــع ارتفــاع درجــة احلــرارة 
ــم  ــر هل ــن ال تتوف ــخاص اذلي ــر ىلع األش ــا يؤث ــدالت أىلع، مم ــارها إىل مع وانتش

ــايع)79(. ــم املن ــة يف جهازه ــااعت الاكفي ادلف

إن آثــار تغــري املنــاخ ليســت حمايــدة مــن املنظــور اجلنســاين. النســاء معرضات 
بشــدة للكــوارث انلامجــة عــن الظواهــر الطبيعيــة)80(. فعــى ســبيل املثــال، ادعــت 
انتيــال- هيــوز وهســيانج)81( أن الوفيــات االقتصاديــة يف فــرتة مــا بعــد اإلعصــار 
تشــل 13% مــن املعــدل الوطــي لوفيــات الرضــع يف الفلبــن، وأن األطفــال الرضــع 
مــن اإلنــاث يتوفــن أكــرث بمقــدار 15 ضعًفــا، يف حــن ال 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 بتغــري املنــاخ)82( إىل أن اتلكيــف 
ــة  ــرث حمدودي ــذ أك ــع تنفي ــط، م ــات اتلخطي ــن عملي ــزأ م ــزًءا ال يتج ــح ج أصب
ــة  ــتجابات اتلكيفي ــة يه االس ــية واتلكنولوجي ــارات اهلندس ــتجابات. واخلي لالس
األكــرث تطبيًقــا، وكثــرًيا مــا تدمــج يف الربامــج القائمــة؛ مثــل إدارة خماطــر الكوارث 
ــية  ــة واملؤسس ــري االجتماعي ــة اتلداب ــد بقيم ــرتاف مزتاي ــاك اع ــاه. وهن وإدارة املي
ــف.  ــرتض اتلكي ــيت تع ــود ال ــدى القي ــة، وبم ــم اإليكولوجي ــة ىلع انلظ والقائم
ــط  ــة، واتلخطي ــار، واهلشاش ــف ىلع اآلث ــرص اتلكي ــا يقت ــرًيا م ــك، كث ــع ذل وم

ــة. ــراءات الوقائي ــف، واإلج للتكي

ــن  ــل م ــرارة إىل أق ــة احل ــادة درج ــن زي ــة م ــة العاملي ــد السياس ــب أن حت وجي
2 درجــة مئويــة فــوق املســتويات مــا قبــل الصناعيــة قبــل نهايــة القــرن. وهــذا 
يعــي عمليــة تدرجييــة إللغــاء الكربــون يف االقتصــاد، يرافقــه حتــول مــن الوقــود 
ــم  ــتعادة انلظ ــة واس ــاءة الطاق ــز كف ــددة)83(، وتعزي ــة املتج ــوري إىل الطاق األحف
اإليكولوجيــة املدمــرة. وينبــي أن تنطــوي هــذه اإلجــراءات ىلع إضفــاء الصبغــة 
ــوذج  ــالت ىلع انلم ــال تعدي ــات، وإدخ ــر انلفاي ــاج، وإاعدة تدوي ــة ىلع اإلنت املادي

ــتهالكية. ــة االس ــارة والزنع ــايل للحض احل

ويمكــن لسياســات اتلخفيــف االســتباقية العامليــة))8( أن تغــري االجتــاه 
ــد  ــدد مزتاي ــدوث ع ــول دون ح ــد حي ــر اذلي ق ــتدام)85(؛ األم ــال املس ــو االنتق حن
مــن الكــوارث. باإلضافــة إىل ذلــك، تتيــح العمليــات اتلكيفيــة واتلعلــم 
ــدرات  ــر الق ــي، تطوي ــري ابلي ــة للتغ ــات املعرض ــة يف املجتمع ــايئ، واملرون الوق
الالزمــة حلمايــة انلــاس بفعايلــة مــن الظواهــر املناخيــة يف املســتقبل. إن 
ــدرات، وإدارة  ــجري املنح ــاحلية، وإاعدة تش ــة الس ــم اإليكولوجي ــتعادة انلظ اس
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 مــن 
ًّ

ــاء، تدعــم كال ــة امل ــاه، ومحاي ــة، واســتدامة مســتجمعات املي األرايض وابليئ
اتلخفيــف واتلكيــف. ولــن تــؤدي الزراعــة اخلــراء واســتعادة خدمــات انلظــم 
اإليكولوجيــة إىل حتســن إمــدادات امليــاه ونوعيــة اهلــواء فحســب، بــل ســتحد 

ــوارث. ــر الك ــن خماط ــا م أيًض

ــل يف  ــاخ)86( أن اتلفاع ــري املن ــي بتغ ــويم ادلويل املع ــق احلك ــح الفري ويوض
ــق  ــل املناط ــدث داخ ــتدامة حي ــة املس ــف واتلنمي ــف واتلخفي ــاالت اتلكي جم
واملســتويات وفيمــا بينهــا، واغبًلــا مــا يكــون ذلــك يف ســياق العديــد مــن عوامــل 
ــوي ىلع  ــاخ أن تنط ــري املن ــتجابة تلغ ــارات االس ــض خي ــن بلع ــط. ويمك الضغ
ــار ســلبية  خماطــر اتلاكيلــف ابليئيــة واالجتماعيــة األخــرى، وأن تكــون هلــا آث
ىلع اتلوزيــع، وأن تســتخلص املــوارد مــن األولويــات اإلنمائيــة؛ مثــل القضــاء ىلع 

الفقــر.

ــدد  ــاون متع ــد اتلع ــة، يع ــطتهم اإلنتاجي ــاس وأنش ــة وانل ــة الطبيع وحلماي
ــة أمــًرا حاســًما. وهلــذا الغــرض،  اتلخصصــات بــن خمتلــف املجتمعــات املعرفي
ــة  ــة طويل ــات املناخي ــاذج للسياس ــاخ، نم ــري املن ــون بتغ ــاء املعني ــع العلم وض
األجــل، والوقايــة، واإلنــذار املبكــر ىلع املــدى القصــري)87(. كمــا يمكــن 
 ،DRR ــوارث ــر الك ــن خماط ــد م ــات احل ــه جمتمع ــم اذلي تقدم ــة ادلع مالحظ
وإدارة خماطــر الكــوارث DRM، للحــد مــن أخطــار الكــوارث، واألنشــطة الوقائيــة 
والالحقــة للكــوارث)88(. فضــاًل عــن األســس االجتماعية-االقتصاديــة، واثلقافيــة 
بلنــاء القــدرة ىلع الصمــود)89(. وعــالوة ىلع ذلــك، هنــاك فرصــة حقيقيــة للحــد 
ــا، إذا مــا تــم إدراج املنظــور  مــن املخاطــر الــيت يتعــرض هلــا أشــد انلــاس ضعًف
ــذه اآلراء  ــن ه ــل ب ــل املحتم ــإن اتلفاع ــك، ف ــة إىل ذل ــاين)90(. وباإلضاف اجلنس
يمكــن أن ييــرس اتلكيــف مــع املخاطــر اجلديــدة وغــري املعروفــة)91(. ويف الوقــت 
نفســه، قــد تقلــل أيًضــا مــن األرضار الــيت تلحــق بــاألرواح البرشيــة واملمتلاكت، 
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وقــد تســاعد الســاكن املترريــن ىلع أن يصبحــوا أكــرث قــدرة ىلع الصمــود وأن 
ــايع)92(. ــي واالجتم ــم ابلي ــن ضعفه ــوا م يقلل

من املفاوضات إىل اتلدابري االستثنائية للسياسة متعددة األطراف
وتثــري انلجاحــات املحــدودة الــيت حققتهــا مرحلــة مــا بعــد بروتوكــول كيوتــو 
هــذه األســئلة: مــن اذلي يديــر عمليــة اتلوريــق البــرشي وحتــت أي رشوط)93(؟ 
والســؤال اتلــايل هــو: مــا العقبــات الــيت يتعــن اتلغلــب عليهــا؟ تتغــري السياســة 
تغــرًيا جذريًّــا عندمــا يكــون هنــاك حتــول مــن القضايــا السياســية »املعتــادة« إىل 
»املســألة األمنيــة« ذات »األهميــة القصــوى«. وباتلــايل، هنــاك حاجــة إىل تطويــر 
ــن  ــا م ــف مزجيً ــيت تستكش ــة، وال ــة أو املعنوي ــس األخالقي ــاوز األس ــة تتج حج
ــي))9(.  ــور HUGE األم ــة - أو منظ ــانية، وبيئي ــة، وجنس ــات: برشي ــة ضمان ثالث
ــيايس  ــل س ــل، أو كديل ــة للتحلي ــوم كأداة حتليلي ــذا املفه ــتخدام ه ــن اس ويمك
 HUGE بمنظــور PEISOR مــن أجــل اختــاذ إجــراءات اســتباقية. وبربــط نمــوذج
األمــي، نقــرتح توســيع نطــاق ابلحــث املفاهيــي، وانلظــري، واتلجريــيب بشــأن 

الصلــة بــن املنــاخ واألمــن.

ــة، إىل تغــري  ــادة لألعمــال اتلجاري ــؤدي سياســات اإلدارة احلايلــة املعت ــد ت وق
اعلــي خطــري مــع تزايــد عــدد الكــوارث وانلقــاط احلرجــة الــيت ال رجعــة فيهــا. 
ــات  ــراء مفاوض ــل بإج ــة اتلعجي ــي ىلع إماكني ــج HUGE األم ــوي نه ــد ينط وق
متعــددة األطــراف بــن احلكومــات واملجتمــع املنظــم وجمتمــع األعمــال اتلجاريــة 
ــة املســتدامة يف األجــل الطويــل. وجيــب أن توفــر هــذه  تلحقيــق أهــداف اتلنمي
ــاش  ــب االنتع ــا، إىل جان ــة ضعًف ــش والرفاهي ــبل العي ــرث س ــى أك ــداف ح األه
املنهــي للنظــم اإليكولوجيــة واخلدمــات الــيت تقدمهــا هــذه انلظــم فيمــا يتعلــق 
ــة  ــوة العاملي ــوذج الق ــري نم ــدي يف تغي ــل اتلح ــات. ويتمث ــة واملحيط ــاه العذب باملي
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املركــزة القائمــة ىلع املؤسســات متعــددة اجلنســيات والســيطرة العســكرية، 
ــتدامة.  ــوالت املس ــو اتلح ــل حن ــل األج ــول طوي ــن اتلح ــن م ــة تمك بطريق
ــى  ــوة عظ ــة أي ق ــة، دون هيمن ــية خمتلف ــاحة سياس ــة س ــذه العملي ــب ه وتتطل
قائمــة، وســيطرتها ىلع الشــعوب واملــوارد. ومــن الــروري أيًضــا تغيــري اتفاقــات 
بريتــون وودز، وإضفــاء الصبغــة ادليمقراطيــة ىلع ابلنــك ادلويل وصنــدوق انلقــد 
ــدة إىل  ــن القاع ــدة م ــات جدي ــاء مؤسس ــة. إن بن ــارة العاملي ــة اتلج ادلويل ومنظم
القمــة، والكــوارث اخلطــرة، قــد حيققــان عقــوًدا اجتماعيــة - سياســية لعالــم غــري 
مــادي وخــاٍل مــن الكربــون، مــع إماكنيــة حتســن العدالــة االجتماعيــة واتلاكفــل، 
وهــو مــا يتجــاوز بكثــري االتفاقــات الطوعيــة الــيت تــم اتلوصــل إيلهــا يف مؤتمــر 

ــس اعم 2015. ــاخ COP 21، يف باري ــري املن ــدة تلغ ــم املتح األم

خمتتم
ــكرية أو  ــر العس ــات انلظ ــن وجه ــن م ــي ىلع األم ــج HUGE األم ــز نه ال يرك
ــر يه  ــة للخط ــم املعرض ــة، والقي ــو ادلول ــي ه ــدف املرج ــث إن اهل ــية؛ حي السياس
ــدول  ــدات ب ــل اتلهدي ــدي، تتص ــم اتلقلي ــة. ويف الفه ــالمة اإلقليمي ــيادة والس الس
أخــرى، واإلرهــاب، واجلهــات الفاعلــة الفرعيــة، أو رجــال حــرب العصابــات. ومــن 
خــالل الرتكــزي، يف الوقــت نفســه، ىلع األمــن البــرشي، واجلنســاين، وابليــي، يتحــول 
ــة  ــة الطبيعي ــم اإليكولوجي ــن، وانلظ ــن اجلنس ــات ب ــرش والعالق ــع إىل الب املرج
ــع  ــة، م ــة والطبيع ــاء البرشي ــر يه بق ــة للخط ــم املعرض ــة. والقي ــة والريفي واحلري
ــات اخلطــر.  ــوع اثلقــايف واالســتدامة يف أوق ــة واتلن ــة واملســاواة واهلوي ــق العدال حتقي
ــري  ــلوك غ ــذا الس ــا هل ــا ضحاي ــم أيًض ــهم. وه ــاس أنفس ــن انل ــدات م ــأيت اتلهدي ت
ــم  ــوم بعال ــد، مدع ــاري جدي ــوذج حض ــو نم ــريات حن ــراء تغي ــب إج ــالين. وجي العق
متنــوع ومســتدام اعلــي حيكمــه اتلضامــن)95(. فمــا اجلهــات الفاعلــة الــيت يمكنها أن 
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تبــادر بهــذا اتلغيــري وتنفــذه؟ ال حركــة اجتماعيــة تفعــل ذلــك. ويمكــن أن يســاعد 
ــتدامة  ــة املس ــداف اتلنمي ــوغ أه ــبل بلل ــل الس ــل أفض ــي يف حتلي ــج HUGE األم نه
وسياســاتها واســرتاتيجياتها، الــيت يمكــن مــن خــالل مبــدأ املســئويلات املشــرتكة، 

ــا. ــي قدًم ــباًل للم ــح س ــا CBDR، أن تتي ــة أيًض ــن متفاوت ولك

يرتكــز كال املفهومــن، HUGE وCBDR، ىلع ميثــاق األمــم املتحــدة، 
ــة  ــراء مراجع ــتخدامهما إلج ــن اس ــان، ويمك ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العال واإلع
ــة إىل  ــان. باإلضاف ــوق اإلنس ــال حق ــة يف جم ــة القائم ــات ادلويل ــة لالتفاقي نقدي
ــا يه  ــتدامة SDGs وأهدافه ــة املس ــرش للتنمي ــبعة ع ــداف الس ــإن األه ــك، ف ذل
ــم  ــة، والظل ــة احلايل ــة العاملي ــة الغربي ــم االقتصادي ــدي انلظ ــة تلح ــط أويل خرائ
املتفاقــم - بمــا أن العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بــن اجلنســن واالســتدامة يه 

ــية. ــارص أساس عن

تشــمل أهــداف اتلنميــة املســتدامة، االقتصــادات الصغــرية واذلكيــة، والســيادة 
ــة، واجلهــود  ــة ابلديل ــة، والسياســات الريبي ــة، واتلجــارة ادلويلــة العادل الغذائي
األخــرى مــن القاعــدة إىل القمــة؛ حيــث يتــم تمحيــص املعونــة اخلاصــة وتعزيــز 
الشــفافية واملســاءلة مــن جانــب الشــعب. ويزتامــن مفهــوم HUGE األمــي أيًضــا 
ــالم،  ــار، والس ــب، واالزده ــعوب، والكوك ــع Ps 5 - الش ــة م ــة انلظري ــن انلاحي م

والرشاكــة - مــع الرتكــزي بشــل خــاص ىلع احلــد مــن الضعــف املــزدوج.

ــوذج  ــري نم ــية ىلع تغي ــاحة السياس ــة ىلع الس ــريات املطلوب ــوي اتلغي وتنط
ــه الســاحات  ــاك حاجــة إىل احلكــم التشــاريك)96(، اذلي تســهل في احلكــم. وهن
ــة والغــذاء  ــاخ والرتب ــاه واهلــواء واملن ــة املتغــرية، سياســات مســتدامة للمي العاملي
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 
ــات  ــن اجله ــد تتمك ــوارث. وق ــراض، والك ــة، واألم ــوع، واألمي ــع، واجل املدق
ــاركة،  ــم ىلع املش ــوي القائ ــدين احلي ــع امل ــة، واملجتم ــية املدرب ــة السياس الفاعل
ــق األهــداف املشــرتكة ملجتمــع مســتدام  ــة إىل حتقي ــز األنشــطة الرامي مــن تعزي

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل ــالم يف الق ــئ ومس ومتاكف
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ابليئة والسياسة ادلويلة: الربط بني اإلنسانية والطبيعة
 سايمون داليب

جامعة ويلفرد الورير، كندا

لقــد أصبحــت ابليئــة اآلن، عنــرًصا رئيســيًّا يف العالقــات ادلويلــة، بانلظــر إىل 
االهتمــام املزتايــد اذلي يتلقــاه تغــري املنــاخ ىلع وجــه اخلصــوص)97(، ويه مســألة 
ــرض  ــع تع ــية. وم ــر ادلبلوماس ــة يف ادلوائ ــة اعيل ــايل بأولوي ــت احل ــى يف الوق حتظ
ــية  ــات الرئيس ــار، واالضطراب ــوب ابلح ــاع منس ــل ارتف ــزوال بفع ــر ال ادلول خلط
ــذ  ــم تُتخ ــة إذا ل ــود املقبل ــة، يف العق ــم الغذائي ــاه وانلظ ــدادات املي ــة يف إم املتوقع
ــة  ــائل ابليئي ــت املس ــا، أصبح ــراري قريبً ــاس احل ــن االحتب ــد م ــوات للح خط
ــرت  ــد ظه ــة)98(. وق ــتها األاكديمي ــارصة، ودراس ــة املع ــة ادلويل ــة يف السياس حموري
ــي؛ إذ إن  ــل العل ــة للتحلي ــألة ذات أولوي ــاردة، كمس ــرب ابل ــد احل ــة، بع ابليئ
ابلاحثــن يهتمــون بمســائل اتللــوث، واحلفــظ، واملــوارد، ولكــن أيًضــا ألن هنــاك 
ألغــاًزا حتليليــة مثــرية لالهتمــام حتيــط بالكيفيــة الــيت يتعامــل بهــا انلظــام ادلويل 
مــع هــذه املســائل، واتلغيــريات انلامجــة عــن إدخــال أســايلب جديــدة للحكــم، 

ــري. ــة، واملعاي ــواكالت، واملعرف واملؤسســات، وال

إن كيفيــة دراســة لك هــذه اجلوانــب بوصفهــا عالقــات دويلــة، ليســت مســألة 
ــح  ــدة ىلع املن ــر بصــورة مزتاي ــا تؤث ــا فإنه ــا، ولكــن نظــًرا ألهميته بســيطة أيًض
ادلراســية. وباملثــل، فــإن صعــود العالقــات ادلويلــة بوصفهــا »االنضبــاط« األجنلــو 
أمريكــي - ويه مســألة ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بصعــود القــوى الصناعيــة بشــل 
ــن  ــة ع ــئلة املطروح ــة األس ــل نوعي ــد ش ــه اعدة)99(- ق ــرتف ب ــو مع ــا ه ــرب مم أك
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ــرًيا  ــال. وكث ــة يف املج ــة ابليئي ــة إدراج السياس ــول كيفي ــات ح ــة، واالفرتاض ابليئ
ــال  ــم انلظــام، واالمتث ــة املتعلقــة بتصمي ــك إىل تركــزي املســائل اتلقني مــا أدى ذل
ــن  ــن األماك ــر م ــات انلظ ــة أو وجه ــائل العدال ــه، ىلع  مس ــات تمويل هل، وآيل
اهلامشــية. واكنــت االســتجابة اجلزئيــة ذللــك يه دراســات حالــة مثــرية لالهتمــام 
بشــأن احلــراكت االجتماعيــة، وكيــف أن قواعدهــا قد جتــاوزت املداوالت الرســمية 
لــدلول والــواكالت احلكوميــة ادلويلــة)100(، ويه إحــدى مســائل احلكــم املفهومــة 

ــا للحكومــة الرســمية لدلولــة)101(. ىلع نطــاق أوســع مــن املخــاوف األضيــق نطاقً

ــيت  ــة ال ــات اإلدارة ابليئي ــأن ترتيب ــون ب ــن جيادل ــاد، اذلي ــدى انلق ــد حت وق
ــدة  ــات املعق ــة ىلع العملي ــوم باتلغطي ــا تق ــرًيا م ــة كث ــائل اتلقني ــز ىلع املس ترك
للظلــم العالــي وترشيــد الســاكن املهمشــن يف انلظــام الســيايس العالــي، هــذا 
الرتكــزي اتلحليــي الضيــق، وطرحــوا أســئلة أكــرب حــول القــوة العامليــة، والعدالــة، 
والــزناع)102(. وانلتيجــة يه إجــراء سلســلة مكثفــة مــن املناقشــات األاكديميــة يف 
ــته،  ــب دراس ــا جي ــأن م ــات بش ــن مناقش ــك م ــابه ذل ــا ش ــة وم ــات ادلويل العالق
ــار السياســة العامــة ىلع احلوكمــة املتصــورة ىلع نطــاق واســع. وال  ــا آث وملــن، وم
تؤثــر املواضيــع اجلوهريــة اتلقليديــة للعالقــات ادلويلــة املتعلقــة باحلرب والســالم 

ــان. ــض األحي ــة إال يف بع ــات ابليئي ــارًشا ىلع املناقش ــرًيا مب ــن تأث واألم

ابليئة
ــا حتــت عنــوان »ابليئــة«  العديــد مــن املواضيــع الــيت كثــرًيا مــا تُــدرج حايلًّ
ليســت بالــرورة مفهومــة يف إطــار هــذه املصطلحــات مــن قبــل املتأثريــن بتغــري 
الغــالف اجلــوي، واعتبــارات نقــاء امليــاه، وفقــدان األنــواع، واتللــوث الصنــايع، 
ــرى.  ــات األخ ــن املمارس ــد م ــات، والعدي ــة الغاب ــتيالء ىلع األرايض، وإزال واالس
كمــا أن مصطلــح »ابليئــة« نفســه شــمل مؤخــًرا مناقشــات إنســانية طويلــة األمــد 



58

ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

بشــأن دور الطبيعــة يف تشــكيل املصــري اإلنســاين، وكيــف أن البرشيــة قــد حولــت 
ــا مــا يــؤدي  ـً بدورهــا الظــروف الطبيعيــة)103(. إن اســتخدام ابليئــة كمصطلــح اغبل
ــاج،  ــم اإلنت ــة نلظ ــات اتلقني ــايع، واإلصالح ــوث الصن ــأن اتلل ــاوف بش إىل املخ
الــيت تــم انتقادهــا للتســبب يف االســتهالك))10(، واملخــاوف مــن جانــب الكثرييــن 
يف الشــمال العالــي أن انلمــو الســاكين ســوف يطــى ىلع اإلنتاجيــة الزراعيــة، ممــا 

يــؤدي إىل املجاعــة والكــوارث االجتماعيــة)105(.

ــدلان يف  ــض ابل ــب بع ــن جان ــل م ــد، ىلع األق ــد بعي ــذ أم ــتباه من ــاك اش وهن
اجلنــوب العالــي، يف أن صياغــة ابليئــة يه الــيت تســتخدم للســيطرة ىلع شــعوب 
اجلنــوب؛ ومــن الواضــح أن اتلدابــري ابليئيــة تســتخدم يف العديــد مــن احلــاالت 
ــم  ــراء ومعاناته ــد الفق ــبب يف ترشي ــة تتس ــاريع إنمائي ــالع بمش ــربر لالضط كم
ــات،  ــة إلدارة الغاب ــايلب اتلقليدي ــة)106(. إن األس ــا العاملي ــم القضاي ــا باس مجيًع
ــن  ــري م ــون يف كث ــرى، ال تك ــة األخ ــات املجتمعي ــد، والرتتيب ــن الصي ــد م واحل
ــات  ــة، ويه الكيان ــة املعتمــدة ىلع ادلول ــالك احلوكم ــدة بالنســبة هلي ــان جي األحي
الــيت اعدة مــا ختضــع لالتفاقــات ادلويلــة. واالســتخدام واســع انلطــاق ملصطلــح 
ــاملة  ــدة الش ــم املتح ــداف األم ــزيه اآلن يف أه ــم ترم ــتدامة، اذلي ت ــة املس اتلنمي
ــذ  ــًرا يف اعم 2015، اكن من ــا مؤخ ــم اعتماده ــيت ت ــتدامة SDGs ال ــة املس للتنمي
ــا مــع محايــة ابليئــة بينمــا تقــدم يف  ًـّ فــرتة طويلــة حجــة توفيقيــة تتعامــل ظاهري
الوقــت نفســه املســاعدات واتلعويضــات دلول اجلنــوب ملــا يفهــم أحيانًــا ىلع أنــه 
فــرص إنمائيــة ضائعــة. وباملثــل، يشــمل هــذا انلمــوذج مجيــع أنــواع االبتــاكرات 
اتلقنيــة، واملســائل املتعلقــة باتلحديــث اإليكولــويج الــيت يفــرتض أنهــا تســمح 
للعمليــات الصناعيــة باملــي قدًمــا دون تلــوث. واكنــت هــذه املناقشــات أساســية 
ــة  ــاخ، وكيفي ــري املن ــألة تغ ــرية، ومس ــة األخ ــائل ابليئي ــن يف املس ــام املهيم لالهتم

ــة)107(. ــه مشــلة اعملي ــا يفهــم اآلن ىلع أن معاجلــة م
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ــا ىلع  يف اآلونــة األخــرية، حيــث بــدأت األنشــطة البرشيــة يف اتلجــي تدرجييًّ
صانــي السياســات، وأصبحــت الروابــط بــن خمتلــف عمليــات انلظــام األريض 
ــة  ــات العلمي ــدة)108(، واتلقييم ــة اجلدي ــوث اتلارخيي ــواء يف ابلح ــا، س ــرث وضوًح أك
للتغــري العالــي)109(، فــإن املناقشــات املتعلقــة بابليئــة قــد ركــزت بصــورة مزتايــدة 
ىلع الكيفيــة الــيت ستشــل بهــا األجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البرشيــة، اتلكويــن 
ــة  ــات احلوكم ــن إخفاق ــد م ــاك العدي ــح أن هن ــن الواض ــب. وم ــتقبي للكوك املس
ــرص  ــد ع ــل مزتاي ــه بش ــق علي ــا يطل ــة مل ــالك املرتابط ــة املش ــا ملعاجل يف حماوتله
ــاخ إىل حمــاوالت متعمــدة  ــع يف املن األنرثوبوســن)110(. هــل ســيؤدي اتلغــري الرسي
تلغيــري الغــالف اجلــوي إلبطــاء أو مواجهــة االحــرتار العالــي كمــا هــو احلــال يف 
اهلندســة اجليولوجيــة، أو أن ادلول والــرشاكت القويــة تتــرصف برسعــة للحيلولــة 
ــة؟ ويف  ــة عنيف ــرصااعت حتمي ــببة ل ــري املس ــذه اتلداب ــل ه ــاذ مث دون رضورة اخت
ــرص  ــة »ع ــروف الراهن ــمية الظ ــه تس ــابق ألوان ــن الس ــون م ــد يك ــه ق ــن أن ح
ــائل  ــدة مس ــورة مزتاي ــل بص ــارات تش ــذه االعتب ــإن ه ــا«)111(، ف اإليكولوجي

ــة. السياســة العاملي

العلم والسياسة
ــد  ــي واح ــان اعل ــود كي ــرة وج ــوابق لفك ــاك س ــت هن ــتينيات اكن ــل الس قب
ــور املهاجــرة،  ــات املتعلقــة بالطي ــل االتفاقي ــه؛ أمــور مث يمكــن تنظيمــه وإدارت
كتلــك الــيت وقَّعتهــا الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة، بانليابــة عــن كنــدا 
يف اعم 1918، قــد حاولــت اتلصــدي ملــا يفهــم اآلن ىلع أنــه األبعــاد ادلويلــة حلفــظ 
الطبيعــة. ولكــن، فقــط حبلــول انلصــف اثلــاين مــن القــرن العرشيــن، أصبحــت 
ــاع  هــذه املجــاالت حمــط اهتمــام واســع انلطــاق مــن جانــب األاكديميــن وصن
السياســات)112(. واكن ادلافــع وراء ذلــك هــو مزيــج مــن انلمــو االقتصــادي الرسيــع، 
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والضغــوط السياســية مــن ادلوائــر ابليئيــة املحليــة املهتمــة باتللــوث، والســاكن، 
ــة الطبيعــة، وتنــايم املنظمــات ابليئيــة ادلويلــة الــيت جســدها  واملتزنهــات ومحاي
ظهــور منظمــة الســالم األخــر يف الســبعينيات، فضــاًل عــن االبتاكرات احلاســمة 
يف جمــال العلــوم الــيت ركــزت االهتمــام ىلع القضايــا الــيت تتطلــب تعاونـًـا دويلًّــا، 

وربمــا بشــل واضــح، ملعاجلــة اســتنفاد األوزون اإلسرتاتوســفريي.

كمــا أن تزايــد القلــق بشــأن مــا أصبــح يعــرف بابليئــة العامليــة، هــو أيًضــا 
يف جــزء منــه اآلثــار العرضيــة الهتمامــات احلــرب ابلــاردة باجليوفزييــاء. واكنــت 
ــة  ــن اعيم 1957، و1958، مدفوع ــع( ب ــهًرا يف الواق ــة )18 ش ــنة اجليوفزييائي الس
ــا باجلهــود واتلعــاون العلــي عــرب انقســام احلــرب ابلــاردة، ولكــن أيًضــا  جزئيًّ
باالهتمامــات العســكرية بشــأن اهليمنــة ىلع الفضــاءات اجلويــة والســيطرة عليها. 
)مــا أصبــح الرســم ابليــاين األيقــوين لعرصنــا، فــإن مــا يســى بمنحــى كيلينــج 
الرتفــاع تركــزيات ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــالف اجلــوي، اذلي يقــاس فــوق 
ــت  ــد أوضح ــة(. وق ــة ادلويل ــنة اجليوفزييائي ــوهل يف الس ــاواي، هل أص ــل يف ه جب
اتلداعيــات انلامجــة عــن جتــارب األســلحة انلوويــة الــيت محلتهــا الريــاح حــول 
ــد أدت  ــة. وق ــم املرتابط ــد انلظ ــو أح ــي ه ــوي العال ــالف اجل األرض، أن الغ
ــل  ــة يف أوائ ــارب انلووي ــزيئ للتج ــر اجل ــدة للحظ ــرام معاه ــاوف إىل إب ــذه املخ ه
ــد ســباق  ــة تلقيي الســتينيات، ويه املعاهــدة الــيت اكنــت يف الوقــت نفســه حماول
التســلح بــن القــوى العظــى، واكنــت أيًضــا أول معاهــدة بيئيــة اعمليــة خاصــة 

ــوي)113(. ــالف اجل بالغ

ــور  ــيما ظه ــة، وال س ــايع العلمي ــذه املس ــإن ه ــح إدواردز))11(، ف ــا يوض وكم
األرصــاد اجلويــة واتلنبــؤ بالطقــس، ومــا تالهــا مــن اخــرتاع 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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ــاردة،  ــرب ابل ــد احل ــا اآلن، وبع ــيت دلين ــات ال ــا يف العملي ــم مًع ــجا العال ــد نس ق
وأصبحــت تســى العوملــة، فــإن بعــض العوامــل الرئيســية اكنــت العلــوم ابليئيــة 
واتلطبيــق العلــي للتنبــؤات اجلويــة املوثوقــة نســبيًّا. وباملثــل، فقــد أثــار الــرر 
ــة  ــة املرتفع ــارب انلووي ــن اتلج ــفريي م ــة األوزون اإلسرتاتوس ــق بطبق اذلي حل
املزيــد مــن القلــق بشــأن الغــالف اجلــوي العلــوي يف اخلمســينيات. وقــد وصلــت 
ــا  ــات عندم ــة يف اثلمانيني ــتنفاد األوزون إىل املقدم ــة باس ــائل املتعلق ــذه املس ه
ــدت أن  ــة أك ــات علمي ــاك يف حتقيق ــفري يف أنتاركتي ــوب اإلسرتاتوس ــبب نض تس
مركبــات الكربــون اللوريــة فلوريــة CFC تقــوم بكــرس لــألوزون يف الغــالف 
ــادة تغلغــل األشــعة الشمســية  ــة بســبب زي ــاة الربي ــوي وتهــدد احلي اجلــوي العل
فــوق ابلنفســجية UVB. وقــد غــذت املناقشــة العلميــة انلاجتــة، بشــل مبــارش، 
املفاوضــات املتعلقــة بالقضــاء ىلع إنتــاج مركبــات الكربــون اللوروفلوريــة ىلع 
الصعيــد العالــي، وبروتوكــول مونرتيــال لعــام 1987، واتلوســعات الالحقــة هلــذه 

ــألوزون)115(. ــواد األخــرى املســتنفدة ل ــد امل ــات تلقيي الرتتيب

كمــا قــاد العلــم أيًضــا 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، ال حيتــاج إىل الكثــري مــن اتلحليــل العلــي 
ــة  ــف يف اململك ــواء انلظي ــات اهل ــر ترشيع ــث ىلع تمري ــدث أو احل ــا ح ــرشح م ل
ــت«  ــع الصام ــاب »الربي ــت كت ــة، لف ــدة األمريكي ــات املتح ــدة. يف الوالي املتح
لراشــيل اكرســون )1962(، بتحليلــه لــألرضار غــري املبــارشة الــيت أحلقهــا 
ــف  ــة وطوائ ــم اإليكولوجي ــع بانلظ ــاق واس ــات ىلع نط ــدات اآلف ــتخدام مبي اس
الطيــور، االنتبــاه إىل اآلثــار غــري املقصــودة للصناعــة الكيميائيــة، وضغــط بشــل 
مكثــف لضبــط اتللــوث الكيميــايئ. وشــدد الضبــاب ادلخــاين يف لــوس أجنلــوس 
ــا اإلصــالح  ــايع واتلحــر، وارتبــط بقضاي ــاج الصن ــة لإلنت ىلع املخاطــر ابليئي

احلــري وختطيــط املــدن الــيت طــال أمدهــا)116(.
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لطاملــا اكنــت املخــاوف املتعلقــة باســتنفاد املــوارد ونقــص الســلع األساســية يف 
قلــب االهتمامــات اجليوسياســية)117(. وقــد شــغلت املخــاوف العامــة مــن اســتنفاد 
املــوارد حكومــات ادلول لفــرتة طويلــة؛ ويف أواخــر القــرن اثلامــن عــرش، اكنــت 
هنــاك خمــاوف مــن نقــص األخشــاب وعــدم كفايــة إدارة الغابات. وخيــى توماس 
ماثلــوس )1970( مــن أن الســاكن ســوف يزيــدون بشــل أرسع مــن قدرتهــم ىلع 
إطعــام أنفســهم، وقــد شــلت مقاتلــه الشــهرية العديــد مــن الرسديــات احلديثــة 
ــتثنائية  ــة االس ــت اإلنتاجي ــى وإن اكن ــانية، ح ــة إنس ــدرة كحال ــدد انل ــيت حت ال
ــول  ــط ب ــل، رب ــو مماث ــرتاض. وىلع حن ــذا االف ــذب ه ــة تك ــة الصناعي لألنظم
إريلــك )1968( يف الســتينيات مــن القــرن املــايض بــن خمــاوف الزيــادة الســاكنية 
ــة، واذلعــر األكــرب حــول  ــاة الربي ــة للحي املســتمدة مــن ادلراســات اإليكولوجي
اتللــوث واســتنفاد املــوارد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مــن خــالل كتابــه 
األكــرث مبيًعــا »القنبلــة الســاكنية«. وشــملت املحــاوالت املبكــرة لوضــع نمــوذج 
ــًرا شــائًعا  ــل هــذه األنمــاط الســتنفاد املــوارد، وأنتجــت تقري للنظــام األريض مث
إىل حــدٍّ كبــري عــن »حــدود انلمــو«)118(. وقــد ربــط ريتشــارد فالــك )1971( بشــل 
واضــح بــن الســاكن وعــدم كفايــة اإلنتــاج الغــذايئ، وبــن املخــاوف مــن نهايــة 
ــيايس  ــالح الس ــة واإلص ــات ادلويل ــة للعالق ــالل مناقش ــن خ ــة، م ــم انلووي العال

العالــي.

يف الســتينيات مــن القــرن املــايض، ترابطــت لك هــذه املوضــواعت وىلع 
ــدة، وودلت  ــة املتح ــة، واململك ــدة األمريكي ــات املتح ــوص يف الوالي ــه اخلص وج
ــر  ــالم األخ ــة الس ــاكر منظم ــة)119(. إن ابت ــة ابليئي ــم احلرك ــرف اآلن باس ــا يع م
ــتخدام  ــار واس ــف يف أاعيل ابلح ــن العن ــة م ــارشة خايل ــراءات مب ــاذ إج الخت
لقطــات تليفزيونيــة للمواجهــات، قــد خلــق مرسحيــات سياســية ســلطت الضــوء 
ىلع سياســات ابليئــة. ويف الوقــت نفســه)120( أظهــرت الصــور األوىل لــألرض مــن 
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برنامــج القمــر أبولــو، جمموعــة مــن الرخــام األزرق اهلــش ىلع خلفيــة مظلمــة مــن 
ــات املتحــدة  الفضــاء تؤكــد حساســية الرتابــط العالــي. وقــد صــدرت يف الوالي
ــل  ــتينيات وأوائ ــة الس ــة يف نهاي ــات ابليئي ــن الترشيع ــلة م ــة سلس األمريكي
الســبعينيات مــن القــرن املــايض. واكن أول احتفــال بـــ »يــوم األرض« يف اعم 1970.

ابليئة العاملية
ت لك هــذه األمــور اهتماًمــا سياســيًّا كبــرًيا خــارج الواليــات املتحدة 

َّ
وقــد ودل

ــة يف  ــة البرشي ــي بابليئ ــدة املع ــم املتح ــر األم ــد مؤتم ــا، وعق ــة أيًض األمريكي
ســتوكهولم يف اعم 1972. وقــد كتــب لكٌّ مــن باربــرا وارد، ورينيــه دوبــوس اتلقريــر 
املرجــي غــري الرســي املقــدم إىل املؤتمــر، وبعنــوان »أرض واحــدة فقــط«. وقــد 
ــا  ــة ناس ــاب واكل ــن كت ــة م ــن الربيطاني ــة بنجوي ــالف لطبع ــورة الغ ــت ص خلص
»ارتفــاع األرض«، الرســالة الرئيســية هلــذا اتلقريــر. وقــد قاطعــت بــدلان حلــف 
وارســو املؤتمــر، ولــم حيــره ســوى عــدد قليــل مــن رؤســاء ادلول، ولكنــه أثــار 
اهتماًمــا معتــرًبا - ليــس أقلهــا عندمــا أرصت أنديــرا اغنــدي ىلع أن الفقــر هــو 
أســوأ أنــواع اتللــوث، وأنــه ال ينبــي لــدلول املتقدمــة انلمــو أن تســتخدم احلجــج 
ابليئيــة إلحبــاط اتلطلعــات اإلنمائيــة لــدلول الفقــرية ودول مــا بعــد االســتعمار. 
ولعــل  اإلرث األهــم هلــذا املؤتمــر هــو أن هــذه املســائل أدرجــت حبــزم يف جــدول 
األعمــال ادلويل، وأنشــئ برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة UNEP، مــع االعــرتاف 
بمــوارده الشــحيحة للغايــة، تلحريــك املــداوالت بشــأن كيفيــة اســتجابة املجتمــع 

ادلويل يف املســتقبل.

وتبًعــا ذللــك، وســعت املناقشــات املتعلقــة بالقانــون ادلويل للبحــار، ومفاهيــم 
باملســائل ابليئيــة لتشــمل  املتعلقــة  اإلرث املشــرتك لإلنســانية، املخــاوف 
ــوي)121(.  ــالف اجل ــاء والغ ــة والفض ــة بالربي ــائل املتعلق ــك املس ــات وكذل املحيط
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ــرى يف ــرة أخ ــة م ــية مرتابط ــا السياس ــة واجلغرافي ــريات ابليئي ــت اتلغ  وأصبح
اعم 1983، عندمــا أشــار ابلحــث يف إماكنيــات الشــتاء انلــووي يف أعقــاب احلــرب 
انلوويــة بــن القــوى العظــى، إىل أن الوفيــات الفوريــة انلامجــة عــن اتلفجــريات 
ــار  ــبب الغب ــة بس ــرارة العاملي ــات احل ــاد يف درج ــاض ح ــيتبعها اخنف ــة س انلووي
وادلخــان يف الغــالف اجلــوي)122(. وقــد قيــل إن العواقــب اإليكولوجيــة انلامجــة 
عــن هــذا اتلغــري الرسيــع يف املنــاخ، قــد تقــي ىلع احلضــارة. وقــد ربطــت هــذه 
ــة،  ــات ادلويل ــة للعالق ــاوف املركزي ــاخ واملخ ــن املن ــرى ب ــرة أخ ــات م املناقش
ــاء  ــري اجليوفزيي ــادر ىلع تغي ــرشي ق ــاط الب ــت أن النش ــت أوضح ــس الوق ويف نف

األساســية للغــالف اجلــوي الكوكــيب.

ــن  ــالل لكٍّ م ــن خ ــووي م ــتاء انل ــة بالش ــاوف املتعلق ــتكملت املخ ــد اس وق
انهيــار مفاعــل تشــرينوبل انلــووي يف اعم 1986، وتزايــد الرهبــة بشــأن اســتنفاد 
األوزون. ويف الوقــت ذاتــه، اكنــت املناقشــات املتعلقــة باتلنميــة املســتدامة تقــود 
ــة:  ــة واتلنمي ــة بابليئ ــة املعني ــة العاملي ــر اللجن ــرش تقري ــاق إىل ن ــدم وس ىلع ق
مســتقبلنا املشــرتك يف اعم 1987. »تقريــر برونتالنــد« كمــا يطلــق عليــه يف 
كثــري مــن األحيــان نســبة لرئيــس اللجنــة الرنويــي، قــد مهــد الســاحة ملؤتمــر 
 األمــم املتحــدة املعــي بابليئــة واتلنميــة اذلي ُعقــد يف ريــو دي جانــريو يف
ــري  ــة بتغ ــة املتعلق ــة اإلطاري ــدة االتفاقي ــم املتح ــت األم ــث أطلق اعم 1992؛ حي
ــن لك  ــم م ــه ىلع الرغ ــارة إىل أن ــارعوا باإلش ــاد س ــن انلق ــاخ UNFCCC. لك املن
الضجــة حــول إنقــاذ العالــم واتلعامــل مــع قضايــا اتلنميــة، فــإن ادلول والــرشاكت 
ــا  ــة كم ــال اتلجاري ــام األول ىلع األعم ــا يف املق ــت اهتمامه ــة صب ــة والقوي الغني
ــاط  ــدة للنش ــايلب اجلدي ــر أو األس ــع الفق ــل م ــن اتلعام  م

ً
ــدال ــاد، ب ــو معت ه

االقتصــادي اذلي مــن شــأنه أن جيعــل املســتقبل مســتداًما للشــعوب واألماكــن 
ــية)123(. اهلامش
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ــا  ــة، مــع انتهــاء احلــرب ابلــاردة، تبعته ــدة بشــأن ابليئ هــذه املخــاوف املزتاي
ــك  ــة يف ذل ــات ادلويل ــية للعالق ــح ادلراس ــة يف املن ــع املهيمن ــن املواضي ــد م العدي
الوقــت. وال تــزال هــذه املقاربــات تشــل عــدد ادلراســات الــيت تتــم صياغتهــا. 
ويــأيت زمخهــا جزئيًّــا مــن العالقــات ادلويلــة، ولكــن مــن املهــم اتلأكيــد ىلع أنهــا 
ــن  ــة، وم ــات املحلي ــة يف السياس ــا ابليئي ــري القضاي ــة تأط ــا بكيفي ــل أيًض تتش
ــا. وقــد شــل الرتكــزي ىلع املنظمــات  خــالل االجتاهــات السياســية األوســع نطاقً
ادلويلــة واالقتصــاد الســيايس الليــربايل جــزًءا كبــرًيا مــن مناقشــة انلظــم ادلويلــة 

وأهميــة املجتمعــات املعرفيــة يف تيســري االتفاقــات))12(.

ــار  ــرب وأخط ــو احل ــة ه ــات ادلويل ــري للعالق ــام اجلوه ــا اكن االهتم لطامل
ــرو  ــر منظ ــاردة، نظ ــرب ابل ــاب احل ــا. ويف أعق ــة منعه ــة وكيفي ــرصااعت ادلويل ال
الــرصااعت إىل الــرصاع ابليــي وإماكنيــات الــرصاع ىلع املــوارد كمصــدر للحــرب. 
وقــد شــددت خمــاوف أكــرب متعلقــة باالقتصــاد الســيايس، ىلع أهميــة اتلفاوتــات 
ــري اتللــوث، واســتخدام  ــة تأث ــاج واتلجــارة يف تشــكيل كيفي ــة، ودور اإلنت العاملي

ــم. ــاء العال ــع أحن ــوارد يف مجي ــتخراج امل األرايض، واس

األنظمة
ــن  ــرتح م ــري تق ــدٍّ كب ــًرا إىل ح  مؤث

ً
ــاال ــاردن )1968( مق ــت ه ــرشت جاري ن

ــث  ــن حي ــا م ــن فهمه ــوارد يمك ــة بامل ــالك املتعلق ــن املش ــد م ــالهل أن العدي خ
ــد مــن ادلراســات  ــار العدي »مأســاة املشــااعت«، وهــو تشــبيه تاريــي مضلــل أث
يف جمــال السياســة ابليئيــة. إن شــاكوى النشــطاء يف الســبعينيات)125(، ومــا أعقبهــا 
مــن عمــل دقيــق ىلع أنظمــة املــوارد مــن قبــل إيلنــور أوســرتوم )1990( - والــيت 
فــازت يف نهايــة املطــاف جبائــزة نوبــل يف االقتصــاد - توضــح أن أنظمــة املشــااعت 
ــاط  ــة األنم ــييج وإزال ــة، وأن التس ــة إدارة فعال ــرر أنظم ــل متك ــا بش اكن دليه



66

ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

اتلقليديــة مــن خــالل توســيع نطــاق الرتتيبــات اتلجاريــة االســتخراجية، كثــرًيا 
مــا يســبب اتلدهــور. ولكــن هــذا التشــبيه مــوٍح للغايــة يف العالقــات ادلويلــة، 
حيــث ال تملــك املحيطــات والغــالف اجلــوي ســلطة مركزيــة تلنظيــم األنشــطة، 
وكثــرًيا مــا حيتــج املنظــرون ىلع انلظــام بصيغــة »هــاردن« يف املناقشــات، كمــا هــو 

احلــال يف مصطلحــات فوجلــر)126(، املشــااعت العامليــة.

ادلويلــة،  االتفاقــات  تصميــم  ىلع  يركــز  اذلي  االقــرتاب،  هــذا  يعتمــد 
ــربايل  ــر ادلويل اللي ــا، ىلع الفك ــيت تدعمه ــية ال ــد املؤسس ــاكرات والقواع واالبت
ــدات  ــل املعاه ــيت تش ــة ال ــائل ادلويل ــة يف املس ــات اتلعاوني ــز ىلع اإلماكن ويرك
والربوتوكــوالت الــيت حتكــم مســائل املشــااعت الــيت تتجــاوز الواليــة القضائيــة 
لــدلول)127(. وقــد وســع نطاقــه ليشــمل حتليــل ترتيبــات املعونــة، وكذلك املســاعدة 
اإلنمائيــة املتصلــة بــاإلدارة ابليئيــة)128(. وكثــرًيا مــا تكــون هــذه مســائل تتعلــق 
بالقيــود اتلجاريــة، باســتخدام آيلــات ملنــع نقــل الســلع األساســية عــرب احلــدود، 
كمــا هــو احلــال يف حالــة العــاج كوســيلة إلزالــة احلوافــز املايلــة لقتــل املاشــية. 

ــة. ــة نموذجي ــراض، حال ــددة باالنق ــواع امله ــار ادلويل باألن ــة اإلجت ــد اتفاقي وتع

ــة  ــا واخلاص ــة به ــة املتصل ــري اتلقني ــة واملعاي ــة اتلقني ــائل املعرف ــد مس وتع
بقيــاس ورصــد املســائل ابليئيــة، مــن األمــور احلاســمة بالنســبة لتشــكيل العديد 
مــن انلظــم)129(. إن بنــاء جمتمعــات معرفيــة ذات معرفــة علمية مشــرتكة وأســايلب 
ــات، يه رشوط  ــراءات واتلقني ــة اإلج ــالك وصياغ ــد املش ــا تلحدي ــق عليه متف
ــتنفاد األوزون.  ــل اس ــدة؛ مث ــالك املعق ــة للمش ــإلدارة ادلويل ــة ل ــبقة رضوري مس
ــا  ــرًيا م ــة كث ــائل ابليئي ــري إىل أن املس ــيت تش ــة ال ــة األوزون انلقط ــد حال وتؤك
تكــون تقنيــة للغايــة)130(. ويف الواقــع، ال يمكــن ألحــد أن يــرى اســتنفاد األوزون 
اإلسرتاتوســفريي؛ فالكيميــاء املعقــدة ملســح األوزون تشــمل حتلــل مركبــات 
ــد يف  ــات اجللي ــا جزئي ــيت حتفزه ــالت ال ــة، واتلفاع ــة فلوري ــون اللوري الكرب
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الغيــوم اإلسرتاتوســفريي فــوق أنتاركتيــاك، وقيــاس تركــزيات األوزون، ويه مســألة 
تقنيــة تتطلــب أجهــزة قيــاس معقــدة. ومــن هنــا تــأيت أهميــة اتلفاهمــات العلمية 
ــة  ــال هلــا. وىلع الرغــم مــن أهمي املشــرتكة يف صياغــة االتفاقــات وضمــان االمتث
اتلعامــل مــع اســتنفاد األوزون، فإنــه جيــدر التشــديد ىلع خمتلــف الصنــااعت، وال 
ــرتاتيي  ــاء االس ــون باإلعف ــن يطابل ــا، اذلي ــة يف اكيلفورني ــزاريع الفراول ــيما م س
مــن هــذه الرتتيبــات؛ وهنــاك نمــط مــن اتلهــرب الصنــايع واتلأخــري يف اتلعامــل 
ــة املرتبطــة حبمــالت التشــويش واإلنــكار السياســية الــيت  مــع األنظمــة ابليئي

ــة تغــري املنــاخ)131(. ــة يف حال أاعقــت جهــود احلوكمــة بشــل واضــح للغاي

األمن ابلييئ
يف ســياق اثلمانينيــات مــن القــرن املــايض، ومــع تزايــد القلــق بشــأن األوزون، 
وتداعيــات تشــرينوبل، واإلزالــة الرسيعــة للغابــات، واحلــرق يف الربازيــل، 
والكــوارث الكيميائيــة؛ مثــل بوبــال، واملخــاوف الويلــدة بشــأن تغــري املنــاخ اذلي 
يســبب اضطرابــات يف الطقــس ونقًصــا يف امليــاه؛ وليــس مــن الصعــب اإلشــارة إىل 
انعــدام األمــان اذلي تســببه املســائل ابليئيــة يف كثــري مــن األماكــن. وأشــارت 
ــوارد  ــتخدام امل ــوء اس ــة)132( إىل أن س ــة واتلنمي ــة بابليئ ــة املعني ــة العاملي اللجن
ــة  ــإن اتلنمي ــايل ف ــرصااعت، وباتل ــوب ال ــان إىل نش ــد يؤدي ــدة، ق ــا املزتاي وندرته

ــايئ رضوري. ــراء وق ــا إج ــم ىلع أنه ــتدامة تفه املس

ــرتاض  ــإن االف ــون)133(، ف ــريوس- ديكس ــاس هوم ــار توم ــا أش ــن كم ولك
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 الــيت تربــط بــن األمــن وابليئــة بــأن 
 مــن الــرصاع، وأنــه إذا مــا 

ً
اتلغــري ابليــي كثــرًيا مــا يوفــر فرًصــا للتعــاون بــدال
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ــن ادلول،  ــرب ب ــؤدي إىل احل ا أن ي ــدًّ ــتبعد ج ــن املس ــي، فم ــرصاع ابلي ــع ال وق
ــري))13(. ويف  ــاق صغ ــف ىلع نط ــن العن ــري م ــه الكث ــد يتبع ــه ق ــن أن ــم م ىلع الرغ
وقــت مبكــر مــن هــذه املناقشــة، قــال دانييــل ديودنــي)135(: إن اجليــش ربمــا اكن 
املؤسســة األخــرية الــيت ينبــي اســتخدامها ملعاجلــة املســائل ابليئيــة، بانلظــر إىل 

أنهــا اكنــت غــري جمهــزة بصفــة متفــردة للمهــام العمليــة املطروحــة.

وقــد أعيــد انلظــر يف لك ذلــك مؤخــًرا يف املناقشــات املتعلقــة باملنــاخ واآلثــار 
األمنيــة املحتملــة لعالــم رسيــع اتلغــري، وهــو العمــل اذلي يــويح بــإاعدة اتلفكــري 
ــل  ــار العم ــا أش ــن)136(. كم ــري األم ــة يف توف ــة يف دور ادلول احلديث ــورة جذري بص
ــيت  ــة ال ــم الكيفي ــة فه ــعينيات إىل أهمي ــي يف التس ــرصاع ابلي ــأن ال ــم بش احلاس
يقــود بهــا االقتصــاد الســيايس العالــي اتلغــري ابليــي)137(. وباملثــل، أصبــح مــن 
ا  ــدًّ ــة ج ــون خمل ــا تك ــرًيا م ــة كث ــات اتلنمي ــدة أن عملي ــورة مزتاي ــح بص الواض
باملجتمعــات الريفيــة وأســايلب احليــاة اتلقليديــة؛ ويه مســألة تُفهــم اآلن يف ضــوء 
العنــف ابلطــيء حــول مشــاريع املــوارد اخلاصــة بانلاشــطن االســتخراجين)138(، 
ــل  ــة إىل حتلي ــون احلاج ــث تك ــن، وحي ــري آم ــون غ ــن يك ــري، م ــد كب وإىل ح

دقيــق يف املناقشــات املتعلقــة باألمــن ابليــي)139(.

االقتصاد السيايس
مــن  عــدًدا  ابليــي  للتنظيــم  الصناعيــة  االســتجابات  اتبعــت  وقــد 
ــًدا.  ــتينيات فصاع ــذ الس ــة من ــاوف ابليئي ــد املخ ــتجابة لزتاي ــرتاتيجيات اس االس
ــع  ــة ملن ــات اتلقني ــن اإلصالح ــلة م ــا سلس ــرث وضوًح ــاكرات األك ــت االبت واكن
ــات  ــب انلفاي ــحات ىلع أنابي ــازات واملرش ــة الغ ــزة تنقي ــت أجه ــوث. وأعقب اتلل
الســائلة، عمليــات أكــرث تطــوًرا تهــدف إىل القضــاء ىلع نفايــات املنتجــات بزيــادة 
كفاءتهــا يف اســتخدام املــواد اخلــام. واســتُخدمت أنظمــة اتلصاريــح املتطــورة الــيت 
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ســمحت للمنتجــن األنظــف ببيــع تراخيــص اتللــوث للمنتجــن األقــل كفــاءة 
ــة  ــار احلمضي ــن األمط ــد م ــك للح ــات، وذل ــاملة لالنبعاث ــة الش ــاء الصناع بغط
يف أمريــكا الشــمايلة)0)1(، ويه آيلــة للتحديــد واتلــداول يف الســوق الــيت جيــري 
ــذه  ــع ه ــتخدم مجي ــاخ)1)1( وتس ــري املن ــدي تلغ ــاوالت اتلص ــا يف حم اآلن اخرتاعه
االبتــاكرات، ويه مســألة حتديــث إيكولــويج، لوائــح متطــورة للحــد مــن العــبء 
ــي  ــاد العال ــام لالقتص ــع الع ــج اتلوس ــا ال تعال ــة ولكنه ــااعت معين ــي لصن ابلي
ــاد  ــع االقتص ــق م ــا تتف ــو، فإنه ــذا انلح ــه. وىلع ه ــاف يف نظام ــه اإلجح وال أوج
ــدة الــيت تيــرس فيهــا ادلول تراكــم رأس املــال  الســيايس العــام لليربايلــة اجلدي

ــك. ــام بذل ــوق للقي ــات الس ــتخدم آيل ــة أوىل وتس كأولوي

ــة  ــات املعرفي ــة واملجتمع ــم ادلويل ــام بانلظ ــزي االهتم ــب ترك ــن ينص ويف ح
ــل  ــة، ىلع هي ــة ابليئي ــات اتلقني ــة واملمارس ــد واألنظم ــن القواع ــط ب ــيت ترب ال
ــة يف  ــرتاتيجيات ادلول ــة الس ــاط ادلقيق ــة وىلع انلق ــات ادلويل ــات املنظم ودينامي
عمليــات املســاومة الــيت ختلــق نظًمــا، هنــاك أدبيــات أوســع تســتمد مــن العمــل 
ــاج والرتاكــم ودور  ــة يف االقتصــاد الســيايس اذلي يبحــث يف اإلنت األكــرث أهمي
ــون  ــو باترس ــغ ماثي ــة)2)1(. يصي ــات ابليئي ــكيل السياس ــلطة يف تش ــرثوة والس ال
العنــوان الفــريع لكتابــه »فهــم السياســة ابليئيــة العامليــة، طبعــة اعم 2000، اكتلايل: 
»اهليمنــة، والرتاكــم، واملقاومــة«، وذلــك للتأكيــد ىلع أهميــة االقتصــاد الســيايس 

ــة. ــا املــوارد وابليئ يف قضاي

وال يشء مــن هــذا يثــري ادلهشــة بانلظــر إىل جــذور العديــد مــن املناقشــات 
املتعلقــة باملــوارد يف منظــور تومــاس ماثلــوس املتشــائم، كمــا أن اتلدابــري اتلجارية 
يف اتلنظيــم ادلويل ليســت ذات جــدوى بالنســبة للمســائل ابليئيــة. ولكنــه يشــري 
إىل أن الرتكــزي فقــط ىلع نظــم وأشــاكل املعرفــة دائًمــا مــا يكــون عرضــة خلطــر 
إغفــال العوامــل االقتصاديــة الــيت تدفــع قــرارات اإلنتــاج، وخمصصات اســتخدام 
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األرايض، وفعايلــة تنظيــم احلكومــة للتلــوث واســتخدام املــوارد)3)1(. ومــن الواضــح 
ــا  ــذه القضاي ــإن ه ــر، ف ــتقبل األخ ــباًل للمس ــد س ــم أن جي ــد للعال ــه إذا أري أن
املتعلقــة باالقتصــاد الســيايس ســتكون حاســمة)))1(. وقــد أصبحــت مجيــع هــذه 

املســائل ملحــة بشــل خــاص يف املناقشــات املتعلقــة بتغــري املنــاخ.

تغري املناخ
ــام اذلي  ــك انلظ ــل ذلل ــام مماث ــود نظ ــث وج ــن حي ــاخ م ــري املن ــري يف تغ إن اتلفك
قّيــد بنجــاح اســتنفاد طبقــة األوزون )وبشــل خــاص حد مــن االحتبــاس احلــراري( - مع 
اتلعامــل مــع نمــط املطالــب اخلاصــة بابلــدلان انلاميــة الــيت زودتهــا ادلول املتقدمــة 
باتلعويــض املــايل عــن اتلكيــف مــع تغــري املنــاخ واملشــاريع اإلنمائيــة املتنــازل عنهــا 
الــيت قــد تعتمــد ىلع نظــم وقــود الكربــون- قــد حقــق جناًحــا حمــدوًدا بالرغــم مــن 
ــري  ــرت الكث ــد نظ ــعينيات. وق ــه يف التس ــاوض علي ــم اتلف ــو اذلي ت ــول كيوت بروتوك
مــن املنــح ادلراســية األخــرية واملتعلقــة بتغــري املنــاخ يف العالقــات ادلويلــة، إىل نقــاط 
اتلفــاوض ادلقيقــة، واســرتاتيجيات املســاومة يف مؤتمــرات األطــراف COP يف اتفاقيــة 
ــاخ UNFCCC، ومؤخــًرا اتلحالفــات بــن  ــة بشــأن تغــري املن األمــم املتحــدة اإلطاري

ــة)5)1(. ــف »األندية« ادلويل خمتل

ــتخدامها  ــم اس ــيت ت ــة ال ــات املايل ــا ىلع اآليل ــوث أيًض ــزت ابلح ــا رك كم
ــات  ــون، وآيل ــة الكرب ــاخ، وموازن ــري املن ــع تغ ــل م ــاوالت اتلعام كأدوات يف حم
اتلنميــة انلظيفــة، والرتتيبــات الســوقية ذات الصلــة بمخططــات احلديــد واتلداول 
املزدهــرة يف مجيــع أحنــاء العالــم)6)1(. غــري أن عــدم كفايــة هــذه الرتتيبــات أصبــح 
قضيــة ملحــة يف السياســات املناخيــة، وقــد اكن باحثــو العالقــات ادلويلــة ينظرون 
ــاحات  ــاوز الس ــل يتج ــرش بش ــيت تنت ــة وال ــًدا يف احلوكم ــرث تعقي ــاكر أك يف أف
ــة، يتحــّدون العلمــاء  ــة للعالقــات بــن ادلول)7)1(. وهــم، يف هــذه العملي اتلقليدي
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ــة  ــع السياس ــد تدف ــيت ق ــية ال ــز السياس ــالل احلواف ــن خ ــري م ــين للتفك السياس
ــزى إىل  ــا يع ــل م ــس أق ــذا لي ــة)8)1( وه ــن الفاعلي ــد م ــام بمزي ــة إىل األم املناخي
اتلباينــات املســتمرة بــن املنظوريــن الشــمايل واجلنــويب بشــأن مــا ينبــي القيــام 

بــه، ومــن املســئول عــن تغــري املنــاخ)9)1(.

ــرية  ــوة كب ــاك فج ــح أن هن ــن الواض ــه م ــذا رضوري؛ ألن ــدو أن لك ه ويب
ــع  ــم رسي بــن آيلــات احلكــم القائمــة واملهــام الــيت يلــزم اتلصــدي هلــا يف اعل
اتلغــري)150(. وقــد يتطلــب القيــام بذلــك أن تنخــرط جوانــب أخــرى مــن العالقات 
ادلويلــة أو السياســة العامليــة، يف املوقــف العالــي الراهــن. ومؤخــًرا، أشــار كــن 
كونــكا)151( إىل أن املســائل ابليئيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة قــد انقطعــت إىل 
حــدٍّ كبــري عــن اجلهــود املبذولــة للتفكــري جبديــة يف حقــوق اإلنســان والســالم. 
ــاكل  ــن أش ــن ادلول، وحتس ــن ب ــن القوان ــألة حتس ــة كمس ــع ابليئ ــل م واتلعام
ــوق  ــالم وحق ــة بالس ــدة املتعلق ــم املتح ــاوف األم ــل خم ــا، يتجاه ــة داخله اتلنمي
ــث احلقــوق  ــة؛ مــن حي ــأن معاجلــة ابليئ ــكا)152( يقــرتح ب اإلنســان. ولعــل كون
ــل  ــن املدخ ــدة يف لكٍّ م ــرث فائ ــدم أك ــراز تق ــؤدي إىل إح ــد ت ــالم ق ــع الس وصن

ــواء. ــدٍّ س ــي ىلع ح ــل ابلح ــيايس، واملدخ الس

مستقبل األنرثوبوسني
ــي  ــام العال ــادئ انلظ ــن مب ــدأ م ــة يه مب ــيادة ادلول ــن أن س ــم م وىلع الرغ
اذلي يدعــم انلظــام احلــايل، فقــد اتضــح منــذ وقــت طويــل أن املســائل ابليئيــة 
ال حتــرتم احلــدود)153(. وتتمثــل هــذه الرؤيــة يف اســتخدام مصطلــح األنرثوبوســن 
للتأكيــد ىلع أن األجــزاء الغنيــة والقويــة مــن البرشيــة تســبب احلــدث الســادس 
ــه  ــن أوج ــد م ــل العدي ــوم بتحوي ــا تق ــب))15(، بينم ــخ الكوك ــراض يف تاري لالنق
الغــالف احليــوي)155(. وهــذه الصياغــة يه اآلن اتلفكــري مفتاح اتلفكــري االبتاكري 

اذلي يتجــاوز القيــود الفكريــة نلظــام ادلولــة)156(.
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ــم، ويه  ــن العال ــرية م ــاء كث ــاخ يف أحن ــري املن ــدي تلغ ــالت للتص ــل مح تتش
ــدود،  ــاء الس ــات، وبن ــري الغاب ــم، وتطه ــب املناج ــد نه ــات ض ــة باحتجاج مرتبط
وغريهــا مــن املشــاريع االســتخراجية)157(. وهــذه احلمــالت االحتجاجيــة بدورهــا 
ــن  ــي وم ــام العال ــلطة يف انلظ ــز الس ــأن مرك ــاؤالت بش ــرى تس ــرة أخ ــري م تث
ــراكت  ــأن دور احل ــن بش ــب ادلارس ــن جان ــل م ــن العم ــد م ــؤدي إىل مزي ــم ت ث
ــيع  ــة وتوس ــات ادلويل ــكيل العالق ــي يف تش ــدين العال ــع امل ــة واملجتم االجتماعي
نطــاق اتلقييــم انلقــدي حلــدود االقرتابــات اتلقليديــة إزاء السياســات ابليئيــة)158(.

ــاخ بوجــه اعم،  ــة مــع تغــري املن ــؤدي عــدم اتلعامــل جبدي ومــن املرجــح أن ي
وال ســيما اتلحــوالت الكبــرية يف عنــارص انلظــام األريض األخــرى اجلاريــة 
ــل  ــام األريض بش ــرارة انلظ ــات ح ــل درج ــأن تعدي ــادالت بش ــل)159( إىل جم بالفع
ــة؛ مثــل حقــن اإليروســول  ــع مــن خــالل مــرشواعت اهلندســة اجليولوجي مصطن
ــالت  ــدي اتلعدي ــق ملنتق ــذار ادلقي ــذا اإلن ــن أن ه ــفريي)160(، ويف ح اإلسرتاتوس
 أن تــؤدي هــذه املشــاريع إىل تفاقــم 

ً
ابليئيــة، وذلــك ألســباب ليــس أقلهــا احتمــاال

ــذه  ــل ه ــروز مث ــهد ب ــح أن يش ــن املرج ــتقبل م ــإن املس ــة)161(، ف ــرات ادلويل اتلوت
املناقشــات بشــل بــارز يف العالقــات ادلويلــة، مــا لــم تصبــح سياســات اتلعامــل 

ــب العاجــل. ــري يف القري ــي أكــرث فعايلــة بكث ــع اتلغــري العال م

ــايل،  ــت احل ــري يف الوق ــيت جت ــة ال ــوالت العاملي ــاق اتلح ــة ونط ــًرا لرسع ونظ
واإلخفاقــات يف إدمــاج مســائل اإليكولوجيــا يف شــواغل أكــرب مــع الســالم وحقــوق 
ــم »مــن اذلي يتحــدث  ــإن الســؤال ابليــي القدي اإلنســان والزنعــة العســكرية)162(، ف
بلســان األرض؟« هــو قضيــة أكــرث إحلاًحــا مــن أي وقــت مــى بالنســبة للعالقــات 
ــن،  ــن ابلاحث ــايل م ــل احل ــدة للجي ــية اجلدي ــع الرئيس ــن املواضي ــن ب ــة. وم ادلويل
ــة  ــألة امللح ــوري)163(، واملس ــود األحف ــة الوق ــاء حقب ــة إنه ــة بكيفي ــئلة املتعلق األس

ــري. ــتدامة بكث ــرث اس ــاة أك ــاط حي ــال إىل أنم ــري االنتق ــة يف تيس املتمثل
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 نينا هول

لكية هرييت لإلدارة، أملانيا

»تقــوم اإلنســانية بتجربــة غــري مقصــودة، وغــري منضبطــة، ومتفشــية اعمليًّــا، وقــد 
تكــون نتاجئهــا انلهائيــة يف املرتبــة اثلانيــة بعــد احلــرب انلوويــة«.

املؤتمر العالي حول تغري املناخ 1988

ــد  ــة. وق ــة ملح ــة اعملي ــاخ أولوي ــري املن ــأن تغ ــول ب ــوم الق ــائع ايل ــن الش م
أبــرزت ادلول والعلمــاء آثارهــا املدمــرة. ويف الواقــع، تكــرث ادلراســات العلميــة 
ــدة  ــر اجلدي ــر الظواه ــادة توات ــاخ إىل زي ــري املن ــيؤدي تغ ــف س ــح كي ــيت توض ال
ــد  ــان اجللي ــة، وذوب ــف العاتي ــن العواص ــد م ــري املزي ــا يث ــوة، بم ــديدة القس ش
القطــيب واألنهــار اجلليديــة، ورفــع مســتويات ابلحــر))16(. وســيكون ذللــك آثــار 
ــن  ــد م ــري أن العدي ــراض. غ ــار األم ــة إىل انتش ــن الزراع ــرية ىلع لك يشء م كب
العلمــاء رفضــوا مــرة أخــرى تغــري املنــاخ بــرشي املنشــأ، واذلي جتاهلــه رؤســاء 
ــف  ــة. إذن، كي ــري ذي أهمي ــراف غ ــددة األط ــاتنا متع ــه مؤسس ادلول، واعتربت
ــك؟ ــه ســيظل كذل ــا؟ وكيــف نعــرف أن ــة علي ــة اعملي ــاخ أولوي ــح تغــري املن أصب

وتدفــع هــذه املســاهمة بــأن تغــري املنــاخ أصبــح مؤسًســا يف الشــئون العامليــة 
ــة  ــوي يف اآلراء العلمي ــق ق ــاك تواف : هن

ً
ــا. أوال ــة علي ــألة ذات أولوي ــه مس بوصف

ــاد بســبب الســلوك  ىلع أن انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري آخــذة يف االزدي
البــرشي، وهــذا يقــود إىل ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة العامليــة. باإلضافــة 
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ــة  ــام كيفي ــش بانتظ ــى، وتناق ــوى العظ ــا الق ــا فيه ــع ادلول، بم ــك، جتتم إىل ذل
ــا: الزتمــت  اتلخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ يف مؤتمــرات القمــة العامليــة. وثاثلً
ادلول بمــوارد جديــدة ملعاجلــة مســألة اتلكيــف مــع تغــري املنــاخ واتلخفيــف مــن 
حدتــه يف ابلــدلان انلاميــة. رابًعــا: قامــت جمموعــة واســعة مــن املؤسســات متعددة 
األطــراف، مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن UNHCR، إىل منظمــة 
ــة إىل  ــا. باإلضاف ــار عمله ــاخ يف إط ــري املن ــة تغ ــة WHO، بمأسس ــة العاملي الصح
ذلــك، اكن حلركــة املجتمــع املــدين عــرب الوطنيــة مــن أجــل العدالــة املناخيــة دور 
حاســم يف اإلبقــاء ىلع الضغــط ىلع ادلول واملؤسســات العامليــة الختــاذ إجــراءات، 
ــا  ــال فهمن ــذا املق ــل ه ــا)165(. ويكم ــزي هن ــط الرتك ــو حم ــذا ه ــن ه ــم يك وإن ل

للكيفيــة الــيت تصبــح بهــا القضايــا ابليئيــة مؤسســية يف الشــئون العامليــة)166(.

ــه اآلن ىلع نطــاق واســع  ــاخ معــرتف ب ــأن تغــري املن وجيــادل هــذا الفصــل ب
مــن جانــب ادلول واملؤسســات بوصفــه أحــد اتلحديــات العامليــة الكــربى. وقــد 
ــيايس. ــل الس ــي. )2( العم ــاع العل ــاد: )1( اإلمج ــة أبع ــري ىلع أربع ــدث اتلغي  ح
ــراف.  ــددة األط ــات متع ــاخ يف املنظم ــري املن ــة تغ ــة. ))( مأسس ــوارد املايل )3( امل
ــة،  ــة اثلماني ــبعة، وجمموع ــة الس ــات جمموع ــة بليان ــل إىل دراس ــتند الفص ويس
ــة  ــة يف اتفاقي ــات ادلويل ــاركة املنظم ــأن مش ــتفيضة بش ــوث مس ــك إىل حب وكذل

.)167( UNFCCC ــاخ ــري املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح األم

اإلمجاع العليم حول تغري املناخ
ــات  ــن ادلراس ــلة م ــرت سلس ــن، أظه ــرش والعرشي ــع ع ــن اتلاس يف القرن
العلميــة أن البــرش، مــن خــالل اتلصنيــع، يؤثــرون ىلع تغــري املنــاخ. وبالفعــل يف 
اعم 1859، أثبــت جــون تينــدال »تأثــري  االحتبــاس احلــراري« مــن خــالل الربهنــة 
ــا أنمــاط امتصــاص خمتلفــة)168(. يف اعم 1938، وجــد جــاي  ىلع أن الغــازات دليه
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ــوي  ــالف اجل ــون يف الغ ــد الكرب ــاين أكس ــزي ث ــادة ترك ــدار أن زي ــتيوارت اكنل س
ــة)169(.  ــادة يف درجــة احلــرارة العاملي ــت مرتبطــة بزي اكن

ويف ابلدايــة لــم يأخــذ العلمــاء اآلخــرون هــذه انلتائــج مأخــذ اجلــد، مشــككن 
يف أن مســتويات ثــاين أكســيد الكربــون قــد زادت. وعــالوة ىلع ذلــك، قــدم اكنلــدار 
ــدة  ــوة املزتاي ــا ىلع الق ــي منصبًّ ــام العال ــه االهتم ــت اذلي اكن في ــتنتاجاته يف الوق اس

للنازيــن يف أملانيــا، يف الفــرتة الــيت ســبقت احلــرب العامليــة اثلانيــة.

يف انلصــف اثلــاين مــن القــرن العرشيــن، نمــا ادليلــل العلــي ىلع تغــري املناخ. 
ويف اخلمســينيات والســتينيات، بــدأ العلمــاء يف نمذجــة مســتويات ثــاين أكســيد 
الكربــون ووجــدوا أدلــة أخــرى ىلع تغــري املنــاخ بــرشي املنشــأ)170(. ويف اعم 1979، 
اجتمــع العلمــاء يف مؤتمــر املنــاخ العالــي، وهــو أحــد أوائــل املؤتمــرات ادلويلــة 
املكرســة تلغــري املنــاخ. وبــدأ املرشعــون أيًضــا يف اإلصغــاء إىل املخــاوف العلميــة: 
ــة للغــالف  ــة الوطني ــم يف الواكل ــدم جيمــس هانســن، وهــو اعل فــي اعم 1988، ق
اجلــوي والفضــاء NASA، أدلــة يف جلســة اســتماع ملجلــس الشــيوخ يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة بشــأن خماطــر واحتمــاالت االحــرتار العالــي. يف اعم 1988، 
ــره  ــو، وح ــاخ يف تورونت ــري املن ــي بتغ ــويم ادلويل األول املع ــر احلك ــد املؤتم عق
ــاين  ــات ث ــض انبعاث ــر بتخفي ــين. وأوىص املؤتم ــاء والسياس ــن العلم ــد م العدي
ــة  ــة حكومي ــة علمي ــاء هيئ ــول اعم 2005، وإنش ــبة 20% حبل ــون بنس ــد الكرب أكس

.IPCC دويلــة لرصــد املســألة: الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــري املنــاخ

تــم تكليــف فريــق IPCC بإعــداد مراجعــة شــاملة وتوصيــات فيمــا يتعلــق 
حبالــة املعرفــة بعلــم تغــري املنــاخ؛ اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة املرتتبــة ىلع 
تغــري املنــاخ، واســرتاتيجيات وعوامــل االســتجابة املحتملــة، إلدراجهــا يف اتفاقيــة 
ــره  ــق تقري ــرش الفري ــاخ)171(. يف اعم 1990، ن ــأن املن ــة بش ــتقبلية حمتمل ــة مس دويل
األول اذلي يوجــز األدلــة العلميــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ بــرشي املنشــأ)172(. ومنــذ 
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ذلــك احلــن، أصــدرت عــرشات اتلقاريــر اإلضافيــة، وعمــل آالف العلمــاء اذليــن 
يقومــون بمراجعــة عمــل بعضهــم، وأصبــح الفريــق هــو الســلطة العامليــة املعنيــة 
بتغــري املنــاخ. وأكــد اتلقريــر اخلامــس للفريــق، والصــادر يف اعم )201، ىلع احلالــة 
ــام  ــرتار انلظ ــرًيا إىل أن »اح ــأ، مش ــرشي املنش ــاخ ب ــري املن ــة تلغ ــة القوي العلمي
املنــايخ ال لبــس فيــه«)173(. وقــد فــاز الفريــق جبائــزة نوبــل للســالم يف اعم 2007، 
باملشــاركة مــع آل جــور، جلهودهمــا الراميــة إىل بنــاء ونــرش املزيــد مــن املعــارف 
بشــأن تغــري املنــاخ البــرشي املنشــأ، وإرســاء األســس للتدابــري الالزمــة للتصــدي 

هلــذا اتلغيــري))17(.

ــا للنقــاش واخلــالف. فعــى ســبيل  املعرفــة العلميــة بطبيعتهــا مفتوحــة دائًم
املثــال، لــم يكــن فريــق IPCC ىلع ادلوام مصيبًــا يف توقعاتــه. ويف تقريــر اعم 2007، 
ــتذوب  ــا س ــة يف اهليماالي ــار اجلليدي ــح أن األنه ــري صحي ــل غ ــق بش ادىع الفري
حبلــول اعم 2035 )175(. وتشــل نمذجــة آثــار تغــري املنــاخ حتديـًـا، ومــن ثــم يصعــب 
اتلنبــؤ باآلثــار ادلقيقــة الــيت حتــدث يف موقــع بعينــه. بيــد أن هنــاك اآلن إمجــااًع 
ــوري  ــود األحف ــرتاق الوق ــن اح ــم ع ــراري )انلاج ــاس احل ــا ىلع أن االحتب واضًح
ــط  ــادة يف متوس ــد أدى إىل زي ــة( ق ــادات الصناعي ــاس االقتص ــل أس اذلي يش
ــرارة  ــات احل ــط درج ــادة يف متوس ــي. والزي ــد العال ــرارة ىلع الصعي ــات احل درج
ــة  ــة القطبي ــم اثللجي ــان القم ــن ذوب ــار األخــرى: م ــن اآلث ــة هلــا عــدد م العاملي
واألنهــار اجلليديــة، إىل زيــادة وتــرية وشــدة العواصــف واجلفــاف يف مناطــق كثرية 
ــة  ــاط حرج ــاك نق ــون هن ــح أن تك ــن املرج ــك، م ــالوة ىلع ذل ــم. وع ــن العال م
حاســمة يمكــن أن تــؤدي إىل تغــريات ال رجعــة فيهــا)176(. وىلع مــدى الســنوات 
املائــة واخلمســن املاضيــة، انتقــل تغــري املنــاخ مــن قضيــة رفضهــا العديــد مــن 
ــب أن  ــًما جي ــا حاس ــا اعمليًّ ــا حتديً ــع بوصفه ــاق واس ــا ىلع نط ــاء، إىل قبوهل العلم

ــون. ــادة الوطني ــتجيب هل الق يس
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العمل السيايس بشأن تغري املناخ
ومنــذ أواخــر اثلمانينيــات، اعــرتف قــادة العالــم باآلثــار الاكرثيــة املحتملــة 
تلغــري املنــاخ. ويف اعم 1988، ألقــت رئيســة الــوزراء الربيطانيــة مارجريــت تاتــرش 
ــاخ،  ــري املن ــاه إىل تغ ــه االنتب ــت في ــة يف نلــدن، لفت ــة امللكي ــام اجلمعي ــا أم خطابً
ــة  ــد جترب ــري قص ــن غ ــا ع ــد بدأن ــون ق ــن »أن نك ــن املمك ــه م ــة أن زاعم
ــة  ــر خارجي ــه، داع وزي ــام نفس ــب«)177(. ويف الع ــذا الكوك ــام ه ــع نظ ــة م ضخم
االحتــاد الســوفييت إدوارد شــيفرنادزه أيًضــا إىل اختــاذ إجــراء بشــأن تغــري املنــاخ 
يف خطــاب أمــام اجلمعيــة العــام لألمــم املتحــدة، وتعهــد الرئيــس جــورج بــوش 
ــت  ــاخ يف ابلي ــري املن ــول تغ ــي ح ــر اعل ــد مؤتم ــة بعق ــه االنتخابي ــالل محلت خ
ــدم  ــاع دول ع ــبعة G7، واجتم ــة الس ــرت جمموع ــض)178(. ويف اعم 1989، ذك األبي
االحنيــاز، واجتمــاع رؤســاء حكومــات الكومنولــث، أن االحــرتار العالــي مســألة 

ــة. ــة ملّح اعملي

غــري أن القــادة قــد شــهدوا يف أواخــر اثلمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــن 
ــا  ــن القضاي ــة م ــة طويل ــن قائم ــًدا م ــه واح ــاخ بوصف ــري املن ــايض تغ ــرن امل الق
ابليئيــة، وليــس بوصفــه القضيــة ابليئيــة العامليــة الوحيــدة األكــرث أهميــة، كمــا 
أصبــح اآلن. إن القــادة - حــى أوئلــك اذليــن لــم يكونــوا معروفــن بسياســتهم 
اتلقدميــة مثــل تاتــرش- اذليــن ســلطوا الضــوء ىلع آثــار تغــري املنــاخ، قــد فعلــوا 
ذلــك يف ســياق زيــادة الــويع العالــي باملشــالك ابليئيــة. ويف اعم 1992، اجتمعــت 
ــة  ــة واتلنمي ــي بابليئ ــدة املع ــم املتح ــر األم ــريو يف مؤتم ــو دي جان ادلول يف ري
 )قمــة األرض(. واكن أكــرب اجتمــاع بيــي اعلــي منــذ مؤتمــر ســتوكهولم ابليــي يف
اعم 1972 - عندمــا اعرتفــت ادلول بواجبهــا يف محايــة وحتســن ابليئــة يف مؤتمــر 

قمــة دويل للمــرة األوىل)179(.
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ــريو يف اعم 1992،  ــو دي جان ــة األرض يف ري ــر قم ــابقة ىلع مؤتم ــرتة الس ــان الف إب
ــويج،  ــوع ابليول ــك اتلن ــا يف ذل ــة، بم ــالك ابليئي ــن املش ــدًدا م ــم ع ــادة العال ــرز ق أب
ــات  ــس ابليان ــاخ. وتعك ــري املن ــر، وتغ ــوث، واتلصح ــب األوزون، واتلل ــايم ثق وتن
ــه  ــاخ بوصف ــري املن ــور تغ ــة، تص ــة اثلماني ــبعة، وجمموع ــة الس ــن جمموع ــادرة ع الص
ــال، داع  ــة. فــي اعم 1987 ىلع ســبيل املث ــة اهلام ــة العاملي واحــًدا مــن املشــالك ابليئي
بيــان جمموعــة الســبعة إىل »مزيــد مــن العمــل« بشــأن »تغــري املنــاخ العالــي، وتلــوث 
اهلــواء وابلحــر وامليــاه العذبــة، واألمطــار احلمضيــة، واملــواد اخلطــرة، وإزالــة الغابــات، 
ــة  ــة قائم ــألة ذات أولوي ــاخ مس ــري املن ــرب تغ ــراض«. وال يعت ــددة باالنق ــواع امله واألن
ــة الرئيســية األخــرى. ــة العاملي ــة مــن املشــالك ابليئي ــل هــو جمموعــة فرعي بذاتهــا، ب

ــري  ــأن تغ ــة بش ــة اإلطاري ــاء االتفاقي ــع إنش ــري م ــر يتغ ــذا األم ــدأ ه ــد ب وق
ــة إىل  ــدف االتفاقي ــا يف اعم 1992. وته ــع عليه ــاب اتلوقي ــح ب ــيت فُت ــاخ، ال املن
ــع  ــتوى يمن ــد مس ــوي عن ــالف اجل ــة يف الغ ــازات ادلفيئ ــزيات الغ ــت ترك تثبي
اتلدخــل اخلطــري يف انلظــام املنــايخ)180(. واكن اهلــدف األويل هــو حتقيــق االســتقرار 
ــة  ــت االتفاقي ــول اعم 2000، وأصبح ــتويات اعم 1990 حبل ــد مس ــات عن يف االنبعاث
اإلطاريــة املحفــل اذلي تفاوضــت فيــه ادلول بشــأن كيفيــة بلــوغ هــذا اهلــدف. 
وقــد عقــدت املفاوضــات الســنوية األوىل - أو مؤتمــر األطــراف COP - يف برلــن 
يف اعم 1995، واتفقــت ادلول األطــراف ىلع أن ادلول الصناعيــة ســتحتاج إىل اتلعهد 
ــع  ــاء الطاب ــة بإضف ــا قامــت االتفاقي ــات. كم بالزتامــات ملزمــة خلفــض االنبعاث
ــة  ــأن جتتمــع ادلول بانتظــام ملناقشــة كيفي ــاخ، ولكفــت ب املؤســي ىلع تغــري املن

ــد. ــاس احلــراري العالــي املزتاي معاجلــة االحتب

ويف اجتمــااعت االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، تبنــت ادلول 
مواقفهــا مــن اتلغــري املنــايخ - بعضهــا اكنــت متشــككة مثــل اململكــة العربيــة 
ــة،  ــرية انلامي ــة الصغ ــيما ادلول اجلزري ــر، وال س ــض اآلخ ــعودية)181(، وابلع الس
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طابلــت باختــاذ إجــراءات اعجلــة. وهنــاك جمموعــة متناميــة مــن املنح ادلراســية يف 
العالقــات ادلويلــة الــيت تــدرس تطــور مواقــف ادلول)182(، تشــكيل اتلحالفــات يف 
الغالــب ىلع طــول اخلطــوط بــن الشــمال واجلنــوب؛ واملفاوضــات بشــأن خمتلــف 
االتفاقــات)183(. وحبلــول اعم 1997، وافقــت أكــرث مــن 150 دولــة ىلع اتلوقيــع ىلع 
ــر  ــيت تم ــادات ال ــة واالقتص ــم ادلول الصناعي ــزم معظ ــو اذلي يل ــول كيت بروتوك
بمرحلــة انتقايلــة، خبفــض انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري))18(. ويه تعــرف 
ــع ســنوات أخــرى  ــول أرب ــد اســتغرق الربوتوك ــدلان »امللحــق األول«. وق باســم ب
لــي يتــم تفعيلــه يف الفــرتة الــيت انهــارت فيهــا مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة يف 
اعم 2000 بشــأن خالفــات رئيســية بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد 
ــورج  ــذ ج ــد وقتئ ــي اجلدي ــس األمريك ــن الرئي ــم يف اعم 2001، أعل األورويب. ث
ــول  ــن بروتوك ــة م ــدة األمريكي ــات املتح ــحب الوالي ــه سيس ــوش، أن ــو ب دبلي
ــع  ــاد األوس ــاب االقتص ــون)185(. إن غي ــس لكينت ــابقه الرئي ــه س ــو اذلي وقع كيوت
 أخــرى واصلت 

ً
واألكــرث إنتاًجــا يف العالــم يهــدد اتلوصــل إىل اتفــاق، غــري أن دوال

ــو. ــول كيوت ــتكمل بروتوك ــاوض، ويف اعم 2001 اس اتلف

ــن،  ــادي والعرشي ــرن احل ــل الق ــن، وأوائ ــرن العرشي ــن الق ــعينيات م يف التس
ــاخ.  ــري املن ــة تغ ــدلول ملناقش ــي ل ــل الرئي ــة يه املحف ــة اإلطاري ــت االتفاقي اكن
وقــد تغــري هــذا الوضــع يف منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة؛ حيــث 
ــا بذاتــه مــن بنــود جــدول  جعلــت القــوى العامليــة مــن تغــري املنــاخ بنــًدا قائًم
ــول ــة. حبل ــة اهلام ــة العاملي ــة واألمني ــة االقتصادي ــرات القم ــال يف مؤتم  األعم
اعم 2005، اكن تغــري املنــاخ أحــد ابلنــود الرئيســية يف جــدول أعمــال مؤتمــر قمــة 
ــز. ودعــت اململكــة املتحــدة، الــيت اســتضافت  ــة يف جلــن إجيل جمموعــة اثلماني
ــيك،  ــن، واملكس ــا، والص ــوب إفريقي ــل، وجن ــئة )الربازي ــس دول ناش ــة، مخ القم
واهلنــد( للحضــور. وشــلوا جمموعــة جديــدة يه جمموعــة اثلمانيــة زائــد مخســة، 
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ــا منفصــاًل، وهــو خطــة عمــل  ــاخ، وأصــدروا بيانً ــاء اتفــاق بشــأن تغــري املن بلن
جلــن إجيلــز الــيت »حتــدد هدفنــا املشــرتك يف اتلصــدي تلغــري املنــاخ«)186(. وجــاء 
ــا  ــدث اآلن ]...[ وعقدن ــاخ حي ــري املن ــا ىلع أن تغ ــا مجيًع ــا اتفقن ــان »إنن يف ابلي
العــزم ىلع اختــاذ إجــراءات اعجلــة للتعامــل مــع اتلحديــات الــيت نواجههــا«)187(. 
ــذا  ــة ه ــة اثلماني ــبعة/ جمموع ــة الس ــة ملجموع ــااعت الالحق ــت االجتم وواصل
ــاوز  ــة تتج ــب مناقش ــة تتطل ــألة هام ــرب مس ــاخ، اذلي اعت ــري املن ــزي ىلع تغ الرتك

ــم. ــادات يف العال ــوى االقتص ــاء أق ــة ورؤس ــة اإلطاري االتفاقي

باإلضافــة إىل ذلــك، بــدأت ادلول تــرى أن تغــري املنــاخ ليــس مســألة بيئيــة 
ــة. وقــد تيــرس هــذا اتلحــول يف رؤيــة  فحســب، بــل هــو أيًضــا مســألة اقتصادي
ــا اململكــة املتحــدة.  ــيت قامــت به ــرتين ال ــة س ــاخ مــن خــالل مراجع ــري املن تغ
لكــف جــوردون بــراون؛ مستشــار اململكــة الربيطانيــة يف 2006، اللــورد نيكــوالس 
ــري  ــف تغ ــن تكايل ــر ع ــة تقري ــارز، بكتاب ــادي ب ــري اقتص ــو خب ــرتين، وه س
ــات ىلع  ــة لالنبعاث ــات الفوري ــا للتخفيض ــربًرا قويًّ ــر م ــدم اتلقري ــد ق ــاخ. وق املن
ــن  ــري م ــل بكث ــتكون أق ــل س ــرية األج ــف قص ــف اتلخفي ــاس أن تكايل أس
تكايلــف اتلقاعــس ىلع املــدى الطويــل)188(. واكن للتقريــر أثــر دويل كبــري ألنــه 
اكن أول تقريــر طلبتــه حكومــة تلقديــم حجــج اقتصاديــة تلخفيــف االنبعاثــات، 
ــة، بنــرش هــذه  ــا مــن حكومــة اململكــة الربيطاني ــورد ســترين، مدعوًم ــام الل وق

.)189(
ــر اعيم 2006، و2007  ــع يف أواخ ــاق واس ــالة ىلع نط الرس

ــض ادلول  ــت بع ــن. وجادل ــًدا لألم ــا تهدي ــاخ أيًض ــري املن ــرب تغ ــد اعت وق
والعديــد مــن منظمــات املجتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة واألوســاط 
األاكديميــة، بــأن تغــري املنــاخ ســيؤدي إىل زيــادة الــزناع، وســيكون حمــراًك جديــًدا 
للتــرشد، وســيجعل بعــض ادلول اجلزريــة الصغــرية غــري مأهولــة)190(. ويف الواقــع، 
لقــد جنحــت اململكــة املتحــدة يف محلتهــا ىلع جملــس األمــن ادلويل ملناقشــة تغــري 
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املنــاخ يف إبريــل 2007. وقــد تكلــم عــدد قيــايس مــن ادلول خــالل هــذا االجتمــاع - 55 
دولــة، مــن بينهــا 0) مــن غــري األعضــاء - وتــم تأطــري احلاجــة امللحــة إىل اتلصــدي 
ــول ــه حبل ــار، فإن ــن)191(. وباختص ــة لألم ــه املحتمل ــبب تهديدات ــاخ بس ــري املن  تلغ
ــاخ  ــري املن ــع تغ ــم بوض ــي األول يف العال ــادي واألم ــدى االقتص ــام املنت اعم 2007، ق

ــرى. ــة األخ ــا ابليئي ــر القضاي ــص باذلك ــة، وخ ــا واضح ــة علي كأولوي

ــن،  ــد يف كوبنهاج ــة اعم 2009 اذلي عق ــة اإلطاري ــة االتفاقي ــر قم واكن مؤتم
ــم  ــار العال ــت أنظ ــالق. واجته ــم ىلع اإلط ــادة العال ــات ق ــرب جتمع ــن أك ــًدا م واح
أمجــع إىل ادلانمــارك ملعرفــة مــا إذا اكن بإمــاكن ادلول أن تــأيت بمعاهــدة جديــدة 
ــة  ــة رائع ــت حلظ ــد اكن ــون. لق ــات الكرب ــن انبعاث ــف م ــة للتخفي ــة وملزم اعدل
بالنســبة للسياســة العامليــة: فقــد تكلــم لك رؤســاء ادلول تقريبًــا يف املفاوضــات 
ــي  ــس األمريك ــّد الرئي ــرية، أع ــااعت األخ ــال. ويف الس ــز بي ــيت دارت يف مرك ال
ــا،  ــوب إفريقي ــل وجن ــد والربازي ــن واهلن ــادة الص ــع ق ــا م ــا اتفاقً ــاراك أوبام ب
ولكــن لــم توافــق مجيــع ادلول ىلع خطتهــم بعــد ســااعت مــن اتلفــاوض طــوال 
الليــل. وأخــرًيا، خــرج املؤتمــر باتفــاق مفــاده أن مجيــع ادلول األعضــاء مدعــوة 
ــي  ــل رس ــا بش ــم اعتماده ــم يت ــن ل ــة، ولك ــذه اخلط ــا« به ــة علًم إىل »اإلحاط
مــن قبــل مجيــع ادلول األعضــاء يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري 
املنــاخ)192(. وىلع نطــاق واســع، تــم اعتبــار مؤتمــر كوبنهاجــن فاشــاًل. ومــع ذلــك، 
فــإن املفاوضــات أحــرزت تقدًمــا أكــرب يف الســنوات اتلايلــة يف اكنكــون، ودربان، 
ووارســو. فعــى ســبيل املثــال، أنشــئ صنــدوق اعلــي جديــد GCF للمنــاخ تلمويل 

ــة. اتلخفيــف واتلكيــف يف ابلــدلان انلامي

وبعــد مؤتمــر كوبنهاجــن مبــارشة، احنــرس االهتمــام بتغــري املنــاخ، ويعــزى 
ــادة  ــة. كمــا حــول ق ــة اإلطاري ــة االتفاقي ــة األمــل يف عملي ــا إىل خيب ــك جزئيًّ ذل
ــو+20 اعم 2012.  ــد يف ري ــي اذلي عق ــي العال ــر ابلي ــم إىل املؤتم ــم اهتمامه العال
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ــن  ــنتن املاضيت ــرى يف الس ــرة أخ ــة م ــوى العاملي ــت الق ــد قام ــك، فق ــع ذل وم
بوضــع أولويــات تلغــري املنــاخ يف مؤتمــرات القمــة العامليــة الرئيســية، وتعهــدت 
بالزتامــات هامــة خلفــض انبعاثاتهــا مــن الكربــون. فــي نوفمــرب )201، ىلع ســبيل 
املثــال، اتلــى الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا بالرئيــس الصيــي زي جينبينج، 
ــن  ــة، ممهدي ــة املحلي ــا الكربوني ــض انبعاثاتهم ــدة تلخفي ــات جدي ــدا بالزتام وتعه
ــا جديــًدا  الطريــق أمــام ادلول األخــرى لــي حتــذو حذوهمــا. أعلــن أوبامــا هدفً
ــبة  ــول اعم 2025، بنس ــراري حبل ــاس احل ــات اغزات االحتب ــايف انبعاث ــض ص خلف
تــرتاوح بــن 26% و28%، دون معــدالت اعم 2005، وأعلــن زي أهدافًــا ذلروة 
انبعاثــات ثــاين أكســد الكربــون حبلــول اعم 2030، مــع نيــة الوصــول هلــذه اذلروة يف 
وقــت أبكــر، وزيــادة حصــة الوقــود غــري األحفــوري مــن مجيــع أشــاكل الطاقــة 
)193(. ويف ســبتمرب 2015، أكــد كالهمــا مــن جديــد 

إىل حــوايل 20% حبلــول اعم 2030 
ــة يف  ــة اإلطاري ــة االتفاقي ــر قم ــوح يف مؤتم ــاق طم ــل إىل اتف ــا باتلوص الزتامهم
باريــس. إن حقيقــة أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصــن - وهمــا القوتــان 
العامليتــان الرئيســيتان يف القــرن احلــادي والعرشيــن - وضعتــا تغــري املنــاخ جــزًءا 
ــد ادلويل  ــة ىلع الصعي ــة القضي ــري إىل أهمي ــة، تش ــا اثلنائي ــا يف مفاوضاتهم حموريًّ

ايلــوم.

ويف الوقــت نفســه، يف يويلــو 2015 جعلــت أملانيــا تغــري املنــاخ حمــور الرتكــزي 
ــان  ــدد بي ــاو، وش ــة إمل ــبعة يف قلع ــة الس ــا جمموع ــيت عقدته ــة ال ــايس للقم األس

ــه: ــايم ىلع أن ــة اخلت القم

مــن املطلــوب إجــراء ختفيضات كبــرية يف انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلراري 
ىلع الصعيــد العالــي، مــع اتلقليــل مــن الكربــون يف االقتصــاد العالــي خــالل 
ــض  ــي منخف ــاد اعل ــق اقتص ــا تلحقي ــام بدورن ــزتم بالقي ــرن ]...[. ونل ــذا الق ه
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الكربــون ىلع املــدى الطويــل، بمــا يف ذلــك تطويــر ونــرش تكنولوجيــات مبتكــرة 
ــدلان إىل  ــع ابل ــو مجي ــول اعم 2050، وندع ــة حبل ــااعت الطاق ــل قط ــى إىل حتوي تس

االنضمــام إيلنــا يف هــذا املســى))19(.

ــدلان  ــد ابل ــربى إىل أش ــة الك ــوى العاملي ــن الق ــاء ادلول، م ــع رؤس ــد وض وق
تأثــًرا بتغــري املنــاخ، هــذه القضيــة ىلع رأس أولوياتهــم، وحققــوا حتــوالت كبــرية 
ــرث  ــا أك ــد رأين ــاخ. وق ــري املن ــأن تغ ــراءات بش ــاذ إج ــوا باخت ــم، والزتم يف مواقفه
ــت ادلول  ــا صاغ ــمرب 2015، عندم ــس يف ديس ــك يف باري ــا ىلع ذل ــة إحلاًح األمثل
ــا جديــًدا بشــأن تغــري املنــاخ. ويف اتفــاق باريــس، وافقــت ادلول ىلع  ــا دويلًّ اتفاقً
ــدف  ــن، به ــة دون درجت ــرارة العاملي ــات احل ــادات يف درج ــط الزي ــاء متوس إبق
ــة  ــة واضح ــا عملي ــوا أيًض ــة. ووضع ــدود 1.5 درج ــادات يف ح ــاء ىلع الزي اإلبق
بللــوغ هــذا اهلــدف: ســيقدمون لك مخــس ســنوات خطًطــا أكــرث طموًحــا حتــدد 
ــك،  ــع ذل ــراري. وم ــاس احل ــن اغزات االحتب ــم م ــيخفضون انبعاثاته ــف س كي
 ،INDCs جتــدر اإلشــارة إىل أن ادلول الــيت تعــزتم تقديــم مســاهمات حمــددة حمليًّــا
ال تــي بهــدف اإلبقــاء ىلع االحــرتار العالــي حتــت درجتــن)195(. ومــا زنلــا حباجة 

ــاخ. ــري يف املن ــري اخلط ــف اتلغ ــات لوق ــن اتلخفيض ــد م ــراء مزي إىل إج

تمويل تغري املناخ
ويف العقــد األول مــن األلفيــة اجلديــدة، قامــت ادلول بمأسســة تغــري املنــاخ 
بوصفــه أولويــة عليــا يف الشــئون العامليــة مــن خــالل ختصيــص مــوارد جديــدة 
 .)196(

ــو يف اعم 1992  ــاخ يف ري ــل للمن ــئ أول تموي ــد أنش ــر. وق ــذا األم ــربة هل معت
وقــدم مرفــق ابليئــة العامليــة GEF منًحــا مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة 
ــاه  ــة األوزون، واملي ــتنفاد طبق ــاخ، واس ــري املن ــويج، وتغ ــوع ابليول ــة اتلن ملعاجل
ادلويلــة)197(. وقــد مكــن مرفــق ابليئــة العامليــة برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 
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UNDP، وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة UNEP، وابلنــك ادلويل )اثلــالث 

مؤسســات متعــددة األطــراف الوحيــدة الــيت أمكنهــا الوصــول إيلهــا( مــن توســيع 
ــاخ)198(. ــري املن ــة بتغ ــة واملتعلق ــطتها ابليئي أنش

ــة  ــراف يف االتفاقي ــأت ادلول األط ــة، أنش ــع األلفي ــذ مطل ــك، ومن ــع ذل وم
ــري  ــه تلغ ــل املوج ــة للتموي ــدة والواضح ــات اجلدي ــن اآليل ــلة م ــة سلس اإلطاري
ــة،  ــة اإلطاري ــادس لالتفاقي ــنوي الس ــة الس ــر القم ــاخ. يف اعم 2000 يف مؤتم املن
ــق  ــد واف ــة، فق ــت صعب ــو أصبح ــول كيوت ــأن بروتوك ــات بش ــًرا ألن املفاوض ونظ
ــون  ــغ 15 ملي ــاخ بمبل ــري املن ــنوي تلغ ــدوق س ــاء صن ــاد األورويب ىلع إنش االحت
دوالر أمريكــي، الســتهداف اتلكيــف واتلخفيــف. ويف وقــت الحــق، يف 
مؤتمــر األطــراف اتلــايل يف مراكــش اعم 2001، أنشــئت ثالثــة صناديــق متعــددة 
ــرباعت  ــتند إىل ت ــاخ SCCF، واذلي يس ــري املن ــاص تلغ ــدوق اخل ــراف: الصن األط
طوعيــة تليســري نقــل اتلكنولوجيــا مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة؛ صندوق 
ا بتطويــر برامج عمــل حملية  ا LDCF لــي تقــوم ادلول األقــل نمــوًّ ادلول األقــل نمــوًّ
للتكيــف NAPA؛ وصنــدوق اتلكيــف اذلي يتــم تمويلــه مــن خــالل رضيبــة %2 
ىلع آيلــة اتلنميــة انلظيفــة CDM. وأتــاح إنشــاء هــذه الصناديــق املناخيــة اثلالثــة 
ــا  ــة ألنه ــا هام ــا أنه ــراف. كم ــددة األط ــات متع ــل املنظم ــدة تلموي ــا جدي فرًص
حتــول أنشــطة تغــري املنــاخ مــن جمــرد الرتكــزي ىلع احلــد مــن انبعاثــات الكربــون 
)اتلخفيــف( إىل االعــرتاف بــأن ادلول انلاميــة ســتحتاج إىل املســاعدة لإلعــداد 

ــاخ واتلصــدي هلــا )اتلكيــف(. ــار تغــري املن آلث

ــد يف اعم 2009 يف  ــل اجلدي ــرية يف اتلموي ــب كب ــن ماكس ــالن ع ــم اإلع ــد ت وق
قمــة االتفاقيــة اإلطاريــة يف كوبنهاجــن. والزتمــت ادلول املاحنــة باتلمويــل املعتــرب 
ــن  : م

ً
ــلن؛ أوال ــل يف ش ــذا اتلموي ــيأيت ه ــاخ)199(. وس ــايف« للمن ــد واإلض »اجلدي

»صنــدوق املســارع الرسيــع« اجلديــد للفــرتة مــن 2010-2012، واذلي يبلــغ إمجايلــه 
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30 مليــار دوالر أمريكــي يف الســنة. وثانيًــا: الزتمــت ادلول بتعبئــة تمويــل 
جديــد يصــل إىل 100 مليــار دوالر أمريكــي حبلــول اعم 2020 مــن جمموعــة مــن 
املصــادر اخلاصــة والعامــة. ســيتدفق بعــض هــذا اتلمويــل مــن خــالل صنــدوق 
املنــاخ األخــر اجلديــد. وقــد بــدأت ادلول يف ختصيــص مــوارد كبــرية للصنــدوق 
األخــر للمنــاخ. ويف ســبتمرب )201، حــر 125 مــن رؤســاء ادلول واحلكومــات، 
ــة  ــر قم ــدين، مؤتم ــع امل ــال، واملجتم ــال، وامل ــال األعم ــن رج ــن 800 م ــاًل ع فض
األمــم املتحــدة املعــي باملنــاخ، وتعهــدوا بتقديــم دعــم يصــل إىل 2.3 مليــار دوالر 
ــا يف  ــت أملاني ــق، أعلن ــت الح ــاخ. ويف وق ــر للمن ــدوق األخ ــي للصن أمريك
منتصــف اعم 2015 أنهــا ســتضاعف تمويلهــا املتعلــق باملنــاخ إىل ) مليــار يــورو يف 
الســنة حبلــول اعم 2020، وأعلنــت الصــن أنهــا ســتقدم 3.1 مليــار دوالر للتمويــل 
املتعلــق باملنــاخ، كمــا أعلنــت اململكــة املتحــدة أنهــا ســتقدم 5.8 مليــار جنيــه 
ــول ــنويًّا حبل ــورو س ــار ي ــا 5 ملي ــتقدم فرنس ــن اعيم 2016و2021، وس ــرتيلي ب  إس
)200(. وإذا تــم اســتيفاء مجيــع هــذه اتلعهــدات بالاكمــل، ســيكون صنــدوق 

اعم 2020 
املنــاخ األخــر أكــرب الصناديــق متعــددة األطــراف اخلاصــة باملنــاخ)201(. غــري أنــه 

حــى أكتوبــر 2015، اكن الصنــدوق ال يــزال غــري اكمــل التشــغيل.

ــة.  ــات ادلويل ــا يف العالق ــا هامًّ ــاخ اجتاًه ــق باملن ــل املتعل ــو اتلموي ــد نم ويع
ويعــي ذلــك أن ادلول انلاميــة دليهــا مــوارد للتكيــف مــع تغــري املنــاخ، 
واتلخفيــف مــن حدتــه. غــري أن اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ ال يعتــرب بشــل واضــح 
»جديــًدا وإضافيًّــا« بالنســبة للمســاعدة اإلنمائيــة اخلارجيــة، كمــا تــم اتلعهــد بــه 
ــإاعدة  ــة ب ــن ادلول املاحن ــد م ــوم العدي ــع، تق ــن)202(. ويف الواق ــاًل يف كوبنهاج أص
تركــزي مزيانياتهــا اإلنمائيــة القائمــة إلعطــاء األولويــة تلخفيــف آثــار تغــري املنــاخ 
ــددة  ــوك متع ــاخ ابلن ــق باملن ــل املتعل ــو اتلموي ــن نم ــا مك ــه. كم ــف مع واتلكي
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 
ــة حمــددة للتكيــف مــع تغــري املنــاخ  املنظمــات ادلويلــة، الــيت ليســت هلــا والي
ــري  ــتهداف تغ ــدة الس ــاريع جدي ــا، ومش ــه، إدارات وفرقً ــن حدت ــف م أو اتلخفي

ــا)203(. ــته الحًق ــتتم مناقش ــو اذلي س ــاخ ىلع انلح املن

املأسسة متعددة األطراف تلغري املناخ
ــاخ. ويه  ــري املن ــة تغ ــة يف طليع ــانية ادلويل ــة واإلنس ــات اإلنمائي ــد املنظم تع
تســاعد ابلــدلان األكــرث ضعًفــا ىلع اتلعامــل مــع اجلفــاف واملجــااعت والكــوارث 
ــا  ــم منظماتن ــئت معظ ــد أنش ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــب هل ــرى واتلأه ــة األخ الطبيعي
ــن  ــم يك ــث ل ــن - حي ــرن العرشي ــن الق ــف األول م ــة يف انلص ــة القائم ادلويل
ــة الصحــة  ــإن منظم ــم، ف ــا. ومــن ث ــا علميًّ ــة وال واقًع ــة اعملي ــاخ أولوي تغــري املن
العامليــة WHO، وايلونيســيف، واملنظمــة ادلويلــة للهجــرة IOM، واملفوضيــة 
ــة،  ــات ادلويل ــن املنظم ــا م ــن، وغريه ــئون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس
ليســت هلــا واليــة أصليــة لالســتجابة تلغــري املنــاخ. وخــالل العقديــن املاضيــن، 
حــدث حتــول ملحــوظ نظــًرا الخنــراط العديــد مــن املؤسســات متعــددة األطراف 
يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة، ودخوهلــا إىل الصناديــق املعنيــة باملنــاخ، ووضــع 

ــدة بشــأن اتلكيــف واتلخفيــف. برامــج وسياســات جدي

أوال: هنــاك العديــد مــن املنظمــات ادلويلــة الــيت تشــارك يف االتفاقيــة 
ــنوية  ــات الس ــر املفاوض ــيت حت ــة ال ــات ادلويل ــدد املنظم ــد زاد ع ــة. وق اإلطاري
ــت ذروة  ))20(. واكن

ــن اعيم )199، و2009  ــف ب ــن الضع ــرث م ــاخ بأك ــة باملن املتعلق
ــن 100  ــرث م ــرت أك ــا ح ــن يف اعم 2009، عندم ــات كوبنهاج ــور يف مفاوض احلض
 .COP1 منظمــة حكوميــة دويلــة، مقابــل 2) يف اعم )199 يف مؤتمر األطــراف األول
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واتســع نطــاق املنظمــات ادلويلــة أيًضــا يلتجــاوز منظمــات اتلنميــة وابليئــة، إىل 
ــة)205(. ــرة، والصح ــن، واهلج ــات الالجئ ــانية ومنظم ــات اإلنس املنظم

 ىلع 
ً

ــاال ــن مث ــئون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــذ املفوضي ونلأخ
ــف  ــم تعري ــن، ويت ــاعدة الالجئ ــة يف اعم 1951 ملس ــذه املنظم ــئت ه ــك. أنش ذل
الــالئج بأنــه »شــخص هل خــوف مــربر مــن اتلعــرض لالضطهــاد ألســباب تتعلــق 
ــرأي  ــة، أو ال ــة معين ــة اجتماعي ــاء إىل فئ ــية أو االنتم ــن أو اجلنس ــرق أو ادلي بالع
الســيايس، يعيــش خــارج بــدل جنســيته، وال يســتطيع، أو ال يريــد بســبب ذلــك 
اخلــوف، أن يســتظل حبمايــة ذلــك ابلــدل«)206(. هــذه املنظمــة ليســت دليهــا واليــة 
ــع  ــاف)207(. وم ــة أو اجلف ــل األغذي ــة؛ مث ــوارث الطبيعي ــن بالك ــاعدة املرشدي ملس
ذلــك، فقــد صــدرت دعــوات إىل هــذه املنظمــة تلوســيع نطــاق واليتهــا ولتشــمل 
األشــخاص املترريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة واملجربيــن ىلع دفــع رســوم عــرب 
احلــدود بســبب تغــري املنــاخ)208(. وىلع الرغــم مــن أنهــا ال تملــك والية لالســتجابة 
هلــذه األخــرية، فقــد وســعت نطــاق تركزيهــا يف العقــد املــايض. وكثــرًيا مــا تســاعد 
املفوضيــة األشــخاص املرشديــن داخليًّــا IDPs بعــد الكــوارث الطبيعيــة؛ واكن هذا 
ــار  ــد إعص ــات اعم 2010، ويف اعم 2009 بع ــد فيضان ــتان بع ــال يف باكس ــو احل ه
ــا  ــا ووالياته ــف مهامه ــة بتكيي ــات ادلويل ــوم املنظم ــار. وتق ــس يف ميانم نارج

ــدة. ــة املطالــب اجلدي تللبي

ــاخ،  ــري املن ــا يف تغ ــا أيًض ــرث اخنراًط ــت أك ــرى أصبح ــانية أخ ــات إنس منظم
ــف إىل  ــن اتلخفي ــة م ــة اإلطاري ــات االتفاقي ــزي مفاوض ــاق ترك ــيع نط ــع توس م
ــا اكن  ــن، عندم ــادي والعرشي ــرن احل ــل الق ــعينيات وأوائ ــف)209(. يف التس اتلكي
ــرط  ــم تنخ ــات؛ ل ــض االنبعاث ــة خف ــام األول بكيفي ــق يف املق ــاخ يتعل ــري املن تغ
منظمــات؛ مثــل مفوضيــة الالجئــن، واملنظمــة ادلويلــة للهجــرة، وجلنــة الصليــب 
األمحــر، يف اتلعامــل مــع تغــري املنــاخ. غــري أنــه عندمــا تــم التســليم بــأن تغــري 



88

ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

املنــاخ يؤثــر بالفعــل تأثــرًيا كبــرًيا ىلع أكــرث ابلــدلان ضعًفــا، وحيتمــل أن يــؤدي 
إىل كــوارث إنســانية )طبيعيــة(، فــإن جمتمــع املســاعدة اإلنســانية أصبــح ضالًعــا 
يف ذلــك. وقــد أنشــأت املنظمــات اإلنســانية فرقــة عمــل خاصــة يف إطــار اللجنــة 
ادلائمــة املشــرتكة بــن الــواكالت، الستكشــاف كيفيــة اتلصــدي تلغــري املنــاخ يف 

ــة)210(. ــة اإلطاري ــات إىل االتفاقي ــت عــدًدا مــن الطلب احلــاالت اإلنســانية، وكتب

ومــن األمثلــة األخــرى ىلع ذلــك، أن مارجريــت تشــان؛ املديــر العــام ملنظمــة 
الصحــة العامليــة WHO، تعــّرف اآلن اتفــاق املنــاخ يف باريــس بأنــه »أهــم اتفــاق 
صــي يف القــرن«)211(. وذلــك ألن هنــاك »أدلــة دامغــة« ىلع أن تغــري املنــاخ 
يعــرض صحــة اإلنســان للخطــر وحنتــاج إىل »إجــراء حاســم« تغيــري مســار زيــادة 
االنبعاثــات، وباتلبعيــة خفــض اتلاكيلــف ىلع انلظــام الصــي واملجتمــع. كمــا أن 
أهــداف اتلنميــة املســتدامة SDGs الــيت أعلنــت يف ســبتمرب 2015، قــد رســخت 
ــدف  ــة. واهل ــات اإلنمائي ــع املنظم ــبة جلمي ــية بالنس ــة أساس ــاخ كأولوي ــري املن تغ

رقــم 13 هــو »اختــاذ إجــراءات اعجلــة ملاكفحــة تغــري املنــاخ وآثــاره«)212(.

ــيت  ــة ال ــا بالكيفي ــاك وعيً ــري، أن هن ــد األخ ــمة يف العق ــور احلاس ــن األم وم
ــن  ــن املمك ــد م ــم يع ــدة. ول ــرى عدي ــاالت أخ ــاخ إىل جم ــري املن ــا تغ ــل به ينتق
تناوهلــا يف االتفاقيــة اإلطاريــة وحدهــا، فنحــن نشــهد ظهــور »تعقــد انلظــام«)213( 
اذلي تنخــرط فيــه مؤسســات اعمليــة عديــدة. ســتواصل هــذه املؤسســات العمــل 
ــة إىل  ــة. باإلضاف ــانية واإلنمائي ــات اإلنس ــبب االحتياج ــاخ بس ــري املن ــأن تغ بش
ذلــك، جيــري ختصيــص تمويــل واســع انلطــاق، وإنشــاء العديــد مــن املؤسســات 
ــة  ــد أولوي ــدة، كمــا أاعدت بعضهــا حتدي متعــددة األطــراف لفــرق وبرامــج جدي
ــم  ــج األم ــل برنام ــا )مث ــار واليته ــزي يف إط ــور الرتك ــاره حم ــاخ باعتب ــري املن تغ

ــايئ())21(. ــدة اإلنم املتح
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خمتتم
ــت  ــية أصبح ــة رئيس ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــة سياس ــاخ قضي ــري املن إن تغ
ــق اآلراء  ــادة تواف ــبب زي ــك بس ــدث ذل ــد ح ــة. وق ــئون العاملي ــية يف الش مؤسس
ــة يف  ــورة منتظم ــش بص ــاخ يناق ــري املن ــرى اآلن أن تغ ــية. ون ــة والسياس العلمي
ــم يكــن هــذا  ــات رئيســية مــن جمموعــة الســبعة، إىل جملــس األمــن. ول منتدي
هــو احلــال قبــل عرشيــن اعًمــا. وقــد وضعتــه القــوى الكــربى ضمــن أولوياتهــا يف 
مناقشــاتها اثلنائيــة - مثــل قمــة )201 الــيت عقــدت يف نوفمــرب بــن رئيــي الصن 
ــة  ــرًيا ملعاجل ــاًل كب ــت تموي ــا خصص ــا أنه ــة. كم ــدة األمريكي ــات املتح والوالي
اتلخفيــف واتلكيــف. وهنــاك ويع متنــام بــأن تغــري املنــاخ يؤثــر ىلع العديــد مــن 
ــة املنخفضــة.  ــة األكــرث ضعفــا، وادلول اجلزري ادلول اآلن، وال ســيما ادلول انلامي
ــة الســامية لألمــم املتحــدة  كمــا أن املؤسســات متعــددة األطــراف مــن املفوضي
لشــئون الالجئــن إىل منظمــة الصحــة العامليــة، تعطيــه األولويــة يف إطــار والياتهــا 
ــون  ــن يك ــاخ ل ــري املن ــاره. إن تغ ــب ىلع آث ــة ىلع اتلغل ــاعدة ادلول انلامي ومس

بعيــًدا عــن العالقــات ادلويلــة؛ ألنــه مؤســس ىلع هــذا املســتوى.

فلمــاذا لــم نتمكــن بعــد مــن حــل أزمــة تغــري املنــاخ، بانلظــر إىل االهتمــام 
ــإن  ــف، ف ــرية؟ لألس ــود األخ ــا يف العق ــيت تلقته ــوارد ال ــري وامل ــيايس الكب الس
ــرية  ــية كب ــب إرادة سياس ــراري يتطل ــاس احل ــات اغزات االحتب ــض انبعاث ختفي
ــة.  ــذه العملي ــة ه ــط يف بداي ــن فق ــي، وحن ــا العال ــة يف اقتصادن ــوالت عميق وحت
ــل،  ــع: اتلموي ــات األرب ــع اجلبه ــل ىلع مجي ــة العم ــة إىل مواصل ــا حباج ــا أنن كم
ــن  ــاًل ع ــي، فض ــث العل ــاء ادلول، وابلح ــراف، ورؤس ــددة األط ــات متع واملنظم
ــادي  ــو االقتص ــن انلم ــل ب ــدين للفص ــع امل ــب املجتم ــن جان ــر م ــل املتضاف العم



90

ادلويلة والعالقات  املناخ  وتغري  ابليئة 

ــة إىل  ــوة إجيابي ــس خط ــاق باري ــراري. واكن اتف ــاس احل ــات اغزات االحتب وانبعاث
ــاه. ــذا االجت ــام يف ه األم

 مــن ديارميــد تــورين، وأويلفيــا  جيبرن، وســتيفن  
ًّ

*  يــود املؤلــف أن يشــكر كال
لوهــري، ولــزيا شــميد، ىلع تعليقاتهــم القيمــة  يف  هــذا  الفصل.
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 كريسيت م. جيلها
جامعة أوبساال، السويد

ــن  ــم م ــاس وغريه ــيًّا للن ــًدا رئيس ــأ تهدي ــرشي املنش ــاخ ب ــري املن ــل تغ يش
ــف  ــود اتلخفي ــة جه ــوء ىلع أهمي ــاخ الض ــاء املن ــلط علم ــاكن األرض)215(. ويس س
ــون  ــاس ال يهتم ــن انل ــرًيا م ــن كث ــة، ولك ــب الوخيم ــب العواق ــة تلجن الالزم
بهــذه املســألة، بــل إن ابلعــض ينكــر أن املنــاخ أخــذ يف اتلغــري بســبب األنشــطة 
البرشيــة)216(. وبانلظــر إىل األدلــة العلميــة واســعة االنتشــار، فمــن املهــم االنتقــال 
ــة، للســؤال  ــاخ يتغــري بســبب األعمــال البرشي ــا إذا اكن املن مــن التشــكيك فيم

عمــا يعيــق انلــاس عــن االعــرتاف بــه.

ــال،  ــاخ ألســباب خمتلفــة)217(. فعــى ســبيل املث ــراد تغــري املن ــد ينكــر األف وق
جيــد ابلعــض صعوبــة يف فهــم املشــلة نظــًرا تلعقدهــا، وينكــر ابلعــض يف حماولــة 
ــاخ فيهــم.  للتجــاوب مــع املشــاعر الســلبية الــيت يثريهــا اخلــوف مــن تغــري املن
ــق مؤكــدة، وإنمــا  ــم اإلبــالغ عنهــا كحقائ ــة ال يت كمــا أن االســتنتاجات العلمي
ــاس  ــة انل ــب ىلع اعم ــن الصع ــون م ــد يك ــاالت. وق ــا احتم ــث كونه ــن حي م
تفســري االســتنتاجات الــيت يتــم اإلبــالغ عنهــا ىلع هــذا املنــى، والــيت يمكــن 
ــن  ــق اآلراء ب ــؤات وتواف ــن يف اتلنب ــتوى ايلق ــتهانة بمس ــم إىل االس ــؤدي به أن ت

ــاخ)218(. علمــاء املن
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كمــا يتــم الرتويــج للشــكوك املناخيــة بشــل تكتيــي ىلع يــد »آالت 
اإلنــكار« املنظمــة الــيت تموهلــا املؤسســات والــرشاكت الرثيــة)219(. آالت اإلنــكار 
ــدم  ــك وع ــة الش ــالل صناع ــن خ ــام م ــرأي الع ــري ىلع ال ــدف إىل اتلأث ــك ته تل
ايلقــن. وتتمثــل اثنتــان مــن اســرتاتيجياتهما الرئيســية يف مهامجــة علــوم املنــاخ 
والعلمــاء، ونــرش أدلــة مضــادة بشــأن تغــري املنــاخ. وجزئيًّــا، بســبب هــذا اتلأثــري، 
فــإن اآلراء الرافضــة بشــدة لقضيــة تغــري املنــاخ يتــم عرضهــا مــراًرا وتكــراًرا يف 
وســائل اإلعــالم واملناقشــات ايلوميــة، ممــا يعرقل ادلعــم العــام ويؤخــر اإلجراءات 
ابليئيــة. وممــا هل أهميــة خاصــة بالنســبة هلــذه الورقــة أن اغبليــة املؤلفــات الــيت 
ــا  ــة، وهل ــات العلمي ــارج املجتمع ــرش خ ــاخ تن ــري املن ــادة تلغ ــة مض ــدم أدل تق
ــذه  ــب ه ــيًّا)220(. وتكتس ــة سياس ــة املحافظ ــز الفكري ــراكت واملراك ــالت باحل ص
ــيواًع  ــرث ش ــن، وأك ــن املحافظ ــن انلاخب ــم م ــن ادلع ــد م ــادة املزي ــة املض األدل
مــن خــالل وســائل اإلعــالم واملدونــات اإللكرتونيــة املحافظــة، إذا مــا قورنــت 
ــد  ــض ق ــباب الرف ــن أن أس ــم م ــايل، وىلع الرغ ــة)221(. وباتل ــا الليربايل بنظرياته

ــة. ــه مســألة حموري ــدو أن ــإن اتلوجــه الســيايس يب ــن، ف تتباي

األيديولوجيا السياسية وإنكار تغري املناخ
وتبــن األدلــة املاديــة املســتمدة مــن بــدلان خمتلفــة، أن األفــراد املحافظــن/
ــوا  ــا قورن ــكار إذا م ــن اإلن ــتويات أىلع م ــون مس ــين يبلغ ــن السياس ايلميني
بنظرائهــم مــن الليربايلــن/ اليســارين)222(. وقــد تــم اإلبــالغ عــن هــذه الفجــوة 
ــة يف  ــة واملتوقع ــريات امللحوظ ــكار اتلغ ــر بإن ــق األم ــا يتعل ــط عندم ــس فق لي
ــن  ــان م ــان اإلنس ــر حبرم ــق األم ــا يتعل ــا عندم ــن أيًض ــايخ، ولك ــام املن انلظ

ــا. ــا وجديته ــن خطره ــاًل ع ــريات، فض ــذه اتلغ ــاهمة يف ه املس
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ــن  ــن املحافظ ــويج يف أن انلاخب ــام األيديول ــباب االنقس ــد أس ــل أح يتمث
يتعرضــون ملزيــد مــن الرســائل الرافضــة بشــأن تغــري املنــاخ؛ حيــث إن السياســين 
ــأن  ــكاًك بش ــرث تش ــون آراء أك ــوا ينقل ــرى، اكن ــدوة األخ ــاذج الق ــن ونم املحافظ
ــظ  ــم أن نالح ــن امله ــك، م ــع ذل ــن)223(. وم ــم الليربايل ــن نظرائه ــاخ م ــري املن تغ
أن هــذه اآلراء ال تعتمــد فقــط ىلع اتلأثــريات اخلارجيــة؛ مثــل اتلعــرض ألنــواع 
خمتلفــة مــن الرســائل األيديولوجيــة. بــل هنــاك أيًضــا بعــض العوامــل انلفســية 
ــل  ــرث أو أق ــراد أك ــل األف ــيت جتع ــاهمة( ال ــذه املس ــته يف ه ــم مناقش ــا تت )كم
عرضــة العتنــاق آراء أيديولوجيــة خمتلفــة))22(. وباتلــايل، يمكــن توقــع أن يميــل 
املحافظــون إىل التشــكيك يف واقــع تغــري املنــاخ حــى وإن لــم يتأثــروا بــأي رســائل 
أيديولوجيــة تتعلــق بهــذه املســألة. والواقــع أن املالحظــة القائلــة بــأن إنــكار تغري 
املنــاخ تعــززه إىل حــد كبــري املراكــز الفكريــة املحافظــة، تؤيــد هــذا القــول)225(.

ويعتــرب تغــري املنــاخ قضيــة سياســية بصــورة مزتايــدة، وهــو مــا يُعــزى جزئيًّــا 
ــه  ــم اتلوج ــيت تدع ــية ال ــل انلفس ــن العوام ــة، ولك ــاالت األيديولوجي إىل االتص
الســيايس يمكــن أن تفــرس مــا دفــع بعــض املحافظــن إىل القيــام حبملــة ضــد 
علــم املنــاخ يف املقــام األول. وأناقــش يف هــذا الفصــل إنــكار تغــري املنــاخ فيمــا 
يتعلــق باجتاهــن نفســين اعمــن مرتبطــن باتلوجــه الســيايس - مقاومــة اتلغيــري 
املجتمــي، وقبــول عــدم املســاواة - فضــاًل عــن اآليلــات انلفســية الــيت ترتكــز 

عليهــا هــذه االجتاهــات.

مقاومة اتلغيري
ــة  ــن مقاوم ــاًل ع ــة، فض ــم اتلقليدي ــاة والقي ــلوب احلي ــل أس ــد تفضي وُيع
ــا لأليديولوجيــات املحافظــة)226(.  اتلغــري االجتمــايع واالقتصــادي، مكونًــا جوهريًّ
وباملقارنــة مــع الليربايلــن، يميــل املحافظــون أيًضــا إىل تفضيــل األيديولوجيــات 
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الــيت تــربر انلظــام)227(. والــيت تعــرف بأنهــا قبــول الوضــع الراهــن وادلفــاع عنــه؛ 
ــم أن  ــن امله ــائدة)228(. وم ــة الس ــة واالقتصادي ــد االجتماعي ــالك والقواع ــل اهلي مث
ــه،   ــوب في ــرشوع ومرغ ــه م ــن ىلع أن ــع الراه ــور الوض ــن تلص ــراد املتحمس األف
عليهــم أن يقاومــوا املعلومــات املتعلقــة باملشــالك ابليئيــة انلامجــة عــن أســلوب 

ــا احلــايل)229(. حياتن

أحــد أســباب جاذبيــة األيديولوجيــات املحافظــة واملــربرة للنظــام، أنهــا تتيــح 
ســباًل معينــة بســيطة نســبيًّا لــرشح خمتلــف الظواهــر، وتوفــر مبــادئ توجيهيــة 
ــر  ــا توف ــايل، فإنه ــة)230(. وباتل ــاالت املختلف ــع احل ــل م ــتقرة للتعام ــة ومس واضح
ــلبية.  ــق والس ــاعر القل ــن مش ــد م ــالمة واحل ــتقرار والس ــن واالس ــعور بايلق الش
ــز  ــة إدراك حمف ــة بمثاب ــا املحافظ ــار األيديولوجي ــن اعتب ــرى، يمك ــة أخ وبطريق
ــم  ــد)231(. وتدع ــن واتلهدي ــدام ايلق ــاالت انع ــم يف ح ــة إىل اتلحك ــيب احلاج يل
ــم كمــاكن  ــة العال ــج املتســقة الــيت تبــن أن االجتــاه حنــو رؤي ــرأي انلتائ هــذا ال
خطــر، وادلافعيــة تلجنــب عــدم ايلقــن واتلهديــد، هــو اجتــاه أكــرث شــيواًع بــن 

ــه مــن الليربايلــن)232(. املحافظــن عن

إن ادلافــع تلجنــب عــدم ايلقــن ىلع قــدر مــن األهميــة عنــد تفســري إنــكار 
تغــري املنــاخ. وبصــورة أكــرث حتديــًدا، فــإن تغــري املنــاخ ظاهــرة معقــدة ال يمكــن 
تفســريها واتلنبــؤ بهــا بيقــن تــام. وملواجهــة هــذا الغمــوض، قــد ينجــذب األفــراد 
ــًدا؛ ويه أن  ــا حتدي ــاخ وأكرثه ــري املن ــت تلغ ــيت أعطي ــريات ال ــط اتلفس إىل أبس
ــاخ ال حيــدث ىلع اإلطــالق«. وبمــا أن املحافظــن يميلــون إىل انلفــور  »تغــري املن
ــإن هــذا امليــل إىل جتنــب عــدم  مــن عــدم ايلقــن أكــرث مــن الليربايلــن)233(، ف
ــن املحافظــن مــن الليربايلــن.  ــع أن يكــون أكــرث شــيواًع ب ايلقــن مــن املتوق
ــل  ــه يش ــاخ ىلع أن ــري املن ــر إىل تغ ــد ينظ ــدات، ق ــب اتلهدي ــق بتجن ــا يتعل وفيم
ــًدا للحيــاة ىلع األرض، بينمــا يشــل  ــًدا مزدوًجــا للنــاس: فهــو يشــل تهدي تهدي



95

رفض االعرتاف باملشلكة: مصالح القلة، واآلثار املرتتبة ىلع الكثريين

ــكار  ــح اإلن ــن. ويتي ــع الراه ــًدا للوض ــاخ تهدي ــري املن ــار تغ ــن آث ــف م اتلخفي
وســيلة للتصــدي هلــذه اتلهديــدات ىلع حــدٍّ ســواء؛ ألنهــا تقلــل مــن اخلــوف ىلع 
ــل  ــه غــري قاب ــاخ، وتمكــن انلــاس مــن تصــور الوضــع الراهــن ىلع أن تغــري املن
للتغيــري وهل مــا يــربره مــرة أخــرى))23(. ومــع ذلــك، لــم تبحــث أي دراســة فيمــا إذا 
اكن ادلافــع للتحكــم يف حالــة عــدم ايلقــن واتلهديــد يفــرس بالفعــل أي جــزء 

مــن العالقــة بــن األيديولوجيــا السياســية وإنــكار تغــري املنــاخ.

قبول عدم املساواة والظلم ابلييئ
وكمــا نوقــش أعــاله، فــإن أحــد أســباب إنــكار تغــري املنــاخ هــو أن انلــاس 
ــع  ــة. وم ــش اتلقليدي ــرق العي ــك بط ــن واتلمس ــع الراه ــول الوض ــزون لقب متحف
ــاخ  ــري املن ــة بتغ ــرات املتعلق ــل اتلحذي ــل جتاه ــر اهلائ ــن اخلط ــس م ــك، ألي ذل
اخلطــري ملجــرد ادلافــع إىل مواصلــة احليــاة كمــا اكنــت عليــه مــن قبــل؟ اجلــواب 
ــربون  ــن ال يعت ــاس، اذلي ــض انل ــبة بلع ــه »ال« بالنس ــدو أن ــؤال يب ــذا الس ــن ه ع
أنفســهم أو أحباءهــم معرضــن للخطــر)235(، بــل إنهــم يميلــون إىل االبتعــاد عــن 
ــدون  ــن هــم بعي ــر ىلع األشــخاص اذلي ــاخ يؤث املشــلة، ويعتقــدون أن تغــري املن
عنهــم ىلع املســتوى اجلغــرايف واملســتوى انلفــي، وأن عواقبــه ســتكون ملموســة 

ــه ايلــوم. أكــرث يف املســتقبل ممــا يه علي

وهــذه اتلصــورات دقيقــة بعــض الــيء بالنســبة للبعــض؛ ألنــه مــن 
ــاء وذوي  ــاكن األثري ــري ىلع الس ــل خط ــاخ بش ــري املن ــر تغ ــح أن يؤث ــري املرج غ
ــا  ــر وأكرثه ــه أىلع املخاط ــة تواج ــم املحروم ــعوب واألم ــل إن الش ــوذ)236(، ب انلف
ــل  ــلبية؛ مث ــار الس ــة اآلث ــة ملواجه ــوارد الالزم ــرون إىل امل ــم يفتق ــدة؛ ألنه ح
اخنفــاض إمــدادات األغذيــة وامليــاه والظواهــر اجلويــة الشــديدة. كمــا أن األجيــال 
املقبلــة، واحليوانــات غــري البرشيــة معرضــة خلطــر جســيم)237(. ســيواجه الســاكن 
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ــر  ــة أخط ــراري احلايل ــاس احل ــات اغزات االحتب ــن انبعاث ــئويلة ع ــل مس األق
انلتائــج املرتتبــة ىلع تغــري املنــاخ. واألكــرث مــن ذلــك أن تغــري املنــاخ مــن املرجــح 
ــة  ــدة ملاكفح ــق رشااًك جدي ــر، وخيل ــم الفق ــادي، ويفاق ــو االقتص ــئ انلم أن يبط
ــل  ــه ش ــه ىلع أن ــر إيل ــن أن ينظ ــاخ يمك ــري املن ــإن تغ ــايل، ف ــر)238(. وباتل الفق
ــاط  ــا الرتب ــا هامًّ ــم االجتمــايع)239( اذلي يقــدم تفســرًيا إضافيًّ مــن أشــاكل الظل

ــاخ. ــري املن ــكار تغ ــية بإن ــة السياس األيديولوجي

مــا  إذا  انلظــام،  يــربرون  واذليــن  سياســيًّا  املحافظــون  األفــراد  يميــل 
قورنــوا بالليربايلــن، إىل قبــول السياســات الــيت حتافــظ ىلع عــدم املســاواة 
ــة  ــه إىل اهليمن ــى اتلوج ــري يس ــااًع يف متغ ــا ارتف ــجلون أيًض ــم)0)2(، ويس  والظل
ــة  ــريم واهليمن ــل اهل ــز التسلس ــول وتعزي ــد قب )1)2( اذلي جيس

 SDO ــة االجتماعي
ــيت أجريــت مؤخــًرا  ــة القائمــة ىلع اجلمــااعت)2)2(. وتشــري ابلحــوث ال االجتماعي
إىل أن األفــراد اذليــن يســجلون مســتويات اعيلــة مــن اتلوجــه إىل اهليمنــة 
االجتماعيــة، يدعمــون هيمنــة اإلنســان ىلع بقيــة الطبيعــة، ويقبلــون اســتخدام 
ــا )ال ســيما إذا اكنــت هــذه اإلجــراءات تفيــد  الطبيعــة واإلجــراءات الضــارة بيئيًّ
ــن أن  ــايل يمك ــاخ)3)2(. وباتل ــري املن ــر تغ ــع( وتنك ــز الرفي ــات ذات املرك الفئ
يســاعد اتلوجــه إىل اهليمنــة االجتماعيــة ىلع رشح العالقــة بــن اتلوجــه الســيايس 

ــاخ. ــري املن ــكار تغ وإن

ــت  ــا إذا اكن ــرايم)))2( عم ــا وأك ــن جيله ــىَّ لكٌّ م ــر، تَق ــذا األم ــار ه والختب
العالقــة بــن األيديولوجيــة املحافظــة وإنــكار تغــري املنــاخ تبــى بعــد أن يؤخــذ 
يف االعتبــار إحصائيًّــا تأثــري هــذا اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة. وتبــن أن آثار 
ــلطوية  ــام، والس ــر انلظ ــيايس، وتربي ــه الس ــة )أي اتلوج ــات املحافظ األيديولوجي
ايلمينيــة( ىلع اإلنــكار إمــا تتــالىش أو تنخفض بدرجــة كبرية عند الســيطرة ىلع 
االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة)5)2(. وبعبــارة أخــرى، يفــرس اتلوجــه حنــو اهليمنة 
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االجتماعيــة الســبب يف أن بعــض األفــراد ينكــرون تغــري املنــاخ، وباإلضافــة إىل 
تأثــري اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة، فــإن املتغــريات األيديولوجيــة األخــرى 
ــايل،  ــكار. وباتل ــري اإلن ــة يف تفس ــرية أو صفري ــاهمة صغ ــوى مس ــف س ال تضي
ــري  ــكار تغ ــية وإن ــة السياس ــة األيديولوجي ــة لعالق ــريات اهلام ــد اتلفس ــإن أح ف
املنــاخ هــو أن املحافظــن يقبلــون ويروجــون لعــدم املســاواة بدرجــة أىلع مقارنــة 
بالليربايلــن)6)2(. وهــذا يــويح بأنــه قــد يكــون مــن املفيــد الرتكــزي باتلحديــد ىلع 
االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة عنــد رشح األســس األيديولوجيــة الاكمنــة وراء 
 مــن الرتكــزي ىلع األيديولوجيــة السياســية أو املحافظــة 

ً
إنــكار تغــري املنــاخ، بــدال

بوجــه اعم.

االجتاه حنو اهليمنة االجتماعية وإنكار تغري املناخ
ويقيــس االجتــاه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة اآلراء اإلجيابيــة بشــأن اهلرياركيــة 
ــول  ــد إىل قب ــاه يمت ــذا االجت ــة أن ه ــوث احلديث ــرت ابلح ــد أظه ــة، وق االجتماعي
العالقــات اهلرميــة بــن البــرش والطبيعــة أيًضــا)7)2(. ويف هــذا انلظــام اهلــرياريك، 
ينظــر إىل البــرش ىلع أنهــم جمموعــة متفوقــة هلــا حــق مــرشوع يف اهليمنــة ىلع بقيــة 
الطبيعــة. وتمشــيًا مــع هــذه االســتنتاجات، وجــد لكٌّ مــن جيلهــا وأكــرايم)8)2( أن 
هــذا اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة يرتبــط بقبــول املواقــف املتعلقــة بهيمنــة 
ــة ىلع  ــة القائم ــن اهليمن ــن م ــن انلوع ــول هذي ــا أن قب ــرا أيًض ــة. وأظه الطبيع
اجلماعــة - اهليمنــة االجتماعيــة والطبيعيــة - يتنبــأ بشــل فريــد بإنــكار تغــري 
املنــاخ. وىلع الرغــم مــن أن ادلراســات املســتقبلية ينبــي أن تتقــى هــذه املســألة 
بمزيــد مــن اتلعمــق، فيبــدو أن تغــري املنــاخ متنــازع عليــه كجهــد لدلفــاع عــن 

اهلرياركيــة االجتماعيــة واإلنســانية-الطبيعية القائمــة.
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وتوفــر العوامــل انلفســية املرتبطــة باتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة مزيــًدا 
مــن الفهــم بشــأن إنــكار تغــري املنــاخ. يميــل األفــراد اذليــن يســجلون ارتفــااًع 
يف اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة إىل تصــور العالــم بأنــه »الغابــة اتلنافســية«؛ 
حيــث اهلرياركيــة يه أمــر حتــي وطبيــي)9)2(. وقــد يتعلــم انلــاس أيًضا اتلمســك 
بــآراء مرغوبــة بشــأن هيــالك الســلطة مــن خــالل عمليــات اتلنشــئة االجتماعية؛ 
ــاس أن  ــن للن ــايل، يمك ــع)250(. وباتل ــرشة يف املجتم ــذه اآلراء منت ــل ه ألن مث
يســجلوا مســتويات اعيلــة مــن اتلوجــه حنــو اهليمنــة االجتماعيــة بــرصف انلظــر 
عــن موقفهــم مــن الســلطة املجتمعيــة. وتتســم هــذه اتلوجهــات باألهميــة؛ ألنهــا 
ــا أن األفــراد مــن ذوي اتلوجــه الكبــري حنــو اهليمنــة االجتماعيــة قــد  تعــي ضمنً
ــوا  ــو اكن ــة حــى ل ــاخ ويدعمــون اإلجــراءات املناهضــة للبيئ ينكــرون تغــري املن
ينتمــون إىل الفئــات االجتماعيــة الــيت تتأثــر تأثــًرا خطــرًيا بتغــري املنــاخ أو تلــك 
ــادة  ــأ بزي ــد تنب ــاخ ق ــري املن ــر يف أن تغ ــا انلظ ــم أيًض ــن امله ــك. وم ــة ذلل املعرض
الفقــر واملنافســة ىلع املــوارد الطبيعيــة)251(. وقــد يــؤدي ذلــك إىل أن يــرى بعــض 
األفــراد أن اهلرياركيــة واتلوزيــع غــري املتاكفــئ للمخاطــر املتصلــة باملنــاخ أكــرث 

 للظلــم املنــايخ.
ً

، األمــر اذلي يمكــن أن جيعلهــم أكــرث قبــوال
ً

طبيعيــة وقبــوال

ــو  ــه حن ــت أن اتلوج ــد ثب ــخصية، فق ــمات الش ــر بالس ــق األم ــا يتعل وعندم
اهليمنــة االجتماعيــة يرتبــط باتلعاطــف مــع اآلخريــن)252(، وهيمنــة الطبــاع)253(. 
أي أن األفــراد اذليــن ال يتعاطفــون مــع اآلخريــن واذليــن يرغبــون يف الوصــول إىل 
املــوارد واملواقــع القويــة يف املجتمــع، يميلــون إىل اعتنــاق آراء إجيابيــة فيمــا يتعلــق 
ــا أن  ــها أيًض ــمات نفس ــذه الس ــن هل ــااعت. ويمك ــة ىلع اجلم ــة القائم باهلرياركي
تدعــم اإلنــكار؛ ومــن شــأن عــدم االهتمــام بالضحايــا املتوقعــن تلغــري املنــاخ 
أن يقلــل مــن أي إحســاس باحلاجــة امللحــة إىل هــذه املســألة. والواقــع أن هــذه 
االجتاهــات ذات صلــة باملوضــوع عنــد تفســري إنــكار تغــري املنــاخ))25(. وىلع وجه 
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اخلصــوص، يتوقــع اتلعاطــف )املنخفــض( إنــكار تغــري املنــاخ، وقــد وجــد اجتــاه 
مماثــل )وإن لــم يكــن ذا داللــة إحصائيــة( هليمنــة الطبــاع. واألهــم مــن ذلــك، 
ــة  ــات، واهليمن ــة تتدخــل يف هــذه العالق ــة االجتماعي هــو اتلوجــه حنــو أن اهليمن
الطبيعــة تتدخــل يف العالقــة بــن اتلعاطــف واإلنــكار. وتقــرتح هــذه انلتائــج 
أن اتلعاطــف )املنخفــض( وهيمنــة الطبــاع جيعــالن األفــراد يقبلــون اهلرياركيــة 

القائمــة ىلع اجلمــااعت، والــيت تتنبــأ بدورهــا بإنــكار تغــري املنــاخ.

خمتتم
ويف ضــوء ابلحــوث انلفســية الــيت جــرى اســتعراضها هنــا، يبــدو مــن الواضــح 
أن إنــكار تغــري املنــاخ هــو إدراك باعــث ىلع احلمــاس ويرتكــز ىلع الرغبــة يف 
اإلبقــاء ىلع الوضــع الراهــن. فعــى ســبيل املثــال، تبــن باســتمرار أن األيديولوجيــة 
ــاخ)255(. غــري أن ابلحــوث األخــرية  املحافظــة سياســيًّا تتصــل بإنــكار تغــري املن
تبــن أن أحــد اتلفســريات اهلامــة هلــذه العالقــة هــو أن املحافظــن يميلــون إىل أن 
 عندمــا يتعلــق األمــر بالظلــم مــن الليربايلــن)256(. وتــويح 

ً
يكونــوا أكــرث قبــوال

ــة  ــة العام ــدم الرغب ــرد ع ــس جم ــاخ ال يعك ــري املن ــكار تغ ــة أن إن ــذه انلتيج ه
ــري  ــع غ ــول اتلوزي ــمل قب ــه يش ــدو أن ــك يب ــن ذل ــم م ــن األه ــري، ولك يف اتلغي
املتاكفــئ للنفــوذ واملخاطــر بــن خمتلــف فئــات انلــاس، وبــن البــرش والطبيعــة. 
وعنــد انلظــر إىل أن تغــري املنــاخ ناجــم أساًســا عــن نمــط احليــاة احلــايل لألثريــاء 
وأنــه ســيؤثر يف املقــام األول ىلع املحرومــن واألجيــال املقبلــة واحليوانــات غــري 
البرشيــة)257(، فــإن هــذه انلتائــج تبــدو منطقيــة. ويبــدو أن إنــكار تغــري املنــاخ 
ــب  ــن العواق ــر ع ــض انلظ ــن بغ ــع الراه ــر الوض ــة وتربي ــا حلماي ــس دافًع يعك
ــات ىلع  ــاس واحليوان ــن، انل ــبة للكثريي ــه بالنس ــترتتب علي ــيت س ــلبية ال الس

الســواء، ايلــوم ويف املســتقبل.
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هــذه انلتائــج ىلع قــدر مــن األهميــة عنــد انلظــر يف الكيفيــة الــيت يمكــن 
بهــا حتفــزي انلــاس ىلع دعــم اتلخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ. وينبــي تســليط 
الضــوء بشــل أفضــل ىلع الظلــم اذلي ينطــوي عليــه تغــري املنــاخ؛ ألن العديــد 
مــن انلــاس قــد ال يدركــون هــذا اجلانــب. ويمكــن هلــذه املعلومــات أن تزيــد 

مــن دوافعهــا تلغيــري ســلوكها للتقليــل مــن تأثريهــا ىلع انلظــام املنــايخ.

ومــع ذلــك، وعنــد انلظــر يف الصــالت بــن إنــكار تغــري املنــاخ واتلعاطــف، 
فضــاًل عــن هيمنــة الطبــاع، هنــاك ســبل أخــرى لالتصــال يمكــن وضعهــا يف 
االعتبــار. ولعــل األشــخاص اذليــن ال يتعاطفــون مــع الضحايــا املتوقعــن تلغــري 
املنــاخ، واذليــن ال يرغبــون يف املغامــرة باملــوارد ومواقــع الســلطة اليت يشــغلونها أو 
يرغبــون يف احتالهلــا، يمكــن اتلواصــل معهــم بطــرق أخــرى. وقــد تبــن بالفعــل 
ــة ىلع  ــيلة للمحافظ ــاخ كوس ــري املن ــار تغ ــن آث ــف م ــدم اتلخفي ــا يق ــه عندم أن
أســلوب احليــاة اتلقليــدي، فــإن األفــراد األكــرث تربيــًرا للنظــام يبــدأون يف دعــم 
محايــة ابليئــة)258(. كمــا أظهــرت دراســة حديثــة اعبــرة للثقافــات أن التشــديد ىلع 
ــة أو جمتمــع  ــة االقتصادي ــاخ؛ مثــل اتلنمي ــد املشــرتكة للتصــدي تلغــري املن الفوائ
ــة  ــة، يمكــن أن حيفــز انلــاس ىلع اتلــرصف بطــرق صديقــة للبيئ أكــرث أخالقي

بغــض انلظــر عــن مســتوى اإليمــان بتغــري املنــاخ)259(.

مــن املهــم االعــرتاف بــأن انلــاس دليهــم خمــاوف متعــددة فيمــا يتعلــق بتغــري 
ــبة  ــاخ بالنس ــري املن ــببها تغ ــيت يس ــلبية ال ــب الس ــة إىل العواق ــاخ. باإلضاف املن
ــة  ــم قلقــون بشــأن اتلغــريات املجتمعي ــن منه ــإن الكثريي ــات، ف ــاس واحليوان للن
الــيت يمكــن أن تنجــم عــن جهــود اتلخفيــف. ســيكون مــن املفيــد اتلخطيــط 
لسياســات اتلخفيــف وكذلــك الســرتاتيجيات االتصــال مــن خــالل مــرااعة هــذه 

ــواغل. الش
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القسم اثلاين
تقييمات - أي الطرق نتبع؟
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السياسات ابليئية املتقاطعة
 جوستافو سوسا-نونزي
معهد مورا، املكسيك

ــتهالك  ــاج واالس ــبب اإلنت ــة بس ــور ابليئ ــة تده ــة احلديث ــهدت األزمن ش
املســتهرت. يف حماولــة للتغلــب ىلع ذلــك، طــورت ادلول القوميــة سياســات 
ــا لوجهــات نظرهــا واهتماماتهــا واســرتاتيجياتها اجليوسياســية. الكثــري  بيئيــة وفًق
ــه  ــن علي ــه«، تهيم ــي بطبيعت ــه »تنظي ــدي ىلع أن ــل تقلي ــه بش ــر إيل ــا ينظ منه
احلكومــات الوطنيــة الــيت تنــص ىلع معايــري حمــددة يف القانــون)1(. ابلعــض منهــا 
يتمــزي بالرتكــزي الســائد ىلع »هنــا واآلن«؛ وهــذا يعــي أننــا كثــرًيا مــا نتفاعــل مــع 

ــة)2(. ــا ايلومي ــر ىلع حياتن ــا تؤث ــط عندم ــالك فق املش

إن اتلخفيــف مــن اتللــوث واحلفــاظ ىلع املــوارد الطبيعيــة ومحايتهــا مســأتلان 
تــربزان أهميــة تنظيــم اتلفاعــالت بــن املجتمعــات وابليئــة. وتقــدم السياســات 
ىلع الصعيديــن املحــي وادلويل ســمات خمتلفــة. فمــن ناحيــة، تتمــزي اإلدارة ابليئيــة 
ــروف  ــة، والظ ــات املحلي ــع السياس ــة لصن ــات خمتلف ــي بعملي ــد املح ىلع الصعي
االقتصاديــة واإليكولوجيــة، والقيــم االجتماعية-اثلقافيــة، ومســتويات النشــاط، 
فضــاًل عــن نظــم اســتخدام األرايض واملــوارد الطبيعيــة)3(. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يعــزز املســتوى ادلويل فهــم اآلثــار املرتتبــة ىلع املشــالك ابليئيــة الــيت ال تعــرتف 
ــة  ــات العاملي ــل للسياس ــر املحتم ــا اتلطوي ــي ضمنً ــا يع ــية، مم ــدود السياس باحل
وادلويلــة واإلقليميــة. ويــويح هــذا املوقــف بانلظــر يف متغــريات إضافيــة؛ مثــل 
نــوع اتلفاعــالت الــيت حتافــظ عليهــا ادلول القوميــة يف املحافــل العامليــة، 
واألحــزاب السياســية احلاكمــة، واملصالــح الوطنيــة، ىلع ســبيل املثــال ال احلــرص.
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وتعــي الســمات املتنوعــة أن انلهــج متعــدد املجــاالت مناســب لفهــم مشــهد 
ــون))(  ــي بواس ــال«. وينت ــة لـ»املج ــريات خمتلف ــاك تفس ــة. هن ــات ابليئي السياس
ــن)7(،  ــوود وآخري ــت)6(، وجرين ــو وواكوان ــل)5(، وبوردي ــو وبوي ــن ديماجي  م

ًّ
كال

وســكوت)8(. وتتفــق األرضيــة املشــرتكة مــع العالقــات بــن األفــراد واملجتمعــات، 
أو بــن قطــااعت مــن املجتمعــات، يف جمموعهــا، حــول صنــااعت حمــددة أو كجــزء 

مــن احليــاة املؤسســية فقــط.

ــة ذات  ــات الفاعل ــات، واجله ــاالت، واألدوات، واملؤسس ــوع املج ــل تن ويش
الصلــة، عمليــة صنــع السياســات حنــو مــا يفهمونــه وحيددونــه باعتبــاره أفضــل 
ــة املشــرتكة؛  ــم ابليئي ــي. وىلع الرغــم مــن االعــرتاف بالقي ــم الطبي ــا يف حميطه م
ــة  ــداف ابليئي ــل األه ــح جتع ــات واملصال ــة واخلصوصي ــية واهلوي ــة السياس فاثلقاف
ــل  ــريات؛ مث ــون املتغ ــي أن تك ــى، ينب ــذا املع ــة. وبه ــة خمتلف ــة واملحلي الوطني
القــدرة الشــخصية، وادلافــع، والفســاد، واملحســوبية، مــن االعتبــارات اإللزاميــة؛ 
ألنهــا كثــرًيا مــا يمكــن أن تشــل القيــم ابليئيــة واهلويــات واملصالــح الوطنيــة. 
وللقيــام بذلــك، مــن املهــم حتديــد األدوار الــيت يضطلــع بهــا البــرش - السياســيون 
ورجــال األعمــال واجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة.. إلخ - واملؤسســات يف الســاحات 

دون الوطنيــة، والقطريــة، واإلقليميــة.

ــيت  ــة ال ــبب والطريق ــري الس ــاالت ىلع تفس ــدد املج ــج متع ــاعد انله ويس
ــات.  ــة بالسياس ــائل املتصل ــية يف املس ــة السياس ــات الفاعل ــا اجله ــرصف به تت
ــري  ــة السياســية وغ ــات الفاعل ــه اجله ــد ادلور اذلي تؤدي ــمح بتحدي ــه يس ــا أن كم
ــك،  ــالوة ىلع ذل ــة. وع ــات ابليئي ــع السياس ــات صن ــرى يف عملي ــية األخ السياس
يســتخدم هــذا انلهــج مفهــوم احلكــم متعــدد املســتويات، اذلي يشــري 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 الــيت يتــم تطبيقهــا عــرب 
ــددة)9(. ــة املتع ــتويات اهلرمي املس

ــع  ــي أن توض ــة ينب ــائل ابليئي ــاول املس ــيت تتن ــات ال ــر إىل أن السياس بانلظ
ــدد املجــاالت  ــج متع ــإن انله ــة، ف ــري ذات صل ــدو غ ــا لسياســات أخــرى تب وفًق
: إنــه يســمح بمراقبــة الروابــط الــيت 

ً
يتيــح الفرصــة دلراســة جوانــب متنوعــة. أوال

ــل  ــاعد ىلع رشح اتلفاع ــا: يس ــات. وثانيً ــن السياس ــع م ــواعت أوس ــه بمجم تربط
السياســايت بــن احلكومــات الوطنيــة وداخلهــا، وال ســيما يف احلــاالت الــيت 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 االعــرتاف منــذ وقــت طويــل بالطابــع املتقاطع هلــذه السياســات. 
غــري أن هــذا ال يعــي أن السياســة ابليئيــة تتصــل بدقــة - ناهيــك عــن اتلاكمــل- 
ــارة.  ــاط بمه ــة االرتب ــا إقام ــم فيه ــاالت تت ــاك ح ــات. وهن ــع للسياس ــار أوس بإط
ويف بعــض ابلــدلان األخــرى، يتــم حتديــد العالقــة بوضــوح وبشــل ســليم. وىلع 
ــا بهــا ىلع قــدم  الرغــم مــن ذلــك، فــإن أهميــة السياســات ابليئيــة ليســت معرتفً
ــية يف  ــرى هامش ــاالت أخ ــا. ويه يف ح ــا دوًرا مركزيًّ ــؤدي أحيانً ــاواة. ويه ت املس

اتلطــورات السياســية.

وتســمح هــذه اخللفيــة بتقديــم املســاهمة احلايلــة ىلع انلحــو اتلــايل. يعــرض 
ــة  ــة يف أطــر السياســات -العقالني ــة إلدراج ابليئ ــات متباين القســم اثلــاين اقرتاب
اإلداريــة، والربامجاتيــة ادليمقراطيــة، والعقالنيــة االقتصاديــة - وأهمية السياســات 
ابليئيــة. ويمــزي القســم اثلالــث بــن ادلور اذلي تؤديــه السياســات ابليئيــة يف أطــر 
السياســات األوســع نطاقًــا. وبهــذا املعــى يتــم تقديــم رشوح بشــأن ادلور اجلوهري 
ــم  ــرض، يت ــذا الغ ــرى. وهل ــات األخ ــع السياس ــة م ــات ابليئي ــه السياس اذلي تؤدي
اســتخدام الصناعــة واألمــن والعلــم وتغــري املنــاخ واتلخطيــط احلــري كأمثلــة 
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ىلع ذلــك. ثــم يهــدف القســم الرابــع إىل اتلحديــد املفاهيــي الــاكيف للسياســات 
ــة  ــدود أو احلوكم ــرب احل ــاون ع ــا إذا اكن اتلع ــاؤل عم ــرح التس ــو يط ــة. وه ابليئي
ادلويلــة يفــرس بشــل أفضــل االقــرتاب املتقاطــع اذلي تتبعــه السياســات ابليئيــة. 
ــة  ــات ابليئي ــت السياس ــا إذا اكن ــظ م ــيت تالح ــتنتاجات ال ــر االس ــرًيا، تظه وأخ

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 ال)10(. ويه تعالــج املشــالك ابليئيــة باعتبارهــا »ىلع قــدر مــن املرونــة 

ــايع«)11(. ــع الصن ــيايس للمجتم ــاد الس ــايس لالقتص ــار األس يف اإلط

ــرتاب  ــة. االق ــات خمتلف ــة اقرتاب ــرتاف بثالث ــم االع ــا، ت ــل ترشحيه ــن أج وم
ــة  ــة املهيمن ــتجابة احلكومي ــمل االس ــيت تش ــة، ال ــة اإلداري ــو العقالني األول: ه
املواطنــن.  ىلع  اخلــرباء  دور  تفــوق  ىلع  التشــديد  مــع  ابليئيــة،  للمشــالك 
ــودة  ــوث املوج ــة اتلل ــرتاب يه واكالت ماكفح ــذا االق ــددة يف ه ــات املح واملؤسس
ىلع الصعــد ادلويلــة والوطنيــة ودون القطريــة. غــري أنــه ال يوجــد منظــور اعلــي 
جيــري حتديــده، ممــا يعــي أن اخلــربات وابلحــوث يمكــن أن تتأثــر أو توجــه حنــو 
ــاد  ــوا أن احلي ــن ادع ــة ايلميني ــل إن الساس ــة. ب ــة مفضل ــور أو أيديولوجي منظ
ــة.  ــة ادليمقراطي ــو الربامجاتي ــاين: ه ــرتاب اثل ــا)12(. واالق ــتحيل فعليًّ ــي مس العل
ــودة  ــور املوج ــه القص ــتجابة ألوج ــه اس ــد أن ــرتاب، اذلي يعتق ــذا االق ــدف ه ويه
يف العقالنيــة اإلداريــة، إىل جعــل اإلدارة أكــرث اســتجابة ومرونــة وفًقــا للظــروف 
القائمــة يف فــرتة زمنيــة معينــة)13(. ولــي حيــدث ذلــك، فمــن الــروري إضفــاء 
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ادليمقراطيــة ىلع اإلدارة ابليئيــة، واذلي يمكــن أن حيــدث مــن خالل املشــاورات 
ــن،  ــة املواطن ــيايس، أو مناقش ــوار الس ــزنااعت، واحل ــل لل ــل ابلدي ــة، واحل العام
ــن  ــا م ــإن أيًّ ــع، ف ــة. بالطب ــق يف املعرف ــات احل ــة، أو ترشيع ــارات العام واالستفس
هــذه األنــواع ينطــوي - أو يتضمــن انليــة - ىلع توســيع نطــاق اجلهــات الفاعلــة 
املشــاركة. واالقــرتاب اثلالــث: هــو العقالنيــة االقتصاديــة، ويوفــر وســيلة آليلــات 
ــؤدي دوًرا  ــات أن ت ــي للحكوم ــة. وينب ــة العام ــداف املصلح ــوغ أه ــوق بلل الس
ــار  ــع اآلث ــية، م ــوق األساس ــد الس ــع قواع ــاركتها بوض ــتتصل مش ــيًّا. س هامش
ــال  ــواق يف جم ــر األس ــأن تطوي ــن ش ــة. وم ــوارد الطبيعي ــة امل ــة خلصخص املحتمل
الســلع ابليئيــة أن يوفــر مســاًرا آخــر للعمــل، ينظــر إيلــه ىلع أنــه محايــة للبيئــة 

ــن))1(. ــب املنارصي ــن جان م

ــذه  ــة ه ــدى صياغ ــياق وىلع م ــات ىلع الس ــذه االقرتاب ــاح ه ــف جن ويتوق
ــة  السياســات وتنفيذهــا. ويتصــل هــذا أيًضــا باالختالفــات داخــل ادلول القومي
وفيمــا بينهــا يف املواقــف والســلوكيات جتــاه ابليئــة، الــيت يمكــن أن تكــون إمــا 

ــري)15(. ــة اتلدم ــدة أو ذاتي محي

وقــد يتعلــق تســييس ابليئــة باملعرفــة الــيت تملكهــا احلكومــات واملجتمعــات 
بشــأن العالــم الطبيــي واتلفاعــل اذلي يربــط البــرش بــه. غــري أن هــذه اجلهــات 
الفاعلــة قــد ال تشــرتك يف نفــس املنظــور، وال تتمتــع بمركــز ســلطة مماثــل. ويميــل 
املواطنــون إىل أن يكونــوا أكــرث انتباًهــا للبيئــة مــن حكوماتهــم؛ بالرغــم مــن أن 
ابليئــة ال تقــع يف صــدارة قائمــة الشــواغل الــيت تســاور العديــد مــن القطــااعت، 
وال ســيما يف ابلــدلان انلاميــة. فادلخــل، واتلنميــة االقتصاديــة، والصحــة، واألمــن 

يه أربعــة جمــاالت تقــع عموًمــا فــوق الشــواغل ابليئيــة.
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ــا  ــم بأنه ــيت تفه ــة ال ــالل أدوات السياس ــن خ ــة م ــات ابليئي ــذ السياس وتنف
املمارســات العديــدة املتاحــة للحكومــات تلنفيــذ وبلــوغ أهدافهــا السياســية)16(. 
ويه تســاعد ىلع توضيــح العالقــة بــن احلكومــة - احلكــم اذلي تقــوده ادلولــة 
ــة  ــاكل األفقي ــع األش ــتخدم م ــم - اذلي يس ــن - واحلك ــد ىلع القوان واذلي يعتم
للتنســيق اذلايت املجتمــي)17(– ىلع الرغــم مــن أنهــا تتأثــر بأهــداف واضــي 
ــق  ــة)18(. ويعل ــح الوطني ــدد املصال ــيت حت ــفات ال ــات والفلس ــات واتلوقع السياس
جــوردان وآخــرون)19( بــأن أدوات السياســة ابليئيــة تهــدف إىل اتبــاع نهــج شــمويل 
متعــدد املجــاالت يأخــذ يف االعتبــار العمليــات السياســية والعوامــل الســياقية - مثــل 
ــة، وانلمــاذج السياســية - الــيت  قواعــد اتلصويــت، وقــوة الصناعــة، واألفــاكر املهيمن
تشــل اتلصميمــات، واملعايــرات، واســتخدام مثــل هــذه األدوات. واألدوات 
القائمــة ىلع الســوق، بمــا يف ذلــك االجتــار باالنبعاثــات والرائــب اإليكولوجيــة، 
يه بعــض هــذه األدوات األكــرث أهميــة. ويســتخدم ابلعــض اآلخــر تلوفــري 
املعلومــات - مثــل العالمــات اإليكولوجيــة ونظــم اإلدارة - أو يتــم وضعهــا مــن 
خــالل اتفاقــات طوعيــة؛ مثــل آيلــات اتلنميــة انلظيفــة. وتصبــح األداة انلهائيــة يه 
اتلنظيــم؛ ألن وضعــه اإللــزايم يســتهدف بلــوغ أهــداف السياســات. وهلــذا الغــرض، 
ــة. ويف كثــري مــن احلــاالت،  ــم تكــن اكفي ــا ل ــذ، رغــم أنه ــر برامــج للتنفي ــم تطوي ت
ــل  ــن قبي ــمات م ــم، لس ــو مالئ ــة ىلع حن ــج ابليئي ــذ الربام ــل يف تنفي ــتجيب الفش يس
الفســاد، ونقــص اخلــربات، وعــدم اجلــدوى اتلقنيــة يف األماكــن انلائيــة. ويف بعــض 
احلــاالت، تصــاغ برامــج ثانويــة للمســاعدة يف تنفيــذ الربامــج الرئيســية؛ غــري أن هــذا 

ــذه. ــداد للربامــج ال يكفــل تنفي االمت

ادلور متعدد اتلخصصات للسياسات ابليئية
ــا،  ــة ومحايته ــاظ ىلع ابليئ ــدف إىل احلف ــيت ته ــال، ال ــذا املج ــات يف ه السياس
يه سياســات متعــددة اتلخصصــات تشــمل فهــم العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة 
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ــومة  ــا موس ــت دائًم ــي ليس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــرق اتلقدمي ــم الط ــيلة لفه كوس
ومطــورة ىلع هــذا انلحــو؛ ألن توســيع نطــاق سياســة معينــة يمكــن أن يفــرض 
قيــوًدا خطــرية ىلع املؤسســات اتلنفيذيــة. وينبــي اعتبــار الوضــع متعــدد 
اتلخصصــات حتديًــا)20(، وهــو اذلي يســمح باملزيــد مــن احلريــة واإلبــداع للعمــل 

ــة)21(. ــاالت املعرف ــربات وجم ــواع اخل ــف أن ــرب خمتل ع

ــي  ــيت ينب ــة - أو ال ــات ابليئي ــا السياس ــارك فيه ــيت تش ــاالت ال ــن املج وم
\ مــن الصناعــة واحلكومــة،  عليهــا املشــاركة فيهــا - القطــاع الصنــايع. تــدور لكٌّ
ــر  ــات انلظ ــر وجه ــة تطوي ــع إماكني ــة)22(، م ــة احلكومي ــا لألنظم ــالن وفًق وتعم
ــات  ــاك اجتاه ــى، هن ــذا املع ــة. وبه ــأن ابليئ ــرتكة بش ــات املش ــة واألفضلي العاملي
ــالل  ــوال خ ــري األم ــع توف ــون م ــات الكرب ــض انبعاث ــا خبف ــر اهتماًم ــة تظه حايل
يّل يف مشــاريع  هــذه العمليــة. ولــي يتحقــق ذلــك، يلــزم االســتثمار األوَّ
ــض  ــة بع ــت راعي ــذت حت ــيت اخت ــة ال ــراءات املتنوع ــن اإلج ــن ب ــض. وم اتلخفي
الربامــج الصناعيــة الــيت وضعــت نتيجــة للسياســات العامــة الراميــة إىل حتســن 
ــادة  ــة، وزي ــات الــرشاكت الصديقــة للبيئ ــة، االســتحواذ ىلع مركب الظــروف ابليئي
كفــاءة معــدات وعمليــات اإلنتــاج، واســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا، وختفيــض 
ــن  ــد م ــاك العدي ــري أن هن ــان. غ ــات امليث ــض انبعاث ــة، وختفي ــتهالك الطاق اس
ــا األساســية؛  ــة بســبب عملياته ــات بيئي ــيت تشــل حتدي القطــااعت الرئيســية ال
مثــل ابلالســتيك، والــورق، والســيارات، والزراعــة، والــرثوة احليوانيــة، والصنااعت 

ــة. ــتخدام للطاق ــة االس ــااعت كثيف ــة، والصن ــة للطاق املنتج

ــن.  ــياق يه األم ــذا الس ــودة يف ه ــرى املوج ــية األخ ــاحات السياس ــن املس وم
ــوارد  ــتخدام امل ــن اس ــة ع ــارة انلامج ــار الض ــدرة واآلث ــؤدي انل ــن أن ت ويمك
ــزنااعت)23(.  ــة بســبب النشــاط االقتصــادي اتلوســي، إىل نشــوب ال وتدمــري ابليئ
ويمكــن لألخطــار املحتملــة ىلع ادلولــة أو ســاكنها 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 تهديــًدا ملوضــوع حيتــاج إىل ابلقــاء، وبنــاًء عليــه تنبــي معاجلتــه 
ــد  ــن اتلهدي ــة« ع ــزع األمنن ــو »ن ــدف ه ــح اهل ــل، يصب ــور))2(. ويف املقاب ىلع الف
ــار  ــس مس ــا عك ــن خالهل ــم م ــيت يت ــة ال ــه العملي ــم ىلع أن ــروح، اذلي يفه املط
اتلأمــن، واختفــاء اتلهديــد، بمــا يــؤدي خلــروج القضيــة مــن وضــع الطــوارئ)25(. 
بانلظــر إىل تقلبــات اتلهديــدات ابليئيــة - مثــل زيــادة األغذية، واألاعصري شــديدة 
ــزتام  ــات، واجلفــاف - وعــدم وجــود ال ــة الغاب ــات، وإزال ــق الغاب ــة، وحرائ الكثاف
حقيــي بالعمــل كمجتمــع دويل، فــإن نــزع األمننــة عــن ابليئــة ال يصلــح للوقــت 
احلــارض. ويف الواقــع، هنــاك نطــاق أوســع مــن املجــاالت الــيت قــد تتــم أمننتهــا 
يف املســتقبل القريــب. وتناســب هــذه احلالــة إمــدادات امليــاه العذبــة لالســتهالك 
البــرشي. وهنــاك اجتــاه يــدل ىلع حــدوث زيــادة يف نقــص امليــاه يف العديــد مــن 
مناطــق العالــم. وقــد يواجــه ثلثــا ســاكن العالــم هــذه املشــلة حبلــول اعم 2025، 
ــة، واألرايض  ــم اإليكولوجي ــبة للنظ ــار بالنس ــن آث ــك م ــب ىلع ذل ــا يرتت ــع م م
الرطبــة)26(. ومــن ثــم، فــإن اتلنافــس ىلع املــوارد الطبيعيــة املتدهــورة، مثــل امليــاه 
العذبــة، قــد يــؤدي إىل الــزناع بــن ادلول وداخلهــا. وهلــذا الســبب، يلــزم وضــع 
ــة  ــن ابليئ ــط ب ــة - يرب ــوط الوطني ــع اخلط ــق م ــة - يتس ــة ادلويل ــج للسياس نه
واألمــن. وبهــذا املعــى، جيــري وضــع مبــادرة للبيئــة واألمــن، تســاعد احلكومــات 
ــول املشــرتكة ووضــع  ــد احلل ــة، ىلع حتدي ــا املحلي ــة، فضــاًل عــن جمتمعاته الوطني
ــادرة غــري خمطــط هلــا  برامــج العمــل وحافظــات املشــاريع)27(. غــري أن هــذه املب
 مــن ذلــك ىلع أربــع مناطــق يف الوقــت احلــارض: 

ً
ىلع نطــاق اعلــي، وتركــز بــدال

ــا. آســيا الوســطى، وجنــوب القوقــاز، ورشق وجنــوب رشق أوروب
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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 
ــة)28(.  ــزع األمنن ــة أو ن ــد مــن أجــل اتلحــراكت مــن أجــل األمنن الرســي للتهدي
والعلــم رضوري تلبــادل املعــارف، اذلي يمكــن أن يســاعد ىلع وضــع أطــر 
ــة  ــز الرفاهي ــتدامة، وتعزي ــة االس ــة وتغذي ــة ابليئ ــدف إىل محاي ــات ته لسياس
ــك مــن خــالل اســرتاتيجيات اتلعــاون ادلويل  ــم ذل ــة. ويمكــن أن يت االجتماعي
ــوم  ــاس اذلي تق ــوث يه األس ــج ابلح ــراض. نتائ ــذه األغ ــة هل ــة واملوجه املالئم
ــا.  ــا وتنفيذه ــك - وتطويره ــون كذل ــا أن تك ــي هل ــات - أو ينب ــه السياس علي
ــرصف يف  ــوء اتل ــار س ــة وآث ــم أهمي ــاس لفه ــع انل ــم دلف ــتدالل بالعل ــع، االس يف الواق
ابليئــة أصبحــت يه القاعــدة. ومــع ذلــك، يمكــن أيًضــا اســتخدام العلــم تلطويــر 
احلجــج املضــادة حــول الســياق اذلي توجــد فيــه ابليئــة. فعــى ســبيل املثــال، يمكــن 
ــوده. ــالداعء بوج ــتخدامه ل ــم اس ــا ت ــاخ - كم ــري املن ــود تغ ــكار وج ــتخدامه إلن اس

ــا بابليئــة. وال يــزال الوقــود األحفــوري  قطــاع الطاقــة يرتبــط ارتباًطــا جوهريًّ
أكــرث مصــادر الطاقــة اســتخداًما ىلع الرغــم مــن املعرفــة املشــرتكة بآثاره الســلبية 
ــة  ــاك صناع ــع أن هن ــاخ. والواق ــري املن ــة وتغ ــة املحلي ــم اإليكولوجي ىلع انلظ
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 
ا  ذلــك. والطاقــة انلوويــة أيًضــا يف اإلطــار ذاتــه، وإن اكنــت تســتحق اهتماًمــا خاصًّ
ــتخدام  ــوادث أو االس ــة احل ــة يف حال ــة املحتمل ــة الاكرثي ــا ابليئي ــبب عواقبه بس
املهمــل. وجيــري إدراج مجيــع هــذه األنــواع مــن املصــادر يف الترشيعــات الوطنيــة 
اخلاصــة بالطاقــة، الــيت يظهــر بعضهــا دالئــل ىلع وجــود الــزتام حقيــي باتلحول يف 
مصــدر الطاقــة، مثــل اتلغــريات الــيت حصلــت عليهــا أملانيــا وادلانمارك والســويد 
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ــراء  ــة إلج ــد نهائي ــد مواعي ــل بتحدي ــع بالفع ــذه ادلول األرب ــوم ه ــا. وتق وانلمس
ــة  ــا بطيئ ــات ولكنه ــذه اآليل ــرى إىل ه ــدلان األخ ــض ابل ــري بع ــري)29(. وتش اتلغي
يف اتلحــرك يف هــذا االجتــاه، كمــا هــو احلــال بالنســبة للصــن)30(، واملكســيك - 
ــا لدلخــل)31(. وهنــاك  وتتمــزي هــذه األخــرية بصناعــة نفطيــة تمثــل مصــدًرا هامًّ
ــة املتجــددة. وهــذا هــو احلــال  ــن تفكــر يف الطاق جمموعــة ثاثلــة مــن ابلــدلان ل
بالنســبة ألعضــاء منظمــة ادلول املصــدرة للنفــط OPEC، اذليــن يــرصون ىلع أن 
ــم  ــة يف العال ــدادات الطاق ــن إم ــبة 82% م ــهم بنس ــيظل يس ــوري س ــود األحف الوق
يف 2035)32(. وموقفهــم مفهــوم؛ ألن تغيــري االجتــاه ســيكون ضــد مصاحلهــم 

ــة)33(. الوطني

ــة  ــع االجتــاه املهيمــن للبيئ ــد دف ــاخ. لق وثمــة موضــوع آخــر وهــو تغــري املن
املجتمــع ادلويل إىل االنضمــام إىل جهــوده الراميــة إىل وضــع إطــار مشــرتك 
ــة، اذلي  ــة البرشي ــرط إنتاجي ــن ف ــع م ــاخ ينب ــري املن ــدرك أن تغ ــه. وإذ ن ملاكفحت
يطلــق كميــات هائلــة مــن ثــاين أكســيد الكربــون واالنبعاثــات امللوثــة األخــرى؛ 
ــاكن  ــلوك الس ــل س ــأن تعدي ــات بش ــع سياس ــات وض ــو السياس ــاول واضع وحي
ــرض،  ــذا الغ ــتدامة. وهل ــرث اس ــج أك ــاع نه ــل اتب ــن أج ــتهالكهم م ــاط اس وأنم
ــالح  ــة إص ــوي ىلع إماكني ــا ينط ــري، مم ــا إىل اتلغي ــاج أيًض ــات اإلنت ــاج عملي حتت
السياســات الصناعيــة القائمــة. ومــن الواضــح أن املواقــف املتحفظــة مــن العديــد 
مــن قطــااعت املجتمــع العالــي حمتملــة، ولكــن احلالــة ابليئيــة الراهنــة ال تــرتك 
 ملزيــد مــن اتلأخــري بانلظــر إىل اتلأخــري الاكمــن يف حتديــد املواعيــد انلهائيــة 

ً
جمــاال

ــات موعدهــا بالفعــل. ــيت ف ــق األهــداف ال ــة األجــل تلحقي طويل

ســاكن العالــم آخــذون يف اتلوســع برسعــة أكــرب مــن أي وقــت مــى، ممــا يعي 
زيــادة املناطــق احلريــة - مــن حيــث احلجــم والعــدد ىلع الســواء. واتلخطيــط 
ــيًّا،  ــة دوًرا رئيس ــات ابليئي ــه السياس ــؤدي في ــي أن ت ــر ينب ــال آخ ــري جم احل
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ــرات  ــام، ومم ــايئ الع ــل الكهرب ــألرض، وانلق ــم ل ــتخدام املالئ ــر إىل االس بانلظ
ادلراجــات، وشــباكت اتلوزيــع للحــد مــن أزمــات املــرور، واتلخلــص الــاكيف مــن 
انلفايــات، وحــى موقــع صناديــق إاعدة اتلدويــر. ولــن تــؤدي اإلجــراءات املتخــذة 
يف العديــد مــن هــذه املجــاالت إىل حتســن الظــروف ابليئيــة للمــدن الــيت تنفــذ 
فيهــا فحســب؛ بــل إنهــا ســتؤدي إىل حتقيــق توفــريات كبــرية، بــرصف انلظــر عــن 
ــذ  ــث ال تنف ــة )حي ــة أو املتقدم ــدلان انلامي ــت يف ابل ــا إذا اكن ــدن أو م ــم امل حج
ــة«  ــدن اذلكي ــج »امل ــاعد نه ــن أن يس ــاًل(. ويمك ــًذا اكم ــات تنفي ــذه السياس ه
ــه،  ــت نفس ــات. ويف الوق ــد انلفاي ــاه وتويل ــة واملي ــتخدام الطاق ــن اس ــد م ىلع احل
ينبــي أن يكــون هلــذا انلهــج منظــور بيــي مؤكــد جيمــع بــن حتســن اهليــالك 
ــاه  ــن رف ــاًل ع ــة، فض ــة واملجتمعي ــة االجتماعي ــط، واتلنمي ــية، والرتاب األساس

ــة. ــا ابليئي ــق أهدافه ــادرة ىلع حتقي ــذ فقــط ســتكون املــدن ق املواطنــن. وعندئ

ــت  ــري، ليس ــط احل ــاخ، واتلخطي ــري املن ــم، وتغ ــن، والعل ــة، واألم الصناع
ــات  ــا بالسياس ــا وثيًق ــط ارتباًط ــيت ترتب ــات ال ــرية للسياس ــاالت كث ــوى جم س
ــة  ــرق خمتلف ــة بط ــن ابليئ ــرتب م ــرى تق ــاالت أخ ــاك جم ــدو أن هن ــة. ويب ابليئي
بعــض الــيء. وهــذا هــو احلــال بالنســبة لالقتصــاد. وتشــري انلتائــج إىل أن النشــاط 
ــادة يف  ــو الزي ــتمر - وه ــادي املس ــو االقتص ــن انلم ــة؛ ولك ــر بابليئ ــادي ي االقتص
ــاك  ــع، هن ــاه))3(. ويف الواق ــذا االجت ــاف ه ــة املط ــس يف نهاي ــرد - يعك ــل الف دخ
ــة.  ــة ابليئي ــار للسياس ــل خي ــو أفض ــادي ه ــو االقتص ــجيع انلم ــأن تش اداعءات ب
ــة:  ــة وحملي ــة فوري ــار امللوث ــت اآلث ــح إال إذا اكن ــة ال تصل ــذه احلج ــد أن ه بي
ــة  ــة طويل ــك الطبيع ــورة)35(، وكذل ــت متص ــال ليس ــن األجي ــة ب ــار املتوارث فاآلث

ــاخ. ــري املن ــل تلغ األج

ــع املتقاطــع للسياســات  ــة عــن الطاب ــر هــذه املجــاالت معلومــات اكفي وتوف
ــم  ــة بالعل ــائل املتعلق ــا باملس ــوايع بيئيًّ ــج ال ــد انله ــهل حتدي ــن الس ــة. وم ابليئي
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وتغــري املنــاخ؛ نظــًرا ألن هــذه األمــور تتطلــع إىل احلفــاظ ىلع املــوارد الطبيعيــة أو 
إىل اتلخفيــف مــن اآلثــار الســلبية الــيت اكنــت دلينــا - حنــن البــرش- 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 مــاكن 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 الــيت ينبــي نلــا أن نلعــب وفًقــا هلــا.

اتلعاون عرب احلدود أم احلوكمة ادلويلة؟
ــة  ــاط املناخي ــل األنم ــزي بتعدي ــايل - اذلي يتم ــي احل ــياق ابلي ــد أدى الس وق
العامليــة - إىل القــول بوجــود »أزمــة بيئيــة« ممــا جيعــل العمــل اجلمــايع العالــي 
ــات،  ــة الغاب ــويج، وإزال ــوع ابليول ــدان اتلن ــل فق ــن قبي ــالك م رضورة)36(. واملش
ــض  ــوي، وحتم ــالف اجل ــوث الغ ــة األوزون، وتل ــتنفاد طبق ــات، واس وإدارة انلفاي

ــة. ــادة إلزامي ــة املض ــود اتلعاوني ــي أن اجله ــات، تع املحيط

ــاك حاجــة  ــا. وهن ــيت جيــب حله ــوع املشــلة ال ــوع اإلجــراء ىلع ن يعتمــد ن
ــة للتصــدي تلغــري املنــاخ، يف حــن أن انلهــج اإلقليــي أكــرث  إىل اســتجابة اعملي
مالءمــة تلحســن تلوث اهلــواء عــرب احلــدود أو إاعدة التشــجري. وعــالوة ىلع ذلك، 
ــم العمــل اجلمــايع رأســيًّا عــرب مســتويات متعــددة مــن احلكومــة،  جيــب أن يت
وأفقيًّــا عــرب ســاحات متعــددة تشــارك فيهــا جهــات فاعلــة مــن القطاعــن العــام 
واخلــاص. ويعــي الرتابــط بــن اجلهــات الفاعلــة أن اتلعــاون هــو عمــل رضوري 
ــة  ــايلب اتلقليدي ــمل األس ــه يش ــا أن ــددة. وبم ــاحات متع ــرب س ــم ع ــد احلك عن
ــك)37(  ــه الســيايس انلاتــج عــن ذل للتوجيــه احلكــويم وغــري اهلــريم، فــإن اتلوجي

ــا، وهــو احلوكمــة. يتــم تصــوره مفاهيميًّ
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ويشــري 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 أشــاكل احلكــم - 
ــب  ــاع - أن تتجن ــة، واتلكــرار، واإلقن ــاس املعرف ــد قي ــم، وتوحي االنتشــار، واتلعلي
املتطلبــات اتلنظيميــة بتشــجيع اإلجــراءات الطوعيــة، رغــم أنهــا يمكــن أن تتأثر 
باتلغــريات الرسيعــة يف الســياقات االقتصاديــة واالجتماعيــة واتلكنولوجيــة. وهلذه 

بدورهــا آثــار ىلع نــوع املخرجــات السياســية.

ــا  ــوم به ــيت تق ــة ال ــود اتلعاوني ــإن اجله ــويم، ف ــور احلك ــق باملنظ ــا يتعل وفيم
ادلول تعتمــد ىلع أفضلياتهــا ومصاحلهــا واحتياجاتهــا ادلاخليــة. ويلعــب اجلــوار 
دوًرا عنــد وضــع السياســات ابليئيــة مــن نــوع معــن. وهــذا هــو احلــال بالنســبة 
لــدلول الشــمايلة األعضــاء يف االحتــاد األورويب؛ حيــث تتقاســم ادلانمــارك 
والســويد وهونلــدا وأملانيــا مســتويات اعيلــة مــن االلــزتام املحــي، ونهــج حتــويط 
إزاء السياســات ىلع الصعيــد ادلويل، وهــو مــا يتــم تكــراره ىلع مســتوى االحتــاد 
األورويب)38(. ويف املقابــل، هنــاك حــاالت حتــدد فيهــا احلــدود السياســية مواقــف 
 ىلع ذلــك، 

ً
متناقضــة. وتشــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واملكســيك مثــاال

ألن األوىل دليهــا لوائــح بيئيــة أكــرث رصامــة مــن األخــرية )وإن اكن هــذا األمــر 
يتغــري ببــطء - فاملكســيك آخــذة يف اللحــاق بالركــب نتيجــة لالتفاقــات اتلجارية 

وابليئيــة الــيت تعيــد تشــكيل عالقتهمــا(.

االستنتاجات: هل السياسات ابليئية جوهرية أو هامشية؟
ــا  هنــاك اجتــاه مزتايــد حنــو األخــذ بسياســات بيئيــة يف سياســات أوســع نطاقً
ــا  ــد إذا أردن ــام باملزي ــد مــن القي ــك، ال ب ــة؛ ومــع ذل ــا غــري ذات صل ــدو أنه ويب
حتســن الظــروف ابليئيــة الــيت يتســم بهــا عرصنــا. وبهــذا املعــى، فــإن الطيــف 
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متعــدد اتلخصصــات للسياســات ابليئيــة ال يشــمل املكونــات االجتماعيــة 
ــة  ــة والرياضي ــة وابليولوجي ــارص الفزييائي ــا العن ــل أيًض ــب، ب ــة فحس واالقتصادي
واهلندســية. كمــا تتــم مــرااعة ابليئــة أيًضــا يف الربامــج اجلديــدة للبحــوث والصحة 
واتلعليــم. وهــذا أمــر حمبــذ؛ ألنــه ينبــي هلــا أن »تسرتشــد بإحســاس باملصلحــة 

ــة«)39(. ــة موثوق ــة أخالقي العامــة األكــرب وبوصل

توضــح العلــوم الطبيعيــة واتلكنولوجيــا العمليــات الفزييائيــة الــيت نواجههــا 
ــك مــن  ــا)0)(. وســواء اكن ذل ــار عــدم مواجهته ولكــن ليــس احلجــج وراء اختي
خــالل اتلحفــزي أو اإلكــراه، فإننــا حباجــة إىل تعديــل أنمــاط االســتهالك يف الوقت 
اذلي نتعلــم فيــه أيًضــا أفضــل طريقــة للتفاعــل املالئــم مــع ابليئــة. وينبــي أن 

تكــون السياســات يف هــذا االجتــاه مثمــرة.

ــز  ــات ترك ــذ سياس ــة وتنفي ــو صياغ ــام ه ــق إىل األم ــون الطري ــا يك وربم
ىلع انلمــو االقتصــادي والســاكين الصفــري. ســيكون مــن الــروري اتبــاع نهــج 
ــن  ــادات م ــن االنتق ــري م ــذب الكث ــور جيت ــذا املنظ ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــظ. وم حماف
اذليــن يقولــون أنــه ينبــي نلــا أن حنــي ابليئــة والكوكــب مــا دمنــا، حنــن البــرش، 
ال نتأثــر مــن انلاحيــة االقتصاديــة. وجيــري االداعء بــأن احلــق يف أن نصبــح - أو 
ــر إىل  ــك، وبانلظ ــع ذل ــة. وم ــذه احلج ــور ه ــو حم ــة، ه ــات متقدم ــل - جمتمع نظ
مســتويات اتلدهــور ابليــي الــيت تســببنا فيهــا، فــإن الطريقــة الوحيــدة لعكــس 
ــات  ــع املجتمع ــن مجي ــات م ــات وتضحي ــاء الزتام ــا إنش ــي ضمنً ــات تع االجتاه
ومجيــع القطــااعت. وينبــي نلــا أن نتــرصف كجنــس واحــد: البرشيــة. وىلع الرغم 
مــن تعزيزهــا، فــإن الزنعــة ابليئيــة املعتدلــة - الــيت تدعــو إىل انلمــو االقتصــادي 
ــد مناســبة، أو ىلع  ــم تع ــة - ل ــوارد الطبيعي ــتهالك امل ــع الوصــول إىل حــدود اس م
األقــل حــى تتعــاىف انلظــم اإليكولوجيــة مــن اإلفــراط يف االســتهالك واتللــوث.
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ــد، وإن  ــة يزتاي ــات العام ــر السياس ــة يف أط ــات ابليئي ــئ دور السياس ــا فت وم
اكن الطريــق طويــاًل. ويمكــن أن يســاعد وجودهــا يف وضــع إصــالح للسياســات 
ابليئيــة يتــم مــن خالهل تشــجيع اجلهــات الفاعلــة املختلفــة املشــاركة - أو الراغبة 
يف املشــاركة - ىلع وضــع نهــج صــارم حلمايــة ابليئــة وحفظهــا. وينبــي أيًضــا أن 
تســهم أهميــة اإلجــراءات الــيت يتخذهــا لك فــرد - ىلع املســتويات املحليــة - يف 
ــك،  ــة. وإذا حــدث ذل ــة ملعاجلــة املشــالك ابليئي ــة املبذول اجلهــود ادلويلــة والعاملي

ــا وسلًســا. فقــد يكــون اتلنفيــذ ممكنً
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جامعة بريستول، اململكة املتحدة

ــذه  ــدت يف ه ــيت جتس ــة ال ــاوف اتلقليدي ــاردة واملخ ــرب ابل ــار احل ــع احنس م
الفــرتة، بــدأ األاكديميــون وصانعــو السياســات يف إاعدة تعريــف الوســائل األمنيــة - 
مــع زيــادة الرتكــزي ىلع ابليئــة واتلدهــور وانلــدرة كطريــق للــرصاع. وىلع مــدى 
الســنوات اخلمــس والعرشيــن املاضيــة، تــم تطويــر جمــال جديــد للبحــوث جيــري 
فيــه حبــث اتلفاعــالت بــن ابليئــة والــرصاع. ويف هــذا امليــدان، ظهــرت سلســلة 
ســببية نموذجيــة: ويه أن انلمــو الســاكين، بزيــادة االســتهالك واإلنتاج، سيتســبب 

يف تدهــور ابليئــة وندرتهــا، ممــا يفاقــم املنافســة وخيلــق الــرصاع.

كمــا يقــول لــو بيلــون)1)(: »إن الفكــرة القائلــة بــأن احلــروب مرتبطــة باملــوارد، 
يه ىلع األغلــب فكــرة قديمــة قــدم احلــرب نفســها«. منــذ ذلــك احلــن، كتــب 
تومــاس ماثيــوس مقــاهل عــن »مبــدأ الســاكن«: يف اعم 1798، اســتحوذت الصــالت 
ــان  ــة ىلع أذه ــرصااعت العنيف ــوارد، وال ــة ىلع امل ــة، واملنافس ــالك ابليئي ــن املش ب
الكثرييــن. ويبــدو هــذا بســيًطا. ابليئــة يه املحــرك الرئيــي للحضــارة البرشيــة، 
ــأ هل يف  ــا نلج ــرب يه م ــة، فاحل ــن واملرون ــور ىلع األم ــن العث ــا ال يمك وعندم
ــج  ــا وتأمــن املــوارد)2)(. وقــد قدمــت انلتائ ــان تلحقيــق أهدافن كثــري مــن األحي
الــيت تــم اتلوصــل إيلهــا مؤخــًرا يف موقــي املذحبــة احلجريــة احلديثــة يف تاهلايــم 
ــة ىلع هــذا اتلحــول إىل  ــًدا مــن األدل ــا(، وأســبارن وشــيلزت )انلمســا( مزي )أملاني
الــرصاع - مــع وجــود أدلــة ىلع حــدوث مذابــح قديمــة كنتيجــة للمنافســة بــن 
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مــزاريع وســط أوروبــا األوائــل)3)(. ويف إطــار شــبح تغــري املنــاخ، تؤكــد أطروحــة 
الــرصاع ابليــي أن هــذه العمليــة ســتؤدي إىل زيــادة معــدالت الــزناع ىلع املــوارد 
ــوا  ــح أن يهرب ــن يرج ــن اذلي ــن ابليئي ــورة، والالجئ ــات املتده ــحيحة، وابليئ الش

مــن املناطــق املتأثــرة)))(.

ــه  ــك، فــإن هلــذا اتلأكيــد عــدًدا مــن العيــوب الــيت تغــري مصداقيت ومــع ذل
وقابليتــه للتطبيــق ىلع نطــاق أوســع. وقــد أدى إهمــال االختالفــات األساســية بــن 
ــة للمــوارد غــري املتجــددة  العنــف نتيجــة اتلدهــور ابليــي والطبيعــة االقتصادي
كقــوة دافعــة للــرصاع املســلح، إىل اخللــط بــن الــرصااعت ذات الطبيعــة 
ــل  ــإن اجله ــك، ف ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــع متباين ــوي ىلع دواف ــيت تنط ــة وال املختلف
ــا آخــر. وتشــري األدلــة اتلارخييــة إىل أن ابليئــة  باملتغــريات ابلديلــة يوفــر قيــًدا هامًّ
تعمــل كمكــون واحــد فقــط مــن مكونــات شــبكة ســببية أكــرب وأكــرث تعقيــًدا، 
تتفاعــل مــع عــدد مــن املتغــريات ابلديلــة للتكويــن الســيايس واالجتمــايع ىلع 
الســواء)5)(. ونتيجــة ذللــك، ســنفرتض يف هــذا الفصــل أنــه ال يمكــن أن يكــون 
ــا  الــزناع مدفــواًع بابليئــة حــرًصا، ولكــن باألحــرى فــإن العنــف مســتحث بيئيًّ
ــل  ــن العوام ــدد م ــب ع ــل جبان ــيت تعم ــة ال ــل اإليكولوجي ــع العوام ــط، م فق

األخــرى إلنشــاء هيــل يســمح بتصعيــد الــرصاع.

: مــن املهــم اتلفريــق بــن مفاهيــم الــرصاع وانعــدام األمــن. وىلع الرغــم 
ً

أوال
ــل  ــبب التسلس ــن، بس ــة كمرتادف ــورة منتظم ــالن بص ــن يعام ــن أن املصطلح م
ــن  ــة يمك ــرة إمربيقي ــرصاع ظاه ــإن ال ــا، ف ــرتك بينهم ــيي املش ــبيب اتلأس الس
مالحظتهــا، يف حــن أن مفهــوم انعــدام األمــن غــري موضــويع ومدفــوع 
ــف يف  ــرصاع العني ــاالت ال ــة ح ــروري دراس ــن ال ــايل، فم ــا)6)(، وباتل اجتماعيًّ
 مــن األمثلــة ىلع انعــدام األمــن املرتبــط بتدهــور ابليئــة وانلــدرة. 

ً
األدبيــات بــدال
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ــة األمــن،  ــد مــن معــاريض األطروحــة تأطــري ابليئــة ضمــن رسدي وينتقــد العدي
ــاط  ــن النش ــدة م ــاالت جدي ــة ىلع جم ــاء الرشعي ــيلة إلضف ــك وس ــن ذل معتربي
العســكري. وكثــرًيا مــا تــؤدي اإلشــارات إىل األمــن إىل بنــاء املوافقــة الشــعبية ىلع 
إجــراء حمــدد، وذلــك بســبب اتلعبــريات الرنانــة مــع الرغبــات الشــعبية يف أن تظل 
غــري مهــددة)7)(. وقــد استكشــف بيــرت هــاس)8)( إنشــاء هــذا اخلطــاب املؤمــن 
ــذرع  ــم اتل ــات يت ــذه املمارس ــل ه ــًدا أن مث ــي، مؤك ــرصاع ابلي ــط بال اذلي حيي
بهــا بشــل منتظــم كوســيلة تلربيــر أهــداف ادلولــة املوجــودة مســبًقا وال تشــل 
فرصــة ملرونــة ادلولــة. وقــد ردد عــدد مــن املؤلفــن هــذه اتلأكيــدات، قائلــن إن 
مثــل هــذه اتلرصحيــات كثــرًيا مــا تصــدر عــن مصالــح معينــة، كوســيلة إلضفــاء 

ــا)9)(. ــع نطاقً ــية األوس ــع السياس ــات وادلواف ــة ىلع املخطط الرشعي

فصل ابليئة عن االقتصاد
ــرصااعت  ــق ال ــة يف خل ــة ىلع دور ابليئ ــن األمثل ــد م ــخ العدي ــدم اتلاري ويق
املســلحة، والــيت تتمــزي بشــل جوهــري بأنهــا عنيفــة: مــن حــرب ابليلوبونــزي، 
ــزااًع  ــرش ن ــي ع ــتنج)50( اث ــدد ويس ــد ح ــرب. وق ــكندر األك ــة اإلس إىل إمرباطوري
دويلًّــا ىلع املــوارد الطبيعيــة، املتجــددة وغــري املتجــددة ىلع الســواء، يف الفــرتة مــا 
بــن اعم )191، واعم 1980، مــع 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 1967. كمــا أن حيازة 
ــتعمارية  ــوى االس ــدواين للق ــلوك الع ــع للس ــرت دواف ــد وف ــوارد ق ــا للم ــم م إقلي
عندمــا واجهــت كفاًحــا مــن أجــل االســتقالل. كمــا يتضــح مــن أمثلــة اجلزائــر 
ــورة الصحــراء  ))195-1962(، واألنشــطة ابللجيكيــة يف الكونغــو )1960-)196( ث

ــة )1976 فصاعــًدا(. الغربي
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هــذه الســيطرة االســرتاتيجية ىلع املــوارد، والــرثوة املايلــة الــيت جتلبهــا 
ــة)51(. وقــد وجــد  ــرًيا مــا حفــزت احلــراكت املســلحة ادلاخلي هــذه الســيطرة، كث
ــرصااعت داخــل  ــع ال ــة UNEP)52( أن 0)% مــن مجي برنامــج األمــم املتحــدة للبيئ
ــة أو الســيطرة عليهــا. وقــد جــرى  ادلول ترتبــط باالســتيالء ىلع املــوارد الطبيعي
االســتيالء العنيــف لتشــارلز تايلــور ىلع احلقــوق اخلاصة باألخشــاب واملعــادن، يف 
لكٍّ مــن يلبرييــا وســريايلون، كوســيلة تلمويــل قــوات املتمرديــن اتلابعــة للجبهــة 
ــاد  ــام االحت ــمح قي ــم يس ــك، ل ــة إىل ذل ــة)53(. باإلضاف ــة الليبريي ــة القومي الوطني
الوطــي لالســتقالل اتلــام ألنغــوال ببيــع املــاس امللطــخ بادلمــاء بتمويــل احلــرب 
فحســب، بــل أســفر أيًضــا عــن رشاء ادلعــم الســيايس مــن الشــعوب يف توجــو، 
ــة إىل املتاجــرة  ــوارد الطبيعي ــا احلاتلــن، أدى وجــود امل ــا فاســو))5(. ويف لكت وبوركين
بالــرصاع املســلح. وقــد وجــد لكٌّ مــن كولــري وهوفــر)55( أن وفــرة املــوارد يزيــد مــن 
خطــر الــرصاع 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؛ وعــرب العالــم)56(. مثــل هــذه الــرصااعت دون 

ــزود األطروحــة بأهــم أدتلهــا. ــة ت الوطني

واألهــم مــن ذلــك أن أحــد األمثلــة املستشــهد بهــا ىلع نطــاق واســع 
ــج  ــاال)57( انلتائ ــت لوج ــط. تابع ــود انلف ــوي ىلع وج ــوارد ينط ــرصااعت ىلع امل لل
ــات  ــود احتياطي ــت إىل أن وج ــر، وخلص ــري وهوف ــن كول ــا لكٌّ م ــل إيله ــيت وص ال
انلفــط والغــاز يف ســاحات العنــف هل تأثــري هــام ىلع أمــد الــرصاع؛ حيــث يــؤدي 
ــزاع  ــوب ن ــر نش ــادة خط ــان إىل زي ــن األحي ــري م ــاحي يف كث ــط الس ــاج انلف إنت
حمتمــل. وهــذا رمــز لزيــادة ترســيخ انلفــط يف إطــار أنمــاط السياســة اخلارجيــة، 
ومعــه، الروابــط املتكــررة بــن املــوارد والــرصاع. وقــد أشــار ويســتنج يف عملــه 
الصــادر اعم 1986 إىل عــدد مــن األمثلــة ىلع الــرصااعت ىلع انلفــط - مــن حــرب شــاكو 
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1932-1935 بــن باراجــواي وبويلفيــا؛ إىل اشــتباك جــزر باراســيل His-sha اعم )197؛ 
حيــث وجهــت الصــن القــوات الفيتناميــة الســتعادة هــذه املجموعــة مــن اجلــزر 
يف حبــر الصــن اجلنــويب. ومــع ذلــك، جــرت هــذه احلــوادث بســبب املــوارد غــري 
املتجــددة. ونتيجــة ذللــك، فــإن هــذه الــرصااعت ال ترتبــط بابليئــة يف حــد ذاتهــا، 
ــا  ًـّ وإنمــا بالطبيعــة االقتصاديــة واتلجاريــة للمــوارد ذاتهــا. وهــذا يمثــل عيبًــا هام
ــا  ــيت هل ــددة ال ــري املتج ــوارد غ ــن امل ــط ب ــة: اخلل ــرصااعت ابليئي ــة ال يف أطروح
ــائل  ــن املس ــاز، وب ــط والغ ــل انلف ــي؛ مث ــاس الك ــة للقي ــة قابل ــة اقتصادي قيم

ــاخ)58(. ــري املن ــور وتغ ــل اتلده ــة، مث ــة اهلام اإليكولوجي

وليســت نــدرة املــوارد يه الــيت تقــود هــذه الــرصااعت، 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)59(. وىلع هــذا انلحــو، لــم يكــن ادلافــع وراء الــرصاع هــو املــورد ولكــن 
قيمتــه اتلجاريــة. ولــو اكنــت أســعار انلفــط والطلــب العالــي منخفضــة، لــاكن 
الــرصاع غــري ذي جــدوى ومــا اكن يلحــدث. ولــم تكــن الــرصااعت الــيت وقعــت 
يف يلبرييــا وأجنــوال حــول الســيطرة الرصحيــة ىلع املــوارد؛ وإنمــا حــول الــرثاء 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 الــرصااعت ليســت رصااعت بيئيــة يف حــد ذاتهــا، 
وإنمــا يه نــزااعت تقليديــة تتصــل بالقيمــة اتلجاريــة للبيئــة)61(. إنهــا تفاعــالت 
املجتمــع مــع هــذه »املــادة« الــيت تضــي عليهــا قيمــة اقتصاديــة، وهــذه األهميــة 
الــيت تدفــع الــرصااعت ىلع املــوارد. وهــذه الطبيعــة االجتماعيــة اهلجينــة للمــوارد 
االقتصاديــة مدفوعــة باإلنتــاج: حتويــل انلفــط مــن املــواد العضويــة املتحجــرة إىل 
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ابلرتوكيماويــات الــيت تعتــرب أساســية يف حياتنــا. ويف حــن أن الطبيعــة ختلــق هــذه 
ــازع  ــرة باتلن املــواد، فــإن االعتمــاد ىلع املجتمــع هــو اذلي حيوهلــا إىل مــواد جدي

عليهــا.

ــري  ــوارد غ ــن امل ــريه م ــط وغ ــرتاتيجية للنف ــة واالس ــة االقتصادي إن األهمي
املتجــددة، هــو أمــر ال جــدال فيــه. ومــع ذلــك، لقــد أدى الطابــع العالــي للتجارة 
ادلويلــة إىل توقــف العديــد مــن ادلول عــن اعتبــار االعتمــاد ىلع املــوارد تهديــًدا 
لالســتقالل اذلايت أو ابلقــاء)62(. وقــد أدى هــذا الرتابــط إىل اخنفــاض احتمــاالت 
ــيت  ــعار ال ــات األس ــبب صدم ــوارد، بس ــيطرة ىلع امل ــن ادلول ىلع الس ــزناع ب ال
يمكــن أن تســتحثها هــذه اإلجــراءات عــرب املنظومــة واتلطــورات اتلكنولوجيــة 
املزتايــدة)63(. وتتجــى هــذه ادليناميــات بصــورة جيــدة يف أزمــة انلفــط 1973))6(. 
ــدرة  ــة املص ــدلان العربي ــة ابل ــا منظم ــيت اختذته ــوة ال ــن أن اخلط ــم م وىلع الرغ
للنفــط تلقييــد الصــادرات أســفرت عــن ارتفــااعت قياســية يف األســعار وحتــول 
ــفر  ــم تس ــا ل ــوارد، فإنه ــة للم ــة االقتصادي ــح األهمي ــا يوض ــال ادلويل، مم يف املج
ــبح  ــون)65( أن ش ــو بيل ــر ل ــك، ذك ــالوة ىلع ذل ــة. وع ــة عنيف ــن رصااعت دويل ع
نــدرة املــوارد قــد أدى إىل تصاعــد االبتــاكر االجتمايع-االقتصــادي واتلنويــع يف 
ــا أمــام  االقتصــاد - مــع آيلــات ســوق الرأســمايلة املعــارصة الــيت ختلــق اعئًقــا هامًّ
ــوايل،  ــط، ىلع اتل ــادن وانلف ــة املع ــت تعبئ ــج، تم ــوانا والرنوي ــرصاع. ويف بوتس ال
ــك،  ــالوة ىلع ذل ــة)66(. وع ــة العنيف ــن املواجه  م

ً
ــدال ــلمية ب ــة الس ــان اتلنمي لضم

أدت انلــدرة املحتملــة يف كثــري مــن احلــاالت إىل زيــادة اتلعــاون فيمــا بــن ادلول 
بســبب االهتمــام املشــرتك باســتمرار اإلمــدادات. ومــن األمثلــة اهلامــة ىلع ذلــك 
ــع  ــد، م ــتان واهلن ــن باكس ــند 1960، ب ــر الس ــاه نه ــدة مي ــية معاه ــتمرار قدس اس
بقــاء روح اتلعــاون ىلع مــوارد امليــاه ىلع الرغــم مــن اتلوتــرات السياســية املزتايــدة 

ــن)67(. بــن ابلدلي
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تعريف الزناع ابلييئ
ــن  ــم ع ــور انلاج ــن اتلده ــج ع ــه نات ــي« بأن ــزناع ابلي ــريون »ال ــرف الكث ع
ــوارد  ــدودة للم ــة املح ــن الطبيع ــس ع ــوء اإلدارة، ولي ــرشي أو س ــاط الب النش
ــددة  ــوارد املتج ــف امل ــذا اتلعري ــمل ه ــوص، سيش ــه اخلص ــتغلة)68(. وىلع وج املس
مثــل األرايض الزراعيــة والغابــات وامليــاه واألرصــدة الســمكية  - ولكهــا تعتمــد 
ــال ادلور التشــغيي  ــم إهم ــد ت ــان اســتمرارها. وق ــتخدام املســتدام لضم ىلع االس
ــب  ــث انص ــرصاع؛ حي ــباب ال ــن أس ــبب م ــبيًّا كس ــة نس ــل اإليكولوجي للعوام

ــادي)69(. ــورد اقتص ــة كم ــي ىلع ابليئ ــزي األاكدي الرتك

ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه الــزنااعت حتــدث يف الغالــب ىلع أســاس داخــي 
ــاك  ــون هن ــل أن يك ــري املحتم ــن غ ــزال م ــن. وال ي ــن بدلي ــس ب ــة، ولي لدلول
نــزاع دويل ىلع العوامــل ابليئيــة - ســواء بســبب الطبيعــة القويــة نلظــام اتلجــارة 
العالــي وديناميــات العــرض والطلــب، أو انتشــار األســلحة الصغــرية الــيت حتــول 
ــا يف مزاعــم احلــروب   هامًّ

ً
مفهــوم الــزناع اتلقليــدي)70(. ويمكــن أن جنــد مثــاال

ــدود  ــا احل ــد بعبوره ــا تتعق ــرًيا م ــار كث ــن أن إدارة األنه ــم م ــة. وىلع الرغ املائي
ــرص،  ــا )م ــارج حدوده ــن خ ــاه م ــد ىلع املي ــيت تعتم ــم ال ــة، وأن األم اإلقليمي
ــبة %90  ــة بنس ــة ادلويل ــاري املائي ــا ىلع املج ــد مجيعه ــا تعتم ــر، وموريتاني واملج
مــن مياههــا(، فــال يــزال الــزناع ادلويل يقتــرص ىلع حيــازة مصــدر مشــرتك للميــاه 
والوصــول إيلــه. والســبب يف ذلــك هــو ببســاطة، كمــا يقــول وولــف)71(: »احلــرب 
ىلع امليــاه ال تبــدو عقالنيــة مــن انلاحيــة االســرتاتيجية، وال فعالــة ىلع املســتوى 
اهليدروغــرايف، وال حيويــة مــن انلاحيــة االقتصاديــة«. وىلع الصعيــد ادلويل، تفــوق 
تكايلفهــا الفوائــد املأمولــة مــن ورائهــا، واتلعــاون مطلــوب قبــل حــدوث الزناع.
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 ىلع الصعيــد ادلويل، ولكنهــا تشــل 
ً

املشــالك ابليئيــة ال يتــم الشــعور بهــا أوال
ــن  ــرتح لكٌّ م ــد اق ــة. وق ــة القومي ــل ادلول ــة داخ ــات املحلي ــات للمجتمع حتدي
ــر،  ــي: الفق ــزناع ابلي ــق ال ــية يف خل ــل رئيس ــة عوام ــار)72(، أربع ــت وإدج بارني
وســبل العيــش الضعيفــة، واهلجــرة، وضعــف مؤسســات ادلولــة -مجيــع املشــالك 
احلــارضة ىلع الصعيــد املحــي. وقــد وجــد املجلــس االستشــاري األملــاين املعــي 
ــة  ــزنااعت اإليكولوجي ــذه ال  ىلع ه

ً
ــاال ــبعن مث ــة وس ــي)73( ثالث ــري العال باتلغ

ــة، مــا بــن اعيم 1980، و2005.  ــا بالكــوارث الطبيعي ــة، املرتبطــة أساًس دون الوطني
وشــملت هــذه احلــاالت تغيــري انلظــام العنيــف ))195 - إعصــار هــازل يف 
هاييــيت(، واحلــرب األهليــة واالنفصــال )1970 - إعصــار بيــال يف رشق باكســتان/ 
بنجالديــش ايلــوم( والفــوىض وانلهــب )2005 - مــا بعــد اكترينــا نيــو أوريلانــز())7(.

وقــد وقعــت مجيــع هــذه الــزنااعت يف إطــار هيالك ســببية أوســع نطاقًــا. وحدث 
ــات  ــه الصدم ــبب ادلور اذلي اختذت ــش بس ــيت وبنجالدي ــن هايي ــف يف لكٍّ م العن
املناخيــة يف تفاقــم اتلوتــرات القائمــة)75(. وكثــرًيا مــا تتفاعــل العوامــل ابليئيــة مــع 
ادلوافــع الواضحــة للتوتــرات العرقيــة واتلهميــش الســيايس وســوء اإلدارة إلجيــاد 
إطــار ســبيب يســمح باتلأثــري ىلع ســبل العيــش واملصالــح ورأس املــال - وهــو مــا 
يــؤدي بــدوره إىل نشــوب الــزنااعت. ويقــدم الوقــوع املعــارص لالضطرابــات العنيفة 
 ىلع اتلفجــرات الشــعبية للخــالف والعنــف 

ً
ــاال ــاه، مث ــة واملي ىلع أســعار األغذي

ــة يف اعم 2008، شــهدت  كنتيجــة للعوامــل ابليئيــة. وخــالل أزمــة أســعار األغذي
61 مــن ادلول شــكاًل مــن أشــاكل القالقــل احتجاًجــا ىلع هــذه الظــروف؛ واكنــت 
38 منهــا ذات طبيعــة عنيفــة)76(. ومــن اجلديــر باالهتمــام أن مجيــع هــذه الــزنااعت 
ــل  ــف متداخ ــون العن ــا يك ــادًرا م ــي، ون ــي ودون الوط ــاق حم ــري ىلع نط جت
ــن  ــط ب ــيت ترب ــالت ال ــياقية. والص ــل الس ــة العوام ــح أهمي ــا يوض ــدود - مم احل
اإلجهــاد ابليــي والــرصاع تُبــى بصــورة غــري مبــارشة، مــع وجــود ضعــف هيــي 
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رضوري لالنتقــال مــن املحاصيــل الرديئــة انلامجــة عــن عوامــل مناخيــة، إىل نقص 
األغذيــة، وباتلبعيــة تضخــم األســعار. ويرتبــط حدوثهــا ارتباًطــا مبــارًشا بوجــود 
فــراغ ســيايس ال تســتطيع احلكومــة أن توفــر فيــه االســتقرار واتلمثيــل أو تنخــرط 

يف الفســاد والســي إىل احلصــول ىلع الريــع)77(.

ابلحث وراء الطبيعة
إن مجيــع الــرصااعت، اجلغرافيــة خاصــة، يتفاعــل فيهــا عــدد مــن العوامــل. 
وأنمــاط  وادليموغرافيــا،  انلظــام،  ونــوع  االقتصــادي،  االســتقرار  ويــؤدي 
االســتهالك، والــويع اتلاريــي، وديناميــات القــوة دوًرا يف بنــاء هــذا الوســط)78(. 
ــة  ــم اإليكولوجي ــات وانلظ ــاكن واملؤسس ــرض الس ــل ىلع تع ــذه العوام ــر ه وتؤث
للتدهــور واتلغــري ابليــي)79(. ومــن املرجــح أن يــؤدي اتلعــرض للصدمــات املناخية 
إىل تفاقــم اتلوتــرات املجتمعيــة القائمــة؛ مثــل الفقــر واإلقصــاء، ممــا خيلــق دافًعــا 
ــري  ــة للتغ ــي، نتيج ــف الفع ــر العن ــف خط ــدة)80(. ويتوق ــق عدي ــزناع يف مناط لل
ابليــي، ىلع هــذا الضعــف)81(. ويف الســودان، اكن الــرصاع يف دارفــور نتيجــة للفقــر 
واخنفــاض ادلخــول، اذلي ضاعــف منــه انلمــو الســاكين والضغــوط ابليئيــة - ولــم 
تكــن القضايــا اإليكولوجيــة قائمــة بذاتهــا)82(. وترتبــط هــذه العوامــل ارتباًطــا 
وثيًقــا بتلــك املرتبطــة بالسياســة واالقتصــاد، ممــا يــؤدي إىل متاهــة مســببة، يــؤدي 
ــة  ــورة حرصي ــة بص ــا ابليئ ــيت حتركه ــرصااعت ال ــأن ال ــدات ب ــا إىل تأكي وجوده
ــة الســببية األوســع  ــة. ومــن املحــزن أن هــذه العالق ــة وختميني أصبحــت مضلل
قــد أهملــت يف الكثــري مــن ابلحــوث املتعلقــة بهــذا املوضــوع، ممــا يمثــل نقطــة 
ــيليب))8(  ــتعراض س ــك يف اس ــة ذل ــن مالحظ ــة)83(. ويمك ــة هام ــف منهجي ضع
ــم جتــد  ــة، الــيت ل ــة املتعلقــة بالــرصااعت ابليئي لعــدد 33 مــن ادلراســات الكمي
ــول  ــا يق ــرصاع. وكم ــة وال ــن ابليئ ــالت ب ــأن الص ــا يف اآلراء بش ــا حقيقيًّ توافًق
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ســيليب،)85( »تــرى أحــد ادلراســات أن اخنفــاض هطــول األمطــار يرتبــط بزتايــد 
 مــن 

ً
ــدال ــان آخــران، ب ــوب الصحــراء الكــربى؛ وجيــد اثن ــا جن ــزناع يف إفريقي ال

ــد  ــا؛ وق ــرصاع يف إفريقي ــد ال ــط بزتاي ــة يرتب ــار املرتفع ــول األمط ــك، أن هط ذل
وجــدت دراســتان أن ارتفــاع معــدل هطــول األمطــار، ىلع العكــس مــن ذلــك، 
ــاالت  ــان أن ح ــان أخري ــدت اثنت ــا، ووج ــزناع يف إفريقي ــاض ال ــط باخنف مرتب
ــرصاع  ــادة ال ــط بزي ــن، ترتب ــن العالمت ــن أيٍّ م ــوى، م ــار القص ــول األمط هط
ــرصاع يف  ــا بال ــط تارخييًّ ــاف ارتب ــات أن اجلف ــدى ادلراس ــن إح ــي؛ وتب اإلفري
أوروبــا؛ ومخــس دراســات ال جتــد أي ارتباطــات ذات معــى بــن هطــول األمطــار 
والــرصاع. وهــذا االفتقــار إىل توافــق اآلراء حيركــه إهمــال العوامــل االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة واثلقافيــة اهلامــة يف خلــق حــاالت الــزناع، والرتكــزي ىلع 

ــة بوصفهــا ســببًا رئيســيًّا. ابليئ

ويف هــذه احلــاالت، فــإن العوامــل البرشيــة ال ابليئــة يه الــيت تكمــن وراء 
ــار املجتمــع والعنــف. وىلع الرغــم مــن أن انلمــو الســاكين غــري املســبوق يف  انهي
روانــدا، مقرتنـًـا باملنافســة اتلقليديــة بــن املزارعــن اهلوتــو والــراعة مــن اتلوتي، 
فيمكــن اعتبــاره اعمــاًل ســببيًّا رئيســيًّا يف اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف اعم 
)199)86(، ويمكــن أيًضــا أن تُعــزى الســببية إىل الرتكــة االســتعمارية ابللجيكيــة 
الــيت شــجعت ىلع هــذا اتلقســيم، إىل جانــب أســباب هيليــة أخــرى للــزناع)87(. 
ــة  ــم اإليكولوجي ــبب املظال ــتعماري بس ــوم ىلع اإلرث االس ــاء الل ــم إلق ــد ت وق
للكثرييــن، مــع إشــارة مورهيــد)88( إىل أن الــزناع العنيــف يف مــايل يرتبــط ارتباًطــا 
ــي،  ــتعماري الفرن ــم االس ــاج للحك ــو نت ــازة األرايض، وه ــام حي ــا بنظ وثيًق

وليــس بنــدرة األرايض اخلصبــة.

ــا يف  ــة دوًرا حموريًّ ــالك ابليئي ــة املش ــة يف مواجه ــة ادلول ــؤدي مرون ــل، ت وباملث
ــبل  ــاظ ىلع س ــدرة ىلع احلف ــن الق ــاخ م ــري املن ــد تغ ــث حي ــف؛ حي ــة العن بداي
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ــتويات  ــن)90( أن مس ــاوج وإيلنجس ــن ه ــد لكٌّ م ــد وج ــاكن)89(. وق ــش الس عي
ــرصاع؛  ــدالع ال ــة ىلع ان ــؤرشات قوي ــام يه م ــوع انلظ ــة ون ــة االقتصادي اتلنمي
 مــن كونــه ســببًا دافًعــا. وباتلــايل، 

ً
حيــث يعمــل اتلحلــل كســبب مســاهم بــدال

 يف ادلول 
ً

فقــد اكن مــن املتوقــع أن تكــون خماطــر الــزناع ابليــي أكــرث احتمــاال
ــة  ــن أن إزال ــم م ــال، ىلع الرغ ــبيل املث ــى س ــم)91(. فع ــيئة احلك ا وس ــوًّ ــل نم األق
ــيت يف  ــة هايي ــار دول ــا إىل انهي ــة أدي ــور الرتب ــن تده ــا م ــج عنه ــا نت ــات وم الغاب
اثلمانينيــات والتســعينيات، فــإن انلظــم القمعيــة املتعاقبــة يف بــورت أو برنــس يه 
الــيت فاقمــت هــذه القضايــا بعــدم ضمــان أمــن اإلنســان داخــل بــالده)92(. وتــؤدي 
هــذه املتغــريات املتنافســة أيًضــا إىل عــدم وجــود نــزاع يف دول أخــرى. وىلع الرغــم 
مــن أن اتلصحــر وانعــدام األمــن الغــذايئ يعتــربان َذَوْي أهميــة ســببية يف احلــرب 
ــزااعت يف دول أخــرى)93(. ــؤد إىل ن ــم ت األهليــة يف دارفــور، فــإن هــذه العوامــل ل

وقــد استكشــف تومــاس هومر-ديكســون))9( احتمــاالت العنــف ىلع 
ــن  ــن م ــدد نمط ــوارد. وح ــدرة امل ــي ون ــور ابلي ــة للتده ــي نتيج ــتوى املح املس
ــوارد  ــتحوذ ىلع امل ــيت تس ــة ال ــة: انلخب ــا ابليئ ــيت حتركه ــرصااعت ال ــاط ال أنم
ــا.  ــة إيكولوجيًّ ــق اهلش ــرة إىل املناط ــع باهلج ــا يدف ــويج، مم ــش اإليكول واتلهمي
ــة   مــن انلخب

ًّ
ــزناع تــورط كال ــة إىل ال ــك، أن هــذه الطــرق املؤدي واألهــم مــن ذل

ــتيالء  ــون باالس ــهد هومر-ديكس ــا)95(. ويستش ــة يف حتقيقه ــح االقتصادي واملصال
ــا يف موريتانيــا، ممــا أدى إىل وقــوع  املغــاريب ىلع األرايض الزراعيــة اخلصبــة حديثً
ــيت  ــة ال ــع مــن انلخب ــن ابلــدل والســنغال، كديلــل ىلع العنــف انلاب مناوشــات ب
ــرصاع  ــذا ال ــت ه ــيت خلق ــالك ال ــإن املش ــك ف ــع ذل ــوارد. وم ــتحوذ ىلع امل تس
تكمــن وراء أحــداث االســتيالء ىلع املــوارد الــيت توفــر ســببًا مبــارًشا. وأفــادت 
ــن  ــاح م ــول يف الكف ــذه األص ــل ه ــور ىلع مث ــن العث ــه يمك ــت)96( أن آين جيس
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 

ــة)97(. الوطني

ومــن املهــم ليــس فقــط فهــم هــذه األطــر الســببية وإنمــا أيًضــا استكشــاف 
الطــرق املختلفــة الــيت ينظــر بهــا ويفرسهــا خمتلــف انلــاس واملجتمعــات واألمــم 
إىل ابليئــة. وقــد أخفقــت الكثــري مــن املنــح ادلراســية املتعلقــة بهــذا املوضــوع يف 
استكشــاف احللقــات اهلامــة مــن رصااعت اتلكيــف - اليت حتولــت فيهــا الطبيعة 
كوســيلة للتخفيــف مــن اتلغــري املنــايخ يف املســتقبل أو اتلكيــف معه. ومــع ذلك، 
فــإن مــا يتصــوره أحــد األفــراد ســبياًل 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.

ــات  ــات وعملي ــرصااعت ىلع الغاب ــام األول ال ــرصااعت - يف املق ــذه ال ــل ه مث
ــيا.  ــل إىل إندونيس ــن الربازي ــم، م ــاء العال ــع أحن ــودة يف مجي ــجار- موج ــع األش قط
ــجار يف  ــع األش ــات قط ــبوق لعملي ــري املس ــتوى غ ــال، أدى املس ــبيل املث ــى س فع
منطقــة اكيلمانتــان الــيت تســيطر عليهــا إندونيســيا يف بورنيــو إىل نــزااعت حــادة 
بــن قبيلــة دايــاك األصليــة والقــوات اإلندونيســية)98(. وأســفر الزناع اذلي نشــب 
بعــد ذلــك يف ســامبا اعم 2001 عــن مقتــل وقطــع رأس 100 مــن املهاجريــن اتلابعــن 
لرشكــة دايــاك، قبــل أن تســتعيد القــوات العســكرية اإلندونيســية ســيطرتها)99(. 
ومــع ذلــك، وىلع الرغــم مــن أن هــذا الــرصاع قــد جنــم عــن اتلدهــور ابليــي اذلي 
بدأتــه ادلولــة، فــإن هــذا الــزناع لــم حيــارب ألســباب بيئيــة، بــل ألغــراض ثقافيــة 
واقتصاديــة؛ حيــث وفــرت هلــم الغابــات ســبل معيشــتهم وقاعدتهــم االجتماعيــة. 
ــية:  ــلطات اإلندونيس ــن إىل الس ــاكن األصلي ــن الس ــة م ــالة موجه ــرت رس وذك
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»أوقفــوا تدمــري الغابــة أو ســنضطر إىل محايتهــا. الغابــة يه مصــدر رزقنــا«)100(. ولــم 
يكــن ادلافــع وراء أفعــال الســاكن األصليــن هــو الطبيعــة انلقيــة للبيئــة، وإنمــا 

دورهــا اثلقــايف - وهــو اتلدمــري اذلي يشــل تهديــًدا وجوديًّــا.

حالة املهاجرين ابليئيني
وتتجــى أهميــة املتغــريات املتنافســة، الــيت تشــل جــزًءا مــن شــبكة ســببية 
ــن  ــن ابليئي ــر أن الالجئ ــن)101( ويذك ــن اإليكولوجي ــة املهاجري ــرب، يف حال أك
يفرضــون ضغوًطــا ىلع جمتمعاتهــم املضيفــة، ممــا يقــوض قــدرة احلكومــات املحليــة 
ىلع توفــري اخلدمــات الالزمــة)102( ويــؤدي إىل تهديــد اهلويــة اجلماعيــة واتلماســك 
ــن ادلول  ــرة م ــامواه)103( أن اهلج ــج وعطا-أس ــن أنن ــد لكٌّ م ــد وج ــايع. وق االجتم
ــاح  ــرصاع اذلي اجت ــيًّا يف ال ــاًل رئيس ــت اعم ــاج اكن ــاحل الع ــاورة إىل س املج
ــأن هــذه  ــد املحــدود ب ــري أن اتلأكي ــف. غ ــن العن ــة م ــا بعــد يف دوام ــة فيم األم
ــا  ــتحثة إيكولوجيًّ ــها مس ــرة - ويه نفس ــارشة للهج ــة املب ــرصااعت يه انلتيج ال
بشــل حــرصي - هــو قــول مضلــل. واهلجــرة نتيجــة لعوامــل ادلفــع واجلــذب ىلع 

حــدٍّ ســواء، وابليئــة ليســت إال عنــرًصا واحــًدا يف إطــار ســبيب أكــرب.

 
ً
املثــال اذلي قدمــه هومر-ديكســون))10( للهجــرة ابليئيــة الــيت أثــارت نــزااع
عنيًفــا هــو اذلي ارتبــط باملهاجريــن ابلنغايلــن إىل منطقــة أســام يف اهلنــد، واذلي 
أســفر عــن »هيــاج أســام« ويه حركــة شــعبية ضــد املهاجريــن غــري الرشعيــن. 
ــاالت  ــإن ح ــام األول، ف ــلمية يف املق ــت س ــة اكن ــذه احلرك ــن أن ه ــم م وىلع الرغ
ــت يف ــيت وقع ــة ال ــك املذحب ــا يف ذل ــل، بم ــت بالفع ــد وقع ــديدة ق ــف ش  عن
ــري أن  ــي)105(. غ ــة ني ــايل يف قري ــارب 1700 بنغ ــا يق ــت ىلع م ــى قض اعم 1983 وال
اهلجــرة اجلماعيــة مــن بنجالديــش إىل اهلنــد املجــاورة اكنــت نتيجــة لعــدد كبــري 
مــن العوامــل الــيت دفعــت وشــجعت الكثرييــن حنــو اهلجــرة، بمــا يف ذلــك تفــي 
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ــن  ــج م ــجيع املمنه ــة والتش ــة اخلاص ــاط امللكي ــة وأنم ــامات العرقي ــر واالنقس الفق
العديــد مــن السياســين اهلنــود اذليــن اكنــوا حريصــن ىلع املزيــد مــن انلاخبــن)106(. 
وذللــك فــإن هــذه اهلجــرة ليســت نتيجــة للعوامــل اإليكولوجيــة وحدهــا؛ بــل اكنــت 
أيًضــا نتيجــة للقضايــا االجتماعية-السياســية وفشــل حكومــة بنجالديــش يف توفــري 

ســبل العيــش والفــرص املالئمــة للســاكن املهمشــن.

وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن »حــرب كــرة القــدم« الــيت اندلعــت يف يويلــو 1969، 
والــيت خاضتهــا الســلفادور وهندوراس، يشــار إيلهــا بانتظام كمثــال ىلع ادلور اذلي 
يمكــن أن تؤديــه اهلجــرة انلامجــة عــن اتلهميــش االقتصــادي واإليكولــويج، يف 
ــغب يف  ــبب الش ــع بس ــف اندل ــن أن العن ــم م ــزاع دويل)107(. وىلع الرغ ــدوث ن ح
مبــاراة دويلــة لكــرة القــدم، فــإن اتلوتــرات املحيطــة بهــذا الــرصاع نشــأت عــن 
ــتيالء ىلع األرايض  ــمل االس ــدوراس اعم 1962 ش ــالح األرايض يف هن ــون إلص قان
مــن املهاجريــن الســلفادورين وإاعدة توزيعهــا ىلع اهلندوراســن األصليــن. غــري 
أنــه ســيكون مــن االســتهتار أن نســقط األهميــة الســببية احلرصيــة هلــذا الــزناع 
ــا إىل جنــب  ىلع العوامــل ابليئيــة، الــيت لــم تكــن مســتقلة ولكنهــا تعمــل جنبً
مــع األســباب االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة. واكنــت أنمــاط اهلجــرة الــيت 
ســببت هــذه االســتجابة الترشيعيــة ليســت نتيجــة لعوامــل إيكولوجيــة حبتــة، 
ــلفادور  ــل الس ــع األرايض داخ ــاواة يف توزي ــدم املس ــرى ع ــت باألح ــا اكن وإنم

نفســها)108(.

وباإلضافــة إىل ذلــك، اكن ادلافــع وراء الــزناع انلاجــم عــن ذلــك هــو العوامــل 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. وقــد وجــد دورهــام)109( أن نــدرة األرايض يف جواتيمــاال، 
ــث إن  ــدودة؛ حي ــببية حم ــة س ــا أهمي ــل، هل ــا كعام ــار إيله ــا يش ــرًيا م ــيت كث وال
اتلوســع الرسيــع للزراعــة اتلجاريــة ســبب اتلهميــش اإليكولــويج للجواتيمايلن 
والســلفادورين ىلع حــدٍّ ســواء. وقــد أدى الــزناع الســيايس بــن مــالك األرايض 
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والفالحــن إىل الضغــط ىلع الرئيــس اهلنــدورايس اجلــرنال لوبــزي إريانــو حلمايــة 
حقــوق مــالك األرايض - ممــا أدى إىل ســن ترشيعــات لإلصــالح الــزرايع لصالــح 
ــر بشــل غــري متناســب ىلع الفقــراء وتســببت يف ترشيــد آالف مــن  املــالك تؤث
ــن يف  ــزنوح للمغرتب ــذا ال ــلفادورين. واكن ه ــن الس ــدوراس واملهاجري ــاء هن أبن
ــة  ــلفادور اذلي أدى يف نهاي ــوي يف الس ــل الق ــار رد الفع ــو اذلي أث ــدوراس ه هن
ــا،  ــة باإليكولوجي ــدم ىلع عالق ــرة الق ــرب ك ــن ح ــم تك ــزناع. ل ــاف إىل ال املط
بــل بالســببية السياســية واالقتصاديــة - ويه اتلهميــش اإليكولــويج للمزارعــن 
مــن اجلنســية اهلندوراســية والســلفادورية، كنتيجــة للمنافســة االقتصاديــة بــن 

مــالك األرايض اتلجاريــن، والفالحــن القرويــن.

إن األطروحــة الــيت وضعهــا لكٌّ مــن مايــرز وكينــت)110(، بــأن الالجئــن ابليئين 
ــق  ــف يف املناط ــؤدي إىل العن ــيت ت ــة ال ــرات ادلاخلي ــد اتلوت ــببون يف تصاع يتس
الــيت 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( الــيت اعنــت مــن اتلدهــور 
ابليــي، والــيت اختــربت أنمــاط هجــرة ملحوظــة، وتعرضــت للعنــف، يتجاهــل 
العوامــل الســياقية األوســع نطاقـًـا الــيت جيــب معاجلتهــا)111(. مثــل هــذه األطروحــة 
ــة  ــق. واألمثل ــن املناط ــد م ــرة يف العدي ــايف للهج ــف اثلق ــم اتلوصي ــل يف فه تفش
ىلع اهلجــرة يف منطقــة الســاحل كنتيجــة للتــرشد عــن طريــق اتلصحــر، تتجاهــل 
حقيقــة أن هــذه اهلجــرة اكنــت موجــودة منــذ قــرون اكســرتاتيجية للتكيــف مــع 
املجتمعــات املحليــة والســتمرار ســبل العيــش)112(. وباملثــل، يوفــر ســياق ابلــدلان 
ــفرت  ــال، أس ــبيل املث ــى س ــل. فع ــف املحتم ــام العن ــا أم ــًزا هامًّ ــتقبلة حاج املس
أمــواج تســونايم اآلســيوية الــى وقعــت يف اعم )200 عــن مســتويات غــري مســبوقة 
مــن نــزوح الســاكن وندرتهــم ولكنهــا لــم تــؤد إىل نشــوب الــزناع 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 نــادًرا)113(.

خمتتم
ــل  ــة، ب ــا ابليئ ــيت حتركه ــزنااعت ال ــج لل ــة أي حج ــة اتلارخيي ــد األدل ال تؤي
إنهــا توفــر مــؤرشات ىلع أن املنــاخ كســبب مــن أســباب التشــغيل يوضــع ضمــن 
ــط  ــؤدي اخلل ــات، ي ــار األدبي ــدة. ويف إط ــل عدي ــه عوام ــع في ــبيب تتقاط ــار س إط
ــي،  ــور بي ــة وتده ــة اقتصادي ــوارد ذات قيم ــوي ىلع م ــيت تنط ــرصااعت ال ــن ال ب
إىل اســتنتاجات مضللــة فيمــا يتعلــق بالعالقــة الســببية ابليئيــة وطبيعــة العديــد 
ــة  ــريات اإلضافي ــال املتغ ــات إىل إهم ــذه االفرتاض ــؤدي ه ــرصااعت. وت ــن ال م
ــية  ــة والسياس ــل االجتماعي ــزناع. العوام ــه ال ــدث في ــاًرا حي ــدت إط ــيت أوج ال
ــاف  ــة املط ــؤدي يف نهاي ــد ت ــة ق ــة للعملي ــب هام ــا جوان ــة يه مجيعه واالقتصادي
ــوال  ــادن يف أجن ــون املع ــيت أدت إىل أن تك ــل ال ــذه يه العوام ــرصاع. وه إىل ال
ــم يســبق هل مثيــل،  ــزااعت أهليــة طويلــة األمــد وعنــف ل وســريايلون ســببًا يف ن
ويه نفــس املــوارد الــيت أســفرت عــن ســالم ونمــو نســبين يف دول مثل بوتســوانا. 
ــل  ــزنااعت تهم ــكيل ال ــوارد يف تش ــذه امل ــارزة ىلع دور ه ــة ابل ــة األاكديمي واألمثل
املتغــريات الرئيســية يف حــدوث مثــل هــذا الكفــاح. لــم تكــن احلــرب العامليــة 
اثلانيــة بســبب ســي أدولــف هتلــر لالســتحواذ ىلع املجــال احليــوي وحــده. بــل 
ــرب يف  ــدالع احل ــيًّا أدى إىل ان ــاًل أساس ــدة تفاع ــة عدي ــل إضافي ــرت عوام وف
اعم 1939. وقــد ســى هــذا الفصــل إىل تبيــان أن هــذه العالقــة واضحــة بشــل 
خــاص يف خطــاب الــرصاع املحيــط باملهاجريــن والالجئــن ابليئيــن. والسياســة 
ال تستكشــف هــذه الروابــط أكــرث مــن ذلــك، فــإن أطروحــة الــرصاع ابليــي قــد 

ــا. تصبــح جمــرد نبــوءة تتحقــق ذاتيًّ
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إن انلتيجــة املرتتبــة ىلع ذلــك ليســت عــدم االعتــداد اتلــام بالعوامــل ابليئيــة 
ــا إىل  ــة بيئيًّ ــزنااعت املدفوع ــن ال ــي م ــال اللفظ ــا االنتق ــزناع، وإنم ــة ال يف حال
الــزنااعت املســتحثة بيئيًّــا. ســيكون لإليكولوجيــا دائًمــا دور يف العالقــة الســببية 
ــدرة أكــرب، وظواهــر تغــري املنــاخ، ال  للــزنااعت، ومــع شــبح تفاقــم اتلدهــور، ون
ــري  ــة تلغ ــار املجتمعي ــن أن اآلث ــم م ــزداد. وىلع الرغ ــذا ادلور إال أن ي ــن هل يمك
ــون  ــا))11(، فمــن املهــم أن يفهــم األاكديمي ــدة أساًس ــاخ يف املســتقبل غــري مؤك املن
وصانعــو السياســات أن العوامــل اإليكولوجيــة ليســت اجلهــة الفاعلــة الوحيــدة 
يف تشــكيل أنمــاط الــزناع. ويه باألحــرى جــزء مــن شــبكة معقــدة مــن الســببية، 
تزتامــن مــع عوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة هامــة يمكــن أن تــؤدي إىل 
ــا، جيــب  وجــود العنــف وانعدامــه ىلع حــدٍّ ســواء. ولــي نفهــم هــذا اإلطــار حقًّ

رفــض احلتميــة البســيطة ووضــع نهــج أكــرث دقــة.

وأخــرًيا، أشــار عــدد مــن ادلراســات إىل وضــع إطــار تلغــري املنــاخ كمســألة 
ــة  ــات الفاعل ــور اجله ــع تص ــداث، م ــة ىلع األح ــريات اهلام ــد اتلأث ــة كأح أمني
للمنــاخ ىلع أنــه مســألة أمنيــة يمكــن أن تــؤدي إىل مزيــد مــن االســتجابات ذات 
الطابــع العســكري)115(. ومــع مــرااعة ذلــك، مــن املهــم تــويخ احلــذر عند مناقشــة 
الروابــط بــن ابليئــة واملــوارد واتلدهــور والــرصاع. وىلع الرغــم مــن تزايــد الــويع 
ــم، فــإن الفهــم الشــعيب للعالقــات  باملشــالك ابليئيــة يف أجــزاء كثــرية مــن العال
املعقــدة بــن تغــري املنــاخ والعنــف ومتاهــة العوامــل األخــرى يف خلــق الــرصاع، 
ال يــزال غــري اكٍف نســبيًّا. وجيــب أن تنقــل املنــح ادلراســية املقبلــة تركزيهــا بعيــًدا 
عــن الــرصااعت ىلع انلــدرة أو الوفــرة وحنــو قضايــا األمــن الغــذايئ واملــايئ وســبل 
كســب العيــش واتلنميــة. وهــذه العالقــات بــن األســباب االجتماعيــة ابلحتــة 
ــع  ــف يف جمتم ــد العن ــؤدي إىل تصاع ــيت ت ــة يه ال ــل ابليئي ــرصااعت والعوام لل
يســتجيب للتدهــور واإلجهــاد اإليكولوجيــن. ولــم يعــد مــن املمكــن أن نــرى 
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القضايــا ابليئيــة حمايــدة ومنفصلــة عــن العالــم االجتمــايع -وجيــب أن تُفَهــم ىلع 
أنهــا مشــالك سياســية ذات دوافــع اجتماعيــة. وإذا لــم تستكشــف املنــح ادلراســية 
ــد  ــي ق ــرصاع ابلي ــة ال ــإن أطروح ــرب، ف ــورة أك ــط بص ــذه الرواب ــات ه والسياس

ــا. تصبــح جمــرد نبــوءة تتحقــق ذاتيًّ



8

اجلهات الفاعلة خبالف ادلول: دور املجتمع املدين 
واملنظمات غري احلكومية كمحرك للتغيري

 إيميي دوبوي
جامعة جينيفا، سويرسا

ــة نيويــورك يف أكــرب  يف 21 ســبتمرب )201، شــارك حنــو 300.000 شــخص يف مدين
ــن  ــل م ــة والعم ــة املناخي ــوا إىل العدال ــخ، ودع ــاخ يف اتلاري ــري املن ــرة تلغ مظاه
أجــل املنــاخ)116(. ويعكــس هــذا احلــدث تزايــد تعبئــة املجتمــع املــدين واملنظمــات 
غــري احلكوميــة يف العمليــات ابليئيــة العامليــة. كمــا أنــه يثــري تســاؤالت بشــأن 
ــل  ــز الفع ــه عج ــيت تواج ــة ال ــاركة ادليمقراطي ــرار واملش ــع الق ــات صن عملي
احلكــويم، وال ســيما يف املفاوضــات ادلويلــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ. وتــويح هــذه 
ــات  ــدين واملنظم ــع امل ــن للمجتم ــدى يمك ــايل: إىل أي م ــؤال اتل ــاركة بالس املش

ــة؟ ــة العاملي ــري يف اإلدارة ابليئي ــراًك للتغي ــون حم ــة أن تك ــري احلكومي غ

ال يــديع هــذا الفصــل أنــه يقــدم حتليــاًل مفصــاًل جلميــع اجلوانــب املتصلــة 
باملشــاركة ادلويلــة للمجتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة يف اإلدارة ابليئيــة 
ــث  ــية بلح ــا الرئيس ــض القضاي ــن بع ــة ع ــة اعم ــي ملح ــا يعط ــة، وإنم العاملي
ــك،  ــة إىل ذل ــات. باإلضاف ــدد اتلخصص ــور متع ــتقبل، يف املنظ ــوع يف املس املوض
يعــزتم املؤلــف تقديــم بعــض الــردود ىلع االســتجواب مــن خــالل أربعــة أقســام 
ــر  ــيت تظه ــة ال ــة العاملي ــياق اإلدارة ابليئي ــم س ــروري فه ــن ال : م

ً
ــية. أوال رئيس

فيهــا اجلهــات الفاعلــة مــن املجتمــع املــدين. ويف الواقــع، يمكــن تعريــف اإلدارة 
ابليئيــة العامليــة بأنهــا متعــددة املســتويات )أي الطبيعــة العامليــة للمشــالك ابليئية 
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ــار املحليــة(، ومتعــددة اجلهــات الفاعلــة )أي ادلول، واخلــرباء، واملنظمــات  واآلث
ــاه  ــة واملي ــااعت )أي الطاق ــددة القط ــراد( ومتع ــة، واألف ــة ابليئي ــري احلكومي غ
ــا أمــام اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع  واتلجــارة(، وهــو نهــج يمثــل فرصــة واعئًق
ــا: أن مفهــوم املجتمــع املــدين العابــر للحــدود الوطنيــة يتــم تعريفــه  املــدين. وثانيً
بعنايــة لفهــم خصوصيــات اجلهــات الفاعلــة املتعــددة الــيت تشــل هــذه الفئــة. 
 مــن أن يكــون فئــة موحــدة، 

ً
ويف الواقــع، إن املجتمــع املــدين عــرب الوطــي، بــدال

يتألــف مــن جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة الــيت تــرتاوح بــن املنظمــات غــري 
ــات  ــة، ومنظم ــراكت االجتماعي ــة، واحل ــات املعرفي ــة، واملجتمع ــة ابليئي احلكومي
املجتمــع املــدين. وحتظــى هــذه األخــرية باهتمــام خــاص باالشــرتاك مــع عمليــات 
ــات  ــة األدبي ــدم مراجع ــا: تق ــة. وثاثلً ــة العاملي ــدة يف اإلدارة ابليئي ــري اجلدي اتلغي
مؤلفــن مــن خمتلــف املشــارب انلظريــة اذليــن درســوا مشــاركة اجلهــات 
الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة ادلويلــة. وقــد قــدم هــؤالء املؤلفــون 
تفســريات خمتلفــة ألدوار اجلهــات الفاعلــة - مــن اتلأثــريات اهلامشــية إىل تلــك 
ــة ىلع  ــار ادلاخلي ــة ىلع ادلول إىل اآلث ــار اخلارجي ــن اآلث ــار - م ــة - واآلث املركزي

ــة. ــة وادليمقراطي ــل الرشعي ــا رئيســية مث ــة - حــول قضاي ــات الفاعل اجله

ــاركة  ــان بمش ــري تتعلق ــيتن للتغي ــن رئيس ــل عمليت ــري حتلي ــرًيا، جي وأخ
املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة: اتلدويــل واالســتقاليلة. فمــن 
ــدين يف  ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــة للجه ــاركة ادلويل ــكك املش ــة، تش ناحي
ــة،  ــة القائم ــوق العاملي ــد واحلق ــري القواع ــتخدمة إلاعدة تأط ــرتاتيجيات املس االس
ــة،  ــااعت ادلويل ــم والقط ــن انلظ ــودة ب ــط املفق ــالت أو الرواب ــتخدام اتلداخ واس
وإضفــاء الرشعيــة ىلع اتلمثيــل ادلويل. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تدويــل املجتمــع 
ــل  ــات اتلأهي ــالل عملي ــن خ ــتقاليلته، م ــتوى اس ــاًرا ىلع مس ــدث آث ــدين حي امل

ــربات. ــاء اخل ــي وبن امله
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ــددة  ــة متع ــة ابليئي ــة يف احلوكم ــة املنخرط ــات الفاعل ــل اجله ــوي حتلي وينط
املســتويات ىلع إجــراء حــوار بــن خمتلــف اتلخصصــات انلظريــة، بمــا يف ذلــك 
ــدف  ــا. ويه ــاع واجلغرافي ــم االجتم ــية وعل ــوم السياس ــة والعل ــات ادلويل العالق
هــذا الفصــل باألســاس إىل وضــع اتلحليــل ال ىلع املؤسســات والعمليــات الرســمية 
للتنظيــم ابليــي ولكــن ىلع اجلهــات الفاعلــة وتفاعالتهــا وسياســاتها القياســية 

الــيت تؤثــر يف بنــاء القضايــا ابليئيــة وأســايلب حلهــا.

القوة املتصاعدة للمجتمع املدين يف اإلدارة ابليئية العاملية
ــالك  ــة يف هي ــا ابليئي ــدأ إدراج القضاي ــايض، ب ــرن امل ــن الق ــبعينيات م يف الس
ــة  ــي بابليئ ــدة األول املع ــم املتح ــر األم ــع مؤتم ــيما م ــة، وال س ــة العاملي احلوكم
ــة  ــا ابليئي ــذه القضاي ــم ه ــتوكهولم يف اعم 1972. وتتس ــد يف س ــة اذلي عق البرشي
بطبيعــة خمتلفــة، تــرتاوح بــن املشــااعت العامليــة؛ مثــل طبقــة األوزون، أو تغــري 
ــاه  ــوب املي ــل نض ــة؛ مث ــااعت املحلي ــويج، واملش ــوع ابليول ــظ اتلن ــاخ، أو حف املن
أو إزالــة الغابــات)117(. ويف جمــال العالقــات ادلويلــة، جــرى حتليــل ابليئــة بصــورة 
ــن  ــراف م ــددة األط ــات متع ــري يف املفاوض ــا للتغي ــراًك هامًّ ــا حم ــة بوصفه تدرجيي
ــات  ــة، واملنظم ــل ادلول القومي ــددة؛ مث ــة متع ــات فاعل ــاركة جه ــالل مش خ

ــة)118(. ــري احلكومي ــات غ ــة، واملنظم ادلويل

ومــع ذلــك، فــإن الصعوبــات الــيت تكتنــف وضــع اتفــاق اعلــي بشــأن تغــري 
املنــاخ والقيــود املفروضــة ىلع إنشــاء نظــم اعمليــة تلنظيــم املــوارد الطبيعيــة - كمــا 
يف حــاالت امليــاه والغابــات - تــدل ىلع االنقســام الكبــري لــإلدارة ابليئيــة العامليــة 
املوجــودة حايلًّــا)119(. وهــذا يمثــل، مــن ناحيــة، فرصــة للمجتمــع املــدين واملنظمــات 
غــري احلكوميــة دلخــول الســاحات العامليــة املفتوحة نســبيًّا أمــام مشــاركة اجلهات 
الفاعلــة مــن غــري ادلول. وقــد قــدم مؤتمــر القمــة العالــي للتنميــة املســتدامة 



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

161

املعقــود يف جوهانســربج يف اعم 2002 نظــرة ثاقبــة لزيــادة مشــاركة اجلهــات الفاعلــة 
ــاب  ــن أصح ــداول ب ــرة للت ــات مبتك ــالل عملي ــن خ ــدين م ــع امل ــن املجتم م
ــن  ــاص)120(. وم ــام واخل ــن الع ــن القطاع ــرشااكت ب ــن وال ــة املتعددي املصلح
ناحيــة أخــرى، يمثــل هــذا االنقســام الشــديد أيًضــا قيــًدا؛ إذ إن اجلهــود الراميــة 
ــة يف  ــات الفاعل ــر اجله ــة بتاكث ــد املعياري ــاء القواع ــات بن ــة ىلع عملي إىل اهليمن
املجتمــع املــدين املشــاركة يف العمليــات ادلويلــة، يمكــن أن تــودل عالقــات القــوة 
واملنافســة)121(. إن 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 شــبي أفــي)122(. وتتمــزي إدارة الشــباكت 
ــتويات)123(.  ــف املس ــة ىلع خمتل ــات الفاعل ــن اجله ــة ب ــات املتبادل ــر العالق بتاكث
ويف حــن يعــرتف مفهــوم احلكومــة متعــددة املســتويات باألهميــة الرئيســية لدلول 
ــا  القوميــة يف عمليــات بنــاء املعايــري وصنــع القــرار، فإنــه يعــزو أيًضــا دوًرا هامًّ
ــباكت  ــة وش ــري احلكومي ــات غ ــل املنظم ــري ادلول؛ مث ــن غ ــة م ــات الفاعل للجه
ــن  ــا وميتشــل))12( ب اخلــرباء ومنظمــات املجتمــع املــدين. ويفــرق لكٌّ مــن أندنوف
عمليتــن رئيســيتن للحوكمــة املتغــرية: »احلوكمــة العامليــة وقــد وضعــت بعيــًدا 
ــا إىل أســفل حنــو حكومــات  ــة يف اجتاهــات متعــددة: عموديًّ ــة القومي عــن ادلول
ــرب  ــا ع ــة، وأفقيًّ ــوق وطني ــم ف ــو نظ ــا إىل أىلع حن ــات، وعموديًّ ــات وابلدلي املقاطع

املنظمــات والشــباكت اإلقليميــة والقطاعيــة«.

وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن املعايــري وانلمــاذج العامليــة يه موضــوع االحتجاجات 
ــا ضــد عــدم إرشاك منظمــات املجتمــع  ــدة، واملوجهــة أساًس ــة املزتاي عــرب الوطني
ــات  ــون منظم ــا تك ــرًيا م ــع، كث ــرار)125(. ويف الواق ــع الق ــات صن ــدين يف عملي امل
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املجتمــع املــدين ممثلــة يف الســاحات العامليــة مــن خــالل وســطاء؛ مثــل املنظمــات 
غــري احلكوميــة ادلويلــة)126(. كمــا أن قيــام خــرباء تقنيــن دويلــن بتنفيــذ »توافــق 
الســلع األساســية« بشــأن املــوارد الطبيعيــة هــو أيًضــا نقطــة اعــرتاض رئيســية من 
منظمــات املجتمــع املــدين)127(. وىلع ســبيل املثــال، يشــدد كونــكا)128( ىلع املفارقــة 
املتمثلــة يف اإلدارة العامليــة للميــاه، والــيت تتمــزي بانلوايــا الــيت تقــوم بهــا شــباكت 
اخلــرباء واملنظمــات غــري احلكوميــة ادلويلــة لوضــع قواعــد وخمططــات مؤسســية، 
ــن  ــروًزا م ــل ب ــة األق ــات الفاعل ــن اجله ــدة م ــع االداعءات املتصاع ــوازي م باتل

املجتمــع املــدين.

ومــن منظــور رأيس، يمكــن للجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين أن تعــزز 
انلطــاق ادلويل بلنــاء املشــالك ابليئيــة بوصفهــا قضايــا اعمليــة )مثــل إزالــة الغابات 
ــد  ــا ىلع الصعي ــادة بروزه ــك، لزي ــن ذل ــس م ــة(، أو ىلع العك ــرات ابليئي واهلج
ادلويل مــن أجــل االســتجابة بلعــض القضايــا ابليئيــة املحليــة )مثــل الــرصااعت 
االســتخراجية والوصــول إىل ميــاه الــرشب(. ومــن منظــور أفــي، يمكــن للجهات 
ــًدا مــن الســلطة مــن  الفاعلــة املهمشــة مــن املجتمــع املــدين أن تكتســب مزي
خــالل إنشــاء شــباكت عــرب وطنيــة أو رشااكت بــن أصحــاب املصلحــة املتعددين 
ــوم  ــة(. مفه ــدود الوطني ــرب احل ــن ع ــن والفالح ــاكن األصلي ــباكت الس ــل ش )مث
احلوكمــة متعــددة املســتويات مفيــد للكشــف عــن كيفيــة قيــام اجلهــات الفاعلــة 
ــة،  ــل الوطني ــة )مث ــات القضائي ــف الوالي ــاق خمتل ــد يف نط ــة يف آن واح باتلعبئ
ــة(  ــواض اهليدروغرافي ــرى واألح ــل الق ــة )مث ــة( واإلقليمي ــة واملحلي واإلقليمي
والقطاعيــة )مثــل الطاقــة واتلجــارة()129(. ومــن املفيــد أيًضــا فهــم االســرتاتيجيات 
املســتخدمة للتأثــري ىلع هــذا اهليــل متعــدد الطبقــات لصنــع القــرار. وكمــا تــم 
ــة  ــة خاص ــات هل أهمي ــد واخلطاب ــل القواع ــإن حتلي ــل، ف ــذا الفص ــره يف ه تطوي
لفهــم عالقــات القــوة الــيت حتــدث داخــل املجتمــع املــدين عــرب الوطــي. ويتــم 
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إيــالء اهتمــام خــاص للجهــات الفاعلــة الــيت تقــوم بــدور الوســطاء أو الســمارسة 
بــن املســتويات. ويف اجلــزء اتلــايل، تظهــر أنــواع خمتلفــة مــن اجلهــات الفاعلــة 
ــات  ــة اجله ــوء ىلع تعددي ــليط الض ــي لتس ــرب الوط ــدين ع ــع امل ــل املجتم داخ

ــة واتلعريفــات. الفاعل

ابلحث عن املجتمع املدين عرب الوطين
ــات ادلويلــة، الضــوء ىلع  ــة العالق ويســلط انلهــج عــرب الوطــي داخــل نظري
ــة،  ــول ادلول القومي ــط ح ــس فق ــل لي ــيت تتدخ ــة ال ــات الفاعل ــات اجله دينامي
ولكــن ىلع مســتويات متعــددة)130(. ويمكــن تعريــف العالقــات عــرب الوطنيــة 
بأنهــا »تفاعــالت منتظمــة عــرب احلــدود القوميــة؛ حيــث يكــون أحــد الفاعلــن 
ــة أو منظمــة  ــة عــن حكومــة وطني ــاًل غــري دويل أو ال يعمــل نياب ىلع األقــل وكي
ــة  ــرث دينامي ــر أك ــة نظ ــي وجه ــرب الوط ــور ع ــر املنظ ــة«)131(. ويوف ــة دويل حكومي
بشــأن اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين، الــيت ينظــر إيلهــا بوصفهــا عوامــل 
ومواضيــع للتغيــري)132(. كمــا أنــه يكــرس الفكــرة القائلــة بــأن القــرارات املتخذة 
 مــن 

ً
ــا ىلع مســتويات أدىن بأثــر تعاقــيب. وبــدال ىلع انلطــاق ادلويل ســتطبق تلقائيًّ

انلطــاق العالــي أو املحــي احلقيــي، فمــن األنســب احلديــث عــن سلســلة مــن 
اتلفاعــالت مــع هيــل دينــايم جوهــري.

ــي،  ــرب الوط ــدين ع ــع امل ــات للمجتم ــون تعريف ــون خمتلف ــدم مؤلف ــد ق وق
والعالــي، وادلويل، بهــدف بنــاء فئــة موحــدة مــن اتلحليــل. وحلــل بعــض املؤلفن 
املجتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة بوصفهــا عنــارص للتنســيق واتلعــاون 
الوثيــق ىلع الصعيــد ادلويل)133(. ويشــري آخــرون إىل صعوبــة حتديــد حــدود اجلهــات 
الفاعلــة يف فئــة واحــدة، وهــو مــا يتضــح مــن إشــاكيلة مــا إذا اكن ينبــي إدراج 
األعمــال اتلجاريــة اخلاصــة كأطــراف فاعلــة يف املجتمــع املــدين أم ال))13(. ويــرد 
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يف الفقــرات اتلايلــة وصــف للخصائــص واالختالفــات الرئيســية ألربعــة أنــواع 
رئيســية مــن اجلهــات الفاعلــة. وال تشــل هــذه اجلهــات الفاعلــة قائمــة حرصيــة 
ــدين يف  ــع امل ــاركة املجتم ــن مش ــام ع ــرية لالهتم ــة مث ــة اعم ــدم ملح ــا تق ولكنه

اإلدارة ابليئيــة العامليــة.

ومــع تكاثــر املؤتمــرات ابليئيــة العامليــة يف الســبعينيات، واملفاوضــات 
املتعلقــة باملعاهــدات يف التســعينيات، زادت خمتلــف املنظمــات غــري احلكوميــة 
ــة  ــة ادلويل ــري احلكومي ــات غ ــرت أول املنظم ــد ظه ــة. وق ــاركتها ادلويل ــن مش م
الرئيســية يف ميــدان اتلنــوع ابليولــويج وحفــظ الغابــات، مثــل الصنــدوق العالــي 
ــن بيــس، واالحتــاد ادلويل حلفــظ الطبيعــة  ــة WWF، ومنظمــة جري ــاة الربي للحي
IUCN. وبــدأت هــذه املنظمــات غــري احلكوميــة يف ادلفــاع عــن القيمــة ابليئيــة 

ــت  ــة. وأصبح ــق حممي ــاء مناط ــربر إنش ــا ي ــو م ــد ادلويل، وه ــات ىلع الصعي للغاب
هــذه اجلهــات الفاعلــة، بدورهــا، جــزًءا مــن ســياق اعلــي أوســع يركــز ىلع تعزيــز 
الــويع بشــأن األرضار ابليئيــة؛ مثــل إزالــة الغابــات الكبــرية يف منطقــة األمــازون، 
وانقــراض األنــواع ىلع نطــاق واســع)135(. وقامــت أيًضــا بــدور الوســطاء الرئيســين 
وممثــي اجلهــات الفاعلــة املهمشــة؛ مثــل الشــعوب األصليــة واملجتمعــات 

ــة)136(. املحلي

ويف إطــار العالقــات ادلويلــة، هنــاك فئــة هامــة أخــرى مــن اجلهــات الفاعلــة 
ــرب  ــة ع ــباكت احلقوقي ــري الش ــة TANs. وتش ــرب الوطني ــة ع ــباكت احلقوقي يه الش
ــة  ــأن قضي ــد ادلويل بش ــل ىلع الصعي ــيت تعم ــة ال ــات الفاعل ــة إىل »اجله الوطني
ــف  ــادل الكثي ــرتك، واتلب ــاب املش ــرتكة، واخلط ــم املش ــط بالقي ــيت ترتب ــا، وال م
ــا يف  ــباكت دوًرا هامًّ ــن الش ــوع م ــذا انل ــؤدي ه ــات«)137(. وي ــات واخلدم للمعلوم
تنظيــم العوملــة، ويســى يف املقــام األول إىل اتلأثــري ىلع ادلول واملنظمــات ادلويلــة. 
ــة إاعدة  ــة يف عملي ــة ادلويل ــري احلكومي ــات غ ــاركت املنظم ــى، ش ــذا املع وبه
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تعريــف املعايــري العامليــة، مــربزة دورهــا الوســيط بــن اجلهــات الفاعلــة املحليــة 
ــة  ــرب الوطني ــة ع ــباكت احلقوقي ــة الش ــض أمثل ــط بع ــة. وترتب ــا العاملي ومطابلاته
انلاشــئة يف املجــال ابليــي بمطابلــات العدالــة ابليئيــة العامليــة، كمــا يف حــاالت 
محلــة ياســوين ITT لإلبقــاء ىلع انلفــط يف األمــازون اإلكوادوريــة)138(، أو حركــة 
ــا: تنشــأ جمموعــة أخــرى مــن اجلهــات  ـً مناهضــة ســد نارمــادا يف اهلنــد)139(، وثاثل
الفاعلــة لســد الفجــوة يف انعــدام ايلقــن واتلعقيــدات العلميــة املتصلــة باملشــالك 
ابليئيــة العامليــة. وتعــرف هــذه املجتمعــات املعرفيــة بأنهــا »شــبكة مــن املهنيــن 
ذوي اخلــربة والكفــاءة املعــرتف بهــا يف جمــال معــن واداعء موثــوق باملعرفــة ذات 
الصلــة بالسياســات داخــل ذلــك املجــال أو املســاحة«)0)1(. ويتمزي اخلــرباء اتلقنيون 
باملهنيــة والســلطة يف جمــال حمــدد، واملعرفــة العلميــة واحليــاد)1)1(. ومــن األمثلــة 
الرمزيــة لألوســاط املعرفيــة الفريــق احلكــويم ادلويل املعــي بتغــري املنــاخ، واذلي 
ــدم  ــن ع ــاخ م ــري املن ــرة تغ ــف ظاه ــا يكتن ــتجابة مل ــئ يف اعم 1988 لالس أنش

ايلقــن واتلعقيــد ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار.

ــع  ــات املجتم ــن منظم ــة م ــات الفاعل ــاج اجله ــا إدم ــري تدرجييًّ ــرًيا، جي وأخ
ــة عــرب  ــة مــن خــالل إنشــاء شــباكت قاعدي ــة العاملي ــات ابليئي املــدين يف العملي
وطنيــة)2)1(. وتكمــن خصوصيــة هــذه الشــباكت يف إدارتهــا اذلاتيــة وعضويتهــا، 
ــًرا مــن  ــرَّف بأنهــا »األشــد تأث ألنهــا تتألــف حــرًصا مــن منظمــات شــعبية - تُع
حيــث الظــروف املاديــة حلياتهــا ايلوميــة«)3)1( – تقــدم وتتلــى اخلدمــة اجلماعيــة يف 
نفــس الوقــت، وباتلــايل يه املعنيــة مبــارشة بالقضيــة الــيت تدافــع عنهــا. ويعكس 
ــط اذلي  ــري إىل ادلور النش ــيت تش ــة)))1(، وال ــة العاملي ــرة األقلم ــوم فك ــذا املفه ه
تقــوم بــه املجتمعــات املحليــة الســتعادة زمــام القضايــا ادلويلــة الــيت تؤثــر عليهــا 
ــح  ــويع باملصال ــادة ال ــالل زي ــن خ ــك م ــدث ذل ــن أن حي ــارش. ويمك ــل مب بش
ــة  ــة األخــرى الــيت اكنــت معزول ــم املشــرتكة مــع اجلهــات الفاعلــة املحلي والقي
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يف الســابق عــن بعضهــا)5)1(. ومــن األمثلــة ىلع الشــبكة القاعديــة عــرب الوطنيــة 
منســقة منظمــات الســاكن األصليــن يف حــوض األمــازون COICA، والى أنشــئت 

يف اعم )198 لدلفــاع عــن احلقــوق اإلقليميــة واالســتقالل اذلايت املحــي.

ابلحث داخل املجتمع املدين: الرشعية وادليمقراطية
ــا يف اإلدارة  ــدين وتفاعالته ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــدد اجله ــري تع ويث
ــة  ــن املســتويات املحلي ــل ب ــة واتلمثي ــة تســاؤالت بشــأن الرشعي ــة العاملي ابليئي
ــاًرا إىل  ــا افتق ــة بوصفه ــل الرشعي ــون بتحلي ــون خمتلف ــام مؤلف ــد ق ــة. وق وادلويل
ــة  ــاء منظم ــن إنش ــوا ع ــد دافع ــة. وق ــال اإلدارة ابليئي ــات يف جم ــلطة املؤسس س
بيئيــة اعمليــة)6)1(. ويف منظــور اجتمــايع بالــغ األهميــة، حيلــل برنشــتاين)7)1( تعــدد 
املبــادرات الــيت حيتمــل أن تكــون تنافســية لســد انلقــص يف الســلطة واكتســاب 
ــول  ــا »قب ــية بأنه ــة السياس ــرف الرشعي ــة. ويع ــة العاملي ــلطة يف اإلدارة ابليئي الس
وتربيــر القاعــدة املشــرتكة مــن قبــل املجتمــع املحــي«)8)1(، مــع التشــديد ىلع دور 

ــًة. ــة وجــداول األعمــال رشعي اتلصــورات حــول أكــرث اجلهــات الفاعل

ــة اجلهــات الفاعلــة، واالختالفــات يف الســلطة، إىل تفكيــك  ــا تعددي وتدعون
ــوث  ــم ابلح ــع، إن معظ ــي. ويف الواق ــرب الوط ــدين ع ــع امل ــدة للمجتم ــة املوح الفئ
ــن  ــات، أو ب ــة واحلكوم ــري احلكومي ــات غ ــن املنظم ــالت ب ــزت ىلع اتلفاع رك
الشــباكت احلقوقيــة عــرب الوطنيــة واملنظمــات ادلويلة. ومــع ذلك، فــإن اتلفاعالت 
ــباكت يف  ــة والش ــات الفاعل ــن اجله ــة ب ــرصااعت ادلاخلي ــرتاتيجيات وال واالس
املجتمــع املــدين هلــا أهميــة أيًضــا يف حتليــل اتلغــريات يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة. 
ــوبة إىل  ــايل املنس ــرايط املث ــع ادليمق ــدود الطاب ــة إىل ح ــات خمتلف ــري دراس وتش
اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة)9)1(. ومــن األمثلــة 
اتلجريبيــة املثــرية لالهتمــام الــيت تربهــن ىلع وجــود قضايــا الرشعيــة بــن اجلهات 
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الفاعلــة يف املجتمــع املــدين، املطابلــة مــن شــباكت الشــعوب األصليــة الــيت تتمتــع 
بمزيــد مــن االســتقاليلة واتلمثيــل اذلايت فيمــا يتعلــق باملنظمــات غــري احلكوميــة 
املعنيــة باحلفــظ، بهــدف ادلفــاع عــن رؤيــة أكــرث تكامــاًل إلدارة الغابــات)150(.

ويعــرف لكٌّ مــن دوميولــن وبيبس-يلهايلــور)151(، الشــبكة ال كهيــل ولكــن 
كاكئــن اجتمــايع ينــوب عــن األدوات واتلمثيــالت. ومــن األمثلــة املثــرية 
ــل  ــن قب ــددة م ــرياته املتع ــة وتفس ــيادة الغذائي ــدأ الس ــرتاف بمب ــام االع لالهتم
منظمــات املجتمــع املــدين. وعندمــا تســتخدم شــباكت الشــعوب األصليــة احلجــج 
املتعلقــة باحلفــظ؛ تكــون حــراكت الفالحــن عــرب الوطنيــة - مثــل حركــة فيــا 
 بمنظــور االســتغالل واالبتــاكر املســتدامن)152(. وفيمــا 

ً
اكمبيســينا - أكــرث اتصــاال

ــة إىل إاعدة  ــًرا باحلاج ــاس)153( مؤخ ــر ه ــة، أق ــات املعرفي ــة املجتمع ــق بفئ يتعل
تعريــف املفهــوم؛ حبيــث يشــمل حتليــل املســائل ادلاخليــة يف جمــال بنــاء املعــارف 

ــرتكة. ــة املش العلمي

ــار  ــل اآلث ــة ىلع حتلي ــة االجتماعي ــة واحلرك ــات ادلويل ــة العالق ــزت نظري رك
ــرار))15(  ــع الق ــات صن ــي ىلع ادلول وعملي ــرب الوط ــدين ع ــع امل ــة للمجتم اخلارجي
ــه  ــي بأن ــرب الوط ــايع ع ــل اجلم ــف العم ــم تعري ــيولويج، ت ــور سوس ــن منظ وم
ــات  ــد اجله ــطاء ض ــباكت النش ــب ش ــن جان ــقة م ــة املنس ــالت ادلويل »احلم
ــبيل  ــى س ــة«)155(. فع ــات ادلويل ــرى، أو املؤسس ــة، أو ادلول األخ ــة ادلويل الفاعل
ــة، مســلًطا الضــوء  ــة ادليمقراطي ــاًل لشــبكة العومل ــدم ســميث)156( حتلي ــال، ق املث
ــة بســبب  ــة الليربايلــة ادليمقراطي ىلع فشــلها يف حتــدي انلمــوذج املهيمــن للعومل
افتقارهــا إىل االتســاق والرتابــط. كمــا عــزت دراســات العالقــات ادلويلــة أيًضــا 
دوًرا مصغــًرا إىل اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف نمــوذج دورة احليــاة)157(. 
وبهــذا املعــى، تشــارك اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين يف املراحــل املبكــرة 
ــس يف  ــن لي ــة، ولك ــرتاتيجيات احلقوقي ــالل االس ــن خ ــرف، م ــور الع ــن ظه م

ــل. ــرش واتلدوي ــيت الن مرحل
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ــراكت  ــي للح ــاليف أو اتلفاع ــع اخل ــات ىلع الطاب ــذه املقارب ــم ه ــدد معظ وتش
ــوع  ــل بموض ــري متص ــا غ ــزي عمله ــزال ترك ــة)158(. وال ي ــرب الوطني ــة ع االجتماعي
ادلراســة، وقيــاس الفعايلــة مــن حيــث آثارهــا ىلع ادلول، وغريهــا مــن اجلهــات 
ــة  ــرون دراس ــون آخ ــب مؤلف ــود، يطل ــذه القي ــتجابة هل ــة)159(. واس ــة ادلول الفاعل
ــالف  ــرى خب ــرتاتيجيات أخ ــذ اس ــوم بتنفي ــيت تق ــتدامة ال ــرث اس ــباكت األك الش
االحتجــاج)160( وينظــر ســوندرز)161( إىل الشــباكت ابليئيــة بوصفهــا املتغــري انلاتــج 
ــار واتلغــريات السياســية.  اذلي ينبــي تفســريه، وليــس العامــل اذلي يفــرس اآلث
ــا أعمــق للتنــوع فيمــا  ــة عــرب الوطنيــة فهًم ويتطلــب حتليــل الشــباكت القاعدي
ــن  ــتقالل اذلايت ب ــة االس ــي ودرج ــاق املح ــاء ىلع انلط ــن - األعض ــن – وضم ب
ــات  ــذه اجله ــاص ىلع ه ــه خ ــايل بوج ــم اتل ــز القس ــل. ويرك ــتويات اتلمثي مس

ــددة. ــا املح ــة والقضاي الفاعل

مساحات جديدة من اتلدويل واالستقاليلة
يهــدف هــذا اجلــزء إىل حتليــل املشــاركة ادلويلــة للمجتمــع املــدين باعتبــاره 
ــض  ــدث بع ــة. ويتح ــة العاملي ــات ابليئي ــق بالسياس ــا يتعل ــري فيم ــراًك للتغي حم
ــزي  ــع الرتك ــة، م ــراكت االجتماعي ــة احل ــرايف يف دراس ــن ادلور اجلغ ــن ع املؤلف
ــي.  ــرب الوط ــايع ع ــل اجلم ــاق والعم ــعة انلط ــات واس ــن السياس ــالت ب ىلع الص
ــة  ــاره العملي ــا احلرجــة باعتب ــوزن يف جمــال اجلغرافي ــم تعريــف مفهــوم ال ــد ت وق
ــة)162(. فمــن  ــن اجلهــات الفاعل ــات القــوة ب ــيت تقــوم عليهــا عالق ــة ال اتلفاعلي
ــد  ــدين ىلع الصعي ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــاركة اجله ــكك مش ــة، تش ناحي
ادلويل يف االســرتاتيجيات املســتخدمة إلاعدة صياغــة القواعــد واحلقــوق العامليــة 
ــن انلظــم والقطــااعت  ــودة ب ــط املفق ــتخدام اتلداخــالت أو الرواب ــة، واس القائم
ــل  ــإن تدوي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــل ادلويل)163(. وم ــة اتلمثي ــن رشعن ــة، وب ادلويل
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ــات  ــالل عملي ــن خ ــتقاليلته، م ــتوى اس ــاًرا ىلع مس ــدث آث ــدين حي ــع امل املجتم
ــربات))16(. ــاء اخل ــي وبن ــل امله اتلأهي

ــة:  ــراكت االجتماعي ــل احل ــية تلدوي ــاور رئيس ــة حم ــايمنت)165( ثالث ــدد س وحي
ــدة  ــدة مــن االســرتاتيجيات، واألشــاكل اجلدي اتلأطــري العالــي، وجممــواعت جدي
للتمثيــل ادلويل. وترتبــط األوىل باســرتاتيجيات اتلأطــري الــيت تعــرف بأنهــا »اجلهود 
االســرتاتيجية الــيت تبذهلــا جممــواعت مــن انلــاس لصياغة مفاهيــم مشــرتكة للعالم 
ــايمنت)167(، يف  ــري س ــايع«)166(. ويث ــل اجلم ــز العم ــن وحتف ــيت ترشع ــهم ال وألنفس
تعليــق اعم، ومارتــن)168( فيمــا يتعلــق حبملــة ياســوين ITT، نقطــة مثــرية لالهتمــام 
مفادهــا أنــه إذا اكنــت اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين كثــرًيا مــا تعتمــد ىلع 
املعايــري العامليــة القائمــة، مثــل حقــوق اإلنســان العامليــة، لدلفــاع عــن قضيتهــا، 
ــن  ــة. وم ــالت ابلديل ــالل اتلمثي ــن خ ــا م ــا يف إاعدة صياغته ــهم أيًض ــا تس فإنه
األمثلــة ىلع ذلــك، االعــرتاف بــادلور احلاســم اذلي تؤديــه املجتمعــات املحليــة يف 
توفــري ميــاه الــرشب يف املناطــق الريفيــة)169(. وكبديــل ذللــك، يمكن وضــع املعايري 
املحليــة يف صيغــة اعمليــة، مثــاًل بلنــاء هويــة مشــرتكة أو اكتســاب نفــوذ أكــرب يف 
املســاحات األىلع لصنــع القــرار. ومــن األمثلــة ىلع ذلــك ماكفحــة الشــباكت عــرب 
الوطنيــة للشــعوب األصليــة وجمتمعــات الغابــات مــن أجــل االعــرتاف باحلقــوق 
اإلقليميــة، وحتــدي انلمــوذج املهيمــن للمعايــري ابليئيــة القائمــة ىلع الســوق)170(. 
وتتســم اســرتاتيجيات إاعدة الصياغــة بأهميــة خاصــة يف ســياق »خطابــات اخلــرباء 
الــيت تضــع قواعــد للمعامــالت العامليــة، حــى يف اجلوانــب اتلقدميــة مــن انلظــام 

ادلويل، الــيت خلفــت انلــاس العاديــن وراءهــا«)171(.

ــاوز  ــرة تتج ــرتاتيجيات مبتك ــة اس ــو تعبئ ــل ه ــرى للتدوي ــار األخ ــد اآلث أح
ــتخدمها  ــيت تس ــية ال ــل الرئيس ــرتاتيجيات العم ــدى اس ــل إح ــاج. وتتمث االحتج
شــباكت املجتمــع املــدين عــرب الوطنيــة يف إدماجهــا يف انلظــم والقطــااعت ابليئيــة 
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ادلويلــة املنقســمة. ويشــري االنقســام إىل مفهــوم تعقيــد انلظــام واذلي يتــم تعريفــه 
ــوع  ــل بموض ــيت تتص ــة ال ــم ادلويل ــن انلظ ــرث م ــة أو أك ــن ثالث ــبكة م ــه »ش بأن
مشــرتك؛ إظهــار العضويــة املتداخلــة؛ وتويلــد اتلفاعــالت املوضوعيــة أو 
املعياريــة أو العملياتيــة املعــرتف بهــا ىلع أنهــا تنطــوي ىلع مشــالك حمتملــة ســواء 
اكنــت تــدار بفعايلــة أم ال«)172(. وقــد طــور أورســيي)173( مفهــوم »التســوق متعــدد 
ــل  ــدين ىلع حتوي ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــدرة اجله ــد ق ــات« تلحدي املنتدي
املشــاركة واتلأييــد مــن ســاحة إىل أخــرى وفًقــا تلقبلهــا وخلدمــة مصالــح معينــة. 
ــة أن تســهم يف دمــج انلظــم والســاحات  ــة، يمكــن للجهــات الفاعل فمــن ناحي
الــيت اكنــت منفصلــة مــن قبــل. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للجهــات الفاعلــة 
ــا.  ــز مطابلاته ــااعت تلعزي ــم والقط ــن انلظ ــم ب ــل القائ ــادة اتلداخ ــزتم زي أن تع
ــرب  ــة ع ــعوب األصلي ــباكت الش ــري ش ــك، تأث ــة ىلع ذل ــة اتلوضيحي ــن األمثل وم
الوطنيــة يف حتديــد أوجــه اتلداخــل بــن نظــام املنــاخ ونظــام اتلنــوع ابليولــويج 
ــا، وزيــادة اتلفاوتــات  )إعطــاء األولويــة للكربــون ىلع الغابــات املتنوعــة بيولوجيًّ
االجتماعيــة املحليــة())17( خلدمــة مصلحتهــم يف اســتعادة الســيطرة ىلع الصناديــق 

ــة. ــوق اإلقليمي ــاخ وىلع احلق ــة للمن العاملي

ــاكل  ــل أش ــن قب ــدة م ــات مزتاي ــة حتدي ــة العاملي ــاحات ابليئي ــه الس تواج
ــارشة  ــاكل املب ــي واألش ــتوى املح ــن املس ــا ع ــئة أساًس ــدة انلاش ــل اجلدي اتلمثي
ــد ادلويل ال  ــة ىلع الصعي ــات القاعدي ــاركة املنظم ــري أن مش ــايع. غ ــل اجلم للعم
ــن  ــس م ــل ىلع العك ــابق. ب ــم الس ــا يف القس ــار إيله ــة املش ــوة الرشعي ــل فج حت
ــات  ــاخ ممارس ــة إىل استنس ــرب الوطني ــة ع ــباكت القاعدي ــض الش ــل بع ــك، تمي ذل
نــزع التســييس. ويعــرف لكٌّ مــن ويلســون وســوينجيدو)175( هــذه العمليــة بأنهــا 
»نظــام اعلــي ال حــدود هل حيــث يتــم صياغــة القواعــد مــن قبــل جممــواعت مــن 
اتلكنوقــراط وتأطريهــا يف ضــوء رشوط حمايــدة مــن إعــدادات املعايــري واملواءمــة«. 



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

171

ــة  ــة تمثيــل جهــات فاعلــة حملي ــر إماكني ــزع التســييس تلربي ــم اســتخدام ن ويت
ــدة. ــربات جدي ــة خب ــرتكة، واملطابل ــة مش ــا يف فئ ــا بتوحيده ــة حقًّ متنوع

وأخــرًيا، فــإن اإلدمــاج املتصاعــد ملنظمــات املجتمــع املــدين يف جمــاالت صنــع 
ــتقالل  ــن االس ــدة م ــاحات جدي ــوي ىلع مس ــي ينط ــتوى العال ــرار ىلع املس الق
ــربة.  ــن اخل ــة م ــاكل ابلديل ــي واألش ــل امله ــات اتلأهي ــك عملي ــا يف ذل اذلايت، بم
ــد ىلع  ــيت تعتم ــيكية ال ــة الكالس ــات احلرك ــن »منظم ــتجنبورج)176( ب ــزي س ويم
ــات  ــطن، ومنظم ــاركن نش ــتفيدين« كمش ــارص »املس ــة لعن ــة اجلماهريي اتلعبئ
ــادة  ــام األول ىلع الق ــد يف املق ــيت تعتم ــة ال ــة SMOs املهني ــة االجتماعي احلرك
املأجوريــن وعنــارص »الضمــري« اذليــن يســاهمون باملــال وهــم أعضــاء صوريــون 
ــاه  ــن اجت ــا ع ــايمنت)178( أيًض ــدث س ــطن)177( ويتح ــاء نش ــم أعض ــرث منه أك
ــن  ــة. وم ــراكت قاعدي ــة إىل ح ــري احلكومي ــات غ ــل املنظم ــو حتوي ــد حن متصاع
ــع  ــة يف املجتم ــات الفاعل ــع يف إدراج اجله ــك اتلوس ــة ىلع ذل ــة اتلوضيحي األمثل
ــة  ــرارات املتعلق ــع الق ــاالت صن ــين، يف جم ــة رئيس ــاب مصلح ــدين كأصح امل
باملنــاخ العالــي. وبالفعــل أطلــق برنامــج UN-REDD )برنامــج األمــم املتحــدة 
خلفــض االنبعاثــات انلاجتــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا( يف اعم 2008، يف إطــار 
ــئًا  ــا ناش ــرًيا تقنيًّ ــه خب ــج، بوصف ــدف الربنام ــاخ. ويه ــري املن ــام ادلويل تلغ انلظ
ــزون يف  ــون املخ ــة للكرب ــة مايل ــاد قيم ــات بإجي ــة الغاب ــة إزال ــا، إىل ماكفح وقويَّ
ــات  ــد ىلع منظم ــب املزتاي ــد الطل ــوق)179(. ويع ــات الس ــالل آيل ــن خ ــات م الغاب
املجتمــع املــدين املفصليــة، واملنظمــة، واتلمثيليــة يف عمليــات صنــع القــرار اتلابعة 
 ىلع ادليناميــات اجلديــدة للتأهيــل املهــي)180(. وكنتاج 

ً
لربنامــج UN-REDD مثــاال

ــعبية  ــة والش ــربات املحلي ــن اخل ــد م ــوع جدي ــر ن ــة، يظه ــة املهني ــذه ادلينامي هل
ــة، متجــاوًزا منطــق اخلــرباء واملاكفحــن)181(. وتشــري  ــة العاملي يف الســاحات ابليئي
اخلــربة القاعديــة إىل »جمموعــة واســعة مــن املهــارات العمليــة واخلــربة املرتاكمــة، 
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وإن لــم يكــن مــن دون أي مؤهــالت رســمية«)182(. وتكشــف دراســة اتلغــريات 
ــرب  ــدين ع ــع امل ــباكت املجتم ــات ش ــالل عدس ــن خ ــة م ــة العاملي يف اإلدارة ابليئي
ــن  ــد م ــاج إىل مزي ــيت حتت ــاكرات ال ــن االبت ــة م ــة متنوع ــن جمموع ــة ع الوطني

ــث. ابلح

خمتتم
لقــد أوضــح هــذا الفصــل أهميــة انلظــر يف ســياق وتعدديــة اجلهــات الفاعلــة 
ــات  ــدين واملنظم ــع امل ــة للمجتم ــاركة ادلويل ــل املش ــة تلحلي ــات انلظري واالقرتاب
غــري 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 القصــري للجهــات الفاعلة 
الــيت تشــل املجتمــع املــدين عــرب الوطــي ىلع اتلعدديــة الكبــرية للجهــات الفاعلة 
ــائل  ــق بمس ــة تتعل ــات نظري ــري حتفظ ــذا يث ــدة. وه ــة موح ــد فئ ــتحالة حتدي واس
الرشعيــة وادليمقراطيــة والــرصااعت ادلاخليــة. وأخــرًيا، اســتهدف القســم 
ــا  ــيت قدمته ــة ال ــة العاملي ــري يف اإلدارة ابليئي ــق اتلغي ــض طرائ ــل بع ــري حتلي األخ
اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين، بمــا يتجــاوز حتليــل الفعايلــة وادليمقراطيــة 
ــخ  ــي ال تستنس ــاص ل ــزي خ ــة برتك ــات القاعدي ــت املنظم ــد حظي ــة. وق اخلارجي
اتلحليــالت املتعمقــة للمنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة 

ادلويلــة انلافــذة.

ــة  ــري العاملي ــة املعاي ــية: إاعدة صياغ ــريات رئيس ــة تغي ــد مخس ــم حتدي ــد ت وق
ــة  ــة ادلويل ــم ابليئي ــط انلظ ــكة، ورب ــذ متماس ــق تنفي ــة وطرائ ــريات بديل بتفس
املنقســمة كأداة للتاكمــل أو الضغــط، وتعريــف األشــاكل اجلديــدة للتمثيــل 
ــة  ــاج املتصل ــرتاتيجيات االحتج ــاوز اس ــا يتج ــاق ادلويل بم ــدي ىلع انلط القاع
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بعمليــات نــزع التســييس، واتلأهيــل املهــي للمجتمــع املــدين مــن خــالل إدراجه 
يف ســاحات صنــع القــرار ادلويلــة املعقــدة، وبنــاء اخلــربات القاعديــة اجلديــدة. 
ــع  ــة للمجتم ــاركة ادلويل ــزدوج: املش ــر م ــود أث ــريات ىلع وج ــذه اتلغي ــدل ه وت
ــتقالل اذلايت  ــاكل االس ــل ألش ــات تدوي ــة، وعملي ــة العاملي ــدين يف اإلدارة ابليئي امل

ــدين. ــع امل ــربة يف املجتم واخل
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معهد مورا، املكسيك

مقدمة: فعايلة املعونة ابليئية وتغري املناخ
ينــدرج اتلمويــل املتعلــق بتغــري املنــاخ وأدوات تنفيــذه حتــت املجــال األوســع 
فــه منظمــة اتلعــاون االقتصــادي  نطاقًــا للمعونــة ابليئيــة ادلويلــة IEA، واذلي تُعرِّ
ــراف  ــدد األط ــايئ، ومتع ــادي اثلن ــم االقتص ــوع ادلع ــه جمم ــة OECD بأن واتلنمي
املقــدم إىل ابلــدلان انلاميــة مــن أجــل األغــراض ابليئيــة)183(. وىلع مدى الســنوات 
األربعــن املاضيــة، نُفــذت طائفــة واســعة مــن االســتجابات للمشــالك ابليئيــة من 
خــالل 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 االســرتاتيجية العامليــة للبيئــة، 
ــال  ــدول األعم ــة ىلع رأس ج ــت ابليئ ــد ظل ــة. وق ــة واملايل ــادرات االقتصادي املب
ــًرا ىلع  ــزي مؤخ ــا أن الرتك ــريو يف اعم 1992، كم ــو دي جان ــة األرض يف ري ــذ قم من
ــار  ــن آث ــف م ــف اتلخفي ــام إىل تكايل ــول االهتم ــاخ حي ــري املن ــات تغ اقتصادي

تغــري املنــاخ واتلكيــف معهــا بالنســبة للبــدلان 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، 
ــتدالالت  ــتخالص االس ــة الس ــايلب اتلجريبي ــات األس ــم ادلراس ــتخدم معظ تس
مــن بيانــات التسلســل الزمــي عــرب الوطنيــة املجمعــة بدقــة اعيلــة))18(. وتشــري 
ــل  ــراف مث ــددة األط ــوات متع ــات إىل أن القن ــذه األدبي ــة هل ــتنتاجات العام االس
ــا األمــم  ــيت تســيطر عليه ــي GEF وتلــك ال ــة العال ــق ابليئ ابلنــك ادلويل ومرف
املتحــدة و/ أو بنــوك اتلنميــة اإلقليميــة املختلفــة، توفــر بوجــه اعم قــدًرا أكــرب مــن 
الســيطرة ىلع ادلول املتلقيــة. وتشــري انلتائــج إىل أن الــواكالت متعــددة األطــراف 
تمــول بدلانـًـا ومشــاريع خمتلفة مقارنــة باجلهــات املاحنة اثلنائيــة، وتميل املســاعدة 
متعــددة األطــراف إىل اســتهداف ابلــدلان الفقــرية ذات االحتياجــات األكــرب)185(. 
ــل  ــون أق ــل إىل أن تك ــيت تمي ــا - وال ــراف أيًض ــددة األط ــة متع ــط املعون وترتب
تسييًســا - بنتائــج أفضــل، وتبــدو أكــرث قــدرة ىلع فــرض تنفيــذ أكــرث فعايلــة)186(.

ومــع ذلــك، هنــاك حتديــات كبــرية يف اتلعامــل مــع انلظــام متعــدد األطــراف، 
اذلي أصبــح معقــًدا بصــورة مزتايــدة. وهــو يضــم مــا يزيــد كثــرًيا ىلع 200 واكلــة، 
ــات  ــض االتفاق ــدو أن بع ــن يب ــة. ويف ح ــام واالزدواجي ــن االنقس ــد م ــا يزي مم
ــإن  ــو(، ف ــال وإىل حــد مــا بروتوكــول كيوت ــل بروتوكــول مونرتي اعيلــة األداء )مث
فعايلــة ابلعــض اآلخــر تعتــرب حمــدودة. وتــرتاوح اتلحفظــات املتعلقــة باالتفاقــات 
ــف  ــاع اتلاكيل ــفافية، وارتف ــار إىل الش ــوس، واالفتق ــي امللم ــد املؤس ــن اتلعقي ب
ــد  ــة ىلع الفعايلــة، ضمــن أمــور أخــرى. ومــع تزاي ــة األدل املطلقــة، وعــدم كفاي
ــة  ــدد بدرج ــة تش ــات املاحن ــت احلكوم ــا فتئ ــة، م ــات املحلي ــط ىلع املزياني الضغ
ــاًل  ــا ديل ــة بوصفه ــة املختلف ــات ابليئي ــة االتفاق ــة وأهمي ــم فعايل ــرب ىلع تقيي أك

ــا بينهمــا)187(. ــع لكٍّ مــن مواردهــا ووقــت موظفيه ألفضــل طريقــة تلوزي
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وعندمــا نقــوم بتضييــق نطــاق فعايلــة املعونــة ابليئيــة EAE، جتــري مناقشــة 
مفتوحــة بشــأن الكيفيــة الــيت يتــم بهــا إيصــال املعونــة اخلــراء ىلع حنــو أفضــل 
 مــن الوصــول إيلهــا عــرب القنــوات اثلنائيــة. 

ً
ىلع الصعيــد متعــدد األطــراف بــدال

ــة  ــة( أن املعون ــات املعون ــل بيان ــة )مث ــات املختلف ــد ابليان ــل قواع ــا حتلي وخيربن
ابليئيــة جيــري ختصيصهــا بصــورة مزتايــدة ىلع أســاس ثنــايئ، مــن خــالل واكالت 
 مــن متعــددة األطــراف، مــن خــالل املنظمــات والقنــوات 

ً
املعونــة الوطنيــة بــدال

ادلويلــة الــيت أنشــئت هلــذا الغــرض. وإذا نظرنــا إىل االجتاهــات اتلارخييــة، فإنــه 
بــن اعيم 1990، و2008 زاد مقــدار املعونــة ابليئيــة املوجهــة مــن خــالل املؤسســات 
متعــددة األطــراف بنســبة 16% تقريبًــا. وىلع انلقيــض مــن ذلــك، زادت مســتويات 
ــث  ــها؛ حي ــرتة نفس ــالل الف ــف خ ــن الضع ــرث م ــة بأك ــة اثلنائي ــة ابليئي املعون
ارتفعــت مــن 3.6 مليــار دوالر أمريكــي إىل 6.5 مليــار دوالر أمريكــي. ومــن 
انلاحيــة النســبية، خصصــت نســبة 58% مــن املعونــة ابليئيــة مــن خــالل الواكالت 
ــن 2008-2005،  ــرتة م ــول الف ــن 1990-)199. وحبل ــرتة م ــراف يف الف ــددة األط متع
ــن  ــة، تب ــات العاملي ــا لالجتاه ــك، وخالفً ــم إىل 2)%)188(. وذلل ــذا الرق ــض ه اخنف
ــة »مفضلــة« مــن جانــب املاحنــن باعتبارهــا  ــة اخلــراء اثلنائي ــة أن املعون األدل
ــن  ــد م ــراء مزي ــزم إج ــه يل ــن أن ــم م ــة، ىلع الرغ ــال املعون ــة إليص ــيلة فعال وس
ابلحــوث بشــأن دراســات حــاالت حمــددة مــن أجــل تعزيــز فهمنــا هلــذا األمــر.

ــة  ــإن األحجي ــًما، ف ــاخ منقس ــق باملن ــي املتعل ــل العال ــا للتموي وإذا اكن فهمن
يمكــن أن تكــون أكــرث تعقيــًدا عندمــا ننقــل اتلحليــل إىل اآليلــات اإلقليميــة. 
فعــى ســبيل املثــال، ترتكــز معظــم املــوارد يف منطقــة أمريــكا الالتينيــة وابلحــر 
الاكريــيب يف أكــرب االقتصــادات يف املنطقة؛ مثل املكســيك والربازيــل. وىلع انلقيض 
مــن ذلــك، فــإن بقيــة ابلــدلان، وال ســيما ابلــدلان املعرضــة بشــدة ملخاطــر تغــري 
املنــاخ )مثــل تلــك الــيت 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 تغــري املنــاخ UNFCCC، إىل مفــرتق طــرق. فــي نهايــة اعم 2015، اجتمعــت 
ــاخ COP21، واذلي  ــس مــن أجــل مؤتمــر القمــة املعــّي باملن احلكومــات يف باري
ــإن  ــك، ف ــا. ومــع ذل ــزم اعمليًّ ــاخ املل ــد للمن ــاق ادلويل اجلدي صــاغ بنجــاح االتف
ــوح  ــن الطم ــا م ــيًّا اعيلً ــتوى سياس ــب مس ــامل ال يتطل ــدف الش ــذا اهل ــوغ ه بل
فحســب، بــل أيًضــا الزتامــات علميــة مــن جانــب املجتمــع ادلويل، وال ســيما فيمــا 
يتعلــق بموضــوع اتلمويــل املرتبــط باملنــاخ. ووفًقــا للتقديــرات األخــرية الصــادرة 
ــام اذلي  ــل الع ــإن اتلموي ــن COP21، ف ــادي والعرشي ــراف احل ــر األط ــن مؤتم ع
ــار دوالر ســنويًّا  ــة ســيؤدي إىل مــا ال يقــل عــن 18.8 ملي تقدمــه ابلــدلان انلامي
ــادة  ــراف بزي ــددة األط ــة متع ــارف اإلنمائي ــع املص ــد مجي ــول اعم 2020، وتتعه حبل
اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ يف ابلــدلان املتقدمــة بقــدر كبــري حبلــول 2020 إىل أكــرث 

ــار دوالر ســنويًّا)189(. مــن 30 ملي

ــل ادلول  ــة أن تتحم ــة ىلع أهمي ــدلان انلامي ــن ابل ــد م ــددت العدي ــد ش وق
الصناعيــة مســئويلة أكــرب عــن تغــري املنــاخ، نظــًرا النبعاثاتهــا اتلارخييــة 
واحلايلــة مــن اغزات االحتبــاس احلــراري وقدرتهــا املتفوقــة ىلع االســتجابة تلغــري 
املنــاخ. وىلع العكــس مــن ذلــك، فــإن ادلول متقدمــة انلمــو يه األكــرث حاجــة 
ــف)190(.  ــراءات اتلكي ــل( وإج ــطة ادلخ ــدلان متوس ــيما ابل ــف )وال س إىل اتلخفي
ــايل( يف اعم 2007، داع الربنامــج  وتمشــيًا مــع هــذه احلجــة، ومــع خطــة عمــل )ب
ــل إلجــراءات اتلكيــف واتلخفيــف يف ابلــدلان  ــري اتلموي ادلول املتقدمــة إىل توف

ــة. انلامي
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املوارد اجلديدة واإلضافية
ويف   ،2009 اعم  كوبنهاجــن  يف  عــرش  اخلامــس  األطــراف  مؤتمــر  منــذ 
ــت  ــراف )16، و17، و18، و19، و20(؛ وافق ــرات األط ــة ملؤتم ــااعت الالحق االجتم
ــف.  ــف واتلخفي ــة« للتكي ــدة وإضافي ــوارد جدي ــري »م ــة ىلع توف ــدلان املتقدم ابل
وىلع املــدى الطويــل، الزتمــت هــذه ابلــدلان بهــدف يتمثــل يف تعبئــة 100 مليــار 
دوالر أمريكــي ســنويًّا حبلــول اعم 2020 تللبيــة احتياجــات ادلول انلاميــة 
ــددة  ــة ومتع ــة، اثلنائي ــة واخلاص ــوارد، العام ــن امل ــعة م ــة واس ــالل »طائف ــن خ م
األطــراف، بمــا يف ذلــك مــوارد اتلمويــل ابلديلــة«)191(. اجلهــود املبذولــة للتخفيــف 
مــن تغــري املنــاخ واتلكيــف معــه تنطــوي ىلع اســتخدام كميــة هائلــة من املــوارد، 
ــرًيا للمجتمــع ادلويل والزتامــه بدعــم ابلــدلان اهلشــة. ومــع  ــا كب ممــا يمثــل حتديً
ذلــك، فــإن األســئلة احلاســمة حــول مــن أيــن ســتأيت هــذه األمــوال، ومــن اذلي 
ينبــي أن يدفــع، وكيــف وأيــن ينبــي تســليم األمــوال، ال تــزال مفتوحــة للنقــاش. 
وبمــا أن تدابــري اتلخفيــف واتلكيــف تنطــوي ىلع حتديــات مايلــة ضخمــة، فمــن 
ــدار  ــغ مق ــم يبل ــاخ. وك ــري املن ــف تغ ــيدفع تكايل ــن س ــاؤل عم ــر بالتس اجلدي
ــع  ــم توزي ــاح للمجتمــع ادلويل للتصــدي هلــذه الظاهــرة؟ وكيــف يت ــل املت اتلموي

هــذه األمــوال ومــن خــالل أي اآليلــات؟

ــوال  ــتخدام األم ــاخ واس ــري املن ــم تغ ــيت حتك ــة ال ــادئ احلايل ــتند املب وتس
ــار تغــري املنــاخ و/ أو  ــة املايلــة ادلويلــة للتخفيــف مــن آث ادلويلــة تلوفــري املعون
اتلكيــف معــه، وهــو مــا ينبــي اعتبــاره إضافــة إىل املســاعدة اإلنمائيــة. واكن هــذا 
ــا يف االتفاقيــات ادلويلــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ منــذ ابلدايــة)192(.  عنــرًصا حموريًّ
والواقــع أن االتفاقيــة اإلطاريــة - املتفــق عليهــا يف اعم 1992 - ذكــرت أن ابلــدلان 
املتقدمــة ســتوفر مــوارد مايلــة جديــدة وإضافيــة للبــدلان انلاميــة. وكمــا أشــارت 
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ــان  ــوال، وضم ــر األم ــادة تواف ــن، وزي ــدة املاحن ــيع قاع ــإن توس ــا)193(، ف إيفانوف
ــا األولويــات الرئيســية  ــؤ بهــا، يه حايلًّ تدفقــات مايلــة مســتقرة ويمكــن اتلنب

ــة ادلويلــة. لــإلدارة ابليئي

يتكــون اهليــل املــايل ادلويل تلغــري املنــاخ حايلًّــا مــن ثالثــة مصــادر رئيســية. 
املصــدر األول: ثنــايئ، ويــأيت مــن اتلعــاون املبــارش بــن احلكومــات ويتــم تنفيــذه 
مــن خــالل اتلحويــالت املبــارشة مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة. واملصــدر 
ــايخ  ــتثمار املن ــق االس ــز ىلع صنادي ــراف، ويرك ــدد األط ــوع متع ــو انل ــاين: ه اثل
واملنظمــات متعــددة األطــراف؛ مثــل ابلنــك ادلويل واملصــارف اإلقليميــة متعــددة 
األطــراف. واملصــدر اثلالــث: هــو جمموعــة مــن اآليلــات الــيت أنشــأتها االتفاقيــة 
ــا  ــوال وآثاره ــات إدارة األم ــع عملي ــث تتمت ــاخ؛ حي ــري املن ــأن تغ ــة بش اإلطاري
ــق  ــات مرف ــذه اآليل ــمل ه ــدة. وتش ــام املعاه ــار نظ ــة يف إط ــن الرشعي ــد م بمزي
 ،CIF وصنــدوق االســتثمار املنــايخ ،AF وصنــدوق اتلكيــف ،GEF ابليئــة العامليــة
ومؤخــًرا صنــدوق املنــاخ األخــر GCF، فضــاًل عــن آيلــات مايلــة جديــدة؛ مثــل 
املدفــواعت القائمــة ىلع انلتائــج خلفــض االنبعاثــات انلامجــة عــن إزالــة الغابــات، 
واتلدهــور، وحفــظ الغابــات REDD+، والطاقــات انلظيفــة))19(. باإلضافــة إىل ذلك، 
زادت ابلــدلان انلاميــة مــن إنفاقهــا، مــن خــالل مزيانيتهــا الوطنيــة، ىلع األنشــطة 
املتصلــة باملنــاخ. غــري أن الطابــع متعــدد األبعــاد والشــامل تلغــري املنــاخ يــويح 

بــأن اتلمويــل العــام ادلويل ال يــزال هزيــاًل بانلظــر إىل ضخامــة هــذه الظاهــرة.

ــة، و60  ــة ادلويل ــق العام ــن الصنادي ــا م ــن 50 صندوقً ــرث م ــا أك ــد حايلًّ ويوج
ــتثمار  ــق االس ــن صنادي ــة(، و6000 م ــمية والطوعي ــون )الرس ــواق الكرب ــن أس م
ــإن  ــك، ف ــة إىل ذل ــل »األخــر«. باإلضاف اخلــاص الــيت تدعــم مــا يســى باتلموي
أنــوااًع متعــددة مــن اتلمويــل )مثــل الكربــون 1، وتمويــل مبــادرة REDD+، إلــخ( 
ــة  ــات القطاعي ــل االقرتاب ــل )مث ــد واتلموي ــن أدوات اتلوري ــة م ــة متنوع وجمموع
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القائمــة ىلع انلتائــج، واملدفــواعت، إلــخ( آخــذة يف الظهــور واتلطــور برسعــة بينمــا 
ــتوعبت  ــيك يف اعم 2012، اس ــة املكس ــة. ويف حال ــدة إضافي ــات جدي ــل حتدي تش
ابلــدل - إىل جانــب 10 بــدلان أخــرى - مــا يقــرب مــن 5)% مــن املــوارد ادلويلــة 
املتعلقــة بتغــري املنــاخ)195(. باإلضافــة إىل ذلــك، أنشــأ عــدد مزتايــد مــن ابلــدلان 
ــن ادلول  ــدد م ــن ع ــاًل م ــى تموي ــاخ تتل ــري املن ــة تلغ ــق وطني ــة صنادي املتلقي
املتقدمــة يف حماولــة تلنســيق ومواءمــة مصالــح املاحنــن مــع األولويــات الوطنيــة. 

ــك فــإن هيــل اتلمويــل العالــي للمنــاخ مســألة معقــدة. وذلل

أمــا بالنســبة لإلفــراج عــن األمــوال، فــإن الوســائل املتاحــة حايلًّــا يه آيلــات 
ــات  ــاهلية وآيل ــروض التس ــح والق ــذه املن ــمل ه ــا. وتش ــة بطبيعته ــة واعم خاص
ــات  ــار آيل ــوارد يف إط ــة ىلع امل ــاريع القائم ــة باملش ــليم اخلاص ــاف والتس اإلنص

.CDM ــة ــة انلظيف اتلنمي

اتلحديات
ــل  ــات اتلموي ــايل آليل ــار احل ــإن االنتش ــة، ف ــرشوط احلرج ــتوى ال وىلع مس
املتعلقــة باملنــاخ يزيــد مــن حتديــات اتلنســيق واحلصــول ىلع اتلمويــل)196(. وكمــا 
ُذكــر أعــاله، ينطــوي اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ ىلع تدفقــات مــن األمــوال مــن 
ــا  ــة ملســاعدة ادلول الفقــرية ىلع خفــض انبعاثاته ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلامي
ــون دوالر،  ــغ 356 ملي ــد بمبل ــم اتلعه ــد ت ــاخ. وق ــري املن ــار تغ ــع آث ــف م واتلكي
وإيــداع 9)7 مليــون دوالر يف هــذه الصناديــق منــذ العــام املــايض. واكنــت اململكة 
ــان أكــرب املســاهمن يف  ــا وايلاب ــة وأملاني ــات املتحــدة األمريكي املتحــدة والوالي
هــذه الصناديــق. ويف الفــرتة مــا بــن أكتوبــر 2012، وســبتمرب 2013، تمــت املوافقــة 
ىلع 31) مليــون دوالر ملشــاريع جديــدة، و29) مليــون دوالر دلعــم 157 مــرشواًع، 

أي بزيــادة قدرهــا 23% عــن عــدد املشــاريع املعتمــدة يف الســنة الســابقة)197(.
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ــو  ــي حن ــاخ العال ــل املن ــنوية تلموي ــات الس ــوع اتلدفق ــغ جمم يف اعم 2013 بل
331 مليــار دوالر، أي مــا يقــل عــن مســتويات اعم 2012 بمبلــغ 28 مليــار دوالر 
ــار  ــغ 137 ملي ــطاء بمبل ــة والوس ــة العام ــات الفاعل ــاهمت اجله ــي. وس أمريك
دوالر، وهــو مــا لــم يتغــري إىل حــدٍّ كبــري عــن العــام الســابق. وقــد بلــغ جممــوع 
ــار دوالر أو  ــدار 31 ملي ــض بمق ــار دوالر، واخنف ــة 193 ملي ــتثمارات اخلاص االس
)1% مــن اعم 2012. انقســمت تدفقــات اتلمويــل املتعلــق باملنــاخ بالتســاوي تقريبًــا 
بــن ادلول املتقدمــة وادلول انلاميــة )غــري اتلابعــة ملنظمــة اتلعــاون االقتصــادي 
ــم  ــض حج ــوايل. واخنف ــار دوالر ىلع اتل ــار دوالر، و165 ملي ــة(، )16 ملي واتلنمي
األمــوال املتدفقــة مــن ادلول املتقدمــة إىل ادلول انلاميــة بمقــدار 8 مليــار دوالر 
ــن  ــراف م ــددة األط ــاهمات املتع ــت املس ــار دوالر، واخنفض يف 2012، إىل )3 ملي
ــتثمار  ــد االس ــارات دوالر، وتعاق ــدار 5 ملي ــايئ بمق ــل اإلنم ــات اتلموي مؤسس
ــن  ــرب م ــا يق ــتثمار م ــم اس ــد ت ــي. وق ــار دوالر أمريك ــدار 2 ملي ــاص بمق اخل
ــة يف  ــات الفاعل ــأ. واكن للجه ــدلان املنش ــات يف ب ــوع اتلدفق ــاع جمم ــة أرب ثالث
القطــاع اخلــاص تركــزي كبــري ىلع االســتثمار املحــي؛ حيــث تــم اإلبقــاء ىلع )17 
ــات  ــدل ىلع أن بيئ ــدل املنشــأ. وهــذا ي ــار دوالر أو 90% مــن اســتثماراتها يف ب ملي
ــري ىلع  ــة للتأث ــرة، رضوري ــل خماط ــا أق ــور أنه ــيواًع واملتص ــرث ش ــتثمار األك االس
ــراز أهميــة أطــر السياســات املحليــة يف إطــالق العنــان  قــرارات االســتثمار، وإب

ــاخ. ــق باملن ــل املتعل ــات اتلموي تلدفق

يقــدم األداء ىلع الصعيــد اإلقليــي ســمات خمتلفــة. فبــدلان أمريــكا الالتينية 
ــكا  ــة ألمري ــة االقتصادي ــا للجن ــا. ووفًق ــا خمتلًف ــال اكن أداؤه ــبيل املث ىلع س
الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر الاكريــيب ECLAC؛ ومنــذ )200 إىل 2012، تمــت املوافقــة 
ــغ  ــذا املبل ــة. وزاد ه ــرشواًع يف املنطق ــدد 220 م ــار دوالر لع ــغ 2.035 ملي ىلع مبل
ــار دوالر  ــغ 3)1.1 ملي ــذ مبل ــوع، اخت ــذا املجم ــن ه ــن 2011. وم ــبة 118% ع بنس
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شــل منــح تدعــم أغلبيــة املشــاريع املعتمــدة. ويقــدم 892 مليــون دوالر يف شــل 
ــة  ــا انلظيف ــدوق اتلكنولوجي ــن صن ــة م ــاريع ممول ــرشة مش ــاهلية لع ــروض تس ق
ــق  ــار صنادي ــات FIP يف إط ــتثمار يف الغاب ــج االس ــد لربنام ــرشوع واح CTF، وم

االســتثمار املنــايخ اتلابعــة للبنــك ادلويل CIFs، الــيت تنفــذ يف املنطقــة مــن قبــل 
مــرصف اتلنميــة للبــدلان األمريكيــة IADB. واعتبــاًرا مــن أكتوبــر 2012، بلــغ 

ــرشواًع)198(. ــدد 110 م ــون دوالر لع ــق 397.15 ملي ــايل املنف ــغ اإلمج املبل

ــة  ــق ابليئ ــد رصف مرف ــاهلية. وق ــروض تس ــل كق ــذا اتلموي ــم ه ــدم معظ يق
ــون  ــوايل 169 ملي ــى اآلن: ح ــة ح ــل إىل املنطق ــن اتلموي ــم م ــرب حج ــة أك العاملي
ــة  ــتثمر اململك ــف. وتس ــاريع اتلخفي ــن مش ــدد )) م ــح لع ــل من دوالر يف ش
املتحــدة والرنويــج وايلابــان وأملانيــا أيًضــا يف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر 
الاكريــيب. تعتــرب ايلابــان والرنويــج همــا أكــرب املســاهمن اثلنائيــن؛ حيــث تقــدم 
ــاع  ــف يف القط ــايس للتخفي ــل أس ــي بش ــون دوالر أمريك ــان 7)3 ملي ايلاب
ــي  ــون دوالر أمريك ــن 337 ملي ــرث م ــج أك ــت الرنوي ــن قدم ــاص، يف ح اخل

.)199(+REDD ــادرة ــان مب ــن يدعم لربناجم

ومــع ذلــك، فــإن جــزًءا مــن هــذه األحجيــة االقتصاديــة هــو فهــم مــا إذا اكنت 
هــذه األمــوال حــارضة يف املشــالك املناخيــة األكــرث إحلاًحــا يف املنطقة؛ مثــل تراجع 
ــون  ــاد مــايئ نلحــو 77 ملي ــؤدي إىل إجه ــيت يمكــن أن ت ــة، وال ــار اجلليدي األنه
شــخص حبلــول اعم 2020، واســتمرار إزالــة الغابــات يف الغابــات املداريــة. ويعــي 
ضعــف أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة ابلحــر الاكريــيب إزاء اآلثــار املتحملــة تلغــري 
ــر، إن  ــل والفق ــاواة يف ادلخ ــدم املس ــتمرار ع ــبب اس ــت بس ــيت تفاقم ــاخ، وال املن
احتياجــات اتلكيــف يف املنطقــة جيــب أن تصبــح أكــرث مركزيــة يف اســرتاتيجيات 

اتلنميــة املســتدامة الوطنيــة.
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صندوق املناخ األخرض
ــاء  ــدة، إنش ــة املعق ــذه األحجي ــام هل ــع انلظ ــة لوض ــاوالت اهلام ــن املح وم
ــاذ يف ــزي انلف ــل ح ــر GCF اذلي دخ ــاخ األخ ــدوق املن ــو صن ــدة ه  أداة جدي
ــول  ــة ىلع احلص ــرص ادلول انلامي ــة حت ــذه اآليل ــالل ه ــن خ ــمرب 2013. وم ديس
ــا  ــك ادلويل، وإخضاعه ــل ابلن ــة؛ مث ــات ادلويل ــرور باملؤسس ــل دون امل ىلع اتلموي
ــن  ــنويًّا م ــار دوالر س ــم 100 ملي ــدوق تقدي ــزتم الصن ــا. ويع ــا ورشوطه  لقواعده
اعم 2020 دلعــم اتلخفيــف واتلكيــف ملعاجلــة املشــلة. وقــد تــم اقــرتاح صنــدوق 
املنــاخ األخــر يف اعم 2009 خــالل مؤتمــر األطراف اتلابــع التفاقية األمــم املتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، يف كوبنهاجــن )ادلانمــارك(، وتمــت املوافقــة عليــه 
ــاع مؤتمــر األطــراف يف اكنكــون )املكســيك، 2010(.  يف الســنة اتلايلــة يف اجتم
واكنــت املكســيك أحــد املروجــن العامليــن الرئيســين للصنــدوق. فاملســتفيدون 
املحتملــون مــن هــذا الصنــدوق هــم باألســاس ادلول الــيت تديــر مشــاريع انلقــل 
ــا  ــا تشــمل أيًض ــون، ولكنه ــاين أكســيد الكرب ــات ث ــة إىل احلــد مــن انبعاث الرامي
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــن ارتف ــررة م ــة املت ــات املحلي ــن املجتمع ــود إاعدة توط جه
ــر  ــاريع. ويدي ــن املش ــة م ــة طويل ــل، وقائم ــف املحاصي ــاف وتل ــر، واجلف ابلح
الصنــدوق جملًســا مــن )2 عضــًوا بتمثيــل متســاو لــدلول املتقدمــة وادلول انلاميــة. 
ومــن بــن األعضــاء ممثلــو شــيي، وبــريو، وكولومبيــا، واملكســيك، وكوبــا، وبلــزي، 
اذليــن يتشــاركون يف الرئاســة. وابلنــك ادلويل هــو مديــر الصنــدوق املؤقــت خــالل 

الســنوات اثلــالث األوىل.

ــف؛  ــرة يف جني ــدوق ألول م ــس إدارة الصن ــع جمل ــطس 2012، اجتم يف أغس
حيــث بــدأ يف وضــع األســس للتشــغيل. ويف هــذا االجتمــاع األول، وضعــت قائمــة 
ــا؛ مــن حيــث فعايلــة  بالقضايــا واملهــام املعلقــة ولكــن لــم حيــرز تقدًمــا حقيقيًّ
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ــا  ــااًع ثانيً ــد اجتم ــد عق ــر. وق ــاخ األخ ــدوق املن ــغيل صن ــات تش ــذ آيل تنفي
للمجلــس يف ســوجندو بكوريــا اجلنوبيــة يف أكتوبــر مــن نفــس العــام، وبــدأت 
املناقشــات بشــأن القواعــد املتعلقــة بمشــاركة ادلول املراقبــة. غــري أن املجلــس، 
كمــا حــدث يف املــرة الســابقة، لــم يتقــدم بشــل أســايس يف ختطيــط األنشــطة)200(.

ويف اعم 2013، عقــد جملــس إدارة صنــدوق املنــاخ األخــر اجتماعــه اثلالــث 
ــرز هــذه القــرارات  ــه قــرارات خمتلفــة. واكن مــن أب يف برلــن، واذلي اختــذت في
»القواعــد اإلجرائيــة اإلضافيــة«، ويه جمموعــة مــن اإلجــراءات لتشــغيل صنــدوق 
ــيب  ــاركة ودور مراق ــن مش ــل ع ــا تفاصي ــان أيًض ــن ابلي ــر. ويتضم ــاخ األخ املن
ــس  ــع املجل ــاد. اجتم ــة االعتم ــن عملي ــاًل ع ــدوق، فض ــدين يف الصن ــع امل املجتم
مــرة أخــرى يف يونيــة 2013 يف كوريــا اجلنوبيــة، ويف أكتوبــر يف باريــس. ويف هــذه 
ــدوق، ويف ترســيم  ــز اهليــل التشــغيي للصن ــا يف تعزي حــرز تقدًم

ُ
االجتمــااعت، أ

ــد  ــيء، فق ــوره ابلط ــن تط ــم م ــوري. وىلع الرغ ــغيل الف ــة للتش ــام الالزم امله
ــا  ــيول، بكوري ــي يف س ــره الرئي ــمرب 2013 يف مق ــدوق يف ديس ــاح الصن ــم افتت ت
اجلنوبيــة. واكن اإلطــالق رمزيًّــا؛ ألن الصنــدوق لــن يعمــل بكامــل طاقتــه حــى 

انلصــف اثلــاين مــن الســنة اتلايلــة.

ويف هــذه املرحلــة، فــإن املــوارد املايلــة للصنــدوق تكــون ضعيفــة إىل حــدٍّ 
مــا. ولــم تســهم عــدة دول ماحنــة تعهــدت بتقديــم األمــوال ىلع انلحــو املخطــط 
هل. يف اعم 2010، تعهــدت ادلول الغنيــة بتوفــري 10 مليــارات دوالر أمريكــي ســنويًّا 
ــول اعم 2020.  ــنويًّا حبل ــار دوالر س ــوال إىل 100 ملي ــة األم ــن 2011، و2013، وتعبئ ب
ــبة  ــض بنس ــل واخنف ــري - ب ــل بكث ــوال اكن أق ــق األم ــإن تدف ــك، ف ــع ذل وم
ــوى  ــا س ــدوق حايلًّ ــر للصن ــع اعم 2012. وال يتوف ــة م ــن يف اعم 2013 باملقارن اثللث
0) مليــون دوالر أمريكــي؛ وجيــب أيًضــا 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 اتلحويــالت العامــة فحســب، بــل 
أيًضــا مــن االســتثمار اخلــاص. والفكــرة يه أن مصــادر اتلمويــل املبتكــرة تكمل 

مــوارد املزيانيــة اتلقليديــة دلعــم الصنــدوق.

ــوي ىلع  ــر ينط ــاخ األخ ــدوق املن ــي لصن ــالق الرس ــإن اإلط ــك، ف ــع ذل وم
حتديــات هائلــة، وال تــزال انلتائــج واآلثــار املحتملــة للمســتفيدين تنتظــر صــدور 
: ال يــزال تشــغيل الصنــدوق يف أيــدي املجلــس واالتفاقيــة اإلطاريــة 

ً
احلكــم. أوال

ــة  ــه كأداة تنفيذي ــم تصميم ــر ت ــاخ األخ ــدوق املن ــاخ. صن ــري املن ــأن تغ بش
لالتفاقيــة اإلطاريــة مــع وجــود جملــس »مســتقل«، وأمانــة اعمــة، ومــا إىل ذلــك. 
وخلصــت املفاوضــات الــيت عقــدت يف ديربــان إىل أن الصنــدوق ســيعمل بتوجيــه 
ــل  ــرى )مث ــق األخ ــالف الصنادي ــاء، وخب ــدلول األعض ــراف ل ــر األط ــن مؤتم م
اتلمويــل املتعلــق باتلكيــف(، فإنــه يوفــر العمــل بتوجيــه مــن مؤتمــر األطــراف 
»وبســلطته«. وهــذا اتلميــزي ادلقيــق يعــي اختالفــات عميقــة بالنســبة للمفاوضــن 
ــدوق  ــار اثلــاين )اســتناًدا إىل صن ــرى يف اخلي ــيت ت مــن الصــن وجمموعــة 77، وال
ــس، ــن املجل ــأن تكوي ــرارات بش ــرتك ق ــد ي ــا ق ــوذيج( مقرتًح ــف انلم  اتلكي

وال سيما استخدام األموال يف أيدي دول الشمال العالي)201(.

خمتتم
يف الســياق األوســع للمعونــة ابليئيــة ادلويلــة، يــؤدي تمويــل تغــري املنــاخ دوًرا 
مزتايــًدا ســواء مــن حيــث مجــع ادلعــم املــايل اجلديــد مــن ادلول املاحنــة املوجهــة 
لــدلول انلاميــة، أو يف عــدد اجلهــات الفاعلــة واملخططــات املايلــة املتاحــة. وقــد 
اكن هنــاك عــدد مــن املبــادرات املتنوعــة، بــدًءا باآليلــات ادلويلــة مثــل االتفاقيــة 
ــه يف ــت صالحيت ــو )اذلي انته ــول كيوت ــاخ، وبروتوك ــري املن ــأن تغ ــة بش  اإلطاري
ــع  ــاد املجتم ــة، ق ــود اتلنظيمي ــب اجله ــال. وإىل جان ــول مونرتي اعم 2012( وبروتوك
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ادلويل عمليــات اتلحــول لزتويــد ابلــدلان بالسياســات واتلكنولوجيــا الــيت يمكــن 
أن حتفــز اســتثمارات جديــدة، وأن تــدرج تغــري املنــاخ يف انلظــم الوطنيــة القائمــة. 
باإلضافــة إىل ذلــك، ينبــي أن توفــر هــذه اجلهــود دعًمــا كبــرًيا بلنــاء نظــم مرنة، ال 
ســيما بالنســبة ألشــد ادلول انلاميــة فقــًرا وضعًفــا، ويه تلــك الــيت ســاهمت بأقــل 

قــدر يف تراكــم اغزات االحتبــاس احلــراري يف الغــالف اجلــوي.

يتفــاوت اتلمويــل العالــي والقــدرة العامليــة املتاحة ىلع اســتيعاب هــذه املوارد 
حبســب الــواكالت وادلول املاحنــة واتلدفقــات اخلاصــة املتاحــة. ويف حــن تمتلــك 
ــاخ،  ــق باملن ــل املتعل ــتخدام اتلموي ــد واس ــة تلويل ــدرات داخلي ــة ق ادلول املتقدم
فــإن كثــرًيا مــن ادلول انلاميــة تفتقــر إىل املــوارد أو املهــارات أو انلظم والسياســات 
ــذه  ــل ه ــم مث ــة. وتتفاق ــاخ بفعايل ــق باملن ــل املتعل ــتخدام اتلموي ــية الس املؤسس
ــاء،  ــراء والنس ــل الفق ــرية؛ مث ــة الكب ــواعت الضعيف ــق يف ادلول ذات املجم العوائ
ــتدامة يف  ــة املس ــداف اتلنمي ــر وأه ــن الفق ــد م ــداف احل ــق أه ــدد حتقي ــا يه مم
املســتقبل. وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن االســتثمارات املايلــة الرئيســية - مــن املصــادر 
العامــة واخلاصــة ىلع الســواء - مطلوبــة أيًضــا لالنتقــال باالقتصــادات الوطنيــة 
إىل مســار منخفــض الكربــون، وخفــض تركــزيات اغزات االحتبــاس احلــراري إىل 

مســتويات آمنــة، وبنــاء مرونــة ادلول الضعيفــة يف مواجهــة تغــري املنــاخ.

غــري أن اتلحديــات الــيت تواجــه إنشــاء تمويــل قــوي تلغري املنــاخ، كما شــوهد 
ــة: فــي ادلول انلاميــة تنــدر األمــوال احلكوميــة  مــن قبــل، يه حتديــات جوهري

املبــارشة وتصبــح املعونــة ابليئيــة ادلويلــة أقــل تركــزًيا.

وال تــزال تعهــدات املاحنــن ادلويلــن غــري 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 
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ــة ينبــي  ــز الريبي ــاخ، ىلع الرغــم مــن أن القواعــد واألنظمــة واحلواف تغــري املن
ــق  ــايل املتعل ــم امل ــرب إىل ادلع ــة أك ــم يف حاج ــن ه ــك اذلي ــوة أوئل ــا بق أن يعززه
باملنــاخ. ويف هــذه ابلانورامــا املعقــدة، يعــد اهليــل املــايل العالــي تلغــري املنــاخ 
قضيــة متطــورة؛ حيــث تنخــرط  اجلهــات الفاعلــة والقواعــد باســتمرار يف عمليــة 

اتلحــول.
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جامعة جزر فارو

مقدمة: احلوكمة، وادلبلوماسية، والعالقات ادلويلة
ملــاذا ينبــي نلــا أن نــويل اهتماًمــا لدلبلوماســية ابليئيــة يف العالقــات ادلويلــة؟ 
وكيــف ينبــي نلــا أن نســى إىل فهــم وتفســري ادلبلوماســية ابليئيــة؟ يف الفصــل 
ــات الــيت تواجــه ادلبلوماســية وادلراســات  ــد بعــض اتلحدي ــدأ بتحدي اتلــايل، أب
ادلبلوماســية إىل جانــب بعــض االســتجابات انلظريــة احلديثــة هلــذه اتلحديــات. 
وإذ يركــز هــذا الفصــل ىلع مثالــن للتغــريات اهلامــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة، 
ــة  ــا، وأن نظري ــؤدي دوًرا هامًّ ــة ت ــية ابليئي ــأن ادلبلوماس  ب

ً
ــداال ــري ج ــه يث فإن

املمارســة ونظريــة الــرسد 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 منطقيــة، وأيًضــا ىلع أنهــا مشــيدة 
ــة. إن  ــاإلدارة ابليئي ــالع ب ــا االضط ــن خالهل ــم م ــيت يت ــات وال ــة باملمارس ومبني
الظاهرتــن املختارتــن املتمثلتــن يف مفاوضــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 
ــوم،  ــيتان ايل ــان أساس ــا ظاهرت ــر، هم ــو األخ ــاخ، وإدارة انلم ــري املن ــأن تغ بش
ومــن املرجــح أن تظــال كذلــك يف الوقــت اذلي يتفــاوض فيــه العالــم ىلع االنتقــال 
إىل اقتصــاد صديــق للبيئــة - واملنــاخ. إن ابلعــض متفائلــون فيمــا يتعلــق بتأثــري 
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الطاقــة املتجــددة؛ إذ وجــدوا أن »الســؤال لــم يعــد هــل ســينتقل العالــم إىل طاقــة 
ــد  أنظــف، ولكــن أصبــح كــم مــن الوقــت سيســتغرق هــذا االنتقــال«)1(. وق
يكــون ابلعــض اآلخــر أكــرث واقعيــة عنــد وصــف اتلحديــات السياســية، قائلن: 
إنــه »مــن الواضــح أنــه إذا اكن للعالــم أن يتحــرك حنــو مســار للنمــو االقتصــادي 
ــب  ــاخ، فيج ــث املن ــن حي ــة م ــرث مرون ــون وأك ــث الكرب ــن حي ــاءة م ــرث كف أك
ــا«)2(. وبغــض انلظــر عــن الطــرق املذكــورة  اختــاذ إجــراء اقتصــادي أكــرث إلزاًم
أعــاله، يبــدو مــن الواضــح أن العالــم يف مرحلــة انتقايلــة. ومــن انلاحيــة العمليــة، 
توفــر ادلبلوماســية ابليئيــة رؤيــة ثاقبــة للعالقــات ادلويلــة لفهــم هــذا اتلحــول 

وتفســريه.

ادلبلوماسية: اتلحديات واالقرتابات اجلديدة
ــة،  ــات ادلويل ــًدا يف العالق ــواًع جدي ــون موض ــية أن تك ــكاد ادلبلوماس ال ت
ــن  ــة م ــب املختلف ــق باجلوان ــا يتعل ــال فيم ــن األعم ــد م ــت العدي ــد كتب وق
ــة  ــية الغربي ــت ادلبلوماس ــف أصبح ــن ادلول وكي ــوار ب ــل احل ــية؛ مث ادلبلوماس
ــدة))(،  ــم املتح ــر األم ــية مؤتم ــة)3(، أو ىلع دبلوماس ــة العاملي ــن ىلع السياس تهيم
أو ىلع ادلبلوماســية ابليئيــة)5(. كمــا أنــه ليــس مــن اجلديــد أن ينظــر إىل 
ادلبلوماســية وادلراســات ادلبلوماســية ىلع أنهــا غــري ذات صلــة، ومنتقــدة 
ــري)7(. ويف  ــة الفق ــات ادلويل ــل العالق ــا طف ــا بأنه ــرية)6( أو وصفه ــا خط باعتباره
ــإن  ــة، ف ــادة الزنعــة القومي ــم تهميشــها يف مواجهــة العوملــة وزي ــد ت ــه ق حــن أن
ادلبلوماســية وادلراســات ادلبلوماســية ال تــزال حيــة ونشــطة، كمــا يتضــح مــن 
ــية  ــًرا)8(، وادلبلوماس ــدر مؤخ ــة اذلي ص ــية احلديث ــفورد لدلبلوماس ــل أكس ديل
ــة)10(.  ــة العاملي ــع السياس ــية وصن ــدلات)9(، وادلبلوماس ــة جم ــة ذات األربع ادلويل
ــن ادلول  ــوار ب ــاع واحل ــاوض واإلقن ــو اتلف ــية ه ــدي لدلبلوماس ــم اتلقلي إن الفه
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ــن  ــي م ــتوى اتلعلي ــع املس ــق رفي ــا فري ــوم به ــيت يق ــيادة، ال ــاوية ذات الس املتس
املوظفــن املدنيــن/ ادلبلوماســين يف وزارة اخلارجيــة)11(. وجيــري الطعــن يف هــذه 
الصــورة بطــرق عــدة. ســأقوم هنــا بتســليط الضــوء ىلع ثالثــة فقــط: )1( تمــارس 
ــة،  ــوزارة اخلارجي ادلبلوماســية أيًضــا مــن قبــل موظفــن مدنيــن غــري تابعــن ل
وجهــات فاعلــة مــن غــري ادلول)12(. )2( ادلبلوماســية كممارســة تتــم وفًقــا 
ــض ادلول  ــه بع ــون في ــايع دويل، تك ــال اجتم ــايع أو جم ــل اجتم ــام تسلس نلظ
ــة  ــلطة يف املمارس ــم - الس ــن غريه ــريم م ــل اهل ــين أىلع يف التسلس وادلبلوماس
العمليــة عالئقيــة)13(. )3( هنــاك تبايــن وجــودي بــن اعلــم ادلبلوماســين، 
ــون  ــد اذلي تك ــة))1(، إىل احل ــات ادلويل ــية يف العالق ــية الرئيس ــح ادلراس واملن
ــة متخلفــة عــن  ــات ادلويلــة األمريكي ــة العالق ــال، »نظري ــه، ىلع ســبيل املث في
املمارســة ادلبلوماســية األمريكيــة«)15(. وقــد اســتعيض عــن الصــورة اتلقليديــة 
لدلبلوماســية بصــورة لدلبلوماســية اهلجينــة مــع جهــات فاعلــة متعــددة، وقضايــا 

ــددة. ــات متع ــددة، وممارس متع

ــل  ــذا الفص ــيوجز ه ــرية، س ــة األخ ــتجابات انلظري ــارة إىل االس ــل اإلش وقب
ــة  ــة العاملي ــن يف اإلدارة ابليئي ــا الطع ــم به ــيت ت ــة ال ــن للكيفي ــن حمددي مثال
ــم  ــة األم ــأن منظوم ــام ب ــم الع ــن الفه ــاالن م ــذان املث ــع ه ــية. وينب وادلبلوماس
املتحــدة تبــدو غــري قــادرة ىلع اتلوصــل إىل حلــول فعالــة لقضايــا ابليئــة 
ــاخ يف مؤتمــر  ــة باملن ــار املفاوضــات املتعلق ــاخ، وال ســيما عقــب انهي وتغــري املن
األطــراف-15 يف كوبنهاجــن، ادلانمــارك اعم 2009. »الــرأي العــام ]...[ هــو أن هنــاك 
 بطبيعتــه بشــأن ادلبلوماســية املناخيــة يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة 

ًّ
شــيئًا خمتــال

بشــأن تغــري املنــاخ بوجــه خــاص وحتــت إرشاف األمــم املتحــدة بوجــه اعم«)16(. 
ــي: ــا ي ــك م ــن كذل ــين وابلاحث ــد ادلبلوماس ــظ أح ــد الح وق
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ــا  ــوأ مم ــراف أس ــددة األط ــدة متع ــم املتح ــة األم ــايل يف عملي ــع احل إن الوض
ــات غــري امللزمــة  ــه قبــل كوبنهاجــن. والفشــل يف تبــي أخــف اإلعالن اكن علي
املمكنــة يؤكــد اآلفــاق القاتمــة لعمليــة األمــم املتحــدة القائمــة ىلع توافــق اآلراء 
لالســتجابة تلغــري املنــاخ. ]…[ وبينمــا كنــا نأمــل قبــل ذلــك أن يتمكــن رؤســاء 
ادلول انلافــذون مــن حــل اخلالفــات السياســية املعلقــة يف رضبــة واحــدة، فقــد 
ــتطيعون تســوية  ــتوى ال يس ــادة األىلع مس ــل. إذا اكن الق ــك األم ــى ذل ــا ح فقدن

ــتطيع)17(؟ ــن يس ــات، فم اخلالف

ــة الرئيســية  ــت[ األطــراف الفاعل ــاد مؤتمــر األطــراف-16 »]قال ــل انعق قبي
ــدد  ــن أن حي ــدة ]…[ يمك ــات اجلدي ــل يف املناقش ــن اتلعط ــد م ــاك املزي أن هن
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 عــرش فيمــا يتعلــق 
ــة  ــإلدارة ابليئي ــد ل ــي املزتاي ــام املؤس ــة باالنقس ــة املتعلق ــات املزتامن باالجتاه
العامليــة)19(، واتلجــارب املناخيــة)20(، وتدابــري إدارة تغــري املنــاخ عــرب الوطنيــة)21(. 
ــد اعدت  ــاخ، فق ــدة إلدارة املن ــاحات اجلدي ــول واملس ــذه املي ــن ه ــم م وىلع الرغ
مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ إىل مســارها. ويف إطــار 
ــدة  ــية جدي ــات دبلوماس ــكيل جمتمع ــهد تش ــا، تش ــة وخارجه ــة اإلطاري االتفاقي
ــوب  ــال املطل ــة يف االنتق ــات املتمثل ــدي للتحدي ــة للتص ــة رشااكت اعملي وإقام
ــة  ــن املجالــن العامــن لــإلدارة ابليئي ــد. كمــا أن هذي إىل نظــام اقتصــادي جدي

ــالن. ــة يتداخ العاملي
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استجابة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
ــق اآلراء،  ــم بتواف ــرش إىل تفاه ــادس ع ــراف الس ــر األط ــل مؤتم ــد توص وق
وقــام بتبــي اتفاقــات اكنكــون، وأاعد إقــرار بعــض اثلقــة والرشعيــة يف االتفاقيــة 
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ. وقــدم مؤتمــر األطــراف الســابع عــرش يف ديربــان، 
ــر  ــدر مؤتم ــد أص ــان. وق ــاج ديرب ــم منه ــرف باس ــا يع ــا، نصًّ ــوب إفريقي جن
األطــراف احلــادي والعرشيــن يف باريــس، فرنســا، اتفاقًا اعمليًّــا جديــًدا يف اعم 2015. 
وتمكــن مؤتمــر األطــراف اثلامــن عــرش يف ادلوحــة، قطــر، مــن إنهــاء املفاوضات 
ــع  ــايل(، ووض ــل ب ــة عم ــرش )خط ــث ع ــراف اثلال ــر األط ــن مؤتم ــة م القديم
جــدول زمــي أكــرث تفصيــاًل ملنهــاج ديربــان)22(. كمــا اعتمــد مؤتمــر األطــراف 
اثلامــن عــرش رســميًّا فــرتة الــزتام ثانيــة بموجــب بروتوكــول كيوتــو. ويف حتليــل 
أجــري مؤخــًرا اســتناًدا إىل عــدد كبــري مــن املقابــالت مــع املتفاوضــن، قيــل إن 
اجلهــود ادلبلوماســية الــيت بذتلهــا الرئاســة املكســيكية ملؤتمــر األطــراف، والــيت 
ــا  ــل حــوار اكرتاخين ــة، واحلــوارات غــري الرســمية مث اســتندت إىل وزارة اخلارجي
ــا يف الرجــوع باملفاوضــات مــرة أخــرى  مــن أجــل العمــل اتلقــديم، صنعــت فارقً
إىل املســار الصحيــح)23(. وقــد برهــن لكٌّ مــن بالكســيكجري ونيلســن))2( كذلــك 
ىلع أن املجمــواعت السياســية اجلديــدة مثــل حــوار اكرتاخينــا قــد غــريت املشــهد 

ــا للمفاوضــات ابلنــاءة.  جديــًدا ممكنً
ً

الــرسدي للمفاوضــات، ممــا خلــق جمــاال

شباكت انلمو األخرض
ــر  ــة ملؤتم ــيك املضيف ــب املكس ــارك، إىل جان ــا وادلانم ــدأت كوري ــد ب وق
ــات  ــل بفاعلي ــا يتص ــر فيم ــو األخ ــز انلم ــرش، يف تعزي ــادس ع ــراف الس األط
ــأن  ــة بش ــة اإلطاري ــات االتفاقي ــة ملفاوض ــة تكميلي ــة كعملي ــة اإلطاري االتفاقي
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ــد انضــم إىل هــذا  ــاخ، وأنشــأتا حتالــف انلمــو األخــر يف اعم 2010. وق تغــري املن
اتلحالــف لكٌّ مــن الصــن وكينيــا وقطــر يف اعم 2012، وإثيوبيــا يف اعم )201، وفيتنــام 
ــمل  ــر ليش ــو األخ ــكالن انلم ــارك تش ــا وادلانم ــت كوري ــا فتئ يف اعم 2015. وم
ــاع  ــتثمار يف القط ــالل االس ــن خ ــاص م ــام واخل ــن الع ــن القطاع ــرشااكت ب ال
األخــر واملبــادئ املدفوعــة باعتبــارات الســوق، وإن اكنتــا ال تــزاالن ىلع اتصــال 
ــة  ــتدامة العاملي ــة املس ــاهمة يف اتلنمي ــل املس ــن أج ــر م ــو األخ ــط بانلم نش
والقضــاء ىلع الفقــر. ويبــدو أن أحــد األغــراض إىل جانــب ماكفحــة تغــري املنــاخ 
يتمثــل يف وضــع كوريــا وادلانمــارك واملكســيك كأعضــاء مســئولن يف املجتمــع 
العالــي - مــع ســد الفجــوة بــن الشــمال واجلنــوب كهــدف مركــزي تلحالــف 

انلمــو األخــر.

ــا، بدعــم مــايل دانمــاريك، املعهــد العالــي للنمــو  ويف اعم 2010، أنشــأت كوري
 .GF3 ــر ــو األخ ــي للنم ــدى العال ــارك املنت ــت ادلانم ــر GGGI، وافتتح األخ
ــة  ــة اكمل ــة دويل ــر منظم ــو األخ ــي للنم ــد العال ــح املعه ــذ اعم 2012، أصب ومن
العضويــة، تعمــل كمنتــدى للــرشاكء وكأمانــة تلحالــف انلمــو األخــر املوجــود 
ــو  ــي للنم ــدى العال ــن املنت ــجع لكٌّ م ــد ش ــة. وق ــة ادلانماركي يف وزارة اخلارجي
ــر يف  ــو األخ ــط انلم ــل نش ــر بش ــو األخ ــي للنم ــد العال ــر، واملعه األخ
مؤتمــرات القمــة اخلاصــة بهمــا، ويف منابــر أخــرى مثــل مؤتمــرات القمــة الــيت 

ــو+20. ــن، وري ــة العرشي ــة، وجمموع ــة اإلطاري ــا االتفاقي عقدته

استجابات العالقات ادلويلة للتغريات يف اإلدارة ابليئية العاملية
جيســد حــوار اكرتاخينــا واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر اتلغــريات اهلامــة 
يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة الــيت تــؤدي فيهــا ادلبلوماســية دوًرا حاســًما. ويمكــن 
حتليــل هــذه األمثلــة مــن خــالل االقرتابــات املهيمنــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة، 
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ــل  ــري أن تفضي ــتويات)25(. غ ــددة املس ــة متع ــة احلوكم ــام، أو نظري ــة انلظ أو نظري
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 غــري 
ادلول، واألفــاكر واحلوكمــة ىلع مســتويات متعــددة. أمــا نظريــة احلوكمــة متعــددة 
املســتويات فتأخــذ املوقــف املعاكــس. ويبــدو أن كال انلظريتــن يفتقــدان ادلور 
ــدرج  ــن. وتن ــري احلكومي ــون وغ ــيون احلكومي ــه ادلبلوماس ــم اذلي يؤدي احلاس
ــة،  ــات العقالني ــل مقارب ــا يف ظ ــاخ عموًم ــة باملن ــات املتعلق ــات املفاوض أدبي
ــا مــا يكــون االقرتابــان األوالن نظريــن، يف حــن  ـً وابلنائيــة، والوصفيــة)26(. واغبل
ــة  ــات العقالني ــذ املقارب ــه. وتأخ ــيايس اتلوج ــون س ــا يك ــا م ــري اغبًل أن األخ
ــا  ــل فهمن ــيت تش ــب، ال ــات ىلع األغل ــل الفرضي ــح ش ــة ىلع املصال أو القائم
للمفاوضــات ىلع أنهــا ثنائيــة اتلفــرع: »االتفــاق/ عــدم االتفــاق، أو الفعــل/ عــدم 

ــارات الوحيــدة)27(. الفعــل، أو اتلعــاون/ الــرصاع« باعتبارهــا اخلي

ــيت  ــا وال ــاد تدويره ــات املع ــورة املعلوم ــال املنش ــن األعم ــري م ــدم الكث تق
يمكــن اســتخالصها دون إجــراء مفاوضــات بالفعــل. وكثرًيا مــا تظــل ادليناميات 
املحيطــة بطاولــة املفاوضــات خمبــأة. مــا اتلبــادل اللفظــي؟ مــا العــروض والــردود 
املقدمــة خــالل املشــاورات غــري الرســمية؟ تميــل األدبيــات ذات الصلــة إىل جتنب 
ــاء  ــول إنش ــري ح ــل اتلنظ ــة مث ــع ذات صل ــو مواضي ــذب حن ــئلة وتنج ــذه األس ه

املؤسســات وتأثريهــا ىلع ســلوك ادلولــة)28(.

ــات  ــن املؤسس ــوة ب ــا بالفج ــدٍّ م ــة إىل ح ــات ادلويل ــت العالق ــد اعرتف وق
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــزيئ، وال س ــتوى اجل ــات ىلع املس ــتوى، واملمارس ــطة املس متوس
بمســائل اثلقــة واتلعــاون)29(. وعــالوة ىلع ذلــك، جيــادل هوملــز)30( بــأن العالقــات 
ــا  ــااعت وجًه ــاون؛ ألن »االجتم ــزز اتلع ــن أن تع ــات يمك ــخصية يف املفاوض الش
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لوجــه تســمح لألفــراد بنقــل املعلومــات واتلعاطــف مــع بعضهــم، وباتلــايل احلــد 
ــة يف  ــدم اثلق ــة لع ــز قوي ــم حواف ــون دليه ــا يك ــى عندم ــن، ح ــدم ايلق ــن ع م
اآلخــر«. إن األدبيــات املتعلقــة بالعالقــات ادلويلــة يف طريقهــا إىل أن تكــون ىلع 
ــويل  ــة، وباتلــايل أن ت ــة اتلجريبي ــة مــن انلاحي ــا وقوي حــدٍّ ســواء مســتنرية نظريًّ

ــة)31(. ــات احلوكم ــين وممارس ــق لدلبلوماس ــا أوث اهتماًم

مقاربة املمارسات ادلويلة
ــات ادلويلــة،  ــري يف العالق ــدة الــيت حتظــى باهتمــام كب ــات اجلدي مــن املقارب
ــر- ــراون)33(، وأدل ــان)32(، وب ــن وايزم ــري لكٌّ م ــة. ويش ــات ادلويل ــة املمارس مقارب
نيســن))3( إىل دراســة أدلــر وبويلــوت)35( باعتبــار أنهــا العمــل ذو اتلأثــري املركــزي، 
ــك.  ــن ذل ــد م ــا أبع ــن تتبعه ــة يمك ــذه املمارس ــذور ه ــن أن ج ــم م ىلع الرغ
ــز ىلع  ــا اذلي يرك ــع نطاقً ــيان( األوس ــوث )بورديوس ــج ابلح ــت أن برنام ــد ثب وق
ا ومبتكــر يف ســد الفجــوات  املمارســات ادلويلــة مثــل ادلبلوماســية، مفيــد جــدًّ

ــوت: ــر وبويل ــا إلدل ــايع)36(. ووفًق ــري االجتم ــري اتلغ وتفس

ــا  ــا، فإنن ــا أو بعــًدا خطابيًّ ــا نوافــق ىلع أن للممارســات بعــًدا معرفيًّ ولــن كن
ــتنا ىلع  ــال دراس ــرص جم ــايل ال نق ــات، وباتل ــة يف املمارس ــاق الوجودي ــع نط نوس
 مــن ذلــك، فــإن املمارســة جتربنــا ىلع اتلعامــل مــع العالقــة 

ً
انلــص واملعــى. وبــدال

ــة  ــل املادي ــن العوام ــن لكٍّ م ــة، وب ــة والطبيعي ــن االجتماعي ــة وابليئت ــن الواكل ب
واخلطابيــة، ومــع عمليــات االســتقرار واتلغيــري املزتامنــة. ويف الواقــع، إن مفهــوم 

املمارســة ذو قيمــة، وباتلحديــد ألنــه يأخذنــا أيًضــا خــارج انلــص)37(.

ــية  ــارف األساس ــد املع ــا، جتس ــة اجتماعيًّ ــراءات جمدي ــات يه إج واملمارس
واخلطــاب يف العالــم املــادي وعليــه؛ فاملمارســات يه املــواد ادليناميكيــة والعمليات 
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ــن  ــورة، وتمكِّ ــتقرة أو متط ــون مس ــن أن تك ــالك م ــن اهلي ــيت تمكِّ ــة ال املثايل
ــالك)38(. ــل اهلي ــاج أو حتوي ــن اإلنت ــالء م العم

جيــب ىلع ابلحــوث وابلاحثــن االخنــراط يف املجــال وتفســريه. فإنــه يبــي ىلع 
ــة  ــه »ال معــى ملحاول ــث إن ــار املعــى احلــواري يف العمــل؛ حي ــا يدعــوه واجين م
ــية  ــة أو املؤسس ــاط اثلقافي ــض األنم ــل أو يف بع ــودّي يف العق ــى وج ــد مع حتدي
ــة  ــالل دراس ــن خ ــى م ــن املع ــرتاب م ــن االق ــي ىلع ابلاحث ــدة«)39(. وينب املجس
ــة  ــة واللحظ ــة الفاعل ــبة للجه ــدًدا بالنس ــًرا حم ــاره أم ــايع باعتب ــل االجتم العم
ــه يعــي شــيئًا أكــرب. وىلع هــذا  ىلع حــدٍّ ســواء، وأيًضــا ذا مغــزى بشــل اعم ألن
انلحــو، فــإن هــذا الفهــم للممارســات ادلويلــة يتــالءم تماًمــا مــع الصــورة اهلجينــة 
اجلديــدة لدلبلوماســية. ويقــال أيًضــا إن ادلراســات ادلبلوماســية ونظريــة املمارســة 
يمكــن أن تتعلــم الكثــري مــن بعضهــا)0)(. وعــالوة ىلع ذلــك، يمكــن أن يســتفيد 
ــيلة إلدراج  ــرسدي كوس ــرتاب ال ــن االق ــتمدة م ــرؤى املس ــن ال ــرتاب م ــذا االق ه
ــص،  ــارج انل ــا خ ــاب يلأخذن ــة، واخلط ــرتاتيي واللغ ــاب االس ــل اخلط وحتلي
ولكــن مــع االحتفــاظ بانلصــوص كمصــادر هامــة وكأمثلــة للممارســات، خاصة 

ــية)1)(. ــات وادلبلوماس يف املفاوض

ــل  ــا وبش ــة لغويًّ ــات املدرج ــن اتلفاهم ــرتكة م ــة مش ــو جمموع ــى[ ه ]املع
عمــي يف العالــم، والــيت 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)2)(.

إن الوصــول إىل املمارســات هــو املهمــة األوىل الــيت يتعــن ىلع ابلاحــث اتلغلب 
ــرسي  ــع ال ــة والطاب ــز العملي ــبب احلواج ــا بس ــا دائًم ــس ممكنً ــذا لي ــا. وه عليه
ــك،  ــع ذل ــة(. وم ــل رسي ــة أق ــخة اهلجين ــن أن النس ــم م ــية )ىلع الرغ لدلبلوماس
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»حــى عندمــا تكــون املمارســات غــري »مرئيــة«، فمــن املمكــن »احلديــث عنها« 
ــي،  ــا ي ــوص«)3)(. وفيم ــل انلص ــل حتلي ــراءة« بفض ــالت أو »الق ــالل املقاب ــن خ م
أنتقــل إىل اتلحليــل املوجــز حلــوار اكرتاخينــا واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر 

ــة. بوصفهــا مواقــع لدلبلوماســية ابليئي

حوار اكرتاخينا من أجل العمل اتلقديم كمجتمع دبلومايس للممارسة
ــدة  ــرة جدي ــون ظاه ــكاد تك ــوار ال ت ــل احل ــذ ش ــيت تتخ ــية ال ادلبلوماس
ــد  ــة. ومــن األمثلــة ىلع ذلــك حــوار جريــن الن ــة اإلطاري يف مفاوضــات االتفاقي
بشــأن تغــري املنــاخ، اذلي اكن قائًمــا مــن 2005 إىل 2009 وأطلقته الرئاســة ادلانماركية 
ــا  ــرتكت أملاني ــربج اذلي اش ــوار بيرتس ــرش)))(؛ وح ــس ع ــراف اخلام ــر األط ملؤتم
ــق  ــل املتعل ــأن اتلموي ــف بش ــوار جني ــتضافته يف اعم 2009؛ وح ــيك يف اس واملكس
باملنــاخ اذلي اشــرتكت يف اســتضافته املكســيك وســويرسا يف اعم 2009)5)(؛ واألكــرث 
حداثــة حــوار »حنــو 2015« اذلي عقــده مركــز حلــول املنــاخ والطاقــة)6)(. ويمكــن 
ــتوى  ــة املس ــااعت رفيع ــا اجتم ــه بأنه ــل وج ــات ىلع أفض ــذه املناقش ــف ه وص
ــف  ــا خمتل ــوار اكرتاخين ــإن ح ــك، ف ــع ذل ــدد. وم ــراف حم ــر أط ــري ملؤتم للتحض
ويوصــف ىلع حنــو أفضــل بأنــه جمموعــة أو مجاعــة سياســية تعمــل يف مؤتمــرات 

األطــراف ومــا بينهــا)7)(.

لقــد تشــل حــوار اكرتاخينــا رســميًّا يف مــارس 2010 يف اكرتاخينــا، كولومبيــا، 
مــن جانــب مفــاويض االتفاقيــة اإلطاريــة وخــرباء مــن حــوايل 30 طرفًــا يمثلــون 
ــن  ــد م ــام العدي ــا ق ــأة، وإنم ــا فج ــوار اكرتاخين ــر ح ــم يظه ــق. ول ــع املناط مجي
املفاوضــن ذوي اخلــربة مــن االحتــاد األورويب، وحتالــف ادلول اجلزريــة الصغــرية 
ــيب  ــة الاكري ــة ومنطق ــكا الالتيني ا LDCs، وأمري ــوًّ ــل نم ــدلان األق AOSIS، وابل

ــربة  ــت اخل ــن اكن ــدة، ولك ــنوات عدي ــي لس ــري رس ــع غ ــة جمتم LAC، براعي
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املشــرتكة مــن الفشــل يف مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــرش، والشــعور باالســتبعاد 
ــيك )أي  ــة وابلاس ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي ــا تفاوض ــري عندم ــن اتلأث م
الربازيــل، وجنــوب إفريقيــا، واهلنــد، والصــن( ىلع اتفــاق كوبنهاجــن اذلي مجــع 
ــا بشــل أكــرث رســمية. وأســفر االجتمــاع اتلأســيي عــن فهــم  املتفاوضــن مًع
املجتمــع املحــي باعتبــاره »حــزًيا غــري رســي، مفتوًحــا أمــام ابلــدلان الــيت تعمــل 
ــة  ــة اإلطاري ــا يف االتفاقي ــزم قانونً ــامل ومل ــوح وش ــام طم ــع نظ ــل وض ــن أج م
ــض  ــاًدا منخف ــى اقتص ــح أو تب ــأن تصب ــا ب ــت حمليًّ ــاخ، والزتم ــري املن ــأن تغ بش
ــف يف  ــح املادلي ــل لصال ــس)8)( اذلي عم ــه الين ــاد ب ــا أف ــو م ــون« )ىلع حن الكرب
ــه  ــت، وأكدت ــبكة اإلنرتن ــة ىلع ش ــة االتفاقي ــق لصفح ــو مطاب ــت؛ وه ــك الوق ذل
ــوار  ــة إىل أن ح ــارة رصاح ــاركون ىلع اإلش ــق املش ــد اتف ــة(. وق ــالت اخلاص املقاب
اكرتاخينــا ال يوصــف بأنــه جمموعــة سياســية، وإنمــا ىلع أنــه حــوار مــع املشــاركن 
 مــن األعضــاء )كمــا أشــار إىل ذلــك مجيــع مــن أجريــت معهــم مقابــالت(.

ً
بــدال

ويف أعقــاب مقاربــة املمارســات ادلويلــة واالهتمــام بالرسديــات اجلديدة، ســبق 
يل أن حللــت حــوار اكتاخينــا بوصفــه مجاعــة مــن املمارســن أو جمتمًعا دبلوماســيًّا 
ــة  ــع املمارس ــرف جمتم ــاخ)9)(. ويع ــري املن ــأن تغ ــة بش ــة اإلطاري ــت االتفاقي حت
ــه »جممــواعت مــن األشــخاص اذلي يشــرتكون  ــا واســًعا بأن )ادلبلوماســية( تعريًف
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:

وال يشــمل مفهــوم »جمتمــع املمارســة« األبعــاد الواعيــة واملتداخلــة فحســب، 
ــايع اذلي  ــزي االجتم ــا احل ــن أيًض ــل، ولك ــايع بالفع ــري االجتم ــام باتلغي والقي
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 أيًضــا عوامــل تتألــف مــن أشــخاص حقيقيــن، يعملــون عــرب 
قنــوات شــبكية، عــرب احلــدود الوطنيــة، وعــرب االنقســامات اتلنظيميــة، ويف قااعت 
احلكومــة - تقــوم باتلأثــري ىلع األحــداث السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة)51(.

ــن  ــف م ــا تتأل ــو أنه ــة ه ــات املمارس ــن جمتمع ــرتكة ب ــم املش ــن القواس وم
ــة، ــون بقضي ــاس اذلي يهتم ــن انل ــع م ــه )1( جمتم ــرف بأن ــايس يع ــل أس  هي
و)2( جمــال للمعرفــة، والــيت حتــدد جمموعة مــن القضايا، و)3( املمارســات املشــرتكة 
الــيت يتــم تطويرهــا تلكــون فعالــة يف جماهلــا. للتعــرف ىلع جمتمــع املمارســة جيــب 
ــك  ــي علي ــة: »ينب ــردة واملكتبي ــات املج ــن ادلراس ــد م ــب أبع ــرء أن يذه ىلع امل
انلظــر يف كيفيــة عمــل املجموعــة وكيــف أنهــا جتمــع بــن مجيــع العنــارص اثلالثــة 

مــن املجــال، واملجتمــع، واملمارســة«)52(.

ــه  ــة؛ ألن ــة العاملي ــرًيا يف اإلدارة ابليئي ــرًيا كب ــا تغ ــوار اكرتاخين ــح ح ويوض
نــوع جديــد مــن املجتمــع ادلبلومــايس اذلي يمثــل جــرًسا بــن مواقــف الشــمال 
واجلنــوب عــن طريــق إاعدة حتديــد املبــدأ الفاصــل اذلي طــال أمــده للمســئويلة 
املشــرتكة املتفاوتــة CBDR. ومــن خــالل العمــل اتلعــاوين واحلــواري اذلي يبــدأ 
باملصلحــة املشــرتكة يف فهــم آراء األطــراف األخــرى، وبنــاء املزيــد مــن اثلقــة ىلع 
املســتوى الشــخيص، ثــم العمــل مًعــا الستكشــاف أرضيــة مشــرتكة ممكنــة بشــأن 
ــا يف إاعدة املفاوضــات  ــا دوًرا هامًّ ــة حمــددة، أدى حــوار اكرتاخين مســائل تفاوضي
املتعلقــة باملنــاخ إىل مســارها بعــد انهيــار مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــرش)53(. 
ــة  ــاره ممارس ــدود باعتب ــاز احل ــر ىلع اجتي ــع يزده ــو جمتم ــا ه ــوار اكرتاخين إن ح
حمــددة جيــري بموجبهــا احلــوار الــالزم وجًهــا لوجــه بــن الشــمال واجلنــوب وبــن 
املجمــواعت السياســية، ورضورة؛ ألنهــا ختلــق األســاس للثقــة واتلعلــم واألفــاكر 
ــد غــري املشــاركون  ــا. وق ــيت تمــي قدًم ــيت تســهم يف املفاوضــات ال ــدة ال اجلدي
ــة. إنهــم جيــدون اآلن أنــه مــن  يف حــوار اكرتاخينــا ممارســاتهم اتلفاوضيــة العادي
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األســهل واألكــرث راحــة اتلواصــل مــع بعضهــم إذا/ عندمــا حيتاجــون إىل توضيــح 
أمــر مــا. ويعــد هــذا املســتوى املزتايــد مــن االتصــال الرصيــح عــرب الفجــوة بــن 

ــا. الشــمال واجلنــوب، تغــرًيا هامًّ

يعــد انلــص مركزيًّــا بالنســبة للمفاوضــات املتعلقــة باملنــاخ. وىلع الرغــم مــن 
أن حــوار اكرتاخينــا ال يقــدم بيانــات وعروًضــا رســمية، فإن ممارســتها ادلبلوماســية 

اجلديــدة تشــمل مالحظــات عــن األرضيــة املشــرتكة بشــأن خمتلــف القضايــا.

ــود  ــا الوف ــى تقدمه ــات ال ــا إىل ابليان ــرتكة طريقه ــة املش ــذه اللغ ــد ه وجت
املعنيــة. وقــد تمكنــت لكٌّ مــن الرئاســتن املكســيكية واجلنــوب إفريقيــة ملؤتمــر 
األطــراف مــن اســتخدام حــوار اكرتاخينــا كهيئــة لســرب القضايــا الصعبــة. وبعــد 
فشــل مؤتمــر األطــراف اخلامــس عــرش، حيــث شــعر لكٌّ مــن االحتــاد األورويب، 
ــن  ــتبعدة م ــا مس ا بأنه ــوًّ ــل نم ــدلان األق ــرية، وابل ــة الصغ ــف ادلول اجلزري وحتال
اتلأثــري، وأصبــح حــوار اكرتاخينــا جمتمــع املمارســة؛ حيــث يمكن لألطــراف اليت 
 

ً
ــا موجًهــا حنــو العمــل أن تنخــرط مــع بعضهــا وتطــور حلــوال تدعــم نهًجــا اعمليًّ
ــا.  ــرى ومنطقه ــراف األخ ــف األط ــة بمواق ــة متعمق ــتند إىل معرف ــة تس توافقي
ويمكــن هلــذه احللــول اتلوافقيــة أن تكــون قويــة وطويلــة األمــد وأن تضغــط 
ىلع املتقاعســن. وتشــل هــذه املمارســات وتنظيمهــا يف جمتمــع جــزًءا مــن رسديــة 
جديــدة يف مفاوضــات االتفاقيــة اإلطاريــة؛ حيــث يعــاد تفســري مبــدأ املســئويلة 
املشــرتكة املتفاوتــة ىلع أنــه يعــي أيًضــا أنــه ينبــي لــدلول انلاميــة واملتقدمــة ىلع 
الســواء أن تتخــذ إجــراءات طموحــة قــدر اإلمــاكن، بمــا يف ذلــك اتلخفيــف))5(.

إدارة انلمو األخرض وادلبلوماسية اهلجينة
وقــد أبــرزت ابلحــوث الســابقة الــيت أجراهــا املؤلــف)55( كيــف يتــم حنــت 
انلمــو األخــر كحقــل فــريع جديــد للحوكمــة ابليئيــة العامليــة، ممــا يؤكــد ثالثــة 
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ــي يف اإلدارة  ــام املؤس ــادة االنقس ــة: )أ( زي ــة العاملي ــات يف اإلدارة ابليئي اجتاه
ــة  ــباكت مالئم ــادرات والش ــطة واملب ــون األنش ــة)56(. )ب( أن تك ــة العاملي ابليئي
للخطــاب األوســع لليربايلــة اجلديــدة)57(. )ج( أن تشــهد مجيــع مناطــق العالم نشــوء 
رشااكت جديــدة تعــرب الشــمال واجلنــوب وتربــط بــن اجلهــات الفاعلــة العامــة 
ــلوك  ــة كس ــة احلكومي ــن - أو العقلي ــا أن الزتام ــظ أيًض ــا لوح ــة)58(. كم واخلاص
ــة واحلكومــة - هــو جــزء هــام مــن هــذه ادلبلوماســية  الســلوك بمفهــوم اخلطاب
اهلجينــة. ومــن املهــم دراســة وفهــم ادلور اذلي تضطلــع بــه ادلبلوماســية يف هــذه 
املجــاالت اجلديــدة واملتداخلــة لــإلدارة 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)59( »بينمــا ندخــل القــرن احلــادي والعرشيــن، يبــدو 
ــاس  ــن انل ــة م ــإن قل ــك ف ــع ذل ــري، وم ــية تتغ ــون ىلع أن ادلبلوماس ــع متفق أن اجلمي

يمكــن أن حتــدد بالضبــط كيــف - ومــا اآلثــار ىلع السياســة العامليــة«.

ــة  ــا فئ ــة بوصفه ــية اهلجين ــم ادلبلوماس ــي أفه ــة، فإن ــور املمارس ــن منظ وم
مــن املمارســات الــيت، مــن ناحيــة، تشــمل وختلــط ليــس فقــط القضايــا 
املختلفــة )مثــل السياســية، واالقتصاديــة، وابليئيــة( واجلهــات الفاعلــة املختلفــة 
ــة  ــات الفاعل ــرون، واجله ــون اآلخ ــون املدني ــون، املوظف ــيون املحرتف )ادلبلوماس
غــري احلكوميــة( ولكــن أيًضــا ممارســات خمتلفــة؛ وذلــك هــو توســيع فهمنــا ملاهية 
ادلبلوماســية يف املمارســة العمليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــي أفهــم ادلبلوماســية 
: ادلبلوماســية 

ً
اهلجينــة بوصفهــا فئــة مــن فئــات اتلحليــل ذات ثالثــة أبعــاد؛ أوال

يه عمليــة )املطابلــة بالســلطة والواليــة القضائيــة(. ثانيًــا: إنهــا عالئقيــة 
ــية  ــا سياس ــا: إنه ــن(. ثاثلً ــم واآلخري ــرء يف احلك ــن امل ــل ب ــل ىلع اتلفاع )تعم
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 مــن اتلمثيــل واحلكــم(«)60(. ومــن املستحســن، بهــذا املعــى، حتليــل 
ًّ

)تشــمل كال
ــة  ــارص املكون ــن العن ــا م ــة باعتباره ــية واإلداري ــات السياس ــات والعالق العملي
لكيفيــة »مشــاركة ادلبلوماســية يف تويلــد الــوكالء )مثــل ادلول(، واألشــياء )مثــل 
املعاهــدات، والســفارات(، واهليــالك )الســيادة()61(«. وهكــذا، فــإن مصطلــح هجن 
يشــري إىل لكٍّ مــن الفئــة األوىل مــن املمارســة وفئــة اتلحليــل، وهــذا األخــري هــو 
مزيــج مــن اقرتابــات نظريــة املمارســة بشــل خــاص)62(، وأيًضــا حقيقــة أن جيــري 

ــين. ــن - ادلبلوماس ــن، وابلاحث ــين وابلاحث ــل ادلبلوماس ــن قب ــا م حتليله

ــات  ــتوى اتلعريف ــرىق إىل مس ــة ت ــرة جتريبي ــر كظاه ــو األخ إن إدارة انلم
املذكــورة أعــاله، ألنــه عندمــا يكــون هنــاك اتصــال بــن األنظمــة السياســية، 
فــإن هنــاك دبلوماســية فاعلــة. يف اجلــدول 1 أدنــاه، أدرجــت معظــم هــذه 
الشــباكت اجلديــدة املحــدودة للنمــو األخــر الــيت أنشــئت يف الفــرتة مــن 2005-
ــاحات  ــباكت يه املس ــذه الش ــون. وه ــاركون دويل ــباكت مش ــع الش 2013. وجلمي
واألماكــن اجلديــدة الــيت تقــام فيهــا اإلدارة ابليئيــة العامليــة - احلاكمــة والعقلية 

ــية. ــالل ادلبلوماس ــن خ ــة - م احلكومي

جدول 1: أمثلة ىلع شباكت انلمو األخرض ادلويلة

أنشئت بواسطة )يف اعم(اسم الشبكة

كوريا )2005(شبكة مبادرة سيول للنمو األخر

كوريا )2008(شبكة ASEM للنمو األخر

GGGI كوريا )2010(املعهد العالي للنمو األخر
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GF3 ادلانمارك، وكوريا، واملكسيك )2010(املنتدى العالي للنمو األخر

جمموعة عمل جملس وزراء الشمال 
ادلانمارك )2010(املعنية بانلمو األخر

مدن انلمو األخر
منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية 

)2010(

AGBI مبادرة اجلرس األخر باألستانة
اكزاخستان وجلنة األمم املتحدة 

االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط اهلادئ )2010(

مبادرة انلمو األخر
ابلنك اإلفريي للتنمية ومنظمة 

اتلعاون االقتصادي واتلنمية )2011(

أعضاء STRING )2011( شبكة STRING للنمو األخر

مجعية ميانمار لالقتصاد األخر وانلمو 
GEGG األخر

 Myanmar GEGG )الرشاكء 
اخلاّصون واألاكديميون( )2011(

شبكة انلمو األخر بمنطقة ميكونج

فيتنام، ADB، اململكة املتحدة، 
 ،UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة

الصندوق العالي للحياة الربية 
WWF، ادلانمارك )2011(

GGKP املنتدى املعريف للنمو األخر
كوريا، منظمة اتلعاون االقتصادي 

واتلنمية OECD، برنامج األمم املتحدة 
للبيئة UNEP، ابلنك ادلويل )2012(
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C40 نيويورك وكوبنهاجن )2012(شبكة انلمو األخر

G2A2  حتالف العمل من أجل انلمو 

األخر
فرقة العمل املعنية بانلمو األخر 

)2012( B20

مبادرة أفضل املمارسات للنمو األخر 
GGBP

 ،GGGI املعهد العالي للنمو األخر
شبكة اتلنمية املناخية واملعرفة 

CDKN، مؤسسة املناخ األوروبية 

واملبادرة ادلويلة للمناخ )احلكومة 
األملانية(. املعهد العالي للنمو 

األخر يعمل بمثابة الواكلة اتلنفيذية 
)2012(

اململكة املتحدة )2013(جمموعة انلمو األخر

املصدر: مقتبس من بالكساكجري)63(.

ــر  ــو األخ ــي للنم ــدى العال ــر GGA واملنت ــو األخ ــف انلم ــالل حتال ــن خ م
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــية هجين ــت ادلبلوماس ــف أصبح ــظ كي ــا أن نالح GF3، يمكنن

ــة املشــاركة، وممارســاتها. إن حتالــف انلمــو األخــر  ــا، واجلهــات الفاعل بالقضاي
ــع أن  ــيت نتوق ــيادة؛ ادلول ال ــن دول ذات س ــري اعدي ب ــي غ ــف اعل ــو حتال ه
ــة  ــا متنوع ــايئ، ألنه ــف ثن ــس يف حتال ــن لي ــايئ ولك ــد اثلن ــاون ىلع الصعي تتع
ا وتنتــي إىل جممــواعت خمتلفــة للغايــة مــن انلاحيــة السياســية واالقتصاديــة  جــدًّ
 يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن تعمــل مًعــا 

ً
واثلقافيــة واملناخيــة. وهــذه ليســت دوال

يف االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، ولكــن حتالــف انلمــو األخــر يعمــل 
ــة. تســتضيف  ــة اإلطاري مــن أجــل نفــس األهــداف الــيت تقــوم عليهــا االتفاقي
ادلانمــارك أمانــة املنتــدى العالــي للنمــو األخــر حتــت راعيــة وزارة اخلارجيــة، 
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ويديرهــا دبلوماســيون حمرتفــون. ويســى اتلحالــف إىل تعزيــز وتطويــر الــرشااكت 
ــول إىل  ــهام يف اتلح ــادرة ىلع اإلس ــاص، الق ــام واخل ــن الع ــن القطاع ــة ب العاملي
ــات  ــرتاتيجيًّا بالعملي ــا اس ــل ارتباًط ــذا العم ــط ه ــي. ويرتب ــر اعل ــاد أخ اقتص
ــداف  ــاخ أو أه ــري املن ــأن تغ ــة بش ــة اإلطاري ــل االتفاقي ــة؛ مث ــة واإلقليمي العاملي
اتلنميــة املســتدامة أو برامــج الطاقــة وامليــاه املختلفــة. وهنــاك أدبيــات متناميــة 
ــة  عــن انلمــو األخــر))6(، ولكنهــا أغفلــت يف املقــام األول ادلبلوماســية اهلجين
اجلديــدة ولــم تســأل ملــاذا، ىلع ســبيل املثــال، اجلهــات الفاعلــة الــيت يه يف خمتلف 
جتمعــات االتفاقيــة اإلطاريــة ويف كثــري مــن األحيــان يف املعارضــة تعمــل فجــأة 
ــا يف حتالــف انلمــو األخــر. وقــد عقــد املؤتمــر الســنوي اثلالــث للمنتــدى  مًع
ــة  ــرات اثلالث ــاء ادلول املؤتم ــر رؤس ــر يف اعم 2011، وح ــو األخ ــي للنم العال
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، فضــاًل عــن املؤسســات املايلــة، وعــدد قليــل 
ــتوى  ــادة املس ــن أن ق ــم م ــة. وىلع الرغ ــري احلكومي ــات غ ــن واملنظم ــن ابلاحث م
ــذ اعم )201  ــلوب من ــول األس ــد حت ــول، فق ــرح احلل ــة وط ــاركوا باملناقش األول ش
حنــو مجــع قــادة الطبقــة اثلانيــة مًعــا؛ لــي يقرتبــوا أكــرث مــن تنفيــذ الــرشااكت 
ــو  ــي للنم ــدى العال ــاع املنت ــل أوض ــم تعدي ــا ت ــدة. كم ــل اجلدي ــط العم وخط
ــراف،  ــر األط ــن ملؤتم ــة والعرشي ــذ ادلورة احلادي ــري تنفي ــم وتيس ــر دلع األخ

ــة املســتدامة. وأهــداف اتلنمي
ويف مالحظــة شــخصية: لقــد حــرت، بصفــيت مراقبـًـا مشــاراًك، االجتمــااعت 
ــة يف )201، و2015.  ــااعت اتلحضريي ــض االجتم ــنوية يف اعيم 2011، و)201، وبع الس
وقــد أجريــت مقابلــة مــع األمانــة وعــدد مــن املشــاركن. وتتمثــل انلتائــج الــيت 
:: تقســيًما 

ً
توصلــت إيلهــا فيمــا يتعلق بــدور ادلبلوماســية اهلجينــة يف أن هناك: أوال
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ــاركن. وىلع  ــايق املش ــة وب ــوزارة اخلارجي ــن ل ــين اتلابع ــن ادلبلوماس ــل ب للعم
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة املشــاركة، فــإن ادلبلوماســين يف 
وزارة اخلارجيــة يتولــون دور امليرّسيــن واملنســقن. وىلع هــذا انلحــو، فإنهــم أقــرب 
إىل وضــع قواعــد اللعبــة مــن غريهــم - ىلع الرغــم مــن أن هــذه القواعــد جيــب أن 
تكــون مقبولــة ىلع نطــاق واســع مــن قبــل املشــاركن ومعــرتف بأدائهــا الكفء، 
والــيت يه عليــه. ويقــوم ادلبلوماســيون غــري املنتمــن إىل وزارة اخلارجيــة أيًضــا 
بــأدوار هامــة مــن خــالل املســاعدة يف إعــداد االجتمــااعت وتطويــر واســتخدام 
ــال،  ــبيل املث ــاركة، ىلع س ــن املش ــربات م ــاءات واخل ــخصية والكف ــباكت الش الش
ــارات  ــة لالستش ــات، أو رشك ــة أو املرشوب ــة للطاق ــة اعملي ــا لرشك يف اإلدارة العلي
العامليــة، أو منظمــة دويلــة، أو منظمــة دويلــة غــري حكوميــة. ويــؤدي هــذا لكــه 
ــاعدة يف  ــم املس ــن ث ــغيل، وم ــة التش ــدة إىل مرحل ــرشااكت اجلدي ــول بال إىل الوص
ــد لالقتصــاد الســيايس ابليــي. ىلع انلحــو املذكــور يف  ــذ هيــل إداري جدي تنفي

الصفحــة الرئيســية للمنتــدى العالــي، للنمــو األخــر ىلع شــبكة اإلنرتنــت:

ــو  ــي للنم ــدى العال ــل املنت ــة يف عم ــر الزاوي ــة يه حج ــرشااكت اتلعاوني ال
ــال إىل  ــل باالنتق ــل تمكــن رئيــي للتعجي ــارص اعم ــذه العن ــد ه ــر. وتع األخ
ــل  ــن بش ــت الراه ــرشااكت يف الوق ــل ال ــع. وتعم ــامل للجمي ــر ش ــاد أخ اقتص
ــرى يف  ــدة رشااكت أخ ــارك ع ــا تش ــي، بينم ــدى العال ــة املنت ــت مظل ــل حت اكم
ــة  ــة املنتــدى العالــي، ولكنهــا قــد ال تكــون تطــورت أبعــد مــن املحادث عملي

األويلة)65(.

كمــا أن القضايــا متعــددة، تــرتاوح بــن اتلخفيــف، واتلكيــف، وإدارة امليــاه، 
ــل،  ــة، وانلق ــة، والطاق ــة، والزراع ــري، واتلنمي ــط احل ــات، واتلخطي واملعلوم
ــة  ــة يف السياس ــات اتلقليدي ــددة: املمارس ــات متع ــك. واملمارس ــن ذل ــرث م وأك
ــرى  ــارس ويف ادلول األخ ــة املم ــااعت يف دول ــرات واالجتم ــل املؤتم ــة؛ مث ادلويل
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ــيي،  ــرى يف ش ــااعت أخ ــر اجتم ــو األخ ــي للنم ــدى العال ــد املنت ــاًل:: )عق مث
وكولومبيــا، والصــن، وكينيــا(، ومذكــرات اتلفاهــم، واالتصــاالت االســرتاتيجية، 
والربــط الشــبي، وعــرض احللــول اتلكنولوجيــة، واتلعبئــة اثلقافيــة مــع العشــاء 
ــا ىلع بنــاء  واحلفــالت املوســيقية. وتشــمل املمارســات غــري اتلقليديــة تركــزًيا قويًّ
ــام  ــن الع ــن القطاع ــرشاكء م ــن، وال ــمايلن واجلنوبي ــرشاكء الش ــن ال ــور ب اجلس
واخلــاص، واســتقدام جمموعــة مــن اجلهــات الفاعلــة املتنوعــة الــيت ال جتتمــع اعدة 
يف حلقــات العمــل إلقامــة رشااكت بالفعــل )وليــس فقــط احلديــث عــن األفــاكر 
اجليــدة(. ومــن غــري اتلقليــدي ملؤتمــر تنظمــه وزارة اخلارجيــة أن يتــم اســتخدام 
املمارســات الشــعبية كمحــااكة اتلليفزيــون؛ ىلع ســبيل املثــال، مــع فريــق خــرباء 
مــن داعة الشــيطان تلقييــم مقرتحــات الرشاكــة اجلديــدة، أو بــث رواة القصــص 
ــرية  ــااعت املث ــن االجتم ــع ب ــتجوبون ىلع أن اجلم ــق املس ــتقبل. ويتف ــن املس م
ــام ىلع  ــًرا باالهتم ــور جدي ــل احلض ــل جيع ــي إىل العم ــول الفع ــام والوص لالهتم

ــم. الرغــم مــن اكتظــاظ القوائ

خمتتم
ملــاذا ينبــي نلــا أن نــويل اهتماًمــا لدلبلوماســية ابليئيــة يف العالقــات ادلويلــة؟ 
ــة  ــة؟ بصف ــية ابليئي ــري ادلبلوماس ــم وتفس ــى إىل فه ــا أن نس ــي نل ــف ينب وكي
ــية  ــف ادلبلوماس ــدى موق ــدة تتح ــة اجلدي ــات ادلويل ــة العالق ــإن منح ــة، ف اعم
ــرى أن  ــة. ون ــات ادلويل ــى اآلن يف العالق ــف ح ــية الضعي ــات ادلبلوماس وادلراس
الصــورة اتلقليديــة لدلبلوماســية قد اســتعيض عنهــا بصــورة لدلبلوماســية اهلجينة 
مــع جهــات فاعلــة متعــددة وقضايــا متعــددة وممارســات متعــددة. وهنــاك أســباب 
ــذا  ــة؛ ألن ه ــا رمزي ــة بوصفه ــية ابليئي ــوء ىلع ادلبلوماس ــليط الض ــة لتس وجيه
املجــال مــن احلوكمــة العامليــة ســيكون هل تأثــري قــوي ىلع إاعدة تنظيــم االقتصــاد 
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الســيايس العالــي اذلي يواجــه تغــري املناخ وغــريه من اتلهديــدات ابليئيــة. وادلور 
ــه ادلبلوماســية يف هــذه املجــاالت اجلديــدة واملتداخلــة لــإلدارة  اذلي تضطلــع ب
ــن  ــون قادري ــد أن نك ــا نري ــا إذا كن ــم م ــة وفه ــم دلراس ــو دور مه ــة ه ابليئي
ــا ذكــر يف هــذا الفصــل،  ــا: كم ــة. ثانيً ــة تطــور السياســات العاملي ىلع رشح كيفي
ــية  ــة أساس ــات ادلويل ــات والرسدي ــإن املمارس ــة، ف ــات ادلويل ــات املمارس ويف أدبي
تلحســن فهــم ورشح ادلور اهلــام لدلبلوماســية اهلجينــة يف اإلدارة ابليئيــة العامليــة.

ــة  ــة اإلطاري ــات االتفاقي ــا يف مفاوض ــوار اكرتاخين ــاالت ح ــه ح ــا توضح م
بشــأن تغــري املنــاخ، واملنتــدى العالــي للنمــو األخــر، وغــريه مــن شــباكت انلمو 
األخــر، هــو أنــه يمكــن دراســة املجتمعــات املحليــة )اجلديــدة( الــيت جيتمــع 
فيهــا ممثلــو األنظمــة السياســية وفًقــا ملمارســاتهم، ولكــن أكــرث مــن ذلــك، بدأنــا 
نالحــظ كيــف تتشــل ادلبلوماســية ابليئيــة بواســطة انلظــام العالــي انليويلربايل 
القائــم، وتقــوم بتشــكيله يف الوقــت نفســه. وجتــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أن العديــد 
ــا  ــي نل ــه ينب ــويح بأن ــر اذلي ي ــرشااكت، األم ــل ال ــذ ش ــباكت تتخ ــن الش م
أيًضــا أن نركــز ىلع الــرشااكت يف املمارســة بوصفهــا عنــرًصا حموريًّــا يف الرسديــات 

اجلديــدة لــإلدارة ابليئيــة العامليــة.

حاشية تلت مؤتمر األطراف احلادي والعرشين
ُكِتــب هــذا الفصــل قبــل انعقــاد ادلورة احلاديــة والعرشيــن ملؤتمــر األطــراف 
ــس  ــاق باري ــن اتف ــد تضم ــمرب 2015. وق ــرب إىل 1 ديس ــن 30 نوفم ــس، م يف باري
ــص  ــيت خل ــية ال ــتنتاجات الرئيس ــن االس ــية. وم ــة، حاش ــن 196 دول ــي ب احلقي
ــا. إيلهــا املشــاركون واملراقبــون أن ادلبلوماســية الفرنســية جعلــت االتفــاق ممكنً

ويف الوقــت اذلي احتفــل فيــه املندوبــون يف نهايــة املؤتمــر، اكن هنــاك شــعور 
ملمــوس باالرتيــاح مــن جانــب املضيفــن الفرنســين املنهكــن. ويف العديــد مــن 
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انلقــاط يف هذيــن األســبوعن مــن جلســات اتلفــاوض املطولــة، بــدا األمــر وكأن 
ــه  ــت إيل ــاح اذلي انته ــال، وأن انلج ــد املن ــون بعي ــد يك ــاق ق ــل إىل اتف اتلوص

اللجنــة هــو إشــادة جزئيــة باجتهادهــا وكفاءتهــا وجبهــود األمــم املتحــدة)66(.

 :
ً

وهنــاك مالحظــات أخــرى تتفــق مــع االســتنتاج الــوارد أعــاله. أوال
ــية.  ــات ادلبلوماس ــن املمارس ــزء م ــدة كج ــت مفي ــدة اكن ــرشااكت اجلدي إن ال
وســاعدت الرشاكــة األمريكيــة الصينيــة خبصــوص املنــاخ الــيت بُدئــت اعم )201 
يف حــل اخلالفــات القائمــة منــذ فــرتة طويلــة بــن هــذه ادلول مــن خــالل »حــوار 
ــن ادلورة  ــري م ــبوع األخ ــال. ويف األس ــبيل املث ــزز«)67( ىلع س ــد ومع ــيايس جدي س
احلاديــة والعرشيــن ملؤتمــر األطــراف، أطلقــت جمموعــة مــن األطــراف، متجــاوزة 
ــف  ــم »حتال ــرف باس ــدة تع ــة جدي ــوب، رشاك ــمال واجلن ــن الش ــام ب االنقس
ــاء  ــق باإلنش ــا يتعل ــاس فيم ــض االتلب ــاك بع ــزال هن ــة«. وال ي ــات العايل الطموح
واملشــاركة واألغــراض؛ ومــع ذلــك، اتضــح يف ايلومــن األخرييــن مــن املفاوضــات 
أن اجلهــود ادلبلوماســية الــيت بذتلهــا ادلول واجلمــااعت الرائــدة يف حتالــف 
الطموحــات العايلــة )جــزر مارشــال، وكولومبيــا، واملكســيك، وجامبيــا، واالحتــاد 
ا،  األورويب، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، والرنويــج، وكنــدا، وادلول األقــل نمــوًّ
واتلحالــف املســتقل ألمريــكا الالتينيــة وابلحــر الاكريــيب AILAC( جســدت 
ــا: اكنــت اجلهــات الفاعلــة املركزيــة املعنيــة  ـً ادلفعــة األخــرية التفــاق باريــس. ثاني
بانلمــو األخــر حــارضة يف مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن، وأود أن أســلط 
الضــوء ىلع احلــدث رفيــع املســتوى اذلي عقــده املعهــد العالــي للنمــو األخــر، 
ــبب  ــح - بس ــن املرج ــيت م ــاملة ال ــر الش ــو األخ ــة انلم ــالق رشاك وىلع إط
ــذ اتفــاق باريــس.  ــؤدي دوًرا رئيســيًّا يف تنفي ارتكازهــا اإلقليــي واملــايل - أن ت
والــرشاكء هــم بنــك اتلنميــة اآلســيوي، وابلنــك اإلفريــي للتنميــة، وبنــك اتلنميــة 
لــدلول األمريكيــة، واللجــان االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلقليميــة اتلابعــة 
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ــادئ،  ــط اهل ــيا واملحي ــة آلس ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــدة - اللجن ــم املتح لألم
واللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا، واللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة 

ــيا)68(. ــريب آس ــة لغ ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــيب، واللجن ــر الاكري وابلح

ــيت)69(،  ــوراه خاص ــة ادلكت ــري إىل أطروح ــدٍّ كب ــل إىل ح ــذا الفص ــتند ه * يس
ــة. ــة العاملي ــال اإلدارة ابليئي ــاركة يف جم واملش
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 تغري املناخ، واجلغرافيا السياسية،
والعقود القطبية اآلجلة

 دونكان ديبليدج
رويال هولواي، جامعة نلدن، 

اململكة املتحدة

ىلع مــدى العقــد املــايض، أصبحــت املنطقــة القطبيــة الشــمايلة موقًعــا ملاكئــد 
جيوسياســية مكثفــة بــن لكٍّ مــن املمارســن واملتفرجــن ىلع اجلغرافيــا السياســية 
والعالقــات ادلويلــة)70(. ويف حــن أن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة )أو ربمــا بصــورة 
أدق، املناطــق القطبيــة( هلــا تارخيهــا اخلــاص)71(، فــإن االفتتــان املعــارص خبطــوط 
العــرض يف الشــمال يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا باتلجــارب واتلنبــؤات املتعلقــة بتغــري 
املنــاخ يف القطــب اجلنــويب. وىلع الرغــم مــن أن هــذه اتلجــارب يمكــن اتلوســط 
ا - مــن شــهادة الســاكن األصليــن بتغــري املناظــر  ــة جــدًّ فيهــا بدرجــات متفاوت
الطبيعيــة، إىل صــور القمــر الصنــايع الخنفــاض ابلحــر ىلع مــر الزمــن)72(، 
واملحلــل ابلعيــد اذلي يعتمــد ىلع أشــاكل »االستشــعار عــن بعــد اجليوســيايس«)73(، 
ــح أن  ــن املرج ــتقبل م ــمايل يف املس ــب الش ــم أن القط ــو فه ــاركه ه ــا تتش ــإن م ف
خيتلــف كثــرًيا عمــا اكن عليــه يف املــايض. القطــب الشــمايل هــو منطقــة »يف طــور 
ــية  ــراكت الرئيس ــن املح ــن ب ــة يه م ــريات املناخي ــري، واتلغ ــل كب ــري« بش اتلغي

هلــذا اتلغيــري))7(.

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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ــة  ــة العاملي ــة واالجتماعي ــوى االقتصادي ــد بالق ــل مزتاي ــة بش ــمايلة مرتبط الش
ــد  ــل صائ ــرش، مح ــع ع ــرن اتلاس ــل الق ــدة. يف أوائ ــت باجلدي ــة« - ليس »اتلقدمي
احليتــان ويلــام سكورســيب األخبــار إىل ابلحريــة الربيطانيــة بــأن اجلليــد ابلحــري 
حــول جرينالنــد اكن يف حالــة تراجــع، ممهــًدا الطريــق ملحاولــة أخــرى الجتيــاز 
املمــر الشــمايل الغــريب NWP بواســطة الســفينة. ويف أوائــل القــرن العرشيــن ادىع 
ــري  ــة الشــمايلة ســتصبح املحــور الكب ــة القطبي ــور ستيفانســون أن املنطق فيلجامل
اتلــايل للنشــاط البــرشي واالقتصــادي، والســؤال الوحيــد املتبــي هــو من ســيكون 
ــف  ــن، ســى جوزي ــات مــن القــرن العرشي املســتفيد الرئيــي)75(. ويف اثلالثيني
ســتالن لقهــر الطبيعــة يف القطــب الشــمايل الــرويس تلوفــري قاعــدة مــن املــوارد 
االقتصاديــة لالحتــاد الســوفيييت)76(. ويف اخلمســينيات مــن القــرن العرشيــن، قــدم 
ــح  ــمايلة« لفت ــه الش ــر)77( »رؤيت ــون ج. ديفينبيك ــدي، ج ــوزراء الكن ــس ال رئي
احلــدود القطبيــة الكنديــة أمــام اتلنميــة االقتصاديــة. واكن القاســم املشــرتك بــن 

الكثــري مــن هــذه الــرؤى هــو فشــلها يف اتلحقــق.

ويف القــرن احلــادي والعرشيــن، مــا زالــت الــرؤى القطبيــة الشــمايلة تتاكثــر، 
ــف  ــر املختل ــايض. األم ــات امل ــريون إىل إخفاق ــن يش ــككون اذلي ــك املتش وكذل
ــب  ــق القط ــة يف مناط ــريات املناخي ــم باتلغ ــاط حججه ــدى ارتب ــو م ــوم ه ايل
الشــمايل. ويمكــن بســهولة أكــرب تقييــم ثقتهــم يف إماكنــات القطــب الشــمايل يف 
شــهر ســبتمرب مــن لك اعم، عندمــا يبلــغ عــن احلــد األدىن جلليــد ابلحــر الصيــي، 
ــرية،  ــنوات األخ ــبتمرب(. ويف الس ــارس - س ــان )م ــم اذلوب ــة موس ــل نهاي ــا يمث بم
ــدة يف أعــوام 2002، و2007، و2012، ممــا أعطــى اثلقــة ملــن  وضعــت ســجالت جدي
يتنبــأ حبــدوث زيــادة كبــرية يف النشــاط البــرشي يف القطــب الشــمايل. بيــد أنــه 
ــتوى  ــاَف إىل املس ــم تتع ــري ل ــد ابلح ــا للجلي ــدود ادلني ــن أن احل ــم م ىلع الرغ
املتوســط املســجل بــن اعيم 1979 )عندمــا بــدأت القياســات بالقمــر الصنــايع( 
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ــه  ــتغلوا تقلبات ــد اس ــمايلة« ق ــة الش ــرثوة القطبي ــككن يف »ال ــإن املتش و2002، ف
الســنوية املســتمرة كديلــل ىلع أنــه، بشــل اعم، ال تــزال بيئــة القطــب الشــمايل 

ــة. ــادة األنشــطة البرشي ــة لزي معادي

ــة  ــزداد أهمي ــا ت ــأ به ــودة واملتنب ــة املرص ــريات املناخي ــإن اتلغ ــايل، ف وباتل
ــة الشــمايلة )اذليــن  بالنســبة للطريقــة الــيت يعيــش بهــا ســاكن املنطقــة القطبي
يعيشــون يف جمتمعــات الســاكن األصليــن، وابلــدلات واملــدن املحليــة يف مناطــق 
ــج،  ــويد، والرنوي ــدا، والس ــدا، وفنلن ــدة، وكن ــات املتح ــمايل يف الوالي ــب الش القط
ــن وراء  ــة م ــاب املصلح ــيا( وأصح ــد« وروس ــارك »جرينالن ــلندا، وادلانم وأيس
ــة  ــمايل، خاص ــب الش ــتقبل للقط ــه املس ــا حيمل ــرون فيم ــمايل يفك ــب الش القط
ــاج إىل  ــح«)78( أو حتت ــت مناطــق القطــب الشــمايل »تنفت ــا إذا اكن ــق بم ــا يتعل فيم
»حفــظ«)79( مــن زيــادة النشــاط البــرشي. وانلتيجــة يه أن يتــم اختــاذ القــرارات 
ىلع مجيــع مســتويات احلكــم، مــن املجتمعــات األصليــة/ املحليــة إىل املؤسســات 
ــا،  ــة متابعته ــا، وكيفي ــام به ــن القي ــيت يمك ــطة ال ــواع األنش ــأن أن ــة بش العاملي
وىلع نطــاق أوســع، كيفيــة وضــع املنطقــة القطبيــة الشــمايلة فيمــا يتعلــق بالعالــم 
األوســع. )ىلع ســبيل املثــال كحــدود جديــدة للمــوارد، وطريــق الشــحن الرسيــع 

ــة(. ــااعت العاملي أو املش

وينظــر مــا تبــى مــن هــذا الفصــل يف بعــض األبعــاد الرئيســية هلــذا الــرصاع 
ىلع مســتقبل القطــب الشــمايل، واستكشــاف الكيفيــة الــيت يمكــن بهــا تلغــري 
ــمايل  ــب الش ــتقبي يف القط ــايل واملس ــرشي احل ــاط الب ــر ىلع النش ــاخ أن يؤث املن
ــة  ــة وادلويل ــة والوطني ــح املحلي ــن/ املصال ــاكن األصلي ــع الس ــق يف تقاط واتلحقي

)واتلحالفــات املختلفــة الــيت أنتجتهــا( الــيت تظهــر نتيجــة ذللــك.
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تغري املناخ والنشاط البرشي يف القطب الشمايل
انلقل ابلحري

يف القــرن اخلامــس عــرش، ســى املستكشــفون األوروبيــون إىل عبــور ممــرات 
حبريــة مالحيــة عــرب منطقــة القطــب الشــمايل. وحــددت ثالثــة مســارات ممكنــة: 
املمــر الشــمايل الغــريب NWP بــن األرخبيــالت الشــمايلة لقــارة أمريــكا 
ــة  ــمايل للكتل ــاحل الش ــع الس ــرشيق NEP اذلي يتب ــمايل ال ــر الش ــمايلة؛ املم الش
األوروبيــة اآلســيوية؛ الطريــق عــرب القطــيب TPR مبــارشة عــرب املحيــط املتجمــد 
الشــمايل. مــن املهــم أن نتذكــر أنــه يف الوقــت اذلي اكنــت فيــه ابلعثــات األوروبيــة 
األوىل تســى إىل ابلحــث عــن هــذه املمــرات، ال تــزال منطقــة القطــب الشــمايل 
 كبــرًيا. وباتلــايل، فــإن ابلحــث عــن املمــرات الشــمايلة مــن القــرن 

ً
تمثــل جمهــوال

اخلامــس عــرش إىل القــرن اتلاســع عــرش أخــذ صفــات أســطورية، وســامية، وإهلية، 
ــل  ــول ىلع تموي ــون للحص ــفون الالحق ــى املستكش ــث س ــة؛ حي ــى عقالني وح
ملزيــد مــن الرحــالت االستكشــافية تلحقيــق العبــور اذلي يبــدو مســتحياًل عــرب 

املنطقــة القطبيــة الشــمايلة)80(.

ــريب  ــمايل الغ ــر الش ــيب، واملم ــرب القط ــق ع ــاوالت ىلع الطري ــن أن املح يف ح
ــل  ــإن اتلحــدي املتمث ــن، ف ــول القــرن العرشي ــا حبل ــم اتلخــي عنهــا مجيًع ــد ت ق
ــد  ــوفيييت. واعتق ــاد الس ــة لالحت ــح أولوي ــرشيق أصب ــمايل ال ــر الش ــزو املم يف غ
املخططــون الســوفييت أنــه مــن خــالل تطويــر املمــر الشــمايل الــرشيق، أو الطريــق 
ابلحــري الشــمايل NSR، كمــا يعــرف اجلــزء الــرويس مــن الطريــق، فــإن االحتــاد 
الســوفيييت ســيمتلك أقــرص طريــق بــن شــمال املحيــط األطلــي وشــمال املحيط 
اهلــادئ، ويه مــزية اســرتاتيجية كبــرية ىلع منافســيها األوروبيــن واآلســوين ىلع 
حــدٍّ ســواء. ومــن شــأن اهليمنــة الســوفييتية ىلع الطريــق أيًضــا أن تمكــن مــن 
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نقــل مــوارد االقتصــاد بــدون قيــود عــرب مســاحات شاســعة مــن أراضيهــا)81(. واكن 
الطريــق ابلحــري الشــمايل قــد أغلــق بعــد ذلــك أمــام حركــة املــرور ادلويلــة.

ــا يف  ــمايل ذروته ــري الش ــق ابلح ــول الطري ــة ىلع ط ــة املروري ــت احلرك بلغ
ــع  ــل م ــوفيييت العم ــاد الس ــدأ االحت ــع. ويف اعم 1988، ب ــل أن يرتاج اعم 1987 قب
الرنويــج وايلابــان ىلع الربنامــج ادلويل للطريــق ابلحــري الشــمايل تلقييــم اجلــدوى 
ــة لفتــح اخلــط الشــمايل للشــحن ابلحــري ادلويل)82(. وحــدد الربنامــج  االقتصادي
وفــورات يف املســافة بنســبة 61% بــن هامبــورج ومينــاء هونلــدا يف أالســاك؛ و%36 
بــن هامبــورج ويوكوهامــا. غــري أنهــم اكتشــفوا أن ميــاه ابلحــر الشــمايل ضحلــة 
نســبيًّا، ممــا أرغــم ســفنًا أكــرب ىلع الســفر إىل الشــمال بطــرق أكــرث، ممــا ينطــوي 
ىلع مســافات أطــول وظــروف جليديــة أشــد قســوة. وايلــوم، فــإن ســفن احلاويــات 
ــل بثــالث مــرات أصغــر  ــة القطــب الشــمايل واملصنفــة ىلع األق اخلاصــة بمنطق
مــن تلــك اخلاصــة بمنطقــة قنــاة الســويس، تــويح بــأن اإلماكنــات االقتصاديــة 
الســتخدام هــذا الطريــق للتجــارة ال تــزال صغــرية باملقارنــة بالطــرق اتلجاريــة 
ــل  ــيت تقل ــة األخــرى ال ــاة الســويس)83(. ومــن العوامــل اهلام ــة عــرب قن اتلقليدي
مــن اإلماكنــات االقتصاديــة للطريــق ابلحــري الشــمايل، عــدم وجــود موانــئ ىلع 
ــري يف  ــاالت تأخ ــد إىل ح ــروف اجللي ــري ظ ــؤدي تغ ــرة أن ي ــق وخماط ــول الطري ط

صناعــة تعتمــد بشــل مزتايــد ىلع التســليم »يف الوقــت املناســب«))8(.

ــإن املمــر الشــمايل الغــريب أقــل تطــوًرا بكثــري.  ــك، ف وىلع انلقيــض مــن ذل
ىلع الرغــم مــن وجــود عــدد مــن ابلعثــات خــالل القــرن العرشيــن الجتيــاز هــذا 
ــتوى  ــا ىلع املس ــاًرا جمديً ــح خي ــم يصب ــه ل ــد، فإن ــع اجللي ــن قواط ــم م ــر بدع املم
اتلجــاري. إن ظــروف اجلليــد يف املمــر الشــمايل الغــريب يه أقــى حــى ممــا اكنــت 
عليــه يف الطريــق ابلحــري الشــمايل، وهــذا نتيجــة حلقيقــة أن اجلليــد ابلحــري 
ــمايلة،  ــكا الش ــو أمري ــمايل حن ــد الش ــط املتجم ــرب املحي ــراف ع ــل إىل االجن يمي
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بمــا يزيــد مــن كثافــة اجلليــد هنــاك. ويف الوقــت نفســه، ظــل الطريــق ابلحــري 
الشــمايل مســدوًدا يف حضــور اجلليــد ابلحــري ىلع مــدار الســنة.

ــور  ــة بعب ــا اخلاص ــزة، اتلكنولوجي ــة املوج ــرة العام ــذه انلظ ــرتح ه ــا تق وكم
الطريــق ابلحــري الشــمايل واملمــر الشــمايل الغــريب موجــودة منــذ عقــود. وذللــك 
فــإن اتلحديــات الــيت يواجههــا املســتخدمون املحتملــون هلــذه الطــرق متجــذرة 
يف االقتصــاد واملخاطــر. ومــن غــري املرجــح أن تســتخدم الــرشاكت هــذه الطــرق 
ــم حتقــق وفــورات كبــرية يف اتلاكيلــف. وبالنســبة جلــزء كبــري مــن القــرن  مــا ل
ــن  ــة ع ــورات نامج ــإن أي وف ــن، ف ــادي والعرشي ــرن احل ــل الق ــن وأوائ العرشي
اخنفــاض تكايلــف الوقــود املرتبطــة بوفــورات املســافات قــد قابلتهــا اتلاكيلــف 
ــد،  ــارات اجللي ــم كسَّ ــتئجار دع ــد، واس ــززة للجلي ــالك املع ــاء اهلي ــة ببن املرتبط
ــاع  ــري األوض ــن تغ ــري م ــر اتلأخ ــواق، وخماط ــة األس ــرة، وقل ــل املاه ــم العم وأطق

ــن)85(. ــاط اتلأم ــاع أقس ــة، وارتف اجلليدي

والســؤال الرئيــي اذلي يطــرح نفســه ايلــوم هــو: مــا إذا اكن تلغــري املنــاخ 
ــة تشــري إىل أن متوســط احلــد  القــدرة ىلع تغيــري هــذه الصــورة. انلمــاذج املناخي
ــدى  ــاض ىلع م ــتمر يف االخنف ــح أن تس ــن املرج ــر م ــتوى ابلح ــن مس األدىن م
ــف(.  ــهر الصي ــا يف أش ــي تماًم ــوف ختت ــا س ــع بأنه ــع ادلف ــة )م ــود املقبل العق
وترتتــب ىلع ذلــك ىلع األقــل نتيجتــان مــن اآلثــار املاديــة: زيــادة مســاحة »امليــاه 
ــف؛  ــهر الصي ــة( يف أش ــال اجلليدي ــر اجلب ــة خلط ــت معرض ــة« )وإن اكن املفتوح
ــة  ــب املحتمل ــنوات«)86(. واملاكس ــدد الس ــد »متع ــن اجللي ــة م ــاحة خمفض ومس
واضحــة بشــل خــاص ىلع طــول الطريــق ابلحــري الشــمايل؛ حيــث يمكــن أن 
تســمح زيــادة مســاحة امليــاه املفتوحــة أو اخنفــاض ســمك اجلليــد للســفن العابــرة 
بالســفر بعيــًدا عــن الســاحل يف ميــاه أعمــق )ممــا يســمح باســتخدام ســفن أكــرب(. 
ــن  ــمال م ــى إىل الش ــرث ح ــح أك ــا أن ينفت ــيب أيًض ــرب القط ــق ع ــن للطري ويمك
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ــح  املمــر الشــمايل الــرشيق. وحــى ىلع طــول املمــر الشــمايل الغــريب، حيــث أصب
ــة  ــاري املائي ــت املج ــزًيا، أصبح ــرث ترك ــمايل أك ــب الش ــري يف القط ــد ابلح اجللي

ــة. ــة للمالح ــرث صالحي أك

ــة  ــري )اململوك ــل ابلح ــة رشاكت انلق ــريات امللحوظ ــذه اتلغ ــجعت ه ــد ش وق
ــرات  ــر املم ــدوى تطوي ــرى يف ج ــرة أخ ــر م ــة( ىلع انلظ ــك اخلاص ــدلول وكذل ل
ــان  ــاري دويلت ــحن جت ــفينتا ش ــتخدمت س ــمايلة. ويف اعم 2009، اس ــة الش ابلحري
ــيا. ويف اعم 2010  ــا وآس ــن أوروب ــفر ب ــرشيق للس ــمايل ال ــر الش ــرة األوىل املم للم
ــة إىل )3؛ ويف  ــدد ثاني ــع الع ــفن؛ ويف اعم 2011 ارتف ــرش س ــدد إىل ع ــذا الع زاد ه
اعم 2012 اكن العــدد 6)، ويف اعم 2013 اكن هنــاك 71 عبــوًرا جتاريًّــا. وتتمثــل 
ــورات يف  ــق وف ــة الشــمايلة يف حتقي ــد الرئيســية الســتخدام الطــرق القطبي الفوائ
املســافة الــيت يمكــن أن ختفــض اســتهالك الوقــود وانبعاثــات اغزات االحتبــاس 
ــن  ــد اعم م ــفينة بع ــدد إىل 23 س ــض الع ــك، يف اعم )201 اخنف ــع ذل ــراري. وم احل
ــة األكــرث شــدة. وخــالل الفــرتة نفســها، ازدادت أيًضــا بشــل  الظــروف اجلليدي
كبــري وجهــة الشــحن إىل املنطقــة القطبيــة الشــمايلة )إلاعدة تمويــن املجتمعــات 
ــط  ــات انلف ــن منص ــوارد م ــالء امل ــماك، أو إج ــد األس ــياحة، وصي ــة، والس املحلي
ون يف إماكنيــة العبــور املنتظــم عــرب  والغــاز واملناجــم(، وال يــزال الكثــريون يشــكُّ
القطــب الشــمايل، ويبــدو مــن املرجــح حــدوث زيــادات أخــرى يف وجهة الشــحن، 
خاصــة إذا ازدادت الســياحة وصيــد األســماك وقطــااعت املــوارد وأصبحــت امليــاه 

املفتوحــة أكــرث انتشــاًرا لفــرتات أطــول.

موارد انلفط والغاز

ــت  ــمايل ليس ــب الش ــوارد القط ــن م ــث ع ــإن ابلح ــحن، ف ــرار الش وىلع غ
ــن  ــا ع ــون حبثً ــفون األوروبي ــر املستكش ــا أحب ــاص. عندم ــل خ ــدة بش جدي
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ــاه  ــم يف املي ــق مواجهاته ــدة توث ــر جدي ــط وتقاري ــمايلة، اعدوا خبرائ ــرات الش املم
ــة  ــالت بري ــا حبم ــا أيًض ــمايلة مدعوًم ــرات الش ــن املم ــم ع ــة. واكن حبثه القطبي
ــة  عــرب أمريــكا الشــمايلة وشــمال روســيا. وىلع الرغــم مــن أن املمــرات ابلحري
ــن  ــيت م ــة ال ــوارد احلي ــن امل ــرة م ــدوه اكن وف ــا وج ــإن م ــم، ف ــتعصت عليه اس
شــأنها أن تغــذي تنميــة صيــد احليتــان وســباع ابلحــر، ومجــع الفــراء، والصنــااعت 
الســمكية يف األرايض وامليــاه يف القطــب الشــمايل، تقريبًــا إىل حــد انقــراض ألكــرث 

ــة)87(. ــل رحبي الفصائ

ــرن  ــاز يف الق ــام والغ ــط اخل ــد ىلع انلف ــي املزتاي ــب العال ــى الطل ــد أعط وق
العرشيــن، للقطــب الشــمايل قيمــة ماديــة جديــدة. ومــع تنــايم العــداء بــن العالم 
الغــريب وعمالقــة انلفــط يف الــرشق األوســط واالحتــاد الســوفيييت، فــإن مناطــق 
القطــب الشــمايل قــد حــورصت يف ابلحــث عــن حقــول جديــدة للنفــط والغــاز. 
ــر  ــة، يف تطوي ــل االقتصادي ــًدا بالعوام ــل تقي ــوفيييت، األق ــاد الس ــدأ االحت ــد ب وق
ــة الشــمايلة يف اثلالثينيــات  حقــول انلفــط والغــاز الســاحلية يف املنطقــة القطبي
مــن القــرن العرشيــن. ويف أمريــكا الشــمايلة، اكن جيــري ضــخ كميــات صغــرية 
مــن انلفــط يف كنــدا يف العرشينيــات واثلالثينيــات، ولكــن لــم تتحقــق القــدرة 
ــي إال يف اخلمســينيات،  ــويج األمريك ــطة املســح اجليول ــة يف أالســاك بواس الاكمن
ــة  ــرث قابلي ــي األول واألك ــف الرئي ــم الكش ــل أن يت ــد قب ــن عق ــرث م ــر أك وم

ــج برودهــوي. ــا، ىلع الشــاطئ يف خلي لالســتمرار جتاريًّ

ــإن  ــا هــو احلــال يف انلقــل ابلحــري يف القطــب الشــمايل، ف ــك، وكم ومــع ذل
ــزاء  ــه يف أج ــا يه علي ــري مم ــاز أىلع بكث ــط والغ ــول انلف ــر حق ــة تطوي تكلف
أخــرى مــن العالــم )مثــل الــرشق األوســط وأمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا(. وحــى 
ــات  ــن احتياطي ــاز م ــط والغ ــتخراج انلف ــدة الس ــا املعق ــتخدام اتلكنولوجي اس
الصخــر الزيــيت أثبــت جــدوى أكــرث مــن انلاحيــة اتلجاريــة. ويرجــع ذلــك جزئيًّــا 
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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 النســيب يف ابلنيــة اتلحتيــة الالزمــة إلجــالء انلفــط والغــاز 
إىل األســواق. فعــى ســبيل املثــال، ترتبــط الصالحيــة اتلجاريــة خلليــج برودهــوي 
ــة  ــاب أزم ــِيَ يف أعق ــاك، اذلي بُ ــر ألالس ــب العاب ــط األنابي ــًما خب ــا حاس ارتباًط
ــض  ــا تنخف ــة. حينم ــط مرتفع ــعار انلف ــت أس ــا اكن ــط يف اعم 1973، عندم انلف
أســعار انلفــط، تنخفــض كذلــك تكلفــة االســتثمار يف ابلنيــة اتلحتيــة الالزمــة 

للحصــول عليــه يف الســوق.

ــط  ــن انلف ــروة م ــود ث ــاالت وج ــم احتم ــب تقيي ــن الصع ــزال م ــوم، ال ي وايل
ــب  ــة القط ــة ملنطق ــة اتلجاري ــد ازدادت األهمي ــمايل. وق ــب الش ــاز يف القط والغ
ــهم يف  ــا أس ــن، مم ــادي والعرشي ــرن احل ــة الق ــذ بداي ــري من ــل كب ــمايل بش الش
الفكــرة الشــائعة القائلــة بــأن القطــب الشــمايل »ينفتــح« ىلع النشــاط البــرشي. 
ويقــدر عــدد مــن اتلقاريــر الــيت نرشتهــا واكلــة املســح اجليولــويج األمريكيــة 
USGS ىلع نطــاق واســع أن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة ربمــا اكنــت حتتــوي ىلع ما 

يصــل إىل 13% مــن انلفــط غــري املكتشــف يف العالــم، و30% مــن الغــاز الطبيــي 
غــري املكتشــف، و20% مــن ســوائل الغــاز الطبيــي غــري املكتشــف)88(. بيــد أن 
هــذه األرقــام قــدرت فقــط كميــات الوقــود األحفــوري »القابلــة لالســرتداد 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 OPEC ارتفــااًع كبــرًيا)89( مــن )2 دوالًرا 
 للربميــل يف 2002 إىل )9 دوالًرا للربميــل يف 2008. وىلع الرغــم مــن الرتاجــع يف
ــن  ــرث م ــن اعيم 2011، و2013 إىل أك ــرى ب ــرة أخ ــعر م ــع الس ــد ارتف اعم 2009، فق
100 دوالر للربميــل قبــل أن يتحطــم مــرة أخــرى يف اعم )201، فيمــا يتوقــع العديــد 
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مــن املحللــن أن تكــون فــرتة مســتمرة مــن اخنفــاض أســعار انلفــط )حــوايل 
50 دوالًرا للربميــل(. ومــن القواعــد العامــة الــيت حتكــم اتلطــورات اجلديــدة يف 
منطقــة القطــب الشــمايل أن صالحيتهــا اتلجاريــة تتوقــف ىلع ســعر ســلة أقــرب 
ــور  ــدوث تط ــال ح ــي أن احتم ــا يع ــد، مم ــل الواح ــن 100 دوالر للربمي ــري م بكث
كبــري يف انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة قــد اخنفــض مــرة أخــرى 
ــاوالت  ــن املح ــدًدا م ــف ع ــم يوق ــذا ل ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــارض. وم ــت احل يف الوق
ــد  ــل، تلحدي ــل ش ــية؛ مث ــط الرئيس ــا رشاكت انلف ــت به ــيت قام ــافية ال االستكش
مــاكن االحتياطيــات املثبتــة إلضافتهــا إىل ســجالتها الــيت حــى لــو تُِرَكــت غــري 

متطــورة، فإنهــا ســوف توفــر تعويــم ســعر الســهم ملشــاريعهم اتلجاريــة.

أمــا مــا إذا اكنــت حقــول انلفــط والغــاز يف املناطــق القطبيــة الشــمايلة قــد 
ُطــوِّرت فــي يف معظمهــا مســألة جتاريــة تتصــل بالســعر العالــي للنفــط. ومــع 
ــة.  ــرق خمتلف ــروف بط ــر ىلع الظ ــن أن تؤث ــة يمك ــريات املناخي ــإن اتلغ ــك، ف ذل
فمــن ناحيــة، يــؤدي تراجــع اجلليــد ابلحــري الصيــي إىل إجيــاد مســاحة أوســع من 
امليــاه املفتوحــة ينخفــض فيهــا كثــرًيا 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 أعــاله( 
أن ييــرس أيًضــا شــحن املــوارد املســرتدة مــن الرنويــج وروســيا إىل أســواق يف آســيا؛ 
حيــث الطلــب عليهــا أكــرب يف الوقــت الراهــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن احلــد 
مــن الغطــاء اجلليــدي ابلحــري وارتفــاع درجــات حــرارة الغــالف اجلــوي يزيــد 
مــن خطــر العواصــف وزيــادة طــول املوجــات )تتفاقــم بارتفــاع منســوب ســطح 
ابلحــر ىلع الصعيــد العالــي(، ممــا قــد جيعــل احلفــر أكــرث صعوبــة. ومــن العوامــل 
األخــرى الــيت جيــب مرااعتهــا أنــه مــع ارتفــاع درجــة حــرارة القطــب الشــمايل، 
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ــة  ــيا، بصف ــمال روس ــن ش ــرية م ــزاء كب ــي أج ــيت تغط ــدة ال ــة املتجم ــإن الطبق ف
ــة  ــدة اجلليدي ــة املتجم ــذه الطبق ــتقرار ه ــة اس ــبب زعزع ــذوب. وتس ــة، ت خاص
ــاحلية،  ــاز الس ــط والغ ــول انلف ــات حق ــدوره عملي ــل ب ــن أن يعط ــا يمك هبوًط
فضــاًل عــن دعــم اهليــالك األساســية الشــاطئية للتطــورات الــيت حتــدث خــارج 
الشــواطئ. ويمكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل إىل زيــادة تكلفــة بعــض عمليــات 
ــة  ــد القــدرة اتلجاري ــادة تقيي ــة الشــمايلة، وزي انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبي
ــعر  ــاز إىل الس ــط والغ ــر انلف ــمايلة ىلع تطوي ــة الش ــن ادلول القطبي ــري م للكث
العالــي للنفــط )أو اإلاعنــات املايلــة احلكوميــة اثلقيلــة، كمــا هــو احلــال مثــاًل 

يف روســيا(.

ــون، كمــا  ــزنع الكرب ــع االهتمــام العالــي ب ــة تدف كمــا أن اتلغــريات املناخي
ــدة  ــم املتح ــة األم ــالل اتفاقي ــن خ ــة م ــات ادلويل ــن املفاوض ــدان م ــا عق يمثله
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ. ويف حــن ال يــزال الكثــريون متشــائمن مــن أنــه 
ــاق  ــع انلط ــرتاف واس ــاك اع ــالق، هن ــي ىلع اإلط ــاق اعل ــل إىل اتف ــيتم اتلوص س
ــم  ــيتعن ىلع العال ــه س ــاء بأن ــال، والعلم ــال األعم ــات ورج ــي السياس ــن صان ب
ــة)90(.  ــة بيئي ــادي اكرث ــا أراد تف ــه إذا م ــن اقتصادات ــون ع ــزنع الكرب ــوم ب أن يق
وقــد طرحــت هــذه املشــلة بصــورة حــادة يف مبــادرة تعقــب الكربــون)91( والــيت 
ــيد  ــاين أكس ــدود ث ــن ح ــى ضم ــم كل أن يب ــن للعال ــه ال يمك ــادت بأن أف
ــون(، وال  ــزاء يف امللي ــب األج ــابها حبس ــم حس ــيت يت ــة« )وال ــون »املأمون الكرب
يســتطيع أن حيــرق لك احتياطيــات الوقــود األحفــوري املوجــودة، ناهيــك عــن تلك 
الــيت لــم تثبــت جدواهــا )كمــا هــو احلــال بالنســبة للكثــري مــن اذلي يقــدر أنــه 
موجــود يف القطــب الشــمايل(. وقــد أدى ذلــك بعــدد مــن العلمــاء واملدافعــن عــن 
ابليئــة إىل القــول بأنــه ال جــدوى مــن حماولــة إجيــاد وتطويــر احتياطيــات انلفــط 
والغــاز يف القطــب الشــمايل)92( . ولعــل األهــم مــن ذلــك هــو أنــه بــرصف انلظــر 
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عمــا إذا اكن نــزع الكربــون ىلع الصعيــد العالــي يتحقــق مــن خــالل احلــد مــن 
ــددة )أو  ــة املتج ــادر الطاق ــتخدام مص ــادة اس ــوري أو زي ــود األحف ــرتاق الوق اح
مزيــج منهمــا(، فــإن الضغــط ىلع ســعر ســلة انلفــط ســيكون مماثــاًل؛ سيســقط 
ــة مــن املنظــور  ــة يف القطــب الشــمايل غــري جمدي ىلع األرجــح، ممــا جيعــل اتلنمي
اتلجــاري. وباتلــايل، فــإن االداعء بــأن تغــري املنــاخ ســيفتح ابلــاب أمــام ثــروة مــن 
انلفــط والغــاز يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة، كمــا هــو احلــال بالنســبة للشــحن 

العابــر، ال يــزال أمــًرا تنافســيًّا بشــدة.

ابليئة

ــة  ــه بيئ ــة بأن ــطاء ابليئ ــل نش ــن قب ــمايل م ــب الش ــف القط ــا يوص ــرًيا م وكث
بكــر، بفعــل تارخيــه الطويــل مــن العزلــة عــن النشــاط الصنــايع للبــرش. ومــع 
ذلــك، فــإن برنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييــم AMAP - وهــو جمموعــة 
عمــل مــن علمــاء ابليئــة ادلويلــن ابلارزيــن، أكــرث حــذًرا 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 بكــًرا)93(.

وىلع وجــه اتلحديــد، يشــري علمــاء برنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييم 
إىل »اخلصائــص اجلغرافيــة واملناخيــة وابليولوجيــة الفريــدة« )بمــا يف ذلــك اتليارات 
اجلويــة وابلحريــة الســائدة، فضــاًل عــن أعــداد كبــرية مــن الاكئنــات احليوانيــة 
الضخمــة؛ مثــل احليتــان وســباع ابلحــر( الــيت جتعــل القطــب الشــمايل »حوًضــا 
بالنســبة بلعــض امللوثــات املنقولــة إىل املنطقــة مــن مصــادر بعيــدة«، بمــا يف ذلــك 
امللوثــات العضويــة اثلابتــة POPs )مثــل عــدد مــن مثبطــات اللهــب ومبيــدات 
ــعايع  ــاط اإلش ــاص( والنش ــق والرص ــل الزئب ــة )مث ــزات اثلقيل ــات(، والفل اآلف
ــد  ــواع األخــرى مــن اتللــوث بعي ــدات املشــعة())9(. وتشــمل األن )يف شــل انلوي
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املــدى املوجــود يف القطــب الشــمايل »الكربــون األســود« - وهــو شــل مــن أشــاكل 
الســخام يدخــل الغــالف اجلــوي مــن االحــرتاق غــري الاكمــل للوقــود األحفــوري 
ــة  ــات الزيتي ــغ انلفاي ــن تفري ــاًل ع ــة - فض ــة اإلحيائي ــايئ والكتل ــود اإلحي والوق
وإغــراق ميــاه الصابــورة امللوثــة بواســطة الســفن )الــيت قــد تدخــل أنــوااًع اغزيــة 
يف انلظــام اإليكولــويج للقطــب الشــمايل(. ويمكــن أن تشــل هــذه امللوثــات 
ــام  ــات يف انلظ ــات وانلبات ــك ىلع احليوان ــرش وكذل ــرية ىلع الب ــة كب ــر صحي خماط

اإليكولــويج القطــيب األوســع.

ووفًقــا لربنامــج القطــب الشــمايل للرصــد واتلقييــم، فــإن اتلغــريات املناخيــة 
يمكــن أن تتفاعــل مــع هــذه امللوثــات بطــرق عديــدة. فعــى ســبيل املثــال، ومــع 
ــة  ــة )السالســل الغذائي ــوم انلظــم اإليكولوجي ــد تق ــد ابلحــري، ق ــان اجللي ذوب
ــات  ــك امللوث ــا يف ذل ــبًقا بم ــا مس ــل تداوهل ــات املعط ــاول امللوث ــة( بتن املخرتق
العضويــة اثلابتــة، والزئبــق وانلويــدات املشــعة. وباملثــل، فــإن امللوثــات املحصورة 
يف املنطقــة القطبيــة الشــمايلة )أكــرب حــوض للملوثــات املشــعة ىلع األرض( مــن 
املرجــح أن تطلــق يف ابليئــة املحيطــة؛ حيــث إن درجــات احلــرارة ادلافئــة تقــود إىل 
ــا، مــن  ذوبــان اجلليــد املتجمــد. وبشــل اعم، فــي املنطقــة القطبيــة األكــرث دفئً
ــرش ىلع  ــاًل، وأن تنت ــرث تنق ــات أك ــن امللوث ــة م ــة اكمل ــح جمموع ــح أن تصب املرج

نطــاق أوســع عــرب املجتمعــات البرشيــة وانلظــم اإليكولوجيــة.

ــاط  ــادة النش ــرس زي ــة تي ــريات املناخي ــت اتلغ ــك، إذا اكن ــالوة ىلع ذل وع
ــوث  ــاكل اتلل ــزداد أش ــا أن ت ــح أيًض ــن املرج ــمايل، فم ــب الش ــرشي يف القط الب
ــه  ــايع ســينتج عن ــن والنشــاط الصن ــد الســاكن البرشي ــا أن تزاي ــة. كم املوضعي
ــود  ــرق الوق ــن وح ــات اتلعدي ــر ونفاي ــات املجاري ــن تدفق ــوث م ــن اتلل ــد م مزي
ــوث  ــد للتل ــر مزتاي ــا خط ــاك أيًض ــل. وهن ــة وانلق ــات الصناعي ــة والعملي للتدفئ
بانســاكب انلفــط ســواء مــن خــالل األرضار الــيت تلحــق باهليــالك األساســية، أو 

ــم. ــفن ادلع س
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ونتيجــة ذللــك، فــإن االحتمــال )وإن اكن مطعونـًـا فيه( بــأن اتلغــريات املناخية 
ــادة النشــاط البــرشي عــرب مناطــق القطــب الشــمايل،  ــؤدي إىل زي يمكــن أن ت
جيلــب معــه أيًضــا جمموعــة مــن املعضــالت بشــأن أفضــل الســبل حلمايــة صحــة 
ــن  ــري م ــر الكث ــذا األم ــرك ه ــد ت ــع. وق ــع األوس ــة واملجتم ــات املحلي املجتمع
الزعمــاء املحليــن اعلقــن بــن احتضــان فــرص جديــدة للتنميــة االقتصاديــة من 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى حماولــة اتلخفيــف مــن املخاطــر املزتايــدة ىلع صحــة 
البــرش وابليئــة والــيت تهــدد اســتمرارية أســلوب احليــاة اتلقليــدي )ال 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 
املجتمــع ادلويل أصبــح متورًطــا أيًضــا يف املناقشــات حــول أفضــل الســبل تلحقيــق 

اتلــوازن بــن املصالــح االقتصاديــة ومحايــة ابليئــة.

املصالح املتقاطعة
ــع  ــريات األوس ــد للتغ ــرك الوحي ــو املح ــس ه ــري لي ــاخ املتغ ــن أن املن يف ح
نطاقًــا يف مناطــق القطــب الشــمايل، فإنــه مهــم بالنســبة تلفكــري خمتلــف 
أصحــاب املصالــح يف القطــب الشــمايل فيمــا خيــص مســتقبل هــذه املنطقــة. يتــم 
اجلمــع بــن اتلصــورات املتغــرية، 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 اتلغــريات املاديــة 
ــا  ــج لكت ــرشي. وتنت ــاط الب ــادة النش ــري وزي ــد ابلح ــان اجللي ــمل ذوب ــيت تش ال
ــة  ــتويات املحلي ــة ىلع املس ــاب املصلح ــن أصح ــدة ب ــات جدي ــن حتالف املطابلت

ــة. ــة والعاملي ــة واإلقليمي والوطني
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وبصفــة اعمــة، فــإن االداعء بــأن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة »تنفتــح« يدعمــه 
ــة  ــاء )نمذج ــون، والعلم ــادة املحلي ــة، والق ــعوب األصلي ــات الش ــف منظم حتال
تغــري املنــاخ وتقييــم املخاطــر ابليئيــة(، واألعمــال اتلجاريــة ادلويلــة )وال ســيما 
رشاكت انلفــط ادلويلــة IOCs وأيًضــا اجلهــات األخــرى املهتمــة بصيــد األســماك 
ــة مثــل جملــس  ــة، واملنظمــات اإلقليمي ــة وغــري القطبي ــن، وادلول القطبي واتلعدي
ــة شــل )إحــدى  ــت رشك ــال، اكن القطــب الشــمايل. فــي أالســاك، ىلع ســبيل املث
رشاكت انلفــط ادلويلــة( تعمــل عــن كثــب مــع حكومــة أالســاك ورشكــة القطــب 
ــر  ــط يف حب ــول انلف ــن حق ــث ع ــة ASRC للبح ــدرات اإلقليمي ــمايل للمنح الش
تشــوتي. 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 )201، وباتلحديــد تلعزيــز هــذه اتلحالفــات بــن الشــعوب املحليــة/ األصليــة 
ــة  ــل اململك ــف دول مث ــة. وتضي ــة الوطني ــة واحلكوم ــة ادلويل ــال اتلجاري واألعم
ــة  ــط ادلويل ــن رشاكت انلف ــة م ــرادات رضيبي ــع إي ــيت جتم ــا، ال ــدة وإيطايل املتح
ــًدا  ــي، بع ــد العال ــة ىلع الصعي ــعار الطاق ــتقرار أس ــاظ ىلع اس ــى إىل احلف وتس
آخــر لدلعــم ادلويل تلطويــر حقــول انلفــط والغــاز يف القطــب الشــمايل. ويمكــن 
ــزز  ــة، تع ــيا. ويف لك حال ــج وروس ــد والرنوي ــن جرينالن ــة ع ــة مماثل ــي قص أن حت
مصالــح الشــعوب األصليــة واملحليــة والوطنيــة وادلويلــة واالقتصاديــة، مدعومــة 
ــل  ــرأي القائ ــد، ال ــل حماي ــة، وبش ــات العلمي ــاذج واتلقييم ــات وانلم باملالحظ
ــة مــن  ــدة ملجموعــة اكمل ــة جدي ــا اقتصادي ــق فرًص ــة ختل ــأن اتلغــريات املناخي ب

أصحــاب املصلحــة. 

ــة  ــأن املنطقــة القطبي ويف الوقــت نفســه، ظهــر حتالــف آخــر حــول االداعء ب
الشــمايلة »حباجــة إىل اإلنقــاذ«. ويشــمل هــذا اتلحالــف أيًضــا منظمــات الشــعوب 
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األصليــة، والقــادة املحليــن، والعلمــاء، واملنظمــات ابليئيــة ادلويلــة غــري 
احلكوميــة، وادلول القطبيــة وغــري القطبيــة، واملنظمــات اإلقليميــة؛ مثــل جملــس 
ــاد األورويب  ــدة واالحت ــم املتح ــإن األم ــك، ف ــة إىل ذل ــمايل. باإلضاف ــب الش القط
مــن األطــراف الفاعلــة املعنيــة هنــا؛ بســبب تركزيهمــا ىلع إنشــاء أطــر تنظيميــة 
ــاًل  ــرشي )مث ــاط الب ــة النش ــاخ، ومحاي ــري املن ــار تغ ــن آث ــف م ــبة للتخفي مناس
مــن خــالل قواعــد انلقــل ابلحــري( ومحايــة ابليئــة مــن اتللــوث. وباتلــايل، فــإن 
أنشــطة شــل يف أالســاك قــد طعنــت فيهــا منظمــات أخــرى للشــعوب األصليــة؛ 
ــي يف أرايض  ــري ابلي ــة اتلدم ــديع مقاوم ــيت ت ــة ال ــري الرحبي ــة غ ــل املجموع مث
الشــعوب األصليــة REDOIL، والــيت تعمــل مــع املنظمــات ادلويلــة غــري احلكومية 
)مثــل منظمــة الســالم األخــر( ملقاومــة خطــط اتلنقيــب عــن انلفــط يف حبــر 
تشــوتي. إن اداعءهــم بــأن املنطقــة القطبيــة الشــمايلة »مهــددة« ىلع درجــة مــن 
الصــدى العالــي إىل حــد أنــه مدعــوم مــن قبــل مجــااعت املجتمــع املــدين الــيت 
تريــد »إنقــاذ« بيئــة القطــب الشــمايل مــن تغــري املنــاخ وزيــادة النشــاط البــرشي 

ىلع حــدٍّ ســواء.

وىلع الرغــم مــن أن طبيعــة هــذه اتلحالفــات قــد تــم اإلفــراط يف تعميمهــا هنــا 
)هنــاك، ىلع ســبيل املثــال، األعمــال اتلجاريــة واملنظمــات غــري احلكوميــة ابليئيــة 
الــيت تعمــل مًعــا يف القطــب الشــمايل(، فإنهــا تــدل ىلع الطريقــة الــيت تتشــل بهــا 
اجلغرافيــا السياســية للقطــب الشــمايل باملصالــح واإلجــراءات املتقاطعــة ملجموعــة 
مــن خمتلــف أصحــاب املصلحــة مــن داخــل مناطــق القطــب الشــمايل وخارجهــا. 
ــة واالقتصــاد  ــة العاملي ــة الشــمايلة بابليئ ــة القطبي ــاط املنطق وهــذا نتيجــة الرتب
العالــي واتلكنولوجيــات العامليــة واألخالقيــات العامليــة. مــا حيــدث يف القطــب 
الشــمايل ال يبــى يف القطــب الشــمايل. وباملثــل، فــإن مــا حيــدث يف بقيــة العالــم 
ــل،  ــايض، وىلع األق ــد امل ــدى العق ــمايل. وىلع م ــب الش ــن القط ــًدا ع ــى بعي ال يب
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ــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ يف املســتقبل  وُيالَحــظ أن اتلغــريات واتلنبــؤات املناخي
ــوث  ــوارد واتلل ــتخراج امل ــري واس ــل ابلح ــة بانلق ــائل املتعلق ــري ىلع املس )اتلأث
ابليــي، مــن بــن أمــور أخــرى( تؤثــر ىلع الطــرق الــيت يتــم انلظــر مــن خالهلــا 
ــب  ــح« القط ــي »فت ــا إذا اكن ينب ــث م ــن حي ــا م ــالت، وخصوًص ــذه الص إىل ه

الشــمايل لزيــادة النشــاط البــرشي 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 
ــك  ــذ )وكذل ــع اتلنفي ــع موض ــيت توض ــاذ( ال ــث واإلنق ــل ابلح ــات )مث واخلدم
 UNCLOS تلــك املوجــودة بالفعــل مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقانــون ابلحــار
ــا،  ــوارد واســتخراجها وإجالئه ــاف امل وجملــس القطــب الشــمايل( إلدارة استكش
باإلضافــة إىل أشــاكل أخــرى مــن النشــاط اتلجــاري )اتلعديــن، والســياحة، وصيد 
ــر  ــواع األط ــة بأن ــئلة املتعلق ــإن األس ــك، ف ــع ذل ــك(. وم ــا إىل ذل ــماك، وم األس
ــا  ــا يصعــب فصله ــزم وضعه ــيت يل ــالك األساســية واخلدمــات ال ــة واهلي اتلنظيمي
ــب  ــه يف القط ــي توقع ــتقبي اذلي ينب ــاخ املس ــوع املن ــة بن ــئلة املتعلق ــن األس ع
الشــمايل. ويعتمــد صانعــو القــرار ىلع املســتويات املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة 
ــاذج  ــن انلم ــاًل ع ــة، فض ــة امللحوظ ــريات املناخي ــات اتلغ ــة ىلع تقييم والعاملي
ــا إذا اكن  ــا م ــتقبل. أم ــة يف املس ــريات املناخي ــأن اتلغ ــة بش ــات املناخي واتلوقع
ــد يف اعم  ــن اجللي ــة م ــة خايل ــة قطبي ــأون بمنطق ــة يتنب ــاذج املناخي ــو انلم واضع
2016 أو اعم 2060، فــإن هلــا آثــاًرا هائلــة ىلع قــرارات مــن قبيــل أنــواع القواعــد 

ــأنها. ــاوض بش ــة اتلف ــحن ومــدى رسع ــطة الش ــا ألنش ــالزم وضعه ال

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 
 مــن »فتحهــا« يصبــح أساًســا 

ً
احلــال أن »إنقــاذ« املنطقــة القطبيــة الشــمايلة بــدال

ــدر  ــك، جت ــع ذل ــمايل. وم ــب الش ــأن إدارة القط ــتقبل بش ــرارات يف املس ــاذ ق الخت
ــة  ــرد أن زادت املصلح ــايض، وبمج ــد امل ــدى العق ــه ىلع م ــا إىل أن ــارة أيًض اإلش
ادلويلــة يف اإلماكنــات اتلجاريــة للقطــب الشــمايل يف تلــك الســنوات الــيت يبــدو 
ــا مصلحــة دويلــة  ــك أيًض ــإن ذلل ــع، ف ــد ابلحــري يف تراجــع رسي ــا أن اجللي فيه
 مــن 

ًّ
يف تقييــم فعايلــة هيــالك إدارة املنطقــة القطبيــة الشــمايلة. وذللــك فــإن كال

اتلغــريات املناخيــة املجربــة واملتوقعــة تربهــن ىلع قدرتهــا ىلع اتلأثــري ىلع الوضــع 
الراهــن إلدارة القطــب الشــمايل.

خمتتم
ــد  ــع اجللي ــة لرتاج ــار الصناعي ــور األقم ــره ص ــرصي اذلي توف ــهد ابل إن املش
ابلحــري الصيــي يف القطــب الشــمايل، جيعــل مــن الســهل افــرتاض أن اتلغــريات 
ــادة  ــق لزي ــد الطري ــمايل بتمهي ــب الش ــًدا للقط ــتقباًل جدي ــدد مس ــة حت املناخي
النشــاط البــرشي. بيــد أن القــرارات املتعلقــة بمــا إذا اكن ينبــي الســي إىل حتقيق 
ــل  ــمايل تتش ــب الش ــة القط ــة يف منطق ــة االقتصادي ــن اتلنمي ــة م ــواع خمتلف أن
بأكــرث مــن جمــرد عوامــل بيئيــة. الســالمة اتلجاريــة واتلقنيــة أساســية، ويف حــن 
ــدد  ــا ته ــري، فإنه ــد ابلح ــاض اجللي ــؤدي إىل اخنف ــد ت ــة ق ــريات املناخي أن اتلغ
ــا )مثــل ذوبــان اجلليــد املتجمــد(.  أيًضــا بإحــداث ظــروف بيئيــة أكــرث اضطرابً
ــا فليســت  ــيت ينبــي وضعه ــة ال ــري اإلداري ــوع اتلداب ــا القــرارات املتعلقــة بن أم
واضحــة املعالــم أيًضــا. ستتشــل هــذه اتلدابــري بأســئلة عمــا يتوقــع أن يكــون 
عليــه منــاخ القطــب الشــمايل يف املســتقبل، ومــا إذا اكن ينبــي أن يــؤدي ذلــك 
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ــتمر  ــمايل. سيس ــب الش ــق القط ــاذ« مناط ــاح« أو »إنق ــزي ىلع »انفت ــادة الرتك إىل زي
ــاك مســتقبالت  ــد تكــون هن ــن املســتقبلن املحتملــن )وق ــن هذي ــرصاع ب ال
ــى إىل  ــة تس ــات متنافس ــالل حتالف ــن خ ــا( م ــار أيًض ــا يف االعتب ــرى لوضعه أخ
تعبئــة املصالــح والروابــط املشــرتكة ىلع مجيــع املســتويات مــن الســاكن األصلين/
املحليــن إىل املســتوى الوطــي واإلقليــي وادلويل. وباتلــايل، فــإن مســألة كيفيــة 
اســتباق اتلغــريات املناخيــة يف مناطــق القطــب الشــمايل واالســتجابة هلــا ســتكون 
ــات  ــل يف السياس ــة، ب ــة أو اإلقليمي ــات املحلي ــط يف السياس ــس فق ــلة لي مش

العامليــة.
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الطاقة املتجددة: اتلغريات العاملية
 الدا ف. كوشتشيفا

جامعة والية اكروالينا الشمايلة، 
الواليات املتحدة األمريكية

ــر،  ــدة الفق ــن ح ــف م ــددة يف اتلخفي ــة املتج ــادر الطاق ــر مص ــهم تطوي يس
ــة  ــة ومحاي ــة الريفي ــاق اتلنمي ــيع نط ــن، وتوس ــل الصناعي ــاج وانلق ــم اإلنت ودع
ــة  ــادر الطاق ــتأثر مص ــة)95(. وتس ــودة ابليئي ــتدامة واجل ــز االس ــع تعزي ــة م الصح
املتجــددة حبــوايل 20% مــن االســتهالك العالــي انلهــايئ للطاقــة، مــع حتقــق أكــرب 
ــن 8% يف ــرث م ــة بأك ــدرة العاملي ــاع الق ــة وارتف ــة الكهربائي ــاع الطاق ــو يف قط  نم
ــتهالك  ــن ىلع االس ــزال تهيم ــوري ال ت ــود األحف ــواع الوق ــري أن أن اعم 2013)96(. غ
ــة األويلــة، حيــث يظــل الفحــم هــو املســاهم الرئيــي يف جممــع  العالــي للطاق
ــم،  ــخص يف العال ــار ش ــن 1.3 ملي ــرب م ــا يق ــش م ــم)97(. ويعي ــة يف العال الطاق
ــار  ــاء، و2.7 ملي ــول ىلع الكهرب ــة، دون احلص ــق الريفي ــايس يف املناط ــل أس بش
بــدون خدمــات حديثــة يعــول عليهــا يف جمــال الطاقــة)98(. ومــن املتوقــع أن يرتفــع 
ــود  ــة الوق ــع هيمن ــول اعم 0)20، م ــبة 56% حبل ــة بنس ــي للطاق ــتهالك العال االس
األحفــوري ىلع شــبكة الطاقــة)99(. إن انلمــو االقتصــادي القــوي وانلمــو املســتمر 
للســاكن يف ادلول انلاميــة ســيكون هــو القــوة الســائدة الــيت تقــود أســواق الطاقــة 
ــك  ــع ذل ــد، ويرج ــم يف تزاي ــتخدام الفح ــرتة. إن اس ــك الف ــالل تل ــة خ العاملي
باألســاس إىل اســتهالك الصــن، ويتوقــع أن تزيــد انبعاثــات ثــاين أكســد الكربــون 
املتصلــة بالطاقــة يف العالــم بنســبة 6)% حبلــول اعم 0)20، أي بزيــادة حنــو 31 مليــار 

ــرتي يف اعم 2010)100(. ــن م ط
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ــة  ــادر الطاق ــرش مص ــة لن ــود املبذول ــورات اجله ــذه اتلط ــزت ه ــد حف وق
املتجــددة يف العديــد مــن دول العالــم جلعــل احلصــول ىلع الطاقــة أكــرث اســتدامة 
ومعاجلــة مشــالك نوعيــة اهلــواء وتغــري املنــاخ. أعلنــت األمــم املتحــدة الســنوات 
)201-)202 عقــد الطاقــة املســتدامة للجميــع)101(. إن تكنولوجيــات الطاقــة 
املتجــددة، الــيت تشــل جــزًءا مــن اجلانــب ذي الكربــون املنخفــض مــن إمــدادت 
الطاقــة العامليــة، تزيــد برسعــة مــن وجودهــا يف العديــد مــن دول العالــم. واكنــت 
ــا يه ادلول  ــدا وأملاني ــل وكن ــة والربازي ــدة األمريكي ــات املتح ــن والوالي الص
ــول  ــددة حبل ــة املتج ــة للطاق ــعة اكمل ــب س ــا تركي ــم فيه ــيت ت ــس األوىل ال اخلم
بدايــة اعم )201. ويف االحتــاد األورويب، مثلــت مصــادر الطاقــة املتجــددة األغلبيــة 
ــدة  ــنوات العدي ــالل الس ــاء خ ــد الكهرب ــدة ىلع تويل ــدرة اجلدي ــن الق )72%( م
ــن  ــري م ــدد صغ ــد ىلع ع ــد تعتم ــم تع ــددة ل ــادر املتج ــد أن املص ــة)102(. بي املاضي
ــا  ا بإفريقي ــدًّ ــة ج ــية مهتم ــددة الرئيس ــة املتج ــت رشاكت الطاق ادلول. وأصبح
وآســيا وأمريــكا الالتينيــة؛ حيــث تظهــر أســواق جديــدة ىلع الشــبكة وخارجهــا. 
كمــا أن أنمــاط االســتثمار تتحــول مــن املصــادر احلكوميــة واألجنبيــة اتلقليديــة 
ــري  ــة يف كث ــة واملحلي ــوك اخلاص ــرشاكت وابلن ــرب ىلع ال ــة أك ــاد بدرج إىل االعتم
مــن األحيــان)103(. ومــا فتــئ ادلعــم املقــدم العتمــاد الطاقــة املتجــددة ينمــو بــن 
الــواكالت احلكوميــة والصناعــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلمهــور بوجــه اعم. 
ــة ىلع  ــة واتلنمي ــة وابليئ ــذ برامــج الطاق ــة إىل تنفي ــات الفاعل وتســى هــذه اجله

ــة))10(. ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــتويات املحلي املس

ــع  ــع يف مجي ــا تتوس ــا وتمويله ــددة وتصنيعه ــادر املتج ــة املص ــزال سياس وال ت
ــة  ــة للطاق ــة ادلويل ــا للواكل ــئة. ووفًق ــادات انلاش ــايم واالقتص ــم انل ــاء العال أحن
IEA، يتوقــع أن تســتأثر ادلول غــري املنتميــة إىل املنظمــة بنســبة 58% مــن جممــوع 

ــزال  ــت )5% يف اعم 2012. وال ي ــد أن اكن ــول اعم 2018، بع ــدد حبل ــد املتج اتلويل
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ــوارد  ــه ىلع امل ــد يف معظم ــة يعتم ــم ادلول انلامي ــددة يف معظ ــة املتج ــد الطاق تويل
ــة غــري امللفــة والوفــرية، ولكــن اتلكنولوجيــات األخــرى آخــذة يف  الكهرومائي

ــئة)105(. ــم ناش ــري دع ــدة وتداب ــادر جي ــا مص ــيت دليه ــاع يف ادلول ال االرتف

ــة،  ــات العاملي ــن اإلاعن ــاعدة م ــددة، بمس ــة املتج ــادر الطاق ــل مص ــد تش وق
ــاء حــى اعم 0)20، مــع  ــادة يف جممــوع تويلــد الكهرب مــا يقــرب مــن نصــف الزي
ــزداد  ــا أن ي ــع أيًض ــن املتوق ــن. وم ــن اثللث ــرث م ــوي بأك ــود احلي ــتخدام الوق اس
تويلــد املصــادر املتجــددة بأكــرث مــن ضعــف مــا هــو عليــه يف العديــد مــن ادلول 
انلاميــة واالقتصــادات انلاشــئة. وقــد زاد عــدد ادلول انلاميــة الــيت دليها سياســات 
ــس  ــن مخ ــفر ع ــا أس ــذ اعم 2006، مم ــرات من ــت م ــددة س ــة املتج ــم الطاق دلع
ــا مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة)106(. إن  إنتــاج الطاقــة يف العالــم اذلي يــأيت حايلًّ
اتلطــورات املســتمرة يف اتلكنولوجيــا، واالبتــاكرات يف جمــال السياســات واتلمويــل، 
واخنفــاض األســعار، واجلهــود اتلثقيفيــة، جتعــل املصــادر املتجــددة أكــرث جاذبيــة 
ــم)107(. وميســورة اتللفــة ملجموعــة أكــرب مــن املســتهلكن يف مجيــع أحنــاء العال

ــا،  ــواقها وصنااعته ــددة وأس ــة املتج ــات الطاق ــور سياس ــع تط ــك، وم ــع ذل وم
فإنهــا تواجــه بشــل مزتايــد حتديــات جديــدة متعــددة األوجــه ومعقــدة للغايــة. 
إن حقيقــة أن احتياطيــات كبــرية مــن الوقــود األحفــوري ال تــزال متاحــة تعرقــل 
ــود  ــل الوق ــددة. حيص ــة املتج ــادر الطاق ــة ملص ــة اكفي ــالء أهمي ــتعداد إلي االس
األحفــوري ىلع إاعنــات تزيــد ســت مــرات عــن تلــك الــيت حتصــل عليهــا مصادر 
الطاقــة املتجــددة)108(. وتواجــه 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 
ــاء  ــان بن ــا ويتطلب ــرث حتديً ــا أك ــة، أصبح ــب اتلقني ــات واجلوان ــوق والسياس الس
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ــاء  ــدرة ىلع بن ــدة ىلع الق ــات اجلدي ــرش اتلكنولوجي ــاح ن ــف جن ــدرات. ويتوق الق
ــاء  ــب العلم ــن تدري ــاًل ع ــا، فض ــا وصيانته ــة ورصده ــية للطاق ــالك األساس اهلي

ــن املحــي والعالــي)109(. وصانــي القــرارات واملصنعــن ىلع الصعيدي

ــار إىل  ــف واالفتق ــل اتلاكيل ــاص، تش ــل خ ــة بش ــدلول انلامي ــبة ل بالنس
ــدء التشــغيل، وعــدم  السياســات الســليمة بعــض احلواجــز الرئيســية. نفقــات ب
وجــود نهــج للموازنــة بــن اتلفاوتــات يف األســعار بــن مصــادر الطاقــة املتجــددة 
ــة  ــة املركزي ــل الطبيع ــاملة؛ مث ــة الش ــات اهليلي ــوري، والعقب ــود األحف والوق
لصناعــة الطاقــة، وإاعقــة دعــم املبــادرات اجلديــدة وتنفيذهــا، تمنــع االســتثمار 
يف مصــادر الطاقــة املتجــددة وحتبــط املزيــد مــن املقاربــات املوضعيــة يف احلصــول 
ــألة  ــرح مس ــددة يط ــادر املتج ــال املص ــة أن إدخ ــر باملالحظ ــن اجلدي ــا. وم عليه
عــدم املســاواة. وتتمثــل املشــلة يف أن معــدل نــرش اتلكنولوجيــا وتوافــر اتلمويــل 
وتنفيــذ السياســات عوامــل متفاوتــة داخــل احلــدود الوطنيــة لــدلول وفيمــا بينهــا. 
ا يف  ــوًّ ــة نم ــادر الطاق ــن أرسع مص ــدة م ــددة يه واح ــة املتج ــن أن الطاق ويف ح
ــة  ــة ملواكب ــن اكفي ــم تك ــا ل ــنويًّا)110(، فإنه ــبة 2.5% س ــد بنس ــم اآلن–؛ إذ تزي العال

ــة. ــع يف الطلــب ىلع الطاق ــج انلمــو الرسي نتائ

ــة  ــات االقتصادي ــن اتلحدي ــة م ــددة جمموع ــة املتج ــتخدام الطاق ــه اس ويواج
ــر  ــن اتلطوي ــد م ــب املزي ــيت ال تتطل ــة، ال ــة واالجتماعي ــاتية واهليلي والسياس
ــاح  ــل انلج ــق لعوام ــم أعم ــا فه ــل أيًض ــب، ب ــتثمار فحس ــويج واالس اتلكنول
والعقبــات الــيت تعــرتض حتقــق اتلبــي ىلع نطــاق واســع. ســيمي هــذا الفصــل 
قدًمــا بعــرض اخلطــاب املتعلــق بنــرش الطاقــة املتجــددة مــع الرتكــزي ىلع 
ــددة يف ادلول  ــادر املتج ــل املص ــن أج ــتثمار م ــا واالس ــات واتلكنولوجي السياس
انلاميــة. وســيواصل مناقشــة بعــض اتلحديــات ادلويلــة الرئيســية الــيت قــد تفــرس 
الصعوبــات الــيت تكتنــف اعتمــاد وتنفيــذ الطاقــة املتجــددة، بمــا يف ذلــك آثــار 
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املعرفــة العامليــة ىلع اســتحداث مصــادر متجــددة، واحلواجــز الــيت تعــرتض نــرش 
ــة. ــات ختامي ــل بمالحظ ــم الفص ــات. وخيتت ــا والسياس اتلكنولوجي

 االعتبارات املتعلقة بالسياسة واتلكنولوجيا واالستثمار
 يف جمال الطاقة املتجددة

ــرش مصــادر  ــدة بلحــث ون ــري مزتاي ــم تداب ــع أحنــاء العال تتخــذ ادلول يف مجي
الطاقــة املتجــددة تلحســن أمــن الطاقــة، وتشــجيع انلمــو االقتصــادي، واتلصــدي 
ــن ابلحــث اذلي  ــاخ. ويب ــة املرتبطــة بوجــه خــاص بتغــري املن ــات ابليئي للتحدي
ــة املتجــددة اعتمــدت  ــا الطاق ــة أن تكنولوجي ــة ادلويلــة للطاق ــه الواكل قامــت ب
ــج  ــن انلات ــبيًّا م ــع نس ــردي املرتف ــب الف ــب ادلول ذات انلصي ــن جان ــا م أساًس
ــة)111(. ودلى  ــن الطاق ــة بأم ــارات املتعلق ــن االعتب ــك م ــايل وكذل ــي اإلمج املح
هــذه ادلول املتقدمــة لكٌّ مــن القــدرة والزخــم ىلع الســواء لالخنــراط يف مصــادر 
الطاقــة املتجــددة، وال ســيما خــالل مراحــل اتلطويــر األويلــة، عندمــا تكــون 
ــة  ــا اخلاص ــار اتلكنولوجي ــا ىلع اختي ــذه ادلول أيًض ــر ه ــة. وتؤث ــف مرتفع اتلاكيل
بتويلــد الطاقــة املتجــددة؛ حيــث تركــز ادلول ذات القــدرة االقتصاديــة املنخفضــة 
ىلع املصــادر املتجــددة منخفضــة اتللفــة واملفهومــة جيــًدا وبشــل راســخ، مثــل 
ــددة،  ــادر املتج ــج املص ــد نض ــع تزاي ــة. وم ــة احليوي ــة والكتل ــة الكهرومائي الطاق
واخنفــاض األســعار، وتعزيــز اتلعليــم، وحتســن القــدرة اتلنافســية، يــزداد احتمال 
ــة،  ــن ادلول انلامي ــري م ــبة لكث ــة. وبالنس ــدود الوطني ــرب احل ــا ع ــرش اتلكنولوجي ن
ــيت  ــاالت ال ــيما يف احل ــددة، وال س ــة املتج ــادر الطاق ــرش مص ــرص لن ــد ف توج
ــول  ــع يف احلص ــة إىل اتلوس ــون احلاج ــدة وتك ــوارد جي ــروف امل ــا ظ ــون فيه تك

ــة)112(. ــة مرتفع ىلع الطاق
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ــل  ــددة؛ مث ــة املتج ــن الطاق ــرية م ــوارد كب ــة بم ــة ادلول انلامي ــم اغبلي وتنع
ــا  الشــمس والريــاح، تغطــي مناطــق جغرافيــة شاســعة وال تتطلــب نهًجــا مركزيًّ
للنــرش. ويمكــن أن يــؤدي نــرش الطاقــة املتجــددة إىل االســتخدام الفعــال لــرأس 
ــمات  ــاس بالس ــة دون املس ــاين ابلطال ــيت تع ــدلان ال ــاح يف ابل ــرشي املت ــال الب امل
ــة. ويتعــزز األســاس املنطــي العتمــاد مصــادر  ــا إلمــدادات الطاق املرغــوب فيه
الطاقــة املتجــددة مــن خــالل حتســن نوعيــة احليــاة للســاكن الريفيــن، وســاكن 
ــة  ــار ابليئي ــل اآلث ــك تقلي ــة، وكذل ــن اخلدم ــن م ــة، واملحروم ــق انلائي املناط
املدمــرة الســتخدام الوقــود األحفــوري. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن خماطــر اتلعامــل 
مــع العواقــب ابليئيــة بالنســبة لــدلول انلاميــة أىلع بكثــري منهــا بالنســبة لــدلول 
املتقدمــة. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة ادلول انلاميــة ىلع إدارة اتلدهــور ابليي الشــديد 
وعواقبــه الصحيــة، كثــرًيا مــا تكــون غــري اكفيــة، وتتقــوض بســبب ضعفهــا أمام 

الصدمــات اخلارجيــة ســواء اكنــت مايلــة أو بيئيــة.

ولــدلول انلاميــة أيًضــا عــدد مــن اخلصائــص املشــرتكة الــيت تؤثــر ىلع قبــول 
مقاربــات الطاقــة املتجــددة وانتشــارها واســتدامتها)113(. الســمة األهــم يه الرغبــة 
يف اتلنميــة االقتصاديــة واملفاضلــة املســتمرة بــن انلمــو ومحايــة ابليئــة))11(. كمــا 
ــة،  ــادلول املتقدم ــة ب ــبيًّا - أو مقارن ــض نس ــاكن منخف ــة الس ــتهالك اغبلي أن اس
وهــو اخنفــاض يف اســتهالك الفــرد الواحــد مــن الطاقــة، ممــا يعكــس رداءة نوعيــة 
ــة  ــن للطاق ــن املحتمل ــتخدمن انلهائي ــة للمس ــوة الرشائي ــاض الق ــاة، واخنف احلي
ــيت  ــود األحفــوري ال ــواع الوق ــة أن ــد مــن ادلول انلامي املتجــددة. وتســتورد العدي
ختلــق خماطــر ىلع أمــن الطاقــة وانلقــد األجنــيب. ويف حــن أن ادلول انلاميــة دليهــا 
خــربة يف جمــال تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة، فــإن املشــاريع، وال ســيما يف املايض، 
اتســمت جبهــود جمــزأة ونفــذت بمعــزل عــن اتلحديــات اإلنمائيــة األخــرى مثــل 
ــعينيات،  ــى التس ــك، وح ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــة املحلي ــم واتلنمي ــة واتلعلي الصح
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أدخلــت مصــادر الطاقــة املتجــددة دون توجيــه السياســات املتاكملــة)115(. وهكــذا 
أصبحــت األولويــة بالنســبة لكثــري مــن ادلول انلاميــة يه وضــع سياســات داعمــة 

العتمــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة.

السياسة
ــور  ــدى تط ــري م ــدٍّ كب ــدده إىل ح ــم حي ــات ادلع ــذ سياس ــاد وتنفي إن اعتم
ــا  ــو أيًض ــددة ه ــة املتج ــوق الطاق ــا أن س ــا)116(. كم ــدل م ــددة يف ب ــادر املتج املص
ــع  ــم ال يتب ــات ادلع ــاد سياس ــإن اعتم ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــا السياس ــوق حتركه س
انلهــج القائــم ىلع احلجــم الواحــد الصالــح للجميــع. وينبــي أن تعكــس خيــارات 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــا ألولوياته ــة وفًق ــداف لك دول ــات أه ــااعت السياس أدوات وقط
ــادي)117(. ويف  ــل االجتمايع-االقتص ــة واهلي ــة االقتصادي ــة واتلنمي ــة ابليئ حبماي
، فــإن انلفقــات 

ً
ــا للسياســة العامــة يمكــن اعتبــاره فعــاال حــن أن نهًجــا معينً

العموميــة الالزمــة تلحقيــق ذلــك قــد تكــون غــري متناســبة، وباتلــايل ال تطــاق 
مــن انلاحيــة السياســية. وينطــوي حتديــد تكايلــف وخماطــر خمتلــف جممــواعت 
األدوات السياســية ىلع افرتاضــات متعــددة ومعقــدة واعتبــارات هيليــة الســوق، 

ــة)118(. ــداف الوطني ــرة، واأله ــوارد املتوف وامل

ــدة. فــي  ــادي يف وضــع سياســات جدي ــدور ري وتقــوم ادلول املتقدمــة اعدة ب
ــاج  ــل بإدم ــدة للتعجي ــات جدي ــر سياس ــدأت تظه ــال، ب ــبيل املث ــا، ىلع س أوروب
ــك  ــا يف ذل ــا، بم ــة وإدارته ــة القائم ــم الطاق ــددة يف نظ ــة املتج ــادر الطاق مص
ــد  ــة. وتعتم ــباكت اذلكي ــا الش ــة، وتكنولوجي ــن الطاق ــا ختزي ــر تكنولوجي تطوي
 ادلول انلاميــة سياســات لدلعــم وجتــرب أدوات سياســية خمتلفــة. وحبلــول نهايــة
الرائــدة يف زيــادة   اعم 2013، أصبحــت االقتصــادات انلاميــة وانلاشــئة يه 
سياســات دعــم الطاقــة املتجــددة، وبلغــت ادلول الــيت تعتمــد مثــل هــذه 
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ــة  ــم الطاق ــات دع ــمل سياس ــا تش ــل 138)119(. واعدة م ــن أص ــات 95 م السياس
املتجــددة اســتخدام األدوات اتلنظيميــة واالقتصاديــة؛ مثــل املعايــري واتلخطيــط 
والقوانــن؛ وبنــاء اهليــالك والقــدرات املؤسســية؛ فضــاًل عــن املقاربــات الطوعيــة، 
بمــا يف ذلــك توفــري املعلومــات، وادلاعيــة، واتلعليــم. وال تقتــرص أدوات السياســة 
األخــرية ىلع مراحلهــا الويلــدة يف ادلول انلاميــة، مــع الرتكــزي األكــرب ىلع األدوات 
االقتصاديــة مثــل االســتثمارات املبــارشة يف اهليــالك األساســية واحلوافــز الريبيــة 
واملايلــة واملبــادرات القائمــة ىلع الســوق، بمــا يف ذلــك بــدالت انبعاثــات 
ــإن  ــد، ف ــه اتلحدي ــراء. وىلع وج ــهادات اخل ــراري أو الش ــاس احل اغزات االحتب
سياســات تعريفــة اتلغذيــة )السياســات القائمــة ىلع األســعار( ومعايــري احلوافــظ 
املايلــة املتجــددة RPS )السياســات القائمــة ىلع الكــم( يه أكــرث آيلــات دعــم 
السياســات اســتخداًما. وقــد تبــن أن السياســات اتلنظيميــة، فضــاًل عــن األدوات 
ــايم)120(. ــم انل ــددة يف العال ــة املتج ــاج الطاق ــوي ىلع إنت ــري ق ــا تأث ــة، هل االقتصادي

وقــد ســنت معظــم سياســات الطاقــة املتجــددة أو نقحــت الرتكــزي ىلع 
قطــاع الطاقــة، ومــع ذلــك فــإن اتلحــدي الكبــري اذلي تواجهــه صناعــة الطاقــة 
املتجــددة، بوجــه اعم، هــو املنافســة مــع الطاقــة اتلقليديــة املدعومــة بشــدة. ومــن 
اتلحديــات السياســية اهلامــة األخــرى الــيت تواجههــا ادلول انلاميــة واالقتصــادات 
انلاشــئة، مشــالك وضــع السياســات يف ســياق اتلنميــة االقتصاديــة، حيــث يشــل 
ــا  ــخة. أم ــة والراس ــات القديم ــع اآليل ــا م ــب دجمه ــث يصع ــة، وحي ــو أولوي انلم
ــاح  ــات الري ــيت ترغــب يف تركيــب توربين ــة ال ــازل أو رشاكت الطاق بالنســبة للمن
أو ألــواح الطاقــة الشمســية فقــد ثبطتهــا فــرتات الســداد الطويلــة. وبــدون اختــاذ 
ــتهلكن، ال  ــب املس ــادة طل ــواق وزي ــول إىل األس ــري الوص ــية تليس ــري سياس تداب
ــاج  ــة PV إنت ــية الضوئي ــة الشمس ــواح الطاق ــات أو أل ــو اتلوربين ــتطيع صانع يس

ــويج. ــاكر اتلكنول ــع االبت ــن الالزمــة خلفــض األســعار ودف وحــدات اتلخزي
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وثمــة حتــدٍّ آخــر يتمثــل يف تهيئــة بيئــة وأهــداف سياســية تمكينيــة يمكــن 
ــة  ــاريع الطاق ــر مش ــل تطوي ــاركة يف تموي ــاص ىلع املش ــاع اخل ــجع القط أن تش
ــل  ــن أج ــة املتجــددة م ــة للطاق ــم املشــاريع الوصفي ــن دلع املتجــددة)121(. ويمك
ــق  ــري وحتقي ــل الصغ ــادة اتلموي ــب ق ــة، وتدري ــق انلائي ــات يف املناط ــرش املعلوم ن
ــاريع  ــار مش ــزز انتش ــددة، أن يع ــة املتج ــاريع الطاق ــذ مش ــة يف تنفي المركزي
ــاء  ــا يف بن ــاعد أيًض ــراءات أن تس ــذه اإلج ــأن ه ــن ش ــددة. وم ــة املتج الطاق
ــاح وإجيــاد  ــة املتجــددة، وتويلــد األرب ــزًيا للطاق صناعــة مســتدامة وأفضــل جته
فــرص العمــل، فضــاًل عــن زيــادة الكفــاءة يف اتلمويــل)122(. ويــأيت معظــم ادلعــم 
ــات  ــن احلكوم ــة م ــددة يف ادلول انلامي ــة املتج ــا الطاق ــات وتكنولوجي لسياس
املحليــة أو مــن اجلهــات املاحنــة ادلويلــة، ممــا يقــوض اســتدامتها؛ حيــث تتقلــب 

ــات. ــات واألزم ــري األولوي ــع تغ ــوال م األم

ــا  ــواق وتكنولوجي ــتدامة أس ــرة واس ــات مبتك ــع سياس ــإن وض ــرًيا، ف وأخ
ــح  ــة. ويتي ــامل إلدارة الطاق ــار ش ــاد إط ــن اعتم ــد م ــد يفي ــددة ق ــة املتج الطاق
األخــذ بــإدارة الطاقــة مزيــًدا مــن املشــاركة الفعالــة ملختلــف أصحــاب 
ــاد  ــة، وإجي ــات املحلي ــرارات دلى احلكوم ــاذ الق ــلطة اخت ــادة س ــة، وزي املصلح
ــدة ىلع  ــدرة مزتاي ــك ق ــور)123(، وكذل ــة وإرشاك اجلمه ــية متنوع ــات مؤسس ترتيب
تكييــف السياســات مــع الظــروف املحليــة، وال ســيما يف ابلــدلان الــيت تتفــاوت 

ــة. ــن ابليئ ــة بتحس ــات املتنوع ــرثوة وااللزتام ــا ال فيه

اتلكنولوجيا
وقــد يســهم اختيــار تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ونرشهــا إســهاًما كبــرًيا يف 
ــق نمــو اقتصــادي أكــرث اســتدامة. إن االبتــاكر  ــاء اســرتاتيجية شــاملة تلحقي بن
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اتلكنولــويج والقــدرات يف جمــال الطاقــة املتجــددة ناجتــان عــن جمموعــة واســعة 
ــمل  ــر))12(. ويه تش ــث واتلطوي ــة للبح ــود الفعال ــن اجله ــس ع ــل ولي ــن العوام م
ــوق  ــروف الس ــاكر، وظ ــجعة لالبت ــح املش ــة، واللوائ ــة لدلول ــدرة اتلكنولوجي الق
الــيت حتــايب اتلعلــم اتلكيــي، وغريهــا. وىلع وجــه اتلحديــد، تبــن دراســة نشــاط 
ــاكر  ــد االبت ــة يف تويل ــف ادلول املتقدم ــبية ملختل ــوة النس ــرتاع الق ــراءات االخ ب
ــددة.  ــة املتج ــال الطاق ــدة يف جم ــة الرائ ــا القطري ــتخدام مزيته ــويج واس اتلكنول
ــة  ــا الطاق ــوة يف تكنولوجي ــارك ق ــا وادلانم ــدي أملاني ــال، تب ــبيل املث ــى س فع
الرحبيــة، وتظهــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا وايلابــان أىلع حصــص 
ــدم  ــة، ويق ــية الضوئي ــة الشمس ــا الطاق ــة بتكنولوجي ــرتاع اخلاص ــراءات االخ ب
االحتــاد األورويب كل أكــرب حصــة مــن بــراءات االخــرتاع يف تكنولوجيــا 
ــا احلــرارة الشمســية)125(.  ــاح، وتكنولوجي ــة والغــاز احليــوي والري الكتلــة احليوي
إن اتلحــدي انلاشــئ باعتمــاد وانتشــار تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ذو شــقن؛ 
ــا األوىل  ــظ ىلع مزيته ــدة أن حتاف ــذه ادلول الرائ ــع ه ــا إذا اكن بوس ــو م األول: ه
ــا  ــض فيه ــيت تنخف ــئة ال ــادات انلاش ــن االقتص ــدة م ــة املزتاي ــة املنافس يف مواجه
تكايلــف اإلنتــاج. ويف حــن أن االبتــاكر يف جمــال الطاقــة املتجــددة اكن تقليديًّــا 
ــادات  ــاد يف االقتص ــذ اآلن يف االزدي ــه آخ ــدم، فإن ــم املتق ــاص العال ــن اختص م
انلاشــئة. وتصنــف جمموعــة دول BRICS بــن املخرتعــن العامليــن األوائــل)126(. 
ــا  ــى اآلن اتلكنولوجي ــدر ح ــذه ادلول ال تص ــو أن ه ــرب ه ــد األك ــد أن القي بي

ــري. ــاق كب ــرى ىلع أي نط ــة األخ ــة أو انلامي ــا إىل ادلول املتقدم ــة به اخلاص

ــة منخفضــة  ــد مــن ادلول انلامي ــا إذا اكن العدي ــو م ــار اثلــاين فه ــا االعتب أم
ادلخــل قــادرة ىلع تأمــن نــرش هــذه اتلكنولوجيــا، فضــاًل عــن تهيئــة الظــروف 
ــف  ــًرا للتاكيل ــة)127(. ونظ ــددة املحلي ــة املتج ــا الطاق ــر تكنولوجي ــة تلطوي املواتي
األويلــة املرتفعــة نســبيًّا ملعظــم اتلكنولوجيــات، فــإن احلصــول ىلع هــذه 
ــا العتمادهــا)128(. وىلع هــذا انلحــو، فــإن  ــا مســبًقا هامًّ ــا يعتــرب رشًط اتلكنولوجي
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ــة  ــتوى تنمي ــري ىلع مس ــل إىل اتلأث ــة يمي ــة االقتصادي ــتوى اتلنمي ــاع مس ارتف
الطاقــة املتجــددة؛ ألن األوىل اعدة مــا تتطلــب املزيــد مــن املــوارد املايلــة العامــة 
واخلاصــة، وزيــادة الــويع ابليــي وتنــايم الطلــب ىلع الكهربــاء)129(. وىلع الصعيــد 
العالــي، اكن هنــاك اجتــاه ملحــوظ يف خفــض اتلاكيلــف وحتســن كفاءة منشــآت 
تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة، ممــا جعــل مــن املمكــن بنــاء منشــآت للريــاح 
ــدون  ــم ب ــول العال ــة ح ــق معين ــة يف مناط ــية الضوئي ــة الشمس ــاطئية، والطاق الش
دعــم لإلاعنــات املايلــة، ال ســيما يف أمريــكا الالتينيــة. وازداد أيًضــا اســتخدام 
الشــباكت الصغــرية الــيت تدعــم نــرش الكهربــاء الــيت تعمــل بالطاقــة املتجــددة يف 
املناطــق الريفيــة والضــوايح الــيت تفتقــر إىل الكهربــاء)130(. وبمســاعدة تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت إلدارة الطاقــة وخدمــات املســتعملن انلهائيــن، حفــزت 
ــباكت  ــم الش ــددة يف نظ ــادر املتج ــاج املص ــمح بإدم ــيت تس ــة ال ــورات اتلقني اتلط
الصغــرية، اتلوســع الرسيــع يف اســتخدام الطاقــة املتجــددة للشــباكت الصغــرية يف 

ــة)131(. ادلول انلامي

االستثمار
ــا اســتثمارات يمكــن  ــة املتجــددة ىلع أنه ــا إىل مصــادر الطاق ينظــر تدرجييًّ
أن تــودل مزايــا اقتصاديــة عــن طريــق احلــد مــن االعتمــاد ىلع الوقــود األحفــوري 
ــرص احلصــول  ــادة ف ــة، وزي ــالمة الصحي ــواء والس ــة اهل ــن نوعي ــيب، وحتس األجن
ىلع الطاقــة واألمــن، وبنــاء فــرص اتلنميــة االقتصاديــة واحلــد مــن ابلطالــة. وقــد 
زاد االســتثمار العالــي يف الطاقــة املتجــددة والوقــود أكــرث مــن مخســة أضعــاف 
ــا خــالل العقــد  ــد تضاعــف تقريبً خــالل الفــرتة مــن اعم )200 إىل اعم 2013. وق
ــث  ــال ابلح ــة( يف جم ــة واخلاص ــة )العام ــتثمارات العاملي ــوع االس ــايض جمم امل

ــة املتجــددة)132(. ــا الطاق ــر يف جمــال تكنولوجي واتلطوي
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ــدًدا  ــرث تع ــت أك ــددة أصبح ــة املتج ــة الطاق ــورة تنمي ــإن ص ــك، ف ــع ذل وم
ــات. ويف  ــًدا مــن اتلحدي ــم مزي ــب؛ حيــث شــهدت بعــض مناطــق العال يف اجلوان
ــا  ــددة مرتفًع ــة املتج ــال الطاق ــد يف جم ــي اجلدي ــتثمار العال ــزال االس ــن ال ي ح
ــد  ــة. وق ــة املاضي ــنوات القليل ــا يف الس ــا ملحوًظ ــاك اخنفاًض ــإن هن ــبيًّا، ف نس
ــاريع  ــدون مش ــددة، ب ــة املتج ــدة يف الطاق ــة اجلدي ــتثمارات العاملي ــت االس بلغ
بنســبة  اخنفضــت   ،)133(2013 يف  دوالر  مليــار   21(.( الكهرومائيــة،  الطاقــة 
 )1% مقارنــة بعــام 2012، واخنفضــت بنســبة 23% عــن املســتوى القيــايس يف
اعم 2011))13(. ويعــزى االخنفــاض يف االســتثمارات لســنتن متعاقبتــن يف معظمه إىل 
عــدم اتليقــن مــن سياســات ادلعــم يف أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
واتلخفيضــات الرجعيــة يف ادلعــم يف بعــض ابلــدلان األخــرى. ويف حــن اخنفــض 
االســتثمار األورويب بأكــرث مــن 0)%، فــإن االقتصــادات انلاشــئة تتصــدر الصــدارة 
ــة املتجــددة أكــرث مــن  للمــرة األوىل؛ حيــث اســتثمرت الصــن وحدهــا يف الطاق
مجيــع ادلول األوروبيــة)135(. وقــد أدت الصعوبــات االقتصاديــة وعــدم اتليقــن مــن 
السياســات وختفيــض احلوافــز واملنافســة القويــة واملســتمرة مــن مصــادر الطاقــة 
اتلقليديــة، دوًرا يف حجــم االســتثمار. وواجهــت دول خمتلفــة يف العالــم حتديــات يف 
جمــال إدمــاج مصــادر الطاقــة املتجــددة يف شــباكتها الكهربائيــة، يف حــن انتقــل 
ــة  ــية، إىل مرحل ــة الشمس ــاح والطاق ــيما الري ــة، وال س ــة اتلحويلي ــاع الصناع قط

معقــدة مــن إاعدة اهليلة وادلمــج)136(.

باإلضافــة إىل ذلــك، جيــري إدخــال مصــادر الطاقــة املتجــددة يف ســاحة غــري 
ــل  ــة بش ــل اخلارجي ــا العوام ــة فيه ــعار الطاق ــس أس ــث ال تعك ــة؛ حي متاكفئ
اكمــل. وال تــزال اإلاعنــات العامليــة للوقــود اتلقليــدي والطاقــة انلوويــة مرتفعــة 
رغــم فوائــد املصــادر املتجــددة واالعتبــارات املتعلقــة بنوعيــة ابليئــة. وتــرتاوح 
ــن ))5  ــوري م ــود األحف ــات الوق ــة إلاعن ــة العاملي ــة باتللف ــرات املتعلق اتلقدي
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مليــار دوالر إىل 1.9 تريليــون - ويه أىلع عــدة مــرات مــن تلــك املتعلقــة بالطاقــة 
ــة  ــدرات الطاق ــة بق ــات املتعلق ــن اإلضاف ــري م ــزء كب ــد ج ــددة)137(. ويوج املتج
املتجــددة يف ادلول ذات نظــم اإلاعنــات واســعة انلطــاق، والــيت يمكــن أن تعــوض 
ــددة)138(.  ــة املتج ــا الطاق ــبيًّا تلكنولوجي ــة نس ــف املرتفع ــن اتلاكيل ــتثمرين ع املس
وىلع الرغــم مــن أن تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة قــد شــهدت ختفيضــات كبــرية 
يف اتلاكيلــف يف الســنوات القليلــة املاضيــة، فإنهــا ال تــزال غــري ناضجــة نســبيًّا، 
ــة للطاقــة ىلع توفــري تويلــد الطاقــة  وأقــل قــدرة بكثــري مــن املصــادر اتلقليدي
ذات اتللفــة اتلنافســية ىلع نطــاق واســع. وىلع وجــه اخلصــوص يف ادلول انلاميــة، 
فــإن احلواجــز الــيت حتــول دون انتقــال أكــرب إىل الطاقــة املتجــددة ليســت جمــرد 
اإلاعنــات غــري املتناســبة مــع تكايلــف اتلكنولوجيــا، بــل أيًضــا حتديــات تأمــن 

االلــزتام طويــل األجــل واتلمويــل ميســور اتللفــة)139(.

اتلعلم ىلع الصعيد العاليم، ونرش السياسة واتلكنولوجيا
نظــًرا ألن اتلاكيلــف األويلــة املرتفعــة، واتلمويــل غــري املتناســب ال يــزاالن 
يشــكالن بعــض اتلحديــات الرئيســية لتســويق مصــادر الطاقــة املتجــددة 
واعتمادهــا ىلع نطــاق واســع، وال ســيما يف ادلول انلاميــة، فــإن الســؤال املطــروح 
ــة  ــات املتعلق ــات السياس ــا ومقارب ــرش اتلكنولوجي ــر ن ــري تطوي ــة تيس ــو كيفي ه
بالطاقــة املتجــددة)0)1(؛ ومــع تزايــد عوملــة الصنــااعت املنتجــة تلكنولوجيــا الطاقــة 
املتجــددة)1)1(، فــإن ظــروف اتلعلــم ىلع الصعيــد العالــي، ومســارات نــرش 
ــا وادلول املقرتضــة، تؤثــر ىلع اعتمــاد  اتلكنولوجيــا، وخصائــص ادلول األوفــر حظًّ

ــددة. ــة املتج ــا الطاق ــل تكنولوجي ونق
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اتلعلم ىلع الصعيد العاليم
ــة  ــيما يف ادلول انلامي ــددة، وال س ــة املتج ــا الطاق ــار تكنولوجي ــف انتش يتوق
واالقتصــادات انلاشــئة، ىلع اجلمــع بــن عمليــات اتلعلــم ىلع الصعيديــن العالــي 
واملحــي، والــيت تعتمــد بدورهــا ىلع أحــاكم السياســات املحليــة وادلويلــة 
والســياقات املؤسســية والصناعيــة)2)1(. ويعتــرب بنــاء القــدرات اتلكنولوجيــة مــن 
ــيت  ــددة ال ــة املتج ــادر الطاق ــرش مص ــا يف ن ــاهًما هامًّ ــاًل مس ــم اعم ــالل اتلعل خ
يمكــن أن تــؤدي إىل ختفيضــات يف اتلاكيلــف، وحتســن األداء، واجلهــود الراميــة 
إىل اتلخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ)3)1(. وتعد زيــادة القــدرة اتلكنولوجيــة - ويه 
تراكــم املعــارف واخلــربات اتلكنولوجيــة - أمــًرا أساســيًّا بلنــاء القــدرة املحليــة 
ــة. ومــع  ىلع اإلنتــاج واحلــد مــن الفقــر وحتقيــق اتلنميــة االجتماعية-االقتصادي
ــات  ــواد واملكون ــات وامل ــمل املعلوم ــة ال تش ــدرات اتلكنولوجي ــإن الق ــك، ف ذل
فحســب، بــل أيًضــا املهــارات واألعمــال الروتينيــة املتطــورة بشــل جيــد. وهــذا 
ــة إىل  ــة باإلضاف ــدرات املحلي ــة الق ــب تنمي ــويج يتطل ــم اتلكنول ــي أن اتلعل يع
إزالــة احلواجــز اتلجاريــة، وتوفــري احلقــوق الفكريــة وغريهــا مــن أشــاكل 

ــة)))1(. ــاعدة اتلقني املس

إن األفــراد والــرشاكت يتعلمــون ويبتكــرون عــن طريــق تعاونهــم مــع معاهــد 
ابلحــوث، واملســتهلكن، واملورديــن، واملنافســن، وغريهــم. ويمثــل تشــكيل 
الشــباكت الرســمية وغــري الرســمية، فضــاًل عــن نظــام تلمويــل ابلحــث واتلطويــر، 
ــة  ــات املحلي ــر السياس ــد تؤث ــويج. وق ــم اتلكنول ــا للتعل ــيًّا هامًّ ــا أساس رشًط
ــالل  ــن خ ــا م ــة وتزيده ــدرة اتلكنولوجي ــتثمار ىلع الق ــاخ االس ــة ومن اإلجيابي
ــا.  ــوض باتلكنولوجي ــدة للنه ــة الوحي ــت الوظيف ــي ليس ــك ف ــع ذل ــم، وم اتلعل
ويمكــن أن تتعــرض القــدرات اتلكنولوجيــة املكتســبة خلطــر االخنفــاض 
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ــة.  ــول اثلقاف ــتقر، وقب ــل املس ــي، واتلموي ــم املح ــات ادلع ــار سياس ــاب إط يف غي
ــتمر  ــم املس ــاخ للتعل ــة من ــة وتهيئ ــرص حملي ــاد ف ــة يف إجي ــة اهلام ــل املهم وتتمث
ــات  ــز العملي ــالل تعزي ــن خ ــة م ــات املحلي ــرشاكت واملجتمع ــات وال للحكوم
ــة  ــم املختلف ــن انلظ ــاًل ع ــم، فض ــم واتلعلي ــم العل ــة، ودع ــة واثلقاف اتلنظيمي

ــاكر. لالبت

للتعلــم اتلكنولــويج مكــون اعلــي دائــم اتلطــور يتألــف مــن حركــة الســلع 
ــزاء  ــك أج ــع وتفكي ــم توزي ــث يت ــق واملعلومــات؛ حي ــواد والوثائ ــات وامل واخلدم
كثــرية مــن سالســل اتلوريــد جغرافيًّــا. كمــا أصبحــت أســواق تكنولوجيــا الطاقة 
املتجــددة معوملــة. وتنــص املعــارف واالجتاهــات اإلمجايلة للســوق العامليــة إىل حدٍّ 
كبــري ىلع تنميــة القــدرات اتلكنولوجيــة يف الــرشاكت والصنــااعت الــيت تتجــاوز 
ــت  ــبة اتلوقي ــة ومناس ــات املوثوق ــد ابليان ــة)5)1(. وتع ــة واملحلي ــروف األهلي الظ
بشــأن الطاقــة املتجــددة حاســمة أيًضــا يف وضــع خطــط الطاقــة، وحتديــد معايــري 
األهــداف، ودراســة اتلقــدم املحــرز يف اإلجــراءات السياســية وفعايلتهــا، وتويلــد 
ــنًا  ــددة حتس ــادر املتج ــن املص ــة ع ــات العاملي ــع ابليان ــر مج ــتثمار. ويظه االس
ــن  ــاح وحتس ــادة االنفت ــة، وزي ــااًع ومعقويل ــرث اتس ــجالت أك ــاظ بس باالحتف
ــن  ــد م ــاك العدي ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــاب املصلح ــن أصح ــا ب ــال فيم االتص
اتلحديــات املتبقيــة. ويف كثــري مــن ابلــدلان، تكــون ابليانــات املتعلقــة بالطاقــة 
املتجــددة غــري اكملــة، وال جتمــع بصــورة منتظمــة، وبفــارق زمــي بــن اتلطــورات 
واإلتاحــة، وهــو مــا يمكــن أن يشــل اعئًقــا كبــرًيا أمــام عمليــة اختــاذ القــرارات 
ــري  ــدد الكب ــإن الع ــك، ف ــة إىل ذل ــب. وباإلضاف ــت املناس ــة ويف الوق ذات الصل
ــد  ــي، ق ــة والط ــل اتلدفئ ــة؛ مث ــااعت معين ــات يف قط ــن اتلكنولوجي ــوع م واملتن
يــؤدي أيًضــا إىل تشــتت وعــدم اتســاق مجــع ابليانــات)6)1(. وهــذا بــدوره يمكــن 
أن يشــل القــدرة ىلع اختــاذ قــرارات مســتنرية ويؤثــر ىلع فــرص اتلمويــل وانلتائــج 

ــتقبل. ــط للمس ــية واتلخطي السياس
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نرش السياسات واتلكنولوجيا
إن ديناميــات انلظــام العالــي وتدفقــات املعلومــات تــربز بوصفهــا جمموعــة 
هامــة مــن املســتلزمات الــيت تؤثــر ىلع نــرش السياســات واتلكنولوجيــا املتعلقــة 
ــات  ــل السياس ــا نق ــن خالهل ــم م ــة يت ــو عملي ــرش ه ــددة. والن ــة املتج بالطاق
ــن)7)1(.  ــر الزم ــام ادلويل ىلع م ــاء انلظ ــع أحن ــاكرات يف مجي ــا واالبت واتلكنولوجي
ــية  ــط السياس ــة والرواب ــرب الوطني ــباكت ع ــة والش ــات ادلويل ــل دور املنظم ويش
ــل  ــة ىلع نق ــة الوطني ــاء الصبغ ــدة، وإضف ــدلول الرائ ــر ل ــن ادلول، وادلور املؤث ب
ــد  ــدة، يع ــة العدي ــل ادلويل ــن العوام ــن ب ــرش)8)1(. وم ــات الن ــات، آيل السياس
ــة  ــا االقتصادي ــا وقوته ــث إن خربته ــرش؛ حي ــًما للن ــًرا حاس ــدة أم دور ادلول الرائ
ــا ىلع  ــر مجيعه ــن، تؤث ــري ىلع اآلخري ــا يف اتلأث ــة ورغبته ــول ابليئي ــا للحل وطلبه
ــل أواًل  ــة)9)1(. فالعم ــتخدم بفاعلي ــا ال تس ــيت تنتهجه ــة ال ــت السياس ــا إذا اكن م
ــاع عــن  ــة القــدرة ىلع »ادلف ــد يعطــي ادلول ــا املتجــددة ق يف اعتمــاد اتلكنولوجي
ــا  ــة إىل املزاي ــد«)150(. باإلضاف ــط ورائ ــدور نش ــالع ب ــة باالضط ــا اخلاص مصاحله
اتلنظيميــة، قــد يكــون لــدلول الرائــدة مــزية ســوقية يف اتلكنولوجيــا املتجــددة. 
ويمكــن لالبتــاكرات السياســية يف ادلول الرائــدة أن تضــع معايــري دويلــة، األمــر 
اذلي يضغــط ىلع ادلول األخــرى العتمــاد سياســة مماثلــة)151(. ويمكــن أن يــؤدي 
هــذا اتلوافــق اتلنظيــي إىل ســلوك مجــايع يف صنــع السياســات ويســهم يف نرشهــا.

ــة املتجــددة تدفقــات املعلومــات  ــا الطاق ــرش سياســات وتكنولوجي جيســد ن
واخلــربات واملعــدات العتمــاد مصــادر الطاقــة املتجــددة بــن خمتلــف أصحــاب 
املصلحــة؛ مثــل احلكومــات والــرشاكت واملؤسســات املايلــة وغريهــا مــن الكيانات. 
ــة  ــغيل وصيان ــذ وتش ــدرة ىلع تنفي ــي الق ــدل املتب ــرش للب ــذا الن ــر ه ــد يوف وق
ــد ال  ــة. وق ــروف املحلي ــدة للظ ــة املعتم ــري السياس ــتعارة وتداب ــا املس اتلكنولوجي
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ــهاًل  ــددة س ــة املتج ــة بالطاق ــات اخلاص ــا والسياس ــار اتلكنولوجي ــون انتش يك
ــة  ــود املايل ــون القي ــح أن تك ــث يرج ــة؛ حي ــدلول انلامي ــبة ل ــارًشا بالنس ومب
ــب أن  ــة. وجي ــدلان املتقدم ــم ابل ــا يف معظ ــدة منه ــرث ح ــارشة أك ــية املب واملؤسس
ــة،  ــدلول انلامي ــة ل ــات اخلاص ــات واتلحدي ــرش لالحتياج ــات الن ــتجيب آيل تس
ــددة، ويف  ــة متع ــداف جمتمعي ــن، بأه ــدٍّ ممك ــى ح ــض، إىل أق ــب أن تنه وجي
ادلول الــيت ال يــزال فيهــا عــدد كبــري مــن الســاكن يفتقــرون إىل خدمــات الطاقــة 
األساســية املســتقرة، كثــرًيا مــا تتجــاوز االعتبــارات املتعلقــة باالســتدامة ابليئيــة 
طويلــة األجــل مشــالك أكــرث إحلاًحــا تتعلــق باحلصــول ىلع الطاقــة والقــدرة ىلع 

ــا. ــل تكلفته حتم

وبوجــه اعم، ثبــت أن نــرش تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة يتوقــف ىلع تنفيــذ 
الصكــوك االقتصاديــة واتلنظيميــة، ودخــل الفــرد، ومســتويات اتلعليــم املــدريس، 
واســتقرار انلظــام)152(. كمــا أن الفهــم ادلقيــق للمــوارد املحليــة واملعرفــة بتدابــري 
السياســة العامــة الــيت طبقــت بنجــاح يف دول أخــرى يؤثــر أيًضــا ىلع احتمــاالت 
ــم  ــن امله ــددة. وم ــة املتج ــادر الطاق ــياق ملص ــددة الس ــة حم ــري فعال ــاد تداب اعتم
اجلمــع بــن اتلدابــري الراميــة إىل بنــاء إطــار تمكيــي متماســك لضمــان نقــل ونرش 
تكنولوجيــا حمــددة بكفــاءة مــن حيــث اتللفــة. وهناك حاجــة، خاصــة يف ادلول 
انلاميــة، إىل مســاعدة تقنيــة حمــددة اهلــدف تدمــج عنــارص العدالــة االجتماعيــة، 
ــزال  ــا ال ت وال تعــرض املســتهلكن مــن ذوي ادلخــل املنخفــض للخطــر، ولكنه

جتتــذب منظمــات املعونــة اخلاصــة وادلويلــة ىلع الســواء)153(.
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خمتتم
ــرية  ــاء كث ــددة يف أحن ــة املتج ــادر الطاق ــاد مص ــد اعتم ــن تزاي ــم م وىلع الرغ
مــن العالــم، فــإن االعتمــاد واســع انلطــاق يعوقــه العديــد مــن احلواجــز السياســية 
واتلنظيميــة واتلكنولوجيــة واالجتماعيــة واملايلــة. وال تــزال هنــاك إاعنــات هائلــة 
للوقــود األحفــوري والطاقــة انلوويــة، ويه ال تــزال تفــوق بكثــري احلوافــز املايلــة 
للطاقــة املتجــددة. وتتطلــب إخفاقــات الســوق املقرتنــة ببيئــات مايلــة ومؤسســية 
ــددة.  ــة املتج ــادر للطاق ــاء مص ــا إلنش ــاًل حكوميًّ ــة تدخ ــري مواتي ــة غ وتنظيمي
ويشــل بنــاء القــدرات البرشيــة واملؤسســية، وإقامــة اهليــالك األساســية للبحــوث 
ــا لكثــري  واتلنميــة، وتهيئــة بيئــة تمكينيــة لالســتثمار، وتوفــري املعلومــات، حتديً
مــن ادلول. كمــا أن االفتقــار إىل إطــار السياســات ادلاعمــة يشــل حاجــًزا كبــرًيا 
ــى يف  ــددة، ح ــاريع املتج ــدوى املش ــوض ج ــن أن تق ــيت يمك ــر ال ــن املخاط ب
ظــروف املــوارد الوفــرية واتلنميــة اتلكنولوجيــة املواتيــة. وتتطلــب هــذه املجموعــة 
ــا يف  ــا منهجيًّ ــددة اقرتابً ــادر املتج ــاد املص ــه اعتم ــيت تواج ــات ال ــن اتلحدي م
ابلحــوث تلعميــق فهــم اتلحديــات القائمــة لنــرش املصــادر املتجــددة يف خمتلــف 
ادلول. وتتوقــف الصعوبــات ادلقيقــة الــيت تواجههــا ادلول ىلع الظــروف الوطنيــة، 
ــتنباط  ــل اس ــوارد. ويش ــات وامل ــات املعلوم ــي، وتدفق ــام العال ــات انلظ ودينامي
ــا - وال  ــا حتديً ــال يف نطاقه ــددة األجي ــة ومتع ــلة اعملي ــة ملش ــتجابات فعال اس
ســيما بالنســبة لــدلول انلاميــة - معقــًدا بشــل كبــري، بفعــل احلاجــة املزتامنــة 
ــداف  ــوض بأه ــية وانله ــة األساس ــات الطاق ــول ىلع خدم ــاق احلص ــيع نط إىل توس
ــن  ــاًل ع ــة فض ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــداف اتلنمي ــك أه ــا يف ذل ــددة بم متع

ــة. األهــداف ابليئي
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 يلي يونا

 لكية دارتموث، الواليات املتحدة األمريكية
 أيلكس يلنفرينا

جامعة واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية

ــع والدة  ــرية م ــنوات األخ ــرًيا يف الس  كب
ً

ــوال ــاخ حت ــري املن ــة تغ ــهدت حرك ش
حركــة بقيــادة الطــالب والشــباب يف املقــام األول، إلزالــة االســتثمارات يف 
ــود  ــة ســحب الوق ــات حرك ــن متطلب ــود األحفــوري. ويف حــن تتباي صناعــة الوق
ــرد  ــات ىلع اتلج ــجيع املؤسس ــو تش ــيواًع ه ــرث ش ــدف األك ــإن اهل ــوري، ف األحف
مــن قائمــة األندرجراونــد كربــون 200 - ويه قائمــة حتــدد أىلع 100 رشكــة اعمــة 
للفحــم ىلع الصعيــد العالــي، وأىلع 100 رشكــة اعمــة للنفــط والغــاز ىلع الصعيــد 
العالــي، مصنفــة حســب املحتــوى املحتمــل النبعاثــات الكربــون يف احتياطياتهــا 
ــا  ــت به ــيت قام ــالت ال ــل احلم ــرى؛ مث ــالت أخ ــتهدفت مح ــا. واس ــغ عنه املبل
جامعتــا أكســفورد وواشــنطن، أكــرث أنــواع الوقــود األحفــوري كثافــة للكربــون 
ورأس املــال، مثــل الفحــم أو انلفــط أو رمــال القطــران. ويف القلــب مــن مجيــع 
هــذه اإلجــراءات، االعــرتاف بنمــوذج األعمــال غــري املســتدامة والضــارة لصناعــة 

ــا. ــتغناء عنه ــوة إىل االس ــوري وادلع ــود األحف الوق

بدايــة مــن ربيــع اعم 2010، ويف حــرم لكيــة ســوارثمور، شــلت جمموعــة طالب 
ــات  ــع جمتمع ــن م ــم للتضام ــة الفح ــة تلصفي ــوارثمور محل ــة بس ــل العدال جب
اخلــط األمــايم الــيت حتــارب ضــد عمليــات اســتخراج الفحــم يف مناجــم جبــال 
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أباالتــي))15(. ويف خريــف اعم 2011، أصبحــت جامعــة الوحــدة يه اجلامعــة 
ــن  ــرث م ــرور أك ــد م ــة اعم 2013، وبع ــول نهاي ــة. وحبل ــوم باتلصفي ــيت تق األوىل ال
ــة.  ــدء احلركــة، اكنــت أكــرث مــن 70 مؤسســة قــد الزتمــت باتلصفي اعمــن ىلع ب
ــل  ــف يلص ــن الضع ــرث م ــات بأك ــدد االلزتام ــبتمرب اعم )201، زاد ع ــول س وحبل
ــا و650 مــن األفــراد اذليــن يســيطرون ىلع مــا يقــرب مــن 50 مليــار  إىل 181 كيانً
ــول  ــال، حبل ــة أمث ــا مخس ــادة قدره ــل زي ــول)155(. وتمث ــوع األص ــن جمم  دوالر م
 قيمتهــا 2.6 تريليــون دوالر 

ً
ســبتمرب 2015، أكــرث مــن 2)) مؤسســة تمثــل أصــوال

أمريكــي، بمــا يف ذلــك صنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي، وجامعــة أكســفورد، 
ــن  ــها م ــة أنفس ــط تلصفي ــن خط ــا ع ــت مجيعه ــد أعلن ــرتا، وق ــة إجنل وكنيس
بعــض أو لك حيازاتهــا مــن الوقــود األحفــوري)156(. ويف الفــرتة الــيت تســبق مؤتمــر 
األطــراف 21 يف باريــس، الزتمــت أكــرث مــن 100 مؤسســة إضافيــة، والــيت تســيطر 
ىلع 800 مليــار دوالر أمريكــي، باتلصفيــة، وبذلــك يصــل املجمــوع إىل ).3 

ــي. ــون دوالر أمريك تريلي

ــوي  ــخ ق ــن تاري ــتوحاة م ــوري FFDM مس ــود األحف ــة الوق ــة تصفي إن حرك
للطــالب اذلي يطابلــون باالســتثمارات املؤسســية ملواكبــة قيــم تلــك املؤسســات. 
ــل  ــة الفص ــة تصفي ــرار حرك ــت ىلع غ ــا صيغ ــو أنه ــروًزا ه ــرث ب ــر األك واألم
العنــرصي يف جنــوب إفريقيــا، والــيت طلبــت مــن املؤسســات اتلخي عــن الرشاكت 
العاملــة يف جنــوب إفريقيــا العنرصيــة)157(. ويف أكتوبــر اعم 2013، أصــدرت وحــدة 
ــخ حــراكت  ــًرا يفحــص تاري ــة أكســفورد تقري ــة اخلاصــة جبامع األصــول املتداول
ــا اعدة)158(. ويف  ــدث فيه ــيت حت ــة ال ــات املختلف ــح املوج ــوال ويوض ــة األم تصفي
موجــة اتلصفيــة األوىل، قامــت مؤسســات أمريكيــة صغــرية باتلصفيــة، ومــن ثــم 
ــات  ــت مؤسس ــة قام ــة اثلاني ــام. ويف املوج ــرأي الع ــاط بال ــول يف االرتب ــدأ اتلح ب
أمريكيــة أضخــم وذات اعتبــار أكــرب باتلصفيــة. واعدًة مــا تمثــل املوجــة اثلانيــة 
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ــة،  ــة العاملي ــة، واتلصفي ــن اتلصفي ــة م ــة اثلاثل ــؤدي إىل املوج ــول ت ــة حت نقط
ــح.  ــوق، ىلع األرج ــري الس ــة ومعاي ــري االجتماعي ــاق للمعاي ــع انلط ــال واس واالنتق
ووفًقــا 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 كبــرية؛ حبيــث يمكــن القــول 
بأنهــا دخلــت بالفعــل يف املوجتــن اثلانيــة واثلاثلــة مــن اتلصفيــة، وهــو مــا يعــي 
ــل  ــن قب ــة م ــة واتلصفي ــراف االجتماعي ــوق واألع ــل الس ــك حتوي ــتتبع ذل أن يس
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 
قصــرية فقــط نمــت حركــة اتلصفيــة مــن محلــة مفــردة يف حــرم جامــي صغــري 
ــدة  ــات املتح ــة يف الوالي ــن 00) محل ــرث م ــة، ألك ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
األمريكيــة، وأكــرث مــن 800 يف املجمــوع ىلع الصعيــد العالــي موزعــة اتلنــوع 
ــة  ــش، واململك ــد، وبنجالدي ــدا، واهلن ــرتايلا، ونيوزيلن ــا، وأس ــوب إفريقي ــن جن ب
ــن أن  ــرث)159(. ويف ح ــدا، وأك ــال، وكن ــزر مارش ــة، وج ــدة، وادلول األوروبي املتح
احلملــة ال تــزال موجهــة إىل حــدٍّ كبــري إىل الطــالب والشــباب، فقــد حصلــت ىلع 
دعــم بــارز مــن األمــم املتحــدة وابلنــك ادلويل واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة 
بشــأن تغــري املنــاخ وغريهــا الكثــري)160(. ويزتايــد بشــل رسيــع الطابــع الشــخيص 
هلــذه اتلصفيــات وحجمهــا ومعدهلــا، وال يقتــرص األمــر ىلع حركــة تصفيــة الوقــود 
األحفــوري الــيت تســاعد ىلع اســرتاعء االنتبــاه إىل احلاجــة األخالقيــة إىل العمــل 
ــا  ىلع تغــري املنــاخ وجتــاوز الوقــود األحفــوري، بــل إنــه يشــل أيًضــا اهتماًمــا اعمًّ
ــال  ــاذج األعم ــا نلم ــتدامة مايلًّ ــري املس ــة غ ــون والطبيع ــة الكرب ــرًيا بفقاع كب

ــة لصناعــة الوقــود األحفــوري)161(. ــة والفردي اجلماعي
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ونتيجــة نلمــو احلركــة داخــل مؤسســات اتلعليــم العــايل وخارجهــا ىلع حــدٍّ 
ــرًيا ىلع  ــرًيا كب ــوري تأث ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــول أن حلرك ــن الق ــواء، يمك س
اجلمهــور والصناعــة املايلــة وحــراكت تغــري املنــاخ بوجــه اعم. وبطبيعــة احلــال، فإن 
اتلأثــريات الســببية صعبــة يف مثــل هــذه املســاحة املعقــدة مــع عوامــل خمتلفــة 
متعــددة داخــل اللعبــة، ولكــن كمــا تأمــل األقســام اتلايلــة أن توضحــه، يمكــن 
ــرق  ــل ط ــي يف حتوي ــا دور رئي ــوري هل ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــول أن حرك الق
اتلفكــري يف تغــري املنــاخ، وتمكــن بنــاء اتلحالــف، ووســعت نفوذهــا إىل مــا وراء 

احلــرم اجلامــي وإىل املجــال ادلويل.

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

اثلوابت، والعوامل املتغرية، واألرقام )مثل اإلاعنات والرائب واملعايري(12

11
حجم املخزونات االحتياطية وغريها من أرصدة االستقرار، بالنسبة 

ملدى تدفقها

هيل خمزونات املواد وتدفقها )مثل شبكة انلقل، وهيالك عمر الساكن(10

معدالت اتلأخري بالنسبة إىل معدل تغيري انلظام9

قوة حلقات ردود الفعل السلبية، نسبة إىل اتلأثريات اليت حتاول تصحيحها8

املكسب من ادلفع حبلقات ردود الفعل اإلجيابية7

6
هيل تدفق املعلومات )اذلي يمتلك أو ال يمتلك صالحية الوصول 

إىل أي نوع من املعلومات(

قواعد انلظام )مثل احلوافز، والعقاب، والقيود(5
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القدرة ىلع اإلضافة، أو اتلغيري، أو اتلطوير، أو اتلنظيم اذلايت هليل انلظام)

أهداف انلظام3

2
العقلية أو انلموذج اذلي ينشأ منه انلظام - أهدافه، هيله، قواعده، 

مؤجالته، عوامل اتلغري فيه

القدرة ىلع جتاوز انلماذج1

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

آثار تصفية الوقود األحفوري
قــد يســاعد تفكــري األنظمــة ىلع تســليط الضــوء ىلع أهميــة حركــة تصفيــة الوقــود 
األحفــوري. وبتطبيــق هــذا اتلفكــري ىلع تغــري املنــاخ، فــإن نظامنــا يف هــذه احلالــة هــو 
املجتمــع العالــي اذلي يتفاعــل مــع منــاخ الكوكــب. ويف إطــار هــذا انلظــام، مــن الواضح 
أن النشــاط البــرشي - وال ســيما إحــراق الوقــود األحفــوري - مســئول إىل حــد كبري عن 
اجتاهــات االحــرتار احلايلــة امللحوظــة يف الغــالف اجلــوي لــألرض)162(. ومــع ذلــك، من 
الواضــح أيًضــا أن اإلجــراءات املتخــذة اســتجابة هلــذا االحــرتار - السياســات احلايلــة 
وتغيــري نمــط احليــاة الفرديــة - ليســت اكفيــة ملنــع االحــرتار العالــي اخلطــري)163(. 
وتســاعد حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع جتــاوز هــذا اتلقاعــس واتلحليــل 
ــل إىل  ــا أن ننتق ــل، يمكنن ــم أفض ــه. لفه ــز علي ــيت ترتك ــاذج ال ــدود وانلم املح
دراســة دونيــال ميــدوز))16( الــيت تعالــج 12 طريقــة للتدخــل يف نظــام مــا، وذلــك 
ــن  ــدول 1(. وم ــع )اجل ــاق أوس ــري ىلع نط ــدة واتلغي ــة املرت ــات اتلغذي ــق حلق خلل
ــام واثلوابــت والعوامــل املتغــرية ــري اإلجيــايب: األرق ــن هــذه انلقــاط ذات اتلأث  ب
ــن  ــان 1، و2(؛ ويمك ــام )الرقم ــا انلظ ــل فيه ــيت يعم ــاذج ال ــم 12(؛ وانلم  )رق
االطــالع ىلع لكٍّ منهمــا يف جوهــر حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري. وعــالوة ىلع 
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ذلــك، تتأثــر أيًضــا قواعــد وهيــل انلظــام )الرقمــان 5، و6(؛ نظــًرا ألن محــالت 
تصفيــة الوقــود األحفــوري تهــدف إىل تمكن الشــباب وحتويــل ديناميات الســلطة 

ووصــم الــرشاكت الــيت تعرقــل اتلقــدم يف تغــري املنــاخ واملعاقبــة ىلع ذلــك.

حسابات اتلصفية
يف سلســلة حمادثاتــه املســماة »احســب احلســبة«، والــيت ســاعدت يف إطــالق 
حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري، يعالــج بيــل ماكبــن)165( ثالثــة أرقــام رئيســية 
ــة اخلــاص بصناعــة  توضــح الطبيعــة غــري املســتدامة نلمــوذج األعمــال اتلجاري
الوقــود األحفــوري، والــيت يه يف الصميــم مــن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري:

ــة اذلي  ــرارة العاملي ــة احل ــاع درج ــى الرتف ــد األق ــان: احل ــان مئويت درجت
ــدث  ــن أن حي ــاخ، واذلي يمك ــري املن ــي بتغ ــويم ادلويل املع ــق احلك ــره الفري ذك
ــل  ــدة - مث ــة املرت ــات اتلغذي ــرية حللق ــات خط ــح عتب ــدأ ىلع األرج ــل أن تب قب
حتمــض املحيطــات وإطــالق اغز امليثــان املتجمــد مــن الصقيــع. وهــذا هــو أيًضــا 
احلــد األقــى إلمجــايل متوســط ارتفــاع درجــات احلــرارة العامليــة اذلي الزتمــت 
ــرش يف  ــس ع ــراف اخلام ــاق األط ــن اتف ــزء م ــة كج ــة اإلطاري ــه دول االتفاقي ب

ــارك، يف اعم 2009. ــن، ادلانم كوبنهاج

ــاين  ــة ث ــى لكمي ــد األق ــون: احل ــيد الكرب ــاين أكس ــن ث ــن م ــا ط 565 جيج
أكســيد الكربــون، وفًقــا ملعهــد تعقــب الكربــون، والــيت يمكــن أن تنبعــث مــن 

أجــل أن يبــى االحــرتار يف حــدود درجتــن مئويتــن.

2.795 جيجــا طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون: كميــة ثــاين أكســيد الكربــون 
الــواردة بالفعــل يف احتياطيــات الفحــم وانلفــط والغــاز املثبتــة يف صناعــة الوقــود 

األحفــوري - بمــا يف ذلــك الــرشاكت اململوكــة لــدلول، وتلــك اخلاصــة.
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إن اتلناقــض بــن كميــة احلــرق الــيت يمكننــا حتملهــا إذا اكن نلــا أن نتجنــب 
زعزعــة االســتقرار املنــايخ وبــن االحتياطيــات الــيت حتتفــظ بهــا صناعــة الوقــود 
األحفــوري أمــر هــام. والواقــع أنــه إذا اكنــت احلكومــات تنظــم الوقــود األحفــوري 
بمــا يتمــاىش مــع ادلرجتــن املســتَهدَفتَن، فــإن ثلــي االحتياطيــات الــيت تعدهــا 
رشاكت الوقــود األحفــوري كأصــول يف مزيانيتهــا العموميــة قــد ال تكــون متوازنــة 
 حمصــورة)166(. وتتوقــف الكميــة املحصــورة ىلع مــدى 

ً
ويمكــن أن تصبــح أصــوال

ارتفــاع فرصــة ابلقــاء حتــت درجتــن إىل جانــب عوامــل أخــرى؛ مثــل جــدوى 
احتجــاز الكربــون وختزينــه)167(.

ــا  ــبة ملناخن ــط بالنس ــس فق ــق لي ــري القل ــاله يث ــور أع ــض املذك إن اتلناق
ولكــن أيًضــا بالنســبة لألســواق املايلــة. وقــد أوضــح العمــل الرائــد اذلي تقــوم 
بــه مؤسســات مثــل مبــادرة تعقــب الكربــون CTI، وبنــك HSBC وغريهمــا، أن 
هــذا اتلناقــض يمكــن أن يــؤدي إىل املغــاالة يف تقييــم رشاكت الوقــود األحفــوري 
بصــورة منهجيــة)168(. وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن قيمــة الوقــود األحفــوري املتداولــة 
يف القطــاع العــام ىلع أســاس احتياطياتهــا احلايلــة، والــيت قــد ال تكــون معظمهــا 
ــايل  ــي اإلمج ــج املح ــن انلات ــن 1% م ــرب م ــا يق ــا م ــق أيًض ــرق، تنف ــة للح قابل
العالــي ىلع تطويــر احتياطيــات جديــدة)169(. ومــن املفارقــات أن هــذه يه نفــس 
 الكميــة املطلوبــة لالســتثمار يف االقتصــاد انلظيــف مــن أجــل ابلقــاء أقــل مــن

 درجتن مئويتن)170(.

ــتهدفتن  ــن املس ــاء دون ادلرجت ــدر أن ابلق ــد قُ ــم، فق ــتناًدا إىل عمله واس
يمكــن أن يــؤدي إىل خســائر يف إيــرادات صناعــة الوقــود األحفــوري تصــل إىل 
مــا يزيــد عــن 28 تريليــون دوالر أمريكــي يف العقديــن القادمــن، وحيتمــل أن 
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يزيــد ىلع 100 تريليــون دوالر أمريكــي حبلــول اعم 2050)171(. وادلوافــع وراء فقــدان 
ــل  ــب، ب ــاخ فحس ــم املن ــرص ىلع تنظي ــة ال تقت ــوري للقيم ــود األحف رشاكت الوق
تشــمل أيًضــا االقتصــادات املتغــرية للطاقــة انلظيفــة، وزيــادة تكايلف اســتخراج 
ــرى)172(.  ــل األخ ــن العوام ــة م ــل، وجمموع ــايض املحتم ــوري، واتلق ــود األحف الوق
وقــد أشــري إىل املخاطــر املحتملــة الــيت يشــلها ذلــك ىلع املســتثمرين بوصفهــا 
خماطــر الكربــون، الــيت تشــل جــزًءا مــن املغــاالة يف اتلقييــم املنهــي يف األســواق 

املايلــة. وقــد أشــري إىل ذلــك بأنــه فقاعــة الكربــون.

وىلع هــذا انلحــو، يف حــن أن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري تــم تصميمهــا 
ىلع غــرار احلمــالت انلاجحــة األخــرى تلصفيــة الطاقــة، إال أن هنــاك اختالفــات 
ــة  ــا األخالقي ــب دوافعه ــرى، إىل جان ــة األخ ــالت اتلصفي ــا حلم ــرية. وخالفً كب
والسياســية، فــإن تصفيــة صناعــة الوقــود األحفــوري هلــا دافــع مــايل كبــري مرتبط 
ــواق  ــوري يف األس ــود األحف ــرشاكت الوق ــي ل ــم املنه ــاالة يف اتلقيي ــال املغ باحتم

املايلــة والقــدرة ىلع مواءمــة اســتثماراتنا مــع منــاخ آمــن نســبيًّا يف املســتقبل.

ــيت  ــات ال ــام وابليان ــإن األرق ــاذج، ف ــل انلم ــام يف حتوي ــوة األرق ــا لق وانعاكًس
ــود  ــة الوق ــة املتعلقــة بتصفي ــة اكنــت يف صلــب القضي تدعــم الفقاعــة الكربوني
األحفــوري، ممــا يــدل ىلع أن الغابليــة العظــى مــن احتياطيــات الوقــود األحفــوري 
ــات االحــرتار  ــة مــن أجــل مواجهــة حتدي ــم تركهــا يف الرتب املعروفــة جيــب أن يت
،LINGO ــة ــا يف الرتب ــة اتركه ــم حرك ــذا اإلدراك يف صمي ــد اكن ه ــي. وق  العال
 والــيت 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 تغــري املنــاخ مــن وجهــة نظــر خفــض االنبعاثــات إىل 
ــه. بينمــا  ــة، بــدون حرق ــرك الوقــود األحفــوري يف الرتب الرتكــزي ىلع احلاجــة إىل ت
حنــن ال نســتطيع أن نقــول أن الشــهرة احلايلــة حلركــة اتركهــا يف الرتبــة قــد ترجــع 
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فقــط إىل حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري، وبشــل خــاص بمــا أنــه مفهوم يســبق 
ــه حتــت األضــواء)173(. وىلع ســبيل  ــد يف وضع ــة ســاعدت باتلأكي ــة، فاحلرك احلمل
املثــال، فــإن تركــزي جمموعــة مــن اجلارديــان اإلعالميــة ىلع تغــري املنــاخ، ومحلتهــا 
الالحقــة #اتركه–يف–الرتبــة، اســتلهمت مــن محــالت تصفيــة الوقــود األحفــوري يف 
ــان، فقــد حصلــت احلركــة ىلع كــم  ــة إىل اجلاردي احلــرم اجلامــي))17(. وباإلضاف
مزتايــد باطــراد مــن اتلغطيــة اإلعالميــة؛ حيــث نـُـرشت آالف القصــص املتعلقــة 

باتلصفيــة يف وســائل اإلعــالم منــذ بــدء احلركــة.

ــاك حتــوالت يف اتلفكــري انلمــوذيج املتعلــق  وىلع مســتوى أعمــق، اكنــت هن
ــاخ  ــري املن ــن تغ ــئويلة ع ــت املس ــابق، اكن ــاخ. ويف الس ــري املن ــن تغ ــئويلة ع باملس
تعــزى يف الغالــب إىل أيٍّ مــن األفــراد)175( أو ادلول بوجــه اعم، واملنظمــات - مثــل 
ــد  ــا)176(. وق ــيت تمثله ــاخ - ال ــة بشــأن تغــري املن ــة األمــم املتحــدة اإلطاري اتفاقي
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع توســيع نطــاق املســئويلة ليشــمل 
ادلور اذلي أدتــه صناعــة الوقــود األحفــوري يف املســاهمة يف اتلقدم املحــرز يف جمال 
ــث  ــا احلدي ــن فيه ــة يمك ــة بيئ ــاعدت ىلع تهيئ ــد س ــه. وق ــاخ وعرقلت ــري املن تغ
ــتدامة  ــري املس ــة غ ــح الطبيع ــوري، وفض ــود األحف ــات رشاكت الوق ــن أخالقي ع
نلمــوذج أعماهلــا اتلجاريــة، وتســليط الضــوء ىلع تكتياكتهــا املتمثلــة يف اخلــداع 
ــة)177(.  ــة واالجتماعي ــم األخالقي ــاء رخصته ــك بإلغ ــاء ىلع ذل ــل، وابلن واتلضلي
وهلــذا األمــر أهميــة خاصــة بالنســبة ملؤسســات اتلعليــم العــايل الــيت لــم تقــوض 
منتجاتهــا العلميــة بفعــل اتلضليــل اإلعــاليم لصناعــة الوقــود األحفــوري 
فحســب، بــل أصبحــت اقتصاديــات الطاقــة انلظيفــة وجــدوى االنتقــال مقوضــة 
ــة  ــة القديم ــان)178(: »الطاق ــول كرامج ــات ب ــايع. وبكلم ــل الصن ــل اتلضلي بفع
منخرطــة يف جهــد منهــي لتشــويه صــورة الطاقــة املتجــددة، الــيت تشــبه بشــل 
ــق  ــاعدة ىلع خل ــن يف املس ــرباء« الراغب ــا »اخل ــت به ــيت دعم ــة ال ــق الطريق وثي

ســحابة مــن الشــك حــول علــم املنــاخ«.
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ومــن خــالل إلغــاء الرخصــة األخالقيــة واالجتماعيــة لصناعــة الوقــود 
ــا.  ــرث عمًق ــريات األك ــض اتلأث ــة بع ــطاء اتلصفي ــون لنش ــد يك ــوري، ق األحف
وكمــا يوضــح تقريــر برنامــج األصــول املتداولــة اخلــاص جبامعــة أكســفورد)179(: 
مــن خــالل وصــم الصنــااعت املســتهدفة »تقريبـًـا لك محــالت اتلصفيــة ]…[ مــن 
خدمــات ابلالغــن إىل دارفــور، مــن اتلبــغ إىل جنــوب إفريقيــا، جنحــت محــالت 
ــدو أن  ــل، يب ــة«. وباملث ــات اتلقييدي ــل الترشيع ــن أج ــط م ــة يف الضغ اتلصفي
الســلطة االجتماعيــة والسياســية الــيت حتملهــا محلــة تصفيــة الوقــود األحفــوري 
ــام  ــا دور يف القي ــن هل ــم يك ــة، إذا ل ــة هام ــات تقييدي ــع ترشيع ــتحفز ىلع وض س
ــارات  ــرتن باعتب ــا يق ــة عندم ــة خاص ــارز بصف ــر ب ــذا األم ــل. وه ــك بالفع بذل
 للتدريــب ىلع أعمــال 

ً
تتعلــق بالكيفيــة الــيت تشــل بهــا حركــة اتلصفيــة جمــاال

ــا، وتعمــل كشــبكة تضامــن وكرشيــك يف حركــة  العدالــة املناخيــة األوســع نطاقً
ــا. ــع نطاقً ــة األوس ــة املناخي العدال

آثار حركة تصفية الوقود األحفوري ىلع بناء اتلحالفات
ــاء  ــة الوقــود األحفــوري الطريــق أمــام بن ــرًيا مــا مهــدت نشــاطات تصفي كث
ــرى. وىلع  ــة األخ ــواعت العدال ــن جمم ــة أو ب ــل احلرك ــواء داخ ــات، س اتلحالف
مســتوى واحــد، تتيــح حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري حلمــالت احلــرم اجلامــي 
اتلواصــل املبــارش مــع املجتمعــات املحليــة ىلع اخلــط األمــايم الســتخراج الوقــود 
ــن  ــد م ــت العدي ــال، نظم ــبيل املث ــة. ىلع س ــة اتلحتي ــر ابلني ــوري وتطوي األحف
فصــول اتلصفيــة باحلــرم اجلامــي الفعايلــات واألنشــطة اتلعاونيــة للتضامــن مــع 
مبــادرات تســعري الكربــون ومحــالت ضــد إزالــة قمــة جبلية ألغــراض اســتخراج 
الفحــم MTR، واحلفــر واتلكســري اهليدرويلــي يف القطــب الشــمايل)180(. باإلضافــة 
إىل العدالــة ابليئيــة، نظمــت العديــد مــن جممــواعت اتلصفيــة فعايلــات باتلعــاون 
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مــع حركــة )احليــوات الســوداء تهــم(، والــيت تعمــل ىلع تقاطــع العدالــة العنرصيــة 
واملناخيــة)181(. وقــد عملــت جممــواعت أخــرى مثــل تصفيــة كولومبيــا مــن أجــل 
مســتقبل خــاٍل مــن الوقــود األحفــوري، مــع محــالت تصفيــة الســجون يف احلــرم 
ــة الوقــود األحفــوري  ــك، فقــد أوجــدت محــالت تصفي اجلامــي. وعــالوة ىلع ذل
ــة  ــبكة طلب ــن ش ــح م ــا يتض ــها كم ــات نفس ــن اجلامع ــباكت ب ــاء الش ــزًيا بلن ح

اتلصفيــة.

ــود  ــن الوق ــة م ــة اتلصفي ــرى حلمل ــد أخ ــن فوائ ــايض ع ــم اتلغ ــا يت ــا م واغبًل
ــة  ــي العدال ــب ملنظ ــال للتدري ــال، جم ــبيل املث ــا، ىلع س ــي أيًض ــوري، ف األحف
ــاخ بوجــه اعم.  ــايم حركــة تغــري املن ــؤدي إىل تن ــة اجلــدد والشــباب، ممــا ي املناخي
وتقــوم احلركــة بتدريــب العديــد مــن املنظمــن مــن الطلبــة بشــل مجــايع، واغبًلا 
مــا جتتــذب الطــالب اذليــن ال يشــاركون بالفعــل يف النشــاط ابليــي. وهكــذا، فإن 
جيــاًل جديــًدا مــن قــادة املنــاخ آخــذ يف الظهور. وعــالوة ىلع ذلــك، تنشــئ احلركة 
أيًضــا شــبكة يمكــن يف إطارهــا تنظيــم أحــداث أوســع نطاقًــا. ومــن األمثلــة ىلع 
ذلــك محلــة معارضــة خــط كيســتون، ويه العصيــان املــدين غــري العنيــف اذلي 
ــد  ــارس )201. وق ــد يف م ــتون اذلي عق ــب كيس ــط أنابي ــد خ ــباب ض ــوده الش يق
ــا  ــة، أساًس ــنطن العاصم ــباب إىل واش ــات الش ــع مئ ــدث، اذلي مج ــذا احل ــم ه نظ
مــن قبــل الطــالب اذليــن يقومــون بتنظيــم أنشــطة تصفيــة الوقــود األحفــوري يف 
اجلامعــات يف مجيــع أحنــاء ابلــالد)182(. وقــد ســهلت الشــباكت واتلحالفــات الــيت 

أنشــأتها محــالت احلــرم اجلامــي تنظيــم هــذا احلــدث.

اآلثار ادلويلة تلصفية الوقود األحفوري
ــة. إن  ــة املناخي ــاخ والعدال ــري املن ــم تغ ــر فه ــوة جوه ــات الق ــل دينامي تش
ــا املتأصلــة يف العدالــة يه جمــاالت خمتلفــة مــن الســلطة الــيت تؤثــر ىلع  القضاي
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ــة  ــب، يف حماول ــوم انلخ ــا تق ــة)183(. واعدة م ــات االجتماعي ــف الفئ ــن خمتل تمك
للحفــاظ ىلع الوضــع الراهــن، »بزتويــد انلــاس باألطــر اذلهنيــة للفهــم واتلفســري 
ــم«))18(. هــذا املجــال مــن الســلطة)185(. هــو أحــد املجــاالت  واتلفاعــل مــع العال
الــيت تكــون فيهــا املجمــواعت الضعيفــة غــري مدركــة تماًمــا للطريقــة املبــارشة 
الــيت تمــارس بهــا الســلطة. ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة يف حالــة تغــري 
املنــاخ، كمــا يشــري لكٌّ مــن كوفــري ونيــزتر)186(. إىل أنــه »نــادًرا مــا توجــد حقائــق 
 

ً
ــة تعرقــل أو حــى تمنــع توســع الطاقــة املتجــددة. وبــدال ــة أو رصااعت تقني ثابت
مــن ذلــك، فــإن اهليــالك وانلخــب الراســخة تثــري حتديــات حتــول الطاقــة وحتافــظ 
ــات  ــالل الرسدي ــن خ ــا م ــة به ــوقية( اخلاص ــا )الس ــم وقدرته ــام القائ ىلع انلظ

املقابلــة.

يف مواجهــة رسديــات انلخبــة الــيت عقــدت عمليــة انتقايلــة للطاقــة انلظيفــة، 
ســاعدت حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري ىلع حتويــل ديناميــات الطاقــة هــذه 
ــرًيا مــا يشــعرون باالســتضعاف يف مناقشــات تغــري  وتمكــن الشــباب اذليــن كث
ــة؛  ــلطة واملصداقي ــز الس ــوذ مراك ــن نف ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــاخ)187(. وم املن
ــود  ــة الوق ــة تصفي ــإن حرك ــة، ف ــة واخلريي ــة واألاكديمي ــات ادليني ــل املؤسس مث
األحفــوري توفــر الســلطة لصــوت النشــطاء الشــباب وتتحــدى رسديــة صناعــة 
الوقــود األحفــوري بشــأن الطاقــة انلظيفــة وإماكنيــات اتلصــدي ألزمــة املنــاخ. 
ــة  وعندمــا تــم جتميــد الشــباب الســابقن يف مســاحات؛ مثــل االتفاقيــة اإلطاري
ــود  ــة الوق ــة تصفي ــة، ســاعدت حرك ــهم ىلع الطاول ــاخ، ورفــض جلوس ــري املن تلغ
ــوت  ــم بص ــا وزودته ــاحات وخارجه ــذه املس ــل ه ــم داخ ــوري ىلع تمكينه األحف
أىلع، وقفــزت باملحادثــات املحليــة حــول تصفيــة الوقــود األحفــوري الــيت اكنــت 
ــدى  ــال، تتح ــبيل املث ــى س ــة. فع ــاحة ادلويل ــات إىل الس ــرم اجلامع ــري يف ح جت
ــددة  ــرشاكت متع ــة لل ــرب الوطني ــلطات ع ــوري الس ــود األحف ــة الوق ــة تصفي حرك
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اجلنســيات يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة. إن مؤتمــر األطــراف العرشيــن يف يلمــا، 
بــريو ))201(، هــو مثــال ىلع الكيفيــة الــيت ســاعدت بهــا احلركــة ىلع التشــكيك 
يف رشعيــة وجــود رشاكت الوقــود األحفــوري يف حمادثــات االتفاقيــة. خــالل القمــة، 
ــوان  ــت عن ــا حت ــا جانبيًّ ــه حدثً ــون وختزين ــب الكرب ــي تلعق ــد العال ــم املعه نظ
ــة  ــة األحفوري ــة إذا مــا اكن املســتقبل مــع اســتخدام الطاق ــاذا اتلصفي مبــديئ »مل
منخفضــة االنبعاثــات هــو بالفعــل حقيقــة واقعــة؟« ورساعن مــا اجتــذب احلــدث 
إدانــة واســعة انلطــاق مــن مجــااعت املجتمــع املــدين احلــارضة يف املؤتمــر)188(. وقــد 
ــود  ــة الوق ــدة، وأغفــل ذكــر تصفي ــك مــرات عدي ــوان احلــدث بعــد ذل تغــري عن
األحفــوري. لكــن هــذه اتلغيــريات لــم تمنــع اهتمام وســائل اإلعــالم، ال ســيما أن 
العديــد مــن محــالت اتلصفيــة اســتخدمت حضــور وســائل اإلعــالم االجتماعيــة 
جلــذب االنتبــاه إىل احلــدث؛ يف يــوم احلــدث، تــم تنظيــم أعمــال احتجــاج داخــل 

مركــز مؤتمــرات األمــم املتحــدة، ممــا أدى إىل حصــار كبــري للحــدث)189(.

ــة  ــات ورشعي ــن األخالقي ــة ب ــطاء إىل العالق ــن النش ــد م ــار العدي ــد أش وق
الســماح للملوثــن بادلخــول يف مؤتمــر حول تغــري املنــاخ، حبضــور رشاكت اتلبغ يف 
مؤتمــرات القمــة اخلاصــة بمنظمــة الصحــة العامليــة، حمتجــن بــأن رشاكت الوقــود 
األحفــوري شــأنها شــأن رشاكت اتلبــغ، ال يمكــن أن تكــون جــزًءا من احلــل)190(. 
وتتناقــض مثــل هــذه اتلطــورات مــع مؤتمــر األطــراف اتلاســع عــرش يف الســنة 
الســابقة يف وارســو، بونلــدا؛ حيــث عقــد مؤتمــر قمــة للرابطــة العامليــة للفحــم 
بالقــرب مــن مــاكن انعقــاد مؤتمــر االتفاقيــة اإلطاريــة. ويف قمــة الرابطــة العامليــة 
للفحــم، وافقــت األمينــة العامــة لالتفاقيــة اإلطاريــة، كريســتيان فيجرييــس، ىلع 
ــع  ــااعت املجتم ــات مج ــن احتجاج ــم م ــية، ىلع الرغ ــة رئيس ــون متحدث أن تك
املــدين)191(. بمقارنــة املناســبتن، فــإن األحــداث الــيت وقعــت يف مؤتمــر األطــراف 
ــة  ــدين مقارن ــع امل ــط املجتم ــة لضغ ــة خمتلف ــتجابة صناعي ــل اس ــن تمث العرشي
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باتلفاعــالت الســابقة ملؤتمــر األطــراف، بينمــا يف مؤتمــر األطــراف اتلاســع عرش، 
ــراف  ــر األط ــق، يف مؤتم ــوري دون عوائ ــود األحف ــة الوق ــداث لصناع ــت أح نظم

العرشيــن، خضعــت الصناعــة تلدقيــق معتــرب.

ــن  ــد م ــدد مزتاي ــل ع ــد عم ــن، فق ــالب اجلامعي ــة دورة الط ــًرا لرسع ونظ
ــن  ــد م ــتمر العدي ــد اس ــوري. وق ــود األحف ــة الوق ــالت تصفي ــن ىلع مح اخلرجي
ــبيل  ــاخ - ىلع س ــري املن ــل تغ ــن أج ــم م ــراط واتلنظي ــن يف االخن ــؤالء اخلرجي ه
ــة دارتمــوث، هــو اآلن  ــث مــن لكي ــج حدي ــال مرجــان كورتيــس، وهــو خري املث
ــر  ــاخ يف مؤتم ــة باملن ــدة املتعلق ــم املتح ــات األم ــباب يف مفاوض ــدوب الش من
ــس  ــرييف؛ املؤس ــل م ــإن اكي ــل، ف ــس. باملث ــن يف باري ــادي والعرشي ــراف احل األط
ــة  ــارك لرشك ــر مش ــو اآلن مدي ــنطن، ه ــة واش ــة جبامع ــة اتلصفي ــارك حلمل املش
»كربــون واشــنطن«، ويه مؤسســة غــري رحبيــة تديــر مبــادرة للتصويــت بريبــة 
ــة  ــدي ســميث، وهــو أحــد النشــطاء حبمل ــا تي ــة واشــنطن. أم ــون يف والي الكرب
اتلصفيــة يف لكيــة ميدبلــوري، يعمــل اآلن لصالــح منــاخ اجليــل القادم بهامبشــاير، 
ويه منظمــة مكرســة جلعــل تغــري املنــاخ قضيــة انتخابيــة. ومــن املؤكــد أن قائمــة 
انلاشــطن يف جمــال تصفيــة الوقــود األحفــوري اذليــن يعملــون يف الوقــت احلــايل 

ــتمر. ــة، ستس ــة املناخي ىلع العدال

وتــرشك احلركــة أيًضــا اخلرجيــن األكــرب ســنًّا يف جهودهــا الراميــة إىل اتلأثــري 
ىلع أمنــاء اجلامعــات وإداراتهــا. ومــن األمثلــة ىلع هــؤالء اخلرجيــن مــن صنــاع 
القــرار كريســتيانا فريجرييــس؛ األمينــة العامــة لالتفاقيــة اإلطاريــة، الــيت أقــرت 
ــم  ــا األم. وتض ــوارثمور، لكيته ــة س ــن لكي ــوري م ــود األحف ــحب الوق ــًرا س مؤخ
ــة  ــا جامع ــن حثت ــان، اللت ــايل بورتم ــة نات ــت، واملمثل ــل ويس ــة كورني القائم
هارفــارد ىلع اتلخلــص مــن الوقــود األحفــوري. وراء هــؤالء اخلرجيــن املؤثريــن، 
ــد مــن محــالت اتلخلــص مــن الوقــود األحفــوري الــيت خلقــت صناديــق  العدي
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الضمــان الــيت تســمح للخرجيــن بتحويــل ترباعتهــم إىل الصنــدوق اذلي ســيكون 
ــإن  ــك، ف ــة إىل ذل ــة األم. باإلضاف ــة اللي ــم تصفي ــرد أن تت ــط بمج ــا فق متاًح
ــة  ــة بوســطن ولكي ــك جامع ــا يف ذل احلمــالت يف بضــع عــرشات املؤسســات - بم
دارتمــوث - قــد تعاونــت يف صنــدوق متعــدد املــدارس للتصفيــة، واذلي يســمح 
للخرجيــن بتجميــع مواردهــم مًعــا يف صنــدوق الضمانــات. حبلــول ديســمرب 2017، 
ســيتم تقســيم األمــوال املســتلمة بالتســاوي، ولكــن فقــط بــن املــدارس الــيت 
ــة  ــة تصفي ــإن حرك ــن، ف ــع اخلرجي ــاركتها م ــالل مش ــن خ ــا. وم ــت تصفيته تم
ــة  ــه يف الرتب ــة اترك ــة وحرك ــة اتلصفي ــرش حرك ــاعد ىلع ن ــوري تس ــود األحف الوق
ــن  ــري م ــم، ويف كث ــاء العال ــع أحن ــات يف مجي ــي وإىل املجتمع ــرم اجلام ــارج احل خ

ــرة. ــة ومؤث ــن قوي ــان يف أماك األحي

مسارات املستقبل
بانلظــر إىل املســتقبل، يمكــن القــول بــأن حركــة اتلصفيــة دليهــا إماكنــات 
ــا وحتفــزي  مزتايــدة للمســاعدة ىلع تعزيــز حركــة العدالــة املناخيــة األوســع نطاقً
ــر إىل  ــة بانلظ ــة خاص ــر أهمي ــذا األم ــب ه ــة. ويكتس ــات املناخي ــن السياس س
ــيت اكن  ــة ال ــار ادلول املتقدم ــام األول يف إط ــدأت يف املق ــة ب ــالت اتلصفي أن مح
ــل  ــة؛ مث ــة اإلطاري ــزي االتفاقي ــل ح ــة داخ ــا املتقاعس ــا اعدة ىلع أنه ــر إيله يُنظ
ــول  ــن الق ــيت يمك ــدا؛ ادلول ال ــرتايلا وكن ــة، وأس ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــؤويلات  ــدأ املس ــا ملب ــل وفًق ــن العم ــة ع ــة قوي ــئويلة أخالقي ــل مس ــا تتحم أنه
ــم  ــة ومعظ ــة اإلطاري ــوري يف االتفاقي ــر حم ــو أم ــزة، وه ــن املتماي ــرتكة ولك املش
احلســابات املتعلقــة بالعدالــة املناخيــة. يف هــذه ادلول، تســاعد احلركــة ىلع توفــري 
ــون،  ــعري الكرب ــل تس ــات مث ــن سياس ــالزم لس ــايع ال ــيايس واالجتم ــزي الس احل
وإصــالح دعــم الوقــود األحفــوري، واملزيــد. وعــالوة ىلع ذلــك، فإننــا نتوقــع مــن 
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ــة  ــز احلــوار حــول اتلصفي ــا يف املســاعدة ىلع تعزي ــة أن تلعــب دوًرا متناميً احلرك
مــن الكربــون وادلفــع مــن أجــل 100% مــن الطاقــة املتجــددة حبلــول اعم 2050 مــع 

ــا)192(. ــتمرار نموه اس

وعــالوة ىلع ذلــك، ويف حــن أن العديــد مــن النشــطاء )ربمــا أيًضا( يســارعون 
ــود  ــة الوق ــالس صناع ــارش بإف ــل مب ــق بش ــة ال تتعل ــد ىلع أن اتلصفي إىل اتلأكي
األحفــوري، فــإن اتلأثــري ىلع اعلــم االســتثمار يتضــح بشــل مزتايــد وينمــو برسعة. 
ــة  ــة)193(، ورشك ــول املتداول ــفورد لألص ــة أكس ــج جامع ــن برنام ــا أدرك لكٌّ م وكم
بيبــودي للفحــم، يمكــن جلهــود اتلصفيــة أن تؤثــر تأثــرًيا كبــرًيا ىلع الطلــب ىلع 
منتجــات الوقــود األحفــوري، و»يمكــن أن تؤثــر بشــل غــري مبــارش ىلع مجيــع 
املســتثمرين تلخفيــض الــوزن يف ســندات وديــون الوقــود األحفــوري يف حمافظهــا. 
يبــدو، عــالوة ىلع ذلــك، أن هــذه اآلثــار موجــودة بالفعــل معنــا. ىلع ســبيل املثــال، 
وكمــا ذكــر شــاون مــاكريث))19(، فــإن حركــة اتلجــرد مــن الوقــود األحفــوري قــد 
نمــت بالفعــل إىل يشء أكــرب بكثــري وأكــرث تهديــًدا للمنتجــن ]مــن جمــرد حركــة 
ــق اتلقاعــد واملســتثمرون املؤسســيون  ــرو صنادي ــث يتســاءل مدي سياســية[؛ حي
ــم  ــا رشاكت الفح ــيت تقدمه ــل ال ــة األج ــدات طويل ــن العائ ــرون اآلن ع اآلخ

وانلفــط.

وىلع غــرار عــدد مــن املؤسســات املايلــة، أصــدر بنــك HSBC مؤخــًرا تقريــًرا 
حبثيًّــا حيــذر فيــه املســتثمرين مــن أن صناعــة الوقــود األحفــوري معرضــة خلطــر 
جــاد ومزتايــد ىلع األصــول املتداولــة مــن السياســات املناخيــة واالقتصــادات غري 
املواتيــة. ويف تقريــره، اقــرتح HSBC عــدًدا مــن اســرتاتيجيات اتلصفيــة املختلفــة 
ــع  ــوري وتوس ــود األحف ــاج الوق ــر ىلع إنت ــن أن تؤث ــة يمك ــأن اتلصفي ــادل ب وج
ــندات  ــهم والس ــل ىلع األس ــب األق ــق »الطل ــالل خل ــن خ ــون م ــة الكرب مزياني
]اذلي[ يزيــد يف نهايــة املطــاف مــن تكلفــة رأس املــال بالنســبة للــرشاكت وحيــد 



تصفية استثمارات الوقود األحفوري داخل اجلامعات

281

مــن القــدرة ىلع تمويــل املشــاريع امللفــة، والــيت تــر بشــل خــاص يف قطــاع 
حيــث املشــاريع يه بطبيعتهــا طويلــة املــدى«)195(.

إذا اكن بنــك HSBC وعــدد مــن املحللــن ىلع صــواب، فــإن احلركــة تســتمر 
يف انلمــو وتســاعد ىلع حتويــل مبالــغ كبــرية مــن رأس املــال. وهنــاك حاجــة ملحــة 
ملثــل هــذا اتلحــول؛ ألن املحللــن املايلــن يف مبــادرة اتلصفيــة مــا دون درجتــن 
مئويتــن)196( أشــاروا إىل أن »اتلصفيــة مــن الوقــود األحفــوري يه جــزء ال يتجــزأ 
مــن مواءمــة القطــاع املــايل مــع ســيناريو املنــاخ ذي ادلرجتــن مئويــة«. وتدعــم 
مطابلتهــم الواكلــة ادلويلــة للطاقــة، الــيت تقــدر أنــه إىل جانــب الزيــادة الكبــرية 
ــات يف  ــة إىل اتلخفيض ــاك حاج ــتكون هن ــة، س ــة انلظيف ــتثمارات الطاق يف اس
اســتثمارات الوقــود األحفــوري ابلالغــة 9.) تريليــون دوالر أمريكــي، وإىل حتويــل 
ــا  ــيت يغذيه ــة ال ــة الطاق ــي تلصفي ــون دوالر أمريك ــه 1.2 تريلي ــا قيمت ــل م ونق
الوقــود األحفــوري حبلــول اعم 2035، إذا أردنــا حتقيــق هــدف ادلرجتــن املئويتــن 
ــة  ــع حرك ــهد توس ــا نش ــًرا ألنن ــك، ونظ ــة إىل ذل ــا. وباإلضاف ــه دويلًّ ــق علي املتف
ــة  ــات اتلقاعدي ــق املعاش ــات وصنادي ــوك واملؤسس ــتهدف ابلن ــي تس ــة ل اتلصفي
ــة  ــإن احلرك ــاح، ف ــن انلج ــًدا م ــدًرا مزتاي ــت ق ــيت حقق ــة ال ــات املايل واملؤسس

تســاعد بشــل مزتايــد ىلع حتويــل مبالــغ أكــرب بكثــري مــن رأس املــال.

ــرية يف  ــالت الصغ ــن احلم ــل م ــدد قلي ــة بع ــة اتلصفي ــدأت حرك ــا ب وبينم
ــة، فقــد نمــت احلركــة بشــل كبــري  ــات املتحــدة األمريكي اجلامعــات يف الوالي
وأصبــح لكٌّ مــن آثارهــا وانتشــارها واســي انلطــاق وذوي طابــع اعلــي. وبطبيعــة 
احلــال، فــإن اجلهــود املبذولــة للتصفيــة عندمــا ينظــر إيلهــا بمعــزل عــن غريهــا 
ــارش  ــل مب ــج بش ــا ال تعال ــاخ؛ ألنه ــة املن ــة أزم ــة معاجل ــة ملهم ــري اكفي ــدو غ تب
جوانــب كثــرية 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، وحليًفــا، ورشيــًكا، ســاعدت يف دفــع قضايــا مثــل »اتركــه 
يف الرتبــة«، والعدالــة املناخيــة، وفقاعــة الكربــون إىل مقدمــة الــويع العــام الــيت 
يمكــن أن تســاعد ىلع حتفــزي بعــض الترشيعــات الالزمة لــرتك الوقــود األحفوري 
ــوال  ــن األح ــال م ــأي ح ــل ب ــة ال تش ــن أن احلرك ــي ح ــايل، ف ــة. وباتل يف الرتب
احلــل الوحيــد لألزمــة املناخيــة، فإنهــا تربهــن بصــورة مزتايــدة ىلع أنهــا عنــرص 
هــام وحمــرك للتحالــف األوســع للمجتمــع املــدين والسياســة والعلــوم والصناعــة 
اذليــن يطــورون بديــاًل مقنًعــا ورسديــة إجيابيــة ملواجهــة رسديــة صناعــة الوقــود 

ــا عــن املقاومــة. األحفــوري وتنفيذهــا رغًم
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ــدى  ــاًلىلع م ا هائ ــوًّ ــوري نم ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــهدت حرك ــد ش لق
الســنوات القليلــة املاضيــة - حيــث توســعت مــن تشــجيع املؤسســات اتلعليميــة 
ىلع اعتمــاد سياســات اســتثمارية أخالقيــة إىل الرتكــزي ىلع املــدن وصناديــق 
اتلقاعــد واجلمعيــات اخلرييــة اإلنســانية. حققــت حركــة تصفيــة الوقــود 
ــرثوة الســيادية واحلكومــات  ــق ال ــة - يف حتــدٍّ لصنادي األحفــوري طموحــات اعملي
الوطنيــة لالخنــراط يف تصفيــة الوقــود األحفــوري، والضغــط مــن أجــل تصفيــة الوقــود 

ــس يف اعم 2015. ــاخ باري ــة من ــل قم ــة - مث ــاخ ادلويل ــات املن ــوري يف حمادث األحف

ــج«،  ــة الرنوي ــية لـ»تصفي ــة رئيس ــل محل ــاف وحتلي ــالل استكش ــن خ وم
ينظــر هــذا الفصــل يف اجلهــود الراميــة إىل عوملــة وتدويــل محلــة تصفيــة الوقــود 
األحفــوري. ويستكشــف اجلــزء األول أصــول حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري، 
وتطبيــق هــذه االســرتاتيجيات يف ســياقات متنوعــة. وينظــر اجلــزء اثلــاين يف احلملة 
الراميــة إىل تصفيــة صنــدوق الرنويــج للــرثوة الســيادية مــن اســتثمارات الوقــود 
األحفــوري. وقــد جــرت مناقشــات كثــرية حــول مــا إذا اكن القــرار اجلــريء اذلي 
اختذتــه الرنويــج لالخنــراط يف تصفيــة الفحــم سيشــجع ويلهــم صناديــق الــرثوة 
الســيادية األخــرى لالخنــراط يف تصفيــة الوقــود األحفــوري. وينظــر االســتنتاج يف 
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اجلهــود الراميــة إىل إدخــال تصفيــة الوقــود األحفــوري كمبــادرة سياســية لــدلول 
ــاخ. ــون ادلويل للمن ــار للسياســة العامــة يف القان ــة كخي القومي

تصفية الوقود األحفوري
ــل  ــوف بي ــي والفيلس ــة يف األاكدي ــت املتمثل ــا يف فريمون ــة أصوهل اكن للحرك
ماكبــن)197(، وشــبكة املنــاخ، org.350، والــيت دعــت إىل تصفيــة الوقــود األحفوري 
مــن قبــل املــدارس واجلامعــات. وقــد قــدم انلاشــط املناهــض للفصــل العنــرصي، 
ــود األحفــوري. وقــد أثبتــت  ــة الوق ــرًيا حلركــة تصفي ــا كب ــوب مــايس)198(، إهلاًم ب
اســرتاتيجية اتلجريــد مــن انلظــام العنــرصي الــيت وضعهــا مــايس أنهــا وســيلة 
فعالــة دلعــم الطــالب واملوظفــن املؤيدين لسياســات الفصــل العنــرصي يف جنوب 
إفريقيــا. نصــح مــايس بيــل قائــاًل: »نظــًرا لشــدة أزمــة املنــاخ، وهــو مطلــب مماثــل 
أن تقــوم مؤسســاتنا بتصفيــة املخــزون مــن الــرشاكت الــيت تدمــر الكوكــب لــن 
يكــون أمــًرا مناســبًا فقــط ولكنــه فعــال ]…[ جيــب علينــا قطــع العالقــات مــع 
أوئلــك اذليــن يســتفيدون مــن تغــري املنــاخ - اآلن«)199(. كمــا أن نشــطاء األباالش 
ــوري.  ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــوا حرك ــد أهلم ــل ق ــة اجلب ــة قم ــن إلزال املناهض
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 
ــط ىلع رشاكت  ــك للضغ ــن تكتي ــث ع ــت تبح ــيت اكن ــم، وال ــتخراج الفح الس

الفحــم الــيت أكــدت أنهــم اكنــوا غــري مبالــن بالــرأي املحــي«)200(.

»احسب احلسبة«



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

285

 كجــزء مــن جولــة »احســب احلســبة«، قــام لكٌّ مــن بيــل ماكبــن،
ــجيع  ــة لتش ــج للحرك ــوري«، بالرتوي ــود األحف ــن الوق ــاٍل م ــم خ و org.350، و»اعل
تصفيــة الوقــود األحفــوري يف الصنــااعت. واعــرتف ماكبــن بــأن احلــراكت نــادًرا 
ــيت  ــة ال ــد أن »احلمل ــه أك ــري أن ــا. غ ــؤ به ــن اتلنب ــج يمك ــا نتائ ــون هل ــا تك م
تضعــف املاكنــة السياســية لصناعــة الوقــود األحفــوري تزيــد بوضــوح مــن فــرص 

اعــزتال الفواصــل اخلاصــة بهــا«)201(.

ــة  ــة مذهل ــرش برسع ــر ينت ــا آخ ــن)202( أن »تكتيًكـ ــويم كالي ــربت نع واعت
ــة  ــات واملنظمــات ادليني ــل اللي هــو ادلعــوة إىل مؤسســات املصلحــة العامــة مث
واحلكومــات ابلدليــة بليــع أي خمزونات مايلــة دليهــا يف رشاكت الوقــود األحفوري«. 
ــدارس  ــر ىلع امل ــادئ األم ــوري يف ب ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــزت حرك ــد رك وق
واجلامعــات. والحظــت كاليــن)203( »أن الشــباب دليهــم ســلطة أخالقيــة خاصــة 
يف ادلفــع بهــذه احلجــة ملديــري مدارســهم: هــذه يه املؤسســات امللفــة بإعدادهــا 
للمســتقبل؛ وذللــك فــإن مــن قبيــل املداهنــة الزائــدة تللــك املؤسســات نفســها 
أن تقــوم باالســتفادة مــن الصناعــة الــيت أعلنــت احلــرب ىلع املســتقبل ىلع أكــرث 

املســتويات أساســية«.

كمــا الحظــت أيًضــا أن االســرتاتيجية مصممــة إلزالــة االحــرتام االجتمــايع 
ــس  ــط نف ــح رشاكت انلف ــو من ــايئ ه ــدف انله ــوري: »اهل ــود األحف ــرشاكت الوق ل
ــة  ــب مهم ــم مطال ــغ، األمــر اذلي ســيجعل مــن األســهل تقدي وضــع رشاكت اتلب
ــوري  ــود األحف ــن رشاكت الوق ــية م ــرباعت السياس ــر ىلع اتل ــل احلظ ــرى - مث أخ
وىلع اإلعــالن عــن الوقــود األحفــوري ىلع شاشــة اتلليفزيــون )نلفــس األســباب 
ــت  ــجائر(«. وأعرب ــة بالس ــات اخلاص ــث اإلعالن ــر ب ــيت حتظ ــة ال ــة العام الصحي
ــت  ــا إذا اكن ــول م ــاد ح ــاش اجل ــال للنق ــاك »جم ــون هن ــا يف أن يك ــن أمله ع
هــذه األربــاح غــري مرشوعــة؛ حبيــث تســتحق أن يتــم االســتيالء عليهــا وإاعدة 

ــاخ«))20(. ــة املن ــول ألزم ــتثمارها يف حل اس
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ــوري  ــود األحف ــة الوق ــات تصفي ــن)205( أن سياس ــت كالي ــر، أوضح ــال آخ ويف مق
اعتمــدت مــن قبــل جامعــة ســتانفورد، وجامعــة جالســكو، وروكفيللــرز. وتســاءلت 
عمــا إذا اكنــت رشاكت الوقــود األحفــوري - الــيت أرضت بابليئــة الطبيعيــة طويــاًل - 
قــد أصبحــت أيًضــا ســامة يف جمــال العالقــات العامــة. حتــت ضغــط مــن منظمــة 
جرينبيــس، حــى مبــادرة »اتركــه يف الرتبــة« أنهــت عالقتهــا طويلــة األمــد مــع 
رشكــة شــيل)206(. وأشــارت كاليــن)207( إىل مــا يــي: »مجيــع احلــراكت، يف جوهرهــا، 
ــيت  ــاح ال ــوري واألرب ــود األحف ــرشاكت الوق ــة ل ــة األخالقي ــدف إىل الرشعي ته
ــون  ــاليق أن تك ــري األخ ــن غ ــه م ــة أن ــذه احلرك ــول ه ــا ]…[ وتق ــق منه تتدف
ــوم نمــوذج أعماهلــا ىلع زعزعــة االســتقرار املتعمــد نلظــم  مرتبطــة بصناعــة يق

ــاة يف الكوكــب«. دعــم احلي

حكومات املدن وصناديق املعاشات اتلقاعدية
باإلضافــة إىل اجلامعــات، اكن هنــاك أيًضــا تركــزي ىلع حكومــات املــدن 
وصناديــق املعاشــات اتلقاعديــة)208(. وقــد حــث بيــل ماكبــن صناديــق املعاشــات 
اتلقاعديــة ىلع الكــف عــن االســتثمار يف الوقــود األحفــوري، مشــرًيا إىل أنــه »ال 
معــى الســتثمار أمــوال اتلقاعــد يف رشكــة تعــي– خطــة أعماهلــا أنــه لــن يكــون 
هنــاك أرض للتقاعــد عليهــا«)209(. ويف ســان فرانسيســكو، اقــرتح املستشــار جــون 
ــة أمــواهل مــن االســتثمار  ــوس أن يســحب صنــدوق اتلقاعــد اخلــاص باملدين أفال
يف الوقــود األحفــوري)210(. وعلــق ماكبــن ىلع هــذا االقــرتاح: »إن منطقــة اخلليــج 
ســوف تنفــق املليــارات للتكيــف مــع تغــري املنــاخ - وهــو أمــر ليــس هل معــى 
ىلع اإلطــالق أن يتــم االســتثمار يف وقــت واحــد يف الــرشاكت جلعــل هــذا العمــل 
ــدن  ــن امل ــدد م ــت ع ــة، قام ــدة األمريكي ــات املتح ــا«)211(. ويف الوالي رضوريًّ
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ــود  ــة الوق ــادرات تصفي ــد)213( - بدعــم مب ــل ســياتل)212(، وبورتالن ــة - مث اتلقدمي
األحفــوري. وقــد مــرر املجلــس الترشيــي للواليــة يف واليــة اكيلفورنيــا مــرشوع 
قانــون تلصفيــة الكربون مــن الفحــم))21(. ويف أســرتايلا، ومــدن مثل فريمانتــل)215(، 
اكنبــريا)216( نيواكســل)217( وملبــورن)218( وبــدلات مثــل اليزمــور، واملجالــس املحليــة 
يف ليشــهارت، وماريكفيــي ومورالنــد قــد اعتمــدت مجيعهــا سياســات تصفيــة 
ــات  ــيح سياس ــة املس ــدن وكنيس ــد دين ــدا، اعتم ــوري. ويف نيوزيلن ــود األحف الوق
تصفيــة الوقــود األحفــوري)219(. وقــد دعمــت مدينــة فيكتوريــا يف كنــدا تصفيــة 
الوقــود األحفــوري)220(. ويف الرنويــج، قــررت مدينــة أوســلو أيًضــا تصفيــة الوقــود 

ــوري)221(. األحف

اجلمعيات اخلريية، واهليئات اإلنسانية، واملؤسسات ادلينية
وقــد احتضنــت جمموعــة مــن اجلمعيــات اخلرييــة واإلنســانية - بمــا يف ذلــك 
 ،KR مؤسســة روكفلــر، ومؤسســة صنــدوق األطفــال لالســتثمار، ومؤسســة
ــود  ــة الوق ــو- تصفي ــاردو دي اكبري ــة يلون ــو ومؤسس ــاردو دي اكبري ــل يلون واملمث
األحفــوري)222(. اكنــت هنــاك محلــة منســقة مــن قبــل صحيفــة اجلارديــان تــدىع 
»اتركــه يف الرتبــة«، والــيت ســعت إىل تشــجيع مؤسســة جيتــس اخلرييــة ومؤسســة 
ويلكــم ترســت ىلع تصفيــة الوقــود األحفــوري)223(. كمــا اختــذ املهنيــون يف جمــال 
الصحــة يف مجيــع أحنــاء العالــم قــراًرا باملشــاركة يف تصفيــة الوقــود األحفــوري))22(. 
واجتذبــت املؤسســات ادلينيــة أيًضــا سياســات االســتثمار األخالقيــة)225(، 
والزتمــت منظمــات مثــل جملــس الكنائــس العالــي باالخنــراط يف تصفيــة الوقــود 

ــوري. األحف
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تأثري حركة تصفية الوقود األحفوري
وقــد اكن هنــاك قــدر مزتايــد مــن املنــح ادلراســية عــن األثــر الرمــزي والعمي 
ــوت  ــن اكدليك ــور ب ــع الربوفيس ــد اضطل ــوري. وق ــود األحف ــة الوق ــة تصفي حلرك
ــة. وتزعــم  ــه يف جامعــة أكســفورد بعمــل مكثــف ىلع األصــول املتداول وجمموعت
ــرث  ــح يف أك ــتكون ىلع األرج ــول س ــن األص ــة م ــالت اتلصفي ــة أن »مح املجموع

حاالتهــا فعايلــة يف إطــالق عمليــة وصــم رشاكت الوقــود األحفــوري«)226(.

ــا  ــاك ضغوًط ــم«)227(، أن هن ــة األم ــه »طاق ــت، يف كتاب ــي يلجي ــظ جريي الح
مؤسســية مزتايــدة ىلع رشاكت الوقــود األحفــوري ملعاجلــة املخاطــر املناخيــة: »عدم 
ــن  ــرتك الالعب ــل لالحــرتاق يمكــن أن ي ــون غــري القاب اتلصــدي خلطــر الكرب
عرضــة لشــطب األصــول املاديــة وإهــدار االســتثمار، وكالهمــا يمكــن أن يدمــر 
قيمــة املســاهمن«. وأشــار إىل أن org.350 واملجتمــع املــدين قدًمــا ضغًطــا إضافيًّــا، 
ــوري.  ــود األحف ــة الوق ــات يف تصفي ــن املؤسس ــة م ــرط جمموع ــأن تنخ ــن ب مطابل
 ويأمــل يلجيــت: »مــع ضغــط املواطــن باســتخدام لغــة األخــالق اخلاصــة
 بـــ org.350، والضغــط 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(. 
تأثــري حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري يف االعتبــار. والحــظ أن »االعــرتاف 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 
ــود  ــة ىلع الوق ــااعت القائم ــف الصن ــهمهم يف خمتل ــع أس ــتثمرين ببي ــام املس إىل قي

األحفــوري«)230(.
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ــود  ــة الوق ــة تصفي ــري حرك ــن يف تأث ــف روب ــر جي ــون« نظ ــة الكرب ويف »فقاع
ــتثمارات ذات  ــا لالس ــيئ تارخييًّ ــألداء الس ــًرا ل ــه »نظ ــار إىل أن ــوري. وأش األحف
ــر  ــة األوىل - أم ــل للوهل ــايع - ىلع األق ــزنوح اجلم ــإن ال ــة، ف ــع األخالقي ادلواف
مفــائج«)231(. ويالحــظ روبــن أن هناك مــربرات مقنعــة تلصفية الوقــود األحفوري: 
»إًذا، يف هــذه األيــام، قــد أصبحــت تصفيــة االســتثمارات مــن الكربــون ســيناريو 
يفــوز فيــه اجلميــع، وخطــوة ســهل القيــام بهــا إىل حــدٍّ مــا بالنســبة للمؤسســات 
املســتثمرة«. ويعلــق ىلع ذلــك، مــن انلاحيــة األخالقيــة، بــأن »تصفيــة انلفــط أو 
الفحــم أو الغــاز الطبيــي يبــدو جيــًدا يف اعلــم يــزداد فيــه الضمــري«)232(. وعــالوة 
ــن  ــة م ــت جذاب ــوري أصبح ــود األحف ــة الوق ــن أن تصفي ــظ روب ــك، الح ىلع ذل
ــة:  ــة املتداول ــول الكربوني ــة باألص ــر املرتبط ــر إىل املخاط ــة، بانلظ ــة املايل انلاحي
»وبمــا أن ادلول يف مجيــع العالــم تتخــذ ىلع حنــو مزتايــد تدابــري 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(.

ــري اعدي  ــل غ ــرة بش ــوري مؤث ــود األحف ــة الوق ــة تصفي ــت حرك ــد اكن وق
ــي  ــون دوالر أمريك ــه 2.6 تريلي ــا قيمت ــن، بم ــن الزم ــرية م ــرتة قص ــالل ف خ
اعتبــاًرا مــن ســبتمرب 2015. وخلــص تقريــر مستشــاري أرابيــال))23( إىل أن »تصفيــة 
الوقــود األحفــوري واالســتثمار يف الطاقــة انلظيفــة قــد مكــن آالف املؤسســات 
ــاخ؛  ــأن املن ــارشة بش ــراءات مب ــاذ إج ــن اخت ــم م ــاء العال ــع أحن ــراد يف مجي واألف
ــل  ــا يمث ــة م ــة بتصفي ــرب 3) دول ــرًدا، ع ــة، و0)20 ف ــت 36) مؤسس ــث الزتم حي
ــي: »أن  ــا ي ــر م ــون دوالر أمريكــي مــن األصــول)235(. والحــظ اتلقري 2.6 تريلي
تزايــد احتمــاالت تنظيــم الكربــون ىلع املــدى القريــب قــد أوجــد خماطــر مايلــة 
ــارع  ــو املتس ــع انلم ــا دف ــوري، مم ــود األحف ــول الوق ــة ألص ــظ املعرض ىلع املحاف
ــات  ــق املعاش ــك صنادي ــا يف ذل ــدة بم ــااعت جدي ــوارد يف قط ــن امل ــة م يف اتلصفي
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اتلقاعديــة واملؤسســات االســتثمارية اخلاصــة)236(. ووجــد اتلقريــر أنــه »يف الوقــت 
ــة  ــة قوي ــا أخالقي ــدم حجًج ــات تق ــا ابلعث ــيت حتركه ــات ال ــإن املنظم ــه، ف نفس
تلصفيــة االســتثمارات؛ حيــث تواصــل الطوائــف ادلينيــة واجلامعــات ومنظمــات 
ــدد  ــات)237(. وش ــوظ يف االلزتام ــو امللح ــع انلم ــات دف ــة واملؤسس ــة الصحي الراعي
ــربون  ــم يعت ــة بأنه ــارة واضح ــلون إش ــب يرس ــا إىل جن ــم جنبً ــر ىلع: »أنه اتلقري
اســتثمارات الوقــود األحفــوري حمفوفــة باملخاطــر يف اعلــم مقيــد بالكربــون«)238(.

 صندوق الرثوة السيادية الرنوييج: االستثمار األخاليق،
والطاقة املتجددة، وتغري املناخ

ــي  ــا إذا اكن ينب ــول م ــة ح ــة هام ــة اعم ــرت مناقش يف اعيم )201، و2015، ج
ــوم  ــددة؛ ويق ــة املتج ــتثمر يف الطاق ــج أن يس ــيادية يف الرنوي ــرثوة الس ــدوق ال لصن
ــغ  ــود األحفــوري؛ واالخنــراط يف االســتثمار األخــاليق. وبمبل ــة مــن الوق باتلصفي
ــيادية يف  ــرثوة الس ــدوق ال ــك صن ــي، يمتل ــار دوالر أمريك ــغ 0)8 ملي ــم بل ضخ
ــم والــيت تتــوزع اســتثماراتها  الرنويــج 1% مــن مجيــع الــرشاكت املســجلة يف العال
عــرب أكــرث مــن 8 آالف رشكــة يف 82 دولــة. وقــد أنشــئ الصنــدوق، اذلي يشــل 
ــاج انلفــط والغــاز، يف اعم 1990،  ــة مــن إنت ــة الرنوجيي ــرادات الريبي فائــض اإلي
ــار تقلــب أســعار انلفــط. ويف اعم )201،  وذلــك بشــل جــزيئ يف حماولــة إلدارة آث
واجهــت الرنويــج حتديًــا جديــًدا - املــوارد انلفطيــة الــيت اســتمدت ثروتهــا مــن 
ــا نقاًشــا شــاماًل حــول  ابلدايــة إىل ذروتهــا. وباتلــايل، فــإن الرنويــج ختــوض حايلًّ
مــا ينبــي فعلــه بشــأن ثروتهــا الكبــرية مــن انلفــط، بمــا يف ذلــك اســتعراض مــا 
إذا اكنــت ســتقوم بتصفيــة الصنــدوق مــن مجيــع رشاكت الفحــم وابلــرتول والغــاز.

ــد  ــار جدي ــع معي ــا لوض ــة خطًط ــة الرنوجيي ــت احلكوم ــو 2015، قدم ويف ماي
للمنــاخ الســتبعاد الــرشاكت مــن صنــدوق املعاشــات اتلقاعديــة احلكــويم 
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العالــي. وقالــت وزيــر املايلــة، ســيف ينســن: »تتوقــع اللجنــة مــن احلكومــة أن 
تقــرتح معيــاًرا ملموًســا وجديــًدا قائًمــا ىلع املنتجــات يف املزيانيــة الوطنيــة لســنة 
2016 هــذا اخلريــف، واملعيــار اجلديــد اذلي ســيوضع يف 1 ينايــر 2016)239(. وأضافــت 
قائلــة: »ســتتابع احلكومــة مــداوالت الربملــان، وســتطلب املشــورة يف إطــار عملهــا 

مــن بنــك نورجــس وجملــس األخالقيــات«)0)2(.

ــان  ــة يف الربمل ــة واالقتصادي ــئون املايل ــة بالش ــة املعني ــة ادلائم ــد اللجن وتعتق
الرنويــي أنــه مــن املناســب إدخــال معيــار جديــد قائــم ىلع املنتجــات يســتهدف 
رشاكت اتلعديــن ومنتجــات الطاقــة، والــيت هلــا جــزء كبــري مــن أعماهلــا ودخلهــا 
ــيت  ــرشاكت ال ــتؤثر ىلع ال ــدة س ــذه القاع ــة أن ه ــم. ورأت اللجن ــل بالفح املتص
تســتند إىل 30% أو أكــرث مــن أنشــطتها ىلع الفحــم و/ أو جتــي 30% أو أكــرث مــن 

إيراداتهــا مــن الفحــم.

االستثمار يف الطاقة املتجددة
يف مــارس )201، أعلنــت رئيســة الــوزراء الرنوجييــة إرنــا ســولربج عــن خطــط 
ــالد يف  ــيادية للب ــرثوة الس ــدوق ال ــن صن ــرية م ــبة كب ــتثمار نس ــا الس حكومته
جمــال الطاقــة املتجــددة يف حماولــة خلفــض انبعاثــات اغزات االحتبــاس احلــراري 
واتلصــدي تلغــري املنــاخ. وأشــارت إىل أن »هــذه احلكومــة تأخــذ املشــالك ابليئيــة 
ىلع حممــل اجلــد ولكــن علينــا أن نلــي نظــرة جيــدة ىلع كيفيــة اتلعامــل مــن 
خــالل االســتثمارات اإلجيابيــة يف جمــال الطاقــة املتجــددة يف الــرشاكت املســتدامة 
ــود  ــم أن تق ــدوق«)1)2(. وأكــدت ســولربج: »مــن امله يف اخلــارج مــن خــالل الصن

الرنويــج الطريــق إىل مــا وراء حدودهــا«)2)2(.

ــه يف  ــاب ألقت ــن، يف خط ــيف ينس ــة س ــة الرنوجيي ــرة املايل ــت وزي ــد أعلن وق
إبريــل )201، أن الصنــدوق ســيضاعف اســتثماراته يف املصــادر املتجــددة إىل 
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ــه  حــوايل 8 مليــارات دوالر أمريكــي. وقالــت: »إن انلطــاق املزتايــد اذلي نعطي
ــتثمارات  ــدوق ىلع إدارة االس ــدرة الصن ــاعد ىلع ق ــراء سيس ــتثمارات اخل لالس
ــس  ــدوق لي ــن أن الصن ــذرت م ــا ح ــري أنه ــال«. غ ــل فع ــال بش ــذا املج يف ه
ــددة  ــادر املتج ــئة أو املص ــواق انلاش ــة يف األس ــتثمارات احلكومي ــز االس أداة تلعزي
ــدوق  ــذي للصن ــر اتلنفي ــا ينســن؛ املدي ــد وصفــت شــقيقتها، نين ــة)3)2(. وق للطاق
ــة:  ــوداين«، قائل ــول الس ــريات بالـ»الف ــج، اتلغي ــة بالرنوي ــاة الربي ــي للحي العال
ــرًيا يف العالم...هــذا اإلعــالن يقــرص عــن  ــا كب »يمكــن للرنويــج أن حتــدث فرقً
تلبيــة توقعــات شــعب الرنويــج والعالــم«)))2(. وأجابــت: »لك قــرار تتخــذه الرنويــج 

ــم«)5)2(. ــاء العال ــع أحن ــارات يف مجي ــل إش ــدوق يرس ــذا الصن ــأن ه بش

ــاخ  ــة املن ــن مؤسس ــن م ــريي أوسموندس ــد داع ت ــك، فق ــن ذل ــم م وىلع الرغ
ــل  ــا يص ــتثمار م ــدوق باس ــمح للصن ــوح: »إذا س ــن الطم ــد م ــة إىل املزي الرنوجيي
ــة - مــن إمجــايل أصــوهل  إىل 5% - مســاوًيا للهــدف املحــدد الســتثماراته العقاري
يف ابلنيــة اتلحتيــة املتصلــة بالطاقــة املتجــددة، فيمكــن للصنــدوق يف املتوســط 
ــتثمار  ــوق االس ــنويًّا لس ــي س ــار دوالر أمريك ــدود 10 ملي ــغ يف ح ــص مبل ختصي
يف الطاقــة اخلــراء مــن 2015 فصاعــًدا«)6)2(. وأعــرب أوسموندســن عــن أملــه يف 
أن جيعــل هــذا االســتثمار صنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي واحــًدا مــن أكــرب 

ــة. ــة انلظيف ــم يف جمــال الطاق ــن يف العال املســتثمرين الوحيدي

ــارك  ــر ادلانم ــاء أث ــج إىل اقتف ــة الرنوي ــة انلظيف يف اعم )201، داع داعة الطاق
ــة  ــة للطاق ــة اتلحتي ــدوق يف ابلني ــن الصن ــتثمار 5% م ــزتام باس ــالل االل ــن خ م
ــة  ــرًيا للعب ــيكون مغ ــه س ــون أن ــتثمار يقول ــن االس ــتوى م ــو مس ــددة - وه املتج
قطــاع الطاقــة املتجــددة ىلع الصعيــد العالــي. ولكــن بوضــع األســئلة املتعلقــة 
بنســبة 1% مقابــل 5% جانبًــا، يشــري النشــطاء إىل أن اســتثمارات الرنويــج اخلــراء 
ال تعــي إال القليــل بينمــا يواصــل الصنــدوق االســتثمار يف كميــات هائلــة مــن 
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الوقــود األحفــوري. وعــززت القضيــة املتعلقــة بزيــادة االســتثمار يف اتلكنولوجيــا 
انلظيفــة بتقريــر األمــم املتحــدة عــن اتلخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ - اذلي 

ــة)7)2(. ــادي الكــوارث املناخي ــة املتجــددة تلف ــة يف الطاق ــادة هائل أوىص بزي

وأشــارت حكومــة الرنويــج)8)2( إىل أن »اتلقريــر املقــدم إىل الربملــان يعلــن أن 
نطــاق واليــات االســتثمار املتصلــة بابليئــة […] ســيتم توســيعه إىل مــا بــن 30، 
و60 بليــون كرونــة نروجييــة«، وأنــه قــد تــم أيًضــا الــرشوع يف عمليــة دلراســة مــا 
إذا اكن ينبــي أن يســمح الصنــدوق باســتثمارها يف ابلنيــة اتلحتيــة غــري املدرجــة، 

بمــا يف ذلــك ابلنيــة اتلحتيــة للطاقــة املتجــددة.

االستثمار األخاليق
وقــد اســتبعد صنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي عــدًدا مــن الــرشاكت مــن 
ــة  ــرشاكت الضالع ــك ال ــا يف ذل ــة، بم ــات اتلقاعدي ــويم للمعاش ــدوق احلك الصن
ــاج  ــة، وإنت ــر العنقودي ــة، واذلخائ ــام األرضي ــل األلغ ــلحة - مث ــاج األس يف إنت
ــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان)9)2( كمــا  ــة - الــيت تنتهــك املب األســلحة انلووي
حظــر الصنــدوق االســتثمار يف رشكــة ضالعــة يف بيــع األســلحة واملــواد العســكرية 
ــاع -  ــال أو االمتن ــق األعم ــن طري ــاهمت -ع ــيت س ــرشاكت ال ــا، ويف ال إىل بورم
ــك  ــغ، وكذل ــاج اتلب ــة يف إنت ــرشاكت الضالع ــديدة، ويف ال ــة الش يف األرضار ابليئي
ــري  ــان أو املعاي ــوق اإلنس ــة حلق ــرية أو املنهجي ــااكت اخلط ــن يف االنته يف الضالع

ــزناع. ــرب أو ال ــاالت احل ــراد يف ح ــوق األف ــية أو حق ــة األساس األخالقي

 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

Ltd.; Vedanta Resources plc.; Freeport–-McMoRan Copper & Gold Inc.c 

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

ــة إىل  ــج ىلع احلاج ــيادية يف الرنوي ــرثوة الس ــدوق ال ــرو صن ــد مدي ــا أك كم
توحيــد وتعزيــز اإلبــالغ العالــي عــن املخاطــر املناخيــة. وشــددوا ىلع مــا يــي: 
»نتوقــع مــن الــرشاكت وضــع اســرتاتيجيات إلدارة املخاطــر املتعلقــة بتغــري املنــاخ 
واإلبــالغ عمــا تقــوم بــه للحــد مــن خماطــر تغــري املنــاخ الــيت تؤثــر ســلبًا ىلع 
ــي  ــزي رئي ــور ترك ــدوق حم ــتثمارات الصن ــات اس ــت أخالقي ــا«)251(. واكن رحبيته
ــه يف  ــد ب ــات ليسرتش ــتقل لألخالقي ــس مس ــئ جمل ــا أنش ــذ اعم )200، عندم من
ــدوق -  ــر الصن ــام مدي ــس، ق ــن املجل ــه م ــتثمارية. وبتوجي ــدوق االس ــرارات الصن ق
ابلنــك املركــزي الرنويــي - بالفعــل بفــرز عــدد مــن الــرشاكت ألســباب تتعلــق 
بابليئــة والصحــة وحقــوق اإلنســان. واعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2015، يتخــذ املجلــس 
 مــن وزارة 

ً
اتلنفيــذي بلنــك نورجــس قــرارات فيمــا يتعلــق باالســتبعادات - بــدال

املايلــة.

تصفية الوقود األحفوري
 حــول مــا إذا اكن صنــدوق الــرثوة الســيادية يف 

ً
شــهد الربملــان الرنويــي جــدال

الرنويــج جيــب أن يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك، وأن يتخلــص مــن الفحــم وانلفــط 
ــو  ــاليق ه ــتبعاد األخ ــن إىل أن »االس ــيف ينس ــارت س ــاز. ويف اعم )201، أش والغ
أداة حمــدودة نســبيًّا - كمســتثمر مــايل ال يمكننــا أن »نبيعهــا بالاكمــل« للخــروج 
ــد ال  ــا: »ق ــت أيًض ــتثمارات«)252(. والحظ ــة االس ــة يف حافظ ــالك املحتمل ــن املش م
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يكــون االســتبعاد أيًضــا أفضــل طريقــة لتشــجيع اتلغيــري يف الــرشاكت، أو حلمايــة 
القيمــة املايلــة الســتثمارات الصنــدوق«. ويه تــرى أن االســتبعاد كمــا اســتخدمه 
الصنــدوق هــو »تدبــري يلجــأ إيلــه كمــالذ أخــري« وأنــه خمصــص ألشــد احلــاالت 

خطــورة«.

ــرباء  ــة خ ــاء جمموع ــة، بإنش ــج مراجع ــة الرنوي ــت حكوم ويف اعم )201، وضع
ــل  ــط يش ــم وانلف ــتثمارات يف رشاكت الفح ــتبعاد االس ــا إذا اكن اس ــم م تلقيي
ــتقبل  ــري يف املس ــز اتلغي ــاخ وتعزي ــا املن ــة قضاي ــة ملعاجل ــرث فعايل ــرتاتيجية أك اس
ــل  ــرتايلة؛ مث ــوارد األس ــت رشاكت امل ــوذ. واكن ــة انلف ــة وممارس ــة امللكي ــن ممارس م
رشكــة BHP Billiton، ورشكــة وودســايد للبــرتول، ورشكــة وايــت هيفــن للفحــم، 
متوتــرة بشــأن تلــك املراجعــة؛ بســبب االســتثمارات الكبــرية الــيت حيتفــظ بهــا 
ــد  ــو أح ــا ه ــدوق أيًض ــا أن الصن ــي)253(. كم ــيادية الرنوي ــرثوة الس ــدوق ال صن
ــون  ــيل، وإكس ــكان، وش ــو أمري ــاهمن يف رشاكت Glencore Xstrata، وأجنل املس

ــيفرون. ــل، وBP، وش موبي

ــة  ــوري« محل ــود األحف ــن الوق ــاٍل م ــم خ ــة »اعل ــنت جمموع ــو 2015، ش ويف ماي
ــة:  ــت املجموع ــوري. وقال ــود األحف ــة الوق ــج ىلع تصفي ــجيع الرنوي ــة لتش اعملي
»حــان الوقــت ألكــرب صنــدوق وطــي يف العالــم للتوقــف عــن الرتبــح مــن تدمــري 
ــاك  ــيكون هن ــه س ــج أن ــة الرنوي ــت حكوم ــام، أعلن ــك الع ــاخ«))25(. ويف ذل املن
ــة  ــدوق املعاشــات اتلقاعدي ــرشاكت مــن صن ــاخ الســتبعاد ال ــد للمن ــار جدي معي

ــي: ــويم العال احلك

وقــد درســت جمموعــة مــن اخلــرباء أدوات السياســة العامــة املتاحــة للصندوق 
فيمــا يتعلــق بقضايــا املنــاخ. وقــد عمــم اتلقريــر املقــدم مــن املجموعــة للتشــاور 
ــاًرا  ــارية، معي ــات االستش ــر واتلعليق ــوء اتلقري ــة، يف ض ــتقدم احلكوم ــأنه. س بش



ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

296

ــيت  ــاالت ال ــال واإلغف ــدف إىل »األفع ــلوك يه ــا ىلع الس ــتبعاد قائًم ــًدا لالس جدي
ــات  ــة، ىلع انبعاث ــري مقبول ــة غ ــايل وبدرج ــة اإلمج ــتوى الرشك ــوي، ىلع مس تنط
اغزات االحتبــاس احلــراري«. وهــذا املعيــار واســع انلطــاق، وال يقتــرص ىلع 
ــتوعب  ــا ستس ــراري. كم ــاس احل ــن اغزات االحتب ــة م ــواع معين ــااعت أو أن قط
اتلغيــريات املعياريــة يف هــذا املجــال مــع مــرور الوقــت. وهــذه الصيغــة مطابقــة 
للصيغــة الــيت اقرتحهــا املجلــس املعــي باألخالقيــات يف تعليقاتــه االستشــارية. 
ــتبعاد  ــة الس ــع أخالقي ــري ذات دواف ــية معاي ــدت اهليئــات السياس وقــد اعتم
الــرشاكت مــن صنــدوق املعاشــات اتلقاعديــة احلكــويم العالــي. وتســتند بعــض 
هــذه املعايــري إىل املنتجــات الــيت تنتجهــا الــرشاكت، يف حــن أن ابلعــض اآلخــر 
ــد  ــو احل ــة ه ــري األخالقي ــن وراء املعاي ــد م ــرشاكت. والقص ــلوك ال ــتند إىل س يس
ــن  ــئولة ع ــهم يف أو املس ــيت تس ــرشاكت ال ــدوق يف ال ــتثمار الصن ــر اس ــن خط م

ــة)255(. ــد األخالقي ــيمة للقواع ــااكت اجلس االنته

ــأن  ــم املهــي ملجموعــة اخلــرباء ب ــج ىلع »اتلقيي ــد وافقــت حكومــة الرنوي وق
ادلوافــع األخالقيــة الســتبعاد مجيــع رشاكت الفحــم وانلفــط اســتناًدا إىل منتجاتهــا 
لــن تكــون مناســبة«؛ وأن »إنتــاج الطاقــة أو اســتخدام الطاقــة أو انبعاثــات ثــاين 
أكســد الكربــون هلــذه الــرشاكت ال يمكــن أن يقــال يف حــد ذاتــه أنــه يتعــارض 
مــع القواعــد األخالقيــة املقبولــة عموًمــا«)256(. وأشــارت حكومــة الرنويــج أيًضــا 
ــة  ــدوق كأداة للسياس ــتخدام الصن ــاده أن اس ــرباء اذلي مف ــة اخل إىل رأي جمموع
ــيف  ــة، س ــرة املايل ــت وزي ــال. وقال ــري فع ــب وغ ــري مناس ــيكون غ ــة س املناخي
ــع يف اآلراء  ــق واس ــتند إىل تواف ــة تس ــا احلكوم ــيت اختذته ــري ال ــن: »إن اتلداب ينس
ــة  ــرس اإلدارة القوي ــا ي ــو م ــا، وه ــتثمًرا مايلًّ ــه مس ــدوق بوصف ــأن دور الصن بش

ــا«)257(. ــل ملدخراتن ــة األج وطويل

ــج. تبــى راســموس  ــع األحــزاب الرئيســية يف الرنوي ــدت القــرار مجي ــد أي وق
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هانســون، عضــو الربملــان عــن احلــزب األخــر يف الرنويــج، وجهــة نظــر أقــوى 
ــا بإعــالن الصنــدوق كأداة للسياســة  ــا هامًّ حــول أهميــة القــرار: »لقــد عربنــا خطًّ
ــد أن القــرار متحــزي  ــاخ اجلدي ــار املن ــة«)258(. وتوضــح هــذه املناقشــة ملعي املناخي
فيمــا يتعلــق بتصفيــة الوقــود األحفــوري. ومــع ذلــك، فقــد اجتــذب القــرار قــدًرا 
كبــرًيا مــن االهتمــام العــام، بســبب حجــم ونطــاق صنــدوق الــرثوة الســيادية)259(.

أهمية القرار الرنوييج
ــيادية  ــرثوة الس ــدوق ال ــرار صن ــا إذا اكن ق ــول م ــاش ح ــاك نق ــد اكن هن لق
ــن  ــوري م ــود األحف ــعة للوق ــة الواس ــن اتلصفي ــة م ــيؤدي إىل موج ــي س الرنوي
ــال  ــال، ق ــبيل املث ــرى)260(. ىلع س ــة األخ ــات الفاعل ــن اجله ــة م ــب جمموع جان
ــج  ــرار الرنوي ــة ق ــون: »إن أهمي ــب الكرب ــادرة تعق ــس مب ــايل؛ مؤس ــارك اكمبان م
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 156 مليار 
ــوا  ــن يلفعل ــري اآلخري ــل أن يث ــن املحتم ــج م ــرك الرنوي ــي، إن حت دوالر أمريك
الــيء نفســه«. وعلقــت هيفــا تشــانكنج، مــن منظمــة إرجــوادل األملانيــة غــري 
ــرثوة  ــدوق ال ــر املايلــة حــول صن ــد مــن اتلقاري ــت العدي ــيت كتب ــة، وال احلكومي
ــد  ــع ىلع الصعي ــي موج ــور هي ــم تده ــم يف خض ــواق الفح ــأن: »أس ــي، ب الرنوي
العالــي، وأن هــذا سريســل إشــارة قويــة إىل املســتثمرين يف مجيــع أحنــاء العالــم. 

ــايض«)261(. ــود امل ــو وق ــم ه فالفح

ــن  ــا هل م ــرار؛ مل ــذا الق ــأن ه ــذرة بش ــدين ح ــع امل ــواعت املجتم ــت جمم واكن
شــأن كبــري. وأشــارت أوراق اإلحاطــة إىل أن الكثــري ســيتوقف ىلع كيفيــة تنفيــذ 
القواعــد اجلديــدة يف الرنويــج)262( وقــد اتفقــت منظمــات جرينبيــس، والصنــدوق 
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ــوادل، ىلع: »أن  ــا، وorg.350، وإيرج ــتقبل يف أيدين ــة، واملس ــاة الربي ــي للحي العال
تكــون تصفيــة الفحــم يه اخلطــوة األوىل للرنويــج وليــس األخــرية«)263(. وقالــت 
مجــااعت املجتمــع املــدين أنهــا ستشــن محلــة لــي يســتثمر الصنــدوق مــا ال يقــل 
ــئة،  ــادات انلاش ــيما يف االقتص ــددة، وال س ــادر املتج ــه يف املص ــن قيمت ــن 5% م ع
ــد  ــا أك ــوري؛ بينم ــود األحف ــواع الوق ــع أن ــة جلمي ــة الاكمل ــل اتلصفي ــن أج وم
ــو  ــم ه ــون هدفه ــي أن يك ــها، ينب ــج نفس ــبة للرنوي ــه بالنس ــاخ أن ــطاء املن نش
ــم،  ــتقبل. ويف رأيه ــراء يف املس ــف اخل ــاز إىل الوظائ ــط والغ ــن انلف ــال م االنتق
»إننــا نقــرتب برسعــة مــن الوقــت اذلي ال يمكــن فيــه ألي دولــة أن تعتمــد ىلع 

ــا«))26(. ــاص به ــة اخل ــن الطاق ــا أو يف أم ــوري يف اقتصاده ــود األحف الوق

ــا  ــة، إرن ــوزراء الرنوجيي ــة ال ــت رئيس ــم، طابل ــة الفح ــة إىل تصفي باإلضاف
ــود  ــة بالوق ــات اخلاص ــد لإلاعن ــع ح ــون ووض ــي للكرب ــعر اعل ــولربج، بس س
ــتيفان  ــويد، س ــس وزراء الس ــا، رئي ــن جاره ــى، أعل ــذا املع ــوري)265(. وبه األحف
ــاه  ــن أول دول الرف ــدة م ــح »واح ــل أن تصب ــن أج ــتعمل م ــالده س ــان، أن ب لوف

ــم«)266(. ــوري يف العال ــود األحف ــن الوق ــة م اخلايل

ومــن املأمــول أن يقــود صنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي الطريــق لصناديــق 
الــرثوة الســيادية الرئيســية األخــرى، وصناديــق املعاشــات اتلقاعديــة، ومصــارف 
ــار  ــد أش ــوري. وق ــود األحف ــتثماراتها يف الوق ــض اس ــات خلف ــة واحلكوم اتلنمي
ــرثوة الســيادية يف الرنويــج يمكــن  بنيامــن ريتشاردســون)267( إىل أن صنــدوق ال
ــال،  ــن األجي ــاواة ب ــادئ املس ــي ىلع مب ــع املؤس ــاء الطاب ــاعد ىلع إضف أن »يس

ــة املســتدامة يف ســياق األســواق املايلــة«. واتلنمي

ــوري،  ــود األحف ــة الوق ــق بتصفي ــا يتعل ــة فيم ــورات الرسيع ــر إىل اتلط بانلظ
الحظــت شــارلوت وود مــن org.350 أســرتايلا، أن هــذه القــرارات ليســت ســوى 
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 مزتايــًدا مــن هاي ســرتيت، 
ً

ابلدايــة، وأن نهايــة الفحــم »تكتســب بالفعــل قبــوال
إىل وول ســرتيت، بينمــا يقــوم املســتثمرون بتصفيــة املليــارات مــن ادلوالرات مــن 
ــة  ــك إىل أن »نهاي ــع ذل ــارت م ــذارة«)268(. وأش ــرث ق ــوري األك ــود األحف ــذا الوق ه
ــاة،  ــاًل للحي ــا قاب ــا نريــد كوكبً الفحــم لــن حتــل أزمــة املنــاخ«، مضيفــة »إذا كن
فنحــن حباجــة إىل االســتغناء عــن مجيــع أنــواع الوقــود األحفــوري، بمــا يف ذلــك 
انلفــط والغــاز«. وعــالوة ىلع ذلــك، ســلطت وود الضــوء ىلع احلالــة املايلــة 
ــا  ــرة ىلع صحتن ــا املدم ــة إىل آثاره ــة: »باإلضاف ــوري قائل ــود األحف ــة الوق تلصفي
ومناخنــا وجمتمعاتنــا، فــإن معظــم خمزونــات الفحــم قــد ســاءت؛– حبيــث أصبحــت 
ــتثمرين  ــارت إىل أن »املس ــا«. وأش ــة وحده ــري املايل ــارسة باملعاي ــتثمارات خ اس
ــار دوالر،  ــة 18 ملي ــدر بقيم ــا اذلي يق ــتانفورد، بوقفه ــة س ــل جامع ــن مث احلاذق
وصنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي، املقــدر بمبلــغ 900 مليــار دوالر، خيرجــون 
بأمواهلــم مــن االســتثمار يف الفحــم«. ويف رأيهــا إن هــذه القــرارات »تبعــث برســالة 
قويــة إىل احلكومــات بــأن االقتصــاد اذلي يغذيــه الفحــم ال يتوافــق مــع كوكــب 

ــاة«)269(. ــل للحي قاب

ــتقبل  ــدوق املس ــي لصن ــا إذا اكن ينب ــول م ــرية ح ــات كث ــد دارت مناقش وق
األســرتايل أن يتبــع مبــادرة صنــدوق الــرثوة الســيادية الرنويــي، وأن ينخــرط يف 
تصفيــة الوقــود األحفــوري. ويف نوفمــرب )201، قــام بيــرت كوســتيلو - األمن الســابق 
للصنــدوق، واملعــن رئيًســا لصنــدوق املســتقبل - بادلفــاع عــن قــرار صنــدوق 
املســتقبل بالســماح باالســتثمار يف الوقــود األحفــوري قائــاًل: »أعتقــد أنه ســيكون 
ــدوق  ــحب صن ــا ستس ــرتايلة أنه ــة األس ــت احلكوم ــا رصح ــتثنائيًّا إذا م ــًرا اس أم
الــرثوة الســيادية اخلــاص بهــا مــن اســتثمارات الفحــم أو الغــاز أو ابلــرتول«)270(. 
ــارزة تدعــو  ــة ب ــود األحفــوري« محل ــن الوق ــم خــاٍل م ــد شــنت جمموعــة »اعل وق
صنــدوق املســتقبل إىل االســتثمار يف مســتقبلنا. وتقــول املجموعــة أنــه »إذا أردنــا 
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ــود  ــواع الوق ــن أن ــى م ــة العظ ــإن الغابلي ــاخ، ف ــري يف املن ــري اخلط ــب اتلغ جتن
ــتقبل  ــدوق املس ــتثمر صن ــك يس ــع ذل ــة، وم ــى يف الرتب ــب أن تب ــوري جي األحف
مليــارات ادلوالرات يف رشاكت الفحــم وانلفــط والغــاز)271(. كمــا ســلطت جمموعــة 
»اعلــم خــاٍل مــن الوقــود األحفــوري« الضــوء ىلع اســتثمارات صنــدوق املســتقبل 
،Woodsideو ،Santosو ،Rio Tintoو ،BHP يف الــرشاكت املثــرية للجــدل؛ مثــل 
ــه ال معــى ملؤسســة تركــز ىلع  وChesapeake Energy، وGazprom، مشــرية إىل أن
ــي  ــك، ينب ــن ذل  م

ً
ــدال ــذه. وب ــل ه ــتثمار يف رشاكت مث ــوم باالس ــتقبل أن تق املس

ــرثوة الســيادية الرنويــي)272(. لصنــدوق املســتقبل أن حيــذو حــذو صنــدوق ال

خمتتم
يف أعقــاب القــرار اذلي اختذتــه حكومــة الرنويــج باالخنــراط يف تصفيــة الوقود 
األحفــوري، اكنــت هنــاك دفعــة كبــرية للحكومــات الوطنيــة األخــرى لــي حتــذو 
ــا. ومــن الســمات الرئيســية  ــرثوة الســيادية اخلاصــة به ــق ال حذوهــا مــع صنادي
ذللــك بــذل جهــود متضافــرة تلدويــل حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري وعوملتهــا. 
ومــن القضايــا املماثلــة، األحــاكم الرصحيــة املتعلقــة بتصفيــة الســيطرة ىلع اتلبــغ 
ــغ ــة اتلب ــأن ماكفح ــة بش ــة اإلطاري ــة العاملي ــة الصح ــة منظم ــة يف اتفاقي  املدرج
ــح  ــة تنقي ــاك أمــل يف إماكني ــاخ، اكن هن  لعــام 2003. ولكــن بالنســبة تلغــري املن
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطارية بشــأن تغــري املنــاخ لعــام 1992، وتعديلها لتشــمل 

دعــم احلكومــات الوطنيــة تلصفيــة الوقــود األحفــوري.

ــق  ــالن املتعل ــالل اإلع ــن خ ــون)273(، م ــاري روبنس ــة م ــت مؤسس ــد دع وق
 بالعدالــة املناخيــة، إىل تصفية الوقود األحفوري كوســيلة لتشــجيع العدالة املناخية. 

وأبرزت هذه الوثيقة أهمية االستثمار يف املستقبل:
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ــيت  ــر ال ــع املخاط ــل م ــد للتعام ــتثماري جدي ــوذج اس ــة إىل نم ــاك حاج هن
يشــلها تغــري املنــاخ - اآلن ويف املســتقبل، حــى يمكــن حتقيــق املســاواة 
بــن األجيــال. إن اتليقــن مــن السياســات يرســل إشــارات لالســتثمار يف األمــور 
ــيت  ــون ال ــة الكرب ــول اعيل ــتثمار يف األص ــب االس ــالل جتن ــن خ ــة. وم الصحيح
أصبحــت متقادمــة، وإعطــاء األولويــة للبدائــل املســتدامة، فإننــا ننشــئ نموذًجــا 
ــق  ــات. وحي ــض االنبعاث ــع خف ــة م ــدرة واملرون ــي الق ــًدا يب ــتثماريًّا جدي اس
للمواطنــن أن يكــون هلــم رأي يف كيفيــة اســتثمار مدخراتهــم؛ مثــل املعاشــات 
ــة بالنســبة  ــه. ومــن األهمي ــايخ اذلي يريدون ــق املســتقبل املن ــة، تلحقي اتلقاعدي
ــات  ــد املجتمع ــرق تفي ــتثمار بط ــايع لالس ــا االجتم ــي بميثاقه ــرشاكت أن ت لل
ــة  ــارات واضح ــوا إش ــين أن يقدم ــادة السياس ــن ىلع الق ــة. ويتع ــة وابليئ املحلي
ــض  ــادل منخف ــادي الع ــتقبل االقتص ــأن املس ــتثمرين ب ــال واملس ــال األعم لرج

ــد))27(. ــتدام الوحي ــار املس ــو اخلي ــون ه الكرب

وعــالوة ىلع ذلــك، داع اإلعــالن املتعلــق بالعدالــة املناخيــة إىل القيــادة 
ــالل  ــن خ ــتوى ادلويل وم ــه »ىلع املس ــان ىلع أن ــدد ابلي ــة. وش ــة اتلحويلي املناخي
األمــم املتحــدة، مــن الــروري أن يركــز القــادة االهتمام ىلع تغــري املنــاخ باعتباره 
قضيــة عدالــة وتنميــة اعمليــة وأمــن إنســاين«)275(. وإىل جانــب العمــل اذلي قامــت 
بــه يف ســياق مؤسســتها، قدمــت املبعوثــة اخلاصــة باملنــاخ اتلابعــة لألمــم املتحــدة 

ــا حلركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري)276(. مــاري روبنســون دعًمــا قويًّ

ويف اعم )201، قالــت 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 بتغــري املنــاخ هــذا األســبوع، فــال شــك أنــه جيــب علينــا أن نبــى 
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ــراري يف  ــاس احل ــات اغزات االحتب ــن انبعاث ــة م ــدودة وتراكمي ــة حم ــن كمي ضم
ــك  ــف تل ــن نص ــرث م ــل أك ــتخدمنا بالفع ــد اس ــت: »لق ــوي«. وقال ــالف اجل الغ
ــة إىل  ــوري حباج ــود األحف ــايط الوق ــاع احتي ــة أرب ــي أن ثالث ــذا يع ــة– وه املزياني
ــتخدم  ــب أن يس ــتخدمه جي ــوري اذلي نس ــود األحف ــاء يف األرض، وأن الوق ابلق

ــئول«)277(. ــد ومس ــل مقتص بش

ويف ســبتمرب 2015، قدمــت األمــم املتحــدة دعمهــا حلملــة »تصفيــة االســتثمار«. 
ــة  ــة انلظيف ــع يف الطاق ــاق واس ــتثمار ىلع نط ــس ىلع أن »االس ــددت فيجريي وش
ــارات عديمــة انلــدم الــيت قدمــت ىلع  ــة يقــدم واحــًدا مــن أوضــح اخلي والفعال
ــان يك  ــدة، ب ــم املتح ــام لألم ــن الع ــال األم ــرشي«)278(. وق ــدم الب ــالق للتق اإلط
ــة، أو  ــات اتلقاعدي ــق املعاش ــل صنادي ــرشاكت مث ــث ال ــت أح ــد كن ــون: »لق م
ــم ىلع  رشاكت اتلأمــن ىلع خفــض اســتثماراتها يف جمــال الفحــم واالقتصــاد القائ

ــددة«)279(. ــة املتج ــادر الطاق ــال إىل مص ــوري لالنتق ــود األحف الوق

ويف مــارس 2015، علــق نيــك نوتــال؛ املتحــدث باســم إدارة االتفاقيــة اإلطارية 
قائــاًل: »حنــن ندعــم تصفيــة الوقــود األحفــوري ألنهــا ترســل إشــارة إىل الــرشاكت، 
وخاصــة رشاكت الفحــم بــأن عــرص »احــرق مــا تريــد، وقتمــا شــئت« ال يمكــن 
أن يســتمر«)280(. كمــا قــدم ادلعــم ملفهــوم مزيانيــة الكربــون قائــاًل: »لك مــا نقــوم 
بــه يســتند إىل العلــم، والعلــم أوضــح بشــل كبــري أننــا حباجــة إىل اعلــم حيــوي 
ــال أن األمــم املتحــدة قدمــت  ــود األحفــوري«. وأكــد نوت ــل مــن الوق ــل القلي أق
ــوة إىل  ــة يف ادلع ــة املنخرط ــري احلكومي ــات غ ــدين واملنظم ــع امل ــا للمجتم دعمه

تصفيــة الوقــود األحفــوري:
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»لقــد أعرنــا ســلطتنا األخالقيــة اخلاصــة اكألمــم املتحــدة إىل تلــك اجلمــااعت 
ــه ســتكون هنــاك  ــه أن أو املنظمــات الــيت تقــوم باتلصفيــة«)281(. وممــا ال شــك في
مناقشــة هامــة يف املســتقبل حــول مــا إذا اكن قانــون املنــاخ ادلويل ينبــي أن يدعم 
تصفيــة الوقــود األحفــوري مــن قبــل ادلول القوميــة وصناديــق الــرثوة الســيادية«.



االستنتاجات: انلظر إىل ما وراء العالقات ادلويلة
 جوستافو سوسا-نويز

 معهد مورا، املكسيك 
 إيد أتكيزن

جامعة بريستول، اململكة املتحدة

ــل  ــرج إيف ــيء ىلع ب ــرض امل ــرأ الع ــة« تق ــة بديل ــاك »خط ــن هن ــم تك ل
خــالل مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن لعــام 2015 التفاقيــة األمــم املتحــدة 
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ يف باريــس، فرنســا. ونظــًرا النهيــار أربعــة مؤتمــرات 
ســنوية ســابقة لالتفاقيــة اإلطاريــة )كوبنهاجــن 2009، اكنكــون 2010، دربــان 2011 
ــل ىلع رأس 

ُ
وادلوحــة 2012(، فــإن شــبح تغــري املنــاخ مــا زال يمثــل مشــلة لــم حت

ــه  ــيطرت علي ــيايس اذلي س ــو الس ــن اجل ــم م ــال ادلويل. وىلع الرغ ــدول األعم ج
اهلجمــات الــيت تشــنها ادلولــة اإلســالمية ىلع باريــس يف 13 نوفمــرب ومــا ارتبــط 
ــه  ــد اذلي قطعت ــإن الوع ــه، ف ــو بورجي ــارج ل ــات خ ــالق لالحتجاج ــن إغ ــه م ب
قمــة باريــس اكن ملموســا - حيــث اكن املندوبــون يعملــون خــالل أيــام ويلــاٍل يف 

حماولــة اتلوصــل إىل اتفــاق مقبــول مــن قِبــل اجلميــع.

ــري  ــام تغ ــول يف نظ ــة حت ــس كنقط ــة باري ــار أهمي ــودة إلظه ــام موج إن األرق
املنــاخ. وقــد نــزل أكــرث مــن 150 مــن قــادة العالــم إىل باريــس يف ايلــوم االفتتــايح 
للقمــة وقدمــت 180 دولــة خطًطــا لكيفيــة احلــد مــن انبعاثــات الكربــون حبلــول 
ــدم - أســئلة أهــداف  ــام اتلق ــادة أم ــات املعت ــاك العقب ــت هن ــا اكن اعم 2030. كم
ــة يف  ــداف املتمثل ــة(، واأله ــة مئوي ــة أو 2 درج ــة مئوي ــرارة )1.5 درج ــة احل درج
خفــض الكربــون مــن االنبعاثــات الصفريــة، واآليلــات املايلــة لدلعــم، واخلســارة 
ــة إىل  ــة، واحلاج ــات اتلنمي ــاخ، ومناقش ــري املن ــن تغ ــم ع ــرر انلاج ــة وال املتوقع
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ــك،  اتلحســينات يف املســتقبل، ســيطرت ىلع مجيــع مفاوضــات اعم 2015. ومــع ذل
لــم تســفر هــذه املناقشــات عــن جــدل أو فشــل ســيايس. واكنــت هنــاك تقاريــر 
حمــدودة عــن اتلخــي عــن احلــوار واملناقشــة ابلنَّاءيــن، وظلــت اتلقاريــر الصــادرة 
عــن املؤتمــر إجيابيــة؛ حيــث اســتمر احلــدث إىل أيامــه وســااعته األخــرية. ويبــدو 
ــة  ــة اتلنفيذي ــس، األمين ــتينا فيجوري ــات كريس ــتجابوا للم ــد اس ــن ق أن املندوب
لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، أن »اتفــاق باريــس ليــس ممكنًا فحســب، 

بــل هــو رضوري واعجــل. وحنــن نعــول ىلع مســاهمة اجلميــع«)282(.

ــت  ــمرب، اكن ــبت 12 ديس ــوم الس ــه ي ــو بورجي ــون يف ل ــع املندوب ــا جتم وبينم
األجــواء إجيابيــة. وقوبــل وصــول الرئيــس الفرنــي فرانســوا هوالنــد باتلصفيــق. 
ــا.  ــة مًع ــول الغرف ــة بدخ ــة هام ــايل رمزي ــوح الع ــف الطم ــاء حتال ــدم أعض وق
ا عــن تفاؤهلــم بشــأن مــرشوع  وأعــرب مفاوضــون مــن كتلــة ادلول األقــل نمــوًّ
انلــص اذلي نــرش قبــل ســااعت. وكمــا ذكــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك 

ــاح اجللســة العامــة: مــون يف افتت

ــود.  ــا إىل عق ــود تارخيه ــة يع ــة طويل ــمة يف رحل ــة حاس ــا إىل حلظ ــد وصلن لق
والوثيقــة الــيت عرضتموهــا للتــو يه وثيقــة تارخييــة. ويه تبــرش بــأن تضــع العالــم 
ــادًرا ىلع  ــات وق ــض االنبعاث ــتقباًل منخف ــون مس ــد، وأن يك ــار جدي ىلع مس

ــب)283(. ــه يراق ــم لك ــة اآلن. العال ــي املهم ــا نن ــاخ. دعون ــة املن مقاوم

ومــن املهــم مالحظــة أن هــذه املجموعــة كتبــت يف األســابيع واألشــهر الــيت 
ــم حتــاول املشــاركة مبــارشة  ســبقت مؤتمــر قمــة باريــس 2015. وهلــذا الســبب ل
 مــن ذلــك، تهــدف هــذه 

ً
يف املناقشــات املحيطــة باملؤتمــر يف لــو بورجيــه. وبــدال

املجموعــة إىل توفــري مدخــل هــام للروابــط املعقــدة بــن تغــري املنــاخ واحلوكمــة 
ادلويلــة وجوانبــه العديــدة ونظرياتــه وفروقــه ادلقيقــة. وىلع الرغــم مــن أن مؤتمــر 



ابليئة وتغري املناخ والعالقات ادلويلة

306

ــا يف نظــام اتلخفيــف مــن  األطــراف احلــادي والعرشيــن قــد أوجــد منعطًفــا هامًّ
ــن  ــد م ــة العدي ــن أهمي ــص م ــه ال ينتق ــه، فإن ــف مع ــاخ واتلكي ــري املن ــار تغ آث
املســاهمات يف هــذه املجموعــة - الــيت تهــدف إىل تقديــم رؤى خمتلفــة بشــأن دور 

تغــري املنــاخ يف العالقــات ادلويلــة.

ــا للكيفيــة الــيت ال  وللقيــام بذلــك، فــإن لك مســاهمة قــد وفــرت فهًمــا هامًّ
ــة  ــة ومتوازن ــة طموح ــر حلظ ــد يوف ــه ق ــم أن ــس - رغ ــاق باري ــا التف ــن به يمك
ــة.  ــت انلهاي ــة، وليس ــود العاملي ــة اجله ــا بداي ــون اذلروة. إنه ــة - أن يك وتارخيي
وحتتــاج املجتمعــات العامليــة إىل العمــل مًعــا تلجميــع نهــج شــامل إزاء القضايــا 
ابليئيــة ال يمكــن إال أن حيســن الظــروف ابليئيــة واملناخيــة يف املســتقبل. بغــض 
انلظــر عمــا إذا كنــا - أو ســنصبح - نشــطاء ابليئة ادلفاعيــن أو املؤثريــن))28(؛ حنن 
حباجــة إىل اختــاذ إجــراءات إضافيــة ىلع املــدى القريــب. إنــه هــذا اتلرصيــح بــأن 
ــا هلــا - مــن خــالل تقديــم عــدد مــن االســتعراضات  املجموعــة اختــذت منطلًق
ــة.  ــة ادلويل ــات احلوكم ــات وممارس ــاخ يف نظري ــري املن ــاكن تغ ــم م ــة وفه املجاني
سيستكشــف هــذا االســتنتاج اآلن املنظــورات املقدمــة - للربــط بــن الفصــول 

ووجهــات انلظــر الواضحــة فيهــا.

لقــد استكشــف القســم األول مــن هــذه املجموعــة املحــررة مــن املقــاالت 
ــع ادلويل. ــه املجتم ــد في ــياق اذلي يوج ــة والس ــات واخللفي االجتاه

ــة  ــارص وكيفي ــع املع ــبة للمجتم ــة بالنس ــة ابليئ ــرتاف بأهمي ــم االع ــن امله وم
ــع  ــرتكة - م ــتورية املش ــن يه ادلس ــن االثن ــط ب ــاخ. الرواب ــري املن ــا تلغ حفزن
ــق  ــا خيل ــان بم ــن األحي ــري م ــاد يف كث ــة واالقتص ــة ادلويل ــن السياس ــاط م أنم
العمليــات الاكمنــة وراء تغــري املنــاخ، والــيت تؤثــر بدورهــا ىلع طبيعــة احلوكمــة 
العامليــة. ونتيجــة ذللــك، جيــب علينــا أن نســى إىل فهــم كيــف أن تغــري املنــاخ 

ــله. ــف يش ــن كي ــة ولك ــات ادلويل ــة العالق ــط يف طبيع ــوًدا فق ــس موج لي
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ــة  ــية نلظري ــارات الرئيس ــاهمته املس ــان يف مس ــزيان ر. خ ــتعرض م ــد اس وق
ــم  ــذة لفه ــة - كناف ــة وابلنيوي ــة والليربايل ــل الواقعي ــة - مث ــات ادلويل العالق
ــاًرا  ــان إط ــل خ ــك، يرس ــاخ. وبذل ــري املن ــع تغ ــف م ــارصة للتكي ــات املع املقارب
ــا لفهــم انلظــام احلــايل تلغــري املنــاخ بوصفــه مزجيًــا مــن املســارات انلظريــة  هامًّ
ــون.  ــري مضم ــذا غ ــري أن ه ــية. غ ــة املؤسس ــام والوظيفي ــة انلظ ــة ونظري لليربايل
ــار تغــري  ــدة - ويه معي ــك، فمــن املهــم فهــم إنشــاء قاعــدة جدي  مــن ذل

ً
ــدال وب

ــا - ويه قاعــدة واضحــة  ــا اعملّيًّ املنــاخ باعتبــاره منفعــة اعمــة اعمليــة/رضًرا اعمًّ
بشــل خــاص يف مفاوضــات مؤتمــر األطــراف احلــادي والعرشيــن يف باريــس. إن 
ــة/ الــرر العــام العالــي يســمح بفتــح  اســتخدام خــان للمنفعــة العامــة العاملي
ــرث  ــعوب األك ــري الش ــاخ ومص ــري املن ــن تغ ــط ب ــيت ترب ــط ال ــل للرواب اتلحلي
ــا ســربنج.  ــيت قدمه ــم، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمســاهمة ال هشاشــة يف العال
ومــع وضــوح الروابــط بــن تغــري املنــاخ وأوجــه الضعــف املجتمعيــة، تؤكــد هــذه 
املســاهمة أن السياســة العامليــة جيــب أن تســى إىل تعزيــز اإلجــراءات املســتدامة 
ــرش  ــش الب ــبل عي ــن س ــون حتس ــي أن يك ــن ينب ــة، يف ح ــواكالت الفردي وال
ــة. بالنســبة للمؤلــف، جيــب أن تشــمل هــذه السياســة  ــة األهمي الضعفــاء يف اغي
ــددة،  ــة املتج ــتخدام الطاق ــة، واس ــاءة الطاق ــاد، وكف ــن االقتص ــون م ــزع الكرب ن
وإاعدة التشــجري، وإصــالح انلظــم اإليكولوجيــة. وهــذا، بطبيعــة احلــال، ينبــي 

ــارة. ــايل للحض ــوذج احل ــالت ىلع انلم ــتتبع تعدي أن يس

يف حــن ناقشــت أوزوادل ســربينج أهميــة الواكلــة، فــإن ســايمون دالــيب 
استكشــف ادلور اذلي تكتســبه ابليئــة يف املنــح ادلراســية يف العالقــات ادلويلــة. 
ــم يرتبــط  ــه ل ــاد - ىلع الرغــم مــن أن ويــرى دالــيب أن هــذا ادلور آخــذ يف االزدي
بعــد بشــل اكٍف بقضايــا األشــعة حتــت احلمــراء الرئيســية؛ مثــل احلرب والســالم 
ــم  ــالل انلظ ــن خ ــيكون م ــط س ــذه الرواب ــيخ ه ــي لرتس ــار املنط ــن. واخلي واألم
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ــة  ــذ األنظم ــريات يف تنفي ــري أن اتلأخ ــة. غ ــائل ابليئي ــزي املس ــيت تم ــة ال ادلويل
ابليئيــة واتلهــرب الصنــايع ومحــالت اتلعتيــم واإلنــكار أاعقــت هــذه اجلهــود. 
وباتلــايل، فمــن الــروري إاعدة اتلفكــري جذريًّــا يف دور ادلولــة يف إطــار احلوكمــة 

ادلويلــة.

ومــع ذلــك، ويف ظــل قمــة باريــس 2015، مــن املمكــن تأكيــد األهميــة الــيت 
ــة -  ــاخ يف الشــئون العاملي ــري املن ــويم ادلويل املعــي بتغ ــق احلك يكتســبها الفري
بســبب تعزيــزه تلغــري املنــاخ باعتبــاره صنيعــة البرشيــة. وهــذا اتلأكيــد هــو اذلي 
ــاًل  ــا مفص ــول بيانً ــت ه ــبب، قدم ــذا الس ــاهمتها. وهل ــول يف مس ــا ه ــه نين اتبعت
ــرية، إىل  ــنوات األخ ــاخ يف الس ــري املن ــبها تغ ــيت اكتس ــدة ال ــة املزتاي ــن األهمي ع
درجــة أنــه يتصــدر جــدول األعمــال يف بعــض اتلجمعــات ادلويلــة، مثــل جمموعــة 
ــيت  ــة ال ــك يف الكيفي ــبب ذل ــد س ــن أن جن ــة. ويمك ــة اثلماني ــبعة، وجمموع الس
ــت  ــد أصبح ــة. فق ــألة بيئي ــرد مس ــن جم ــرث م ــاخ اآلن أك ــري املن ــا تغ ــح به أصب

ــا. ــا وأمنيًّ شــاغاًل اقتصاديًّ

ويمكــن يف كثــري مــن األحيــان العثــور ىلع حاجــز هــام أمــام جنــاح 
ــري  ــراد غ ــورات األف ــه يف تص ــف مع ــاخ واتلكي ــري املن ــار تغ ــن آث ــف م اتلخفي
ــر.  ــن املخاط ــور م ــاخ أو نف ــكك يف املن ــل تش ــك يف ش ــف، وذل ــة للتكي القابل
ــية أو  ــااعت السياس ــي أو القن ــم العل ــوء الفه ــل أو س ــك باجله ــواء اكن ذل وس
ــكار دوًرا  ــا أن لإلن ــيت جيله ــاهمة كريس ــدت مس ــد أك ــود، فق ــل املقص اتلضلي
ــا يف كيفيــة تصــور اجلمهــور تلغــري املنــاخ يف الوقــت احلــارض. ومــن املؤكــد أن  هامًّ
هــذا اإلنــكار اغبًلــا مــا يتســبب فيــه ويغذيــه عــدم ايلقــن واخلــوف والشــك. 
وبتحديدهــا أن اغبليــة األدبيــات الــيت تقــدم أدلــة مضــادة تلغــري املنــاخ تُنــرش 
خــارج األوســاط العلميــة وهلــا صــالت باحلــراكت املحافظــة سياســيًّا، فإنهــا تشــري 
ــع  ــار م ــع يف االعتب ــب أن يوض ــايس جي ــب أس ــو جان ــيايس ه ــه الس إىل أن اتلوج

ــا. املــي قدًم
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ــاء  ــدم يف بن ــة إىل اتلق ــرق املؤدي ــاف الط ــاين إىل استكش ــم اثل ــدف القس ويه
ــدد  ــرض ع ــة. وع ــة ادلويل ــاخ واحلوكم ــري املن ــن تغ ــالت ب ــامل للتفاع ــم ش فه
مــن اآلراء املتباينــة بشــأن السياســات واألمــن واتلمويــل وأدوار اجلهــات الفاعلــة 
غــري احلكوميــة، ممــا يوضــح أن اتلغيــري يف االجتاهــات احلايلــة ممكــن. ولكــن 
لــي حيــدث هــذا اتلحــول، مــن الــروري مشــاركة خمتلــف اجلهــات الفاعلــة 

ــور. ــري يف املنظ ــدوث تغ وح

ــة  ــات ابليئي ــة للسياس ــة اهلام ــا-نويز الطبيع ــتافو سوس ــاول جوس ــد تن وق
بوصفهــا متقاطعــة. ويــرى أن املنظــورات ابليئيــة ينبــي أن تكــون ذات حضــور 
ــا  ــدث فيه ــيت حت ــاالت ال ــيما يف احل ــات، وال س ــع للسياس ــر أوس ــرب أط ــزايم ع إل
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 كثــري مــن احلــاالت، ىلع هامــش نظــم السياســات األوســع 
نطاقًــا. ويمكــن أن جنــد ســبب ذلــك يف اتلعقيــد. إن املشــاريع الكــربى والسياســات 
ــل إىل أن  ــع - تمي ــة أوس ــات جغرافي ــرب بيئ ــا ع ــيتم تطويره ــيت س ــراءات - ال واإلج
ــة، ازداد  ــراف املعني ــدد األط ــا ازداد ع ــا. ولكم ــة يف حتقيقه ــرث صعوب ــون أك تك
تعقيــد اتلوصــل إىل توافــق يف اآلراء أو االتفــاق ىلع الطريــق اذلي يتعــن اتباعــه. 
ــة مــع الشــواغل السياســية  ــا ابليئي ــد وتداخــل القضاي وهــذه يه مشــلة اتلعقي
اتلقليديــة الــيت تشــل أســس حتليــل إيــد أتكيــزن للــرصاع ابليــي. وقــد نظــر 
ــالت  ــدة للص ــية اجلدي ــة املاتلوس ــدات اتلقليدي ــح اتلأكي ــهام يف فض ــذا اإلس ه
الــيت تربــط بــن تغــري املنــاخ والــرصاع العنيــف مــن خــالل استكشــاف عــدد 
ــري مــن حــاالت الــرصاع  مــن مواطــن القصــور اهلامــة يف هــذه احلجــج. ويف كث
)مثــل احلــرب العامليــة اثلانيــة، والغــزو العــرايق للكويــت، وحــرب كــرة القــدم 
1969(، كثــرًيا مــا تتفاعــل العوامــل ابليئيــة مــع القضايــا االجتماعيــة والسياســية 
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واالقتصاديــة خللــق حــاالت الــرصاع. بيــد أن هــذه املســاهمة دفعــت بأنــه اغبًلــا 
ــإن  ــك، ف ــة ذلل ــببية. ونتيج ــن الس ــبكة م ــذه الش ــن ه ــل ب ــتحيل الفص ــا يس م
اتلأكيــد ىلع أن الــرصاع هــو نــزاع بيــي هــو أمــر حتــي ويهمــل أســبابًا إضافيــة. 

ــا خطــرًيا تلحليــل الــرصااعت املعــارصة واملســتقبلية. وهــذا خيلــق وضًع

ــا-نويز، وإد  ــن سوس ــا لكٌّ م ــدم به ــيت تق ــاهمات ال ــدات املس ــري تأكي وتش
أتكيــزن إىل احلاجــة إىل حتــول هــام يف تأطــري اتلفاعــالت االجتماعية-الطبيعيــة 
ــري ىلع  ــن اتلأث ــدة م ــذة جدي ــة ناف ــري احلكومي ــات غ ــر للمنظم ــد توف ــيت ق ال
السياســات. ويف ســبيل حتديــد املــدى اذلي يكــون فيــه املجتمــع املــدين 
ــة  ــوات أهمي ــي دوب ــرت إمي ــري، أظه ــراكت للتغي ــة حم ــري احلكومي ــات غ واملنظم
ــة.  ــة ابليئي ــن انلاحي ــة م ــري احلكومي ــة غ ــات الفاعل ــة اجله ــر يف تعددي انلظ
وكثــرًيا مــا تــؤدي زيــادة املشــاركة إىل اتســاع شــبح اجلهــات الفاعلــة املشــاركة. 
ومــع ذلــك، قــد تــؤدي هــذه احلالــة أيًضــا إىل زيــادة اتلنافــس ىلع الســلطة بــن 
أصحــاب املصلحــة املعنيــن، ممــا يــؤدي إىل مبــادالت هامــة بــن الطلبــات. ومــن 
ــه  ــة ادلور اذلي تؤدي ــك يه إاعق ــة ذلل ــة املحتمل ــون انلتيج ــن أن تك ــم يمك ث
اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة يف عمليــات السياســة ابليئيــة. ونتيجــة ذللــك، 
ــز مشــاركة  تقــرتح هــذه املســاهمة إاعدة تأطــري االســرتاتيجيات مــن أجــل تعزي

ــة. ــة العاملي ــدين يف اإلدارة ابليئي ــع امل املجتم

ــذا  ــة يف ه ــاهمة انلهائي ــول يف املس ــة إىل اتلح ــذه احلاج ــد ه ــن أن جن ويمك
ــة  ــة ابليئي ــة املعون ــو أن فعايل ــيمون لواكتيل ــر س ــهام، أظه ــذا اإلس ــم. ويف ه القس
ــرًيا مــا تــؤدي  تعتمــد ىلع عــدد مــن الســمات. وبهــذا، فــإن املتغــريات الــيت كث
ــن  ــري م ــل بكث ــل أفض ــاعدة يف العم ــراف للمس ــدد األط ــج متع ــاع نه إىل اتب
ــاًل  ــر تفضي ــت تظه ــا زال ــة م ــات احلايل ــري أن االجتاه ــة. غ ــات اثلنائي املخطط
ــن   م

ً
ــدال ــا ب ــرب حجًم ــة األك ــم ادلول انلامي ــراف ودلع ــة األط ــاعدة ثنائي للمس
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ادلول الصغــرية 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 ال تــزال تقاومــه آيلــات اتلمويــل، فــإن اتلحديــات الــيت تعــرتض ختصيــص 

ــا. ــة ستســتمر أيًض ــم لألغــراض ابليئي ــة بالشــل املالئ املعون

ــب أن  ــاخ جي ــري املن ــة أن إدارة تغ ــن املجموع ــري م ــم األخ ــر القس ــد أظه وق
ــة  ــة للسياس ــااعت املقدس ــة والق ــاط األاكديمي ــايج لألوس ــربج الع ــاوز ال تتج
ــك،  ــام بذل ــراد. وللقي ــات واألف ــات املؤسس ــو الزتام ــرك حن ــية - واتلح ادلبلوماس
ــل  ــن أن تتفاع ــيت يمك ــة ال ــزة للكيفي ــة موج ــاهمات مقدم ــذه املس ــدم ه تق
بهــا هــذه األوضــاع املختلفــة تلوفــري طريــق هــام إىل األمــام - مــع اإلشــارة إىل 

ــري. ــرش باخل ــه مب ــد ولكن ــتقبل معق مس

ــة  ــية ابليئي ــإن ادلبلوماس ــاهمته، ف ــكيار يف مس ــف الو بالكس ــا يستكش وكم
ــاالت  ــتخدام ح ــاخ. وباس ــري املن ــام ادلويل تلغ ــال انلظ ــدد يف جم ــع باتلج تتمت
ــي  ــدى العال ــة، واملنت ــة اإلطاري ــات االتفاقي ــا يف مفاوض ــوار اكرتاخين دور ح
ــا الشــباكت  ــيت أتاحــت به ــة ال للنمــو األخــر، رســمت هــذه املســاهمة الكيفي
ــة  ــة احلوكم ــة إىل لغ ــة واإلقليمي ــة والوطني ــواغل املحلي ــة الش ــية ترمج ادلبلوماس
ــية  ــا يف احلاش ــا ورد وصفه ــية، كم ــرق ادلبلوماس ــذه الط ــدأت ه ــد ب ــة. وق ادلويل
الــيت قدمهــا بشــأن مفاوضــات باريــس 2015، تــؤيت ثمــاًرا هامــة بســبب ترســيخها 
ــاء اتلحالفــات يف إطــار مفاوضــات مؤتمــر األطــراف  ــا وبن ــن القضاي ــة ب للصل
ــبة دلور  ــا بالنس  هامًّ

ً
ــوال ــل حت ــذا يمث ــم أن ه ــن امله ــن. وم ــادي والعرشي احل

ــة ونظريتهــا. وهــذه الــرشااكت  الــرشااكت يف لكٍّ مــن ممارســة ادلبلوماســية ابليئي
ــة  ــات ادلويل ــدة يف العالق ــة اجلدي ــات املحلي ــول املجتمع ــمح بدخ ــيت تس يه ال

ــاخ. ــري املن تلغ
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ومــع ذلــك، وكمــا جــادل دونــكان ديبليــدج يف دراســته للجغرافيا السياســية 
يف منطقــة القطــب الشــمايل، أن القــرارت املحيطــة بتغــري املنــاخ حتــدث ىلع مجيع 
مســتويات احلكــم - مــن العالــم إىل املجتمــع املحــي. ويف هــذا الســياق، كثــرًيا 
ــة  ــواعت ادلويل ــح املجم ــد مصال ــة ض ــات املحلي ــات املجتمع ــون أولوي ــا تك م
األخــرى. ومــن املحتمــل أن يكــون هنــاك مســتقبالن - مــع »انفتــاح« املنطقــة 
ــة الشــمايلة ىلع العمليــات ادلويلــة، ومــع االســتمرار يف »إنقــاذ« املنطقــة.  القطبي
ــة  ــة املحلي ــات الفاعل ــات اجله ــن ائتالق ــتقبلية م ــود املس ــذه العق ــل ه وتتش
ــة  ــره منطق ــن أن توف ــا يمك ــة مل ــة املختلف ــوط الرسدي ــة باخلط ــة امللزتم وادلويل
القطــب الشــمايل للكــرة األرضيــة ودورهــا يف عمليــات أوســع نطاقًــا إلدارة تغــري 
املنــاخ. وكمــا جيــادل ديبليــدج، فــإن الكيفيــة الــيت ســتؤدي بهــا هــذه املنافســة 
ســتكون هلــا عواقــب هامــة عــرب انلطــاق الســيايس. وهــذا اتلعقيــد يف اتلفاعــل 
املحي-العالــي هــو اذلي يوفــر نقطــة ابلدايــة تلحليــل الدا ف. كوشتشــيفا تلنفيذ 
ــيت  ــن اآلراء ال ــد م ــة بالعدي ــهام هل صل ــو إس ــددة - وه ــة املتج ــرتاتيجيات الطاق اس
ــرًيا مــا يقيــد جنــاح  ســبق اإلعــراب عنهــا يف املجموعــة. وبالنســبة لكوشتشــيفا، كث
خمططــات الطاقــة املتجــددة باحلواجــز الــيت ختلقهــا األهــداف السياســية األخــرى - 
ــة.  ــة أو االجتماعي ــة أو اتلنظيمي ــة أو اتلكنولوجي ــا االقتصادي ــث طبيعته ــن حي م
ــوري  ــود األحف ــات الوق ــتمرار إاعن ــك يف اس ــل ىلع ذل ــور ىلع ديل ــن العث ويمك
ــك مــع ادلعــم املحــدود نلظــم  ــا يتناقــض ذل ــرًيا م ــة - وكث ــااعت انلووي أو الصن
الطاقــة املتجــددة. ىلع الرغــم مــن أن الطاقــة قــد تكــون متجــددة وأبديــة، فمــن 
الواضــح يف كثــري مــن األحيــان أن ادلعــم الســيايس واملــايل هلــا ليــس كذلــك - 
كمــا يتضــح مــن قــرار حكومــة اململكــة املتحــدة املحافظــة إلنهــاء هــذا ادلعــم 
يف اعم 2015. ونتيجــة ذللــك، جتــادل كوشتشــيفا مــن أجــل تبــي نهــج أكــرث انتظاًما 
ــا، الــيت  ــة - لفهــم احلواجــز املعقــدة، والسياســية بطبيعته ــات األاكديمي يف األدبي

حتــول دون اعتمــاد تكنولوجيــا الطاقــة هــذه ىلع الصعيــد الوطــي.
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ــن  ــية يمك ــز املؤسس ــذه احلواج ــظ أن ه ــم أن نالح ــن امله ــك، فم ــع ذل وم
ــاهمات  ــن املس ــان م ــف اثنت ــل. وتستكش ــري - بالفع ــا جي ــو م ــار - وه أن تنه
ــعار  ــل ش ــيت حتم ــعبية ال ــهم الش ــة األس ــة تصفي ــة، حرك ــذه املجموع ــة هل انلهائي
أنــه ال يمكنــك حــل املشــلة عــن طريــق دعــم اجلهــات الفاعلــة الــيت خلقتهــا 
ــا إىل  ــس يلفرين ــا، وأيلك ــي يون ــن يل ــر لكٌّ م ــاهمتهما ينظ ــا. ويف مس يف جوهره
ــة - لفهــم الطــرق املســتقبلية فيمــا  ــة - املؤسســات اتلعليمي جــذور هــذه احلرك
ــبيًّا -  ــبابية نس ــة ش ــة يه حرك ــة اتلصفي ــظ أن حرك ــم أن نالح ــن امله ــد. وم بع
بــدًءا مــن ربيــع اعم 2010 يف لكيــة ســوارثمور، بنســلفانيا. بيــد أنــه حبلــول ســبتمرب 
)201، اكنــت أكــرث مــن 500 مؤسســة قــد الزتمــت باتلصفيــة مــن األصــول - وبلــغ 
جمموعهــا أكــرث مــن ).3 تريليــون دوالر أمريكــي. وجيــادل يونــا ويلفرينــا بــأن 
ــا يف  ــن أن جنده ــة يمك ــاط اتلصفي ــار لنش ــذا االنفج ــة وراء ه ــباب الاكمن األس
االســتيالء ىلع الشــعلة مــن قبــل اجليــل اجلديــد اذلي ركــز ىلع تكتيــاكت ربــط 
القضيــة، وادلعــم والضغــط مــع عــدد مــن جممــواعت املصالــح خمتلفــة االعتقــاد 
بــأن اتلغيــري مســتحيل. وكمــا يقــول ماثيــو ريمــري: اكنــت إحــدى انلتائــج اهلامــة 
ــق  ــرغ صنادي ــة إىل أن تف ــزي ىلع احلاج ــادة الرتك ــعبية يه زي ــة الش ــذه احلرك هل
ــدد  ــتخدام ع ــوري. وباس ــود األحف ــااعت الوق ــن صن ــم م ــيادية لألم ــرثوة الس ال
مــن املصــادر األويلــة، استكشــف ريمــري هــذا الضغــط والعمليــة يف إطــار القــرر 
ــم  ــيادية اذلي يض ــرثوة الس ــدوق ال ــي صن ــج يف اعم 2015 بتخ ــه الرنوي اذلي اختذت
ــار دوالر أمريكــي عــن صنــااعت الفحــم. وكمــا يقــول هــذا اإلســهام،  900 ملي
ــة  ــاًرا هامــة ىلع انلظــام ادلويل - نتيجــة لاللزتامــات الفردي فــإن هلــذا القــرار آث
واملؤسســية بالطــرق املتقدمــة يف إدارة تغــري املنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن هــذا األخــذ 
ــًدا ويواجــه عــدًدا مــن العوائــق الــيت  باتلصفيــة كأداة للسياســات ال يــزال جدي
ــري إىل  ــة تش ــاهمات اتلكميلي ــذه املس ــري أن ه ــاح. غ ــذه بنج ــول دون تنفي حت
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ــاق  ــاح الش ــدي للكف ــه اتلص ــن في ــري؛ واذلي يكم ــرًيا باخل ــرث تبش ــتقبل أك مس
ــع. ــاط ىلع أرض الواق ــوري بالنش ــود األحف ــد الوق ض

وبينمــا حنــن نكتــب ذلــك، فــإن احلــرب قــد جــف بالــاكد ىلع اتفــاق باريــس 
 .

ً
لعــام 2015. هنــاك وعــد. لكــن تلــك يه املســألة. هــذه وعــود، وليســت أفعــاال

ويف هــذه املرحلــة، ليــس مــن املعــروف كيــف ســيكون نظــام مــا بعــد باريــس 
ناجًحــا. كمــا أوجــز هــذا الكتــاب، جيــب أن يكــون هنــاك املزيــد )ويمكــن أن 
يكــون( للقيــام بــه. وال يمكــن العثــور ىلع جنــاح نظــام تغــري 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 تغــري 

املنــاخ أكــرث مــن جمــرد اتفــاق باريــس.
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املساهمون
لــوي أوفجــورد بالكســكيار، حاصــل ىلع درجــة ادلكتــوراه يف العلــوم 
ــارو؛  ــزر ف ــة ج ــا يف جامع ــل حايلًّ ــن. ويعم ــة كوبنهاج ــن جامع ــية م السياس
ــات  ــتري يف دراس ــج املاجس ــر برنام ــاعد ومدي ــتاذ مس ــب أس ــغل منص ــث يش حي
الشــمال الغــريب واحلوكمــة واإلدارة املســتدامة. وهــو حاصــل ىلع درجــة املاجســتري 
املشــرتكة مــع اجلامعــات املشــاركة مــن جرينالنــد وأيســلندا والرنويــج. كمــا اكن 
أســتاًذا زائــًرا يف املركــز الصيــي ادلانمــاريك للتعليــم وابلحــوث يف بكــن بالصــن. 
وتشــمل اهتماماتــه ابلحثيــة: احلوكمــة العامليــة، وتغــري املنــاخ، والطاقــة، واملجتمــع 
املعــرض للخطــر، وانلمــو األخــر، ونظريــات القــوة، واخلطــاب والــرسد، فضــاًل 
عــن ابلحــث واتلعليــم يف منظــور متعــدد اتلخصصــات. وشــارك يف تأيلــف »رســم 
ــة  ــار االتفاقي ــدة يف إط ــية اجلدي ــااعت السياس ــة للجم ــف الرسدي ــط للمواق خرائ
اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ«، يف السياســة املناخيــة. ))201، مــع ت. د. نيلســن(.

ســايمون دالــي، رئيــس مركــز اتلجديــد يف احلوكمــة ادلويلــة CIGI يف 
ــتاذ  ــة، وأس ــئون ادلويل ــيي للش ــة بالس ــاخ بكلي ــري املن ــيايس تلغ ــاد الس االقتص
ــو.  ــو، أونتاري ــه، واترل ــد لوريي ــة ويلفري ــة يف جامع ــات ابليئي ــا وادلراس اجلغرافي
ــل ىلع  ــا، وحص ــة فيكتوري ــن، جامع ــيت يف دبل ــة تريني ــه يف لكي ــى تعليم ــد تل وق
درجــة ادلكتــوراه مــن جامعــة ســيمون فريــزر. دالــيب هــو مؤلــف كتــاب األمــن 
ابليــيئ )جامعــة مينيســوتا للنــرش، 2002( واألمــن واتلغــري ابليــيئ )بويلــيت، 2009( 
وشــارك مؤخــًرا يف حتريــر مــع شــانون أويلــري، جبامعــة اكنســاس »إاعدة تأطــري تغــري 

ــدلج، 2016(. ــة«. )روت ــية اإليكولوجي ــا السياس ــاء اجلغرافي ــاخ: بن املن
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ــواي، جامعــة نلــدن  ــال هول دونــكان ديبليــدج، اســتكمل ادلكتــوراه يف روي
ــب  ــاه القط ــارصة جت ــة املع ــة الربيطاني ــر السياس ــزي ىلع تطوي يف اعم )201، بالرتك
الشــمايل مــن منظــور جيوســيايس حاســم. وهــو جيمــع حايلًّــا بــن زمالــة تدريــس 
مــا بعــد ادلكتــوراه يف رويــال هولــواي ودوره يف إدارة األمانــة للمجموعــة الربملانيــة 
الربيطانيــة جلميــع األحــزاب للمناطــق القطبيــة يف وستمنســرت. ويف الســابق، شــغل 
ــا )2009-)201( بشــأن برنامــج تغــري املنــاخ واألمــن يف املعهــد  ــا حبثيًّ أيًضــا منصبً

امللــي للخدمــات املتحــدة.

ــس يف معهــد ادلراســات  ــوراه ومســاعدة تدري إميــي دوبــوي، مرشــحة لدلكت
العامليــة وقســم العلــوم السياســية والعالقــات ادلويلــة يف جامعــة جنيــف، 
ســويرسا. وتركــز اهتماماتهــا ابلحثيــة ىلع إدارة املــوارد الطبيعيــة املشــرتكة - مثــل 
ــاه والغابــات - يف أمريــكا الالتينيــة وىلع الشــباكت عــرب الوطنيــة اخلارجــة  املي
مــن املجتمــع املــدين. وعنــوان أطروحتهــا »مــن املنظمــات القاعديــة إىل الشــباكت 
عــرب الوطنيــة: حتــوالت امليــاه والغابــات حوكمــة املجتمــع يف أمريــكا الالتينيــة«.

ــن،  ــة، يف برل ــة هــرييت للحوكم ــوراه يف لكي ــد ادلكت ــا بع ــل م ــا هــول، زمي نين
ــادي  ــرن احل ــة يف الق ــات ادلويل ــور املنظم ــف تتط ــا كي ــف حبثه ــا. يستكش أملاني
ــن  ــاواة ب ــانية واملس ــة اإلنس ــاخ والزنع ــري املن ــن تغ ــرشت ع ــد ن ــن. وق والعرشي
اجلنســن يف: السياســة ابليئيــة العامليــة، واحلوكمــة العامليــة، واملجلــة األســرتايلة 
للعلــوم السياســية. دليهــا كتــاب منتظــر مــع روتليــدج، عــن الــزنوح، واتلنميــة، 
وتغــري املنــاخ: املنظمــات ادلويلــة تتجــاوز والياتهــا. أكملــت هــول ادلكتــوراه يف 
العالقــات ادلويلــة يف جامعــة أكســفورد. وقــد عملــت ســابًقا يف وزارة اخلارجيــة 
انليوزيلنديــة ولفــرتات قصــرية مــع ايلونيســيف يف نيبــال وإدارة الشــئون 

ــدة. ــم املتح ــة لألم ــية اتلابع السياس
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ــس  ــم انلف ــوراه يف عل ــحة لدلكت ــن(، مرش ــي هاككي ــا )ن ــي م. جيله كريس
ــض  ــط بع ــاذا ترتب ــف ومل ــا كي ــف حبثه ــويد. يستكش ــاال، الس ــة أوبس جبامع
ــة، والليربايلــة  ــة املجتمعي ــه اهليمن ــة السياســية )توجي ــات االجتماعي األيديولوجي
ــة  ــف ابليئي ــة( باملواق ــلطوية ايلميني ــام والس ــر انلظ ــارية، وتربي ــة/ اليس املحافظ
والســلوك. وتركــز أطروحتهــا ىلع العالقــة بــن توجــه اهليمنــة االجتماعيــة 

ــاخ. ــري املن ــكار تغ وإن

مــزيان ر. خــان، هــو حايلًّــا 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 األخــري مــن جمموعــة واســعة مــن املنشــورات املتعلقــة بالقضايــا ابليئيــة 
ــع  ــزم للتكيــف م ــان: حنــو نظــام مل ــان حديث ــك كتاب ــا يف ذل ــاخ، بم ــري املن وتغ
تغــري املنــاخ: إطــار مقــرتح )نلــدن ونيويــورك: روتــدلج، )201، و2015( والســلطة يف 
االحــرتار العالــيم: السياســات اجلديــدة تلغــري املنــاخ وإاعدة االنتشــار مــن عــدم 
ــا، 2015(. وهــذا  ــدج: معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي املســاواة ابليئيــة )اكمربي
األخــري شــارك يف تأيلفــه مــع ديفيــد كيبليــت، وج. تيمونــز روبرتــس. باإلضافــة 
إىل عملــه األاكديــي، فقــد شــل جــزًءا مــن الوفــد ابلنغــايل ملفاوضــات الفريــق 

احلكــويم ادلويل املعــي بتغــري املنــاخ منــذ اعم 2001.

الدا ف. كوشتشــيفا، حصلــت ىلع املاجســتري وادلكتــوراه يف العلــوم السياســية 
ــا أســتاذ مســاعد يف العلــوم السياســية يف لكيــة  مــن جامعــة أورجيــون. ويه حايلًّ
الشــئون العامــة وادلويلــة يف جامعــة واليــة اكرويلنــا الشــمايلة. وتســتلهم أحباثهــا 
احلايلــة مــن املشــالك املعــارصة للحوكمــة ابليئيــة واتلنميــة املؤسســية والعالقــات 
ــة  ــرشت الالحئ ــد ن ــة. وق ــة املقارن ــة العام ــع والسياس ــة واملجتم ــن احلكوم ب
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ــة،  ــات، واإلدارات املرن ــيا: املؤسس ــدة وروس ــات املتح ــة يف الوالي ــة املقارن ابليئي
ــابقة  ــات الس ــدرس السياس ــة، 2008( - اذلي ي ــي للطباع ــورك: ص واحلكم)نيوي
ــج  ــل الربام ــة؛ مث ــأدوات مرن ــم ب ــة اتلحك ــادة وأنظم ــتبدال القي ــرشوط الس لل

ــوث. ــداول ورســوم اتلل ــة للت ــح القابل ــة واتلصاري اتلحفزيي

أيلكــس يلفرينــا، باحــث بمركــز مانــدال رودس وفولربايــت جبامعــة واشــنطن، 
ــفت  ــد استكش ــة. وق ــة املناخي ــزي ىلع العدال ــوراه بالرتك ــاتله لدلكت ــر رس حي
ــك اهلجــرة انلامجــة عــن  ــا يف ذل ــة، بم ــع ذات الصل ــه جمموعــة مــن املواضي حبوث
ــاخ،  ــات املن ــون، وتعويض ــب الكرب ــة، ورضائ ــة اجليولوجي ــاخ، واهلندس ــري املن تغ
والفقــر العالــي، وحقــوق الطبيعــة. وهــو يشــارك بشــل كبــري يف تصفيــة 
ــة ــود األحفــوري، ومحل ــة الوق ــة مؤسســة جيتــس تلصفي  جامعــة واشــنطن، ومحل
ــا، اســتناًدا إىل  ــة ســياتل. ويعمــل حايلًّ ــة نظــام اتلقاعــد بمدين  Org.350 تلصفي
أعمــاهل ابلحثيــة واحلقوقيــة، عــي كتــاب عــن حركــة تصفيــة الوقــود األحفــوري 
والعدالــة املناخيــة. وهــو أيًضــا عضــو باللجنــة اتلوجيهيــة للكربــون يف واشــنطن، 
ــرادات يف  ــدة لإلي ــة املحاي ــون اتلدرجيي ــة الكرب ــة لريب ــري رحبي ــوة غ ويه دع

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 
املنــاخ والعمــل اإلنســاين واالســتدامة. وقــد عمــل لواكتيلــو خبــرًيا استشــاريًّا دلى 
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العديــد مــن واكالت األمــم املتحــدة، بمــا يف ذلــك برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة، 
ــدة  ــم املتح ــز األم ــة، مرك ــدرات واجلريم ــي باملخ ــدة املع ــم املتح ــب األم مكت
ــاًل  ــانية، فض ــئون اإلنس ــيق الش ــدة تلنس ــم املتح ــب األم ــات، ومكت للمعلوم
عــن بنــك اتلنميــة لــدلول األمريكيــة. وهــو مؤلــف ألكــرث مــن عــرشة كتــب 
ــة.  ــبانية واإليطايل ــة واإلس ــات اإلجنلزيي ــرشت باللغ ــاالت ن ــن املق ــد م والعدي

ــا شــبكة ابلحــوث املكســيكية املعنيــة باتلعــاون ادلويل واتلنميــة. وينســق حايلًّ

ــددة  ــوث متع ــي للبح ــز اإلقلي ــتاذة يف املرك ــربينج، أس ــوال أوزوادل س أورس
اتلخصصــات اتلابــع للجامعــة الوطنيــة املســتقلة يف املكســيك، وتركــز ىلع 
ــا  ــوراه يف األنرثوبولوجي ــة ادلكت ــة ىلع درج ــن. ويه حاصل ــن اجلنس ــاواة ب املس
االجتماعيــة مــع الرتكــزي ىلع اإليكولوجيــا مــن جامعــة زيــورخ. واكنــت الرئيســة 
ــوة يف  ــدة. ويه عض ــم املتح ــة األم ــايع جبامع ــف االجتم ــج الضع األوىل لربنام
ــة، ويف  ــل اثلاني ــة العم ــاخ، وجمموع ــري املن ــي بتغ ــويم ادلويل املع ــق احلك الفري
اتلقريــر العالــي للعلــوم االجتماعيــة. واكنــت أوزوادل ســربنج منســق املراجعــن 
بشــأن قضايــا امليــاه يف ســياق اتلوقعــات ابليئيــة العامليــة )جيــو5(. واكنــت وزيــرة 
ــة  ــيكية، وأول حمامي ــوس املكس ــة موريل ــة ))199-1998( يف والي ــة ابليئي اتلنمي
ــت  ــك، اكن ــالوة ىلع ذل ــيك )1992-)199(. وع ــائية يف املكس ــا النس لإليكولوجي
ــام  ــن الع ــالم )1998-2000( واألم ــوث الس ــة بلح ــة ادلويل ــة للرابط ــا رئيس أيًض

ــالم )2006-2002(. ــوث الس ــة بلح ــكا الالتيني ــس أمري ملجل

ــة  ــاكر يف لكي ــة واالبت ــة الفكري ــون امللكي ــتاذ يف قان ــو أس ــري، ه ــو ريم ماثي
القانــون جبامعــة كويزنالنــد للتكنولوجيــا. ريمــري هــو أحــد قــادة برنامــج جامعــة 
كويزنالنــد للتكنولوجيــا للبحــوث القانونيــة يف جمــال امللكيــة الفكريــة واالبتاكر، 
وعضــو يف مركــز جامعــة كويزنالنــد للتكنولوجيــا لألحبــاث اإلعالميــة الرقميــة، 
ــد  ــة كويزنالن ــج جامع ــي، وبرنام ــون الص ــوث القان ــرتايل بلح ــز األس واملرك
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للتكنولوجيــا للقانــون ادلويل واحلوكمــة العامليــة. يــود ريمــري أن يعــرب عــن امتنانــه 
ــأن  ــة بش ــة العام ــال السياس ــا يف جم ــا وعمله ــا وأحباثه ــارلوت وود بمحادثاته لش
ــث  ــذا ابلح ــي ه ــد حظ ــوري. وق ــود األحف ــة الوق ــتقبلية وتصفي ــق املس الصنادي
بدعــم الزمالــة املســتقبلية ملجلــس ابلحــوث األســرتايل بشــأن امللكيــة الفكريــة 

ــا نظيفــة. ــاخ: ابتــاكر تكنولوجي وتغــري املن

يلــي يونــا، تســتكمل درجــة ابلاكلوريــوس يف ادلراســات ابليئيــة وابليولوجيــا 
)السياســات العامــة البســيطة( يف لكيــة دارتمــوث يف هانوفــر، نيوهامبشــاير. وقــد 
ــا يه  ــوث. يون ــمايل يف دارتم ــب الش ــات يف القط ــوم والسياس ــا العل ــت يون درس
أيًضــا منســقة جمتمعيــة وقــد عملــت ىلع العديــد مــن محــالت 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 اعًمــا يف 2013.






