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 حقيقة التغري املناخي والتنمية املستدامة

 2022غسطس أ 14خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 فحسب ذلك ليس حقيقة، غدت المناخ تغير ظاهرة إن قلنا إن نبالغ لسنا

 الكوارث تلك كل فما جانب، كل من بنا وتحيط نعيشها أصبحنا وإنما

 تلك كل من جزئية إال جوارحنا بكل ونسمعها نراها التي الطبيعية

 فهناك الماضية، السنوات خالل عنها نتحدث فتئنا ما التي المخاطر

 اآلالف، حياة تهدد غزيرة أمطار المنطقة تلك ومن الغابات، يدمر حريق

 من الكثير في البيولوجية الحياة وانقراض وحشرات وفيضانات وزالزل،

 .المناطق

 أن تحاول التي العالمية والتقارير المؤشرات من للعديد وفقًا ذلك ونقول

 إحدى تقارير تشير :فمثالً الموضوع، حول بأخرى أو بطريقة األضواء تسلط

 لوحدها المناخية الكوارث أن 2021 عام في أنه لىإ البريطانية المنظمات

 بزيادة وذلك دوالر، مليار 170 من أكثر قيمتها بلغت بأضرار تسببت

  .2020 بعام مقارنة دوالر مليار 20 قدرها

 الكارثية اآلثار منحى فإن البريطانية الخيرية المنظمة لمؤشرات ووفقًا

 العشرة الكوارث نتائج على بناءً وذلك مستمر، تصاعد في المناخ لتغير
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 بخسائر تسببت إذ تكلفة األعلى ُتعد والتي 2020 عام رصدتها التي

  .دوالر مليار  150 بقيمة

 – ما نوعًا – الطبيعية الكوارث خارطة تغيرت فقد 2021 عام في أما

 وهي كارثة، 13 حوالي أنها على رصدت إذ األسوأ المناخ تغير من الناجمة

 :كالتالي

 حوالي ضحيتها وراح تكساس قارسة برد موجة ضربت فبراير؛ في .1

 موجة أسوأ من كينيا عانت الشهر نفس وفي وكذلك فردًا، 125

 المحاصيل على كارثية النتيجة فكانت الصحراوي، الجراد هجوم

 .الزراعية
 من يقارب ما منذ بكين على األسوأ رملية عاصفة هبت مارس، في .2

 .سنوات 10
 نفس وفي أمريكا، غربي حادة جفاف موجة ضربت يونيو، في .3

 أصابت التي القياسية الحر موجة بسبب المئات توفى الشهر

 .وكندا أمريكا
 قتيل، 300 حوالي بكين في فيضانات ضحية كانت يوليو، في .4

 بسبب وهولندا وبلجيكا ألمانيا في شخص 200 حوالي ومات

 واستمر هائلة، بحرائق كاليفورنيا غابات وأصيبت الغزيرة، األمطار

 .الجنوبية أمريكا من شاسعة مناطق في الجفاف
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 وقتل هائلة، بحرائق وتركيا واليونان الجزائر أصيبت أغسطس، في .5

 وفي األمريكية، لويزيانا في (أيدا) إعصار بسبب شخص 100 حوالي

 في مختلفة مناطق في الجليدية الكتل انحسار حدث الشهر نفس

 .العالم
 تصيب فيضانات بأسوأ شخص ألف 780 حوالي تضرر نوفمبر، في .6

 .عامًا 60 منذ وذلك السودان،
 (يار)إعصار في نحبهم اشخاص 208 حوالي قضى ديسمبر، وفي .7

 .الفلبين في

 العالم أن (ري سويس) السويسرية التأمين شركة تقارير تشير بينما

 الكوارث بسبب اقتصادية خسائر 2022 عام من األول النصف خالل تكبّد

 الكوارث ضد التأمين قسم رئيس وقال دوالر، مليار 72 بلغت الطبيعية

 المناخ تغير آثار تتجلى" بورتوغ مارتين السويسرية الشركة في الطبيعية

 غير الفيضانات مثل متزايد، بشكل الشديدة المناخية الظواهر في

 ."أفريقيا وجنوب أستراليا في المسبوقة

 الواضحة الطبيعية الكوارث يسبب ال المناخ تغير فإن الحقيقة وفي

 األخرى، البيئية والظواهر المخاطر أنواع كل مخاطره تتعدى وإنما فحسب

 نتحدث كنا وإن الغذائي، األمن على تأثيراته المهمة مخاطره فمن

 على للقضاء العالمي المخطط إنفاذ أجل من يحتاج العالم فإن باألرقام

 عام حتى %70 بنسبة العالمي الزراعي اإلنتاج في سنوية زيادة إلى الجوع



4 

 

 بحلول المتوقع األرض سكان عدد وهم نسمة، مليارات 9 إلطعام  2050

 .التاريخ هذا

 إضافةً الغذاء، إنتاج في سيؤثر المناخ تغير أن إلى تشير الدراسات ولكن

 اعتاد فقد .للزراعة التحتية البنية في والمباشرة الواضحة تأثيراته إلى

 سيصعب المناخي التغير لكن مختلفة، جوية ظروف في الزراعة المزارعون

 الحرارة ودرجات األمطار هطول معدالت في سيغير ألنه األمر عليهم

 تغير نتائج تكون أن المتوقع ومن متوقعة، غير مناخية ظروفًا ويسبب

 إنتاج زيادة إلى سيؤدي ذلك وربما المحاصيل، زراعة على كارثية المناخ

 .أخرى مناطق في اإلنتاج وانخفاض المناطق بعض

 شمال في اإلنتاج زيادة الدراسات بعض تتوقع المثال، سبيل فعلى

 األبيض البحر منطقة في أما الصقيع، فترات تناقص بسبب أوروبا

 تغيرات وتؤدي الشديدة، الحرارة بسبب اإلنتاج سينخفض المتوسط

 تغزو التي الضارة األعشاب من مختلفة أنواع نمو إلى أيضًا الحرارة

 .أيضًا اإلنتاج يقلل مما باألمراض، المحاصيل إصابة إلى إضافةً األراضي
 منها المناخي، للتغير مدمرة آثارًا الدراسات تتوقع المتحدة، الواليات وفي

 المرتفعة الحرارة وموجات الطويلة الجفاف وفترات الشديدة األمطار

 الجفاف إلى إضافةً الساحلية، الزراعية األراضي ستغمر التي والفيضانات

 الدراسات تلك كل وتبين .الضارة واألعشاب األمراض وانتشار القاسي

 الزراعي اإلنتاج في تؤثر لن النطاق واسعة التغيرات هذه أن والتقارير
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 التحتية البنية وتدمير التربة تآكل إلى أيضًا ستؤدي وإنما فحسب،

 .ذلك إلى وما المياه، وتلوث

 تغيرات ستشهد للقمح المنتجة الدول أكثر أن إلى كذلك التقارير وتشير

 تلك تشير إذ .فيها القمح إنتاج في انخفاضًا يعني مما المناخ، في كبيرة

 سيؤدي واحدة مئوية درجة بمقدار األرض حرارة ارتفاع أن إلى الدراسات

 ،%6.4 – 4.1 بنسبة القمح من العالمي اإلنتاج مستوى انخفاض إلى
 الجفاف ستعاني العالم في القمح إنتاج مناطق من %60 أن إلى باإلضافة

 .الحالي القرن نهاية بحلول الشديد

 محصول إنتاج سيخفض الحرارة ارتفاع أن يُتوقع – مثالً – الهند ففي

 أستراليا في فإنه المقابل وفي ،2050 عام بحلول %23 – 6 بنسبة القمح

 الغالف في الكربون أكسيد ثاني غاز مستويات زيادة أن الدراسات تعتقد

 القمح إنتاج زيادة على ساعدت الماضية الخمسين السنوات خالل الجوي

 .%8 – 2  بنسبة

 التصدي يمكن كيف األكبر، السؤال يطرح وهنا فيض، من غيض وهذا

 ؟ المستدامة التنمية أهداف من موقعها وأين ؟ الظاهرة هذه لمثل

 ذلك أشرنا كما – وجدنا فقد المستدامة التنمية أهداف إلى بالنسبة أما

 أن المالحظ ومن ا،هدفً 17 أنها – كتبناها التي المقاالت من العديد في

 من واحد المناخي التغير أن يعني وهذا ،(المناخي العمل) هو 13 الهدف
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 وعلى نرتقي حتى الدول كل تراعيها أن يجب التي األساسية األهداف

 .الحياة في التغير هذا سرعة من نحد أن يمكننا األقل

 أن – استثناء غير من الجميع يعرفه الكالم وهذا – بالذكر الجدير ومن

 أن بمعنى فردية، بصفة قيامه يمكن ال وأكرر يمكن ال المناخي العمل

 في المناخ تغير في تتحكم أن شأنها من ممارسات بعمل دولة تقوم

 تدوير إعادة أو تربة تلوث قضية ليس المناخ تغير فموضوع الدولة، نفس

 كل تهم أن يجب عالمية قضية هي وإنما ذلك، شابه ما أو مخلفات

 التي الدول أن وجدنا الملف لهذا متابعتنا خالل ومن أنه إال قاطبة، الدول

 تقيد أال اإلمكان بقدر وتحاول الملف، هذا تسيس عظمى دول أنها تدعي

 االنبعاثات تقليل إلى تؤدي أن شأنها من ومواثيق بعهود نفسها

 أن تستطيع ما بكل وتحاول الظاهرة، هذه تفاقم تسبب التي الغازية

 زالت فما الظاهرة، هذه لتنامي الرئيس السبب أنها النامية الدول تتهم

 .العالم دول بقية لتأديب الشرطي أو المعلم دور تلعب الدول تلك

 فيه أعلن الذي 1990 عام لندن في عقد الذي المتحدة األمم اجتماع فمنذ

 في كبيرة بصورة تساهم التي الدفينة الغازات مستويات زيادة وجود

 اليوم وحتى (1992) جانيرو دي ريو بمؤتمر ومرورًا األرض، حرارة درجة رفع

 هذه حدة لتقليل واحدة صيغة على – جدي بشكل – الدول تتفق لم

 أنه إلى خلصوا وربما فيها، التحكم عن نتحدث عندما بالنا فما الظاهرة،

 التي المستدامة التنمية أهداف مع يتفق ال وهذا فقط، التأقلم يجب
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 الحقيقة من األكبر الجزء يواري أن البيئة برنامج – المتحدة األمم تحاول

 .19-كوفيد جائحة بعد وخاصة لها، بالنسبة

 للمناخ إيجابية إجراءات 6 ذكرت البحرين – المتحدة األمم صفحة ففي

 اقتصاداتها بناء إعادة في البدء بمجرد اتخاذها للحكومات يمكن

 :كالتالي وهي ومجتمعاتها،

 إزالة عمليات االستثمارات تسرع أن يجب للبيئة، المراعي التحول .1

 .اقتصادنا جوانب جميع من الكربون
 .والشامل المستدام والنمو للبيئة المراعية الوظائف .2
 من مرونة أكثر والناس المجتمعات جعل للبيئة، المراعي االقتصاد .3

 .وراءها أحدًا تترك وال للجميع عادلة انتقال عملية خالل
 الوقود دعم ينتهي أن يجب المستدامة، الحلول في االستثمار .4

 .التلوث ثمن الملوثون يدفع أن ويجب االحفوري
 .المناخية المخاطر جميع مواجهة .5
 .بمفرده ينجح أن بلد ألي يمكن ال التعاون، .6

 فيما وخاصة ا،مهمً سؤاالً المتحدة األمم في السادة نسأل دعونا ولكن

 ثمن يدفعوا أن يجب الذين (الملوثون) هم من الرابعة، النقطة يتعلق

 مستوى على جميعًا ولنعرف للجميع األمور تتكشف ال لماذا ؟ التلوث

 ؟ الثمن يدفعوا أن يجب الذين هم من العالم
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 وال ملزمة هي فال إنشائية، بصيغة مكتوب الكالم هذا السادة، أيها ثم

 للدول يمكن بحيث احترافية بطريقة مكتوبة حتى وال عمل، خطة هي

 فماذا منها، يستفيد أن النقاط هذه تطبيق في الراغبة الشعوب أو الراغبة

 ؟ نفعل أن يمكننا

 هي وإنما فحسب بيئية ليست قضية المناخ تغير موضوع عموًما،

 خطط وضع المطلوب فليس فيها، التفكير إعادة إلى ونحتاج حياة، قضية

 .الخطط تلك تنفيذ إلى نحتاج وإنما األدراج، في لتوضع

 

 


