العدالة لتربيد الكوكب
رمبا ينتهي الك�ساد العاملي احلايل ب�أن يكون نعمة للعامل ولكنها متخفية خلف قناع.حيث �إن انخفا�ض النمو
انخفا�ضا يف ال�ضغط على البيئة ،واحلاجة الوا�ضحة �إىل التقليل من االنبعاثات .فالأزمة تطرح فر�صة
يعني
ً
ذهبية للعدالة االجتماعية والبيئية� .إن التعامل الأكرث �إن�صافً ا هو وحده الذي �سيقود �إىل ا�ستدامة وكفالة
�إنقاذ ملكافحة الفقر العاملي ،و�إعادة ت�أهيل البيئة ،وحتقيق اال�ستقرار للمناخ �أمر �إلزامي يف هذا .ولكن
لن يكون من املمكن ،و�إىل �أن يغري الأغنياء من طريقة �إنتاجهم وا�ستهالكهم ،وتعلم العي�ش يف �إطار
م�سارا اتخذته الدول ال�صناعية،
حدود م�ستدامة .ويف الوقت نف�سه ينبغي على الدول النامية �أن تتجنب
ً
و�أن يتحولوا �إىل الإنتاج النظيف واال�ستهالك على النحو ال�صحيح.
�إي�ساجاين �سريانو

الرا�صد االجتماعي الفلبني
PRRM/Social Watch Philippines
Isagani R. Serrano
�أ�صبحت الب�صمة الإن�سانية على التغري
و�ضوحا .فكيف نحل ما
املناخي �أكرث
ً
أمرا واق ًعا ،وجتنب
قد �أ�صبح بالفعل � ً
الكارثة؟ هذا ما تدور حوله اتفاقية �إطار
العمل حول التغري املناخي للأمم املتحدة
( ،)1()UNFCCCوبروتوكول ومعاهدات
كيوتو( Kyoto Protocol )2امل�شتقة
منها .ولكن وبالرغم من احلاجة اىل القيام
بتحرك ،ف�إن اخلالف بني البلدان املتقدمة
والنامية ،يتوا�صل مع عدم وجود �أي �إ�شارة
لنهايته .يف الوقت نف�سه ،جند �أنه حتى
�أف�ضل العلماء يقللون من تقديرهم ل�سـرعة
التغري املناخي .ففي الوقت الذي �أ�شار فيه
تقرير التقييم الرابع للجنة ما بني احلكومات
حول التغري املناخي ( ،)IPCCمثالً ،اىل �أن
املحيط املتجمد �سيحتفظ ببع�ض النوبات
اجلليدية ال�سنوية حتى عام 2050
تقريبا(،)3
ً
(1) United Nations. United Nations
Framework Convention on Climate
Change. 1992. Entered into force 1994.
Available at: <unfccc.int/resource/
docs/convkp/conveng.pdf >.
(2) United Nations. “Kyoto Protocol
to the United Nations Framework
Convention on Climate Change”.
1998. Available at: <unfccc.int/
resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

تبني بعد ذلك بقليل �أن هذا البيان يعرتيه
�سوء تقدير ملدى االنحدار يف البحر اجلليدي،
و�أنه من املتوقع �أن يفقد املحيط املتجمد
بحره اجلليدي ال�صيفي ،يف وقت �أقرب من
ذلك( .)4من الوا�ضح �أن �شيئًا ما يجب �أن
يكون هنا ،قبل جتاوز العتبة.حيث يكون
التغري املناخي م�شكلة غري قابلة للحل.
ولكن لن ميهد �أي من اجلانبني الطريق .فال
البلدان الغنية �ستفعل ذلك ،لأنها تعتقد
�أنها وقعت حتت �ضغط تلبية �أهداف �صعبة
وملحة ،قبل �أن تفعل البلدان الفقرية �أي
أي�ضا العتقادها
�شيء .وال البلدان الفقرية � ً
ب�أنها مطالَبة بااللتزام بالأهداف نف�سها مثل
البلدان الغنية ،قبل �أن تواتيها الفر�صة
للإم�ساك بها.

هل انتهت اللعبة؟

يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شـر ،وبعد
�أن بد�أنا يف حرق الوقود احلفري ،وبنينا ما
لدينا اليوم من جمتمع �صناعي كان تركيز
ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو  280جزيئًا يف
املليون .وبحلول خم�سينيات القرن الع�شـرين
(3) IPCC. “Climate Change 2007: Synthesis
Report”. Fourth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate
Change. Geneva: International Panel on
Climate Change.
(4) Lovett, R. “Arctic Ice Melting Much
Faster Than Predicted”. National
Geographic News, 1May2007. Available
at: <news.nationalgeographic.com/
news/2007070501-/05/arctic-ice.
html>.

و�صل بالفعل اىل  315جزيئًا .وعندما �أطلق
عامل وكالة نا�سا للف�ضاء "جيم�س هان�سن"
� James Hansenأول �إنذار حول التغري
املناخي يف �أواخر الثمانينيات من القرن
املن�صـرم ،و�ضع حد الـ  350جزيئًا ك�أعلى
م�ستوى ميكن حتمله "�إذا رغبت الب�شـرية يف
�شبيها مبا كان عليه،
املحافظة على الكوكب
ً
عندما تطورت عليه احل�ضارة ،وتكيفت عليه
احلياة على الأر�ض"(.)5
ولكننا نتجاوز اليوم هذه املرحلة .فالن�سبة
اليوم ت�صل اىل  380جزيئًا ثاين �أك�سيد
الكربون يف اجلو ،ويقال �إنها تزداد مبقدار
جزيئني يف املليون كل عام .واحلقيقة �أنه
ال يوجد بعد اتفاق حول م�ستوى الأمان.
فالبع�ض يقول  450جزيئًا يف املليون،
و�آخرون يقولون �إنها ينبغي �أن تكون �أقل
بكثري .ويف م�ؤمتر بوزنان للأحزاب Poznan
 Conference of the Partiesيف كانون
الأول/دي�سمرب  ،2008حاول نائب الرئي�س
ال�سابق �آل غور ،دون توفيق� ،أن ي�صل اىل
اتفاق حول حد الـ  .350وقد ذكر "راجندرا
با�شوري"  Rajendra Pachauriرئي�س
اتفاقية �إطار العمل للتغري املناخي/
اللجنة احلكومات حول التغري املناخي
�أنه بدون �إ�صالحات �أ�سا�سية ،بحلول عام
 2012قد جند النظام املناخي يفلت من
�إطار ال�سيطرة ،و�أن انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون العاملية يجب �أن تبد�أ يف االنحدار
بحلول عام .)6(2050
(5) Hansen, J. Testimony to the US
Congress, 23 June 1988.
= (6) McKibben, B. “Think Again: Climate
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ولكن جلنة احلكومات للتغري املناخي
تتجنب التعليمات ،وتقيد نف�سها بعر�ض
حقيبة من ال�سيناريوات ل�صناع ال�سيا�سات.
ومنذ عام  1990و�ضعت اللجنة ما ي�صل
اىل � 40سيناريو ،تقوم على �أربعة خطوط
رئي�سية .وت�صنف هذه ال�سيناريوات وفقًا
ملا �إذا كان امل�ستقبل �سريكز على التنمية
االقت�صادية (�أ�شري �إليه بال�سيناريو �أ) �أو
التنمية البيئية (�سيناريو ب) وما �إذا كان
موجها على امل�ستوى العاملي (رقم � )1أو
ً
الإقليمي (رقم � .)2إذن�( ،أ  )1هو ال�سيناريو
االقت�صادي العاملي ،و(�أ  )2االقت�صادي
الإقليمي ،و(ب  )1البيئي العاملي ،و(ب )2
البيئي الإقليمي .وقد مت تق�سيم �سيناريو
(�أ  )1اىل ثالثة �سيناريوات خمتلفة :وقود
حفري مكثف (�أ 1ح ،)1والتوازن بني الوقود
احلفري وغري احلفري (�أ1ب) .واالنتقال اىل
الوقود غري احلفري (�أ 1غ)� .أما �سيناريو
الأعمال املعتادة (�أ ك م) الذي يفرت�ض عدم
القيام ب�أي �شيء حيال تخفي�ض انبعاثات
الغازات الدفيئة ،بالطبع خارج النقا�ش.
يف الوقت نف�سه تزداد الإ�شارات التي تفيد
مبكرا عما هو
ب�أن ال�سيناريو الأ�سو�أ قد يحدث
ً
متخيل .فالأحداث العنيفة مثل العوا�صف،
والفي�ضانات ،واجلفاف ،لها �آثار مدمرة على
املوارد املائية ،والأمن الغذائي ،والزراعة،
والنظم البيئية ،والتنوع احليوي ،وال�صحة
الإن�سانية .وقد �شهد �شهر �آب�/أغ�سط�س عام
 2003موجة حارة يف �أوبورا قتلت ما يقرب
من � 15ألف ن�سمة يف فرن�سا ،و� 35ألفًا �آخرين
يف ت�سع بلدان �أوروبية �أخرى .وقد اندلعت
ؤخرا حرائق هائلة يف غابات كاليفورنيا
م� ً
و�أ�سرتاليا ،اىل جانب في�ضانات غري م�سبوقة
يف �أماكن �أخرى .ومثل هذه الأحداث كانت
متوقعة ،وحم�سوبة يف جميع تقديرات جلنة
احلكومات حول التغري املناخي.ولكنها
حتدث الآن يف كل مكان وب�صورة �شائعة
وب�أقل توقعات .وقد ت�سببت موجات اجلفاف
يف بلدان رئي�سية منتجة للغذاء يف انحدار من
 40% 20يف �إنتاج الغذاء عام  .2009كماتقدما ،مثل
أمرا�ضا كانت قد �شهدت
�أن �
ً
ً
الدرن/ال�سل ،واملالريا ،واحلمى ال�صفراء،

=

Change”. Foreign Policy, January/
February 2009. Available at <www.
f o r e i g n p o l i c y .c o m /s t o r y /c m s .
php?story_id=4585>.

�إن عاملًا �أكرث م�ساواة وتكاف�ؤَا لكفيل
بتوفري فر�صة �أف�ضل للبقاء ،والتكيف مع
التغري املناخي .وو�ضع حدود للنمو (بغ�ض
النظر عما �إذا كانت احلدود املرهوبة قد مت
جتاوزها �أم ال) و�إر�ساء امل�ساواة بني الأمم
واملجتمعات وداخلها ،وبني املر�أة والرجل،
والأجيال احلالية وامل�ستقبلية ،ينبغي �أن
ي�صنع عامل �أكرث مرونة.
ينبثق مبد�أ العدالة املناخية مبا�شـرة عن
اتفاقية �إطار العمل للتغري املناخي للأمم
املتحدة ،والتي حتدد املادة  1-3منها� ،أن
الدول ينبغي �أن تعمل "على �أ�سا�س امل�ساواة
ووفق م�س�ؤولياتها امل�شرتكة واملختلفة
وقدراتها املختلفة" .ويكمل هذا املبد�أُ
ّ
مبد�أين �آخرين يف �إعالن ريو حول البيئة
والتنمية ،يف الأجندة  21التي نتجت عن قمة
الأر�ض يف عام " 1992االحتياط وامللوثون
يدفعون " .يقول املبد�أ الأول �إن مل تكن
مت�أك ًدا من منفعة وعواقب ما �ستقوم به،
فال تفعله .والثاين وا�ضح يف حد ذاته .وقد
�ضمنيا يف
ذكرت العدالة املناخية �صـراحة �أو
ً
كثري من �إعالنات الأمم املتحدة واتفاقياتها
الأخرى.
وبالرغم من �أن التغري املناخي ال يرحم �أح ًدا،
أثريا �أكرب على
غنيا كان �أو
فقريا ،ف�إن له ت� ً
ً
ً
الفقراء ،بالرغم من �أنهم �أكرث براءة� ،إذا
نظرنا اىل امل�س�ؤولية عن حدوثه .فالبلدان
النامية �أو امل�سماة بالبلدان غري الأع�ضاء يف
امللحق  ،)*(1كانت �إ�سهاماتها �أقل بكثري يف

انبعاثات الغازات الدفيئة ،مقارنة بالبلدان
املتقدمة �أو امل�سماة ببلدان امللحق  ،1ولكن
قدر لها �أن تكون �أثر معاناة� .أما البلدان
الأقل تنمية ،والتي �ساهمت ب�أقل قدر من
التلوث ،ف�سوف تكون الأكرث معاناة .وكثري
من الدول النامية على اجلزر ال�صغرية ،قد
متاما يوما ما من على اخلريطة.
تختفي ً
والت�شارك يف اجلهود من �أجل حتقيق
اال�ستقرار يف تركيزات الغازات الدفيئة
يف اجلو ،وفق ما قد تقرره �سيناريوهات
ا�ستقرار االنبعاث 650 ،550 ،450 ،-350
جزيئًا يف املليون -ف�إنه يجب �أن يقوم على
ن�صيب متباين يف امل�س�ؤوليات عما حدث ،وما
أي�ضا على �أ�سا�س امل�ستويات
زال يحدث ،و� ً
املختلفة من التنمية .فبلدان و�شعوب
العامل ميكن تق�سيمها اىل ثالث جمموعات:
م�ستهلكون مكثفون �أ�صحاب الن�سب العالية
من االنبعاثات؛ وامل�ستهلكني املنخف�ضون،
�أو �أ�صحاب الن�سب املختلفة من االنبعاثات،
واملحافظون �أو من يعي�شون يف حدود ميكن
ا�ستدامتها .ويتفق هذا الت�صنيف على
التوايل مع (�أ) البلدان ال�صناعية :جميع
�أع�ضاء منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
( ،)OECDو(ب) البلدان الأقل تنمية ،مبا
ي�شمل معظم بلدان القارة الإفريقية( ،ج)
البلدان النامية املتقدمة ،مثل الربازيل
وال�صني والهند ،وبع�ض دول �شـرق وجنوب
�شـرق �آ�سيا.
يف كل دولة ،غنية �أو فقرية� ،سيكون هناك
بع�ض ممن ال يتنا�سبون مع هذه الفئات:
فلبيني ثري مثالً ،لديه منط حياة م�شابه
لقرينه الأمريكي.ومن ثم القدر نف�سه
من م�ستوى انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون.
وال�ستمائة مليون �أو ما يقارب من غري
الفقراء� ،أو الطبقة املتو�سطة والأغنياء من
ال�صينيني والهنود� ،سيكونون خليطً ا من
املحافظني وامل�ستهلكني بن�سب مرتفعة.
وامل�ستبعدون من امل�ستهلكني بن�سب
منخف�ضة� ،أو �أ�صحاب الن�سب املنخف�ضة

(*) هذا هو اال�صطالح امل�ستخدم للبلدان ال�صناعية
االربع والع�شـرين التي ان�ضمت يف عام � 1992إىل
ع�ضوية منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
والبلدان الأربعة ع�رش التي كانت يف ذلك الوقت
متر مبرحلة انتقالية للتحول من االقت�صاديات
اخلا�ضعة للتنظيم املركزي �إىل اقت�صاد ال�سوق،
مبا ي�شمل بلدان الكتلة ال�شـرقية �سابقا ً .كما يندرج
االحتاد الأوروبي �ضمن هذه املجموعة .و�أعقب ذلك
ان�ضمام عديد من البلدان ،بحيث �أ�صبح عدد البلدان

يف هذه املجموعة ( 41مبا فيها االحتاد الأوروبي).
البلدان غري الأع�ضاء يف امللحق  :1وتكون عاد ًة
بلدانا ً نامية تولت الت�صديق على االتفاقية .ملزيد
من املعلومات ،انظر :م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري
املناخي 7- 18 ،دي�سمرب :2009
http://ar.cop15.dk/about+cop15/
information+for/researchers/show+a
( rticle?articleid=260املرتجم)

قد عادت بقوة يف �أماكن كثرية .وقد
تفاقمت ظاهرة �إزالة الغابات امل�س�ؤولة عن
نحو  17%من انبعاثات الغازات الدفيئة،
ب�سبب زيادة الطلب على الوقود احليوي.
فقد ُفقدت غابات �أ�سا�سية مبعدل  6ماليني
هكتار يف ال�سنة بني عامي  2000و،2005
وانحدر التنوع احليوي ب�صورة ثابتة مع زوال
هذه الغابات.

العدالة يف املناخ
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ال�شكل  :1االنبعاثات العاملية ال�سنوية للكربون
من الوقود احلفري ،و�إنتاج الأ�سمنت 1999-1850
وتركيز ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو ،جزيء لكل
مليون 2000-1850
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امل�صدر" :تانز"  ،P. Tansالر�صد املناخي واملخترب
الت�شخي�صي� ،إدارة املحيطات واالجواء الوطنية،
الواليات املتحدة.
Climate Monitoring and Diagnostics
Laboratory, National Oceanic and
Atmospheric Administration, USA.

يف االنبعاثات� ،سيزيدون عن بليو ّ
ين ن�سمة
يعانون فقر التغذية والتعليم ،واالفتقاد
اىل العمل والأ�صوات والرعاية ال�صحية،
واملياه وال�صـرف ال�صحي ،ويعي�شون يف
بيئة متدهورة .ومن ثم يجب �أن تكون لهم
الأولوية يف احلق يف التنمية ،وينبغي �أن
يكونوا املنتفعني الرئي�سيني من حتويل
املوارد بني البلدان وداخلها.
ولدرء الكارثة ،ف�إن ال�صفقة عادلة وب�سيطة:
يجب على الأغنياء يف البلدان الغنية
والفقرية� ،أن يتوقفوا عن ح�صد املزيد
بحيث ميكن للفقراء ولنا جمي ًعا �أن نحيا
حياة م�ستدامة.

التخفي�ض ،قلب العدالة

ثمة مقرتحات كثرية مطروحة ،تتعلق
مببد�أ "الن�صيب العادل" ،مثل حقوق
التنمية اخل�ضـراء ،تقارب م�شرتك ولكن
متباين common but differentiated
 convergenceالتخفيف والتقارب
بحلول عام contraction and 2050
 ،convergence by 2050وغريها .وكلها
أ�سا�سا حول اال�ستقرار املناخي.
تدور � ً
على البلدان ذات االنبعاثات العالية� ،أن تقوم

بتخفي�ض انبعاث غازاتها الدفيئة ،مبعدل �أكرث
حدة وعمقًا من م�ستوياته ال�سابقة يف  ،1990و�أن
تدعم البلدان النامية ب�أموال "لينة" وتكنولوجيا
نظيفة� .إن تخفي�ض االنبعاث املطلوب ،يعد
�ضخما� ،أيا كان ال�سيناريو املتفق
تخفي�ضا
ً
ً
عليه لتحقيق اال�ستقرار يف م�ستوى االنبعاثات.
و�سوف يرتاوح هذا التخفي�ض بني 25-50%
�أو �أكرث بني عامي  2020و .2050ويغطي
التخفي�ض �أنواع الغازات ال�ستة الواردة
يف بروتوكول كيوتو ،وهي :ثاين �أك�سيد
الكربون ،وامليثان ( ،)CH4و�أك�سيد النيرتوز
( ،)N2Oوالهيدروفلوروكربون (،)HFC
والبريفلوركربون ( )PFCوالهيك�سفلورايد
( .)SF2وتتحول اىل ما يعادل �أطنا ًنا من ثاين
�أك�سيد الكربون ( )CO2يف قائمة الغازات
الدفيئة لكل بلد.
وال ينبغي للبلدان النامية �أن تعترب حقها
يف التنمية رخ�صة لتلويث البيئة .ففي
ظل مبد�أ العدالة املناخية ،يرتبط احلق يف
التنمية بنمو االقت�صاد ،والأهم من ذلك �أنه
يرتبط ب�إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية التي ت�ؤدي
اىل م�ستوى الئق من الأمن وح�سن العي�ش
للجميع .وي�شري م�ؤلفو �إطار حقوق التنمية
الدفيئة Greenhouse Development
 Rights Frameworkاىل دخل �سنوي
مقداره � 9آالف دوالر للفرد ،كم�ستوى
ميكن لكل الدول �أن تتالقى عنده( .)7وهو
ما يعني �أن جميع البلدان النامية التي تقع
حتت هذا اخلط ،ينبغي منحها حقوقً ا يف نقل
وحتويل (امل�ساعدات التنموية الر�سمية،
والتكنولوجيا� ،إلخ) وال�سماح لها بزيادة
ن�سب االنبعاث لديها ،يف �سعيها لتحقيق
هدفها املتعلق برفع الدخل.
ولكن كم معادل هذا الدخل � 9آالف ،من
الب�صمة الكربونية لكل �شخ�ص؟ �إنه ما يعادل
تقريبا � 9أطنان من ثاين �أك�سيد الكربون لكل
ً
�سنويا .فحتى �إذا وافقت البلدان
�شخ�ص
ًّ
الغنية على تخفي�ض ن�سب االنبعاثات لديها
(7) Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. and
Kemp-Benedict, E. The Greenhouse
Development
Rights Framework: The Right
to Development in a Climate
Constrained World. 2nd
Edition. Berlin: Heinrich Böll
Foundation, 2008. Available
at: <www.ecoequity.org/docs/
>TheGDRsFramework.pdf

اىل هذا امل�ستوى ،وجنحت البلدان الفقرية
يف الوقت نف�سه يف الو�صول �إليه ،وحتى �إذا
�سارت حياتنا على خليط من الوقود احلفري
والطاقة املتجددة ،تخيل ما يعنيه هذا من
خ�صو�صا �إذا و�ضعنا
قدر الطاقة والكربون،
ً
يف االعتبار تقديرات عدد �سكان العامل التي
ت�صل اىل  7.6بليونات ن�سمة يف  2020و9.1
بليونات يف .2050
وعلى خلفية هذا امل�ستوى من الدخل ،ف�إن
الغايات التي و�ضعت يف �إطار الأهداف
الإمنائية للألفية ( )MDGsتبدو غري مالئمة
حتى �إذا حتققت يف عام �( 2015شيء لن
يكون من املمكن حتقيقه باملعدل احلايل).
فالبلدان النامية يجب �أن تتجنب م�سار
البلدان ال�صناعية غري امل�ستدام واالحتمايل.
وكلما بكروا يف التحول اىل انتاج وا�ستهالك
طاقة نظيفة ،كلما كان ذلك اف�ضل بالن�سبة
لكوكبنا ولنا جمي ًعا .ومع الزراعة وم�صايد
الأ�سماك امل�ستدامة ،واملحافظة على موارد
الغابات ،وتنمية الطاقة املتجددة ،وتخفيف
حدة الفقر ،وعدم امل�ساواة ،ف�سيكون لها
حظ يف التكيف ،ووفق التغري املناخي.
فالثورة اخل�ضـراء احلقيقية يف الزراعة
وم�صايد الأ�سماك ،وجتنب �إزالة الغابات،
ميكن �أن ت�ساهم يف التحكم يف الكربون،
وتقليل معدل الب�صمة الكربونية.
وقد مت ا�ستثناء البلدان غري الأع�ضاء يف
امللحق  1من االلتزامات اخلا�صة بالتخفي�ض.
ولكنها ت�ستطيع امل�ساعدة ،على �سبيل املثال
من خالل فر�ض �ضـرائب كربونية ت�صاعدية
ن�سبا زائدة،
على �أغنيائها ممن ي�ستهلكون
ً
مبكرا نحو الطاقة اللينة وم�سارات
واالنتقال
ً
التنمية منخف�ضة الكربون .وينبغي �أن يكون
االلتزام بقدراتها التحملية( )8هدف كل �أمة.
كما ينبغي �أن تكون املحافظة على ا�ستقرار
ال�سكان يف م�ستويات م�ستدامة ،حمل اهتمام
خا�ص لبلدان مثل الفلبني ،التي تنب�أت بنمو
�سكاين ي�صل اىل ما يزيد عن  100مليون يف
 2020وما يقارب  150مليون يف .2050
وت�صـر الدول ذات ن�سب االنبعاث العاملية،
على �أن تراكم م�ستويات االنبعاث �أدى اىل
( )8عدد الأفراد الذي ميكن دعمهم يف منطقة ما
يف �إطار حدود املوارد الطبيعية ،وبدون تدهور
يف البيئة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
للأجيال احلادية وامل�ستقبلية .انظر:
www.carryingcapacity.org
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مزيد من التقدم للبلدان النامية ،حيث
ترتفع امل�ستويات �سـري ًعا .ويف امل�ؤمتر
الثالث ع�شـر لأع�ضاء يف بايل� ،أندوني�سيا،
يف عام  ،2007ا�شري اىل ان اهداف
التخفي�ض امللزم لالنبعاثات ،ينبغي �أن
يطبق بالت�ساوي على ال�صني والهند .وهذه
ق�ضية �صعبة و�إ�شكالية ،وتنطوي على كثري
من التعقيدات اخلا�صة بـ"التفاو�ض" على
العدالة .ومن احلقيقي �أن انبعاثات ال�صني
تتزايد �سـري ًعا بحكم م�ستويات منوها
ال�سـريع ،واعتمادها على الفحم امللوث.
ولكن الرتكيز احلايل للكربون يف اجلو كان
نتيجة لرتاكم من البناء املتوا�صل على
مدى �أجيال ،وكان لل�صني �أو الهند ن�صيب
قليل يف هذا (على الرغم من �أن ب�صمتهما
الكربونية �ستظهر الحقًا ب�سبب منوهما
حاليا).
ال�سـريع
ً
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن متو�سط م�ستوى
االنبعاثات لدى ال�صني مازال �أقل بكثري
من مثيله يف الواليات املتحدة على م�ستوى
ن�صيب الفرد .فال�صني ت�ستخدم مواد خام
أي�ضا تقبل جباالً من النفايات
العامل ،ولكنها � ً
التي ال تريد بلدان �أخرى االحتفاظ بها يف
�أرا�ضيها .فهي تعيد تدوير نفايات العامل
وتقوم بزراعة م�ستدامة ،وا�ستزراع �أ�شجار
بكميات هائلة .واحلقيقة� ،أنه من املحتمل
�أن تكون ال�صني �أعلى قدرة على التحمل
من �أي مكان �آخر يف العامل ،فهي ترعى واح ًدا

من بني كل �ستة �أع�ضاء يف الأ�سـرة الب�شـرية،
ن�سبيا على هذا العدد
داخل مكان �صغري
ً
الهائل من ال�سكان .ومع ذلك قد يطرح املرء
�س�ؤاالً حول ثمن احلقيقة القائلة �إن منتجات
ال�صني رخي�صة للجميع .و�س�ؤال �آخر ،ملاذا
ال ت�ستطيع بكني التحول مرة واحدة اىل
�إنتاج نظيف وت�صنيع �سلع �أكرث ا�ستدامة.
ف�إذا كانت ال�صني ميكنها �إنقاذ االقت�صاد
العاملي مبا لديها من فائ�ض �أموال ،ملاذا
ال تنفقه يف تنظيف فو�ضاها ،وتنتقل اىل
م�سارها الأقل كربو ًنا يف التنمية؟
وانبعاثات الواليات املتحدة التي متثل ربع
�إجمايل انبعاثات العامل ،تظل مرتفعة ج ًدا.
انخفا�ضا طفيفًا للغاية يكاد
حيث �شهدت
ً
ال يذكر منذ  .1990وقد وردت الن�سبة يف
تقرير التنمية العاملية  :2006امل�ساواة
والتنمية مقدرة بـ 19.8ط ًنا/للفرد يف
ذاك العام( .)9وبالرغم من جناح دول �أوروبا
واليابان ودول �صناعة �أخرى ،يف التخفي�ض
�إال �أن جهودهم مازالت �أ�سفل معايري احلد
الأدنى لالنبعاث ،وفق بروتوكول كيوتو.
وعموما ،ف�إن انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
ً
العاملية ال�سنوية مل تنخف�ض منذ .1990
وهو �أمر يعني للبع�ض �إ�شارة على الرخاء،
كم�ؤ�شـر على �أن االقت�صاديات مازالت
تنمو .ويعني للبع�ض الآخر نذير �سوء ،حيث
ي�ضعنا بالقرب من املرحلة التي ال ميكن
عندها العودة ثانية .ومن ثم ف�إن جهود

التخفي�ض والتالقي ،يجب �أن ت�سفر عن
منع ارتفاع متو�سط احلرارة العاملية �أكرث
من درجتني مئويتني بحلول عام .2020
وهي العتبة التي نن�صح باحرتامها لنحيا� ،أو
دونها املوت .وعام  2020لي�س بعي ًدا ،كما
هو وا�ضح.

التكيف �أو االحت�ضار

�إن البلدان الفقرية ال ميكنها �أن تتحمل �أعباء
انتظار حدوث جهود التخفي�ض .فقد حتت�ضـر
قبل �أن حت�صل على العدالة .وبامل�ساعدة
�أو بدونها ،يجب �أن جتد طرقً ا للتكيف مع
التغري املناخي قبل فوات الأوان.
وي�شري مفهوم التكيف الوارد يف تقرير
التقييم الثالث للجنة احلكومات حول
التغي املناخي ،وامل�ؤ�صل يف العهد اخلا�ص
رُّ
بالهيئة منذ عام  ،1988اىل تعديالت يف
النظم البيئية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية؛
ا�ستجابة للمنبهات املناخية الفعلية �أو
املتوقعة و�آثارها( .)10فهو ي�شري اىل
تغيات يف العمليات� ،أو املمار�سات� ،أو يف
رُّ
الهياكل البنيوية؛ لتخفيف �أو وقف الأ�ضـرار
املحتملة� ،أو الإفادة من الفر�ص املرتبطة
بتغريات املناخ .وتت�ضمن تعديالت لتقليل
ه�شا�شة املجتمعات واملناطق �أمام التغري
املناخي وتبعاته.
مرجع امل�ستخدم حول �إطار العمل ل�سيا�سات
التكيف User’s Guidebook on the
Adaptation Policy Framework
ملرفق البيئة العاملي التابع للربنامج
يعرف التكيف
الإمنائي للأمم املتحدة،
ِّ
ب�أنه “عملية يتم مبقت�ضاها تعزيز وتطوير
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ،للتخفيف من،
والتغلب على ،تبعات التغري املناخي مبا
فيها املتغريات املناخية"(.)11وي�شمل
�إطار العمل ل�سيا�سات التكيف� ،سبعة
(9) World Bank. World Development
Report 2006: Equity and Development.
Washington, DC.
(10) IPCC. “Climate Change 2001: Impacts,
Adaptation, and
Vulnerability”.
Contribution of Working Group II to
the Third Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change. Cambridge: Cambridge
University Press.
(11) Available at: <maps.grida.no/go/
 g r a p h i c /p r o j e c t e d -i m p a c t -o fclimate-change>.
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عنا�صـر :حتديد جمال امل�شـروع ،وتقييم
اله�شا�شة احلالية ،وو�صف وتعيني املخاطر
امل�ستقبلية ،وتطوير ا�سرتاتيجية تكيف،
وموا�صلة عملية التكيف ،و�إ�شـراك الأطراف
املعنية ،وتعزيز القدرة التكيفية .وتعتمد
القرارات اخلا�صة بكيفية ا�ستخدام هذا
الإطار ،على العمل ال�سابق للدولة ،وحاجاتها
و�أهدافها ومواردها(.)12
وفقًا للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بالتغري املناخي  IPCCت�شمل املتطلبات
التي يجب تلبيتها لبلد ما كي يكون ذا قدرة
تكيفية عالية :اقت�صاد م�ستقر ورخاء ،ودرجة
عالية من التكنولوجيا على جميع امل�ستويات،
و�أدوار وم�س�ؤوليات بعيدة عن النمط اخلطي
لتطبيق ا�سرتاتيجيات التكيف ،ونظم للبث
وتداول املعلومات حول التغري املناخي
والتكيف على امل�ستوى الوطني والإقليمي
والدويل ،وتوزيع متكافئ للموارد .وهذا يف
الأ�سا�س با�ستبعاد البلدان غري الأع�ضاء يف
امللحق .1
وقد مت التعامل مع االهتمام والقلق
املتزايد حول التكيف عرب قرارات من
قبل هيئة م�ؤمتر الأطراف ) .(COPوقد
حددت اتفاقات مراك�ش التي خرج بها
م�ؤمتر الأطراف يف دورته ال�سابعة �أدوات
و�آليات لتدعيم التكيف ،ت�شمل :خلق ثالثة
�صناديق دعم جديدة� :أ) ال�صندوق اخلا�ص
بالتغري املناخي ،حتت مظلة اتفاقية
�إطار العمل للتغري املناخي للأمم املتحدة
 UNFCCCلتدعيم "تطبيق �أن�شطة
التكيف ،حيث تتوافر املعلومات الوافية".
ب) �صندوق البلدان الأقل تنمية ،املكر�س
لإعداد وتطبيق برامج عمل التكيف الوطنية
( )NAPAsو"�سيتعامل مع �أن�شطة �أولوية
تواجه احلاجات والق�ضايا امللحة واملبا�شـرة،
للبلدان الأقل تنمية ،يف ما يتعلق بالتكيف
مع �آثار التغري املناخي ال�ضارة" .ج) �صندوق
التكيف ،وقد ت�أ�س�س حتت بروتوكول كيوتو.
ويتلقى امل�شورة من املرفق البيئي العاملي
يف عملياته.
وتعترب الزراعات وامل�صايد امل�ستدامة،
(12) Dougherty, B. and Spanger-Siegfried,
E. User’s Guidebook on the Adaptation
Policy Framework. Boston: Stockholm
Environment Institute US and United
Nations Development Programme
(UNDP), 2005.

والغابات ،و�إدارة توزيع املياه ،و�إدارة
النفايات البيئية ،هي م�سارات التكيف
التي ميكن �أن ت�ساعد يف تربيد الكوكب.
كما �أن �ضمان الأمن الغذائي ي�ستدعي
راديكاليا يف الطريقة التي يتم
تغيريا
ً
ً
بها هذا الإطار.وهي ر�ؤية القت منا�صـرة
دائمة من حركات الفالحني على م�ستوى
العامل .وقد نال هذا دفعة داعمة قوية من
التقييم الدويل للمعرفة الزراعية ،والعلوم
والتكنولوجيا للتنمية ( )IAASTDيف
م�ؤمتر عقد يف ني�س�سان�/إبريل  2008يف
جوهان�سربج بجنوب �أفريقيا .وقد �أقرت هذه
املنظمة بالعيوب التي تعرتي تكنولوجيا
الثورة اخل�ضـراء ،واعرتفت بالدور احلرج
للمعرفة الأ�صلية والزراعة امل�ستدامة،
يف حتقيق الأمن الغذائي .وقد �أ�صدرت
تقريرا ي�شري اىل �أن الزراعة احلديثة
املنظمة
ً
�ست�ضطر اىل التغري ب�صورة راديكالية ،من
منوذج ال�شـركات املهيمن� ،إذا �أراد العامل
�أن يتجنب االنك�سار االجتماعي واالنهيار
البيئي(.)13
أي�ضا عار�ضته �أ�سرتاليا،
وينتقد التقرير � ً
وكندا ،والواليات املتحدة التعديل الوراثي،
وحتويل �أرا�ضي الزراعة اىل حقول لإنتاج
الوقود احليوي .وقد ذُكر �أن ما ي�سمى
بالتعديل الوراثي ،مل يكن الطريقة املنا�سبة
لتغذية فقراء العامل.و�أن تزايد حقول
الوقود احليوي ،لتغذية ال�سيارات ،على
الأرا�ضي التي ُيفرت�ض �أن ت�ستزرع لإطعام
النا�س� ،سوف يزيد بال �شك الطني ِبلّة ،يف ما
يتعلق باجلوعى على م�ستوى العامل ،وبو�ضع
الأمن الإن�ساين الذي �أ�صبح بالفعل �شديد
اله�شا�شة(.)14
وبالرغم من ظهور التكيف كم�س�ألة
�سيا�سية رئي�سية يف املفاو�ضات حول
التغري املناخي.فلم حتظَ الق�ضية حتى الآن
بتناول �أو مواجهة قوية يف التخطيط لتطوير
ال�سيا�سات على جميع الأ�صعدة .وبناء
قدرة تكيفية� ،أو حتقيق الأهداف الإمنائية
متاما عن منو االقت�صاد،
للألفية ،يختلف
ً
والعمل على التنمية كاملعتاد .فالأمر يتعلق
(13) IAASTD. Agriculture at the Crossroads:
Global Report. Washington, DC: Island
Press. 2008.
(14) Vidal, J. “Change in Farming Can Feed
World–Report”. The Guardian, 16 April
2008.

بتحقيق عدالة اجتماعية وبيئية؛ ك�شـرط
�ضـروري والزم لت�أمني م�سار اال�ستدامة.

العدالة يف
والتكنولوجيا

نقل

الأموال

ت�شري اتفاقية �إطار العمل املعنية بالتغري
املناخي ،اىل �أن البلدان الغنية مل َزمة بواجب
عمل حتويالت اىل البلدان النامية.ولكن
هذا ال يعني �أن نكون مت�سولني .ف�إذا حتول
الفالحون الفقراء اىل الزراعة الع�ضوية� ،أو
قام ال�صيادون على م�ستوى البلديات ب�إدارة
مواردهم ال�ساحلية بطريقة �سليمة ،ف�إنهم
�سيقومون بهذا لي�س من �أجل �أنف�سهم
فح�سب ،بل من �أجلنا جمي ًعا .ف�إذا اهتم بلد
فقري بتنوعه احليوي ،ف�إنه يقوم بخدمة
جليلة للب�شـرية جمعاء .وهذه اجلهود ت�ستحق
�أن تعو�ض� ،أو �أن يتم مبادلتها بطريقة ما،
مثال من خالل فر�ض �ضـريبة كربون على
الأغنياء ،وم�ساعدات تنموية ر�سمية موحدة،
و�إلغاء غري م�شـروط للديون ،و�شـروط جتارة
�أكرث �إن�صافً ا ،ونقل للتكنولوجيا �أو �أي
�أ�شكال �أخرى من املوارد.
�إن متويل اال�ستقرار املناخي يتطلب �أمواالً
�ضخمة .وقد ذكرت م�ؤ�س�سة �أوك�سفام
الدولية(� )15أن متويل اال�ستقرار املناخي
يف البلدان النامية� ،سيتكلف على الأقل 50
�سنويا ،بالإ�ضافة اىل امل�ستوى
بليون دوالر
ً
احلايل من م�ساعدات التنمية الر�سمية ،والتي
ت�شمل متويل االلتزامات اخلا�صة بالأهداف
الإمنائية للألفية .ومع ذلك ففي عر�ضه
لتقرير التقييم الرابع يف بايل ،ذكر رئي�س
جلنة احلكومات املعنية بالتغري املناخي
"با�شوري" ان "تكلفة التخفي�ض ال ت�صل اىل
�سنويا ب�أقل
هذا املبلغ الكبري" حيث تقدر
ً
من  1%من �إجمال الناجت القومي العاملي.
ومبا �أن البلدان الغنية تتكفل ب�إنقاذ البنوك
الكربى التي ت�سببت يف الفو�ضى املالية
العاملية الراهنة ،فمن املن�صف للبلدان
النامية �أن تطلب كفالة �إنقاذ م�ساوية
(15) Oxfam International. “Adapting to
Climate Change: What’s Needed in Poor
Countries and Who Should Pay”. Oxfam
Briefing Paper 104, May 2007. Available
from:
<www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/adapting%20to%20climate%20
change.pdf>.
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ملكافحة الفقر العاملي ،و�إعادة ت�أهيل
البيئة وا�ستقرار نظامها املناخي.
وبالرغم من �أن �أطراف امللحق  1يتفقون
على �أن التغري املناخي ميثل التهديد الأكرث
خطورة للتنمية امل�ستدامة ،ف�إن �أعمالهم
حتى يومنا هذا ،وبب�ساطة ،جاءت خميبة
للآمال .فالقرارات التي اهتمت حقيقة
مبكافحة الفقر ،ومواجهة الب�ؤ�س العاملي
غالبا ما تنتهي
التي ت�أخذ وق ًتا طويال ج ًدا،
ً
بعدم الكفاية� ،أو حتى بتحوالت �صافية
�سلبية ملحقة بتوابع ثقيلة .ف�ضالً عن
ذلك ،ف�إن الأغنياء �أنف�سهم يجب �أن يبد�أوا
يف تغيري جاد وجذري للطريقة التي يرون
فيها العامل ،وكيفية �إنتاجهم وا�ستهالكهم.
مبعنى �آخر ،يجب �أن يقلعوا عن منط حياتهم
غري امل�ستدام.

الكبح يربد الأر�ض

كوكبا
يربد
ً
ما ال�سيناريو الذي ميكنه �أن ّ
كالأر�ض ،تزداد درجة حرارته ،فينقذنا
من كارثة �سيناريو 350 :جزيئًا كربو ًنا� ،أم
450؟ � ًّأيا كانت الإجابة ،ينبغي حلجم العمل
�أن يكون هو نف�سه يف احلالتني :يجب �أن
نكبح جماحنا .و�إذا توخينا احلزم واحل�سم،
ف�إن ال�سيناريوات لي�ست تنب�ؤات�.إنها
متثل جماالً من الإمكانات التي ميكن �أن
تقود اىل بدائل خمتلفة للم�ستقبل .ومبا �أن
امل�ستقبل يف طبعيته غري قابل للتنب�ؤ ،ف�إنه
ال يوجد يقني حول ما �سوف يعود علينا من
قيامنا ب�سيناريوات كثرية .ومع ذلك ف�إن
ال�سيناريوات مفيدة ،لأنها متثل �أحد �أ�سباب
عدم �إمكانية التنب�ؤ وعدم اليقني ،وهو
القيام بعمل �إن�ساين �أو �إمكانية القيام به
لتغيري م�سار الأحداث .وامل�ستقبل يت�شكل

بوا�سطة ما نعتقد �أنه �سوف يكون ،وبوا�سطة
ما نقوم به كي جنعله يحدث فعالً.
والغريب يف الأمر� ،أن الك�ساد العاملي احلايل
قد يتحول اىل نعمة ُمق ّن َعة .ورمبا كلما
تعمقت خ�سائره ،وطالت ،كلما كانت �أف�ضل
بالن�سبة لنا جمي ًعا .فنمو �أقل يعني انبعاثات
�أقل ،و�ضغوطً ا �أقل على البيئة .والإنتاج
النظيف والتخفي�ض العاملي ال�ستهالك
الفرد ،يعني ب�صمة كربونية �أقل ،ورمبا حياة
�أكرث �صحة .ورمبا �ستحدث كل هذه الأ�شياء
بغ�ض النظر عما �ست�أتي به املفاو�ضات
املناخية يف كوبنهاجن وما بعدها.
فهل لدينا وقت لإنقاذ �أنف�سنا؟ قد تكون
الإجابة :نعم ،وال .ولكن يف كل احلاالت ،ليتنا
ال جنيب ب�أن جيلنا مل يفعل ما يكفي من �أجل
العدالة.
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