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االفتتاحية

د. إيمان رجب

ــر  ــة مص ــيخ بجمهوري ــرم الش ــي ش ــنوية COP27 ف ــاخ الس ــة المن ــاد قم ــع انعق ــن م بالتزام
العربيــة، تســتمر المناقشــات المتعلقــة بتأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى حالــة األمــن بصفــة 
عامــة وعلــى السياســات األمنيــة بصفــة خاصــة، وتكشــف هــذه المناقشــات عــن أنــه ال يوجــد 
تصــور مركــزي حــول عالقــة األمــن بالتغيــرات المناخيــة، ويرتبــط بذلــك اســتخدام عبــارات من 
قبيــل »أزمــة المنــاخ« و»أضــرار المنــاخ« و»التحديــات المناخيــة« دون أن تعطــي هــذه العبــارات 

معانــي واضحــة لعالقــة المنــاخ باألمــن أو بانعــدام األمــن. 

ورغــم ذلــك، توجــد شــواهد مــن مناطــق عــدة فــي العالــم تفيــد بــأن التغيــرات المناخيــة إمــا 
تســببت فــي كــوارث بيئيــة أثــرت بشــكل مباشــر علــى األمــن القومــي لــدول بعينهــا، أو أنهــا 
أصبحــت تســاهم فــي خلــق بيئــة تضعــف حالــة األمــن فــي الدولــة بصفــة عامــة وأصبحــت 
تلعــب دورًا مضاعفــًا Multiplier يزيــد مــن حــدة طائفــة أخــرى مــن التهديــدات المؤثــرة علــى 

األمــن القومــي ســواء االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية.

وفــي هــذا الصــدد، حــذر صنــدوق النقــد الدولــي بشــكل متكــرر طــوال الســنوات الماضيــة 
مــن اآلثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى قــدرة الــدول الناميــة علــى االســتمرار فــي 
ــد مــن  تحقيــق معــدالت جيــدة مــن النمــو االقتصــادي، الســيما وأن هــذه التغيــرات قــد تزي
إضعــاف البنــى التحتيــة مــن طــرق وســكك حديــد ووســائل نقــل والتــي هــي ضعيفــة أصــاًل 
فــي معظــم الــدول الناميــة، بينمــا تعــد البنيــة التحتيــة عنصــرًا مهمــًا فــي خطــط تحقيــق 

نمــو اقتصــادي مرتفــع.  

الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة مثــل الفيضانــات والســيول  البيئيــة  كمــا أن الكــوارث 
المتكــررة بشــكل مفاجــيء، تتســبب فــي خســائر ماليــة كبيــرة القتصــادات الــدول نتيجــة 
األضــرار الماديــة التــي تلحــق بالمبانــي والطــرق ووســائل النقــل وارتفــاع تكلفــة إعــادة البنــاء 
فــي المناطــق المتضــررة، فضــاًل عــن تكلفــة تعطــل األنشــطة االقتصاديــة طــوال فتــرة 

الفيضانــات والســيول. 

وفــي إطــار اهتمــام مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية بالمســاهمة فــي 
إثــراء المناقشــات ذات الصلــة باألبعــاد األمنيــة للتغيــرات المناخيــة، يحــوي هــذا الملــف 
خمــس مســاهمات تناقــش هــذه العالقــة بيــن التغيــرات المناخيــة وخمــس قضايــا أمنيــة 
ــي  ــلحة ف ــات المس ــا، والصراع ــي أفريقي ــاني ف ــن اإلنس ــا، واألم ــي أوروب ــة ف ــن الطاق ــي أم ه
هــذه  وكتــب  الســاحل،  منطقــة  فــي  واإلرهــاب  الروســية-األوكرانية،  والحــرب  أفريقيــا، 
ــورة  ــل، ودكت ــد قندي ــور أحم ــم دكت ــه وه ــز وباحثي ــراء المرك ــن خب ــة م ــاهمات خمس المس
ــعد. ــمة س ــتاذة بس ــة، وأس ــد عليب ــتاذ أحم ــب، وأس ــان رج ــورة إيم ــم، ودكت ــرة عبدالحلي أمي
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لتغري  املتحدة  األمم  التفاقية  األطراف  مؤمتر  انعقاد  مع 
الشيخ  رشم  مدينة  يف   ،)COP27( )كوب27(  املناخ 
املرصية يف الفرتة من 6 إىل 18 نوفمرب 2022، يواجه العامل 
»خطرًا مزدوجًا« يتمثل يف تسارع وترية تغري املناخ بمعدل 
رسيع للغاية نتيجة ارتفاع درجة حرارة األرض، ويف حالة 
من عدم االستقرار الشديد يف أسواق الطاقة العاملية منذ 
نشوب األزمة الروسية–األوكرانية يف 24 فرباير 2022. 

 68 متوسط    من  اخلام  للنفط  العاملي  السعر  ارتفع  إذ 
إىل حوايل 124 دوالرًا  للربميل يف عام 2021  دوالرًا 
يف عام 2022، يف حني قفز سعر الغاز الطبيعي يف أوروبا 
 / اوات  ج مي لكل  يورو   345 بلغ  قيايس  مستوى  إىل 
لربميل  والر  د  600 سعر  حوايل  يعادل  ما  وهو  ساعة، 
النفط اخلام. وال شك أن استمرار هذا »اخلطر املزدوج« 
من  كثري  عىل  ملدى  ا بعيدة  سلبية  تداعيات  له  سيكون 
واالقتصادية  األمنية  النواحي  يف  العامل  ودول  شعوب 

واالجتامعية والسياسية. 
حرارة  لدرجة  العاملي  املتوسط  أن  املناخ  خرباء  يقول 
مئوية،  درجة   1.1 بنحو  بالفعل  ارتفع  حاليًا  األرض 
مقارنة بام كان عليه يف عرص ما قبل الثورة الصناعية )خالل 
الفرتة من عامي 1850 و1900(، مما سوف يضخم من 
العامل،  أنحاء  مجيع  يف  املناخية«  »الصدمات  وشدة  تواتر 
كالفيضانات وموجات احلرارة وحرائق الغابات واجلفاف 
والعواصف الشديدة وغريها، مع ما لذلك من تداعيات 

بيئية واجتامعية واقتصادية بالغة السوء. 
بل ويتوقع هؤالء أيضًا أن تزداد خماطر الظواهر املناخية 
من  أنه  إىل  مشريين  احلايل،  القرن  بقية  خالل  املتطرفة، 
يف  العاملية  احلرارة  درجة  متوسط  يستمر  أن  املرجح 
عام  بحلول  مئوية  درجات   6-4 إىل  يصل  بام  االرتفاع 
ارتفاع  يف  املتسببة  الغازات  انبعاثات  ظلت  إذا   ،2100
درجة حرارة األرض )GHG(، وعىل رأسها ثاين اكسيد 
الكربون، عىل مسار النمو احلايل، وهو حتول غري مسبوق 
العديد  وجيعل  العامل  من  شاسعة  مساحات  بدمار  هيدد 
اهليئة  لتأكيدات  وفقًا  للعيش،  صاحلة  غري  املناطق  من 

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 2021.

أمن المناخ وأمن الطاقة: هدفان متعارضان أم متكامالن؟

أمن املناخ ورضورة »حتول الطاقة«
ملستقبل  اخلطرية  التهديدات  هذه  مواجهة  أجل  ومن 
البرشية وحتقيق »أمن املناخ«، زاد االهتامم العاملي بام يعرف 
اخلطوات  إحدى  تعد  التي  الطاقة«،  »حتول  بسياسات 
باريس  اتفاقية  هدف  لتحقيق  والرضورية«  »العاجلة 
ملواجهة التغري املناخي العاملي )التي تم التوصل إليها يف 
متوسط  يف  »الزيادة  إبقاء  يف  واملتمثل  ديسمرب2015(، 
درجة احلرارة العاملية أقل بكثري من درجتني مئويتني فوق 
من  للحد  اجلهود؛  ومتابعة  الصناعة  قبل  ما  مستويات 
ارتفاع درجة احلرارة إىل 1.5 درجة مئوية فوق مستويات 
هو  العاملي  الطاقة  قطاع  ألن  وذلك  الصناعة«،  قبل  ما 
السبب الرئييس يف إنتاج ثلثي االنبعاثات العاملية املتسببة يف 

ارتفاع درجة حرارة األرض والتغري املناخي. 

إبعاد  الطاقوي«  »االنتقال  أو  الطاقة«  بـ»حتول  ويقصد 
متزايد  هاميش  دور  إىل  والفحم  الطبيعي  والغاز  النفط 
يف معادلة الطاقة العاملية، وبروز مصادر الطاقة املتجددة 
والكتلة  واهليدروجني  الرياح  وطاقة  الشمسية  كالطاقة 
مصادر  من  )املنتجة  الكهرباء  نحو  ل  والتحوَّ احليوية، 
يف  الطبيعي(  والغاز  البرتول  من  بداًل  املتجددة،  الطاقة 
االستخدامات املختلفة كالنقل مثاًل، كلام كان ذلك ممكنًا 

واقتصاديًا.

كفاءة  حتسني  أيضًا  الطاقة«  »حتول  مالمح  أبرز  ومن   
من  املنتج  الوقود  عىل  االعتامد  وزيادة  الطاقة  استخدام 
ذلك  سواء  امليثانول،  أو  امليثان  مثل:  املتجددة،  املصادر 
امُلنتج من املصادر احليوية، أو من اهليدروجني امُلنتج من 
احليوي  الوقود  أنواع  نرش  وكذلك  املتجددة،  املصادر 
بعض  أو  النباتية،  الزيوت  من  واملستخلصة  األخرى 

املخلفات الزراعية والبلدية. 

الدولية  الوكالة  أجرته  حتليل  أظهر  السياق،  هذا  ويف 
الطاقة  مرشوعات  نرش  أن   »IRENA« املتجددة  للطاقة 
املتجددة، بالتزامن مع حتسني كفاءة الطاقة، يوفر الطريقة 
بنسبة  خفض  لتحقيق  التكلفة  حيث  من  فعالية  األكثر 
90% يف االنبعاثات املرتبطة بالطاقة، مشريًا إىل أن وقف 
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درجة   1.5 فوق  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع  ظاهرة 
النظيفة  الطاقة  من   %80 إىل  الوصول  سيتطلب  مئوية 

بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050.

األزمة األوكرانية وجدل ساخن حول »حتول الطاقة«
من  عليها  ترتب  وما  الروسية-األوكرانية،  األزمة  أدت 
ارتفاع صاروخي يف األسعار العاملية للنفط والغاز نتيجة 
استخدام »سالح الطاقة« من جانب الدول الغربية بقيادة 
الواليات املتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، إىل 
وقد  الطاقة«.  »حتول  بسياسات  العاملي  االهتامم  تراجع 
أبرزها:  من  لعل  عوامل  عدة  نتيجة  الرتاجع  هذا  جاء 
أنحاء  كافة  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الضغوط  تفاقم 
السلع  ألسعار  القيايس  االرتفاع  مع  بالتزامن  العامل، 
الغذائية ومنتجات الطاقة، وسط شح اإلمدادات العاملية 

وعجزها عن تلبية احتياجات املستهلكني. 

املالية  األعباء  ارتفاع  بسبب  أيضًا  الرتاجع  هذا  جاء  كام 
وبالتايل  والرشكات،  احلكومات  كافة  منها  تعاين  التي 
آماهلا  لتحقيق  اإلضايف  املايل  احليز  ملعظمها  يتوفر  يعد  مل 
لبلوغ  الرضورية  الطاقة  حتول  سياسات  تنفيذ  بشأن 
عام  بحلول  االنبعاثات  وتصفري  الكربوين  احلياد  هدف 
2050. وهنا يشار إىل أن التقديرات املتخصصة تكشف 
تريليون دوالر خالل  أكثر من 200  عن رضورة توفري 
تريليونات   6 من  أكثر  أي  القادمة،  الثالثني  األعوام 
الطاقة  حتول  سياسات  تطبيق  أجل  من  سنويًا،  دوالر 
وحتقيق  العاملي،  املناخ  تغري  ملواجهة  العامل  يف  الرضورية 

أهداف اتفاقية باريس. 

ويف هذا السياق، عاد اجلدل من جديد يف كثري من الدوائر 
العاملية بشأن التعارض أم التكامل بني حتقيق هديف »أمن 
املناخ« الرامي إىل مواجهة التغري املناخي العاملي وحتقيق 
التنمية املستدامة وبني »أمن الطاقة« واحلاجة إىل احلصول 
عىل الطاقة بأسعار مقبولة، وبشكل آمن ومستقر، حتى 
كثري  يف  والسياسية  االجتامعية  االضطرابات  تتزايد  ال 
من دول العامل، والتي قد تنجم عن ارتفاع أسعار الوقود 

بأشكاله املختلفة. كام ثارت أيضًا تساؤالت مهمة بشأن 
هديف  حتقيق  بني  تعارض  أم  تكامل  هناك  كان  إذا  ما 
إذا كان  الطاقة، وما  املناخي وتعزيز أمن  التغري  مواجهة 
اهلدفان مها وجهني لعملة واحدة؟ أم أن تعزيز أحدمها 

قد يمثل هتديدًا لآلخر؟
ويف اإلجابة عىل هذه التساؤالت، برز فريقان رئيسيان: 
هدف  حتقيق  تعارض  عىل  أنصاره  يؤكد  األول  الفريق 
وحتقيق  املناخي،  التغري  مواجهة  هدف  مع  الطاقة  أمن 
مؤيدو  ويرى  القصري.  املدى  يف  األقل  عىل  املناخ،  أمن 
هذا الفريق أنه من السابق ألوانه تبّني سياسات متطرفة 
ملواجهة تغري املناخ العاملي من خالل وقف االستثامرات 
اجلديدة يف قطاع النفط والغاز بشكل »شبه كامل«، قبل 
تأمني بدائل مناسبة وقابلة للتطبيق. فمثل هذه السياسات 
ستؤدي، عىل األرجح، إىل تقويض أمن الطاقة، وبالتايل 
التأثري سلبًا عىل استقرار االقتصاد العاملي. ويدلل أنصار 
هذا الفريق عىل صحة وجهة نظرهم باإلشارة إىل »الردة 
بسياسات  يتعلق  فيام  متقدمة  دول  قادهتا  التي  الكربى« 
فرباير  يف  الروسية-األوكرانية  األزمة  بداية  منذ  الطاقة 
2022، لدرجة أن بعضها، أملانيا عىل سبيل املثال، كان 
من  االنسحاب  رضورة  عن  األزمة  هذه  قبل  يتحدث 
استثامرات الطاقة التقليدية، ثم مل يلبث مع األزمة أن عاد 
احلاجة  تفرضه  طاقة  كمصدر  الفحم  الستخدام  حتى 

وظروف اللحظة الراهنة. 
ومن جهة أخرى، يؤكد أنصار هذا الفريق أيضًا عىل أن 
مصادر  استبدال  خالل  من  املناخ  أمن  حتقيق  مساعي 
الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة املتجددة »ليست محيدة« 
يف كل األحوال. فعىل سبيل املثال، قد يؤدي زيادة االعتامد 
فاتورة  ارتفاع  إىل  الكهرباء،  إنتاج  يف  الطبيعي  الغاز  عىل 
العامل بشكل »رهيب«، وبالتايل  االسترياد لعدد من دول 
تعرض اقتصادها واستقرارها االجتامعي واألمني للخطر. 
أجل  النووية، من  الطاقة  االعتامد عىل  يكون  قد  كذلك، 
حتقيق أمن املناخ عن طريق خفض االنبعاثات املتسببة يف 
املشكالت  ارتفاع درجة حرارة االرض، عاماًل يف زيادة 
األمنية املرتبطة باالنتشار النووي، فضاًل عن بروز خطر 
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قيام اجلامعات اإلرهابية بمهامجة حمطات الطاقة النووية أو 
بمحاولة صنع قنبلتها النووية مبارشة.

أن  أيضًا  الفريق  هذا  مؤيدو  يرى  ذلك،  مع  وبالتزامن   
عزوف مؤسسات التمويل الدولية والصناديق السيادية 
النفط  مرشوعات  متويل  عن  أيضًا  العاملية  واملصارف 
والغاز الطبيعي يف الفرتة القادمة، يف ضوء التزامها املتزايد 
بتمويل املرشوعات الرامية إىل حتقيق »احلياد الكربوين« 
املتسببة  االنبعاثات  وإزالة  إطالق  بني  ما  التوازن  )وهو 
يف ارتفاع درجة حرارة األرض التي ينتهي هبا املطاف إىل 
ألنه  الطاقة  ألمن  خطريًا  هتديدًا  يمثل  اجلوي(  الغالف 
سوف يعرقل زيادة اإلنتاج يف املستقبل، وبالتايل حدوث 

قفزات كبرية ودورية يف األسعار. 

كذلك، يرى أنصار الفريق األول أيضًا أن تعارض املناخ 
اإلخفاقات  من  عدد  ضوء  يف  واقع  أمر  الطاقة  أمن  مع 
العاملية  االتفاقات  تنفيذ  يف  التارخيية  اخلربة  طالت  التي 
الوفاء  عدم  أمهها  من  والتي  املناخي،  التغري  ملواجهة 
عن  املتقدمة  الدول  ختلفت  إذ  النامية.  الدول  بمساعدة 
مساعدات  بتقديم  اخلاصة  السابقة  بتعهداهتا  الوفاء 
مقدمتها  ويف  املناخي،  التغري  ملكافحة  النامية  للدول 
مرشوعات حتول الطاقة، والتي كان من املقرر أن تصل 
إىل 100 مليار دوالر سنويًا بحلول عام 2020، ولكن 

لألسف مل يتحقق ذلك. 

تكامل  الثاين عىل  الفريق  أنصار  يؤكد  مقابل ذلك،  ويف 
هديف أمن املناخ وأمن الطاقة، مشريين إىل أن السياسات 
عىل  االعتامد  تقليل  إىل  الرامية  اهليكلية  واإلصالحات 
ليس  تؤدي،  سوف  الطاقة  قطاع  يف  األحفوري  الوقود 
الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  إىل خفض كبري يف  فقط، 
أيضًا  وإنام  األرض(،  حرارة  درجة  ارتفاع  يف  )املتسببة 
سوف تساعد يف حتسني أمن الطاقة يف مجيع أنحاء العامل 

يف املدى البعيد. 

سياسات  تتلقى  أن  أيضًا  الفريق  هذا  مؤيدو  ويتوقع 
كثري  التزام  بفضل  قوية«،  »دفعة  العامل  يف  الطاقة  حتول 
بحلول  الكربوين«  »احلياد  إىل  بالوصول  العامل  دول  من 

التكنولوجية  التطورات  وبفضل  احلايل،  القرن  منتصف 
املتجددة،  الطاقة  مرشوعات  يف  التكاليف  وانخفاض 
الرياح.  وطاقة  الشمسية  بالطاقة  املرتبطة  تلك  خاصة 
قادرة  املتجددة  الطاقة  تقنيات  من  العديد  أصبحت  إذ 
عىل املنافسة من حيث التكلفة مع الوقود األحفوري يف 
قطاع الطاقة، بعد املستويات القياسية التي وصلت إليها 

األسعار العاملية للبرتول والغاز الطبيعي.

 ويف الوقت نفسه، يشعر أنصار الفريق الثاين بالتفاؤل بعدما 
تولد، من وجهة نظرهم، زخم ال رجوع فيه بشأن انتشار 
التقنيات  بدأت  أن  بعد  خاصة  املتجددة،  الطاقة  مصادر 
اجلديدة يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغريمها، والتي 
إىل  طريقها  جتد  الكهرباء،  قطاع  يف  الغالب  يف  حدثت 

قطاعات أخرى، مثل: النقل والصناعة واملباين. 

وبالتزامن مع ذلك، أسهمت االبتكارات يف جمال الرقمنة 
الطاقة  مصادر  ازدهار  إمكانية  توسيع  يف  الطاقة  وختزين 
عقد  قبل  تصورها  املمكن  من  يكن  مل  بطرق  املتجددة 
واحد من الزمن. ويشدد مؤيدو هذا الفريق عىل رضورة 
أن توازن سياسات املناخ وأمن الطاقة يف العامل بني احلاجة 
إىل مواجهة التغري املناخي العاملي وحتقيق التنمية املستدامة 
احلصول  إىل  احلاجة  وبني  ناحية  من  الطويل  املدى  عىل 
عىل الطاقة بشكل مستقر وآمن وبأسعار مقبولة يف املدى 
االضطرابات  تتزايد  ال  حتى  أخرى،  ناحية  من  القصري 

االجتامعية والسياسية يف كثري من دول العامل.  

أى  نظر  وجهة  صحة  عن  النظر  وبغض  حال،  أية  عىل 
العامل،  يف  السياسات  صانعو  سيحتاج  الفريقني،  من 
دمج  عىل  الرتكيز  إىل  املقبلة،  الفرتة  خالل  شك،  بدون 
هديف أمن املناخ وأمن الطاقة معًا يف عملية وضع وتنفيذ 
اإلسرتاتيجيات الوطنية للطاقة واملناخ يف املستقبل، وهو 
الواقع،  بالفعل عىل أرض  الذي اختذته عدة دول  األمر 
للطاقة  أنشأت وزارة جديدة  التي  املتحدة،  اململكة  مثل 
مبعوثًا  عينت  التي  املتحدة  والواليات  املناخ،  وتغري 
للرئيس األمريكي للمناخ يف البيت األبيض، وعدد من 

الدول اخلليجية التي عينت مبعوثني للمناخ والطاقة.
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واقعًا  املختلفة  وتأثرياهتا  املناخية  التغريات  أصبحت 
ملموسًا ىف عاملنا، فلم تعد هناك دولة أو إقليم ىف العامل 
التغريات  تأثريات  عن  وجمتمعاته  بنفسه  النأى  يستطيع 
املناخية، إال أن الدول الضعيفة واهلشة تظل األكثر تأثرًا 
مع  والتكيف  املرنة  لالستجابة  مقومات  من  تفتقده  ملا 

التهديدات املختلفة.

لتفاقم  أكرب  الحتامالت  عرضة  الدول  هذه  تصبح  كام   
ندرة  ظل  ىف  املناخية  بالتغريات  املرتبطة  الرصاعات 
البنية  ضعف  وكذلك  الفقر  معدالت  وتزايد  املوارد 
الطقس  تواتر  فزيادة  احلكم،  ومؤسسات  التحتية 
املتطرف، وذوبان األهنار اجلليدية، وقرص مواسم النمو، 
ستضيف إىل الضغوط التي تعيش يف ظلها املجتمعات ىف 

هذه الدول. 

عدم  عىل  والباحثني  العلامء  إمجاع  من  الرغم  وعىل 
والرصاع  املناخية  التغريات  بني  مبارشة  عالقة  وجود 
حمفز  عامل  املناخية  التغريات  إن  القول  يمكن  املسلح، 
للرصاعات ضمن جمموعة من العوامل األخرى املسببة 
له. ويف السنوات األخرية، ُعرف تغري املناخ بأنه »عامل 
ألقاه يف فرباير 2021  للتهديد«، ويف خطاب  مضاعف 
أنطونيو  العام  الدويل، وصف األمني  أمام جملس األمن 
غوترييش تغري املناخ بأنه »مضاعف لألزمة« له تداعيات 

عميقة عىل السالم واالستقرار الدوليني.

وتتصاعد توقعات الرصاعات املستقبلية بشأن التغريات 
املناخية وتداعياهتا املختلفة، ويمكن التعامل مع مظهرين 
للعالقة بني التغريات املناخية والرصاع املسلح، مما يعرب 
تأثريات  ناحية، تربز  الظاهرتني. فمن  التداخل بني  عن 
التغريات املناخية بصورة خطرية ىف الدول التى تعانى من 
الرصاعات املسلحة. ومن ناحية أخرى، تعمل التغريات 

املناخية كمحفز وعامل مضاعف للرصاع املسلح. 

العام  أواخر  يف  ُعقد  الذي  للمناخ  باريس  مؤمتر  وكان 
هتديدات  بني  املتصاعد  التداخل  عىل  أّكد  قد   2015
التي  والعسكري  األمني  الطابع  ذات  التقليدي  األمن 
التقليدي،  تتمحور حول الدول، وهتديدات األمن غري 

حول  تتمحور  التي  واإلنساين،  واملجتمعي  البيئي 
املجتمعات واألفراد.

كمضاعف  املناخية  التغريات  تساهم  كيف  وملعرفة 
للتهديدات وتأجج الرصاعات املسلحة، يمكننا التطرق 
إىل بعدين رئيسيني: أواًل العوامل التى تساهم ىف تفعيل 
وثانيًا،  املسلح.  للرصاع  كمحفز  املناخية  التغريات  دور 
تأثريات  من  احلد  سياسات  تواجه  التى  التحديات 

التغريات املناخية.

التغريات املناخية كدوافع للرصاع املسلح
إىل  األخرية  السنوات  يف  األبحاث  من  جمموعة  تشري 
نشوب  واحتامل  احلراري  االحتباس  بني  عالقة  وجود 
رصاع، ويف ورقة بحثية نرشت ىف جملة  Nature ىف 12 
يونيو عام 2019، وجد الباحثون أن تكثيف تغري املناخ 
من املرجح أن يزيد من املخاطر املستقبلية للرصاع املسلح 
البلدان، مقدرين أن تغري املناخ أو تقلب  العنيف داخل 
الرصاع  خماطر  من  و%20   %3 بني  ما  عىل  أثر  قد  املناخ 
املسلح خالل القرن املايض. ووجدت الدراسة أيضًا أنه 
إذا مل يتم ختفيض معدالت االنبعاثات العاملية، فإن خطر 

العنف الناجم عن املناخ سيكون مخسة أضعاف)1(.

إطارها  ىف  تعمل  التى  املتغريات  من  جمموعة  وتظهر 
الرصاع  تأجيج  عىل  املختلفة  بتأثريهتا  املناخية  التغريات 

املسلح، ومن أمهها:  

1- التنافس عىل املوارد الطبيعية: عىل الرغم من أن العلامء 
مل يتفقوا بعد عىل الروابط السببية بني املناخ والرصاع، فإن 
هناك قبواًل متزايدًا بأن تغري املناخ أو التغريات يف تقلبية 
معينة.  ظروف  يف  املسلح  الرصاع  خطر  من  تزيد  املناخ 
 )AR5( عىل سبيل املثال، يوضح تقرير التقييم اخلامس
للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( أن 
تغري املناخ لديه القدرة عىل زيادة التنافس بني البلدان عىل 
خطر  من  يزيد  املناخ  تغري  أن  يعني  مما  املشرتكة،  املوارد 
الرصاع املسلح. باإلضافة إىل ذلك، تستخدم العديد من 
العالقة بني  بيانات احلفريات األثرية ملعاجلة  الدراسات 

التغيرات المناخية والصراع المسلح
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نطاق  عىل  أو  الطويل  املدى  عىل  والرصاع  املناخ  تقلب 
عاملي، وتظهر أن اجلفاف الذي يتحكم فيه املناخ وتوسع 
يف  اعتباره  يمكن  املاضية  القرون  يف  الكربى  الصحراء 

النهاية حمركًا لتطور أفريقيا حتى العصور احلديثة)2(. 
عن  النامجة  لآلثار  الدولية  القوى  بعض  تنظر  ال  كام 
أيضًا  بل  فحسب،  هتديدًا  باعتبارها  املناخية  التغريات 
هذه  عن  تنتج  أن  املمكن  من  التى  الفرص  إىل  تنظر 
فعىل  الطبيعية.  باملوارد  هبا  يرتبط  ما  وخاصة  التغريات 
سبيل املثال، يمّثل ذوبان جليد القطب الشاميل وتضاؤل 
الكتل اجلليدية عقدًا بعد آخر قضية تستحق الرصاع من 
أجلها، ملا توّفره من طرق بحرية جديدة ومصادر وفرية 

وأقل صعوبة يف استخراج الغاز.
عن  صادر  تقرير  يؤكد  الدولة:  وظائف  ىف  قصور   -2
»اليونيسكو« أنه مع مرور الزمن، وإضافة إىل الضغوط 
»قد  القائمة،  والسياسية  واالقتصادية  الديموغرافية 
إضعاف  الطبيعية  املوارد  عىل  املناخ  تغرّي  تأثري  عن  ينتج 
قدرهتا  ذلك  يف  بام  الذاتية،  احلوكمة  عىل  الدول  قدرة 
عىل االستجابة حلاجات مواطنيها املتعلقة بتوفري املوارد 
األساسية«. واحلال أن التهديد املسلط عىل هذه الرشعية 
من شأنه أن يؤدي إىل زعزعة استقرار الدولة، ونشوب 

رصاعات داخلية، بل وحتى إىل اهنيار الدولة.
املشكالت  املناخ مع  تغري  تأثريات  تفاعل  كيفية  فهم  إن 
الفقرية  البلدان  يف  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
العملية  هذه  وتسلط  األزمات.  تداعيات  تتبع  يعني 
عدم  هى  للمخاطر  رئيسية  عنارص  أربعة  عىل  الضوء 
االستقرار السيايس والضعف االقتصادي وانعدام األمن 

الغذائي واهلجرة عىل نطاق واسع.
من  جيعالن  اإلدارة  وسوء  السيايس  االستقرار  فعدم 
ويصعب  املناخ  لتغري  املادية  اآلثار  مع  التكيف  الصعب 
يؤدي  كام  عنف.  دون  تنشأ  رصاعات  أي  مع  التعامل 
الضعف االقتصادي إىل تضييق نطاق إمكانيات الدخل 
خالهلا  من  يمكن  التي  املوارد  من  وحرمان  للسكان 
تلبية احتياجات الناس. ويتحدى انعدام األمن الغذائي 

أساسًا القدرة عىل االستمرار يف العيش يف منطقة معينة، 
وكاستجابة لذلك وأنواع أخرى من انعدام األمن، فإن 
اهلجرة عىل نطاق واسع تنطوي عىل خماطر عالية للرصاع 
من  كثري  يف  تتلقاها  التي  املخيفة  الفعل  ردود  بسبب 

األحيان.
والبلدان املعرضة لتغري املناخ هي تلك التي حتتل اخلطوط 
األمامية ىف مواجهة أسواء هذه اآلثار وهي يف مجيع أنحاء 
الصغرية  اجلزرية  الدول  العاملي-من  اجلنوب  يف  العامل 
القارة األفريقية إىل أمريكا اجلنوبية، فمن  البلدان يف  إىل 
املتوقع أن تكون البلدان األفريقية عرضة بشكل خاص 
إىل  منه  املناخ، ويرجع ذلك يف جزء كبري  تغري  لتأثريات 
اعتامد بعض االقتصادات األفريقية عىل الزراعة والثروة 
احليوانية، فأكثر من 1.2 مليون شخص يف مجيع أنحاء 
 1989 عامي  بني  أهيل  رصاع  يف  مرصعهم  لقوا  القارة 
هطول  انخفاض  شهدت  التي  الفرتة  وهي  و2018، 

األمطار السنوي إىل أقل بكثري من املتوسط )3(.
الدولية  للجنة  تقرير  ىف  املسلح:  الرصاع  تفاقم   -3
للصليب األمحر عام 2020 بعنوان »عندما يتحول املطر 
تعاين  التي  البلدان  تأثر  عىل  اللجنة  أكدت  غبار«،  إىل 
املناخ وتقلب  من الرصاعات بشكل غري متناسب بتغري 
املناخ. فمن بني 25 دولة تعترب األكثر عرضة لتغري املناخ، 

هناك 14 دولة غارقة يف الرصاع. 
ND-( للتكيف  العاملية  نوتردام  مبادرة  مؤرش  ويبحث 
Gain( يف مدى تعرض الدولة لتغري املناخ والتحديات 
العاملية األخرى، مقابل قدرهتا عىل حتسني املرونة. وتعد 
اليمن ومايل وأفغانستان ومجهورية الكونغو الديمقراطية 
الدول  بني  من  الرصاع،  مع  تتعامل  وكلها  والصومال، 

األدنى مرتبة )4(.
املناخ  تغري  بني  مبارشة  عالقة  هناك  أن  يعني  ال  هذا 
البلدان  إن  القول  يمكن  ذلك،  من  فبداًل  والرصاع. 
التعامل  التي تعاين من الرصاعات تكون أقل قدرة عىل 
التكيف تضعف بسبب  املناخ، ألن قدرهتا عىل  مع تغري 
الرصاع كام متيل اجلهود املتضافرة للتكيف إىل أن تكون 
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حيث  الرصاع،  حالة  ويف  احلرب  أوقات  يف  حمدودة 
بل  فحسب،  ضعيفة  واملؤسسات  السلطات  تكون  ال 

منشغلة أيضًا باألولويات األمنية.

مناطق  يف  يعيشون  الذين  األشخاص  فإن  وبالتايل، 
املناخ.  ألزمة  عرضة  الفئات  أكثر  بني  من  هم  الرصاع 
كام أن انعدام األمن حيد من قدرة الناس عىل التعامل مع 

الصدمات املناخية.

فضاًل عن ذلك، فإن زيادة احتامالت الرصاع قد تكون 
بالتغريات  املتأثرة  املناطق  من  اجلامعي  للنزوح  نتيجة 
من  النازحون  يعانى  حيث  أخرى،  مناطق  إىل  املناخية 
بعض  ويفرس  الرصاع،  إىل  تفىض  قد  كثرية  مشكالت 
الباحثني اندالع الثورة السورية وما نتج عنها من رصاع 
دفعت  التى  املناخية  التغريات  عن  نتجت  بأهنا  مسلح 
املزارعني ىف مناطق متعددة إىل النزوح من املناطق الريفية 
إىل عدد من املدن مما أدى إىل زيادة الضغوط عىل سكان 
باندالع  وعجل  البطالة  معدالت  تزايد  ظل  ىف  املدن 

الثورة.  

حتديات احلد من التغريات املناخية ملنع الرصاع
عىل الرغم من أن تفاقم تداعيات التغريات املناخية يدفع 
آليات لالستجابة  الوصول إىل  الدول واملؤسسات نحو 
املرنة للتغريات املناخية، إال أن هناك مجلة من التحديات 
ىف  الفاعلني  قدرة  من  حتد  املناخى  العمل  يواجهها  التى 
تداعيات  من  واملمتلكات  األفراد  العمل عىل محاية  هذا 

التغريات املناخية، ومن أهم هذه التحديات ما يىل: 

أهم  فمن  احلرارة:  ارتفاع درجات  إبطاء  1- صعوبات 
األهداف التى ترتكز عليها املؤمترات املناخية إبطاء زيادة 
ارتفاع درجة حرارة األرض. وإذا مل تفعل الدول ذلك، 
أو حتى احلرب سيكون من  املتزايد للرصاع  اخلطر  فإن 
املناخ  تغري  يفرضها  قد  التي  العديدة  التهديدات  بني 

واالحتباس احلراري.

إال أن العامل ال يسري عىل املسار الصحيح إلبطاء االحرتار 
يف  باريس  اتفاقية  حددهتا  التي  املستويات  إىل  للوصول 

عام 2015، فوفقًا لتقرير لألمم املتحدة الذى صدر ىف 
اجلديدة  االنبعاثات  أهداف  حتى  فإنه   ،2021 أكتوبر 
ليست  العامل  أنحاء  مجيع  يف  احلكومات  حددهتا  التي 
صارمة بام يكفي ملنع ارتفاع درجة حرارة العامل بأكثر من 

1.5 درجة مئوية بحلول هناية القرن.
ماسون-ديلموت،  فالريي  الفرنسية  املناخ  عاملة  وقالت 
علوم  عن  املتحدة  لألمم  تقرير  رئاسة  يف  شاركت  التي 
املناخ يف أغسطس 2021، أن »كل طن من انبعاثات ثاين 
مضيفة  احلراري«،  االحتباس  من  يزيد  الكربون  أكسيد 
قراراتنا  عىل  يعتمد  املستقبل  يف  نعيشه  الذي  »املناخ  أن 

اآلن«.
من  يعانون  الذين  األشخاص  إن  التمويل:  ضعف   -2
عرضة  األشخاص  أكثر  بني  من  فقط  ليسوا  الرصاع 
أكثر  بني  من  أيضا  هم  بل  والبيئية،  املناخية  لألزمات 
العمل  بسبب  لإلمهال  يتعرضون  الذين  األشخاص 
املرتبطة  التحديات  إىل  جزئيًا  ذلك  ويرجع  املناخي، 

بالعمل يف مثل هذه املناطق املحيطة.  
تعد  الرصاع  من  تعانى  التى  البلدان  من  كثريًا  أن  كام 
كام  املناخ،  تغري  لتأثريات  عرضة  البلدان  أكثر  بني  من 
املناخ  فيها متويل  يتعرض  التي  البلدان  أكثر  أهنا من بني 

إلشكاليات عديدة. 
املناخية  التغريات  لتأثريات  املرنة  االستجابة  حتتاج  إذ 
إىل جهود واسعة-عىل شكل تغيريات هيكلية ونظامية، 
ومعرفة  واستثامر،  جيدة،  وحوكمة  سياسية،  وإرادة 
هذا  املناخ.  تغري  من  للحد  العقليات،  يف  وحتول  تقنية، 
فضاًل عن أن مواجهة التغريات املناخية تفرض التعاون 

بني املنظامت اإلنسانية لتعزيز العمل املناخي.
بني  من  الرصاع هم  مناطق  األشخاص يف  أن  ويف حني 
متويل  يف  فجوة  هناك  املناخ،  لتغري  عرضة  الفئات  أكثر 
العمل املناخي بني البلدان املستقرة واهلشة، حيث تتطلع 
العديد من الدول واهليئات إىل ختصيص حصة أكرب من 
متويل املناخ لألماكن املتأثرة بالرصاع ملساعدة املجتمعات 

عىل التكيف مع تغري املناخ.

التغيرات المناخية والصراع المسلح
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3- تعقيدات التكيف: يمكن أن يكون التكيف مع تغري املناخ أمرًا بسيطًا من حيث املصطلح، ولكنه يميل إىل التعقيد 
عىل املستوى امليدانى، فقد يتطلب تغيريات اجتامعية أو ثقافية أو اقتصادية كبرية. وقد حيتاج نظام زراعي كامل إىل 
التغيري، أو قد يلزم التعامل مع أمراض جديدة يف منطقة جغرافية معينة. وىف كثري من األحيان، تتعرض البيئة الطبيعية 
للهجوم املبارش أو اإلرضار بالرصاع املسلح. كام يمكن للنزاع أن يساهم أيضًا يف تغري املناخ. فمع تدمري مساحات 
كبرية من الغابات، أو تدمري البنية التحتية مثل املنشآت النفطية أو املنشآت الصناعية الكبرية، فإن ذلك يمكن أن يكون 

له عواقب مناخية ضارة. 
ختامًا، يمكن القول إن التغريات املناخية أصبحت من أهم التهديدات التى تواجهها البرشية، لذلك تتطلب مواجهة 
آثارها الكثري من مسارات وأطر التعاون بني الدول واملنظامت اإلنسانية ملنع تفاقم آثارها. ويتضمن التعاون ىف مواجهة 
حتديات املناخ واحلد من خماطر الرصاع هنجًا يربح فيه اجلميع. فاسرتاتيجيات التكيف، مثل التأمني عىل املحاصيل، 
التدابري، يمكن أن تزيد من األمن الغذائي وتنوع الفرص  وختزين ما بعد احلصاد، وخدمات التدريب وغريها من 

االقتصادية، وبالتايل تقلل الروابط املحتملة بني املناخ والرصاع. 
يف  املناخ  الرصاع  بعد  املساعدة  وعمليات  الرصاعات  يف  والوساطة  السالم  حفظ  عمليات  تدمج  أن  ويمكن 
اسرتاتيجيات احلد من املخاطر من خالل النظر يف الطرق التي قد تؤدي هبا املخاطر املناخية إىل تفاقم الرصاع العنيف 

يف املستقبل.

اهلوامش: 

1- Devon Ryan, Stanford-led study investigates how much climate change affects the risk of armed conflict, 
JUNE 12, 2019, https://news.stanford.edu/2019/06/12/climate-change-cause-armed-conflict/.

2- Modelling armed conflict risk under climate change with machine learning and time-series data, 20 May 
2022, https://www.nature.com/articles/s41467-022-30356-x.

3- Kaia Hubbard Staff Writer, Global Warming Risks Increase in Conflicts, Oct. 29, 2021, https://www.us-
news.com/news/best-countries/articles/2021-10-29/how-climate-change-may-increase-global-conflicts.

4- Climate change and conflict, https://www.icrc.org/en/what-we-do/climate-change-conflict.
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يعد االهتامم بتأثري التغريات املناخية عىل األمن اإلنساين 
من القضايا املستحدثة، حيث بدأت تسرتعي انتباه دوائر 
منذ  والدولية  الوطنية  املستويات  عىل  السياسات  صنع 
عىل  املناخ  تأثري  صور  تعدد  رغم  وذلك  قليلة،  سنوات 

األمن اإلنساين يف مناطق متعددة يف العامل.
رئييس  بشكل  املسألة  هبذه  االهتامم  حداثة  وترجع 
املناخية  التغريات  بني  بالعالقة  االهتامم  حداثة  إىل 
تفرسها  العالقة  عامة، وهذه  بصفة  األمنية  والسياسات 
حاكم  كإطار  إحدامها  عىل  بعد  يستقر  مل  نظر  وجهتا 

للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تؤثر  املناخية  التغريات  أن  األوىل  النظر  وجهة  ترى 
من  للدول  التقليدي  األمن  وعىل  اإلنساين  األمن  عىل 
يتحدث  ولذا  النامي،  العامل  دول  العديد من  واقع حال 
الفريق املتبني لوجهة النظر هذه عن رضورة التعامل مع 

التغريات املناخية كقضية أمنية. 
املناخية  التغريات  أن  الثانية إىل  النظر  بينام تذهب وجهة 
األمنية،  بالسياسات  ذات صلة  وليست  بيئية  هي قضية 
وأن إضفاء البعد األمني عليها لن يضيف لألمن الفعيل 

املتحقق أي يشء.
وتنعكس وجهتا النظر هاتان يف أي مناقشات ذات صلة 
ويتوقف  اإلنساين،  واألمن  املناخي  التغري  بني  بالعالقة 
التصورات  املذكورتني عىل  النظر  أي من وجهتي  تبني 
السائدة يف الدولة حول مستوى تأثري التغريات املناخية 
بشكل فعيل وقابل للقياس عىل احلياة اليومية للمواطنني 
وعىل قدرة احلكومات عىل حتقيق التنمية املستدامة التي 

ترتبط بشكل مبارش بتوفري متطلبات األمن اإلنساين.
األمن  عىل  املناخية  التغريات  تأثري  حتليل  يرتبط  وال 
التغريات  عن  الناجتة  السلبية  باآلثار  فقط  اإلنساين 
املناخية وإنام أيضًا بتأثريها عىل القدرات الالزمة للتكيف 
تأثري  أهم مسارات  املناخية. ويمكن حتديد  التغريان  مع 

التغريات املناخية عىل األمن اإلنساين يف اآليت:

املناخي  التغري  يؤثر  الطبيعية:  املوارد  عىل  التأثري   -1
بأشكاله املتعددة عىل استدامة توفر املوارد الطبيعية مثل 
املياه واألرايض الصاحلة للزراعة ورعاية املاشية واستدامة 
سهولة احلصول عليها، وتعد دول الساحل األفريقي هي 
تعاين  املناخية  للتغريات  فنتيجة  البعد،  هبذا  تأثرًا  األكثر 
األمطار  هطول  معدل  استقرار  عدم  من  املنطقة  هذه 
والذي يؤثر بدوره عىل وفرة املياه الصاحلة للزراعة وعىل 
مدى خصوبة االرض وصالحيتها لرعاية املاشية وهو ما 
نتج عنه تكرار االشتباكات بني رعاة املاشية لتنافسهم عىل 
مساحات حمدودة من األرض الصاحلة ملامرسة نشاطهم 
الرئييس. كذا تكررت النزاعات بينهم واملزارعني خاصة 
الزراعية  األرايض  يف  املاشية  لرعاية  اجتاههم  حالة  يف 
بعض  فساد  يف  يتسبب  مما  منها  املحاصيل  حصاد  قبل 

املحاصيل الزراعية.
وهذا البعد لتأثري التغريات املناخية ذو صلة مبارشة باألمن 
اإلنساين، حيث يؤثر عىل مستوى استدامة املهن واألعامل 
املاشية  رعاة  هبا  يتأثر  والتي  الطبيعية  باملوارد  املرتبطة 
احلصاد  بموسم  املرتبطة  املوسمية  والعاملة  واملزارعون 
والصناعات الغذائية ذات الصلة بالزراعة وصناعة األلبان 
مستوى  عىل  املجمل  يف  يؤثر  ما  وهو  وغريها،  واللحوم 
املعيشة السائد ومدى وفرة الدخول الالزمة لإلنفاق عىل 

اخلدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
ويف بعض احلاالت، تسبب االضطراب الذي حلق باملهن 
واألعامل املرتبطة باملوارد الطبيعية يف اجتاه أصحاب تلك 
إىل  املناخية،  التغريات  نتيجة  ممارستها  تعذر  بعد  املهن، 
خالل  من  أو  منفرد  بشكل  االجرامية  األعامل  ممارسة 
االنضامم جلامعات اجلريمة املنظمة العابرة للحدود. فعىل 
سبيل املثال شهدت أفغانستان وكولومبيا حتول عديد من 
املزارعني الذين تأثروا سلبًا بمدد اجلفاف الطويلة لزراعة 
املواد املخدرة إلمكانية زراعتها يف ظل التغريات املناخية 
احتياجاهتم  تغطية  تكفي  أموااًل  تدر  ولكوهنا  اجلارية 

املعيشية.    
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2- هتديد األمن الغذائي: انعدام األمن الغذائي يف بعض 
املواد  سعر  بارتفاع  رئييس  بشكل  مرتبط  املجتمعات 
الغذائية عىل نحو يفوق القدرات املادية للمجتمع، وهو 
ما يتسبب يف مشاكل سياسية وأمنية يف بعض احلاالت، 
االسرتاتيجية  الغذائية  املواد  معظم  إنتاج  وأن  السيام 
روسيا  مثل  بعينها  دول  يف  العامل  مستوى  عىل  مرتكز 
وأي  وكندا،  املتحدة  والواليات  أوروبا  رشق  ودول 
إعاقة لعملية تصدير هذه املواد من هذه الدول إىل العامل 
املياه  نتيجة ملواسم اجلفاف وندرة  تأثر املحصول  بسبب 
يؤدى  مما  والتوريد  اإلمداد  شبكات  يف  ما  خللل  يؤدي 
بدوره إىل ارتفاع كبري يف األسعار، وقد شهد العامل أزمة 
العامني 2008 و2011 بسبب  الغذاء خالل  يف أسعار 
للحبوب  املنتجة  الرئيسية  الدول  واجهته  الذي  اجلفاف 
الرئيسية، وهذا دفع عدة دول عربية حينها لدعم أسعار 
احلبوب حمليًا من أجل احلفاظ عىل مستوى حميل ألسعار 

احلبوب يف متناول عموم الشعب.
املواد  سعر  عىل  املناخية  التغريات  تأثري  عن  واحلديث 
ولكن  باملناخ  فقط  يتأثر  األخري  أن  يعني  ال  الغذائية، 
االقتصادية  التنمية  مستوى  مثل  أخرى  عوامل  هناك 
القدرة عىل احلفاظ عىل  توافر  الدول ومدى  املتحقق يف 
أي  لتخطي  يكفي  الغذائية  املواد  خمزون اسرتاتيجي من 
أزمة متوقعة أو حمتملة، وتاريخ الرصاعات يف الدولة وما 
أزمات  املايض يف  الغذائية تسبب يف  املواد  إذا كان سعر 

سياسية وموجات من عدم االستقرار. 
3- تدفقات النزوح واهلجرة: أصبح التغري املناخي أحد 
بأنواعها  السكانية  التحركات  عىل  تؤثر  التي  العوامل 
املختلفة وحتديدًا النزوح واهلجرة، خاصة يف املجتمعات 
التي تعاين من حمدودية شبكات احلامية االجتامعية ومن 
ظروف معيشية متدنية، حيث ينتج عن األحداث املناخية 
املتوقعة  غري  والسيول  املفاجأة  الفيضانات  مثل  املتطرفة 
اقتصادية  خسائر  ومن  املنازل  هدم  من  يصاحبها  وما 
الصغر،  واملتناهية  الصغرية  األعامل  ألصحاب  السيام 
اجتاه املترضرين منها لالنتقال للعاصمة أو ملناطق أخرى 
أو  املناخية  األحداث  هلذه  تعرضًا  أقل  أخرى  لدول  أو 

لدهيا القدرة عىل احتواء تأثريها.

مناطق  تشكل  النزوح  حاالت  يف  ذلك  ويصاحب 
التحتية  البنية  انعدام  من  تعاين  املدن  حميط  يف  عشوائية 
باجلريمة  العامة ومن ظروف معيشة مرتبطة  واخلدمات 
وباملامرسات املخالفة للقانون، فضاًل عن تغري التوازنات 
املجتمع. وتعد الصومال مثااًل جيدًا  الديمغرافية داخل 
نتيجة   2019 عام  يف  شهدت  حيث  الصدد،  هذا  يف 
الطويل نزوح 53 ألف مزارع وانتقاهلم  موسم اجلفاف 
النازحني  عدد  ارتفع  وبذلك  بايدوا،  مدينة  يف  للعيش 
املقيمني يف هذه املدينة إىل 323 ألف نازح، وتسبب ذلك 
للمدينة عىل نحو هدد  والقبلية  اإلثنية  الرتكيبة  تغيري  يف 
اتفاق تقاسم السلطة وجهود حفظ السالم التي متارسها 

بعثة األمم املتحدة هناك.
املناخية  األحداث  عن  الناجتة  اهلجرة  حاالت  ويف   
للهجرة  جديدة  مسارات  تتشكل  ما  عادة  املتطرفة 
حياة  عىل  خماطر  من  ذلك  يصاحب  وما  النظامية  غري 
املهاجرين أنفسهم، فضاًل عن تعرض املهاجرين أنفسهم 
وتسببهم  أخرى  أطراف  قبل  من  والعنف  لالستغالل 
الديمغرافية يف الدول املستقبلة هلم وما  يف تغري الرتكيبة 

يصاحب ذلك عادة من توترات سياسية.
وتقدر آلية األمم املتحدة للرشاكة الدولية للتغري املناخي 
يف  رئييس  عامل  هي  املناخية  »الكوارث  كون   IPCC
اهلجرة والنزوح غري الطوعيني«، ويف هذا الصدد متوقع 
للهجرة  املقبلة تشكل مسارات جديدة  السنوات  خالل 
واللجوء من املناطق األكثر تأثرًا بالتغريات املناخية باجتاه 

الدول األقل تأثرًا. 
املناخية عىل األمن اإلنساين خيتلف  التغريات  تأثري  يظل 
تلك  تأثر  مستوى  بحسب  العامل  يف  ألخرى  منطقة  من 
التأثري  هذا  حرص  ويصعب  املناخية،  بالتغريات  املنطقة 
املعلومات  حمدودية  نتيجة  موضوعي  بشكل  وتقديره 
هناك  فإن  ولذا  التأثري وصوره،  ذلك  أبعاد  املفصلة عن 
وترصد  تسجل  بيانات  قاعدة  إلنشاء  مستمرة  حاجة 
لتقدير  التوصل  التأثري حتى يكون باإلمكان  أبعاد ذلك 
املناخ عىل األمن اإلنساين مقارنة  تأثري  موضوعي لوزن 

بمتغريات أخرى مثل احلروب وغريها.    
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بشكٍل عام، هناك عالقة طردية بني احلروب واألزمات، 
كلام  احلرب  امتدت  وكلام  األزمات،  تفاقم  فاحلروب 
يقول  السياق،  هذا  يف  األزمة.  تصاعد  مستوى  زاد 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييش إن تالقي 
التقدم  هيدد  املناخ  وأزمة   COVID-19 ووباء  احلروب 
نحو أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش لألمم املتحدة 
الصدد من »عقد ضائع« من  )SDGs(، وحيذر يف هذا 

التنمية للبلدان الفقرية.
واملناخ  والبيئة  احلرب  بني  العالقة  أن  القول  ويمكن 
عديدة  أمثلة  وهناك  هامشية،  وليست  أساسية،  عالقة 
هلذا املنظور، عىل سبيل املثال يقدر علامء البيئة أن حرب 
اخلليج الثانية رفعت مستوى االحتباس احلراري بمقدار 
ال  االرتفاع  هذا  بأن  العلامء  جيادل  فيام  درجات،  ثالث 
يقارن باالنبعاثات احلرارية التي خيلفها املجتمع الصناعي 

العاملي يف أوروبا والواليات املتحدة والصني واهلند.
 لكن هذا اجلدل يتوارى بالنظر إىل أن العامل مل يعد يتحمل 
مستوى  ترفع  التى  الكربون  أكسيد  ثاين  نسبة  من  املزيد 
االحتباس احلراري يف أي حالة من احلاالت، وأنه بات 
من الرضوري االلتزام بمقررات أجندة املناخ العاملي قبل 
أن خترج األمور عن السيطرة، يف ظل املشاهد املتصارعة 
لغضب الطبيعة بسبب تفاقم أزمة املناخ، والتي تنعكس 
املناخ  ظروف  دفعت  فقد  احلية.  والكائنات  البيئة  عىل 
إىل  إنسان  مليون   30 نحو  األخرية  السنوات  خالل 
عىل  السلبية  املناخ  انعكاسات  بسبب  مواطنهم  مغادرة 

البيئة وظروف احلياة. 
حول  رسمية  مؤرشات  بعد  تتوفر  مل  األمر،  واقع  يف 
عىل  الروسية-األوكرانية  للحرب  املبارشة  التأثريات 
أن  إىل  والطبيعة  البيئة  علامء  من  العديد  ويشري  املناخ، 
يف  العلمية  للمراكز  التحتية  البنية  من  كبري  جزء  تدمري 
البحث  مراكز  مسامهة  عدم  إىل  باإلضافة  أوكرانيا، 
القريبة  الدول  مع  العلمي  التكامل  عملية  يف  الروسية 
الشفافية  مسألة  عىل  سينعكس  الشاميل  القطب  من 
التقديرات  من  للعديد  املشرتكة  القواسم  لكن  املناخية، 
عن  النامجة  املظاهر  من  العديد  أن  إىل  تشري  العلمية 

احلرب سرتفع من حجم االنبعاثات احلرارية عىل املدى 
التكييف  جهود  عىل  السلبية  بتبعاته  يلقي  ما  القريب، 
والصمود التي تتبناها مؤمترات املناخ الدورية، من بينها 
من  وحميطها  احلرب  ملنطقة  الفضائية  الصور  تعكسه  ما 
أوكرانيا،  يف  البيئة  وتدمري  سيربيا،  يف  الغابات  اشتعال 
باإلضافة إىل عودة بعض الدول لالعتامد عىل الفحم يف 
ظل أزمة الطاقة العاملية التي خلفتها احلرب، فضاًل عن 
بتحسني  اخلاصة  املانحني  التزامات  عىل  االنعكاسات 

البيئة وزيادة االعتامدية عىل الطاقة النظيفة. 
الروسية-األوكرانية،  احلرب  ستضيفه  جديد  وكمعطى 
جديدًا  مؤرشًا  واملناخ  البيئة  خرباء  من  العديد  يتبنى 
خاص بحجم تأثريات حركة اآللة العسكرية يف احلروب 
الدبابات  مثل  احلرارية،  االنبعاثات  عىل  والرصاعات 
و  الطائرات  حركة  إىل  باإلضافة  العسكرية  واملركبات 
عن  تكف  ال  التي  وغريها  والقنابل  الصواريخ  انفجار 
العمل خالل احلرب. وبحسب تقديرات ملنظمة العلامء 
تشغيل  إسهام  حجم  فإن  العاملية،  املسئولية  أجل  من 
التقليدي  الوضع  يف  احلرارية  االنبعاثات  يف  اجليوش 
املبكر  من  يزال  وال   ،%6 إىل  يصل  حروب-  -دون 
تتحول  أن  يمكن  اهلائلة احلجم  اآلليات  تلك  أن  القول 
إىل استخدامات الطاقة النظيفة يف املستقبل القريب رغم 
»امليكنة«  من  واالنتقال  التكنولوجيا  عىل  االعتامد  زيادة 
إىل »األمتتة«، عىل سبيل املثال ال يزال اجليش األمريكي 
يف  الوقود،  من   %40 عىل  يعتمد  العامل  يف  تقدمًا  األكثر 

وضع التشغيل الطبيعي.
بات  العامل،  يف  والرصاعات  احلروب  نطاق  اتساع  ومع 
من املتوقع أن تتصاعد معدالت اآلثار اجلانبية للحروب 
عىل املناخ بشكل مؤثر يف املستقبل، فباإلضافة إىل عملية 
هناك  فإن  واحلروب،  املعارك  أثناء  العسكري  التشغيل 
بالبيئة  احلروب  تلحقه  الذي  بالدمار  انعكاسات خاصة 
واألهنار  البحار  مياة  تلوث  حجم  حيث  من  الطبيعية، 
الكائنات احلية، وقد  أيضًا  والرتبة واجلو، حيث تترضر 
متتد هذه األرضار لوقت طويل، وربام تتضاعف يف حالة 
الكياموية  األسلحة  أو  مشعة  تدمريية  أسلحة  استخدام 

والبيولوجية.
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وبالتبعية تنتقل هذه اآلثار إىل املناخ، وتشري التقديرات 
ما  منطقة  يف  عام  ملدة  احلرب  استمرار  أن  إىل  العلمية 
أن عودة  كام  بالكامل،  فيها  الطبيعة  احلياة  بتدمري  كفيل 
احلرب  انتهاء  بعد  الطبيعي  الوضع  إىل  املنطقة  تلك 

سيستغرق سنوات. 

واقعيًا، ال يمكن حتميل احلرب الروسية-األوكرانية ما 
صعب،  أوضاع  من  العامل  يف  املناخ  حالة  إليه  وصلت 
بحالة  اخلاصة  املؤرشات  كانت  احلرب،  اندالع  فقبل 
تشكلها  التي  التهديدات  مستوى  عىل  تؤكد  املناخ 
بشكل  والبيئة  اإلنساين  األمن  عىل  الضارة  االنبعاثات 
عام، حيث وصلت عام 2021 إىل زيادة يف االنبعاثات 
من  مليار طن   40 يعادل  بام   %20 بنحو  تقدر  احلرارية 
ثاين أكسيد الكربون، لكن يف الوقت ذاته تشكل احلرب 
عنها،  الطرف  يمكن غض  التي ال  التحديات  من  مجلة 
وذلك عىل مستويني: األول، وهو مستوى بيئة احلرب. 
العاملي  املستوي  عىل  احلرب  انعكاسات  هو  والثاين، 
عىل  تناوله  يمكن  ما  وهو  املناخ  بملف  ذلك  وارتباط 

التايل:  النحو 

االنعكاسات عىل بيئة احلرب
قواهتا  روسيا  حشدت  للحرب،  االستعدادات  طور  يف 
القوات  تلك  من  جزء  وكان  أوكرانيا،  باجتاه  العسكرية 
مناطق  يف  تندلع  التي  احلرائق  تلك  عىل  بالسيطرة  معنيًا 
الصور  كانت  طويلة،  ولشهور  سيربيا.  يف  الغابات 
النامجة  األدخنة  سحب  توقف  عدم  إىل  تشري  الفضائية 
أطنان  من  ختلفه  ما  جانب  وإىل  احلرائق،  تلك  عن 
إضافية من ثاين أوكسيد الكربون، فإن اختالالت البيئة 
يف  كارثية،  أصبحت  الشاميل  القطب  منطقة  يف  الطبيعة 
نحو  االهتامم  بتوجيه  باالهتامم  الروسية  األولويات  ظل 
احلرب يف أوكرانيا عىل حساب متطلبات وقف التدهور 

البيئي يف تلك املنطقة.

مسار  تراجع  يف  احلرب  تسببت  ربام  أخرى،  جهة  من 
تتفاقم  التي  الظاهرة  هلذه  للتصدي  املطلوب  التعاون 

الشاميل  القطب  حرارة  درجة  بأن  علاًم  اآلخر،  بعد  عامًا 
ترتفع بمعدل أرسع بثالث مرات عىل األقل من املتوسط   
القطب  نصف  من  يقرب  ما  روسيا  وتشكل  العاملي، 

الشاميل.

كذلك، مع استمرار احلرب الروسية-األوكرانية، هناك 
احلرارية  االنبعاثات  بسبب  الكربونية  للبصمة  تصاعد 
حشد  نتيجة  مبارشة  تأثريات  وهي  احلرب،  عن  النامجة 
تعتمد  حيث  باستمرار،  وتشغيلها  املختلفة  األسلحة 
رئييس،  بشكل  األحفوري  الوقود  عىل  األسلحة  هذه 
يضاف إليها مستوى حشد املزيد من األسلحة يف املرسح 
احلرب،  منطقة  مع  التامس  مرسح  عىل  السيام  األورويب 
املتبادلة ما بني اجلانبني، وتتوقع  املناورات  باإلضافة إىل 
مراكز مراقبة البيئة يف أوروبا أنه مع حلول فصل الشتاء، 
فإن استخدام الوقود األحفوري يتصاعد بمعدالت أعىل 

ربام ستصل إىل الضعف.

 كام أن ما ينجم عن انفجار الصواريخ واشتعال احلرائق 
مع  واإلنسان  البيئة  عىل  اخلطرة  تداعياته  له  سيكون 
الرتبة،  التي ستحمل تلك املكونات إىل  هطول األمطار 
وبالتبعية ستنعكس آثارها عىل الزراعة والكائنات احلية 
التي إما قتلت أو هربت للبحث عن مأوى وبالتايل مرة 
هذا  تأثريات  وبالتبعية  البيئي  اخللل  يتضاعف  أخرى 

اخللل املبارش عىل املناخ. 

النووية  البنية  بشأن  املخاوف  من  الرغم  عىل  كذلك 
البنية  تلك  تظل  احلرب،  ظروف  بسب  أوكرانيا  يف 
للطاقة،  وآمنًا  مهاًم  مصدرًا  الطبيعة  األوضاع  يف 
مثل  رئيسية  مفاعالت  توقف  ومع  وأوروبيًا،  حمليًا 
»زابورجيا« سيكون هناك احتياج إىل بدائل غري صديقة 
للبيئة. لكن بخالف ذلك، فإن هناك احتامالت للجوء 
من  عنها  يصدر  وما  املختلفة  القذرة  األسلحة  إىل 
البيئة،  هذه  يف  يتواجد  ما  بكل  إرضارًا  أكثر  إشعاعات 
امتداد  وباإلمكان  طويلة  لفرتة  آثارها  تبقى  سوف 

تأثرياهتا إىل حميط أوسع.  

انعكاسات الحرب الروسية - األوكرانية على أزمة المناخ 
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التداعيات عىل الصعيد العاملي
الصلة  ذات  األطراف  اتبعها  التي  السياسات  أدت 
عىل  غربية  عقوبات  فرض  منها  املقدمة  ويف  باحلرب، 
إىل  التحول  برنامج  عرقلة  زيادة  إىل  الروسية،  الطاقة 
الوقود  عىل  االعتامد  تنامي  مع  السيام  النظيفة،  الطاقة 
أدت  الدولية  األولية  التقديرات  فوفق  األحفوري، 
عىل  االعتامد  زيادة  إىل  الروسية-األوكرانية  احلرب 
كان  أنه  حني  يف  تقريبًا،   %14 بنسبة  األحفوري  الوقود 
من املقرر أن يرتاجع حد االعتامد عىل الوقود األحفوري 
بنسبة 55% مقارنة بمعدل االنبعاثات يف مطلع تسعينات 
وتشري  احلايل،  القرن  منتصف  بحلول  املايض  القرن 
يمثل  األحفوري  الوقود  أن  إىل  املتحدة  األمم  تقديرات 
من   %75 بنسبة  املناخ،  تغري  عملية  يف  مساهم  أكرب 
انبعاثات الغازات الدفيئة العاملية وحوايل 90% من مجيع 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. 

للنفط  العامل  يف  مصدر  أكرب  ثاين  متثل  روسيا  أن  ومع 
اللجوء  إىل  يقود  مل  املصادر  هذه  حجب  فإن  والغاز، 
لبدائل صديقة للبيئة، عىل العكس من ذلك تم اللجوء 
الوقود  عىل  الطلب  لتعويض  للبيئة  هتديدًا  أكثر  ملصادر 
مصادر  أكثر  يعد  الذي  الفحم،  السيام  األحفوري، 
ثلث  عن  وحده  مسئواًل  يعد  حيث  تلويثًا،  الطاقة 
وفرنسا  بولندا  مثل  دول  عادت  فيام  العاملي.  االحرتار 
وإيطاليا وأملانيا بالفعل لالعتامد عىل الفحم، عىل الرغم 
من أن أجندة البعض من هذه الدول تتطلب التخلص 
وتقول   ،2024 العام  بحلول  الفحم  عىل  االعتامد  من 
حل  بعد  التزاماهتا  إىل  بالفعل  ستعود  أهنا  الدول  تلك 
من  لكن  املقبلني،  العامني  غضون  يف  الطاقة  مشكلة 

يف  هائلة  صعوبات  هناك  أن  يبدو  العملية  الناحية 
االلتزام هبذه التعهدات. 

ظهر أيضًا انعكاس آخر، ذي صلة باألزمة، يتعلق بتنامي 
غري  األسمدة  وبدائل  لألسمدة  الفعال  االستخدام 
العضوية، بعد ثالثة أشهر عىل احلرب. وقد أشار الرئيس 
هبدف  العاملي  األسمدة  حتدي  إىل  بايدن  جو  األمريكي 
انعكاسات  تداعيات  كأحد  الغرض،  هلذا  أموال  مجع 
تضيف  االستخدامات  هذه  لكن  العاملي،  الغذاء  أزمة 
عنرصًا جديدًا مهددًا للطبيعة واملناخ، شأهنا شأن الوقود 

األحفوري.

لربامج  الدويل  التمويل  بأولويات  يرتبط  آخر،  بعد  ثمة 
التي  الدول  ذاهتا  هي  احلرب  متول  التي  فالدول  املناخ، 
ويف  للمناخ،  العاملية  األجندة  برامج  متويل  عليها  يتعني 
حيث  من  األمرين  بني  ما  املقارنة  يمكن  ال  األمر  واقع 
جتاه  الغربية  الدول  تلتزم  حيث  بااللتزامات،  الوفاء 
دعم أوكرانيا كأولوية، لكن األمر ذاته ال يظهر يف الوفاء 
التقديرات  بعض  وتشري  املناخ.  أجندة  ممويل  بالتزامات 
إىل تراجع متويل املنظامت املعنية بقضايا املناخ والبيئة ما 

بني الثلث إىل نصف حجم التمويل.

املحاور  تصيغ  الدولية  القوى  فإن  أخرى،  جهة  من 
الرئيسية يف أجندة املناخ، وغالبًا ما تنطوي عىل قدر من 
الروسية- باحلرب  فقط  هنا  األمر  يتعلق  التسييس. وال 
األوكرانية، وإنام يمتد إىل السياسة األمريكية جتاه الصني 
يف  املترضرة  األطراف  أن  حني  يف  املثال،  سبيل  عىل 
جمتمعات أخرى تدفع تكلفة أكرب، وربام تكون البيئة يف 
أفريقيا مثااًل واضحًا لتحمل عبء األرضار والتداعيات. 



بسمة سعد 
باحثة مساعدة

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

تداعيات تغير المناخ على ظاهرة اإلرهاب..
منطقة الساحل األفريقي نموذجًا
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مناخية  تقلبات  العامل  دول  تشهد  مل  ماضية،  عقود  منذ 
حادة من دورات متتالية وممتدة من أعاصري وفيضانات 
وجفاف كالتي تعاين منها العديد من أقاليم العامل خالل 
السنوات القليلة املاضية، والتي مل تعد تقترص عىل النصف 
مناطق  بأكثر  يصنف  الذي  األرضية  الكرة  من  اجلنويب 
النبعاثات  مصدرًا  وأقلها  املناخي  بالتغري  تأثرًا  العامل 
درجة  ارتفاع  يف  رئيسيًا  سببًا  ُتعد  التي  الدفيئة  الغازات 
حرارة كوكب األرض، وهو ما ُيمكن االستدالل عليه 
بسلسلة احلرائق التي شهدهتا أسبانيا والواليات املتحدة 

وفرنسا والربتغال. 
ويف إطار ما تفرضه التقلبات املناخية من تداعيات سلبية 
احلياة،  مناحي  كافة  عىل  ومؤثرة  القطاعات  كافة  عىل 
دول  تشهدها  التي  التحديات  حجم  من  يفاقم  بشكل 
العامل، ويف القلب منها الدول النامية، السيام عقب انتشار 
تساؤاًل  املقالة  تطرح  األوكرانية،  واحلرب  كوفيد-19 
رئيسيًا حول؛ أثر التغري املناخي عىل ظاهرة اإلرهاب، مع 
اختاذ منطقة الساحل األفريقي نموذجًا، وهتدف اإلجابة 
التغري  لظاهرة  احلايل  الوضع  مناقشة  خالل  من  عليه 
لطبيعة  الكاشفة  الثالثة  املسارات  مناقشة  يليه  املناخي، 
نزواًل إىل  املناخي وظاهرة اإلرهاب،  التغري  العالقة بني 
منطقة الساحل األفريقي، وهو ما ُيمكن مناقشته كالتايل: 

التقلبات املناخية وتداعياهتا املتعددة األبعاد
عىل الرغم من النتائج اإلجيابية الواردة يف أحدث تقرير 
أكتوبر  يف  املناخ  تغري  بشأن  املتحدة  األمم  عن  صادر 
2022، بشأن تراجع منحنى انبعاث غازات االحتباس 
تتسم  التزال  العاملية  اجلهود  أن  إال  العاملية)1(،  احلراري 
تقلبات  من  الطقس  أنظمة  تشهده  ما  نظري  بالتواضع 
من  األمد  وطويلة  متوالية  دورات  تشمل  حادة  مناخية 
الفيضانات واجلفاف واألعاصري ال ُيمكن التنبؤ بحدهتا 
العامل يف طبيعة ما يشهده من  تتباين مناطق  ومداها، كام 
العاملية  احلرارة  درجة  الرتفاع  نتيجة  وذلك  تقلبات، 
بمقدار 1.1 درجة مئوية )1.9 درجة فهرهنايت( قبل 
واجتاه  الصناعة)2(،  قبل  ما  عرص  بدأ  أن  منذ  عامًا   250

العامل إىل تسجيل ارتفاع يف درجات احلرارة بنحو 2.7 
 3.3 بني  ما  يرتاوح  ما  تأثريها  حتت  يقع  مئوية،  درجة 
التفاقية  خمالفًة  العامل)3(؛  حول  شخص  مليار   3.6 إىل 
درجات  تتعدى  بأال  ُتطالب  التي   2015 عام  باريس 
مع   ،2030 عام  بحلول  مئوية  درجة   1.5 احلرارة 
العام  بحلول   %45 بنسبة  االنبعاثات  خفض  رضورة 
نفسه، للوصول إىل حتقيق هدف احلياد الكربوين بحلول 

عام 2050)4(.

 فمع ارتفاع متوسط   درجة احلرارة العاملية بمقدار درجتني 
اإلجهاد  خطر  شخص  مليار  نحو  سيواجه  مئويتني، 
بحجم  حتذيرات  إطالق  سبب  رس  ف ُي ما  وهو  احلراري، 
الكوارث البيئية واخلسائر البرشية واالقتصادية التي من 
املمكن أن حتدث يف حال بلوغ درجة احلرارة 4 درجات 
 ،)5(2100 عام  بحلول  فهرهنايت(  ة  درج  7.2( مئوية 
التحتية  البنية  إىل  تفتقر  التي  النامية  ل  الدو يف  السيام 
الالزمة، وسياسات التكيف مع التغري املناخي للحد من 
آثاره املتعددة األبعاد واملؤثرة عىل كافة مناحى احلياة، بل 
واملهددة ألمني الفرد واملجتمع، والتي تشمل تدمري البنية 
التحتية للدول كالطرق وحمطات معاجلة املياه، وحمطات 
الطاقة، إىل جانب اإلرضار بالنظام اإليكولوجي، بام يف 
بام  النفوق  إىل  تتعرض  قد  التي  البحرية  ئنات  الكا ذلك 
يؤدي إىل حدوث فوىض يف الشبكات الغذائية ومصايد 
األسامك التجارية املهمة)6(، وبالتايل اإلرضار باالقتصاد 

الوطني والعاملي. 

 عالوة عىل دور التقلبات املناخية يف تآكل النظم البيئية 
للمياه  الداخلية  اجلوفية  املياه  طبقات  وغزو  حلية  السا
العذبة، مما سيرتتب عليه إعادة تشكيل احلياة يف العديد 
من دول العامل، كبنجالديش التي يقع ربع أراضيها عىل 
البحر)7(،  سطح  مستوى  فوق  أقدام   7 من  أقل  اع  ارتف
من  والعديد  اآلفات  تفيش  زيادة  يف  دورها  جانب  إىل 
بإمكانية  املستقبلية  التوقعات  يفرس  ما  وهو  مراض،  األ
شخص  ألف   250 وفاة  يف  املناخية  التقلبات  بب  تس
أفريقيا  سنويًا، ونزوح أكثر من 140 مليون شخص يف 
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وأمريكا  آسيا  وجنوب  الكربى  الصحراء  جنوب 
التغذية إىل %20   الالتينية، وزيادة خماطر املجاعة وسوء 

بحلول عام 2050)8(. 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  من  الرغم  وعىل 
وأفريقيا جنوب الصحراء من أكثر الدول تأثرًا بالتقلبات 
العامل  دول  باقي  أن  إال  الكارثية،  وتداعياهتا  املناخية 
هذه  عن  بمنأى  ليس  العامل  من  الشاميل  القسم  السيام 
شهد  فلقد  تداعياهتا؛  من  بمأمن  وليست  التقلبات، 
عىل  امتدادًا  األكثر  ُيعد  شديدًا  جفافًا  األمريكي  الغرب 
مدار 22 عامًا منذ 1200 عام عىل األقل أدى إىل تقلص 
وانتشار  املحاصيل،  وتآكل  الرشب،  مياه  إمدادات 
احلرشات يف الغابات)9(، كام أنه كان السبب وراء تعرض 
بلدان  عدة  شهدهتا  التي  الغابات  حرائق  لظاهرة  البالد 
والربازيل؛  كأسبانيا  املتحدة  الواليات  بخالف  أخرى، 
2015( تضاعف عدد حرائق  الفرتة )1984-  فخالل 
املساحة  وزادت  املتحدة،  الواليات  غرب  يف  الغابات 
السنوية للحرائق يف كاليفورنيا وحدها بنسبة 500% بني 

عامي 1972 و2018)10(.  
العلامء يف أحدث تقرير صادر  ُيضاف إىل ذلك، أوضح 
 ،)IPCC( عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
أن هطول األمطار اليومي سيزداد بنحو 7% لكل درجة 
خماطر  من  يزيد  مما  احلراري،  االحتباس  من  مئوية 
الفيضانات، كام أنه من املتوقع أن يزداد تواتر األعاصري 
الشديدة من الفئة 4 و5)11(، وهو ما ستنعكس تداعياته 
برودة  املناطق  أكثر  باعتبارمها  القطبني  يف  بارز  بشكل 
الشاميل  القطب  حرارة  درجة  ترتفع  حيث  العامل؛  حول 
مما  األرض،  وجه  عىل  آخر  مكان  أي  من  مرتني  أرسع 
والصفائح  اجلليدية  لألهنار  الرسيع  الذوبان  إىل  يؤدي 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  وبالتايل  القطبية،  اجلليدية 
القرن، مما يرتتب  بام يصل إىل 3.61 قدم بحلول هناية 
الساحلية  واملدن  اجلزرية  الدول  من  العديد  تدمري  عليه 
املكتظة بالسكان، مثل مدينة نيويورك ومومباي، كام أنه 
القطب  يصبح  أن  فقط  عامًا   15 غضون  يف  املتوقع  من 

الشاميل خاليًا متامًا من اجلليد يف الصيف)12(.

املحفزات املناخية لتنامي ظاهرة اإلرهاب..منطقة الساحل 
نموذجًا

املناخ  لتغري  ينظر  العامل  يكن  مل  سنوات،  عرش  مدار  عىل 
صنفت  أن  إىل  والعاملي،  القومي  لألمن  مهدد  أنه  عىل 
األمم املتحدة واالحتاد األورويب وجمموعة السبع وعدد 
متزايد من الدول تغري املناخ عىل أنه هتديد لألمن القومي 
واإلرهاب  املناخ  تغري  بني  الرابطة  فالعالقة  والعاملي. 
ليست بسيطة وخطية وإنام هي شبكية ومعقدة تربط بني 
األوضاع  يف  متدنية  معدالت  سجلت  مستقرة  غري  بيئة 
الرصاعات  كانتشار  واألمنية؛  واالجتامعية  االقتصادية 
املنظمة،  واجلريمة  والفقر  البطالة  معدالت  وارتفاع 
وتغري املناخ كعامل حمفز ومضاعف هلذه التحديات، مما 
خيلق بيئة حمفزة لتنامي النشاط اإلرهايب ومتدد اجلامعات 
ما  عقب  السيام  جديدة،  جغرافية  نطاقات  يف  اإلرهابية 
شهدته دول العامل، ويف القلب منها الدول النامية كدول 
نامجة  اقتصادية  صدمات  من  األفريقي،  الساحل  منطقة 
األوكرانية،  احلرب  واندالع  كوفيد-19،  انتشار  عن 
إىل جانب تسجيل منطقة الساحل ارتفاع كبري يف درجة 
احلرارة بمعدل أرسع 15 مرة عن متوسط ارتفاع درجات 
هطول  انتظام  بعدم  املنطقة  تتسم  كام  العاملية،  احلرارة 
تقديرات  تشري  كام  املطرية،  املواسم  وتقلص  األمطار 
ما  تدهور  يف  املناخي  التغري  تسبب  إىل  املتحدة  األمم 

يقرب من 80% من األرايض الزراعية يف املنطقة)13(.
يف هذا الصدد، أطلق األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
جوترييش حتذيرًا خالل اجتامع ملجلس األمن يف ديسمرب 
أحد  ُيشكل  أن  ُيمكن  املناخي  التغري  أن  من   2021
وأن  اإلرهابية،  األعامل  تفاقم  يف  ُتساهم  التي  العوامل 
التدهور البيئي الذي يشهده العامل يعرض أي منطقة غري 
مستقرة أو تشهد نزاعات لتهديدات أمنية كبرية، ُمضيفًا 
نفسها  هي  املناخ  بأزمة  للتأثر  عرضة  األكثر  البلدان  أن 
احلوكمة  وضعف  والفقر  األمن  غياب  من  »تعاين  التي 
وآفة اإلرهاب«)14(، وهو ما يدفع للحديث عن العالقة 
النشاط  وتنامي  املناخ  تغري  بني  الرابطة  املبارشة   غري 
اإلرهايب، التي ُيمكن مناقشتها يف ثالث مسارات رئيسية 
رابطة بني اجلانبني: أوهلا؛ االرتباط بني تغري املناخ واألمن 

تداعيات تغير المناخ على ظاهرة اإلرهاب.. منطقة الساحل األفريقي نموذجًا
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معدل  زيادة  يف  املناخي  التغري  دور  وثانيها؛  الغذائي، 
التغري  دور  وثالثها؛  اإلرهابية،  اجلامعات  لدى  التجنيد 
املناخي يف الكشف عن مدى رشعية احلكومات، وإتاحة 
مناطق  يف  نفوذها  لتنامي  اإلرهابية  للجامعات  املجال 
جغرافية جديدة، والعمل عىل فرض سلطة موازية، بل 

وبديلة عن احلكومات. 
بالنسبة إىل أوىل هذه املسارات املتعلقة بالعالقة بني التغري 
فيتمثل  الغذائي،  األمن  انعدام  معدل  وارتفاع  املناخي 
من  الطبيعية  باملوارد  اإلرضار  يف  املناخي  التغري  دور  يف 
بني  النزاعات  تنامي  إىل  أدى  مما  زراعية،  وأرايض  مياه 
ظل  يف  السيام  الرعوية،  ونظريهتا  الزراعية  املجتمعات 
وهو  الزراعة)15(،  عىل  الساحل  سكان  من   %80 اعتامد 
افتقار نحو 33 مليون شخص يف املنطقة  ما ترتب عليه 
إىل األمن الغذائي، وفقًا لتقديرات عام 2018)16(، وهو 
الفكر  لنرش  ومهيئة  مستقرة  غري  بيئة  خلق  يف  ساهم  ما 
اإلرهابية،  للجامعات  االنضامم  عىل  وحمفزة  املتطرف، 
اهلجرة  أو  النزوح  عىل  املناطق  لسكان  دافع  كانت  مثلام 
احلياة  مقومات  أدنى  فيها  تتوافر  وبلدان  مناطق  إىل 
النزوح  من   %40 أن  حيث  وأمن؛  ومأوى  غذاء  من 
إىل  نتيجة  هو  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  الداخيل 
الضغوط  من  مزيدًا  فرض  مما  الطبيعية)17(،  الكوارث 
بني  التوتر  حالة  من  وفاقم  املضيفة،  املجتمعات  عىل 
يتيح  ما  وهو  املضيفة،  واملجتمعات  اجلدد  الوافدين 
جغرافية  مناطق  إىل  للتمدد  اإلرهاية  للجامعات  املجال 
جديدة وتعزيز مكانتها بني اجلامعات اإلرهابية املنافسة، 
ندرة  ألزمة  اإلرهابية  اجلامعات  استخدام  إىل  باإلضافة 
سكان  عىل  للضغط  حرب  كسالح  الطبيعية  املوارد 
من  أو  النزوح،  أو  اهلجرة  عىل  دفعهم  أجل  من  املناطق 

أجل جتنيدهم قرسًا أو طوعًا)18(.
التجنيد  عامل  تعزيز  يف  املناخي  التغري  دور  ُيعد 
املسارات  ثاين  اإلرهابية،  اجلامعات  لدى  واالستقطاب 
معدالت  ارتفاع  خضم  ففي  العالقة؛  لطبيعة  الكاشفة 
الغذائي، وظفت  األمن  وانعدام  واألمية  والبطالة  الفقر 
اجلامعات اإلرهابية هذه األوضاع املرتدية يف دول املنطقة 
األطفال  ذلك  يف  بام  املناطق،  سكان  وجتنيد  الستقطاب 
والنساء لضامن ضخ دماء جديدة للجامعات اإلرهابية؛ 

بلدان  سبعة  شملت  استقصائية  دراسة  توصلت  فلقد 
أن  إىل  األوسط،  والرشق  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  يف 
الدخل،  توليد  فرص  أو  العيش  لسبل  املستمر  االفتقار 
ُتعد الدوافع األكثر شيوعًا لالنضامم للجامعات اإلرهابية 
نيجرييا  وشامل  الكامريون  يف  اإلرهايب  النشاط  وتنامي 
 800 إىل   600 بني  ما  ترتاوح  شهرية  رواتب  منح  عرب 
نيجرييا- يف  البطالة  معدل  ارتفاع  خضم  يف  دوالر)19(، 
عىل سبيل املثال- إىل 33.3% يف الثالثة أشهر املنتهية يف 
ديسمرب 2020، وفقًا آلخر احصائيات صادرة عن هيئة 

اإلحصاء الوطنية يف نيجرييا)20(. 
تغري  بني  بالعالقة  واملتعلقة  املسارات  لثالث  بالنسبة  أما 
سيادهتا،  فرض  عىل  احلكومات  قدرة  ومدى  املناخي 
فإن  رشعيتها؛  ملدى  انعكاسًا  ذاته  الوقت  يف  ُتعد  والتي 
وعاجلة  فعالة  سياسات  اختاذ  عن  احلكومات  عجز 
ملعاجلة التقلبات املناخية واحلد من تداعياهتا املتعددة عىل 
احلكومات،  رشعية  من  االنتقاص  إىل  يؤدي  املواطن، 
ويلعب دورًا نحو تعزيز املطالب االنفصالية، السيام يف 
مايل  شامل  يف  احلال  هو  مثلام  والنائية،  املهمشة  املناطق 
العام 2012،  املالية يف  انطالق األزمة  التي كانت نقطة 
وهو ما أتاح املجال للجامعات اإلرهابية املساحة للعب 
هذه  عىل  سيطرهتا  فرض  عرب  املوازي  احلكومة  دور 
استقطاب  عىل  قادرة  بديلة  عيش  سبل  وإتاحة  املناطق، 
سكان هذه املدن، وُيمكن هذه اجلامعات من متدد نفوذها 
سلطة  فرض  عىل  والعمل  جديدة،  جغرافية  مناطق  إىل 
موازية، بل وبديلة عن احلكومات ُتكسبها حاضنة شعبية 
ورشعية سياسية، وهو ما ُيمكن االستدالل عليه بسلسلة 
املنطقة،  التي شهدهتا بعض دول  العسكرية  االنقالبات 

مثل مايل وبوركينافاسو. 
هناية القول، هناك عالقة متشابكة ومعقدة رابطة بني التغري 
النشاط  تنامي  وبني  األبعاد  املتعددة  وتداعياته  املناخي 
نفوذ  مناطق  اإلرهابية  اجلامعات  واكتساب  اإلرهايب 
جديدة ُتعزز من مكانتها يف ساحة التنافس اجلهادي، فليس 
التغري املناخي أزمة أحادية وحمدودة التأثري، وإنام بات حمددًا 
جانب،  من  البلدان  واستقرار  أمن  عىل  للحفاظ  رئيسيًا 

وضامن أمن وسالمة الفرد واملجتمع من جانب آخر.
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