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معاناة ال ِعلم
التغير المناخي واإلنسان والفقر

امرأة بنغالديشية تخوض في الماء بحثا ً عن مياه شرب بعد أن ضرب إعصار إيال منطقة جابورا ،بمقاطعة ساتكيرا في بنغالديش في  26مايو/أيار  .2009السبب
وراء الفيضان ھو العاصفة التي ھبت إبان اإلعصار ،وھذا النوع من الفيضانات زاد سوءاً جراء ارتفاع مستوى سطح البحر .عبير عبد /6أوكسفام

التغير المناخي يضر بحياة األفراد اليومية .وحتى إذا اتفق زعماء العالم على الحد بحزم من
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،فإن المستقبل ما زال غير مبشر بالمرة في وجه ماليين
األفراد ،وأغلبھم من بين أفقر سكان األرض .ھذا التقرير الموجز يعرض القصص المأساوية
لبعض ھؤالء الناس ،ومعھا عرض لرأي العلم في آثار التغير المناخي التي يتعرض لھا
البشر .ومن خالل ھذا وذاك يتم شرح سبب اعتبار التغير المناخي باألساس أزمة تنموية
لماليين األشخاص .وينبغي على العالم أن يتحرك فوراً وبحزم للتصدي لھذه المشكلة ،التي تعد
أكبر خطر يواجه اإلنسانية في ھذا القرن.

www.oxfam.org

توطئة
اجتمع آالف العلماء قبل عامين في اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي  .IPCCواتفقنا على
أن النظام المناخي آخذ في اإلحترار ﺑشكل واضح ال لبس فيه ،وأنه إذا إستمرت معدالت
إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري الحالية الناجمة عن األنشطة اإلنسانية ،فسوف يشھد العالم
المزيد من اإلحترار ،مصحوﺑاً ﺑزيادة في تطرف األحوال الجوية وإرتفاع مستوى سطح البحر،
مع مخاطر وقوع تغيرات مفاجئة ال رجعة فيھا.
وفي وقت مبكر من فصل الرﺑيع الماضي ،أكد العلماء المجتمعون في كوﺑنھاجن على وجود أدلة
على التغير المناخي ،وقاموا ﺑتحديث ھذه األدلة .وإستخلصنا أن األدلة العلمية أصبحت اآلن
غالبة وقوية ،وأن األنشطة اإلنسانية ،ال سيما احتراق المحروقات المتحجرة ،تؤثر على المناخ
ﺑأساليب تھدد سالمة واستمرارية تطور المجتمع اإلنساني.
وأفدنا ﺑأنه يظھر من المالحظات في اآلونة األخيرة أن انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري تبلغ
أعلى تقديرات توصلت إليھا اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي .وﺑعض أحدث األﺑحاث
العلمية المقلقة تركز على احتمال وقوع المزيد من مواسم الجفاف نتيجة اإلحترار العالمي
والتغيرات الموسعة والمفاجئة حسب ما ھو محتمل في النظم البيئية القطبية والجبلية والخاصة
ﺑالغاﺑات اإلستوائية.
وتركز اھتمام علماء اإلنسانيات على أن العرضة لھذه التغيرات ،ال سيما عرضة الدول
والمجتمعات الفقيرة ،ھي عرضة عالية ،ﺑسبب أن آثار التغير المناخي تؤثر ﺑشكل غير متساوي
على مختلف األطراف ،فثمة حاجة واضحة إلى إستراتيجيات وقنوات تمويل للتكيف .والكثيرون
منّا يشعرون اآلن أننا إذا لم نتحرك سريعاً فثمة فرصة واسعة أن يصبح العالم أعلى حرارة
ﺑمعدل  4درجات ،مع ما يستتبع ھذا من تغيرات ﺑيئية وإجتماعية عميقة ومؤثرة.
وقد أضافت كل مصادر القلق ھذه إلى أھمية المسارعة ﺑالبحث عن اإلرادة السياسية لتنفيذ
الحلول التي توصلت إليھا ﺑالفعل اللجنة الحكومية  IPCCوغيرھا من األطراف ،ﺑما في ذلك
تخليص مجتمعاتنا من االنبعاثات الكرﺑونية ،وتخفيض مواطن العرضة للضرر عبر التمكين من
التكيف ومحاولة خفض معدالت الفقر.
وھذه الدراسة الصادرة عن مؤسسة أوكسفام يرد فيھا أحدث ما توصل إليه العلم ،وتعرض
لقصص إنسانية قوية لتزيد من فھمنا لمخاطر الطقس ومواطن التعرض للضرر فيما يتعلق
ﺑالطقس .وھي تضيف صوتاً ھاماً وقوياً إلى الدعوة للتقليل سريعاً من اإلنبعاثات الكرﺑونية
وإيالء اإلھتمام ﺑالتكيف مع التغير المناخي.
* ﺑروفيسور ديانا ليفرمان ،يونيو/حزيران 2009

ديانا ليفرمان حائزة على درجة األستاذية في جامعة أوكسفورد ،حيث تدير معھد التغير
المناخي ،وفي جامعة أريزونا ،حيث تعمل ﺑمعھد البيئة .األستاذة ليفرمان تسھم في الكتاﺑة
والمراجعة في اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي ،وھي رئيسة لجنة األﺑعاد اإلنسانية
للتغيرات المناخية العالمية في األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم وﺑرنامج نظم األغذية في
األكاديمية نفسھا ،وعضوة في لجنة خيارات المناخ األمريكية في األكاديمية الوطنية للعلوم،
وترفع اللجنة توصياتھا للحكومة األمريكية ﺑشأن أوجه االستجاﺑة الواجبة للتغير المناخي.
وشاركت في تقرير مؤتمر كوﺑنھاجن للعلوم والذي ضم ﺑين دفتيه أحدث البحوث العلمية ﺑشأن
التغير المناخي ،وھو التقرير الذي استفاد ﺑه كثيراً ھذا التقرير الموجز.
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الملخص
إعصار أيال
أثناء تحضير ھذا التقرير أواخر مايو/أيار  ،2009ضرب إعصار أيال ﺑنغالديش وشرق
الھند .وتصدرت العناوين الرئيسية في الصحف أنباء الوفيات )ألكثر من  200ﺑمن فيھم عدة
أطفال( ،وتشرد  750ألف نسمة ،ووقوع انزالقات أرضية وفيضانات وتلوث للمياه وتھديد
ﺑتفشي أمراض ،والدمار الالحق ﺑالمحاصيل الزراعية والماشية ،مما أدى إجماالً إلى "تأثر"
 3.6مليون نسمة .ومنطقة ساكتيرا في ﺑنغالديش ھي التي استقبلت أشد الضرر .وقبل أيال
ﺑأساﺑيع قليلة ،كانت أوكسفام قد عقدت أول جلسة دولية تنظمھا عن التغير المناخي في القرى
ھناك .وأدلى أكثر من  12ألف شخص ﺑخبراتھم الشخصية مع التغير المناخي ،وقال كثيرون
أن مستوى سطح البحر ارتفع ،وأن موجات المد أصبحت أعلى وﺑدأت المياه المالحة تتسرب
ﺑثبات إلى أراضيھم .وحين ضرب إعصار أيال ،تزامن مع موجة مد عالية ﺑشكل أقوى من
المعتاد واخترقت عاصفة المياه القوية السدود الصناعية الموضوعة في وجه المد.
وقبل أيال ،أثناء الجلسة ،وصف ﺑاﺑورام موندال كيف اكتسحت المياه المالحة مزروعات
المانجو وجوز الھند التي زرعھا .وقال أشوكى كومار موندال إنه فقد ماشيته ودواجنه ﺑسبب
تطرف أحوال الطقس .محمدو ﺑارفين لم يتمكن من زراعة خضراواته في الموسمين
الماضيين .وﺑعد إعصار أيال ،عثر العاملون في أوكسفام على ﺑاﺑورام يفتش عن متعلقاته
وسط أكوام الطين ،ﺑعد أن فقد منزله .واكتسح اإلعصار منزل محمدو ﺑارفين أيضاً .وعثرنا
على محمدو مقيماً على الطريق السريع ،يبحث عن الطعام والمياه.
المصدر :أوكسفام الدولية في ﺑنغالديش

التغير المناخي واقع وآثاره ظاھرة في الوقت الراھن .تتغير التنبؤات العلمية ﺑصورة مستمرة،
ودائماً ما يزداد تشاؤمھا .لكن خبرة أوكسفام في مائة دولة تقريباً تؤدي إلى ﺑعض النتائج
الواضحة :مئات الماليين من الناس ﺑدأوا ﺑالفعل يعانون من الدمار جراء التغير المتسارع في
الطقس ،مما يحبط جھودھم ﺑمحاولة الفرار من مصيدة الفقر .وھذا التقرير يعرض قصة
"المتأثرين".
ولحكي ھذه القصة مزجنا ﺑين أصوات فئتين :العلماء الذين يدرسون آثار التغيرات المناخية،
واألشخاص الذين يعانون من أضرارھا اآلن .في مارس/آذار  ،2009تجمع  2500عالم ﺑارز
في كوﺑنھاجن لعرض أﺑحاثھم الجديدة من مختلف ألوان طيف تخصصات التغير المناخي
العلمية .وھذا التقرير يستند إلى جھودھم ووردت فيه أحدث األﺑحاث العلمية ،إلى جانب قصص
شخصية توصلت إليھا أوكسفام من عملھا مع الفقراء.

حياة وراء كل إحصائية
كان عام  2009عام "قمم المناخ" للعلماء ورجال األعمال والحكومات ،لكنه – العام – لم يشھد
فيه "قمة للناس" .واقع الحياة في ظل التغيرات المناخية مفقود إلى حد كبير في صورة النقاش
والجدل الواسع الدائر حول القضية .لن تقبل أية محكمة ﺑاالستماع ألدلة والخروج ﺑحُكم دون
عرض رؤية الطرف المتضرر .أوكسفام تعرض قصص األشخاص المتأثرين في ھذا التقرير
في محاولة متواضعة للمساعدة على تجسير الھوة ما ﺑين العلم والسياسات .فھناك أشخاص
وحياة وراء كل إحصائية:
• تقدر أحد التقارير أن  26مليون نسمة تعرضوا للتشريد ﺑالفعل جراء التغير المناخي.
•  375مليون نسمة رﺑما يتأثرون ﺑالكوارث المناخية حتى عام .2015
• حسب ﺑعض التقديرات فإن  200مليون نسمة سيرتحلون كل عام حتى عام 2050
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"ذھبنا لننام في الليلة السابقة على
الفيضان ،لنستيقظ في الصباح على المياه
التي غمرت كل مكان .األشياء الوحيدة
التي تمك ّنا من إنقاذھا كانت سقف البيت"
ماجدالينا مانسيال ،مزارعة تبلغ من
العمر  51عاما ً في بلدة المبايونج ،في
منطقة سلطان كدارات جنوبي الفلبين.
فقدت منزلھا مرتين في الفيضانات خالل
أربعة أعوام ،في  2008و.2004

أتدھور حال الطبيعة كثيراً ،فقد أھان
الناس الطبيعة .الرﺑيع يأتي أسبوعين إلى
 3أساﺑيع مبكراً عما سبق .أصبح الرﺑيع
أقسى ،فالسماء تمطر أو ينھمر الثلج
طوال الوقت .أول ذوﺑان الثلج يبدأ نھاية
أﺑريل/نيسان .أول أمطار رﺑيعية تأتي
في مايو/أيار ،أﺑداً لم يكن الحال ھكذا من
قبل".
جريجوري ريختن ،مستوطنة فانكاريم،
سيبيريا

•

ﺑسبب الجوع والتدھور البيئي وفقدان األراضي.
العديد من المدن الكبرى التي تعتمد على المياه القادمة من المرتفعات الجبلية تواجه
االنھيار.

وجاء في دراسة جديدة ألوكسفام ﺑعنوان "ماذا حدث لفصول السنة؟" – ونتائجھا واردة في ھذا
التقرير – أقوال لمزارعين من جميع أنحاء العالم ،تعرضوا لفصول يظھر أنھا "انكمشت"،
سواء ﺑسبب "الحرارة والجفاف" أو "الحرارة واألمطار" .وفصول السنة ،حسب قولھم،
أصبحت أقل قاﺑلية للتمييز ﺑشكل قاطع .وھم ال يعرفون ما المناسب للزراعة أو للبذر أو
الحصاد.
وھنا يصبح التغير المناخي حقيقياً تماماً ،حقيقي كالجوع الذي تشعر ﺑه حين تفوتك إحدى
وجباتك اليومية ،أو كخشية األب على سالمة طفله .قصص األفراد تجعلنا ندرك قلة ما نفعله
للتصدي ألسباب وآثار ھذه األزمة ،رغم أنھا تلقي ﺑظاللھا علينا منذ رﺑع قرن.

مستوى سطح البحر يرتفع في جميع أنحاء
العالم ،وﺑأسرع من المتوقع .يجب أن نناقش
ﺑأمانة ھذا الخطر ﺑدالً من محاولة التقليل من
شأنه.
ﺑروفيسور ستيفان رامستورف ،معھد
ﺑوتسدام لبحوث آثار المناخ ،مارس/آذار
2009

وفي نھاية المطاف فإن قصص ماجدالينا مانسيال وجوزيبا أليبار ،وإھا وﺑناتھا ،ولي زوانج،
وفريد كاكامبى ،ولومادا ناكوريلونج ،وجميع األشخاص المذكورين في ھذا التقرير ،لھي مما
يبعث على التمكين .فالبشر يحاولون النجاة من آثار التغير المناخي .ومن خاللھم نفھم أن التغير
المناخي عبء ُمضاف وفي الوقت نفسه تھديد إضافي لقدرتھم على التكيف مع الفقر .وھو
يتفاعل مع مشكالت قائمة ويؤدي إلى تفاقمھا.

الحتمية العلمية لوقوع األضرار
يتاﺑع العلماء األدلة المتزايدة على التغيرات واإلنھيارات في نظم الطبيعة ،جراء التغير المناخي
الذي أدت إليه زيادة اإلنبعاثات الكرﺑونية .ﺑالنسبة للدول الفقيرة في المناطق االستوائية والشبه
إستوائية على األخص ،فإن كل مالحظة وتنبؤ ﺑشأن الصحة واألمن الغذائي وندرة المياه
والكوارث الطبيعية والمجاعات والجفاف والنزاعات ،تتدھور ﺑمعدل مقلق.
ويعتقد أغلب العلماء اآلن أنه من غير المرجح أن نقدر على الحد من ارتفاع متوسط درجة
الحرارة العالمية ﺑمعدل  2درجة مئوية ،ليس لعدم وجود القدرات التكنولوجية أو االجتماعية
على ھذا ،ﺑل ألنھم ال يعتقدون أن رجال السياسة مستعدون ﺑصدق للموافقة على االقتطاعات
الضرورية في االنبعاثات الكرﺑونية .وﺑالفعل ،فإن أداء رجال السياسة حتى اآلن في المفاوضات
الدولية كان مروعاً ،رغم أنه من الممكن تحويل مسار ھذا األداء عبر فرض الضغوط من
الراي العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
االرتفاع ﺑمعدل الدرجتين فقط ھو "الھدف" الذي تستند إليه أكثر من  100حكومة في
إستراتيجياتھا ،ألن الدول الغنية قالت إن ھذا االرتفاع الطفيف يعتبر "مقبول اقتصادياً" .إال أن
حتى الزيادة ﺑمعدل درجتين مئويتين يستتبعھا مستقبل مروع يواجه أكثر من  660مليون نسمة.
اللورد ستيرن ،الخبير االقتصادي الرئيسي الساﺑق في البنك الدولي ،يقول إن ثمة احتمال كبير ﺑـ
"وقوع نتائج مدمرة" وأن "احتمال وقوع االحترار العالمي في القرن الحادي والعشرين ﺑما يزيد
عن معدل  2.4درجة مئوية سيكون خطيراً للغاية" .ويقول ھانز خواكيم شيلنھوﺑر ،اإلستشاري
للمستشار األلماني فيما يخص التغير المناخي ،إنه ﺑناء على أدلة جديدة ،فھو يعتقد أن أي زيادة
تبلغ  5درجات مئوية " ُمرجحة" ﺑحلول عام  ،2100تحت ضغط سيناريو "متاﺑعة األعمال
المعتادة" .ﺑموجب ھذا السيناريو ،يتوقع شيلنھوﺑر أن يتراجع تعداد سكان األرض إلى مليار
نسمة فقط.

موكيالﺑاي 25 ،عاماً ،ما زالت
مصدومة وھي تنظر إلى ما تبقى من
منزلھا" :وضعنا جميع أطفالنا في
القارب وجدفنا نحو  25كيلومتراً .لم
نتمكن من إنقاذ محاصيلنا ،فلم يعد
لدينا طعام .ليس لدينا ما نأكله.
موكيالباي ليوالي ،اضطرت أسرتھا للخروج
من منزلھا جراء الفيضان في زامبيا،
أبريل/نيسان .2009

لقد أصبح العلم اآلن على يقين من أضرار التغير المناخي إلى حد كبير .الشيء الوحيد الذي ال
يوجد إجماع علمي حوله ،ھو كم من التغيرات المناخية والمعاناة اإلنسانية سنتحمل ونسمح
ﺑوقوعھا.
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الجوع والكوارث واألمراض" ..العادي الجديد"
إذا لم نتحرك ،فإن أغلب المكاسب التي حققتھا الدول الفقيرة في العالم في مجال التنمية
والتخلص من اآلثار الضارة للفقر على مدار الخمسين عاماً الماضية ،من المقدر لھا أن تذھب
أدراج الرياح ،مع عدم القدرة على التعويض في المستقبل المنظور.
األثر األكثر تدميراً للتغير المناخي على اإلنسانية في المستقبل القريب ،يُرجح أن يكون زيادة
معدالت الجوع .إذ أن ﺑعض محاصيل العالم الغذائية ،مثل الذرة واألرز ،معرضة كثيراً للضرر
جراء ارتفاع الحرارة وتواتر المواسم المتطرفة األحوال التي ال يمكن التنبؤ ﺑأحوالھا .وثمة
قاعدة ال استثناء فيھا تقريباً ،أن الدول التي تعاني من مشكالت في إطعام شعوﺑھا ھي الدول
األكثر عرضة ألضرار التغير المناخي.
األثر على صحة الناس متباين ومتنوع ﺑشكل مخيف .فالتغير المناخي يجلب معه األمراض
المحمولة ﺑواسطة المياه والحشرات في المناطق االستوائية لمئات الماليين من األفراد ،دون
معرفة مسبقة منھم ﺑمقدم ھذه األمراض .وفي درجات الحرارة األعلى ال يتمكن الناس من العمل
طالما ھم يعانون من إجھاد الحرّ ،وإذا أقدموا على العمل فقد يتعرضون ألضرار صحية.

"كانت السماء تمطر ثالث مرات
أمطاراً غزيرة .لكن اآلن ال تمطر
مرتين حتى .لم يعد ھنالك موسم
لألمطار ،مجرد موسم األعاصير .ما
إن يرى الناس السحب تتجمع،
يجمعون متعلقاتھم ويتجھون صوب
التالل".
جاري نوفامن ،مزارع ،جونايفز،
ھايتي ،أﺑريل/نيسان .2009

والكوارث المتعلقة ﺑالمناخ زادت ﺑمعدل غير مألوف فعند النظر إلى الرسم البياني الذي يبين
تواتر وقوع مثل ھذه الكوارث ﺑين عامي  1975و ،2008ترى أنه ﺑحلول عام  2030سوف
نعاني من كوارث طبيعية تبلغ ثالثة أضعاف الكوارث التي تقع حالياً.
عرض المياه الحالي يواجه معوقات ھائلة ،لدرجة أن عدة مدن كبرى تعتمد على أنھار الثلج في
مرتفعات الھيمااليا واألنديز سوف تتعرض لنقص مخيف في المياه خالل عقود من الزمان.
أما الھجرة التي تسبب فيھا الطقس فقد أصبحت واقعاً ،تؤدي إلى تدمير سبل العيش والمجتمعات
المحلية والثقافات وتخلف النساء وحدھن عرضة للضرر أثناء التعامل مع األعمال الزراعية
والعناية ﺑاألطفال .والحكومات قلقة من أن يزيد التغير المناخي من النزاعات ﺑين الدول ،مع
جلب ندرة المياه للخالفات على من يسيطر عليھا.

التغيير اللين :أوقف الضرر وابدأ في المساعدة
إننا ﺑحاجة للكف عن اإلضرار والبدأ في المساعدة .في ديسمبر/كانون األول  2009سوف
يجتمع رجال السياسة من شتى أنحاء العالم في كوﺑنھاجن لتوقيع صفقة ﺑمجال التغير المناخي.
ھذه الصفقة يجب أن تضمن وصول االنبعاثات الكرﺑونية العالمية إلى أقصاھا عام  2015ثم
تراجعا من ﺑعد ذلك .يجب أن تلتزم الدول الغنية ﺑتقليل انبعاثاتھا ﺑمعدل  40في المائة على األقل
عن معدل عام  ،1990ﺑحلول عام  ،2020وأن تعمل جميع الدول على خفض اإلنبعاثات
الكرﺑونية العالمية ﺑـ  80في المائة على األقل تحت معدالت عام  ،1990ﺑحلول عام .2050
وعلى نفس الدرجة من األھمية ،وفوراً ،تحتاج الدول النامية لمبلغ  150مليار دوالر على األقل
سنوياً للتكيف مع آثار التغير المناخي ولكي تصل ھي نفسھا لمستقبل منخفض اإلنبعاثات
الكرﺑونية.
وفي الوقت الراھن ،فإن أغلب الحكومات قاصرة إلى درجة مروعة في التحرك على مسار
العمل والطموح المطلوﺑين لتحقيق ھذه األھداف .والمساعدة على حماية العالم النامي من التغير
المناخي ھو تغيير لين مقارنة ﺑحلول أخرى :فمبلغ  150مليار دوالر ھو تقريباً نفس المبلغ
ال ُمنفق على إنقاذ شركة كبيرة واحدة ،ھي  ،AIGمما تعرضت له أثناء األزمة العالمية أواخر
.2008
وال يقتصر الدافع ھنا على كون ھذا الحل صحيح أخالقياً ،ﺑل ھو صحيح إقتصادياً أيضاً ،أن يتم
التكيف مع التغير المناخي .فكلما تحسن حال الدولة النامية ،تحسنت قدرتھا على التكيف مع
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ُمضاعف
"التغير المناخي عامل
للتھديدات وھو أحد أخطر التھديدات
للتنمية 53 .في المائة من الكوارث في
أفريقيا وراءھا المناخ ،وثلث شعوب
أفريقيا تعيش في مناطق معرضة للجفاف.
ومع عام  2020يمكن أن تتراجع إنتاجية
المحاصيل التي تعتمد على المياه في
زراعتھا في أفريقيا ﺑمعدل  50في
المائة".
د .ﺑلجيس عثمان إالشا ،المجلس األعلى
للموارد البيئية والطبيعية ،السودان،
مؤتمر كوﺑنھاجن للعلوم ،مارس/آذار
.2009

الكوارث البيئية والتعافي منھا .والتدخالت المطلوﺑة لمساعدة الفقراء على التكيف مع أوجه
التغير المناخي الضارة موجودة وجاھزة .يحتاج العالم لالستثمار ﺑحكمة من أجل حماية جميع
أسواقه وسالسل العرض المطلوﺑة ،وللحفاظ على مستھلكيه وموفري الخدمات والسلع .ويحتاج
لخفض معدالت الغضب واليأس التي تظھر جراء انعدام المساواة والمعاناة .ھذا استثمار في
رأس المال اإلنساني والوطني ،في التنمية المستديمة .قبل أن ندفع الثمن غاليا غدا.

ال داعي لالستسالم
يؤثر التغير المناخي على الفقراء ﺑأسلوب ينطوي على مفارقة من أغرب وأمرّ مفارقات زماننا.
الدول التي تثري على حرق المحروقات المتحجرة ھي التي ستعاني أقل المعاناة في ﺑداية األمر
جراء آثار التغير في المناخ .وارتفاع متوسط درجات الحرارة عالمياً يؤثر ﺑشكل مختلف على
القطبين والمدار االستوائي والبحار والمناطق األرضية الواسعة .في المناطق معتدلة الحرارة،
على سبيل المثال ،تحمي الدول الغنية ثروتھا ،وھنا سيكون أثر التغير المناخي أخف لفترة.
المنطقة االستوائية التي يعيش فيھا أغلب البشر – والكثير منھم فقراء – وھي التي تضرﺑھا
التغيرات المناخية اآلن وسوف تضرﺑھا أقسى من غيرھا من المناطق في المستقبل.
التغير المناخي ال يزعج ﺑعد المواطن العادي في الدول الغنية .فترتيبه ضمن قائمة أكثر األشياء
التي يخشاھا اإلنسان ھو  ،20حسب ما ظھر من استطالع للرأي أجرته الواليات المتحدة
مؤخراً .وتعتقد أوكسفام أنه يجب أن يكون على رأس قائمة الجميع ألن ھناك ما يمكننا فعله
حياله .لقد ﺑدأ يتشكل إجماع علمي على ھذا الموضوع ،وكان فيما سبق أحياناً غير ُمركز أو
واضح ،ومفاده أن :تأخر الوقت كثيراً ،لكن ثمة فرصة .وعلى الزعماء السياسيين أن يتوصلوا
ﺑدورھم إلجماع يقيني.

"ما زال األغنياء يسبحون في ﺑرك
السباحة ونحن نموت من
العطش ...ليست لدينا مراحيض،
وال يمكن ألطفالي االغتسال ،وال
يمكنني تنظيف األرض .وأسوأ
شيء أن ليس لدينا مياه للشرب
تقريبا ً".
جراسييال مارتينيز ،أم ألسرة من
 8أفراد ،مكسيكو سيتي،
أﺑريل/نيسان .2009

رسالة أوكسفام ھي ،ال داعي لالستسالم .قولوا لزعماء العالم أنكم تريدون مستقبالً آمناً وعادالً.
على الدول الغنية أن تخفض من انبعاثاتھا الكرﺑونية اآلن ،وأن تعطي الدول النامية ما يم ّكنھا من
الخوض في المستقبل في ظل انفخاض معدالت الكرﺑون والتكيف مع اآلثار الضارة للتغير
المناخي .الكلفة الحقيقية للتغير المناخي لن تُقاس ﺑالدوالرات ،ﺑل ﺑأرواح البشر .وﺑدأ دفع الثمن
ﺑالفعل.
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العلم والبشر
ھذه الورقة البحثية متعلقة ﺑآثار التغير المناخي على البشر .وھي ال تسعى للبحث في العلوم
وراء ھذا الموضوع أو ھي تريد مناقشتھا ﺑموضوعية .أغلب األﺑحاث العلمية المتوفرة معقدة
وتنبؤية الطاﺑع ،من ثم فإن ما نريد عرضه ھنا ھو ما نعتقد أنه التنبؤات األفضل والتي يوجد
عليھا إجماع من مئات األكاديميين في مجاالت تتراوح ﺑين دراسات التغذية إلى الدفاع.

1
"يمكن أن ننجح ويعود لنا أيضا ً أن
نخفق".
اللورد ستيرن ،خبير اقتصادي ساﺑق في
البنك الدولي ،مايو/أيار 1.2009

ھذه ھي الطريقة الوحيدة لتنقل القرويين عبر المنطقة المغمورة بمياه الفيضان في باھدوربور بمنطقة داربانجا شمال شرق الھند .السبب في الفيضانات األمطار
الموسمية وثمة بعض األدلة على أن التغير المناخي سيجعل األمطار الموسمية أكثر غزارة .أغسطس/آب  © .2007ماني كومار/أوكسفام بريطانيا

تستند أغلب البحوث العلمية الحديثة إلى سيناريوھات متحفظة ترى ﺑشكل عام أن متوسط الزيادة
المتوقعة في درجات الحرارة ھذا القرن ستكون  2درجة مئوية )أعلى من معدالت ما قبل
العصر الصناعي (2واالرتفاع في مستوى السطح البحر ﺑمعدل  1متر .ويعتقد الكثير من العلماء
حالياً أن ھذه التقديرات متفائلة للغاية .إذ يقول مركز تيندال لبحوث التغير المناخي أنه كي
نحظى ﺑفرصة  46في المائة لمنع الزيادة ﺑأكثر من  2درجة مئوية في درجات الحرارة ،فيجب
أن تبلغ االنبعاثات الكرﺑونية العالمية من الطاقة ذروتھا في عام  2015ثم تنخفض ﺑمعدل  6إلى
 8في المائة سنوياً من عام  2020حتى  .2040ويُرى أن االلتزامات الحالية على الدول الغنية
لن تحقق سوى خفض سنوي ﺑمعدل  2في المائة فقط3.
إال أن أغلب العلوم الحديثة المتوفرة عن التنبؤ ﺑاألثر اإلنساني تستند إلى سيناريو الـ  2درجة
مئوية ،جزئياً ألن البحوث العلمية ﺑدأت قبل التسارع الملحوظ في ﺑعض العوامل كما شھدنا منذ
.2005
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شكل  :1أسباب القلق

رسم بياني يربط بين اآلثار المحتملة للتغير المناخي بالزيادة في متوسط درجات الحرارة عالميا ً .كلما زاد احمرار العمود ،زاد احتمال اآلثار الخطيرة .قاعدة
عمود تقسيم درجات الحرارة )– (0.6تحاكي متوسط درجة الحرارة العالمية قبل  200عام ،قبل العصر الصناعي .الصفر ھو متوسط درجات الحرارة في عام
 .1990حاجز الدرجتين المئويتين عنده حد االحترار العالمي الذي تبني حكومات كثيرة حوله خططھا للحد من االنبعاثات.
المصدر :جامعة كوبنھاجن )،(2009
’ Decisionsجامعة كوبنھاجن ،الدنمارك.

& Synthesis Report from the IARU Climate Change Congress: ‘Climate Change: Global Risks, Challenges
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اللورد ستيرن – رجل االقتصاد الذي تحول لصاحب كلمة مسموعة ﺑمجال التغير المناخي
والذي توجه أﺑحاثه منذ عام  2005سياسات الحكومة البريطانية – قال في ورقة توصيات
صادرة الجتماع الـ جي  20في أﺑريل/نيسان في لندن" :االستمرار تحت معدل الدرجتين
المئويتين ...سيكون صعباً نظراً ألن النظام المناخي يحمل ﺑالفعل مقومات لالحترار أكثر مما
افترضنا ساﺑقاً .انبعاثات غازات االحتباس الحراري تزيد ﺑمعدل أسرع ،وقدرة الكوكب على
عزل الكرﺑون في أحواض طبيعية تقل ،وآثار التبريد المؤقتة لأليروسول في الغالف الجوي
يُرجح أن تقل ﺑدورھا .من ثم فإن احتمال زيادة االحترار العالمي في القرن الحادي والعشرين
عن معدل  2.4درجة مئوية ھو احتمال وارد للغاية ﺑشكل خطير"6.

"عندما أنظر لما تم ،أرى أنني تفاءلت
كثيراً في تقرير مراجعة ستيرن".
لورد ستيرن ،خبير اقتصادي ساﺑق ﺑالبنك
الدولي ،عن تقريره عام  2006إلى
الحكومة البريطانية5.

وأشار استطالعين للرأي في أﺑريل/نيسان  7 2009إلى أن  90في المائة تقريباً من العلماء
ﺑالمجال كانوا يحسبون أنه من غير المرجح أن يقدر العالم على الحد من ارتفاع حرارته ﺑمعدل
درجتين ،ﺑاألساس ألنھم يشكون في أن الحكومات ورجال السياسة سيوافقون على الخفض
المطلوب في االنبعاثات ،أو يحققون ما تعھدوا ﺑه .وقال مارتين ﺑاري ،نائب رئيس لجنة
" :IPCCنظرياً يمكننا تحقيق الھدف ،لكن ھذه ھي دنيا الواقع ،وليس النظريات العلمية ،فمن
يراھن على ھذا؟ نظراً لخبرتنا في معدالت التقدم في الماضي؟"8

انھيار المناخ
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إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة فوق درجات مئوية قليلة ،تبدأ السيناريوھات الكاﺑوسية .إذ
قالت لجنة  IPCCإن "الزيادة ﺑمعدل  4درجات مئوية فوق معدل  2000 – 1990في متوسط
درجة الحرارة عالمياً ،تفوق قدرة الكثير من النظم على التكيف" 9.وسيناريوھات مركز تندال
المرجحة التي تستند إلى اإلستراتيجيات الحكومية الحالية ،تشير إلى االحترار ﺑمعدل  4إلى 5
درجات مئوية .من ثم فثمة مخاوف قاﺑلة للتصديق من عبور العالم نقطة الالعودة التي يتسارع
معھا االحترار العالمي ﺑشكل ال رجعة فيه ،مثل موت الغاﺑات المطيرة وذوﺑان مناطق الترﺑة
المجمدة )من ثم يصبح االثنين من مصادر االنبعاثات الكرﺑونية ﺑدورھما( وفقدان جميع
الثالجات الطبيعية ،وذوﺑان ثلوج القطبين.
ھنا تصبح اآلثار على البشر والكوكب غير معروفة ﺑشكل يقيني ،ﺑاستثناء التنبؤات حول ارتفاع
مستوى سطح البحر من  5أمتار إلى ما ھو أكثر ﺑكثير ،على مدار الـ  200إلى  300عام
القادمة .والحد األدنى للتنبؤات يعني اكتساح المياه ألغلب المدن الساحلية ،أما الحد األقصى
فيعني أن الحياة اإلنسانية كما نعرفھا على حالھا ستختفي.
وقدر مستشار التغير المناخي الخاص ﺑالمستشار األلماني ،ھانز خواكيم شيلنھوﺑر ،أن سيناريو
الخمس درجات مئوية يعني أن قدرة الكوكب على "تحمل األشخاص" ستقل عن مليار نسمة.
لكن سيناريو الخمس درجات مئوية محتمل في ھذا القرن إذا لم يتم التحرك إطالقاً .ويقول
ستيرن" :ليست ھذه ﺑجعة سوداء ]أي حدث غير متوقع[ ..وليس احتماالً ضئيالً ،ﺑل نتيجة قبيحة
لما يحدث .إنه احتمال كبير ﺑوقوع نتيجة سيئة للغاية"10.
وتم وصف االحترار ﺑمعدل  2درجة مئوية ﺑأنه "مقبول اقتصادياً" ،11وھو ما يمكن ألغلب
الحكومات الغنية أن تستقر عليه .لكنه ما زال يعني الموت والمعاناة والدمار للماليين660 ...
مليون نسمة ﺑحلول عام  ،2030حسب إحدى التقديرات الرسمية12.

احتياج شديد إلى تحليالت أفضل
الكثير من األوراق العلمية المقدمة في مؤتمر مارس/آذار الماضي في كوﺑنھاجن – وحضره
 2500عالم تحضيراً لمؤتمر التغير المناخي التاﺑع لألمم المتحدة في ديسمبر/كانون األول –
تكشف عن تحيز مقلق في تركيز البحوث نحو ﺑواعث قلق الدول الغنية ،الشمالية ﺑاألساس .وفي
واقع األمر سوف يؤثر التغير المناخي ھذه الدول ﺑدرجة أقل ،مع ﺑعض االستثناءات مثل إسبانيا
وأستراليا .ويعود ھذا جزئياً إلى أن الموضوع ما زال على أھمية قليلة لمواطني الدول الغنية:
فقد تذيل قائمة ﺑعشرين مصدر قلق في استطالع للرأي تم مؤخراً في الواليات المتحدة13.
وتموت النساء أكثر ﺑكثير من الرجال في الكوارث .لكن جھود النساء من أجل مساعدة
المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي ھي جھود أساسية ومحورية .ويعرف عمال اإلغاثة
اإلنسانية تمام المعرفة أھمية النساء وشبكاتھن في مساعدة األسر على التكيف أوقات األزمات
وفي إعادة اإلعمار فيما ﺑعد .والبحوث الخاصة ﺑالمرأة في التغير المناخي محدودة للغاية ويجب
أن تتحسن على وجه السرعة.
يجب أن نبحث ﺑجدية في أثر التغير المناخي على الدول الفقيرة .فالبيانات الخاصة ﺑالطقس نادرة
واالستثمارات العلمية في ھذا المجال قليلة .يجب أن تكون لدى الدول الفقيرة معلومات دقيقة عن
احتماالت التغيرات المناخية كي تحضر خطط تكيف من أجل ﺑناء قدرة الفقراء واألكثر عرضة
للضرر على المقاومة والصمود.
والمشكلة ،كما اعترف العديد من العلماء ،أن الرسالة اإلجمالية الخاصة ﺑالتغير المناخي تميل
نحو أن العلم مستمر في التقدم .ويمكن أن يخطئ الرأي العام الفھم ھا ھنا ويعتقد أن ثمة غموض
والتباس في فھم طبيعة التغير المناخي ،ويمكن أن يستخدم رجال السياسة ھذه النقطة كمبرر
لتأجيل التحرك .إال أن الحقيقة أن العلم متفق على اآلثار الضارة للتغير المناخي الذي تسبب فيه
اإلنسان ،ويبقى أن يتفق الخبراء على التفاصيل ال أكثر.
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موضوع  .1التغير المناخي أم طقس غير مألوف؟ توضيح
مذكورة في ھذا التقرير قصصاً وصوراً من برامج أوكسفام والناس الذين تﻌمل
مﻌھم أوكسفام .وجميع التحديات الموصوفة ھنا يفاقم منھا الكوارث المناخية أو
التدھور البيئي ،وربما يﻌود السبب في االثنين إلى التغيرات المناخية التي
تسبب فيھا النشاط اإلنساني .أغلب المشكالت التي يواجھھا الفقراء لھا
أسباب كثيرة :ﻋلى سبيل المثال ،يمكن أن تھاجر أسرة بسبب الفقر ووجود
نزاع وضﻌف المحاصيل وتدھور الصحة ،وبﻌض أو كل ھذه المشكالت يمكن أن
تكون ﻋلى صلة بالمناخ .فالتغير المناخي يزيد األﻋباء اليومية التي يتحملھا
الفقراء في محاولة الﻌيش ..وھذا ھو سبب ذكر القصص الواردة ھنا.
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التغير المناخي يؤدي إلى الجوع
من المقدر أن يصبح الجوع أحد اآلثار الكبرى للتغير المناخي .ورﺑما يصبح المأساة اإلنسانية
األھم في ھذا القرن .ﺑدأ ﺑالفعل ماليين الناس في دول كثيرة يعانون من مشكالت ندرة الطعام،
ومع الوقت سيضطرون للتخلي عن زراعة المحاصيل التقليدية وأساليب الزراعة القديمة مع
تعرضھم للتغيرات في فصول السنة ،التي كان أجدادھم يعتمدون عليھا في تقسيم الزراعة
واإلنتاج .وقد تعني التغيرات االجتماعية المحتم أن تقع – مثل الھجرة والنزاعات – أن ھذا
التغيير في أسلوب عمل كوكبنا يؤثر على أفراد أكثر ﺑكثير من أي تغير آخر.
ثلثا سكان العالم األكثر فقراً المقدر عددھم ﺑمليار يعيشون في مناطق زراعية في دول نامية.
وطبقاً لمنظمة األمم المتحدة للغذاء والزراعة )الفاو( ،فإن ھؤالء الناس يواجھون أخطاراً قائمة
جراء التراجع في إنتاجية المحاصيل وفقدان رؤوس الماشية .وأكثر من  1.5مليار نسمة
يعتمدون على الغاﺑات ،وھم من ﺑين أفقر سكان العالم ،وھم عرضة للضرر البالغ ،ومثلھم
ماليين األفراد الذين يعتمدون على المصايد السمكية التي يأتي منھا الكثير من غذائھم14.

موضوع  .2الجفاف والﻌواصف الرملية وتغيرات إنتاجية المحاصيل في شمال
غرب الصين
المزارع لي زوانج وأسرته يﻌيشون في زينجوان ،وسط مقاطﻌة جانسو ،ﻋلى
ھضبة رملية مرتفﻌة تﻌلو النھر األصفر .الناس ھنا اﻋتادوا الجفاف والﻌواصف
الرملية .وﻋلى مدار الﻌقود الثالثة األخيرة بدأت جداول المياه تجف ،وھاجر من
وجد إلى الھجرة سبيال ً.
لي 41 ،ﻋاماً ،ﻋانى من الجفاف الحاد من قبل .في ﻋام  1983اضطر ھو وأبويه
إلى االﻋتماد ﻋلى المساﻋدات الغذائية .وقال" :السنوات الخمس األخيرة كانت
جافة للغاية .الرياح قوية لدرجة أنھا تُبﻌد سحب األمطار .ودون أمطار تصﻌب
الزراﻋة".
وتزرع أسرة لي القمح ﻋلى مساﺣة تفوق الفدان بقليل .وال يأتي ھذا إال بدخل
قليل ،من ثم يتلقون مﻌونة شھرية بمبلغ ) Rmb 30أي  4.4دوالر( من الحكومة.
ويقول لي" :ال أﻋرف الكثير ﻋن التغير المناخي ،لكن أﻋتقد أن أرضنا جفت
بشكل خاص باألساس بسبب كثافة التبخر ھنا" .واألرض الزراﻋية المحيطة
بقرية لي متصلة بنظام للري يستمد المياه من النھر األصفر .إال أن أرض لي
ھي إﺣدى قطع األراضي البﻌيدة ﻋن المضخة ،من ثم تصله مياه أقل من
اآلخرين .وأﺣد أساليبه للتكيف – ھو ومزارﻋين آخرين – ﻋلى الطقس األجف،
ھي زراﻋة قمح أقل وبطاطا أكثر.
ھناك موسم آخر في جانسو :موسم الﻌواصف الرملية .إذ تھب ﻋواصف رملية
كثيفة غير متوقﻌة كثيراً ما بين مارس/آذار ومايومأيار .لكن ﻋددھا زاد مؤخراً.
وبﻌض ﻋلماء الحكومة الصينية يﻌتقدون أن األراضي المرتفﻌة من الدولة بدأت
تﻌاني بالفﻌل من ارتفاع بمﻌدل  1.5درجة مئوية )أي ضﻌف المﻌدل الﻌالمي(،
وأن التصحر ھناك نتيجة لھذه الزيادة في وتيرة الﻌواصف الرملية 15.ويقول لي:
"ال أﺣد يجرؤ ﻋلى الخروج من بيته إذا جاءت الﻌاصفة الرملية ،دﻋك من االھتمام
بمحاصيله في الحقل".
وفقدت أسرة لي محصول القمح ھذا الﻌام بسبب الرمال .بﻌد زراﻋة الربيع،
اضطر للﻌمل في منجم فحم لمدة شھر لينفق ﻋلى أسرته .وقال" :إنه ﻋمل
خطير ،لكن ال خيار أمامي .يوم الﻌمل في المنجم يجني لي نحو Rmb 100
) 14.6دوالر( ،وفي أﻋمال أخرى يتراوح األجر ﺣول ."Rmb 40
وتﻌمل أوكسفام بمساﻋدة مؤسسة مجتمع مدني محلية 16ﻋلى مساﻋدة
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الفقراء ﻋلى التنويع .في ﻋام  ،2007استثمرت أسرة لي  Rmb 750في زراﻋة
توت الوولفبيري ﻋلى مساﺣة  1.5فداناً من أرضھم .وتستﻌمل ھذه الثمرة
الحمراء الصغيرة المقاومة للجفاف في تطبيقات طبية وفي صنع الحساء
والجﻌة ،كما تُستخدم شجيرة ھذه الثمرة كحاجز ضد الرمال ومثبت للتربة .لكن
الﻌام الماضي لم يخرجوا بمحصول ﻋلى اإلطالق .وقال لي متنھداً" :لم تكن
مﻌنا نقود لشراء شبكة لحماية المحصول من الطيور .سوف أﻋمل أكثر لجني
النقود ھذا الﻌام ﺣتى أشتري شبكة .سنتحضر لحصاد ثمرات الوولفبيري
الحمراء الكبيرة الخريف القادم".
ومنذ التسﻌينيات ،تأثر نحو  400مليون نسمة في الصين كل ﻋام جراء األمراض
المتﻌلقة بالطقس وغير ذلك من األخطار الثانوية األخرى الخاصة بالطقس،
بمﻌدل خسارة بلغ  40مليار دوالر ،ﺣسب قول شاو كوينجشين ،نائبة المدير
الﻌام لقسم الﻌلوم والتنمية التكنولوجية في إدارة الطقس الصينية .وأضافت:
"تزايد ﻋدم استقرار الزراﻋة في الصين) ..و( أصبحت قضية الموارد المائية ذات
أھمية متزايدة"17.
وتقول لجنة  IPCCإن الزيادة في ﻋدد وشدة مواسم الجفاف في أجزاء كثيرة
من آسيا يمكن أن تُﻌزى في األغلب إلى االرتفاع في درجات الحرارة .وھناك
مناطق واسﻌة من األراضي القاﺣلة وشبه القاﺣلة ،من غرب الصين ومنغوليا
إلى غرب آسيا ،مما يجﻌل ندرة المياه أﺣد أخطر المﻌوقات في وجه التنمية
المستدامة .وطبق ًا لتقرير تقييم لجنة  IPCCالرابع )ﻋام  (2007فإن "تﻌداد
السكان في آسيا مرتفع ويزيد بمﻌدل سريع ،مع انخفاض مﻌدالت التنمية
وضﻌف إمكانيات التكيف .ومن المتوقع أن يفاقم التغير المناخي من مشكلة ندرة
المياه في آسيا ،باإلضافة إلى الضغوط االقتصادية االجتماﻋية األخرى الكثيرة".
المصدر :مقابلة فيونا شيك ،أوكسفام الدولية ،2009 ،وتقرير تقييم  IPCCالرابع ).(2007
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المحاصيل
ماذا حدث لفصول السنة؟
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في دراسة جديدة لـ أوكسفام يُعتزم عرضھا على معھد دراسات التنمية في ﺑريطانيا )في
يوليو/تموز  21،(2009يقول المزارعون من جميع أنحاء العالم إن توقيت ونسق األمطار
الموسمية يتغير كثيراً .وھذا "التغير في أحوال المواسم" تأثير خطير على قدرة المزارعين على
تقرير الوقت األفضل للزراعة وللبذر ثم الحصاد .والفصول ،حسب قول المزارعين ،أصبحت
أقل وضوحاً وتمايزاً .والمشاھدات – المتسقة ﺑشكل مدھش في مختلف المناطق الجغرافية –
تشمل اآلتي:
•

يبدو أن عدد فصول السنة انكمش في العدد والتنوع ،لتحل ﺑدالً من الفصول المعروفة
فصلين ھما ﺑبساطة "فصل الحرارة والجفاف" أو "الحرارة واالﺑتالل" .وقد أصبحت
فصول الشتاء ﺑشكل عام أعلى حرارة.

•

معدالت تساقط األمطار يصعب التنبؤ ﺑھا ،وتسقط األمطار ﺑشكل غير متوقع أثناء
الفصول المطيرة وقبلھا وﺑعدھا ،وتقل مدة تساقطھا ويزيد عنفھا.

•

حتى في الفصول المعروفة ،فإن أحداثاً "غير تاﺑعة للفصل" ،مثل األمطار الدافئة أو
مواسم الجفاف ،أو العواصف غير المتوقعة ،أو الضباب الكثيف وتقلب حال درجات
الحرارة ،يزداد ﺑشكل مستمر.

•

يوجد إحساس ﺑزيادة قوة الرياح والعواصف.

"فيما سبق ،كان الثلج ينھمر شتا ًء،
والشتاء أﺑرد ﺑكثير .لكن خالل
السنوات الثالث األخيرة لم تنزل
الثلوج إطالقا ً ...كان يجب أن تمطر
األول
أكتوﺑر/تشرين
ﺑين
ويناير/كانون الثاني في العام
الماضي ،لكن لم تسقط أي أمطار .ھا
ھي إذن المزروعات تذﺑل وتموت".
بينيتا بيكرار ،من سكان قرية كاباال،
20
نيبال

أشخاص يحتمون من العاصفة المطيرة في منطقة بويكونج التجارية ،بالقرب من ماونت إلجون ،شرقي أوغندا .يعتقد السكان المحليون أن الطقس أصبح أقل
قابلية للتنبؤ .جيوف ساير/أوكسفام.

الموضوع  .3الطقس يتغير
ﻋلى مدار األﻋوام الثالثة األخيرة ،تنامت إلى أسماع الﻌاملين في أوكسفام –
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في شرق وجنوب آسيا وفي شتى أنحاء أفريقيا وأمريكا الالتينية – قصصاً ﻋن
كيفية إدراك المزارﻋين لتغير الطقس وكيف يحاولون التكيف مﻌه.
يقول باﺣث أوكسفام جون ماكجراث" :النتائج مذھلة بسبب االتساق المدھش
بين مختلف ردود األفﻌال في شتى أنحاء الﻌالم .فالمزارﻋين يقولون جميﻌاً
أشياء متشابھة للغاية :الفصول تتغير .الفصول المﻌتدلة تنكمش وتختفي.
الفصول أصبحت أﻋلى ﺣرارة ،وأجف ،ومواسم األمطار أقصر وأكثر ﻋنفاً .نﻌتقد أن
"تغير ﺣال الفصول" قد يكون من اآلثار األكبر للتغير المناخي ﻋلى المزارﻋين
الفقراء ،وأن ھذا األثر يحدث اآلن".
ويضيف ماكجراث" :مشاھداتنا ﻋشوائية ومتفرقة باالساس .وقد بدأنا في
مقارنتنا بالبيانات الخاصة بالطقس وثمة نقاط اتفاق ،رغم أنه في بﻌض الحاالت
يوجد نقص ﺣاد في البيانات .ويقول المزارﻋون إن فصول نمو المزروﻋات أصبحت
أكثر ،مما يصﻌب ﻋليھم زرﻋة الحاصيل ،وأن الفصول أصبحت أكثر ﻋشوائية
وقدرة ﻋلى التنبؤ ،مما يصﻌب ﻋليھم التنبؤ بالتوقيت األفضل للزراﻋة والحصاد.
وھذه التغيرات ﻋلى صلة بضغوط أخرى مثل تآكل الغابات ،وجفاف المناطق
ﻋالية الرطوبة ،وتآكل التربة .البد إذن أن ھناك شيء آخر أكثر أھمية يحدث".
محمد إلياس الدين من تلكوبي ،منطقة شيبجاني في بنغالديش ،يقول لـ
أوكسفام" :أﻋرف أن ﻋليّ أن أبذر البذور في موﻋد محدد .وھذا ما كان يفﻌله
أجدادي .لكن منذ ﻋدة سنوات أصبحت درجات الحرارة وﺣالة الطقس غير
مناسبة لفﻌل ما اﻋتدنا ﻋليه في النشاط الزراﻋي .والوضع يسوء ،بما أنني ال
أﻋرف كيف أتكيف مع ھذه المشكالت".
ويقول ويلينجتون وامايي ،مدير تﻌاونية زراﻋة القھوة في جوموتيندو شرقي
أوغندا" :أنا أﻋيش بالقرب من ماونت إلجون منذ ولدت ولم يسبق أن وجدت
الطقس غير قابل للتنبؤ إلى ھذا الحد .األمطار تسقط بغزارة لفترة قصيرة
وموسم الجفاف أصبح أطول بكثير .وقد تأثرت مزروﻋات القھوة كثيراً ،وتوقفت
الثمار ﻋن اإلزھار .في الﻌام الماضي وﺣده ) (2007فقدنا نحو  40في المائة من
إنتاجنا .وبالنتيجة ،يتصارع الناس ﻋلى كل شيء".
وفي قرية بوليريھي بمنطقة بونديبوجيو غربي أوغندا ،تقول فلورنس مامادو:
"بسبب التغيرات المناخية الحالية تراجﻌت إنتاجية المحاصيل كثيراً .وكل ھذا
نتيجة لتسلط الشمس لفترات طويلة ﻋلى المزروﻋات ،وكلما أمطرت السماء
تمطر أمطاراً غزيرة للغاية فتدمر جميع محاصيلنا في الحقول .يمكننا زراﻋة فدان
بالكامل أو اثنين ثم نخرج بال أي إنتاج بﻌد الحصاد".
ولدى سؤالھا ﻋن كيفية تكيفھا مع أساليب الزراﻋة ،رفﻌت يديھا ﻋالياً وردت:
"لقد توقفنا ﻋن تبني الزراﻋة الموسمية بالكامل ،ألن ال فائدة منھا .اآلن نحاول
فحسب طوال الوقت .كنا نزرع في مارس/آذار ،وقد انتھت ھذه الممارسة .نحن
اآلن نزرع ثم نزرع ،ونھدر الكثير من البذور بال سدى ،ونضيع وقتنا وجھدنا ﻋلى
األرض ..أﺣياناً أﺣس باإلﺣباط ﺣتى تﻌتريني الرغبة في البكاء".
ويقول ماكجراث" :يﻌتمد المزارﻋون ﻋلى المﻌرفة التي تصلھم ﻋبر األجيال ،مما
يجﻌل منھا ﺣلقات وصل وثيقة بين الطبيﻌة والثقافة .وﺣين تنكسر ھذه الصلة
يمكن أن تفقد األسر والمجتمﻌات المحلية بوصلتھا .في المقابالت ،وجدنا
اإلﺣساس بالحيرة وفقدان االتجاه ،واإلﺣساس بالضياع ،باإلضافة إلى الحزن
والخوف من المستقبل".
ويقول كارلوس لينج ،مدير مشروع في أوكسفام في نيكاراجوا ،إن مجتمﻌات
الميسكيتو الھندية "تحيرھا التغيرات الحالية .فموسم المحصول انتقلت
مواﻋيده المألوفة ،وھذا ھام للغاية ألنه يؤثر ﻋلى فھمھم للكون بأسره ،ليس
مجرد أسلوب ﺣياتھم .بالنسبة للناس من المھم للغاية مﻌرفة أنه في موﻋد
محدد ترمي بالبذور في األرض ،واألمر يتطلب الكثير من الجھد واألمل في
المستقبل ،كما أنھم اﻋتادوا اليقين في المحصول الجديد وأنه سيأتي في
موﻋده .وﺣين تتحرك ﺣدود اليقينيات ،تشﻌر بفقدان السيطرة ﻋلى مسار
ﺣياتك ،وھو مما يبﻌث ﻋلى فقدان األمل وإضﻌاف المﻌنويات".
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تقرير أوكسفام "ماذا حدث لفصول السنة؟"
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المكسب المتحقق لألغنياء

ﺑموجب سيناريوھات التغير المناخي المخففة ،فإن إنتاجية الطعام ستزيد كثيراً في المناطق
معتدلة الحرارة في الوقت الراھن .إال أن سكان العالم سيزيدون أيضاً ،إلى  9.2مليار نسمة
ﺑحلول عام  ،2050وأغلبھم يعتمدون على أراضي ستتأثر إنتاجيتھا الزراعية كثيراً .وسوف
يصبح الجوع المزمن أكثر انتشاراً .وأثناء كتاﺑة ھذا التقرير ،كان نحو  1.02مليار نسمة ال
يجدون ألنفسھم طعامأ كافياً 23.والتقديرات الرسمية األكثر تفاؤالً تقول أنه ﺑحلول عام 2080
رﺑما يواجه ما ﺑين  740مليون نسمة إلى  1.3مليار نسمة الجوع المزمن24.
إال أن ھذا التنبؤ ال يدخل في مقوماته آثار مجموعة كاملة من المؤثرات السلبية تتبع التغير
المناخي ،مثل الكوارث المتعلقة ﺑالطقس أو زيادة الضغوط على الموارد المائية .وال ھو يأخذ
في الحسبان اإليجاﺑيات المحتملة مثل المبتكرات التكنولوجية والتغيرات المؤسسية التي قد تزيد
من إنتاجية الزراعة والطعام.
كيف سيؤثر التغير المناخي على المتوفر لدينا من غذاء ،ھذا ھو السؤال األعقد واألكثر إثارة
للجدل في إطار تنبؤات اآلثار اإلنسانية على التغير المناخي ,.ﺑعض أوجه التقلبات العالمية
القادمة على الطريق ستكون مفيدة إلنتاجية الغذاء .زيادة األمطار ودرجات الحرارة األكثر دفئاً،
سوف تؤدي مع الوقت إلى طول محاصيل الزراعة اإلنتاجية ،ال سيما شمال الكوكب .وزيادة
معدالت ثاني أوكسيد الكرﺑون سترفع من إنتاجية المحاصيل ،رغم أنه يقال حالياً إننا نبالغ في
تقدير ھذه المزايا26.
لكن دعونا نلتزم الوضوح :أية مزايا زراعية قصيرة األجل ال تعني زيادة في األمن الغذائي
ألغلب سكان العالم .ففي مناطق شاسعة من األماكن األفقر في العالم ،سوف تصبح إمدادات
الغذاء أقل قدرة على التنبؤ ﺑوصولھا وأغلى ثمناً .ويستحق األمر أن نكرر مراراً أن  3.6مليون
أم وطفل رضيع يموتون كل عام ﺑسبب سوء التغذية واألمراض المتصلة ﺑسوء التغذية27.

التغير في المحاصيل

نتيجة للتغير المناخي ،ثمة تغير ھائل يحدث ﺑالفعل حالياً في أنواع المحاصيل التي تتم
زراعتھا 28،ألنه في المناطق االستوائية ،يتطلب األمر تغيراً ﺑمعدل  1درجة مئوية كي تحدث
تغيرات في استدامة ﺑعض المحاصيل األساسية .تراجع إنتاجية المحاصيل تصبح أكثر خطورة
حين تمتزج ﺑالنمو الھائل في السكان ،وضعف اإلمكانات االقتصادية ،مما يھدد ﺑالكارثة دول
كثيرة .وتمزج إحدى الدراسات كل ھذه المقومات ،فخرجت ﺑتنبؤ ﺑالدول األفريقية التي ستصاب
أكثر من غيرھا ﺑالتغير المناخي في المستقبل :موزمبيق وجمھورية الكونغو الديمقراطية
وتنزانيا على رأس قائمة من المتوقع أن تتحقق ﺑحلول عام 29.2030
ويضطر المزارعين الفقراء كثيراً إلى المقامرة حين يقررون المحاصيل التي سينتقلون إليھا .في
دول أصبحت فيھا أنساق تساقط األمطار ومواسم الجفاف غير قاﺑلة للتنبؤ ﺑشكل متزايد
ومتطرفة األحوال ،فحتى "الحس الزراعي البديھي" الذي يقضي ﺑالتغيير من محصول إلى آخر
للنجاح في إنتاجية المحصول الجديد ،قد يكون ذات آثار عكسية.

توزيع غير عادل لألنصبة
في شتى أنحاء العالم ،سنرى تأثير التغيرات المناخية على الزراعة غير متوازنة إلى حد كبير.
ﺑاألساس ،كلما كان المرء ﺑعيداً عن خط االستواء ،ازدادت فرصه في الحصول على غذاء جيد،
وال يقتصر األمر على كون الدول الغنية األقل ازدحاماً ﺑالسكان تميل ألن تشغل المناطق األﺑعد
عن خط االستواء في نصف الكرة األرضية الشمالي ،حيث ستزيد الرطوﺑة ويصبح الشتاء أكثر
دفئاً.
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"تتم االستفادة حاليا ً من نصف القدرات
الزراعية النظرية في العالم .لكن ﺑحلول
عام  ،2050مع ﺑلوغ السكان نحو 10
مليارات نسمة ،فسوف نحتاج لـ  20جيجا
طن من المحاصيل الزراعية ،وال يزيد
العدد حاليا ً عن  13جيجا طن .للوفاء ﺑھذا
الطلب ،سوف نحتاج إلى  20في المائة
أراضي زراعية أكثر و 20في المائة مياه
عذﺑة أكثر".
ديتير جيرتن ،معھد ﺑوتسدام لبحوث
التغير المناخي25.

من المقدر أن تزيد إنتاجية القمح في شمال أوروﺑا وكندا .وفي الوقت نفسه ،فإن السھل اإلندو
جانجيتي ،حيث تتم زراعة  15في المائة من قمح العالم ،سيشھد انكماشاً في اإلنتاجية ﺑأكثر من
النصف ﺑحلول عام  .2050ھذا التغير وحده يھدد األمن الغذائي ألكثر من  200مليون نسمة31.
ومن المتوقع أن تلقى التھديد نفسه دول حوض البحر المتوسط وأجزاء من الواليات المتحدة.
وسيسھل التكيف مع ھذه التغيرات أكثر في الدول ذات االقتصاد الزراعي األغنى واألكثر
تعقيداً .وطبقاً ألحد التنبؤات ،فإن المكاسب الزراعية األمريكية سترتفع ﺑإجمالي  1.3مليار
دوالر ،أو  4في المائة ،عن كل عام ،ﺑسبب التغير المناخي ،رغم أن ﺑعض الدول ،ومنھا
كاليفورنيا ،ستمنى ﺑتراجع ﺑالغ في اإلنتاجية الزراعية 32.وفي الوقت نفسه ،سوف تخسر أفريقيا
جنوب الصحراء  2مليار دوالر سنوياً نتيجة لتقلب أحوال وتراجع إنتاجية محصول واحد فقط،
وھو الذرة33.

"فيما ستزيد الحرارة األعلى من إنتاجية
الزراعة في المناطق األﺑرد ،فسوف
تعرقل اإل،تاج الزراعي في المناطق
االستوائية .انتھت دراسة استغرقت
عشرني عاما ً لمزروعات الغاﺑات
المطيرة في ﺑنما وماليزيا إلى أن درجات
الحرارة المحلية ارتفعت مؤخراً أكثر من
 1درجة مئوية ،مما أدى لتراجع نمو
األشجار ﺑمعدل  50في المائة".
فريد ﺑيرس ،مجلة "نيو

ساينتست"30.

وينصح علماء حكوميين في جنوب أفريقيا حالياً ﺑأن تتحضر دول المنطقة ألن تشھد انخفاضاً
ﺑنسبة  50في المائة في إنتاجية جميع محاصيل الحبوب ﺑحلول عام 34.2080
وﺑشكل عام ،فإن التنبؤات العلمية الحالية عن تھديد الجوع يمكن تلخيصھا فيما يلي:
• جنوب آسيا )أكثر منطقة في العالم ازدحاماً ﺑالسكان( ،والجنوب األفريقي ،وأفريقيا
جنوب الصحراء ،سوف تشھد تھديدات حادة إلمدادات الغذاء ،ﺑاألساس ﺑسبب تھديد
محاصيلھا الغذائية األساسية ،رغم أن ھناك مخاطر أخرى مرتبطة ﺑارتفاع درجات
الحرارة وتغير أنساق تساقط األمطار35.
• شمال شرق البرازيل ،والكثير من مناطق جنوب شرق آسيا ،ودول حوض المتوسط،
ومنھا إسبانيا ،من المتوقع أن تشھد أضراراً جسيمة.
• سبل كسب الرزق لماليين الرعاة ،الملتزمين ﺑبعض أكفأ وأفضل آالت إنتاج اللحوم
واأللبان من حيث مراعاة البيئة ،عرضة لخطر ﺑالغ .ففي مناطق الزراعة المختلطة
في مناطق من أفريقيا حيث يتعايش الرعاة والمزارعين جنباً إلى جنب ،من المتوقع
أن تمتد "اإلخفاقات الفصلية" من عام كل ستة أعوام ،إلى عام كل ثالثة أعوام36.
• وقد ﺑدأت تظھر ﺑحوث علمية جديدة عن كيف أن االرتفاع ﺑمعدل درجة أو درجتين
فقط يجعل العمل في اليدوي الخارجي أمر ﺑالغ الصعوﺑة ،وفي ﺑعض الحاالت
مستحيل ،وينطوي على تھديد األرواح ،أثناء الشھور األعلى حرارة من السنة ،وھي
موسم الحصاد ﺑالنسبة لبعض المحاصيل .ويتم استكشاف ھذه النقطة أكثر في الفصل
الخاص بالصحة.
• جميع المناطق الساحلية المنخفضة والجزر معرضة للخطر جراء ارتفاع مستوى
سطح البحر والعواصف ،وكذلك السكان الذين يعتمدون في البروتين أو في سبل
معيشتھم على الغذاء البحري .ويغير التغير المناخي من توزيع وإنتاجية مصايد
األسماك ويغير من شبكات الغذاء :فاألسماك توفر غذا ًء ضرورياً لنحو  3مليارات
نسمة37.
ﺑنغالديش ،أكثر من أية دولة أخرى تقريباً ،تواجه تھديدات تستھدف جميع مصادر الغذاء فيھا:
األرز ،الذي يشكل  80في المائة من األراضي المزروعة في ھذه الدولة القريبة من سطح
البحر ،والمعرضة للجفاف والفيضانات ،ومزارع األسماك ،ﺑسبب العواصف الساحلية والتآكل،
وصيد األسماك من البحر .ونحو نصف سكان ﺑنغالديش يعيشون على طعام أقل من "خط الفقر
الغذائي" المحدد ﺑـ  2122سعر حراري يوميا ً38.
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األرز

أكثر محصول يعتمد عليه البشر على اإلطالق ھو األرز .وتتفاعل مزروعات األزر سريعاً مع
التغيرات في درجات الحرارة ،إذ تبين تراجع إنتاجيتھا ﺑنسبة  10في المائة مع زيادة درجة
الحرارة ﺑمعدل  1درجة مئوية في الحد األدنى لدرجة الحرارة اليومية 40.وفي أجزاء من
الفلبين ،اضطر المزارعون لوقف زراعة األرز تماماً أثناء مواسم الجفاف في السنوات التي
ھب فيھا إعصار "إل نينيو" 41،وعانت كثيراً إنتاجية األرز في مناطق الدلتا والساحل في أنحاء
جنوب شرق آسيا ﺑسبب العواصف التي تكتسح التحصينات المقامة على شاطئ البحر ،ومع
ولوج المياه المالحة إلى الحقول 42.وورد في تقرير لبنك تنمية آسيوي التحذير من أن إنتاجية
األرز في الفلبين سوف تتراجع ﺑنسبة  50إلى  70في المائة في عام 43.2020
ويعتقد العلماء الصينيون أن أجزاء من الصين مترامية األطراف ﺑدأت تشھد ﺑالفعل زيادة ﺑمعدل
 1.5في درجات الحرارة منذ عام  .1990لكن إنتاج األرز سيزيد إجماالً في ظل الزيادة المعتدلة
في درجات الحرارة .وھذه نقطة إيجاﺑية محتملة ،لكن ھناك تغيرات كبرى أخرى في التوزيع
الجغرافي لزراعة األرز ،ومعھا ستضطر أعداد كبيرة من الناس إلى االنتقال مع تحرك
األراضي المناسبة لزراعة األرز إلى الشمال44.

الذرة
الذرة ھي أحد أھم أرﺑعة محاصيل غذائية في العالم .وھو طعام أساسي ألكثر من رﺑع مليار
نسمة في شرق أفريقيا ،وھو ھام للغاية كغذاء للحيوانات في شتى أنحاء العالم .والذرة معرضة
ﺑشكل خاص لضرر التغيرات في درجات الحرارة و"الضغط على المياه" 45.وحسب قول أحد
علماء المحاصيل" :حين تنظر إلى الرسم البياني ،سوف تجد أن تحت كل خط الرتفاع درجة
الحرارة على الرسم ،خط آخر ينخفض ،وھو الخط المعبر عن إنتاجية الذرة"46.
يضر الجفاف ﺑالذرة ال سيما في مرحلة ﺑداية نمو البذور ،حيث يجد المزارعون أوراق نبتات
الذرة الصغيرة "ملفوفة" والنبتة ذاتھا ذاﺑلة .في ھذه الحالة قد يقل المحصول أو ال تظھر ثمار
الذرة ﺑالمرة .وقد تأتي مشكلة حادة فتؤدي النعدام المحصول تماماً لمدة عام .وفي إحدى أكثر
موجات الحر توثيقاً في العصر الحديث ،في أحداث غرب أوروﺑا عام  ،2003حين ارتفعت
درجة الحرارة  6درجات مئوية فوق المعدل ،تراجع إنتاج الذرة ﺑنسبة  20في المائة في فرنسا
و 36في المائة في إيطاليا 47.وتأثرت كثيراً محاصيل غذائية رئيسية أخرى مثل القمح.
وحتى في ظل أفضل السيناريوھات المحتملة ،فثمة خطر على الذرة كمحصول غذائي رئيسي
في ظل التحديات الجدية التي يواجھھا في دول جنوب أفريقيا ،ومنھا موزمبيق وتنزانيا وزامبيا.
ومن المقدر أن تتراجع استدامة الذرة كمحصول ﺑمعدل  15في المائة أو أكثر ﺑحلول عام 2020
في أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء وفي أغلب مناطق الھند 48.وتُقدر الخسائر تبعاً ألحد
التقديرات في أفريقيا ﺑملياري دوالر سنويا ً49.
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"ﺑشكل خاص حين تكون المحاصيل غير
جيدة ،تعمل الفتيات على رﺑح الدخل.
ﺑعضھم يُجبرن على الزواج في سن
صغيرة للغاية كي ينفق األزواج على
أسرھن".
جاكلين نجامبي ،مديرة مشروع تاﺑع
لمؤسسة مافونزيرو ،ماالوي39.2008 ،

كريسيليا نزابونيمبا ،مزارعة وقيادة في مجتمعھا المحلي وأم لخمسة أطفال ،تتابع محصولھا )فول وذرة
وكاسافا( وھو ما زال جافا ً جراء عدم انتظام تساقط األمطار .ترى في ھذا نسق مقلق للغاية يتحدى المزارعين
في المنطقة .رواندا  © .2009إنوسنت ھيتايزو/أوكسفام بريطانيا

استبدال المحاصيل ..ليست مسألة سھلة

"أصبح المزارعون مقامرين .اضطرب النظام وأصبح عليھم حالياً المقامرة والتنبؤ ﺑمتى تھطل
األمطار .لكنھم يقامرون ﺑسبل كسبھم للعيش" .ﺑول ثياو ،مزارع حبوب ،ثيس ،السنغال،
50.2009

ھناك محاصيل ﺑديلة يمكن أن تتكيف ﺑشكل أفضل مع التغيرات .مثالً ،الشعير والسرغوم
مناسبان للزراعة في أجزاء من جنوب أفريقيا مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع تساقط
األمطار 51.وﺑمساعدة من أوكسفام ومنظمات حكومية ،ﺑدأ المزارعون ﺑالفعل يجرﺑون أنواع
مختلفة من المحصول في عدة دول .وﺑعض السكان يمكنھم على سبيل المثال استبدال الكاسافا أو
اليام ﺑاألغذية الكرﺑوھيدريتية ،وتروج حكومة جامايكا لھذا ﺑالفعل لمواجھة مصادر قلق األمن
الغذائي52.
وھناك دول يكاد يكون كل إنتاجھا من الحبوب ذرة أو أرز ،وھي أيضاً محاصيل تصدير ھامة.
فيتنام تفقد على الصعيدين ،مع التنبؤ ﺑتراجع إنتاجية محاصيل األرز والذرة الرﺑيعية في الجنوب
ﺑمعدل  6في المائة ﺑحلول عام  53.2050وعلى مسافة ألف كيلومتر ،في شمال فيتنام ،فمن
المقدر لمحاصيل األرز الرﺑيعية أن تتراجع إنتاجيتھا ﺑمعدل الضعف ،رغم إمكانية زيادة إنتاجية
محاصيل الذرة .من ثم فرﺑما يبدو أن الحل البديھي ھو التغيير زراعة األرز إلى الذرة ،ونقل
كميات كبيرة من السكان إلى شمال فيتنام.
إال أن التكلفة االجتماعية لمحاولة تكييف نظم زراعية كاملة لمحاصيل جديدة ،أو النقل الجماعي
لمجتمعات زراعية كاملة ،ھي تكلفة ﺑاھظة 54.وترافقھا "تغيرات راديكالية للغاية" ،حسب قول
أحد الخبراء55.

الفواكه والمكسرات
ﺑعض علماء الزراعة يشتكون من أن الدراسات العلمية تركز على خمسة أو عشرة محاصيل
ھامة وتتجاھل حقيقة أن مجتمعات كثيرة أخرى فيھا مزروعات أخرى – من ﺑينھا الفاكھة –
ذات أھمية كبيرة في سبل عيش الناس وكسبھم للرزق والتغذية .أحد الدراسات الھامة أظھرت
أن في جنوب شرق آسيا على سبيل المثال ،فإن سبعة من تسعة محاصيل غذائية "ھامة ألعداد
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كبيرة من األفراد المعرضين الفتقاد األمن الغذائي" ستتدھور إنتاجيتھا ﺑمعدل  14في المائة إذا
ارتفعت درجات الحرارة  1إلى  2درجة مئوية ﺑحلول عام 56.2030
وحال ﺑعض المناطق األخرى ليست أفضل ﺑكثير ،لكن نفس الحساﺑات في حالة الجنوب
األفريقي يظھر منھا تدھور حال ستة محاصيل من ثماني محاصيل .قصب السكر من
المزروعات المعرضة للخطر في الجنوب األفريقي ،فيما تتعرض مزروعات الجوز معرضة
للخطر في جنوب آسيا .وقال عالم الزراعة آندي جارفيز" :األمن الغذائي وتوفر الطعام اآلمن
يعتمدان على أكثر من عشرة محاصيل ،وليس مجرد محاصيل ثالثة كبرى ،ھي األرز والذرة
والقمح .ويغير المزارعون المحاصيل ﺑاستمرار .فإذا ركزت على محصول واحد فلن ترى
الصورة الكبيرة"57.

موضوع  .4شجرة الخروب
الزھرة براقة االﺣمرار والبذور الغنية بالبروتين في شجرة الخروب يقدرھا كثير ًا
سكان غرب ووسط افريقيا ،من السنغال وغينيا إلى الكونغو تشاد .ولباب ھذه
الفاكھة وبذورھا غنية بالسكريات واألﺣماض األمينية والفيتنامينات .وھي جيدة
لتغذية البشر والحيوانات ﻋلى ﺣد سواء .كما توفر الشجرة الوقود ومواد البناء
والﻌقاقير الطبية .ﺣتى غصونھا تستخدم في فرشاة األسنان .والفروع الﻌريضة
لھذه الشجرة الجميلة تستخدم أيضاً في التظليل ﻋلى الخضراوات المزروﻋة
وتلﻌب دوراً ھاماً في تخصيب التربة .لكن الجفاف في الﻌقود األخيرة تسبب في
تراجع شجرة الخروب سريﻌاً من مناطق الشمال في دول الساﺣل .وقد أجرى
موسى أودراوجو – الﻌالم بالمﻌھد المركزي في بوركينا فاسو – أبحاً ميدانية
ﻋلى شجرة الخروب .ويقول إن ثمة ﺣاجة ماسة للتحرك سريﻌاً إذا أردنا تحسين
البذور كي تتكيف الشجرة مع التغير المناخي القادم58.

محاصيل التصدير

ال تتم زراعة المحاصيل لالستھالك العام فقط في دول المنشأ ،ﺑل ايضاً للتصدير .وﺑسبب آثار
التغير المناخي فإن المحاصيل النقدية – الضرورية للكثير من الدول االستوائية – يُرجح أن
تعاني ،مما يؤثر ﺑدوره على توليد الدخل.
والمناطق األكثر مالئمة إلنتاج القھوة ستتغير ،ومن المرجح أن تتغير محاصيل القھوة وتسوء
جودتھا مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة ) 1إلى  2درجة مئوية( .ومثل ھذه المحاصيل
التي تُزرع ﺑكثرة ،سوف تتأثر ﺑالمزيد من األمراض واآلفات الزراعية59.
زراعة الشاي ،التي يعمل ﺑھا  500ألف فرد في كينيا ،ومليونين آخرين من األشخاص يعتمدون
في دخلھم على ھذه الزراعة ،ھي ﺑدورھا حساسة للحرارة والمياه .في سريالنكا ،يعتمد 700
ألف عامل وأسرھم على صناعة الشاي .ومع تنبؤ سريالنكا ﺑالمعاناة من ارتفاع في درجات
الحرارة والتطرف في تساقط األمطار ،سيكون تآكل الترﺑة مشكلة جسيمة ﺑشكل خاص في
مناطق زراعة الشاي في المرتفعات .ومن المتوقع أن يتراجع اإلنتاج ﺑأكثر من  20في المائة
أثناء ھذا القرن60.

شباك خاوية وأسماك مسممة
"أصبحت الرياح في البحر أثقل ،وزادت العواصف .في العادة تبدأ العواصف في سبتمبر/أيلول
أو أكتوﺑر/تشرين األول ،لكن مؤخراً تھب العواصف في مارس/آذار وأﺑريل/نيسان .لم نتمكن من
الخروج للصيد قدر ما كنا نخرج في العامين الماضيين ،ﺑسبب تغير حال الطقس" فو فيت جيا،
 39عاماً ،فيتنام

61

المحاصيل جزء من أجزاء كثيرة تشكل قصة الطعام .األسماك ﺑدورھا تتعرض للخطر جراء
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التغير المناخي ،وتھدد ﺑفقدان مصدر ھام للبروتين والدخل لـ  2.6مليار نسمة يحصلون على
 20في المائة من حصتھم من البروتين من األسماك .في دول فقيرة كثيرة ،يزيد االعتماد على
استھالك األسماك مع زيادة الفقر 62.فضالً عن أن  500مليون نسمة في العالم النامي يعتمدون
– ﺑشكل مباشر أو غير مباشر – على مصايد األسماك في كسبھم للرزق .والمنتجات السمكية
من ﺑين أكثر أنواع األطعمة التي يتم اإلتجار فيھا ،مع اإلتجار في أكثر من  37في المائة من
إنتاج العالم من األسماك على المستوى الدولي63.
وتصادف كل من أنواع األسماك المتواجدة في البحار أو في مزارع األسماك جملة من
المشكالت المناخية ،من ارتفاع سطح البحر ،إلى الفيضانات التي تضر ﺑمزارع األسماك
الساحلية أو مناطق األنھار ،إلى زيادة حامضية مياه البحر نتيجة النبعاثات غازات االحتباس
الحراري .وتم توثيق أثر ارتفاع درجات الحرارة على الشعاب المرجانية ونظمھا البيئية توثيقاً
جيداً :إذ ظھر في دراسة حديثة أن  90في المائة من الموارد الغذائية في "مثلث الشعاب" في
غرب المحيط الھادئ سوف تختفي ﺑحلول عام  ،2050مما سيؤثر على  150مليون نسمة64.
وﺑدأت تظھر ﺑالفعل "المناطق الميتة" في المحيط الھندي وفي خليج المكسيك ،حيث دمر ارتفاع
حامضية مياه البحار وغيرھا من العوامل الحياة البحرية .فيشرفولك من منطقة أندرھا ﺑراديش
في الھند قال لـ أوكسفام إن قبل  15عاماً وﺑرفقة قوارﺑھم التي تعمل ﺑالوقود كانوا يعثرون على
األسماك على مسافة  1كيلومتر من الشاطئ .اآلن عليھم السير مسافة  30كيلومتراً 65.ومن
المثير للقلق أيضاً التغيرات التي ال نعرف عنھا أو نفھمھا إال قليالً ،من تغيرات في تيارات
المحيطات ،ومعدالت األوكسجين ودرجة الملوحة ،وما يستتبع ھذا من آثار على الحيوانات
البحرية وسلسلة الغذاء البحرية ﺑالكامل.
ومنطقة آسيا – الباسيفيك ھي من أكبر المناطق في العالم إنتاجاً لألسماك ،سواء مزارع سمكية
أو ﺑرية .ويبدو من الدراسات أن مخزون االسماك سيقل في المحيطات االستوائية جراء
التغيرات في دورة المحيطات في الطقس األدفأ .وﺑدأ يُقال ﺑالفعل إن أعداد ﺑيض السمك في
تراجع .ومن أمثلة التغيرات الموسعة في النظم البيئية وأنساق ھجرة األسماك ھو ما يتعرض له
أحد أھم أنواع األسماك في المحيطات االستوائية ،وھي سمكة سكيب جاك تونة66.
والفقراء الذين يعتمدون على األسماك في االستھالك ولكسب الرزق سيتدھور حالھم كثيراً
جراء زيادة آثار التغير المناخي على األسماك.

التكيف من أجل أمن غذائي جديد
موضوع  .5تغييرات لألفضل
فريد كابامبى ،من ثيولو جنوبي ماالوي ،يقول إنه أﺣياناً ما كان يخرج بنصف
جوال سﻌة  40كغم من الذرة ،من مزرﻋته الصغيرة .في ﻋام  2008ﺣصد ثماني
أجولة من الذرة ،ﺣتى رغم أن األمطار لم تكن جيدة ،وكان يتوقع التغلب ﻋلى
ﻋائق األمطار ھذا .وھو يزرع ذرة تنضج مبكراً وذات إنتاجية ﻋالية ،من بذور ﺣصل
ﻋليھا من منظمة مجتمع مدني محلية شريكة لـ أوكسفام .وھو يفتح أﻋواد
الذرة القديمة ويقطﻌھا ثم يضﻌھا في قالب من التربة وفضالت الماﻋز ،وقد تلقى
ھذا القالب أيضاً من المنظمة .ثم يخلط كل ھذا بالماء ،وخالل ثالثة أشھر يصبح
السماد جاھزاً وقابال ً لالستخدام67.

إجماالً ،فإن اإلمكانات الزراعية المستثمرة على مستوى العالم ال تتعدى  60في المائة من
إجمالي ما يمكن االستفادة منه ،وما زالت توجد أراضي كافية إلطعام الجميع ،حتى لو ﺑلغ تعداد
السكان  9.2مليار نسمة حسب تقديرات األمم المتحدة لعام 68.2050
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ويمكن لالستثمار في التكيف الزراعي أن يُحدث نقالت ھائلة ويحقق مزايا سريعة في التصدي
آلثار التغير المناخي .في الدول النامية ما زالت الزراعة غير معقدة تكنولوجياً واالراضي عادة
ما تعاني من عدم استغاللھا على النحو الكامل 69.على سبيل المثال 10 ،في المائة فقط من
األراضي القاﺑلة للري في موزمبيق تستخدم ﺑشكل إنتاجي حالياً ،طبقاً لتقديرات البنك الدولي.
و 17في المائة فقط من األراضي الزراعية في العالم ھي التي يتم ريھا ،وإن كانت ھذه المساحة
الضئيلة نسبياً تنتج  40في المائة من الغذاء على مستوى العالم .وفي أفريقيا ،طبقاً لدراسة للبنك
الدولي ،تفقد المزارع التي ترويھا مياه األمطار  27دوالراً سنوياً )وھو ما قد يمثل دخل شھر
لمزارع فقير( مع كل زيادة ﺑمعدل  1درجة مئوية في الحرارة ،ﺑينما ترﺑح المزارع المروية 35
دوالراً إضافية70.
ويستخدم المزارعون األفارقة أقل من  1في المائة من األسمدة الصناعية المستخدمة في العالم
الغني .والري المنھجي منخفض المستوى التكنولوجي نادراً ما يستخدم في العالم النامي،
ﺑاستثناء إنتاج األرز .والزراعة في ماالوي على سبيل المثال ،تعتمد ﺑنسبة  90في المائة على
مياه األمطار 71.وتقدر إحدى الدراسات أنه وﺑتكلفة منخفضة يمكن أن تزيد اإلنتاجية الزراعية
ﺑمعدل  20في المائة على مستوى العالم ،عبر تبني البرامج التعليمية واالستثمار في الري على
المستوى الضيق وتقنيات الري ﺑمياه األمطار 72.وھناك افكار كثيرة للزراعة المستدامة ،مثل
زراعة الغاﺑات ،التي تحتاج للتنمية ،والزراعة العضوية التي تحمل ﺑدورھا ﺑعض اإلجاﺑات.
وتكييف أنواع النباتات كي تتأقلم مع األنساق المناخية المتغيرة ھو استثمار مثمر ﺑدوره ،وإن
كان ﺑاھظ التكلفة .الذرة تتكيف جيداً مع تقنيات التخصيب :في ﺑعض األحيان رفعت أنواع جديدة
من الذرة اإلنتاجية في أفريقيا ﺑمعدل  5في المائة سنويا ً طيلة عدة سنوات73.

على وجه السرعة
األضرار المناخية التي تلحق ﺑالمحاصيل وﺑصحة العاملين ﺑالزراعة واألسماك والغاﺑات ھي
واقع متحقق منذ عشرين عاماً على األقل .ومن المقدر أن يتدھور الوضع أكثر ،لكن ھناك ما
يمكن عمله.
يمكننا مساعدة الناس على التكيف اآلن .إال أنه في ظل ﺑعض االستثناءات الملحوظة ،فھناك
غياب مقلق اللتزام السرعة في العمل على استبدال المحاصيل ،رغم أن العديد من العلماء
يقولون إنه يجب التحرك ﺑشكل فوري ،نظراً للتغيرات في أنساق الطقس التي ﺑدأت تظھر
ﺑالفعل.
يمكن أن نضغط على الحكومات والدول المانحة كي تتحرك اآلن .تعھدات المانحين ﺑاإلنفاق
على التكيف مع التغير المناخي يتم توزيعھا وإنفاقھا ﺑبطء صادم 75.وأحدث تقارير IPCC
يحلل التغيرات في إنتاجية المحاصيل دون النظر إلى مقومات استبدال المحاصيل والتكيف مع
التغير المناخي 76،رغم أن ھذه المقومات قد تفتح الباب إلى الحفاظ على إمدادات الغذاء .والجوع
آثر مقلق ومحسوس للتغير المناخي ،وھو يصيب أول ما يصيب الفقراء ،وﺑقوة.

أتدھور حال الطبيعة كثيراً ،فقد أھان
الناس الطبيعة .الرﺑيع يأتي أسبوعين إلى
 3أساﺑيع مبكراً عما سبق .أصبح الرﺑيع
أقسى ،فالسماء تمطر أو ينھمر الثلج
طوال الوقت .أول ذوﺑان الثلج يبدأ نھاية
أﺑريل/نيسان .أول أمطار رﺑيعية تأتي في
مايو/أيار ،أﺑداً لم يكن الحال ھكذا من
قبل".
جريجوري ريختن ،مستوطنة فانكاريم،
سيبيريا74

 - 3ضار ﺑصحتك
يمكننا القول ،أن آثارالتغير المناخي على الصحة ستكون أشمل وأسرع في مختلف
انحاء العالم من أي تأثيرات أخرى ناتجة عن التغير المناخي .وتعتبر التقديرات الخاصة
ﺑعدد المتوفين سنويا ألسباب تتعلق ﺑالتغير المناخي ،موضع خالف :فوفقا للمنتدى
اإلنساني العالمي ،يمكن أن يصل ھذا الرقم إلى  300ألف  ،78في حين ذكر تقرير
لمنظمة الصحة العالمية في  2003أن" :التغير المناخي المتواضع الذي وقع خالل
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على مھنة الطب أن تصحو من سباتھا
إذا كنا نريد فعال إنقاذ ماليين األرواح.
فلن يكون مجديا أن يكتفي األطباء
ﺑالقفز ألعلى وألسفل وھم يشدون
شعورھم قائلين" :سنموت جميعا ،ميتة
ﺑشعة".
البروفيسور مارك ماسلين ،جامعة
لندن ،وقد أعد تقريرا مشتركا ﺑين
خبراء الطب وعلم المناخ ،في مايو/آيار
77 .2009

الفترة من منتصف سبعينات وحتى عام  2000تسبب في وفاة ما يقدر ﺑـ 150ألف
شخص سنويا.79"...
وخالل األشھر القليلة الماضية ،تممت جھات عدة ،ﺑما فيھا وزراء صحة دول
الكومنولث ،إلى أن التغير المناخي ھو أكبر تھديد للصحة على الصعيد العالمي في
القرن الحالي80.
ستعاني أفقر البلدان وأشدھا حرارة أكثر من غيرھا .ومن المتوقع أن تتزايد خسارة
فرصة "الحياة ﺑصحة جيدة" نتيجة للتغير البيئي ،ﺑين المجتمعات األفريقية الفقيرة
خمسمائة مرة أكثر من الشعوب األوروﺑية 81.ويتسبب اآلن التغير المناخي على
الصعيد العالمي في تغييرات في أنماط األمراض ،وتقع %99من ضحايا التغير المناخي
في الدول النامية82.
وتنص نفس التوقعات المستقاة من منظمة الصحة العالمية على تأثر صحة  235مليون
شخص ﺑتغير المناخ كل عام ،خصوصا ﺑسبب المالريا واإلسھال وسوء التغذية 84.
إضافة إلى  150حالة وفاة سنويا ﺑسبب ھذه القضايا ،ﺑما فيھا الوفيات الناجمة عن
الفيضانات .مع األخذ في االعتبار أن أكثر من  %85من الوفيات ھم األطفال 85 .كما
تعتبر النساء عرضة أكثر من غيرھا لآلثار الصحية والنفسية الناتجة عن المناخ
والھجرة.
يكثف التغير المناخي والفقر من المخاطر على الصحة .وفي ھذه القسم سنقوم ﺑدراسة
ﺑعض المجاالت ذات األھمية الخاصة:
-1األمراض ستنتقل جغرافيا وموسميا .ستصيب األمراض المعروفة في ﺑعض أنحاء
العالم تصيب سكانا جدد ليست لديھم المناعة ،وھؤالء قد يفتقرون إلى المعرفة ونظم
الصحة العامة لمواجھة الموقف.
 .2الكوارث المناخية تجعل الناس أكثر عرضة للمشاكل الصحية .فالعواصف
والفيضانات تدمر ﺑيوتھم ومصادر رزقھم وتؤدي إلى المرض وسوء التغذية .كما أنھا
تتسبب في إلحاق إصاﺑات وأضرار نفسية .عادة ما يشمل عدد الوفيات في ھذه األحوال،
عددا غير متكافئ من النساء واألطفال .إن كارثة تسوماني التي وقعت في مناطق
المحيط الھندي خالل  ،2005داللتھا على الرغم من أنھا لم تكن مرتبطة ﺑالتغير
المناخي :فقد وجدت أوكسفام أن النساء شكلن  %80من وفيات ﺑعض المناطق 86.ذلك
وسيعمل اإلجھاد الناتج عن الحرارة الشديدة والجفاف على اإلضرار ﺑسبل العيش ،كما
سيؤثران سلبا على الصحة والتغذية ،في ظل إنخفاض الدخول .وقد تؤدي ھذه الكوارث
إلى ھجرات قسرية ومشاكل أمنية ،اللذان لھما أعباء صحية تخصھما ،ﺑما فيھا زيادة
مخاطر اإلصاﺑة ﺑفيروس اإليدز.
 .3المدن تنشر األمراض ومعرضة للكوارث المناخية .تتورم المدن الكبيرة ألن الناس
يتركون الريف ﺑحثا عن سبل جديدة لكسب أقواتھموغالبا ما تكون ھذه المدن ملوثة
ومكتظة ومفتقرة إلى البنية التحتية األساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي .وفي
المدن اإلفريقية ،نجد أن  % 72من السكان يعيشون في أحياء عشوائية فقيرة تعاني من
سوء حالة مرافق الصرف الصحي ،مما يجعلھم معرضين ﺑصفة خاصة للفيضانات
وسوء الصحة 87.إن ما يقرب من  800ألف شخص يموتون كل عام ﺑسبب تلوث
الھواء في المناطق الحضرية (88).غن المدن الكبرى في المنطقة المدارية قد تصبح
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أخطر موئل في العالم ﺑالنسبة للفقراء المتضررين من تغير المناخ ،ألن معظمھا مھددة
ﺑالعواصف والفيضانات وإرتفاع منسوب مياة البحر .سنتناول الخطر الذي يھدد شبكات
المياه في المدن على نحو أوسع في القسم الخاص ﺑالمياه.
األمراض تزحف
ﺑينما تحدث التحوالت المناخية ،نجد األمراض التي طالما ظلت محصورة داخل حدود
جغرافية معينة ،قد ﺑدأت في الھجرة .إن ارتفاع درجات الحرارة له وحده نتائجه،
فحاالت مرض اإلسھال في مدينة ليما ،في ﺑيرو ،ارتفعت ﺑنسبة  %8مع كل درجة
حرارة زائدة 89.ويفتقر المعرضون الجدد لھذه األمراض للمناعة وكذلك للمعرفة وفي
كثير من األحيان للبنية األساسية الصحية التي تتيح لھم مواجھة الموقف .أما
البلھارسيا ،التي ال تسبب الوفاة لكنھا تتلف الكبد وتعيق النمو والتطور المعرفي
لألطفال ،ويقال إنھا أكثر أمراض العالم تدميرا من الناحية االقتصادية ،ﺑعد المالريا،
تتوطن في أماكن كثيرة ال تقل فيھا درجة الحرارة إلى ما دون الصفر ،ألن القوقعة
الحاملة للطفل ال يمكنھا البقاء على قيد الحياة في ظل ھذه الدرجة من اإلنخفاض في
الحرارة .إن البلھارسيا تقتفي أثر االحتباس الحراري :إنھا تنتشرعلى سبيل المثال ،في
مناطق جديدة من الصين حيث يتوقع أن يھدد المرض  210مليون شخص آخر ﺑحلول
 90. 2030ويتم حاليا مناقشة خطة ضخمة للمراقبة والتثقيف.
كما توجد تقارير عن ارتفاع عدد حاالت اإلصاﺑة ﺑمرض المالريا في موسكو وسان
ﺑطرسبرج في روسيا .وفي أماكن أخرى ﺑروسيا ظھرت حاالت تفشي غير مسبوقة
لحمى غرب النيل )في مناطق فولجا واألورال وسيبيريا( ،كما أفادت التقاريرﺑوجود
الحمى النزفية الفيروسية في وسط روسيا ،حيث من المتوقع أن تنتشر شماال في حالة
فصول الشتاء الدافئة .وتوجد حاليا عشرة آالف حالة سنويا اللتھاب الدماغ التي ينقلھا
القراد؛ وفي صيف  2007حدثت ﺑسببه خمس وثالثون حالة وفاة .كما يقال إن ھذا
المرض ينتشر أيضا في أنحاء سيبيريا وجنوب روسيا91 .
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الجدول رقم  – 1تغير المناخ واألمراض التي تنقلھا الحشرات
المرض

الكائن الناقل للمرض

عدد من
يتھددھم
المرض
)ﺑالمليون(

عدد المصاﺑين
ﺑالعدوى حاليا
أو حاالت
العدوى سنويا

التوزيع
الجغرافي

احتمال
تغير
التوزيع
الجغرافي

)(1
المالريا

البعوض

2.400
)(2

500-300
مليون

المناطق
االستوائية
وشبه
االستوائية

احتمال
كبير إلى
حد ﺑعيد

ٍ◌Schistosomia-

قوقعة مائية

600

 200مليون

المناطق
االستوائية
وشبه
االستوائية

احتمال
كبير إلى
حد ﺑعيد

 17.5مليون

أفريقيا
وأمريكا
الالتينية

احتمال
كبير إلى
حد ﺑعيد

Dengue

البعوض

1.800

من  10إلى
 30مليون
سنويا

كل الدول
االستوائية

احتمال
كبير إلى
حد ﺑعيد

Lymphatic

البعوض

(3)1.094

 117مليون

المناطق
االستوائية
وشبه
االستوائية

احتمال
وارد

(4) 55

-250.000
300.000حالة
سنويا

أفريقيا
االستوائية

احتمال
وارد

350

 12مليون
انتقلت إليھم
العدوى،
و500.00
حالة جديدة
سنويا )(5

آسيا،
جنوب
أوروﺑا،
أفريقيا،
األميركتين

احتمال
وارد

(6) 100

 18مليون

وسط
وجنوب
أمريكا

احتمال
وارد

الحمى الصفراء

البعوض

450

أكثر من
 5.000حالة
سنويا

أمريكا
الجنوﺑية
االستوائية
وأفريقيا

احتمال
وارد

Dracunuliasis

Dracunculiasis
)دودة غينيا(

(7) 100

100.000
سنويا

جنوب
آسيا ،شبه
الجزيرة
العرﺑية،
وسط
غرب
أفريقيا

غير
معلوم

sis
Onchocercia-

الذﺑاﺑة السوداء

123

sis

Filariasis
)حمى الدينج(
◌African
Tryِ

ذﺑاﺑة تسي تسي

Panosomiasis
Leishmaniasis

American Trypanosomiasis

Phlebotomi
)الذﺑاﺑة الرملية(ne

Triatomine
)علة( bug

التغير المناخي واألمراض المنقولة من كائنات  -مدى حدة وموسمية أمراض كثيرة ورئيسية منقولة من
كائنات ،وغيرھا من األمراض المعدية مثل المالريا وحمى الدينج ) .( Dengue
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المصدر:
Oxfam graphic based on diagram by Philippe
Rakecewicz, UNEP/GRID-Arendal.
http: //maps.grida.no/go/graphic/climate-change-and-vector-bornediseases. UNPE and WMO (1996) "Climate change 1995, impacts,
adaptations and mitigation of climate change: Scientific-technical
analysis, contribution of working group to the second assessment report
of the IPCC" Cambridge University Press: Cambridge.
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المدخالت الثالثة األولى ھي التوقعات حسب المناطق السكانية ﺑاالعتماد على تقديرات عام 1989
منظمة الصحة العالمية1994 ،
Michael and Bundy, 1995
منظمة الصحة العالمية1994 ،
Annual incidence of visceral leishmaniasis is 1-1.5 million
)cases/year (PAHO,1994
منظمة الصحة العالمية1995 ،
Ranque, personal communication
---------------------------------------------------------------

إن التسارع الحضري – الذي يتم تحفيزه عن طريق عوامل مناخية ﺑينما يسعى الناس نحو
وسائل جديدة لكسب الرزق في المدن  -يأتي معه ﺑاألمراض .والتمدد الحضاري كثيرا ما
يفتقر إلى البنية األساسية الصحية ورﺑما ال يكون ﺑمقدور المھاجرين توفير الرعاية والدواء.
إن ﺑعض أسوء اإلحصاءات الصحية تأتي من المدن حيث تكون معدالت نقص المناعة عالية،
ونفس الشيء ﺑالنسبة ألمراض اإلسھال.
وفي ﺑعض الدول األسيوية واألفريقية ،نجد أن  %80من السكان يعتمدون على أدوية تقليدية
في الرعاية الصحية األولية ،خصوصا من النباتات 92 .ومثال ذلك نجده في استخدام النبات
ذي الفاعلية الكبيرة المسمى  Artemisia anniaكمخفف من حدة المالريا .والمتوقع أن
تتناقص رﺑما ﺑعض ھذه النباتات ،فحاليا يوجد حوالي  14.000فصيلة نباتية مھددة
ﺑاالنقراض لعدة أسباب منھا فقدان البيئة الطبيعية93 .
إن ثلثي سكان جنوب شرق آسيا يعيشون ﺑجوار البحر أو قرﺑه .ويقال إن خطر الموت
واألمراض الناتجة عن تغير المناخ )منسوﺑة إلى اإلسھال وسوء التغذية( في ﺑعض أنحاء
المنطقة قد ﺑلغ أعلى المعدالت عالميا .والكوارث تجعل الناس يھجرون أماكن إقامتھم
وعملھم ،معرضة لھم لخطر إضافي ناتج عن أمراض المعدة واألمعاء 95 .إن أمراض
اإلسھال نتيجة آلية تقريبا للفيضانات وغيرھا من الكوارث المرتبطة ﺑالمياه ،ﺑما فيھا القحط،
والمياه الملوثة ھي المسبب األول ألمراض األميبية ،والكوليرا ،وجيارديا )،(giardia
وشيجيلوسيس ) ،(shigellosisوحمى التيفود.
إن ارتفاع مستوى البحار سوف يلوث المياه الجوفية تماما مثلما تلوث الفيضانات اآلﺑار
ومجاري المياه واليناﺑيع المائية .وقد جرى التعرف مؤخرا على خطر يتمثل في زھور
النباتات المغمورة تحت الماء التي ھي من مالمح المحيطات حول جنوب شرق آسيا عندما
تصبح المياه دافئة .وقد وجد أن ھذه التجمعات للكائنات المجھرية توفر ﺑيئة صالحة للكوليرا
واألمراض المعدية األخرى.
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"تعتمد الصحة العامة إلى حد كبير على
مياه الشرب المأمونة والطعام الكافي
والمأوى اآلمن والظروف االجتماعية
الجيدة.ومن المحتمل أن يؤثر التغير
المناخي على كل ھذه الشروط".منظمة
الصحة العالمية93.

وفي الفلبين ،وجد أن معدالت اإلصاﺑة ﺑالمالريا وحمى الدينج والكوليرا والتيفود ترتفع ﺑصفة
منتظمة في األعوام التي يظھر فيھا طقس النينو والنينا .وفي 1998و ،2003كما ارتفع عدد
حاالت اإلصاﺑة ﺑحمى الدينج سبعة أضعاف ،ليبلغ  35.500و 30.000حالة على التوالي96 .

الصندوق رقم .5خطر جديد :ﺣمى الدينج في إندونيسيا.

ليلى  ،من أندونيسيا(Devi Ayu/Oxfam International)،

ينتقل مرض الدينج عن طريق البعوض ،وھو ينتشر في جزيرة جاوة األندونيسية المزدحمة
ﺑالسكان .إنھا مشكلة جديدة للكثيرين الذين ال يدركون الخطر الذي يتھددھم أو وسائل الوقاية.
وتبدو نظم الصحة المحلية غير قادرة على المجاﺑھة نظرا ألعبائھا الكثيرة
إبنة إيھا تعطي والدتھا منديال لتمسح دموعھا" .الشھر الماضي أصيبت صغرى بناتي بحمى
الدينج ،وحاليا ابنتي الثالثة أصيبت ھي أيضا .األمر صعب جدا بالنسبة لي" .إن ليلى البالغة
إثنتا عشرة عاما مريضة منذ تسعة أيام حيث أحضرت إلى المستشفى مصابة بحمى الدينجو
شديدة الوطأة" .قالوا إن ھذا نوع جديد من حمى الدينجو .يا لليلى المسكينة ،فقد ضخوا فيھا
حتى اآلن  30كيسا من المياه .وبعد تسعة أيام ال تزال حالتھا غير مستقرة".
"أنا متألمة" تقول ليلى .أرجو أن تصلوا ألجلي.
ميال ،التي تبلغ من العمر ثالثة وعشرين عاما ،وھي أكبر بنات إيھا ،تتحدث إلى الطبيب.
إن إيھا نفسھا تخاف من سماع مزيدا من األخبار السيئة ،وتقول" :أرجو أال يزداد المرض
سوءا .ليلى كانت الضحية الثالثة ھذا الشھر في منطقتنا ،وھناك آخرون أيضا شخصت
حالتھم على أنھم مصابون بحمى الدينج" .
" يرجع السبب في تغير طبيعة المرض إلى التغير في البيئة"  ،ھذا ما يقوله يوجا أديتاما،
المدير العام لجھود السيطرة على األمراض والصحة البيئية بوزارة الصحة اإلندونيسية .
"إن حيوية فيروس الدينج تعتمد على الحرارة والبيئة".
وعودة إلى المستشفى ،نجد أن الممرات مليئة بأصوات أطفال يبكون" .لقد أنفقت حتى األن
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 4.5مليون روبية " 430دوالرا" لعالج ليلى .لم أستطع تدبير أكثر من ھذا المبلغ" ھذا ما
تقوله  ،ثم تستأنف" :أتمنى أن تساعد الحكومة في تكاليف المتشفى"  ،تقول ذلك وھي ننظر
في حزن إلى ليلى" :ال أريد سوى شفاء ابنتي".
إن حمى الدينج مشكلة متزايدة الخطورة في كل أرجاء جنوب شرق آسيا ،خصوصا بين
الفقراء المقيمين في المدن الكبيرة بالمنطقة .وفي سنغافورة ،بانجكوك ومدن إندونيسيا،
ارتفعت معدالت اإلصابة باستمرار خالل األعوام العشرين الماضية ،مع تركز ھذه
اإلصابات عادة أثناء المواسم الممطرة على غير المعتاد .وتقول مؤسسة لوي األسترالية
إنه منذ سبعينات القرن الماضي  ،أسھم التغير المناخي في  150.000حالة وفاة زائدة كل
96
عام من ھذا المرض وحده ،وأكثر من نصف ھذه الوفيات حدثت في آسيا.
ويقدر أن يوجد حاليا من  50إلى  100مليون حالة إصابة بحمى الدينج كل عام ،وحوالي
 25.000حالة وفاة ،وأن خمسي سكان العالم يعيشون حاليا في مناطق مصابة بحمى
الدينج .وتفيد إحصاءات مؤسسة لوي بأن األبحاث العلمية تشير إلى توقع مؤداه أنه بحلول
عام  2005فإن حوالي  %52من سكان العالم ،أو حوالي  5.2بليون شخص سيكونون
مقيمين في مناطق مھددة بھذه الحمى .وفي مايو  ،2009أفادت دراسة أعدتھا جامعة
برانديس بالواليات المتحدة ،باالشتراك مع مؤسسات أخرى ،أن التكلفة االقتصادية
الجماعية لحمى الدينج في ثماني دول فقط قد بلغت  1.8بليون دوالر سنويا.
المصدر :مقابلة أجراھا  ، R. Ayuمن أوكسفام الدولية

المالريا
المالريا تترادف من الفقر .وفي الدول الفقيرة المعرضة لھذا المرض ،يقال أن المرض يتسبب
في تراجع إجمالي الدخل القومي ﺑما ﺑين  0.5و  . 98 . %2.3إن ھذه الحمى وتأثيراتھا
الجانبية تقتل ما يصل إلى سنة ماليين شخص سنويا .وثالثة أرﺑاع ھؤالء من األطفال97 .
وكنتيجة لممارسات محلية مثل إزالة األشجار و للتغير المناخي ،تنتقل الحمى حاليا إلى من
ليست لھم خبرة كبيرة ﺑھا ،مثل المناطق الجبلية في شرق أفريقيا وسفوح جبال األنديز .كما إن
الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة في مرتفعات تنزانيا منذ ستينات القرن الماضي قد
جلبت البعوضة المسماة  Anophelesوالطفيلي المسمى  ) falciparumالذي ال يمكنه
البقاء على قيد الحياة تحت درجة حرارة  .(16وﺑحلول عام  ،2000زادت معدالت العدوى
 %1.000حسب أحد التقارير. 98
إن المالريا تنشط ،حاليا ،ومعدالت اإلصاﺑة ﺑھا أسرع ما تكون في جنوب أوروﺑا ومدن
أفريقيا .وفي كولومبيا ،يقدر أن من  18إلى  24مليون شخص مھددون حاليا ﺑاإلصاﺑة ﺑھذا
المرض .والمالريا تنشط أكثر ما تنشط في األعوام األشد رطوﺑة التي تتسبب فيھا النينو:99 .
في ﺑعض تسعينات القرن الماضي ،تضاعفت حاالت اإلصاﺑة ﺑسبب األحداث المناخية لتصل
إلى  250.000حالة  .وفي ﺑعض مناطق كولومبيا الساحلية ،أصيب ﺑالمرض اثنان من ﺑين
كل خمسة أشخاص100 .

التدخل يأتي بثمرته
إن دوال ﺑأمريكا الالتينية والكاريبي قد حققت نجاحا كبيرا في مواجھة المالريا عن طريق شن
حمالت واسعة النطاق شملت المنطقة كلھا .تراجعت حاالت الوفاة ﺑمعدل  %40منذ عام
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 .2000لكن ما ال يقل داللة ھو التراجع ﺑمعدل  %32في عدد الحاالت ،ألن طبيعة المالريا
السائدة في المنطقة غير قاتلة ،لكنھا تؤثر سلبا ﺑدرجة خطيرة ،حيث تحد من القدرة على
كسب المعيشة وتضر الصحة على المدى الطويل.
لقد أظھرت تجرﺑة أمريكا الالتينية أن التدخل المنخفض التكلفة والتعليم يتيحان مواجھة شبح
المالريا ﺑنجاح .فالرش ﺑالمبيدات الحشرية والتوزيع المجاني لشبكات تمت معالجتھا ضد
البعوض  ،التي تكلف الواحدة منھا أقل من خمسة دوالرات  ،والتثقيف ﺑشأن أسباب وأعراض
المالريا ،كلھا قد تسببت في تراجع حاالت اإلصاﺑة والوفاة على نحو دراماتيكي .وقد ساعد
أيضا في ھذا الخصوص التعاون ﺑين دول أمريكا الالتينية حول مقاومة المخدرات والعالجات
الجديدة101 .

ساخنة بحيث ال يمكن مالمستھا :عذاب الحرارة المفرطة
إن ارتفاعا ﺑسيطا في درجات الحرارة يجھد اإلنسان .ال أحد منا ،مھما تأقلم ،يستطيع العمل
ﺑكفاءة عندما ترتفع الحرارة عن  35درجة مئوية .إن درجتين أخريين زائدتين سرعان ما
تسبب إجھادا ألجسادنا 104 .وعندما تتجاوز حرارة الجسم  38درجة  ،فإن اإلجھاد سوف
رﺑما يصيبنا 105 .سيحاول الجسم خفض الحرارة عن طريق إفراز العرق ،ورﺑما يصيبه
الجفاف .معدل عمل الناس يتباطأ .وفي النھاية ،يتراجع اإلنتاج والدخول.
إننا ال نجيد التعرف على أعراض اإلجھاد الناتج عن سخونة الجو .أثناء الموجة الحارة التي
سادت أوروﺑا في  ،2003عندما ارتفعت درجات الحرارة إلى خمس درجات فوق المعتاد،
حدثت  35.000حالة وفاة إضافية .وفي لندن ،ارتفعت معدالت الوفاة  .%40وكبار السن
واألطفال ومن يعانون من مشاكل في القلب والرئتين يكونون ﺑالذات معرضين للخطر106 .
والمدن ﺑالذات تكون خطرة عند موجات الحرارة المرتفعة  ،عندما يتسبب احتفاظ اإلسمنت
ﺑالحرارة ،واستخدام مكيفات الھواء ،في زيادة درجات الحرارة ليال في المدن االستوائية
ﺑمعدل يصل إلى  107 . %10وھناك توقعات ﺑارتفاع قدره ستة أضعاف في حاالت الوفاة
المرتبطة ﺑارتفاع الحرارة في لشبونه ﺑحلول صيف عام  ،2050وزيادة معدلھا خمسة
أضعاف في لندن الكبرى ،وزيادة تتراوح ﺑين ضعفين وسبعة أضعاف في حاالت الوفاة
ﺑكاليفورنيا ،وزيادة معدلھا  %75في الوفيات ﺑين كبار السن في المدن االسترالية108 .

ثغرة بحثية
قليلة ھي البحوث التي تمت حول تأثيرات اإلجھاد الذي تسببه الحرارة المرتفعة ﺑالدول
الفقيرة ،رغم أن تبعات األمراض والموت  ،والتأثير على إنتاجية العاملين ستكون أعلى كثيرا
في مدن كبيرة  ،مثل سان ﺑاولو ومانيال ومومباي.
في دلھي ،ترتفع معدالت الوفاة  %4مع كل ارتفاع في الحرارة قد\ره درجة مئوية واحدة
فوق "عتبة السخونة" 109 .والرقم يصل إلى  %6تقريبا في ﺑانكوك 110 .وفي  29أﺑريل
 ، 2009وصلت درجة الحرارة إلى  43.5مئوية في دلھي –أسخن أﺑريل في خمسين عاما –
أي خمس درجات أعلى مما يقول األطباء أنه الحد األقصى المأمون للعمل خارج الجدران.

الخطر يھدد الفالحين والنساء وحياة األسرة
إن الخطر الذي يتعرض لھا المزارعون وغيرھم ممن يعملون خارج الجدران ،وخصوصا
النساء ،خطر مقلق ولم يجر ﺑحثه على النحو المطلوب .إن حوالي  %67من البليون من
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سكان العالم األكثر فقرا ھم مزارعون – وفي ثقافات عديدة تشكل النساء القدر األكبر من ھذه
القوة العاملة )من  50إلى  %80في الدول المجاورة للصحارى 112 ،خصوصا في مناطق
الفالحة التي تعيش على الكفاف .وإذا وجدت النساء أنه من المستحيل العمل لفترات أطول في
النھار ،كما حدث في ﺑعض الدول أثناء األشھر األكثر سخونة ،فھذا يصبح تھديدا كبيرا لحياة
وأمن أسرھن وأيضا لدخولھن.

"العمل تحت السماء المفتوحة أثناء الصيف
أصبح مستحيال تقريبا في األعوام األرﺑعة
األخيرة ،ﺑالنسبة للمزارعين ،وماشيتھم أيضا".

نير أحمد ،مزارع ﺑجزيرة سانت مارتين
ﺑبنجالديش111 .

إن فورد جيلستروم ،وھو عالم في الجامعة القومية ﺑأستراليا ،قام ﺑعمل رائد حول موضوع
اإلجھاد الذي تسببه الحرارة الزائدة ومدى تأثر اإلنتاجية .وھو يرى أنه في دلھي رﺑما نشاھد
تراجعا مقداره  %30في إنتاجية العاملين خارج الجدران )مقارنة ﺑعام  ، (1980والسبب
الوحيد لذلك ھو طول الموسم الحار مع توقع ارتفاع آخر في معدل الحرارة قدره درجتان
مئويتان.
والعاملون غير المدرﺑين على مخاطر اإلجھاد الناتج عن سخونة الجو ھم ﺑالذات مھددون  .إن
كل العاملين تقريبا في الزراعة التجارية الواسعة النطاق في العالم النامي – مثل من يقطفون
أوراق الشاي في مالوي وكينيا والھند وسريالنكا – مطلوب منھم العمل قدر اإلمكان ألنھم ال
يحصلون على أجورھم ﺑالساعة ولكن ﺑالناتج .ويشير جيلستروم إلى دراسات مختلف ،منھا
دراسة حول العاملين الموسميين في مزارع السكر في أمريكا الوسطى الذين يعانون من
مستويات مرتفعة من خلل طبي في الكلية ﺑسبب الجفاف الناتج عن سخونة الجو .كما إن
العاملين في تجميع السيارات في جنوب الھند يحتاجون حاليا إلى فترات قيلولة أطول113 .

العقل والجسد
"شكرا على الطعام .ھل يمكنك أن تمنحني إرادة اﺑتالعه؟  -امرأة من ميانمار )ﺑورما( ﺑعد
إعصار نرجس114 .
إن األحداث المناخية العنيفة والكوارث تؤثر على الصحة العقلية .ھذه التأثيرات النفسية تصبح
أطول زمنا وقد تكون أسوء من التأثيرات المادية المباشرة 116 .إن دراسة ركزت على
التأثيرات النفسية التي تحدثھا الفيضانات –وھي كوارث يتضرر منھا أكثر من  140مليون
شخص سنويا ،وينتج عنھا خسائر غير متكافئة ﺑين النساء واألطفال ،تفيد ﺑأنه حتى الفيضانات
األقل شدة يمكنھا أن تتسبب في نتائج نفسية سلبية رﺑما تدوم سنوات 117 .ھذه النتائج تشمل
الخوف والبالدة واالكتئاب واضطراﺑات ما ﺑعد التجارب القاسية والمفاجئة ،واالنتحار في
الحاالت الشديدة.
والنساء غالبا يتحملن عبء االحتفاظ ﺑالحياة األسرية ﺑعد حدوث الكارثة ،وھم يعدن ﺑناء
وسيلة حياة األسرة .وعندما يمرض طفل ،عادة ما تكون األم ھي التي تتولى مسئولية
رعايته ،مما يزيد من الجھد والعبء اإلضافي الناتج عن فقدان منزل 118 .واحتمال تفكك
األسر النازحة عن منازلھا والتي فقدت األم احتمال كبير  .واألسر التي اضطرت إلى النزوح
عن مسكنھا والتي فقدت األم أكثر عرضة للتفكك .النساء ھن األكثر تأثرا من فقدان األمان
نتيجة للتغير المناخي ،وھذه مسألة جرى ﺑحثھا على نحو أوسع في األقسام التي تتناول
الھجرات والكوارث.
وقد أفاد عالم اجتماع درس تأثيرات الفيضانات التي حدثت عام  2007في نيبال على من
نزحوا من ديارھم ﺑأن النساء اشتكوا من القلق واألرق ومشاعر عدم القدرة  .120 .وھناك
دالئل من تفاصيل فيضانات مدمرة ﺑأن تفكك الشبكات االجتماعية التي تحدث عندما تھرب
األسر إلى أماكن أكثر أمنا مضر ﺑالنساء إلى حد كبير.

“المياه أرھقتني .منذ ذلك الوقت  ،وحتى
اآلن ،ما زلت مرھقة من تلك التجرﺑة .إن
أحد من ھرﺑوا استطاع العودة إلى المنزل
وھو حاليا يعيش في الطين ،لكني ال
أستطيع فعل ذلك .ال أستطيع العودة".
ميلياس ،وھي عجوز نزحت من دارھا
ﺑسبب العاصفة االستوائية "حنا" التي ھبت
في سبتمبر  . 2008من معسكر إليبينيزير
 ،في سافان ديسولي ﺑھاييتي .أﺑريل
115 .2009

"الناس في قريتنا فقدوا الشعور ﺑالمساعدة
تجاه ﺑعضھم البعض  ،ولم تعد توجد مشاعر
ﺑاالنتماء إلى مجتمع .نحتاج إلى التفكير في
التي تدفعنا إلى كيفية استعادة المشاعر
مساعدة ﺑعضنا البعض في أوقات الفيضان"
شولھي ديفي ,أم ,جانتي ﺑيشانبور ,ﺑيحار
 ,ﺑوالية ﺑيھار ﺑالھند.2007 ،
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تكلفة مجدية
ال توجد حاليا أمراض جديدة متعلقة ﺑالتغير المناخي  .توجد فقط أمراض قائمة تصيب حاليا
أناسا آخرين .إن تكنولوجيا الوقاية من ھذه األمراض ومعالجتھا معروفة .وفي حالة المالريا،
نجد أن تكلفة سبل الوقاية عالية الجدوى والمردود.

30

الكوارث" :العادي الجديد"
تتزايد الكوارث التي يسببھا التغير المناخي ،من عواصف وفيضانات ومواسم جفاف ،ﺑوتيرة
ومعدل فائقين .وتقدر أوكسفام أنه ﺑحلول  2015سيصبح متوسط عدد األشخاص المتأثرين كل
عام ﺑالكوارث المناخية نحو  375مليون نسمة ،أي زيادة ﺑنسبة أكثر من  50في المائة78.
الشكل  :2ارتفاع موجة المعاناة

4
"أتى أثناء اإلعصار فيضانا ً غطى
محصول األرز ،وﺑلغ عمق المياه  2إلى
 3أمتار .فقدت محصولي وفقدت نقوداً
كثيرة ،وأغرق الطمي كل شيء وتحطم
منزلي .نعيش اآلن في تعاسة وليس لدينا
ما نأكله .ھذا العام الحال أسوأ .ضرﺑنا
موسم جفاف من قبل ودمر محصول
السرغوم .حين كنا صغاراً كان الحال
أفضل ،وكنا نجد الطعام ﺑوفرة.
سيدي ديسير ،مزارع أرز لديه أسرة من
ستة أطفال ،ﺑالقرب من ﺑلدة آنسي فيو،
التي ضرﺑتھا أعاصير ھايتي عام
77.2008

المصدر :مركز ﺑحوث األوﺑئة واألمراض  ،CREDقاعدة ﺑيانات الطوارئhttp://www.emdat.be ،
بيانات المخاطر الماخية المسجلة في مركز بحوث األوبئة واألمراض يتباين فيھا كثيراً عدد األشخاص المتأثرين من عام إلى آخر ،مما
يعكس جملة من الكوارث الطبيعية الكبيرة للغاية .تحليل أوكسفام استعان بتقنية "تمھيد" إحصائية إلبعاد االرتفاع واالنخفاض المتطرف في
البيانات ،من أجل توضيح االتجاه العام .ھذا الرسم البياني يعرض توجه عام ممھد بتقدير مُعدل من بيانات المركز األصلية باستخدام تقنية
 .Double Exponential Smoothingتم استخدان نموذج تنبؤ تراكم خطي على أساس ھذه البيانات الممھدة .لمزيد من التفاصيل
الخاصة بالمنھجية ،والنتائج ،وعيوب ھذه التقديرات ،يُرجى زيارة‘Forecasting the numbers of people affected :
annually by natural disasters up to 2015’, www.oxfam.org.uk

مع مد خط الرسم البيان الذي يمثل معدل وقوع الكوارث الطبيعية ﺑين عامي  1975و،2008
يظھر منه أنه ﺑحلول عام  2030فسوف يصبح عدد الكوارث ثالثة أضعاف عددھا اليوم 79.إال
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أن آثار التغير المناخي يُرجح أال تسير على ھذا المنحنى الخطي ،ﺑل ستزيد في عشوائيتھا
وعنفھا مع تسارع عجلة اآلثار المناخية :من المنطقي االفتراض أن ھذا التقدير ﺑالكوارث
المناخية ھو تقدير متحفظ.
ورد في تنبؤ آخر أنه ﺑحلول عام  ،2030فسوف يتأثر  660مليون نسمة )أي أكثر من ضعف
تعداد سكان الواليات المتحدة( ﺑالتغير المناخي ،وأغلبھم سيتأثرون جراء الكوارث قصيرة أو
طويلة األجل .وسوف يزيد ھذا العدد ﺑمعدل  500ألف نسمة سنويا ً80.
ويتأثر الفقراء أكثر من غيرھم من الكوارث الطبيعية .في الدول الغنية متوسط عدد الوفيات في
كل كارثة ھو  23وفاة ،ﺑينما في الدول األفقر يبلغ المتوسط  1052وفاة .وﺑينما حصد زلزال
ھانشين – الذي ضرب الياﺑان في  – 1995أرواح  6000شخص ،فإنه في عام  2005ضرب
إعصار كشمير ﺑاكستان ،ويبلغ قياسه نفس قياس الزلزال الساﺑق ،لكنه حصد أرواح  75ألف
نسمة – أي  12ضعف الساﺑق – رغم حقيقة أن الزلزال أثر في مناطق ذات كثافة سكانية أقل82.

النساء والكوارث
النساء وشبكاتھن االجتماعية على أھمية خاصة في تخفيف آثار الكوارث وتقليلھا .وكثيراً ما
تكون المرأة ھي أكثر العوامل فعالية في التغير المجتمعي المطلوب لمساعدة المجتمعات على
التكيف وإعادة اإلعمار .والنساء المشردات من دارفور لعبن دوراً ھاماً في أنشطة أوكسفام
الخاصة ﺑالصحة العامة في مخيمات تشاد ،إذ قمن ﺑتقييم االحتياجات وتنظيم االستجاﺑة .و ُمنحن
فرصة نادرة ،في ثقافتھن ،للحصول على العمل وتعلم مھارات جديدة.

"كانت السماء تمطر ثالث مرات
أمطاراً غزيرة .لكن اآلن ال تمطر
مرتين حتى .لم يعد ھنالك موسم
لألمطار ،مجرد موسم األعاصير .ما
إن يرى الناس السحب تتجمع،
يجمعون متعلقاتھم ويتجھون صوب
التالل".
جاري نوفامن ،مزارع ،جونايفز،
ھايتي ،أﺑريل/نيسان 81.2009

إال أن النساء يقعن ضحايا للكوارث ﺑشكل غير متناسب مع نسبتھن من السكان )انظر قسم
الصحة( .وال تعاني النساء واألطفال فقط ﺑشكل عام من معدالت وفيات أعلى في الكوارث ،مثل
الفيضانات واألعاصير ،ﺑل إنه في أعقاب الكوارث يرجح أن يقعن ضحايا لإلتجار ﺑالبشر أو
للعنف األسري والعنف على أيدي الغرﺑاء83.
موضوع  .7بنغالديش :ارتفاع مستوى سطح البحر يدمر أسرة

فھيمة بيجوم 28 ،عاماً ،جابورا ،ساتكيرا ،بنغالديش
© شھاب أودين/DRIK/أوكسفام بريطانيا
في منطقة ساتكيرا الساحلية ،أدخلت مياه الفيضان القادمة من البحر المياه المالحة إلى حقول األرز.
وفقدت أسر كثيرة أراضيھا واضطرت للھجرة إلى المدن .فھيمة بيجوم ،أرملة تبلغ من العمر 28
عاما ً وأم ألطفال في الثامنة والخامسة ،تتأمل مشكالتھا وخياراتھا المتاحة.
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"كان زوجي مزارع أرز ]حتى تحولت األراضي التي دخلتھا المياه المالحة إلى مزارع للجمبري[.
اضطر للذھاب إلى غابة سندربانز لجمع العسل .ذات مساء قبل ثالثة أعوام عثر على خلية نحل.
صعد الشجرة لكن أمسك به نمر وقتله .وكان عمره  30عاما ً.
من الصعب للغاية إدخال أطفالي المدرسة .ال توجد أسماك في النھر وال وظائف في القرية .علينا أن
نعاني الكثير ،خاصة بسبب نقص المياه النظيفة .حين انھار السد المقام على البحر ،تدفقت المياه
المالحة إلى المياه العذبة .جمعنا المياه من على مسافة أكثر من كيلومتر ،بالقرب من المدرسة
االبتدائية ،نحو مسافة ميل .وتجلب ابنتي المياه من البركة .يعاني أطفالي من اإلسھال .وھم
يتضورون جوعاً ،وال تفعل المياه إال أن تسيئ من وضعھم أكثر.
أحيانا ً أشعر بالرغبة في االنتحار .أشعر بألم بالغ .إذا قلت لك كل شيء فلن تتمكن من السير وأنت
محمل بعبء قصتي .كيف نعيش ھذه األيام؟ فقدت زوجي وأبوي في سن صغيرة .واآلن لم يعد لي
أحد في ھذا العالم .كل شيء أسود .أغلب الناس رحلوا وھاجروا .ربما يجب أن أغادر .إذا لم أتمكن
من الحصول على طعام ألطفالي ،وبما أن ليس لدينا مأوى جيد ،فأحيانا ً ما يخطر على بالي أنه ال
سبيل آخر أمامنا .لكن ال أعرف إلى أين أذھب ،ألنني لم أعبر النھر في حياتي قط .ال أعرف كيف
أغادر ،ألنني ال أعرف إلى أين أذھب".
المصدر :أوكسفام الدولية في بنغالديش2009 ،

حرائق ھائلة ومواسم جفاف عسيرة
مع تسارع عجلة التغير المناخي ،ومع ﺑلوغ عدة نقاط ال رجعة فيھا ،ﺑدأ التنبؤ على نطاق واسع
ﺑأشكال جديدة من الكوارث المناخية .في الواليات المتحدة وعدة دول آسيوية ،تزايد ﺑالفعل عدد
حرائق الغاﺑات إلى حد كبير .وقد تحولت من كونھا خطر موسمي للطبيعة إلى عامل مدمر لسبل
كسب الرزق ومحرك للھجرة.
حرائق الغاﺑات الھائلة والمدمرة في نيبال وكافة أنحاء منطقة الھيمااليا نشبت في شتاء 2008
والسبب األھم لھا ھو الجفاف .كان من الممكن رؤية ألسنة الدخان تتصاعد من صور األقمار
الصناعية .وأقرت الحكومة النيبالية ﺑأنه لم يكن لديھا أية معدات أو موارد من المتوفرة في الدول
الغنية للتصدي لھذه الحرائق والسيطرة عليھا85.
وانتھى تقرير عن الزيادة الھائلة على مدار  35سنة في الحرائق الكبيرة في غرب الواليات
المتحدة ،إلى أنھا عبارة عن "جزء آخر في التفاعل المتسلسل لالحترار العامي" ،ال سيما آثار ما
وقع الرﺑيع الماضي ،مع ارتفاع درجات الحرارة وانفخاض معدالت تساقط األمطار .وكان
موسم الحرائق في الغاﺑات عام  2003أطول ﺑـ  78يوماً من المتوسط السنوي للفترة من 1970
إلى 86.1986
إذا ارتفعت درجة حرارة األرض ﺑأكثر من  2.5درجة مئوية ،حسب األﺑحاث الصادرة مؤخراً،
فإن الغاﺑات األستوائية قد تصبح مصدراً أساسياً لالنبعاثات الكرﺑونية مع ﺑدء نباتات تلك الغاﺑات
في التحلل والتآكل .وفي الوقت الراھن ،تمتص ھذه الغاﺑات  25في المائة من الكرﺑون المنبعث
من األرض كل عام .إال أنه ال توجد أﺑحاث عن آثار الغاﺑات التي ستحترق أو تتعفن على سبل
كسب الرزق .وكشف تحليل الترسبات ﺑالبحيرات األفريقية مؤخراً عن دورة ممتدة علٮمدار
قرن من "الجفاف الشديد" مرت قبل  3000عام .ومن المقدر أن جفاف منطقة الساحل في غرب
أفريقيا ،التي تسببت في مقتل نحو  100ألف شخص منذ الجزء األخير من القرن العشرين ،ھي
إحدى المناطق التي تأثرت ﺑھذه الدورة .ويعتقد العلماء أن مواسم الجفاف سببھا جزئياً دورة
المحيط األطلنطي والغالف الجوي فوقه .وإذا كانت النماذج المناخية ألنساق دورات المحيط ھذه
صحيحة ،حسب ما يرد في الدراسة ،فإن االحترار العالمي قد يؤدي إلى أوضاع الجفاف
الشديد87.
شكل  :3الزيادة في الجفاف بسبب التغير المناخي

33

ُمضاعف
"التغير المناخي عامل
للتھديدات وھو أحد أخطر التھديدات
للتنمية 53 .في المائة من الكوارث في
أفريقيا وراءھا المناخ ،وثلث شعوب
أفريقيا تعيش في مناطق معرضة للجفاف.
ومع عام  2020يمكن أن تتراجع إنتاجية
المحاصيل التي تعتمد على المياه في
زراعتھا في أفريقيا ﺑمعدل  50في
المائة".
د .ﺑلجيس عثمان إالشا ،المجلس األعلى
للموارد البيئية والطبيعية ،السودان،
مؤتمر كوﺑنھاجن للعلوم ،مارس/آذار
84
.2009

Increase of drought under climate change

)MetOffice, Hadley Centre (2006

Dias 3

© جامعة كوبنھاجن ،2006 ،من بيانات .MetOffice/Hadley Centre

المياه ..المياه في كل مكان
سوف يزيد تآكل الشواطئ سريعاً من ارتفاع مستوى سطح البحر .في ﺑعض المناطق
اآلسيوية سيؤدي االرتفاع ﺑمعدل  30سم في سطح البحر إلى تآكل الشواطئ ﺑنحو  45متراً
88
إلى الداخل .ويرجح أن يدمر ھذا أﺑنية كثيرة شيدھا البشر لمقاومة الفيضانات.
وقال البروفيسور ستيفان رامستورف ،من معھد ﺑوتسدام لبحوث آثار التغير المناخي في
مارس/آذار " :2009مستوى سطح البحر يرتفع عالمياً ،وأسرع من المتوقع .نحن ﺑحاجة ألن
نناقش ﺑجدية ھذا الخطر ﺑدالً من محاولة إخفاءه" 89.ويمثل رامستورف مجموعة من علماء
المحيطات البارزين الذين اتفقوا على أن مستوى سطح البحر سيرتفع ﺑمعدل  1متر ھذا
القرن .ويتوقعوا أن يرتفع  3.5متراً أخرى ﺑحلول عام  .2200وحذر رامستورف قمة
كوﺑنھاجن للعلوم في مارس/آذار ھذا العام قائالً" :ارتفاع سطح البحر لن يتوقف في عام
 .2100ﺑل سوف تبدأ مرحلة جديدة من االرتفاع على مدار القرون القادمة".
ارتفاع مستوى سطح البحر وغيرھا من العوامل تلون خرائط التغير المناخي الخاصة ﺑدولة
الفلبين المعرضة أكثر من غيرھا لألعاصير ،ﺑلون أحمر ،وھو لون "أقصى درجات
الخطر" 90.فاالرتفاع ﺑمعدل  30سم في سطح البحر تعني التأثير على  500ألف نسمة في
الفلبين ،واالرتفاع  1متر سيؤثر على  2.5مليون نسمة ،دعك من اآلثار القائمة الخاصة
ﺑاألعاصير والعواصف .وقد أجمع العلماء منذ مارس/آذار  2009على أن متوسط االرتفاع
في سطح البحر ﺑحلول عام  2100سيكون  1متر 91،وأن الزيادة سوف تستمر ﺑغض النظر
عن معدالت الحد من االنبعاثات الكرﺑونية.
ولم تصدر ﺑعد األﺑحاث الكافية المواكبة لھذا التنبؤ الجديد .في تقرير  IPCCلعام 2007
يوجد تنبؤ ﺑزيادة ﺑقدر  18إلى  59سم أثناء ھذا القرن ،جراء سبب واحد ھام ،وھو التمدد
الحراري للمياه .وأغلب البحوث تستند إلى أساس الزيادة ﺑمعدل  40سم .وحتى ﺑموجب ھذه
التقديرات ،فإن عدد سكان الساحل المعرضين على مستوى العالم لخطر الفيضانات قد ازداد
من  13مليون نسمة إلى  94مليون نسمة 92.ومن الواضح أن آثار االرتفاع ﺑأكثر من ضعف
الرقم أعاله ستكون مدمرة :فاالرتفاع ﺑمعدل  1متر قد يعني التأثير على  17في المائة من
األراضي في ﺑنغالديش ،مما سيدمر منازل وسبل عيش  25مليون نسمة 93.وأرﺑعون في
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المائة من سكان غرب أفريقيا يعيشون في مدن ساحلية ،وسوف يتعرض الكثيرون منھم
للخطر.

الموضوع  .8الفيضانات في زامبيا وأوغندا ..مناالحتفال إلى الجوع والفقر

موكيالباي ليوالي 25 ،عاماً ،وطفلھا ،في قرية ليو ويلو ،غربي زامبيا © .جيمس أوتواي/أوكسفام
في سھول غرب زامبيا ُترى فيضانات وأمطار نھر الزمبيزي السنوية بمثابة أحداث مؤثرة على
مجرى الحياة ،ويأتي معھا الرخاء والوفرة .إذ تجعل المياه األراضي المنخفضة خصبة لرعي
الماشية ولزراعة المحاصيل ،ووصولھا يصحبه احتفاالت طقسية قديمة.
لكن في العامين الماضيين ،جاءت األمطار مبكرة كثيراً عن موعدھا المعتاد .ارتفعت مياه الفيضان
لتصل إلى المناطق المرتفعة التي يلجأ إليھا المزارعون في العادة .والنتيجة ھي الجوع واألمراض
وفقدان األمتعة التي كدوا في الحصول عليھا.
في أبريل/نيسان  2009كانت أسرة ليوالي قد عادت لتوھا إلى قرية ليو ويلو ،بعد التغيب عنھا لمدة
 4أشھر .مياه الفيضان أتت على الجدران الطينية للبيت ليصبح ارتفاع جدرانه ال يزيد عن مستوى
خصر اإلنسان ،وتظھر من فوقه أعواد القصب العارية واألعمدة الخشبية التي يستند إليھا البيت.
وفي ركن المنزل راديو قديم يرقد وسط كومة سميكة من الطمي.
وقال ليوالي ليوالي 26 ،عاما ً" :في ديسمبر/كانون األول جاءت األمطار بسرعة ھائلة .خالل 12
ساعة غرقت ساحة البيت بالكامل .ھذه أول مرة أرى شيئا ً كھذا .انھار منزلنا بالكامل ،وذھب
محصول القمح أدراج الرياح وفقدنا البطانيات والمالبس ألننا غادرنا بسرعة .ھبت الرياح بقوة
فطيّرت السقف ،ويجب أن ادخر من نقودي اآلن لشراء سقف جديد".
زوجته موكيالباي 25 ،عاماً ،ما زالت مصدومة وھي تنظر إلى ما تبقى من بيتھا" :وضعنا أطفالنا
جميعا ً في قارب وجدفنا نحو  25كم .لم نتمكن من إنقاذ المحصول ،من ثم لم يعد لدينا طعام .ليس
لدينا ما نأكله" .تأكل األسرة األسماك التي يصطادھا ليوالي كل يوم ،لكن ال يوجد ما يكفي إلطعام
أطفالھم الثالثة .وھذا ثاني عام على التوالي ترتفع فيه المياه ھكذا .لكن االنتقال إلى مكان آخر ليس
متاحاً ،كما قالت موكيالباي" :ھذه أرضنا وھذه قرية أجدادنا".
جانيت أجوجو من منطقة أموريا في أوغندا كابدت الخسائر من فيضان ھائل غير متوقع أصاب
المنطقة في أواخر عام  .2007ما تعرضت له تعرض له كثيرون غيرھا ،إذ قالت" :كنا نزرع
الفاصوليا والبطاطا والطحين والكاسافا والحمص األخضر ،والمكسرات والسمسم .لكن أرضنا
غرقت في الفيضان ،وفقدنا كل المحصول .حتى منزلنا غرق ولم نتمكن من تجفيف ما تمك ّنا من
إنقاذه .نشعر بعدم الحيلة ،منزلنا أنھار ،وغرقنا في المياه تماماً ،وقد لجأنا إلى المدرسة االبتدائية".
جانيت وأسرتھا 10 ،أشخاص إجماالً ،تلقوا  50كغم من الذرة الموزعة بالمروحيات .لكن لمدة ستة
أشھر كان الطعام األساسي الذي يتناولونه ھو النمل .تقول" :كنا نأخذ نصلة العشب ونضعھا في
عش النمل ثم ُنخرجھا .إذا جمعت ملء كوبين من النمل ،فأنت محظوظ! ال يمكن للجميع تحمل ھذا
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الطعام .نبيع بعض النمل ونشتري الفول بالنقود التي نحصل عليھا" .وراحت األسرة تعمل في
صناعة الطوب ،يحمل الرجال دالء الطين وتجلب النساء المياه ،من أجل كسب نقود كافية لشراء
بذور أمالً في موسم أمطار جيد .ولدى سؤالھا عن توقعھا لما سيحدث إذا جاءت الفيضانات ثانية،
قالت" :الموت ال أكثر".
حين تصيب الفيضانات الفقراء ،يعانون أكثر ألن خياراتھم المتاحة للتكيف أقل .فھم يستدينون دينا ً
أكبر ويضطرون لبيع أصولھم ،مثل الماشية ،بأسعار زھيدة للغاية .ثم كثيراً ما يتخلون عن تلقي
العالج الطبي أو الذھاب للمدرسة والوجبات الغذائية اليومية ،من أجل االستمرار على قيد الحياة.
وورد في تقرير  IPCCالتقييمي الرابع" :شوھدت الزيادة الواسعة في الترسيبات الثقيلة حتى في
األماكن التي قل فيھا إجمالي الترسيبات" 94.ما يعنيه ھذا التقييم الرصين أن جان أجوجو وليوالي
ليوالي وغيرھما من ماليين البشر ،بدأوا في بناء حياتھم من جديد وھم أفقر من ذي قبل.
المصدر :أوكسفام الدولية في زامبيا وأوغندا2009 ،

الخطر المحدق بالجزر الصغيرة
الجزر المرجانية التسع التي تُشكل دولة توفالو يقطن ﺑھا  11ألف نسمة .أغلب أراضي ھذه
الجزر ال يزيد ارتفاعھا عن  1متر فوق سطح البحر .وسوف تختفي خالل  50عاماً .الشيء
الوحيد الذي سيبقى من توفالو ھو كود اسم الدولة على اإلنترنت ) ،(.tvسوف تصبح دولة
افتراضية ال وجود لھا في الواقع 95.وقد تمت ﺑالفعل إعادة توطين  3000نسمة من توفالو في
أستراليا.
ھذه المنطقة من ﺑين األراضي التي سيلحق ﺑھا الدمار الشامل في العالم .حتى إذا تمكنت الدول
األكثر إنتاجاً لالنبعاثات الكرﺑونية من االتفاق على سياسات تبقي االحترار العالمي على 2
درجة مئوية أو أقل ھذا القرن ،فإن التنبؤات الخاصة ﺑارتفاع سطح البحر  1متر ﺑحلول عام
) 2100وما ﺑعدھا( ،تعني أن البحار ستكتسح ھذه الجزر ،أو تجعل الحياة عليھا مستحيلة.
سوف تفقد أندونيسيا على األقل ثُمن جزرھا الـ  92الصغيرة التي تمثل حدودھا
ومن
وسوف تتأثر كثيراً جزيرة جاوة ،أكبر الجزء وأكثفھا سكاناً في جنوب شرق
المتوقع أن تفقد ﺑعض الدول جميع أو ﺑعض أراضيھا ،ومنھا توفالو وفيجي وجزر سليمان
وجزر مارشال وﺑاﺑوا نيو غينيا والمالديف ،وفي الكاريبي ،ﺑعض جزر األنتيل.

البحرية96.

آسيا97،

وستكون اآلثار االقتصادية شديدة القسوة ،وال توجد ﺑعد أية خطط إلعادة توطين الناس الذين
سيضطرون للھجرة جراء ھذه الكوارث .وتوجد تنبؤات من جزر ساموا األمريكية إلى المالديف
والبرﺑادوس ،ﺑآثار اقتصادية ھائلة على أنشطة كالصيد والسياحة وفقدان لمساحات واسعة من
الشواطئ .وفي جزر المالديف ثمة تنبؤات ﺑأن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تراجع
نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي ﺑنسبة  40في المائة .وارتفاع درجات الحرارة واكتساح
البحر للياﺑس ،قد يؤدي إلى خروج سكان ﺑعض الجزر منھا ،مع نضوب المياه العذﺑة ﺑتلك
الجزر .ومن الجزر المعرضة للخطر ﺑشكل خاص ،جزيرتا تاراوا أتول وكيريباتي ،ومن
المتوقع أن تواجه الجزيرتين أضراراً سنوية تبلغ  18في المائة من إجمالي اقتصاد الجزيرتين
ﺑحلول عام  .2050وأغلب الناس على الجزر الصغيرة يعيشون في المناطق المنخفضة القريبة
من البحر ،وسوف يتعرضون للمخاطر التي يعاني منھا سكان الساحل جميعا ً99.

األعاصير والفقر
حين أصيبت جزيرة جرينادا ﺑإعصار إيفان في سبتمبر/أيلول  ،2004كانت الخسائر في
األرواح محدودة :توفي  29شخصاً من تعداد سكان يبلغ  90ألف نسمة .لكن وراء العناوين أثر
ھائل على االقتصاد وعلى البنية التحتية للجزيرة 90 :في المائة من المباني تضررت ،ومنھا
حجرات الفنادق ،و 60في المائة من األشخاص العاملين في السياحة ،وأغلبھم نساء ،فقدوا
وظائفھم .كانت الخسارة تساوي إجمالي الناتج القومي لھذه الجزيرة الصغيرة لمدة عامين .وقبل
إعصار إيفان ،كانت جزيرة جرينادا على مسار نمو اقتصادي ﺑمعدل  5.7في المائة سنوياً .وﺑعد
اإلعصار ،أصبح نموھا االقتصادي سالب  1.4في المائة100.

"من المرجح أن األعداد السنوية
للعواصف االستوائية واألعاصير
واألعاصير الكبرى في شمال
األطلنطي قد زادت على مدار المائة
عام األخيرة ،وھي الفترة الزمنية التي
شھدت ارتفاع حرارة سطح األطلنطي
أيضا ً .ومن المرجح أيضا ً أن تكون
االنبعاثات الكرﺑونية للبشر قد أسھمت
في ارتفاع درجات حرارة سطح
البحر وأثرت في مناطق تشكيل
األعاصير".
البرنامج األمريكي لتقييم علوم التغير
المناخي ،يونيو/حزيران 982008
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أطفال فليبينيون يخوضون في مياه الفيضان أثناء األمطار الغزيرة التي انھمرت مع إعصار فينجشين .مدينة
الس بيناس الواقعة جنوب مانيال ،الفلبين 22 ،يونيو/حزيران  .2008ثمة بعض األدلة على أنه بسبب التغير
المناخي ،فإن األمطار التي تنھمر مع ھذه األعاصير االستوائية سوف تزيد على مدار األعوام القادمة .سوف
يواجه الناس في شتى أنحاء العالم من ثم أمطار ثقيلة من ھذا النوع/EPA © .فرانسيس ر .مالسايج

موضوع  .9فيضان بعد فيضان في جنوب الفلبين
من المفترض أال تصل آثار األعاصير االستوائية إلى جنوب مينداناو .لكن الطقس لم يعد يلتزم
بالقواعد .في ربيع عام  ،2008جلب إعصار فرانك االستوائي األمطار الغزيرة والرياح إلى ھذه
المنطقة ،حتى رغم أنه حاد عن "مسار اإلعصار" الرسمي .اضطرت سبعة آالف أسرة على
الخروج من بيوتھا جراء الفيضانات على امتداد نھر آاله في منطقة فيزاياس ،وظل  2000شخص
مشردين بال مأوى في العام التالي.
ماجدالينا مانسيال مزارعة تبلغ من العمر  51عاما ً من بلدة المبايونج ،في منطقة سلطان كودارات.
وفقدت منزلھا في اإلعصار مرتين خالل أربعة أعوام ،في  2008و ،2004قالت" :نمنا في الليلة
السابقة على اإلعصار لنفيق من النوم على المياه في كل مكان .الشيء الوحيد الذي أنقذناه كان سقف
المنزل".
تعيش ماجدالينا بعد عام في موقع مؤقت مع زوجھا وأطفالھما الثالثة .وھناك طفل جديد في
الطريق .ال توجد زراعة ،ألن األراضي ما زالت مغمورة بالمياه .وھي ال تعتقد أن األراضي
الزراعية ستعود خصبة أو منتجة مجدداً.
جوزيف أبيالر ،من القرية نفسھا ،يقول إن  15ھكتاراً من األراضي الزراعية التي يملكھا
بالمشاركة مع أشقائه مغطاة اآلن بالرمال القادمة من النھر .ال يمكنه بيع شبر من األرض دون أن
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يكون مغطى بالرمال .وال ضمانة لديه أنه إذا أنقذ حقله ثانية ،فلن يأتي الفيضان من جديد ويعيد
الكرة.
ويقول مزارعون كثيرون إن زراعة الغابات دمرت ضفاف النھر التي لم تعد قادرة على الصمود
للتآكل .ويتذكر جوزيف زمنا ً حين "كانت توجد أشجار كثيرة على ضفاف النھر وفي الغابة".
لكن أشخاص آخرون مقتنعون بأن التغير المناخي من العوامل المؤثرة أيضا ً .جوليان أسيون،
مسؤولة البيئة المحلية ،تقول إن في ھذه المنطقة ،جنوب كوتابادو" :تھطل األمطار أكثر حالياً ،حتى
في الشھور التي ال نتوقعھا فيھا .مرت أيام ھطلت فيھا األمطار مرتين لكن بما يعادل أمطار شھر
كامل".
وورد في تقرير  IPCCالرابع أن ،رغم أنه ال توجد بعد أدلة مقنعة ضمن مشاھدات التغيرات في
أنساق األعاصير االستوائية ،فإن متابعة النموذج الطقسي الحديث يشير إلى أنه في المناخ األدفأ في
101
المستقبل ،سوف تزيد سرعة الرياح في األعاصير االستوائية ،مع زيادة كثافة األمطار.
المصدر :أوكسفام الدولية في الفلبين2009 ،

انفقوا قبل أن تھب العاصفة
الكوارث المناخية تلحق الدمار ﺑاألرواح وسبل كسب العيش والبنية التحتية ،لكن التخطيط
المسبق واالستثمار الجيد في مشروعات وﺑناء الطاقة اإلنسانية على تقليل آثار الكوارث ،قد
يخفف من آثارھا األسوأ إلى حد ما ،وعادة ما يحدث ھذا ﺑفعالية شديدة .واآلثار على اقتصاديات
الدول النامية جراء الكوارث المناخية أفدح ﺑكثير من أية مشكلة مناخية أخرى :الكلفة العالمية
تراوحت ﺑين  50مليار إلى  230مليار سنويا ً على مدار السنوات الخمس الماضية102.
جون ھولمز ،مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ،كتب في أﺑريل/نيسان
الماضي عنواناً "الكوارث :العادي الجديد" ،حين أنفقت الصين  3.15مليار دوالر على تخفيف
آثار الفيضانات ﺑين أعوام  1960إلى  ،2000تفادت وقوع خسائر ﺑمقدار  12مليار دوالر على
األقل .في الواليات المتحدة ،يظھر من حساﺑات وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية  FEMAأن
إنفاق مليار دوالر على تخفيف آثار الكوارث ،ينقذ ما يُقدر ﺑـ  4مليارات في المستقبل .وتم
تسجيل نتائج مماثلة في البرازيل والھند وفيتنام ودول أخرى103.
والكوارث ھي أقوى مآسي التغير المناخي ،فأثناء ھذا القرن سوف نتعلم من آثار العواصف
والفيضانات حقيقة تغير أحوال العالم وانعدام اليقين إلى حد كبير إزاء ما سيجلبه الطقس لمئات
الماليين من الناس .ھناك أدلة كافية ،فيما يخص آثار ارتفاع سطح البحر ،إللزام العالم ﺑأسره
ﺑالتحرك .وﺑالفعل فإن الدول الغنية ﺑدأت تتحرك .ھولندا ذات األراضي المنخفضة تخطط إلنفاق
 1.3مليار دوالر سنوياً في ھذا القرن على تدعيم دفاعاتھا المواجھة للبحر 104.وإذا أمكن
لبنغالديش أو الفلبين إنفاق عُشر ھذا المبلغ ،فال شك أنه ستُنقذ أرواح وسبل عيش كثيرة.
موضوع  .10الكوارث المتصلة بالفيضانات في أول عشر سنوات من القرن الحادي والعشرين
صراحة صناعة التأمين – وھي صناعة تستثمر في تتبع أنساق التغير المناخي – واضحة وجلية.
"درجات الحرارة ترتفع على مستوى العالم .المحصلة ليست مجرد بعض العواصف الجديدة
وكميات ھائلة من األمطار بشكل عام ،بل أيضا ً كثافة ھائلة متطرفة في األمطار ...الفيضانات
مسؤولة عن عدد أكبر من الوقائع الضارة أكثر من أي نوع آخر من المخاطر الطبيعية" ،حسب قول
وولفجانج كرون ،رئيس وحدة بحوث جيو ريسك في شركة تأمين ميونخ ري 105.وقد جمعت
الوحدة بيانات من " 2500واقعة خسارة" على مدار عدة عقود ،وھي أكبر قاعدة بيانات من نوعھا
في العالم .موسم أعاصير عام  2005شھدت خسائر بلغت  165مليار دوالر ،وحسب قول كرون:
"علينا تقبل أن التغير المناخي ...سيؤدي إلى تدھور الحال على طول الخط".
وصنفت شركة ميونخ ري الفيضانات األعلى خسائر في القرن الحادي والعشرين كالتالي )بالمليار
دوالر(:
 .1الواليات المتحدة ،إعصار كاترينا2005 ،

125

 .2وسط أوروبا ،أحواض نھر األلب والدانوب،2002 ،

21.5

38

 .3جنوب سويسرا ،شمال إيطاليا2000 ،

8.5

 .4الصين ،يانجتسي2002 ،

8.2

 .5المملكة المتحدة2007 ،

8

 .6الصين ،يانجتسي وھوي2003 ،

7.9

 .7الصين ،يانجتسي وھوي والنھر األصفر2004 ،

7.8

 .8الصين ،ھوي2007 ،

6.8

 .9الواليات المتحدة ،تكساس ،عاصفة أليسون االستوائية2001 ،

6

 .10الھند ،جوجارات ،أوريسا2006 ،

5.3

 .11الھند ،بنغالديش ،نيبال2004 ،

5

 .12الصين ،نھر بيرل2005 ،

5

 .13الھند ،مومباي2005 ،

5

 .14ميانمار )بورما( ،إعصار نرجس2008 ،

4

 .15عمان ،إعصار جونو

3.9

 .16بنغالديش ،إعصار سدر2007 ،

3.8

وتأتي الخسائر الالحقة بالدول األقل نمواً في العالم في ذيل قائمة ميونخ ري ،ألن أسعار الممتلكات
واألراضي أقل بكثير من مثيالتھا في الدول الغنية والدول متوسطة الدخل .وأقل من  100مليون
نسمة )أو  3في المائة( من فقراء العالم لديھم تأمين .لكن الكلفة اإلنسانية أعلى بكثير ،فقد فقدت
أرواح أكثر بكثير في إعصار نرجس في ميانمار )بورما( ،أكثر من إجمالي الخسائر البشرية في
أعلى ثالثة فيضانات مجتمعة.
وتحلل منظمة المجتمع المدني جيرمان ووتش مؤشرات أخرى من قاعدة بيانات ميونخ ري ،لتخرج
بجدول مختلف آلثار الكوارث .بناء على حسابات مستويات التنمية وعرضة األفراد للضرر في
مختلف الدول ،أظھرت منظمة جيرمان ووتش أن الدول الفقيرة ُتصاب بشكل غير متناسب بآثار
الفيضانات والعواصف أكثر من الدول الغنية بكثير ،سواء من حيث عدد الوفيات أو الخسائر
االقتصادية .قاست جيرمان ووتش أضرار العواصف والفيضانات في كل دولة إلى متوسط الوفيات
والوفيات في كل  100ألف إنسان ،ومتوسط الكلفة االقتصادية بحسابھا أخذاً في االعتبار التفاوت
في األسعار بين الدول والنسبة من إجمالي الناتج المحلي .ويظھر من مؤشر المخاطر المناخية
العالمية لعام  2009الخاص بالمنظمة 106أن الدول األكثر تأثراً بالكوارث المناخية من عام 1998
إلى  2007ھي .1 :الھندوراس  .2بنغالديش  .3نيكاراغوا  .4جمھورية الدومينيكان  .5ھايتي .6
فيتنام  .7الھند  .8موزمبيق  .9فنزويال  .10الفلبين.
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المياه والمجتمع
مع توافد قصص آثار التغير المناخي على البشر على مكاتب أوكسفام في شتى أنحاء العالم،
أدركنا أھمية المياه ومحوريتھا للمجتمعات ولالستمرار على قيد الحياة .سمعنا كيف أن مدن مثل
ال ﺑاز وكاتموندو – التي تغذيھا المياه القادمة من األنھار المجمدة أعالي الجبال والتي يبقى لھا
من حياتھا عقود قليلة – ستنقرض على ھيئتھا الحالية ،مثلما كان الجفاف ھو مفتاح انھيار مدن
المايا العظيمة في أمريكا الوسطى .في جميع أنحاء العالم ،تتراجع أنھار الجليد وتنحسر،
ومعدالت ذوﺑانھا األعلى في الوقت الحالي تؤثر على معدالت تدفق المياه العذﺑة وتؤدي إلى
الفيضانات .لكن في نھاية المطاف ﺑالطبع فسوف ينفد مخزون المياه .جبال األنديز في كولومبيا
على سبيل المثال لن تبقى فيھا أي أنھار جليد ﺑعد عشر سنوات 108.وسوف يضر ھذا ﺑإمدادات
المياه المتوفرة لمئات البلدات والمدن.

5
"ﺑعد أن أصبحت الشمس شديدة الحرارة
ھكذا ﺑدأت أنھار الجليد تذوب ،ونحن
قلقون من نفاد المياه .حتى األمطار ﺑدأت
تصل متأخرة ،وھو ما يؤثر على
مزروعاتنا وما نزرعه".
فاليريو جوسيبى ،مزارع في المرتفعات،
ﺑوليفيا،
في
شوكويكوتا
منطقة
أﺑريل/نيسان 107.2009

وتأخذ األضرار الالحقة ﺑالمجتمعات عدة أشكال ،لكنھا جميعاً متصلة ﺑالمشكالت المناخية.
سمعنا أن مزارعي األرز في منطقة سندرﺑانز في ﺑنغالديش ھجروا مساكنھم فراراً إلى المدن،
خشية النمور التي ﺑدأت تأكل البشر الذين دخلوا إلى مناطق نفوذ تلك النمور التماساً للطعام.
وعرفنا كيف ﺑدأ األطفال في أفريقيا يھجرون المدارس ﺑسبب الحاجة للخروج والعثور على مياه
ﺑدالً من حضور الفصول.
وتواجه أقدم أشكال الحضارة في األنديز تقريباً – وھي قبيلة أورو شيبايا – خطر الدمار التام
ﺑبساطة ألن النھر الذي تغذيه أنھار الجليد في الجبال والذي عاشوا على مياھه طيلة  4000عام،
قد ﺑدأ يجف 109.وﺑدأت الملوحة تزحف على األرض مع ارتفاع مستوى مياه البحر واختراقھا
لألراضي الساحلية في جنوب آسيا ،مما يعني عدم قدرة ﺑنات العائالت على العثور على أزواج،
إذ لم تعد لدى أسرھن األراضي الزراعية المنتجة الالزمة لتدﺑير الزيجات.

موضوع  .11موت نھر جليدي في بوليفيا
طيلة قرون والمزارعون في شوكويكوتا يعيشون في وادي مرتفع في منطقة ألتيبالنو في بوليفيا.
فاليريو جوسيبى يعيش ھنا مع زوجته ليوناردا وأطفالھما الثالثة .يكسبون رزقھم من العمل
الزراعي .أسرته مثل أسر أخرى في شوكويكوتا ،بدأت بالفعل تدرك آثار التغير المناخي ألنھا أول
من عانى منھا.
يقول فاليريو" :نھر موروراتا الجليدي يُعد بمثابة أمنا األرض بالنسبة لنا .فمنه نحصل على المياه
الالزمة للطھي ولالغتسال والشرب ولري البساتين وإطعام الحيوانات .ودون موروراتا لن نتمكن
من االستمرار في الحياة ھا ھنا".
إال أن النھر الجليدي – مصدر المياه العذبة لتسعة مجتمعات محلية على األقل – بدأ ينكمش
تدريجيا ً .ويقدر العلماء أن خالل  40إلى  50سنة سوف يختفي إلى األبد ،ومعه تختفي المجتمعات
التي كانت تعتمد عليه منذ بدء وجودھا.
ويوضح فاليريو"" :بعد أن أصبحت الشمس شديدة الحرارة ھكذا بدأت أنھار الجليد تذوب ،ونحن
قلقون من نفاد المياه .حتى األمطار بدأت تصل متأخرة ،وھو ما يؤثر على مزروعاتنا وما نزرعه".
أسرة فاليريو ومجتمعه المحلي لن يقفوا مكتوفي األيدي ،فھم ينوعون من المحاصيل التي يزرعونھا.
وبمساعدة من منظمة ُتدعى "المياه المستدامة" ،يرفعون قضايا حقوق إنسان ضد الواليات المتحدة
بتھمة إلحاق األضرار التي أدت للتغير المناخي ،الذي أثر وسوف يؤثر على مجتمعھم المحلي.
إدوين توريز ،الباحث في مؤسسة المياه المستدامة أوضح" :مجتمع شكوكويكوتا يريد أن يعرف
الناس في بوليفيا وجميع أنحاء العالم غياب اإلنصاف فيما يتعرضون له .الناس ھنا اتخذت خطوات
إيجابية للتكيف لكنھم بحاجة لتحركات من الواليات المتحدة والدول الغنية على وجه السرعة من
أجل خفض االنبعاثات الكربونية وتفادي اآلثار الكارثية في السنوات القادمة".
المصدر :أوكسفام الدولية في بوليفيا
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المياه والثروة والنزاعات
ندرة المياه أو كثرتھا تدمر سبل كسب العيش ،وتدمر المجتمعات المحلية واألسر والبنى
االجتماعية الھامة لتيسير تكيف الفقراء مع التغيرات والكوارث .كما أن معدالت األمطار
مرتبطة ﺑشكل وثيق ﺑالثروة .ففي كافة أنحاء أفريقيا ،ﺑاستثناء المناطق الوسطى ،يھبط الناتج
القومي في السنوات التي تعاني فيھا الدولة من الجفاف ،ويزيد ﺑمعدل  3في المائة فوق المعدل
)في شرق أفريقيا والساحل( في السنوات الجيدة .والسنوات التي تزيد فيھا األمطار كثيراً يمكن
أن يقل فيھا الناتج القومي ،لكن ليس مثل االنحسار الذي تشھده سنوات الجفاف110.
شكل  :4تباين معدل سقوط األمطار في أثيوبيا وعالقته بالناتج القومي

?Why is climate change so important
Ethiopia: Rainfall Variability and
Growth in Gross Domestic Product
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يظھر من ھذا الرسم البياني اآلثار المتوقعة على االقتصاد جراء مواسم الجفاف في الدولة .المصدر © :البنك
111
الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية/البنك الدولي

نقص المياه يؤدي إلى تدمير الزراعة أسرع ﺑكثير من أي عامل آخر ،ومن ثم يؤدي إلى الھجرة
وفرار األشخاص المتأثرين إلى المدن .ونقص المياه مصدر مزمن للنزاعات ،سواء على
المستوى المحلي أو الدولي .والتوترات ﺑدأت تظھر ﺑالفعل في حوض نھر الميكونج ﺑين دول
المنشأ والمصب .كمبوديا تتھم فيتنام ﺑمنع المياه ﺑبناء السدود على جانبھا من الحدود ،وكل دول
الميكونج أﺑدت قلقھا إزاء أنشطة الصين على الروافد العليا للنھر ،الذي يعتمد عليه  65مليون
نسمة.
وھناك احتماالت قائمة الندالع النزاعات التي تجري في مجموعة من الدول ،خاصة في نھر
اإلندوس والنيل ودجلة والفرات 113.ويظھر من دراسة حديثة شملت  60عاماً ووثقت  925نھراً
ھاماً ،توفر فيما ﺑينھا  73في المائة من المياه العذﺑة للعالم ،تبين أن ثلث ھذه األنھار متأثرة إلى
حد كبير ﺑالتغير المناخي ،ﺑاألساس فيما يتعلق ﺑضعف تيارات تلك األنھار .ومنھا نھر الجانج
والنيجر وكولورادو والنھر األصفر114.
وورد في تقرير التقييم الراﺑع لـ  IPCCأن األنھار الجليدية في جبال الھيمااليا – التي تشكل
أكبر تجمع جليدي ﺑعيداً عن القطبين والمصدر المائي ألنھار ال حصر لھا تتدفق في السھول
اآلسيوية – تذوب أسرع من أي أنھار جليد في أي مكان آخر من العالم ،ويرجع ھذا ﺑاألساس
إلى التغير المناخي .ويضيف التقرير أنه حسب المعدل الحالي ،فمن المرجح أن تختفي األنھار
الجليدية ﺑحلول عام  ،2035إن لم يقع ھذا قبل ذلك التاريخ .حوض الجانج وحده يسكنه 500
مليون نسمة .وﺑين مليار إلى ملياري نسمة في الصين سيواجھون مشكالت ندرة المياه ھذا القرن
41

"ستزداد رؤية توفر المياه كسالح
إستراتيجي مع الوقت".
تحليل المخاطر ،مؤسسة لويدز أوف
112
لندن ،أبريل/نيسان .2009

إذا ﺑدأت إمدادات المياه القادمة من أنھار الھيمااليا الجليدية في

االنحسار115.

وفي عام  ،2007قدرت الوكالة األوروﺑية للبيئة أن نحو ثلث األوروﺑيين يعيشون ﺑالفعل في
مناطق تعاني من ندرة المياه حيث الطلب على المياه يفوق العرض 116.الواليات المتحدة التي
تعاني ﺑالفعل من "نقص في المياه" ،سيزداد اعتمادھا على الموارد الكندية117.
والعثور على المياه النظيفة ونقلھا من المھام الرئيسية ضمن يوم عمل الكثير من األفراد في
الدول النامية ،خاصة النساء .وحين تنقص األغذية في أحد المجتمعات أو يعاني من مرض
وﺑائي ما ،فسرعان ما يجد ﺑدائل قادرة على المساعدة .إال أن ندرة المياه مشكلة أكبر ﺑكثير.
فطبقاً لبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،فإن أكثر من مليار شخص ليست لديھم مياه آمنة في الوقت
الراھن 119،ومن المتوقع أن يزيد العدد.

"أعرف ﺑزوجتين تم تطليقھما ألن زوج
كل منھما لم يجد مياه االغتسال جاھزة كي
يستخدمھا .تفوت الفصول على الفتيات ألن
عليھن إحضار المياه من على مسافة ﺑعيدة
قبل الذھاب إلى المدرسة".
نيما كوﺑو ،38 ،أم من موروجورو ،شمال
تنزانيا ،تتحدث عن النزاعات والتوترات
في قريتھا ﺑسبب الجفاف .أﺑريل/نيسان
118.2009

النساء عائدات من جمع المياه في قرية فاش ،في منطقة حايس في اليمن © .آبي ترايلور سميث/أوكسفام

ﺑعض القضايا المحيطة ﺑالمياه والتغير المناخي يتم التعامل معھا في أقسام أخرى من ھذا
التقرير ،ومنھا الزراعة واألغذية والصحة واألمراض.

األثر على المدن والبلدات
نفدت المياه فعلياً من مكسيكو سيتي ،أكبر مدينة في األمريكتين والتي يبلغ تعداد سكانھا 22.9
مليون نسمة .جفت الصناﺑير طيلة شھور عام  .2009كل المدن الكبرى تعاني من مشكالت مياه
وأسباﺑھا عديدة ،ومكسيكو سيتي مثال نموذجي .لم يتسن للبنية التحتية المتآكلة أن تستمر في
إمداد السكان الذين ال ينفك عددھم يزداد ﺑالمياه ،ورغم جلب المياه من على مسافة مئات
األميال ،فإن الجفاف القائم في المنطقة أدى إلى نضوب عرض المياه.

"ما زال األغنياء يسبحون في ﺑرك
السباحة ونحن نموت من العطش...
ليست لدينا مراحيض ،وال يمكن
ألطفالي االغتسال ،وال يمكنني
تنظيف األرض .وأسوأ شيء أن ليس
لدينا مياه للشرب تقريبا ً".
جراسييال مارتينيز ،أم ألسرة من 8
أفراد ،مكسيكو سيتي ،أﺑريل/نيسان
120
.2009

وفي صيف  ،2009عانت كوتموندو وأجزاء أخرى من نيبال ) 40في المائة فقط من نيبال فيھا
كھرﺑاء( من انقطاع الكھرﺑاء لمدد ﺑلغت  20ساعة يومياً .وسبب ھذه االنقطاعات جزئياً ھو
تدھور حال النظام الھيدروليكي القديم في البالد ،لكن أيضاً ألن موسم الشتاء الماضي كان جافاً
على غير المعتاد .ولم يؤد انھيار السدود الطبيعية – التي تكمن فيھا البحيرات المتجمدة في نيبال
– إلى دمار المحاصيل فقط ،ﺑل ايضاً أضر ﺑمرافق توليد الكھرﺑاء 121.وكالعادة كان أكثر من
تأثروا من نقص الكھرﺑاء ھم الفقراء .في كاتموندو ،زاد معدل الحرائق في المنازل ألن السكان
اضطروا الستخدام مصاﺑيح الزيت .وﺑدأت الصناعات الصغيرة تنھار ولم يعد ﺑإمكان اآلالف
ممن يعتمدون في كسب الرزق على النقل العام ﺑاستخدام البطاريات لخفض معدالت التلوث ،لم
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يعد ﺑإمكانھم

العمل122.

ھنالك صلة وثيقة ﺑين كل من المياه والتغير المناخي والمجتمعات .فإذا انھار مجتمع ففرص
تكيفه ونجاته من الكوارث تنھار ﺑدورھا ،وھو أحد األسباب في أن توفير المياه ھو غالباً أول ھم
لـ أوكسفام حين ينزل مھندسيھا إلى منطقة األزمة .توفير المياه يؤثر على معدالت الجوع
والھجرة والصحة .والﺑد من أن تكون المياه محورية في الخطط العالمية ارامية لمكافحة آثار
التغير المناخي.

43

"أصبحت نيبال دولة مظلمة ،فيھا يشتري
األغنياء مولدات الكھرﺑاء ويضطر
الفقراء إلى تخطيط حياتھم من جديد".
تشارلز ھافيالند ،أخبار البي بي سي28 ،
123
يناير/كانون الثاني .2009

الھجرة والعرضة للضرر واألمن

6

"]الطريق[  66معبر للھارﺑين ،الالجئين من التراب واألراضي المنكمشة ،من رعد الشاحنات
وموجات الغزو ،من الرياح التي تعوي قادمة من أعماق تكساس ،من الفيضانات التي ال تأتي
أﺑداً ﺑالرخاء إلى األرض وتسرق ما فيھا من عوامل رخاء نادرة .جون شتاينبك  -عناقيد
الغضب1939 ،
يمكن حكي قصة اإلنسانية إذا ما حكينا قصص الھجرة .على مدار التاريخ كان المناخ أحد
الدوافع الرئيسية لتحركات البشر .يُقال إن ثالثة ماليين نسمة ھاجروا في الواليات المتحدة أثناء
الثالثينات للفرار من كاﺑوس سحب التراب التي غطت السھول العظمى لتحول مزارعھا
الخصبة إلى صحراء في يوم وليلة .الكثير من األسر كانت قد فرت من الفقر الريفي في أوروﺑا
قبل جيل أو جيلين ال أكثر.
ھذا مثال نموذجي على الھجرة متعددة األسباب :جفاف كارثي دمر النظام الزراعي الذي استغل
األرض ﺑطريقة غير مستدامة .دمر سبل كسب عيش فقراء المزارعين دون وجود أي شبكات
أراض جديدة في حالة من اليأس ،وكان سكان تلك
أمان لھؤالء .أجبرھم على االنتقال إلى
ٍ
المناطق الجديدة أنفسھم يعانون من االنھيار االقتصادي ،فتعرض المھاجرون لالستغالل
والعنف .كانت اآلثار االجتماعية ھائلة ،وكذلك الضرر ،سواء معنوي أو اقتصادي .كارثة
سحب التراب الكبرى ما زالت تتردد أصداءھا في الواليات المتحدة حتى يومنا ھذا.

الھجرة جراء التغير المناخي تحدث اآلن
ثمة أشياء مشاﺑھة تحدث اآلن .في عام  2007ﺑعد إعصار كاترينا الذي أصاب ساحل خليج
المكسيك ﺑعامين تقريباً ،كان  1.7مليون نسمة ما زالوا مشردين 125.في الوقت الحالي ما زال
تعداد سكان نيو أورليانز  74في المائة فقط من التعداد قبل إعصار كاترينا 126.وفي الوقت
نفسه ،فإن أحد الھجرات القائمة والمستمرة منذ خمسين عاماً ،ﺑسبب ارتباط العوامل االقتصادية
والمناخية ،مستمر من المكسيك عبر الحدود الجنوﺑية للواليات المتحدة.

من ھو الجئ "التغير المناخي"؟

قُدر على مستوى العالم وجود  26مليون شخص مشر ،ﺑعضھم مشردين ﺑشكل مؤقت ،وﺑعضھم
ألجل طويل ،نتيجة مباشرة للتغير المناخي 127.ويُقدر أن كل عام يتم تشريد مليون فرد إضافيين
جراء الكوارث المناخية .على سبيل المثال ،أدى إعصار نرجس عام  2008في ميانمار
)ﺑورما( إلى إجبار  800ألف نسمة على الخروج من منازلھم 128.وﺑحلول عام  2050يُقدر أن
يصل عدد "المھاجرين ألسباب ﺑيئية" – حسب التقديرات األكثر قبوالً –  200مليون نسمة129.
وھناك مناطق – حسب إجماع الباحثين – يغيب فيھا اليقين تماماً .ألن ﺑعض األشياء واضحة:
ارتفاع مستوى سطح البحر ،كبداية ،يجعل الھجرة ال مفر منھا )انظر الجزء الخاص ﺑـ
الكوارث( طبقاً للبنك الدولي ،فإن ارتفاع مستوى سطح البحر ﺑمعدل  1متر ،حسب التنبؤ
الخاص ﺑالقرن العشرين ،يعني إجبار  16مليون مصري على الخروج من منازلھم130.

"]تھديد[ سبل العيش ھو أشھر مدخل إلى
الھجرة ،يليه الكوارث البيئية سريعة
األثر .الھجرة الجماعية يمكن أن تصبح
آلية للتكيف حين تتغير النظم البيئية بال
رجعة .لكن الحدود ما بين الھجرة
القسرية والطوعية غير واضحة :إذ أن
لدينا أدلة أمبريقية قليلة على أن البيئة
تجبر المھاجرين على الھجرة .نحن
بحاجة لمزيد من األبحاث بھذا المجال".
د .كوكو وارنرEHS-UNU ،
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سكان القرى المتأثرين بالفيضان يقفون بالقرب من مخيمات اإلغاثة التي تم تشييدھا في قرية كيندوكونا بمقاطعة كامروب بوالية آسام ،شمال شرق الھند.
الفيضانات شردت أكثر من  500ألف نسمة في سبتمبر/أيلول  .2008وثمة بعض األدلة على أن التغير المناخي سيجعل فترة األمطار الموسمية أكثر كثافة
وغزارة.EPA/STR © .

التشرد جراء التغيرات البيئية أمر معقد عادة وفيھا عوامل كثيرة ،إذا لم يكن رد فعل مباشر
للكارثة .التقارير الصادرة من وسط الصومال في أﺑريل/نيسان  2009يظھر منھا أن تدفق
أكثر من  60ألف مشرد داخلي حُسب ﺑالخطأ أنه نتيجة للنزاع ال أكثر .فقد تبين أنھم ھاجروا
ﺑاألساس جراء نقص األمطار 131.وكان للنزاع ﺑال شك نصيب في جعل الصوماليين أكثر
عرضة للضرر ،لكنه لم يكن العامل المباشر األساسي لھجرتھم.

الھجرة وإعادة التوطين في شتى أنحاء العالم
ھناك مشكالت كثيرة تواجه كل من يسعى لعزل األسباب المباشرة للھجرة المتصلة ﺑالتغير
المناخي .كما أنه من المعروف أن ال أحد يعرف على وجه اليقين عدد األفراد الذين ھاجروا،
ومن سيھاجرون في المستقبل القريب أو البعيد .ﺑروفيسور نورمان مايرز ،صاحب أفضل تقدير
ﺑعدد المھاجرين جراء التغير المناخي ،وقد قدرھم ﺑمائتي مليون نسمة ﺑحلول عام  ،2050قام
ﺑحساب العدد ﺑناء على أفضل ﺑيانات متوفرة ،لكنه ،حسب قوله ،ظل ﺑحاجة إلى "جھود استنتاج
مضنية"132.
لكن يجب أال يشتننا ھذا عن حقيقة أن األفراد في الوقت الراھن يبتعدون عن اآلثار الضارة
للتغير المناخي وأن الوضع سيسوء مع الوقت .نحن ﺑحاجة لفھم األثر الحقيقي لھذه الھجرة على
األشخاص الفقراء ،ال سيما النساء واألطفال ،وأن نسعى للحصول على ﺑيانات أفضل من أجل
جاھزية أفضل لمواجھة ھذه المشكلة.
وسواء كانت الھجرة قسرية أم طوعية ،أو نتيجة إلعادة التوطين ،فمن الممكن أن ينجو األفراد
من الخطر الذي تمثله العواصف والفيضانات ثم يتعرضون لمشاق ومصاعب أخرى.
المزارعون والصيادون عادة ما ينتقلون من أراضيھم الغارقة في الفيضان ،وھي في الوقت
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نفسه ضفاف أنھار خصبة ،إلى مناطق جافة احتماالت الجفاف فيھا أعلى .وكثيراً ما يحاول
الناس العودة إلى حقولھم لصيانة حقوقھم في الملكية على األراضي ولالستمرار في كسب
العيش على طريقتھم .ويمكن أن يعتمد المشردون على المساعدات .ويمكن أن تنفصل األسر
وتتفكك .وكثيراً ما تبقى النساء في البيت للتعامل وحدھن مع العمل الزراعي ،ولرعاية األطفال.
واألطفال والنساء المعرضين للضرر يمكن أن يسقطوا ضحايا العنف واإلتجار ﺑالبشر أثناء
محاولتھم عبور الحدود ،وكثيراً ما لجأ أفراد كثيرون إلى التسول أو الجريمة.
ويشير تقرير أمريكي صدر حديثاً إلى أنه" :على النقيض من ﺑعض المشردين جراء النزاعات
أو االضطھاد الذين يمكن أن يعودوا إلى ديارھم ذات يوم ،فإن من تشردوا جراء آثار مناخية
مزمنة يحتاجون إلعادة توطين دائمة"133.
وھناك مناطق في شتى أنحاء العالم تلعب في أنساق المناخ حالياً الدور األساسي في تحديد
مقومات الھجرة والتشرد ،ﺑسبب التحديات البيئية التي تؤدي إليھا أو تفاقم منھا أنساق التغير
المناخي:
•  10.5مليون نسمة يعيشون في وادي فرغانة – على حدود أوزﺑكستان وقرقيزستان
وطاجيكستان – لديھم حقوق ملكية غير واضحة ولديھم مياه ،ويواجھون تھديدات
ﺑيئية كثيرة مثل الزالزل واالنزالقات األرضية وانزالق كتل الطين ،ويعانون ﺑشكل
خاص من ذوﺑان األنھار الجليدية .وﺑاإلضافة إلى ھذا فإن تلوث األرض والترﺑة
واألنھار "قد يؤدي إلى إجبار جزء كبير من سكان المنطقة المتأثرين على
الھجرة"135.
• سكان جزيرة فانواتو وخليج البنغال أجبروا ﺑالفعل على الرحيل ﺑسبب ارتفاع مستوى
سطح البحر .مجتمعات السكان في الجزر في األالسكا ينظرون في أمر االنتقال إلى
الياﺑس في مواجھة العواصف وتآكل األراضي الساحلية السريع .تواجد دول في
جزر ،ﺑالكامل ،مثل كيراﺑاتي ،والمالديف وتوفالو )حيث لم يبق غير  12000نسمة(،
ُمھدد" .ﺑالنسبة للتغير البيئي العالمي ،من المتوقع أن تعاني الكثير من الجزر من
تغيرات حادة وال رجعة فيھا على مدار قرون قادمة"137.
• البدو الرُحّ ل الذين يكسبون رزقھم من األراضي المھمشة ،يواجھون خطراً أكيداً
جراء التغير المناخي .في اجتماع للمنتدى الدائم لألمم المتحدة المعني ﺑقضايا السكان
االصليين ،قال ﺑدو من األرض أن سبل عيشھم التقليدية لم تعد مناسبة للتكيف مع
تطرف درجات الحرارة ،وتآكل المراعي الطبيعية ،وانحسار المناطق الفاصلة ﺑين
الصحراء والمراعي .رعاة منغوليا قالوا إن التغير المناخي يؤدي إلى نسب عالية
للغاية في الماشية .البدو من إيران تحدثوا عن "أنساق غريبة للطقس والرياح تؤدي
إلى ذﺑول المراعي العشبية ومناطق الرطوﺑة العالية" 138.وقال ممثل عن ﺑدو الھند
البالغ عددھم  100مليون نسمة تحدث عن "اإلمبريالية الجديدة القادمة على جناح
التغير المناخي وتجاھل الحكومة لقضايا السكان الرحل".

"ال يمكن حل أي من ھذه التحديات
ﺑالحلول العسكرية .معرفة الشمال يجب
أن تُتاح للمشاركة إذا أردنا تفادي توافد
ماليين األفراد على أوروﺑا دون مقومات
لكسب العيش ھناك .إذا حللت التغير
المناخي من منظور من ھو التھديد على
األمن ،فنحن من نھدد األمن ،العالم
الغني ،استھالكنا واستخدامنا للمحروقات
الكرﺑونية ،ونظمنا".
بروفيسور ھانز جونتر بروش ،خبير
دراسات أمنية ،UNU ،معھد البيئة واألمن
134
اإلنساني.

"سيؤدي التغير المناخي إلى ظھور
حاالت ال تدخل ضمن التصنيفات الحالية
للھجرة الطوعية والقسرية .في الوقت
الحالي فإن من ينتقلون جراء التدھور
التدريجي في سبل العيش يمكن تصنيفھم
ضمن المھاجرين االقتصاديين الطوعيين
مع حرمانھم من االعتراف ﺑاحتياجاتھم
الخاصة للحماية".
تقرير "ﺑحثا ً عن مأوى :آثار التغير
المناخي على التشرد والھجرة"،
 ،CIESINجامعة كولومبيا ،جامعة األمم
المتحدة ومؤسسة كير الدولية136.

ال يمكن وقف الھجرة .وھي ليست سلبية على طول الخط ،في واقع األمر فإن الھجرة أسلوب
مشروع لجأت إليه الشعوب على مر العصور للتكيف مع األراضي وسبل العيش التي تغيرت
من موسم إلى آخر ولم تعد محتملة .لكن اآلثار األساسية للھجرات الجماعية ھي آثار قوية
وضارة ﺑشكل عميق.
ومخاوف الدول من الھجرات الجماعية التي سببھا التغير المناخي ھي مخاوف حقيقية .لكن ھذه
المخاوف تضيف إلى أسباب وجوب التحرك اآلن لتخفيف اآلثار عبر تقليل االنبعاثات الكرﺑونية
على مستوى العالم وإنفاق النقود على مساعدة الدول الفقيرة كي تتكيف مع اآلثار الضارة للتغير
المناخي وكي يتسنى لھا أن تخوض في مستقبلھا الخاص ﺑھا في ظل معدالت انبعاثات أقل .إن
الدول النامية ﺑحاجة إلى الدعم كي تحسن من إدارتھا للبيئة ولضمان أن تشمل اإلدارة قضيتي
الھجرة وإعادة التوطين.
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األمن والنزاعات والتغير المناخي
تم استثمار نقود وأفكار كثيرة في محاولة معرفة آثار الھجرة على األمن القومي أثناء ھذا القرن.
وھناك إجماع على أن  46دولة ،يبلغ إجمالي تعداد سكانھا  2.7مليار نسمة "تواجه اآلن خطر
العنف" جراء التغير المناخي 140.و 40في المائة حالياً من النزاعات داخل الدول على صلة
الخالف على الموارد الطبيعية 141.و 35معھد وجامعة علمية على األقل في شتى أنحاء العالم
تحاول حالياً دراسة منطقة النزاع والتغير المناخي ،على المستويات الوطني واإلقليمي
والجيوﺑوليتيكي 142.وجميع التنبؤات التي خرجت ﺑھا ھذه الدراسات غير متفاءلة.

موضوع  .12النزاع في كارموجا ،شمال أوغندا
مشكلة ندرة المياه في كوتيدو ھي مشكلة مزمنة .رعاة الماشية يضطرون للتجوال مسافات أبعد
للعثور على المياه والمراعي لحيواناتھم ،والعصابات اإلجرامية منتشرة وكثيرة.
الرعاة حول منطقة سد لونجوركيبي في أبيم يعانون من مشكلة مزدوجة .في مطلع عام  2009داھم
لصوص الماشية قطيعھم ليالً وقتلوا ثالثة رعاة قبل أن يسرقوا بعض رؤوس الماشية .ما زال
الھواء معبأ برائحة الجثث المتعفنة للماشية ،باإلضافة إلى ماليين الذبابات التي تطن فوق آالف
الحيوانات .الصقور تسير على أطراف منطقة القطيع القتيل.
رغم األمطار القليلة التي ھطلت في أبريل/نيسان ،فإن كبار المجتمع المحلي يصرون على االنتقال
مسافة  100كم إلى منطقة بادر ألن العشب والمياه بدأت تنفد حيث يقيمون حاليا ً .لكن ھذا عمل
خطير بسبب لصوص الماشية الذين يتربصون وحالة الطقس.
وقال لومادا ناكوريلونج ،قائد المجموعة البالغ من العمر  40عاما ً" :أصبحت الحرارة ال تحتمل ھذه
األيام .تغيرت مواعيد ھطول األمطار الموسمية كثيراً .كانت األمطار تھطل في يناير/كانون الثاني،
وأمطار أخرى في مارس/آذار يأتي معھا النمل األبيض ،وھو غذاء لذيذ ،وأمطار أخرى في
أبريل/نيسان تزھر معه نباتات الفطر .لكن عام  2009ھو رابع أعوام الجفاف".
في وقت سابق ،في مارس/آذار ،حين ھطلت األمطار ،لم يكن ھناك أمل في نزولھا .ويقول:
"أحسسنا باإلثارة ...راحت النساء تحضر بساتينھن ،في انتظار األمطار .إنھن يؤمنّ بقوة بما
يفعلنه".
وفي تحرك لتوفير األمن ،قدمت الحكومة فصيلة من الجيش لھم ،لكن ناكوريلونج يقول إن أحيانا ً ما
يتغلب لصوص الماشية على الجيش ويسرقون ماشيتھم .وأضاف" :ھناك أماكن لم يعد بإمكاننا رعي
الماشية فيھا بسبب اللصوص .يجب أن تصادر الحكومة البنادق من أيدي اللصوص وتوقف تعديات
الرعاة القادمين من السودان وكينيا علينا".
المصدر :جيرالد تينويا ،2009 ،أوغندا
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"يوجد خطر للھجرة الجماعية من الدول
النامية إلى العالم المتقدم ...ستكون ھناك
تداعيات في سوق العمل ﺑالنسبة للشركات
التي تعمل في الدول النامية ،وتوترات
اجتماعية وسياسية قد تؤثر على عمليات
اإلنتاج محليا ً".
تحليل مخاطر مؤسسة "لويدز أوف
لندن" ،أﺑريل/نيسان 139 2009

قبيلة كاريموجونج يبحثون عن مراعي لماشيتھم في منطقة أبيم ،شمال شرق أوغندا .التغير المناخي ھو أحد
مصادر التوتر ،إذ يقوض من سبل عيشھم التقليدية .أبريل/نيسان  © .2009جيمس أكينا/أوكسفام الدولية

مشھد النزاعات التي تؤدي إليھا التغيرات المناخية
األصوات المسموعة مثل الدﺑلوماسيين البريطانيين جون أشتون وسير كريسبن تيكل أعزت
نزاع دارفور والحرب األھلية في رواندا وأعمال اإلﺑادة الجماعية ھناك ،جزئياً ،إلى العوامل
المناخية .وفي عام  2007ذكر تقرير صادر عن ﺑرنامج األمم المتحدة للبيئة أن "ھناك صلة
قوية ﺑين تآكل األراضي والتصحر والنزاع في دارفور"144.
وأشار ﺑعض العلماء 145إلى حقيقة أنه لم يحدث أي تغير في نسق سقوط األمطار في دارفور
كان له دور المحرك قصير األجل للنزاع ،ومن ثم فھم يرفضون التأكيد على أن نزاع دارفور
ھو "نزاع مرتبط ﺑالتغير المناخي" .إال أنه من الصحيح أن النزاع في دارفور قد تدھور جراء
زيادة ندرة المياه والمراعي ،وأن استغالل ھذه التوترات في الصراع على السلطة السياسية في
السودان ھو ما فاقم كثيراً من النزاع .كانت إدارة البيئة سيئة للغاية ،لدرجة أن ﺑعض الجماعات
عانت أكثر ﺑكثير من غيرھا ،مما زاد من التوترات.

"يمكن اعتبار التغير المناخي عامل
ُمضاعف للتھديدات ﺑعدم االستقرار في
ﺑعض المناطق التي يسھل نشوب
الصراع فيھا من العالم ،وھو يفرض
تحديات أمن قومي جدية على الواليات
المتحدة".
مركز تحليل البحرية األمريكية )(2008

143

كما أنه من الصحيح أن حكومات الدول الغنية يزداد قلقھا من أن يؤدي التغير المناخي إلى ندرة
الموارد الطبيعية من النوع الموجود في دارفور ،مما يؤدي إلى إثارة النزاعات والحروب .وكما
قال أولي ويفر ،من مركز النظرية األمنية المتقدمة ﺑجامعة كوﺑنھاجن" :األمن مرتبط ﺑالنزاع
العنيف ،وقد عثرنا على متغير قوي جديد يؤدي إلى نشوب النزاعات ]أي وھو التغير
المناخي["146.
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ماذا نفعل؟

7

ماذا تريد أوكسفام
•

•

سياسات عادلة ﺑمجال التخفيف من آثار التغير المناخي كي يبقى العالم تحت حاجز
الزيادة ﺑمعدل درجتين مئويتين ،قدر اإلمكان ،لتفادي التغيرات المناخية الكارثية ،مع
تحرك الدول الغنية أوالً ،وﺑشكل أسرع وإلى مدى أﺑعد.
منح  150مليار دوالر ،على األقل ،سنوياً للدول النامية ،وھو ما يفوق التعھدات
الموعودة ﺑمجال المساعدات ،لمساعدة الدول النامية على التكيف والسعي لسلوك
مسارات تنمية تلتزم ﺑخفض االنبعاثات الكرﺑونية.

صفقة عادلة وآمنة في كوبنھاجن
عام  2009ھو من أھم األعوام في تاريخ البشرية .في كوﺑنھاجن شھر ديسمبر/كانون األول
القادم سوف يجتمع رجال السياسة في المؤتمر الخامس عشر ألطراف اتفاقية التغير المناخي
لألمم المتحدة .سوف يقرر ھذا االجتماع ما إذا كنا سنواجه المستقبل ونحن على ظھر كوكب
متوھج مشتعل ،أم سنسلك مسار السالمة المناخية للجميع.
الدول الغنية – المسؤولة أكثر من غيرھا عن التغير المناخي والقادرة أيضاً على المساعدة –
يجب أن تتحمل نصيبھا العادل من الجھود المناخية .يجب التوصل إلى تعھد متعدد األطراف
لضمان أن االنبعاثات الكرﺑونية ستبلغ ذروتھا في عام  2015ثم تقل من ﺑعد ذلك التاريخ.
ومع البدء فوراً ،تحتاج الدول النامية إلى  150مليار دوالر سنوياً على األقل للتكيف مع آثار
التغير المناخي )على األقل  50مليار دوالر سنوياً من أجل جھود التكيف( ولكي تسلك مسارھا
المستقبلي التنموي الخاص ﺑھا في ظل انبعاثات كرﺑونية منخفضة .ﺑاإلضافة إلى ذلك على
الدول الغنية أن تتعھد ﺑخفض انبعاثاتھا ﺑمعدل  40في المائة على األقل عن معدالت عام
 ،1990وھذا ﺑحلول عام  ،2020وعلى جميع الدول على مستوى العالم أن تخفض انبعاثاتھا
ﺑنسبة  80في المائة ﺑحلول عام 148.2050

"السؤال األساسي ھنا ھو من
سيعوض؟ألننا ال نستحق تحمل خسائر
التغير المناخي .ليس من العادل لدولة مثل
ﺑوليفيا ال تزيد انبعاثاتھا الكرﺑونية عن
 0.02في المائة من االنبعاثات على
مستوى العالم ،أن تتكبد خسائر اقتصادية
سنوية جراء التغير المناخي تعادل  4في
المائة من إجمالي الناتج القومي".

وكلفة مساعدة دول العالم النامي على التكيف مع آثار التغير المناخي ھي أقل ﺑكثير من كلفة
إنقاذ شركة تأمين مثل  AIGكما حدث أواخر عام  .2008أو كما قال المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،آشيم ستينر" :انتظرنا عقداً من الزمان كي نحصل على  5مليارات دوالر
لتسريع عجلة تطوير الطاقة المتجددة .واآلن نرى  20مليار دوالر تُدفع لشركة سيارات كي
تبقى على قيد الحياة ال أكثر"149.

أوسكار ﺑاز ،مدير ﺑرنامج التغير المناخي
الوطني البوليفي ،مايو/أيار 147 2009

في الوقت الراھن نرى أغلب الحكومات قاصرة في التحرك والطموح الالزمين لتحقيق ھذا
الھدف .وكتب المدير الساﺑق لكلية االقتصاد في لندن ،أنطوني جيدينز في "سياسة التغير
المناخي"" :ال توجد لدينا سياسة للتغير المناخي .وكأن "الصفقة العالمية" ستتحقق ما إن ترى
دول العالم السبب وراءھا" 150.وﺑالنسبة لـ أوكسفام فإن "منطق" جيدينز تحقق متجسدة آثاره في
حياة األشخاص المتأثرين ﺑالتغير المناخي.

تحويل الكالم إلى أفعال
أحد المجاالت التي يجب أن نساءل فيھا رجال السياسة ھي تمويل العالم النامي للتحضر
لمواجھة األضرار الحتمية ،حتى لو ظل معدل ارتفاع درجات الحرارة على أو تحت  2درجة
مئوية.
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"إذا لم يتم خفض االنبعاثات ﺑنسبة 80

في المائة ،فعلينا االعتراف ﺑأننا نحكم
على الفقراء ﺑالمعاناة من جرعة أكبر من
الظلم ،ألنھم ھم من سيعانون أوالً".
بروفيسور دان كامن ،جامعة كاليفورنيا
151
في بيركلي

ورغم مسؤولية الحكومات في الدول الغنية عن التسبب في أغلب االحترار العالمي على مدار
أكثر من  150عاماً ،فردھا – ھذه الحكومات – على مضاعفات ھذا األمر كانت قاصرة إلى حد
مروع حتى اآلن ،رغم الكالم الكثير الدائر عن وجوب منح التمويل من أجل التكيف مع التغير
المناخي وتلطيف آثاره .النقود الذي تم التعھد ﺑدفعھا لم تُدفع .وطبقاً إلحدى الدراسات ،فقد
وعدت الحكومات ﺑنحو  18مليار دوالر على مدار السنوات السبع الماضية ،لكنھا لم تُسلم منھا
إال  0.9مليار دوالر152.
وھناك أدلة قوية على وجود ازدواجية في الحساﺑات .فالحكومات ترﺑح رأس المال السياسي
ﺑالتعھد ﺑالنقود المقدمة للتغير المناخي ،لكن يظھر فيما ﺑعد أن النقود المقدمة لھذا المجال ھي
ضمن ما تعھدت ﺑه الدول ضمن مساعداتھا الخارجية ﺑالفعل 154.أو يحدث العكس :تعھدات
تمويل التغير المناخي العام الماضي تم حساﺑھا في ميزانية زيادة المساعدات التنموية لھذا العام،
التي تناقلتھا المؤسسات اإلعالمية ورددتھا كثيراً .يجب فرض إجراءات أفضل لمراقبة وإلزام
الدول ﺑما اتفقت عليه في اجتماع ديسمبر/كانون األول المقبل.
وحتى حين تتوفر النقود ،فإن أداء التمويل الدولي مخيب لآلمال .صندوق تمويل األمم المتحدة
للدول األقل نمواً ،الذي تم اإلعالن عنه عام  2002مصحوﺑاً ﺑتغطية إعالمية موسعة ،تلقى
 172مليون دوالر وأنفق  47مليون دوالر ال أكثر .أفريقيا أفقر القارات ،تلقت أقل من  12في
المائة من النقود المنفقة ضمن جميع األموال المجموعة من أطراف متعددة منذ عام .2005

"إنھا فضيحة :الممنوح للدول النامية حتى اآلن
ليس إال أقل القليل .ويتم تسميم مفاوضات األمم
المتحدة ما تقدمه ]الدول الغنية[ للدول األفقر في
العالم ھو مبالغ تافھة ،ال تتدعى مكافأة مسؤول
في أحد البنوك .إنھا لطمة على وجه الشعوب
التي ﺑدأت تعاني ﺑالفعل من أحداث كارثية
متطرفة".
ﺑرنارديتس مولر من الفلبين ،رئيس مفاوضات
التغير المناخي لمجموعة الـ  77ومجموعة
الصين للدول النامية153.

حُكم البرلمان األوروﺑي على تحالف التغير المناخي العالمي ھو أنه "غير كافي على اإلطالق"،
وقد شكلته المفوضية األوروﺑية لتمويل التكيف ضمن ﺑرنامج خفض معدالت الفقر .وميزانيته ال
تتعدى  60مليون يورو في أول عامي عمل له .وفي أكتوﺑر/تشرين األول  2008أعلن
البرلمان األوروﺑي استنكاره لھذا المبلغ على ضوء المطلوب فعلياً ،نظراً ألن ھدف االتحاد
األوروﺑي المعلن ھو أن يكون متزعما ً للحركة العالمية للتكيف مع التغير المناخي155.
مركز البيئة العالمي  156،GEFالذي يدير أغلب صناديق التمويل الدولية ،تم انتقاده على نطاق
موسع لكونه ﺑطيء وغير خاضع للمحاسبة 157.ولم تتم اإلجاﺑة على طلبات اإلحاطة المرفوعة
للمركز قبل إصدار ھذا التقرير ،ويبدو أن أغلب صفحات موقع المركز اإللكتروني لم تُحدث
منذ عامين.

ما الذي تفعله أوكسفام؟
تعمل أوكسفام ﺑالشراكة مع مئات المنظمات والمجتمعات المحلية للفقراء على تحريك الماليين
من أجل المطالبة ﺑصفقة نزيھة وآمنة في كوﺑنھاجن .وفي المفاوضات العالمية ،تكاد ال تُسمع
أصوات الفقراء والدول الفقيرة واألجيال الشاﺑة .وﺑما أن التغير المناخي سيصيبھم ھم أوالً وﺑقوة
أكبر من غيرھم ،فسوف تعمل أوكسفام على ضمان سماع ھذه األصوات.
ﺑاإلضافة إلى ھذا ،فإن أوكسفام تروج لحمالت طيلة ھذه المفاوضات من أجل ضمان سماع
أكبر عدد ممكن من األصوات .وسوف تتاﺑع وتضغط على من يشغلون المناصب لضمان
سماعھم للمطالب .وكلما أمكن ،ستدعم أوكسفام الرسائل من المتأثرين ﺑالتغير المناخي
وتضاعف من ارتفاع أصواتھا ،كي ال ينساھا أحد أو يتجاھلھا.
حتى اآلن يبدو أن الدول الغنية تتفاوض فقط على تقليل إنفاقھا على الدول الفقيرة .وھذا مخطط
يخدم المصالح الذاتية ويستخدم آليات يُستعان ﺑھا عادة في المفاوضات التجارية .لكن صفقة
التغير المناخي العالمية مختلفة تمام االختالف .يجب أن نفرض الضغوط العلنية العامة من أجل
تغيير إستراتيجية الدول الغنية إلى مخطط يستند إلى األدلة العلمية – مع معرفة حجم األضرار
التي تسببت فيھا التغير المناخية ﺑالفعل حتى اآلن على الشعوب الفقيرة – كي يصبح مستقبل ھذا
الكوكب آمناً وعادالً.

"األمر يتطلب جھود حشد وتحريك ال
تُبذل إال في زمن الحرب .ال تتركوا حجج
ألحد كي يقول :وما دخلي أنا"
جون أشتون ،استشاري وزارة الخارجية
البريطانية المعني ﺑالتغير المناخي،
مارس/آذار 158 2009
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وﺑالطبع ﺑغض النظر عن نتيجة مؤتمر كوﺑنھاجن ،فسوف يضطر الناس للتكيف مع التغير
المناخي عبر عشرات السنوات القادمة .وسوف تستمر أوكسفام في دعم ھذه الجھود ﺑأي شكل
تقدر عليه ،من حمالت من أجل العدالة إلى مكافحة الفقر.

زعماء العالم الحقيقيون ،قفوا من فضلكم

ھؤالء النساء ،وتعمل الكثيرات منھم في تقطيع الطوب وحياكة المالبس لكسب الرزق ،شاركن في مسيرة في
دكا عاصمة بنغالديش ،في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2008لمطالبة زعماء الدول الصناعية الغنية ،ومجموعة
الثمانية ،ببذل المزيد لمساعدتھن على التصدي للتغير المناخي © .كارولين جلوك/أوكسفام

يجب علينا في عام  2009أن نقنع زعماء العالم ﺑأن ال تنازل عن التحرك السياسي .يجب أن
نستغل كل فرصة إلخبارھم ﺑأننا نريد صفقة آمنة وعادلة في كوﺑنھاجن ،ال سيما ﺑالنسبة
لمليارات الفقراء والمعرضين للضرر الذين ال يمكن لحكوماتھم أن تتحمل كلفة إصالح مشكلة
لم يكونوا طرفاً في إحداثھا .الكلفة الحقيقية للتغير المناخي لن تُقاس ﺑالدوالرات ،ﺑل ﺑالماليين أو
المليارات من األرواح التي ستُزھق .ھذه ھي التكلفة الحقيقية للتغير المناخي ،وعقارب الساعة
تدور.
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