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تقرير  تزويد  اإلى  تهدف  اأبحاٍث  من  ا�سُتحدَث  ما  في  للم�ساركة  و�سيلٌة  العربّية  الإن�سانّية  التنمية  تقرير  اأوراق  �سل�سلة 

التنمية الإن�سانّية العربّية بدفٍق جديد من المعلومات وِمن َثمَّ اإلى اإجراء المزيد من الأبحاث في مجال التنمية الب�سرّية. 

اإنها �سل�سلٌة بحثية من المن�سورات غير الر�سمّية، �سريعة النت�سار ويمكن اإعادة النظر في عناوينها في مرحلٍة لحقة 

ة، اأو ف�سوًل في كتٍب ذات عالقة. من بين كّتاب هذه  بحيث ُي�سار اإلى ن�سرها مقالٍت قائمًة بذاتها في مجاّلٍت مخت�سّ

لت اإليه هذه  مو المواقع من العرب ومن جن�سّياٍت عالمّية اأخرى. اأّما ما تو�سّ ال�سل�سلة اأكاديمّيون طليعّيون وممار�سون متقدِّ

الأبحاث من نتائَج وتاأويالٍت تف�سيرّية وا�ستنتاجاٍت فهي تعود ح�سًرا اإلى الكّتاب المعنّيين ول تمّثل بال�سرورة وجهات 

نظر برنامج الأمم المّتحدة الإنمائي اأو الدول الأع�ساء في منّظمة الأمم المّتحدة. هذه الورقة بقلم جون ووتربري*.

* الرئي�س الفخري واأ�ستاذ الدرا�سات ال�سيا�سية – الجامعة الأمريكية في بيروت

هذه  من  �سابقة  م�سودة  على  تعليقاتهم  على  الظواهري  وندا  �سورز،  وجيني  ريت�ساردز،  األن  من  لكل  بال�سكر  اأتوجه 

الدرا�سة. واأ�سير اإلى اأنه ل يتحمل اأي منهم الم�سوؤولية عن اأي من الآراء اأو الأخطاء غير المتعمدة التي قد تتوارد في 

هذا الن�س.
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ملخ�ص تنفيذي 

يتعلق  فيما  اأكثر  ال�سلة  وثيقة  المالحظة  هذه  وُتعد  ال�سحيح.  الفهم  اإلى  تفتقر  العربي  العالم  في  ال�سيا�سات  و�سع  عملية  اإن 

التكيُّف مع تغير المناخ. وَمَع ذِلَك، يمكننا ا�ستخال�س الدرو�س من الموؤلفات المعنية بعملية و�سع  اإلى  بال�سيا�سات التي تهدف 

ال�سيا�سات فيما يتعلق بالإ�سالح القت�سادي في العالم العربي الذي يوؤثر على التحديات التي يواجهها القادة ال�سيا�سيون عند 

اتخاذ تدابير تكيُّفية مع تغير المناخ. وباخت�سار، فقد اأثارت الأزمات المالية في فترة الثمانينيات من القرن الما�سي ا�ستجابات 

اأنها جاءت نتيجة لل�سغوط الخارجية ولي�س ا�ستجابة للقاعدة  اإاّل  اإلى اتخاذ �سيا�سات مالية واقت�سادية،  مهمة دفعت المعنيين 

ا على ال�سيا�سات التي تهدف اإلى مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.  المحلية. وينطبق هذا الحال اأي�سً

لقد ات�سمت المنطقة العربية بانت�سار ال�ستبدادية حيث موؤ�س�سات الم�ساءلة ال�سيا�سية �سعيفة، وقد ُيترجم ذلك على دائرة اتخاذ 

القرار، فالقادة ال�سيا�سيين يتمتعون بالحرية ن�سبًيا في اتخاذ �سيا�سات جريئة اأو اأنهم ل يملكون خافزا كافيا لأخذ المخاطرة. 

وت�سير الدلئل على مدى الع�سور الما�سية اإلى اأن التراخي يطغى عادة على العمل واأخذ المبادرات الفاعلة. 

ر طغيان النمط ال�سلطوي على الم�سهد العام. ومن الماأمول اأن ارتفاع الم�ساءلة  قد تكون ثورات الربيع العربي لعام 2011 بداأت ُتغيِّ

في بع�س الدول العربية قد يدفع بالق�سايا البيئية اإلى مقدمة جدول اأعمال ال�سيا�سات. ولكن ل يزال الوقت مبكًرا جًدا، وحتى في 

دول مثل م�سر وتون�س التي قد ت�سبح فيها الم�ساءلة الأكبر للقيادة ال�سيا�سية اأكثر و�سوًحا، فاإن التعامل مع الأزمات القت�سادية 

البيئية،  لالأزمات  نتيجة  ذلك  يكون  اأن  ويمكن  ال�سيا�سات.  اأولويات  قائمة  �سدارة  اإلى  البيئية  الق�سايا  يدفع  قد  الأجل  ق�سيرة 

وال�سغط الدولي، والحوافز وال�ستثمارات المالية. و�ستكون هذه الحوافز فاعلة ب�سرف النظر عن النظام ال�سيا�سي. 

م في هذه الورقة تاأثير م�سادر ال�سغط التقليدية على عملية و�سع ال�سيا�سات: جماعات ال�سغط، وجماعات الم�سالح، والراأي  قيِّ
ُ
اأ

العام، والأجهزة الأمنية الع�سكرية وتداعيات الأزمة القت�سادية. تتواجد هذه الم�سادر جميعها وتكون اأحياًنا فاعلة في العالم 

العربي. وبا�ستثناء الأجهزة الأمنية، وبفعل �سعف تطبيق العدالة فقد تم تجاهل هذه العنا�سر في الما�سي. وتعمل �سبكات من 

محل  البيئية  الق�سايا  تجعل  والتي  كبيرة،  مالية  موارد  با�ستخدام  اأحياًنا  البيئي،  الأعمال  جدول  ل�سالح  البلدان  عبر  الخبراء 

اهتمام ال�سيا�سات.

ْعُف ال�ْسِتجاَبة  يمثل ا�ستراتيجية �سيا�سية  وبالرغم من اأهمية التحديات التي تواجه المنطقة العربية نتيجة للتغيُّر المناخي، فاإن �سَ

ع اإلى اأّن هذا الم�سار الغير فاعل على �سعيد ال�سيا�سات �سيكون الأكثر ترجيًحا. اإل اأن  قد ُتّتبع، و�ساأحاول تقديم الدلئل التي تو�سّ

المنطقة العربية ومنطقة ال�سرق الأو�سط قد عانت طويال من بع�س المظاهر التي نربطها بالحتبا�س الحراري. ولهذا ال�سبب، 

الذين  المخت�سين  الخبراء  اإلى  اإ�سافة  القانونية  الأ�سا�سية  والبنية  لل�سيا�سة،  ال�ستجابات  منا�سبة من  بالفعل مجموعة  فهناك 

يفهمون الم�سكالت. 
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لذلك ُيو�سى بالبناء على ال�سيا�سات والخبرة القائمة. تعتبر ال�ستثناءات الجذرية غير م�سمونة وغير ممكنة. اإن البناء على ما 

هو موجود يوؤدي اإلى تجنب التطرق اإلى م�سكلة ال�سلطوية وانعدام الم�ساءلة، نظًرا لأنه �سُيطلب من القادة ال�سيا�سيين ال�ستمرار 

فقط فيما كانوا يفعلونه بل واأن يفعلونه ب�سكل اأف�سل. اإذا كانت ثورات الربيع العربي تعزز الم�ساءلة في بع�س الدول المحددة، فاإّن 

هذا بالطبع اأف�سل.

اأحدد هنا عدًدا من ال�سيا�سات التي تم و�سعها ب�سكل جيد وتدعو اإلى عقد تقييم اإقليمي دقيق لنجاحات هذه الدول واإخفاقاتها مع 

ا عدًدا من ال�سيا�سات البدائية والتي تحتاج اإلى تقوية. واأخيًرا، فاإنني  بلورة روؤية لتح�سين هذه الدول للم�سي ُقدًما. كما واأحدد اأي�سً

اأحدد بع�س ال�سيا�سات الجديدة اإلى حد ما، مثل تطوير م�سادر طاقة متجددة، ولكن يمكن اأن يتم تطويرها من خالل العتماد 

على الخبرة والتجارب القائمة. يتمثل المبداأ التوجيهي في اإجراء ما ينبغي القيام به حتى اإذا لم يكن هناك اأي تغيُّر مناخي.

من المالحظ غالًبا اأن تخفيف حّدة تاأثيرات تغّير المناخ يتعلق بالطاقة والتكيُّف يتعلق بالمياه. في المنطقة العربية يتوّجب تحقيق 

ا نظًرا لأن له  التكيُّف اإلى حد كبير في القطاع الزراعي حيث يتم ا�ستخدام معظم المياه. ُيعد التكيُّف اأمًرا �سيا�سًيا جوهرًيا اأي�سً

انعكا�سات كثيرة على الرعاية الجتماعية. عادة ما تذهب خم�س العمالة الإجمالية اأو اأكثر من ذلك اإلى القطاع الزراعي حيث 

يتركز هناك اأي�سا معظم الفقراء. وبذلك قد يجد القادة ال�سيا�سيون اأنف�سهم يطلبون ممن هم الأكثر فقًرا في مجتمعاتهم اأن 

يتحملوا تكاليف التكيُّف.

من المهم اأن نتذكر اأن التخفيف ي�ستوجب بال�سرورة اتخاذ اإجراء جماعي لتحقيق نتيجة كبيرة. وفي المقابل، يمكن لإجراءات 

ا. ُيعد ذلك اأمًرا مهًما بالن�سبة للعالم  التكيف على الم�ستوى الإقليمي اأو حتى على الم�ستوى الوطني اأن تقّدم نتائج اإيجابية اأي�سً

العربي نظًرا لأن التكيُّف �سُيمثل ال�ستجابة ال�سائدة لتحديات الحتبا�س الحراري. يمكن مواجهة بع�س تحديات التكيُّف في العالم 

العربي على الم�ستوى الإقليمي فقط، ولكن ل ُتعد وتيرة التعاون الإقليمي والتجارة الإقليمية ُم�سجعة من حيث الدللة اإلى م�ستوى 

التعاون الإقليمي. ًيو�سى بتركيز الجهود الإقليمية على ظواهر ارتفاع م�ستوى �سطح البحر اأو الت�سحر. قد ي�سهل التركيز ال�سديد 

على محاور محّددة التعاون والتن�سيق بين الأطراف المعنية.

نظًرا لأن كال من منطقة ال�سرق الأو�سط والمنطقة العربية ل تعدان م�ساهمين كبيرين في انبعاثات الغازات الدفيئة، ونظًرا لأن 

الجهود التي يتم اتخاذها للتكيُّف مع الحتبا�س الحراري قد تنهار بفعل ف�سل الدول التي تت�سدر قائمة الأثر انبعاثا للكربون في 

تقليل انبعاثاتها، فاإن اأ�سحاب الم�سالح الإقليميين �سيطالبون بتعوي�س عن جهود التكيُّف الخا�سة بهم. واأنا اأعتقد اأن تكاليف 

اأو  الأطراف  اإلى  التعوي�س  توجيه  �سيتم  اأنه  يمكنني �سمان  المنطلق ذاته ل  باهظة. ومن  تكون  لن  العربي  العالم  التعوي�س في 

القطاعات المخ�س�سة له.
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االفترا�صات العملية والم�صطلحات  .I

اأن تغير المناخ والحتبا�س الحراري م�ساكل حقيقية وَب�َسِريُّة الَمْن�َساأ ، واأن كليهما �سيوؤثران على ال�سرق الأو�سط  اأظن   .1
1
والعالم العربي تاأثيًرا �سلبًيا وغير متنا�سب. لقد تم ال�ستناد اإلى هذه الفر�سية في عدد من الدرا�سات الموثوق بها.

يتمثل الهدف في التحقق من كيفية مواجهة عملية و�سع ال�سيا�سات تحديات التكيُّف مع تغير المناخ وتخفيفه واإلى اأي   .2

اأن تواجه هذه التحديات. هناك عدد قليل جًدا من الدرا�سات التجريبية المعنية بو�سع ال�سيا�سات البيئية، ناهيك  مدى يمكن 

عن وجود درا�سات عن �سيا�سات متعلقة بتغير المناخ في العالم العربي. لهذا ال�سبب، �ساأفتر�س اأننا يمكننا ا�ستخال�س الدرو�س 

ال�سيا�سية  التحديات  الأخ��رى،  الرئي�سية  الهيكلية  للتحديات  وال�ستجابات  ال�سيا�سات  و�سع  لعمليات  تحليلية  ق��راءة  بوا�سطة 

والقت�سادية، التي واجهتها ال�سيا�سة العربية خالل العقود الما�سية، والتي �ست�ساعدنا على فهم المعوقات التي تواجهها القيادة 

ال�سيا�سية ووا�سعي ال�سيا�سات في التعامل مع كل من التكيُّف والتخفيف.

القت�ساد ال�سيا�سي هو درا�سة ا�ستخراج الموارد القت�سادية وا�ستخدامها من ِقبل ال�سلطات العامة. ُتحدد ال�سيا�سات   .3

في  تتحكم  واأحياًنا  ال�سرائب،  بفر�س  العامة  ال�سلطات  تقوم  وتخ�سي�سها.  بها  الموارد  ا�ستخراج  يتم  التي  الأدوات  الر�سمية 

موازنات  خالل  ومن  الفائدة،  واأ�سعار  ال�سرف  اأ�سعار  تحدد  ما  واأحياًنا  الن�سبية،  الأ�سعار  على  توؤّثر  وبالتالي  الأ�سعار  )بع�س( 

الدولة والخطط العامة، تحدد اأولويات الإنفاق. وقد تملك هذه ال�سلطات عادة اأ�سول كبيرة ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر تتراوح 

ما بين البنوك و�سركات التاأمين اإلى الخطوط الجوية وال�سناعات الدفاعية. ومن ال�سعب فهم ا�ستخدام هذه االأدوات الر�سمية، 

ولكن تتفاقم الم�سكلة من جراء وجود بع�س القواعد والتوقعات غير الر�سمية، و»الخطوط الحمراء« التي ت�سمل عادة الخدمات 

الع�سكرية اأو الأمنية والتي ُتقع خارج نطاق الرقابة العامة.
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II. العالم ال�صيا�صي في المنطقة العربية

لمحة عامة   .1

ين�سب محور تركيز هذه الدرا�سة على العالم العربي، والذي يتاألف من اثنين وع�سرين دولة في جامعة الدول العربية. ُي�ستثنى 

من ذلك تركيا واإيران واإ�سرائيل، وهي الدول الأكثر �سلة بالعالم العربي ب�سبب التفاعل ال�سيا�سي المكثف مع جيرانها من الدول 

العربية ولأنهم يواجهون تحديات نا�سئة م�سابهة فيما يخ�س تغير المناخ والحتبا�س الحراري. لهذه الأ�سباب، �ساأ�سير اإلى هذه 

الدول الثالث حين ي�ستدعي الأمر.

من الخطاأ اأن نقوم بالتعميم على مثل هذا العالم المتباين والمترامي الأطراف، الذي يمتد من المحيط الأطل�سي اإلى المحيط 

ال�سا�سعة موطًنا  المنطقة  كانت هذه  وبحر قزوين.  الأ�سود  البحر  اإلى  الكبرى  ال�سحراء  الأفريقية جنوب  الدول  الهندي، ومن 

اإلى  العدد  اأن ي�سل هذا  المتوقع  2010، ومن  ن�سمة عام  359 مليون  ليبلغ  العدد  وارتفع هذا   ،1970 ن�سمة عام  128 مليون  ل� 

ما يقارب 600 مليون ن�سمة عام 2050 )ميركين، 2010: 11-12(، ينخف�س كل من نمو ال�سكان )الذي انخف�س من متو�سط 

2.8 بالمائة كل عام في ال�سبعينيات ومن المتوقع اأن ينخف�س اإلى ن�سبة 0.8 بالمائة بحلول عام 2050( ومعدلت الخ�سوبة، غير 

اأن النمو في عدد الن�ساء ممكن وهن في �سن الإنجاب يعني اأنه �سي�ستمر عدد ال�سكان العرب في النمو لبع�س الوقت. اإّل اأن وتيرة 

التح�سر ال�سريع اأّدى اإلى قيام الأزواج الذين يعي�سون في المناطق الح�سرية بتاأجيل الإنجاب اإلى مرحلة متاأخرة. في مطلع هذا 

القرن، بلغت ن�سبة العرب الذين يعي�سون في الفقر حوالي 20 بالمائة، اأي يعي�سون باأقل من دولرين اأمريكيين في اليوم )ت�سيتي، 

 )17 :2006

يفوق معدل البطالة الذي يبلغ 25 بالمائة بين ال�سباب في المنطقة العربية نظرائه في مناطق اأخرى من العالم. اإ�سافة اإلى ذلك، 

تتركز البطالة بقدر كبير بين ال�سباب الُمتعلم، مما ي�سير اإلى ف�سل نظام التعليم العام في المنطقة. اإن ال�سورة الديموغرافية 

»المردود  ُي�سمى  اإلى ما  توؤدي  اأن  يفتر�س  اأقل،  اأو  العمر  والع�سرين من  الخام�سة  �سكانية في  اأغلبية  التي يطغى عليها  الحالية، 

الديموغرافي«. و يعني اأن يعول عدد كبير من ال�سكان العاملين، قليلي التكلفة ن�سبًيا، عددًا اأقل ن�سبًيا من ال�سكان غير العاملين. 

ومع ذلك فاإن الحقيقة تبرز في اأن المهارات والموؤهالت التعليمية لمعظم ال�سباب في المنطقة العربية ل تفي متطلبات اأ�سواق 

العمل. مخاطر التق�سيم الديموغرافي غير موجودة )دهيلون ويو�سف، 2009(. 

لقد قام العديد من المراقبين بت�سنيف الدول المكونة للعالم العربي وفًقا اإلى �سمات �سيا�سية واقت�سادية بارزة )من بينهم، عبد 

القادر، 2009:5، اأوراق تقرير التنمية الإن�سانية العربية، 2010:25؛ هنري و�سبرينج بورج، 2011، ريت�ساردز ووتر بري، 2008: 

العرب في دول كبيرة ومتنوعة من  يعي�س معظم  وال�سكان،  الأر�س  يتعلق ب�سطح  2009(. فيما  289-324؛ راوخ وكو�ستي�ساك، 

الناحية القت�سادية، وتتميز ب�سكل عام بقطاع زراعي كبير، وقطاع �سناعي متنامي، وكما هو الحال في جميع الدول العربية، قطاع 

خدمي �سائد عندما يتم ت�سفية قطاع النفط خارج الح�سابات القومية. لقد مرت الدول الكبيرة المتنوعة )المغرب، والجزائر، 
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وتون�س، وم�سر، وال�سودان، واليمن، والأردن، ولبنان--الأ�سغر في هذه المجموعة--، و�سوريا والعراق( تقريًبا بعقود من �سيوع 

نظرية ال�سعبية »اال�ستراكية« والتخطيط االقت�سادي المركزي. لم تمر كل من المغرب، واالأردن، ولبنان بهذه المرحلة وقامت 

بتعزيز درجة محددة من التعدد ال�سيا�سي و�سيا�سات اقت�سادية �سديقة لل�سوق اإلى حد ما. 

اإلى ما يتجاوز الما�سي الزراعي  اأن تتطور  اأ�سا�ًسا على الحدود الخارجية، والتي حاولت  وثمة مجموعة من الدول العربية، تقع 

الرعوي غير اأنها لم تتمتع بقطاع النفط. وتعد هذه الدول على الإطالق مثل المجموعة الأولى وتتكون من ال�سومال، وجيبوتي 

وموريتانيا. وتعتمد هذه الدول على المعونة، وال�سياحة، والتحويالت المالية، والإيجارات ال�ستراتيجية وحتى على القر�سنة لتظل 

ذات اكتفاء ذاتي. 

اأقل من مليون ن�سمة،  ُتعد جزر القمر، التي تتكون من ثالث جزر، حالة منفردة بذاتها: حيث تتكون من عدد �سكان قليل يبلغ 

يعي�سون في المحيط الهندي في منطقة �سديدة الأمطار المو�سمية. وبالرغم من قلة عدد ال�سكان، فالجزر ذات كثافة �سكانية 

ارتفاع م�ستوى  الزراعة وال�سيد على القت�ساد. وتواجه هذه الجزر خطر  ال�سديد والتعرية. تهيِّمن  الت�سحر  عالية وتعاني من 

�سطح البحر.

ال�سكل 1 - خريطة المنطقة العربية 

الم�شرق: م�سر والعراق والأردن ولبنان وفل�سطين والجمهورية العربية ال�سورية.

المغرب: الجزائر، والجماهيرية العربية الليبية والمغرب وتون�س.

مجل�س التعاون الخليجي: البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية المتحدة.

الدول العربية الأقل نمًوا: جزر الُقمر وجيبوتي، وموريتانيا، وال�سومال وال�سودان واليمن.

تون�س

المغرب

موريتانيا

الجزائر
الجماهيرية 

العربية الليبية
م�سر

فل�سطين

لبنان

الجمهورية العربية ال�سورية

العراق

المملكة العربية 

ال�سعودية

الكويت

البحرين

قطر

الإمارات 

العربية 

المتحدة

ُعمان

اليمن

ال�سودان

ال�سومال

جيبوتي

جزر الُقمر
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واأخيًرا، هناك دول ُي�سيطر على اقت�سادها ال�سادرات النفطية والأنظمة ال�سيا�سية فيها اأقرب اإلى الملكية. ينطبق هذا الو�سف 

العربية  الجمهورية  اأو  الم�سهورة،  جمهوريته  القذافي  معمر  اأطلق   ،1969 عام  بعد  ولكن  الإدري�سيين،  حكم  تحت  ليبيا  على 

ال�ستراكية، دون تقليل اأهمية اعتماد ليبيا على ال�سادرات النفطية وعند كتابة هذه الورقة كان م�ستقبل ليبيا ما بعد القذافي ما 

زال غير وا�سحا. اإ�سافة اإلى ليبيا، ت�سمل هذه المجموعة المملكة العربية ال�سعودية، وُعمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، 

الم�سدرة  الدولة  بو�سفها  و  ال�سكان،  بعدد  يتعلق  فيما  كبيًرا  نمًوا  ال�سعودية  العربية  المملكة  �سهدت  لقد  والكويت.  والبحرين، 

للنفط الرائدة عالمًيا، اأي�سا �سهدت ارتفاعا ملحوظا بالناتج المحلي الإجمالي. في ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الما�سي، 

قامت الحكومة ال�سعودية باإن�ساء قطاع زراعي من خالل عمليات الدعم الوافرة وعلى ح�ساب ا�ستنفاد م�ستودعات المياه الجوفية 

القطاعين  عليها  وي�سيطر  الت�سدير،  عائدات  طريق  عن  تمويلها  يتم  حيث  بالمدن،  اأ�سبه  دول  الدول  بقية  وٌتعد  بها.  الخا�سة 

العام والخا�س القائمين بها. لقد اأطلق زميلي اآالن ريت�ساردز، علي هذه الدول ا�سم »قاطعي الق�سائم« الأنهم قد �سعت اإلى تاأمين 

م�ستقبلها الذي ل يعتمد على النفط والغاز الطبيعي عن طريق ال�ستثمار في الأ�سول الأجنبية من خالل بع�س من �سناديق الثروة 

ال�سيادية الأكبر حجًما في العالم )ريت�ساردز ووتر بري، 2008: 69-67(. 

وحتى عام 2011، كان التنوع االقت�سادي في العالم العربي، مع ذلك، اأكبر من التنوُّع ال�سيا�سي فيه. ت�سنف معظم اأنماط الحكم 

في الدول العربية على اأنها ال�سلطوية، مع اختالف الم�ستويات. فعلى �سبيل المثال �سنفت موؤ�س�سة بيت الحرية )فريدم هاو�س( 

وجيبوتي،  وهي—المغرب،  االأربعة  اال�ستثناءات  ت�سنيف  تم  حرة«.  »لي�ست  اأنها  على  دول  اأربع  با�ستثناء  العربية  الدول  جميع 

 ُتعد هذه 
2
وجزر القمر، ولبنان على اأنها »حرة ب�سكل جزئي« )اإلى جانب تركيا(. لم يتم ت�سنيف اأي دولة عربية على اأنها »حرة«.

ا يّت�سم  ر اإلى حد كبير م�سهدا �سلطويًّ الت�سنيفات اأولية اإلى حد ما و�سريعة التاأثر بالفترة الزمنية التي ت�سدر فيها، غير اأنها ت�سوِّ

بمحدودية عمليات الرقابة والم�ساءلة، والتعّدي على الحقوق المدنية، وندرة تداول ال�سلطة. تحدد هذه المالحظات عّما اإذا كان 

نظام الحكم �سيتم ت�سنيفه على اأنه نظام ُمحافظ، اأو ُمعتدل اأو ُمتطرف، اأو موالي للغرب اأم ل، وحتى عام 1989، كان ي�سّنف 

عّما اإذا كان مواليا لالتحاد ال�سوفياتي، وربما الآن، متطّرف اإ�سالميا )كاإيران مثال(.

الم�سدر: اإن�ساء مجتمع المعرفة، تقرير التنمية 

الب�سرية العربية لعام 2003، �سفحة 28.

ال�سكل 2 



13 تقرير التنمية االإن�سانّية العربّية - �سل�سلة اأوراق بحثّية

الأ�سبه  الدول  اأن  الرغم من  المناخ، على  لتغير  �س  التعرُّ ب�سكل كبير من حيث م�ستوى  ت�سترك  العربية  الدول  باأن  التنويه  يجب 

بالمدن الم�سدرة للنفط لي�ست بحاجة اإلى اأن تقلق كثيًرا ب�ساأن القطاعات الزراعية الخا�سة بها والتي ل ُتعد مهمة من الناحية 

القت�سادية. اإن الجمهوريات المحيطية تمثل الدول الزراعية الرعوية في العالم العربي. كما هو الحال لدى الفقراء الريفيين 

المقيمين في كل دولة، ُتعد هذه المجتمعات الأكثر عر�سًة للتر�سيب المتناق�س، وم�ستودعات المياه الجوفية الم�ستنفدة، والت�سحر، 

وتهجير ال�سكان بفعل المناخ واإذا كانت دارفور في غرب ال�سودان، دولة قائمة بذاتها، لكانت ان�سمت اإلى هذه المجموعة، ولكن 

لي�س دولة جنوب ال�سودان، وهي الآن دولة م�ستقلة، والتي تتمتع بموارد مائية وفيرة وروا�سب وقود حفري وفيرة. 

واأخيًرا، تتقا�سم جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة بالتزامها بالعقود الجتماعية القائمة، والتي تتمّثل، بمجموعة من التقديمات 

التعليمية، وال�سحية، والخا�سة بال�ستهالك، والتوظيفية، و�سل�سة من الدعم والتي ت�سيطر على القت�ساديات ال�سيا�سية في العالم 

العربي. لقد تم تف�سير هذه المواثيق وعلى نطاق وا�سع على اأنها نوع من ال�سفقة التي يتلقى بموجبها المواطنون اإعانات اقت�سادية 

اأبرزها  عدة  دول  في  تنهار  العقود  هذه  بداأت   2011 عام  في  ال�سيا�سي.  والمناخ  �سيا�سيا  القائم  الحكم  لنظام  تقّبلهم  مقابل 

تون�س، وم�سر، وليبيا و�سوريا. ولي�س وا�سحا عّما اإذا كانت اليمن قد ات�سمت بوجود هكذا عقد اجتماعي. حتى لو كانت هناك 

بع�س التحولت الناجحة التي قّدمت ب�سورة جزئية المزيد من الديمقراطية والم�ساءلة بوا�سطة بع�س ال�سيا�سات العربية، هناك 

توقعات باأن هذه الفترة �ستعقبها عقود اجتماعية بعد مراجعة تلك القائمة . �سيكون لدينا المزيد لنذكره عن هذه العقود فيما يلي. 

غياب »الدولة الإنمائية« 

اأودونيل،  وغييرمو  1968؛  هنتنغتون،  �سمويل  )مثل  الموؤلفين  من  عدد  كتب  االأول��ى،  االأ�سيوية  »المعجزات«  تحقيق  وقت  في 

و�سيا�سات  قوًيا  عاًما  قطاًعا  اأن�ساأوا  النقابي،  والنظام  ال�ستبداد،  ونظام  الإنمائية،  الدولة  اأن  عن   )1999 ووكامينغز،  1973؛ 

د بارك �سانج وهو في �سنوات رئا�سته  �سناعية قامت ال�سلطات من خاللها بتحديد ال�سناعات التي �سيقدم اإليها الدعم. وقد ج�سَّ

لكوريا الجنوبية هذا النموذج. لقد تميَّزت تركيا، على الأقل في راأيي، بوجود اأحد الرواد الإقليمين الأوائل في عهد اأتاتورك في 

الع�سرينيات والثالثينيات من القرن الما�سي. تتمثل النقطة الجوهرية في اأن قيادة الدول الإنمائية تمتلك روؤية طويلة الأجل في 

الت�سنيع، والقوة الوطنية، والرخاء لمجتمعها، واأن القائد ي�ستخدم الموارد الوطنية بطريقة متنا�سقة وهادفة وغير ديمقراطية 

لتحقيق اأهدافه/اأهدافها. 

وا�ستخدام  للحكام  المف�سلين  الزبائن  الريع على  توزيع  ال�ستبداد مع  تزاوج  لقد  القيادة.  العربي مثل هذه  العالم  يوجد في  ل 

النا�سر لفترة ق�سيرة  انبهر رئي�س م�سر الأ�سبق جمال عبد  النوعي.  العقود الجتماعية بدًل من ال�ستثمار  الموارد في تمويل 

بنموذج ي�سبه النموذج الأ�سيوي بين عامي 1957 و1966، ولكن حرب يونيو 1967 الكارثية و�سعت نهاية لذلك الحلم. من المثير 

للعجب اأنه لم يقدم العراق ول الجزائر، على الرغم من الثروة الطبيعية الهائلة والقدرات الب�سرية لكل منهما بمحاولة القتراب 

من محاكاة النمور الأ�سيوية. يمكن تف�سير هذه الحالة باأن الرئي�س التون�سي زين الدين بن علي اقترب من نموذج الدولة الإنمائية، 

ولكن و�سل الف�ساد والمح�سوبية اإلى م�ستويات مرتفعة في تون�س اأعاقت التجربة وا�ستمرار النظام.
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عملية و�صع ال�صيا�صات في العالم العربي   .2

ُتعد عملية و�سع ال�سيا�سات، وهي ا�ستعارة للمفهوم من علم العالقات الدولية، لعبة ذات م�ستويين. على الم�ستوى الأول، تبتكر 

ومثمرة.  مفيدة  ال�سلطات  تراها  التي  بالطريقة  المواطنين  �سلوك  على  التاأثير  بهدف  تطبقها  ثم  ال�سيا�سات  العامة  ال�سلطات 

ال�سيا�سات في جوهرها قائمة الحوافز والعقوبات، حيث ت�سجع  اأو ل يتقبلونها. ت�سكل  وقد يتقبل المواطنون تف�سيالت قادتهم 

الأ�سخا�س على الت�سرف بطرق معينة وتعاقبهم اإذا لم يمتثلوا لها. فقد يكون المق�سود من ال�سريبة المفرو�سة على البنزين 

البنزين لمن  الباهظة على  النفقات  والمعاقبة على  الخا�سة  ال�سيارات  ا�ستخدام  ت�سجيع  العام، وعدم  النقل  ت�سجيع و�سائل  هو 

اأن نحاول فهم نظام  يتعيَّن علينا  الثاني،  الم�ستوى  ب�سكل غير كفء. على  البنزين  ت�ستهلك  التي  المركبات  ي�ستمرون في قيادة 

)اأنظمة( الحوافز والذي يعمل في اإطاره متخذي القرار اأنف�سهم. وبالمعنى ال�سيا�سي ال�سامل، ينبغي اللتفات اإلى ما يحاول القادة 

تحقيقه وما يحاولون تجنبه وما هي المكافاآت والعقوبات لكل منهما؟ في جميع الأحوال ي�سيطر الم�ستوى الثاني اأو على الأقل يوؤثر 

ب�سدة على الم�ستوى الأول. 

اأنها »غير  العملية هي  لو�سف هذه  الم�ستخدمة  لطًفا  االأكثر  ال�سفة  فاإن  العربية،  البلدان  ال�سيا�سات في معظم  لو�سع  بالن�سبة 

وا�سحة«. فنادًرا ما يمكننا فهم ماهية التفاعل بين الراأي العام، وجماعات ال�سغط، والهيئات الت�سريعية، وال�سلطات التنفيذية 

 وهناك عدًدا من الأ�سباب لذلك الغمو�س: حتى عام 
3
والجهات الدولية الفاعلة التي ت�سع الأجندات وت�سيغ ال�سيا�سات وتطبقها.

2011، كانت ت�سود اأ�سكال مختلفة من الحكم ال�ستبدادي في العالم العربي )وهي ظاهرة قد اأنتجت اأدًبا وا�سع النطاق في حد 

واأنجري�ست،  باو�سو�سني  1999؛  واآخرون،  باكاليني  2007؛  2008، براونلي،  اأوتوواي،   ،2007 والمقد�سي،  البدوي  انظر:  ذاته: 

2005؛ �سلمبرجر، 2007، اأوين، 2012، براون، 2012(، وُيالحظ الغياب الن�سبي للم�ساءلة وال�سفافية. ونظًرا لهيمنة اأ�سحاب 

الم�سالح على االأجهزة االأمنية والع�سكرية في العديد من االأنظمة، يتم ت�سنيف العديد من ق�سايا ال�سيا�سة على اأّنها »اأمنية«، 

تقع في دائرة الأمن القومي المحظورة. اإن الباحثون المحليون الذين يعطون اأولوية لبقائهم في بلدانهم نادرا ما يجروؤون على 

الكتابة عن هذه المو�سوعات والتطّرق اإلى الق�سايا ال�سيا�سية التي تعتبر ح�سا�سة. ونادًرا ما يكتب المعنيون اأنف�سهم عن عملية 

ا، اأو اأنهم لم يعتادوا تدوين العمليات التي �ساركوا  و�سع جدول الأعمال واتخاذ القرار لأن القيام بذلك قد يمثل خطًرا عليهم اأي�سً

فيها )ال�ستثناء الملحوظ في مجالي وعناني وحدادين، 2006(. تلتزم الأطراف الخارجية التي قد تقارب هذه الق�سايا، مثل 

 ويبدو اأن العالم 
4
البنك الدولي اأو �سندوق النقد الدولي، بال�سرية التي تن�ّس عليها التفاقيات القائمة مع الحكومات الم�سيفة.

العربي قد اأخذ في الح�سبان تحذير ب�سمارك ال�سهير باأنه ل يتعيَّن على اأي اإن�سان اللتزام بمراقبة �سناعة منطاد مقيد للمراقبة 

اأو الت�سريعات.

الم�سلحة  اأ�سحاب  الم�سلحة ومْن هم  اأ�سحاب  وت�ستمد مما حدث مْن هم  ال�سيا�سة  تغيُّرات  توؤرخ  لدينا هو درا�سات  يتوفر  ما 

الم�سيطرون. ويختلف ذلك تماًما وُيعد اأقل اإر�ساء عن المالحظة المبا�سرة اأو الم�ساركة. قد تكون التحليالت الناتجة عنها دقيقة 

اأو قد ل تكون كذلك، غير اأنها تتفق مع الحقائق المر�سودة. وتعد هذه التحليالت في جوهرها بعدية ولي�ست تنبوؤيه. كما اأن لدينا 

ا وفرة من الدرا�سات التي تحدد ما الذي يجب فعله، غير اأنها تميل اإلى اأن تكون خارجة عن ال�سياق ول تقترح كيفية اإمكانية  اأي�سً

تنفيذ التو�سيات. على �سبيل المثال في «تقرير التنمية الب�سرية في العالم لعام 2010: التنمية وتغيُّر المناخ«، يذكر الموؤلف اأّنه: 

»يتطلب تغيُّر المناخ تدخالت عامة لمعالجة االإخفاقات المتعددة في ال�سوق التي ت�سببها - اإخفاقات تحديد 

الجماعي، على  والإجراء  بالتن�سيق  المرتبطة  التكنولوجي؛ وتلك  والتطوير  بالبحث  المتعلقة  الأ�سعار؛ وتلك 
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الم�ستويات العالمية، والقومية والمحلية. وباعتبارها مزوًدا لل�سلع العامة وم�سحًحا لالآثار الخارجية، ُيتوقع 

من الحكومات معالجة اإخفاقات ال�سوق هذه.« )�سفحة 330.(

وبالمثل يمكن و�سف تقرير مبادرة التحاد الأوروبي للمياه فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه )2009:24(

»اإن غياب الدعم والقيادة رفيعة الم�ستوى وااللتزام - غالًبا ما يكمن خلفه عدم فهم لال�ستراتيجية وكيف 

يمكن التعامل معها - وهو ما يمثل العقبة الرئي�سية في انطالق العملية. وبدون وجود قاعدة دعم عري�سة - 

تبداأ من رئي�س الوزراء و�سوًل للفالح في الحقل - يكون من غير المرجح اأن يتم التنفيذ الناجح«.

وهناك افترا�س في هذه الدرا�سات وغيرها من الدرا�سات العديدة الأخرى )انظر على �سبيل المثال �ساليث ودينار 2004؛ 336( 

باأنه يتعيَّن على الدولة اأن تقود زمام المبادرة واأن تلعب دوًرا مهيمًنا في المجالت المتعلقة بال�سيا�سة البيئية وال�سيا�سة المتعلقة 

بتغيُّر المناخ. ويتعار�س ذلك مع مو�سوع رئي�سي اآخر في الدرا�سة، وهو اأن عملية و�سع ال�سيا�سات يتعيَّن اأن ت�ستند اإلى مجتمعات 

محلية ذات تغذية راجعة حقيقية ومدخالت من »الم�ستخدمين النهائيين«.
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م من جهود االإ�صالح ال�صابقة التعلُّ  .III

االإ�صالحات الجذرية والدولة الريعية  .1

العالم  في  المناخ  تغيُّر  البيئية/�سيا�سات  ال�سيا�سات  لمبادرات  التجريبية  التحليالت  من  محدود  عدد  لدينا  التاريخ  هذا  حتى 

 لذا يتعيَّن علينا اأن ن�ستند اإلى التجارب ال�سابقة في تحليلنا للم�ستقبل.
5
العربي.

يرجع تاريخ درا�سات القت�ساد ال�سيا�سي ال�سمنية وال�سريحة للعالم العربي اإلى حقبة الخم�سينات واأوائل فترة ما بعد ال�ستعمار. 

فقد كان هناك تركيًزا رئي�سًيا على ا�ست�سالح الأرا�سي والتغيير الزراعي حيث اأن المنطقة كان ل يزال ي�سيطر عليها الزراعة 

العراق،  �سوريا،  الجزائر،  المغرب،  المثال، م�سر،  �سبيل  )على  لالأرا�سي  تماًما  العادل  غير  التوزيع  مع  الفالح  على  المعتمدة 

اإيران(. ومع تفتيت م�سالح اأ�سحاب الأرا�سي، فاإن الأنظمة الجديدة، الع�سكرية في اأغلب الأحيان، دمرت قاعدة الموارد لدى 

خ�سومها الرئي�سيين، اأو، كما في حالة المغرب، قيدتها با�ستيعابها �سمن نظام جديد. 

تحولت هذه الدرا�سات نوًعا ما فيما بعد اإلى تحليالت ت�سبه روحية مدر�سة التبعية في اأمريكا الالتينية والتي حاولت اأن تثبت اأن 

اأ�سيرة لقت�سادات ما بعد الفترة  اأمريكا الالتينية( ظلت  اقت�سادات الدولة الم�ستقلة حديًثا )اأو لي�ست حديثة تماًما في حالة 

ال�سناعية في »دول ال�سمال« ومن غير المرجح اأن ت�سهد تنمية حقيقية متنوعة مهما كانت خططها القومية ت�سير للعك�س. 

للدول  بالن�سبة  العربية. فمن جهة،  المنطقة  ال�سيا�سي في  فترة تحول لالقت�ساد  بمثابة  والثمانينيات  ال�سبعينيات  اأواخر  كانت 

غير الم�سدرة للنفط، ا�ستحّقت فواتير العقود الجتماعية وا�ستراتيجيات الت�سنيع البديلة للواردات. و�سيًرا على خطى تركيا، 

�سارعت العديد من الدول العربية الكبيرة الأزمات المالية والتحديات الهيكلية للمالية العامة )م�سر، المغرب، ال�سودان، الأردن، 

الجزائر، تون�س: ق�ست العراق فترة الثمانينيات في الحرب مع اإيران(. اإن التكيف الهيكلي، واإ�سالحات الإعانات المالية وفي 

للنفط، فقد و�سع النهيار في  الم�سدرة  للدول  بالن�سبة  ال�سيا�سة.  نهاية المطاف الخ�سخ�سة ظهرت جميعها في قوائم مهام 

الأ�سعار الدولية مالياتها العامة تحت �سغط �سديد وحد من قدرتها على ا�ستيعاب العمالة من الدول المجاورة والتي تعتبر فقيرة 

الموارد النفطية. 

والدر�س المهم في ذلك هو اأن الأنظمة العربية في مواجهتها لالأزمات القت�سادية الطويلة ا�ستجابت لالأزمات بوا�سطة �سيا�سات 

موؤلمة، والتي اأدى ذلك اإلى اإفراغ العقود الجتماعية القائمة من م�سمونها، فبع�س الأ�سول العامة تحولت اإلى ملكية خا�سة، وتم 

6
الت�سامح بقبول بع�س التحرر ال�سيا�سي المحدود كو�سيلة لمت�سا�س الغ�سب الجتماعي.

هناك در�س واحد وا�سح يجب ا�ستخال�سه من هذه الفترة من االإ�سالح الهيكلي. لقد كان متخذو القرارات اأكثر ا�ستجابة لل�سغوط 

والت�سنيفات  بالدين،  الإيفاء  بالتخلف عن  المرتبطة  التهديدات  كانت  الجتماعية.  للمواثيق  الداخلية  المكونات  الخارجية من 

الئتمانية المنخف�سة، وال�ستثمار الأجنبي الخا�س المتواتر اأ�سبابا كافية لتدفع ب�سناع القرار اإلى اتخاذ �سيا�سات هاّمة و�سعبة.
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 ،1990 لو�سياني،  المثال،  �سبيل  )على  الريع  عن  الباحثة  بالدول  المتعلقة  الدرا�سات  من  كبيرة  مجموعة  الفترة  هذه  اأنتجت 

ت�ساودري، 1997( وتطّرقت في الأ�سا�س اإلى الدول الم�سدرة للنفط في المنطقة. هناك افترا�س اأ�سا�سي يظهر من هذه الدرا�سة 

وهو اأن الدول التي كانت تعتمد على الريع الخارجي )بالإ�سافة اإلى عائدات النفط، ور�سوم النقل، وتحويالت العاملين، والإيجارات 

لة  ال�ستراتيجية والم�ساعدات الخارجية( لم تطور موؤ�س�سات الم�ساءلة التي تن�ساأ عندما تعتمد الحكومات على اإيراداتها المح�سّ

من فر�س ال�سرائب على المواطنين. تم اإيالء اهتمام اأقل للبحث المحلي عن الريع، والمنتج للقب�سة الحديدية للدولة في جميع 

اأنحاء القت�ساد. )انظر ووتربري، 1993(.

اأثارت الموجة االأولى من درا�سة »ذوي الدخول« رد فعل كبير، حيث اأ�سارت اإلى اأن »لعنة الموارد« ال تنتج من تلقاء نف�سها ال�سلطوية 

وغياب الم�ساءلة ولكن ُي�ستخدم ريع الموارد الطبيعية لدعم الموؤ�س�سات ال�سلطوية الموجودة )رو�س، 2001؛ هيرب، 2005، لوي، 

2009، ه�سماوي، 2012(.

كان المو�سوع الثابت اإلى حد ما عبر كل العقود يتعّلق بالموارد التي توؤّمن تحالف الم�سالح والتي كانت تغذي الأنظمة القائمة، 

وبمعنى اأو�سع، الموارد العامة المخ�س�سة للحفاظ على المواثيق الجتماعية. فيما يتعلق بال�سابق، غالًبا ما كان ُينظر لتحالف 

الم�سالح الرئي�سي باعتباره ذلك القائم بين الموؤ�س�سات الع�سكرية وال�ستخباراتية )من بين اأ�سياء اأخرى دروز فين�سينت، 2007؛ 

كوك، 2007؛ حداد، 2004 و2012؛ هايدمان، 2004: 8؛ روبرت�س، 2008، لوي، 2009(، اأما فيما يتعلق بالمواثيق الجتماعية، 

بو�سو�سني  2007؛  و   2004 هايدمان،  اأخ��رى:  اأ�سياء  بين  )من  المو�سوع  هذا  اإلى  تطّرقت  التي  الأدبيات  من  العديد  فهناك 

2004(، ولقد اأعطت الدرا�سات اهتماما  344-61؛ ورزيل،   :2008 2006؛ ريت�سارد�س و وتربري،  2005؛ �سيتي،  واأنجري�ست، 

كبيرا لدور الموؤ�س�سات النقابية العمالية، كجزء من الهياكل ال�ستبدادية النقابية )اأيدي، 2009؛ با�سيني�سكا، 2009( وبم�سالح 

الأعمال )كاتو�سي، 2008؛ بيلين، 1991؛ �ساورز، 1999؛ بيرثي�س، 1992(، وبالدوائر النتخابية الزراعية )بندر، 1978، ليفو، 

1985؛ �سادو�سكي، 1991، �سويرينجن، 1978؛ وهينيبو�س، 1990؛ بينين، 2012(. وكان التاأثير ال�سائع للمواثيق الجتماعية هو 

ا�ستر�ساء الدوائر النتخابية الريفية. وهذا اأدى اإلى نوع من الحلقة المفرغة لتحديد الأ�سعار: كان يتعين اأن تظل اأ�سعار المياه 

للمزارعين منخف�سة لتعوي�س اأ�سعار المنتجين المنخف�سة المدفوعة للمزارعين والتي في المقابل كانت ت�سمح باأن تجد المنتجات 

الزراعية الرخي�سة طريقها للم�ستهلكين الح�سريين )�سيتي، 2006: 9(. حيث اأن فر�س »قيمة عادلة« على المياه �سوف يقّو�س 

هذه المجموعة من الحوافز ويقو�س الم�ستفيدين الرئي�سيين منها.

اإلى ظهور مجموعة كبيرة  الخا�س  والمحلي  الأجنبي  وانفتاح القت�سادات على ال�ستثمار  المواثيق الجتماعية  اأدى تدهور  لقد 

من الدرا�سات تتعلق بما ُيطلق عليه على نحو اأف�سل راأ�سمالية المح�سوبية. وحيث اأن قوة الأنظمة ال�ستراكية ال�سعبية تدهورت 

وتاآكلت قاعدتها المالية العامة، فاإن التحرك نحو تحرير ال�سوق في حقبة الثمانينيات والت�سعينيات قد اأدى اإلى ن�ساأة الأ�سواق التي 

تنت�سر بها ممار�سات التالعب وفر�س ال�سعي اإلى الريع الممنوح للجهات الفاعلة المف�سلة في القطاع الخا�س والدعائم الرئي�سية 

للنظام في الموؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية. وقد تم الإبقاء على التقديمات الجتماعية، حيث كانت تمثل متو�سط 25 بالمائة من 

النفقات الحكومية )عبد القادر، 2009: 16(، ولكن نوعية الخدمات الجتماعية في مجالت ال�سحة، والتعليم، والإ�سكان، والنقل 

تدهورت باطراد وت�سخمت قيمة االإعانات المالية الحكومية المقدمة للم�ستهلك. وفي نف�س الوقت تفّهم »منتفعي« النظام الجديد 

7
تماًما اأن كلفة المكا�سب القت�سادية الجديدة هي حتما اإذعان �سيا�سي.
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2. الدرو�ص

ُيعد فهم ديناميكيات الم�ساءلة اأمًرا جوهرًيا لفهم هيكل الم�ستوى الأول من الحوافز لدى القادة ال�سيا�سيين. اإن التوجه القوي 

والم�ستمر نحو ال�سلطوية في العالم العربي يعني �سعف الآليات الر�سمية والموؤ�س�سات التي ي�ستطيع من خاللها المواطنون محا�سبة 

القادة ال�سيا�سيين وال�سلطات. وت�سمل الأدوات الر�سمية جماعات ال�سغط وجماعات الم�سالحة الُمعترف بها قانوًنا، والهيئات 

الت�سريعية المنتخبة ب�سلطات محددة لمراقبة ال�سلطة التنفيذّية، ونظام ق�سائي م�ستقل، وبنك مركزي م�ستقل، والراأي العام، 

واالمتثال لالتفاقيات والمعاهدات الدولية، وال�سروط التي تن�ّس عليها الم�ساعدات الخارجية اأو اال�ستثمار. و�سوف األقي ال�سوء 

فيما يلي على بع�س من هذه الأدوات ولي�س جميعها.

اآثار متوقعة وعادة ما يكون لها تكاليف مرتفعة. وعادة وعادة تت�سّمن  اآليات غير ر�سمية للم�ساءلة، ولكن لي�س لها  ا  تنت�سر اأي�سً

عدم المتثال للقواعد واللوائح، )بما في ذلك تطوير اأ�سواق موازية و�سوداء(، والقطاعات غير الر�سمية المعفاة من ال�سرائب، 

والهجرة الخارجية للموارد الب�سرية الماهرة وغير الماهرة، وهروب روؤو�س المال. 

اإن الم�ساءلة ال�سعيفة �سالح ذو حدين. فقد تمنح القادة ال�سيا�سيين القدرة على اتخاذ اإجراءات جريئة واأحياًنا غير �سعبية )وكان 

�سدام ح�سين بارًعا في ذلك(، وفي المقابل قد تقّيدهم بحيث يظلون �سعفاء ن�سبًيا حتى في مواجهة ال�ستياء ال�سعبي اأو الأزمات 

المتر�سخة. واإنني اأزعم اأن الم�ساءلة ال�سعيفة في العالم العربي من المرجح اأنها اأّدت اإلى الحالة الثانية، اأي غلبة التراخي بدًل 

من اتخاذ اإجراء جريء.

و�ساأحاول في الأق�سام التالية ربط م�سادر ال�سغط الرئي�سية للم�ساءلة بجدول الأعمال الذي ُيعنى ب�سيا�سة تغيُّر المناخ.

دور جماعات ال�سغط والم�سالح  2 اأ. 

بالفعل  تاأ�س�ست  اأنها  حيث  ر�سمًيا  بها  ُمعترف  وبع�سها  العربية.  المنطقة  في  الم�سالح  ومجموعات  ال�سغط  مجموعات  ُتوجد 

البنية  من  جزًءا  وت�سكل  اإلخ(  التجارية،  والجمعيات  الزراعية،  والتعاونيات  النقابية،  )التحادات  ال�سيا�سية  ال�سلطات  قبل  من 

بالتداخل معها توجد �سبكات »مافيات« »المح�سوبيات«  واإلى جانب تلك المنظمات وفي بع�س االأحيان  للدولة.  النقابية  التحتية 

المتخ�س�سة، والموظفون العموميون الذين ي�سعون اإلى الريع والذين يرتبطون في اأغلب الأحيان ارتباًطا وثيًقا بالأجهزة الأمنية 

والع�سكرية )من بين اأ�سياء اأخرى، حداد، 2012(.

من الُمقترح ب�سفة عامة اأنه نظًرا للطبيعة ال�ستبدادية للدولة، تميل جماعات ال�سغط الر�سمية وغير الر�سمية اإلى التاأثير على 

ال�سيا�سة بعد اأن يتّم اإعالنها، بدًل من محاولة التاأثير على و�سعها و�سياغتها قبل اإعالنها.   قد تكون �سبل ال�سغط المتوقعة على 

ال�سيا�سات بما ي�سب  تلين  اأو  ت�سوه  اأو  الفعلية  الداخل. قد تتجاهل جماعات ال�سغط  القرار مح�سورة بقلة محدودة في  اتخاذ 

ب�سكل اأكبر في �سالحها. يتخذ التاأثير الفعلي �سكل تداول ال�ستثناءات والإعفاءات )بما في ذلك ا�ستخدام الر�ساوى(، وتجاهل 

ُتنتهك  والتي  الخا�سة  الك�ّسارات  تنظم عمل  بقوانين �سارمة  لبنان  يتمّتع  المثال،  �سبيل  ب�سيطة. على  ودفع عقوبات  ال�سيا�سات 

ب�سفة دورية من اأ�سحاب الك�ّسارات. وبالمثل فاإنه يتم تجاهل القوانين التي تحدد مناطق الأعمال التجارية وال�سناعية، خا�سة 

عند تطوير العقارات الُمطلة على البحر ب�سكل متكرر اأو اأنها تخ�سع ل�ستثناءات. ويتم ب�سكل محدود جًدا تنظيم بع�س الم�سكالت 

البيئية، مثل نفايات البلدية )اأرم�سترونج، 16 يونيو، 2012(. 
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المجتمعات المعرفية

مع  مهمتها،  من  ج��زًءا  البيئية  واال�ستدامة  المناخ  تغيُّر  على  التاأثير  ُيعد  وال��ذي  الدولية،  المنظمات  بين  االلتقاء  نقاط  اإن 

البيروقراطيات القومية والمنظمات غير الحكومية ذات التفوي�سات المماثلة، قد توؤدي اإلى �سياغة ما اأ�سماه بيتر ها�س )1993( 

»المجتمعات المعرفية« على مدار الوقت. وهي جماعات �سغط اأو م�سالح من نوع خا�س جًدا. فغالًبا ما تت�سارك التدريب المهني، 

والمهام التنظيمية، والح�سول على التمويل، وم�ستوى ُمعيَّن من ال�سرعية من خالل المعاهدات الدولية. وهي ت�سكل �سبكات دولية 

حرة تتغلب على اأي اإح�سا�س بالعزلة قد ت�سعر بها الوحدات الفردية، وُتطلع جميع الأع�ساء بكافة الم�ستجدات، مح�سنين باآخر 

التحليالت والأخبار. وعلى عك�س، المزارعين، ورجال الأعمال، والبيروقراطيين، فلم يكن لهم وجود لأكثر من عقدين اأو ثالثة، 

الم�ستقلة. وهم يعملون كجماعات  ال�سيا�سات داخل الدول  اأن يكونوا بمثابة موؤيدين م�ستمرين داخل حدود و�سع  ولكنهم يمكن 

�سغط متوقع، محاولين ت�سكيل ال�سيا�سات قبل واأثناء و�سعها. 

ويرجع مبرر وجودها اإلى متابعة مجموعة من الأهداف البيئية وبناء القدرات والخبرات الوطنية. ويتم الحكم على اأدائها بمدى 

النجاح الذي اأنجزته، ويتم الدفع لها وفًقا لذلك.

تعطي قائمة المخت�سرات في اأي من�سور يركز على تغيُّر المناخ في ال�سرق الأو�سط )اأو اأي مكان اآخر( فكرة عن حجم ونطاق 

المجتمع المعرفي المتر�سخ. وعند دعمها، كما هو الحال في اأغلب الأحيان، من خالل م�سادر م�ساعدة وتمويل متعددة وثنائية 

الأطراف، وبال�ستراك مع الجهات الفاعلة الوطنية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية، فقد تنتج هذه المنظمات، 

اع القرار الذين قد يركزون  طوال الوقت، مجتمًعا خبيًرا بالموارد، والتحليالت، والنفوذ الالزم لنتزاع مبادرات ال�سيا�سة من �سنَّ

على اأولويات اأخرى غير ذلك. ُتعد المجتمعات المعرفية المتجمعة حول الق�سايا البيئية كبيرة ب�سكل متزايدة وموؤثرة وممثلة في 

الوكالت التابعة لالأمم المتحدة، وفرق الإعانة ثنائية الأطراف، والمنظمات غير الحكومية. ولأنها، حتى الآن، ل تعتبر ذات تهديد 

اع القرار في المجال البيئي. نَّ من الناحية ال�سيا�سية، فاإن لها نفوذ متزايد على �سُ

وقد كتبت �سلوى جمعة )1997( اأحد التحليالت التجريبية النادرة حول كيفية و�سع ال�سيا�سات البيئية، في هذه الحالة بم�سر. 

اإن العملية طويلة الأمد التي اأدت اإلى و�سع خطة العمل البيئية الوطنية في عام 1992 كان يتم اإدارتها وتوجيهها من قبل البنك 

الدولي، مدعومة ب�سدة بالخبراء الوطنيين، مثل م�سطفى طلبة، المدير الأول لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد قدمت جيني 

�ساورز )2007، 2008، 2012 وما يليه( تحلياًل دقيًقا ل�سناعة ال�سيا�سة المعا�سرة في مجال البيئة في م�سر والذي يوؤكد على 

الوكاالت  يربطون  الذين  االأطراف«  ثنائي  »والن�سطاء  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية،  للوكاالت  المتخ�س�سة  التحالفات 

الحكومية بالمانحين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المح�سودة، التي تجمعها م�سروعات محددة. وعلى 

نف�س المنوال، ت�سير �سورز، وبمجرد انتهاء الم�سروع اأو ف�سله، يذوب التحالف. ُيعد مجموع الأجزاء التي تحللها اأقل مما يعتبره 

ها�س واآخرون مجتمعات معرفية ولكنه مع ذلك كبير وفاعل في بع�س الأحيان. 

يقدم محمد الدوكالي )2005( تحلياًل اأقل تف�سياًل للمغرب حيث قد تطورت العملية كثيًرا منذ اأن بداأ الكتابة عنها. ففي خطابه 

الذي األقاه في 30 يوليو 2009 بمنا�سبة ذكرى توليه الحكم، طالب الملك محمد ال�ساد�س بميثاق وطني لحماية البيئة والموارد 

�سية ال�سامية ب�ساأن المياه والغابات ومحاربة الت�سحر حيث  الطبيعية )الطواهرة 2009(. وقد عزز هذا الطلب تقرير اأعدته المفوَّ

حذرت من اأن الحتبا�س الحراري كان ي�سبب خ�سائر �سنوية لالقت�ساد المغربي بما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 

)جريدة الحياة، 20 اأغ�سط�س 2009(. وجاء هذا اللتزام رفيع الم�ستوى من خالل العملية التراكمية للمجال�س الخبيرة التي 
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قدمت دلياًل مقنًعا للتغيير. لخ�س موؤلفو البنك الدولي في كتاب Making the Most of Scarcity )عام 2007؛ �س 118( هذه 

العملية عبر منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا:

»لقد قام الخبراء المحليون والدوليون، منذ عام 2002، بالتعاون مع برنامج الم�ساعدة الفنية البيئية لحو�س 

و�سمال  الأو�سط  بال�سرق  دول  عدة  في  البيئي  التدهور  تكاليف  باحت�ساب  الدولي  والبنك  المتو�سط  البحر 

اإفريقيا، اإلى جانب دمجها واعتبارها ح�سة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وقد قاموا بتقديم هذه 

الب�سيطة  الر�سائل  كانت هذه  ولقد  المعنية...  ال��وزارات  اإلى جانب  والمالية  القت�ساد  وزارات  اإلى  النتائج 

الأرق��ام، قامت  النظر في هذه  بعد  الهامة.  التغييرات  المحفزة على  العوامل  اأحد  الوقت  نف�س  والقوية في 

حكومة الجزائر بزيادة ميزانيتها المخ�س�سة للحماية البيئية بمقدار 450 مليون دولر اأمريكي كما قامت 

بمراجعة اأولويات ال�ستثمار البيئي لديها.«

الراأي العام والوعي

بالق�سايا  العام  الوعي  بانخفا�س  افترا�س  ثمة  اأعاله،  تحليلها  جرى  التي  المجتمعات  في  الُمتبعة  لل�سيا�سة  للموؤيدين  بالن�سبة 

البيئية، غير اأن ذلك، وبمرور الوقت، يمكن اأن يلعب الراأي العام الم�ستنير دوًرا اإيجابًيا في دفع �سناع القرار على اتخاذ القرارات. 

والتخفيف؛  التكيُّف  الخا�سة بطرق تخدم  بتغيير عاداتهم  الأفراد  اقناع   )1 تاأثيرات:  اإذا كان �سحيًحا، فقد يكون لذلك ثالثة 

2( جعل العامة اأكثر انفتاًحا على ال�سيا�سات المعنية بالحماية البيئية ولتدابير التكيُّف؛ و 3( فر�س �سغط عام على ال�سلطات 

ال�سيا�سية لتخاذ مثل هذه التدابير.

تعد درا�سة هوبكنز )2001( من اأكثر الدرا�سات المتعلقة بالراأي العام للق�سايا البيئية اإفادة - وهي عبارة عن ا�ستبيان لراأي 

اأكثر من 2300 فرد م�سري في اأربعة اأماكن مختلفة، ثالثة منها جرت داخل القاهرة اأو في اأنحائها والرابع في مكان ل يغلب 

عليه الطابع الريفي ب�سكل كامل في الدلتا )راجع ف�سل 7 »�سيا�سات االإجراء البيئي« ب�سكل خا�س(. وقد اأظهر جدول رقم 38 في 

هذه الدرا�سة اأن الغالبية العظمى من الم�ستجيبين )73 بالمائة في المناطق الريفية( كانوا ي�سعرون باأن الحكومة لم تقدم �سيًئا 

لنظافة البيئة، بينما كان 60 بالمائة ي�سعرون اأن من يعرفونهم بما في ذلك اأنف�سهم، مهتمون للغاية اأو اإلى حٍد ما بالق�سايا البيئية 

)جدول 39(، في حين اأن 70 بالمائة تقريًبا كانوا ي�سعرون اأنه ل يمكن لأي فرد الم�ساعدة في الم�سكالت البيئية. لقد كان هناك 

دليل في جميع المواقع لجهود الم�ساعدة الذاتية وجمع للتبرعات لإزالة القمامة، واإ�سالح البنية التحتية للمياه، وتح�سين اإ�ساءة 

ال�سوارع اإلخ. )135(. لم يقدم �سوى 91 فرًدا من اإجمالي عدد العّينة البالغ 2,300 فرد �سكوى تتعلق بالتلوث، في حين اأو�سح 

16 فرًدا تلقيهم اإجراء اإيجابي )141(.

ال�سو�ساء،  واإزعاًجا ومح�سو�سة هي  اأكثر و�سوًحا  تعد  والتي  الحديث عنها،  التي جرى  البيئية  الم�سكالت  اأكثر  اأن  الوا�سح  من 

بينها هو قدرة هذه  الم�سترك  القا�سم  ويعد  والح�سرات.  والقوار�س  ال�سناعية،  النفايات  واإلقاء  الهواء،  وتلوث  الملوث،  والماء 

االأعرا�س في التاأثير على �سحة الفرد تاأثيًرا �سلبًيا. ويعتقد االأفراد »بحقهم« في هواء نظيف ومياه )157(. اإن هذا التركيز على 

االأمور العاجلة والمحلي منها يعني اأن »ال�سبب« وا�سح ونراه كما نرى االآخرين، وهو لي�س �سيًئا عديم ال�سكل اأو مجرد مثل انبعاثات 

الغازات الدفيئة اأو الحتبا�س الحراري. وهم يرون اأن الحلول تكمن ب�سكل اأ�سا�سي في �سلوكهم اأنف�سهم )164(. ومن الوا�سح اأنه 

ل يمكن التعامل مع الكثير من الم�سكالت على الم�ستوى المحلي، ولكنها تتطلب من الم�سوؤولين الحكوميين اتخاذ اإجراء ت�ستثيره 

»االأزمات« التي ت�سطدم بالحياة اليومية. يظهر الدليل الق�س�سي من �سوريا اأنه بالن�سبة لبع�س التغييرات المناخية تعد وثيقة 
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العراقيين المحبطين في �سيف  المقابل خرج بع�س  2010(، وفي  الف�ساء الخارجي )قباني  ال�سلة مثل ا�سطدام كوكبين في 

2010 اإلى �سوارع الب�سرة بعد حالت انقطاع الطاقة المتكررة. وطالبوا بتوفير اإمدادات طاقة م�ستمرة، بدًل من اتخاذ تدابير 

لحماية البيئة اأو لخف�س انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبوجه عام، ل تكمن الم�سكلة في نق�س المعلومات. وقد ذكر طلبة و�سعب )عام 2006، 37( م�ست�سهًدا بنتائج من ا�ستبيان خا�س 

بالدول العربية اأن 89 بالمائة من الم�ستجيبين يعتقدون اأن الإن�سان هو ال�سبب الرئي�سي في تغيُّر المناخ، بينما يعتقد 51 بالمائة 

اأن الحكومات ل تقدم ما يكفي للت�سدي لمثل هذا التحدي، في حين اأعلن 93 بالمائة رغبتهم في اتخاذ اإجراء �سخ�سي )ولكنها 

ل تت�سمن دفع المزيد من ال�سرائب(. اإن التوعية، في ظل غياب الحوافز القت�سادية الإيجابية اأو ال�سلبية، لن توؤدي اإلى ال�سغط 

9
العام لتغيير ال�سيا�سة.

القطاع الع�سكري/الأمني 

يعد القطاع الع�سكري/الأمني في الكثير من الأحوال من الأحوال موقع الفي�سل فيما خ�ّس ال�سيا�سة وو�سع ال�سيا�سة في العالم 

العربي. وهو م�سدر عدم الو�سوح وال�سفافية، لذا فنحن ل ندري ما اإذا كان هناك عمليات قائمة لتقييم ال�سيا�سة واتخاذ القرار 

اأم ل. ولكن ما نعرفه اأن اأ�سحاب الم�سالح في هذا القطاع يميلون اإلى فر�س غطاء اأمني على جميع قرارات و�سع ال�سيا�سة. وعلى 

ما يبدو، قد يوفر ذلك فر�سة لجذب انتباه اأ�سحاب الم�سالح لق�سايا تغيُّر المناخ اإذا كانت لتاأثيراتها تداعيات اأمنية، وهو ما 

لديها بالفعل )براون وكرافورد، 2009، 9 - 15، تروندالين 2009؟; اإيك�ستاين 2010(. في عام 2003 راأى م�سوؤولو وزارة الدفاع 

الأمريكية اأن لتغير المناخ المفاجئ تاأثير مبا�سر و�سلبي على الأمن الأمريكي وو�سفوا حرب دارفور باأنها اأول حرب مناخية. وقد 

حاول توم فريدمان ربط الثورات العربية بتغيُّر المناخ )فريدمان 2012(، م�ست�سهًدا بالجفاف الذي اأ�ساب �سوريا لعدة �سنوات 

بو�سفه �سبًبا للحرب الأهلية ال�سورية. بجب اأن تاأمل بع�س المجموعات الموؤيدة اأنه يمكن جر موؤ�س�سات الدفاع/الموؤ�س�سات الأمنية 

في العالم العربي اإلى نتائج م�سابهة )هجرة جماعية، اأو انهيار الإنتاج الزراعي، اأو زيادة تحميل �سبكات الطاقة اإلخ(. وبهذا يتم 

دمج المخابرات مع منا�سري حماية البيئة.

يوؤّثر على  المناخ بحيث  لتغّير  المناخ، وجود ت�سل�سل �سببي  بتغّير  النزاع  يفتر�س برناور واآخرون )2010( في درا�ستهم لعالقة 

اأن الفقر يولد  اأنهم يقبلون »الحقيقة المزيفة«  اإلى ن�سوء نزاع. وعلى الرغم من  يوؤدي  تاأثيًرا �سلبًيا، مما  الرفاهية االقت�سادية 

النزاع والحرب )10(، فلم يجدوا �سالت وا�سحة وم�سجلة باإح�سائيات لهذا الفترا�س. كما اأكدت التحليالت الإح�سائية التالية 

2012( غياب اأي من العالقات الثابتة بين تقلب المناخ  2012؛ كوبي  The Journal of Peace Research )جليدتي�س  في 

ووقوع حادثة عنف اأو نزاع م�سلح �سواًء كان هذا النزاع داخلي اأو بين الدول.

نتيجة ل�سير العمليات التي قد تهدد الأمن القومي بالفعل في العديد من الدول العربية، فعلى الأرجح اأن القطاع الع�سكري/الأمني 

قد اأظهر بالفعل م�ستوى القلق الذي يمكن اأن نتوقعه في الم�ستقبل. وقد قامت بالفعل حكومة ال�سودان ظاهرًيا بفعل الكثير نتيجة 

لتفاقم الم�سكالت الأمنية في اإقليم دارفور، وقد اأدت الحرب الأهلية التي امتدت لعقود مع جنوب ال�سودان اإلى ا�ستقالل الإقليم 

ودمار بيئي ل ح�سر له.

وقد زعم كٍل من اأورين�ستاين وجيانج وهامبورج )2011( اأن الهند�سة الديموغرافية في العديد من الدول، �سواء في منطقة ال�سرق 

َمعدودة، ومناطق خارجية  اإلى مناطق م�ستقرة  ال�سكان  ا�ستهدفت نقل ح�س�س غالبية  اأو خارجه، قد  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال 
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�سبه جافة ي�ستوطنها اأقليات عرقية اأو دينية على ح�ساب البيئة وبما يتناق�س في بع�س الحالت مع الت�سريع الوطني )في كل من 

ا مبا�سًرا مع ال�سيا�سة البيئية بل وتتفوق عليها. اإ�سرائيل وال�سين(. وفي هذه الحالت، تتعار�س المخاوف الأمنية تعار�سً

وقد تكون التحركات ال�سكانية غير المتوقعة اأحد اأكثر التهديدات الأمنية اأهمية، وخا�سة اإذا كانت هذه التحركات عبر الحدود. 

اأو ارتفاع م�ستوى البحر. وبحكم القانون، قد يتطلب التعامل مع هذه  اأو المجاعات  وقد تحدث هذه التحركات نتيجة للجفاف، 

التحركات التن�سيق مع الدول الأخرى في الجوار، اإل اأن حذف مثل هذا الم�ستوى من التن�سيق كان �سئياًل للغاية حتى الآن.

واأق�سى ما يمكن قوله هو اأن القطاع الع�سكري/الأمني لن يكون عدائًيا تجاه تدابير التكيُّف، ومع ذلك لن ياأخذ بزمام المبادرة في 

تاأييدها. فالتلويح بالأداة الأمنية لم يوؤثر بقوة على هذا القطاع ومن غير المحتمل القيام بهذا الأمر في الم�ستقبل.

جماعات اأ�سحاب الم�سالح التقليدية

اإن هذه الجماعات التي لديها بع�س الترابط من غير المحتمل اأن تقود المعركة من اأجل �سيا�سات التكيُّف. ت�سير الأمثلة القليلة 

التي لدينا اإلى اأنه �سيحدث تاأييدا لل�سيا�سة المتوقعة عندما ي�سر اأ�سحاب الم�سالح المنظمين على جدول اأعمال ياأتي بمزايا 

محددة وملمو�سة اأو تمنع ال�سيا�سات التي قد تكون �سارة وُت�سعفها. ُيوثق باكزين�سكا )2009: 7-8 و189( النزاع الذي ا�ستمر 

لعقد من الزمان لالتحاد العام لنقابات عمال م�سر ل�سياغة محتوى قانون العمل 203 الخا�س ب�سركات قطاع الأعمال العام. 

وبالمثل يتتبع كاميت )2004( الجهود المبذولة لثنين من التكتالت التجارية للمن�سوجات في المغرب، واحدة للتاأثير على حماية 

ال�سناعة المحلية والأخرى لخف�س التعريفات الجمركية.

تمثل مجموعات ال�سغط الزراعية بع�س الم�سالح في القطاع الذي ي�ستخدم معظم مياه الإقليم والذي يعاني ب�سكٍل خا�س من 

الحتبا�س الحراري. ي�سير موؤلفو البنك الدولي في كتاب Making the Most of Scarcity )عام 2007؛ �س 67( با�ستح�سان 

من  ت�سجع  ممّيزة  ديناميكية  باآلية  منّوهين  الب�ستاني/  الت�سدير  قطاع  في  وخا�سة  الزراعية،  للتكتالت  التدريجية  التقوية  اإلى 

خاللها الدولة تقوية مثل هذه الجماعات على فر�س اأنها �ستوؤثر بدورها على ال�سلطات العامة لإنتاجية اأعلى للمياه )65(.

اإ�سرائيل )ميجان  2002 ب�ساأن قطاع المياه في  ويعد الدليل الذي يدعم هذه الحجة �سعيًفا. في تقرير الكني�سيت الُمقدم عام 

على  المياه  تكلفة  زيادة  من  ال�سيا�سات  منع  م�سوؤواًل عن  بو�سفه  متكررة  ب�سفة  الزراعي«  »التكتل  اإلى  االإ�سارة  تجري   ،)2002

�سيتي  وينتقد  التكلفة.  يفوق عادة ح�ساب  بمعدل  تقليدية  الجوفية ب�سورة  الم�سخات  المياه من  اإعادة �سخ  المزارعين وكذلك 

)2006( ب�سدة الإعانات المالية الحكومية في العديد من الدول التي تدعم اإنتاج الأرز، وال�سكر، والدواجن واللحوم والتي يراها 

غير منا�سبة تماًما في منطقة تعاني من نق�س المياه ب�سدة. ويالحظ الحداد )2004: 63( التاأثير الناجح لأ�سحاب الم�سالح 

الزراعية في �سوريا على �سعر ال�سرف المف�سل و�سيا�سات االئتمان، غير اأنه يالحظ بوجه عام اأن »اأع�ساء هذه ال�سبكات لم يكونوا 

مهتمين ب�سدة باإ�سالح ال�سيا�سة في حد ذاتها نظًرا لأن بيئة ال�سيا�سة الحالية ل ت�سكل عائًقا لهم.«

تقدم التطورات الأخيرة في الأردن عالًما م�سغًرا مهًما لتفاعل التكتالت الزراعية و�سّناع ال�سيا�سة. ففي عام 2008، اأ�سدرت 

وكان  المنطقة.  منها  عانت  التي  الجفاف  �سنوات  بعد  وذلك   ،2022 عام  اإلى  تمتد  الوطنية  للمياه  جديدة  ا�ستراتيجية  الأردن 

الإن�سان  بعد  المياه،  ا�ستخدام  اأولوية  الثالثة في  المرتبة  اإلى  الزراعة  اإِْق�ساء  الأكثر مفاجاأًة في هذه ال�ستراتيجية هو  الجانب 

اأو  النواب  مجل�س  مناق�سة  ال�ستراتيجية  هذه  تتطلب  ولم  الأردن(.  في  المياه  ا�ستراتيجية  )راجع  الزراعية  غير  والحتياجات 

موافقة. فقد كانت قانوًنا تنفيذًيا، ومن ثم فهي مثال نادر ن�سبًيا ل�ستخدام النفوذ المت�سلط لمبادرة جريئة. ومن المعروف جيًدا 
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اأن التق�سيم لدوائر نيابية في الأردن ُيحابي الناخبين الريفيين، واأن المزارعين التجاريين بغور الأردن )والذي ي�سار اإليه اأحياًنا 

با�سم Banana Kings( ي�سكلون اأ�سحاب م�سلحة اأقوياء مثلما يفعل المزارعون من البدو في ال�سهل الوا�سع المرتفع.

بتكتالت  الخا�سة  الفعلية  المكائد  اأما  التنازلية  ال�ستراتيجية  هذه  وبقاء  �سمود  اإمكانية  حول  ال�سك  من  حالة  هناك  ولذلك 

الزراعية ولتقديم تكاليف كبيرة  المياه  ا�ستخدام  لقيا�س  المبذولة  الجهود  فاإن  بالفعل  التحايل عليها.  اأو  المزارعين لإ�سعافها 

لال�ستخدام قد التقت مع مجموعة كبيرة من الجهود الناجحة اإلى حد كبير لإعاقة القيا�سات اأو ل�سخ ح�س�س المياه المحددة 

�سابًقا )راجع فينوت واآخرون 2007(.

دور االأزمات في �سناعة القرار 2 ب. 

يمكن النظر اإلى الأزمات بو�سفها اآلية غير موؤ�س�سية )وغير متوقعة ب�سكل عام( لكي ُتحّمل �سناع القرار الم�سوؤولية، وذلك فيما 

اأخفقوا في تحقيقه بوجه عام. ما الذي نعرفه حول دور الأزمات في تحريك القادة ال�سيا�سيين العرب لتخاذ الإجراءات؟

في  ال�سيا�سية.  المبادرات  لإطالق  كافية  غير  دوافع  ت�سّكل  ولكنها   )182  :2004 ودينار،  )�ساليث  �سرورية  الأزم��ات  تكون  قد 

وقد  الأقل.  ماألوًفا على مدى ن�سف قرن على  اأمًرا  كانت  نوعها،  النظر عن  بغ�س  الأزم��ات،  اأن  القول  يمكن  العربية،  المنطقة 

انت�سرت الحروب التقليدية والأهلية على مدى عقود وهي تعد اأزمات في حد ذاتها. وهذه اأدت بدورها اإلى تحركات �سكانية هائلة 

خالل فترات ق�سيرة من الزمن: حيث توّجه الالجئون الفل�سطينيون بعد حربي عام 1948 و1967، ب�سفة خا�سة اإلى الأردن، 

والكويت و�سوريا؛ وقد تم طرد الالجئين اليمنيين والفل�سطينيين من ال�سعودية والكويت واإعادتهم اإلى اليمن و الأردن اأثناء الغزو 

العراقي للكويت؛ كما فر مئات الآلف من الالجئين العراقيين اإلى الأردن و�سوريا بعد عام 2003، حيث و�سل اإلى الأردن ما يقرب 

من 400 لجئي واإلى �سوريا نحو 1.2 مليون لجئي. بينما فر ع�سرات الآلف من ال�سوريين عام 2010 اإلى تركيا والأردن ولبنان 

طلبًا للجوء نتيجة للحرب الأهلية الدائرة في بلدهم. وت�ستت الماليين من ال�سودانيين في بلدهم طوال عقود من الإ�سطرابات 

الأنظمة  تكبدته  باهظًا  ثمًنا  والنتائج  الأ�سباب  من  كل  فر�ست  وقد  الخرطوم.  في  المطاف  بهم  ينتهي  كان  ما  وغالًبا  الأهلية، 

العربية، غير اأنه لم يتم بذل الكثير لإ�سعاف هذه الأ�سباب اأو لتخفيف النتائج. ويت�ساءل المرء، لماذا تثير التحركات ال�سكانية 

المتاأثرة بتغّير المناخ ا�ستجابات �سيا�سة مختلفة؟

اإن تغّير المناخ �سي�سفر عن تاأثيرات تدريجية واإن كانت �سلبية. و�سيكون من ال�سعب تمييز هذه التاأثيرات عن العمليات الجارية 

بالفعل والتي اعتادت عليها المجتمعات العربية. وكما الحظنا �سابًقا، فاإن التغّير المفاجئ هو الذي ُي�سعل من حين الآخر »ال�سارع« 

10
العربي، وحتى عند تلك الأحيان ل تتحرك ال�سلطات ال�سيا�سية في اغلب الأمر لتغيير الم�سار.
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بيئة �صيا�صة تغّير المناخ   .VI

واجهت المنطقة العربية في المقام الأول تحدي التكّيف كما واجهت تحدي التخفيف في المقام الثاني. وارتفعت م�ساهمة المنطقة 

من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية من 4.5 بالمائة عام 1990 اإلى 6.4 بالمائة عام 2005 )بابكر واآخرون، 2011(، اإل اأنها ما 

زالت ت�سجل اأعلى معدل انبعاث للفرد واأعلى كثافة لالنبعاثات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وتعد التباينات في العالم 

اأقل الدول تلوًثا. حيث  اأكبر الدول تلوًثا بالكربون للفرد في حين تعد اليمن من  العربي كبيرة للغاية حيث تعد قطر واحدة من 

تنتج دول مجل�س التعاون الخليجي 85 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في المنطقة )راجع التنمية الب�سرية العربية، 2010، 

. ولن يكون لجهود التخفيف تاأثيًرا ملحوًظا على 
11

منظمة التعاون والتنمية القت�سادية، انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون، 2009(

خف�س النبعاث العالمي. 

ه، وقد يكون  م�ساره اأكثر حّدة. اإن ما قد يثني القادة  �ستحدث عملّية التكّيف، اإما عن طريق ال�سيا�سة العامة اأو باأ�سلوب غير موجَّ

اأمر يتطّلب تغيرات تف�سيلية في كافة القطاعات، بطبيعته،  اأن التكّيف  ال�سيا�سيين عن ال�ستراك في و�سع �سيا�سة وا�سحة هو 

ويتطلب م�ساهمات اإدارية عالية؛ فهو يعتمد على مناق�سات ماذا لو؛ وقد يكون مكلًفا ويتم تحمل التكاليف في البداية؛ وقد تف�سل 

ال�سيا�سات؛ وحتى اإذا كانت ناجحة، �سيكون من ال�سعب على القادة الإقرار بما لم يتم اإنجازه )طلبة و�سعب، 2009، �س 12(. 

ويعد ال�سيء الوحيد الأكثر تاأثيرا على الحّد من اندفاع ال�سيا�سات هو اأنها قد تتاأثر بف�سل الباعثين العالميين في خف�س انبعاثاتها 

12
بكفاءة لخف�س الحتبا�س الحراري.

ال�سكل رقم 3 - انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون لكل فرد، لعام 2007 في بع�ض الدول

الم�سدر: اأرقام من تقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2009. تقرير »انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون من احتراق الوقود«، 

الذي ينتج عن اإجراء جرد انبعاثات الطاقة وفًقا للمبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 
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جدوى عدم القيام ب�صيء   .1

�ساأفتر�س اأن »التظاهر بالم�ساركة« اأو القيام بما هو م�ساوي لال �سيء هو ا�ستراتيجية �سيا�سية عملية وقد تكون هادفة ما لم تكن 

هناك حوافز كافية، خا�سة الحوافز القت�سادية والمالية لتحفيز اللتزامات الحقيقية على التكّيف.

 تظهر الكوارث البيئية ببطء، على الأقل ح�سبما ُتقا�س بح�سابات الزمن ال�سيا�سية، ولهذا قد تحدث دون ا�ستجابة �سيا�سة �سريحة. 

ويمكن للمرء اأخذ جفاف بحر اآرال، اأو بحيرة ت�ساد، اأو البحر الميت كا�ستعارات على القيام بالقليل اأو ل �سيء تجاه هذه الأزمات 

. تمتد هذه العملية لعدة عقود، في حين ُيترك ال�سحايا للمنا�سلة 
13

في حين اأنه قد تم توثيق الكارثة البيئية الناتجة وقيا�سها بكثرة

وحدهم. فهم يتحملون تكلفة التكّيف، ولي�س �سناع القرار اأو ال�سيا�سة. وبالطبع لي�س معنى ذلك القول باأنه تم تجاهل هذه الأزمة: 

 
14

فعلى النقي�س، يتم مناق�ستها والكتابة عنها على نحو مت�سع، اإل اأن ال�ستجابة تكون اأكثر ت�سُنًعا عن كونها حقيقية.

والرعاية الجتماعية بح�س  البيئية  الأزمات  تلك  الخ�سو�س، مع  المانحة على وجه  والجهات  الحكومية  المنظمات غير  تتعامل 

مفهوم من ال�سرورة والعجلة. وتحفل مراجع هذه الدرا�سة بالدعوات لتخاذ اإجراءات، والتنبوؤ بعواقب وخيمة في حال التراخي 

و�سجب العمل كما هو معتاد. على �سبيل المثال، يحذر التحالف الدولي لجامعات البحث في اأحد ر�سائله ال�ست الرئي�سية من »عدم 

العمل دون عذر« )ريت�سارد�سون، كاثرين، 2009: 6(. لكن يمكن اإنجاز العمل كالمعتاد )اإذا لم يوجد عذر، فيمكن روؤية الو�سع 

�ساليث  الحالي،  الو�سع  نحو  )انحياز  دعوة حقيقية  العمل هي  لعدم  ال�سيا�سية  والدعوة  المتو�سط،  المدى  على  بو�سوح  الحالي 

ودينار، 2004: 105(.

و�ستت�ساعف جاذبية العمل المعتاد من خالل ال�سلوك المحتمل من الدول الكبرى التي تنبعث منها غازات الدفيئة )خا�سة ال�سين 

والوليات المتحدة الأمريكية(. كان يتعين على دول الملحق الأول في اتفاقية كيوتو تقليل انبعاثاتهم بن�سبة 5 بالمائة فوق الم�ستوى 

المحدد في عام 1990 بحلول عام 2012. وفي الواقع ارتفعت النبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة في الفترة ما بين عامي 

2011(. خالل هذه الفترة تخطت ال�سين الوليات المتحدة  36 بالمائة )برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  1992-2008 بن�سبة 

الو�سع؛  لتح�سين  �سيء  اأي   )2009 )دي�سمبر  كوبنهاجن  اتفاقية  تت�سمن  ولم  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  اإجمالي  في  الأمريكية 

اإثباتها. ولم  انبعاثات يمكن  التزاماتها لتحديد ن�سب خف�س  الإتفاقيتين  اأي من  اأو ال�سين في  المتحدة  الوليات  كما لم تحدد 

يوافق الكونجر�س الأمريكي، بداية من انتخابات نوفمبر 2010 على و�سع �سريبة على الكربون اأو على اإطالق النبعاثات. �سيكون 

من ال�سهل على ال�سيا�سيين غير الن�سطين في العالم العربي التذّرع ب�سلوك المذنبين الحقيقيين )الوليات المتحدة الأمريكية 

وال�سين(، وفي الوقت نف�سه، ترك ال�سكان المت�سرريين يتكيفون بقدر اإ�ستطاعتهم في ظل م�ساعدة �سئيلة من الدولة. وفي اأ�سواأ 

الأحوال، قد يكون الزوال بب�ساطة م�سير بع�س الدول الجزرية ال�سغيرة والمجتمعات الأخرى. واإذا ما تم اتباع القول الماأثور 

القديم - فكر عالمًيا، وت�سرف محلًيا- فقد ي�سبح ذلك دون جدوى.

لهذا فاإن ما قد نراه، هو �سيغة لما اأ�سماه هيربرت �سايمون )1956( »تلبية الحاجات«؛ في مقابل الحوافز المادية، فاإن اأ�سحاب 

الم�سالح يقومون باأقل ما يمكن القيام به للحفاظ على تدفق الموارد )وهو ما ل يتنا�سب مع التحديات القائمة( واأن يحافظوا 

على اإر�ساء »المانحين«، في الوقت الذي يدعي فيه المانحون اأنهم »اأدوا ما عليهم«. وال ي�سعى كل من المانحين والمتلقين لتحقيق 

الم�ستوى الأمثل. وبدًل من ذلك يعملون على تقليل المخاطر ال�سيا�سية وخف�س المخاطر البيئية. وافتر�س اأن الأزمة العالمية فيما 

ال�سيا�سيين في االأنظمة الديمقراطية الرا�سخة غير م�ستعدين  اأعادت تعزيز خيار »تلبية الحاجات«. وحتى  2008 قد  بعد عام 
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 2012 يونيو  في   +20 ريو  موؤتمر  اإلى  النظر  يمكن  ال�سعف«.  »بنقاط  ت�سميتها  يمكن  التي  التكييف  اأو  التخفيف  �سوابط  لتاأييد 

كتمرين على »تلبية الحاجات«.

القرار  اأي مدى يمكن ل�سناع  اإلى  تو�سيح  بهذا  وُيق�سد  التكييف.  ب�سيا�سات  ترتبط  تقييم مخاطر  يلي م�سفوفة  فيما  و�ساأقدم 

توؤثر الدول العربية ب�سكل  التكُيف،  ال�سيا�سي. في م�سفوفة  العرب تقييم الحاجة الملحة المرتبطة بالم�سارات المختلفة للفعل 

قليل على خلية »تاأثير مرتفع« و«احتمالية مرتفعة« وذلك في مقابل ال�سين والواليات المتحدة االأمريكية ومنظمة التعاون والتنمية 
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القت�سادية.

ال�سكل 4. تقييم مخاطر �سيا�سات التكيف

احتمالية مرتفعة احتمالية منخف�سة

التعرية بفعل الريحاأ�سراب الجراد في بالد ال�سامتاأثير منخف�ض

تاأثير مرتفع
موجات المد العاتية 

)ت�سونامي(

زيادة انبعاث غازات الدفيئة/

نقاط التحول

يحث المبداأ التحوطي اأولئك الم�سوؤولين على التخطيط لأ�سواأ الحالت اأو على الأقل التخطيط لحالة �سيئة. فاإذا كان احتمال اأ�سواأ 

حالة متدّنًيا اأو اإذا كانت تكاليف اأ�سواأ حالة �ست�ستحق مع الأجيال القادمة، حينئذ �سُي�ستبعد اأي اإجراء حالًيا. يتعذر على المنطقة 

 
16

العربية التاأثير على احتمالت اأ�سواأ الحالت وُي�سير �سجلها مع المعاهدات الجتماعية على ح�ساب الأجيال القادمة.

التكُيف: فن الممكن  .2

ال�سويد والبرتغال لم  الفاعلة، مثل  الأقلية  التراخي، فعلى ما يبدو ثمة عدد من الدول  لي�ست وحدها في معادلة  العربية  الدول 

 AHD( اأبو ظبي من خالل مبادرة مدينة م�سدر اأو حتى تخفيف الآثار. في المنطقة العربية، تهدف  التكُيف  تنفذا �سيا�سات 

2010،؛ ميلز، 2010(، اإلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة الثلث بحلول عام 2020. رغم اأنني قّدمت الأ�سباب المنطقية 

لعدم القيام ب�سيء، ل اأعتقد اأن تلك الأ�سباب المنطقية �سوف ت�سري، خ�سو�سا في �سوء الكثير من ال�سيا�سات التنفيذية ال�سارية 

المفعول. بالفعل، يرى بابيكر واآخرون )2011( اأن العجز في ا�ستخدام الطاقة في العالم العربي هائل جًدا، حيث يتراوح بين 

8 بالمائة من اإجمالي اإمداد الطاقة في المغرب واإلى 17 بالمائة في المملكة العربية ال�سعودية و42 بالمائة في البحرين، وبالتالي 

�سيكون الأمر ذا جدوى اقت�سادية في اتباع �سيا�سات تقليل ا�ستخدام الطاقة. ومع ذلك �سيكون لعملية تخفيف الآثار تلك تاأثير 

عالمي طفيف.

ويمتلك العالم العربي خبرة طويلة في التعامل مع العديد من التاأثيرات المرتبطة بتغُير المناخ. ربما كانت هذه التاأثيرات وا�سحة 

في المنطقة العربية دون غيرها من مناطق العالم وعلى فترات اأطول )رغم اأن الجفاف العظيم الذي �سرب منطقة ال�ساحل في 

ا ميزة �سيا�سية. اأواخر ال�سبعينات قرع ناقو�س الخطر في غرب اأفريقيا(. في هذا ال�سياق، يعد �سوء حظ المنطقة العربية اأي�سً
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ظهرت هذه الم�سكلة منذ عقود في اإطار عمل الحركة المالتو�سية الجديدة- حيث ي�سغط عدد كبير جًدا من ال�سكان على موارد 

الأر�س القليلة جًدا، خا�سة الموارد البرية والمائية. وتبنت العديد من الدول العربية �سيا�سات لعالج التهديدات، اإن لم يكن التغلب 

عليها. ربما لم ت�سجل هذه ال�سيا�سات النجاح المتوقع لها من البداية، لكنها في مكانها، كما بداأ م�سار كبير للتعلم ويوجد الآن فرق 

خبراء ي�ستوعبون هذه التحديات جيًدا.

تعديالت  لإجراء  الحاجة  بعدم  النهج  يتميز هذا  بالفعل.  قائم  ما هو  الفرد على  يعتمد  اأن  يتعين  المناخ،  مع  التعامل  في  لهذا 

كبرى على االتجاهات الحالية للجماعات الم�ستفيدة والدوائر االنتخابية الرئي�سية، كما اأنه ذو قيمة »�سادمة« منخف�سة، ويحد 

من المخاطر ال�سيا�سية. فالمرء يجري ما اأجراه منذ فترة طويلة، ولكن الفارق فقط هو تقديمه اأداء اأف�سل. العالم العربي غير 

مطالب بحل كل الم�سكالت المتعلقة بم�سوؤوليته اأو حتى التغلب على »العجز الديمقراطي« قبل الم�سي قدًما. فهو يعمل من خالل 

الُبنى المحفزة الموجودة لأ�سحاب ال�سلطة ال�سيا�سية .

لنراجع التحديات القائمة بالفعل، والمناطق التي يمكن اأن تبداأ فيها �سيا�سات جديدة بدًل من ال�سيا�سات الأقدم والمناطق التي 

هي بحاجة لمبادرات جديدة.

ال�سكل رقم 5. الب�سمة البيئية وقدرة منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اال�ستيعابية البيئية من عام 1961

الم�سدر: �ساكامان واآخرين 2011، ال�سكل اأ-8، �سفحة 1742
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ال�سكل 6. تكتالت بناء �سيا�سة التكُيف

التحديات الجديدة مناطق البناء التحديات القائمة

الطاقة المتجددة تنظيم الآبار الخا�سة ارتفاع م�ستوى �سطح البحر

عزل ثاني اأك�سيد الكربون وتخزينه اإ�سالح دعم المياه/الوقود ملوحة التربة

الزراعة دون حرث الأر�س جمعية م�ستخدمي المياه التغذية الطبيعية

كفاءة الطاقة الح�سرية اإ�سالحات الأ�سعار التر�سيب المتناق�س

خاليا وقود النقل العام الري بالتنقيط الكثافة الجليدية المتناق�سة

اإدارة المياه / الميثان تحلية المياه اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف

اأحوا�س الكربون معالجة مياه ال�سرف

الوقود الحيوي ال�سحب الزائد للمياه الجوفية

التجارة ب�سهادات اإثبات النبعاثات المجاري المائية عبر الحدود

الزراعة الدقيقة التعرية/الت�سحر

ال�سرائب البيئية وخف�س الإعانات اإدارة الحيوانات المجترة

تخ�سع الأمور المدرجة في العمود الأي�سر اإلى ال�سيا�سات القائمة. يجب اإجراء تقييمات ت�سنيفية لمناطق ال�سيا�سة تلك، ُيف�سل 

على م�ستوى االإقليم، لتحديد نقاط النجاح والف�سل ثم اإدخال الت�سحيحات الالزمة.

يحتوي العمود الأو�سط على الم�سكالت التي يوجد لها حل لكن اإحرازها للتقدم يبقى �سعيًفا. فلها تاأثيرات ملحوظة على التكُيف 

ويجب تقويتها ب�سكل كبير.

اأخيًرا، اأوردنا بالعمود الأيمن المجالت التي هي بحاجة اإلى �سيا�سة جديدة. يتطلب العمود بع�س التعليق.

يتطلع كل كبار م�سدري النفط اإلى م�ستقبل ما بعد نفاذ الوقود الحفري، وفي الوقت نف�سه يمكنهم روؤية الم�سادر المتجددة مثل 

الكربون  ال�سعودية في عزل  العربية  المملكة  وتهتم  الحفري.  الوقود  لزيادة �سادراتهم من  اأدوات  اأنها  وال�سم�س( على  )الرياح 

وتخزينه جزئًيا حيث اأن ذلك �سي�ساعد في ا�سترداد النفط من الحقول القائمة. وتمتلك الجزائر م�سروًعا واحًدا لعزل الكربون 

وتخزينه )عزل الكربون، 2009( وتخطط اأبو ظبي لتخزين الكربون من م�سنع ال�سلب و�سخه في حقل نفط بري )يي، 2012( 

تت�سور  بينما   ،)2012 550 ميجاوات )فيني  �سعتها  تبلغ  الزعفرانة  رياح  الرياح من خالل مزرعة  نحو مزارع  واتجهت م�سر 

ال�سم�سية في  الطاقة  �سل�سلة م�سروعات  اأن  الثانوي،  للتاأمين  الألماني ومجموعة ميونيخ  البنك  التي يدعمها  موؤ�س�سة ديزرتيك، 

الم�سروع ب�سبب ال�سطرابات في  للطاقة. وقد توقف هذا  اأوروبا  بالمائة من احتياجات   15 اأفريقيا �ستوفر ما يزيد عن  �سمال 

تون�س وليبيا والنهيار القت�سادي في اأوروبا )نيوف، 2011(. وقبل الثورات، تعهدت �سوريا بدفع ما يزيد على بليون دولر اأمريكي 

لتطوير م�سادر الطاقة المتجددة. لذا ثمة حاجة لمزيد من هذه المبادرات، وكما �سنرى تالًيا، اأنها قد تكون مربحة وتجارية.

وقد اأدخلت القليل من البالد العربية دعًما لخف�س التلوث )الجزائر والأردن والمغرب( والجزائر حتى اليوم هي الدولة العربية 

الوحيدة التي تح�سل �سرائب على البنزين، ومخلفات الم�ست�سفيات وتخزين المخلفات ال�سناعية )مردان وزين، 2011(.
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الزراعة واإدارة االأرا�سي 2 اأ. 

ب�سبب �سغط  المنطقة طوياًل  عانت  وقد  الإقليمي.  الم�ستوى  على  المناخ  تغير  معادلة  في  اأهمية  الأكثر  المتغير  المياه هي  تعد 

المناخ. يجب  لتغير  نتيجة  المتجددة  اإمداداتها  بالمائة من   25 ن�سبة  يقرب من  تفقد ما  اأن  القادمة  العقود  ويحتمل في  المياه 

التركيز بو�سوح على التكُيف في القطاع الزراعي كونه ي�ستخدم متو�سًطا من الإمدادات المتاحة ت�سل اإلى نحو 80 بالمائة. وتعني 

 .
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المكا�سب ال�سغيرة ن�سبًيا في ا�ستخدام المياه في الزراعة بكفاءة مكا�سب كمية هائلة يمكن ا�ستخدامها في قطاعات اأخرى

هذه هي الأ�سباب المنطقية ل�ستراتيجية المياه بالأردن المذكورة �سالًفا. 

الزراعة �سمن  2010(. وهذه  الدقيقة« )جيبري�س،  »الزراعة  اإلى  االنتقال  الري، هو  االأ�سا�سي، خا�سة في قطاع  التحدي  ويعد 

الزراعات التي تتميز بالقت�ساد في ا�ستهالك المياه اأ�سا�ًسا وتحتوي على نظم اإنتاج مغطاة وم�سغوطة، والري بالتنقيط ومراقبة 

ا  رطوبة التربة من خالل ال�ست�سعار عن بعد ويقترن ذلك بالعديد من البذور التي تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة )انظر اأي�سً

ع�ساف، 2009؛ بن جال، 2006، جودفري، 2010؛ رايمان، 2010؛ وتال 2006(. الزراعة الدقيقة تعد مكلفة، مثاًل في اإ�سرائيل 

تحتاج اأنظمة الري بالتنقيط التي تجرى من خالل الكمبيوتر اإلى ا�ستثمارات بقيمة 2000-3000 دولر اأمريكي للهكتار الواحد 

ا الزراعة دون حرث  وفترة ا�سترداد لراأ�س المال ي�سل اإلى �سبع �سنوات. )بن جال، 2006: 26( قد تت�سمن الزراعة الدقيقة اأي�سً

الأر�س ما يحافظ على الكتلة الحيوية في الأر�س وثمة حاجة للكثير من العمالة لمكافحة الأع�ساب ال�سارة. يجب اأن ي�ساحب 

زيادة الإنتاج ذو الكفاءة المائية تخزين مح�سن وبنية تحتية ت�سويقية.

من  80بالمائة  ن�سبة  على  المحافظة  من  القادمة  العقود  في  المنتجين  المزارعين  �سغار  تمكن  اإذا  التقديرات،  بع�س  ح�سب 

الزراعية  بالمنتجات  الخا�سة  العالمي  الطلب  في  المخططة  الزيادة  تلبية  يتم  قد  حينئذ  الإج��راءات،  عالية  الإنتاج  م�ستويات 

)ماري�س، 2008: 274؛ باريت، 2010(. اإذن فتحدي ال�سيا�سة مكون من �سقين:

1.  تو�سيح ال�ستراتيجيات الزراعية التي تت�سمن كفاءة في ا�ستخدام المياه والمحا�سيل مرتفعة التكلفة،  

2.  م�ساعدة �سغار المنتجين القرويين، خا�سة في المجتمعات الريفية والزراعة البعلية )المروية بماء الأمطار(، 
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على البقاء اإن لم يكن على الإزهار.

ومن وجهة نظر القيادة ال�سيا�سية، يتمثل الخطر في اأن المجتمعات الزراعية الفقيرة لن تتمكن من تحمل ال�ستثمارات المطلوبة 

لالنتقال اإلى الزراعة الدقيقة اأو حتى الزراعة التقليدية المتطورة. في العديد من الدول العربية يعمل في الزراعة ن�سبة ت�سل 

يعي�سون في  اأغلب من  فاإن  اإلى ذلك،  اإ�سافة  واليمن.  وال�سودان  المغرب،  الن�سبة في  العاملة وتزيد  الأيدي  بالمائة من   20 اإلى 

الفقر هم الريفيون. ول تمتلك هذه الن�سبة ال�سكانية الكثير من الثقل ال�سيا�سي. في الأعوام الأربعة الما�سية، عاني ما يقرب من 

1.3 مليون �سوري يعي�س في ال�سمال ال�سرقي من الجفاف، حيث هجروا 160 قرية ونفق ن�سبة 85 بالمائة من الما�سية وذلك دون 

رد �سيا�سي مبا�سر )براون وكروفورد، 2009: 26؛ ورث، 2010(. ولم يت�سح بعد اإذا ما كان لل�سكان النازحين دوًرا مبا�سًرا في 

الثورة ال�سورية في عام 12/2011. قد يترك �سانعو القرار في �سوريا وفي اأي مكان اآخر ال�سكان يدفعون تكاليف التكُيف من خالل 

اأي ا�ستراتيجيات للبقاء يمكنهم اإيجادها.

عمليات الإنتاج التي تتطلب الكثير من العمالة تعد اإحدى المخارج. في �سرق اآ�سيا، وفرت العمالة الزراعية منخف�سة الأجر العمل 

ا لل�سناعات ذات  في �سناعات تناف�سية تتجه للت�سدير )كوريا الجنوبية، وتايوان، وال�سين وفيتنام(. هذه العمالة متوفرة اأي�سً
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ا الزراعة التي ت�ستخدم مزيًجا بين راأ�س المال والمعالجات التقنية المكثفة المقترنة بدخول اأيدي  التوجه الت�سديري وخ�سو�سً

عاملة وفيرة. تحتاج الب�ستنة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ما يبلغ من 120 �ساعة/�سنوًيا لكل هكتار، ما يمثل ع�سر 
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اأو خم�سة ع�سر �سعف ما يحتاجه هكتار القمح )البنك العالمي، 2006(.

• الزراعة المراعية للموارد	

توجد ا�ستراتيجيات عملية للزراعة البعلية )المروية بماء الأمطار( التي ت�ساحب تربية الحيوانات. وقد ا�ستعر�س اأر جيه توما�س 

من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة »اإيكاردا« )2008( العديد من االحتماالت في مجال »الزراعة المراعية 

الزراعة دون حرث  يت�سمن هذا  الوقت ذاته.  للتربة في  الحيوية  الوظيفة  المحا�سيل وحماية  اإلى تح�سين  التي تهدف  للموارد« 

الأر�س، والري الإ�سافي في الأوقات الحرجة في مو�سم النمو، وتوقيت الحرث المنقح، وعينات المحا�سيل المنقحة )التبديل بين 

البقول والحبوب الخ�سنة(، والرعي المخطط، وجمع المياه وزراعة الأدغال كاأحوا�س للكربون.

• التحكم في المياه الجوفية	

يمثل ارتفاع المياه الجوفية وانت�سار الآبار الخا�سة وغير المرخ�سة وغير المراقبة تهديًدا رئي�سًيا للزراعة الم�ستدامة في المنطقة. 

يعد ما يزيد على ن�سف عدد ما تمتلكه �سوريا من اآبار خا�سة والذي يبلغ 200,000 بئر، هي اآبار »غير �سرعية« )دروبي، 2009: 

22(، ودون �سك يوجد ما ل يقل عن 50,000 بئر غير منظم. ويوجد في معظم الدول العربية قوانين تتعلق ب�سجالت اإثبات الملكية 

ا ومراقًبا )انظر برو�س، واآخرون 2007 عامة  »العامة« للمياه الجوفية وتن�س على اأن اال�ستخدام الخا�س يجب اأن يكون مرخ�سً

ودوكالي، 2005 عن المغرب(. وكخطوة رئي�سية للتكُيف، يعد ت�سغيل موظفين في جرد وترخي�س ومراقبة الآبار الخا�سة )لي�ست 

مهمة �سهلة كما يت�سح ذلك من تجربة الأردن: فينوت واآخرين. 2007(

ارتفاع م�ستوى �سطح البحر في م�سر 2ب. 

توجد اأجزاء عديدة من المنطقة العربية مهددة بارتفاع م�ستوى �سطح البحر، لكن لي�س اأكثر مما يتهدد الدلتا في م�سر. وقيا�ًسا 

على الرتفاع الفعلي حتى عام 2100، فاإن الم�سافة المتوقع زيادتها تتراوح بين ن�سف متر اأو اأكثر، الأمر الذي قد يت�سبب في ت�سرر 

من 7 اإلى 11 مليون م�سري. وقد ي�سطر مليونان لالنتقال من اأماكنهم. واأغلب ال�سكان المت�سررين �سيكونون من المجتمعات 

الزراعية. يتعر�س ما يزيد على ن�سبة 12 بالمائة من اأف�سل الأرا�سي الزراعية الم�سرية في دلتا النيل لخطر ارتفاع م�ستوى �سطح 

البحر بمعدل متر )الراعي، 2006؛ نيكول�س وكازينافي، 2010: 1516(. وت�ساهي ظاهرة هبوط االأرا�سي ال�ساحلية واأرا�سي 

الدلتا في م�سر والعالم ظاهرة ارتفاع م�ستوى �سطح البحر من حيث االأهمية. يوؤدي ارتفاع المياه الجوفية ال�ساحلية اإلى الهبوط 

وبالرغم من عدم ارتباط ذلك بالمناخ، فاإن منطقة العمل مالئمة للتكُيف )نيكوال�س وكازينافي، 2010: 1519(. وقد نجم عن 

مجموع ثالث عقود من ارتفاع م�ستوى �سطح البحر والهبوط اإلى اإعادة ر�سم منطقة دلتا النيل في ر�سيد بثالثة كيلو متر )غنيم، 

.)40-39 :2006

يعد التهديد الذي تتعر�س له دلتا النيل مثاًل على نوع خيارات �سيا�سة التكيف التي تواجه القيادة العربية من بين مجموعة كبيرة 

من الق�سايا. هل يخ�س�س اأي �سخ�س بحث عملي لحماية الدلتا )ما يمكن اأن نطلق عليه ا�سم الحل الألماني( اأو هل يخطط 

اأحد لمغادرة مناطق الدلتا والنتقال لل�سكن في مكان اآخر؟ عمراآن فهري )2003( هو اأخر المحللين الذين اأطلقوا ناقو�س خطر 

التهديدات التي تواجه الدلتا. فهو يتوقع عدم حدوث كارثة مفاجئة ويتوقع ارتفاًعا في من�سوب المياه يبلغ حوالي 50 �سم بحلول 
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عام 2100. ويعتقد اأن الم�سكلة يمكن احتواوؤها من خالل ا�ستخدام الحواجز والأربية وم�سدات الأمواج )130(. ويتوقع غنيم 

والراعي وقوع المزيد من التاأثيرات القوية والتي ت�سمل حركات انتقال �سكانية ملحوظة.

االأ�سعار والدعم 2 ج. 

تعد هذه الق�سية اإحدى اأقدم الق�سايا المتنازع عليها �سيا�سًيا. فقد ت�سارعت الحكومات العربية لعقود مع الت�سوهات في موؤ�سرات 

ال�سوق ب�سبب بالأ�سعار الإدارية والدعم المقدم اإلى المنتجين والم�ستهلكين . تتفق تطبيقات التغيرات في ال�سيا�سات الحالية مع 

التكُيف مع تغُير المناخ، لكن فيما بعد يجب اإجراء »ت�سحيحات« اإ�سافية لنجاح عملية التكُيف.

�ستوؤدي التكلفة المبا�سرة اأو غير المبا�سرة للمياه في قطاع الزراعة اإلى انخفا�س ال�ستخدام، وتبني تقنيات محافظة، والنتقال 

اإلى محا�سيل اأكثر تر�سيًدا ل�ستخدام المياه، وكذلك النتقال اإلى محا�سيل ذات قيمة اأعلى )�سيتي، 2006: 8-9(. في المناطق 

الغربية  ال�سفة  في  الإم��دادات  اإجمالي  من  بالمائة   60 من  المحلية  »المجانية«  المياه  ن�سبة  تتراوح  العربي،  بالعالم  الح�سرية 

وتنخف�س حتى ن�سبة 25 بالمائة في تون�س )البنك الدولي، 2007: 52(. عادة ُتفقد ن�سبة 30-40 بالمائة من الإمدادات المحلية 

في نظام الت�سليم.

كما ُيعد دعم الوقود من العقبات التي تواجه جهود التكيف مع تغير المناخ وتخفيف اآثاره. ويعد تاأثير الدعم على ا�ستهالك البنزين 

من الأمور المهمة. ويو�سح معهد الموارد العالمية اأن متو�سط ا�ستهالك الفرد بلغ في اإيران، عام 2003 286 لتًرا �سنوًيا، حيث 

ُيباع لتر البنزين ب�سعر 05. دولر اأمريكي، بينما بلغ متو�سط �سعر اللتر في جميع الدول ذات الدخل المتو�سط 52. دولر اأمريكي 

وبلغ متو�سط ا�ستهالك الفرد 96 لتًرا.

بلغت قيمة الوقود الم�سدر اإلى لبنان 1.5 بليون دولر اأمريكي في عام 2004، اأو ما ُيعادل 7.5 بالمائة من اإجمالي الناتج المحلي. 

ا�ستهلك قطاع النقل 42 بالمائة من اإجمالي هذه القيمة. وربما يكون تحول نقل القطاع العام اإلى التقنية المهجنة وخاليا الوقود 

اإ�سافة اإلى خطوط المترو في المناطق الح�سرية و�سبكة ال�سكك الحديدية التي تربط بين المدن تمثل خطوات مهمة في عملية 

التكيف. وربما اأرادت ال�سلطات العامة اتخاذ تلك التدابير بغ�س النظر عن التغيرات المناخية.

ونظًرا لالحتجاجات على تكلفة المعي�سة التي �سهدتها العديد من البلدان، فاإن التالعب بالأ�سعار والدعم يعد بمثابة ال�سير في 

ا اإزاء �سكان الح�سر الذين �سغلوا مواقع ا�ستراتيجية في الموانئ والعوا�سم  حقل األغام. انتاب القادة ال�سيا�سيين القلق خ�سي�سً

الكبرى )انظر ريت�ساردز ووتر بري، 2008: 264-88(. حيث اأّن الحتجاجات قد ل تعرقل الحياة القت�سادية فح�سب، ولكنها 

�ستنقل مبا�سرة اأمام الإعالم الدولي كذلك. اتجهت العديد من الإ�سالحات المطلوبة في الأ�سعار والدعم اإلى زيادة تكلفة المعي�سة 

ل�سكان الح�سر، ومن ثم قد يختار القادة اإرجاء هذه المطالب )ريت�ساردز، 2008، �سيتي، 2006: 30(.

الم�سادر المتجددة للطاقة 2د. 

الإقليمي  الناتج  اإجمالي  بالمائة من   40 والنفط  الغاز  يمثل قطاع  الحالية.  لل�سيا�سات  التجاهل  اأ�سد حالت  الق�سية  تلك  تمثل 

اأنواع الوقود الحفري عالقات تعاونية بين الدول التي  15(. اأوجدت   :2009 للمنطقة العربية في الوقت الراهن )طلبة و�ساب، 

تتميز بندرة العمالة وت�سدير النفط مع جيرانهم في المنطقة التي تتميز بوفرة العمالة وندرة النفط. وكما �سنرى في الق�سم 
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التنبوؤ  اأثناء  ال�سعودية،  العربية  المملكة  العالم،  م�ستوى  على  النفط  اإنتاج  في  الرائدة  الدولة  اإلى  اإ�سافة  المنطقة  فاإن  التالي، 

.
22

لم�ستقبلها فيما بعد النفط، لم ت�سرع من اأجل الو�سول اإلى تلك الم�سادر

ربما ل توجد منطقة في العالم مالئمة لتوليد طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية قدر العالم العربي حيث تتكون غالبية م�ساحته من 

اأرجاء تجتاحها الرياح ومليئة ب�سوء ال�سم�س. قطعت المغرب وم�سر خطوات مهمة في مجال مزارع الرياح، بينما تعتزم �سوريا 

اكت�ساف م�سادر طاقة بديلة. وعلى النقي�س من ذلك، وجهت العراق اأنظارها على مناف�سة المملكة العربية ال�سعودية في اإنتاج 

العربية ينتظرها م�ستقبل م�سرق في مجال الطاقة المتجددة  اأن المنطقة  الوا�سح  اأنه من  الأ�سا�سية في  النقطة  النفط. تكمن 

)ولكن ل ت�سمن اأنواع الوقود الحيوي الكثيفة بالماء(.
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التحديات العالمية  .V

على  التعاون  اإلى  الحاجة  ب�ساأن  التقليدية  الحكمة  عن  جيًدا   )2010 داودي��ن  ا  اأي�سً انظر   ،33  :2009( وكروفورد  براون  عّبر 

ال�سعيدين الإقليمي/ الدولي:

»من الوا�سح اأن التحدي المتمثل في تغير المناخ هو اأحد التحديات التي تفوق قدرات اأي دولة للتعامل معه 

للحد من  الم�سترك:  التعاون  اأف�سل من خالل  ب�سكل  الم�ستركة  الأمنية  تداعياته  بمفردها. ويمكن معالجة 

انبعاثات غازات الدفيئة؛ وتطوير ا�ستراتيجيات دولية �ساملة لإدارة الهجرة الق�سرية؛ وتقا�سم اأحدث الطرق 

المتبعة للتكيف؛ اإ�سافة اإلى اإدارة الموارد الم�ستركة.«

اإن التعاون الدولي ل ياأتي ب�سكل فطري اأو نتيجة لتحليل الفوائد والتكلفة. ولكنه ياأتي اأ�سا�سًا بثالث طرق: بعد �سيء من الت�سنيف 

للكوارث مثل الحرب العالمية الثانية؛ مقابل تهديد كارثي مثل الحرب النووية؛ اأو عند توفر دوافع كافية لدى اأ�سحاب الم�سلحة 

لتبديد مخاوفهم اأو عدم الكتراث بالتعاون. وفي الوقت الراهن، فاإن الدول العربية يمكن اأن تتاأثر بالطريقة الثالثة فقط.

الألفية  الدولي على وجه الخ�سو�س. وفي هذه  التعاون  العربية �ستعار�س  المنطقة  المادية، فاإن  الدوافع  وعلى الرغم من توفر 

الجديدة، افتقدت الدول المناف�سة القديمة اأهميتها. الكتاب البارز لمالكوم كير، الحرب العربية الباردة، �سدر في 1965 ولكنه 

79/1978(. وبخالف النزاع العربي ال�سرائيلي الذي اأ�سعل فتيل  ا العجمي،  ل يزال يحمل اأهمية حتى يومنا هذا )انظر اأي�سً

ت�سمل  الأط��راف،  تقريًبا منهمكة في نزاعات متعددة  الكبرى  العربية  الدول  فاإن جميع   ،1948 المنطقة منذ عام  الحروب في 

النزاعات مع دول معادية غير عربية مثل العراق واإيران اأو م�سر واأثيوبيا. وقد كان هناك اتجاه �سائد بين �سناع القرار ل�ستعرا�س 

قوة دولهم التي تتعزز ب�سعف دول الجوار. اإن التعاون من الأمور المتاأ�سلة في فكرة المنفعة المتبادلة، وبما اأنه يمكن اإدراك هذا 

المنطق نظرًيا، فاإنه يحدث مقارنة بعمق العمل الإقليمي المعتاد )فار�س واأبو زيد، 2009: 18-514(.

هناك العديد من المناطق التي ل يمكن فيها اإحراز �سوى القليل من التقدم اأو ينعدم التقدم دون تعاون على الم�ستوى الإقليمي: 

الت�سحر؛ واإدارة خطوط تق�سيم المياه، من بينها اإعادة التحريج؛ واالإدارة المتجاوزة للحدود للمياه ال�سطحية والجوفية؛ وارتفاع 

م�ستوى البحار، وجودة الهواء، وت�سمل التلوث ال�سناعي والعوا�سف الترابية. وهذه هي المناطق التي يمكن لالإجراءات التكيفية 

القومية اأن تنغمر فيها ب�سهولة عند تراخي اإحدى دول الجوار.

 ،2007 اإقليمية لتوفير منتديات للنقا�س، مثل مجل�س وزراء البيئة العرب، الذي تاأ�س�س عام  اأنه �ستوجد منظمات  ومن الموؤكد، 

ومركز البيئة والتنمية لالإقليم العربي واأوروبا، الذي م�سى على تاأ�سي�سه حتى الآن ما يزيد عن ع�سرة اأعوام ومقره الرئي�سي في 

م�سر )انظر تقرير التنمية الب�سرية العربية، 2010، لمعرفة المنظمات العربية الأخرى(. �سيتحقق بع�س النجاح في مجال تبادل 

1999. ولكن �سيكون الأمر �سعًبا في المجالت الأخرى القيام  المعلومات كما حدث من قبل في مبادرة حو�س النيل منذ عام 

بمناق�سات وتبادل المعلومات.
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وفي مجال البحث العلمي لم يحقق العالم العربي الماأمول في المجالت كافة، وبالتالي فاإن الأبحاث المخ�س�سة عن تغير المناخ 

ل تمثل ا�ستثناء. توجد منظمتان اإقليميتان للبحث تعمالن على �سد هذه الفجوة جزئًيا وهما: المركز الدولي لالأبحاث الزراعية 

في المناطق الجافة، الذي تاأ�س�س في حلب في �سوريا عام 1975 والمركز الدولي للزراعة الملحية، ومقره في دبي، وتاأ�س�س منذ 

اأكثر من ع�سر �سنوات. 

لن تكفي هذه الجهود القليلة لمواجهة ال�ستراتيجية ال�سائدة لمبادرات ال�سيا�سة الوطنية اأحادية الجانب. ومرة ثانية، يجب ن�سر 

مبداأ فن الممكن. يمكن تنفيذ التعاون الإقليمي ب�سورة اأف�سل من خالل م�سروعات وبرامج عالية التخ�س�س. على �سبيل المثال، 

تنظم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف )اإيقاد( التي تاأ�س�ست عام 1986، اأعمال مكافحة الت�سحر، واأ�سراب الجراد، 

والمجاعات المتكررة في دول القرن الأفريقي وتعمل على الحد منها. 

اإن التركيز المبدئي المحدود نوًعا ما لهيئة الإيقاد يعد نموذًجا يحتذى به. وعلى نحو مماثل، تمول منظمة الأمم المتحدة لالأغذية 

والزراعة جزئًيا العمليات الناجحة للق�ساء على الح�سرات المدمرة لالأرز في تنورين في لبنان بهدف حماية اأ�سجار الأرز الم�سابهة 

في تركيا والجزائر والمغرب وقبر�س. عانى العراق على مدار عقود م�ست من ملوحة التربة العالية في المناطق القريبة من نهري 

دجلة والفرات. و�سوف يزداد الأمر �سوًءا نتيجة ا�ستغالل �سوريا وتركيا للمناطق العلوية. اقترح جون مارتن تروندالين )2008( 

اإن�ساء محطة لتحلية المياه على نهر الفرات في �سوريا ولكن الهدف من ت�سميمها هو م�ساعدة العراق. اإن ارتفاع م�ستوى البحر، 

من المحتمل اأن يوؤثر على 40 مليون �سخ�س تقريًبا يقطنون المنطقة ويت�سبب في تلف م�ساحة 46.000 كم مربع، �سيجعل المنطقة 

جيدة لإن�ساء منظمة علمية ا�ست�سارية اإقليمية لبتكار �سيا�سات واإجراءات تكيفية.

التجارة  .1

يمكن اأن نتخذ التجارة الإقليمية البينية على اأنها رمز لل�سعوبات التي تواجه التعاون الإقليمي ب�سورة اأكثر �سموًل. تقدم المنطقة 

العربية م�ستويات منخف�سة من التجارة وال�ستثمارات الإقليمية البينية على الرغم من انق�ساء عقود في المحاولت. وحتى الآن 

فاإن الجهود الر�سمية تكاد تكون عديمة القيمة اأو قليلة جًدا. تاأ�س�س �سوق عربي م�سترك عام 1965 بيد اأنه ف�سل في تحقيق المزيد 

لأوانه  ال�سابق  يكون من  ربما  اأكبر.  نجاًحا   1989 عام  الآخر  هو  تاأ�س�س  الذي  العربي  المغرب  اتحاد  يحقق  ولم  الندماج.  من 

التحدث عما اإذا كانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تاأ�س�ست عام 1998، واإلغاء التعريفات على التجارة العربية 

البينية في عام 2005، �ستكون اأكثر اإثماًرا. وفي عام 2004، اأربع دول عربية فقط تخطت تجارتها مع دول من ال�سرق الأو�سط 

ن�سبة 10 بالمائة من اإجمالي تجارتها )نولند وباك، 2007: 216(:
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• الأردن 31 بالمائة )اأغلب الواردات من النفط(  

• لبنان 15 بالمائة  

• �سوريا 12 بالمائة  

• اليمن 13 بالمائة  

ومن بين هذه الدول، دولة واحد فقط وهي الأردن تجاوزت ن�سبة �سادراتها للدول العربية الأخرى 6 بالمائة من اإجمالي ال�سادرات. 

)الأردن 13 بالمائة، �سوريا 6 بالمائة(.

وقد كانت القوة التكاملية الكبرى في المنطقة العربية هي العمالة المهاجرة، حيث اأطلق لها العنان لأول مرة بعد الرتفاع الهائل 

العربية  العمالة  الآلف من  ليبيا، مئات  بينها  للنفط، ومن  الم�سدرة  الدول  ا�ستقطبت  1973. حيث  النفط في عام  اأ�سعار  في 

لت�سييد بنية تحتية لم تتوفر لديهم من قبل. والآن يتواجد الم�سريون، والفل�سطينيون، واللبنانيون، واليمنيون وجن�سيات عربية 

اأخرى في القطاعات القت�سادية كافة ف�ساًل عن الباك�ستانيين والهنود والفلبينيين، وغيرهم. وفي عام 2009، بلغ عدد العمال 

المغتربين في المملكة العربية ال�سعودية وحدها ما يقرب من 5.5 مليون �سخ�س من بين اإجمالي قوة عاملة تقدر بعدد 8 مليون 

�سخ�س )�سندوق النقد الدولي، 2011(. ومع ذلك، فعند احتدام التوترات ال�سيا�سية الإقليمية، ربما يكون العمال المغتربين اأول 

من يرحلون اإلى بالدهم. وكان هذا هو م�سير العمالة اليمنية في المملكة العربية ال�سعودية والعمالة الفل�سطينية في الكويت عام 

1991 عند غزو العراق للكويت، وكذلك في ليبيا اأثناء اأحداث العنف التي دارت في 2011.

وكان مجل�س التعاون الخليجي الذي تاأ�س�س عام 1981 )الذي ي�سم البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية ال�سعودية، 

والإمارات العربية المتحدة(، وقد اأحرز نجاًحا اإلى حد ما فيما يخ�س التعاون الإقليمي عما اأحرزته باقي دول العالم العربي، 

حيث اأن�ساأ اتحاًدا جمركًيا عام 2003، بيد اأنه ل يوجد لدول المجل�س عملة موحدة حتى الآن. وقد فر�ست اأزمة منطقة اليورو، 

بداأت في 2010 واحتدمت في 2012، حالة عامة من الحذر بين دول مجل�س التعاون الخليجي. اإن اقت�ساديات النفط بالمنطقة 

بمثابة المحرك لدول مجل�س التعاون الخليجي، حيث تعمل على اإطالق ال�ستثمارات من خالل �سناديق الثروة ال�سيادية و�سناديق 

التنمية الإقليمية، مما يوؤدي اإلى زيادة الطلب على ال�سلع والخدمات. 

التجارة والزراعة الدقيقة 1اأ. 

المياه الفترا�سية

يو�سح ال�سكل 5 العجز المتزايد في الطاقة الإنتاجية الحيوية بالمنطقة. ول يوجد �سوى دولتين، م�سر وال�سودان، تتوفر لديهما 

طاقة اإنتاجية حيوية اإيجابية. ُيحدد عجز الطاقة الإنتاجية الحيوية الإقليمية في الغالب من خالل تحديد عجز الإنتاج الزراعي 

2012(. �سيتزايد  20 بليون دولر �سنوًيا )جايو�سي،  ال�  بالمنطقة. تتجاوز قيمة الواردات الغذائية الإقليمية في الوقت الراهن 

هذا العجز بدرجة كبيرة مع ظاهرة الحترار العالمي وهو الأمر الذي �سيوؤثر على منطقة حو�س البحر المتو�سط وال�سرق الأو�سط 

تاأثر  2011(. كما �ستتاأثر ب�سدة محا�سيل الحبوب بوجه خا�س مع  2007، نوك�س، جيه دابليو، واآخرون.  تاأثيًرا �سديًدا )كلين، 

الأرز وق�سب ال�سكر بدرجة اأقل. �سيعو�س ما ُيعرف بتخ�سيب الكربون الناتج عن �سحنات انبعاثات غازات الدفيئة المتزايدة عن 

خ�سائر الإنتاج اإلى حد ما، بيد اأن التاأثير الإيجابي �سيتال�سى حال زيادة درجة الدفء عن 2 درجة مئوية.
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�ستكون التجارة في المنتجات الغذائية جزًءا جوهرًيا في عملية التكيف مع تغير المناخ في العالم العربي. اإن القاعدة الأ�سا�سية 

تقول اإن المناطق الرطبة �ستزداد رطوبة والمناطق الجافة �ستزداد جفاًفا. ُتعد التجارة الزراعية بين المناطق الجافة والرطبة 

من �سروريات البقاء. ل يزال كالين يعر�س تحذيًرا �سديًدا )2007: 33(:

»ال يمكن التعوي�س عن انخفا�س المتو�سط العالمي للمحا�سيل الناجم عن تغير المناخ من خالل اللجوء اإلى 

التجارة على الم�ستوى العالمي.«

يتعين على العالم العربي بالكامل المرور بمرحلة انتقالية مختلفة للزراعة تعتمد على طريقة فاعلة في ا�ستخدام المياه وزراعة 

عدة  اأجزاء  في  الوقت  لبع�س  النتقال  بهذا  جارًيا  العمل  وظل  للت�سدير.  منها  كبير  جزء  ُيخ�س�س  القيمة،  مرتفعة  محا�سيل 

 Making the Most of Scarcity بالمنطقة. بالرجوع اإلى منطقة اأغادير بالمغرب وغرب الدلتا في م�سر، لحظ موؤلفو كتاب

)البنك الدولي، 2007: 50(:

م�ستويات  على  تعريفات  دفع  في  ويرغبون  ت�سديرها  اأجل  من  القيمة  مرتفعة  محا�سيل  المزارعون  يزرع  المثالين،  كال  »ففي 

ن تلك التعريفات بدورها اأ�سحاب  ل�ستعادة كامل التكلفة من اأجل الح�سول على خدمات مياه ذات نوعية جيدة موثوق بها. ُتمكِّ

 
23

الم�سروعات الخا�سة من ا�ستعادة تكلفة ال�ستثمارات من خالل التدفقات النقدية.«

ِا�ْسَتْحَدَث  الممطرة.  المناطق  من  واللحوم  والدواجن  الحبوب  ا�ستيراد  من خالل  الغذائي  الأمن  تحقيق  اإلى  المنطقة  �ست�سعى 

طوني األين )1998( م�سطلح »المياه االفترا�سية« لو�سف المياه الموجودة في اأي وحدة من وحدات المنتجات الزراعية. لقد كان 

ال�سرق الأو�سط م�ستورًدا بحًتا للمياه الفترا�سية منذ زمن كبير. وفي العقد الما�سي، بلغ معدل ال�ستيراد ال�سافي ال�سنوي ما 

يوازي 30 بليون متر مكعب )bcm(، اأو ما يعادل تقريبًا متو�سط التدفق ال�سنوي اإلى نهر الفرات. ت�ستورد م�سر وحدها 20 بليون 

اأي ما يقرب من ن�سف ح�ستها ال�سنوية في نهر النيل. بينما ت�ستورد الأردن ب�سكل ملحوظ ما يعادل تقريبًا خم�سة  متر مكعب 

اأ�سعاف اإمداداتها من المياه المتجددة �سنوًيا. يتم ا�ستيراد حوالي 12 بليون متر مكعب من اإجمالي ورادات المياه الفترا�سية 

بالمنطقة من اأمريكا ال�سمالية )الفا�سل ومارون، 2008: 101(
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ال�سكل 7. واردات المياه االفترا�سية لعام 2003*

الدولة
كمية ال�ستيراد ال�سنوي للمياه 

الفترا�سية بالبليون متر مكعب

11الجزائر

19م�سر

7اإيران

1.4العراق

13المملكة العربية ال�سعودية

4.1الإمارات العربية المتحدة

5.8المغرب

5الأردن

4.1-�سوريا

*البنك الدولي، 2007: 144.

في عام 2003، كانت �سوريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي ُتعد م�سدًرا �سافًيا للمياه الفترا�سية.

ول يمكن للمرء ال�ستهانة بحجم المغامرة التي يتعين على العالم العربي خو�س غمارها. اإن م�سير العالم العربي الآن يتوقف على 

الأ�سواق الزراعية العالمية اإلى حد كبير. ت�سعى الدول الغنية بالنفط، من خالل �سناديق الثروة ال�سيادية، اإلى تاأمين المنتجات 

الزراعية من خالل ا�ستئجار الأرا�سي اأو �سرائها في اأثيوبيا، وال�سودان، ومدغ�سقر، وباك�ستان، وتايالند، واأي اأماكن اأخرى )جونز، 

ا اإلى هذه المجموعة من خالل اإجراء م�سروعات لها في ال�سودان.  2011(. وقد ان�سمت الأردن اأي�سً

من  ولجملة  ال�سودان.  على  غالبيتها  وركزت   ،1973 عام  بعد  م�سابهة  تجربة  العربي  العالم  في  بالنفط  الغنية  الدول  خا�ست 

االأ�سباب، باء االأمر بالف�سل. وعلى نحو مماثل اليوم، هناك دليل يوؤكد اأن »اال�ستيالء على االأرا�سي« في اأفريقيا واآ�سيا ربما يكون 

اأمر من ال�سابق لأوانه. ورغم البيانات ال�سحفية، لم يحدث على الأر�س �سوى القليل حتى الآن )فيرهوفين وفوريتز، 2012(. وفي 

اأي حدث، ربما يكون من المتوقع اأنه حال ت�سديد الخناق على اأ�سواق ال�سلع العالمية، كما حدث من قبل في ربيع 2008، فاإن الدول 

الم�سيفة لال�ستثمارات الزراعية العربية يمكن اأن تفر�س قيوًدا اأو موانع للت�سدير في قطاعاتها الزراعية.

التعوي�ص  .2

نظًرا لأن العالم العربي ل يمكنه القيام بدور فاعل في الحد من اآثار تغير المناخ كون الدول العربية ل تنتمي اإلى الدول الباعثة 

ن�سبة  في  الكبرى  المكانة  تحتل  التي  الدول  امتثال  ب�سبب عدم  التكيف  المبذولة في مجال  تندثر جهوده  ربما  ا  واأي�سً الرئي�سة، 

انبعاثات غاز الدفيئة للحد من هذه النبعاثات، فاإن الحافز الوحيد لأ�سحاب الم�سالح من العرب من اأجل اتخاذ اإجراءات تكيفية 

كبيرة هو دفع التعوي�سات.

وتعي الدول العربية جيًدا هذه الحقيقة. ومن ثم، ان�سموا اإلى دول اأفريقية في نوفمبر 2009، في فترة الإعداد لموؤتمر كوبنهاجن، 

لطلب )تقرير التنمية الب�سرية العربية، 2010: 44(:

40 بالمائة على  1 الدول التي �ستحد من انبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة  اأحكام ملزمة قانونًيا ... للملحق 

الأقل عن م�ستويات عام 1990 بحلول عام 2020 وبن�سبة انخفا�س تتراوح بين 80 بالمائة اإلى 95 بالمائة 
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ا اأنه يتعين اأن يكون التعوي�س ملزم قانونًيا ويجب اأن  بحلول عام 2050 عن م�ستويات 1990. كما تقرر اأي�سً

يعادل 0.5 بالمائة من اإجمالي الناتج المحلي للدول النامية.« 

ويت�سح اأن اقتراح التعوي�س قابل للتطبيق في المنطقة العربية. ُيقدر البنك الدولي )2010: 4( تكاليف عملية التكيف في منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بنحو 3-4 بليون دولر �سنوًيا. يوجد عدد من الو�سائل يمكن من خاللها توفير هذه التعوي�سات. 

يوجد في الملحق 1 تعهدات ت�سل اإلى 30 بليون دولر حتى عام 2020 لم�ساعدة الدول النامية على التكيف اإ�سافة اإلى تعهدات 

2010(. ويعمل مرفق البيئة  100 بليون دولر )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  اإلى  2020 ت�سل  على المدى البعيد بعد عام 

العالمي منذ عام 1991 واأنفق ما يقرب من 40 بليون دولر على الم�سروعات البيئية في 180 دولة. اأن�ساأ البنك الدولي �سندوق 

ال�ستثمار المناخي بقيمة 1.6 بليون دولر. اإن فر�س �سريبة تبلغ 2بالمائة على اآلية التنمية النظيفة )انظر ما يلي( يمكن اأن 

ي�سيف من 300 اإلى 600 بليون دولر اأمريكي اإلى �سندوق التكيف، الذي تاأ�س�س في دي�سمبر 2007. يوجد �سناديق اأخرى عديدة 

)انظر هاري�سون، 1999: الع�سري، 2009: 156، البنك الدولي، دبيلو جي اآر، 2010: 263 للح�سول على قائمة مف�سلة(..

بلغت قيمة �سوق تجارة النبعاثات العالمية في عام 2006 30 بليون دولر اأمريكي )تقرير التنمية الب�سرية العربية 2010: 50(، 

رغم اأن الدول العربية لم يكن تواجدها ملحوًظا. توجد احتمالية للتجارة ب�سهادات اإثبات خف�س النبعاثات بموجب اآلية التنمية 

النظيفة التي انبثقت عن موؤتمر ريو عام 1992 وموؤتمر كيوتو عام 1997. يتوقع البنك الدولي لعام 2012 ت�سجيل منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا ل�15 �سهادة معتمدة لخف�س النبعاثات فقط، بقيمة 182 مليون دولر، اأو 1 بالمائة من الإجمالي المقترح 

)البنك الدولي، تقرير التنمية العالمية، 2010: 262(

توجد تجارب للحد من النبعاث والتجارة جاري تنفيذهما الآن في التحاد الأوربي، و�سمال �سرق الوليات المتحدة، واليابان، ونيو 

�ساوث ويلز )انظر راينود وفلبرت، 2007(. ومن الجدير النظر اأنه قد ل تدر�س المنطقة العربية ول منطقة ال�سرق الأو�سط اأو 

�سمال اأفريقيا مبادرة خف�س النبعاثات والتجارة. توجد تباينات كبيرة في كثافة الطاقة لكل وحدة من اإجمالي الناتج المحلي في 

ا جذابة لنتقال  العالم العربي، الأمر الذي يتوافق مع تباينات الثروة القومية. ومن الوا�سح اأن حد النبعاث والتجارة يقدمان فر�سً

بع�س الثروات من الدولة الغنية اإلى الدول الفقيرة. 

تراودهم  ال�سعودية،  العربية  المملكة  راأ�سهم  على  العربي،  العالم  في  النفط  م�سدري  اأن  حقيقة  على  تقفز  التوقعات  هذه  كل 

�سكوك كثيرة فيما يخ�س جدول اأعمال موؤتمر كيوتو- كوبنهاجن. اأيدت بلدان منظمة الدول العربية الم�سدرة للنفط منذ �سياغة 

بروتوكول كيوتو ح�سول الدول المنتجة للنفط على تعوي�سات عن خ�سائر تجارة النفط التي تكبدتها ب�سبب �سيا�سات تغير المناخ 

)دول�ساك، 2001: 418؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2010: 13(.

ربما ُيلقي التناق�س ال�سديد الذي اأظهرته المملكة العربية ال�سعودية على مدار عدة اأعوام، و�ساد عالقتها مع ال�سين، ورو�سيا، 

والوليات المتحدة للتخفيف من حدة نتائج تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2007، بظالله على الم�سهد 

ا جريدة جلف تايمز Gulf Times عدد نوفمبر 2011( تقرير عن  العربي. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2010 انظر اأي�سً

مالحظات كوبنهاجن: 
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»يمكن القول باإيجاز اأن الدول العربية لم ُي�سمع لها �سوت في كوبنهاجن. وهذا ي�سف الت�سرذم ال�سيا�سي التي 

تعاني منه المنطقة اأو عدم الكتراث بق�سايا تغير المناخ. اإن نق�س الم�ساركة هذا من الأمور الموؤ�سفة خا�سة 

اأنه يوجد كميات طاقة كامنة كبيرة في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وخا�سة طاقتي ال�سم�س والرياح.«

ومع ذلك، اأطلقت الإمارات العربية المتحدة، التي يوجد بها اأكبر عدد من الب�سمات البيئية في العالم للفرد، عام 2006 مبادرة 

الب�سمة البيئية )the Environmental Footprint( �سمن جهودها للمراقبة الذاتية. اأن�ساأت اأبو ظبي مدينة م�سدر ومعهد 

للوكالة  عالمًيا  مقًرا  م�سدر  مدينة  اأ�سبحت  الطاقة.  وا�ستخدام  الم�ستدامة  الح�سرية  التنمية  لعر�س  والتقنية  للعلوم  م�سدر 

الدولية للطاقة المتجددة )IRENA( )كونروي، 2011(.

وخالل فترة الإعداد لموؤتمر ريو 20+ المنعقد في يونيو 2012، كانت هناك بع�س الدلئل على حدوث تغير في موقف المملكة 

العربية ال�سعودية. اأدركت المملكة اأن اإيجاد م�سادر وقود بديلة من �ساأنه توفير المزيد من النفط والغاز للت�سدير. وقد اأعلن 

وزير النفط ال�سعودي على النعيمي، الذي �سبق اأن و�سف الطاقة المتجددة باأنها »كابو�س«، في يناير 2012 في لندن اأنه يتعين 

على المملكة العربية ال�سعودية تولي زمام المبادرة فيما يخ�س م�سكالت الحتبا�س الحراري واإيجاد م�سادر للطاقة المتجددة.
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الخاتمة  .VII

حاولنا تقييم الحتمالت المتعلقة بالإجراء ال�سيا�سي من باب التكيف مع تغيرات ال�سوق في اإطار �سياق الأنظمة ال�سيا�سية ال�سائدة 

في المنطقة العربية. وهذه االأنظمة تعر�ست لالهتزاز اإن لم يكن االإ�سقاط كما حدث في بع�س الدول )من المبكر جًدا الحديث 

عن هذا(.

 وحتى وقتنا الحالي، فاإن �سغوط جماعات الم�سالح وجماعات ال�سغط، اأو الراأي العام، اأو الموؤ�س�سات االأمنية/ الع�سكرية ذاتها 

اإما اأنها غير موجودة، اأو غير موؤثرة، اأما فيما يخ�س الأجهزة الأمنية، فاإنها تبقى �سلبية اإزاء الدفاع عن ق�سايا البيئة.

وكذلك فاإن �سعف الم�ساءلة في المنطقة ربما يعني اأن ال�سلطات ال�سيا�سية لديها القدرة على اتخاذ اإجراءات غير ماألوفة في 

عملية التكيف، اإذا لزم الأمر. ولكن من غير المحتمل قيامهم بهذا. ت�سير ال�ستجابات ال�سيا�سية فيما م�سى، وخا�سة تلك التي 

انبثقت عن الأزمة التنظيمية والمالية في الثمانينيات اأن التهديدات التي تتعر�س لها تمويالت الدول �سينتج عنها فعل �سيا�سي اأكثر 

من التهديدات المنبثقة عن م�سائل الرفاهية الجتماعية. ومع ذلك، ففي مقدمة متغيرات اأي �سيا�سة من المحتمل اأن توؤثر على 

العقد الجتماعي الذي ي�سكل اأ�سا�س المعادلة ال�سيا�سية: فقليل من الرعاية الجتماعية يوؤدي اإلى باع كبير من الخ�سوع ال�سيا�سي.

وفي هذا االإطار نجد اأنه في الدول التي اأدت االنتفا�سات فيها اإلى تغييرات كبيرة - م�سر، وتون�س، وليبيا، واليمن، فاإن ال�سغوط 

المبا�سرة على القادة الجدد كانت من اأجل تح�سين الرعاية واإيجاد وظائف اأو تاأمينها. اإذا �سارت ال�سيا�سات البيئية في اتجاه 

معاك�س لهذه ال�سغوط، ف�ستكون ال�سيا�سات البيئية �سيا�سات خا�سرة. 

النمو  اأن  لعقود م�ست  اعتبر  انق�ست. ولطالما  المناخ على مدار عقود  لتغير  �سلبية  اأعرا�س  العربية  المنطقة  انت�سرت في  لقد 

اأن تم و�سع �سيا�سة طويلة الأمد بالمنطقة،  اأنه من ح�سن الحظ  ال�سكاني والفقر هما ال�سببان المبا�سران لهذه الأعرا�س، بيد 

للتغيرات  الفاعلة  ال�ستجابات  عليها  تعول  اأن  يمكن  التي  الأمور  وهي  لدعمهم،  وخبرات  وموارد  الماهرة،  العمالة  اإلى  اإ�سافة 

المناخية. واإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الجهود المتجددة ال�ساعية اإلى تطبيق ال�سيا�سة القائمة وتعزيزها ل توؤدي اإلى اإثارة ق�سايا ت�سكل 

تهديًدا اأكثر على الأنظمة ال�سيا�سية. قد ياأ�سف البع�س على هذه الحقيقة، لكن لي�س الأ�سخا�س الذين يدركون اأن �ساعة التغييرات 

ال�سيا�سية لي�ست الآن في جانب التعامل الفاعل مع ظاهرة الحتبا�س الحراري.

وفي مبادرات الإ�سالح التنظيمي وال�سيا�سة البيئية ال�سابقة، توجد اأطراف اإقليمية اأخرى ا�ستطاعت �سياغة الأجندة ال�سيا�سية 

بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية وجهات حكومية. وعندما تجد هذه الأطراف الدعم من ِقبل وكالت م�ساعدات متعددة 

الأطراف وثنائية الأطراف فاإنه يمكنها حينئذ تحقيق اإنجازات عظيمة. توجد هذه المجتمعات المعرفية بكثافة وتتميز بن�ساطها 

وفاعليتها في المنطقة العربية.
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لي�س في و�سع  اإن وجد،  البحر،  ارتفاع م�ستوى  بالن�سبة لم�سكلة  اأن الحل  اإقليمًيا، كما  تعاوًنا  ال�سيا�سية  التحديات  ت�ستلزم بع�س 

ا في اإنجاز عمل مهم لي�س كبيًرا، ولكن اإذا تم التركيز على الم�سكالت بجدية مع تي�سير جداول  المنطقة العربية. اإن الأمل هنا اأي�سً

الأعمال، فحينئذ �سيكون التعاون الإقليمي الدولي ب�ساأن م�سكلة الت�سحر، واإدارة تجمعات الأمطار، ومعالجة م�سكالت الالجئين، 

�سمن اأ�سياء اأخرى، ممكًنا ب�سورة اأف�سل.

ونظًرا لأن المنطقة العربية ل يمكنها التاأثير بدرجة كبيرة على النبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، كما اأنه من الممكن اأن تذهب 

الإجراءات التكيفية هباًء اإذا لم تحقق الدول التي تحتل المكانة الكبرى في ن�سبة انبعاثات غاز الدفيئة ن�سب انخفا�سات كبيرة، 

فاإنه مهما اُتخذ من اإجراءات تكيفية �سيلتزم الأمر الح�سول على تعوي�سات من دول الملحق 1. ت�سير تقديرات التكاليف التكيفية 

المحتملة اأن هذه التعوي�سات قابلة للتطبيق.

 العديد من الإجراءات التكيفية ال�سديقة للبيئة تكون مجدية من الناحية القت�سادية بح�سب طبيعتها. اإن مزيًدا من اإجراءات 

كفاءة الوقود تكون مفيدة بالن�سبة لم�ستوردي الوقود الحفري، بينما يكون اللجوء اإلى م�سادر الطاقة المتجددة مفيد لم�سدري 

اأنواع الوقود الحفري. كما يت�سح اأن اإ�سدار تراخي�س التجارة الإقليمية في الكربون لها منطق اقت�سادي قوي. اإن الرتقاء بم�ستوى 

المزارعين في العالم العربي ل ُيعد خياًرا بل �سرورة اإذا اأريد لهذا القطاع اأن ي�ستمر. وتوجد تدابير كلية كثيرة من اأجل تعزيز 

مدار  على  الم�سكالت  هذه  يواجه  العربي  العالم  ظل  لقد  المتطور.  للحدود  العابر  التعاون  بينها  من  المياه،  ا�ستهالك  تر�سيد 

اأوقات طويلة وكان الأمر اأن تتعامل الموارد الب�سرية مع هذه الم�سكالت. اإن العن�سر المفقود هي القيادة ال�سيا�سية التي تبتغي 

تفعيل ذلك.
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قائمة االخت�صارات

المنتدي العربي للبيئة والتنمية  AFED

العمل المعتاد   BAU

بليون متر مكعب  bcm

مجل�س وزراء البيئة العرب  CAMRE

عزل الكربون وتخزينه  CSS

اآلية التنمية النظيفة  CDM

ومركز البيئة والتنمية لالإقليم العربي واأوروبا  CEDARE

�سهادات اإثبات خف�س النبعاثات  CER

لجنة الأمم المتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا  ESCWA

منظمة الأغذية والزراعة  FAO

مجل�س التعاون الخليجي  GCC

غازات الدفيئة   GHG

المركز الدولي لالأبحاث الزراعية في المناطق الجافة  ICARDA

الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف  IGADD

الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ   IPCC

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IRENA

جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية  KAUST

MENA  منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا: ُي�ستثنى من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

لدى البنك الدولي تركيا واإ�سرائيل ولكن ت�سمل اإيران  

منظمة الدول العربية الم�سدرة للنفط   OAPEC

منظمة التعاون والتنمية القت�سادية  OECD

منظمة الدول الم�سدرة للنفط  OPEC

ارتفاع م�ستوى البحر   SLR

الإمارات العربية المتحدة   UAE
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التقنيات  با�ستخدام  مخلفات  من  تمت�سه  ]ما[  وكذلك  ال�سكان  وي�ستهلكه  ما  منطقة  تنتجه  ما  كمية  هي  البيئية  »الب�سمة   
17

ال�سائدة.« فهي تقي�س الطلب على الموارد البيئية المتاحة. تقي�س القدرة ال�ستيعابية البيئية الموارد المتاحة. وتعاني منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من نق�س الموارد منذ عقود. انظر �ساكمان واآخرين 2011 والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، 

.2012

وال ت�سبب اأي من �سيا�سات التكُيف اأي م�سكلة »قبول« لدى الجماعات االإ�سالمية.  
18

وبح�سب دروبي )2009: 32( ُتقدر كفاءة الزراعة بالري في �سوريا بن�سبة 30 بالمائة.  
19
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فينوت، واآخرون )2007( يو�سح اأن المنتجين البدويين في ه�سبة الأردن قادرون على تحقيق دخل اأ�سري مرتفع ن�سبًيا مع   
20

العتماد على زراعة الفواكه والمك�سرات والخ�سراوت وتربية الحيوانات.

ودعم  العمل  على  القادرين  ال�سباب  ال�سكان  ن�سبة  فيه  تزيد  الذي،  الديموجرافي؛  بالتق�سيم  ي�سمى  ما  اأوجه  اأحد  يعد هذا   
21

المجموعات الأقل عدًدا من الأكبر منهم �سًنا.

الفتتاح الكبير لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية )KAUST( خارج جدة بناًء على حاجة المملكة لإعداد نف�سها اإلى   
22

مرحلة ما بعد النفط. ترجع نواة هذا الم�سروع اإلى الثمانينيات، اأثناء النخفا�س الن�سبي في اأ�سعار النفط العالمية. عملت 

�سركة اأرامكو ال�سعودية، �سركة نفط مملوكة للدولة، كمدير م�سروع لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية.

 من الماء اأن الخ�سروات بقيمة 50 �سنت من دولر اأمريكي تحقق نحو �ست اأ�سعاف القمح بقيمة 8 �سنت من 
3
يظهر تحول م  

23

الدولر الأمريكي، اأو لحم الأبقار )با�ستخدام كميات من المياه اأكثر بكثير من القمح اأو الخ�سروات( بقيمة 5 �سنت. )البنك 

الدولي، 2007: 36( ولكن تحتاج الخ�سروات اإلى اأن تتم زراعتها بالقرب من الأ�سواق اأو و�سائل النقل الموثوقة اإلى الأ�سواق. 

العائدات  ا )Venit 2007( على  اأي�سً انظر  اأو �سرق �سوريا.  النيل  اأعالي  المثال، في حو�س  لي�ست مثالية، على �سبيل  فهي 

الن�سبية للمحا�سيل في الأردن. 
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