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 تضج خمتلف األوساط االكاديمية والعلمـية والديبلوماسية واإلعالمية بموضوع
التغريّ املناخي حتى بات حيتل موقعاً حمورياً يف قضية البيئة . والتغريّ املناخي يعني
عىل ما هو متداول به يف الوقت الراهن ، إرتفاع حرارة اهلواء املحيط بكوكب األرض،
ويُـدعى اإلحرتار العاملـي . وشاع يف سياق تنـاول التغريّ املناخـي وأخطاره مفهوم
اإلحتباس احلراري وجرى ربط هذا وذاك بالنشاط البرشي بفعل الثورة الصناعية.
لكن األرض شهدت عىل مدى تارخيها الطبيعي متغريات مناخية عديدة، واإلحتباس
احلـراري ظاهرة مالزمة لكوكب األرض منذ أن وُجد هذا الكوكب مع غالفه الغازي

يف عالقته مع الشمس ، ولواله النتفت احلياة عن االرض)1(.
كام شاع أيضاً يف املدة األخرية أن أنشطة اإلنسان املتنامية، أنتجت كميات كثرية من
الغازات يف اجلو، فارتـفعت بالتايل القدرة عىل حجز إضـايف لكمية احلرارة بام يزيد
مـن اإلحتباس احلـراري ويرفع حـرارة اهلواء . عىل أن القضـية البيـئية املنـاخية
والقائمة عىل معـادلة جتمع التغري املنـاخي، اإلحتباس احلـراري، اإلحرتار العاملي
واألنشطة البرشيـة، مل تلبث أن صار هلا مضاعفات إقـتصادية وسياسية  ادّت اىل

نزاعات جيوبوليتيكية عىل املستوى الدويل)2( . 
 يف	التغريات	املناخية	

ان التغريات املناخيـة هي من عمر األرض وغـالباً ما كـان مناخ األرض قبل ظهور
اإلنسان يف الطور اجليـولوجي الرابع ، اعىل  حرارة ممـا هو عليه اآلن . أما اسباب
هذه التغريات فهي عديـدة ، منها ما هو فلكـي دوري وغري دوري ، ومنها ماهو من
داخل األرض مرتبط باألنشطة التكتونيـة الباطنية وانعكاساهتا  يف املحيطات وعىل
سطح األرض . يف الطور اجليولـوجي الرابع شهد اإلنسان تبـدالت مناخية عديدة
تراوحت بني حقب جليـدية وحقب دفيئة. ويف تتبعنا هلـذه التبدالت السيام القريبة

الـتغيّــر املنـاخـي والنـزاعـات
اجليوبوليتيكية 

)*(  بــــاحـث وأسـتــــاذ
جامعي - لبنان.
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نسبياً مـن واقعنا الراهن ، نجد انه منذ حوايل 150 الف سنة ، شهدت األرض بداية
مرحلة من املناخ احلار استمرت حـوايل 75 الف سنة ، تلتها مرحلة مناخية باردة ،
جليديـة وصقيعية يف املنـاطق املعتدلة حـالياً ، انتهت منـذ حوايل 20 الف سنة من
وقتنا الراهن ، لتبدأ منذ ذلك التاريخ تدرجيياً مرحلة مناخية حارة هي املرحلة التي
نعيشهـا اليوم . وقد  شهدت املرحلة األخرية هذه ومـا تزال تشهد متغريات مناخية
ثانوية أو تفـصيلية كانت احلرارة تشتد حيناً وتنخفض حيناً آخر، كام اختلفت هذه

التغريات من منطقة اىل أخرى . 
اىل ذلك ويف هـذا السياق ،  يمكن اإلشارة ، اىل أنـه بعد امليالد ، تعرض مناخ األرض
لتحـوالت ، أمكن تتبعها، عىل هذا القدر أو ذاك من الدقة  ال سيام يف النصف الشاميل
مـن الكرة األرضية ، ويف القـارة األوروبية عىل وجه التـحديد حيث تـبني أن مناخاً
حاراً جاوزت فيه معدالت احلرارة املعـادالت الراهنة ، امتد منذ عام ألف بعد امليالد
حتى منتصف القـرن الرابع عرش، بعدها انخفضت احلـرارة تدرجيياً عن معدالهتا
احلـالية واستـمر انخفاضهـا حتى منـتصف القرن التـاسع عرش ، وأُطلق عىل تلك
petit âge glatالفرتة الحقـاً، أي بعد دراستها مؤخـراً ، اسم العرص اجلليدي الصغري
ciaire، ثم عاودت احلرارة منذ منتصف القرن التاسع عرش ارتفاعها، وهو األرتفاع

الذي جرى ربطه بنمـو واتساع الثورة الصناعية . عىل الرغم من ان االرض شهدت
تغريات مناخية بمراحل دفيئـة وحارة قبل ظهور اإلنسان  وقبل الثورة الصناعية ،
اال أن ذلك مل يمـنع البعض من أن يقـرن اإلحرتار الذي بـدأ يف القرن الـتاسع عرش
باألنشطة االقـتصادية  التي تزيـد من انبعاث الغازات املسـببة إلشتداد اإلحتباس
احلراري . مل تصل الـثامنينات من القـرن العرشين املنرصم حتـى انترشت الفكرة
الـتمحورة حول دور اإلنسان يف اإلحرتار العـاملي ، وتكاثرت تباعـاً السيناريوهات
اخلاصة بانعكاساته يف وسائل اإلعالم ، مثل حتوالت يف الدورة اهلوائية ومفاعيلها
يف مـسارات األعاصري وشـدهتا ، وأثرهـا يف التيارات البحـرية وإجتاهـاهتا مع ما
سيؤدي ذلـك اىل تباينات حرارية عىل اليابـسة ويف املحيطات ثم إىل ذوبان اجلليد يف
القطبني وعىل اجلبال العاليـة يف العامل، وبالتايل إرتفاع مـستوى املحيطات والبحار
وتقدم املياه عىل الـيابسة يف سواحل عديدة املكتظة باملدن والسكان يف خمتلف انحاء
الـعامل، مع فيضانات تغمـر سكان سفوح اجلبال، فضـال ً عن تبدالت يف املساحات
الـزراعية وانعكاسـاهتا عىل املحاصيل الغـذائية ، وحدوث عملـيات جلوء لكثري من
السكـان، وأُشيع بـالنـاسبـة مفهـوم اللجـوء البـيئي املنـاخي ...إىل غريهـا من

السيناريوهات .
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 قضية	بيئية	دولية	
ادّى التداول الواسع واملكثف بـاملسألة البيئية املنـاخية اىل تساؤالت متعددة  يمكن

ترتيبها عىل النحو التايل : 
- كيف التحقق من التغري املناخي ومعه اإلحرتار العاملي ، ما دامت املرحلة التي نحن
بصـددها والتي بدأت بعد هناية العرص اجلـليدي الصغري يف منتصف القرن التاسع
عـرش ، ال متتـد زمـنيـاً مـا يـتيح هلــا من أن ختُلّف شـواهـد أحفـوريـة ، أو
جيومورفـولوجية وغريهـا ...  فكيف نتثبت بـواسطة هذه الـشواهد من التغري او
اإلحرتار موضوع الـتداول ؟ ثم كيف السـبيل اىل حتديد معـدالت ارتفاع احلرارة

باألرقام ؟ 
- هل كمية ثـاين أكسيد الكـربون والغازات األخـرى  املنبعثة ممـا أنتجته الثورة

الصناعية كافية إلطالق الية ازدياد اإلحتباس احلراري وبالتايل اإلحرتار العاملي ؟ 
- يف حال تم التحقق مـن حصول تغريّ منـاخي باجتاه اإلحـرتار العاملي ، هل ثاين
اكسيد الكربون هو املسبب لذلك ، أم أن ارتفاع نسبة ثاين اكسيد الكربون ما هو إال
حاصل ارتفـاع حراري يعود اىل اسباب أخـرى  من فلكية وباطنـية أرضية عىل ما
كان جيـري يف السابق أي قبل الثورة الـصناعية وحتى قـبل ظهور اإلنسان عىل ما

أرشنا سابقاً ؟ 
- اذا أثبتت التحقيقات أن ثـاين اكسيد الكربـون املنبعث من األنشطـة البرشية هو
املسبب الرتفاع احلـرارة ، فام هي إذاك التدابرب التي ينـبغي عىل املجتمع اإلنساين

اختاذها ليُجنب الكوكب األريض االرتفاع املذكور ؟ 
- يف حال خرجت توصيات ملعاجلة ما يمكن أن تسبب األنشطة البرشية من إحتباس
حراري متزايد ، مـا هي إحتامالت األخذ هبا من قبل اجلـميع ؟ وكيف سينظر اليها
هذا الفـريق أو ذاك وهذه الـدول أو تلك ؟ ال سيام وأن التـوصيات ستـذهب حتامً
بـاجتاه كبح النمو اإلقتصادي للحد مـن اإلنبعاث الغازي . هذا األمر ستتباين إزاءه
مواقف الدول عموماً ، إنطالقاً من مبدأ املنافسة املعتمد يف السوق الرأساملية العاملية
والرضورات التنموية التي تفرضها مجيع الدول من "عامل  الشامل " املتقدم أو من
" عامل اجلنـوب " املتأخر . مع العلـم أن دول "عامل اجلنوب " ال سيـام الناهضة
منها مثل الصني واهلند ... والـربازيل ... قد وضعت برامج تنموية طموحة ال يمكن
أن تتخىل عنها .  إزاء جممل إشكـاليات القضية البيئية املـناخية عمدت منظمة األمم
املتحـدة عام 1988 اىل تشكيل فـريق دويل من خرباء وباحثـني يف خمتلف امليادين
العلمـية واألكاديمية ومهندسني من عدة إخـتصاصات وصل عددهم يف بداية االمر
اىل حوايل 2500 نـاشط من جنـسيات خمتلـفة انام يعملـون بمعظمهـم يف مراكز
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ومؤسـسات تـابعة للـدول الغربـية ، ثم مـا لبث ان زادت العـقود مع البـاحثني
واخلرباء... حتى جاوزت أعدادها اي اعداد هذه العقود اخلمسة االف . هذا وقد انيط
بـالفريق املذكـور مهمة حتليل ودرس ومـتابعة قـضية التغـريّ املناخي واإلحرتار
العاملي من خمتلف جوانبها العلمية والبيـئية واإلجتامعية واإلقتصادية . اما اجلهة
املوجلة بإدارة الفريق املذكور فتحمل اسـم " اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغريّ

Intergovernemental panel  on climate change t IPCC" " املناخ " باإلنكليزية
Groupe d'experts  " وبالفرنسية

intergouvernemental sur l évolution du climat  t GIEC " 

تتبع اهليئـة املذكورة ملؤسسـتني يف " منظمة األمم املتحـدة " مها " برنامج األمم
املتحدة للبيئة " و " املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية " . 

يتوزع الفريق عىل عىل ثالث جمموعات : 
- املجمـوعة األوىل ،  مهمتهـا البحث العلمي يف القـضية املنـاخية ويُشـار إليها يف

. ”GI”  التقارير الدولية ب
- املجموعة الثانية ، مهمتها تتناول انعكاسات التغريّ املناخي البيئية ويُشار اليها ب

. ”GII” 

- املجموعة الـثالثة ، مهـمتها النظـر يف النتائج اإلجـتامعية واإلقتصـادية ملباحث
. ”GIII”  املجموعتني األوىل والثانية ويُشار إليها ب

هذا وخُصصت "للهيئة "اعتامدات مـالية مغرية ، منحت معظمها الدول االوروبية
الغربية اي الصناعية .

راحت  اهليئة تنتج الـدراسات وتصدر التـقارير املروجـة عىل وجه العموم للتغري
املناخي واالحرتار العاملي يف املؤمترات البيئية، ال سيام يف املؤمترات املناخية الدولية

  C O P والتي تعقد سنويا املؤمتر املذكور  للتغري املناخي واالحرتار العاملي . 

 يف	مصادر	الشك	
منـذ تسعينات القرن العرشين، اذن ، انكب العديـد من الناشطني يف املراكز البحثية ،
يف اجلامعات ويف املعاهد العليا عىل املوضوع املناخي ، يف عملية تداخل وتآزر وتعاقد
مع الفريق الدويل ، وادى ذلك اىل بلورة وتعميم النظرية املبنية عىل نتائج فحواها ان
زيـادة نسبة زيادة ثاين اوكسيد الكـربون ارتفعت  منذ عام 800 حتى عام 2000
عىل نـحو ملحوظ و ذلك بـفعل االنشطة الـبرشية املختـلفة، وبموازاة هـذه الزيادة
ارتفعت ايضاً حرارة هـواء االرض ، ويف السياق ، انترش فـيلم آل غور  الشهري عام
2002 عن الـتغري املناخـي ونتائجه. وادى كـل ذلك اىل محالت اعالمية حمـورها،
االحرتار الـعاملي، وما يتسبب به من  كوارث طبـيعية ومآيس ستطاول مجيع سكان
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الكـوكب سكان الكـوكب .    مل يمض العقـد االول من القرن الـواحد والعرشين اال
وكانت الشكوك قد بدأت تلتف ال  حول انشطة الفريق الدويل GIEC والنتائج العلمية

التي ينرشها وحسب وانام حول اهدافها االقتصادية والسياسية ايضا .
من التعبريات عن هذه الشكـوك ، عىل سبيل املثال ال احلرص ، املؤمتر االذي عُقد عام
2009، يف نيويورك الختصـاصيني ، معارضني لتقارير " اهليئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ "، ضـم حوايل 800 خبري وعامل يف خمتلف امليادين ذات العالقة
باملوضع املناخـي . ويف مذكرة احتجاجـية، صدرت عن جامعـة فرجينيا ، رداً عىل
أعـامل " اهليئة احلكومية الدولية"، تم مجع اكثر من 5000 توقيع لعلامء وباحثني
يف القضايا البيئية واملناخية ، ويف كندا صدر عن جمموعة من علامء املناخ واالرصاد
اجلويـة بلغ عددهم  اكـثر من 6000 ناشـط  ، مذكرة حتـذر من اخلالصات التي
تقـدمت هبا اهليئـة املذكورة ، ورفعـت اىل هذه املذكـرة اىل اىل رؤوساء الدول واىل
Conference of . Part  التي تنعقد سنـويا يف العواصم املختلفة COP  مؤمتـرات املناخ
   ties اىل ذلك صـدر يف فرنسـا عىل سبيل املثال ال احلـرص ، عام 2010 كتاب محل

عـنواناً مثريا واستفـزازيا يف أن ،  l'imposture climatique "الدجل	املنـاخي" ملؤلفة
كلود اليغر  Claude  Allegre العامل يف اجليـوكمياء واجليوفيزياء، واملساهم يف بلورة
نـظرية زحـزحة القارات والـوزير السـابق، يعرض فيـه لكل ما حييط بـالشكوك
املناخية، مثنياً عىل معـاريض اعامل اهليئة الدولية. كام صـدر ايضا يف فرنسا العام

. Benoit Rittaudاملناخي " ملؤلفه بينوا ريتو	الوهم	نفسه كتاب بعنوان "
عىل الرغم من ذلك استمرت نظرية االحرتار العاملي والتغري املناخي يف االنتشار ، مع
العلم  انه يف مؤمتـر كونكون ) املكسيك (  عام 2010، بـدت االمور وكأن التشكيك
بالنظريـة املذكورة قد فـعل فعله حيث انفض املؤمتـر عن خالف بني الدول  حول
االلتزام  بتخفيض الغازات الدفيئة . لقد عصفت يف هذا املؤمتر اخلالفات بني دول "
اجلنـوب " من جهة، والدول االوروبية من جـهة اخرى ، الن االوروبيني باالعتامد
عىل تقارير اهليئة احلكـومية الدولية  تطـالب الدول الصناعيـة الناهضة يف عامل "

اجلنوب" باحلد من انشطتها االقتصادية لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة .  
وهكذا نشأ، منذ ذلك التاريخ ، ما يمكن ان ندعوه" باالشتباك املناخي " ، الذي راح
يتصاعد، حتى ادى اىل تشكل جمموعات فاعلة من العلامء والسياسيني ،والناشطني
يف املجاالت الـبيئية حتـمل لواء الشك بـاالنتاج الـرسمي الدويل عىل هـذا الصعيد
climatosceptiques "يعرفون  باسم " املشككون املناخيون " " واملشككون البيئيون
   , ecolosceptiques وتشـتهر اليوم عـريضة اوريغـون ' oregon petition للمشككني

املناخـيني التي تضـم توقيع 31000 عـامل وباحـث وخبري من خمتلف جـامعات
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ومعاهـد ومراكز العامل  يعارضون فيها  نتـائج اعامل "اهليئة احلكومية الدولية "
،     climatorealistes   هذا ويُطلق ايضا عىل املشككني اسامء اخرى مثل " الواقعيون،
rechauffistes"يـواجـههم "احلـراريـون climatoptimistes و" املتفـائلـون" او

"الكربونيون"  carbonistes  اي املؤيدون لنظرية االحرتار العاملي . 
ادى كـل ذلك  اذن اىل ما ندعوه  " باالشتباك املـناخي"  اذا جاز التعبري بني القائلني
بـاالحرتار العاملـي ومسؤولـية االنسـان عنه من جهـة ومعارضيهـم  واعدادهم
املتزايدة من جهـة اخرى . ومن املظاهر الطريفـة هلذا " االشتباك" املؤمتر املناخي
املضاد يف  باريس يوم 4 ديسمرب/ كانون االول عام 2016، رداً عىل مؤمتر مراكش
املناخـي COP 22 االذي انعقد بني  7 و19 نـوفمرب/ ترشين الثـاين ، ودُعي مؤمتر

. contre COP22  باريس الذي ضم جمموعة من املشككني املناخيني
	خلفيات	جيوبوليتيكية	

تنتهي مـؤمترات القمـم املناخـية COP، بتـوصيات تلـزم دول الشامل ، بـتقديم
مساعدات ، تقنية ومالية واقتصادية ، اىل دول اجلنوب ملواجهة التحديات التي تُقام
املؤمترات ألجلها ، وذلك تعويـضا ملا حتاول دول الشامل امالؤه عىل دول اجلنوب
بشـأن اجراء تعديالت اساسـية عىل وسائل انتاجهـا ، بغية التخفيف من  االحرتار
العـاملي ، هـذا االحرتار الـذي ترص بعـض دول الشـامل ، ال سيام دول االحتـاد
االورويب باالعتامد عىل تقارير اهليئة احلكومـية الدولية ، عىل ارجاعه اىل االنشطة
الـبرشية احلـديثة  . عىل هـذا ، انتقل االشتبـاك املناخـي من االوساط العـلمية اىل
االوساط السياسية  ، وهبذا االنتقال ، تفتقت االمور عن جديد يف العالقات الدولية ،
فالرتكـيز عىل فرض نموذج تنموي جديد يـرمي اىل تقليص انبعاث الغازات الدفيئة
من شأنه حكام ان يؤدي اىل تدين معدالت النمو االقتصادي وهو امر مرفوض  عىل
وجه العموم من قبل الدول النـاهضة من عامل اجلنوب،  غري ان املسألة مل تقف عند
ذلك ، اذ وقع اخلالف ايضا  بني الـدول املتقدمة فيام بينهـا  . ففي الوقت الذي كان
االحتاد االورويب حياول اقناع دول اجلنوب بـتبني رؤيته  لقاء تعويضات وازنة ،
انقلبت عليه الواليات املتحدة واعلنت، حتت ضغط اللويب النفطي  اهنا لن تساهم يف
تقليص الغازات الدفيئـة  ، واعلن رئيسها دونالد تـرمب ان نظرية االحرتار العاملي
خدعـة صينية ترمـي اىل رضب اقتصاد بالده ، وغدا  ترامـب بذلك اشهر املشككني
املناخيني يف العـامل . ذلك ان الصني  ابدت  أخريا توجهـا  للعمل عىل تقليص انبعاث
الغـازات الدفيئة نظرا الرتفاع نسب التلوث،  يف مدهنا بشكل  خطري  ، داعية يف نفس
الوقت ، الدول املتقـدمة اىل االيفاء بالتزاماهتـا كاملة ازاء دول اجلنوب فعال ال قوال
كـام جرت العـادة . يف خمتـلف االحوال يـمكن القـول انه  منـذ ان انتقل اخلالف
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االكاديمي بشأن املناخ اىل املجال الـسيايس ، حتول االشتباك املناخي اىل اشتباك  "
مـناخي سيـايس " ثم راح يتطـور من اشتبـاك بني الشامل واجلنـوب اىل اشتباك
مناخي سيايس فيام بني دول الشامل نفسها ، بعد املواقف االخرية للواليات املتحدة
من القضية املناخية البيئية، وهكذا زُج باملسائل العلمية يف النزاعات اجليوبوليتيكية
الدولية . اما جذور هذه النزاعات فإهنا تعود اىل هناية القرن العرشين. اذاك ، وجدت
دول الشـامل نفسها حتت وطأة غـزو متصاعد من الـسلع القادمة  من بعض دول
اجلنـوب ، وبلغ الغزو درجـة من اخلطـورة بات معهـا النيل من اقـتصادات دول
الـشامل امراً ال مفـر منه ، فالـسلع اجلنوبـية تتمتـع بجودة ال بأس هبـا من جهة
واسعار منخفضة من جهة اخـرى ، بحيث انعقد هلا زمام املنافسة يف اسواق الدول

الصناعية االساسية ، اي يف اوروبا وامريكا الشاملية . 
جـرى هذا الغزو يف سياقات حترير التجارة العـاملية ، التي اطلقتها الدول الصناعية
الرأساملية، اخلارجـة تواً من احلرب العامليـة الثانية . كانـت هذه الدول ترمي من
حترير التجارة الـذي راحت افاقه تتوسع بعد اهنيـار االحتاد السوفيايت ، اىل فتح
اسـواق العامل بارسه امام انتـاجها . اال ان االرتدادت بعد بضـعة عقود من الزمن ،
جاءت اىل هذا احلد او ذاك لغري مصلحتها . فبعد ان كان اجلنوب يف دائرة استهداف
الرأسامل الشاميل ، وقعت اسواقه يف االحتـاد االورويب ويف امريكا الشاملية يف فخ
الـتجارة العامليـة الذي نصبته دول الـشامل القتناص اسـواق االخرين ، وصارت
اسواق الـشامل تتلقى التدفقات املتنامية احلجم القادمةمن الدول الناهضة من عامل

اجلنوب ، مثل الصني واهلند والربازيل ... وتركيا ..
ازاء هـذا الواقع املستجد حـيث انقلب السحر عىل السـاحر ، عمدت دول الشامل اىل
تصحيـح اوضاعها ، اال انه يف حـني متكنت الواليـات املتحدة من تـأمني  استمرار
هيمنتها  وفرض ارادهتا عىل االسواق بام يؤمن مصاحلها جلأاالحتاد االورويب اىل
استخـدام خمتلف الوسـائل للخروج مـن مأزقه ، من بـينها الـتعويل عىل مقـولة
االحرتارالعاملي عىل كوكـب االرض وردّه اىل االنشطة البرشية مع السعي اىل ارشاك
اجلنوب يف حتمل مسـؤولياته  ودفعه اىل تبـديل انامط انتاجه  كام ارشنـا سابقا ،

وبالتايل تقليص تدفقات السلع من اجلنوب اىل الشامل . 
	االحرتار	العاملي	يف	جيوبوليتيكا	املناخ	

تـتلخص اشكالية جيـوبوليتيكا املنـاخ يف السؤال عن مسامهـة العوامل املناخية يف
النزاع السيـايس عىل االرايض يف العامل الراهن . ولكن قبل التعرض لالحرتار العاملي
يف هذا االطار ، نورد عىل سبيل املثال ال احلرص بعض االحداث التي توضح ما نرمي
اليه . مـن هذه االحداث ما كـان جيري بني الصني وروسيـا حول االرايض املحيطة
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بنهر االمـور الفاصل بينهام والـذي يتعدى طوله االربعـة االف كلم ، يقع النهر يف
اقليم  يتسبب مناخه بفيضانات تبدّل بني واحلني واالخر من جمرى النهر ، ما يدفع

الدولتني اىل خالفات مستفحلة حول هوية االرايض من جهتي النهر . 
يف سـوريا ، ادت موجات اجلفـاف يف النصف الثاين  من العقـد االول للقرن الواحد
والعرشين اىل النـيل من املحاصيل الـزراعية ممـا تسبب برتاجع معـييش يف مدائن
ارياف االطراف ، ساهـم اىل جانب غريه من العوامـل بإطالق رشارة حراك سيايس
اجتامعي يف عـام 2011، رسعان ما امطته قوى اقليميـة ودولية حماولة الذهاب به
باجتاه جيعل من سوريا جماال للنزاعات اجليوبوليتيكية املتعددة االبعاد واملقاييس،

خارجية وداخلية عىل السواء . 
عىل ان  جيوبوليتيكا املناخ التي تعنينا هنا فيام خيتص باالحرتار العاملي ختتلف عن
ما سبق ذكره ، يف كوهنا تقع عىل مستوى املحاججة بشأن هذا االحرتار، وما تنتجه

هذه املحاججة من خالفات جيوبوليتيكية بني الدول. 
يف هذا السيـاق حتولت دول عديدة من افريقيا اىل جمـال جيوبوليتيكي تتنازعه كل
من الـصني واهلند واالحتاد االورويب  والـواليات املتحدة، نـظرا ملا  حتويه ارايض
هذه الدول من منـاجم نفطية وغازية ومعدنـية فضال عن اسواق استهالك وبيئات
استثامرية خمتلفة . وقد ادّى تصادم النفوذ بني القوى املختلفة عىل القارة االفريقية
اىل زعزعـة البنى الـسياسيـة للعديـد من دوهلا ، وحتـى اطاحتهـا ، كام جرى يف
السودان وليبـيا ... ، من هنا يرمي االحتـاد االورويب من املحاججة حول االحرتار
العاملي اىل اعاقة الدول الصاعدة واحلد من تقدم نفوذها السيايس واالقتصادي  عن
طريق الـدعوة اىل " وقف النمو " كام هـو معمول به . اما اهلـدف املعلن فهو انقاذ
الكوكب ولـيس سواه . هـذا وعندمـا يُرفع شعـار " وقف النمـو" من اجل انقاذ
الكوكب االريض ، وتتلقفه اجلمعيات البيئية ، وأحزاب اخلرض ظناً منها  ان العمل به
هو من مصلحـة االنسان ومصـريه، فإهنا تقع يف فخ خـدمة االقويـاءعىل حساب
االخرين ، الن التدقيق يف الشعار املذكور حييلنا عىل منحى اخر يف سياق العالقة بني
بني دول الشامل ودول اجلنوب . فاالوىل مكتملة النمو، وبالتايل فإن معدالت نموها
تبقى يف حدود 2 باملئة وما دون ، واحيانا تكون معدالهتا سلبية من دون مضاعفات
تذكر، يف حني ان دول اجلنوب بحاجـة  اىل معدالت نمو تتجاوز 8 باملئة، وحتى 10
باملئة وعىل مدى عقود من الزمن حتـى تستقيم اوضاعها وعليه فان شعار " وقف
النمو " يعني الـرغبة بابقاء االمور عىل ما هي عليه من موازين للقوى تعمل لصالح

االقوى عىل حساب االضعف .
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	مالحظات	ختامية	
غالبا ما حتوم الشكـوك حول املهامت السياسية للمؤسسات الدولية ، وهي شكوك
مل تنجو منـها " "اهليئة احلكـومية الدوليـة املعنية بتغري املـناخ"، السيام بعد ان
اقـرت عام 2010 ان العديد من االنتقـادات العلمية التي وجهت الـيها حتمل  نسبة
عالية من الصـواب . عىل ان االخطر جاء بعد ذلك  من التـرسيبات التي كشفت عنها
الرسائل االلكرتونية بشأن تضـارب املصالح املالية بني افرقاء من اهليئة ، حيث ان
بعضـم هبدف جتديـد عقود البحـث ورفع بدالهتا ، راح يـرص عىل إضفاء نربة من
التضخيم عىل املعلومات التي  تدعم مقولة وجود رابط بني النشاط البرشي، وتزايد
االحتباس احلراري الذي  خيلخل املناخ عىل االرض . عىل ان هذه الترسيبات مل يكن
وراءها سوى اللويب النفطي ، صاحب الباع الطويل يف الشوؤن الدولية ، وهو  يرى
يف اعامل اهليئة خطرا عىل انشطته  الذي ما لبث ان حوهلا اىل فضيحة دعيت " بوابة
املـناخ "  Climat Gate يف اشارة اىل فضيحـة "ووتر غايت"  water Gate الـسياسية
الشهرية التي اطـاحت الرئيـس نيكسون يف الـسبعينات مـن القرن العرشين . عىل
العموم ادت اشكاالت عديدة  ، شهـدهتا اهليئة  خالل العقد الثاين من القرن الواحد
والـعرشين اىل استقـاالت عديـدة يف صفوف  املـسؤولني  االداريني والـباحثني ...
واخلرباء...  غري ان اهليئـة ما تزال متمسكة باخلالصات النهائية التي توصلت اليها
بشأن ربط االحرتار العـاملي بالنشـاط البرشي ، االمر الذي يـساهم يف االبقاء عىل

نزاعات دولية ذات ابعاد جيوبوليتيكية مناخية)3( .
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اهلوامش
1- تعكـس الغيوم جزءاً من األشعـة الشمسيـة ومحولتها احلـرارية ، كام يمتص
بخار املـاء وثاين اوكسيد الكربون وغازات أُخـرى جزءاً آخر من األشعة الشمسية
ومحـولتها احلـرارية ، ثم يعكـس سطح األرض جزءاً من األشعـة واحلرارة التي
تصل إليه ، أما الباقي فتختزنه األرض وتعيده ليالً باالشعة دون احلمراء اىل اجلو .
يقوم  بخار املاء وثاين اكسـيد الكربون وغازات أُخرى بحجز ما ينبعث من األرض
نحو الفضـاء هناراً وليالً ، ورد قسـم منه اىل األرض . تشكل عمليـة احلجز والرد
ظاهـرة اإلحتبـاس احلراري ، وهـي العمليـة التي حتـدد حرارة اهلـواء املحيط

باإلنسان.
2- النـزاعات اجليـوبوليتيـكية هي النـزاعات التي جتـري بني قوى سـاسية عىل
مسـاحات من األرايض بـام فيها ومـا عليهـا من، ثروات  مـناجم ، مـدن اسواق،
مؤسسـات ... انام يف العامل الراهن حيث تشكل الدولة األمة أو الدولة القومية ،، من
حيـث املبدأ الناظمـة األساسية لبـنية اجلغرافيـا السياسيـة يف العامل وحيث تعترب
القوى الـسياسـية املتنـازعة عىل األرايض املعنـية حقاً هلـا . وللنزاعـات املذكورة
مستويات متعددة تبدأ باملحـاججة وتصل اىل املواجهات العسكرية مروراً بتصادم
النفوذ الديبلـومايس احلقوقي اإلقتصادي املايل ... أنـظر  هبذا الصدد : معني حدّاد،
اجليوبـوليتكا، قضايا اهلوية واإلنتامء بني السـياسة واجلغرافيا ،رشكة املطبوعات

للتوزيع والنرش بريوت طبعة ثانية 2013 .
3- للمزيد من التفاصيل العلميـة واجليوبوليتيكية ، يمكن العودة  اىل كتايب: التغري
املنـاخي ، االحرتار العاملي ودوره يف النـزاع الدويل،  الصادر عن رشكـة املطبوعات

والنرش ، بريوت 2012 .


