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يبدو ان الرصخات التي دوت يف اروقة قمة املناخ يف رشم الشيخ، والكوارث العديدة من الفيضانات وموجات الجفاف 
وتدهور املحاصيل والحرائق التي التهمت غابات حول العامل، مل تكن كافية لدفع املؤمترين من نحو 200 دولة اىل طي 

الخالفات جديا، من اجل انقاذ ما ميكن انقاذه من الحياة عىل الكوكب 

"1.5 مئوية" تقترب ولبنان ليس معزوالً
األرض "تحترق" وساسته يتراشقون

صحيح ان االتفاق الذي تم التوصل اليه بعد 
جهد جهيد، ما بني 6 و20 ترشين الثاين 2022، 
حول انشاء صندوق لتمويل الخسائر واالرضار 
انبعاثات  بسبب  الفقرية  بالدول  تلحق  التي 
انجاز  بانه  وصف  الغنية،  الدول  من  الغاز 
تاريخي يحقق العدالة املناخية، اال ان اجواء 
االنقسام ظلت طاغية، حول خفض االنبعاثات 
اىل  والفحم،  االحفوري  الوقود  واستخدام 
واملتعرث،  القديم-الجديد،  الطموح  جانب 
بالسعي اىل ضبط ارتفاع درجة حرارة االرض 

عند سقف ال يتخطى 1.5 درجة مئوية. 
رمبا تكون الرصخات التي صدرت عن العديد 
من الناشطني البيئيني واملسؤولني والخرباء مبن 
لبنان، محذرة من مخاطر استمرار  فيهم من 
بداية  ما  منذ  القائم  بنهجهم  االرض  اهل 
ان جزر  اال  قرنني،  نحو  قبل  الصناعية  الثورة 
عديدة  سنوات  منذ  ترصخ  التي  املالديف، 
هواجسها  عن  التعبري  جددت  تغرق،  بانها 
يتحقق  مل  مهام  تقدما  ان  يعني  ما  القدمية، 
الحراري،  لالحتباس  التصدي  نحو  الطريق  يف 

والحد من تداعياته.  
جزر  يف  البيئة  وزيرة  قالت  صادمة،  ببساطة 
ان  "اريد  املؤمتر  امام  شونا  اميناث  املالديف 
استمر يف العيش يف املالديف. اريد ان تستمر 
املالديف.  يف  بالعيش  سنتني  البالغة  ابنتي 
مستوى  عن  واحد  مرت  علو  عىل  فقط  نحن 
البحر. كل عرش من درجة مئوية من االحرتار 
يزيد  البحار،  مستوى  يف  اضايف  مليمرت  وكل 

التهديدات عىل وجودنا".
مع ذلك، فان الخالفات ظلت قامئة، مبا يف ذلك 
"التاريخي"،  الصندوق  متويل  مصادر  حول 
الرئيس  من  القرتاح  االستجابة  يتطلب  قد  ما 
الفرنيس اميانويل ماكرون الستضافة مؤمتر يف 

والصحة، يف حال مل تتحرك الحكومة التخاذ 
خفض  اجل  من  وجدية  رسيعة  تدابري 

الدفيئة. الغازات  انبعاثات 
مؤمترات  يف  لبنان  مشاركة  كانت  رمبا  لهذا، 
 )COP27( املناخ مبا فيها مؤمتر رشم الشيخ
العديد  من  كغريه  يزال،  ال  لكنه  االخري، 
تحقيق  عن  بعيدا  العامل،  حول  الدول  من 
التزامات قمة باريس للمناخ )2015( وتحت 
حكومة  رئيس  قال  وقد  املستمر.  التهديد 
املؤمتر  امام  ميقايت  نجيب  االعامل  ترصيف 
التأثر  الشديدة  البلدان  من  يعد  لبنان  ان 
بتأثريات تغري املناخ، وقدرت دراسات اعدتها 
املناخي  التغري  أن  اللبنانية  البيئة  وزارة 
الناتج  يف   %14 بنسبة  انخفاضا  سيسبب 
 ،2040 العام  بحلول  للبنان  االجاميل  املحيل 
وانخفاضا اكرث اىل 32% بحلول العام 2080، 
املناخي  التغري  يف  الخطر  هذا  ان  اىل  الفتا 
سيضاعف من حدة املأزق واالزمات الحالية، 
اتخاذ اجراءات حازمة من  امر يتطلب  وهو 

الجميع عىل املديني القصري واملستقبيل.
التي  التحديات  كل  "رغم  انه  قال  انه  اال 
خطوات  اللبنانية  الحكومة  خطت  تواجهنا، 
املناخي،  التغري  ملكافحة  استجابتها  يف  كبرية 
كجزء من التزاماتنا الوطنية التعاون مع الدول 
مساهمتنا   قدمنا  الفائت  العام  ويف  االخرى. 
املحددة وطنيا )NDC(، وهي عنرص رئييس 
اتفاقية  مبوجب  للبلدان  العاملي  االلتزام  يف 
باريس. كام التزم لبنان  من دون قيد او رشط 
)اي  الطاقة  من  احتياجاته  من   %18 توليد 
احتياجات  الكهرباء( و11% من  الطلب عىل 
التدفئة من مصادر الطاقة املتجددة يف العام 
2030. ويف املساهمة املحددة وطنيا املحدثة، 
يرتاوح الحد املتوقع لالنبعاثات يف العام 2030 

من 30% اىل 20% كحد ادىن". 
عىل  املناخي  التغيري  بتأثريات  ميقايت  وذكر 
مساحات  التهمت  التي  الحرائق  من  لبنان 
شاسعة من الغابات يف االعوام املاضية، قائال 
"اننا عىل يقني بانه اذا مل نكرس دورة االحتباس 
الحراري، فاننا نتوقع حرائق غابات اكرث واسوأ 
الزراعة من  املقبلة. كذلك تعترب  السنوات  يف 
املناخ  بتغري  تأثرا  االقتصادية  القطاعات  اكرث 
النها تتأثر بشكل مبارش بالتغريات يف درجات 

باريس خالل شهور، ملتابعة ما جرى يف رشم 
الشيخ طوال اسبوعني يف ترشين الثاين املايض، 
ثم ينعقد مؤمتر ثان باستضافة دولة االمارات 

العربية املتحدة يف اواخر العام 2023. 

تزايد   ،18 القرن  يف  الصناعية  الثورة  منذ 
الوقود  من  الطاقة  مصادر  عىل  االعتامد 
االحفوري والنفط، التي تولد غاز ثاين اكسيد 
الغازات  انبعاثات  ازدادت  حيث  الكربون 
الحراري  االحتباس  وتفاقم  الجو  يف  الدفيئة 
الن هذه الغازات تغلق املجال الجوي ومتنع 
من  االرض  من  الصادر  الحراري  االنعكاس 
انتقاله اىل خارج الكوكب، ما يؤدي اىل زيادة 
حرارة االرض نفسها 1.2 درجة مئوية، مقارنة 
الصناعية. وبحسب  الثورة  مبستويات ما قبل 
بافضل  تسمح  فانها  املتحدة  االمم  تقديرات 
مئوية  درجة  بـ2,4  االحرتار  بحرص  الحاالت 
يف نهاية القرن الحايل. لكن االحرتار بلغ حاليا 
حواىل 1,2 درجة مئوية حتى االن، مع كل ما 

يصاحبه من كوارث وارضار. 
يتم  حتى  فانه  العلامء،  تقديرات  بحسب 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

االرض،  عىل  العيش  صالحية  انهيار  تجنب 
 1.5 عىل  العاملية  الزيادة  تقترص  ان  يتحتم 
فقط، اال ان التحدي يف ذلك ان يجري خفض 
 ،2030 العام  بحلول   %45 بنسبة  االنبعاثات 
انبعاثات صفر  صايف  اىل  الوصول  محاولة  ثم 
بحلول العام 2050. اال ان دول العامل منقسمة 
حول املال، وايضا حول من يتحمل مسؤولية 

اكرب يف كبح االنبعاثات. 

ان  للمناخ  املتحدة  االمم  موقع  يقول 
االنتقال اىل عامل صايف انبعاثاته صفر، يعترب 
احد اكرب التحديات التي واجهتها البرشية، 
يف  كامل  بتحول  سوى  يتحقق  لن  وهو 
كيفية انتاجنا واستهالكنا وتحركنا. ويضيف 
ان قطاع الطاقة يعترب مصدر حوايل ثالثة 
ارباع انبعاثات غازات الدفيئة اليوم وميثل 

املفتاح لتجنب اسوأ اثار تغري املناخ. 
من  امللوثة  الطاقة  استبدال  ان  ويتابع 
املستمدة  بالطاقة  والنفط  والغاز  الفحم 
او  الرياح  مثل  متجددة،  مصادر  من 
الشمس، من شأنه ان يقلل بشكل كبري من 

انبعاثات الكربون.

االنبعاث الصفري

ميقاتي: تراجع محتمل 
14% من الناتج املحلي 

االجمالي

عىل  دولة  كل  من  االنبعاثات  تصدر 
ارضها من كل ما يتم تشغليه بالوقود 
العاملة  كالسيارات  االحفوري، 
التدفئة  واجهزة  والطائرات  بالبنزين 
من  املولدة  بالطاقة  املباين  وانارة 
النفط،  او  الطبيعي  الغاز  او  الفحم 
عن  الناتجة  االنبعاثات  اىل  باالضافة 

ازالة الغابات.

االنبعاثات

وظواهر  تأثريات  عن  معزوال  ليس  لبنان 
التغيري املناخي، ويشاهد اللبنانيون بام العني 
نواحي  مختلف  يف  السلبية  التأثريات  هذه 
املياه  بشح  يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا  حياتهم، 
)التقديرات  االمطار  هطول  معدالت  وتراجع 
للرتاجع بحدود 40%( وجفاف املوارد املائية، 
وفيام يتعلق بالطاقة والغذاء حيث يقدر ان 
باكرث من 300  تراجعا  الزراعي سجل  القطاع 

مليون دوالر. 
بالتعاون  البيئة،  وزارة  اطلقتها  دراسة  يف 
حول  االمنايئ  املتحدة  االمم  برنامج  مع 
عىل  املناخ  لتغري  االقتصادية  التداعيات 
االرضار  كلفة  اىل  التقديرات  تشري  لبنان، 
من  اكرث  اىل  تصل  قد  لبنان  عىل  املناخية 
العام 2024، خاصة  80 مليار دوالر بحلول 
والسياحة  والطاقة  الزراعة  قطاعات  يف 
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تضع محدودية  االمطار كام  الحرارة وهطول 
جانب  اىل  لبنان،  يف  واالرايض  املياه  موارد 
اضافية  تحديات  املتزايد،  الحرضي  التوسع 

امام تنميتها املستقبلية يف البالد". 
واالن، فان االعالن الختامي ملؤمتر رشم الشيخ، 
اقر فكرة الخفض "الرسيع" النبعاثات غازات 
جديدة  اهداف  تحديد  دون  من  الدفيئة 
مقارنة بقمة العام املايض يف مدينة غالسغو، 

املتحدة  لالمم  العام  االمني  دفع  ما  وهو 
اسفه  عن  االعراب  اىل  غوترييش  انطونوي 
االنبعاثات  "لخفض  خطة  اىل  الوصول  لعدم 
بشكل جذري"، محذرا من ان "كوكبنا ال يزال 
اىل خفض جذري  ونحتاج  الطوارئ.  قسم  يف 
يعالجها  مل  مسألة  وهذه  االن،  لالنبعاثات 

مؤمتر املناخ هذا". 
هام  رئيسيني  نصني  املؤمتر  اقر  باالجامل، 

االرضار  متويل  حول  وقرارا  الختامي  االعالن 
ينص  الفقرية  الدول  تتكبدها  التي  املناخية 
االعالن  ويف  تعويضات.  صندوق  انشاء  عىل 
االنبعاثات  خفض  حول  نص  هناك  الختامي، 
فوري  خفض  اىل  امللحة  الحاجة  اكد  حيث 
العاملية  لالنبعاثات  ومستدام  وعميق ورسيع 
االحرتار  عن  املسؤولة  الدفيئة  غازات  من 
اتفاق  هدف  تأكيد  عىل  شدد  كام  املناخي. 
دون  الحرارة  متوسط  ارتفاع  باحتواء  باريس 
الدرجتني املئويتني بكثري مقارنة مبستويات ما 
قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحرص 

االحرتار بـ1,5 درجة مئوية. 
نحو  الجهود  ترسيع  "اىل  النص  دعا  كذلك 
خفض تدريجي الستخدام الفحم غري املرتافق 
غري  الدعم  والغاء  الكربون  التقاط  بنظام 
االنتقال  وترسيع  االحفوري،  للوقود  املجدي 

النظيف والعادل اىل الطاقة املتجددة". 
اتفاقات متويل  ابرام  تقرر  ذلك،  اىل  باالضافة 
ملساعدة الدول النامية عىل مواجهة الخسائر 

استجابة يف حال  "انشاء صندوق  تقرر  حيث 
حصول خسائر وارضار".

املناخية  التأثريات  من  املتأتية  الكوارث  بازاء 
باكستان  مثلام جرى يف  الجارفة  كالفيضانات 
املحاصيل  وترضر  والجفاف  شهور،  قبل 
التي  هي  الجنوب  دول  فان  والحرائق، 
طالبت بانشاء صندوق مكرس فقط لتعويض 
الدول  ان  اعتبار  عىل  واالرضار"،  "الخسائر 
التي  هي  تطورا،  واالكرث  الكربى  الصناعية 
تتمتع اوال بقدرات مالية كبرية، وهي بغالبتيها 

ثانيا بني اكرب املتسببني باالحتباس الحراري. 
االكرب  الصندوق  عبء  يقع  ألن  تحسبا  ورمبا 
عليها، فان القوى الغربية ومع موافقتها عىل 
الصندوق، فانها شددت عىل اهمية ان  مبدأ 
من  واسعة  "قاعدة  جانب  من  متويله  يتم 
مالية عىل  قدرة  متلك  دول  من  اي  املانحني" 
املساهمة، وهي اشارة اىل الصني حليفة الدول 
الدول  اىل  باالضافة  امللف،  هذا  يف  النامية 

الخليجية الغنية. 
قالت  والتوتر،  التباين  هذا  عن  تعبري  ويف 
بينام  رحمن  شريي  الباكستانية  البيئة  وزيرة 
77+الصني"،  "مجموعة  باسم  تتحدث  كانت 
انكار  هو  املناخية  العدالة  احقاق  "تأخري  ان 
"الوقت  ان  اعترب  غوترييش  ان  اال  للعدالة"، 

وحث  بعضنا"،  عىل  اللوم  اللقاء  مالئم  غري 
الجميع عىل تجاوز االنقسامات.

ومن املهم االشارة اىل ان املفاوضات التي جرت 
حول الصندوق ومتويله كانت تجري يف اجواء 
كانت  الغنية  الشامل  دول  الشكوك، الن  من 
التمويل  بزيادة   ،2009 العام  منذ  تعهدت 
مع  التكيف  اجل  من  الجنوب  لدول  املقدم 
التغيريات املناخية بحلول العام 2020، لكنها 
مل تلتزم. وقد بدا هذا واضحا يف ترصيح لالمني 
العام لالمم املتحدة قال فيه انه "من الواضح 
ان الثقة مفقودة بني دول الجنوب والشامل". 
والواليات  الصني  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
االعىل  الدول  قامئة  تتصدران  املتحدة 
يف  الحراري  االحتباس  غازات  من  بانبعاثاتها 
ولهذا  الكربون،  اكسيد  ثاين  العامل خاصة من 
فان القناعة العامة عند الخرباء تفيد بانه من 
الدولتني،  هاتني  جانب  من  كبري  خفض  دون 
لن تكتب ألي محاوالت ملعالجة ازمة املناخ، 
املبعوث  قال  االطار،  هذا  ويف  نجاح.  اي 
نظريه  لقائه  بعد  كريي  جون  للمناخ  االمرييك 
الصيني جي جينهوا يف رشم الشيخ، انه "يجب 
قادرتني  والصني  املتحدة  الواليات  تكون  ان 
عىل ترسيع التقدم معا، ليس فقط من اجلنا، 

ولكن من اجل االجيال املقبلة".

مليار   14.1( حاليا  الصني  انبعاثات  ان  رغم 
انبعاثات  ضعف  عن  تزيد  مرتي(  طن 
املتحدة )5.7 مليارات طن مرتي(،  الواليات 
املتحدة  الواليات  كانت  تاريخيا،  انه  اال 
مستوى  عىل  لالنبعاثات  االكرب  املصدرة 
اصدارا  االكرث  الدول  الئحة  وتشمل  العامل. 
مليارات طن مرتي(   3.4( الهند  لالنبعاثات، 
مليارات طن مرتي(   3.3( االورويب  واالتحاد 
واندونيسيا )1.8 مليارات طن مرتي( وروسيا 
مليار   1.1( واليابان  مرتي(  طن  مليار   1.6(
وايران  الربازيل  اىل  باالضافة  مرتي(،  طن 

والسعودية. 
التي  االجواء  من  الكثري  صورة  والختصار 
سادت يف رشم الشيخ اعربت لورانس توبيانا، 
وهي احدى مهندسات اتفاق باريس للمناخ 
"اضعف  الشيخ  رشم  يف  املؤمتر  ان   ،2015
جديدة  التزامات  تقديم  يف  الدول  واجبات 
اكرث طموحا".  صحيح ان شكال من االرتياح 
االعالن  مع  املؤمتر، خاصة  اختتام  بعد  ظهر 
املخاوف  لكن  التعويضات،  صندوق  عن 
شفري  عىل  يزال  ما  العامل  بأن  قامئة  ظلت 
كارثة مناخية، او كام قال مسؤول اورويب ان 
"العامل يراقبنا ولن يغفر لنا يف حال فشلنا يف 

تجنب االسوأ". 

واملؤسسات  والرشكات  واملدن  الدول  متناميا من  تحالفا  ان هناك  املتحدة  االمم  تقول 
اكرب  ذلك  يف  مبا   ، دولة   70 من  اكرث  ان  حيث  صفرية،  انبعاثات  صايف  إىل  بالوصول 
اىل  يسعى  االورويب،  واالتحاد  املتحدة  والواليات  الصني  اي  للتلوث،  املسببة  الجهات 
كام  العاملية.  االنبعاثات  من   %76 حواىل  يشمل  هدف  وهو  الصفري،  الهدف  تحقيق 
400 مؤسسة  من  واكرث  تعليمية  الف مؤسسة  من  واكرث  مدينة  الف  من  اكرث  انضمت 
مالية اىل السباق اىل الصفر، وتعهدت باتخاذ اجراءات صارمة وفورية لخفض االنبعاثات 

العاملية اىل النصف بحلول العام 2030.

تحالف عاملي

اعتربه  خرب  بعد  الشيخ  رشم  مؤمتر  افتتح 
العديد من الناشطني ايجابيا، مع اعالن انتصار 
لوال دا سيلفا برئاسة الربازيل، وخسارة جايري 
وخطرا  عبئا  عهده  شكل  الذي  بولسونارو 
ازالة  اعىل معدالت  البيئة حيث سجل  عىل 
الغابات يف منطقة غابات االمازون منذ 15 
سنة، من خالل سامحه باالستيالء غري القانوين 
عىل االرايض وقطع الكثري من الغابات املطرية 
الستغاللها لرعي املاشية، بهدف تصدير لحوم 
ويقدر  االخرى.  الزراعية  واملنتجات  البقر 
ناشطون انه خالل حكومة بولسونارو، ازيلت 
غابات تبلغ مساحتها 50 الف كيلومرت مربع، 
وما  لبنان،  مساحة  مرات  خمس  نحو  اي 

يعادل مساحة سلوفاكيا.

خبر سار من البرازيل


