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تعم  واملصيبة  واحد  مركب  يف  فالجميع  املشكلة،  حل  عىل  قادرة  واحدة  دولة  من  وليس  املناخي  التغري  ازمة  تتعاظم 
الكوكب، والرشق االوسط ليس بعيدا منها. ان مشاركة االطراف يف اتفاقية االمم املتحدة االطارية يف شأن تغري املناخ يف 

ترشين الثاين 2021، يف غالسكو - اسكتلندا، ميكن ان تؤدي دورا حاسام يف مواجهة هذا التحدي

كيري قبيل مؤتمر غالسكو: على العالم
أن يكون جادا في قضية التغّير املناخي

دعا االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريش 
اخريا اىل رضورة "تأسيس تحالف عاملي حقيقي 
لاللتزام بصايف انبعاثات صفرية يف حلول منتصف 
لحامية  فورية  اجراءات  واعتامد  الحايل،  القرن 
املناخية  التقلبات  من  واملجتمعات  البلدان 

املتكررة والشديدة بشكل متزايد".
تحتاج معالجة قضية التغري املناخي تكاتفا دوليا 
غري مسبوق. تتكثف الجهود الديبلوماسية يف هذا 
املتحدة  الواليات  رئيس  ان  درجة  اىل  الخصوص 
خاصا  رئاسيا  مبعوثا  عنّي  بايدن  جو  االمريكية 
للمناخ هو جون كريي، جال اخريا يف بلدان عدة 
هذه  يف  للصحافيني  وقدم  االوسط  الرشق  من 
التحوالت يف كل دولة،  البلدان احاطة عن سبل 
مستنتجا ان "املهمة مل يتم انجازها بشكل كاف 

بعد". 
املناخي،  التغري  يرتبها  التي  التحديات  تختلف 
لكن التحدي االبرز يبقى هو نفسه: سيضطر كل 
مجتمع اىل ان يعتمد عىل مورد غري متجدد اىل 

ايجاد بدائل من الطاقة املتجددة يف املستقبل.
مع  للمناخ  الخاص  الرئايس  املبعوث  ناقش 
الصحافيني رحلته التي قام بها اخريا اىل االمارات 
السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
وجمهورية مرص العربية التي من املرجح ان تصبح 
فان  لذا  املقبل.  العام  يف  االطراف  ملؤمتر  رئيسة 
السنة االوىل يف الطريق اىل مؤمتر غالسكو ستعتمد 
بشكل كبري عىل ما تفعله مرص. وقد بدأت ورئيس 
وزرائها ووزير الخارجية ووزير البيئة التحرك  لبدء 
مشاريع جديدة ملصادر الطاقة املتجددة وتوسيع 

قاعدتها املتجددة. 
السابق  االمرييك  الرئيس  انسحاب  كان  بعدما 
مثابة  للمناخ  باريس  اتفاقية  ترامب من  دونالد 
رضبة واضحة للزخم يف معالجة التغري املناخي، 
انسحابه، يذكر كريي  التايل العالن  اليوم  فإنه يف 
انا  نيويورك  يف  "كنا  القرار:  هذا  تحدي  تم  انه 

جون كريي: لو ان السفن دولة فستكون ثامن اكرب ملوث يف العامل.

سيضطر كل مجتمع اىل ايجاد بدائل من الطاقة املتجددة يف املستقبل.

التعامل مع اعامل التحول، وهذا يتطلب القيادة 
يف كل من هذه البلدان".

ويشري اىل ان "الجميع يعرتفون بأن املنطقة تواجه 
تحديات كبرية من نواح كثرية النها منتج اسايس 
ان  شك  وال  االحفوري.  والوقود  والغاز  للنفط 
اقتصاداتها تعتمد بشكل كبري عىل ذلك يف الوقت 
الحايل. عىل الرغم من انني قد اضيف، اذا نظرت 
اىل دولة مثل االمارات العربية املتحدة، لوجدت 
انها تحولت بشكل كبري جدا من االعتامد الوحيد 
عىل انتاج النفط والغاز، وهكذا اعتقد ان انتاج 
النفط والغاز ال ميثل اليوم يف اقتصادها سوى 40 
يف املئة فقط من االيرادات".  وقدم كريي تفاصيل 
السعودية  الخرضاء  للمبادرة  رؤيته  كيفية  عن 

ومبادرة الرشق االوسط االخرض االكرب؟
يقول: "وضعت السعودية لنا خطة متطورة للغاية 
ومدروسة جيدا لكيفية اجراء هذا االنتقال، واين 
الكميات  باكرب  االنبعاثات  لتقليل  فرصة  يرون 
الذي  نيوم،  مدينة  مرشوع  ان  اعتقد  وارسعها. 
يسعى اىل نرش كمية هائلة من الطاقة الشمسية، 
والذي ميكن للسعودية تحقيقه من حيث قدرتها 
عىل الرشاء وكذلك عىل انتاج االلواح الشمسية؛ 
كمزود  ذلك  استخدام  ستستطيع  ثم  ومن 
الرضورية  الكهربايئ  التحليل  لعملية  للطاقة 
املاء  عن  الهيدروجني  لفصل  تجاري  نطاق  عىل 
هذا  استطاعة  يف  االخرض.  الهيدروجني  وتكوين 
ان  الحالية،  التحتية  البنية  باستخدام  املرشوع، 

الهيدروجني  ايصال  قادرة عىل  السعودية  يجعل 
اىل  او توصيله  اوروبا  اىل  االنابيب وتسليمه  عرب 
للغاية.  مهم  المر  انه  آخر.  مكان  اي  او  افريقيا 
االن  ميكنها  السعودية يف وضع  العربية  اململكة 
من استثامر مبلغ معني من تلك االموال، من دون 
الخارجي  التمويل  االعتامد عىل  عليها  يتعني  ان 

لتحقيق ذلك".
هناك دول مثل اململكة العربية السعودية تخطط 
الطاقة  يف  مليونا   13 اىل   12 من  االنتاج  لزيادة 
االنتاجية، واالمارات العربية املتحدة من 4 اىل 5 
انتاجية يف حلول عام 2030. كيف  ماليني طاقة 
تقليل  عىل  قادرين  سيكونون  انهم  توقع  ميكن 
باعادة  فيه  يقومون  الذي  الوقت  يف  االنبعاثات 
زيادة انتاجهم من النفط، بينام تقول وكالة الطاقة 
الدولية انه ال ينبغي ان تكون هناك استثامرات 
اىل  الوصول  اجل  من  والغاز  النفط  يف  جديدة 

هدف صايف صفر يف حلول عام 2050؟
تحد  وهو  للغاية  جيد  سؤال  انه  كريي:  يجيب 
حقيقي، ال ميكن الحد ان يتجاهله. الحقيقة هي 
تقليل  اجل  من  تدفع  الدولية  الطاقة  وكالة  ان 
تلك الجهود الننا ال منتلك بعد القدرة عىل الحد 
متاما من االنبعاثات او التقاط الكربون. اعتقد ان 
هناك مسؤولية ملزمة عىل اي بلد ليك يكون لديه 
انبعاثات  وجود  عدم  من  للتأكد  جديد  مرشوع 
فيه، النه من غري املنطقي ان يكون لديك سياسات 
تضيف االنبعاثات. من املفهوم انه قد تكون هناك 

سنة او سنتان او ثالث سنوات انتقالية، وهو امر 
ال ميكن تجنبه، الجميع يتفهمون ذلك، لكن رشط 
وجود خطة حقيقية لكيفية تحقيق الهدف الذي 
حدده العلامء، وهو تقليل االنبعاثات بشكل عام 

خالل السنوات العرش املقبلة".
سافر كريي اىل نابويل ايطاليا يف متوز الفائت، حيث 
سيعقد ايضا اجتامعا مع وزراء مجموعة العرشين 
عىل  مهم  اجتامع  وهو  املقبل،  االول  ترشين  يف 
الواليات  لدى  ان  ويشري  غالسكو.  اىل  الطريق 
املتحدة االمريكية "اماال كبرية يف ان تكون جميع 
دول البحر املتوسط - املغرب ومرص وفرنسا، حتى 
وتبدي  القضية  بهذه  مهتمة   - الصغرية  موناكو 
الكثري من الدور القيادي حيالها. لذلك، اعتقد انه 
ميكن ان يصبح ايضا جزءا اساسيا من نقل الوقود، 
بالسفن،  او  االنابيب  طريق  من  ذلك  كان  سواء 
فستكون منطقة البحر املتوسط مهمة للغاية لنقل 
الغاز من الرشق االوسط اىل اوروبا واماكن اخرى".

اىل  مجددا  املتحدة  الواليات  انضمت  بعدما 
اتفاقية باريس واعلنت عزمها عن خفض االنبعاث 
فانها االن تتحرك برسعة  املئة،  بنسبة 50-52 يف 
قيادة  تحت  ذلك  بعض  تنفيذ  ملحاولة  كبرية 
ووزارة  البيئة  وكالة حامية  اىل  وتوجيهاته  بايدن 
الطاقة، حتى يتم ملء املنح. سوف يتحول الناس 
اىل تقنيات جديدة وستضاعف الواليات املتحدة 
االمريكية مساهمتها يف املرونة ثالث مرات، وهي 
بها  وعدت  دوالر  مليار   100 لتأمني  بجد  تعمل 
ببناء حواىل 500000 محطة  باريس. ستقوم  من 
شحن يف جميع انحاء البالد للسيارات الكهربائية، 
وستضع حوافز لرشاء تلك املركبات مثل االئتامن 
الرضيبي االستثامري وائتامنات رضيبية عىل انتاج 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها. باالضافة 
اىل ذلك، حدد بايدن هدفا يف حلول عام 2035، 
ليكون انتاج الطاقة يف الواليات املتحدة االمريكية 
خاليا من الكربون، وهو هدف طموح ومهم للغاية 

ان يخلو انتاج الطاقة من استخدام الكربون.
للبنية  ترشيع  يف  نخطط  "نحن  كريي:  ويقول 
االن،  اجله  من  الرئيس  يناضل  الذي  التحتية 
ونأمل يف الحصول عىل متويل لشبكة ذكية تتمتع 
الطاقة من  ارسال  وقدرة عىل  اصطناعي  بذكاء 
جزء من البالد اىل جزء آخر، وهو ما نفتقد اليه 
االن. سوف نتحرك برسعة كبرية جدا لفعل كل 
ما يف وسعنا لتحقيق هدف التخفيض املعلن عنه 

بنسبة 50-52 يف املئة".

مع دول الرشق االوسط مبكافحة التلوث، والتعاون 
بشكل افضل ملكافحة تغري املناخ وتداعياته التي 
واليمن  وسوريا  العراق  مثل  اماكن،  اىل  متتد 
حيث يزداد الوضع البيئي سوءا بسبب الحروب 
والرصاع، يقول كريي: "عىل العامل ان يكون جادا 
نتجول حول  ان  القضية. ال ميكننا  يف شأن هذه 
العامل ونتحدث عن ماهية االزمة وما هو التحدي 
مستعدا  احدا  تجد  ال  ثم  للبرشية،  الرئييس 
لالستثامر يف التقنيات والحلول والعمليات العادلة. 
اعني، ال يعتمد كل ذلك عىل التكنولوجيا فحسب، 
بل ان مثة اشياء اساسية للغاية ميكن القيام بها يف 
الزراعة والشحن، عىل سبيل املثال. ال يتطلب االمر 
الديزل  محركات  لتغيري  التكنولوجيا  من  الكثري 
كانت  السفن  ان  لو  السفن.  وابعادها من هذه 
دولة، فستكون ثامن اكرب ملوث يف العامل. لذا فان 
السفن والشحن يشكالن تحديا خطريا، وهو ليس 
تحديا تكنولوجيا هائال. لذلك نحن يف حاجة اىل 
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انسيل  جاي  واشنطن  وحاكم  كومو  والحاكم 
عن  اعلنا  وقد  براون،  جريي  كاليفورنيا  وحاكم 

حركة تسمى "ما زلنا يف االتفاقية". 
سنوات"  الربع  عذر  وبال  املتهور  "الغياب  هذا 
بحسب كريي، دفع بالده اىل بذل قصارى الجهد 
من  التأكد  يعني  "وهذا  ذلك  تعويض  ملحاولة 
وان  الحقيقية،  االدلة  مع  الحقائق  مع  التعامل 

نتخذ القرارات الصعبة التي علينا اتخاذها".
"دولة  بانها  ويصفها  دور مرص  يعّول كريي عىل 
التاريخي  باملعنى  افريقيا  يف  جدا  رئيسية 
واالقتصادي، وافريقيا نوعا ما متامشية هنا يف ما 
يتعلق بعملية مؤمتر االطراف. لذلك ترى الناس 
يشعرون بالقدرة عىل ادارة التواجد الكبري الذي 
االطراف، وكذلك  اجتامعات مؤمتر  احد  يأيت مع 
هذه  يف  قيادي  دور  لعب  ملحاولة  االستعداد 

القضية".
عن كيفية التزام الواليات املتحدة االمريكية العمل 


