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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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املستدامة   التنمية  أهداف  حتقيق  يف  تتخلف  إفريقيا   ومشال  األوسط  الشرق  منطقيت  إنَّ 
العام 2030)1(. وهذا  لتحقيقها حىت  للعامل  املتحدة  األمم  اليت حددهتا  السبعة عشر  لألهداف 
املناخ. إن  املتعلقة ابلطبيعة والبيئة وتغري  يسبب  قلقاً يف املنطقة وبشكل خاص تلك األهداف 
استخدام املياه يف املنطقة يعد أكثر بكثري مما يتم إنتاجه حيث إن تغري املناخ  يزيد من صعوبة األمر، 
ويؤثر سلباً على اإلنتاج الزراعي، ويهدد صحة اإلنسان وتعاين النظم البحرية من الصيد العشوائي 
اجلائر والتلوث؛ إن تدهور األراضي يقلل من التنوع البيولوجي ويساهم يف انتشار العواصف الرتابية. 
فالتوتر الناتج عن ندرة املاء واملوارد األخرى يؤدي إىل انعدام األمن، بينما تقف الصراعات العنيفة 
املستمرة كحجر عثرة  يف طريق حل مشاكل البيئة وتغري املناخ. ومما يزيد األمر سوءاً، أنَّ اجملتمع 
يقومون  عندما  االستبدادية  الدول  قبل  من  واالضطهاد  القمع  يواجهون  اإلعالم  ووسائل  املدين 

بتسليط  الضوء على األزمات البيئية واملناخية.
هناك موارد مشرتكة عابرة للحدود املرسومة بني الدول حتتاج إىل التعاون املشرتك لالستفادة 
منها فعلى سبيل املثال، تتحرك املياه يف قنواهتا الطبيعية يف األراضي يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا وال تعرف احلدود اإلدارية للدول. وابلتايل تعيق اخلصومات السياسية واملنظمات اإلقليمية 
الوطين، هناك  املستوى  املشرتكة.فعلى  احللول  إجياد  بداًل من  املوارد  الضعيفة االستفادة من هذه 
حاجة إىل أدوات سياسية عامة واستثمارات وتشريعات، من الصعب تصور أن هذه التغيريات تفيد 
إْن مل تكن جزءاً من اإلصالح السياسي وابلتايل جيب على اجملتمع الدويل أن يتجنب زايدة االنقسام 
اإلقليمي، بل البد أْن  يساهم يف العمل على النهج املتكامل العابر للحدود، مع االعرتاف ابلصلة 
الوثيقة بني التنمية املستدامة واألمن، وابلتايل يساعد يف توفري مساحات للحوار املفيد  بني أصحاب 
املصلحة الرئيسيني و تعبئة املوارد لتحقيق االستقرار و بناء السالم والتنمية ومحاية الناس املعرضة 

حياهتم للخطر يف األزمات احلالية املرتابطة.

ماذا ميكن للعامل فعله حيال األزمة البيئية القادمة 
يف الشرق األوسط

جوهان شار
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التحدي
ترتبط بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ارتباطاً وثيقاً ابملوارد الطبيعية ومساحات 
يف  مباشر  غري  أو  مباشر  بشكل  متورط  منها  العديد  لكن  واملشرتكة   املمتدة  والبحار  األراضي 
املشاكل الداخلية والنزاعات فيما بينها، لذا فهم يعانون ابلفعل من جراء هذه املشاكل. فاملؤسسات 
املشرتكة يف املنطقة تعد ضعيفة وغري ملزمة مبعاجلة العديد من املشاكل املشرتكة والعابرة للحدود. 
هذا الضعف املؤسسي يعيق اجلهود املبذولة لإلتفاق على إدارة املوارد الطبيعية املشرتكة،  واالستفادة 
منها مما يؤدي إىل تفاقم خماطر التوتر والصراع. وهذه النزاعات املستمرة بدورها تقف عقبة أمام 
حل مشاكل األزمات البيئية واملناخية احلالية اليت تلوح يف األفق. حيث إنَّ الطبيعة واألمن  ترتبطان 
ارتباطاً وثيقاً،فعند حدوث مثل هذه األزمات والصراعات ينبغي العمل على معرفة هذا الرتابط سواء 

من بلدان املنطقة أو من قبل اجملتمع الدويل حىت يتم جتنب املشاكل النامجة عنها.
ما جيب أن تعرفه

إّن الضغوطات اليت يتم فرضها على البيئة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا تولد مشكلة 
فريدة: التوترات حول املوارد الشحيحة تساهم يف انعدام األمن، وهذا االنعدام األمين جيعل التعاون 

الضروري بشأن البيئة  أمراً صعباً.
ومع ذلك، فإن املشكالت البيئية يف املنطقة متثل فرصة. إّن الطبيعة العابرة للحدود للموارد 
املشرتكة تتطلب عماًل مشرتكاً، عماًل ميكنه جتاوز االختالفات السياسية األخرى، حىت بني الفرقاء.

جيب على اجملتمع الدويل أن يساهم يف تكامل النهج العابر للحدود، مع االعرتاف ابلصلة 
الوثيقة بني التنمية املستدامة واألمن.

توفري مساحات حممية  تساعد يف  أن  األطراف  املتعددة  واملؤسسات  العاملية  للقوى  ميكن 
للحوار، وينبغي أن تعزز مبادرات السالم والتنمية اململوكة وطنياً - ومحاية أولئك الذين هم أكثر 

عرضة للخطر يف األزمات احلالية املرتابطة.
وخماطر  املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  الصحيح  املسار  على  ليست  العربية  املنطقة 
ختلفها عن بقية العامل. هذه هي النتيجة الصارخة لألمم املتحدة  لعام 2020 »تقرير حول التنمية 
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املستدامة للعرب«، والذي مت فيه تقييم التقدم احملرز لألهداف السبعة عشر جلدول أعمال 2030. 
ابلرغم من عدم التجانس املناطقي يقوم التقرير بتعريف مجلة من احلواجز للتنمية املستدامة 
ويف مقدمتها غياب صنع السياسات املتكاملة، واالختالالت االقتصادية اهليكلية اليت تؤدي إىل 
نفاذ املوارد الطبيعية، وعدم االحرتام حلقوق اإلنسان يف العديد من البلدان، فمثل هذه النزاعات 

العنيفة املستمرة تقف عائقاً أمام التنمية املستدامة.
تركز العديد من أهداف التنمية املستدامة على الطبيعة والبيئة؛ حيث تساعدان إىل حد كبري 

يف دراسة حالتهم على فهم طبيعة التحدايت األمنية اليت تواجهها املنطقة.
طبقات املياه اجلوفية الرئيسية العابرة للحدود يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

املصدر: املركز الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية عرب البنك الدويل.
توضح اخلريطة يف تقرير البنك الدويل لعام 2020 »ما بعد الندرة: األمن املائي يف الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا« أّن مالمح  ميزات املوارد الطبيعية - املياه اجلوفية –وعدم التوافق مع احلدود 

السياسية.
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املياه
يبلغ   العامل  حيث  يف  مائياً  إجهاداً  األكثر  إفريقيا هي  األوسط ومشال  الشرق  منطقة  إن 
ستة أضعاف املتوسط   العاملي)2( .إّن العديد من طبقات املياه اجلوفية تنضب .  فستون يف املائة 
من مياهها تكون منابعها من خارج املنطقة، وتتقاسم معظم البلدان طبقات املياه اجلوفية واملياه 
السطحية مع جاراهتا .)3( ومع ذلك فإن االتفاقيات العابرة للحدود بشأن استخدام وإدارة املياه 

املشرتكة تعد قليلة جداً. 
املياه  تكلفة  احتساب  إىل جانب سياسات  املشاكل  تتفاقم  السكاين  التعداد  ازدايد  ومع 
بداًل من تشجيع ترشيد استخدامها، ابإلضافة إىل املناخ  احلار واجلفاف. التلوث يهدد نوعية املياه 

وصحة اإلنسان، وابألخص يف قطاع غزة احملتل.
تغري املناخ

املناخ  تغري  عن  النامجة  لألخطار  بشدة  معرضة  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  إّن 
العاملي، واليت ترتتب عليها عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق ومعقدة تشمل تفاقم أزمة 
املياه واخنفاض اإلنتاج الزراعي واحليواين. عالوة على ذلك، فإن اإلجهاد احلراري يهدد حياة البشر 
عام  لقد شهد صيف  للهواء.  املربدة  واملكيفات  املأوى  أنفسهم إبجياد  على محاية  القادرين  غري 
2020 أوقااتً قاسيًة حيث وصلت فيها  درجات احلرارة إىل أعلى من 50 درجة مئوية )122 
فهرهنايت( يف العراق ودول اخلليج . )4(. وتزداد يف كثري من األحيان ظواهر مناخية قاسية، مثل 
العواصف والفيضاانت. إّن ارتفاع مستوى البحر وتسرب املياه املاحلة إىل  مناطق دلتا األهنار هتدد 
احلياة يف هذه املناطق املكتظة ابلسكان. وتعمل الصراعات والنزوح اجلماعي على احلد من  قدرة 
اجملتمعات واحلكومات على التعامل مع آاثر تغري املناخ . ال هتدف اجلهود اليت تبذهلا الدول املنتجة 
للنفط إىل زايدة احلصة احمللية من الطاقة املتجددة واملسامهة يف احلد من انبعااثت غازات االحتباس 
اإلمارات  املناخ يف  تنفيذ سياسة  قلق عاملي(. خلصت دراسة حديثة عن  احلراري )وهو مصدر 
العربية املتحدة وسلطنة عمان إىل أن زايدة إنتاج واستهالك الطاقة املتجددة احمللية تستخدم ببساطة 
لزايدة صادرات النفط، وإلغاء قيمتها من حيث احلد من غازات االحتباس احلراري)5( مما يسبب 

زايدة يف حرارة الكوكب  والذي هو خارج عن اهتمام  ووعي سلطات وشعوب املنطقة )6(.
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getty images /املصدر: واثق اخلزاعي
يف هذه الصورة: ابئع ثلج عراقي يقوم بقطع كتلة الثلج ابملنشار يف بغداد- العراق بتاريخ 
31 متوز  2005، حيث تصل درجة احلرارة إىل 50 درجة مئوية )122 درجة فهرهنايت( يف ظل 
نقص حاد يف الطاقة الكهرابئية  بسبب التخريب و سوء اإلدارة. يستخدم العراقيون الثلج إلبقاء 

ثالجاهتم ابردة حالياً. تسجيل موجات حارة تزيد عبئاً على كاهل العراقيني. 
النظم البيئية والتنوع البيولوجي:

إّن شحة توفر البياانت حول حالة البحار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ابستثناء 
البحر األبيض املتوسط، يصّعب من عملية املراقبة  يف هذه املناطق. ومع ذلك، من الواضح أن 
الصيد اجلائر وزايدة حرارة ومحوضة مياه البحر يهدد صيد األمساك. فاألنواع الرئيسية  للحيواانت 
املياه  مناطق  أكثر  ابعتبارها  عمان  خليج  منطقة  سجلت  حيث  االنقراض.   يف  آخذة  البحرية 

املتضررة ابلعامل )7(.
يتفاقم بسبب تغري  الذي  اليابسة، يعترب تدهور األراضي والتصحر على نطاق واسع،  يف 
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حدوث  يف  األراضي  تدهور  يتسبب  الغذائي.  واألمن  البيولوجي  للتنوع  التهديدات  من  املناخ، 
عواصف رملية وترابية كبرية عرب احلدود. إّن ركود اإلنتاج الزراعي يتطلب زايدة مطردة يف واردات 
املواد الغذائية  مع الزايدة يف منو السكان. إمجااًل يتعرض مجيع سكان املنطقة لتلوث اهلواء فوق 

مستوايت خطرية )8(.
إّن هذه املشاكل البيئية تزيد من الضغوطات على اجملتمعات اليت تعاين  ابلفعل من تفاقم 
الرئيسية الوحيدة يف  الفقر وعدم املساواة )9(. تعترب منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا املنطقة 
العامل اليت يتزايد فيها الفقر، وهذه الزايدة ترتبط  إىل حد كبري ابلصراعات املستمرة )10(. وكالعادة إن 
البشر األكثر فقراً وهتميشاً وغري احملميني هم الذين يعانون أكثر من غريهم من مثل هذه األزمات 
البيئية املرتابطة. يرى سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة أو الثروة احليوانية أو صيد األمساك 
أن سبل معيشتهم تتقوض، مما يؤدي إىل اهلجرة من الريف إىل احلضر. و يف املدن، فإن ندرة املياه 

تزيد على حياة الفقراء معاانة و بؤساً.
مباشر،  بشكل  إىل حدوث صراع  تؤدي  ال  املياه   أو شحة  املناخ  تغري  أّن  من  ابلرغم   
ولكن يف ظل ظروف معينة، قد يؤداين إىل تفاقم الدوافع املوجودة ابلفعل للنزاع، مثلما حصل يف 
اتريخ الصراع القدمي، بسبب االعتماد الكبري على الزراعة، وتديّن سبل العيش، إىل جانب ضعف 
املؤسسات)11(.إّن الكثري من االضطراابت احمللية وقليلة البالغ عنها يف املنطقة على مدار السنوات 
والعوز  والبطالة  اخلدمات  سوء  من  مظامل  وجود  عند  خاصة  املياه،  لشّحة  نتيجة  املاضية كانت 
املتزايد)12(. أنخذ مثااًل على ذلك ما حصل من التظاهرات الشعبية املتكررة ابلبصرة – العراق حيث 

الناس حمبطون بشدة من فشل السلطة احمللية  والوطنية)13(.
كان هناك الكثري من اجلدل حول دور اجلفاف الطويل يف سوراي كعامل مساعد يف انتفاضة 
العام 2011. لكن من خالل التحليل األكثر مشواًل حىت الساعة، خلصت عاملة السياسة مروة 
الداودي إىل أّن العوامل السياسية كانت أكثر أمهية من اجلفاف الناجم عن املناخ يف التسبب يف 
الصراع يف سوراي )14( . ومع ذلك فان املناخ والبيئة احلاليني يشريان إىل االجتاه اخلاطئ، ومن املتوقع 

أن يزداد األمر سوءاً.
إن الدول اليت حققت بعض النجاح يف التعامل مع التحدايت البيئية واملناخية خلقت منها 
أولوايت سياسية توجه عملية صنع القرار التحويل والتكاملي عرب اإلدارات واملؤسسات احلكومية، 
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الطاقة،  استخدام  يف  والكفاءة  األحفوري،  الوقود  استخدام  من  احلد  الرئيسية  اجملاالت  تشمل 
واالنتقال إىل الطاقة املتجددة، واحلد من خماطر الكوارث، وإدارة املياه، ومحاية التنوع البيولوجي. يف 
معظم احلاالت، مت الضغط على الدول الرائدة أو تشجيعها من قبل اجملتمع املدين النشط يف فضاء 
من احلوار املفتوح والبناء، حملياً ومع اجملتمع العاملي، مما يسمح بتطوير األفكار اجلديدة واملقرتحات 

السياسية.
إّن متكني أعمال املناخ يعزز من إنتاج الطاقة املتجددة واالبتكارات التكنولوجية من أجل 
االستهالك واإلنتاج املستدامني.  يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال تطبق هذه األعمال 
ابستثناء عدد قليل من البلدان غري املنتجة للنفط اليت تواجه أزمة يف املياه ذات أبعاد وجودية، مثل 
تونس، حيث مت إدراج تغري املناخ يف الدستور عام 2014؛ حيث  تنص املادة 45 منه على أّن 
»الدولة تضمن احلق يف بيئة صحية ومتوازنة واحلق يف املشاركة يف محاية املناخ » )15(.  أيضاً توجد 
لدى كل من املغرب واألردن خطط طموحة خاصة  ابملناخ واملياه، على الرغم من أن جمتمعاهتما 
املدنية أكثر تقييداً من تونس.تنظر السلطات يف املنطقة إىل أولئك الذين يشككون يف مسار التنمية 
الرمسية من منظور بيئي على أهنم هتديدات أمنية )16(. فإن الصحفيني ووسائل اإلعالم الذين يقومون 

بتقدمي تقارير نقدية عن البيئة تواجه عادة ابلقمع من قبل هذه السلطات )17(.
لكن املنطقة فشلت أيضاً يف معاجلة مشاكلها العابرة للحدود، حيث جيب على دول اجلوار 
نفس  داخل  املشرتكة  اجلوفية  املياه  السطحية وطبقات  املياه  إدارة  بينها على كيفية  فيما  االتفاق 

أحواض األهنار ومناطق مستجمعات املياه، حيث يصبح توفري املياه أكثر صعوبة مع تغري املناخ.
 بني عامي 2011 و 2016 مت تطوير عدة إصدارات من اتفاقية عربية حول املوارد املائية 
املشرتكة من قبل اجمللس الوزاري العريب للمياه، بدعم من جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا )UNESCWA(، لكن االتفاقية ال تزال يف صيغة مسودة غري مصدق عليها ) 
18(. إّن عقوداً من املفاوضات حول هنري دجلة والفرات مل تؤّد إىل اتفاق بني تركيا املهيمنة على 

النهرين من جهة ودول املصب العراق وسوراي من جهة أخرى.ال تزال إسرائيل حتتكر وتقنن املياه 
على الفلسطينيني.

الشرق  منطقة  الفنية حلكومات  الكفاءة  إبقاء  إىل  والصراع  السياسي  التنافس  جو  أّدى   
األوسط ومشال إفريقيا والتحليل املؤهل من قبل األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف األخرى 
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من إحداث حتوالت سياسية جوهرية. يدعو آخر حتليل بيئي أجرته جامعة الدول العربية، منذ عام 
2010، إىل تعاون إقليمي بشأن التحدايت املشرتكة، لكنه ال يزال غري منفَّذ )19(.إّن الصراعات 
املتداخلة يف األعوام املاضية، واليت جنمت جزئياً عن االنتفاضات يف بعض الدول  العربية يف عام 
2011، أّدت إىل مزيد من الصدع و االنقسام يف جامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي 

.)20(
على سبيل املثال، خط سكة حديد من املفرتض أن يربط دول جملس التعاون اخلليجي، 
والذي مت اإلعالن عنه قبل مخسة عشر عاماً، ما زال مل يكتمل بعد )21(. حىت لو مت بناء أجزاء منه، 

فال توجد مسارات عرب قطر، منذ توتر عالقات البالد مع السعودية واإلمارات يف عام 2017.
البيئية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حماصرة يف  عالوة على ذلك، فإن التحدايت 
تنامي حجم وارداهتا واملعرضة لعدم االستقرار يف  الغذائي يف خطر بسبب  بيئة عاملية وإن أمنها 
اإلنتاج   واألسعار. وقد ظهر هذا االعتماد جلياً خالل أزمات الغذاء العاملية يف األعوام 2008 و 
2010-2011، واليت جنمت جزئياً بسبب فشل احلصاد الناتج عن تغري املناخ يف البلدان املنتجة 
الرئيسية،حينها أدت صدمات األسعار املفاجئة إىل اضطراابت يف العديد من بلدان الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا )22(. كما أن املنطقة  شديدة احلساسية للتقلبات يف أسواق الطاقة العاملية، وهو ما 

ظهر مرة أخرى يف املراحل األوىل من جائحة كوروان، عندما اهنار سوق النفط. 
إّن بذل أي جهد ملواجهة التحدايت البيئية واملناخية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

وتداعياهتا األمنية، جيب أن تدرك أبن هلا أبعاداً حملية وإقليمية ودولية.
احللول

إن احللول للتحدايت املذكورة أعاله حباجة إىل البناء على حمورين: 
أواًل، هو أن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تتكون من أراٍض شاسعة وحبار - فهي 
ليست كياانً سياسياً أو إدارايً فقط. متتد هذه املساحات الربية والبحرية لتشمل دول اجلوار اليت  
تشوهبا عالقات عدائية - إثيوبيا وإيران وتركيا وإسرائيل - واليت هلا أتثري قوي على السياسة واألمن 
تتبع  واإلدارية ال  السياسية  احلدود  ترسيم  .إّن  )23( إفريقيا  األوسط ومشال  الشرق  منطقة  يف كيان 
مالمح األراضي املمتدة وال احلركة الطبيعية للمياه حتت األرض أو فوقها. فالشرايني املائية للشرق 
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األوسط وهي النيل والفرات ودجلة وروافدها وهنر األردن ومجيع طبقات املياه اجلوفية العميقة تربط 
بني األمم داخل املنطقة وحوهلا. وكذلك اخلليج والبحر األمحر والبحر األبيض املتوسط. لذا جيب 

اختاذ إجراءات فعالة بشأن التحدايت ذات الصلة ابلطبيعة كنقطة انطالق.
اثنياً، حتدد الظروف الداخلية لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ما إذا كانت الطبيعة،والبيئة، 
وتغري املناخ تصبح أولوايت سياسية تشرك املواطنني واحلكومات. فالسؤال الذي يتبادر إىل الذهن 
يؤثر على اإلجراءات ذات  أْن  الدويل  الفاعلة اخلارجية كاجملتمع  للجهات  إذا كان ميكن  ما  هو 
الصلة وكيف. إّن تدخل القوى الغربية على مدى القرن املاضي ومؤخراً روسيا لن يشجع على اختاذ 
القومي  تتعلق ابألمن  إذا كانت تعتربها قضااي  العالقة ال سيما  القضااي  املطلوبة حلل  اإلجراءات 
شأنه  من  إجراء  أي  ابختاذ  ستتحفظ  اخلصوص،  وجه  على  االستبدادية،  الدول  إن  واإلقليمي. 
ينشأ  الذي  التغيري  املاضي مدى عمق  العقد  أحداث  أظهرت  لقد  اخلارجي.  ابلتدخل  املخاطرة 
عن العمل الداخلي، وليس من خالل التدخل اخلارجي. كما قال الباحث القانوين نوح فيلدمان       
العربية  اللغة  يتكلمون  أشخاصاً  أظهر  أحداث  من  تاله  وما  العريب  للربيع  الرئيسي  املفهوم  “إّن 
يعملون من تلقاء أنفسهم واختاذ قراراهتم لصنع اترخيهم.”)24(. من غري احملتمل أن تتبع اإلجراءات 
التحويلية بشأن البيئة وتغري املناخ من قبل الشعوب واحلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال 

إفريقيا أي مسار آخر.
ابلنظر إىل هذين احملورين، جيب على دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا أْن تسعى إىل تغيري 
اإلقليمي والدويل. عندها فقط ميكن  الصعيد  حقيقي بطرق يرتدد صداها يف دول اجلوار وعلى 
حتقيق نتائج فّعالة يف اجملاالت األساسية للبيئة وتغري املناخ، مبا يف ذلك تلك اليت تقوض أو تعزز 
األمن من خالل األدوات السياسة اليت تعزز التنمية املستدامة، وسياسات التسعري، واالستثمارات 
العامة واخلاصة يف رأس املال الطبيعي واملادي واالجتماعي والبشري، واألطر التنظيمية والتشريعات. 
قد يكون هذا السعي إىل التغيري ميكن أْن حيدث نتيجة لإلصالحات الداخلية الشاملة. وابلتايل، 
البيئة  انعدام األمن واحلكم أاثر الصراع وإعادة اإلعمار ابإلضافة إىل أخذ تدابري ملعاجلة  معاجلة 

وحتدايت تغري املناخ.
ومع أخذ ذلك يف االعتبار، يقرتح هذا التقرير بعض األساليب لتوجيه العمل الدويل بدءاً 

من منظور اسرتاتيجي طويل األمد.
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حيتاج الفاعلون اخلارجيون إىل رؤية عالقاهتم مع دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
من منظور إقليمي، مع إدراك أّن أايً منها اليتمتع ابالستقاللية عندما يتعلق األمر ابلتحكم يف املياه 
واملوارد الطبيعية األخرى واستخدامها. يف احلقيقة إّن املنظمات اإلقليمية يف منطقة الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا، وال سيما جامعة الدول العربية، ال ميكنها التعامل بقوة  وحزم مع مثل هذه القضااي 
اإلسرتاتيجية، وعلى اجلهات اخلارجية أْن ال تساهم بشكل أكرب يف التشرذم اإلقليمي، بل تعمل 
القوية واملتقدمة  الدول ذوي االقتصادات  للمنطقة. فقط قلة من  الطبيعي والفطري  الرتابط  على 
لديها هنج إقليمي حنو دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وبداًل من ذلك، فإهنم مييلون 
إىل التعامل مع الدول بشكل منفرد على أساس اسرتاتيجياهتم األمنية ومكافحة اإلرهاب. جيب 
على األمم املتحدة والبنك الدويل التعاون بشكل أكرب وإنشاء روابط أوثق مع خمتلف البلدان من 
خالل مهامهم و براجمهم. إن اهليئة اإلقليمية لألمم املتحدة يف بريوت “unescwa” تعد مكاانً 
مهماً  للتحليل واحلوار اإلقليمي كما هي االجتماعات اإلقليمية للبنك الدويل. من خالل هنج 
اسرتاتيجي مشرتك، وبناء على شبكة مكاتب  متعددة األطراف لكل من األمم املتحدة والبنك 
الدويل ابستطاعتها تقدمي الدعم لبلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، من خالل العالقات 

فيما بني دول املنطقة، واملنظمات اإلقليمية يف معاجلة املشاكل احلدودية.
الطبيعة واألمن مرتابطان

إّن االرتباطات اخلارجية عليها أْن تقبل أبن التحدايت البيئية يف املنطقة هلا بُعد أمين جيب 
أن يُوجَّه لتحليل وتنفيذ السياسات والربامج )25(. يف الوقت نفسه، فإن معاجلة انعدام األمن مع 
جتاهل حالة البيئة واملناخ تنطوي على خماطر إعادة إشعال الصراعات من خالل التوترات اليت مل يتم 
حلها حول استخدام وإدارة املوارد الطبيعية )26(.إّن اتفاقيات السالم وبرامج االستقرار اهلادفة إىل 
احلد من العنف، واستعادة اخلدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز وسائل سبل العيش جيب أْن 
تتضمن أحكاماً حلل النزاعات احملتملة على استخدام األراضي واملياه، بعد عودة الالجئني والنازحني 
إىل دايرهم. ويف هناية املطاف، جيب أن تتضافر اجلهود املبذولة إلنشاء إطار أمين إقليمي لتجنب 

الصراعات احملتملة حول املوارد الطبيعية املشرتكة يف املنطقة وسبل معاجلتها.
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مساحة للحوار
على املدى القصري، هناك تدابري من شأهنا أْن تساعد يف متكني العمل بنهج اسرتاتيجي 
طويل األمد. جيب على اجلهات اخلارجية توفري مساحة حممية ودعم احلوار بني ممثلي اجملتمع املدين 
واحلكومات داخلياً وبني دول اجلوار يف املنطقة. جيب أْن يستنري احلوار الشامل ابلنتائج والنماذج 
اجلديدة بشأن تغري املناخ، حيث تتطور املعرفة ابستمرار. سيعمل هذا احلوار على تعزيز املقرتحات 
والنماذج من النوع الذي طورته منظمة “ايكوبيس الشرق األوسط” لألردن وفلسطني وإسرائيل 
)27(. وهذه املنظمة غري الرحبية حاضرة ولديها اتصال جيد يف مجيع هذه البلدان الثالثة، ولكنها 

تعمل أيضاً مع اجملتمعات احمللية عرب احلدود، وتوفر الفرص على املسار الثاين الدبلوماسي الذي 
املنطقة  الغربية يف  الدبلوماسية  البعثات  بعض  احلكوميني.  الرمسيني وغري  الفاعلني غري  بني  جيمع 

ومكاتب األمم املتحدة توفر ابلفعل مثل هذه املساحة، واليت ميكن لآلخرين حماكاهتا.
االستقرار والدعم اإلنساين

يعترب التهجري القسري وتضاؤل سبل العيش يف النزاعات، عوامل مزعزعة لالستقرار تعمل 
ضد التعايف وقد تؤدي إىل استمرارية عدم االستقرار وابلتايل متنع البلدان واجملتمعات من معاجلة 
االستقرار  برامج  تضمن  أن  متزايد. جيب  بشكل  اليت ستصبح خطرية  املناخ  وتغري  البيئية  اآلاثر 
التمويل  ودعم  املستدامني،  والتعايف  العودة  ودعم  النازحني  عيش  سبل  محاية  اإلنسانية  والربامج 
اإلنساين عند املستوايت اليت تليب احتياجات السكان املعرضني للخطر. هناك حاجة إىل اعتبار 
خاص لتطوير أو احلفاظ على شبكات األمان االجتماعي وأنظمة احلماية لتخفيف العبء عن 
األشخاص الذين يتعرضون ألزمات مفاجئة من احملتمل أْن حتدث بشكل متكرر، مع إعطاء أولوية 

خاصة لألنظمة اليت تستطيع توسيع نطاقها بسرعة خالل األزمات املفاجئة.
إن تغرّي املناخ والتدهور البيئي يؤدي إىل تفاقم الفقر وانعدام األمن يف الشرق األوسط ومشال 
أبعاد سياسية ال ميكن معاجلتها إال من خالل  إفريقيا.  بطبيعة احلال إهنا مشاكل معقدة ذات 
عمل منهجي، وتتطلب عماًل حكومياً شاماًل وإقليمياً  داخل منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
وخارجها. جيب أْن يشتمل إطار األمن اإلقليمي على حلول للتحدايت املناخية والبيئية املشرتكة. 
حيتاج الفاعلون الدوليون إىل التعامل مع منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من انحية املساحات 



14

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املتنافسة فقط. كما  الشاسعة لألراضي والبحار بداًل من رؤية احلدود السياسية واأليديولوجيات 
ينبغي هلم أيضاً إىل عدم املسامهة يف املزيد من التشرذم، واملساعدة يف توفري مساحات آمنة للحوار 
حول القضااي املتنازع عليها بني ذوي الشأن. واألكثر إحلاحاً هو دعم املبادرات الوطنية للحد من 
العنف، واستعادة اخلدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، ومنع املزيد من التدهور يف سبل عيش أولئك 

األكثر عرضة للخطر يف األزمات احلالية املرتابطة.

يوهان شار زميل أول مشارك يف معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم. لديه خلفية مع الوكالة 
السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل، وحركة الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومعهد املوارد العاملية.
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