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قضية
املناخ

يف روايــة إرنســت همنغــواي «ثــم تشــرق الشــمس» ) ،(The Sun Also Risesسُــئل أحــد شــخوص
الروايــة عــن كيفيــة إفالســه .فأجــاب قائــا« :بطريقتيــن« »:تدريجيــا ،ثــم فجــأة».
وهكــذا األمــر مــع تغيــر املنــاخ .فالضــرر يف الوقــت الراهــن أصبــح أقــل تدرجــا ،ومــا مل نتخــذ
اإلجــراءات الالزمــة ،فقــد يصــل العــامل فجــأة إىل نقطــة حرجــة ال عــودة منهــا.
ونحــن نعــرف اآلن أن املشــكلة أســوأ كثيــرا ممــا كنــا نعتقــد ،وأنهــا ال تقتضــي تغييــرا تدريجيــا ،بــل
إصالحــا جذريــا شــامال  -بخفــض انبعاثــات الكربــون إىل النصــف تقريبــا كل عشــر ســنوات حتــى عــام
 .2050وبلــوغ هــذه الغايــة يتطلــب ســرعة التحــول إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،وشــبكات الكهربــاء
اجلديــدة ،ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،ووســائل النقــل منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة .ومــن خــال
مصــادر الطاقــة املتجــددة والتطــورات التكنولوجيــة األقــل تكلفــة ســيصبح التحــول عــن األنشــطة كثيفــة
االنبعاثــات الكربونيــة ممكنــا ويف املتنــاول.
وهــذا العــدد اخلــاص عــن املنــاخ ،بالشــراكة مــع مؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
) ،(COP26يجمــع أطيافــا مــن األصــوات املتنوعــة مــن األكاديمييــن ،وصنــاع السياســات ،والقطــاع
اخلــاص ،والناشــطين الشــباب .ويركــز علــى احلاجــة املاســة التخــاذ إجــراءات بشــأن املنــاخ واعتمــاد
سياســات خمتلفــة يف جمــال املنــاخ تدعــم بعضهــا البعــض .ويقــدم املســاهمون يف هــذا العــدد ،ومنهــم
آمــار بتاشــاريا ونيكــوالس ســتيرن ،حلــوال واقعيــة يمكنهــا أن تخلــق فرصــا هائلــة للتوظيــف والنمــو،
مدفوعــة بكثافــة االســتثمار يف البنيــة التحتيــة واالبتــكارات التكنولوجيــة وبدعــم مــن قطــاع خــاص
يتســم بالديناميكيــة .وتوصــي الســيدة كريســتالينا غورغييفــا ،مديــر عــام الصنــدوق ،بوضــع سياســات
موثوقــة لتســعير الكربــون بغيــة تشــجيع اســتخدام الطاقــة اخلضــراء ،بينمــا يدعــو جيمــس ســتوك إىل
التحــول إىل السياســات املوجهــة لــكل قطــاع علــى حــدة ،مثــل وقــود الطائــرات منخفــض الكربــون.
وليــس هنــاك انتقــال يمكــن أن يتحقــق بســهولة .فســوف يقتضــي تعويــض العمالــة ومنشــآت األعمــال
التــي تتحمــل تكلفــة االنتقــال إىل االقتصــاد األخضــر .وســيكون مــؤداه حتطيــم معوقــات االقتصــاد
السياســي التــي حتــول دون حتقيــق التقــدم الســريع .ويعتمــد علــى تعــاون املواطنيــن واحلكومــات
والشــركات واملؤسســات املاليــة ومنظمــات العمــل اخليــري واجملتمــع العلمــي .وربمــا األهــم مــن ذلــك
أنــه ســيقتضي أن يوســع قــادة العــامل نطــاق طموحهــم وجهودهــم ،بســبل منهــا تعبئــة التمويــل الــازم
ملســاعدة االقتصــادات الناميــة علــى التكيــف مــع الصدمــات املناخيــة.
وهنــاك مســار إلحــراز التقــدم فيمــا يمكــن أن يصبــح قصــة النمــو االحتوائــي يف القــرن احلــادي
والعشــرين .فــإذا حشــدنا جهودنــا لوقــف اخلطــر الــذي يحــدق باملنــاخ ،فقــد جنــد فجــأة أن عاملــا صفــري
االنبعاثــات بــات يف متنــاول أيدينــا.
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على الغالف

يعــرض غــاف عــدد ســبتمبر  2021مــن جملتنــا لوحــة للفنــان املاليــزي الشــاب نــور
تيجــان فــردوس باســم «تغيــر املنــاخ أمــر واقــع» .وإذ يتشــكل مــن قطــع اإللكترونيــات
املهملــة ،فــإن عمــل نــور فــردوس يحمــل لنــا تَذكِــرة صارخــة بمــدى تأثيــر األنشــطة
البشــرية علــى البيئــة.
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