
المرشد لألزمة
المناخيـة

حركة أھالي من أجل المناخ
المرشد لألزمة المناخیة والذي یجیب عن األسئلة المحوریة للقرن 21

ما ھي األزمة المناخية؟

ما ھي غازات االحتباس الحراري؟

كیف تؤثر األزمة المناخية عىل حياتنا؟

ما ھي األزمة البيئية؟

لماذا ال يتم اتخاذ أي خطوات؟

ماذا نستطيع أن نفعل؟

كيف يمكننا وقف األزمة؟

المرشد متوفر يف الموقع الخاص بحركة أهايل من أجل المناخ

www.parents4climate.org.il/climate-guide-arabic

يشمل املوقع نسخة أصِدرت خصيصا للقراءة السهلة عرب الھاتف املحمول.

http://www.parents4climate.org.il/climate-guide-arabic


2

 ما ھي األزمة المناخیة؟

ثاني أكسيد الكربون ودرجة حرارة الكرة األرضية

الخط الرمادي یوضح ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي 
منذ سنة 1880، حین كانت نسبتھ 290 جزء في الملیون، ولغایة سنة 
2020، حین وصلت نسبتھ إلى 415 جزء في الملیون. وھذا االرتفاع 
والغاز. نصف  النفط  كالفحم،  الوقود  احتراق  األساس، عن  في  ناجم، 
االزدیاد ھو بعد العام 1990، ھذا یعني في السنوات الثالثین األخیرة! 
المستطیالت العمودیة تدل على متوسط درجات الحرارة العالمیة لسنة 
معینة )درجة الحرارة العالمیة ھي معدل درجات الحرارة في محطات 
القیاس الموزعة على جمیع أنحاء الكرة األرضیة، في المحیطات وفي 

جمیع القارات. في كل محطة قیاس یتم فحص متوسط درجة الحرارة 
على مدار الفصول لذات السنة(. األعمدة الزرقاء، تبین السنوات التي 
كانت أكثر برودة من المتوسط في القرن ال 20 وأما األعمدة الحمراء، 
فھي تبین السنوات األكثر حرارة من المعدل السنوي. ویمكن أن نرى أنھ 
منذ العام 1980، ھناك ارتفاع واضح لدرجات الحرارة. ھذه المعلومات 
ھي واضحة للغایة، ارتفاع كمیة ثاني أكسید الكربون والغازات الدفیئة 

ھي السبب الرئیسي لالحتباس الحراري.
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 National Oceanic and Atmospheric :رسم بياين

منذ بدایة الثورة الصناعیة في القرن ال 18، قامت البشریة بحرق 
المزید من الفحم، النفط والغاز، وأطلقت المزید من غاز ثاني أكسید 
الكربون، الذي تراكم في الجو. ثاني أكسید الكربون، ھو من الغازات 
الدفیئة، وھذا یعني أنھ یسبب االحتباس الحراري. في أعقاب ذلك، 
ب  األرضیة  الكرة  وجه  على  العالمیة  الحرارة  درجة  ارتفعت 
مناخیة عدة:  الحراري على ظواھر  االحتباس  یؤثر  درجة.   1.2
المناخیة  المناطق  فھو یسبب ازدیاد ھطول األمطار في جزء من 
الفیضانات واألعاصیر تزداد - لكن في مناطق مناخیة أخرى،   -
كالشرق األوسط، التصحر والجفاف ھما أیضاً في ازدیاد. اذاً، فإن 
االحتباس الحراري یسبب التغیرات المناخیة. مع استمرار إطالق 
المناخیة  التغیرات  الحراري،  الدفیئة واستمرار االحتباس  الغازات 
فإن  البشریة،  وأما عن  بشدة.  تتضرر  باالزدیاد وسوف  ستستمر 

المدن الساحلیة، سوف تتعرض لخطر الغرق نتیجة ارتفاع مستوى 
البحر وبسبب أعاصیر الھوریكان الشدیدة.

بسبب  أیضاً  مدة  منذ  للخطر  تتعرض  معینة  مناطق  في  الزراعة 
التصحر والجفاف، المناطق الحارة، كالشرق األوسط وخط االستواء 
ستصبح حارة أكثر، ولن یستطیع االنسان تحمل العیش في جزء من 
الطقس  الناتجة عن تطرف حالة  الطبیعیة  الكوارث  المناطق.  ھذه 
الحراري،  االحتباس  استمرار  إن  وخطورة.  شیوعاً  أكثر  ستكون 
سوف یؤدي إلى أزمة مناخیة خطرة والتي ستضع جزءاً ال بأس بة 
من البشریة تحت الخطر، خاصةً ھنا في الشرق األوسط. وبما أن 
البشریة تماطل برد الفعل بكل ما یتعلق باألزمة المناخیة، فإن الوضع 
سیزداد سوءاً أمام أعیننا، والمطلوب ھو اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع 

ذلك. فنحن أمام حالة طوارئ مناخیة!

https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/if-carbon-dioxide-hits-new-high-every-year-why-isn%E2%80%99t-every-year-hotter-last
https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/if-carbon-dioxide-hits-new-high-every-year-why-isn%E2%80%99t-every-year-hotter-last
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للمزید من القراءة والمعلومات
الشرح الذي نعرضھ أمامكم ھنا، ھو أساسي وال یتطرق للعوامل األخرى التي تؤثر على درجة الحرارة العالمیة، على سبیل 

المثال الجلید والثلوج التي تغطي سطح الكرة األرضیة أو البخار الموجود في الجو والذي یعتبر ھو أیضا من الغازات الدفیئة. 
ھذان العامالن ھما ردود فعل إیجابیة لمفعول الدفیئة أو االحتباس الحراري. وھنالك عدة عوامل أخرى تؤثر على ذلك كتلوث 

الھواء، الغیوم والتغیرات التي تحدث في اإلشعاع الحراري.   باإلضافة إلى ذلك، فإنھ ال یوجد ذكر لتدویر الكربون وكیف تمت 
عملیة امتصاص ثاني أكسید الكربون، الذي أطلقتھ البشریة، في النباتات، داخل األرض وفي المحیطات.

الغازات الدفيئة
تحدد درجة حرارة األرض من خالل التوازن بین ضوء الشمس 
الذي یقوم بتدفئة الكرة األرضیة وبین األشعة الحراریة التي تنبعث 
للفضاء  المنبعث  الحراري  اإلشعاع  قوة  بتبریده.  وتقوم  للفضاء 
ھو  الجوي  الغالف  في  الھواء  الجوي.  الغالف  بتركیب  متعلقة 
خلیط من النیتروجین واألكسجین، وھذه الغازات تعتبر شفافة أمام 
األشعة الحراریة وتسمح لھا االنبعاث للفضاء. كما ویحتوي الھواء 
أیضاً على نسبة ضئیلة من الغازات الدفیئة، كثاني أكسید الكربون 
على  الحفاظ  یتم  الطریقة  وبھذه  الحراریة،  األشعة  یبتلع  الذي 
الدفیئة"،  "تأثیر  ِب  الظاھرة  ھذه  تسمى  األرضیة.  الكرة  حرارة 
فھي شبیھة بالدفیئات الزراعیة ذات األسطح الشفافة والتي تسمح 

بالھواء الساخن  أنھا تحتفظ  بالدخول والتدفئة، إال  ألشعة الشمس 
وتمنعھ من الخروج.

الجوي  الغالف  فإن  الصورة،  یسار  في  نالحظ  أن  یمكننا  كما 
التي تحافظ على حرارة  الدفیئة  الغازات  القلیل من  یحتوي على 
الكرة األرضیة بشكل معتدل، وھذه الغازات كانت المسؤولة عن 
توفیر مناخ لطیف ومریح والذي ساعد على تطور البشریة. لكن 
الثورة الصناعیة،  الناتجة عن  الدفیئة  الغازات  مع ازدیاد كمیات 
كبیرة  كمیات  ھنالك  اآلن  الصورة،  یمین  في  لنا  كما ھو واضح 
من الحرارة المحتبسة وھذا یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة 

األرضیة.

Will Elder, NPS :الصورة

CO2 ِنسبة عالية جداً ل 

أشعة الشمسأشعة الشمس

نسبة أعىل 
من الغازات 

الحراریة 

نسبة أقل 
من الغازات 

الحراریة

حرارة أقل 
تنبعث للفضاء

املزيد من 
الحرارة تنبعث 

للفضاء 

املزيد من الحرارة 
تحبس يف الغالف 

الجوي

الحرارة المرتدة 
الحرارة المرتدة للجو

للجو

الغالف الجوي الغالف الجوي

حرارة أقل تحبس 
يف الغالف الجوي

CO2 ِنسبة طبيعیة ل

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
https://skepticalscience.com/translation.php?a=19&l=21
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9C%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing
https://www.nps.gov/goga/learn/nature/climate-change-causes.htm


4

كي نتعرف على التغیرات المناخیة المتوقعة نتیجة االحتباس الحراري العالمي، لسنا مجبرین 
على قراءة المقاالت العلمیة، علینا فقط متابعة األخبار.

الحرائق - في نھایة شھر تموز من العام 2019 نشبت في أسترالیا حرائق ضخمة، استمرت 
ما یقارب التسعة شھور. ھذه الحرائق أدت إلى تلوث ما یعادل 80% من مساحة الیابسة. 
ویقدر بأن ملیار كائن حي أُبید في ھذه الحرائق )معظمھا من الزواحف(. ھنالك أسباب عدیدة 
أدت لھذه الحرائق، لكن العوامل التي سارعت عملیة وقوة االحتراق كانت، الجفاف أو القحط 
المستمر وارتفاع درجات الحرارة. فالنباتات التي جفت نتیجة القحط تحولت إلى مواد محترقة 
قابلة لإلشتعال. الحرائق الضخمة تحدث أیضاً في كالیفورنیا ومحیطھا لنفس السبب: مزیج بین 

القحط أو الجفاف المستمر وارتفاع درجات الحرارة. 

بمقتل  والصین  ألمانیا  في  مسبوقة  فیضانات غیر  تسببت   2021 في صیف   - الفیضانات  
المئات. االحتباس الحراري العالمي یؤدي إلى تسخین أو ارتفاع درجة حرارة البحر، یزید من 
عملیة تبخر الماء، ویؤدي إلى زیادة كمیة األمطار في مناطق معینة. باإلضافة إلى أن األزمة 
المناخیة تزید من احتمال فرصة ھطول كمیات كبیرة من األمطار، في فترة قصیرة من الزمن. 
وبشكل شبیھ یتوقع أن تزید األزمة المناخیة من قوة وانتشار الھوریكان والعواصف االستوائیة.

موجات الحر - في تاریخ 29.6.21 سجلت أعلى درجات الحرارة في كندا، محطمة الرقم 
"قبة  نتیجة  مئویة،  إلى 49.6 درجة  لیتون  بلدة  في  الحرارة  القیاسي، حیث وصلت درجة 
حراریة" ضخمة تكونت داخل الغالف الجوي فوق كندا. وقد أدت موجة الحر الشدیدة إلى 
جفاف النباتات وتحویلھا إلى قابلة لالشتعال، مما تسبب بحریق ھائل والتھمت النیران البلدة 
بأكملھا. كما وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى حدوث أضرار جسیمة للشوارع والسكك 
الحدیدیة، وذوبان الثلوج في قمم الجبال، والتي تسببت بالفیضانات في المنطقة بأكملھا. ویقدر 
العلماء بأن حدثاً متطرفاً كھذا، والذي یشھده العالم مرة كل ألف سنة، قد تضاعف 150 مرة 

بسبب األزمة المناخیة.

ارتفعت  كلما  أقوى  التي ذكرت أعاله ستزداد وتیرتھا وستصبح  المناخي  التطرف  أحداث   
درجة حرارة العالم وسیتحول المناخ إلى أكثر تطرفاً. كذلك حالة الطقس التي اعتدنا علیھا، 
المناخ، أیضاً سیتغیر. ففي مناطق مناخیة معینة، ستزداد نسبة األمطار وستتحول الفیضانات 
إلى ظاھرة روتینیة، بینما في مناطق أخرى ستكون نسبة األمطار ضئیلة وسیتحول الجفاف 

إلى ظاھرة مألوفة، بما في ذلك ھنا في الشرق األوسط.

فیضان أثر ھوریكان في ھاییتي
التغیرات المناخیة ستسبب بعواصف 

ھوریكان متكررة وشدیدة القوة، لألمطار 
الغزیرة والفیضانات. الفیضانات تزداد 

سوءاً نتیجة انتشار المناطق المبنیة وعدم 
امكانیة تصریف المیاه الطبیعیة. المناطق 

األكثر عرضة لخطر الفیضانات، ھي 
المناطق التي تعاني من الفقر ألنھا غیر 

قادرة على التھیؤ لذلك.
UN/Logan Abassi :تصویر

حرائق في كالیفورنیا
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، یخلقان 

ظروفاً مثالیة لنشوب حرائق ضخمة. 
والحرائق بدورھا ینبعث منھا ثاني أكسید 

الكربون، الذي یزید من تأثیر ظاھرة 
الدفیئة الحراریة أو االحتباس الحراري. 

یساعد ارتفاع درجات الحرارة على 
انتشار الحشرات المضرة للنباتات التي 
تلحق الضرر بالغابات. یُعتقد بأن جزءاً 

من الغابات المحترقة، لن تنجح في النمو 
من جدید ألن التغیرات المناخیة ال تساعد 

على نمو الغابات الكثیفة.

ما ھي التغيرات المناخية؟
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إسرائیل - یعتبر الشرق األوسط من المناطق التي تتعرض الرتفاع مكثف بدرجات الحرارة 
مقارنةً بمعدل ارتفاع الحرارة العالمیة. وقد ارتفع معدل درجة الحرارة في إسرائیل  ِب 1.5 
درجة مئویة مقارنةً بالمعدل العام لدرجات الحرارة في القرن الـ20. ومن المتوقع أن ترتفع 
بدرجة واحدة أخرى حتى العام 2050. و ُیتوقع أیضاً حدوث موجات حراریة متكررة، لمدة 
أطول وأكثر حرارة. وأما موسم المطر، فسیكون مركزاً في الفترة ما بین كانون األول ولغایة 
شباط، بحیث تصاحبھ عواصف وكمیات كبیرة جدا من األمطار تھطل خالل یوم واحد أو 
على مدار بضعة أیام فقط مما یزید من مخاطر الفیضانات، ویقلل الفرصة أمام سقوط المطر 
في فصلي الخریف والربیع، ومن المتوقع أن تنخفض كمیة األمطار ب 10% عن معدلھا 
السنوي. أنواع عدیدة من النباتات لن تنجو من حرارة الطقس والجفاف، خاصة النباتات التي 
تعیش في الطبیعة والتي ال یمكن ریھا، وستحتاج األراضي الزراعیة للمزید من میاه الري.  
ستزداد صعوبة الحیاة بسبب موجات الحرارة المستمرة: المزارعون وعمال البناء لن یتمكنوا 

من العمل في الخارج، وسیتم منع المرضى وكبار السن من الخروج من البیت.

الكتل  البحر - یؤدي ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضیة إلى ذوبان  ارتفاع مستوى سطح 
الجلیدیة في كل من أنتارتیكا، جرینالند والقمم الجبلیة، مما یسبب ارتفاع مستوى سطح البحر. 
وقد ارتفع مستوى سطح البحر بما یعادل 20 سم مقارنة لسنة - 1900، ویحتمل أن یحدث 
إرتفاع آخر بمعدل 40-80 سم لغایة العام 2100 - ھذا إن لم یتم حدوث كارثة طبیعیة كانھیار 
كتل جلیدیة في أنتارتیكا، والتي ستتسبب في ارتفاع أعلى. إن ارتفاع مستوى سطح البحر، 
سیكون العامل الرئیسي في فقدان مئات المالیین من البشر لبیوتھم. ارتفاع مستوى سطح البحر 
ھو عملیة طویلة األمد، فالكتل الجلیدیة في كل من أنتارتیكا وجرینالند تذوب منذ مئات السنین 

وفي النھایة ستكون السبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بعدة أمتار.

نقطة الالعودة - مع - مع ارتفاع الحرارة العالمیة، ھناك إمكانیة بأن تصل لمرحلة الالعودة، 
التي ستزداد بھا سرعة تغیر المناخ بشكل متطرف، تماماً كما یحدث لكرة الثلج التي تتدحرج 
من القمة لألسفل، لتتراكم علیھا الثلوج وتحدث دماراً وخراباً. ومثاًال على ذلك، طبقة األرض 
 permafrost المتجمدة في شمال الكرة األرضیة، خاصة في سیبیریا وكندا. ویطلق علیھا إسم
- أو تربة المستنقعات المتجمدة، والتي ستنبعث منھا كمیات ھائلة من الغازات الدفیئة في حال 

تعرضت للذوبان.

الكرة األرضیة تعاني من المرض - ازدادت درجة حرارة العالم لغایة اآلن ب 2.1 درجة 
مئویة، ومن المتوقع أن ترتفع بنصف درجة إلى 3 درجات حتى العام 2100. قد یبدو ذلك 
للبعض على أنھ تغیر بسیط  طرأ على درجات الحرارة، فكیف یكون لھ ھذا الكم الھائل من 
التأثیر؟ یلجأ البعض إلى تشبیھھ بجسم اإلنسان، ارتفاع درجة حرارة الجسم من 37 إلى 38 
درجة مئویة تشیر إلى وجود المرض. والتفسیر العلمي ھو بأن ارتفاع الحرارة العالمیة ب 
العام  - في  استیعابھا  یمكن  الطاقة، ال  امتصاص كمیات من  بھا  یرتبط  2.1 درجة مئویة، 
في  استخدمت  كالتي  ذریة   قنبلة  ملیون   200 تعادل  بطاقة  العالم  تسخین  تم  فقط   2021

ھیروشیما، معظمھا تم استیعابھا في المحیطات.

الجفاف المستمر في أفریقیا سبب الضرر 
للمحاصیل الزراعیة والمراعي، مما أدى 
إلى موت العدید من المواشي. من المتوقع 

أن تؤثر التغیرات المناخیة المستمرة، 
في عدة أجزاء من العالم وفي منطقة 

الشرق األوسط، على مدة فصل الصیف 
بحیث یصبح أطول، مما یؤدي للمزید 

من الجفاف والقحط، وإلى إلحاق الضرر 
الكبیر بالمحاصیل الزراعیة. الدول 

الفقیرة ھي من ستعاني بشدة من أضرار 
التغیرات المناخیة، فھي غیر قادرة 

على مجابھتھا، لذلك فإن مالیین البشر 
ستضطر للھجرة من المناطق المصابة 

بالجفاف، مما سیؤدي للمواجھات، 
الحروب، اللجوء والمعاناة الصعبة.

Michael Tewelde/WFP : تصویر

منحدر كركار صخري مھدد 
باالنھیارارتفاع مستوى سطح البحر 
سیؤدي إلى غرق شواطئ االستجمام 

في إسرائیل وإلى تسریع عملیة انھیار 
منحدرات الكركار الصخریة، مساحات 
واسعة قبیل الشاطئ ستتعرض للغرق، 

فھل یمكنكم تخیل الصیف في البالد بدون 
شواطئ البحر!

تصویر: دائرة التخطیط

https://ims.gov.il/sites/default/files/inline-files/ClimateChangeInIsraelReport_20191128_new_1.pdf
https://ims.gov.il/sites/default/files/inline-files/ClimateChangeInIsraelReport_20191128_new_1.pdf
https://ims.gov.il/sites/default/files/inline-files/ClimateChangeInIsraelReport_20191128_new_1.pdf
https://ims.gov.il/sites/default/files/inline-files/ClimateChangeInIsraelReport_20191128_new_1.pdf
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%A9-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%A9-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/11/ocean-temperatures-earth-heat-increase-record
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/11/ocean-temperatures-earth-heat-increase-record
https://www.gov.il/he/departments/general/tama_13_9
https://www.gov.il/he/departments/general/tama_13_9
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صناعة  تأثیر  كیفیة  البیاني  الرسم  یوضح 
الحراریة  الغازات  انبعاث  الحیة على  األغذیة 
تسببھا.  التي  البیئیة  واألضرار  ھائلة  بكمیات 
باإلضافة  بقرة،  الملیار  بتربیة  البشریة  تقوم 
 %60 تشكل  بدورھا  وھي  الخنازیر،  لتربیة 
من وزن الثدییات التي تعیش على سطح الكرة 
باقي  وأما   ،%36 یشكلون  البشر  األرضیة. 
فقط  فنسبتھم  الفأر،  الفیل وحتى  الثدییات، من 

.%4

الحيوانات في البرية
4%

البشر
36%

تعود أسباب األزمة المناخیة الزدیاد كمیات الغازات الدفیئة الموجودة في الغالف الجوي، ویعد 
غاز ثاني أكسید الكربون الغاز الرئیسي المنبعث للجو بسبب احتراق المواد العضویة المحتویة 
على الكربون. )القلیل من علم الكیمیاء: یتحد الكربون مع األكسجین وینتج عنھ ثاني أكسید 
الكربون co2 أثناء إطالق الطاقة(. تحدث ھذه العملیة في كل خلیة حیة وھي المسؤولة عن 
توفیر الطاقة للكائنات الحیة. تتم عملیة احتراق في محطات تولید الكھرباء من الغاز والفحم، 
األسمنت  أفران  وفي  المیاه  تسخین  مرافق  في  والطائرات،  السفن  السیارات،  محركات  في 
والصلب. كما وتزید عملیة قطع األشجار وإزالة الغابات على نطاق واسع من ارتفاع نسبة 
ثاني أكسید الكربون في الجو، وذلك ألن الغابات تمتص ثاني أكسید الكربون من خالل عملیة 
البناء الضوئي، التي تعتبر من التفاعالت الطاردة للحرارة. ویسمى كل من الغاز، النفط والفحم 
بالوقود الحفریة، وذلك ألنھا ناتجة عن مواد عضویة كاألشجار والحیوانات المیتة منذ مالیین 

السنین - كالمتحجرات - والتي تحولت إلى وقود من خالل عملیة كیمیائیة بطیئة. 

یعتبر غاز المیثان CH4 - ثاني أھم الغازات الدفیئة وھو المركب األساسي بما یسمى "الغاز 
ثاني  من  أكثر  مرة   84 الحراریة  األشعة  امتصاص  على  بقدرتھ  یتمیز  المیثان  الطبیعي." 
أن  الجو وبما  بكثیر في  أقل  أن نسبة تركیزه  بما  لكن  الكربون على مدار 20 عام،  أكسید 
معظمھ یتحلل في الغالف الجوي خالل 20 سنة، لذا فإن مساھمتھ في ارتفاع درجة الحرارة 
العالمیة ھي ثلثي مساھمة ثاني أكسید الكربون. یطلق غاز المیثان عبر نظام إنتاج ونقل الغاز 
الطبیعي. وھو موجود في آبار النفط وفي مناجم الفحم، وعند القیام بضخ النفط أو استخراج 
الفحم، یطلق المیثان إلى الغالف الجوي. كما ویتكون المیثان بطریقة طبیعیة بواسطة جراثیم 
معینة، التي بإستطاعتھا تحلیل المواد العضویة دون الحاجة لالكسجین بعملیة تسمى بالتخمیر 
الالھوائي. ھذه الجراثیم متواجدة أیضاً في الجھاز الھضمي لدى الحیوانات المجترة كاألبقار، 
وھي المسؤولة كذلك عن عملیة تعفن المواد العضویة، كالمواد الموجودة في مكبات النفایات 
والمستنقعات. تعتبر مكبات النفایات )مدافن القمامة( في إسرائیل مصدراً مھماً النبعاث غاز 

المیثان.

تحلل  من  بشكل خاص  ینبعث  والذي   N2O النیتریك   كأكسید  أخرى  دفیئة  غازات  ھناك 
األسمدة الزراعیة وروث حیوانات المزرعة، كذلك غاز الھیدروفلوروكربون HFC المستخدم 

كمادة للتبرید في المكیفات الھوائیة، وھو من الغازات الدفیئة شدیدة القوة.

من يبعث الغازات الدفيئة؟

حيوانات المزرعة - بشكل أساسي األبقار والخنازير
60%

الوزن الكلي للثدييات عىل 
سطح الكرة األرضية

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/em/c8em00414e
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/em/c8em00414e
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/em/c8em00414e
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تعرض الصورة المساھمة النسبیة لكل قطاع 
إلجمال  العالمیة  االقتصادیة  المرافق  في 
انبعاث الغازات الدفیئة على البشریة. وبما 
أنھ باإلمكان فقط تقدیر كمیة الغاز المنبعثة 
من كل قطاع في كل دولة، تقوم الدراسات 
األخرى بحساب نسب مختلفة بعض الشيء. 
وفق دراسة حالیة، فإن قطاع الغذاء مسؤول 

عن 34% من نسبة االنبعاث. 

من  تأتي  الغازات  انبعاث  من   25%
والغاز-  الفحم  من  الكھرباء  تولید  محطات 
والتي یمكن استبدالھا بطاقة متجددة، وبھذه 
التلوث  نسبة  خفض  من  باإلمكان  الطریقة 

في الجو.

إنبعاث الغازات الدفيئة  
حسب القطاعات

سببھا  الغازات  انبعاث  من   20%
الغازات  انبعاث  من  كبیر  جزء  الزراعة. 
سببھ غاز المیثان الصادر عن األبقار وثاني 
قطع  بسبب  للجو  المنبعث  الكربون  أكسید 
تحویلھا  بھدف  الغابات،  وإزالة  األشجار 
إلى مزارع لتربیة األبقار. لذا فإن األغذیة 
الحیوانیة، مسؤولة عن انبعاث نصف كمیة 

الغازات في القطاع الزراعي. 
 

من  تنبعث  الغازات  من   18%
لألسمنت،  المنتجة  كالمصانع  الصناعة، 

الصلب، صناعة البالستیك وغیره.

عن  صادرة  الغازات  من   14%
وسائل النقل، السیارات، السفن والطائرات. 
والشاحنات  السیارات  لتحویل  خطة  ھنالك 
والطائرات  السفن  وتحویل  كھربائیة،  إلى 

الستخدام الوقود المتجدد كالھیدروجین.

%10 من الغازات تنبعث بھدف إنتاج 
الوقود الحفریة. إنتاج ھذه الوقود تحتاج إلى 
طاقة كبیرة بسبب تفعیل آبار النفط والغاز، 

العملیات  ھذه  وجمیع  الوقود،  وتكریر  نقل 
تبعث الغازات الدفیئة. باإلضافة لذلك ھناك 
آبار  الغاز،  أنظمة  من  المیثان  لغاز  تدفق 

النفط ومناجم الفحم.

للجو  المنبعثة  الدفیئة  الغازات  من   7%
ناتجة عن األغذیة الفاسدة أو التي ترمى في 
القمامة. یمكن إدراج الغذاء الذي یتم ھدره 
یعرض  أنھ  إال  الزراعي،  القطاع  ضمن 
ضمن بند منفرد للتأكید على أن الموضوع 
بالضرر  ویعود  للغضب،  مثیر  ذاتھ  بحد 

الكبیر على الكرة األرضیة. 

من  تنبعث  الحراریة  الغازات  من   6%
العمارات نتیجة التدفئة والطبخ، وھذه النسبة 
العمارات  من  المنبعثة  الغازات  فقط  تمثل 
مباشرة، وال تشمل الغازات الدفیئة المنبعثة 
في  المستخدمة  الطاقة  تولید  محطات  من 

واإلضاءة،  للتدفئة  للتبرید،  الكھرباء  إنتاج 
الصلب  صناعة  من  المنبعثة  الغازات  أو 

واإلسمنت، المستخدمة في مواد البناء. 

ویتم تقسیم بقیة الغازات الحراریة المنبعثة 
فصناعة  القطاعات،  جمیع  على  للجو، 
قطاع  تحت  إدراجھا  یمكن  مثًال  األلبسة 
قطاع  القطن،  استخدام  بسبب  )الزراعة( 
البولیستر،  استخدام  بسبب  )الصناعة( 
توزیع  )الكھرباء(،  الماكینات  استخدام 
المستھلك  غسل  النقل(،  )وسائل  المالبس 
فإن  لذلك  باإلضافة  )الكھرباء(.  للمالبس 
صناعة المالبس تعود بالضرر على البیئة 
تلویث  للمیاه،  ھائلة  كمیات  ھدر  بسبب 
ونفایات  الصناعي  الصرف  بمیاه  األنھار 

المالبس التي یتم التخلص منھا.

إنتاج الكهرباء

زراعه

صناعة

مواصالت 

إنتاج الوقود

إهدار طعام

املباين  

25%

20%

20%

14%

10%

7%

6%

University of California. 
Sources: IPCC  5th Report 2014. FAO Food Wastage Footpring 2013.

https://www.universityofcalifornia.edu/news/where-do-greenhouse-gas-emissions-come
https://www.universityofcalifornia.edu/news/where-do-greenhouse-gas-emissions-come
https://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/
https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf
https://globalabc.org/sites/default/files/inline-files/2020%20Buildings%20GSR_FULL%20REPORT.pdf
https://news.climate.columbia.edu/2021/06/10/why-fashion-needs-to-be-more-sustainable/
https://news.climate.columbia.edu/2021/06/10/why-fashion-needs-to-be-more-sustainable/
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باإلضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة العالمیة واألزمة المناخیة، یواجھ 
للطبیعة،  یحدث  الذي  المستمر  الضرر  نتیجة  بیئیة  أزمة  الیوم  العالم 
مما  الكائنات،  من  عدیدة  أنواع  انقراض  في  السبب  تكون  قد  والتي 
سیعود بالضرر الكبیر على حیاتنا أیضاً. األزمة البیئیة مرتبطة باألزمة 
المناخیة، ألن األزمة البیئیة تزید من تأثیر األزمة المناخیة، واألزمة 
من  الكائنات.  بعض  بانقراض  وتتسبب  األضرار  من  تزید  المناخیة 

تقلیص  مترابطة ألن  أیضاً  ھي  لكلتا ألزمتین  الحلول  أخرى،  ناحیة 
االستھالك، انخفاض نسبة التلوث واالكتفاء بالموارد بطریقة مستدامة 
ستوقف األزمتین، المناخیة والبیئیة. تعرض الصور التالیة جزءاً من 

أضرار األزمة البیئیة.

ما ھي األزمة البيئية؟

المنبعث  تمتص المحیطات نسبة عالیة من غاز ثاني أكسید الكربون 
للغالف الجوي من األنشطة البشریة. یذوب ثاني أكسید الكربون داخل 
في  الحموضة  نسبة  ارتفاع  إن  حامض ضعیف.  إلى  ویتحول  الماء 
البحر ودرجة حرارة الماء، یحدث التغیرات في الشروط الحیاتیة في 
البحر، وقد یؤدي ذلك إلى انقراض أنواع عدیدة من الكائنات. الشعاب 

المرجانیة المذھلة لن تنجو من األزمة المناخیة!

الصناعي  الصرف  بمیاه  البالستیكیة،  بالنفایات  البحر  االنسان  یلوث 
والمنزلي، باألسمدة وبمواد مبیدة أخرى تجرف من الحقول الزراعیة. 
كما ویصطاد االنسان األسماك دون توقف، حتى االنقراض، ویستخدم 
أشباك صید عمالقة یقوم بسحبھا في قاع البحر لتدمر كل ما ھو حي. 
تعتبر البحار مصدر معیشة للعدید من الشعوب، البعض منھا فقیرة. 
المحافظة على نظافة وصحة البحر، مھمة للكرة األرضیة ألن الكائنات 
من   %50 إنتاج  البحر مسؤولة عن  في  الموجودة  والطحالب  الحیة 

البناء الضوئي.

عدد الحشرات في العالم آخذ بالتقلص وذلك لعدة أسباب، على سبیل 
فالنحل  للحشرات،  بالغة  أھمیة  ھناك  المبیدة.  المواد  استخدام  المثال 
والحشرات األخرى ھي المسؤولة عن تلقیح النباتات وبدونھا ستتضرر 
في  األساسیة  القاعدة  ھي  الحشرات  وأن  كما  كبیر.  بشكل  الزراعة 
السلسلة الغذائیة، حیث أنھا تعتبر غذاءاً للحشرات، الطیور والثدییات 

الصغیرة.

شعبة مرجانیة ابیضت وماتت نتیجة موجة حرارة في البحر
)Xl Catlin Seaview Survey ::تصویر(

في الصورة سلحفاة تحاول بلع كیس من البالستیك.
)Troy Mayne WWF :تصویر( 

نحلة تمتص رحیق الزھرة 
)تصویر: جدعون بیزنطي ویكیبدیا(
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أفریقیا  أمریكا،  في  المطریة  للغابات  الكامل  والتدمیر  األشجار  قطع 
تدمر  النخیل،  زیت  ومزارع  األبقار  تربیة  الزراعة،  بھدف  وآسیا 
مساحات واسعة من مناطق المعیشة للعدید من الحیوانات. كذلك الحال 
بالنسبة لبناء المدن، شق الشوارع، والمحاجر التي تعود بالضرر على 
مناطق واسعة في الطبیعة، المناطق الطبیعیة آخذة بالتقلص في جمیع 

أنحاء العالم.

عالمنا مليء بالكائنات الحیة الرائعة كالفیل، األسد والشمبانزي. جمیع ھذه 
الكائنات مھددة باالنقراض بسبب تقلص مساحات األراضي المعیشیة 
لھذه الحیوانات على ید اإلنسان وبسبب التغیرات المناخیة. الطبیعة في 
البالد أیضاً رائعة ولھا جمالھا الخاص، ویعود السبب للشروط المناخیة 
الممیزة، الصحراء مقابل مناخ حوض البحر المتوسط، ھذه المناطق 
مھددة باالنقراض أیضاً. فھل ستكون ألبنائنا وأحفادنا الفرصة بمراقبة 

الغزالن تتجول في الطبیعة، أو النسر الذي یحلق في السماء؟

حرق غابات األمازون بھدف تربیة األبقارز
 )تصویر: محسن قاسمي(

الغزالن في البالد - تواجھ خطر االنقراض
)تصویر: مینوزیغ ویكیبیدیا(       

 

الحلول لكلتا األزمتين ھي أيًضا مترابطة ألن تقليص 
االستهالك، انخفاض نسبة التلوث واالكتفاء بالموارد 

بطریقة مستدامة ستوقف األزمتين، المناخية والبيئية 
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إعالن یعود للعام 1991 والتابع لمنظمة بإسم 
"مواطنون من أجل البیئة"، وھي منظمة عملت 
من  والرسالة  الفحم.  شركات  إلحدى  كغطاء 
وراء ھذا اإلعالن ھي بأن االحتباس الحراري 
ھدفھ نشر الخوف، وبأنھ ال یعتمد على أي تفسیر 
علمي - Chicken Little - ھي قصة لألطفال 
تحمل مغزى شبیھ بقصة الولد الذي كان یصرخ 
"ذئب! ذئب!". ویقول النص في اإلعالن: "من 
ارتفعت…  بأن درجة حرارة األرض  لك  قال 
العمالقة  الدجاجة  وقصة  العمالقة؟  الدجاجة 
تتحدث عن الدجاجة التي أدت إلى سقوط السماء 
الطبیعي وتحولت  بعد أن خرجت عن حجمھا 
البعض  ینظر  ھكذا  كبیر،  لحد  ضخمة  إلى 
للموضوع، فلیس ھناك حقائق مثبتة تؤكد ارتفاع 
درجة حرارة األرض، وإن كان ھناك دلیال فھو 
ضعیف. واإلثبات على أن ثاني أكسید الكربون 
النماذج  موجود.  غیر  ذلك  عن  المسؤول  ھو 
المناخیة ال یمكنھا التنبؤ بالتغیرات العالمیة بعیدة 
المدى بدقة. علم التغیرات المناخیة ال زال یثیر 
الجدل. إذا كان أمر الكرة األرضیة یعنیك ولكنك 
الخیال، علیك أن  بناءاً على  التصرف  ال ترید 

تتأكد من الحقائق أوالً."  

توصل العلم إلى الكشف عن موضوع االحتباس الحراري في القرن ال19، إال أنھ ارتقى 
للوعي العالمي في العام 1988 حین قام عالم المناخ جیم ھادسون، من وكالة ناسا، باإلدالء 
بشھادتھ حول ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضیة. وقد أقامت األمم المتحدة، في ذات السنة 
IPCC، الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ، والمؤلف من مئات العلماء المختصین 
بالمناخ. وكانت مھمة الفریق، تقییم حالة التغیرات المناخیة وتقدیم تقریراً یوضح األضرار 
والتقاریر  المناخ  علماء  أجراه  الذي  العلمي  البحث  بعد   ،2015 العام  وفي  عنھا.  الناتجة 
اتفاقية باريس، على إسم  إلى  التوصل  العالم في  المتعثرة، نجحت جمیع دول  والمحاوالت 
المدینة التي استضافت المؤتمر. وقد تعھدت الدول الموقعة على االتفاقیة، بالعمل على الحد من 
ارتفاع درجات الحرارة العالمیة إلى أقل من درجتین مئویتین، والمحاولة من حدھا بحیث ال 
تصل إلى أعلى من 1.5 درجة مئویة، وھذا القرار ناتجاً عن اإلدراك بأن ھذه العتبة ستؤثر 
إلى  التوصل  تم  اإلتفاقیة  إطار  وفي  المناخیة.  التغیرات  وأضرار  تأثیر  على  ملحوظ  بشكل 
القرار بأن كل دولة ھي المسؤولة عن الخطوات التي ستتخذھا، حیث أنھ كان ھناك أمًال بأن 
تتسابق الدول فیما بینھا حول من ستكون األولى بالبدء على العمل بھدف وقف األزمة المناخیة. 
وتشارك جمیع الدول كل عام بالمؤتمر المناخي المسمى COP )مؤتمر األطراف( والذي 
تناقش بھ ھذه الدول، الخطوات الضروریة لوقف األزمة المناخیة. وكان الھدف الذي تمحورت 
بھ الدول الرائدة، ھو خفض نسبة إنبعاث الغازات الحراریة بنسبة 50% لغایة العام 2030، 
وإعادة ضبط إنبعاث الغازات لنسبة تصل إلى صفر حتى العام 2050. ویعتبر ھذا التغیر 

سریعاً جداً، إال أنھ ضروریاً من أجل منع حدوث كارثة مناخیة.

لألسف، رغم جمیع البیانات الدرامیة، فإن الخطوات العملیة التي تعھدت بھا الدول، تقود العالم 
إلى العودة للماضي إلى ارتفاع بنسبة 2.7 درجة مئویة - وإلى المزید من ذلك في حالة عدم 
االلتزام بالخطوات التي أعلنت عنھا. ویتوقع أن یؤدي ھذا االرتفاع في درجات الحرارة إلى 
عواقب بعیدة المدى من ناحیة قدرة معظم سكان العالم على االستمرار بالوجود. فلماذا إذاً، 
یتصرف العالم على ھذا النحو ویستمر ببعث الغازات الدفیئة بسرعة متزایدة، ولماذا ال زالت 
الدول تستثمر بالبنیة التحتیة للنفط، الغاز والفحم؟ ففي إسرائیل على سبیل المثال، على الرغم 
من البیانات الصادرة من قبل بعض السیاسیین، وبالرغم من مشاركة رؤساء الحكومات نتنیاھو 
وبینیت بمؤتمر المناخ التابع لألمم المتحدة ال COP، إال أن إنتاج الكھرباء من مصادر الطاقة 
المتجددة، لم تصل إلى ال 10% من إجمالي الكھرباء في إسرائیل للعام 2021، كما وأن 

إسرائیل مستمرة بتطویر البنى التحتیة للغاز والنفط.

سبب آخر لذلك ھو أنھ من السھل علینا التجند والسعي من أجل قضیة مشتركة في ظل وجود 
خطر واضح ووشیك، كما ھو الحال في الحرب أو الوباء، لكن أمام مواجھة أزمة مستمرة 
والعمل  التجند  علینا  جداً  الصعب  من  فإنھ  السنین،  مدار عشرات  على  وتزداد سوءاً  ببطء 
على مواجھة األزمة، كما وأنھ من الصعب على السیاسیین التخطیط لسیاسات تتجاوز أفق 

االنتخابات المقبلة.

لماذا ال یفعلون شيئاً )تقريباً(؟

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/the-forgotten-oil-ads-that-told-us-climate-change-was-nothing
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/the-forgotten-oil-ads-that-told-us-climate-change-was-nothing
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/the-forgotten-oil-ads-that-told-us-climate-change-was-nothing
https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/
https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/
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لكن السبب الرئیسي الذي یعود إلیھ عدم اتخاذ خطوات ھامة لكبح 
المناخیة، ھو وجود شركات عمالقة وصاحبة قوة، والتي  األزمة 
تحصد أموال طائلة نتیجة استخدام الوقود الحفریة. شركات إنتاج 
ومصانع  البتروكیماویات  شركات  الفحم،  استخراج  والغاز،  النفط 
البالستیك، جمیعھا تستفید وتزدھر منذ سنوات نتیجة تعلق المجتمع 
وھي  العالمیة،  الشركات  أكبر  ھي  ھذه  الحفریة.  بالوقود  البشري 
تقدر بترلیونات الدوالرات، فإذا قام جمیع سكان العالم بالتقلیل من 

استخدام الوقود الحفریة، ستفقد ھذه الشركات قیمتھا. 
عملیاً، ھناك جزء من شركات النفط على علم منذ سنوات الخمسین 
متزاید،  بشكل  الغازات  بانبعاث  المتعلقة  بالمخاطر  ال20  للقرن 

نتیجة أبحاث أجریت داخل ھذه الشركات، إال أنھا اختارت التستر 
إلى  تلجأ  الشركات  ھذه  وأن  كما  وتجاھلھا.  المعلومات  ھذه  على 
تفعیل نظام تسویق ضخم ھدفھ زرع الشكوك في صدق المعلومات 
ھذه  تستطیع  وبذلك  المناخ،  علماء  إلیھا  توصل  التي  والتنبؤات 
الشركات تعلیق ووقف النضال المتعلق باألزمة المناخیة والتي ھي 
أیضاً،  والفحم  الغاز  للنفط،  المنتجة  الدول  عنھ.  المسؤولة  بدورھا 
كروسیا، السعودیة وأسترالیا، على ما یبدو تعمل من وراء الكوالیس 
مع  للتعامل  موحدة  عالمیة  سیاسة  بلورة  على  العمل  إعاقة  بھدف 

األزمة المناخیة.

للقرن   IPCC ل التابعة  العالمیة  الحراري  االحتباس  حالة  توقعات 
الـ21، یشیر الخط األسود في یسار الرسم البیاني إلى ارتفاع درجة 
الحرارة العالمیة حتى العام 2015، مقارنة بمعدل درجات الحرارة 
بین السنوات 1900-1850، )الظل الخفیف تحت الخط األسود یشیر 
إلى عدم الدقة في القیاس والحسابات(. الخطوط الخمسة الملونة في 
یمین الرسم البیاني، تشیر إلى التوقعات المستقبلیة وفق عدد األحداث 
المتوقع أن تتعامل معھا البشریة في األزمة المناخیة. وتصنف األحداث 
المتوقعة وفقاً الرتفاع نسبة تركیز الغازات الحراریة، بترتیب تصاعدي 
من 1.9 حتى 8.5. وتشیر األرقام إلى قوة تأثیر الدفیئة الناتجة عن 
اإلنسان في العام 2100 بوحدات W/m2 )كمیة الحرارة بال- واط 
األحداث  األرضیة(.  الكرة  سطح  فوق  المربع  للمتر  أضیفت  التي 
المتوقعة تشیر إلیھا السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة في دول العالم. 
ویشار إلیھا ب SSP1 حتى SSP5. ویشیر الحدث المحتمل في 
وسط الرسم البیاني SSP2-4.5 إلى السیاسة ذاتھا تقریباً كما كانت 
حتى اآلن، عالم یرتكز على المادیة واالستھالك ویتقدم ببطء شدید 
نحو االستدامة.ویشیر الحدث المحتمل SSP1 إلى عالم یرتكز على 
االستدامة، على المساواة االقتصادیة وعلى تحسین رفاھیة اإلنسان. 

وھذا العالم ھو األنسب للتعاون الدولي المطلوب من أجل التعامل مع 
األزمة المناخیة. الحدث المحتمل األول SSP1-1.9 قد ینجح في 
الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى 1.5 درجات مئویة، إال أنھ 
من غیر الممكن حدوث ذلك إذ یتوجب على البشریة بأن تكون بالفعل 
في خضم عملیة تقلیص اإلنبعاث. في المقابل، فإن الحدث المحتمل 
SSP1-2.6 الذي یحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى 2 
درجة مئویة، ال زال ممكناً، في حال وبدأت البشریة فوراً التعامل 
بعزیمة وجدیة مع األزمة. الحدث المحتمل  SSP3-7.0 یشیر إلى 
عالم یسیر باالتجاه المعاكس نحو تصاعد القومیة والمواجھات بین 
الدول. فالدول تتمحور بالسیاسة األمنیة على حساب التعاون الدولي 
بكل ما یخص قضایا البیئة، والنتیجة ھي فشل العالم في التعامل مع 
موضوع األزمة المناخیة. الحدث المحتمل األخیرSSP5-8.5 یشیر 
إلى عالم یتطور سریعاً من ناحیة تكنولوجیة واقتصادیة، ویعتمد على 
استخدام مكثف للوقود الحفریة. على البشریة أن تتخذ القرار، فما ھو 

المستقبل الذي ستختاره؟

توقعات حالة االحتباس الحراري العالمية لغایة العام 2100

https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/jan/01/on-its-hundredth-birthday-in-1959-edward-teller-warned-the-oil-industry-about-global-warming
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/jan/01/on-its-hundredth-birthday-in-1959-edward-teller-warned-the-oil-industry-about-global-warming
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/jan/01/on-its-hundredth-birthday-in-1959-edward-teller-warned-the-oil-industry-about-global-warming
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://skepticalscience.com/print.php?n=5158
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ماذا علينا أن نفعل؟
نواجھ الیوم إحدى أكبر األزمات التي تعرضت لھا البشریة. كیف 
نستطیع، كأفراد ومجتمع إنساني إحداث التغییر المطلوب منا بھدف 

الحفاظ على مستقبل أوالدنا؟ 

الدافع الرئیسي الذي یحرك المجتمع البشري، ھو الربح االقتصادي. 
نحن نعیش في مجتمع یقدس النمو االقتصادي الالنھائي، بینما یتجاھل 
دمار الكرة األرضیة وانتھاء الموارد الطبیعیة، مجتمع یرتكز على 

الطمع والرغبة في الربح المادي. 

علینا أن نبدأ أوالً بتغییر المجتمع، بحیث یضع االحتیاجات األساسیة 
مركز  في  بھ،  نعیش  الذي  العالم  في  الموجودة  والقیود  للسكان 
اھتماماتھ. مجتمع یتمحور بالعائلة واألصدقاء، بأعضائھ، بالثقافة، 
بالریاضة وبالطبیعة من حولنا. مجتمع تتوفر بھ مؤسسات دیمقراطیة، 
قویة وفعالة، تعمل من أجل المصلحة العامة. بھذه الطریقة نخلق حیاة 
أفضل، حیاة متكاملة للجمیع! قد یبدو تغییر المجتمع أمراً مخیفاً أو 
حتى تحدیاً مستحیالً. لكن من المرجح أن یكون البدیل رھیباً، إن لم 

نفعل شیئاً.     
 

التغییرات المطلوبة تشمل تغییرات في نمط حیاتنا - وھذا مھم جداً، 
لكن التغییر الذي قد نحققھ من خالل مبادراتنا الشخصیة یعتبر بسیط 
للغایة، ویجب أن یشمل الجمیع. لكي یحدث تغییر منھجي، علینا 
العمل من خالل إطار دیمقراطي یجبر الدولة على التحرك والتعامل 
بشكل صارم مع موضوع األزمة المناخیة. لذلك، علینا البدء بالحدیث 

واألحزاب  البلدیات  على  الضغط  ممارسة  واألصدقاء،  العائلة  مع 
السیاسیة، اإلنضمام لحركات حمایة البیئة مثل حركة أھالي من أجل 

المناخ، فمعاً نحدث التغییر.  

األزمة المناخیة ھي بحد ذاتھا غیر عادلة وتتضمن ظلماً متأصالً: 
الرئیسیة  المتضررة  ھي  العالم  وفي  البالد  في  الفقیرة  المجتمعات 
منھا، وال تملك أي موارد للتعامل مع األزمة، إال أن المسؤول األول 
عن انبعاث الغازات الدفیئة، المجتمعات الغنیة التي تملك المصادر 
واألسالیب إلیجاد الحلول لألزمة. على سبیل المثال، الحرص على 
تكییف الھواء أو بناء سدود للحمایة من ارتفاع مستوى سطح البحر. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الجیل األكبر سناً الیوم، ال یزال یتمتع بمستوى 
عاٍل من المعیشة رغم انبعاث الغازات الدفیئة دون التفكیر بالعواقب 
ودون حساب، لكن األجیال القادمة، أبناؤنا وأحفادنا ھم من سیدفعون 
الثمن. لذا یجب أن یشمل العمل بشأن أزمة المناخ التفكیر في أولئك 
الذین لم یتسببوا بھا، لكنھم سیتضررون منھا بشكل كبیر: الفقراء 
واألجیال القادمة، صوتھم وآرائھم مھمة للغایة في ممارسة النضال. 

العمل من أجل المستقبل یجب أن یضم العدل والمساواة في الحاضر. 
عدم المساواة في توزیع الموارد الموجود الیوم، یسبب انھیار البنیة 
التحتیة والعمارات الضعیفة، وسیؤدي إلى أضرار أكبر بسبب أزمة 
المناخ. لذلك یجب أن یتولى قیادة النضال من أجل حل األزمة المناخیة، 

أولئك الذین یعیشون الیوم بظروف غیر عادلة.  

تصویر: كرمل هورويتز
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طرق للتعامل مع األزمة المناخية
 یتم تقسیم التعامل مع األزمة المناخیة لمستویین. المستوى األول في 
كیفیة كبح أزمة المناخ، ذلك من خالل وقف ازدیاد كمیة الغازات 
الدفیئة )التسمیة العلمیة mitigation - تھدئة(، المستوى الثاني یعمل 
على طرق أو أسالیب التحضیر واالستعداد للعواقب والنتائج الناجمة 
عن األزمة المناخیة. على سبیل المثال، حمایة المدن المعرضة لخطر 

بعض  وھذه  التأقلم(.   -  adaptation  - العلمیة  )التسمیة  الغرق 
الخطوات المھمة والضروریة لكبح أزمة المناخ. علینا أن نتذكر بأنھ 
ال یوجد حل سحري تكنولوجي، وبأن الحل في األساس یعتمد على 

اإلصالح الممنھج في المجتمع:     

یجب االنتقال من استخدام الغاز، النفط والفحم للطاقة المتجددة. في إسرائیل، القصد في األساس 
ھو  الطاقة  الشمسیة. الحدیث عن تغییر ممنھج لقطاع الكھرباء، فھو یتطلب تركیب ألواح 
شمسیة - یفضل فوق األسطح، الشوارع ومواقف السیارات بھدف توفیر المساحات المفتوحة; 
تطویر شبكة الكھرباء وتركیب خطوط ضغط عالي تقوم بنقل الكھرباء من منطقة النقب المشمسة 
لمركز البالد، بناء بطاریات عمالقة لتخزین الكھرباء واستخدامھا في ساعات اللیل. بالمقابل یجب 
التوقف عن تطویر شبكات غاز ووقود جدیدة. علینا أن نتذكر بأن الطاقة األكثر استدامة ھي 
الطاقة المحفوظة ولیس المستھلكة. لذا یجب على الدولة أن تفرض معاییر البناء األخضر والتي 
تعمل على توفیر الطاقة لتدفئة أو تبرید البیوت، المبادرة بترمیم وتجدید الطاقة في البیوت القدیمة 

وفرض معاییر فعالة للطاقة في السیارات واألجھزة الكھربائیة التي یتم بیعھا لنا.  

زیادة االستھالك ضروریة في الطریقة  االقتصادیة التي تھدف إلى ازدیاد حجم المبیعات. یتضمن 
أسلوب حیاة المستھلك سباقاً ال ینتھي وراء شراء المزید من المنتجات، التي یتم رمیھا غالباً 
دون استعمال. لقد فرض علینا ھذا النمط للحیاة من اإلعالنات التجاریة التي ال تتوقف عبر 
شاشات التلفزیون، الھاتف أو اللوحات اإلعالنیة الضخمة  في الشوارع. التقلیل من االستھالك 
الشخصي، كشراء المالبس المستعملة، تصلیح األجھزة الكھربائیة مھمة للغایة في االبتعاد عن 

جنون االستھالك الذي یسیطر علینا جمیعاً.   

صناعة المواد الغذائیة فاسدة! فھي تزودنا بطعام مضر، غیر مغذي، غیر صحي، مصنّع، مشبعاً 
بالسكر، الدھون والملح ویعود بالضرر الكبیر على الكرة األرضیة. فھي ترتكز على األغذیة 
الحیوانیة المسؤولة عن انبعاث الغازات الدفیئة وتدمیر غابات واسعة، التسبب بالمعاناة والقسوة 
للحیوانات، وتلجأ الستخدام األسمدة والمواد المبیدة وتقلل من نسبة األراضي الزراعیة. التغییر 
المطلوب ھو، االنتقال من األغذیة الحیوانیة إلى األغذیة النباتیة الصحیة لنا وللكرة األرضیة. 
االنتقال للزراعة المستدامة بمشاركة المزارعین في البالد وتزویدھم بالدعم الالزم، سیوفر األمن 

الغذائي في مواجھة األزمة المتوقعة في الزراعة. 

الطاقة المتجددة

خفض االستهالك

التغذية الصحية النباتية

تصویر: الكنیست

تصویر: عدي یوسیف
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النائمة  المدن  من  بدالً  باألشجار،  لبناء مدن خضراء ملیئة  التخطیط  المحلیة  السلطات  على 
المكتظة بالسیارات واالختناقات المروریة. دمج مساحات تشجع على المشي بدالً من بناء المزید 
من المناطق التي تدمر الطبیعة. یجب تكثیف السكن في المدن الموجودة وتعزیزھا اقتصادیاً. 
المواصالت العامة الخضراء مھمة في المدن الخضراء. السیارات الخاصة المسؤولة عن الغازات 
الدفیئة، تلوث البیئة واألزمات المروریة، یجب استبدالھا بالقطارات والباصات الكھربائیة. یفضل 
القیام بذلك مع البنیة التحتیة الحالیة، من خالل تحویل الطرق الموجودة إلى ممرات للباصات.    

المعرفة ھي المفتاح لتحفیز المواطنین على العمل. یتوجب على المدارس والجامعات التعلیم عن 
األزمة المناخیة وطرق التعامل معھا. على المدارس توفیر برامج حول نمط الحیاة المستدامة، 

تعریف الطالب على الطبیعة وإثارة الرغبة لدیھم باحترام وحب الطبیعة.  

یناسب الموارد الطبیعیة المتوفرة على سطح الكرة األرضیة - یشیر الرسم البیاني إلى الكثافة 
السكانیة

التي تعد 8 ملیار في العام 2022 والمتوقع أن تصل في العام 2100 إلى 11 ملیار. یؤدي 
ازدیاد الكثافة السكانیة في العالم إلى انبعاث المزید من الغازات الدفیئة، ویحتاج إلى المزید من 
البنى التحتیة واألراضي، بینما یجب أن نكرس قصارى جھدنا لكبح األزمة المناخیة. علینا أن 

ننظر عن كثب
للمستقبل والتفكیر جیداً بالحیاة المتوقعة لألجیال القادمة، إزدحام، فقر وصعوبات نتیجة األزمة 

مدن خضراء

التربية

نمو سكاني
سكان العامل )باملليارات(

تحد من أزمة المناخ ألنھا تمتص ثاني أكسید الكربون.  لألشجار أھمیة خاصة في المدن فھي 
تساعد على االستعداد  لألزمة المناخیة. تعتبر المدن أكثر حرارة من المناطق الریفیة - وتسمى 
ھذه الظاھرة بِجزیرة  الحرارة الحضریة. سیؤدي  االحتباس الحراري إلى درجات حرارة عالیة 
في المدن والتي  ستؤثر على المشاة، راكبي الدراجات، كبار السن واألطفال. تعتبر زراعة 
األشجار إحدى الطرق للتعامل مع الحرارة  المرتفعة  في المدن، فاألشجار تساعد على تبرید 
محیطھا وخفض درجات  الحرارة بما یعادل 5 درجات، كما وأن األشجار داخل المدن  تشبھ 

الجزر الطبیعیة وتشجع على المشي وھو مفید جداً للجسم.
 لذا، علینا زراعة المزید من األشجار في شوارع المدن، المحافظة على األشجار المعمرة التي 
تساھم في جودة الحیاة في المدینة. علینا محاربة قطع األشجار بھدف بناء المشاریع العقاریة، 

الشوارع والمحالت التجاریة، والتسبب باألذى للمواطنین.

األشجار 

freepik - Census : تصویر
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المرشد إعداد وكتابة حركة أھالي من أجل المناخ إسرائیل - تموز 2022
كتابة: یوني كوزلوفسكي ولوطن راز; تدقیق لغوي: عینات زمبل;  تصمیم: جرین ھیلر 

ترجمتھ للعربیة: إلھام أبو حمیده       تدقیق لغوي بالعربیة: عالء أبو حمیده
شكر خاص أیضا لطاقم جمعیة مواطنین من أجل البیئة على المساعدة في الترجمة ومالءمة المعلومات للعربیة

www.parents4climate.org.il  |  horim@parents4climate.org.il

إنضموا للنضال من خالل تعبئة استمارة االنضمام للحركة

إنضموا إلينا! 

في صیف 2018 أعلنت الشابة غیرتا تونبرغ اإلضراب عن التعلیم 
أیام الجمعة، من أجل القیام بمظاھرة أمام البرلمان السویدي، إحتجاجاً 
على عدم التحرك والكلمات الفارغة التي یتفوه بھا السیاسیون حول 
المظاھرة  في  غیرتا  وقفت  األولى  الجمعة  وفي  المناخیة.  األزمة 
لوحدھا، إال أنھ بعد مرور 6 شھور خرج للتظاھر ملیون شاب وبالغ 
في جمیع أنحاء العالم. ھكذا نشأت الحركة العالمیة "أیام الجمعة من 
أجل العالم"، والتي یطلق علیھا في البالد "احتجاج الشبیبة من أجل 
المناخ" - ضد تقاعس وعدم تحرك القیادات. نشأت حركة أھالي من 

أجل المناخ بعد ذلك، والھدف ھو أن نسمع صوتنا كأھالي قلقون على 
مستقبل أوالدھم. فنحن من تقع على عاتقھم المسؤولیة في تأمین عالم 
مستقر، وحیاة یعیشون ویزدھرون بھا. إن صوتنا في النضال من أجل 
حل قضیة األزمة المناخیة قد یكون ذات قوة وأھمیة! حركة أھالي 
من أجل المناخ في إسرائیل ھي جزء من حركة األھالي العالمیة. 
لقد التزمنا برعایة مستقبل جمیع األطفال أینما كانوا، لن نتنازل عن 
واقع یتخلى عن األطفال أمام أخطار المناخ المرتقبة، بسبب السیاسات 

المدمرة التي أدت بنا للوضع الراھن الیوم.     

إنضموا إلينا. معاً صوتنا أعىل. معاً سنحقق عالماً أفضل ألبنائنا. 

قاموس مصطلحات العربية-العبرية-االنجليزية 
 global warming - احتباس حراري - התחממות עולמית

 climate change - تغريات مناخية - שינויי אקלים
 climate crisis - أزمة مناخية  - משבר האקלים

 greenhouse gas - غاز الدفيئ  - גז חממה
 tipping points - نقطة الال رجوع  - נקודות אל-חזור

fossil fuels - وقود حفرية  - דלקים מאובנים

احتجاج الشبيبة من أجل املناخ  - מחאת הנוער למען האקלים 
  Fridays For Future -

 Parents For - أهايل من أجل املناخ - הורים למען האקלים
 Future

 )צילום: מירי שינפלד(
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