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 هل �ستطيع دول العالم تقليص حدة االنبعاثات دون إفقار شعو��ا؟

قال ال�اتب ديفيد في�لينج إن العالم �شهد �� الوقت ا�حا�� تجر�ة قاسية ُرغم عوائدها اإليجابية ع�� المناخ، فمن جانب 

" �� أك�� انخفاض �� ُمعدل االنبعاثات �� التار�خ، لك��ا مع ذلك أسفرت عن وفاة 19�سببت جائحة الف��وس التا�� "�وفيد 

 .اقتصادي عال�ي منذ الكساد الكب�� تدهور أسوأ �سببت �� أك�� من مليون ُمصاب و 

م المقبلة، حيث أصبح العالم بحاجة إ�� هو ُمجرد مقدمة لما سيأ�ي �� األعوا 2020وأو�ح في�لينج أن ما حدث �� عام 

من أجل خفض  2050�ل عام ح�ى عام  2020�� عام  %7تكرار معدل االنخفاض السنوي �� االنبعاثات الذي �جل �سبة 

 .درجة مئو�ة 1.5كميات الكر�ون إ�� المستوى الالزم إلبقاء درجات ا�حرارة العالمية دون 

�ان عاًما سيًئا للبشر؟ إن العقود القادمة سُتصبح أسوأ بكث�� ما لم نتمكن  2020وأردف ال�اتب يقول، هل �عتقد أن عام 

 .من إ��اء ال��ابط الذي دام قروًنا ب�ن النمو االقتصادي والتلوث الكر�و�ي

 وُيش�� أحد التفس��ات الذي اكتسب زخًما �� السنوات األخ��ة إ�� أن النمو نفسھ هو السبب الرئي�ىي لمش�لة، فقد أصبحت

، 2014القضية �� "الرأسمالية مقابل المناخ"، ع�� حد �عب�� العنوان الفر�� لكتاب ال�حفية الكندية �عومي كالين �� عام 

: "إن �ل ما تتحدثون عنھ هو المال 2019فيما قالت الناشطة السو�دية غر�تا تون��ج �� قمة لألمم المتحدة �� عام 

 "!األبدي"، ُمضيفة "كيف تجرؤون ع�� ذلكوا�ح�ايات ا�خيالية عن النمو االقتصادي 

وأو�ح ال�اتب أن دول العالم أصبحت بحاجة إ�� تكييف أوضاعنا االقتصادية بالطر�قة ال�ي تتالئم مع إم�انيات الغالف 

 من االستمرار �� محاولة جعل المناخ خاضًعا الحتياجات التوسع �� الناتج ا�ح�� اإلجما��
ً

 .ا�جوي، بدال

إن أحدث تقر�ر صادر عن الو�الة الدولية للطاقة طرح سبًبا لعدم ترجيح العمل بتلك الرؤ�ة، حيث أبرز  واستطرد يقول 

تقر�ر اآلفاق السينار�وهات ال�ي �عكس سياقات السياسات ا�ختلفة، وكيف ستؤثر ع�� اس��الك الطاقة واالنبعاثات خالل 

 .العقود القادمة

دان ينضمان إ�� السينار�وهات �� العام ا�حا��؛ حيث يو�ح أحدهما المسار إ�� وأو�ح التقر�ر أن هناك سينار�وهان جدي

، و�و�ح اآلخر كيف قد ُ�غ�� التعا�� الُمتأخر من ا�جائحة من الصورة 2050صا�� االنبعاثات الصفر�ة بحلول عام 

 .المستقبلية



لقر�ب؛ حيث من المتوقع أن يتسبب التعا�� وأضاف أن هذا الر�ود االقتصادي سُيقلل بالفعل من االنبعاثات ع�� المدى ا

 �سينار�و التنمية المستدامة، والذي  2023المتأخر ح�ى عام 
ً
�� انبعاث كمية أقل من الكر�ون إ�� الغالف ا�جوي مقارنة

 .��دف إ�� االل��ام بالمسار الذي �س��دف ا�حفاظ ع�� ارتفاع درجة حرارة األرض دون درجت�ن مئو�ت�ن

بالرغم من �ل ذلك إال أن �ل �ىيء بدأ �� اال��يار، مدفوًعا بالضعف االقتصادي المستمر، حيث فقدت  وأردف يقول إنھ

االستثمار �� ا�ح�ومات والشر�ات قدر��ا ع�� تنفيذ اإلنفاق الالزم من أجل إعادة �شكيل نظام الطاقة العال�ي، وانخفض 

ا�حالية، وانخفض كذلك اإلنفاق ع�� مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بتوقعات السياسات  %10الوقود األحفوري بنسبة 

 .2030تر�ليون دوالر بحلول عام  2.2، و�التا�� ينخفض مستوى اإلنفاق بمقدار %5والنوو�ة بنسبة 

 من االستثمار من أجل استبدال محطات الطاقة واألجهزة ا�خاصة بنا ببدائل منخفضة الكر�ون، فسوف 
ً
وأو�ح أنھ بدال

، و�حلول عام تمتد ف�
ً

مما ست�ون عليھ ��  %29، س��تفع االنبعاثات السنو�ة بنحو 2030�ة عملها الملوثة لف��ة أطول قليال

 .ظل تب�ي سياسات التنمية المستدامة

مليار طن  500وأكد أن نموذج كيفية تطور العالم �عكس حقيقة عميقة، حيث أن الغالف ا�جوي قادر ع�� استيعاب حوا�� 

درجة مئو�ة، إال أن  1.5من ثا�ي أكسيد الكر�ون ل�ي ُ�عطي فرصة متساو�ة إلبقاء درجة حرارة األرض دون  م��ي إضا��

مليار طن سنوً�ا، وستستمر �� ذلك ما لم نتمكن من  33القاعدة الصناعية ا�حالية �� العالم ت�خ حالًيا ما يقرب من 

 .استبدالها

مليار دوالر �ل عام ع�� مدار العقد القادم من  569ائلة ُيقدر متوسطها بحوا�� وأو�ح أن العالم بحاجة إ�� استثمار مبالغ ط

أجل �عديل أنظمة الطاقة ا�حالية حسب سينار�و التنمية المستدامة الُمعتمد لدى الو�الة الدولية للطاقة، وهذا تقر�ًبا 

قھ قطاع النفط والغاز بأكملھ �� ظل ضعف المعدل الذي شهدناه خالل السنوات ا�خمس الماضية، وليس �عيًدا عما سينف

 .نفس السياقات ا�حالية

وشدد ع�� أن أق�ىى ما يحتاج إليھ العالم حالًيا هو هدف أك�� طموًحا، ففي حال تمكنا من ��جيل اإلجراءات، سنتمكن 

 .بالتا�� من ج�ي ثمار حجم اإلنفاق

ساند ع�� وأو�ح أن إحدى الش�اوى الم��رة من �شطاء المناخ المناهض�ن للرأس
ُ
مالية �� أن أنظمتنا السياسية كث�ً�ا ما �

نطاق واسع الشر�ات القائمة القو�ة، وال�ي �� �� الغالب �عتمد ع�� طاقة ملوثة للبيئة، إال إن النظام الذي �ستثمر �� 

القائمة ع��  الوقود األحفوري و�تجھ نحو التخلص من الكر�ون، هو نظام يتحول فيھ م��ان القوة �عيًدا عن االقتصادات

 .الكر�ون 



قدر أن مبلغ 
ُ
تر�ليون دوالر  15.14وأو�ح أن سينار�و السياسات األقل طموًحا الُمعلنة من قبل الو�الة الدولية للطاقة ت

تر�ليون دوالر الذي  15.97هو أقل من مبلغ  2040الذي يتم إنفاقھ عالمًيا ع�� توليد الوقود األحفوري و�نتاجھ بحلول عام 

 .وال يتضمن ذلك المبالغ ا�خصصة لكفاءة الطاقة والشب�ات -ھ ع�� مصادر الطاقة المتجددة والنوو�ة يتم إنفاق

 أفضل لمسار تحول الطاقة  -وأردف يقول إنھ �� ظل سينار�و التنمية المستدامة 
ً

ننفق  -الذي ظل �� كث�� من األحيان دليال

والًرا أمر�كًيا مقابل �ل دوالر واحد ُينفق من أجل استخراج الوقود د 2.70�� ��اية المطاف من أجل الطاقة منخفضة الطاقة 

 .األحفوري وتوليده

�جع 
ُ
واختتم المقال بقولھ إن هذا هو العالم الذي ستضع فيھ مصادر الطاقة المتجددة قواعد اللعبة �ش�ل م��ايد ل�ي �

 .حما�ح�ومات ع�� االستغناء عن االحتياطات المتبقية من النفط والغاز والف

وأضاف ديفيد كيفلينج أن الوقود األحفوري الذي اعُت�� بمثابة ا�حرك الرئي�ىي للنمو الرأسما�� منذ الثورة الصناعية �سبب 

صبح أفضل أمل لنا �� �غي�� هذه 
ُ
�� وضع العالم �� أزمتھ المناخية ا�حالية، لذا يتع�ن ع�� القوى الرأسمالية حالًيا أن ت

 .��ا من أجل الدفع نحو التحول الكر�و�يال�ارثة من خالل ��خ�� قو 


