
ـــشـــديـــدة فــى  تـــعـــد الـــتـــغـــيـــرات ال
درجــــــات الـــــحـــــرارة، والـــتـــغـــيـــرات فى 
فى  والــتــحــول  البحر،  سطح  مستوى 
أنماط هطول األمطار، وزيادة وتيرة 
المتطرفة  الجوية  الظواهر  حــدوث 
للتغير  الرئيسية  اآلثــــار  مــن  بــعــًضــا 
الـــمـــنـــاخـــي، كـــمـــا حـــددتـــهـــا الــلــجــنــة 

الدولية للتغيرات المناخية. 
تـــعـــد مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص 
بيئتها  بسبب  التأثيرات  هــذه  لمثل 
ــة، وتـــواجـــه  الــجــافــة وشـــبـــه الــقــاحــل
كتراجع  عــديــدة،  مناخية  تحديات 
المطرى  للهطول  الــســنــوى  الــمــعــدل 
وارتــــفــــاع درجـــــات الــــحــــرارة وجــفــاف 
الـــتـــربـــة. مـــن الــمــتــوقــع أن تــتــفــاقــم 
الظروف المناخية التى تزيد فرصة 
حدوث مثل هذه الظواهر فى منطقة 
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

واقع التغير المناخى فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
و كيف ستتأثر أفريقيا بتغير المناخ

الق��ارة األفريقية األكثر تضررا من تغير المناخ. هناك 

أربعة أسباب رئيسية لذلك:

أوالً، يرتب��ط المجتمع األفريق��ى ارتباطًا وثيًقا بالنظام 

المناخي؛ 

يعتمد مئ��ات الماليين من الناس على هطول األمطار 

لزراعة طعامهم.

ثانًي��ا، يتم التحكم فى نظام المناخ األفريقى من خالل 

مزيج معقد للغاية من أنظمة الطقس على نطاق واس��ع، 

والعديد منها من أجزاء بعيدة من الكوكب.
-

د. اشرف صابر زكي
رئيس االداره المركزيه 
لبحوث االرصاد والمناخ

والعشرين، من  الحادى  القرن  خالل 
المتوقع أن تصبح بعض أجزاء الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا مناطق غير 
صالحة للسكن قبل حلول عام 2100 
فى حال لم تتراجع انبعاثات الغازات 

الدفيئة فيها بشكل كبير. 
التغير  يضيف  أن  الــمــتــوقــع  مــن   
الموارد  على  كبيًرا  ضغًطا  المناخى 
باألصل  الــنــادرة  والــزراعــيــة  المائية 
الــشــرق األوســـط وشمال  فــى منطقة 

الشكل )1(: والبنك الدولى ومنظمة الصحة العاملية إلى مشكلة التغير املناخى 
باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم فى القرن احلادى والعشرين، 

ملا حتمله من تأثيرات غير مسبوقة على النظم الطبيعية لكوكب األرض. 
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أفــريــقــيــا، األمــــر الــــذى يــهــدد األمـــن 
الــقــومــى واالســـتـــقـــرار الــســيــاســى فى 
لــذلــك،  الــمــشــمــولــة.  الــبــلــدان  جميع 
فى  المنطقة  دول  بــعــض  انــخــرطــت 
المستوى  على  الــمــنــاخ  تغير  قضية 
الـــــــدولـــــــي، مـــــن خـــــــالل انـــضـــمـــامـــهـــا 
لاللتفاقيات البيئية، كاتفاق باريس 
أيًضا  الــدول  بعض  اعتمدت  للمناخ. 
بمواجهة  الخاصة  السياسات  بعَض 
األوسط  الشرق  فى  المناخى  التغير 
وشــمــال أفــريــقــيــا، مــع الــتــركــيــز على 

تطوير قطاع الطاقات المتجددة.
المناطق  جميع  مــع  وبــالــمــقــارنــة   
غير  فهى  تقريًبا،  األخـــرى  المأهولة 
فهى  لــذلــك  كــبــيــر.  حـــد  ـــى  إل مكتملة 
قادرة على القيام بكل أنواع المفاجآت.
المن��اخ  تغي��ر  درج��ة  ثالًث��ا، 
أكبـــر  يحـــدث  كبي��رة.  المتوقع��ة 
األرض  علـــى  متوقعيـــن  انخفاضيـــن 
فـــى نهاية القـــرن فى هطـــول األمطار 
فـــى أى مـــكان علـــى هـــذا الكوكب فوق 
إفريقيا؛ أحدهما فوق شمال إفريقيا 
واآلخر فوق جنـــوب إفريقيا وأخيرًا، 
فـــإن القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع تغير 
الفقـــر  يعـــادل  منخفضـــة؛  المنـــاخ 
انخفـــاض االختيـــار علـــى المســـتوى 
الفـــردى بينما يفشـــل الحكـــم عموًما 
والتصـــرف  األولويـــات  تحديـــد  فـــى 

بشأن تغير المناخ .
 هل تسير إفريقيا نائمة 

نحو كارثة محتملة؟ 
حذر تقرير أممي، من التهديدات 
والتى  المناخى  بالتغير  المرتبطة 
ثلثى  على  »قصوي«  مخاطر  تطرح 
المدن األفريقية، بسبب زيادة عدد 
الضعيفة  التحتية  والبنى  السكان 
وحــســب األمـــم الــمــتــحــدة هــنــاك 86 
مدينة من أصل 100 فى العالم تشهد 
فى  موجودة  ديموغرافي،  نمو  أكبر 
الــخــبــراء من  أفــريــقــيــا، فيما يــحــذر 
القارة  فى  االقتصادى  النمو  تراجع 
السمراء بسبب االحترار. ويستعين 

»مــــؤشــــر خـــطـــر الـــتـــعـــرض لــلــتــغــيــر 
شركة  تقوم  حيث   ،»2018 المناخى 
ببيانات  مــيــابــلــكــروفــت«  »فــيــريــســك 
متوافرة يصل عددها إلى الخمسين 
مــحــطــه او اكـــثـــر تــقــريــبــًا وتـــتـــراوح 
بــيــن الــنــمــاذج الــمــنــاخــيــة والــعــوامــل 
النمو  بتوقعات  مـــرورًا  االقتصادية 
الديموغرافي. وجاء فى المؤشر أن 
أفريقيا  جمهورية  عاصمة  بانغى 
الوسطى ومونروفيا عاصمة ليبيريا 
ومبوجي-ماى فى جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة هـــى أكـــثـــر الــمــدن 
يقيم  الــتــقــريــر  ان  للخطر.  عــرضــة 
الــــقــــدرة عــلــى مـــقـــاومـــة الــصــدمــات 
الــمــنــاخــيــة، وهـــذا مــا يجعل الــمــدن 
األفــريــقــيــة أكــثــر عــرضــة مــن بقية 
مدن العالم .وتحتل 8 مدن أفريقية 
مــرتــبــة كــبــيــرة بــيــن أكــثــر 10 مــدن 
التغير  لمخاطر  عرضة  العالم  فــى 
حيث  كينشاسا،  بينها  من  المناخى 
 13،2 عددهم  البالغ  سكانها  يعانى 
مليون نسمة من هذه اآلثار ال سيما 
الذين  السكان  نمو  ومع  الفيضانات. 
 26،7 إلــى  عــددهــم  يصل  أن  يتوقع 
قد   2035 عــام  بحلول  نسمة  مليون 
تــزيــد اآلثـــــار الــســلــبــيــة الــمــرتــبــطــة 

ـــمـــنـــاخـــيـــة. واظـــهـــر  بــــالــــظــــواهــــر ال
عدد  فــى  الــزيــادة  إن  التقرير  معدو 
سيعزز  الــوتــيــرة  بهذه  الــمــدن  سكان 
هذه  فــى  أســاســًا  المقلقة  المخاطر 
تعانيها  مشاكل  إلى  مشيرين  المدن 
الكبرى  األفريقية  الــمــدن  بــاألصــل 
مــثــل الــنــقــص فـــى الـــمـــيـــاه الــعــذبــة 
أيضًا  التقرير  فى  وجــاء  والمساكن. 
أن بعض أكثر المدن تعدادًا للسكان 
وبومباى  نيودلهى  مثل  الــعــالــم  فــى 
خطرًا  تــواجــه  وكــراتــشــى  ومكسيكو 
وسكانها  اقتصادها  بتعرض  مرتفعًا 
ألضـــــرار بــســبــب الــتــغــيــر الــمــنــاخــي. 
وعلى العكس فإن غالسغو وبلفاست 
ــــبــــرة الــبــريــطــانــيــة هـــى األقـــل  وإدن

عرضة لهذه المخاطر.
الغالف احليوى ودوره فى تغير املناخ 
أصبحت آثار تغير المناخ وتنوعه 
مؤكدة  للغابات  البيئية  النظم  على 
األدنــي،  والــشــرق  أفريقيا  شمال  فــى 
الغابات  حيث تدعم معظم منتجات 
صغيرة  األسرية  التجارية  األعمال 
النطاق، وتوفر الدخل وفرص العمل 
للسكان الريفيين، وخصوصا النساء.
ويــســفــر تــغــيــر الــمــنــاخ فـــى األراضــــى 

الشكل )2(: التغير املناخى يهدد ثلثى مدن أفريقيا
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الــقــاحــلــة لــإقــلــيــم حــالــيــا عـــن قلة 
المتاح من التربة الرطبة، مفاقما من 
المتدهورة  لألراضى  الحالى  الوضع 
التربة  تالشى  يسبب  وقــد  بالفعل. 
إنتاجية  تــدنــيــا فــى  بــــدوره  الــرطــبــة 
األصــــنــــاف الـــحـــرجـــيـــة الــرئــيــســيــة، 
ويــزيــد مــن خــطــر نــشــوب الــحــرائــق، 
مغيرا من األنماط الرئيسية لآلفات 
واألمــــراض فــى اإلقــلــيــم ورغـــم الــدور 
الــهــام الـــذى تلعبه الــغــابــات فــى سبل 
فإن  المحلية،  واالقتصاديات  العيش 
األدنــى  الشرق  فى  الغابات  منتجات 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــظــل مــهــمــلــة فى 
وصنع  الــســيــاســات  صــيــاغــة  عمليات 
القرار إلدارة الموارد الطبيعية.ولعل 
بمثابة  هــو  للغابات  العالمى  الــيــوم 
الهام  بــالــدور  الــقــرار  لصانعى  تذكير 
الذى تلعبه الغابات فى تخفيف آثار 
تغير المناخ، والمساعدة على إبطال 
اآلثار السلبية له، وتحسين الدورات 
الوقت  انه فى  المحلية، كما  المائية 
نــفــســه، فـــإن هـــذا الــيــوم يــؤكــد على 
الــهــامــة  الـــمـــوارد  هـــذه  إدارة  أهــمــيــة 
باستدامة، حيث إنها يمكنها اإلسهام 
إزالتها. تتم  عندما  المناخ  تغير  فى 
وبحسب التقرير، ال تستطيع الكثير 
من مناطق اإلقليم زراعة الغابات، مع 
إعــادة  يمكن  المناطق  من  الكثير  أن 
استطاعت  إذا  بها  الــغــابــات  تشجير 
مساعدة  بيئة  تــوفــر  أن  الــســيــاســات 
عــلــى زراعــــة األشـــجـــار. ومـــن ناحية 
أخري، فإن الغابات هى عامل أساسى 
فى تخفيف آثار تغير المناخ، فبينما 
يمكنها اإلسهام فى تغير المناخ، فإن 
هــنــاك بــعــض الــبــلــدان فــى اإلقــلــيــم، 
والكويت وعمان واإلمارات  مثل مصر 
خبرات  تكتسب  المتحدة،  العربية 
مــتــمــيــزة فـــى الــتــشــجــيــر واســتــصــالح 
باستخدام  الــصــحــراويــة،  الــمــنــاطــق 
توفر  الــتــى  المعالجة  الــصــرف  مــيــاه 
فرصا هائلة لزراعة األشجار وعكس 
االتـــجـــاه الــحــالــى لــتــراجــع الــغــطــاء 

النباتي.
مــعــرضــة  اإلفـــريـــقـــيـــة  الــــقــــارة  ان 
العالم  أكثر من أى منطقة أخرى فى 
يتوقع  ولــذا  الطقس،  أنــمــاط  لتغير 
أن تكون األكثر تضررًا نتيجة للتغير 

المناخي.
هناك أربعة أسباب وراء تعرض 
الق��ارة اإلفريقي��ة لتغي��ر أنم��اط 
الطقس أكثر من أى منطقة أخرى 

فى العالم.
مرتبط  اإلفــريــقــى  المجتمع   -1
بــصــورة وثــيــقــة بــالــنــظــام الــمــنــاخــي، 
حــيــث إن مـــئـــات مــاليــيــن األفـــارقـــة 
من  األمــطــار  تساقط  على  يعتمدون 

أجل الزراعة وتوفير الغذاء.
2- الــنــظــام الــمــنــاخــى اإلفــريــقــى 
مــرتــبــط بــمــزيــج مــعــقــد مـــن أنــظــمــة 
طقس فى أنحاء عديدة من األرض، 
دراســات  لم يكن موضع  أنه  فى حين 
الــنــظــام  أن  يــعــنــى  مــعــمــقــة. وهــــــذا 
يأتى  أن  يمكن  إفريقيا  فى  المناخى 

بكل أنواع المفاجآت.
يــحــدث  أن  الــعــلــمــاء  يــتــوقــع   -3
على  إفــريــقــيــا  فــى  الــمــنــاخــى  التغير 
نــطــاق واســـــع. والــمــنــطــقــتــان األكــثــر 
عـــرضـــة لــتــنــاقــص مـــعـــدالت هــطــول 
األمــــطــــار عــبــر كـــل الـــكـــرة األرضـــيـــة 
تـــقـــعـــان فــــى إفـــريـــقـــيـــا، إحـــداهـــمـــا 
إفريقيا  والثانية  الشمالية  إفريقيا 

الجنوبية.
4- تتميز إفريقيا بضعف قدرتها 
المناخي،  التغير  مــع  التكيف  عــلــى 
الــفــقــر عــلــى نــطــاق واســـع يحد  إذ إن 
مـــن خـــيـــارات األفـــــــراد، فـــى حــيــن أن 
الحكومات تخفق عمومًا فى تحديد 
إجــــراءات  تقتضى  الــتــى  ـــويـــات  األول

عملية لمواجهة التغير المناخي.
أن  أيض��ًا  يعن��ى  ه��ذا  فه��ل 

إفريقيا تتجه نحو كارثة محتملة؟
مـــن الــصــعــب اإلجــــابــــة عـــن هــذا 
الـــســـؤال بـــصـــورة قــاطــعــة. فــالــنــظــام 
التعقيد.  شديد  اإلفريقى  المناخى 
والــصــحــراء الــكــبــرى - أكــبــر صــحــارى 

العالم مساحة - تتميز بأن طبقاتها 
السفلى تتسبب بحر شديد أكثر من 
أى مكان آخر فى العالم. وخالل شهرى 
يــونــيــو / حـــزيـــران ويــولــيــو / تــمــوز، 
العواصف  الــكــبــرى  الــصــحــراء  تشهد 
الغبارية األكثر عنفًا واألوسع نطاقًا 
عــلــى مــســتــوى الــكــرة األرضـــيـــة، وهــى 
عواصف تمأل الجو بجزيئيات تؤثر 
العلم  يفهمها  لــم  بــطــرق  الــمــنــاخ  فــى 
العلماء  سجل  اآلن.وقــــد  حتى  كليًا 
منذ السبعينات تراجعًا فى معدالت 
نــحــو 30% من  هــطــول األمـــطـــار فـــى 
الكبري، وهذا أدى  مساحة الصحراء 
إلى مجاعات أودت بأرواح مئات آالف 
الــنــاس، ودفــعــت ماليين إلــى الــنــزوح. 
ــــم تــشــهــد أى مــنــطــقــة أخـــــرى من  ول
الــعــالــم مثل مــوجــة الــجــفــاف الــحــادة 
والــواســعــة الــنــطــاق هـــذه.وفـــى شــرق 
أن  العلماء  اإلفــريــقــيــة، وجــد  الــقــارة 
مارس  من  التقليدي،  األمطار  موسم 
/ آذار إلى مايو / أيار، أصبح يبدأ فى 
وقت متأخر إلى حد ما، وينتهى بعد 
وقت أقصر إلى حد ما. وبالتزامن مع 
تزايد  العلماء  يتوقع  التغير،  هــذا 
مــــعــــدالت ســـقـــوط األمــــطــــار خـــالل 
موسم األمطار التقليدى ذاته، وهذا 
لغز أطلق عليه العلماء اسم «مفارقة 
إفريقيا».وبالنسبة  شرق  فى  المناخ 
لمنطقة وسط إفريقيا، فهى تقترب 
من  األدنــى  الحد  من  بالغة  بخطورة 
أجل  من  الالزمة  األمطار  تساقطات 
مطيرة  غابات  نظام  أكبر  ثانى  بقاء 

فى العالم )بعد حوض األمازون(. 
فى  الطفيف  االنــخــفــاض  وحــتــى 
الــمــســتــقــبــل فــــى مــــعــــدالت ســقــوط 
األمـــطـــار فـــى وســـط إفــريــقــيــا يمكن 
لــلــخــطــر غــــابــــات وســـط  يـــعـــرض  أن 
إفــريــقــيــا، ويــؤثــر بــذلــك فــى قدرتها 
امــتــصــاص مــقــاديــر ضخمة من  عــلــى 
تــحــت األرض،  وتــخــزيــنــهــا  الــكــربــون 
علمًا بأن تزايد معدالت الكربون فى 
الرئيسى  السبب  هو  الجوى  الغالف 
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الــمــنــاخــي. وعــلــى الجبهة  لــالحــتــرار 
العلمية، هناك أمل، إذ إن فرق علماء 
من  وثــيــق  بتعاون  تعمل  العالم  عبر 
أجـــــل تــحــســيــن الـــــقـــــدرات الــعــلــمــيــة 
لتوقع المناخ وتغيراته. وهذه الفرق 
الــعــلــمــيــة تــضــم عــلــمــاء وخـــبـــراء من 
التعاون  وهــذا  العالم.  مناطق  جميع 
يغذى  عالمى  مستوى  على  العلمى 
مع  بنجاح  التعامل  بإمكانية  اآلمــال 
أزمــــة الــتــغــيــر الــمــنــاخــى الــتــى تمثل 

تهديدًا وجوديًا البشرية.
1. الزراعة واألم��ن الغذائى فى 

افريقيا :
سيؤثر تغير المناخ بشكل متزايد 
عديدة.  عوامل  بسبب  أفريقيا  على 
والواقع أن هذه التأثيرات محسوسة 
لم  إذا  حــجــمــهــا  وســــيــــزداد  بــالــفــعــل 
تتخذ إجراءات للحد من االنبعاثات 
الــكــربــونــيــة الــعــالــمــيــة. وتــشــمــل هــذه 

الــتــأثــيــرات ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
والـــجـــفـــاف وتـــغـــيـــر أنــــمــــاط ســقــوط 
وتؤثر  المناخ.  تغير  وزيــادة  األمطار 
هــــذه الـــظـــروف عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة 
واستهالكها. وقد أثر الجفاف األخير 
الــبــلــدان األفريقية  الــعــديــد مــن  فــى 
تــأثــيــًرا  الــمــنــاخ  ارتــبــط بتغير  الـــذى 
ــا عــلــى أمــــن الـــطـــاقـــة والــنــمــو  ســلــبــًيّ

االقتصادى فى جميع أنحاء القارة.
تتأثر  بطبيعتها  الــزراعــة  ان   -1
من  وهى  المناخية،  بالظروف  كثيًرا 
لمخاطر  عــرضــة  الــقــطــاعــات  أكــثــر 
القطاع  وآثــاره.  العالمى  المناخ  تغير 
الزراعى فى معظم البلدان األفريقية 
هو فى األساس يعتمد على األمطار، 
مــمــا يــجــعــلــه عـــرضـــة بــشــكــل خــاص 
المرجح  ومــن  وآثــــاره.  المناخ  لتقلب 
الملحوظة  االضــطــرابــات  تـــؤدى  أن 
والمتوقعة فى أنماط هطول األمطار 

إلــــى تقصير  الـــمـــنـــاخ  تــغــيــر  بــســبــب 
الــفــصــول الــمــتــزايــدة والــتــأثــيــر على 
إنــتــاجــيــة الــمــحــاصــيــل فـــى الــعــديــد 
مـــن أجـــــزاء أفــريــقــيــا. وعـــــالوة على 
الــزراعــى  الــقــطــاع  على  يهيمن  ذلـــك، 
فــى أفــريــقــيــا مـــزارعـــون مــن أصــحــاب 
إمكانية  لــديــهــم  الــذيــن  الممتلكات 
محدودة للحصول على التكنولوجيا 
والموارد الالزمة للتكيف، كان التغير 
الــمــنــاخــى ومـــايـــزال يــمــثــل الــمــصــدر 
ـــتـــاج الـــغـــذاء  الــرئــيــســى لــتــقــلــبــات إن
العالمى فى بلدان العالم النامية التى 
األمــطــار  عــلــى  اإلنـــتـــاج  فيها  يعتمد 

اعتماًدا شديًدا. 
كثيًرا  يتأثر  الزراعة  قطاع  ان   -2
بــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ، وال ســيــمــا الــتــبــايــن 
وأنماط  الــهــطــول،  فــى  الــســنــوات  بين 
الجوية  والظواهر  الــحــرارة،  درجــات 

الشديدة )الجفاف والفيضانات(. 
هــــذه  تــــــــــزداد  أن  ويــــتــــوقــــع   -3
المستقبل  فــى  المناخية  األحـــداث 
ويـــتـــوقـــع أن تـــكـــون لــهــا آثـــــار كــبــيــرة 
لذلك  الزراعة. وسيكون  قطاع  على 
تــأثــيــر ســلــبــى عــلــى أســـعـــار األغــذيــة 
المتعلقة  والــقــرارات  الغذائى  واألمــن 

باستخدام األراضي.
المحاصيل  تخفيض  يــمــكــن   -4
فى  المطرية  الــزراعــة  عــن  الناتجة 
بنسبة  األفــريــقــيــة  الـــبـــلـــدان  بــعــض 
من   2022 عــــام  فـــى   %50 إلــــى  تــصــل 
مستقبال  الــمــدمــرة  اآلثـــار  منع  أجــل 
والــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ على 
بمكان  األهمية  من  الغذائي،  اإلنتاج 
تعديل أو اقتراح السياسات الممكنة 
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــقـــلـــبـــات الــمــنــاخــيــة 

المتزايدة. 
ــــدان  ــــبــــل ال ــــى  عــــل ويــــتــــعــــيــــن   -5
قانونيا  إطــــارا  تبنى  أن  األفــريــقــيــة 
وفقا  الغذائية  الموارد  إلدارة  وطنيا 
ولــكــن  الــمــتــوقــع.  الــمــنــاخــى  للتقلب 
قبل وضع سياسة لمواجهة آثار تغير 
الزراعة،  قطاع  فى  سيما  وال  المناخ، 

شكل )3( التصنيف املناخى للقارة األفريقية
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هناك  يــكــون  أن  بمكان  األهمية  مــن 
فهم واضح لكيفية تأثير تقلب المناخ 

على مختلف المحاصيل الغذائية.
II. تغيير الرياح الموسمية: 

 المناخ األفريقى مليء بالتعقيد 
واألعـــاجـــيـــب. الـــصـــحـــراء هـــى أكــبــر 
طبقة  أعمق  بها  العالم  فــى  صــحــراء 
مكان  أى  فــى  المكثف  التسخين  مــن 
يونيو  شهرى  فى  األرض.  وجــه  على 
ويوليو، كما هو واضح فى شكل )4(، 
تــمــأل الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة األكــثــر 
انتشاًرا وشدة الموجودة فى أى مكان 
على الكوكب الهواء بجزيئات دقيقة 
نفهمها  ال  بطرق  المناخ  مع  تتداخل 

تماًما.
الـــمـــنـــطـــقـــة خـــالـــيـــة تــــمــــاًمــــا مــن 
قـــيـــاســـات الـــطـــقـــس، لــكــنــهــا مــحــرك 
رئــيــســى لــنــظــام الـــريـــاح الــمــوســمــيــة 
فـــى غــــرب إفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــى تجلب 
تقطع  التى  األمطار  من  أشهر  ثالثة 
تسعة  يستمر  الــذى  الجفاف  موسم 
جنوب  الساحل،  منطقة  عبر  أشهر 
الــصــحــراء. عــلــى مـــدى الــعــقــود التى 
أعــقــبــت الــســتــيــنــيــات وبــلــغــت ذروتــهــا 
تــراجــع  كـــان هــنــاك  فـــى عـــام 1984، 
عبر   %30 بنحو  األمــطــار  هطول  فــى 
منطقة الساحل، مما أدى إلى مجاعة 
ومـــوت مــئــات اآلالف مــن األشــخــاص 

وتشريد ماليين عديدة.
 لم تقم أى منطقة أخرى بتوثيق 
والشديد  الطويل  الجفاف  هذا  مثل 
من الناحية المكانية. تشير الدالئل 
إلــــى تـــلـــوث الـــهـــبـــاء الـــجـــوى الــغــربــى 
الصناعي، الذى أدى إلى تبريد أجزاء 
من المحيط العالمي، وبالتالى تغيير 
نــظــام الـــريـــاح الــمــوســمــيــة، كــســبــب. 
االنــتــعــاش  يستمر  أن  الــمــتــوقــع  مــن 
خالل  حالًيا  األمــطــار  فى  الملحوظ 
ــــقــــرن الـــــحـــــادى والــــعــــشــــريــــن، وال  ال
األوســط  الساحل  منطقة  فــى  سيما 
والشرقى كما يبين شكل )5( القدرة 
االفــريــقــيــه عــلــى الــتــكــيــف مــع تغير 

 - قــدره منخفضة جــدا  وهــى  المناخ 
أرضية  انهيارات  إلــى  العام  هــذا  وأدى 
الــدول االخــرى فى  فى كينيا وبعض 

القاره االفريقيه . 
لكن يبدو أن هذا التغيير يعتمد 
ارتفاع  فيه  يصل  الــذى  المكان  على 
فى  المستقبل  فــى  الــحــرارة  درجـــات 
وسط الصحراء إلى ذروته بالضبط، 
مما يؤكد بقسوة على المنطقة التى 
ال نفهمها كثيًرا. فى جنوب إفريقيا، 
نــشــهــد تــأخــيــًرا فـــى بـــدايـــة وجــفــاف 
أمــطــار الــصــيــف الــمــبــكــرة كــمــا يتضح 
المتوقع  مــن  والــتــى   ،)6( شــكــل  فــى 
القادمة.  العقود  فى  ســوًءا  تــزداد  أن 
تــرتــفــع درجــــات  الــمــتــوقــع أن  ومــــن 
الـــحـــرارة هــنــاك بــخــمــس درجـــــات أو 

ناميبيا  أجــزاء من  أكثر، ال سيما فى 
وبوتسوانا وزامبيا التى تعانى بالفعل 
الــحــرارة بشكل ال  ارتفاع درجــات  من 
يــطــاق. مــفــارقــة شـــرق إفــريــقــيــا وفــى 
وتنزانيا،  كينيا  فــوق  نفسه،  الــوقــت 
تــبــدأ األمـــطـــار الــطــويــلــة مـــن مـــارس 
فى  وتنتهى  الحق  وقت  فى  مايو  إلى 
وقت أقرب - مما يؤدى إلى انخفاض 

إجمالى فى هطول األمطار.
هــــذا الــتــغــيــيــر الــمــلــحــوظ يــأتــى 
التنبؤات  بجانب  مــريــح  غير  بشكل 
بــمــســتــقــبــل أكــثــر رطـــوبـــة فـــى نفس 
عليها  أطلق  مشكلة  وهــى   - الموسم 
الــعــلــمــاء مــفــارقــة الــمــنــاخ فـــى شــرق 
من  واحــدة  أفريقيا،  وســط  إفريقيا. 
ثالث مناطق على الكوكب حيث تقود 

شكل )4( : من غير املعروف كيف تؤثر العواصف الترابية على املناخ على املدى الطويل

شكل )5(: قدرة افريقيا على التكيف مع تغير املناخ منخفضة - وأدى هذا العام 
إلى انهيارات أرضية فى كينيا
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أنظمة  بــقــيــة  الــرعــديــة  الــعــواصــف 
االستوائية  وشبه  المدارية  الطقس 
خطير  بشكل  تعيش  الــكــوكــب،  على 
هطول  من  األدنــى  الحد  من  بالقرب 
األمطار الالزم لدعم ثانى أكبر نظام 
مـــن هـــطـــول األمـــطـــار الــــــالزم لــدعــم 
ثانى أكبر نظام للغابات المطيرة فى 

العالم.
يبين شكل )7( الدور الذى تلعبه 
أنظمة  قــيــادة  فــى  المطيرة  الــغــابــات 
من  الــقــلــيــل  .ان  الــعــالــمــيــة  الــطــقــس 
هطول األمطار فى المستقبل يمكن 
الكربون  ومــخــزون  الغابة  يعرض  أن 
القليل  نعرف  نحن  للخطر.  الضخم 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ عــــن هـــــذا الــنــظــام 
 - مراقبته  تتم  مــا  ـــادرًا  ن  - المناخى 
األمطار  مقاييس  عن  تقارير  هناك 
فـــى مــقــاطــعــة أوكـــســـفـــوردشـــايـــر فى 
حــوض  مــن  أكــثــر  الــمــتــحــدة  المملكة 
الــكــونــغــو بــأكــمــلــه. يــتــأثــر الــنــظــام 
المناخى المعقد فى إفريقيا، بشكل 
المحيطات  بـــأحـــواض  عــــادي،  غــيــر 
الــعــالــمــيــة الــرئــيــســيــة الــثــالثــة.نــشــأ 
اإلعصاران المداريان إيداى وكينيث 
مـــن أحــد  وأبـــريـــل 2019  مـــــارس  فـــى 
درجــة  ترتفع  التى  المحيطات  تلك 
حرارتها بسرعة، مما أدى إلى تدمير 
أجــــــزاء مـــن مــوزمــبــيــق وزيــمــبــابــوى 
اتباع كينيث مساًرا غير  ومــالوي، مع 

عادى فوق تنزانيا كما هو واضح فى 
شكل )8(.

االنبعاثات
حددت اللجنة الدولية للتغيرات 
العظمى  الــغــالــبــيــة  مـــع  الــمــنــاخــيــة، 
الغازات  انبعاثات  المناخ،  علماء  من 
على  الــبــشــر  ينتجها  الــتــى  الــدفــيــئــة 
أنـــهـــا الـــمـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـى لــلــتــغــيــر 

انبعاثات  تضاعفت  المناخي. كما 
منطقة الشرق  فى  الدفيئة  الــغــازات 
العقود  أفريقيا فى  وشمال  األوســط 
الــثــالثــة الــمــاضــيــة أكــثــر مـــن ثــالثــة 
كل  حصة  متوسط  ويرتفع  أضــعــاف، 
فرد من االنبعاثات فى تلك المنطقة 
عـــن الــمــتــوســط الـــعـــالـــمـــي، وتــتــربــع 
فى  األوســط  الشرق  دول  من  العديد 
المراكز العشرة األولى بقائمة الدول 
حسب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 
للفرد. من الممكن القول بأن دولتان 
اثــنــتــان هــمــا الــمــســئــولــتــان بــالــمــقــام 
الــمــرتــفــعــة  الــمــســتــويــات  عـــن  األول 
هذه  فى  الدفيئة  الغازات  النبعاثات 
العربية  المملكة  وهــمــا  الــمــنــطــقــة، 
الــســعــوديــة وإيـــــــران، يــحــتــل هــذيــن 
والسابع  التاسع  المركزين  البلدين 
لغاز  إنتاًجا  األكثر  الــدول  قائمة  فى 
ثــانــى أكــســيــد الــكــربــون فــى الــعــالــم، 
مــا نسبته %40  مــًعــا  الــبــلــدان  ويــنــتــج 
من انبعاثات الغاز فى منطقة الشرق 
أفــريــقــيــا. تعتمد  وشـــمـــال  األوســـــط 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول 

شكل )6(: الفياضانات احلديثه فى شرق القارة االفريقية.

شكل )7(: تلعب الغابات املطيرة دورًا كبيرًا فى قيادة أنظمة الطقس العاملية
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بشكل أساسى على الوقود األحفورى 
لتوليد الكهرباء، فعلى سبيل المثال، 
الطاقة  مــن   %97 على  تركيا  تحصل 
الــتــى تــحــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط والــغــاز 
استخراج  والفحم يعتبر  الطبيعى 
األحفوري مكوًنا  وتصدير الوقود 
مــهــًمــا مـــن مـــكـــونـــات االقـــتـــصـــاد فى 
ــــدان مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط  بــــل
 %60 تمتلك  الــتــى  أفــريــقــيــا،  وشــمــال 
مـــن احــتــيــاطــات الــنــفــط الــعــالــمــيــة، 
الغاز  احتياطات  من   %45 إلى  إضافة 

الطبيعى العالمية المعروفة.
تــــســــبــــب فــــشــــل خــــطــــة إصــــــالح 
ــــيــــة خـــــالل الــعــقــد  ــــدعــــم اإليــــران ال
والعشرين  الحادى  القرن  من  الثانى 
للوقود  داعـــم  جعل إيران أكبر  فــى 
األحفورى فى العالم لعام 2021. لكن، 
ـــــدول األخـــــرى الــتــى  وعــلــى عــكــس ال
نـــجـــحـــت فـــــى إلـــــغـــــاء دعــــــم الــــمــــواد 
النفطية من خالل العمل التدريجي، 
حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة فــى 
مادة  عن  الدعم  خفَض  العقد  نهاية 
البنزين، ما تسبب بإشعال موجة من 
أعمال شغب بين اإليرانيين تأثيرات 
المناخى  للتغير  والمتوقعة  الحالية 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  على 

أفريقيا.
توقعت اللجنة الدولية للتغيرات 
المناخية أن يرتفع متوسط درجات 
الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة 
ـــقـــرن الـــحـــادى  ــهــايــة ال مــئــويــة فـــى ن
منطقَة  اللجنُة  واعتبرت  والعشرين 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بؤرًة 
ساخنًة لتغيرات درجات الحرارة فى 
ظروفها  بسبب  الــقــريــب  المستقبل 
البيئة القاحلة. من المتوقع أن تكون 
فصل  أشهر  خالل  االحترار  معدالت 
تشير  بالمقابل،  منخفضة،  الشتاء 
نفس التوقعها إلى حدوث ازدياد فى 
بشكل  الصيف  فصل  حـــرارة  درجـــات 
كبير. من المتوقع أيًضا أن يؤثر تزايد 
درجات الحرارة على خفض معدالت 

بها  يرتبط  ومــا  المطرية  الهطوالت 
من استنزاف لرطوبة التربة، والحد 
نتيجة  الــتــبــخــيــري.  من التبريد 
لذلك، من المتوقع أن ترتفع درجات 
تواترها  يــزداد  وأن  القصوى  الحرارة 
الــشــرق األوســـط وشمال  فــى منطقة 
أفريقيا. ووفًقا لدراسة نشرها معهد 
ماكس بالنك للكيمياء عام 2016،ان 
عدد األيام الحارة للغاية، فى الفترة 
العشرين  الــقــرن  سبعينيات  بين  مــا 
ــشــر فــيــه الــتــقــريــر.  والـــوقـــت الــــذى ُن
حر  موجات  حــدوث  الــدراســة  تتوقع 
 ،2050 عــام  بحلول  يــوًمــا   80 مدتها 
من   .2100 عـــام  بــحــلــول  يـــوم   118 و 
تــتــســبــب االرتـــفـــاعـــات  أن  الــمــتــوقــع 
فــى درجـــات الــحــرارة فــى زيـــادة عدد 
العواصف الرملية المرتبطة بفترات 
أجــزاٍء  وستجعل  الطويلة،  الجفاف 
األوســـط  منطقة الشرق  مــن  كــبــيــرة 
قابلة  غــيــر  أفريقيا أماكن  وشــمــال 
للسكن. كان متوسط درجات الحرارة 
خالل أكثر األيام حرارة فى السنوات 
مئوية.  درجة   43 الماضية  الثالثين 
المتخصصين  الــمــنــاخ  علماء  تــوقــع 
بــالــغــالف الـــجـــوي، أن تــصــل درجـــة 
الحرارة القصوى إلى 50 درجة مئوية، 
المناخية  للسناريوهات  وفًقا  وذلــك 
الحالية التى وضعتها اللجنة الدولية 

ـــه من  لــلــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة. كــمــا أن
درجــات  متوسط  يرتفع  أن  المتوقع 
الحرارة فى الصيف بنسبة تصل إلى 
7% فى جميع مناطق الشرق األوسط 
إلى  تصل  وبنسبة  أفريقيا،  وشــمــال 
التحضر.  شديدة  المناطق  فى   %10
ـــحـــرارة الــعــالــيــة  اعــُتــبــرت درجـــــات ال
إذ تزيد  اإلنـــســـان،  لــصــحــة  تــهــديــًدا 
مــن فـــرص تــعــرض األفـــــراد لــإرهــاق 
والنوبات القلبية والوفاة توقع علماء 
الوفيات  معدل  يتضاعف  أن  المناخ 
الــحــرارة  درجـــات  بارتفاع  المرتبطة 
الــشــرق األوســـط وشمال  فــى منطقة 
نهاية  بحلول  مــرة  عشرين  أفريقيا 
الوقت  فى  مثيله  مع  مقارنة  الــقــرن، 

الحالي. 
شح املياه

األوســط  الــشــرق  تــواجــه مناطق 
الحالى  الــوقــت  فــى  أفريقيا  وشــمــال 
شًحا كبيًرا فى المياه، إذ تقبع 12 من 
أكثر  قائمة  فى  المنطقة  هــذه  دول 
17 دولة فى العالم معاناًة من اإلجهاد 
المائي. يعتبر البنك الدولى منطقة 
مــا تــعــانــى مــن إجــهــاد مــائــي، عندما 
تنخفض حصة الفرد من اإلمدادات 
مكعب  متر   1700 دون  فيها  المائية 
إمـــدادات  متوسط  يبلغ  السنة.  فــى 
المياه للفرد الواحد فى جميع أنحاء 

شكل )8(: لقى أكثر من 1000 شخص مصرعهم بعد أن ضرب إعصار إيداى موزمبيق وزميبابوي
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مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
أفريقيا 1274 متر مكعب فى السنة، 
البلدان إلى 50 متر  ويصل فى بعض 
مكعب فقط. يعتمد القطاع الزراعى 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  فى 
أفريقيا بشكل كبير على أنظمة الرى 
الــتــقــلــيــدى بــســبــب مــنــاخــه الــجــاف، 
المياه  مـــوارد  مــن   %85 ُيستخدم  إذ 
تشير  الــزراعــيــة.  لــألغــراض  العذبة 
المناخية  للتغيرات  الدولية  اللجنة 
إلـــى أن الــســبــب فــى الــتــغــيــر الــحــالــى 
المطرية فى  الــهــطــوالت  تــوزيــع  فــى 
الــعــالــم يــكــمــن فـــى زيـــــادة انــبــعــاثــات 
معدل  ازداد  إذ  الــدفــيــئــة،  الـــغـــازات 
هطول األمطار فى المناطق الرطبة 
الــمــرتــفــعــة  الــــعــــرض  خـــطـــوط  ذات 
المناطق  فى  وانخفض  والمتوسطة، 
االستوائية الجافة كمنطقة الشرق 
األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. تسببت 
هذه التغيرات بالضغط بشكل كبير 
المنطقة،  فى  الزراعى  القطاع  على 
الجفاف  حاالت  وشدة  تواتر  وارتفع 
خالل  ملحوظ  بشكل  المنطقة  فى 

العقد الماضي. 
اجناز علمي

هناك  العلمى  الصعيد  على  لكن 
أمــــل. فـــى الــجــهــود الــتــعــاونــيــة نحن 
نعمل بجد لتحسين التنبؤ بالمناخ. 
على  الــمــنــاخ  تغير  تــوقــعــات  تعتمد 
منها  يوجد  التى  المناخية  النماذج 
للفهم مثل  العشرات، كل منها معقد 
الــعــالــم الــحــقــيــقــي.مــن خـــالل جهود 
مـــثـــل مــســتــقــبــل الـــمـــنـــاخ ألفــريــقــيــا 
وزارة  تموله  برنامج  وهــو   ،)FCFA(
أبــحــاث  ومــجــلــس  الــدولــيــة  التنمية 
الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة فــــى الــمــمــلــكــة 
علماء  ورؤى  خــبــرة  أدت  الــمــتــحــدة، 
ملحوظة  قفزة  إلى  األفارقة  المناخ 
فـــــى قــــدرتــــنــــا عــــلــــى فــــهــــم الـــمـــنـــاخ 
األفــريــقــى الــنــمــوذجــي.لــديــنــا رؤى 
جـــديـــدة تـــم جــلــبــهــا مـــن خـــالل تلك 
منطقة  كل  تتغير  العلمية.  البراعة 

بشكل  أفريقيا  فى  فرعية  ومنطقة 
مــخــتــلــف، لــكــن الــقــاســم الــمــشــتــرك 
الـــنـــاشـــئ هـــو الـــتـــحـــول نــحــو هــطــول 
حالة  فى  حتى   - كثافة  أكثر  أمطار 
ملحوظ  مستقبلى  جــفــاف  حــــدوث 
على  األمــطــار  هطول  ومتوقع.يصل 
دفعات أقصر، مما يتسبب فى مزيد 
مــــن الـــجـــريـــان الــســطــحــى ونـــوبـــات 
بينهما.النماذج  األطــــول  الــجــفــاف 
كجزء  تطويرها  تم  التى  الجديدة، 
عالية  بدقة  اآلن  تعمل   ،FCFA مــن 
للغاية مع تباعد شبكى يبلغ حوالى 
لــلــقــارة  مــيــل(   2.5( كــيــلــومــتــرات   4

بأكملها.
فهم العواصف الرعدية

فيه  لبس  ال  بشكل  النتائج  تشير 
إلــى زيـــادة فــى كثافة هــطــول األمــطــار 
الــجــفــاف، ولدينا سبب  فــتــرات  وطــول 
قوى لتصديقها. يعد سلوك العواصف 
التغير  هذا  فى  محورًيا  أمــًرا  الرعدية 
فى هطول األمطار، والتى توفر حوالى 
األمـــطـــار األفــريــقــيــة.يــمــكــن  مـــن   %70
القياسية  العالمية  المناخية  للنماذج 
أن تــمــثــل هــــذه األنــظــمــة الــرئــيــســيــة 
بشكل غير مباشر فقط ولكن النماذج 
أنظمة  تمثيل  على  قـــادرة  الــجــديــدة 
بــشــكــل مناسب  الــرعــديــة  الــعــواصــف 
ألول مـــرة.هـــذا جـــزء مــن الــنــهــج الــذى 
بــالــضــبــط كيف  لــمــعــرفــة   - نــعــتــمــده 

المتغير.من  الطقس  النماذج  تحاكى 
مختبر متواضع للغاية وفى الكاميرون، 
ويلفريد  يكشف  الــمــثــال،  سبيل  على 
بــــوكــــام وفــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن عــن 
الطريقة التى يرتبط بها نظام المناخ 
فى وسط إفريقيا والجنوب األفريقي، 
وبالتالى كسر قالب نظرتنا اإلقليمية 
مثل   . القارة  لمناخ  العنيدة  الجزئية 
هذه االختراقات غير محتملة عندما 
الباحثين يقومون  أن هؤالء  تفكر فى 
من  ضخمة  بيانات  مجموعه  بتنزيل 
هواتفهم  فى  رخيصة  بطاقات  خــالل 
عشية  بين  الناتج  وتحليل  المحمولة 
على  يحافظون  الــنــهــار،  وضــحــاهــا.فــى 
تــشــغــيــل أول نــظــام الــلــيــدر فـــى وســط 
أقل  فى  اليدرالرياح  يقيس  إفريقيا. 
الجوي،  الغالف  من  كيلومترات  بضعة 
البيانات  فــراغ  مــلء  على  يساعد  مما 
الهائل فى وسط إفريقيا. إنهم جزء من 
الذين  الشباب  العلماء  مــن  مجموعة 
التكيف  لــبــدء  الــســبــاق  إلــى  ينضمون 
مع تغير المناخ قبل أن تغمر إفريقيا.

إنـــهـــا مــســألــة عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة أن 
تضررا  األكثر  أفريقيا  ستكون  ننجح. 
مساهمة  أقــل  لكنها  المناخ،  تغير  مــن 
شكل  التغيير.ويوضح  هذا  إحداث  فى 
مستوى  عــلــى  الــشــعــبــى  الــتــحــرك   )9(
التغيرات  لمجابهه  االفريقيه  القاره 

المناخية.

شكل )9(: فشلت احلكومات األفريقية بشكل عام فى إعطاء األولوية لتغير املناخ
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