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التغير المناخي والالجئون البيئيون في مصر

د. خالد كاظم أبو دوح

 )Climate Change( المنـاخ  تغيـر  أن  شـك  ال 

تواجـه  التـي  الرئيسـة  التحديـات  أحـد  وتداعياتـه، 

العالـم، ويتضمـن العديـد مـن التهديـدات لسـبل 

والمـوارد  البيئيـة،  والنظـم  والمعيشـة،  الحيـاة 

التحتيـة، واالقتصـاد، وال سـبيل  والبنيـة  المائيـة، 

إلـى مواجهـة هـذا التحـدي وتداعياتـه إال مـن خـالل 

االنتبـاه واالعتـراف بخطورتـه، ويبدأ هـذا االعتراف 

بالحكومـات، نهايـة  علـى مسـتوى األفـراد، مـروًرا 

الصلـة. ذات  الدوليـة  ومنظماتـه  كلـه  بالعالـم 

ومـن التحديـات المهمـة المرتبطـة بتغيـر المنـاخ، 

قضيـة اللجـوء البيئـي، أو الهجـرة بفعـل التغيرات 

مرتبطـة  القضيـة  هـذه  وخطـورة  المناخيـة، 

بالحقيقـة المتمثلـة فـي أن العالـم سـوف يشـهد 

العقـود  خـالل  المنـاخ  بسـبب  الجـئ  مليـون   ٢٠٠

الثالثـة القادمـة، وذلـك وفـق تقديرات مؤسسـات 

نّظمـت   ،٢٠٠٨ عـام  أواخـر  ومنظمـات دوليـة، ففـي 

مسـألة  لمعالجـة  قمـة؛  مؤتمـر  المتحـدة  األمـم 

وتشـير  البيئـي،  التدهـور  بسـبب  البشـري  التنقـل 

كل الدالئل في هذا السـياق إلى أن العالم سـوف 

مـن  العديـد  وهنـاك  ا،  سـلبيًّ ـا  بيئيًّ تحـوًلا  يواجـه 

المخـاوف الكبيـرة بشـأن هـذا التحـول وتداعياتـه، 

وبالرغـم مـن اهتمـام بعـض المنظمـات الدوليـة 

وبعـض الحكومـات، فـإن قضايـا التغيـر المناخـي، 

وعلـى  الـدول،  مـن  العديـد  وفـي  عـام،  بشـكل 

أستاذ علم االجتماع السياسي المساعد - جامعة سوهاج 

مسـتوى غالبيـة األفـراد، محكومـة بثقافـة اإلنـكار، 

مـن  أحـاول  ولذلـك  تقديـر،  أقـل  علـى  التجاهـل  أو 

خـالل هـذا المقـال، طـرح قضيـة التغيـر المناخـي، 

الالجئيـن  مـن  أعـداد  ظهـور  مـن  بهـا  يرتبـط  ومـا 

التركيـز  مـع  تداعياتـه،  بسـبب  المهاجريـن  أو 

اليهـا،  االنتبـاه  يتـم  حتـى  المصريـة،  الحالـة  علـى 

المأمولـة. بالجديـة  معهـا  والتعامـل 

التغير المناخي في مصر

يعـد التغيـر المناخـي ظاهـرة بيئيـة تواجـه العالـم 

يبـدو معرَّضـة بشـكل  مـا  علـى  أن مصـر  إال  كلـه، 

خاص لتداعيات التغير المناخي؛ بسـبب اعتمادها 

علـى نهـر النيـل كمصـدر رئيـس للميـاه، وقاعدتهـا 

الزراعيـة األساسـية، وخطهـا السـاحلي الطويـل، 

هـذا  أسـهم  مكّثـف،  وتـآكل  بتغييـرات  يمـر  الـذي 

الوضـع الجغرافـي لمصـر، فـي خلـق حالـة مناخيـة 

التهديـدات  مـن  العديـد  تنتـج  أن  المحتمـل  مـن 

البيئيـة، ويعتبـر الجفـاف وارتفـاع مسـتوى سـطح 

البحـر مـن األسـباب الرئيسـة بيـن أسـباب أخـرى، 

 كما أن دلتا النيل تنحسر بالفعل بمعدل ٣ - ٥ ملم

سـنوًيا، باإلضافـة إلـى أن ارتفـاع مسـتوى سـطح 

يدمـر  أن  ٠,٢٥ متـر فقـط مـن شـأنه  البحـر بمقـدار 

معظـم المـدن التـي تحافـظ علـى حيويـة االقتصاد 

المصـري، وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر بمقـدار 

٠.٥ متر فقط، من شأنه أن يضع ٦٧% من السكان، 
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 Environmental( "الالجئون البيئيون"
الذين  األشخاص  هؤالء  هم   ،)Refugees
وكْسب  الحياة  على  قــادريــن  يــعــودوا  لــم 
الجغرافية  مناطقهم  في  اآلمن  العيش 
البيئية،  المشكالت  أو أوطانهم؛ بسبب 
والتصحر  التربة  تآكل  أو  الجفاف،  مثل: 

وإزالة الغابات.

و ٦٥,٩% مـن القطـاع الصناعـي، و ٧٥,٩% مـن قطاع 

الخدمـات، تحـت مسـتوى سـطح البحـر، وفـي مثل 

هـذا الوضـع، سـيتعين تهجيـر ١,٥ مليـون شـخص، 

واقتصاديـة،  اجتماعيـة  تداعيـات  عليـه  وسـيترتب 

ومـا يمكـن أن ينتجـه ذلـك مـن تهديـدات أمنيـة.

"التقريــر  مراجعــة  يمكــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 

الحكومــة  متــه  قدَّ الــذي  ســنتين"  كل  ث  المحــدَّ

اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  التفاقيــة  المصريــة 

مــن  عــدًدا  ســرد  الــذي   ،٢٠١٨ المنــاخ  لتغيــر 

التغيــرات المناخيــة المتطرفــة فــي مصــر، مثــل: 

ارتفــاع درجــات الحــرارة، وشــدة البــرودة، والريــاح 

الشــديدة، وغيــر ذلــك، ويضــاف إلــى مــا ســبق، 

التــي  والتقاريــر  الدراســات  مــن  العديــد  ظهــور 

ربطــت بيــن التغيــر المناخــي وقطــاع الســياحة 

الــذي يعــد أحــد القطاعــات الرئيســة فــي مصــر، 

والمتوقعــة  المحتملــة  المخاطــر  كل  ومــع 

نتيجــة التغيــر المناخــي، مــن المحتمــل أن تواجــه 

مصــر العديــد مــن الضغــوط البيئيــة، ومــن هــذه 

ــا؛  وخارجيًّ ــا  داخليًّ الســكان  هجــرة  الضغــوط 

بســبب تداعيــات التغيــر المناخــي، أو مــا ُيطلــق 

البيئــي. اللجــوء  ظاهــرة  ــا  عالميًّ عليــه 

الالجئون البيئيون في مصر

مــن الظواهــر الجديــدة التــي بــرزت نتيجــة تدهــور 

الــدول،  بعــض  فــي  البيئــي  األمــن  مســتويات 

البيئيــون"  "الالجئــون  مصطلــح  عليــه  ُأطلــق  مــا 

هــؤالء  وهــم   ،)Environmental Refugees(

األشــخاص الذيــن لــم يعــودوا قادريــن علــى الحيــاة 

وكْســب العيــش اآلمــن في مناطقهــم الجغرافية 

أو أوطانهــم؛ بســبب المشــكالت البيئيــة، مثــل: 

الجفــاف، أو تــآكل التربــة والتصحر وإزالــة الغابات، 

وارتفــاع مســتوى البحــر، وغيرهــا مــن مشــكالت 

البيئــة والتغيــر المناخــي. ومــن ثــمَّ يشــعر هــؤالء 

األشــخاص أنــه ال بديــل أمامهــم ســوى البحث عن 

 مــالذ فــي مــكان آخــر، ســواء أكان داخــل وطنهــم

المفهــوم،  هــذا  انتقــد  مــن  وهنــاك  خارجــه،  أو 

واســتبدل مفهــوم الهجــرة البيئيــة، أو المهاجريــن 

البيئييــن بــه.

البيئييـن  الالجئيـن  عـدد  بلـغ  )١٩٩٥م(  عـام  ففـي 

)٢٥ مليـون شـخص(، مقارنـة بــ )٢٧ مليـون الجـئ 

بسـبب  يفـرون  الذيـن  )األشـخاص  تقليـدي( 

االضطهـاد السياسـي أو الدينـي أو االضطرابـات 

مليـون   ١٣٥( يوجـد  ذلـك،  وبخـالف  العرقيـة(. 

العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي  منتشـرين  شـخص( 

النامـي ُمهدديـن بالتصحـر الشـديد، ويعانـي )٥٥٠ 

مليـون شـخص( علـى األقـل مـن نقـص مزمن في 

الميـاه الصالحـة للشـرب، وتـم التمييـز بيـن ثـالث 

الفاريـن  البيئييـن:  الالجئيـن  مـن  مفتَرضـة  فئـات 

تهجيرهـم  المحتمـل  أو  والنازحيـن  التصحـر،  مـن 

وضحايـا  البحـر،  سـطح  مسـتوى  ارتفـاع  بسـبب 

البيئـي. النـزاع 

وهـذا النـزوح يتخـذ ثالثـة أشـكال: النـزوح المؤقـت 

الدائـم  البيئـي المؤقـت، والنـزوح  التدهـور  بسـبب 

بسـبب التغيـر البيئـي الدائـم، والنـزوح المؤقـت أو 

الدائـم بسـبب التدهـور التدريجـي للمـوارد البيئيـة 

األساسـية.

الصمـت  مـن  مندهشـون  الباحثيـن  مـن  وكثيـر 

صنـاع  جانـب  مـن  المشـكلة،  بهـذه  المحيـط 

بيـن  الوعـي  مسـتوى  وانخفـاض  السياسـات، 

بيـن  المخـاوف  تنامـي  وعـدم  السـكان،  عمـوم 

األكاديمييـن، لذلـك مـن المهـم هنـا اإلشـارة إلـى 
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البيئيـة  الضغـوط  تتسـبب  أن  ـح  المرجَّ مـن  أنـه 

الحاليـة والمسـتقبلية في تنامـي معدالت الهجرة 

البيئـات  إلـى  الريفيـة  البيئـات  مـن  إمـا  الداخليـة، 

المتدهـورة  الريفيـة  البيئـات  مـن  وإمـا  الحضريـة، 

علـى  الحفـاظ  علـى  قـادرة  تـزال  ال  التـي  تلـك  إلـى 

تزايـدت الضغـوط  لـو  الزراعـي، ومـع ذلـك،  النمـو 

لتيـارات  يمكـن  األفـراد،  نـزوح  وتزايـد  البيئيـة، 

بيئـة حياتيـة  بحًثـا عـن  الحـدود؛  تتجـاوز  أن  النـزوح 

ومسـتقرة. آمنـة  ومعيشـية 

األوروبـي  االتحـاد  يقـوم  السـياق،  هـذا  وفـي 

بمشـروع بحثـي فـي عـدد من الـدول، بما في ذلك 

مصـر، حول سـيناريوهات التغيـر البيئي والهجرة 

فـي  أنـه  البحـوث  هـذه  نتائـج  وأكـدت  القسـرية، 

فـي  عـة  المتوقَّ البيئيـة  التغييـرات  حـدوث  حالـة 

ـا،  داخليًّ النازحيـن  أعـداد  فـي  الزيـادة  فـإن  مصـر، 

خاصـة تيـار النـزوح المتدفق إلـى القاهرة والمدن 

البنيـة  تدهـور  فـي  تتسـبب  أن  يمكـن  الكبـرى، 

االقتصادية؛ وفي مستوى الرفاهية االجتماعية. 

ويجـب االنتبـاه هنـا، إلـى أنـه مـن المعتـاد، النظـر 

هجـرة  أنهـا  علـى  عموًمـا،  الداخليـة  الهجـرة  إلـى 

للتمييـز  أسـلوب  وجـود  لعـدم  نظـًرا  اقتصاديـة، 

كمـا  األسـباب،  حسـب  ـا  داخليًّ المهاجريـن  بيـن 

أن هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي تتدخـل فـي 

قـرارات الهجـرة، بالنسـبة لألشـخاص المتأثرين 

البيئـي. بالتدهـور 

المتزايـد  التهديـد  ظـل  وفـي  ذلـك،  إلـى  ُيضـاف 

ـا  تاريخيًّ مصـر  كانـت  المصـري،  البيئـي  لألمـن 

والمهاجريـن  التقليدييـن  لالجئيـن  مقصـوًدا  بلـًدا 

ألسـباب اقتصاديـة، علـى حـد سـواء، ومعظمهـم 

إفريقيـا،  شـرق  ومـن  المجـاورة  الـدول  مـن 

تستضيف مصر بالفعل الجئين من ٣٥ دولة على 

األقـل، أسـهم فـي ذلـك، موقـع مصـر بين الشـرق 

دولـة  جعلهـا  الـذي  وأوروبـا  وإفريقيـا  األوسـط 

عبور رئيسـة، وإحدى الوجهات من حيث التحركات 

المختلطـة للسـكان، لـو أضفنـا إلـى ذلـك، أنـه تـم 

تحديـد شـرق إفريقيـا وجنـوب الصحـراء، علـى أنها 

البيئـي  التدهـور  لمخاطـر  ُعرضـة  األكثـر  المناطـق 

االعتبـار  فـي  الوضـع  مـع  اإلفريقيـة،  القـارة  فـي 

طـرق الهجـرة الثابتـة من هذه المناطق إلى مصر، 

ع، حسـب إحدى الدراسـات أن ينتهي  فمن المتوقَّ

الحـدود  عبـور  إلـى  مـن األشـخاص  بالعديـد  األمـر 

إلـى مصـر، إذا اسـتمر الوضـع البيئـي المتدهـور في 

مناطقهـم.

زيـادة  هنـاك  تكـون  قـد  االحتمـال،  هـذا  علـى  بنـاء 

المهاجريـن  تدفقـات  فـي  سـريعة،  أو  بطيئـة 

البيئيين إلى مصر؛ مما يزيد من العبء على الدولة 

حـدوث  حـال  فـي  أيًضـا  ـح  المرجَّ ومـن  المصريـة، 

ذلـك، أن ينتهـي المطـاف بهـؤالء المهاجريـن فـي 

أنـه سـيتعين علـى  منطقـة حضريـة، وهـذا يعنـي 

مصـر أن تكـون مسـتعدة السـتقبال المهاجريـن 

والخـارج. الداخـل  مـن  البيئييـن 

جهود الحكومة المصرية
إلــى حــد مــا، بذلــت الحكومــة المصريــة عــدًدا مــن 

المناخــي؛  التغيــر  تحديــات  لمواجهــة  الجهــود 

التغيــرات  تأثيــر  مــدى  بدراســة  قامــت  حيــث 

المائيــة  المــوارد  قطاعــات  علــى  المناخيــة 

والصناعــة  والســياحة  والســواحل  والزراعــة 

واإلنتــاج الحيوانــي، حيــث تتأثــر هــذه القطاعــات 

بتغيــرات المنــاخ، وكانــت مصــر مــن أوائــل الــدول 

عــام  المنــاخ  تغيــر  اتفاقيــة  علــى  عــت  وقَّ التــي 

علــى  عــت  وقَّ التــي  الــدول  طليعــة  وفــي   ،١٩٩٤

الضغوط  تتسبب  أن  الــمــرجَّــح  مــن 
تنامي  في  والمستقبلية  الحالية  البيئية 
مـــعـــدالت الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة، إمــــا من 
الحضرية،  البيئات  إلــى  الريفية  البيئات 
إلى  المتدهورة  الريفية  البيئات  وإما من 
تلك التي ال تزال قادرة على الحفاظ على 

النمو الزراعي.
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الجهــود  فــي  للمســاهمة  "كيوتــو"؛  بروتوكــول 

الدوليــة لمكافحــة آثــار التغيــر المناخــي، مــن خــالل 

المتقدمــة. الصناعيــة  الــدول  مــع  التعــاون 

الوطنــي  المجلــس  بإنشــاء  كمــا قامــت مصــــــــر 

ــــــــــذت عـــــــــدًدا مــن  للتغيــــــــرات المناخيــــــــــة، ونفَّ

المشــروعات فــي مجــال تحســين كفــاءة الطاقــة، 

وحمايــة الشــواطئ الســاحلية، واســتنباط بعــض 

الحــرارة  درجــة  ــل  تحمُّ علــى  القــادرة  المحاصيــل 

ــذت دراســة عــن االســتراتيجية  والملوحــة، كمــا نفَّ

المصريــة آلليــة التنميــة النظيفــة. كذلــك طالبــت 

مصــر المجتمــع الدولــي بضرورة الوفــاء بالتزاماته 

تجــاه مصــر بتوفيــر الدعــم المالــي والفنــي الالزميــن 

لتنميــة القــدرات المؤسســية والبحثيــة فــي مجــال 

مســتفيضة  دراســات  وإجــراء  المناخــي،  التغيــر 

لتقييــم اآلثــار البيئيــة واالقتصاديــة التــي قــد تنجــم 

عــن التغيــرات المناخيــة فــي مصــر، واإلســهام فــي 

إجــراءات التأقلــم والتكيــف مــع هــذه اآلثــار.

خاتمة

لفـت  باألسـاس،  المقـال  هـذا  مـن  الهـدف  كان 

التغيـر  بقضايـا  االهتمـام  ضـرورة  إلـى  االنتبـاه 

نـزوح  مـن  إليـه  يـؤدي  أن  يمكـن  ومـا  المناخـي، 

سـكاني، سـواء من المناطق المصرية المحتمل 

تضـرًرا،  األقـل  األخـرى  المناطـق  إلـى  تضررهـا 

الـدول  بعـض  مـن  مصـر  إلـى  سـكاني  نـزوح  أو 

نوصـي  وهنـا  تضررهـا،  المحتمـل  المجـاورة 

النمـط  هـذا  مثـل  توصيـف  إلـى  الحاجـة  بضـرورة 

وتعريـف  مفهـوم  علـى  واالسـتقرار  النـزوح،  مـن 

المفاهيـم  مـن  عـدًدا  هنـاك  وأن  خاصـة  واضـح، 

والهجـرة  البيئـي،  اللجـوء  مثـل:  المسـتخدمة، 

المناخـي،  التغيـر  عـن  الناجمـة  والهجـرة  البيئيـة، 

المـوارد  نقـص  القسـريين؛ بسـبب  والمهاجريـن 

يكـون  أن  ويجـب  إلـخ،  األساسـية..  البيئيـة 

ـا؛ مـن أجـل الحصـول  المفهـوم متفًقـا عليـه دوليًّ

الشـفافية. مـن  كبيـرة  درجـة  علـى 

لألفـراد  والتعليـم  المهـارات  بنـاء  يكـون  وقـد 

بسـبب  الداخلـي  النـزوح  لمخاطـر  المعرَّضيـن 

اآلمـن،  الحيـاة  أسـلوب  وفقـدان  البيئـي،  التدهـور 

خطـوة مهمـة فـي إحداث تدخل حكومي مسـتدام، 

التثقيـف حـول  بنـاء المهـارات  ويجـب أن يشـمل 

كمـا  وإبطائـه،  مكافحتـه  وطـرق  البيئـي،  التهديـد 

يجـب تدريـب المزارعيـن علـى طـرق زراعيـة جديدة.

مـا  حـول  المتزايـد  الجـدل  إلـى  اإلشـارة  وتجـب 

هـم  المنـاخ  بتغيـر  المتأثـرون  السـكان  كان  إذا 

جماعـة جديـدة بحاجـة إلـى الحمايـة، ومـا إذا كانت 

الحاليـة كافيـة لتوفيـر الحمايـة  القانونيـة  األطـر 

لهـم، هنـا البـد مـن التأكيـد على أن الـدول تتحمل 

الدوافـع  إلـى  باإلضافـة  أخالقيـة  مسـؤولية 

الحمايـة  عـبء  ـل  تحمُّ فـي  للمسـاعدة  األمنيـة، 

البيئـي. التدهـور  مـن 

للتأثيـرات  االسـتعداد  يتطلـب  هنـا،  الخالصـة 

خرائـط  رسـم  ضـرورة  المنـاخ،  لتغيـر  المتوقعـة 

للمناطـق التـي قـد تصبـح مناطـق إرسـال، وتلـك 

وهنـا  اسـتقبال،  مناطـق  تصبـح  أن  يمكـن  التـي 

موثوقـة،  علميـة  توقعـات  إلـى  الحاجـة  تظهـر 

وقائمـة علـى األدلـة؛ لزيـادة الوعـي، وتحليـل اآلثـار 

المباشـرة. التصحيحيـة  اإلجـراءات  ،واتخـاذ 

تدفقات  فــي  زيـــادة  هناك  تكون  قــد 
الــمــهــاجــريــن الــبــيــئــيــيــن إلـــى مــصــر؛ مما 
المصرية،  الــدولــة  على  الــعــبء  مــن  يزيد 
أن تكون مستعدة  وسيتعين على مصر 
الســتــقــبــال الــمــهــاجــريــن الــبــيــئــيــيــن من 

الداخل والخارج.


