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عن مركز الشرق األوسط

يعتمد مركز الشرق األوسط على عالقة كلية لندن 
لالقتصاد و العلوم االجتماعية الطويلة مع المنطقة، 
البحوث  من  واسعة  لمجموعة  مركزيًا  محورًا  ويوفر 

حول الشرق األوسط.

البحوث  وتطوير  التفاهم  تعزيز  إلى  المركز  يهدف 
األنظمة  و  واالقتصادات  المجتمعات  حول  الدقيقة 
السياسية والعالقات الدولية في المنطقة. ويشجع 
العام  والفهم  المتخصصة  المعرفة  من  كال  المركز 
البحوث  في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال  لهذا 
المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم.  في  االجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  االجتماعية. 

البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.

عن برنامج الكويت

لألبحاث  عالميًا  رائدة  منصة  الكويت  برنامج  يعد 
القناة  يعد  كما  بالكويت،  الصلة  ذات  والخبرات 
و  تعزيز  و  تنسيق  خاللها  من  يتم  التي  الرئيسية 
ترويج األبحاث التي تتناول الكويت في جامعة لندن 
هذا  إدارة  يتولى  السياسية.  والعلوم  لالقتصاد 
البرنامج البروفيسور المتخصص في شؤون الكويت 
األوسط  الشرق  مركز  البرنامج  ويتخذ  دودج،  توبي 
في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية مقرًا له.

 مسؤولة التحرير 
نسرين الرفاعي

 تصميم
ربال سليمان حيدر

 صورة الغالف 
.© Calibro ،خريطة حرارية للكويت
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عن المؤلفين

الدكتوراه  شهادة  عىل  الحاصل  شارب،  رشيف  دين 

زميل  هو   ،)CUNY( نيويورك  مدينة  جامعة  من 

يف   )LSE( السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية  يف 

البحثية يف  اهتامماته  تكمن  والبيئة.  البرشية  الجغرافيا 

والبيئة  السيايس  واالقتصاد  التّحرّّض  بني  التقاطع  نقاط 

يف  نرش  وقد  العريب.  العامل  يف  االجتامعية  والحركات 

الجغرافيا  يف  "التقدم  مجلة  مثل  املجالت  من  العديد 

يف  بانيتا  كلري  مع  الحرّضية.شارك  والدراسات  البرشية 

 تحرير كتاب "ما بعد امليدان: الُعمران والثورات العربيّة"

مع  تعاونه  جانب  إىل   ،)Urban Research, 2016(

عامرة  املفتوحة:  "غزة  كتاب  تحرير  يف  سوركني  مايكل 

األمل" )مطبعة الجامعة األمريكية بالقاهرة، 2021(.

الرشق  دراسات  قسم  يف  دكتوراه  طالبة  الشمري،  أبرار 

البحثية  اهتامماتها  تشمل  برينستون.  بجامعة  األدىن 

املواطنة وعدم املساواة وانعدام الجنسية يف شبه الجزيرة 

الدراسات  يف  املاجستري  درجة  عىل  حصلت  العربية. 

العربية وتخصصت بالسياسة يف مركز الدراسات العربية 

املعارصة بجامعة جورجتاون. ولدت ونشأت يف الكويت.

وهي  إكسرت،  جامعة  يف  دكتوراه  طالبة  حميد،  كنوال 

عضو يف قسم دراسات الخليج واملركز األورويب للدراسات 

للخليج  الحديث  التاريخ  عىل  عملها  يركز  الفلسطينية. 

النوع  ودراسات  النقدي  التاريخ  اهتامماتها  وتشمل 

العدالة  أجل  من  والحركات  والتعليم  االجتامعي 

واملرسح  اإلعالم  مجال  يف  سابقاً  عملت  االجتامعية. 

والتعليم يف البحرين وبريوت.

موجز

الطارئة  الحاالت  أكرث  إحدى  املناخية  التغرّيات  تُعد 

العاملية التي تواجه عرصنا يف الوقت الراهن. وقد كانت 

مبارش  وبشكل  األخرية  السنوات  يف  ُعرضًة  الكويت 

البرشي،  النشاط  عن  الناجمة  املناخية  التغرّيات  لتأثري 

حيث سجلت درجات حرارة قياسية بلغت 53.9 درجة 

مئوية، باإلضافة إىل حدوث فيضانات مميتة وعواصف 

ترابية متزايدة الشدة. لقد أدركت حكومة الكويت أن 

والجهود  األحفوري،  الوقود  عن  بعيداً  العاملي  التحول 

ستكون  الحراري  االحتباس  ظاهرة  من  للحد  املبذولة 

لها آثار عميقة عىل اقتصاد الدولة وعىل البيئة والحياة 

املسببة  الرئيسية  الدول  من  الكويت  تُعد  االجتامعية. 

الحراري  االحتباس  بظاهرة  املساهمة  الغازات  النبعاث 

الهيدروكربونات  تصدير  أن  إىل  إضافًة   ،)GHG(

من  الهدف  اقتصادها.يتمثل  لنمو  أساسياً  أمراً  يشّكل 

التغرّيات  موضوعي حول  تقرير  تقديم  يف  البحث  هذا 

املناخية كام هو معروف ومفهوم يف الكويت. كام يهتم 

الكويت  فهم سكان  بدراسة وفحص مدى  البحث  هذا 

للتغرّيات  سواء(  حد  عىل  املواطنني  وغري  )املواطنني 

املناخية وتجربتها من أجل املساعدة يف وضع السياسات 

لحياة  الوصول  شأنها  من  التي  العلمية  الجهود  وبذل 

وخارجها.  الكويت  يف  الكربون  منخفضة  اجتامعية 

يستند هذا البحث إىل بيانات نوعية مستمدة من أكرث 

من 35 مقابلة شبه منظّمة ُعقدت باللغتني اإلنجليزية 

البحث من خالل عقد جلسات  والعربية أجراها فريق 

مستوى  وعىل  بالسياسة  تُعنى  مركّزة  جامعية  نقاش 

عن  فضالً  الكويت،  يف  وشابة  شاباً   19 وضّمت  رفيع، 

إجراء تحليالت لالنتخابات الربملانية الكويتية يف ديسمرب 

2020، ومراجعة لوسائل اإلعالم االجتامعية والتقليدية. 

الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  يف  التقرير  هذا  يسهم 

وصانعي  الجمهور  عند  الوعي  مستوى  ورفع  لتعزيز 

السياسات بشأن التغرّيات املناخية ورضورة الرتكيز عليها 

يف الحوارات املتعلقة بالتخطيط والسياسات الوطنية. 
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خلفية
قامت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتغريات املناخية )IPCC( يف آب/أغسطس 2021 بنرش دراسة بارزة حول وضع 

التغرّيات املناخية يف الوقت الراهن. يقدم التقرير وصفاً صارخاً للتأثريات التي أحدثتها ظاهرة االحتباس الحراري الناجمة 

عن النشاط البرشي والتي أثّرت سلباً عىل النظام املناخي. ويشمل ذلك الزيادات يف تواتر وشدة الظواهر مثل الحرارة 

الشديدة وموجات الحرارة البحرية وهطول األمطار الغزيرة والجفاف الزراعي والبيئي واألعاصري املدارية الشديدة، فضالً 

عن انخفاضات يف مستوى الجليد البحري يف القطب الشاميل والرتبة الصقيعية.1 سجلت منطقة القطب الجنويب أعىل 

درجة حرارة لها عىل اإلطالق بلغت 18.3 درجة مئوية يف شباط/فرباير 2020، بينام أبلغت محطة األرصاد الجوية يف 

مطربه عن تسجيل أعىل درجة حرارة عىل اإلطالق يف آسيا، والتي بلغت 53.9 درجة مئوية يف عام 2016، وتُعترب من بني 

أعىل درجات الحرارة املسجلة عىل وجه األرض.2 عىل الرغم من أن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ تحذر من 

أن العديد من التغريات الناجمة عن انبعاثات الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري أصبحت اآلن أمراً واقعاً ال 

رجعة فيه، وتشدد الهيئة عىل أن الحد من تلك الغازات ورضورة الوصول لنسبة صفر يف انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون 
من شأنها أن تحد من تأثري ظاهرة االحتباس الحراري والتغريات يف النظام املناخي.3

وقد ذكرت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقريرها التقييمي السادس عن قارة آسيا أن لديها ثقة كبرية 

يف استمرارية ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وموجات الحر البحرية.4 بالنسبة لشبه الجزيرة العربية عىل وجه التحديد، 

تذكر الهيئة أنه من املتوقع أن يؤدي ارتفاع مستويات االحتباس الحراري إىل زيادة كثافة وتواتر هطول األمطار.5 تُعترب 

الكويت يف طليعة الدول التي تشّكل تهديداً لألنظمة الطبيعية والبرشية نتيجًة الستمرار ظاهرة االحتباس الحراري، وهي 

مصدر رئييس النبعاثات الغازات املساهمة بتلك الظاهرة ومصدر للهيدروكربونات. وقد أوضحت العديد من الدراسات 

الشديدة  الجوية  الظواهر  من  املزيد  إحداث  يف  أساسياً  أمراً  تُعترب  املناخية  التغريات  أن  كيف  الكويت  العلمية حول 

1  "ملخص لواضعي السياسات يف تغري املناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم السادس للهيئة 

الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ"، ]ماسون - ديلموت، يف يب تشاي، أ. برياين، س. ل. كونورز، يس. بيان، س. بريغر، ن. كاود، ي. تشن، ل. 
غولدفارب، م. آي غوميس، م. هوانغ، ك. ليتزل، إي. لونوي، جي يب آر ماثيوز، يت كيه مايكوك، يت ووترفيلد، أو. ييلكيس، ر. يو و يب. جو.[ يف 

املطبعة )كامربيدج: مطبعة جامعة كامربيدج، 2021(، ص. 19.
العاملية لألرصاد  الثالث والرابع األكربين لدرجة الحرارة املسجلة عىل األرض"، املنظمة  العاملية لألرصاد الجوية االرتفاع  2  "أكدت املنظمة 

الجوية، 18 متوز/يوليو 2019. التقرير متوفر عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 2 آب/أغسطس 2021(: 
https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-verifies-3rd-and-4th-hottest-temperature-recorded-earth

فرانسلينو مارسيو روشا، شايفر كارلوس، ماريا دي لوس ميالغروس سكانيس، ستيف كولويل، ديفيد إتش بروميتش، فيل جونزوجون يس كينغ، 
"تقييم املنظمة العاملية لألرصاد الجوية لدرجتي حرارة مرتفعتني للغاية حدثتا يف شباط/فرباير 2020 ملنطقة شبه جزيرة أنتاركتيكا"، نرشة 

الجمعية األمريكية لألرصاد الجوية )إصدار مبكر عرب اإلنرتنت، 2021(.
3  كام بينت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، فإن الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري هي تلك املكونات الغازية للغالف 

الجوي نفسه  املنبعث من سطح األرض والغالف  بأطوال موجية محددة داخل طيف اإلشعاع األريض  التي متتص اإلشعاع وتصدره  الجوي 
الغازات  النيرتوز )N2O( وامليثان )CH4( واألوزون )O3( هي  الكربون )CO2( وأكسيد  املاء )H2O( وثاين أكسيد  يُعد بخار  والُسحب. 
األساسية يف الغالف الجوي لألرض. وهناك أيضاً الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري والتي هي من صنع اإلنسان واملوجودة يف الغالف 
الجوي، مثل مركبات الهالوكربونات وغريها من املواد التي تحتوي عىل الكلور والحجر. تعمل الكويت يف السنوات األخرية عىل تحسني مخزونها 
من غازات الدفيئة وتعزيز قاعدة األدلة لسياسات التخفيف من آثار التغريات املناخية والتكيف معها )انظرعىل سبيل املثال: جايلز أتكينسون 
وأييل جيالن، "االستدامة والعاصمة الطبيعية والتغريات املناخية يف الكويت"، مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، 

سلسلة بحوث برنامج الكويت رقم 12 )لندن، 2021(.
4  "تقرير التقييم السادس"، مجموعة العمل األوىل - أساس العلوم الفيزيائية، الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )2021(. التقرير 

متوفر عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 ترشين األول/أكتوبر 2021(:
.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Asia

5  املرجع نفسه.

https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-verifies-3rd-and-4th-hottest-temperature-recorded-
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الرتابية؛7  والعواصف  الجفاف  شدة  وزيادة  البحر؛6  وسطح  اليابسة  عىل  قياسية  حرارة  درجات  ذلك:  يف  مبا  البالد،  يف 
والفيضانات األكرث تواتراً وشدًة.8

وقد أدركت حكومة الكويت أن العديد من القطاعات معرضة لتأثري التغريات املناخية، من ضمنها املناطق الساحلية 

وارتفاع  الحراري  اإلجهاد  زيادة  )مع  العامة  والصحة  املائية  واملوارد  البحري  البيئي  والنظام  الكويت(  خليج  )وخاصة 

مستوى اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفيس(.9 وذكرت الحكومة أنها "ملتزمة بالجهود التي توائم 

النمو االقتصادي مع التنمية املنخفضة الكربون واملقاومة للتغريات املناخية".10 أكد ديوان املحاسبة يف آذار/مارس 2021 
مجدداً عىل التزام الحكومة مبعالجة ومواجهة التغريات املناخية ورضورة تعاون الهيئات التنظيمية يف هذا املجال.11

وعىل الرغم من ذلك، تسارعت انبعاثات الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري يف الكويت يف السنوات األخرية، 

حيث زادت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة %140 من عام 1994 إىل عام 12.2016 ووفقاً لتقييم فّني أجرته 

األمم املتحدة مؤخراً، من املتوقع أن يستمر البلد يف مواجهة الزيادات يف انبعاثات تلك الغازات السنوية يف املستقبل.13 

يُذكر أن االقتصاد الكويتي هو اقتصاد يصدر الكثري من الكربون حيث ميثل النفط %90 من إيرادات البلد وأكرث من نصف 

الناتج املحيل اإلجاميل؛ ومتتلك الكويت واحداً من أكرب احتياطيات النفط والغاز يف العامل وتتميّز بانخفاض تكاليف اإلنتاج. 

كام تواجه الكويت رمبا أكرث من العديد من البلدان األخرى آثاراً اجتامعية وبيئية عميقة ناتجة عن ظاهرة االحتباس 

الحراري املستمرة ورضورة بذلك املزيد من الجهود العاملية لالنتقال إىل مجتمعات خالية من الكربون. 

االحتباس  للحد من ظاهرة  املبذولة  الوقود األحفوري والجهود  عن  بعيداً  العاملي  التحول  أن  الكويت  أدركت حكومة 

الحراري ستكون لها آثاراً عميقة عىل اقتصاد البلد والبيئة والحياة االجتامعية عىل نطاق أوسع. يتمثل الهدف من هذا 

وغري  )املواطنني  الكويت  سكان  فهم  كيفية  لدراسة  الكويت  يف  املناخية  للتغريات  موضوعي  تقرير  تقديم  يف  البحث 

املواطنني( وتجربتهم تجاه التغرّيات املناخية للمساعدة يف وضع السياسات وبذل الجهود العلمية التي من شأنها الوصول 

ملجتمعات مخفّضة الكربون يف الكويت وخارجها. 

6  يوسف العسريي، ندى السليامن، أبو سيد راشد ودانا الحوطي، "الرقم القيايس العاملي لدرجات حرارة سطح البحر القصوى يف شامل غرب 

الجزيرة العربية/الخليج العريب التي تم التحقق منها من خالل قياسات املوقع"، نرشة التلوث البحري رقم 161 )2020(: 111766؛ جورج 
زيتيس، بانوس هادجينيكوالو، منصور املزروعي، إدواردو بوتشيناين، فاطمة دريوش وآخرون، "العمل كاملعتاد سيؤدي إىل موجات حر فائقة 

وشديدة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، علوم املناخ والغالف الجوي 20/4 )2021(. 
7  يويف يوان، براك األحمد، تشونغ مني كانغ، فهيد املري، فينكاتيسوارلو كوموال، وليد بو حمرا وبيرتوس كوتراكيس، "أحداث الغبار وجودة 

الهواء الداخيل يف املنازل السكنية يف الكويت"، املجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة 7/17 )2020(؛ عيل الحمود، عيل الدورسي، 
حسن الدشتي، بيرت برتوف، عبري الصالح، رسحان الخفاجي، وئام بهبهاين، جينغ يل وبيرتوس كوتراكيس، "مسارات العواصف الرملية والرتابية 

من سهل فيضان العراق يف بالد ما بني النهرين إىل الكويت"، علم البيئة الكلية 710 )2020(.
الشديدة"،  املفاجئة  الفيضانات  للكويت بسبب  الكثافة والرتدد  السميعي، "تحديث منحنيات  أ.  الله  املديج،عبد  الدورسي، جابر  8  داوود 

اإلحصاءات البيئية واإليكولوجية 3/27 )2020(، الصفحات 491-507. حبيب القالف، أمجد عليوي وأحمد عبد الهادي، "تقييم تأثري أحداث 
هطول األمطار الغزيرة عىل تقلب هطول األمطار الزمنية يف الكويت"، املجلة العربية لعلوم األرض 21/13 )2020(.

9  "البالغ الوطني الثاين لدولة الكويت"، الهيئة العامة للبيئة )مدينة الكويت، متوز/يوليو 2019(.

10  املرجع نفسه، الصفحة 11.

11  "تقرير ديوان املحاسبة الحكومي )ساب( يسلط الضوء عىل املساهامت يف البيئة والتغريات املناخية"، عرب تاميز، 11 متوز/يوليو 2021، 

التقرير متوفر عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 ترشين األول/ أكتوبر2021(:
http://www.arabtimesonline.com/wp-content/uploads/pdf/2021/jul/11/06.pdf

"تقرير عن تدقيق ديوان املحاسبة حول البيئة والتغري املناخي يف الكويت"، ديوان املحاسبة )آذار/مارس 2021(.
12   'التحليل الفني لتقرير الكويت األول الذي يصدر كل سنتني واملقدم يف 30 أيلول/سبتمرب 2019"، االتفاقية اإلطارية بشأن التغري املناخي 

)FCCC( )مدينة الكويت، ترشين الثاين/نوفمرب 2020(.
13  املرجع نفسه، ص. 9.

http://www.arabtimesonline.com/wp-content/uploads/pdf/2021/jul/11/06.pdf 
http://www.arabtimesonline.com/wp-content/uploads/pdf/2021/jul/11/06.pdf 
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سيجتمع حوايل 190 مشاركاً من قادة العامل يف مدينة غالسكو يف إسكتلندا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2021 لحضور الدورة 

السادسة والعرشين التفاقية األمم املتحدة اإلطاريّة بشأن التغري املناخي )UNFCCC COP26(. وافقت الدول يف مؤمتر 

األطراف خالل الدورة الحادية والعرشين، والتي ُعقدت يف باريس عام 2015 عىل العمل عىل الحد من ظاهرة االحتباس 

الحراري وخفض درجة الحرارة إىل درجتني للوصول للهدف املتمثل يف 1.5 درجة، إضافًة إىل تحديد املساهامت املحددة 

وطنياً )NDCs( التي توضح بالتفصيل كيفية التقليل من انبعاثات الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري. يُذكر 

أنه بعد مرور ست سنوات، ال يزال العامل بعيداً عن سلك املسار الصحيح للحد من ظاهرة االحتباس الحراري والوصول 

إىل 1.5 درجة. ستؤدي األهداف املعلنة خالل مؤمتر باريس إىل ارتفاع درجة الحرارة فوق 3 درجات. يحتاج العامل إىل 

خفض االنبعاثات إىل النصف عىل مدى العقد املقبل والوصول إىل نسبة صفر يف انبعاثات غاز الكربون بحلول منتصف 

القرن إذا كانت درجات الحرارة العاملية ستقترص عىل 1.5 درجة.14 سيُطلب من البلدان خالل مؤمتر األطراف تحديث 

مساهامتها املحددة وطنياً لتتامىش مع الوصول لنسبة صفر بحلول منتصف القرن واالستثامر يف مصادر الطاقة املتجددة.

قّدمت الكويت رسمياً يف نيسان/أبريل 2018 أول مساهمتها املحددة وطنياً )التي تم إعدادها يف ترشين الثاين/نوفمرب 

يهتم  "اقتصاد  إىل  االنتقال  والعمل عىل  املناخية  التغريات  تأثري  معالجة  إىل  الحكومة سعت  أن  التقرير  2015(. وذكر 

بخفض انبعاثات غاز الكربون".15 وقد توجهت الكويت نحو االستثامر يف مجال الطاقة املتجددة، حيث افتتحت مجمع 

الشقايا للطاقات املتجددة، وهو مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضالً عن االستثامر يف طاقة الرياح بقدرة 

يف  املذكورة  التدابري  من  الكثري  فإن  العربية،  املنطقة  أنحاء  جميع  البلدان يف  من  العديد  غرار  وعىل  واط.  جيجا   3.2

املساهامت املحددة وطنياً "جاهزة" وتنتظر الدعم املايل. عىل سبيل املثال، تضمن املساهمة املحددة وطنياً يف الكويت 

تحقيق بعض األهداف الطموحة –والتي هي قيد املناقشة منذ أواخر السبعينيات 1970 و املتمثلة يف إنشاء نظام نقل 

جامعي )مرتو(. يُظهر تحليل أجراه سالبي ديوندوريان )2021( بشأن تدابري التخفيف والتكيّف املذكورة يف املساهامت 

املحددة وطنياً يف جميع أنحاء العامل العريب أن الكويت تسجل أعىل نسبة يف تنفيذ املشاريع )%56( يف املنطقة، وقد تم  

تنفيذ بعض هذه املشاريع والبعض اآلخر ال يزال قيد التنفيذ.16 

أنها  إال  السادسة والعرشين،  ملؤمتر األطراف يف دورته  املحددة وطنياً  بتحديث مساهمتها  الكويت مل تقم  أن  يف حني 

قدمت تقريرها الوطني الثاين يف متوز/يوليو 2019 وتقريرها األول املحّدث الذي يصدر كل سنتني يف أيلول/سبتمرب 2019 

أكرب مصدر النبعاثات  الطاقة يشّكل  التقرير أن قطاع  املناخي. أوضح  التغري  املتحدة اإلطارية بشأن  اتفاقية األمم  إىل 

 17.2016 عام  يف  الوطنية  االنبعاثات  إجاميل  من   95.6% بلغت  حيث  الحراري،  االحتباس  بظاهرة  املساهمة  الغازات 

كانت معظم االنبعاثات من هذا القطاع نابعة من إنتاج الكهرباء وتحلية املياه )%58(، والنقل )%18(، وصناعة النفط 

والغاز )%11(.18 وتشري دراسة فنية حول قطاع الطاقة للخطة الرئيسية الرابعة للكويت إىل أن الكويت تواجه ارتفاعاً 

كبرياً يف الطلب عىل الطاقة يف القطاع السكني رسيع النمو بسبب ارتفاع استهالك املياه واستخدام املكيّفات الهوائية.19 

يتم الحصول عىل جميع املياه العذبة من محطات تحلية املياه عالية االستهالك للطاقة يف الكويت، وتتمتع البالد بأعىل 

14  "مؤمتر األطراف يف دورته السادسة والعرشين". التقرير متوفر عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13ترشين األول/أكتوبر 2021(: 

https://2nsbq1gn1rl23zol93ey-rccj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf.

15  "املساهامت املقصودة املحددة وطنياً"، وكالة حامية البيئة )مدينة الكويت، ترشين الثاين/نوفمرب 2015(.

16  سالبي س. ديوريان، "استجابة العامل العريب لتحديات تغري املناخ واتفاق باريس"، اتفاقيات البيئة الدولية: السياسة والقانون واالقتصاد، 

21/3 )2021(، الصفحات 91 - 469.
17  "التقرير التحديثي األول الذي يصدر كل سنتني" عن دولة الكويت، وكالة حامية البيئة )مدينة الكويت، أيلول/سبتمرب 2019(.

18   "التحليل الفني للتقرير التحديثي األول الذي يصدر كل سنتني لدولة الكويت املقدم يف 30 أيلول/سبتمرب FCCC ،"2019 ص 7.

19  "اسرتاتيجية الطاقة: ملخص الورقة الفنية"، يف "الخطة الرئيسية الرابعة للكويت: 2040 نحو دولة ذكية"، بلدية الكويت )مدينة الكويت، 

كانون الثاين/يناير2021(، ص. 65.

https://2nsbq1gn1rl23zol93ey-rccj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained
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معّدالت استهالك املياه للفرد الواحد يف العامل )35,415 غالونا يف عام 2015(.20 مُتثل املكيّفات الهوائية %65 من الطلبات 

املتعلقة  الفنية  الدراسة  أشارت  الوطنية.21  الطاقة  من  حوايل 60%  السكنية  املباين  وتستهلك  املباين،  يف  الكهرباء  عىل 
بالطاقة أيضاً إىل تجاهل تطبيقات البناء املستدام يف مجال البناء.22

تستجيب هذه الدراسة لالحتياجات الرئيسية املعلنة لحكومة الكويت واملوضحة يف تقريرها الثاين لالتصاالت الوطنية 

لرفع وتعزيز الوعي العام وتشجيع صانعي القرارات برّضورة العمل بشأن التغريات املناخية وإلدماج اعتبارات التغريات 

التي  العلمية  األدبيات  تبّني  يف  الدراسة  تسهم  كام  الوطنية.23  واملخططات  العامة  السياسة  يف  أفضل  بشكل  املناخية 

شّددت عىل اعتبار التغريات املناخية "تجربة حيّة"، إىل جانب الحاجة إلرشاك املزيد من الناس يف النقاش الدائر حول 

كيفية مواجهة الجذور الهيكلية ألزمة املناخ.24 مثة نقص يف املؤلفات التي تهتم برفع مستوى الوعي تجاه فهم التغرّيات 
املناخية يف بلدان الخليج العريب، لهذا يهدف هذا التقرير إىل تقديم مساهمة أساسية يف هذا املجال.25

تُظهر هذه الدراسة التزام حكومة الكويت باالنتقال إىل "اقتصاد يهتم بخفض انبعاثات غاز الكربون"، لكن ليس مثة نقاش 

حول ما يعنيه هذا التعهد أو كيفية تنفيذه. تعاين الكويت من تأثري التغريات املناخية، والتي عرّب عنها املستجيبون من 

خالل درجات الحرارة الشديدة والعواصف الرتابية والفيضانات الشديدة. ومع ذلك، يشري هذا التقرير إىل عدم تقدير 

الكثري من األشخاص يف الكويت لخطورة هذه املشكلة. ويُظهر هذا البحث أيضاً تبايناً واسعاً بني سكان الكويت حول مدى 

الجديّة التي ينبغي أن تؤخذ بها قضية التغريات املناخية اآلن أو يف املستقبل، حيث وصفها العديد منهم بأنها مصدر قلق 

غريب أو "ترف" مقارنًة بالقضايا األخرى التي تُعترب من األولويات األكرث إلحاحاً. وأعرب الخرباء املشاركون يف هذا البحث 

عن إحباطهم من عدم فهم املسؤولني الحكوميني للتغريات املناخية وتدين مستويات الجدية يف التعامل مع هذه القضية.

تُظهر دراستنا أن التغريات املناخية داخل املجتمع الكويتي ليست أولوية، فليس مثة حوار يُذكر حول التغريات املناخية 

أو التأثري الذي ميكن أن تحدثه الجهود العاملية الرامية للوصول القتصادات تهتم بالوصول لنسبة صفر يف انبعاثات غاز 

الكربون. ومع ذلك، أثناء إجراء أبحاثنا، وجدنا أنه مثة انقسام ملحوظ بني األجيال، حيث أظهر الشباب )الذين ترتاوح 

أكرب بالتغرّيات املناخية مقارنًة باألجيال األكرب سناً. يسلط بحثنا الضوء كيف أن  أعامرهم بني 15 و 24 عاماً( اهتامماً 

األشخاص األكرث عرضًة لآلثار السلبية للتغريات املناخية هم بالفعل من بني الفئات األكرث تهميشاً يف البالد. يتم توظيف 

العامل املهاجرين والبدون )عدميي الجنسية( إىل حد كبري يف األنشطة غري املكتبية )الخارجية( ويعيشون عموماً يف مناطق 

تسببها  التي  الوخيمة  العواقب  لخطر  عرضًة  أكرث  السكان  وسيكون هؤالء  الكويتيني.  املواطنني  من  فقراً  أكرث  حرّضية 

درجات الحرارة املرتفعة والفيضانات والعواصف الرتابية الشديدة.

يعتمد هذا البحث عىل بيانات نوعية مستمدة من أكرث من 35 مقابلة شبه منظمة ُعقدت باللغتني اإلنجليزية والعربية 

أجراها فريق البحث، وجلسات نقاش جامعية مركّزة تُعني بالسياسة وعىل مستوى رفيع، فضالً عن عقد جلستني مع 

20  "اسرتاتيجية املياه: ملخص الورقة الفنية"، يف "الخطة الرئيسية الرابعة للكويت: 2040 نحو دولة ذكية"، بلدية الكويت )مدينة الكويت، 

كانون الثاين/يناير 2021(، ص. 16.
21   "اسرتاتيجية الطاقة: ملخص الورقة الفنية"، بلدية الكويت، ص 65.

22  املرجع نفسه، ص. 60.

23  "البالغ الوطني الثاين لدولة الكويت"، وكالة حامية البيئة، ص. 89.

24  كارين رينال، "تغري املناخ الحي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، املجلة الدولية لدراسات الرشق األوسط 51/3 )2019(، الصفحات 

 .629 - 32
25  من املساهامت البارزة األخرى يف فهم وتجارب تغري املناخ يف منطقة الخليج العريب: عبد الرشيد علمي، "املخاطر عىل املوارد البيئية الحرجة 

والرفاه العام من تغري املناخ يف نظر الرأي العام يف الكويت"، التقدم البيئي والطاقة املستدامة 37/1 )2018(، الصفحات 39 - 232. 
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مجموعة من الشباب الكويتي، إضافًة إىل إجراء تحليل لالنتخابات الربملانية الكويتية يف ديسمرب 2020، ومراجعة إعالمية.26 

أُجري هذا البحث يف الفرتة من ترشين األول/أكتوبر 2020 إىل متوز/يوليو 2021، وُعقدت جلسات نقاش جامعية مركّزة 

مبوجب قواعد تشاتام هاوس، حيث تم تزويد جميع املشاركني الذين متت مقابلتهم يف هذه الدراسة باستامرة موافقة 

ومنحهم خيار إجراء املقابالت دون الكشف عن هويتهم أو تسجيلها. وبسبب جائحة كورونا، أُجريت معظم املقابالت 

عرب اإلنرتنت عرب تطبيقي "زووم" أو "واتس آب". وشملت املقابالت مسؤولني حكوميني ومرشحني لالنتخابات الوطنية 

وعلامء ومستشارين وناشطني يف مجال البيئة وعاملني يف املنظامت غري الحكومية وغريهم من املواطنني الكويتيني وغري 

املواطنني. يَعترب العلامء أن التغريات املناخية عىل نطاق واسع ستؤدي إىل تفاقم عدم املساواة.27 لذلك شملت املقابالت 

أيضاً املجتمعات األكرث ضعفاً يف الكويت مثل السكان البدون )عدميي الجنسية( والعامل املهاجرين، لتسليط الضوء عىل 

مدى تأثّرهم بالتغرّيات املناخية.

تجارب تغير المناخ ومفاهيمه
يف جميع املقابالت التي أجراها فريق البحث – مع املواطنني وغري املواطنني، والخرباء وغري الخرباء، والصغار والكبار– 

والتي تناولت مجموعة من املالمح الدميغرافية، كانت مثة تجربة مشرتكة تجاه التغريّات املناخية شعر بها املستجيبون 

خالل حياتهم اليومية حيث أشار األشخاص الذين أُجريت معهم املقابالت إىل أن فصول الصيف أصبحت أطول وفصول 

الشتاء أقرص، فضالً عن تزايد حدة الظروف الجوية القاسية عىل نطاق أوسع، وأشار العديد منهم إىل درجات الحرارة 

التحتية  البنية  أرهقت  والتي  الثاين/نوفمرب 2018  التي حدثت يف ترشين  والفيضانات  الكويت  التي شهدتها  القياسية 

للبالد.28 كام أنه من خالل املحادثات التي أُجريت مع عدد من سكان الكويت )املواطنني وغري املواطنني(، أعرب األشخاص 

عن شعورهم بتأثري التغريات املناخية. يتوافق هذا مع أول استطالع واسع النطاق للرأي العام أجراه الباحث عبد الرشيد 

علمي حول التغرّيات املناخية يف الكويت )ودول مجلس التعاون الخليجي عىل صعيد أوسع(، حيث أفاد أن %80 من 
الكويتيني الذين شملهم االستطالع يعتقدون أن ارتفاع درجة حرارة األرض ناتج عن األنشطة البرشية.29

قّدم الخرباء املشاركون يف هذا البحث خالل جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، 

تقارير متعمقة حول كيفية تجربة الكويت لتأثري التغريات املناخية يف السنوات األخرية.30 شمل ذلك الظواهر الجوية 

الشديدة )املشار إليها أعاله(، إضافًة إىل خطر ارتفاع مستوى سطح البحر نحو املناطق املحيطة بالشويخ والجزر الشاملية، 

وابيضاض املرجان وتدمري الحياة البحرية. كام أشاروا إىل آثار ذلك عىل الصحة العامة مع زيادة يف عدد األشخاص الذين 

26  ملخصات جلسات النقاش الجامعية املركّزة متوفرة عىل الرابط التايل: 

https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustaining-Kuwait-in-

Unsustainable-Times

 DESA 27  س. نزر اإلسالم و جون وينكل، "تغري املناخ وعدم املساواة االجتامعية"، وزارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية املتحدة، ورقة عمل

رقم 152 )نيويورك، 2017(، الصفحات 30-1.
28  شاهدوا تسجيالت من كانوا عىل الزالجات املائية يف شوارع الكويت يف فيضانات ترشين الثاين/نوفمرب 2018 من خالل زيارة الرابط التايل 

https://twitter.com/liferdefempire/status/1059731914364456960?s=20 :)2021 تم االطالع عليه يف 13 ترشين األول/أكتوبر(
29  علمي "املخاطر التي تتعرض لها املوارد البيئية الحساسة والرفاه العام من جراء تغري املناخ يف نظر الرأي العام يف الكويت"، ص. 234.

30  ُعقدت جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، عرب تطبيق زووم يف 9 آذار/مارس 2021، وهي متوفرة 

عىل الرابط التايل: 
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/assets/documents/Deen-Sharp-project-High-Level-Political-and-Policy-

Focus-Group.pdf

https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustainin
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustainin
https://twitter.com/liferdefempire/status/1059731914364456960?s=20
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/assets/documents/Deen-Sharp-project-High-Level-Political-an
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/assets/documents/Deen-Sharp-project-High-Level-Political-an
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يعانون من مرض الربو بسبب تلوث الهواء، وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثري التغريات املناخية عىل األمن الغذايئ.31

عىل الرغم من الخربة الكبرية املشرتكة التي تم التعبري عنها يف مقابالتنا بأن املناخ يتغري نتيجًة للنشاط البرشي، الحظ 

السكان وداخل  واسعة من  لدى رشيحة  يزال ضعيفاً  ال  وتأثريها  املناخية  التغريات  فهم  أن  قابلناهم  الذين  األشخاص 

الحكومة. يُظهر بحثنا أن هناك فهامً متبايناً ملاهية التغريات املناخية وآثارها عىل البالد، وعىل من تؤثر وكيف وإىل أي 

مدى يجب عىل الدولة واملجتمع الترصّف ملواجهة ذلك. كان مثة إجامع شبه تام خالل جلسات النقاش الجامعية املركّزة، 

التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، أن الحكومة مل تأخذ التغريات املناخية عىل محمل الجد، إضافًة إىل عدم فهم 

املسؤولني الحكوميني أو الجمهور اآلثار املرتتبة عىل ذلك.32 وقد ذكر أحد املشاركني، وهو خبري يف الشأن الحرّضي أن 

"الحكومة ال تفهم مسألة التغريات املناخية بنسبة %100" وأنها تعتقد أن الجمهور ال ميتلك فهامً إزاء التغريات املناخية.33 

من جانبه، وافق خبري يف مجال البيئة مع هذا الرأي قائالً: "ال يوجد فهم بني الجمهور ملا تعنيه التغرّيات املناخية أو 

اتفاق باريس بالنسبة للكويت". هذا وذكر عدة مشاركني يف هذا البحث أنهم هم أنفسهم أو املجتمع الكويتي ينظرون 

للمسائل البيئية عىل نطاق أوسع مثل التغرّيات املناخية بأنها قضايا "ترف" أو مخاوف "غربية". 

أثارت تجارب الظواهر الجوية الشديدة نقاشات حول التغريات املناخية يف الكويت. ويُظهر تحليلنا اإلعالمي أن هناك 

ارتفاعاً ملحوظاً يف نسبة الوعي إزاء رضورة االهتامم بالبيئة عىل نطاق أوسع، وإىل حد ما تجاه التغرّيات املناخية وذلك 

يف وسائل اإلعالم االجتامعية والتقليدية عىل حد سواء عند حدوث ظواهر جوية شديدة.34 يُذكر أنه يف عام 2016 )وهو 

العام الذي سجلت فيه الكويت رقامً قياسياً يف ارتفاع درجات الحرارة(، كانت مثة زيادة ملحوظة يف التغطية اإلعالمية 

املتعلقة بالبيئة يف سياق درجات الحرارة القصوى والعواصف الرتابية، التي استمرت حتي عام 35.2018 

بالتغريات  التي حدثت يف عام 2018  املميتة  الفيضانات  للبيئة يف عام 2019 رصاحًة  العامة  الهيئة  بدوره ربط رئيس 

املناخية.36 وهذا عىل حد علمنا يُعترب أول بيان عام يصدر عن هيئة حكومية كويتية، والتي تربط بني الظواهر الجوية 

املتطرفة يف الكويت والتغرّيات املناخية يف وسائل اإلعالم الرئيسية.

أظهر تحليلنا أن الظواهر الجوية املتطرفة، التي تشهدها الكويت، قد أدت إىل صدور بعض التقارير حول البيئة وحول 

التغريات املناخية يف وسائل اإلعالم الرئيسية باللغتني العربية واإلنجليزية يف البالد. ومع ذلك، أكد األشخاص الذين متت 

البيئة والتغرّيات املناخية. ويف معرض  النقاش حول  مقابلتهم أنه بعد مرور هذه "األحداث املناخية الشديدة"، يتبدد 

تعليقها عىل ذلك، قالت األخصائية الكويتية يف مجال البيئة، سامية الدعيج إنه مثة إجامع واسع يف الكويت بأن الحرارة 

31  ملزيد من املعلومات عن تأثري تغري املناخ عىل األمن الغذايئ يف الكويت، انظر إىل كريستيان سيدريوس، ديكالن كونواي، محمد ياسني، 

ليزا موركن وبيري لويس لوستيس، "توصيف العالقة بني املياه والطاقة والغذاء يف الكويت ومنطقة الخليج"، مركزالرشق األوسط يف كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية، سلسلة أوراق برنامج الكويت 1 )لندن، 2019(.

32  أعرب مسؤول يف األمم املتحدة يف الفريق املتخصص عن رغبته يف التشديد عىل أن املسؤولني الحكوميني من منظورهم وخرباتهم لديهم 

وعي وفهم عام حول تغري املناخ.
33  جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، 9 آذار/مارس 2021.

34  حددت مراجعتنا اإلعالمية 65 مقااًل إخبارياً بني عامي 2013 و2021 تناولت القضايا البيئية وتغري املناخ. شملت هذه املراجعة وسائل 

اإلعالم العربية الرئيسية، مبا يف ذلك "الجريدة" و"القبس" و"الرأي ميديا" وصحيفة "كويت تاميز" اليومية الناطقة باللغة اإلنجليزية. وشملت 
مصطلحات البحث العربية: تغري املناخ; الطقس; درجة الحرارة; املطر; البيئة؛ اللجنة البيئية؛ العواصف الرتابية. وشملت مصطلحات البحث 

باللغة اإلنجليزية: تغري املناخ والعواصف الرتابية.
35  تظهر مراجعتنا اإلعالمية زيادة ملحوظة يف تقارير وسائل اإلعالم البيئية اعتباراً من عام 2017 يف الفرتة من 2013 إىل 2016، وجدنا مثاين 

مقاالت فقط تطرقت إىل املخاوف البيئية و 57 مقالة من 2021-2017.
36  "رئيس وكالة حامية البيئة يقول إن تغري املناخ وراء هطول األمطار التي غمرت الكويت"، كويت تاميز، 16 كانون الثاين/يناير 2019. املادة 

متوفرة عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 ترشين األول/أكتوبر 2021(: 
https://www.kuwaittimes.com/epa-chief-says-climate-change-behind-rain-that-deluged-kuwait

https://www.kuwaittimes.com/epa-chief-says-climate-change-behind-rain-that-deluged-kuwait
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الشديدة والفيضانات األخرية ناجمة عن التغرّيات املناخية، إال أنه بعد مرور هذه األحداث الجوية، يتكون ما يسمى بـ 
"فقدان جامعي للذاكرة" بني السكان.37

هذا ومل تكن استجابة الحكومة تجاه التغرّيات املناخية متسقة، حيث أن الحكومة ربطت الفيضانات املفاجئة املميتة 

التي حدثت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2018 بعواقب التغرّيات املناخية )كام هو مذكور أعاله( والتزمت يف تقاريرها إىل 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغرّي املناخي باالنتقال بعيداً عن 

مجتمع كثيف الكربون. وجنباً إىل جنب مع دول أخرى يف العامل العريب، وافقت الكويت عىل خفض استهالك الطاقة 

تخطط  كام  الحراري.38  االحتباس  بظاهرة  املساهمة  الغازات  انبعاثات  من  للحد  املتجددة  الطاقة  مصادر  واستخدام 

الحكومة لتوليد %15 من طاقتها عرب مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2030. يُذكر أن الكويت كانت قد تعاونت مع 

اململكة العربية السعودية وروسيا والواليات املتحدة ملنع إجراء دراسة تاريخية حول ظاهرة االحتباس الحراري يف مؤمتر 

األطراف خالل الدورة الرابعة والعرشين.39 وقد وجدنا أثناء إجراء هذا البحث أن املسؤولني الحكوميني كانوا مرتددين يف 

املشاركة يف الدراسة بشأن مسألة التغرّيات املناخية. كام مل يعرب املشاركون يف جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي 

تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، عن إحباطهم إزاء فهم املسؤولني الحكوميني للتغرّيات املناخية فحسب، بل وسلطوا 
الضوء أيضاً عىل القضايا املتعلقة بالتنسيق الحكومي و "عدم الكفاءة" يف تنفيذ املبادرات واألهداف املتعلقة بها.40

تُعد وكالة حامية البيئة نقطة االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي وجزء من املجلس 

الدويسان، املرشح يف  الكويتي.41 من جانبه أشار طارق  الوزراء  النائب األول لرئيس مجلس  الذي يرأسه  للبيئة  األعىل 

انتخابات الكويت لعام 2020، إىل أنه خالفاً لوكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة )وكالة تنفيذية مستقلة(، فإن وكالة 

حامية البيئة الكويتية ال تتمتع باالستقالل السيايس أو السلطة.42 هذا وذكر أحد املشاركني يف جلسات النقاش الجامعية 

املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، أن وكالة حامية البيئة قد فشلت يف تحّمل مسؤوليتها إزاء التغرّيات 

املناخية".43 كام الحظ عدد ممن أُجريت معهم املقابالت، إضافًة إىل املشاركني يف جلسات النقاش الجامعية املركّزة أنه 

رغم امتالك الكويت إلطار قانوين وتنظيمي جيد فيام يتعلق بحامية البيئة، إال أنه مثة نقص يف تنفيذ السياسات القامئة 

وإنفاذ القوانني. كام أشار أحد أخصائيي البيئة البارزين إىل أنه عند تنفيذ القوانني فإن الغرامات املفروضة عىل التلوث 

ليست متناسبة مع التلوث الناجم، ما يعني أنه غالباً ما يكون من األرخص للجهات املخالفة دفع الغرامة بدالً من توجهها 
نحو التقليل من نسبة االنبعاثات.44

يف  الحراري سنوياً  االحتباس  بظاهرة  املساهمة  الغازات  انبعاثات  نسبة %18 من إجاميل  بإصدار  النقل  تسهم وسائل 

الكويت، وكثرياً ما أشار املشاركون يف هذه الدراسة إىل التغريّات التي طرأت عىل املناخ و البيئة عىل نطاق أوسع.45 وكام 

جاء يف تقرير عن النموذج الحرّضي ملدينة الكويت: "ُصممت املدينة للسيارات، يف حني أن بنيتها التحتية ضعيفة للمشاة. 

37  سامية الدعيج، مقابلة مسجلة عرب تطبيق زووم، 29 نيسان/أبريل 2021.

38  ديوندوريان، "استجابة العامل العريب لتحديات تغري املناخ واتفاق باريس"، ص. 482.

39  انظرعىل سبيل املثال إىل: كيت سوليفان، "تعاونت الواليات املتحدة مع روسيا واململكة العربية السعودية والكويت إلضعاف صيغة بنود 

تقرير الندمارك"، CNN، 10 كانون األول/ديسمرب 2018. املادة متوفرة عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 أكتوبر/ترشين األول 2021(: 
https://edition.cnn.com/2018/12/09/politics/us-climate-change-report/index.html

40  جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، 9 آذار/مارس 2021.

41  "تبادل تيسريي لآلراء: ورشة العمل العارشة"، وكالة حامية البيئة )دولة الكويت، حزيران/يونيو 2021(.

42  طارق الدويسان، مقابلة صوتية مسجلة، 19 كانون الثاين/يناير 2021. 

43  جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، 9 آذار/مارس 2021.

44  املرجع نفسه.

45  "التقرير املحدث األول لدولة الكويت الذي يصدر كل سنتني"، وكالة حامية البيئة.

https://edition.cnn.com/2018/12/09/politics/us-climate-change-report/index.html
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ساهمت الظروف املناخية وتفضيالت السكن املتحرّض، وغياب وسائل النقل العام الفعالة، وتوافر البنزين الرخيص يف 

بالسياسة  تُعنى  التي  املركّزة،  الجامعية  النقاش  التنّقل".46 أشار خبري حرّضي خالل جلسات  السيارات يف  االعتامد عىل 

وعىل مستوى رفيع، إىل رضورة إنشاء طرق جديدة – وتحديداً الطريق الدائري الذي تم إنشاؤه مؤخراً – كدليل عىل أّن 

الحكومة ال تأخذ التغرّيات املناخية عىل محمل الجد: "هذا املرشوع اإلنشايئ واملتمثل يف إنشاء الطريق الدائري الجديد 

املناخية".  التغرّيات  حدة  من  للتخفيف  الحكومة  تجريها  التي  الحالية  املبادرات  جميع  من  أكرب  أرضاراً  وحده  يلحق 

وأضاف املشاركون أنه خالل مشاوراتهم مع القطاع العام بشأن التخطيط الحرّضي، يستمرون بتقديم مقرتحات لتعويض 

مشكلة املرور بإنشاء طرق جديدة.47 وذكر الخبري الحرّضي أن مئات الكيلومرتات من الطرق التي تربط بني مراكز التنمية 

الحرّضية الجديدة تُعترب "غري مستدامة عىل اإلطالق". 

وقد فاقت مستويات ملكية السيارات الخاصة توقعات الخطط الرئيسية السابقة، حيث تشري دراسة فنية حول النقل 

الذين  للمسافرين  املئوية  )النسبة  سنوات  لعرش  متتد  التي  املرشوطة  الحصة  أن  إىل  الرابعة  الرئيسية  الخطة  تناولت 

يستخدمون نوعاً معيناً من وسائل النقل( من جميع وسائل النقل يف الكويت هو %80 للسيارات و %0.2 فقط للحافالت 

العامة.48 الحافالت هي الوسيلة الوحيدة من وسائل النقل العام، وقد انخفضت أعداد ركاب الحافالت منذ التسعينيات 

الجهود  بعض  هناك  كانت  للحافالت.  السيئة  التحتية  البنية  بسبب  وذلك  السكان49  عدد  يف  الزيادة  من  الرغم  عىل 

املحدودة يف الكويت لتشجيع املواطنني الكويتيني عىل استخدام وسائل النقل العام، كام أن األكادمييني الكويتيني وخرباء 

السياسة عىل دراية بقدرتها عىل الحد من انبعاثات الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري.50 وقد دعمت شيخة 

العام،  النقل  وسائل  استخدام  الكويتيني عىل  املواطنني  لتشجيع  املبذولة  الجهود  الربملانية،  من حملتها  كجزء  الجاسم، 

باإلضافة إىل الجهود التي تبذلها مجموعة الدفاع عن النقل العام يف الكويت.51 ومع ذلك، تم تأطري دعمها لوسائل النقل 

العام فيام يتعلق بالجهود املبذولة لتحسني حركة املرور بدالً من معالجة التغرّيات املناخية.

يف مقابالتنا ومراجعتنا اإلعالمية، غالباً ما يكون مثة خلط بني التغريات املناخية والقضايا البيئية األخرى مثل القاممة. تركز 

العديد من املنظامت غري الحكومية عىل قضايا البيئة يف الكويت، وتشمل: الجمعية الكويتية لحامية البيئة، و"تراشتاق 

الكويت"، و رشكة "غرين الين يف الكويت"، و"املناخ الكويت"، و "َسْستينابل ليفينغ الكويت" و "إي إن يف إيرث"، و "باستا 

الكويت". معظم هذه املجموعات ال تركز عىل التغريات املناخية، بل عىل القاممة وقضايا املياه الصالحة للرشب ورضورة 

تنظيف البحر وحاميته من خالل تنظيف الشواطئ وتشجيع إعادة التدوير والحياة املستدامة وزيادة مستوى الوعي 

بالقضايا البيئية مثل التلوث. وقد أصبحت عمليات تنظيف الشواطئ واحدة من أكرث األنشطة الشعبية، حيث يشارك 

46  فيليب رود، ألكسندرا غوميز، محمد عديل، فزاه سجاد، جيني مكارثر، رشيفة الشلفان، بيرت شوينغر وآخرون، "املوارد الحرّضية: مناذج املدن 

املتباينة يف آسيا يف الكويت وأبوظبي وسنغافورة وهونغ كونغ"، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )لندن: 2017(، ص 21.
47  جلسات النقاش الجامعية املركّزة، التي تُعنى بالسياسة وعىل مستوى رفيع، 9 آذار/مارس 2021.

48  "اسرتاتيجية النقل: ملخص الورقة الفنية" يف "الخطة الرئيسية الرابعة للكويت: 2040 نحو دولة ذكية"، بلدية الكويت )مدينة الكويت، 

كانون الثاين/ يناير 2021(.
49  املرجع نفسه، ص. 34.

50  انظرعىل سبيل املثال إىل رشف الخرّض، "تعزيز النقل العام كاسرتاتيجية للحد من انبعاثات الغازات املساهمة بظاهرة االحتباس الحراري 

واملنبعثة من املركبات الخاصة يف الكويت"، التحديات البيئية 3 )اإلصدار املبكر عرب اإلنرتنت، 2021(.
51  شيخة الجاسم، مقابلة صوتية مسجلة، 23 أيار/مايو 2021.
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البيئية.52 عالوًة عىل ذلك، أوضحت مقابالتنا  القضايا  من خاللها سكان الكويت والرشكات واملسؤولون الحكوميون يف 

إىل جانب البحث الحديث الذي أعدته نييل لينز أن عمليات تنظيف الشواطئ ا ارتكزت عىل املشاركة املدنية ورضورة 
الحفاظ عىل البيئة.53

االنتخابات البرلمانية لعام 2020 
وتحليل وسائل  االجتامعي  التواصل  واملنشورات عىل وسائل  والفعاليات  االنتخابية  الحملة  ملصقات  من خالل فحص 

اإلعالم واملقابالت مع املرشحني، درسنا إىل أي مدى أُثريت املخاوف البيئية وتغري املناخ يف االنتخابات الربملانية لعام 2020. 

التي كانت  الربملانية  للمناقشة يف االنتخابات  املناخية مل تشكل أولوية سياسية أو موضوعاً  التغريات  يُظهر تحليلنا أن 

تهيمن عليها قضايا مثل أزمة الديون والتنويع االقتصادي واإلعانات والرّضائب والقانون االنتخايب والفساد واملساواة بني 

الجنسني وحرية التعبري.

يُذكر أنه من بني 326 مرشحاً خاضوا انتخابات عام 2020، حددنا خمسة مرشحني تطرقوا إىل املخاوف البيئية )التي تم 

تصّورها عىل نطاق واسع( خالل حملتهم االنتخابية: عالية الخالد )الدائرة الثانية(، شيخة الجاسم )الدائرة الثالثة(، حمد 

األنصاري )الدائرة الثانية(، أنور الفقري )الدائرة الرابعة(، وطارق الدويسان )الدائرة الثانية(. كانت عالية الخالد املرشحة 

الوحيدة يف االنتخابات الربملانية لعام 2020 التي تطرقت إىل قضية التغريات املناخية خالل الحملة االنتخابية ولكن بشكل 

غري مبارش.

عىل  لإلجابة  مبارشة  "جلسات  الخالد  عالية  عقدت  برملانية،  كمرشحة  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  حملتها  خالل 

االستفسارات يف صفحتها عىل موقع إنستغرام، حيث أجابت عىل أسئلة الناخبني املحتملني. ويف إحدى الجلسات، ردت 

عىل سؤال حول التغريات املناخية وقالت إنه يشّكل"أولوية مطلقة" بالنسبة لها، لكن بعد فرتة قصرية تم حذف الفيديو. 

ويف منشور آخر عىل صفحتها عىل "إنستغرام"، دعت عالية الخالد الهيئة العامة للزراعة إىل وقف خططها إلزالة األشجار 

من حديقة النخيل، مشريًة إىل فوائد األشجار يف "خفض درجة الحرارة وتنقية الهواء وتحسني صحة األفراد وحامية أولئك 

الذين يعانون من مشاكل يف الجهاز التنفيس".54 يف األشهر التي تلت االنتخابات، أجرت عالية الخالد مقابلة مع مدير 

وكالة حامية البيئة، الشيخ عبد الله الصباح، نرشتها عىل صفحتها عىل موقع "إنستغرام"،55 لكنها مل تطرح مسألة التغريات 

املناخية خالل هذه املحادثة. وباستثناء عالية الخالد، التي أدرجت "القضايا البيئية" عىل ملصق حملتها االنتخابية، مل 

يُدرج أي من املرشحني اآلخرين البالغ عددهم 325 مرشحاً يف االنتخابات الربملانية لعام 2020 أي يشء يتعلق بالتغريات 

املناخية أو القضايا البيئية كأولوية انتخابية. 

يف املقابالت التي أجريناها مع بعض املرشحني املذكورين أعاله، كان مثة توافق يف اآلراء عىل أن البيئة مل تكن موضوعاً 

يثري اهتامم الناخبني. وقالت شيخة الجاسم إنه عىل الرغم من أن موضوع التغريات املناخية يشّكل أهمية عىل املستوى 

الشخيص، إال أنها مل تطرحه يف حملتها نظراً لعدم وجود وعي لدى السكان تجاه البيئة يف الكويت، حيث أن "معظم الناس 

52  نييل لينز، "تنظيف الشواطئ واملشاركات املدنية األخرى لحامية البيئة يف الكويت"، مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم 

السياسية، سلسلة أوراق برنامج الكويت رقم 10 )لندن، 2021(.
53  املرجع نفسه.

54  منشورات إنستغرام متاحة هنا عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 نرشين األول/أكتوبر 2021(:

https://www.instagram.com/tv/CO3idhYB8eG/?utm_medi- um=copy_link

55  ميكن مشاهدة املقابلة عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 ترشين األول/أكتوبر 2021(:

https://www.instagram.com/tv/CO3idhYB8eG/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CO3idhYB8eG/?utm_medi- um=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CO3idhYB8eG/?utm_medium=copy_link
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يهتمون بالصحة والتعليم والتوظيف".56 من جانبه، رّصح حمد األنصاري بأن املجتمع الكويتي ال يتعامل مع املخاوف 

البيئية بوصفها موضوعاً يهتم به أصحاب االختصاص، قائالً: "ميكنني الذهاب إىل الديوانية لطرح سؤال عىل املوجودين 

ملعرفة رأيهم بظاهرة االحتباس الحراري، حيث قد يجيب بعضهم قائالً: "من يهتم بالدب القطبي؟"... وهكذا مل يظهر 

الناخبون أي اهتامم بالبيئة".57 من جانبه، كرر طارق الدويسان هذا الشعور، مشرياً إىل أن املحادثات حول القضايا البيئية 
قد تحدث يف "األرُس املثقفة" ولكن ليس يف أي مكان آخر.58

شّكلت مسألة النفط قضية انتخابية يف االنتخابات الربملانية لعام 2020، إال أنه تم مناقشتها بحزم خالل الحملة االنتخابية 

يف إطار التنوع االقتصادي واالستدامة ولكن بعيداً عاّم يتعلق بانبعاثات غاز الكربون والتغريات املناخية. يُعترب تقلب 

االحتباس  بظاهرة  املساهمة  الغازات  انبعاثات  ولكن  وطني،  قلق  مصدر  النفط  عىل  الكويت  واعتامد  النفط  أسعار 

الحراري التي ينطوي عليها استخراج النفط مل تسبب أي قلق. فعىل سبيل املثال، أكد طارق الدويسان، الذي ميتلك رشكة 

استشارية خاصة تهتم بتدريب املهندسني عىل الصحة والسالمة والبيئة أن التنويع االقتصادي بعيداً عن النفط كان أحد 

أهم القضايا التي تواجه الكويت.59 وقد رددت هذا الرأي األخصائية الكويتية يف مجال البيئة سامية الدعيج، التي أشارت 

إىل أن الكويتيني قد ال يقلقون بشأن الحرارة املتزايدة لكنهم قلقون بشأن اآلثار املرتتبة عىل قرار رشكة جرنال موتورز 

األمريكية لصناعة السيارات التحول لصناعة السيارات الكهربائية ويدركون أن إيلون ماسك أصبح واحداً من أغنى الناس 

يف العامل من صناعة السيارات الكهربائية.60 وأعربت الدعيج عن دهشتها من رد الفعل اإليجايب "حتى من جيل والدي" 

عىل مقال رأي كتبته يف صحيفة القبس الوطنية تدعو فيه الكويت إىل تبّني "االقتصاد الصديق للبيئة".61 وأضافت أن 

الناس ال يدركون أن الصني وكوريا الجنوبية تريدان االنتقال إىل اقتصادات تهدف بالوصول لنسبة صفر يف انبعاثات غاز 

الكربون وأن إيرادات النفط والغاز يف الكويت ميكن أن تنخفض بنسبة %40 بحلول عام 2040.

السابق  أثاروا يف  الذين  املطر،  الصقعبي وحمد  العزيز  الكويتية، مثل عبد  السياسية  الشخصيات  العديد من  أن  يُذكر 

القضايا البيئية والتغريات املناخية عىل وجه التحديد، مل يفعلوا ذلك خالل انتخابات عام 2020. تجدر اإلشارة إىل أن حمد 

املطر، الذي كان عضواً يف الربملان ألكرث من 20 عاماً وهو رئيس لجنة البيئة يف مجلس األمة، يُعرف جيداً بجلب املناقشات 

حول التغريات املناخية إىل الواجهة. وقد أثار بشكل خاص مسألة درجات الحرارة القصوى وغياب أي إجراء حكومي 

تجاه التغريات املناخية يف تغريدة نرشها عام 2016 )انظر إىل صورة 1(، ما أثار سخرية العديد من املتابعني لتوقعه قيام 

الحكومة مبعالجة ارتفاع درجات الحرارة.

56  الجاسم، 23 أيار/مايو 2021. 

57  حمد األنصاري، مقابلة صوتية مسجلة، 28 كانون الثاين/يناير 2021.

58  طارق الدويسان، 19 كانون الثاين/يناير 2021.

59  املرجع نفسه.

60  الدعيج، 29 نيسان/أبريل 2021.

61  سامية أحمد الدعيج، "االقتصاد األخرّض... كويت املستقبل التي نحتاجها" القبس، 8 آذار/مارس 2021. املقال متوفر عىل الرابط التايل )تم 

https://alqabas.com/article/5840715 :)2021 االطالع عليه يف 2 آب/أغسطس

https://alqabas.com/article/5840715
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الصورة 1: حمد المطر، "هل يعقل؟ درجة الحرارة 60!!؟؟ أفيدونا يا مسؤولين" )2016(

املصدر: موقع تويرت

الدراسة إىل أن معظم  الذين متت مقابلتهم يف هذه  الخرباء  الربملانيني وغريهم من  العديد من هؤالء املرشحني  وأشار 

الكويتيني ينظرون إىل التغريات املناخية عىل أنها قضية طويلة األجل، وهذا أمر سيؤثر بشدة عىل الكويت يف غضون 

انتخابية أكرث إلحاحاً. شهدت  خمسني عاماً، وأن قضايا أخرى، مثل الفساد وأزمة الديون يُنظر إليها عىل أنها مخاوف 

الكويت أزمة سياسية حادة يف السنوات األخرية.62 وكام قالت الدعيج: "إن املأزق السيايس الذي تشهده الكويت ميتص 

األوكسجني من الهواء، يف حني أن الربملان والفساد هو ما يشغل تفكري الناس طوال الوقت".63 وقال الدويسان إن املخاوف 

االقتصادية والفساد املُلح يعني أن القضايا البيئية "ُوضعت يف نهاية املطالب".64 والجدير بالذكر أن حمد األنصاري فّضل 

ربط الفيضانات، التي أثّرت عىل البنية التحتية للبالد يف عام 2018، ليس بسبب التغريات املناخية، بل بسوء التخطيط 

ونقص الكفاءة يف الحكومة وانتشار الفساد.65 

هذا وأشار عدة مرشحني برملانيني ممن متت مقابلتهم إىل أن قضية البيئة والتغريات املناخية قد أُثريت خالل حمالتهم 

االنتخابية من قبل جيل الشباب. وقالت شيخة الجاسم إنها تلقت خالل حملتها رسالتني أو ثالث رسائل عىل حسابها 

عىل "إنستغرام" حول البيئة من الشباب.66 باإلضافة إىل ذلك، ذكر عدة مرشحني بأن أطفالهم هم الذين لفتوا انتباههم 

إىل أهمية البيئة.

وقال الدويسان إن ابنته البالغة من العمر 18 عاماً كانت قارئًة نشطًة للقضايا البيئية، وقد أثارت قضية سوء نوعية الهواء 

يف الكويت، وربطت ارتفاع معدل اإلصابة بالرسطان يف البالد مبستويات التلوث املرتفعة.67 وخلص من مثال ابنته وحديثه 

مع أصدقائه وزمالئه إىل أن جيل الشباب أكرث وعياً بالبيئة.

62  لؤي الالراكيا وحمد البلويش، "سياسة الجمود الدائم يف الكويت"، معهد دول الخليج العريب يف واشنطن، 11 آذار/مارس 2021. املقالة 

متوفرة عىل الرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 أكتوبر/ترشين األول 2021(:
https://agsiw.org/the-politics-of-permanent-deadlock-in-kuwait

63  الدعيج، 29 نيسان/أبريل 2021.

64  الدويسان، 19 كانون الثاين/يناير 2021.

65  األنصاري، 28 كانون الثاين/يناير 2021.

66  الجاسم، 28 كانون الثاين/يناير 2021.

67  الدويسان، 19 كانون الثاين/يناير 2021.

https://agsiw.org/the-politics-of-permanent-deadlock-in-kuwait
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االنقسام بين األجيال
اهتم بحثنا بتوضيح أن الجيل األكرب سناً يف الكويت أكرث تشككاً حول خطورة التغريات املناخية. مثة رأي مشرتك عىل نطاق 

واسع من هذا الجيل وهو أن املناخ الذي تشهده البالد حالياً هو دوماً كان عىل هذا النحو، وأنه من املتوقع أن تشعر 

بالحرارة الشديدة نتيجًة للعيش يف السياق الصحراوي وأنه ال ميكن فعل أي يشء حيال ذلك. وكام ذكر أحد األشخاص 

الذين أُجريت معهم مقابلة، أن العديد من األشخاص الذين تحدثوا إليهم يعتقدون أن ارتفاع درجة الحرارة هو من صنع 

الله، وليس مثة يشء ميكن معالجته من قبل الحكومة واملجتمع.68 وأشار العديد ممن أُجريت معهم املقابالت إىل وجود 

انقسام بني األجيال فيام يتعلق باإلنذار بشأن التغريات املناخية. وأوضحت سامية الدعيج أن الجيل األكرب سناً بشكل عام 

)أولئك الذين ُولدوا قبل عام 1970( ال يأخذون التغريات املناخية عىل محمل الجد، حيث يعتربه البعض مؤامرًة إللحاق 

الرئيسية  الخطة  باستشارة حول  الخليجية. كام رشحت االنقسام بني األجيال من خالل االستشهاد  باالقتصادات  الرّضر 

للكويت، التي عارض فيها كل من تجاوز الـ50 من العمر إدخال املرتو ألنهم مل يتمكنوا من تصور أشخاص يرغبون برتك 

سياراتهم، قائلًة: "كان جيل الشباب جميعاً يؤيّدون ذلك ألن السيارات ملوثة للغاية، وال يريدون االنتظار يف حركة املرور. 
مثة تناقض صارخ بني الجيلني".69

تجدر اإلشارة إىل أن تأكيد املحاورين يف الكويت بوجود انقسام بني األجيال، قادنا إىل تنظيم جلستي نقاش جامعية مركّزة 

مع الشباب )واحدة باللغة اإلنجليزية واألخرى باللغة العربية( مع 19 شاباً مقيامً يف الكويت لالستامع إليهم مبارشًة حول 

هذا املوضوع.70 هذا وقال العديد من األشخاص ممن أُجريت معهم املقابالت إن الشباب وأولئك الذين تلقوا تعلياًم خاصاً 

يف املدارس الغربية يف الكويت هم الذين يهتمون بشكل خاص بالتغريات املناخية والقضايا البيئية عىل نطاق أوسع. لذلك، 

عملنا عىل أن تشمل جلسات النقاش الجامعية املركّزة مجموعة من الشباب من املدارس العامة والخاصة. يف جلسات 

النقاش الجامعية املركّزة الخاصة بالشباب، مل يكن مثة انقسام واضح يف وجهات نظرهم حول التغريات املناخية بناًء عىل 

التي تهتم  العامة أكدوا عىل غياب الفصول  الذين يدرسون يف املدارس  التحقوا فيه باملدرسة. لكن أولئك  الذي  املكان 

بالتغريات املناخية يف مناهجهم الدراسية. والحظ طلبة املدارس الخاصة أن التغريات املناخية جزء من مناهجهم الدراسية 

إىل حد ما، وأن القضية أُثريت يف النوادي التي تُقام بعد املدرسة ومن خالل الفعاليات املدرسية مثل "يوم األرض".

خالل جلسات النقاش الجامعية املركّزة الخاصة بالشباب، كان مثة توافق يف اآلراء عىل أن التغريات املناخية ستؤثر سلباً 

عليهم إىل حد أكرب بكثري من كبار السن، وأن الجيل األكرب سناً مل يأخذ املسألة عىل محمل الجد كام فعلوا. قال أحد 

املشاركني: "يعتقد الجيل األكرب سناً أن التغريات املناخية إما كذبة، أو ليست بنفس أهمية مشاكل العامل األخرى". وعندما 

ُسئل املشاركون عن سبب وجود مثل هذا االختالف بني الجيلني حول قضية التغريات املناخية يف الكويت، أجابوا بأنهم 

يعانون من التغريات املناخية برسعة أكرب من جيل آبائهم. واستشهدوا بالظواهر الجوية الشديدة ولكن أيضاً بحاالت 

واسعة النطاق من املشاكل الصحية بني أقرانهم، مثل مرض الربو وغريه من االضطرابات التنفسية، والتي ربطوها أيضاً 

باألرضار البيئية طويلة األجل الناجمة عن قيام القوات العراقية بإرضام النار يف آبار النفط الكويتية خالل حرب الخليج.

68  مقابلة مجهولة املصدر ترتكز عىل املالحظات، 27 كانون األول/ديسمرب 2020.

69  الدعيج، 29 نيسان/أبريل 2021.

70  بالنسبة لجلسات النقاش الجامعية املركّزة باللغة اإلنجليزية، قمنا بتوظيف سبع مشاركات ومشاركني اثنني معظمهم من املدارس الخاصة. 

وبالنسبة لجلسات النقاش الجامعية املركّزة باللغة العربية، كان من بني املشاركني سبع مشاركات وثالثة مشاركني، مثانية منهم من املدارس 
الحكومية واثنان من املدارس الخاصة. ميكن االطالع عىل ملخصات جلستي النقاش الجامعية املركّزة باللغتني اإلنجليزية والعربية من خالل 

زيارة الرابط التايل:
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustaining-Kuwait-in-

Unsustainable-Times

https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustainin
https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/research/kuwait-programme/research-grants/2020-21/Sustainin
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وأكد الشباب املشاركون يف جلسات النقاش الجامعية املركّزة عىل اطالعهم عىل تلك املشكلة يف وسائل التواصل االجتامعي 

وعىل حقيقة أن وسائل اإلعالم الكويتية الرئيسية تتجاهل التغريات املناخية. وأوضحوا أن استخدامهم لوسائل التواصل 

االجتامعي يعني أنهم أكرث وعياً من الجيل األكرب سنا تجاه الحوادث العاملية نتيجًة للتغريات املناخية. أشار املشاركون، 

الغابات يف  العاملية مثل حرائق  املناخية  األحداث  االجتامعي عىل  التواصل  إىل اطالعهم عرب وسائل  املثال،  عىل سبيل 

املشاهري  من  والعديد  ثونربغ  غريتا  املناخية  التغريات  مجال  يف  السويدية  الناشطة  تبذلها  التي  الجهود  وإىل  أسرتاليا، 

الذين يحثونهم عىل االنخراط يف التصدي للتغريات املناخية. كام أشار أحد املشاركني إىل مبادرة عرب اإلنرتنت يف اإلمارات 

العربية املتحدة بعنوان "تواصل مع الطبيعة" يف جلسات النقاش الجامعية املركّزة باللغة اإلنجليزية عىل أنها عرّفتهم 

عىل موضوع التغريات املناخية وتحدثت بشكل إيجايب عن الطريقة التي سمحت بها للشباب بالتحدث مع املسؤولني 
حول هذه القضية.71

وخالل جلسات النقاش الجامعية املركّزة الخاصة بالشباب العريب، أعرب املشاركون عن أسفهم لعدم وجود تغطية كافية 

للتغريات املناخية يف وسائل اإلعالم الكويتية الرئيسية وباللغة العربية عىل نطاق أوسع، فضالً عن غياب قضية التغريات 

االجتامعي،  التواصل  وسائل  نستخدم  نحن  يهتمون؟  ال  املشاركني"ملاذا  أحد  وتساءل  الدراسية.  مناهجهم  يف  املناخية 

ونطلع عىل الكثري من هذه األمور، ولكن مناهجنا الدراسية ال تساعدنا عىل التعرف عىل هذه القضايا". وعندما ُسئل 

املشاركون عن مدى أولوية التغريات املناخية بالنسبة لهم، ذكروا أن الكويت تواجه العديد من التحديات، وأشاروا إىل 

أهمية التغريات املناخية ولكن أيضاً إىل قضايا أُخرى مثل املساواة بني الجنسني والتحرش باملرأة والفساد. عالوًة عىل ذلك، 

أعربوا عن إحباطهم من إسكات الجيل األكرب سناً لهم، وذكروا أن الحكومة تركز فقط عىل "االقتصاد" بدالً من االهتامم 

بنوعية الحياة.

عدم المساواة 
أشارت الدراسات العلمية وأدبيات السياسة املتعلقة بالتغريات املناخية إىل حقيقة أن التغريات املناخية تؤدي إىل تفاقم 

عدم املساواة. كام يالحظ إسالم و وينكل: "تتميز العالقة بني التغريات املناخية وعدم املساواة االجتامعية بحلقة مفرغة، 

حيث تجعل عدم املساواة األولية الفئات املحرومة تعاين بشكل غري متناسب من اآلثار الضارة للتغريات املناخية ما يؤدي 

بالتايل إىل زيادة عدم املساواة".72 تتميز الكويت بعدم وجود مساواة اجتامعية عميقة مع وجود فجوة واضحة بني أولئك 

الذين يحملون الجنسية الكويتية وأولئك الذين ال يحملونها.

يتمتع املواطنون الكويتيون بدعم كبري يف مجال املياه والكهرباء عىل حد سواء، ويتم تقديم دعم كبري لهم يف الحصول عىل 

عمل داخل الوكاالت الحكومية. معظم سكان الكويت هم من غري املواطنني وليست لديهم نفس التسهيالت للحصول 

عىل هذه اإلعانات املالية أو الدعم يف التوظيف. يُظهر بحثنا أن العامل املهاجرين والسكان البدون )عدميي الجنسية( 

معرضون بشكل خاص لتأثري التغريات املناخية. فهذه املجموعات، عىل سبيل املثال، أكرث عرضًة للظواهر الجوية الشديدة 

من خالل عملها يف الهواء الطلق )مبا يف ذلك سائقي توصيل الطلبات والباعة املتجولني(، واملساكن )التي غالباً ما تكون 

معزولة بشكل سيئ وتفتقر إىل املكيّفات(، والنقل )مواقف الحافالت دون حامية مناسبة(. يشري بحثنا أيضاً إىل تعرض 

العاملني يف الزراعة ملشكلة التغريات املناخية التي تستدعي إجراء املزيد من األبحاث.

71  تواصل مع الطبيعة، املقالة متوفرة عىل االرابط التايل )تم االطالع عليه يف 13 أكتوبر/ترشين األول 2021(:

https://connectwithnature.ae

72  إسالم و وينكل، "تغري املناخ وعدم املساواة االجتامعية"، ص. 2

https://connectwithnature.ae 


 حالة الطوارئ الهادئة: تجارب تغير المناخ ومفهومه في الكويت 18 

الصورة 2: حملة لنشر الوعي حول المخاطر التي يواجهها سائقو توصيل الطلبات

الفنان طالل املايان، 2021

يف الدراسة األوىل التي أُجريت حول التعرض لدرجات الحرارة القصوى يف الكويت، خلصت إىل أن الفئة العمرية 64–15  

متزايد.  بشكل  املرتفعة  الحرارة  بسبب درجات  الوفاة  لخطر  املواطنني، وهي معرضة  الغالب من غري  تتكون يف  سنة 

وتحذر الدراسة من أن التفاوت الصحي بني املواطنني وغري املواطنني يف الكويت من املتوقع أن يتسع مع استمرار ارتفاع 

درجات الحرارة بسبب التغريات املناخية.73 ووجدت دراسة أُخرى أيضاً أن هذه الفئة العمرية أكرث عرضًة لخطر الوفاة 

بسبب اآلثار السيئة لنوعية الهواء والعواصف الرتابية.74 هذا وأصدرت الكويت يف عام 2012 قوانني لحظر العمل يف الهواء 

الطلق من 1 حزيران/ يونيو إىل 31 آب/أغسطس من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 4 عرصاً.75 ومع ذلك، أعرب عدة 

أشخاص ممن أُجريت معهم املقابالت عن شكوكهم مبدى جدية تطبيق الحظر، وال سيّام يف القطاع الخاص. يف فرتات 

الحرارة الشديدة التي تشهدها الكويت، غالباً ما ينصّب اهتامم مجموعات الدعم والنشطاء يف منتديات وسائل التواصل 

االجتامعي عىل سائقي توصيل الطلبات وعامل البناء الذين يتعرضون للحرارة املرتفعة. هذا و أطلقت الجمعية الكويتية 

لحقوق اإلنسان حملًة، عىل سبيل املثال، لحرص توصيل الطلبات عرب الدراجات يف الليل والسيارات خالل النهار )انظر 

تنظيف األسطح أو  الثانية(. كام جذبت مجموعات الدعم االنتباه إىل عامل املنازل الذين يُطلب منهم أحياناً  الصورة 

النوافذ أثناء موجة الحر يف منتصف النهار؛ لكن وخالفاً لعامل البناء، ال توجد عقوبات مالية ضد إجبار عامل املنازل عىل 
العمل يف الخارج يف درجات الحرارة الشديدة، وال توجد قدرة عىل مراقبة املساحات املنزلية الخاصة.76

73  براك األحمد، وأحمد ف. شكرجي، هيثم خريشة، محمد السعيدان، جانفييه غاسانا، عيل الحمود، بيرتوس كوتراكيس وماري أ. فوكس. 

"درجات الحرارة القصوى والوفيات يف الكويت: من هو الضعيف؟"، علم البيئة الكلية 732 )2020(.
74  سوزانا أخيلوس، إباء العزيري، براك األحمد، إريك غارشيك، أندرياس م. نيوفيتو، ووليد بوحمرا، محمد ف. ياسني، وبيرتوس كوتراكيس، 

"اآلثار الحادة لتلوث الهواء عىل الوفيات: تحليل ملدة 17 عاماً يف الكويت"، البيئة الدولية 126 )2019(، الصفحات. 83 - 476.
75  "حظر العمل يف منتصف النهار الصيفي يفشل يف توفري الحامية الكافية للعامل" )14 حزيران/ يونيو 2021. املقالة متوفرة عىل الرابط التايل 

)تم االطالع عليه يف 25 آب/ أغسطس 2021(: 
https://www.migrant-rights.org/2021/06/summer-midday-work-ban-fails-to-adequately-protect-workers/

76  آن سانديغان وشيتو سانديغان، مقابلة صوتية مسجلة، 18 آذار/مارس 2021.

https://www.migrant-rights.org/2021/06/summer-midday-work-ban-fails-to-adequately-protect-workers/
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أكد املدافعون عن العامل املهاجرين يف الكويت الذين متت مقابلتهم يف هذه الدراسة أن سائقي توصيل الطلبات وعامل 

املنازل ليسوا وحدهم الذين يعانون من آثار التغريات املناخية يف الكويت.77 وأشاروا إىل أن العامل األقل مشاهدة يف 

القطاع الزراعي معرضون بشكل جزيئ ملواجهة الحرارة املرتفعة. وأوضحوا أنه إذا كانت املزرعة تقع عىل أرض خاصة، 

فإن العامل غري مشمولني بقانون العمل. وأضافوا أنه من الصعب أيضاً مراقبة ظروف العمل يف هذه املزارع الخاصة ألن 

مجموعات املراقبة ال يُسمح لها بالوصول إىل هذه املناطق مبوجب القانون.78 إن تأثري التغريات املناخية عىل العامل يف 

املناطق الريفية يستدعي مزيداً من الدراسة. باإلضافة إىل العامل املهاجرين، مثة مجتمع هّش آخر يتمثل بالسكان البدون 

)عدميو الجنسية( يف الكويت. يف املقابالت التي أجريناها مع الرجال والنساء من عدميي الجنسية، الحظ أولئك الذين 

لديهم تجارب مبارشة يف العمل كباعة متجولني الفرَق يف درجات الحرارة القصوى عىل مر السنني، حيث قال أحدهم: 
"ميكنني الشعور بالفرق عىل برشيت"، ووصف آخر وفاة صديقه، وهو بائع متجول عديم الجنسية، بسبب رضبة شمس.79

الخاتمة
هذا  أظهر  مواجهتها.  يتوجب  والتي  املناخية،  التغريات  لتأثري  نتيجًة  عميقة  وبيئية  اجتامعية  تحوالت  الكويت  تواجه 

املرشوع البحثي أنه عىل الرغم من التزامات دولة الكويت باالنتقال إىل "اقتصاد يهتم بخفض انبعاثات غاز الكربون"، 

فضالً عن الخربة املشرتكة عىل نطاق واسع إزاء التغريات املناخية والظواهر الجوية الشديدة التي نتجت عن ذلك، فإن 

موضوع التغريات املناخية مل يتم مناقشته أو مشاركته عىل نحٍو كبريٍ يف البالد. مثة الكثري من العمل الذي يتعني القيام به 

من قبل الجهات الفاعلة الحكومية واملجتمعية يف الكويت لبناء وتعزيز مستوى الوعي العام وتشجيع صانعي القرارات 

بالتفصيل من  املناخية  التغريات  تغطية  يتم  البالد. ال  التي تشهدها  املناخية  التغريات  إزاء  الترصّف  السياسية برّضورة 

قبل وسائل اإلعالم الكويتية أو يف املناهج الدراسية، كام ويفتقر املسؤولون الحكوميون إىل املعرفة الجوهرية حول هذا 

املوضوع وال يزال مستوى الوعي العام بني الجمهور ضعيفاً.

إن التحديات التي تجلبها التغريات املناخية والجهود املبذولة للوصول لنسبة صفر يف انبعاثات غاز الكربون تتزايد بشكل 

كبري. كلام تم التعامل مع قضية التغريات املناخية ومعالجتها داخل الكويت، زادت فرصة البالد والعامل يف االستجابة لها. 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أن اإلزالة املتعمدة لثاين أُكسيد الكربون من الغالف  هذا وأوضح تقرير 

الجوي ميكن أن تعكس بعض جوانب التغريات املناخية. أدت األنشطة البرشية إىل حدوث التغريات املناخية ولكن ميكن 

التخفيف من حدتها. وكام قال أحد املشاركني يف جلسات النقاش الجامعية املركّزة الخاصة بالشباب : "أعتقد أن التغريات 

املناخية يجب أن تكون قضية ذات أولوية، ألننا نعاين بالفعل من آثارها. ومن األسهل معالجتها اآلن بدالً من االنتظار 

حتى تصبح أكرب من أن يتم التحكم فيها يف غضون عرش سنوات".80 

77  فاين ساراسوايت، مقابلة صوتية مسجلة، 18 شباط/فرباير2021؛ سانديغان وسانديغان، 18 آذار/ مارس 2021. 

78  سانديغان وسانديغان، 18 آذار/مارس 2021.

79  محمد الفضيل، مقابلة صوتية مسجلة، 9 متوز/يوليو 2021.

80  جلسات النقاش الجامعية املركّزة الخاصة بالشباب )باللغة العربية(، التي عقدت عرب منصة زووم، 24 شباط/فرباير 2021. ميكن االطالع 

عىل امللخص عرب زيارة الرابط التايل: 
https://www. lse.ac.uk/middle-east-centre/assets/documents/Deen-Sharp-project-Youth-Focus-Group-Arabic.pdf

https://www. lse.ac.uk/middle-east-centre/assets/documents/Deen-Sharp-project-Youth-Focus-Group-Arab
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