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ما المقصود بالتغيرات المناخية
يكفي كالما حول التغيرات المناخية حان وقت الفعل ما المقصود بمواجهة التغيرات المناخية لقد كان للمناخ دائما
إثر كبير على طريقة عيشنا والى حد االن تمكنا من التكيف مع تطوراته .ما هي العوامل الجديدة التي غيرت هذا
الوضع اليوم اليس من االجدر التركيز على الرهانات االخرى مثل التعليم و البطالة و التنمية االقتصادية هناك
شيء مؤكد مناخنا لم يتوقف عن التطور لكن يبدو ان التغيرات التي حدثت مؤخرا بسبب انبعاث الغازات
ظهرت في فترة زمنية قصيرة جدا النتيجة ارتفاع في درجة حرارة االرض ولهذه التغييرات تأثيرات كبيرة
فاالنهيار الجليدية تذوب اسرع بكثير مما كان متوقع وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف وغيرها من الكوارث
مثل األعاصير من المرجح ان تكون اكثر توترا ،لكن هذه التأثيرات يمكن ان تهدد السكان في معيشتهم ومسكنهم
فهي تدمر بنيتنا التحتية وتتسبب في قطع اتصاالت والمبادرات التجارية وعالوة على ذلك فان تغير المناخ يهدد
نجاح التنمية وغالبا ما يكون الفقراء و المهمشون االكثر تضررا .يجب ان نقر بان التغير المناخي امر حتمي لكن
اذا كان اسلوب و حياتنا و طبيعة انشطتنا االقتصادية هي التي تحدد سرعة هذا التغيير فهل ان ذلك ال يكون اال
بالحد من انبعاث الكرباء حسنا حتى وان نا اوقفنا على فورا انبعاث غازات االحتباس الحراري فان ارتفاع درجة
حراره االرض لن يتوقف بصفة اني وذلك نتيجة كميه الغاز التي تسببنا في انبعاثها الى اليوم ،لهذا السبب فإننا
بحاجة الى الحد من انبعاث هذه الغازات والتكيف في نفس الوقت مع ضرورة التغير المناخي ولكن كيف يمكننا
التوقعات المناخية ال يمكنها التنبؤ التكيف تماما ونحن ال نعرف بالتحديد حجم وشكل هذا التغير المناخي ان
بالمستقبل على وجه اليقين المطلق السيما وان كيفية التغير المناخي سوف تعتمد على قرارات خالل السنوات
المقبلة لكن هل نحن حقا بحاجة الى اتخاذ مثل هذه القرارات ال لقد اتخذنا بصفة منتظمة العديد من القرارات
على اساس الحقائق والتجارب دون معرفة اكيده بما سيجلبه المستقبل مهما كانت معرفتنا محدودة بخصوص
التغيرات المناخي ة في المستقبل فنحن نعرف ما فيه الكفاية حتى نحسن التصرف ولكن ما هي العناصر التي يجب
ان تؤخذ بعين االعتبار حتى ال تعاني هذه المدن من تلك التأثيرات هناك معايير واضحة مثل القضايا الملحة و
التكاليف واالعتبارات السياسية واالجتماعية من شانها ان تساعد في تحديد أولوية الخيارات المتاحة كالوقاية من
الفيضانات وتحسين الصرف الصحي و اصالح االراضي الرطبة والعناية بشريط الساحلي .ان التكيف هو عمليه
تعلم مستمرة ينبغي علينا جميعا ان نتوقف عن تحسين استراتيجيتنا في التأقلم وجعل التكيف مع التغير المناخي

موضوع للنقاش مع جميع المس تويات .يجب علينا الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري والتكيف مع اثار
تغير المناخي ويجب ان نمر اليوم جميعا الى الفعل معا جنبا الى جنب نشرف صناع القرار نحسن المعرفة حول
موضوع تغير المناخي نحسس بضرورة تكيف المجتمع هذه الخطوات الهامة االولى ان نستعد اليوم لحاالت
طارئة محتملة أفضل من ان نعاني من اثار التغير المناخي دون حماية كل شيء قيل ولن يبقى لنا اال ان نتأقلم.
مصدرhttps://www.youtube.com/watch?v=u-mIBW_cGvU:

