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مقدمة
يعد موضوع احلد من التلوث البيئي والتغري املناخي من املوضوعات اليت تثري اهتماما دوليا 
على  االنسان  ومستقبل  ابحلياة  ويلحق  الذي حلق  واخلطر  التهديد  مستوى  تصاعد  منذ  متزايدا 
كوكب االرض، الذي زاد من مستوى خطورته توسع الثقب يف طبقة األوزون يف الغالف اجلوي 
بشكل سريع وملفت منذ بدء الثورة الصناعية االوروبية وحىت يومنا احلايل، مبا سبب تزايد نسب 
التلوث يف األرض مبختلف تضاريسها بفعل الغازات السامة املنبعثة من املصانع وامللواثت الصناعية.

مؤمترات  وعقدت  املشكلة،  هذه  واألممية حول  الدولية  اجلهود  من  الكثري  انصبت  لذلك 
عديدة، وأبرمت اتفاقيات إقليمية ودولية، سواء يف مبادرات الدول االعضاء يف االمم املتحدة، أو 
بي الدول واملنظمات االقليمية والدولية، سعيا للحد من تفاقم هذه املشكلة، وبدأت تلك الدول 
واملنظمات خالل الربع االخري من القرن العشرين بعقد وتوقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات تلزم فيها 
الدول األعضاء بتنفيذ سياسات عامة جديدة، تلتزم فيها الدول بتغيري األنظمة الصناعية القدمية 
اليت عقدت يف  االتفاقية االخرية  اىل  بدائل صناعية مستدامة، وصوال  للبيئة، واستحداث  امللوثة 
ابريس حتت مسمى اتفاقية ابريس املناخية عام 2015، واليت تعهدت فيها الدول املوقعة على 
االتفاقية بتخفيض نسبة االنبعااثت السامة للغازات املصاحب للعمليات الصناعية، بتطوير االنظمة 
الصناعية احلديثة اليت تعتمد على الطاقة النظيفة، بغية حتقيق التعايف يف ثقب االوزون بتخفيض 

درجة احلرارة درجتي مئويتي حىت العام 2030 كهدف تسعى تلك الدول للوصول اليه.
من جانب آخر، فإن الزراعة تعد من بي أكرب بواعث غازات الدفيئة، لكنها أيضا من أعظم 
حلفاء املناخ، إذ ميكن للقطاع الزراعي أن يؤّدي دورا كبريا يف التخفيف من االحرتار العاملي، بتقليل 
االنبعااثت وجتنب املزيد من فقدان الكربون املخزن يف الغاابت والرتبة، واحلفاظ على صحة الرتبة 
وسالمة الغاابت يساعد أيًضا على حماربة التغري املناخي إذ إن كليهما يعمل مبنزلة »أحواض« تعزل 

الحد من التلوث البيئي والتغير المناخي
مبادرة الشرق األوسط األخضر 

علي عبد الرزاق *

*  ابحث.
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الكربون، وأخرياً، فإن تقليل فقد األغذية وهدرها والدعوة إىل أمناط استهالك أفضل لألغذية هي 
جهد مهم آخر يف جمال حتسي أمناط الزراعة وتقليل اإلضرار اليت قد تنجم عنها.

ومن املهم اإلشارة إىل أن أكثر من ثالثة أرابع فقراء العامل يعيشون يف املناطق الريفية، ويعتمد 
العديد منهم على الزراعة يف معيشتهم، إن هؤالء السكان الريفيي وخاصة يف البلدان النامية، هم 
األكثر تضرراً بسبب تغري املناخ، وال خيفى أن نظمنا الزراعية والغذائية حتمل وطأة درجات احلرارة 
املرتفعة، والتغريات يف أمناط هطول األمطار، وارتفاع مستوايت البحار، واألحداث اجلوية املتطرفة 

املتكررة.
على هذا، ويف الوقت الذي يشكل احلرص على األمن الغذائي هدفا اثبتا، فضاًل عما يتعلق 
ابألمن االجتماعي املرتبط بسكان املناطق الريفية، وضرورة استدامة اعماهلم، فإن واحدة من أهم 
سبل مواجهة املشاكل اليت قد ترتتب على الزراعة هي ما يعرف ابسم »الزراعة الذكية مناخيًا« وهو 
هنج يساعد على حتويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لضمان األمن الغذائي ودعم التنمية الريفية يف 
مناخ متغري، ويركز هذا النهج على املزارعي أو الصيادين أو الرعاة، وحبكم تعريفها، فإن للزراعة 
الذكية مناخيا ثالثة أهداف هي: زايدة اإلنتاجية الزراعية على حنو مستدام، وحتسي دخل املزارعي، 
وبناء قدرة املزارعي على التكيف مع تغري املناخ ومساعدهتم على إجياد طرق للتكيف؛ واحلد من 

انبعااثت غازات االحتباس احلراري.
العربية  الشرق األوسط اخلضراء يف تشجري صحراء اجلزيرة  على هذا االساس أتيت مبادرة 
التغري  من  للحد  الدولية  اجلهود  لتدعيم  واليمن  ومصر  واالردن  العراق  يف  اجلرداء  املناطق  وابقي 
املناخي وحتقيق التنمية املستدامة على االسس اليت تتفق مع مبادى التنمية املستدامة الـ17 لألمم 

املتحدة يف حتقيق حياة اكثر أمنا ملستقبل االنسان على كوكب االرض.
مبادرة الشرق األوسط األخضر وأتكيد الدعم الدويل 

أطلقت السعودية مبادرة الشرق االوسط ألضخم مشروع تشجري عاملي حتت مسمى »الشرق 
األوسط األخضر«، وقد لقيت هذه الفكرة تفاعاًل دولياً وترحيباً من البلدان خلطوات السعودية 
الفعلية والنتائج اإلجيابية اليت يتوقع أن ترتتب عليها، وتبين دوراً دولياً لإلسهام يف ختفيف التغيريات 

املناخية اليت هتدد مستقبل اإلنسان وكوكب األرض.

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
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العامة وجودة  الكربون وتعزيز الصحة  انبعااثت  بينها ختفيض  املبادرة أهدافا من  تضمنت 
املتجددة،  الطاقة  النفط ورفع معدالت  إنتاج  مليار شجرة وحتسي كفاءة   50 زراعة  احلياة عرب 
وما حيققه من فوائد اقتصادية كربى وإجياد عدد كبري من الوظائف والتنمية االقتصادية املستدامة، 
كذلك مع أمهية املبادرة مبا يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة لوضع خريطة طريق إقليمية 

طموحة وواضحة املعامل مبا يشمل الطاقة النظيفة وخيفض االنبعااثت الكربونية.
وقد تضمنت املبادرة وفق ما أعلنه األمي العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية انيف 
احلجرف، أن املبادرة السعودية ستسهم بشكل كبري يف احلفاظ على الغطاء النبايت، وتقليل انبعااثت 
الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور األراضي، من خالل عدد من اخلطوات مثل زراعة 10 مليارات 
شجرة داخل السعودية خالل العقود القادمة، وإعادة أتهيل حوايل 40 مليون هكتار من األراضي، 
وزايدة املساحة املغطاة ابألشجار، ورفع نسبة املناطق احملمية إىل أكثر من 30 يف املئة من مساحة 

أراضي البالد، لتتجاوز املستهدف العاملي احلايل حبماية 17 يف املئة من أراضي كل دولة.
بينما رحبت املنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، ابملبادرة، وأكدت يف بيان 
هلا أن تدهور األراضي يشكل اليوم واحداً من أهم اهلواجس البيئية اليت تؤرق اجملتمع الدويل وحتتاج 
مواجهته لقرارات وإجراءات حازمة مثل اليت أعلنت عنها السعودية، وكشفت أن ما يناهز 25 يف 
املئة من األراضي الزراعية يف العامل متدهورة، ويف كل سنة ُتضاف مساحة 12 مليون هكتار جديدة 
بـ490  إىل األراضي املتدهورة يف العامل، وأن اخلسائر االقتصادية السنوية لتدهور األراضي تقدر 

مليار دوالر، أي ما يرتاوح بي 3 و6 يف املئة من الدخل اخلام لقطاع الزراعة يف العامل.
الغطاء النبايت واالحرتار العاملي.. أمل أخضر

يف دراسة أجراها بوربال جالوس من معهد ماكس بالنك لألرصاد اجلوية توصل الباحث إىل 
أن زراعة يف بعض املناطق يف أورواب اليت مل يكن فيها أشجار سابقاً ميكن أن حيد من أتثري تغري املناخ 
عن طريق تربيد املناطق ذات املناخ املعتدل، وابستخدام النماذج املناخية اإلقليمية اليت يتم إعدادها 
عن طريق احلاسوب، أظهرت الدراسة أن التشجري يف اجلزء الشمايل من وسط أورواب وأوكرانيا ميكن 
أن يقلل درجات احلرارة مبقدار 0.5-0.3 درجة مئوية ويزيد من هطول األمطار بنسبة 10 إىل 

15 ابملئة أثناء فصول الصيف حبلول عام 2071 - 2090.
وعلى الرغم من أن الدراسة كانت حمددة يف املناطق املعتدلة، إال أن جوالس قال إنه ميكن 
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استخدام الغاابت بشكل فعال يف بعض املناطق للتخفيف من حدة تغري املناخ، وقد انلت تلك 
الدراسات املزيد من األمهية يف ظل سعي بعض الدول املتضررة من اجلفاف مثل النيجر إلطالق 
محلة تشجري ضخمة من شأهنا أن جتدد حنو مخسة ماليي هكتار من األراضي اجلافة املتدهورة، 
بنشر دليل  التابعة لألمم املتحدة )الفاو( مؤخراً  فضال عن ذلك، قامت منظمة األغذية والزراعة 
السياسات لتبي أن اجلمع بي زراعة األشجار مع احملاصيل أو اإلنتاج احليواين ال ميكنه منع تغري 

املناخ فحسب بل سيخلق أيضاً مصادر للدخل.
وقد قامت دراسة رصد مثرية لالهتمام بتحليل بياانت االستشعار عن بعد لألقمار الصناعية 
اخلاصة بطول األمطار االستوائية والغطاء النبايت، ووجدت أنه ألكثر من 60 ابملئة من األراضي 
االستوائية أنتج اهلواء الذي مر فوق غطاء نبايت كثيف يف األايم القليلة السابقة ضعف األمطار 
تقريباً اليت انتجها اهلواء الذي مر فوق غطاء نبايت أقل كثافة، كما خضعت منطقة أخرى للبحث 
املكثف وهي منطقة الساحل يف أفريقيا الشمالية، حيث أظهرت معظم دراسات النمذجة مناخاً 

أكثر دفئاً وجفافاً بسبب فقدان الغطاء النبايت.
وكانت منطقة أفريقيا الشمالية أكثر رطوبة ومدعومة بغطاء نبايت خصب قبل 6000 عام، 
 وتوصلت الدراسة إىل أن الغطاء النبايت األكثر انتاجية يف ذلك الوقت أدى إىل تعزيز هطول األمطار.

العراق واملبادرة اخلضراء
أصبح التغري املناخي وآاثره الشغل الشاغل للعامل هذه األايم، فالكوارث الطبيعية كاجلفاف 
الشديد واجملاعة يف الصومال واإلعصار الذي ضرب املكسيك أخرياً وبلغت سرعته 256 كم/ 
س وموجة احلر الشديدة يف الوالايت املتحدة االمريكية ، وغريها من املظاهر كلها مؤشرات على 

حدوث التغري املناخي.
ويعد الغطاء النبايت من العوامل املهمة للحفاظ على توازن الغازات يف اجلو وله اثر اجيايب 
يف ختفيف ظاهرة االحتباس احلراري، يغطي النبات ما يقرب من 20 % من كوكب األرض، فإنه 

ليس من املستغرب أن النبااتت تؤثر على املناخ بشكل كبري .
على هذا األساس، رحبت احلكومة العراقية مببادرة الشرق االوسط االخضر وبشكل رمسي، 
لتشجري املناطق الصحراوية غرب وجنوب العراق عن طريق دعم الغطاء النبايت للمناطق اجلرداء إذ 
ان االرتفاع يف درجات احلرارة يف العراق وأتثري الرايح اجلافة وتكرار العواصف الغبارية يف املنطقتي 

http://www.fao.org/news/story/en/item/169259/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/169259/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/169259/icode/
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الوسطى واجلنوبية بوجه خاص وكل ارض العراق بوجه عام، مما يتطلب فهم آاثرها البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية والصحية ورمبا السياسية يف الوقت احلاضر واملستقبل، للوصول اىل الوسائل الناجعة 
لتقليل االاثر السلبية وحتقيق النتائج امللموسة يف خفض تزايد ارتفاع درجات احلرارة والغبار من جهة 
والنهوض ابلبيئة وتشغيل االنسان واستثمار النتائج املتحققة اقتصادايً واجتماعياً وبيئياً من جهة 
النبايت وامهية االستزراع  أخرى، ومتنح مبادرة الشرق االوسط االخضر دورا مهما ملوضوع الغطاء 
وانشاء الغاابت واحملميات النباتية وما تعكسه من فوائد خمتلفة لإلنسان والبيئة جلعل مدن العراق 
اليت تقع على حواف الصحاري عموماً، وبغداد خاصًة منوذجا بيئياً ، ولكي يتم خفض درجة احلرارة 

وحتقيق تقليل ااثر العواصف الغبارية وتلطيف املناخ.
 توصية البنك الدويل يف تطبيق ممارسات الزراعة املراعية للمناخ والتوسع يف الغاابت 
كدعم دويل لتحقيق املبادرة عرب البنك الدويل يف مسألة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 
آاثره، إذ إن ملمارسات الزراعة املراعية للمناخ تساعد املزارع على زايدة إنتاجية املزرعة وقدرهتا على 
الصمود يف مواجهة آاثر تغري املناخ مثل اجلفاف، ويف الوقت نفسه تصبح مبثابة خزاانت المتصاص 
الكربون تساعد على احلد من االنبعااثت. وتعّد الغاابت أيضا خزاانت مفيدة المتصاص الكربون 

وختزينه يف الرتبة واألشجار واألوراق.
توصيات لتحقيق اإلرواء املستدام يف املناطق اجلرداء

يف سبيل دعم وتطوير مبادرة الشرق األوسط االخضر يف العراق، ميكن أن نقدم جمموعة 
من املقرتحات، اليت يؤمل أن تعزز النتائج املرجوة من املبادرة، وتعود بفوائد اقتصادية وحىت سياسية 

على العراق.
ابلنسبة لعملية اإلرواء فإن هناك أشجارا تزرع يف الصحراء يف البيئة احمللية كالطلح والسدر . 1

والسلم ...اخل كما ان هناك نبااتت جربتها دول كربى مثل اهلند كشجرة اجلاتروفا وهلا وقود حيوي 
ال حتتاج اىل املياه بشكل كبري جدا.

أتكيد العمل بنظام االستمطار الصناعي كجزء من متطلبات التحول املناخي.. 2
اعادة التدوير للنفاايت للصرف الصحي لالستفادة من كل قطرة مياه موجودة.. 3
كوبوشي . 4 الصي يف صحراء  به  عملت  وذلك كما  الصحراء  يف  للسيول  مصائد  عمل 
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وعملوا على زراعة الصحة واالستفادة من الطاقة املتجددة.
ميكن ربط املبادرة بزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي انفع للبلدين، دون استنزاف للمياه . 5

اجلوفية يف العراق.
إن اخنراط العراق ضمن املبادرة ميكن أن يرتبط بفوائد سياسية، جتعل العراق عضوا فاعال . 6

يف اإلقليم من جديد عرب اشراكه يف السياسات االقليمية، بدءا من املناخ، وصوال إىل التسوايت 
السياسية اليت ميكن أن يلعب العراق فيها دورا وسيطا، مثل ربط املبادرة مبشاريع استثمارية زراعية 

تركية، تعيد التعاون بي تركيا والسعودية من الناحية االقتصادية على االقل يف العراق.


