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النشاط المناخي في العراق :مسعًى خطر
مها ياسين *

ترتفع درجة حرارة املناخ يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا أسرع مبرتني من متوسط ارتفاع
درجة احلرارة العاملية ،لكن يف العراق ،ذلك حيدث أسرع مبرتني إىل سبع مرات .مع َّ
أن اجلفاف
ظاهرة طبيعية يف املنطقةَّ ،إل َّ
أن االحتباس احلراري يزيد من التح ِّدي الذي يواجه األشخاص
شحة املياه .حد ِ
َّدت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
الذين يعيشون هناك للتكيُّف مع َّ
ِ
أحدث تقرير هلا املنطقةَ َّ
بتغي املناخ ،ويـُْعَزى ذلك أساساً إىل ارتفاع درجات
يف
أبنا شديدة التأثُّر ُّ
احلرارة ،وتراجع موارد املياه ،فضالً عن أعمال العنف ِّ
املتكررة يف املنطقة -بفعل الصراعات السياسية
يد من تعقيد جهود االستجابة هلذه املشاكل.
واحلروب -إذ تُز ُ
االستجاابت لتأثريات املناخ
من األمثلة املعروفة ملا ميكن عدَّه صراعاً انمجاً عن املناخ ،االحتجاجات العنيفة لعام 2018
اليت اندلعت يف البصرة -جنوب العراق -إذ َّأدت موجات احلَر الشديدة إىل تدهور إمدادات املياه
يف هنر شط املدينة الرئيس-شط العرب .-يف عام  ،2019أعقب هذه االحتجاجات اليت قادها
الشباب من أجل حتسني اخلدمات سلسلة من املظاهرات الشعبية يف مجيع أحناء البالد للمطالبة
إبصالحات اقتصادية واجتماعية وسياسية كربى تُعرف ابسم حركة تشرين.
تغي املناخ ليس اجلانب الوحيد الذي يسبِّب مشكالت يف إمدادات املياه والقضااي ذات
ُّ
الصلة مثل تلوث املياه والتصحر .هذه املشكالت انجتة عن سلسلة من القضااي املتشابكة ،واليت
منها سوء إدارة املياه إىل الفساد املؤسسي.
ومع اجلهود األخرية اليت بذلتها احلكومة العراقية للمصادقة على اتفاقية ابريس وزايدة الطموح
يف حماداثت املناخ  ،COP26اليت استمرت العقود املاضية من الرتاخي يف إحباط نشطاء املناخ
عزى ذلك إىل االنشغال ابلصراعات املسلحة والسياسية داخل البالد ،والفشل
العراقيني .ميكن أن يُ َ
بتغي املناخ بوصفه هتديداً أمنياً للعراق.
يف االعرتاف ُّ
* زميلة ابحثة يف مبادرة أمن الكوكب ،معهد كلينجينديل.
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بدأت عديد من املنظمات غري احلكومية واحلمالت اليت يقودها الشباب -بدافع من
املخاوف بشأن مستقبلهم -مشاريع مثل :زراعة الغاابت ،والرصد ،وزايدة الوعي .ومع ذلكَّ ،
فإن
كالتصحر على نطاق واسع
هذه اجلهود ليست كافية لوقف اجتاه اآلاثر املدمرة النامجة عن املناخ،
ُّ
وأثر املياه املاحلة على حياة مواطين جنوب العراق .يف السنوات العشرين املاضية ،ارتفع عدد مواطين
مدينة البصرة ،اثين أكرب مدينة يف العراق ،إىل حوايل ثالث ماليني نسمة .ومع َّ
أن الزراعة ليست
أكرب قطاع اقتصادي يف هذه املنطقة ،إال َّ
أن منطقة البصرة الكربى تستضيف عديداً من اجملتمعات
التصحر صعوبةً متزايدةً يف العيش على عائدات األنشطة
الزراعية .جتد هذه اجملتمعات بسبب
ُّ
الزراعية .يف الغالب يف جنوب العراق ،تفقد البالد  250كيلومرتاً مربعاً من األراضي الصاحلة
للزراعة كل عام ،ممَّا جيرب عديد من املزارعني على اهلجرة إىل املناطق احلضرية.
دفع أمثان ابهظة
وتعهدوا بدعم اجملتمع
ضغط انشطو املناخ والبيئة -بسبب الوضع احلرج -على السلطاتَّ ،
تغي املناخ على اجملتمعات الزراعية واملناطق احلضرية عن
الدويل .لفت الناشطون االنتباه إىل آاثر ُّ
طريق تتبُّع قصص أفراد من األجزاء اجلنوبية من البالد ،مبا يف ذلك األهوار ،وابستخدام األدوات
املتاحة مثل منصات وسائل اإلعالم .ابلنهاية ،جنحوا يف جذب االنتباه الدويل واحمللي إىل اآلاثر
لكن بعضهم دفع مثناً ابهظاً مقابل جهودهم.
اخلطرية ُّ
لتغي املناخَّ ،
الشك
يُنظر لكثري من الناشطني الذين شاركوا يف حركة تشرين ودعوهتا لإلصالحات بعني ِّ
تعرضوا للتهديد واالختطاف
من قبل احلكومة العراقية واجلماعات املسلحة غري احلكومية .لقد َّ
وحىت القتل .إىل جانب حمدودية التمويل والقدرات ،أصبح النشاط املناخي يف العراق مهمة صعبة
للغاية .يف أجزاء أخرى من العامل ،غالباً ما يواجه انشطو املناخ حقائق قاسية مماثلة ،لكن الوضع يف
يتعرض الناشطون إىل التهديد فحسب ،بل يؤسرون
العراق حمفوف ابملخاطر بصورة خاصة ،إذ ال َّ
يعيق هذا الوضع فرصة الشروع يف التكيُّف مع املناخ ،والتخفيف من آاثره،
يف بعض األحيانُ .
والتواصل مع املاحنني الدوليني.
اهلجرة املرتبطة ابملناخ
استمرت اهلجرة إىل املراكز احلضرية يف العراق منذ عقود ،مدفوعة َّإما بفقدان سبل العيش
وإما بسبب اخنفاض إمدادات املياه يف املدن الصغرية .أصبح هذا االجتاه
داخل اجملتمعات الزراعية َّ
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يف السنوات األخرية -هو القاعدة ،و َّأدى إىل زايدة التوترات االجتماعية واالقتصادية بني الوافديناجلدد والسكان األصليني .كانت املراكز احلضرية ،مثل البصرة وبغداد ،تكافح ابلفعل مع تدهور
البنية التحتية للمياه والطاقة ،ممَّا ُّ
حيد من قدرة املنظمات غري احلكومية احمللية على توجيه السياسات.
وتشري التقارير العرضية إىل اخنفاض معدالت التوظيف بني الوافدين اجلدد ،ممَّا يزيد من احتمال
اجنذاهبم حنو اجلماعات اإلجرامية أو املليشيات.
مؤشرات اهلجرة حنو املناطق والبلدان األقل إجهاداً مناخياً .مع نقص البياانت
كما ُس ِّجلت ِّ
إال أنَّه ليس من الواضح ما إذا كان املهاجرون بسبب املناخ سيكونون قادرين على مغادرة العراق إىل
املرجح أن َّ
يتمكن كثري منهم من دفع املبالغ الضخمة املطلوبة ملهربني .ومع ذلك،
أورواب ومن غري َّ
َّ
فإن األحداث األخرية مثل احملاوالت اليائسة للعراقيني للوصول إىل االحتاد األورويب عرب بيالروسيا،
تُشري إىل وجود عديد من املهاجرين العراقيني الذين يرغبون يف بناء مستقبل جديد ألنفسهم يف
أورواب .هناك حالة عدم يقني متزايدة حول الكيفية اليت ستعد هبا أورواب نفسها ملثل هذا التدفُّق من
الالجئني بسبب املناخ ،خاصة و َّ
أن الشعبوية واألنظمة شبه االستبدادية يف ازدايد.
زايد ًة على ذلكَّ ،
حمصنةً ضد أتثريات املناخ ،وقد تواجه
فإن القارة األوروبية نفسها ليست َّ
يتعي على جنوب العراق التعامل معها حالياً .ميكن للجهات الفاعلة
هتديدات مماثلة لتلك اليت َّ
األوروبية تعزيز التعاون والعمل مع اجملتمع املدين العراقي ،وكذلك مع احلكومة العراقية ،يف وضع
خطط استجابة مبكرة وخلق بيئة آمنة لالستثمار األجنيب يف الطاقة املتجددة .واألهم من ذلك،
جيب أن يتطلَّع الشركاء الدوليون إىل دعم بناء القدرات يف جمال النشاط املناخي ،وضمان سالمة
انشطي املناخ ،ورفع مستوى الوعي عند السياسيني العراقيني بضرورة العمل املناخي .بدالً من
تغي املناخ قضيةً حزبية ،ولكنَّه
اخلوف على حياهتم ،جيب ضمان دعم انشطي املناخ العراقيني .ليس ُّ
قضية تؤثِّر علينا مجيعاً.
املصدر:
https//:theglobalobservatory.org/2022/01/climate-activismin-iraq-a-dangerous-undertaking/
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