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توطئة

تُعدُّ قضية التغريُّ املناخي من أهم التحدايت اليت تقوِّض آمال التنمية املستدامة وأهدافها 
العامل  الدولية واحلكومات على مستوى  املنظمات  )2030-2015( ... وقد سعت كثري من 
البشرية. سُيسلَّط الضوء  تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل  اليت  الظاهرة  للتنبيه حول آاثر هذه 
بتغيري  املعنية  الدولية  للهيئة احلكومية  التقرير األخري  النقط اليت تضمَّنها  الورقة على أهم  يف هذه 
املناخ الصادر يف اليوم قبل األخري من شهر شباط 2022، ابلتزامن مع اندالع واحدة من أخطر 
تطوراهتا  تنذر  اليت  وأوكرانيا  الروسي  االحتاد  بي  املسلَّح  النزاع  إىل حدِّ  العاملية ووصوهلا  االزمات 
املتسارعة مبخاطر جسيمة على مستقبل احلياة يف الكوكب إذا ما تفاقمت وَغَلَب منطق القوة منطق 

العقل، وتفوق السالح على احلل الدبلوماسي العقالين.

أهم مقتطفات التقرير وأهم امللحوظات عليه:

)IPCC( يف مطلع تقرير

يؤكِّد الفريق العلمي الذي توىل إعداد آخر التحذيرات األممية بشأن قضية التغريُّ املناخي أبنَّ 
األشخاص والنظم األيكولوجية األقل قدرة على التكيُّف هم األكثر تضرراً من ظاهرة االحتباس 
احلراري ونتائجها الوخيمة، ما محل رئيس اهليئة )هوسانك يل( لإلعالن صراحًة على أنَّ مضامي 
تقرير شباط\2022 هي مبنزلة حتدير مشدَّد بشأن عواقب عدم االستجابة لتخفيض االنبعااثت 
الوقائية  برمتِه، وأبنَّ اإلجراءات  الكوكب  الناس وصحة  لرفاهية  اليت ابتت تشكِّل هتديداً خطرياً 
وحدها ستصيغ حتديد الكيفية اليت سيتكيَّف با البشر مع تزايد خماطر املناخ وكيفية االستجابة 

الطبيعة.

الناس مبتضمنات الشرعة الدولية حلقوق  التغريُّ املناخي أحد ألدِّ أعداء متتُّع  ممَّا جيعل من 
)SDGs( املعروفة بـ )اإلنسان واألعمال الناجز ألهداف التنمية املستدامة )2030-2015

ملحوظات حول تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
)IPCC( بتغيير المناخ

عماد الشيخ داود*

*  أستاذ السياسات العامة والنظم السياسية يف كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين.
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سيصعب  اليت  املتعدِّدة  املناخية  األخطار  اإلنسانية  ستواجه  املقبلي  العقدين  مدى  فعلى 
تفاديها يف ظل االحرتار مبقدار )1.5( درجة مئوية.. الذي حىت وإن كان مؤقتاً فسيكون العمل 
على إزالة آاثره من أصعب ما يواجهه اجلهد اإلنساين للحفاظ على دميومة احلياة جرَّاء الضغط الذي 
املنخفظة( عرب حزمة  الساحلية  )بنيتها األساسية( و )مستوطناهتا  سيشكِّله على )اجملتمعات( و 
والتهجري  الوطأة،  اجلوية شديدة  والظواهر  اهلواء، واألمراض،  )الصحية، وتلوُّث  التهديدات:  من 

القسري، وتفاقم انعدام األمن الغذائي، فضاًل عن الصحة العقلية(.

ولذا، يؤكِّد التقرير على أمهية اإلجراءات العاجلة كضرورة حتمية ملواجهة املخاطر املتزايدة، 
متفاوتة انمجة  امللوَّث مبستوايت  للهواء  البشر  من   90% يقارب  ما  استنشاق  مقدِّمتها  اليت يف 
قرابة )8(  اليومية  الصحية  تقدَّر تكلفتها  اليت  النووي،  الوقود األحفوري، والتسرُّب  عن خملفات 
احلر واجلفاف  والنبات واحليوان موجات  اإلنسان  قوَّة حتمُّل  الواحد، وتتجاوز  لليوم  مليار دوالر 

والفيضاانت والزلزال وانداثر كثري من الشَُّعب املرجانية.

التغيري  املعاانة من  الذين يقطنون يف مناطق جغرافية شديدة  التقرير عدد األفراد  إذ يقدِّر 
املناخي بـ)3.5( مليار نسمة، موزعي على األمريكيتي وآسيا وإفريقيا.. بل وحىت القطبي.

ومع إشارة تقديرات منظمة األمم املتحدة إىل الفوائد الصحية اليت ميكن حتقيقها عن طريق 
احلد من االنبعااثت الكربونية ستكون ضعف التكلفة الدولية لسياسات احلد املذكورة، إالَّ أنَّ النظم 
الصحية يف أغلب أرجاء العامل غري قادرة على التعامل مع التهديدات اليت تولِّدها تلك االنبعااثت، 
خصوصاً مع خروج كثرٍي منها عن إمكانية خدمة مجهورها؛ بسبب اآلاثر السلبية جلائحة »كوروان« 
ومتحوراته، وعزوف الكثري من سكان البسيطة عن التطعيم متعلِّلي حبجج واهية غري منطقية ممَّا 
زاد األمر سوءاً يف املضمار الصحي، ولذا ُيشري التقرير إىل أنَّ التقدُّم احملَرز حىت اآلن غري منتظم، 
وهناك فجوة تزداد اتساعاً بي اإلجراءات املتخذة للتخفيف من أعباء الظاهرة، وبي معاانة الفقراء 

يف آاثرها.

البايلوجي، واألشخاص، وبدمج  والتنوُّع  )املناخ(  تقريره جاء بي  أنَّ  إىل  ُيشرُي )يل(  لذا، 
العلوم الطبيعية، واالجتماعية، واالقتصادية، إذ مل يـَُعد )على حد قوله( ألنصاف التدابري أن تُعدَّ 
من  للحد  الوسائل  أجنح  من  أبنَّه  التقرير  وجد  اليت  املتفاقمة..  األزمة  من  للخروج  صائباً  خياراً 
أخطارها أييت ما وراء االرتكاز على إمكانيات الطبيعية؛ لتحسي حياة الناس عن طريق مجلة من 
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الرؤى، ميكن تلخيصها يف حماور هي:

موائل  من  على 20-50%  واحلفاظ  املتدهورة  االيكولوجية  النظم  استعادة  حماولة  أواًل: 
األرض واملياه العذبة اليت ُيشري أحد تقارير منظمة التغذية والزراعة الدولية )FAO( إىل إمكانية 
احلصول عليها عن طريق التحكُّم يف تعرية األراضي، وإدارة املراعي، والتحسينات اجلينية لتحمُّل 
غازات  من  االنبعااثت  ثلث  تولد  اليت  وهدرها  األغذية  صناعة  من  والتقليل  واجلفاف،  احلرارة 
الدفيئة َوْفق تقديرات األمم املتحدة، يضاف اليها االهتمام مببادرات الزراعة الذكية )اليت تستخدم 
أقل مساحة من األرض واملياه للحصول عن أفضل إنتاج(، حي حُتدَّد احللول َوْفق السياق من 
العامة والتنسيق املتوازن بي  الفائقة على إدارة دورات السياسات  حيث املكان والزمان، والقدرة 
القطاعات، مثل: )الزراعية، الطاقة، املالية، النقل.. إخل(، فضاًل عن أمهية بناء القدرات يف البلدان 
االشد فقراً واليت تعاين من الظاهرة، بغية حتقيق التناغم يف الوفرة الغذائية عن طريق إنتاج )احملاصيل 
الزراعية، واملاشية، واألحراج، ومصائد األمساك( املستدامة عرب االستفادة من املوارد املتاحة يف جمال 
حتسي السالالت النباتية، واإلنتاج احليواين، ومكافحة اآلفات احلشرية، وزايدة اإلنتاج من دون 

استنزاف للموارد ابستخدام نظام زراعة حيوية.

كما حيتاج حتفيز إمكاانت الطبيعة للحد من اآلاثر السلبية للظاهرة إىل األخذ بنظر االعتبار 
تغذية النبااتت البحرية واملعلقات املائية عن طريق ضخ كمية من املغذايت هلا؛ ملا هلا من دور كبري 

يف حال تغذيتها المتصاص الغازات الضارة املؤدية إىل االحتباس احلراري.

يُزاد عليها أمهية االستفادة من خدمات الطاقة البديلة اليت تسهم يف استعادة النظم األيكولوجية 
املتدهورة وتوفري )3 ماليي( فرصة عمل فضاًل عن )20 مليار دوالر\سنة( إذا متكَّنِت الصي، 
وأمريكا، وأورواب من توفري احتياجاهتا من املوارد املتجددة اليت تُعدُّ من التحدايت للدول الفقرية؛ 
الرتفاع كلف حمطات التوليد وإدامتها، ممَّا حيتاج إىل الدعم الدويل الذي تقدِّمه الدول الصناعية إىل 

تلك البلدان َوْفقاً التفاق ابريس للمناخ الذي ما زال حيتاج كثرياً لنقله إىل الواقع العملي.

والقطاع  )احلكومات،  بي  احلكم  إدارة  التشاركية يف  أمهية   )IPCC( تقرير  يؤكِّد  اثنياً: 
اخلاص، واجملتمع املدين( ملواجهة التحدايت واحلد من املخاطر النامجة عن التغريُّ املناخي وحتقيق 
التوفيق بي املصاحل  التشاركية من إمكاانت  القرار ملا يف  العدالة واالنصاف يف االستثمار وصنع 
املختلفة والقيم واآلراء العالية، واجلمع بي املعارف العلمية والتكنلوجية من انحية، واملعارف األصلية 
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واحمللية من انحية أخرى، ممَّا يتطلَّب االهتمام العايل يف بناء املؤسسات وحوكمتها َوْفقاً ملا ينص عليه 
اهلدف )16( من أهداف التنمية املستدامة وغاايته املرجتاة اهلادفة إىل حتسي جودة إدارة احلكم 
الذي يُعدُّ الضمانة األساسية لتطبيق سائر األهداف وحيقِّق جمتمع التنمية املستدامة املنشود الساعي 

إىل احلفاظ الشديد على البيئة الطبيعية للبلدان.

اثلثاً: االهتمام ابلتخطيط احلضري اجليد للمدن، واملباين املراعية للبيئة اليت تضمن االمدادات 
املوثوقة للمياه والطاقات املتجددة والتدوير الناجح للنفاايت للتغلُّب على اآلاثر السلبية للتحضُّر 
املتنامي املتغول على البيئة وآاثره غري احلميدة على املناخ متعددة املخاطر، خصوصاً يف املدن اليت 
الفقر، والبطالة، ونقصاً يف اخلدمات  التخطيط، ومستوايت مرتفعة من  تشهد منواً حضرايً سيَئ 
األساسية اليت رصدها تقرير )IPCC(، وحدَّد خماطرها، وتراجع التكيُّف معها، ال سيَّما يف املدن 

املكتظة.

رابعاً: مراعاة النقل املستدام، والربط اجليد بي املناطق احلضرية والريفية، إذ يُعدُّ قطاع النقل 
الضحية والسكي، يف الوقت نفسه حينما يتعلَّق األمر ابلتغريُّ املناخي، فعند ارتفاع درجة احلرارة 
وزايدة هطول األمطار والفيضاانت تكوِّن اآلاثر السلبية واضحة األثر على القطاع املذكور حي 

تقطع الطرق أو تنهار، وتتوقَّف سكك احلديد عن العمل، وتتعطل حركة الطريان.

لكن الضحية نفسها تتسبَّب يف ما يقدر بـ)%23( من انبعااثت الغازات الدفيئة، ومن َثَّ 
لن يكون هنالك تقدُّماً على صعيد العمل املناخي اجليد ما مل يُوصل إىل وسائل نقل أكثر استدامة 
وصديقة للبيئة اليت منها أساليب النقل القادرة على التكيُّف –كما يطلق عليها البنك الدويل- ال 
سيَّما يف جمال النقل الربي يف حتسي صيانة الطرق اليت تُعدُّ أداة أساسية يف دعم قدرة شبكات 

الطرق على التكيُّف املناخي.

يُزاد على ذلك مراعاة االنتقال إىل أسلوب النقل اجلماعي اآلمن والكفوء، الذي سيسهم 
يف ختفيض انبعااثت الكربون وخيفِّف من التكدسات املرورية وحتسي السالمة على الطرق، وتيسري 

الوصول إىل أماكن العمل واخلدمات واملساكن ابملزيد من الكفاية.

 )Mag Lev( ال سيَّما حي يُتحوَّل إىل ما يعرف ابلنقل بواسطة الرتام، أو استخدام تقنية
للرتوس املغناطيسية يف شبكة القطارات بي املدن، أو بي األماكن احلضرية واألرايف واليت تصل 
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سرعتها ما بي )400 - 480( كم\ساعة، وهي وسائل تعتمد الطاقة الكهرابئية النظيفة كبديل 
عن الطاقة الديزل والبانزين امللوث للبيئة اليت تتسبب أساليب تقليل انبعااثهتا املتمثلة ابستخدام 
تقنية »املرشح احلافز\الكتاليزر« عن سلب املواطن حلصائله مالية الرتفاع كلفتها اليت تعادل سعر 
االونصة من معدن »البالديوم« املادة األساس فيها ما يقارب يف سعر أونصة الذهب مبعدل قد 
املنظمة من سرقة  اجلرمية  ارتفاع نسب  وإىل  أونصة من انحية،  لكل  إىل »300\دوالر«  يصل 
»املرشح احلافز« من السيارات وبيعها يف األسواق جرَّاء املعدن الثمي الذي حتتويه حىت يف الدول 
املنظمة يف مدينة ماملو  للجرمية  اليت اكتشفت مؤخراً عصابة  األمنية اجليدة كالسويد  النظم  ذات 
مؤلفة من مثانية أفراد حبوزهتا عدد كبري من هذه املرشحات اليت ابتت التجارة فيها تعرب احلدود يف 

كثرٍي من األحيان.

على صعيد اخر ، وجد ان التحول حنو شبكات النقل متعدد الوسائط والكفؤة يسهم اىل 
حد بعيد يف تقليل االنبعااثت السيما من خالل دمج الطرق ، وخطوط السكك احلديدية ، والطرق 
املائية الذي يسهم يف االستثمار اجليد ضمن قطاع النقل املؤايت للمناخ ، وميكن ان يكون مكسبا 

حقيقيا جلميع جوانب التنمية و االستدامة .

ملحوظات بصدد احلالة العراقية:

ابلدول  قياساً  االنبعااثت  قليلة  ا  أنَّ مع  املناخي  ابلتغيري  تتأثَّر  اليت  الدول  من  العراق  يُعدُّ 
الصناعية الكربى، من الدول اليت ميكن أن تستحقَّ التعويض طبقاً التفاقية ابريس للمناخ لكن ذلك 
ال مينع الباحث من وضع بعض امللحوظات أمام صانع القرار لالستفادة من متضمنات التقرير يف 
حتسي الواقع العراقي الذي يعاين من عدد ال يستهان به من املشكالت البيئية غري حممودة النتائج 

إذا ما استمرت، ومنها:

العناية ابلنقل والطرق يف آٍن واحد، وهي مشكلة يعاين منها العراق . 1 التقرير إىل أمهية  تطرَّق 
معاانًة كربى؛ جرَّاء االسترياد غري املنتظم للمركبات، وإغفال النقل العام داخل املدن أو بي 
احملافظات فضاًل عن كمية االنبعااثت من حمركات االحرتاق الداخلي للمولدات الكهرابئية، 
واملائي  السككي  النقل  ألمهية  التام  اإلغفال  عن  فضاًل  وصيانتها،  ابلطرق  االهتمام  وعدم 

وترابطها مع بعضها.
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االهتمام ابلغطاء النبايت، وإعادة زراعة األراضي املعرَّضة للتصحُّر أبشجار دائمة اخلضرة مقاومة . 2
للجفاف ميكنها التخفيف من آاثر االنبعااثت واستبدال الكربون ابألوكسجي النقي.

حتسي األداء التشاركي يف إدارة احلكم وضبط حوكمة القطاع اخلاص واجملتمع املدين، ودعم . 3
املبادرات التطوعية لتحسي البيئة مبا خيدم ختليص البلدان من اآلاثر السلبية للتغريُّ املناخي، 

ويف مقدمتها احلفاظ على الثروة املائية والسري ابجتاه الطاقات البديلة.

تدوير النفاايت على حنٍو صحيٍّ ومقبوٍل، وَوْفقاً للمعايري الدولية للتقليل من تلوُّث األراضي، . 4
واملياه، وإبقاء أماكن الطمر الصحي قدر اإلمكان بعيدة عن مكامن املياه اجلوفية.

استخدام أسلوب الزراعة الذكية واحملمية، وتغيري نظم الري لالستفادة من كلِّ قطرة ماء تنساب . 	
يف دجلة والفرات، وإعداد الدراسات لتنقية املياه املاحلة وإعادة استخدامها.

اعتماد اسلوب التنمية احمللية ابملشاركة ،السيما يف اجملتمعات النائية والريفية لالسهام يف الربط . 6
احلضري بي املدن وتلك املناطق مبا خيفف اهلجرة من الريف اىل املدينة.

إعادة ختطيط املدن الكربى، ال سيَّما العاصمة بغداد اليت تغول فيها املواطن، ورؤوس األموال . 	
غري املنضبطة على املناطق السكنية ممَّا أسهم يف تغيري ختطيطها العمراين وامتداد التغول إىل 

املناطق الزراعية لُتحوَّل النخيل إىل قطع من االمسنت الذي ال يتالَءم وأجواء البالد احلارة.


