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السياق

بعد أكثر من )40( عاماً من الصراع املتقطع والديكتاتورية والتدخُّل األجنيب، مزَّقِت األزمات 
االجتماعية واالقتصادية والتوترات الطائفية والعرقية العراَق، وآتكل التماسك االجتماعي فيه، واليت 
قد يساهم بعضها بتعزيز العنف. لكن منذ اهلزمية اإلقليمية ملا يسمَّى ابلدولة اإلسالمية )داعش( 
يف عام 2017، شهد العراق قلياًل من األعمال العدائية الكربى، مع استمرار التنظيم املتطرِّف 
)داعش( يف ترويع مناطق معينة، ومع تدهور فرص العمل وجودة اخلدمات األساسية، امتدَّ الغضب 
الشعيب إىل احتجاجات ضد الطبقة السياسية والنظام الذي ال يثق به معظم العراقيِّي، ويَروَن أنَّه غري 
قادر على تلبية احتياجات السكَّان. تضيف الصراعات اجليوسياسية العاملية واإلقليمية إىل هشاشة 

السالم الذي يبدو هشاً هشاشًة متصاعدًة.

استنزاف  مشاكل  من  تعاين  اليت  البلدان  أكثر  أحد  هو  اخللفية-  هذه  ظلِّ  -يف  العراق 
املوارد واملناخ والبيئة، واليت تؤدي إىل تفاقم األزمات احلالية. أدَّى اجلفاف الشديد إىل تفاقم فشل 
خدمات إمدادات املياه يف اجلنوب. تؤدِّي احلرارة الشديدة اليت تتعدَّى )50( درجة مئوية أحياانً، 
إىل إرهاق شبكة الكهرابء اليت هي أساساً غري قادرة على تلبية الطلب، ممَّا يؤدِّي بصورة متكّرِرة إىل 
تعريض املاليي من الناس اىل درجات حرارة خطرة من دون خدمات للتخفيف منها. يهدِّد نقص 
املياه وتغريُّ املناخ والتدهور البيئي هتديداً مباشراً حياَة الناس وسبل عيشهم وساعد يف حتفيز عدم 
االستقرار والتعبئة اجلماهريية، ال سيَّما يف البصرة يف عام 2018. يعاين عديد من العراقيِّي معاانًة 
الغبار والعواصف  التنفسي مع اشتداد  املرتبطة ابحلرارة أو أمراض اجلهاز  متصاعدة من األمراض 
الرملية. الزراعة والثروة السمكية مها الركيزاتِن األساسيتان لالقتصاد الريفي واأللواح احليوية يف حماولة 

الدولة للتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وتتأرجح هااتِن الركيزاتِن يف ظل ظروف أصعب.

المياه والمناخ والبيئة: ما وراء الصراعات العراقية الواضحة
 توبياس فون لوسو * - بيتر شوارتزشتاين** - حسن بارتو***

* زميل ابحث يف وحدة أحباث االستدامة التابعة لـكلينجينديل.
**  صحفي ومستشار بيئي متخصص يف الشرق األوسط وإفريقيا. زميل عاملي يف مركز ويلسون.

)BMDCP /مدير برانمج يف فرع إدارة ما بعد الصراع والكوارث التابع لألمم املتحدة للبيئة )قسم النظم البيئية ***
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يف ظلِّ حرائق الغاابت والفيضاانت اليت تلتهم البنية التحتية يف الشمال، وحالة املياه الشنيعة 
خصوصاً يف اجلنوب، ما زال عدد قليل من الناس غري متأثرين بذه التغيريات. مع اختالف شدَّة 
الطائفية  تتقاطع مع اخلطوط  القضااي  البالد، إال أنَّ هذه  البيئي وطبيعته يف مجيع أحناء  التدهور 
واأليديولوجية واجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية بطرائق ال تفعل أتثريها سوى قليٍل من املوضوعات 
األخرى. نتيجة لذلك، إنَّ عديداً من الفرص للحوار على مستوى الدولة اليت ميكن أن تسهم يف 

جهود بناء السالم يف مجيع أحناء العراق.

العقبات

من شأن الشكاوى البيئية أن جتمع جماميع سياسية متنوعة من املناصرين، ميكن أن حتفِّز 
رد فعل سليب عكسي من جانب قوى الدولة والالدولة، ال سيَّما حينما تصبح التوترات املناخية 
أكثر حدَّة. يزداد الوضع السياسي قسوة على اجملتمع املدين املناصر للبيئة يف العراق، ألنَّ كثرياً من 
انشطي اجملتمع املدين يـُْنَظر إليهم من قبل الفصائل املسلحة واجلهات احلكومية بعي الريبة، ألسباب 
ِعدَّة، من بينها ارتباطهم حبركة االحتجاج 2018- 2019. إذ تعرَّض بعضهم للتهديد، واْعُتِقل 

بعضهم، وواحد على األقل قُِتَل يف البصرة ألسباب تتعلَّق ابالحتجاجات.

القى دعاة محاية البيئة جناحاً ضئياًل يف اجلمع بي عديٍد من الوزارات واهليئات احلكومية 
األخرى اليت تتعلَّق مسؤولياهتا ابلبيئة. سيتطلِّب من السياسات العراقية تعميم أجندة بيئية لتحقيق 
ابلتحدايت  االعرتاف  جيب  الصلة.  ذات  السياسات  وتطوير  التصدي،  قدرات  وتعزيز  ذلك، 
ا مشاكل ملحة هلا أتثري كبري على األمن القومي، وليست أزمات استثنائية  والكوارث البيئية على أنَّ
جيب جتنُّبها إبصالحات سريعة غري مستدامة. تتمثَّل عقبة أخرى يف رؤية بعض األجندة البيئية على 
ا هتديد لقطاع النفط، الذي ميوِّل أكثر من )90٪( من ميزانية احلكومة ويوفِّر عدداً من الوظائف  أنَّ

يف بلد يصعب احلصول على وظيفٍة فيه.

ما ُاْنَِز

تبدو احلكومة العراقية حريصًة على مواجهة التحدايت البيئية. صادقت على اتفاقية ابريس 
يف كانون الثاين/يناير 2021، وصادقت على مسامهتها احملددة وطنياً يف أكتوبر 2021، ورحبت 
ابملساعدات اخلارجية يف معاجلة أزمة املياه. أكَّد السياسيِّون البارزون -مثل الرئيس برهم صاحل- 
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مراراً وتكراراً خطورَة حتدايت املناخ واملوارد يف البالد، مع أنَّ هذا يُِعيُد توجيه الغضب الشعيب بعيداً 
النفط(  )قطاع  األحفوري  للوقود  الطويل  املدى  على  املؤكدة  التوقعات غري  أنَّ  بغداد. كما  عن 
جتعل من االنتقال إىل اقتصاد أخضر ومقاوم للمناخ فرصة للعراق إلدخال وظائف جديدة وحتسي 

الصحة والظروف املعيشية وتعزيز االستقرار.

يتنامى الزخم على مستوى اجملتمع املدين أيضاً. ُوِضعت مبادرات بيئية؛ وتوسَّعت منظمات 
اجملتمع املدين األقدم إىل احلمالت »اخلضراء«، وعندها جمموعة متزايدة من الصحفيي املهتمي 
ا حتدايت منعزلة وأنَّ احلركة البيئية ما تزال  ما يُنظر إليها على أنَّ ابلبيئة. ومع أنَّ األزمات غالباً 
منقسمة وضعيفة، إال أنَّ الناشطي طوَّروا شبكات عراقية شاملة. هناك مبادرات لتثقيف الناشطي 
البيئة  التحدايت اليت يواجهها بعضهم، مثل اصطحاب دعاة محاية  من خمتلف احملافظات حول 
األكراد إىل األهوار يف اجلنوب والعكس. وتنظم املنظمات البيئية غري احلكومية ورش عمل، على 

سبيل املثال، حول استخدام الري ابلتنقيط وتقنيات أخرى لتوفري املياه.

لقد أوضحت التداعيات املستمرة لظهور تنظيم )داعش( بصورة جذرية إىل أيِّ مًدى يتوقَّف 
اجملتمعات  من  البداية  يف  )داعش(  استفادت  أن  بعد  طبيعي صحي.  عامل  على  العراق  استقرار 
سياسية  أهداف  لتحقيق  املياه كسالح  ذلك  بعد  استخدمت  صفوفها،  لتعزيز  املنكوبة  الزراعية 
وعسكرية، قبل إلقاء النفاايت يف مساحات شاسعة من األراضي الزراعية أثناء انسحابا. أبرزت 
اخلسائر البيئية للنزاع واجلهود الناجحة إلعادة أتهيل بعض األضرار األكثر تدمرياً كيف ميكن إلنقاذ 
البيئة أن يثمر عن مكاسب اقتصادية مع هتدئة بعض املظامل احمللية، مثل املناطق الواقعة حول حقول 

النفط يف »القيارة«.

التطلُّع لألمام

ما يزال مفهوم بناء السالم البيئي يف العراق انشئاً، ومن املرجَّح أن يصبح غري مهم. إذ جيب 
دمج املبادرات البيئية اليت تكون قيادهتا حملياً واملدعومة دولياً حتت إطار جهود حتقيق االستقرار 
لسائر  واحلوكمة  التنمية  برامج  يف  وكذلك  ابلصراع،  املتأثرة  املناطق  يف  نطاقاً  األوسع  واالنتعاش 
البالد. ميكن أن يساعد بناء السالم البيئي يف حتفيز العمل بشأن القضااي الرئيسة، مثل: )إدارة 
املوارد الطبيعية، وتوفري اخلدمات األساسية، وعودة النازحي، وخلق فرص العمل، والتظلمات من 
التلوث، والتعاون واحلوار -عرب احلدود- ال سيَّما بشأن املياه(. ميكن أن تتحوَّل املصادر احلالية 
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لعدم االستقرار واملياه واملناخ والقضااي البيئية إىل جسور تكون احلاجة إليها ماسًَّة من أجل مستقبل 
أفضل.

السالم  بناء  )50( مدخاًل حول مستقبل  وافية من  املقالة هي مسامهة يف خالصة  هذه 
البيئي، كتبها )150( مؤلف يف جهد مجاعي لرسم مسار عمل مستقبلي. بناء السالم البيئي، 
واألمن املناخي، والسالم واألمن البيئي هذه كلها مصطلحات لتوضيح العالقة بي املوارد الطبيعية 

واخلطوط الفاصلة بي الصراع العنيف والسالم.

َع املشروع اجلماعي واُْطِلَق يف 1 شباط/فرباير 2022 يف املؤمتر الدويل لبناء السالم البيئي  مجُِّ
عرب »اإلنرتنت«. واملقصود به هو أن يكون أداة لالستشعار اجلماعي وللتأثري على صانعي القرار.

الرابط:

https//:medium.com@/ecosystemforpeace/water-climate-
and-environment-beyond-iraqs-obvious-conflicts-
f2b268523181 
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